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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða náið kaupferli neytenda og þeirra sem fest hafa kaup á 

fellihýsi. Tvennskonar fræðinálgun var notuð við skilgreiningu á þáttum sem móta viðhorf og 

hegðun kaupenda. Fyrst voru áhrifaþættir kauphegðunar skilgreindir og síðan kaupferlið sem 

skiptist í fimm stig. Tilgangur ritgerðarinnar er að veita eigendum sprotafyrirtækisins, Eins létts 

ehf. djúpa innsýn í hugarheim neytenda þegar þeir festa kaup á fellihýsi. Fyrirtækið hefur hannað 

tjaldvagn sem býr yfir helstu eiginleikum fellihýsis og er að hefja innreið á markað. Gerð var 

eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala við neytendur sem keypt höfðu fellihýsi á síðustu tólf 

mánuðum. Reynt var að greina þá þætti sem höfðu áhrif á kauphegðun þeirra og þá eiginleika 

sem skiptu þá mestu máli við valið á ferðavagni. 

Niðurstöður gefa vísbendingu um mikilvægi þess að fyrirtæki hugi að ímynd sinni og tryggi að 

hún sé jákvæð í hugum neytenda til að efla traust þeirra í garð fyrirtækja því annars forðist þeir 

viðskipti. Einnig benda niðurstöður til þess að fyrirtæki ættu að efla þekkingu starfsmanna á 

vörunni ásamt því að leggja áherslu á þjónustulund. Efnahagsástand virðist hafa töluverð áhrif á 

kauphegðun og velja margir að kaupa notuð fellihýsi því að þeir vilja ekki taka lán. Neytendur 

virðast fyrst og fremst leitast eftir að uppfylla ákveðna þætti svo sem nægt pláss, miðstöð, gott 

svefnrými og meira geymslurými. Neytendur virðast fara í gegnum öll fimm stig kauphegðunar. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to review carefully the purchase process of consumers, who are or have 

been in the process of purchasing a pop-up trailer. Two variations of theoretical approaches 

were used to define the factors that shape attitudes and behavior of buyers.  

First, the factors influencing consumer behavior were defined and secondly the acquisition 

process was also defined, but it is divided into five stages. The main purpose of this thesis is to 

provide the owner of the newly founded company Einn léttur ehf. a deep insight into the 

mindset of the consumers that would or have purchased a pop-up trailer. The company has 

designed and developed a trailer tent with the characteristics of a pop-up trailer and is now 

entering the market with the product. Research was made in the form of depth interviews with 

consumers who had purchased pop-up trailers in the last twelve months. The purpose was to 

identify the factors affecting consumer behavior and the features that were the most important 

when choosing the travel trailer.  

The results indicate how important it is for a business to bear in mind their image and ensure 

that it is positive in the minds of the consumers. By doing so, the business can ensure the 

confidence of the customer which without it would turn to another company with their 

purchase. 

The findings suggest that companies should enhance the knowledge of there employees on the 

product and focus on service orientation. The economical situation seems to have a significant 

impact on consumer behavior. Many people choose to buy used pop-up trailers because they 

will or cannot borrow the money by financial institution. Consumers are primarily seeking to 

fulfill certain aspects such as adequate space, heating, good sleeping space and more storage 

space. Results indicate that consumers go through all five stages of acquisition process when 

purchasing a pop-up trailer. 

 

 

 

 

 



3 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni skýrsluhöfundar til B.S.c gráðu við viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst. Vægi lokaverkefnisins er 16 ECTS einingar. Ritgerðin er unnin í samræmi við reglugerðir 

og kröfur Háskólans á Bifröst á sumarönn 2012.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina neytendahegðun og kaupferli neytenda ásamt því að 

rannsaka kaupferli neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi.  

Höfundur vill koma á framfæri þökkum til þeirra er veittu aðstoð við gerð ritgerðarinnar.  

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Gísla Steinari Ingólfssyni kennara við viðskiptadeild 

Háskólans á Bifröst sérstaklega fyrir veitta aðstoð við vinnslu verkefnisins. Einnig fá þakkir Helga 

Hinriksdóttir framkvæmdarstjóri Eins létts og Regin Grímsson. Eyrún Ingadóttir fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni og síðast en ekki síst fær eiginmaður minn Hilmar Hauksson  og börnin okkar þakkir 

fyrir endalausa þolinmæði. 

Undirritaður vann verkefnið á eigin spýtur og í samræmi við 29.gr. reglugerðar Háskólans á 

Bifröst. 

 

 

Mosfellsbær 13. júlí 2012  
_____________________________  
Elísabet Ólafsdóttir 
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1 Inngangur 

Sprotafyrirtækið Einn léttur ehf. er fyrirtæki sem hannað hefur nýja tegund af tjaldvagni sem 

kallaður er Einn léttur. Tjaldvagninn er tilraun til að svara þörf á tækninýjungum á markaði og þar 

sem að vagninn er að öllu leyti gerður úr trefjaplasti er hann mun léttari en aðrir ferðavagnar. 

Styrkleiki trefjaplastsins býður upp á aukna burðargetu og getur vagninn borið 450 kg ofan á 

toppinum. Brautir fylgja vagninum svo hægt sé að keyra fjórhjól eða mótorhjól upp á hann. 

Enginn annar ferðavagn býður upp á slíka burðargetu né er jafn léttur í heildarþyngd og Einn 

léttur sem vegur 500 kg ásamt því að vera hannaður til utanvegsaksturs, útbúin loftpúðafjöðrun 

og dekkjum til utanvegsaksturs. Tjaldvagninn býr einnig yfir öllum helstu þægindum fellihýsis svo 

sem rafmagns- og gaskyndingu ásamt eldunaraðstöðu og kæliboxi sem nota má sem ísskáp. 

Hann tekur allt að átta manns í gistingu og er búinn vönduðum springdýnum og geymslurými.  

Það er von eigenda Einn létts ehf. að með þessari tækninýjung nái fyrirtækið að svara þörfinni 

fyrir ferðavagn sem hægt er að keyra utan vega og taka með sér þau leiktæki sem neytendur 

kjósa. Fyrirtækið vonast einnig til að ná að svara þörf neytenda fyrir léttan vagn sem ódýrara er 

að draga og ferðast með vegna mikillar hækkunar á eldsneytisverði ásamt þeirri kjaraskerðingu 

sem fjölskyldur landsins hafa orðið fyrir í kjölfar efnahagserfiðleika síðustu ára. 

Áður en sprotafyrirtæki hefur innreið sína á markað er mikilvægt að það sé búið að kynna sér 

markaðsaðstæður sem ríkja á þeim markaði sem ætlunin er að sækja á. Til að fyrirtæki geti náð 

árangri er mikilvægt að eigendur þess skilji þarfir, langanir og væntingar neytenda sinna svo 

hægt sé að greina hverjir séu hugsanlegir kaupendur vörunnar. Skilningur á kauphegðun 

viðskiptavina er lykilatriði í velgengni fyrirtækja. 

 Kauphegðun er ferli sem hægt er að greina í nokkra þætti; hvernig einstaklingar, hópar og/eða 

fyrirtæki velja, kaupa, nota og losa sig við vöru eða þjónustu, hugmyndir og/eða væntingar til 

þess að uppfylla langanir þeirra og þarfir.  Mikilvægt er að fyrirtæki búi yfir þekkingu á fræðilegu 

hliðinni á kauphegðun sem og raunverulegri hegðun neytenda í kaupferlinu. Kauphegðun mótast 

af umhverfi neytandans, menningu, samfélaginu og félagslegum þáttum en einnig af 

persónulegum  og sálfræðilegum  þáttum.  Kaupferlinu sjálfu er skipt niður í fimm stig; fyrsta 

stigið er uppgötvun á þörf, annað stigið fjallar um upplýsingaleitun neytenda, á þriðja stiginu 

leggja þeir mat á valkostina, fjórða stigið er kaupákvörðunin sjálf en fimmta stigið er hegðun eftir 

að kaupin hafa átt sér stað.  Í þessari ritgerð verður leitast við að útskýra neytenda- og 

kauphegðun ásamt því að greina kauphegðun neytenda sem nú þegar hafa fest kaup á fellihýsi.  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Rannsakandi byggir upp ritgerðina þannig að fyrst verður farið í að skilgreina hugtakið 

neytendahegðun og kauphegðun. Hvað er það sem gerist þegar ákvörðunarferli neytenda á sér 

stað sem og í kaupferlinu sjálfu. Farið verður í áhrifaþætti kauphegðunar ásamt fleiri módelum 

tengdum kauphegðun. Gerð verður eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala við neytendur sem 

fest hafa kaup á fellihýsum. Unnið verður úr djúpviðtölum orðrétt og því safnað saman sem 

viðmælendur hafa sameiginlegt ásamt því að túlka það í þemu.  Í lok ritgerðar verða helstu 

niðurstöður kynntar ásamt hugleiðingum rannsakanda. Í viðauka má sjá umræðuramman og 

djúpviðtölin sem tekin voru við viðmælendur í heild sinni ásamt myndum af tjaldvagninum 

Einum léttum og þeim texta sem rannsakandi setti inn á Facebook.com til að nálgast 

þátttakendur fyrir rannsóknina.   

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast djúpan skilning á kauphegðun neytenda og hvað það er 

sem knýr neytendur áfram í kaupferli við kaup á fellihýsi.  Rannsóknin er gerð til þess að auka 

skilning eigenda sprotafyrirtækisins Eins létts ehf. á kaupferlinu en fyrirtækið er í eigu fjölskyldu 

rannsakanda. Eigendur fyrirtækisins eru Helga Hinriksdóttir framkvæmdastjóri og Regin 

Grímsson. Tilgangur djúpviðtalanna er að veita eigendum Eins létts ehf. innsýn inn í hugarheim 

neytenda til þess að þeir séu betur í stakk búnir til að meta hvernig best sé fyrir fyrirtækið að 

staðsetja sig á markaði.  

Eingöngu eru tekin viðtöl við þá neytendur sem keypt hafa fellihýsi því að eigendur Eins létts ehf. 

telja að markhópurinn fyrir þeirra vöru sé á aldrinum 45 og eldri og vel stæðir, eigi jeppabifreiðar 

og önnur afþreyingartæki svo sem fjórhjól eða mótorkrosshjól, hefðu annars keypt fellihýsi og 

séu tilbúin að greiða tvær til tvær og hálfa milljón fyrir vagninn. Það er ætlun rannsakanda að 

reyna að greina hvort að þetta sé rétt mat hjá eigendum með því að spyrja viðmælendur 

rannsóknarinnar um tjaldvagninn Einn léttan. Rannsakandi mun því sýna þátttakendum myndir 

af tjaldvagninum og eiga umræðu við þá um tjaldvagninn til að nálgast þeirra viðhorf og afstöðu 

gagnvart honum. Þar sem rannsakanda hefur ekki tekist þrátt fyrir töluverða leit að finna aðrar 

rannsóknir um kauphegðun þeirra sem fest hafa kaup á fellihýsi þá mun rannsakandi bera 

niðurstöður rannsóknar sinnar saman við fræðin um neytenda og kauphegðun og mun því fjalla 

ýtarlega um fræðilega nálgun á neytenda- og kauphegðun í upphafi ritgerðar. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er eftirfarandi: 

„Hvernig nálgast neytendur kaupferlið þegar þeir festa kaup á fellihýsi?“ 
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1.3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við vinnslu ritgerðarinnar. Byrjað 

var á að afmarka verkefnið og út frá því valdi rannsakandi sér rannsóknarspurningu.  Því næst 

aflaði rannsakandi sér heimilda og annars efnis tengdu rannsóknarspurningunni sem nýst gæti 

við vinnslu ritgerðarinnar. Rannsakandi reyndi að tileinka sér nákvæm og gagnrýnin vinnubrögð 

við mat á þeim upplýsingum sem aflað var ásamt því að meta hvort efnið væri nægjanlega gott til 

úrvinnslu ritgerðarinnar. 

Við heimildaröflun var stuðst við bæði frumheimildir og afleiddar heimildir. Afleiddar heimildir 

samanstanda af upplýsingum sem nú þegar hefur verið safnað og gætu varðað rannsóknarefnið 

sem um ræðir (MacDaniel & Gates, 2010).  Afleiddar heimildir sem tengdust efni ritgerðarinnar 

voru fengnar úr fræðibókum og af veraldarvefnum. Frumheimildir eru þær heimildir sem skapast 

við rannsóknina sjálfa og ekki hafa komið fram áður.  Markmið rannsóknarinnar er að dýpka 

skilning á því hvað það er sem á sér stað í kaupferlinu þegar að keypt er fellihýsi. Ekki eru til 

staðar í upphafi upplýsingar svo þekkt sé, á því hvaða eiginleikar það eru sem neytendur eru að 

leitast eftir með kaupum á fellihýsi né heldur rannsóknir á því hvernig kaupferlinu er háttað 

þegar keypt er fellihýsi eða hverjir séu mögulegir áhrifaþættir sem haft geta áhrif á viðhorf 

kaupenda. Til að fá sem skýrast svar við rannsóknarspurningunni var ákveðið að beita eigindlegri 

aðferð við öflun gagna sem veitir innsýn í hugarheim neytenda og dýpkar skilning eigenda 

sprotafyrirtækisins Eins létts ehf. á raunverulegu kaupferli neytenda. Markaðsfólk sem rannsakar 

hvatningu notar oft þá rannsóknaraðferð að taka djúpviðtöl við fáa einstaklinga til þess að sjá 

hvaða hvatir liggja raunverulega á bak við kaupin (Kotler & Keller, 2009). 

Viðtölin sem rannsakandi framkvæmir teljast til frumheimilda og þar af leiðandi hafa þau ekki 

sést áður (Sekeran, 2000).  Til að viðhalda réttmæti niðurstaðna verða viðtölin hljóðrituð en 

upptökum eytt um leið og rannsakandi hefur lokið við að skrifa viðtölin upp orðrétt, þetta er gert 

til að tryggja trúnað gagnvart þátttakendum.  

1.3.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg nálgun miðar að því að ná fram nýjum upplýsingum og þekkingu sem ekki eru til staðar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tilgangur rannsókna er yfirleitt að nálgast nýjar, betri eða 

nákvæmari upplýsingar um þau viðfangsefni sem verið er að rannsaka hverju sinni.  

Við gagnaöflun eigindlegra rannsókna er leitast eftir skilgreiningum á viðhorfum og skoðunum 

þátttakanda og því gjarnan byggt á persónulegum samskiptum á milli rannsakanda og 
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þátttakanda. Hér er um fyrirbærafræði að ræða sem byggir á lýsandi gögnum og opnum 

upplýsingum sem fram koma við persónuleg samskipti milli aðila (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Gagnagreining eigindlegrar rannsóknar byggir á aðleiðslu þar sem hlutverk rannsakandans er að 

túlka og greina opna tjáningu. Aðleiðsla hefur það markmið að kalla fram nýjar og dýpri 

upplýsingar (Burns, 2006). 

Viðtöl sem notuð eru sem gagnasöfnunaraðferð hafa það markmið að safna gögnum með 

beinum orðaskiptum milli rannsakanda og viðmælanda hans. Margar tegundir viðtala eru til og 

misjöfn nálgun rannsakanda er til staðar allt eftir tilgangi viðtalsins og þeim forsendum sem 

rannsóknin er unnin út frá. Algengt er að nota viðtöl samhliða öðrum rannsóknaraðferðum, til að 

afla nýrra upplýsinga um viðfangsefnið þar sem markmiðið er að rannsaka nánar tölulega í 

framhaldi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Það er ætlun rannsakanda að fylgja þessari rannsókn 

eftir með því að gera megindlega rannsókn á markhópum fyrirtækisins í náinni framtíð og nýta 

sér þannig þær upplýsingar sem fram koma í þessari rannsókn við gerð og hönnun spurningalista 

fyrir megindlega rannsókn. Viðtöl henta vel þegar rannsaka á skynjun, viðhorf, þekkingu, 

væntingar og gildismat (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtalsrannsóknir geta þannig byggt bæði á 

stöðluðum, hálfstöðluðum og óstöðluðum viðtölum allt eftir tilgangi rannsóknarinnar hverju 

sinni (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Óstöðluð viðtöl (e. Unstructured, in depth) eru notuð til að nálgast nýjar upplýsingar frá 

þátttakendum en þau kalla á viðameiri og nánari samskipti á milli rannsakanda og þátttakenda. 

Viðfangsefnið er afmarkað að einhverju leyti með punktum um þau atriði sem rannsakandi 

leitast eftir að fá skýringar á eða með spurningum sem rannsakandi vill fá svör við en ekki er 

ákveðið nánar hvert innihald samræðnanna verður (Helga Jónsdóttir, 2003). Þegar viðtal á sér 

stað, felur það í sér ákveðin samskipti milli tveggja aðila þar sem þátttakendur veita upplýsingar 

en það er hlutverk rannsakanda að túlka þær upplýsingar í niðurstöður (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Þær upplýsingar sem koma frá þátttakendum endurspegla þannig hans viðhorf og upplifun á því 

efni sem er til umfjöllunar hverju sinni. Gera má ráð fyrir að túlkun rannsakanda á samtalinu sé 

vandasamari en við úrvinnslu á stöðluðum viðtölum, samskipti í óstöðluðum viðtölum eru mun 

persónulegri en í stöðluðum viðtölum og því getur framkoma og persónulegir þætti haft áhrif á 

það hvernig samtalið þróast ásamt því hve góðar upplýsingar nást frá viðmælendum. Í framhaldi 

getur verið vandasamt að túlka upplýsingarnar rétt og án þess að leggja hlutdrægan skilning í 

efnið (Helga Jónsdóttir, 2003). Réttmæti þeirra gagna sem safnað er má tryggja með ýmsum 

hætti. Ýmist er lögð áhersla á að viðtalið sé hljóðritað eða tekið upp á myndband og skráð niður 



11 

orðrétt í beinu framhaldi en það gefur möguleikann á því fyrir rannsakanda að kalla fram sömu 

upplýsingarnar aftur. 

Rannsakandi styðst við fyrirfram ákveðin umræðuramma sem skipt er niður í sex þrep, fyrsta 

þrepið nálgast efnið vítt en svo þrengist ramminn í hverju þrepi. Rannsakandi fylgir eftir svörum 

viðmælenda með spurningum á borð við; hvers vegna finnst þér það, af hverju, hvernig þá eða 

að hvaða leyti hefur afstaða þín breyst? Rannsakandi setti niður ákveðnar spurningar undir 

hverju umræðuþrepi sem hann mun spyrja ef viðmælendur hafa ekki komið orðum að þeim 

sjálfir. Rannsakandi leitast við að hafa spurningarnar opnar og ekki leiðandi. Þetta er mikilvægt til 

að minnka áhrif rannsakanda á svör viðmælenda og til að fá viðmælendur til þess að ræða 

hlutina frjálst og opinskátt svo hægt sé að nálgast betri upplýsingar um raunverulegar skoðanir 

þeirra og viðhorf.  

 Hér má sjá umræðurammann sem rannsakandi styðst við: 

1. Umræða um ferðalög ásamt almennri afstöðu til fellihýsa, vörumerkja og virðis 

2. Notkun á fellihýsi 

3.  Kauphegðun þegar keyptur er nýr vagn og upplýsingaleitun 

4. Afstaða til söluaðila fellihýsa á markaði 

5. Langanir og skynjun á vörunni 

6. Umhverfið og framtíðin 

Umræðurammann í heild sinni má sjá í viðauka 2. 

1.3.2 Framkvæmd rannsóknar og þátttakendur 

Mikilvægt er við framkvæmd opinna viðtala að huga vel að atriðum sem snúa að mannlegum 

þáttum í samskiptum aðila. Skapa þarf aðstæður fyrir afslappað andrúmsloft og opin samskipti 

þar sem líklegt er að þátttakendum líði vel og sé tilbúinir til að ræða málin á hreinskilinn hátt. 

Hér skiptir máli hversu góða þekkingu þátttakendur hafa á efninu og hversu vel rannsakanda 

tekst til við að leiða samtalið áfram til að afla þeirra gagna sem leitast er eftir (Helga Jónsdóttir, 

2003). 

Rannsakandi notaði samskiptamiðilinn Facebook.com til þess að nálgast þátttakendur, settur var 

inn texti á síðu rannsakanda á Facebook þar sem óskað var eftir þátttakendum (sjá viðauka 1) og 

gaf rannsakandi upp símanúmer sitt og bað áhugasama um að hafa samband við sig. Þýðið voru 

allir þeir sem keypt hafa fellihýsi á Íslandi og hægt var að nálgast í gegnum samskiptamiðilinn 
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Facebook.com. Útakið sem notað var við rannsóknina er hentugleikaúrtak úr vinahópi 

rannsakanda á samskiptamiðlinum ásamt því að rannsakandi bað þá um að deila textanum áfram 

fyrir sig inn á samskiptamiðlinum. Textinn var birtur nokkrum sinnum yfir fjögurra vikna tímabil. 

Alls höfðu níu aðilar samband við rannsakanda og þar af tóku fimm ákvörðun um að taka þátt í 

rannsókninni, þrír kvenmenn og tveir karlmenn. Fyrsti viðmælandinn var 36 ára kvenmaður sem 

á tvö börn, átta ára stelpu og ellefu ára strák og er gift. Annar viðmælandinn var 39 ára 

karlmaður sem á tvö börn, tuttugu og tveggja ára stelpu og þrettán ára strák og er giftur. Þriðji 

viðmælandinn var 35 ára kvenmaður sem á fjögur börn, þrjá stráka: sjö, tíu og sextán ára ásamt 

fjórtán ára stelpu og er gift. Fjórði viðmælandinn var 48 ára karlmaður sem á þrjú lítil börn, tvær 

stelpur og einn lítinn strák ásamt tveimur strákum á þrítugsaldri og er giftur. Fimmti 

viðmælandinn var 36 ára kona sem á þrjú börn, tvö stráka níu og sex ára og átján ára stelpu og er 

gift. 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram dagana tuttugasta og fyrsta maí til sjötta júní. 

Rannsakandi bauð þátttakendum að hitta þá þar sem þeir óskuðu eftir og á þeim tíma sem 

hentaði þeim best. Viðtölin voru því tekin í eigin umhverfi þátttakenda þar sem þeim leið best. 

Rannsakandi taldi þetta mikilvægt til að auka líkurnar á opnum og betri tjáskiptum milli aðila sem 

og til að auka líkurnar á að þátttakendur samþykktu þátttöku í rannsókninni. Viðtölin voru því 

tekin á hinum ýmsu stöðum svo sem á vinnustað viðmælenda, kaffihúsi, heimahúsi og á 

tjaldsvæðinu á Flúðum. 

Í upphafi hvers viðtals las rannsakandi upp texta þar sem viðmælendum voru kynnt markmið 

rannsóknarinnar og meðferð þeirra upplýsinga sem aflað yrði. Rannsakandi lagði áherslu á að 

trúnaður ríkti á milli aðila og ekki væri hægt að rekja einstök svör til viðmælenda. Einnig var 

fengið samþykki frá viðmælendum fyrir því að viðtalið væri tekið upp og því heitið að eyða 

upptökum um leið og rannsakandi hefði skrifað upp viðtalið orðrétt. Rannsakandi lofaði 

þátttakendum einnig nafnleynd. Viðtölin voru mislöng eða frá fjörutíu og fimm mínútum upp í 

klukkutíma en flest þeirra voru klukkutími og voru þau öll hljóðrituð. Rannsakandi er einstaklega 

ánægður með þátttakendur sem tóku vel á móti honum og auðvelt reyndist að opna viðtölin og 

fá þátttakendur til að tjá sig á opinskáan hátt. 

1.3.3 Helstu takmarkanir 

Á fjórum vikum höfðu einungis níu aðilar samband við rannsakanda og af þeim tóku fimm þátt í 

rannsókninni, það tók því töluverðan tíma að afla þátttakenda fyrir rannsóknina en engu að síður 

kom það rannsakanda á óvart að fimmta viðtalið bætti í raun ekki við nýjum upplýsingum. Í 
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byrjun leitaði rannsakandi eftir þátttakendum sem fest höfðu kaup á fellihýsi á síðustu þremur 

mánuðum og var sá texti birtur alloft á tveggja vikna tímabili en ekki fengust svör, því ákvað 

rannsakandi að breyta textanum og óska eftir þátttakendum sem fest hefðu kaup á fellihýsum á 

síðustu tólf mánuðum en sá texti var einnig birtur nokkrum sinnum á tveggja vikna tímabili og 

alls höfðu níu aðilar samband. 

Annar annmarki sem eigindlegar rannsóknir hafa er sá að þær endurspegla ekki endilega þá 

afstöðu sem heildin hefur til rannsóknarefnisins þar sem úrtakið er umtalsvert minna en ef um 

megindlega rannsókn væri að ræða (MacDaniel & Gates, 2010). Einnig er annmarki að 

rannsakandi notar hentugleika úrtak sem er sérvalið af samskiptasíðunnni Facebook, útakið er 

lítið og gefur einungis viðmið en ekki algildi.  Úrtak og viðtöl við fáa einstaklinga þar sem 

umræðan er frjáls getur leitt umræðuna yfir á önnur svið sem ekki varða rannsóknina sjálfa, því 

er mikilvægt að rannsakandi búi yfir haldgóðri þekkingu á eigindlegum rannsóknum til að geta 

leitt umræðuna aftur inn á efni rannsóknarinnar án þess þó að styggja viðmælandann eða draga 

úr vilja hans til þess að tjá skoðanir sínar frjálst (MacDaniel & Gates, 2010).  Árangur djúpviðtala 

ræðst mikið til af færni rannsakanda til að framkvæma viðtölin án þess að hafa áhrif á 

viðmælendur en nái samt þeim upplýsingum sem á þarf að halda. Hér verður einnig að hafa í 

huga að rannsakandi er tengdur eigendum fyrirtækisins Eins létts ehf. því getur skapast sú hætta 

að rannsakandi hafi áhrif á viðmælendur. Rannsakandi lagði sig þó fram um að forðast þá hættu 

til hins ýtrasta. Annar þáttur sem ákvarðar árangur djúpviðtala er færni rannsakanda til að túlka 

niðurstöður viðtalanna (MacDaniel & Gates, 2010).   

Eðli djúpviðtala er að þau eru ómótuð vegna þess að ekki er um lokaðar spurningar að ræða 

ásamt því að eðli greiningarvinnu á niðurstöðum er klínískt, þessir þættir gera verkefnið enn 

flóknara (MacDaniel & Gates, 2010). Viðhorf og skoðanir þátttakenda byggjast upp á 

samfélagslegum og persónulegum viðmiðum. Niðurstöður þátttakenda og túlkun rannsakanda á 

viðhorfum þeirra er því frekar ætlað að vera vísbending um viðhorf kaupenda í kaupferlinu því 

ekki er hægt að vinna tölfræðilegar upplýsingar úr eigindlegum rannsóknum vegna þess að  

þýðið er mjög lítið ásamt því að vera ekki tekið á vísindalegan hátt. Svör þátttakenda 

endurspegla fyrst og fremst viðhorf og skoðanir svarandans sjálfs en ekki endilega annarra 

fjölskyldumeðlima. Líklegt er að aðrar breytur sem tengjast nærumhverfi neytandans svo sem 

tekjur og fjárhagslegur styrkur hafi töluverð áhrif á val kaupenda en vandasamt getur verið að fá 

svarendur til að gefa slíkar upplýsingar því var ákveðið að hafa ekki slíkar spurningar í 

umræðurammanum. Niðurstöður gefa því almennt viðhorf sem endurspeglar ekki endilega það 

sem býr að baki. 
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2 Kauphegðun 

Kotler & Keller (2009); Peter & Donnelly (2004) og Solomon (2002) skilgreina kauphegðun 

neytenda (e. Consumer buying behavior) sem það ferli sem á sér stað þegar einstaklingar, hópar 

og/eða fyrirtæki velja, kaupa, nota og losa sig við vörur eða þjónustu, hugmyndir og/eða 

væntingar til þess að uppfylla langanir sínar og þarfir. Enn ein skilgreiningin á kaupferli neytenda 

kemur frá Engel, Blackwell & Miniard (1990) sem segja að kauphegðun neytenda sé fólgin í þeim 

aðgerðum sem farið er í þegar að neytendur afla sér upplýsinga um vörur, vörumerki eða 

þjónustu, hvernig vara er notuð og henni fargað ásamt því ákvörðunarferli sem á sér stað á 

undan og eftir þessum aðgerðum. Segja má að kauphegðun neytenda mótist af umhverfi þeirra, 

líðan og hugsunarhætti hverju sinni. Þeir þættir í umhverfi neytenda sem geta haft áhrif á 

kauphegðun eru þeir sem hafa áhrif á tilfinningar, hugsanir og hegðun neytenda (Peter & Olson, 

2005). 

Kotler & Keller (2009) tala um að ákveðnir þættir í umhverfi neytenda hafi áhrif á kauphegðun, 

þættir eins og menning og stéttaskipting, félagslegar aðstæður og skoðanir annarra, til dæmis 

fjölskyldu og vina. 

2.1 Neytendahegðun 

Neytendahegðun (e. Consumer behavior) felur í sér þær hugsanir og tilfinningar sem neytandinn 

upplifir ásamt þeim aðgerðum sem neytandinn framkvæmir í kaupferlinu. Í þessu felast einnig 

allir þeir hlutir eða áhrifaþættir í umhverfinu sem hafa áhrif á þessar hugsanir, tilfinningar og 

aðgerðir svo sem upplýsingar frá öðrum neytendum, markaðsáreiti frá fyrirtækjum, verð á 

vörunni, pakkningar og vöruframboð hjá samkeppnisaðilum (Peter & Olson, 2005). 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir því að hegðun neytenda er breytileg og felur í 

sér samskipti milli aðila sem og skipti á virði, neytandinn er að sækjast eftir ákveðnu virði sem 

fyrirtækið lætur af hendi fyrir ákveðna greiðslu eða þóknun (Kotler & Keller, 2009).  Neytendur 

skilgreina virði sem mismuninn á milli þeirra væntinga sem þeir hafa til vöru, vörumerkis eða 

þjónustu og þeim kostnaði sem hlýst af því að kaupa aðra vöru. Heildar ávinningur neytenda felst 

í því hvernig þeir skynja peningalegt gildi, efnahagslegan ávinning, notkunar möguleika vörunnar 

og sálfræðilega þætti svo sem hverju neytendur búast við innan ákveðinna markaða, t.d hvernig 

vörur eru í boði eða þjónusta og persónulegir þættir eins og ímynd vörumerkja í huga neytenda. 

Heildarkostnaður neytenda er sá kostnaður sem viðskiptavinir verða fyrir t.d. hvað þeir þurfa að 
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gera til að nálgast vöruna, hvað það kostar þá að eiga hana og nota, hvernig þeir geta ráðastafað 

henni að notkun lokinni svo sem fjárhaglegt virði vörunnar, hversu langan líftíma hún hefur, hve 

mikill tími og orka fer í að nálgast vöruna í upphafi ásamt öðrum sálfræðilegum þáttum.  Það þarf 

því að huga að mörgum hlutum og skynjun neytenda á virði byggist í raun upp á mismuninum á 

því hvað hann telur sig fá og hvað hann telur sig þurfa að láta af hendi fyrir vöruna (Kotler & 

Keller, 2009). 

Hegðun neytenda er breytileg vegna þess að hugsanir, tilfinningar og aðgerðir einstakra 

neytenda, markhópa sem og samfélagsins eru stöðugt að breytast (Peter & Olson, 2005).  Nægir 

að nefna þá umbyltingu sem varð með tilkomu veraldarvefsins þar sem neytendur geta nálgast 

fljótt og auðveldlega mikið magn af upplýsingum um vörur og fyrirtæki. Með tilkomu 

tækninýjunga eins og veraldarvefsins hafa fyrirtæki þurft að aðlagast nýjum markaðsaðstæðum. 

Fyrirtæki hafa mætt krefjandi aðstæðum á markaði með vöruþróun sem felur í sér að þróa vöru 

sem hefur meira virði fyrir neytendur en vara samkeppnisaðilanna. Dæmi um slíka vöruþróun eru 

tækninýjungar, endurgerð á eldri vöru sem búið er að betrumbæta eða ný vörumerki (Peter & 

Olson, 2005).  Markaðsfólk þarf ekki einungis að greina og skilja þarfir og langanir neytenda sem 

kaupa þeirra vöru og vörumerki heldur einnig þarfir og langanir neytenda samkeppnisaðilanna og 

þær ástæður sem liggja að baki vali neytenda á vöru og vörumerki samkeppnisaðilanna (Peter & 

Olson, 2005).   

Efnahagserfiðleikar síðustu ára hafa sýnt fyrirtækjum svo um munar að aðeins þeir hæfustu lifa  

af, sem sagt, þau fyrirtæki sem eru hvað fljótust að aðlagast nýjum aðstæðum á markaði.  

2.2 Áhrifaþættir kauphegðunar og ákvörðunarferli neytenda 

Í umhverfi neytenda eru margir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun þeirra. Áhrifaþáttum 

kauphegðunar (e. Consumer behavior) er hægt að skipta í fjóra þætti, menningarlega þætti, 

félagslega þætti, persónulega þætti og sálfræðilega þætti (Kotler & Keller, 2009).  Til að gera 

betur grein fyrir öllum þeim þáttum sem snúa að neytenda- og kauphegðun er gott að skoða 

ákvörðunarferli neytenda (Consumer Decision Process) myndrænt. Hér fyrir neðan gefur að líta 

mynd af ákvörðunarferli neytenda (Kotler & Keller, 2009). 
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Mynd 1  Ákvörðunarferli neytenda. Heimild: Philip Kotler & Kevin Lane Keller. 

 

2.2.1 Menningarlegir þættir 

Menningarlegum þáttum (e. Cultural factors) sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda má skipta 

niður í þrjá undirhópa, menningu , menningarkima og stéttir (Kotler & Keller, 2009). Menningu 

má skilgreina á marga vegu. Menning (e. Culture) er safn grunngilda, viðhorfa, þarfa og langana 

þeirra einstaklinga sem lifa í ákveðnu samfélagi. Menning er lærð og henni er miðlað kynslóða á 

milli (Kotler & Keller, 2009). Hegðun og langanir einstaklinga byggjast upp á menningu og hefur 

hún áhrif á hvernig uppeldi einstaklingar hljóta og hvaða gildi er viðhöfð í samfélaginu sem og 

innan fjölskyldunnar. Menning og samfélagsleg gildi eru ólík á milli landa og innan menningar 

myndast ólíkir menningarkimar. 

Menningarkimi (e. Subculture) er hópur fólks sem hegðar sér að einhverju eða öllu leyti 

meðvitað á annan hátt en meirihluti íbúa í samfélaginu (Kotler & Keller, 2009). Innan hvers 

menningarkima getur lífsstíll neytenda verið mjög mismunandi.  Fyrirtæki þróa oft sérstaka 

markaðsstefnu til að uppfylla þarfir og langanir ákveðinna menningarkima. 

Nánast öll samfélög manna hafa félagslega uppbyggingu sem eru í formi stétta (social classes). 

Stéttir eru þriðji undirhópur menningarlegra þátta. Í flestum samfélögum þrífst einhvers konar 

stéttaskipting (Kotler & Keller, 2009).  

Stéttir (e. Social class) hafa fjögur einkenni.  Fyrsta einkennið er að einstaklingar innan sömu 

stéttar hafa svipaðar skoðanir, kaupa oft ákveðin vörumerki, hafa líkan talsmáta og kjósa að 
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stunda svipaða afþreyingu. Annað einkennið er að litið er á einstaklinga sem betri eða óæðri allt 

eftir því hvaða stétt þeir tilheyra. Þriðja einkennið er að einstaklingar eru flokkaðir niður í stétt 

eftir nokkrum ákveðnum breytum svo sem stöðu í samfélaginu, launum, auðæfum, menntun eða 

gildum og stefnumörkun en ekki eftir neinni ákveðinni breytu. Fjórða einkennið er að 

einstaklingar geta færst á milli félagslegra stétta innan samfélagsins svo sem  úr millistétt í 

lágtekjuhóp eða frá millistétt yfir í efri stétt (Kotler & Keller, 2009).  

2.2.2 Félagslegir þættir  

Félagslegir þættir (e. Social factors) veita góða innsýn í hegðun neytenda (Kotler & Keller, 2009).  

Einstaklingur er hluti af einhverjum viðmiðunarhópum, en það er misjafn eftir 

menningarheimum hversu mikil áhrif aðrir hafa á hegðun hans. 

 Skilgreining Philip Kotler & Kevin Lane Keller á viðmiðunarhóp er eftirfarandi: 

„ Viðmiðunarhópur einstaklings eru allir þeir hópar sem hafa bein eða óbein áhrif á 

viðhorf og hegðun.“ 

A person´s reference groups are all the groups that have a direct or indirect influence on 

their attitudes or behavior. 

Þeir viðmiðunarhópar sem hafa bein áhrif kallast aðildarhópar (membership groups). Hluti af 

þessum hópum eru aðalhópar (primary groups) sem neytendur hafa stöðug eða tíð samskipti við, 

þetta eru fjölskyldan, vinir, nágrannar og vinnufélagar en neytendur tilheyra líka öðrum hópum 

eins og trúarhópum eða stéttarfélögum þar sem samskiptin eru formlegri og ekki eins tíð (Kotler 

& Keller, 2009). 

Viðmiðunarhópar hafa áhrif á neytendur á þrjá vegu, þeir kynna neytendur fyrir nýrri hegðun og 

nýjum lífstíl, þeir hafa áhrif á viðhorf og sjálfsmynd ásamt því að skapa þrýsting á að neytendur 

velji vöru og vörumerki í samræmi við gildi hópsins (Kotler & Keller, 2009).  

Fjölskyldan er mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur að kauphegðun og fjölskyldumeðlimir hafa 

hvað mest áhrif á viðmið einstaklinga. Skipta má fjölskyldu niður í stórfjölskyldu (family of 

orientation), það er foreldra og ættingja, og nær fjölskyldu (family of procreation), það er maka 

og börn  (Kotler & Keller, 2009). Í uppeldi barna geta foreldrar haft mikil áhrif á hegðun þeirra t.d 

á viðhorf til trúar, stjórnmála, efnahagslífs en einnig til sjálfsvirðingar, metnaðar og kærleika.  
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2.2.3 Persónulegir þættir  

Persónulegir þættir (e. Personal factors) hafa einnig áhrif á kauphegðun neytanda. Persónulegir 

þættir skiptast í aldur, lífsskeið, starf, efnahagslega stöðu, lífsstíl, persónuleika og sjálfsímynd 

ásamt grunngildum (Kotler & Keller, 2009).  Smekkur fólks á mat, fatnaði og afþreyingu breytist 

eftir því á hvaða aldursskeiði einstaklingur er (Kotler & Keller, 2009). Neysla stjórnast af  

fjölskyldumynstri því það hefur ríkjandi áhrif á kauphegðun (Kotler & Keller, 2009). 

Starf (occupation) og efnahagsleg staða (economic circumstances) hefur áhrif á vöru- og 

þjónustuval neytenda.  

Lífsstíll (lifestyle) segir til um hvernig einstaklingur lifir í samfélaginu, hvernig hann ákveður að 

eyða sínu lífi, tíma og peningum (Kotler & Keller, 2009). 

Persónuleiki (personality) einstaklinga og sjálfsímynd (self-concept) hefur áhrif á kauphegðun 

neytenda og segir til um hvernig einstaklingur bregst við umhverfinu. Þetta eru eiginleikar svo 

sem sjálfstraust og yfirráð, sjálfstæði, virðing og félagsleg hæfni, varnarviðbrögð og 

aðlögunarhæfi (Kotler & Keller, 2009). Persónuleiki getur verið mikilvæg breyta þegar kemur að 

því að greina neytendahegðun og vörumerkja val.  

Sjálfsímynd einstaklings hefur áhrif á það hvaða vörur og þjónustu hann velur. Persónuleiki getur 

sagt til um hvernig vörur einstaklingur kaupir. Hann kaupir ákveðna merkjavöru til þess að skapa 

sjálfsímynd sína og ýta undir ákveðna ímynd (Kotler & Keller, 2009). 

Grunngildi hafa einnig áhrif á neytendahegðun og kaupákvörðun. Grunngildin eru ástæða 

afstöðu og hegðunar neytenda. Grunngildin liggja mun dýpra heldur en afstaða og hegðun og 

stjórna löngunum og vali neytenda. Markaðsfólk sem trúir að neytendur stjórnist af  

virðisaukningu á vörum telur að með því að höfða til grunngilda þeirra sé hægt að hafa áhrif á val 

og kauphegðun (Kotler & Keller, 2009). 

2.2.4 Sálfræðilegir þættir  

Sálfræðilegir þættir (e. Psychological factors) snúa að neytendunum sjálfum, þeir skiptast í 

hvatningu (e. Motivation), skynjun (e. Perception), þekkingu og lærdóm (e. Knowledge and 

learning) ásamt minni (e. Memory) (Kotler & Keller, 2009). 
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2.2.4.1 Hvatning  

Þekkt kenning um hvata einstaklinga er eftir Frederick Herzberg en hún gefur vísbendingar um 

þarfir neytenda (Kotler & Keller, 2009). Frederick Herzberg lagði fram tveggja þátta kenningu 

sem aðgreinir óánægða frá ánægðum. Hann hélt því fram að skortur á óánægju væri ekki næg 

ástæða til að hvetja til kaupa heldur yrði ánægja að vera til staðar. Sem dæmi má nefna að tölva 

sem kemur ekki með ábyrgð veldur óánægju en það að fyrirtækið bjóði upp á að hægt sé að 

kaupa ábyrgð er ekki næg hvatning til kaupa því að það er ekki nógu áhugaverð hvatning til 

ánægju. Sá þáttur að tölvan sé einföld í notkun væri næg hvatning og nógu ánægjuleg. Kenning 

Herzberg´s gefur tvær vísbendingar, sú fyrsta er að seljendur ættu að gera sitt besta til að forðast 

óánægju einstaklinga svo sem með því að hafa starfsfólk sitt vel þjálfað og bjóða upp á góða 

þjónustu því að þó að þessir þættir selji ekki vöruna beint þá geta þeir haft þau áhrif að 

neytendur vilja ekki kaupa vöru af fyrirtækinu. Sú seinni er að seljendur ættu einnig að greina og 

þekkja þá þætti sem veita aukna ánægju og hvatningu til kaupa hjá neytendum og setja slíka 

þætti inn í sína vöru eða þjónustu (Kotler & Keller, 2009). 

Hlutverk markaðsfólks er að finna út hverjar eru þarfir og langanir neytenda og hvernig er hægt 

að uppfylla þær. Til að geta uppfyllt þarfir neytenda þarf markaðsfólk að vita af hvaða tagi þær 

eru. 

2.2.4.2 Skynjun 

Skynjun (perception) er það hvernig neytendur meta og túlka upplýsingar í umhverfi sínu. Engir 

tveir neytendur skynja aðstæður á sama hátt, þess vegna getur verið erfitt fyrir markaðsfólk að 

meta hvernig á að ná til neytenda (Kotler & Keller, 2009). Við markaðssetningu er skynjun 

mikilvægari en raunveruleikinn vegna þess að skynjun er það sem hefur raunveruleg áhrif á 

kauphegðun. Mikilvægt er að markaðsfólk geri sér grein fyrir að skynjun veltur ekki aðeins á 

líkamlegu áreiti heldur einnig á því áreiti sem er á neytendum frá umhverfinu og þeim skilyrðum 

sem hver og einn þeirra býr við. Einn neytandi gæti upplifað sölumann sem talar hratt og mikið 

sem uppáþrengjandi og óöruggan á meðan annar gæti upplifað sama sölumann sem gáfaðan og 

hjálpsaman. Hvorugur mun bregðast við á sama hátt gagnvart sölumanninum (Kotler & Keller, 

2009). Neytendur geta skynjað sama hlut mismunandi vegna þriggja þátta sem tengjast vitund, 

þessir þættir eru valkvæm athygli (e. Selective attention), valkvæm rangtúlkun (e. Selective 

distortion) og valkvæmt minni (e. Selective retention) (Kotler & Keller, 2009). 
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Valkvæm athygli (e. Selective attention) er sú geta sem neytendur búa yfir til að vinna úr áreiti og 

valkvæmri athygli og er hægt að skipta henni í  tvennt: vísvitandi athygli sem er markviss og 

hefur ákveðin tilgang og ósjálfráða athygli  sem er veitt einhverjum eða einhverju (Kotler & 

Keller, 2009). Neytendur verða fyrir miklu áreiti á hverjum degi frá markaðsfólki í gegnum 

dagblöð, sjónvarp, útvarp og tímarit svo eitthvað sé nefnt. Þar sem áreitið er mikið þá geta 

neytendur ekki fylgt öllu áreiti eftir og nota því valkvæma athygli. Markaðsfólk verður því að 

útfæra áreiti að mikilli kostgæfni til þess að ná að fanga athygli neytenda. Hin raunverulega 

áskorun hjá markaðsfólki er því að ná að greina hvað vekur athygli þeirra neytenda sem þeir vilja 

ná til (Kotler & Keller, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að neytendur eru líklegir til að taka eftir áreiti sem svarar ákveðinni þörf 

þeirra. Neytendur eru líklegri til að taka eftir áreiti sem þeir eiga von á og að taka eftir áreiti þar 

sem frávikið er mikið miðað við annað líkt áreiti t.d. þá tekur neytandi sem hefur áhuga á að 

kaupa tölvu frekar eftir áreiti sem býður mikinn afslátt af tölvum heldur en öðru áreiti af 

sambærilegri vöru (Kotler & Keller, 2009). 

Þó að neytendur veiti áreitni athygli þá túlka þeir ekki ávallt áreitið á sama hátt og markaðsfólk 

ætlast til að áreitið sé túlkað, sú hegðun neytenda er kölluð valkvæm rangtúlkun. 

Valkvæm rangtúlkun (e. Selective distortion) er sú tilhneiging neytenda að túlka áreiti á þann 

hátt að það passi við fyrirfram mótaðar hugmyndir þeirra. Neytendur geta verið gjarnir á að 

breyta þeim upplýsingum sem felast í áreitinu í samræmi við sína eigin vörumerkjavitund og 

þeirra eigin trú og væntingar um ákveðin vörumerki (Kotler & Keller, 2009). Flestir neytendur 

muna ekki eftir öllu því áreiti sem þeir verða fyrir á degi hverjum en þeir muna þó það áreiti sem 

styður við skoðanir þeirra og hegðun. 

Valkvæmt minni (e. Selective retention) gerir það að verkum að neytendur eru mun líklegri til að 

muna eftir jákvæðum hlutum í tengslum við vörumerki sem þeim líkar við en gleyma neikvæðum 

hlutum í tengslum við vörumerki samkeppnisaðilanna (Kotler & Keller, 2009).  

2.2.4.3 Þekking og lærdómur 

Maðurinn getur nýtt alla vitsmunalega skynjun (cognitive perception) sína til þess að meta áreiti 

og upplýsingar og breytt því í þekkingu, trú og skoðanir. Ef litið er á þetta í víðu samhengi þá búa 

neytendur yfir tveimur tegundum af þekkingu: almennri þekkingu (e. General knowledge) um sitt 
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umhverfi og hegðun en einnig aðferðarþekkingu (e. Procedural knowledge) sem lítur að því 

hvernig hlutirnir eru gerðir (Peter & Olson, 2005).  

Almenn þekking (e. General knowledge) snýr að því hvernig neytendur túlka það áreiti og 

upplýsingar sem þeir fá frá umhverfinu t.d. hvar næsta matvöruverslun sé og í hvaða verslun sé 

best að versla eða hvernig þeir eiga almennt að haga sér í slíkum verslunum. Almenn þekking er 

geymd í minni sem fullyrðing sem tengist tveimur atriðum t.d. Bónus sem matvöruverslun og að 

hún bjóði ódýrar vörur, flestar fullyrðingar eru byggðar á persónulegum tengslum eða skoðunum 

sem tengja atriðin tvö saman. Persónulegu tengslin eru lykilatriði svo neytendur geti skilið 

merkingu og myndað þekkingu. Þekking myndast þegar að atriði í minni eru tengd við önnur 

atriði sem verða að fullyrðingum og eru skilgreind sem tengslin á milli fullyrðinga (Peter & Olson, 

2005). 

Almenn þekking er annað hvort tilfallandi (episodic) eða merkjanleg (semantic). Tilfallandi 

þekking er tengd sérstökum atburðum í lífi einstaklinga og merkjanleg þekking er tengd hlutum 

eða atburðum í umhverfi þeirra t.d. persónuleg trú og skoðanir neytenda á umhverfi sínu. Þegar 

neytendur nota eða sækja tilfallandi þekkingu og merkjanlega þekkingu úr minni getur þekkingin 

haft áhrif á ákvörðunartöku og hegðun (Peter & Olson, 2005). 

Aðferðarþekking (e. Procedural knowledge) er einnig geymd í minni þar sem fullyrðingarnar: „ef“ 

og „þá“ eru tengdar hlutum eða atburðum og neytendur framkvæma ákveðna hegðun í 

samræmi við það. Þegar að neytendur nota eða sækja aðferðarþekkingu úr minni þá hefur þessi 

þekking bein og sjálfkrafa áhrif á ákvörðunartöku og hegðun (Peter & Olson, 2005). 

Vitsmunalegt kerfi (e. Cognitive systems) í minni neytenda býr til tengslanet (associative 

networks) sem skipuleggur og setur saman margar tegundir af þekkingu svo sem almenna 

þekkingu og aðferðarþekkingu en líka andleg viðbrögð t.d. tilfinningar neytenda eftir kaup og 

hvernig eigi að bregðast við þeim með ákveðinni hegðun (Peter & Olson, 2005).  

Lærdómur felur í sér breytingar á hegðun neytenda vegna aukinnar þekkingar, þegar við 

bregðumst við einhverju þá lærum við af því. Flest mannleg hegðun er lærð (Kotler & Keller, 

2009). 

Vitmunalegur lærdómur (e. Cognitive learning) er þegar neytendur túlka upplýsingar úr 

umhverfinu og búa þannig til þekkingu eða merkingu (Peter & Olson, 2005). 
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Neytendur geta komist í snertingu við nýjar upplýsingar á þrjá vegu: þeir geta lært um nýja vöru 

og vörumerki eða þjónustu með því að komast í beina snertingu með persónulegri reynslu, þeir 

geta komist í snertingu við nýjar upplýsingar óbeint með því að fylgjast með reynslu annarra á 

notkun á vörum og vörumerkjum eða þjónustu, þeir geta komist í snertingu við nýjar upplýsingar 

með því að túlka áreiti frá markaðsfólki í gegnum fjölmiðla eða túlka upplýsingar frá öðrum 

neytendum svo sem vinum og fjölskyldu (Peter & Olson, 2005).  

2.2.4.4 Minni 

Allar þær upplýsingar og reynsla sem neytendur verða fyrir á lífsleiðinni eru líklegar til að enda í 

langtíma minni þeirra. Sálfræðingar gera greinarmun á skammtímaminni og langtímaminni. 

Skammtímaminni (e. Short-term memory) er þar sem tímabundnar og takmarkaðar upplýsingar 

eru geymdar en langtímaminni (e. Long-term memory) er þar sem varanlegar, ótakmarkaðar og 

mikilvægar upplýsingar eru geymdar. Flestir fræðimenn telja að einstaklingar búi til tengslanets 

módel í huga sínum sem geymist í langtímaminni. Tengslanets módelið samanstendur af litlum 

minnisgeymslum sem eru tengdar saman af áhrifaþáttum, hvaða upplýsingar sem er geta verið 

geymdar í þessum minnisgeymslum þar á meðal munnlegar (verbal), sjónrænar (visual), 

óhlutrænar (abstract) og þær sem líta að samhengi (contextual). Það hversu virk samskiptin í 

langtímaminninu eru milli þessara minnisgeymsla ræður því hve mikið og hvaða upplýsingar 

einstaklingar sækja við ólíkar aðstæður. Þegar að minnisgeymsla er virkjuð er það vegna þess að 

einstaklingar eru að túlka utanaðkomandi upplýsingar eða að sækja fyrirliggjandi upplýsingar úr 

minni (Kotler & Keller, 2009). 

Tökum vörumerkjavitund sem dæmi: hægt er að segja að vörumerkjavitund sé ein 

minnisgeymsla sem er tengd við nokkra áhrifaþætti, styrkur og mikilvægi þessara áhrifaþátta 

hefur áhrif á hversu miklar upplýsingar neytendur geta sótt um tiltekið vörumerki. 

Vörumerkjavitund samanstendur af öllum þeim upplýsingum sem tengjast vörumerkinu svo sem 

ímynd, tilfinningum gagnvart vörumerkinu, skynjun og reynslu ásamt skoðunum og trú en allt 

þetta eru áhrifaþættir sem tengjast vörumerkinu í minnisgeymslunni  (Kotler & Keller, 2009). 

2.3 Fimm stig kauphegðunar 

Neytendur standa frammi fyrir fjölmörgum ákvörðunum í hvert skipti sem þeir kaupa vörur eða 

þjónustu. Neytendur vilja ekki taka rangar ákvarðanir í fljótfærni og svo lengi sem þeir hafa tíma 

til að hugsa sig um rifja þeir upp hvernig fyrri kaup hafa verið (Foxall, 1999). Neytendur fara í 

gegnum visst ferli tengt kaupákvörðuninni og skiptist það ferli í fimm stig . 
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Hér fyrir neðan gefur að líta mynd af módeli um fimm stig kauphegðunar (Five Stages of. 

Consumer Behavior).  

Mynd 2 Fimm stig kauphegðunar. Heimild: Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

     

Myndin hér að ofan lýsir því hvernig kaupferlið (e. Buyers decision process) byrjar á að þörf fyrir 

vöru eða þjónustu er greind, síðan leita neytendur eftir upplýsingum um vöru eða þjónustu, 

meta valkostina, kaupa vöruna eða þjónustuna og í lokin koma eftirkaupaáhrifin. 

Neytendur fara ekki ávallt í gegnum öll fimm stig kauphegðunar, fer eftir því hvernig vöru eða 

þjónustu er verið að kaupa hverju sinni og hvort varan hafi verið keypt áður en oft fer valið eftir 

því hvað neytendur eru vanir að kaupa að staðaldri, sé verið að kaupa vöru í fyrsta skiptið eða 

um dýra vöru sé að ræða sem krefjast flókins kaupferlis fara neytendur oftast í gegnum öll fimm 

stigin. Nauðsynlegt er fyrir markaðsfólk að búa yfir þekkingu og getu til þess að kalla fram þörf 

meðal neytenda. Markaðsfólk getur haft áhrif á kaupferli með áreiti, skapað hvatningu sem leiðir 

til að neytendur finna til þarfar fyrir nýjum vörum og vörumerkjum eða þjónustu (Kotler & Keller, 

2009). 

2.3.1 Uppgötvun á þörf 

Kaupferlið hefst þegar að neytendur uppgötva þörf (e. Problem recognition) en það er fyrsta stig 

kaupferlis. Tveir þættir hafa áhrif á þörf neytenda, innri þáttur og ytri þáttur. Neytendur geta 

fundið fyrir hungri og þorsta en um leið er þörfin fyrir fæðu og drykk greind, það er innri þáttur, 

hins vegar geta neytendur fundið fyrir þörf vegna ytri þátta t.d. geta þeir gengið fram hjá nýrri 

bifreið nágrannans eða séð auglýst ferðalag á sólarströnd sem verður til þess að þeir greina þörf 

sem hvetur þá til kaupa (Kotler & Keller, 2009). 

Uppgötvun á þörf

Upplýsingaleitun

Mat valkosta

Kaupákvörðun

Eftirkaupaáhrif
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2.3.2 Upplýsingaleitun 

Upplýsingaleitun (e. Information search) er annað stigið í kaupferlinu. Upplýsingaleitin byrjar hjá 

neytendum þegar þeir átta sig á þörf sem þarf að uppfylla með kaupum eða neyslu á vörum. 

Hægt er að greina upplýsingaleitun niður í tvær leiðir. Fyrri leiðin er kölluð aukin athygli 

(heightened attention)  þá verða neytendur móttækilegir fyrir upplýsingum um vörur og 

vörumerki eða þjónustu. Seinni leiðin er kölluð virk upplýsingaleit (active information search) þá 

fara neytendur að leita eftir frekari upplýsingum t.d. með því að lesa sér til, hringja í vini og 

vandamenn, leita á veraldarvefnum  eða heimsækja verslanir (Kotler & Keller, 2009). 

Hægt er að greina fjórar leiðir sem neytendur nota til að nálgast upplýsingar. Sú fyrsta er 

persónuleg samskipti, þá hafa einstaklingar samband við vini, ættingja, nágranna eða kunningja. 

Önnur leiðin er í gegnum markaðsáreiti svo sem auglýsingar, veraldarvefinn eða sölufólk. Sú 

þriðja er í gegnum fjölmiðla. Sú fjórða er í gegnum reynslu og kynni neytenda af vörum og 

vörumerkjum eða þjónustu, þá er átt við hverskonar meðhöndlun, skoðun eða notkun á vörunni 

(Kotler & Keller, 2009).  

Hvaða leið eða leiðir neytendur nota við upplýsingaleitun fer eftir því hvaða þörf er verið að 

uppfylla t.d. þörf fyrir nauðsynjavöru eða þörf fyrir dýrari vöru sem krefst meiri 

upplýsingaleitunar svo sem kaup á bifreið eða fasteign, einnig fer þetta eftir persónuleika hvers 

og eins (Kotler & Keller, 2009). 

Fyrri reynsla neytenda getur haft áhrif á val einstaklinga, ef engin reynsla er fyrir hendi 

(Schiffman & Kanuk, 2004) er líklegt að þeir leiti sér frekari upplýsinga um vöruna og vörumerkið 

eða þjónustuna. Við upplýsingaleitun læra neytendur um vörur og vörumerki eða þjónustu 

samkeppnisaðilanna. Eftir að hafa móttekið upplýsingar um samkeppnisaðila þá velja neytendur 

úr þær vörur, vörumerki eða þjónustu sem uppfyllir þarfir þeirra. Eftir því sem upplýsingaleitunin 

verður ítarlegri fækkar vörum, vörumerkjum og þjónustu sem neytendur velja úr og að lokum 

kaupa. Markaðsfólk þarf að þekkja þá eiginleika sem hafa áhrif á ákvörðunartöku neytenda til að 

geta skilið hvaða eiginleikar hafa mest áhrif til að geta aukið samkeppnishæfni fyrirtækja (Kotler 

& Keller, 2009). 

2.3.3 Mat valkosta 

Mat á valkostum (e. Alternative evaluation) er þriðja stigið í kaupferlinu. Neytendur meta 

upplýsingar sem þeir hafa aflað sér um vörur, vörumerki eða þjónustu. Hvernig meta neytendur 

upplýsingar um vörur, vörumerki eða þjónustu? Engin ein leið er notuð af öllum einstaklingum 
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né heldur nota sömu einstaklingar ávallt sömu leiðina. Ýmislegt ræður valinu svo sem verð og 

gæði eða notkunarmöguleikar.  Flest bendir til að neytendur taki ákvörðun meðvitað og byggða á 

rökum. Neytendur reyna að uppfylla fyrirliggjandi þörf og leita eftir ákveðnum þáttum við 

vöruna, vörumerkin eða þjónustuna sem eykur virði í huga þeirra. Í huga neytenda búa vörur, 

vörumerki og þjónusta yfir mismunandi hæfileikum til að skila þeim ávinningi sem felst í 

virðisaukningunni sem þeir leitast eftir að ná fram til að fullnægja þörfinni (Kotler & Keller, 2009).  

Í gegnum reynslu og lærdóm tileinka neytendur sér trú og skoðanir sem hafa áhrif á kauphegðun. 

Skoðanir snúast um hvort að viðmót neytenda sé hagstætt eða óhagstætt í garð vöru, 

vörumerkja eða þjónustu og geta verið byggðar upp á tilfinningum eða aðgerðum (Kotler & 

Keller, 2009). 

2.3.4 Kaupákvörðun 

Kaupákvörðun (e. Purchase decision) er fjórða stigið í kaupferlinu. Á þessu stigi hefur neytandinn 

leitað sér upplýsinga og er að taka ákvörðun um hvað skal kaupa. Í kaupákvörðunarferlinu skoða 

neytendur fimm atriði: vörumerki, söluaðila, það magn sem á að kaupa, hvenær á að framkvæma 

kaupin og að lokum greiðslumáta (Kotler & Keller, 2009). 

 

Ákvörðunarferli neytenda getur verið yfirgripsmikið (e. Extensive decision making), takmarkað (e. 

Limited decision making) eða vanabundin hegðun (e. Routinized choice behavior), eftir því hvað 

á að kaupa hverju sinni. Yfirgripsmikið ákvörðunarferli (e. Extensive decision making) er þegar 

neytendur afla sér margvíslegra upplýsinga til að geta greint hvaða vörur, vörumerki eða 

þjónusta koma til greina, læra allar upplýsingar og velja það sem þeir telja að uppfylli þarfir sínar 

hvað best. Yfirgripsmikið ákvörðunarferli felur í sér að neytendur þurfa að beita vitmunalegri 

skynjun og hegðun (cognitive and behavioral effort) ásamt því að taka margar ákvarðanir í 

ferlinu. Yfirgripsmikið ákvörðunarferli tekur yfirleitt langan tíma og á sér stað þegar neytendur 

kaupa dýrar vörur, vörumerki eða þjónustu. Dæmi um slíka kaupákvörðun er þegar neytendur 

kaupa fasteignir eða bifreiðar. Takmarkað ákvörðunarferli (e. Limited decision making) felur í sér 

að neytendur leita ekki mikið eftir upplýsingum og þeir skoða færri vörur, vörumerki eða 

þjónustu. Kaupákvörðunin er tekin frekar fljótt og neytendur beita takmarkað vitsmunalegri 

skynjun og hegðun. Vanabundin hegðun(e. Routinized choice behavior), felur í sér að neytendur 

taka kaupákvörðunina ósjálfrátt og af vana, beita fyrri þekkingu og lærdómi úr minni og þurfa 

ekki að beita vitsmunalegri skynjun og hegðun (Halldór Örn Engilbertsson & Valdimar Sigurðsson, 

2008).  
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Fjölmargir aðilar geta komið að kaupákvörðunarferlinu því ekki er ávallt eingöngu um að ræða 

þann sem ætlar að nota vöruna (Engel o.f.l., 1990, Kotler& Keller, 2009). 

 

 Þeir aðilar sem geta komið að kaupákvörðunarferli neytenda eru:  

Upphafsmaður, sá sem kemur kaupferlinu af stað  

 Áhrifavaldur, sá sem hefur mikil áhrif á kaupákvörðunina  

 Ákvarðandi, sá sem hefur völdin og ákveður hvað á að kaupa  

Kaupandi, sá sem kaupir vörur eða þjónustu  

Notandi, sá sem notar vörur eða þjónustu 

 

Ákvörðunarferlið getur verið allt í höndum eins aðila, hann er þá í hlutverki allra fimm en einnig 

geta fimm ólíkir aðilar komið að kaupferlinu sjálfu, t.d. afgreiðslufólk eða fjölskyldumeðlimir 

neytandans (Engel o.fl., 1990).  Skynjun neytenda á áhættu hefur mikil áhrif á atferli þeirra hvað 

varðar að breyta, fresta eða forðast kaupákvörðun. Skynjun á áhættu fer eftir því hve mikið 

liggur undir svo sem háar fjárhæðir, hve margir óvissuþættir eru til staðar og því hve mikið 

sjálfstraust neytendur hafa. Neytendur þróa hjá sér ákveðna hegðun til þess að draga úr áhættu 

og óvissu þáttum, sú hegðun getur verið fólgin í því að vera ákvörðunarfælin og var um sig eða 

leita eftir upplýsingum frá vinum og vandamönnum eða jafnvel velja eingöngu þekkt vörumerki 

sem bjóða upp á langa ábyrgð á sínum vörum. Markaðsfólk þarf því að skilja fullkomlega hvaða 

þættir það eru sem geta valdið skynjun á áhættu hjá neytendum og bregðast við með því að 

veita upplýsingar og stuðning til að draga úr óöryggi neytenda (Kotler & Keller, 2009). 

2.3.5 Eftirkaupaáhrif 

Eftirkaupaáhrif (e. Post–purchase behavior) er fimmta stigið í kaupferlinu. Neytendur leggja mat 

á vörukaupin eða þjónustuna, hvort að varan hafi staðist væntingar og uppfyllt þarfir þeirra. 

Neytendur geta upplifað óöryggi varðandi kaupin ef að þeir skynja mismun á virði á þeirri vöru 

sem þeir festu kaup á og öðrum vörumerkjum sem þeir skoðuðu í kaupferlinu en keyptu ekki, ef 

að þeir heyra aðra neytendur tala jákvætt um  önnur vörumerki munu neytendur leita sér 

upplýsinga til að geta borið vörumerkin saman svo þeir geti staðfest og sannfært sjálfan sig um 

að hafa fest kaup á réttu vörumerki. Markaðsfólk ætti að veita upplýsingar sem stuðla að því að 

styrkja trú og mat neytenda á að þeir hafi valið rétt vörumerki (Kotler & Keller, 2009).  
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Ánægja neytenda fer eftir því hve sterk tengslin eru á milli væntinga og skynjunar á frammistöðu 

vörunnar eða þjónustunnar. Ef að neytendur skynja að frammistaða vörunnar eða þjónustunnar 

standi ekki undir væntingum þá skapast óánægja meðal neytenda, standi vara eða þjónusta hins 

vegar undir væntingum þá skapast ánægja og ef frammistaða fer umfram væntingar þá skapast 

gleði. Þessi skynjun á frammistöðu skilur á milli þess hvort að neytendur kaupa vöruna eða 

þjónustuna aftur og hvort að þeir tali jákvætt eða neikvætt um vöruna eða þjónustuna við aðra 

neytendur. Eftir því sem bilið á milli frammistöðu og væntinga er breiðara því meiri óánægja 

skapast (Kotler & Keller, 2009). 
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3 Eigindleg rannsókn, greining og helstu niðurstöður 

Við úrvinnslu skráði rannsakandi hjá sér vettvangsnótur þar sem lögð var áhersla á að greina þau 

atriði sem þátttakendur lögðu áherslu á til að viðhalda réttmæti niðurstaðna sem best en einnig 

voru viðtölin vélrituð upp frá orði til orðs. Í framhaldi fór fram kóðun sem fólst í því að lesa aftur 

yfir viðtölin ítrekað og skrá niður aftur þau atriði sem fram komu um hvaða þættir það væru sem 

kaupendur teldu skipta mestu máli í kaupferlinu og hvað það er sem líklegast er að skipti 

neytendur mestu máli við val á fellihýsi sem og í kaupákvörðunarferlinu. Að lokum var kominn 

saman listi með fjórum atriðum sem fram komu nokkrum sinnum í viðtölunum og sjá má í 

punktum hér að neðan: 

 Fjármögnun og efnahagur 

 Þarfir 

 Ímynd fyrirtækis og traust 

 Þjónusta 

Þessir punktar sem hér eru skilgreindir teljast hafa áhrif á skynjun og væntingar kaupenda og 

líklegt er að móti ákvarðanir þeirra í kaupferlinu sem og ánægju með kaupin. Niðurstöður er 

unnar eftir umræðuramma viðtalanna og sett eru ummæli þátttakanda við þau atriði sem varða 

punktana hér að ofan. 

3.1 Umræða um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja 
og virðis 

Þátttakendur eru á aldrinum 35 ára til 48 ára, tveir karlmenn og þrjár konur.Rétt er að taka fram 

að tveir þátttakanna eru af sama kyni og á sama aldri eða 36 ára konur. Þátttakendur eru allir 

kvæntir og eiga hver um sig frá tveimur börnum og upp í fimm börn. Þeir ferðast allir mikið en 

flestir þeirra ferðast á tjaldsvæði sem eru nálægt höfuðborgarsvæðinu eða sem nemur tveggja 

klukkustunda akstri. Flestir eru að fara í styttri ferðir um helgar yfir sumartímann en þó lengist 

ferðatíminn þegar tekið er sumarfrí frá vinnu, þá er gjarnan farið í vikuferðir í senn. Þátttakendur 

telja að þeir ferðist meira núna heldur en fyrir þremur árum því eftir kaupin eigi þeir auðveldara 

með að ferðast því það taki styttri tíma að setja fellihýsin upp ásamt því að aukin þægindi geri 

þeim auðveldara um vik að ferðast með börnin. Allir þátttakendur áttu jeppabifreiðar við kaupin 

á fellihýsinu og allir nema einn staðgreiddu fyrir fellihýsin, höfðu safnað fyrir kaupunum en einn 

þátttakandi tók lán að hluta til. Enginn af þátttakendunum á húsnæði sem þeir nýta til frístunda 
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(t.d sumarbústað) en tveir af þátttakendum hafa aðgang að húsnæði sem þeir nýta þó lítið og 

helst yfir vetrartímann. Flestir af þátttakendum eiga Coleman fellihýsi eða þrír af fimm en hinir 

eiga Starcraft og Palomino.  

Þátttakendur telja að þau vörumerki sem þeir eigi standi fyrir gæðum, þægindum og góðri 

hönnun. Þeim finnst úrvalið á ferðavörum á íslenskum markaði vera fjölbreytt og auðvelt að 

nálgast notuð sem og ný fellihýsi.  

Mismunandi er meðal þátttakanda hvaða merkingu þeir leggja í orðið virði en flestir töluðu um 

að virði væri eitthvað sem þeir fengju aukalega fyrir sína peninga eða að virði væri að hluturinn 

stæði undir væntingum.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Fyrir mér er virði allt það sem ég fæ aukalega fyrir 

peningana mína“ og annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Að hluturinn skili manni því sem 

maður vonaðist eftir þegar að maður keypti hann, að hann standi undir væntingum“. 

Þátttakendur telja að vörumerki geti skipt máli en að þeir kaupi ekki vörumerki eingöngu heldur 

skoði allt og meti eiginleika út frá útliti, gæðum, verði, skipulagi og nýtingu, velji þá vöru sem 

uppfyllir þeirra þarfir.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Ég er ekki föst í neinu einu vörumerki heldur skoða frekar 

útlit, verð, gæði og nýtingu fyrir mig“, annar (39 ára karl) sagði: „Ég hef ekkert ákveðið viðhorf til 

vörumerkja, ég skoða allt og kaupi það sem uppfyllir mínar þarfir hverju sinni“. 

Þátttakendur telja að ímynd fyrirtækja skipti máli því nauðsynlegt sé að neytendur geti treyst því 

að fyrirtækið sem þeir kaupi af fari ekki í gjaldþrot, þannig sé ábyrgð tryggð á vörunni og einnig 

aðgangur að varahlutum og aukahlutum. Þeir telja að með því að versla við gamalt og gróið 

fyrirtæki séu hærri líkur á að þeir fái góða þjónustu og betri gæði.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) komst svo að orði: ...Að því leyti að hvort að maður trúir því að þetta 

fyrirtæki verði til áfram í einhvern tíma upp á ábyrgð, viðgerðir og varahluti og aukahluti maður veður að 

trúa því að fyrirtækið sé traust og verði til áfram í einhvern tíma, annar þátttakandi(36 ára kona) sagði: 

...Ég tel það vegna þess að maður vill ekki lenda í því að fyrirtækið sem maður er að versla við fari á 

hausinn og eins þegar maður verslar við rótgróið fyrirtæki þá veit maður að hverju maður gengur bæði 

hvað varðar gæði og eins þjónustu sem mér finnst mjög mikilvæg.   

Niðurstöður benda til þess að neytendur vilji síður versla við fyrirtæki sem þeir hafi neikvæða 

ímynd á og skoði þeirra vörur ekki, komist þeir hjá því, þeir leitist við að eiga viðskipti við 

fyrirtæki sem eru með framúrskarandi þjónustu og bestu vöruna.  
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Eftirfarandi eru dæmi úr svörum þátttakenda: ..Ég tel að ímynd fyrirtækja hafi áhrif þannig að ef að fólki 

líkar ekki við fyrirtæki þá fer það ekki í þau til þess að skoða þeirra vörur... ég tel að fólk fari þangað sem 

það fær bestu þjónustuna og gott viðmót frá sölumönnum“. Annar (48 ára karl) sagði: “Ég tel að ímynd 

fyrirtækja hafi mikil áhrif vegna þess að ég tel að fólk versli ekki við þau fyrirtæki sem þeim líkar ekki við 

og ég tel að fólk leitist eftir að eiga viðskipti við þau fyrirtæki sem veita framúrskarandi þjónustu og eru 

með bestu vöruna.  

Það kom rannsakanda á óvart þegar þátttakendur voru beðnir að nefna annað vörumerki en það 

sem þeir ættu í dag að einungis voru nefnd tvö vörumerki, Palomino og Coleman. Ástæðurnar 

voru þær að Palomino væri gæðavara með góðri hönnun og að vörumerkin litu út fyrir að vera 

vinsæl.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: Palomino... af því ég skoðaði það líka og fannst það svona 

gæðalegt, leit út fyrir að vera vönduð vara... allur frágangur var góður og svo var mikið pláss í 

því“. Þeir sem töluðu um Coleman töluðu um hönnun og pláss, annar þátttakandi (36 ára kona) 

sagði: „Coleman...því að mér finnst það vera hentugt, þægilegt og rúmbetra heldur en það sem 

ég er með og svo eru þau líka svo flott“.   

Þátttakendur sögðu að helstu gallar fellihýsa væru að þau séu þung í drætti ásamt því að þurfa 

að tjalda þeim til að þurrka eftir rigningar.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Það þarf að þurrka það eftir hverja rigningu og það er 

erfiðara að fara með það hvert sem er heldur en tjald eða lítinn tjaldvagn og þau eru tiltölulega 

þung í drætti“ og annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Mér finnst galli sérstaklega í íslenskri 

veðráttu að þurfa að þurrka hýsið ef að það rignir eða bíða eftir að það þorni á staðnum og svo 

mættu þau líka vera léttari í drætti“. 

Þátttakendur töldu kosti fellihýsa vera miðstöð, góð svefnaðstaða sem er hátt frá jörðu ásamt 

góðum dýnum, eldunaraðstöðu og auðveld í uppsetningu.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Maður er tiltölulega fljótur að pakka og ...tiltölulega fljótur 

líka að setja hann upp ... maður liggur hátt frá jörðu ... svo náttúrulega að hafa gaseldavél og vask 

og smá rými inni í honum til þess að geyma hluti“, annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Plássið 

klárlega og svefnaðstaðan og dýnurnar ásamt eldunaraðstöðunni og ísskápnum og ekki má 

gleyma miðstöðinni hún skiptir miklu máli“. 

Þátttakendur sögðu að afstaða þeirra gagnvart ferðalögum hefði breyst á síðustu þremur árum 

því það væri dýrt að ferðast og eldsneytisverð hafi hækkað mikið, taldi einn viðmælandi að það 

væru forréttindi að geta ferðast í dag, annar að hann hefði lagt fellihýsinu sínu á lóð á Flúðum af 
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þessum sökum og sá þriðji að hann færi á staði sem væri styttra að keyra á sökum 

eldsneytisverðs.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Já...ég reyni að fara á staði sem fljótlegt er að keyra á eða 

allavega ekki lengri akstur en tveir tímar vegna þess hve bensínverðið hefur farið hækkandi eftir 

að krónan hrundi í kjölfar efnahagshrunsins“, annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: “...Ég er 

hættur að þvælast út um allt land heldur ákvað að festa mig á einum stað með því að leigja mér 

lóð á Flúðum... því það er svo dýrt að ferðast“. 

Þátttakendur töldu ekki að bifreið fjölskyldunnar hefði skipt máli því að þeir hefðu átt jeppa fyrir 

kaupin en einn þátttakandi (36 ára kona) talaði um að hann hefði ekki getað keypt sér fellihýsi án 

þess að eiga jeppa þar sem að hann hefði ekki búið yfir fjármagni fyrir kaupum á bæði jeppa og 

fellihýsi. 

3.2 Notkun á fellihýsi 

Flestir þátttakendur ferðast helst um Suðurland og þá helst á Selfoss, Flúðir, Laugarvatn, 

Úlfljótsvatn og í Þórsmörk. Þrír þátttakendur hafa ferðast upp á hálendið en hafa dregið úr því 

vegna kostnaðar eða velja að ferðast á tjaldsvæði nálægt hálendinu, leggja fellihýsinu og fara í 

dagsferð. Flestir eru að ferðast á láglendi stutt frá höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan er hár 

kostnaður og aðstaða fyrir rafmagn á svæðunum ásamt þeirra ferðafélögum. Allir þátttakendur 

eiga fjölskyldu og vini sem eiga ferðavagna en mismunandi er hvaða tegundir af ferðavögnum 

þeir eiga. Misjafnt er hvort að fólk er að ferðast með stórum hópum en flestir eru að ferðast með 

vinum en einnig fjær fjölskyldunni við ákveðin tækifæri til dæmis ættarmót. Allir þátttakendur 

töldu það ekki hafa áhrif á sig hvernig ferðavagna ferðafélagar þeirra eiga. 

Þátttakendur töldu að fellhýsið svaraði mismunandi þörfum fjölskyldunnar því að nægt pláss 

væri fyrir alla, miðstöð ásamt svefnaðstöðu sem væri góð og hægt að loka.  

Einn þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Bara vel við vorum fyrst og fremst að leitast eftir meira 

plássi og kyndingu...“. 

Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: Miðstöðin gerir það að verkum að við getum farið meira með 

krakkana án þess að hafa áhyggjur af því að þeim verði kalt og rúmin er hátt frá jörðu það skipti miklu 

máli ásamt góðum dýnum, svo er svefnaðstaðan lokuð með tjöldum sem mér finnst kostur ásamt því að 

það er rúmgott og krakkarnir geta þess vegna leikið sér inni ef að veðrið er leiðinlegt. 

Það kom rannsakanda á óvart þegar að spurt var hvort að kaupin hefðu verið meðvituð kaup á 

ákveðnu vörumerki að flestir af þátttakendum eða þrír af fimm höfðu ákveðið fyrirfram að kaupa 
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vörumerkið Coleman því þeir álitu að það svaraði best þörfum en fjórði þátttakandinn var búin 

að ákveða að kaupa fellihýsi gert til utanvegsaksturs.  

Einn þátttakandi ( 39 ára karl) sagði: „Við vildum bara kaupa hús sem hægt væri að þvælast með 

upp á hálendið“, annar þátttakandi ( 35 ára kona) sagði: „...Við vissum að við værum að fara í 

Coleman vagn...af því að okkur fannst hann henta okkur best“.  

Þó segjast flestir þátttakendur ekki hafa sérstaka skoðun á vörumerkjum en samt nefna þrír að 

þeir hefðu ekki áhuga á að eiga Víking þar sem þeir teldu það síðra að gæðum. 

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „..Mér finnst Víking ekki eins vandaður, til dæmis hvorki 

tjaldið á honum né svefnálmurnar á honum, það er ekki eins vandað og á Coleman eða 

Palomino“. 

Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: ...Til dæmis myndi ég aldrei kaupa Víking vegna þess að það er 

ekki vandað hýsi gæðalega séð og maður sér það á fráganginum á því bæði hvað varðar tjaldið sem er í 

því og eins á innréttingum og mér finnst auðvitað Coleman Fleetwood vera það flottasta í dag. 

Allir þátttakendur nema einn nefna Coleman sem sitt uppáhalds fellihýsi. Helstu ástæður eru: 

gæði, hönnun og Sunbrella dúkurinn í tjaldinu.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: Já ég verð eiginlega að segja Coleman sko af því að ég heillaðist 

mest af honum þegar ég var að skoða...bæði tjaldið gott í honum, dúkurinn og svefnálmurnar, bekkirnir, 

þetta er sterkt... og hvað hann er yfirhöfuð vel hannaður að innan og annar (48 ára karl) sagði: Já 

Coleman Fleetwood og það er út af gæðum og að þetta eru fellihýsi sem ég þekki og að þau eru ósköp 

svipuð í dag og þau voru fyrir tíu árum síðan svo það bendir til þess að ef að menn detta niður á 

einhverja góða lausn til hvers að vera að breyta henni.  

Allir þátttakendur nema einn segja að fjölskyldan sé einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi. 

3.3 Kauphegðun þegar keypt er fellihýsi og upplýsingaleitun 

Flestir þátttakendur keyptu notuð fellihýsi af verslunum en einn aðili keypti af einkaaðila og einn 

aðili keypti nýtt af verslun. Þær verslanir sem þátttakendur versluðu við voru: Seglagerðin Ægir, 

Ellingsen, Útilegumaðurinn og Víkurverk. Þátttakandinn sem keypti af einkaaðila nálgaðist 

auglýsingar frá aðilum í gegnum bland.is. Segja má að í raun hafi rannsakandi verið heppinn að fá 

þátttakendur sem höfðu verslað við alla helstu samkeppnisaðila tjaldvagnsins Eins létts ehf. 

Allir þátttakendur nema einn höfðu átt ferðavagn áður og flestir tjaldvagn. Flestir töluðu um að 

þeir hefðu skipt vegna fjölskyldustærðar og til að fá miðstöð. Þeir völdu að kaupa fellihýsi frekar 

en tjaldvagn vegna miðstöðvarinnar, betri svefnaðstöðu og þæginda svo sem eldunaraðstöðu, 

plássi og geymslurýmis.  
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Einn þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Það er bara svo miklu meiri þægindi sem eru í fellihýsum og 

aðallega er það miðstöðin“. 

Annar þátttakandi (35 ára kona) sagði: Vegna þess að í fellihýsinu liggur maður hærra frá jörðu og það 

eru betri rúm og líka vegna þess að það er eldavél og vaskur í því ásamt miklu meira geymslurými inn í 

því sem skiptir miklu máli þegar maður er að fara með svona stóra fjölskyldu og svo síðast en ekki síst 

miðstöðin.  

Allir þátttakendur nema einn sögðu að verðið hefði skipt mjög miklu máli og að þeir hefðu verið 

búnir að ákveða fyrirfram hve háum fjárhæðum þeir voru tilbúnir til að eyða, allir þessir aðilar 

tóku ekki lán fyrir kaupunum.   

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Mjög miklu, það varð að vera innan viðráðanlegra ramma sem við 

höfðum fyrirfram ákveðið og það skipti miklu máli að fá mikið af aukahlutum til þess að þurfa ekki að 

kaupa þá síðar eins og fortjaldið, lokuð svefntjöld og dúk á gólfið. 

Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Það skipti miklu máli vegna þess að við vildum ekki taka 

lán og vorum því að leita okkur að notuðu fellihýsi en ekki nýju á ákveðnu verðbili“ og sá þriðji 

(36 ára kona) sagði: „Miklu máli, við vorum búin að ákveða að eyða ekki meira en átjánhundruð 

þúsund í þetta svo við skoðuðum og völdum það sem við töldum okkur vera að fá sem mest fyrir 

peningana okkar...“.  

Flestir þátttakendur greiddu frá 1.750.000 þúsund krónum og upp í 2.500.000 milljónir króna en 

tveir af þátttakendum greiddu undir milljón krónum fyrir fellihýsin. 

Flestir skoðuðu fellihýsi eingöngu og vildu festa kaup á Coleman eða Palomino, ástæðan var þörf 

fyrir aukið pláss og að fellihýsi þjónaði best þeirri þörfum. 

Þeir eiginleikar sem skiptu máli við val á fellihýsi voru: miðstöð, pláss, nægt svefnpláss og góðar 

dýnur, eldunaraðstaða ásamt vaski og ísskáp og fortjald. Önnur atriði sem nefnd voru, létt að 

draga, loftpúðafjöðrun, skipulag og geymslupláss ásamt góðri öndun í tjalddúk. 

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Við erum fjögur með það fimmta á leiðinni svo það skipti 

okkur máli að það væri nægt svefnpláss fyrir alla með góðum dýnum, góðar geymslur og góð 

miðstöð ásamt því að það væri aðstaða til eldunar“, annar þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Að 

það sé létt að draga það og að það sé rúmgott og með fortjaldi og...vaskur, gashellur, miðstöð og 

ísskápur“ og sá þriðji (36 ára kona) sagði: „Plássið, svefnaðstaðan, miðstöðin, eldunaraðstaða og 

ísskápurinn“.  
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Þátttakendur telja að þeir eiginleikar sem skipta mestu máli séu svefnaðstaða. Ástæðan var að 

vegna íslenskrar veðráttu væri nauðsynlegt að hafa hitann.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Svefnaðstaðan og hitinn“ og annar (36 ára kona)sagði: 

„Hitinn og svefnaðstaðan“ og sá þriðji (48 ára karl) sagði: „Hitinn“. 

Þátttakendur höfðu aðallega notað veraldarvefinn til að afla sér upplýsinga og höfðu byrjað á því 

að flokka úr á veraldarvefnum það sem kom til greina við kaupin, síðan skoðað hjá einstaklingum 

ásamt því að fara í verslanir. Þeir eyddu miklum tíma og vinnu í að skoða það sem í boði væri á 

markaðnum í gegnum veraldarvefinn. 

Einn þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Já við vorum búin að skoða mikið inn á netinu fyrst um sinn 

og í framhaldi af því var svo farið í verslanir“ og annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Við 

vorum búin að skoða mikið bæði inn á netinu og líka í verslunum en mest af tímanum var samt 

varið í að skoða á netinu“.  

Flestir viðmælendur höfðu farið í allar helstu verslanirnar sem selja fellihýsi á 

höfuðborgarsvæðinu en þær eru: Seglagerðin Ægir, Ellingsen, Útilegumaðurinn, Víkurverk og 

tveir aðilar skoðuðu einnig hjá bílasölum.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Víkurverk, Seglagerðina, Útilegumanninn og Ellingsen 

ásamt því að fara á nokkrar bílasölur sem ég man ekki nafnið á“ og annar (48 ára karl) sagði: 

„Allar helstu verslanir á höfuðborgarsvæðinu, Seglagerðina, Ellingsen, Útilegumanninn, Víkurverk 

sem og bílasölur sem seldu notaðar græjur“. 

Þátttakendur telja að helsti munurinn á milli samkeppnisaðila liggi í þjónustustiginu og hvaða 

viðskiptavini sé verið að leitast eftir að þjónusta en einnig í þekkingu sölumanna á vörunni.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Mér finnst helsti munurinn liggja í þjónustustiginu hjá 

fyrirtækjunum, Seglagerðin og Víkurverk eru greinilega að leggja upp með að veita góða þjónustu þar 

sem sölumenn bjóða fram aðstoð sína mjög fljótlega eftir að maður kemur inn í búðina og þeir hafa vit á 

því hvaða vörur þeir eru að selja og geta svarað þeim spurningum sem maður spyr þá um en aftur á móti 

er mjög erfitt að nálgast sölumenn bæði í Ellingsen og Útilegumanninum og þegar maður nær loksins 

sambandi við þá virðast þeir ekki hafa neitt sérstakan áhuga á að svara þér yfirhöfuð... og annar 

þátttakandi (36 ára kona) sagði: Mér finnst helsti munurinn liggja í því hvaða kúnna þeir eru að reyna að 

fá til sín...til dæmis Víkurverk, þeir eru ekki að leggja sig fram um að veita meðalljóninnu þjónustu með 

tilboðum og virðast hafa meiri áhuga á ríka fólkinu sem er að fara að kaupa lúxus á meðan Seglagerðin 

virðist vera meira í því að selja stóru græjurnar í gegnum aukahluti og virðast gera meira út á 

meðalljóninn eða fjölskyldufólk og Ellingsen er einhverstaðar þarna á milli.  
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Þátttakendur segja að ekki hafi tekið langan tíma að taka ákvörðun um kaupin eftir að 

upplýsingaleitun hafi verið lokið, raunar tala flestir um að það hafi tekið mjög stuttan tíma.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Vorum náttúrlega löngu búin að ákveða fyrir kaupin hvaða tegund 

ætti að kaupa en þegar við vorum búin að skoða vel á netinu og fara í helstu verslanir þá tók það okkur 

mjög stuttan tíma að ákveða að versla við Víkurverk, í raun sáum við hýsið okkar hjá þeim og tókum 

ákvörðun á staðnum að kaupa. Það tók kannski klukkutíma að taka þá ákvörðun. 

Annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Innan við sólarhring það voru ekki nema tvö í boði raunar 

svo það krafðist ekki langs umhugsunarfrests og við vorum líka hrædd um að missa af því“,  sá 

þriðji (35 ára kona) sagði: „...Í raun snerist þetta bara um að detta niður á rétta vagninn og þegar 

við duttum niður á hann þá tók það enga stund að taka ákvörðunina“. 

Þátttakendur voru spurðir af því hver hafi tekið ákvörðunina innan fjölskyldunnar og eru svörin 

mismunandi eftir kynjum. Karlmennirnir segja að konan hafi tekið ákvörðunina en flestar 

konurnar segja að ákvörðunin hafi verin tekin af hjónunum sameiginlega. Þátttakendur segja að 

ákvörðunin hafi ekki verið borin undir börnin. 

Þátttakendurnir sögðu að einfalt hefði verið að velja á milli þeirra fellihýsa sem komu til greina í 

kaupferlinu. Ástæðurnar liggja helst í þeim aukahlutum sem fylgdu sem og að þetta fellihýsi hefði 

hentað best þeirra þörfum. Þegar spurt er út í hvað hafi ráðið úrslitum við val svara flestir að 

verðið hafi ráðið valinu ásamt eiginleikum vörunnar og varan sjálf.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Varan, verðið og eiginleikar vörunnar“ og annar (39 ára 

karl) sagði: „Eiginleikar vörunnar og varan sjálf“. Allir þátttakendur voru ánægðir með kaupin á 

fellihýsinu og segja að fellihýsið hafi staðið undir væntingum. 

3.4 Afstaða til söluaðila fellihýsa á markaði 

Þátttakendur sögðu að það fyrsta sem þeim dytti í hug við að heyra orðið Seglagerðin Ægir væri 

að fyrirtækið sé gamalt og rótgróið, traust og góð þjónusta.  

Einn þátttakanda (48 ára karl) sagði: „Góð þjónusta, gamalt og gott fyrirtæki og gott viðmót 

sölufólks þegar ég hef komið þangað í hvert einasta skipti“, annar (36 ára kona) sagði: 

„Gamalgróið fyrirtæki og traust“.  

Spurðir sömu spurningar um Ellingsen sögu flestir að fyrirtækið hafi tapað virðingu sinni, hafi 

breyst mikið eftir að verslunin flutti og að það sé erfitt að ná í sölumann innan verslunarinnar.  
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Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Fyrirtæki sem maður var hrifinn af en féll mikið þegar það 

var flutt yfir götuna í glæsihýsið og eftir það finnst mér þetta vera okurbúlla með lélegra 

vöruúrval heldur en í litlu búðinni“ og annar (36 ára kona) sagði: „Gamalt fyrirtæki ágætis 

vöruúrval en léleg þjónusta þar sem leita þarf lengi að sölumönnum sem vita svo ekki hvað þeir 

eru að selja“. 

Spurðir sömu spurningar um Útilegumanninn voru skiptar skoðanir, sumum fannst lítið úrval, 

öðrum fannst búðin ágæt en hún heillaði þó ekkert sérstaklega. Einnig var nefnt af tveimur 

þátttakendum að þjónustan væri léleg og sölumenn ekki klárir á því hvað þeir væru að selja. 

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Ágætis búð upp á úrval að gera en léleg þjónusta sama og í 

Ellingsen, erfitt að ná í sölumann og þeir eru ekki klárir á því hvað þeir eru að selja“, annar 

þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Þeir eru svolítið klúðurslegir þar, manni er ekki sýndur mikill 

áhugi og sérstaklega ekki ef að maður skoðar smávöruna hjá þeim og sölumennirnir eru ekki 

nógu góðir...“.  

Spurðir sömu spurningar um Víkurverk sögu flestir að vöruúrval væri gott og góð þjónusta.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Flott verslun með breitt og mikið úrval og frábær þjónusta, 

auðvelt að nálgast sölumenn, þeir taka vel á móti þér, veita góða þjónustu og vita nákvæmlega 

hvað þeir eru að selja“ og annar (35 ára kona) sagði:, „Ég kom inn í þá búð í fyrsta skiptið nýlega 

og mér finnst hún æðisleg því það er rosalega gott vöruúrval þar og fín þjónusta“. 

Þátttakendur sögðu að þjónusta hjá fyrirtækjum væri mjög mikilvæg. Þeir vildu fá góða þjónustu 

við kaup á dýrri vöru líkt og fellihýsi.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Hún skiptir öllu máli þegar að ég er að kaupa svona dýra vöru því 

að þá vil ég að sölumennirnir viti hvað þeir eru að selja og komi strax og bjóði fram aðstoð sína þegar 

komið er inn í búðina. 

Annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Þegar þú ert að kaupa vörur fyrir tvær eða þrjár milljónir 

þá verður þú að geta treyst á að þú fáir þjónustu með fellihýsinu“ og sá þriðji (36 ára kona) sagði: 

„Mér finnst yfir höfuð ef að þú ert að kaupa dýra hluti þá skiptir þjónustan bæði fyrir og eftir 

kaup miklu máli“. 

Þátttakendur sögðust vilja fá framúrskarandi þjónustu sem væri hröð og þeir vildu ekki þurfa að 

leita að sölumönnum eða bíða lengi. Þeir sögðu að sölumenn þyrftu að þekkja vöruna vel og 
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kynna kosti og galla hennar sem og geta svarað öllum spurningum neytenda og helst geta bætt 

við þá þekkingu sem þátttakendur höfðu aflað sér fyrr um vöruna.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Ég vil fá hraða þjónustu og heiðarlega þjónustu og ég vil að 

sölumaðurinn viti mikið um vöruna, ég hef ekki áhuga á sölumönnum sem eru blaðrandi töffarar, þeir 

þurfa að hafa tilfinningu fyrir því að þeir eru að selja dýra vöru og hver þúsundkall skiptir máli því maður 

hefur unnið fyrir þessum peningum með mikilli fyrirhöfn, annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: Ég vil fá 

góða þjónustu þegar ég kem inn í verslunina, ég vil ekki þurfa að leita að sölumönnum eða bíða mjög 

lengi eftir þeim, ég vil að sölumenn viti mikið um vörurnar sem þeir eru að selja og leggi sig fram um að 

fræða mann um þær og helst segi mér eitthvað sem ég get ekki aflað mér upplýsingar um sjálf á netinu, 

þegar að maður er að versla dýra vöru þá vill maður frá mjög góða þjónustu annars fer ég eitthvað 

annað með mín viðskipti og peninga. 

Þátttakendur telja að ábyrgð skipti miklu máli sérstaklega á nýrri vöru en einnig á eldri vöru og 

sérstaklega þegar um dýra vöru er að ræða. Þannig mátti greina mun hjá þeim sem keyptu 

fellihýsi sem kostaði undir milljón, þeir töluðu um að ábyrgð skipti máli á nýrri vöru en þeir sem 

keyptu dýrari vöru vildu að ábyrgð væri á vörunni þó að hún væri ekki ný.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Ef ég er að kaupa nýja vöru þá myndi það skipta mig miklu 

máli að hafa góða ábyrgð“ annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Skiptir miklu máli, ég vil fá það 

sem mér er sagt að ég sé að fá og ef að það bilar þá sé það bætt umyrðalaust strax“, þriðji 

þátttakandinn (36 ára kona) sagði: „Já ábyrgð skiptir miklu máli sérstaklega þegar um dýra vöru 

er að ræða þá vill maður vera öruggur um að vera að kaupa gæða vöru sem er ábyrgð á ef að 

eitthvað reynist gallað eða bilar fljótlega eftir kaupin“.  

Þátttakendur telja að sanngjarn tími á ábyrgð sé frá átján mánuðum upp í fimm ár en flestir töldu 

að sanngjarn tími væri þrjú til fimm ár eða þrír af fimm þátttakendum.  

Þátttakendur telja að fyrirtæki eigi að hafa frumkvæði að því að hafa samband við kaupendur 

eftir kaup með því að senda tölvupóst eða símleiðis. 

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Þeir eiga að hafa frumkvæði að því að hafa samband við 

þig og spyrja hvernig þér líki varan og hvort að hún sé að standa undir væntingum“ og annar 

þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Ég vil að fyrirtækið hafi samband með maili eða símleiðis til að 

kanna hvort að ég sé ánægð eða óánægð með vöruna...“.  

Öllum þátttakendum þótti mikilvægt að eftirfylgni væri af hendi söluaðila, að öðru leyti gætu 

fyrirtæki ekki bætt þjónustu sína og tryggt ánægju viðskiptavina.  
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Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: “Mér finnst að fyrirtæki eigi að leggja sig öll fram við að 

þjónusta viðskiptavini vel og tryggja þeirra ánægju og það geta þeir ekki gert ef að þeir kanna 

ekki ánægju eftir kaup hjá sínum viðskiptavinum“ og annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: “Því 

það er mikilvægt fyrir fyrirtækið að geta gert sér grein fyrir því sem betur má fara svo þeir geti 

gert sína þjónustu enn betri“. 

Þátttakendur telja að sölumenn eigi að sína jákvætt viðmót í þeirra garð við heimsóknir í 

verslanir og að sölumenn eigi að vera tilbúnir að þjónusta og veita ítarlegar upplýsingar um 

vöruna. Þátttakendur töluðu um að viðmót sölufólks væri gott hjá Seglagerðinni Ægi og Víkurverk 

en síðra hjá Ellingsen og Útilegumanninum þar sem þekking sölumanna á vörunni væri ekki góð.  

Einn þátttakandi (39 ára karl) sagði: „...Ég náttúrlega vill bara fá jákvæða svörun frá einhverjum 

sem þekkir vöruna sem hann er að selja vel og getur sagt mér allt um hana...“. 

Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Mér finnst það mjög gott í Seglagerðinni og Víkurverk, þeir taka 

vel á móti manni og geta svarað öllum spurningum og jafnvel sagt manni meira um vöruna en maður 

spyr um en mér finnst viðmót og þekking sölumanna í Ellingsen og Útilegumanninum frekar slappt. 

Þátttakendur telja að sölufólk hafi almennt ekki veitt þeim ítarlegar upplýsingar um vöruna og  

sögðu flestir að þeir hefðu verið búnir að afla sér sjálfir ítarlegra upplýsinga fyrir komuna í 

verslunina, það hafi reynst þeim vel því þeir hefðu sjálfir þurft að spyrja sölufólk um vöruna af 

fyrra bragði.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: ...Ég þurfti að spyrja um allt sjálfur og það kom sér vel hvað ég var 

búin að lesa mér mikið til um vöruna á netinu bæði á erlendum síðum og innlendum því það kom ekkert 

af fyrra bragði frá þessum sölumanni. 

Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: „...Ég var búin að leggja töluverða vinnu í að skoða á netinu 

en ég varð svolítið að spyrja sölufólkið um vöruna af fyrra bragði um það sem ég vildi vita en 

hann svaraði því alveg“. 

Þátttakendur höfðu allir samband við verslunina með því að heimsækja hana og tala við 

sölumenn. Þátttakendur sem versluðu við Seglagerðina Ægi og Víkurverk voru ánægðir með 

þjónustuna og gætu hugsað sér að versla aftur við fyrirtækin en þeir sem versluðu við Ellingsen 

og Útilegumanninn voru óánægðir með þjónustuna og þekkingu sölumann á vörunni og munu 

líklega ekki versla við fyrirtækin aftur.  
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Þátttakendur telja mikilvægt að geta nálgast aukahluti hratt án þess að bíða eftir að þeir séu 

pantaðir en einnig að hægt sé að kaupa þá með í upphafi. Þeir lögðu áherslu á að þeir vildu fá 

þjónustuna strax.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Já ef að mig vantar það þá vil ég fá það strax, ég vil ekki 

þurfa að bíða eftir því“. 

Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: Já það skiptir máli að geta nálgast þá hratt ef á þarf að halda og 

helst að geta keypt þá strax við kaupin...ef að það bilar eitthvað þá vil ég ekki þurfa að bíða eftir 

pöntunum lengi og ég vil fá þá þjónustu sem ég leita eftir strax, vil ekki þurfa að bíða vegna þess að 

sumarið hérna er stutt og maður vill nýta það sem best. 

Þátttakendur telja auglýsingar mikilvægar og fylgjast helst með þeim í Fréttablaðinu ásamt þeim 

dreifiritum sem berast inn á hvert heimili en síður í sjónvarpi eða útvarpi. Þeir telja að 

auglýsingar geti hafi áhrif á kaupákvörðun að því leyti að sjái þeir eitthvað sem vekur áhuga 

þeirra fari þeir oft í verslanir og skoði umrædda vöru.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Já eins og ég sagði áðan, ég fer oft í verslanir ef að ég sé 

eitthvað sem vekur áhuga minn í blöðunum svo að já þær geta tvímælalaust haft áhrif á mína 

kaupákvörðun...“ og annar (48 ára karl) sagði: „Að sjálfsögðu, alveg algjörlega, ég er líklegri til að 

rjúka af stað og skoða eitthvað sem vekur áhuga áður en það klárast ef að ég sé auglýsingu með 

vörunni“. 

Allir viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu ekki séð auglýsingu um ferðavagna sem þeim 

mislíkað við. Flestir telja að auglýsingar séu trúverðugar og segjast ekki hafa rekið sig oft á að 

þær séu ýktar eða lygi. 

3.5 Langanir og skynjun á vörunni 

Þátttakendur telja að fellihýsin þeirra séu góð til endursölu sem veiti þeim aukið virði. 

Þátttakendur telja að ekki sé vöntun á ferðavagni á markað með einhverjum ákveðnum 

eiginleikum. 

Þátttakendur voru spurðir; ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að 

hægt væri að fara með hann hvert sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn? Allir sögðu já og 

að þeir hefðu skoðað tjaldvagninn svo lengi sem hann uppfyllti helstu eiginleika fellihýsa eða 

væri á réttu verði. 
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Þátttakendur voru jákvæðir í garð íslenskrar framleiðslu og töldu að þeir hefðu jafnvel keypt 

tjaldvagninn Einn léttan þar sem hann hlyti að vera hannaður fyrir íslenskar aðstæður.  

Einn þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Já eftir hrunið þá hef ég meiri áhuga á íslenskri framleiðslu 

og ég hefði keypt hann frekar en aðra ef að hann væri sambærilegur í verði“. 

Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: Ég tel það mjög mikilvægt... út af íslenskum aðstæðum, menn sem 

framleiða vagna hér á landi hljóta að taka mið af íslenskum aðstæðum og íslensk framleiðsla er eitthvað 

sem ég styð heilshugar og þessir kostir sem þú taldir upp eru einmitt þeir kostir sem eru í fellihýsinu og 

ég er að sækjast eftir þannig að mér finnst þetta vera mjög áhugaverður kostur. 

Allir þátttakendur sögðust hafa haft áhuga á að skoða eða jafnvel eignast Einn léttan ef að hann 

hefði verið til sölu þegar að þeir voru í kaupferlinu svo lengi sem að hann uppfyllti sömu 

eiginleika og fellihýsi. Þátttakendur töluðu um að hann væri léttari og því ódýrari í drætti og þeim 

sýndist hann uppfylla alla þá eiginleika sem þeir voru að leitast eftir. 

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Já af því að hann býður upp á eiginlega sömu eiginleika og 

fellihýsi, gott rými, gaseldavél, vask og ísskáp og þetta er allt sem ég var að leitast eftir og svo 

hefur hann miðstöðina líka“ og annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Já... ef að hann hefur sömu 

eiginleika og fellihýsi þá hefði hann þjónað öllum þeim eiginleikum sem ég var að leita eftir og 

þar að auki miklu léttari heyrist mér“. 

Þátttakendur sögðust vera tilbúnir til að greiða á bilinu 1.750.000 þúsund krónur til 2.000.000 

milljónir króna fyrir Einn léttan.  

Allir þátttakendur nema einn töldu að tjaldvagninn byggi yfir einkennum sem skiptu þá meira 

máli en önnur einkenni á ferðavögnum og nefndu flestir að það væri léttara að draga hann 

heldur en fellihýsi en einnig var talað um að tjaldvagninn hefði öll þau einkenni sem fellihýsi búa 

yfir og það væri ekki annar tjaldvagn á markaði sem byggi yfir slíkum einkennum sem 

þátttakendur vissu um. Þátttakendur töluðu líka um að hann væri rúmgóður svo að það væri 

hægt að taka alla fjölskylduna með ásamt því að hann byggi yfir góðu geymslurými og góðum 

svefntjöldum. 

Einn þátttakandi(35 ára kona) sagði: Já hann er léttur í drætti eða léttari en fellihýsið okkar og það skiptir 

rosalega miklu máli út af bensínverði í dag og maður gæti þá ferðast jafnvel meira með léttari vagn en 

samt sem áður tekið alla fjölskylduna með líka og ef að hann er rúmgóður og geymist mikið inn í honum 

þá finnst mér það ótrúlega mikill kostur. 
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Annar þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Já þetta er tjaldvagn sem hefur öll einkenni fellihýsis og 

það er ekki til slíkur tjaldvagn á markaði svo ég viti allavega og hann er mun léttari en fellihýsi og 

það er mikill kostur“ 

Þátttakendur töldu að þyngd skipti miklu máli því að það væri ódýrara að draga léttari vagna og 

eldsneytisverð í dag væri mjög hátt en einnig skipti þyngd máli þegar fara ætti með vagnana upp 

á hálendi.  

Einn þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Mér finnst það skipta alveg gríðarlegu máli varðandi 

eldsneytiseyðslu og svo líka að geta farið með vagninn upp á hálendisvegi án þess að hrista 

eitthvað í sundur“ og annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Skiptir miklu máli eftir því sem þeir 

eru þyngri því dýrara er að draga þá svo það er mikilvægt að þeir séu léttir“. 

Þátttakendur töldu að ferðafrelsi skipti miklu máli fyrir útivistarfólk sem ferðist til dæmis inn í 

Þórsmörk þar sem ekki er hægt að fara nema með sérútbúin fellihýsi. Einn þátttakandi (36 ára 

kona) taldi að hann myndi frekar kaupa tjaldvagninn heldur en fellihýsi ef að hann væri að skoða 

vagn sem ætti að fara með á fjöll. Annar þátttakandi (39 ára karl) var eingöngu að skoða off road 

fellihýsi þegar að hann keypti og þetta var því mjög mikilvægt atriði fyrir hann í kaupferlinu en 

hann taldi þó að þessi hópur neytenda færi minnkandi í dag vegna þess hve eldsneytisverð er 

hátt. Þriðji þátttakandinn (48 ára karl) taldi þetta ákaflega mikilvægt atriði sérstaklega þegar farið 

væri yfir ár og upp á hálendið því að þá þyrfti hann ekki að hafa áhyggjur af því að vagninn myndi 

skemmast vegna hristings og eins væri vagninn svo léttur að það væri auðvelt að draga hann yfir 

ár og minni líkur á að festa vagninn sökum þyngdar hans og lofpúðafjöðrunar.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: Já þetta skiptir miklu máli fyrir útivistarfólk sem er mikið að fara á 

fjöll til dæmis inn í Þórsmörk og þessa staði sem þú ferð ekkert með fellihýsi nema láta útbúa þau 

sérstaklega og ef ég væri í þannig aðstöðu þá myndi ég mikið frekar sækjast eftir þessum vagni heldur en 

fellihýsi og annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: Já fyrir mig þegar ég var að kaupa þennan vagn þá skipti 

það mig öllu máli því ég var að leita eftir húsi sem ég gæti farið með hvert sem er og ég skoðaði bara off 

road hús en almennt tel ég að það skipti flesta neytendur ekki máli þar sem það er orðið svo dýrt að 

ferðast með húsin vegna eldsneytisverðs að fólk er ekki að fara langt í dag. 

Allir þátttakendur nema einn töldu að burðarþol skipti máli en misjafnt var hvernig fólk vildi nýta 

það, til dæmis til að taka mótorhjól (krossara) með eða nýta það undir farangur sem ekki væri 

hægt að hlaða inn í tjaldvagninn.  

Einn þátttakandi (48 ára karl) sagði: „Já mér finnst það mjög spennandi en veit svo sem ekki hvað 

það skiptir miklu máli fyrir annað fólk en allavega væri ég alveg til í að taka krossara með eða 

fjórhjól“. 
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Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Já ég hugsa að það gæti skipt máli seinna fyrir okkur þar sem 

maðurinn minn er allur í mótorkrossi og hann á örugglega eftir að taka strákana með í það þegar að ég 

gef leyfi fyrir því, mér finnst þeir bara full ungir í það í dag. 

Þátttakendur telja að virðisaukning sé í burðarþoli en þrír af fimm þátttakendum töldu að þetta 

gæti þó höfðað til ákveðins hóps sem þeir tilheyrðu ekki endilega, tveir töldu að þetta skipti máli 

fyrir þá sjálfa.  

Einn þátttakandi (35 ára kona) sagði: „Já ég vil geta sett eins mikið af drasli og hægt er inn í 

vagninn og losna þannig  við það úr bílnum því ég er með stóra fjölskyldu meðferðis“. 

Annar þátttakandi (39 ára karl) sagði: Já gæti gert það fyrir suma en ég held að það sé frekar lítill hópur í 

dag, flestir af mínum ferðafélögum sem voru að fara saman upp á hálendið eru hættir því að miklu leyti. 

Það er farin ein og ein ferð en ekkert í líkingu við það sem var. 

Þriðji þátttakandinn (36 ára kona) sagði: „Já ég veit að maðurinn minn yrði mjög spenntur yfir 

þessu svo já örugglega væri hægt að selja honum þetta alveg um leið“. 

Þátttakendur töldu mikilvægt að söluaðili byði upp á fjármögnuna að hluta til eða að öllu leyti því 

að það myndi auka trúverðugleika söluaðila að hann byði upp á fjármögnun og sýndi að 

fyrirtækið væri sterkt, eins væri þægilegt fyrir kaupendur að þurfa ekki að leita annað. Þó töldu 

þrír að þeir myndu ekki nýta sér slíkan kost þar sem þeir vildu ekki taka lán í dag.  

Einn þátttakandi (39 ára karl) sagði: Ég veit það ekki í dag er ég orðin þannig að ég kaupi ekki neitt nema 

staðgreiða það en auðvitað skiptir það máli að söluaðili geti fjármagnað, sé það sterkur því að í flestum 

tilfellum stendur það ekki undir sér og söluaðili getur ekki fjármagnað úr eigin vasa og annar (48 ára karl) 

sagði: Já fyrir þá sem hafa áhuga á að nýta sér lánsfé er það örugglega þægilegt að geta gengið frá öllu á 

einum stað svo það væri örugglega mikilvægt fyrir þá þó að ég vilji ekki nota lánsfé til kaupanna. 

Þriðji þátttakandinn (35 ára kona) sagði: „Ég hugsa að það gæti komið sterkt inn að söluaðili gæti 

boðið upp á það þó að við hefðum ekki viljað nýta okkur það eins og staðan er í dag“. 

3.6 Umhverfið og framtíðin 

Þátttakendur finnst efnahagsástandið almennt slæmt og telja að bæði almenningur sem og 

fyrirtæki landsins hafi mun minna á milli handanna núna heldur en fyrir hrun. Atvinnuástand sé 

einnig slæmt ásamt því að verðlag hafi hækkað mikið og aukinn niðurskurður sé í 

velferðarkerfinu. 

Einn (39 ára karl) sagði: „Efnahagslegt umhverfi á Íslandi í dag er í rúst, fólk hefur mun minna á 

milli handanna í dag en það hafði fyrir hrun og fyrirtækin í landinu eru ekki eins vel stæð og þau 

voru fyrir hrun“ og annar (36 ára kona) sagði: „...Ömurleg staðan hérna heima í dag sérstaklega 
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fyrir atvinnurekendur, það hefur allur kostnaður hækkað fyrir þá verulega og svo sem almenning 

líka. Þessi ríkisstjórn er örugglega sú ömurlegasta frá upphafi lýðveldisins eða fer allavega 

langleiðina með það“  

Þátttakendur töldu að efnahagslegt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hefði haft áhrif á 

kaupákvörðun þeirra og töluðu um að þeir hefðu ekki efni á að kaupa sér ný fellihýsi þar sem þeir 

vildu ekki taka lán fyrir kaupunum. Einnig var talað um að ekki væri vilji til að liggja með sparnað 

inn á innlánsreikningum þar sem ávöxtun væri lítil eða jafnvel neikvæð og að almennt væri reynt 

að spara í útgjöldum heimilisins.  

Einn (35 ára kona) sagði: „Já maður fer náttúrlega ekki að kaupa sér nýtt því maður hefur bara 

ekki efni á því að kaupa nýtt“. 

Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Já klárlega, maður lætur sér ekki einu sinni detta það í hug að 

fjármagna nokkurn skapaðan hlut með lánsfé í dag, ekki einu sinni lítinn part af fjárfestingum og svo vill 

maður heldur ekki liggja með mikinn sparnað þar sem ávöxtun af bankareikningum er meira og minna 

neikvæð eða mjög lítil. 

Þátttakendur telja að efnahagslegt umhverfi hafi áhrif á kaupákvörðun neytenda almennt og því 

haldi fólk að sér höndum en einnig hafi almenningur verra aðgengi að lánsfé í dag og vilji 

almennt ekki taka lán.  

Einn þátttakandi (39 ára karl) sagði: „Fólk kaupir minna núna heldur en það gerði áður og ég 

hugsa að flestir hafði minna aðgengi að lánum og vilji líka síður taka þau“. 

Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Ég hugsa að fólk haldi bara almennt að sér höndum og tel að 

flestir séu ekki að taka lán í dag því þeir sem eiga peninga tíma því ekki vegna kostnaðar og þeir sem eiga 

ekki pening hafa ekki gott aðgengi að lánsfé hvort eð er. 

Þátttakendur telja að pólitískt umhverfi sé slæmt og að í raun hafi lítið breyst eftir hrun og að 

pólitískt umhverfi síðustu þriggja ára hafi haft áhrif á kaupákvörðunarferli fjölskyldunnar að því 

leyti að þeir vilji ekki taka lán lengur, einnig var talað um að þörf væri á að passa peningana sína 

betur sökum þess hve allt væri orðið dýrt. Einn þátttakandi nefndi líka að hann fjárfesti ekki í 

neinu í dag sem fæli í sér áhættu þar sem hann vilji hafa val um að losa eignir hratt kjósi hann að 

flytja úr landi.  

Einn (39 ára karl) sagði: „Efnahagsástandið er orðið svo óöruggt að maður vill ekki taka lán í dag“. 

Annar þátttakandi (36 ára kona) sagði: Ég fjárfesti ekki í neinu sem ég þarf að taka áhættu með og helst 

heldur ekki í neinu sem ég mun eiga erfitt með að losa mig við ef að ég kýs seinna að selja fyrirtækið mitt 

og flytja af landi brott. 
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Þriðji þátttakandinn (35 ára kona) sagði: „Það er farið að þrengja að manni og allt orðið svo dýrt 

að maður þarf að passa peningana sína og hugsa verulega mikið um hvað maður eyðir þeim í „. 

Þátttakendur telja að pólitískt umhverfi hafi áhrif á kaupákvörðunarferli neytenda almennt en 

misjafnt er hvaða áhrif þeir telja að þetta hafi. Einn viðmælandi (36 ára kona) taldi að sumir 

finndu meira fyrir þjóðerniskennd í dag og vildu frekar kaupa innlenda framleiðslu, annar (48 ára 

karl) taldi að neytendur væru minna áhættusæknir í fjárfestingum í dag vegna áhrifa 

verðtryggingarinnar og keyptu þannig ekki neitt nema eiga fyrir því, þriðji (36 ára kona) taldi að 

fólk gerði styttri plön fram í tímann eða sem nemur þremur mánuðum hverju sinni og sagðist vita 

til að fyrirtæki í verslunarrekstri gerðu plön einungis þrjá mánuði fram í tímann vegna óstöðugs 

pólitískt umhverfis.  

Þátttakendur telja að menning geti haft áhrif á kaupákvörðunarferli fólks vegna þess að 

Íslendingar séu hópsálir og geti verið gjarnir á að kaupa sömu vöru og aðrir og að Íslendingar vilji 

ekki skera sig úr. Einn viðmælandi (48 ára karl) taldi að Íslendingar kynnu ekki að spara og væri 

aldir upp við það að ekki borgaði sig að eiga peninga inn á banka.  

Einn (36 ára kona) sagði: „Já sumir kaupa ávallt sama merkið, til dæmis ef að margir í 

fjölskyldunni eiga ákveðið vörumerki til dæmis í bílum þá kaupa hinir það líka því íslendingar eru 

hópsálir“ og annar (36 ára kona) sagði: „Já ég hugsa það, íslendingar eru hópsálir og þurfa alltaf 

að eiga líka hluti eða allavega ekki skera sig út úr hópnum...“.  

Þátttakendur telja að tækninýjungar á markaði hafi áhrif á þá og eru þeir helst að leitast eftir 

hljóðlátri miðstöð.  

Einn þátttakandi (36 ára kona) sagði: „Já ég leitaði eftir hljóðlátri miðstöð“ og annar þátttakandi 

(48 ára karl) sagði: „Já ég vil fá hljóðláta miðstöð“. 

Flestir þátttakendur eru farnir að íhuga kaup á öðrum ferðavagni og ætla ýmist að kaupa sér 

sömu gerð af fellihýsi aftur eða að festa kaup á hjólhýsi. Þeir sögðust vilja skipta yfir í hjólhýsi 

vegna fjölskyldustærðar og sleppa þannig við að pakka og eins við að setja fellihýsið upp en 

einnig var talað um að ástæðan væri sú að viðkomandi væri hættur að ferðast með fellihýsið og 

hefði komið því fyrir á Flúðum með leigu á lóð undir það.  

Flestir þátttakendur telja að nokkrir mánuðir upp í eitt ár muni líða fram að næstu kaupum en 

einn af þátttakendum hafði þó nýverið gert tilboð í fellihýsi en hafði ekki fengið svar, hann ætlaði 

að bíða fram á haust með kaupin yrði tilboðinu hafnað. Tveir aðilar töldu að nokkur ár myndu 
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líða fram að næstu kaupum. Þátttakendur telja að best sé að kaupa fellihýsi á haustin því að þá 

sé hægt að gera hagstæðustu kaupin. Þátttakendur telja að þeir muni verja 2.000.000 -2.500.000 

milljónum króna til næstu kaupa á ferðavagni. 
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4 Umræða og hugleiðingar rannsakanda 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um mikilvægi þess að fyrirtæki hugi að ímynd og 

tryggi að hún sé jákvæð í hugum neytenda til að efla traust þeirra í garð fyrirtækis því annars 

forðist þeir að eiga viðskipti við fyrirtækið. Þáttur af því að byggja upp jákvæða ímynd er að 

leggja áherslu á að efla þekkingu starfsmanna á þeim vörum sem þeim er ætlað að selja og 

starfsmenn búi yfir ríkri þjónustulund. Þetta tryggir að vel sé tekið á málum er tengjast ábyrgð á 

vörum og úr þeim unnið hratt. Niðurstöður rannsóknarinnar benda líka til þess að 

efnahagsástand hafi umtalsverð áhrif á kauphegðun neytenda sem velja frekar að kaupa notaða 

vagna þar sem þeir telja sig hafa minna á milli handanna og vilja ekki taka lán fyrir kaupunum. 

Neytendur virðast fyrst og fremst leitast eftir uppfyllingu ákveðinna þarfa svo sem nægt pláss, 

miðstöð, gott svefnrými og meira geymslurými. Þeir kaupa það sem uppfyllir þessar þarfir og vilja 

að sem mest af aukabúnaði fylgi með.  Það er sameiginlegt hjá öllum þátttakendum að leggja 

áherslu á ofangreinda þætti. 

Þegar að rannsakandi bar niðurstöður rannsóknarinnar saman við fræðin komu í ljós augljósar 

tengingar víðsvegar við fræðin sem fjallað er um í fræðilegum hluta ritgerðarinnar á blaðsíðum 

16-29.  

4.1 Niðurstöður rannsóknar og fimm stig kauphegðunar 

Sömuleiðis er ljóst að neytendur fara í gegnum öll fimm stig kauphegðunar við kaup á fellihýsi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þörfin sé oftast aukið rými vegna 

fjölskyldustærðar ásamt þörf fyrir upphitun og öðrum þægindum. Einnig kom fram að 

upplýsingaleitun fer fyrst og fremst fram í gegnum veraldarvefinn en síðan er farið í verslanir að 

skoða þau fellihýsi sem vekja mestan áhuga og nálgast frekari upplýsingar hjá sölumönnum. Það 

er því ljóst að neytendur nota virka upplýsingaleitun og afla sér upplýsinga áður en farið er af 

stað í verslanir. Niðurstöður gefa til kynna að við mat á valkostum horfi neytendur aðallega á 

nokkra þætti svo sem verð, gæði og notkunarmöguleika sem og virði. Neytendur taki ákvörðun 

meðvitað og byggða á rökum eftir því hvar þeir fái bestu þjónustuna og mesta virðið. Þegar að 

neytendurnir voru búnir að skoða það sem vakti áhuga og meta valkosti voru þeir fljótir að taka 

kaupákvörðun ásamt því að ákvörðunarferlið hafi verið yfirgripsmikið og fleiri en einn aðili komið 

að því. Niðurstöður benda til þess að neytendur séu ánægðir með kaupin og varan hafi staðið 

undir væntingum og uppfyllt þarfir þeirra, þó telja þeir mikilvægt að fyrirtæki fylgi kaupunum 

eftir með því að setja sig í samband við viðskiptavini og kanna ánægju þeirra. 
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4.2 Niðurstöður rannsóknar og áhrifaþættir kauphegðunar 

Niðurstöður rannsóknarinnar er einnig hægt að tengja við fræðilega kaflann um áhrifaþætti 

kauphegðunar á marga vegu, til dæmis kom fram hjá neytendum að þeir telja að menning geti 

haft áhrif á kauphegðun þar sem þeir líta á Íslendinga sem hópsálir sem vilji ekki skera sig úr 

hópnum.  Félagslegir þætti hafa einnig áhrif og stjórna ferðafélagar vali á áfangastöðum upp að 

vissu marki. Nærfjölskyldan hefur mikil áhrif á kaupákvörðun þar sem niðurstöður sýna að maki 

tekur virkan þátt í kaupferlinu.  Persónulegir þættir svo sem aldur, lífskeið og efnahagsleg staða 

hefur áhrif og gefa niðurstöður til kynna að aldur og lífskeið gegni stóru hlutverki þar sem 

neytendur eru á aldrinum 35-48 ára og eiga allir börn. Neysla stjórnast af fjölskyldumynstri því 

flestir völdu að stækka við sig úr tjaldvagni í fellihýsi vegna stækkandi fjölskyldu og þörf fyrir 

aukin þægindi.  Sálfræðilegir þættir hafa mikil áhrif á kauphegðun. Tökum kaflann um hvatningu 

sem dæmi og kenningu Fredericks Herzberg um að skortur á óánægju sé ekki næg hvatning til 

kaupa heldur verði ánægja að vera til staðar. Þetta fellur vel að niðurstöðum ritgerðarinnar hvað 

varðar þjónustu og þekkingu sölumanna, einnig mikilvægi þess að seljendur greini þá þætti sem 

liggja að baki aukinni ánægju og hvatningu til kaupa, til dæmis í tengslum við aukahluti. Skynjun á 

því hvernig neytendur meta og túlka upplýsingar í umhverfi sínu er veigamikill þáttur og benda 

niðurstöður til þess að neytendur beiti valkvæmri athygli og taki helst eftir markaðsáreiti sem 

svarar þörf þeirra í Fréttablaðinu og öðrum dreifiritum sem koma inn á heimilið. Einnig að þeir 

hafi valkvæmt minni þar sem enginn af þeim mundi eftir að hafa séð auglýsingar um ferðavagna 

sem þeim mislíkaði við.  Þekking og lærdómur gegna einnig veigamiklu hlutverki. Niðurstöður 

benda til þess að neytendur beiti almennri þekkingu við val á verslunum með því að fara í helstu 

verslanir á höfuðborgarsvæðinu en einungis tveir skoða bílasölur. Þeir virðast einnig beita 

aðferðar þekkingu þar sem þeir tala um að bæði Útilegumaðurinn og Ellingsen bjóði ekki upp á 

góða þjónustu og því versli þeir síður þar og beita um leið vitsmunalegri þekkingu ásamt því að 

nota vitsmunalegan lærdóm með því að nálgast allar upplýsingar á veraldarvefnum, því er ljóst 

að kaupákvörðunarferli tels vera yfirgripsmikið.  Minni hefur einnig áhrif á val neytenda, minnið 

geymir í minnisgeymslum bæði jákvæð og neikvæð áhrif sem neytendur hafa orðið fyrir sem 

kemur fram í vörumerkjavitund en niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að neytendur séu 

jákvæðari í garð fyrirtækja sem hafa starfað hvað lengst á markaði til dæmis fyrirtækisins 

Seglagerðarinnar Ægis og séu því í raun ákvörðunarfælnir að því leiti að þeir velja að kaupa þekkt 

vörumerki og vilja að boðið sé upp á ábyrgð á vörunni. 
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4.3 Rannsóknarspurningu svarað 

Til að svara rannsóknarspurningunni; hvernig neytendur nálgast kaupferlið þegar að keypt er 

fellihýsi, í stuttu máli þá fara þeir í gegnum fimm stig kaupferlis, stig fyrir stig, byrja á að greina 

þörfina og þá eiginleika sem varan þarf að búa yfir, leita sér upplýsinga í gegnum veraldarvefinn 

og fara í verslanir til að meta þá valkosti sem koma til greina með því að nálgast upplýsingar hjá 

sölumönnum, þegar að því er lokið taka þeir kaupákvörðunina og verja ekki löngum tíma í hana. 

Eftir kaupin meta þeir hvort að varan hefur staðið undir væntingum og fer ánægja þeirra eftir því 

hvort að varan stóð undir væntingum og því hvort að þeir töldu sig fá góða þjónustu frá 

sölumönnum í kaupferlinu sem og þjónustu eftir kaupin frá fyrirtækinu. 

4.4 Tjaldvagninn Einn léttur 

Helstu niðurstöður fyrir tjaldvagninn Einn léttan benda til þess að neytendur séu jákvæðir 

gagnvart vagninum og þeim eiginleikum sem hann býr yfir. Þeim finnst kostur að hann sé 

hannaður fyrir íslenskar aðstæður, hægt að fara með hvert sem er jafnvel inn á hálendið og yfir 

ár, að tjaldvagninn búi yfir öllum helstu eiginleikum fellihýsis, hafi mikið burðarþol sem þeir telja 

að virðisaukning liggi í og einn mikilvægasti þátturinn að mati neytenda hve léttur hann er sem 

þýðir minni eldsneytiskostnað við að draga vagninn. Þeir töluðu um að þeir væri tilbúnir til að 

greiða 1.700.000 – 2.000.000 króna fyrir vagninn og að þeim þætti það styrkleiki og auka 

trúverðugleika fyrirtækis að það gæti boðið upp á fjármögnun að öllu leyti eða að hluta til. 

Niðurstöður benda til að helstu veikleikar fyrirtækisins Einn létts ehf. séu að það er að hefja 

innreið sína á markað og á eftir að byggja upp ímynd og skapa traust á meðal neytenda. Einnig er 

talað um að fortjald skipti miklu máli og þarf fyrirtækið að bæta úr því. Neytendur leggja mikla 

áherslu á góða þjónustu, að sölumenn þekki vöruna vel og þarf fyrirtækið að uppfylla það skilyrði 

ásamt því að veita ábyrgð á vörunni og góða viðgerðarþjónustu. 

Rannsakandi telur einnig að hugmyndir eigenda um verð séu full háar fyrir yngri markhópa sem 

eru að koma sér upp fjölskyldu og ráðleggur rannsakandi eigendum að bjóða upp á tvær útgáfur 

af tjaldvagninum. Dýrari útgáfu sem er sérstaklega gerð til að þola utanvegsakstur og bera mikla 

þyngd fyrir þann hóp sem kýs að taka með sér afþreyingartæki og mætti verðið á þeim vagni vera 

rétt yfir tvær milljónir króna, ódýrari útgáfu sem hefur öll helstu þægindi fellihýsis en ódýrari í 

framleiðslu þar sem vagninn er ekki sérstaklega styrktur fyrir burðarþol upp að fimm hundruð 

kílóum og jafnvel ekki með loftpúðafjöðrun eða það gæti verið valkvæmt, þannig mætti lækka 

verð á slíkum vagni og láta það liggja á því verðbili sem þátttakendur rannsóknarinnar voru 

tilbúnir til að greiða fyrir vagninn. Rannsakandi ráðleggur fyrirtækinu að huga vel að 
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markaðssetningu og þeim miðlum sem notaðir verða til hennar en niðurstöður rannsóknar gefa 

til kynna að best væri að nota Fréttablaðið og önnur dreifirit sem borin eru inn á hvert heimili. 

Rannsakandi ráðleggur fyrirtækinu einnig að vanda vel til verka við heimasíðu Eins létts á 

veraldarvefnum þar sem að niðurstöður gefa vísbendingu um að neytendur leiti sér viðamikilla 

upplýsinga í gegnum veraldarvefinn og velji þar þau fyrirtæki sem koma til greina í kaupferlinu. 

Rannsakandi ráðleggur fyrirtækinu einnig að þjálfa starfsfólk sitt mjög vel áður en það hefur 

innreið á markað þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að þjálfun 

starfsfólks og þjónustulund þess skipti neytendur miklu máli í kaupferlinu og geti jafnvel orðið til 

þess að neytendur leiti annað með sín viðskipti. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu 

um að kauphegðun neytenda hafi breyst umtalsvert eftir að bankakerfi landsins hrundi þannig 

segjast þátttakendur hafa minna á milli handa í dag en fyrir hrunið, þeir hafi ekki efni á að kaupa 

nýtt fellihýsi og þeir vilji ekki taka lán fyrir kaupunum heldur safni sér fjármunum og kaupi það 

sem þeir fái hvað mest fyrir lausafé sitt. Niðurstöður benda einnig til að neytendur reyni að spara 

í útgjöldum heimilisins og forðist að liggja með lausafé inn á bankareikningum sökum lítillar 

ávöxtunar. Þetta eru þættir sem fyrirtækið Einn léttur verður að taka tillit til og aðlaga sitt 

vöruframboð og markaðssetningu að. 

 Þeir þættir sem fyrirtækið Einn léttur ehf. ætti sérstaklega að huga vel að eru: 

 Ímynd og traust 

 Vel þjálfað starfsfólk með mikla þjónustulund 

 Auðvelt aðgengi að starfsmönnum innan verslunar 

 Ábyrgð á vöru og góð viðgerðarþjónusta, veita góða þjónustu eftir kaup 

 Leggja áherslu á að tjaldvagninn sé léttari en aðrir vagnar og ódýrari í drætti 

 Markaðssetningu þar sem lögð er áhersla á að byggja upp jákvæða ímynd, að þjónusta sé 

góð og tjaldvagninn búi yfir eiginleikum fellihýsis en hafi því til viðbótar burðargetu og sé 

léttari í drætti sem veiti neytendum virðisaukningu 

 Bæta við fortjaldi sem valkvæmt væri með tjaldvagninum  

 Bjóða upp á tvennskonar gerðir af tjaldvagninum dýrari gerð sem og ódýrari gerð til að 

höfða til breiðari markhópa 

 Gott væri ef að fyrirtækið gæti boðið upp á fjármögnun á tjaldvagninum til þess að auka 

traust neytenda og byggja upp jákvæða ímynd 
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4.5 Áhugavert að skoða í framhaldi af rannsókninni 

Eigendur Eins létts ehf. telja að helsti markhópur fyrirtækisins sé fólk á aldursbilinu 45 ára og 

eldra sem er vel stætt, á afþreyingartæki sem það vill komast með út fyrir alfaraleið og að þetta 

fólk hefði annars keypt sér fellihýsi. Það er mat rannsakanda að ofangreindur markhópur sé full 

þröngur miðað við það sem niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna þó að rannsakandi telji 

það rétt mat hjá eigendum að markhópurinn séu þeir sem annars kjósa að kaupa sér fellihýsi. 

Rannsakandi telur að hægt sé að bæta við öðrum markhópi sem er á aldrinum 30 ára til 45 ára, 

fjölskyldufólk með börn sem vill hafa ákveðin þægindi sem fellihýsi búa yfir og tjaldvagninn Einn 

léttur uppfyllir einnig. Því væri áhugavert að skoða í framhaldinu hver helsti markhópur 

tjaldvagnsins sé, sá fyrrnefndi eða sá síðarnefndi eða jafnvel báðir. Rannsakandi setur fram þá 

tilgátu að aðalmarkhópur tjaldvagnsins sé fjölskyldufólk á aldrinum 30 ára – 45 ára.  Rannsakandi 

telur að þörf sé á að gera aðra eigindlega rannsókn í formi rýnihópa til að fá álit frá breiðari hópi 

neytenda og í framhaldinu yrði gerð megindleg rannsókn á markhópum fyrirtækisins. Um leið 

væri einnig áhugavert að skoða hvort hægt væri að setja saman rýnihóp af kaupendum fellihýsa 

og skoða hvort að tíminn sem fer í að taka kaupákvörðun um hvað sé keypt, hvar og hvenær það 

sé keypt sé raunverulega eins stuttur og niðurstöður rannsóknarinnar benda til eða í mesta lagi 

einn til tveir dagar en hjá flestum fáir klukkutímar og síðan sé haldið beint í útilegur. 
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5 Lokaorð 

Það hefur verið ánægjulegt og lærdómsríkt fyrir rannsakanda að vinna ritgerðina og þá þekkingu 

mun rannsakandi án efa nýta í framtíðinni við frekara nám og rannsóknir. Það var ánægjulegt hve 

góðar viðtökur rannsakandi fékk frá viðmælendum og hve tilbúnir þeir voru að ræða málin á 

opinskáan hátt um afstöðu sína til rannsóknarefnisins. Rannsakandi telur að niðurstöður 

rannsóknarinnar gefi eigendum Eins létts ehf. ágætar vísbendingar um kauphegðun neytenda og 

hvað það er sem þeir eru að leitast eftir með kaupum á fellihýsi, einnig telur rannsakandi að 

eigendur ættu að geta nýtt sér fræðilega kafla ritgerðarinnar til að auka skilning sinn á því hvaða 

þættir það eru sem skipta neytendur máli í kaupákvörðunarferlinu. Eigendur ættu með lestri á 

ritgerðinni að geta gert sér betur grein fyrir hvaða þættir það eru sem skipta máli við 

markaðsfærslu fyrirtækisins þegar það tekur sín fyrstu skref á markaði sem og að átta sig betur á 

stöðu samkeppnisaðila á markaði. Það er mat rannsakanda að takist fyrirtækinu vel upp við 

markaðssetningu þá eigi það góða möguleika á að ná samkeppnisforskoti á markaði þar sem 

ekkert fyrirtæki virðist vera með fullkomlega sambærilega vöru eins og staðan er í dag og 

neytendur virðast vera að leita eftir léttum vagni með öllum helstu þægindum fellihýsis. 
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Viðaukar 

Viðauki 1- texti sem birtur var á Facebook.com 

Hér má sjá textann sem birtur var fyrstu tvær vikurnar og engin viðbrögð fengust við. 

Átt þú fellihýsi sem þú keyptir á síðustu þremur mánuðum ? 

Ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er að ljúka Bs gráðu í viðskiptafræði frá Háskólinn á Bifröst. Bs 

ritgerðin mín fjallar um kauphegðun og mig vantar nokkra frábæra einstaklinga til að taka viðtöl 

við :)  

Glaðningur í boði fyrir þá sem eru til í að spjalla við mig í klukkutíma. Hringdu í mig í síma 

8959557 ef að þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni.  

Vinsamlegast deilið áfram fyrir mig. Takk fyrir  

 

Hér má sjá textann sem birtur var seinni tvær vikurnar og níu aðilar svöruðu. 

Átt þú fellihýsi sem þú keyptir á síðustu tólf mánuðum ? 

Ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er að ljúka Bs gráðu í viðskiptafræði frá Háskólinn á Bifröst. Bs 

ritgerðin mín fjallar um kauphegðun og mig vantar nokkra frábæra einstaklinga til að taka viðtöl 

við :)  

Glaðningur í boði fyrir þá sem eru til í að spjalla við mig í klukkutíma. Hringdu í mig í síma 

8959557 ef að þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni.  

Vinsamlegast deilið áfram fyrir mig. Takk fyrir  
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Viðauki 2 - umræðurammi fyrir djúpviðtöl 

 

Umræðurammi fyrir  djúpviðtöl 

1.  A) Upptaka hefst og kannað hvort að allt virki. 

B) afslappað spjall þar sem ég kynni mig og hvað það er sem ég er að gera. 

C) hnykki á því að það séu ekki nein rétt eða röng svör heldur sé ég að leitast eftir opnu 

spjalli um fellihýsi og afstöðu viðmælanda til þeirra. 

D) Hnykki á að trúnaður ríki á milli okkar og að eingöngu verði talað um viðmælanda sem 

viðmælanda A,B,C og svo framvegis í ritgerðinni og því ekki um rekjanlegar upplýsingar 

að ræða. Ritgerðinni verði heldur ekki dreift með sölu til fyrirtækjaog að þátttakendum 

sé heitið nafnleynd. 

E) Spyr út í fjölskylduhagi, svo sem aldur viðmælenda, fjölskyldustærð, aldur barna, 

tegund bifreiðar. 

       2.  Umræða um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

 Ferðast fjölskyldan mikið? (meira eða minna en fyrir 3 árum síðan)? Hvernig ferðast 

fjölskyldan (innan- eða utanlands) og á hvaða árstíma ferðist þið helst,  Við hvaða 

tækifæri ferðast fjölskyldan helst... sumarfrí,afmæli,haust..vetur..sumar eða allt árið um 

kring, á fjölskyldan eða einhver nákominn annað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? 

 

 Hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á íslenskum ferðamarkaði? Einsleitt eða 

fjölbreytt? 

 Hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Hvaða viðhorf hefur þú til ímyndar 

fyrirtækja almennt? Telur þú að ímynd fyrirtækja skipti máli þegar taka á ákvörðun um 

kaup á ferðavagni? Hvers vegna og hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun 

neytenda almennt? 

 

 Ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en það sem þitt fellihýsi fellur undir, hvaða 

vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Af hverju? Hvað stendur 

þetta vörumerki fyrir í þínum huga? Og hvers vegna leggur þú þessa merkingu í þetta 

vörumerki? 

 Hvaða merkingu leggur þú í orðið virði? (með orðinu virði er átt við þann þátt sem veitir 

þér virðisaukningu) 
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 Hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur árum? Af hverju 

og hvernig þá?   

 Hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð það saman við aðra ferðavagna eða 

ferðamöguleika? 

 Hverja telur þú vera helstu kosti fellihýsa samanborið við aðra ferðavagna eða 

ferðamöguleika? 

 Þegar fjölskyldan festi kaup á fellihýsinu skipti bifreið fjölskyldunnar einhverju máli í 

kaupferlinu? Ef svo hvaða máli skipti hún og hvers vegna? 

3. Notkun á fellihýsi 

 Á hvaða staði ferðist þið mest?  Hverskonar ferðalög vill fjölskyldan stunda 

(hálendi/láglendi)? 

 Hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir verða fyrir valinu? 

 Eiga nánasta fjölskylda og vinir ferðavagn?  Hvernig ferðavagn eiga þeir? 

 Hefur það áhrif á þig hvernig ferðavagn þeir eiga sem þú umgengst? Hvernig þá eða 

hvers vegna ekki? 

 Hvernig falla notkunarmöguleikar fellihýsis að mismunandi þörfum fjölskyldunnar? 

 Þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu vörumerki? 

(heldur þú þig við ákveðið vörumerki) 

 Hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja (fellihýsi)?  

 Áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? Af hverju er það uppáhaldstegundin þín? 

 Er fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða voru skiptar skoðanir innan 

fjölskyldunnar í kaupferlinu? 

 

4. Kauphegðun þegar keyptur er nýr vagn og upplýsingaleitun 

 Hefur fjölskyldan átt ferðavagn áður? 

 Ef ekki, við hvað notaðist fjölskyldan við í ferðalögum áður en fellihýsið var keypt?  

 Ef fjölskyldan átti ferðavagn áður, hvaða gerð af ferðavagni var það, var hann keyptur 

notaður (af einstaklingi eða fyrirtæki) eða nýr? Ef keyptur af fyrirtæki, af hvaða fyrirtæki 

var hann keyptur? 

 Hvernig líkaði fjölskyldunni við gamla vagninn? hverjir voru kostir hans og gallar 

 Hvers vegna varð sá ferðavagn fyrir valinu á sínum tíma?  

 Þegar fjölskyldan keypti gamla ferðavagninn var það flókið kaupferli? (skoðað lengi áður 

er keypt og hvar þá helst)  
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 Hvers vegna valdir þú að kaupa núna fellihýsi en ekki tjaldvagn? 

 Hvað hefur breyst hjá fjölskyldunni síðan þá?  

 Hversu miklu máli skipti verðið við val á fellihýsi? 

 Hvers vegna ertu að skipta um og kaupa fellihýsi en ekki aðra ferðavagna, hvaða 

ferðavagnar komu til greina í kaupferlinu núna? 

 Hvað kostaði nýja fellihýsið? 

 Hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi? 

 Hvers vegna? Hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? 

 Var fjölskyldan búin að skoða mikið (fara í margar verslanir) áður en ákvörðun var tekin 

um hvaða fellihýsi yrði keypt?  

 Í hvaða verslanir fórst þú til að skoða? 

 Hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með ferðavagna? 

(Seglagerðinni, Ellingsen, Útilegumanninum og Víkurverk)  Hvers vegna finnst þér það? 

 Hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að kaupa fellihýsið og 

hvaða fellihýsi ætti að kaupa? (langur tími frá íhugun um kaup og fram að kaupum) 

 Hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin? 

 Þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin. Hversu 

flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? 

 Hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu?  

 Er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Ef óánægð hvers vegna? 

 

5. Afstaða til söluaðila fellihýsa á markaði 

 Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið Seglagerðina 

Ægir, en þegar þú heyrir Ellingsen?, en þegar þú heyrir Útilegumaðurinn?, en þegar þú 

heyrir Víkurverk? 

 Hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja fellihýsi að þínu mati? 

 Hvernig þjónustu villt þú fá? 

 Hvaða máli skiptir ábyrgð á vörunni (fellihýsinu) í þínum huga? 

 Hvað telur þú vera sanngjarnan tíma á ábyrgð á vörunni (fellihýsinu)? 

 Hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá fyrirtækinu (sem keypt var að) í framhaldi 

af kaupum? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi 

söluaðila?  
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 Hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli að geta nálgast þá hratt 

eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu? 

 Hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar þú heimsækir verslanir 

sem selja fellihýsi? 

 Telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar þú varst að 

skoða fellihýsi (hversu miklu máli skiptir þetta atriði þig?) eða varst þú búin að leggja 

sjálfu/sjálfur mikla vinnu á þig til að kynna þér fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú 

fórst í viðkomandi verslun? 

 Ef þú lagðir mikla vinnu á þig við að afla upplýsinga, hvernig nálgaðist þú þessar 

upplýsingar?  

 Hvernig hafðir þú samband við verslunina? (sími, tölvupóstur eða heimsókn í hana) 

 Hvernig fannst þér sölumennirnir taka á móti þér? 

 Af hvaða fyrirtæki verslaðir þú fellihýsið?  Varstu ánægður með þjónustuna þar? Myndir 

þú versla aftur við fyrirtækið? 

 Hvernig fjármagnaðir þú kaupin? Með lánsfé að hluta til eða öllu leiti eða staðgreitt að 

öllu leiti? 

 Hvaða afstöðu hefur þú til ímyndar fyrirtækisins sem þú verslaðir við, telur þú að það hafi 

haft áhrif á kaupákvörðun þína?  

 Hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar auglýsingar um 

fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Hvar sástu þessar auglýsingar? (bæklingi,tímariti, 

dagblaði, sjónvarpi, útvarpi eða á internetinu? 

 Telur þú að auglýsingarefnið hafi haft áhrif á kaupákvörðun þína?  

 Eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? Ef já hvers vegna, 

hvað var það sem þér mislíkaði? 

 Hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér þær almennt 

trúverðugar? Ef nei hvers vegna ekki? 

 

6. Langanir og skynjun á vörunni 

 Hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið virði 

umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi 

yrði fyrir valinu? 

 Finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum eiginleikum? Hverjir eru 

þeir eiginleika? Af hverju telur þú að þörf sé á markaði fyrir þá eiginleika sem þú nefnir? 
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 Ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt væri að fara 

með hann hvert á land sem er (út fyrir vegi, upp á fjöll og jökla) hefðir þú áhuga á að eiga 

slíkan vagn?  Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 

 Sýni mynd af Einum léttum og segi: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  Hann er 

íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun og 

hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400-500 kg að þyngd allt eftir 

því hvort hann er búinn með sérstöku burðarþolo eða ekki og er því ódýrari í drætti en 

aðrir vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið (utan vega), er á dekkjum 

gerðum til utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri 

gas og rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum 

að hægt er að nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, 

gashellu og stórt kælibox sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. 

Styrkur trefjaplastsins býður upp á þann möguleika að hægt er að setja tvö fjórhjól eða 

annan þungan varning  upp á lokið á vagninum og taka þannig með sér aukabúnað til 

notkunar í frístundum. 

 

  Hver er þín afstaða til íslenskrar framleiðslu?  Telur þú mikilvægt að Einn léttur 

(tjaldvagn á mynd)  sé Íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? 

 Hefði þessi vagn verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá haft áhuga á að 

skoða hann og jafnvel eignast hann? Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 Hvað værir þú tilbúin að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla helstu 

eiginleika fellihýsis? 

 Hefur Einn léttur (tjaldvagn á mynd) einhver einkenni sem skipta þig meira máli en önnur 

einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Ef já hvaða einkenni eru 

það? 

 Hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna?   

 Hver er þín afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé 

að fara með ferðavagninn upp á fjöll sem og á láglendi? ( til akstur á slæmum vegum) 

Hversu miklu máli telur þú að þetta atrið skipti og hvers vegna? 

 Hver er þín afstaða til burðarþols Eins létts? Telur þú að það skipti máli að hægt sé að 

setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum (450 kg)?  

 Er burðarþol eitthvað sem þú álítur að virðis aukning liggi í ? Ef já hvers vegna? 
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 Hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að söluaðili bjóði 

upp á þann möguleika að fjármagna kaupinn að hluta til eða öllu leiti með láns fé? 

 

7. Umhverfið og framtíðin 

  Hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?  Telur þú að efnahagslegt 

umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin hafi haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni 

fjölskyldu? Ef já hvernig þá, er eitthvað sem þið hefðuð gert öðruvísi fyrir þremur árum 

síðan?   

 Hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá neytendum 

almennt að þínu mati? 

 Hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Telur þú að pólitískt umhverfi á 

Íslandi  á síðustu þremur árum hafi haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu? 

Ef já hvernig þá?  Hvaða áhrif  telur þú að  pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? 

 Hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að menning 

geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 

 Hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með ferðavagna? Höfðu tækni 

nýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? 

 Er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra gerð af ferðavagni? Ef þið væruð 

að fara að kaupa nýjan ferðavagn í dag hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers 

vegna? 

 Hve langur tími telur þú að líði þangað til að fjölskyldan velur að kaupa sér nýjan 

ferðavagn? 

 Hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? 

 Hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú verjir næst til kaupa á ferðavagni? 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa nýtast vel við vinnslu á 

rannsókninni.
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Viðauki 3 - myndir af Einum léttum sem sýndar voru í djúpviðtölum 

 

 

 

 

  



63 

  



64 

  



65 

Viðauki 4 - djúpviðtöl vélrituð orð fyrir orð 

Viðtal við viðmælenda A 

Komdu sæl og þakka þér fyrir að hitta mig ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er nemi við 

Viðskiptadeild háskólans á Bifröst. Ég er að gera Bs ritgerð þar sem ég geri rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi. Þar er ég fyrst og fremst að leita eftir þínum 

skoðunum og þínum viðhorfum því eru ekki nein rétt eða röng svör og þér ber ekki skylda til að 

svara öllum spurningum. Ég vinn út frá umræðuramma sem skiptist í sjö þrep og ég læt þig vita 

þegar við byrjum á nýju þrepi svo þú getir fylgst með hve mikið er eftir af viðtalinu. Eins og þú 

sérð þá er ég með Ipod á borðinu og mun nota hann til þess að taka viðtalið upp svo ég geti 

einbeitt mér að því að spjalla við þig. 

Ég vil að þú vitir að ég viðhef fyllsta trúnað gangvart þér og öllu sem okkur fer á milli, ég nefna 

þig aldrei á nafn og mun tala um svör þín sem svör viðmælanda A,B,C og svo framvegis í 

ritgerðinni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Ég mun skrifa viðtalið sem okkur fer 

á milli upp orðrétt af upptökunni sem ég tek upp núna en þegar ég hef lokið því þá mun ég eyða 

upptökunni strax. Ritgerðin verður ekki seld til fyrirtækja. Ég heiti þér einnig nafnleynd. 

Ertu sáttur við þetta? Viðmælandi A svarar já. Flott er ég hlakka til eð eiga skemmtilegt spjall 

við þig og við byrjum þá viðtalið núna.  

Á hvaða aldi ert þú og hversu stór er þín fjölskylda?   Viðmælandi A svarar: ég er 36 ára og á tvö 

börn átta ára stelpu og ellefu ára strák og er gift. 

Hvernig bifreið á fjölskyldan? Viðmælandi A svarar: við eigum Landcruser 100 og hann er tíu ára 

gamall.  

Rannsakandi: Flott er takk fyrir þetta og við færum okkur yfir í umræðuramma tvö sem fjallar 

um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

 Ferðast fjölskyldan mikið? Viðmælandi A svarar: Já við erum frekar dugleg að fara og mig minnir 

að við höfum farið átta til tíu sinnum í fyrrasumar.  Rannsakandi: Það er frábært en telur þú að 

fjölskyldan hafi ferðast minna eða meira núna heldur en fyrir þremur árum síðan?       

Viðmælandi A svarar:  mun meira núna,  Rannsakandi: ok en hvernig þá helst innanland eða 

utanlands? Viðmælandi A: innanlands í fína fellihýsinu mínu en við erum kannski frekar að fara í 

styttri ferðir núna heldur en áður. 
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Rannsakandi: ok en hvenær ferðist þið helst?  Viðmælandi A svarar:  yfir sumartímann og fram á 

haustið en við erum að fara mest um helgar.  

Ok en á fjölskyldan eitthvað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? Viðmælandi A svarar: Nei. 

 En hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á íslenskum ferðamarkaði? Einsleitt eða 

fjölbreytt? Viðmælandi A svarar: frekar einsleitt.  Rannsakandi: ok hvernig þá? Viðmælandi A 

svarar:  Mest af því sem er í boði hérna heima gengur út á einhvern lúxus og mikið af þessu eru 

með sömu eða svipuðum innréttingum og það er lítill verðmunum, ef að maður skoðar á netinu 

hvað er í boði erlendis þá er það miklu fjölbreyttara og í fleiri gæðaklössum.  

Rannsakandi: flott en hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Viðmælandi A svarar: ég 

er ekki föst í neinu einu vörumerki heldur skoða frekar útlit, verð,  gæði og nýtingu fyrir mig.  

Rannsakandi: ok en telur þú að ímynd fyrirtækja skipti máli?  Viðmælandi A svarar: já að því leiti 

að hvort að maður trúir því að þetta fyrirtæki verði til áfram í einhvern tíma upp á ábyrgð, 

viðgerðir og varahluti og aukahluti maður veður að trúa því að fyrirtækið sé traust og verði til 

áfram í einhvern tíma. 

En hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun neytenda almennt? Viðmælandi A svarar: já 

ég held að það sé mjög misjafnt ég held að fyrir suma sé það spurning um status en aðra sé þetta 

spurning um traust fyrirtæki á meðan að aðrir spá ekkert í slíkum hlutum. 

 Rannsakandi: ok en ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en það sem þitt fellihýsi fellur 

undir, hvaða vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Viðmælandi A 

svarar: Coleman . Rannsakandi:  af hverju? Viðmælandi A svarar: því að mér finnst það vera 

hentug, þægileg og rúmbetra heldur en það sem ég er með og svo eru þau líka svo flott.      

 Rannsakandi:  já frábært en hvað stendur þetta vörumerki fyrir í þínum huga? Viðmælandi A 

svarar:  meiri þægindi, meiri aukahlutir og auðveldari í uppsetningu og að taka það niður. 

Rannsakandi: en hvaða merkingu leggur þú í orðið virði?  Viðmælandi A segir:  hvað áttu við? 

Rannsakandi:  ég á við hvað þýðir orðið virði fyrir þig? Viðmælandi A svarar: að hluturinn skili 

manni því sem maður vonaðist eftir þegar að maður keypti hann að hann standi undir 

væntingum. 

 En hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur árum?  ef svo er af 

hverju og hvernig þá?  Viðmælandi A svarar: já ég lít á að ferðalög séu orðin ákveðin forréttindi 

því það er dýrt að ferðast og maður kann betur að meta það að geta leift sér að ferðast en 
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jafnfram óhress yfir því að þurfa að velta því fyrir mér hvort að ég eigi að leifa mér að fara í stutta 

ferð vegna bensínkostnaðar og tjaldsvæðisgjalda og maður þarf að hafa meiri réttlætingu í dag 

fyrir því að fara heldur en maður hafði fyrir tveimur árum síðan.   

Rannsakandi:  hvað áttu við með réttlætingu? Viðmælandi A svarar: bara hvort að ég eigi að 

leifa mér stutta ferð bara vegna þess að mig langar að fara eða á ég að bíða með ferðina og fara 

frekar í lengri seinna.  

 Rannsakandi: en hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð þau saman við aðra 

ferðavagna eða ferðamöguleika?  Viðmælandi A svarar: það þarf að þurrka það eftir hverja 

rigningu og það er erfiðara að fara með það hvert sem er heldur en tjald eða lítinn tjaldvagn og 

þau eru tiltölulega þungir í drætti. 

Rannsakandi: flott en hvað með kosti? Viðmælandi A svarar: á landi eins og Íslandi þar sem er 

oft rigning og rok og kalt þá heldur þetta á manni hita og þurrum og veitir skjól gagnvart veðri og 

vindum og þú getur sofið í rúmi ásamt því að hafa tilbúna eldunaraðstöðu. 

Rannsakandi:  en þegar fjölskyldan festi kaup á fellihýsinu skipti bifreið fjölskyldunnar einhverju 

máli í kaupferlinu? Ef svo hvaða máli skipti hún og hvers vegna? Viðmælandi A svarar: já við 

hefðum ekki geta keypt okkur fellihýsi nema vera með bíl sem er fær um að draga það og við 

áttum bílinn á undan og hefðum ekki geta keypt bæði fellihýsi og bíl á sama tíma. 

Rannsakandi: frábært þá er komið að umræðuramma þrjú og hann fjallar um notkun á 

fellihýsinu. 

Á hvaða staði ferðist þið mest?  Viðmælandi A svarar: suðurlandi og austurlandi. Rannsakandi:  

farið þið mikið upp á hálendið? Viðmælandi A svarar: þó nokkuð. Rannsakandi:  ok og hvert þá 

helst ? Viðmælandi A svarar: Við förum mikið inn í Þórsmörk og Landmælalaugar og Kistugil. 

Rannsakandi:  en hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir verða fyrir valinu? Viðmælandi A 

svarar: þetta eru yndislegir staðir sem við förum með vinafólki okkar á. Rannsakandi: þannig að 

vinir og nánasta fjölskylda eiga þá ferðavagna? Viðmælandi A svarar : já.  Rannsakandi: manstu 

þá hvaða tegund af ferðavögnum þeir eiga? Viðmælandi A svarar: já Palomino fellihýsi og Polar 

hjólhýsi og Palomino pallhýsi og Knaus hjólhýsi og Complete tjaldvagn minnir mig að það heiti og 

nokkrir eiga ferðabíla að mismunandi tegundum. Rannsakandi: svo það er tiltölulega stór hópur 

sem þið ferðist reglulega með? Viðmælandi A svarar: já við erum heppin að eiga góða vini sem 
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deila þessu áhugamáli með okkur. Rannsakandi: það hlýtur að vera skemmtilegt að vera svona 

mörg saman í þessu. Viðmælandi A svarar: já. 

Rannsakandi: en telur þú að það hafi áhrif á þig hvernig ferðavagn ferðafélagar þínir eiga?  

Viðmælandi A svarar: það hefur ekki áhrif á mig sem slíkt nema að þeir sem eru með tjaldvagna 

komast ívið lengra inn á hálendi en ég með mitt fellihýsi á meðan að þeir sem eru með hjólhýsi 

komast styttra en ég svo það þarf að vanda valið hvert á að fara þegar allir eru að fara saman. 

Rannsakandi: já það getur ábyggilega vera svolítið flókið stundum! Viðmælandi A svarar: já en 

þetta smellur allt saman yfirleitt. 

Rannsakandi: en hvernig þjónar fellihýsið mismunandi þörfum fjölskyldunnar? Viðmælandi A 

svarar: bara nokkuð vel og oftast getum bara við gert það sem okkur langar að gera og það er 

passlega stórt fyrir okkur sem var það sem skipti okkur máli. 

Rannsakandi:  en þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu 

vörumerki? Viðmælandi A svarar: nei ég leitaði þangað til að ég fann það sem hentaði mínum 

kröfum og það sem ég fékk mest með í pakkann og ég hafði efni á. 

Rannsakandi:  ok en hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja?  

Viðmælandi A svarar: fyrir okkur var það að Seglagerðin var tilbúinn til að láta okkur hafa meira 

inni í pakkaverðinu af mikilvægum hlutum eins lokuð svefntjöld og dúk á gólfið í fortjaldinu 

heldur en aðrir. 

 Rannsakandi: já en áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? ef svo er af hverju er það 

uppáhaldstegundin þín? Viðmælandi A svarar: já Coleman því mig langar í það í dag og það eru 

flottar græjur sem eru útpældar ferðavörur að því leiti að það er hugsað fyrir öllu varðandi 

hönnun og þyngdina í hlutum. 

Rannsakandi:  var fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða voru skiptar 

skoðanir innan fjölskyldunnar í kaupferlinu? Viðmælandi A svarar: það voru skiptar skoðanir. 

Rannsakandi: ok að hvaða leiti þá? Viðmælandi A svarar: aðallega hvað átti að kaupa dýran og 

stóran hlut  Rannsakandi: ok en hver fékk að ráða á endanum? Viðmælandi A svarar: buddan 

réð þessu, við vildum ekki taka lán svo við keyptum okkur eins fínan og flottan hlut og við gátum 

fyrir þann pening sem við áttum. 

Rannsakandi: flott er þá erum við komin í umræðuramma fjögur sem fjallar um kauphegðun 

þegar keyptur er vagn ásamt upplýsingaleitun. 
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Rannsakandi: keyptuð þið nýtt eða notað fellihýsi og af einkaaðila eða verslun? Viðmælandi A 

svarar: við keyptum nýtt fellihýsi af versluninni Seglagerðinni Ægi. 

Rannsakandi: ok en hefur fjölskyldan átt ferðavagn áður? Viðmælandi A svarar: nei. 

Rannsakandi: en við hvað notaðist fjölskyldan við í ferðalögum áður en fellihýsið var keypt?  

Viðmælandi A svarar: Ýmist ömurlegt kúlutjald úr næloni eða risavaxið gamalt hústjald frá 

Seglagerðinni sem tók svo alla helgina að jafna sig eftir að tjalda því og sætta alla 

fjölskyldumeðlimi. (viðmælandi hlær) 

Rannsakandi: hlær og spyr en hvers vegna valdir þú að kaupa fellihýsi en ekki tjaldvagn? 

Viðmælandi A svarar: vegna þess að það munaði litlu í verði en miklu í þægindum og gæðum. 

 Rannsakandi: já en hversu miklu máli skipti verðið við val á fellihýsi? Viðmælandi A svarar: mjög 

miklu það varð að vera innan viðráðanlegra ramma sem við höfðum fyrirfram ákveðið og það 

skipti miklu máli að fá mikið af aukahlutum til þess að þurfa ekki að kaupa þá síðar eins og 

fortjaldið,  lokuð svefntjöld og dúk á gólfið. 

Rannsakandi: Hvers vegna ertu að skipta um og kaupa fellihýsi en ekki aðra ferðavagna, hvaða 

ferðavagnar komu til greina í kaupferlinu núna?  Viðmælandi A svar: fjölskyldan er bara orðin 

svo stór og við með þriðja barnið á leiðinni að við gátum ekki verið lengur í tjaldi og okkur finnst 

fellihýsa mæta best okkar þörfum en við skoðuðum alveg tjaldvagna líka en fannst þeir ekki 

koma til greina þar sem það er ekki miðstöð í þeim og rúmin eru betri í fellihýsum og 

eldunaraðstaðan. 

Rannsakandi: Hvað kostaði nýja fellihýsið?  Viðmælandi A svarar: tvær komma fimm milljónir 

króna. 

Rannsakandi: Hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi?  Viðmælandi A svarar: 

hvað áttu við með eiginleikum? Rannsakandi: til dæmis hve mikið svefnpláss er eða kynding það 

gæti talist til eiginleika.  Viðmælandi A svarar:  ok við erum fjögur með það fimmta á leiðinni svo 

það skipti okkur máli að það væri nægt svefnpláss fyrir alla með góðum dýnum, góðar geymslur 

og góð miðstöð ásamt því að það væri aðstaða til eldunar. 

Rannsakandi:  en hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? Viðmælandi A 

svarar: svefnaðstaðan og hitinn. 
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Rannsakandi: var fjölskyldan búin að skoða mikið áður en ákvörðun var tekin um hvaða fellihýsi 

yrði keypt? Viðmælandi A svarar: já mjög mikið. 

Rannsakandi:  en í hvaða verslanir fórst þú til að skoða? Viðmælandi A svarar: allar helstu 

verslanir á höfuðborgarsvæðinu, Seglagerðina, Ellingsen, Útilegumanninn, Víkurverk sem og 

bílasölur sem seldu notaðar græjur. Rannsakandi:  hvað með internetið notuðu þið það? 

Viðmælandi A svarar: já við skoðuðum það líka bæði hérlendis og erlendis. 

Rannsakandi: ok en hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með 

ferðavagna? Hvers vegna finnst þér það?  Viðmælandi A svarar: mér finnst helsti munurinn 

liggja í því á hvaða kúnna þeir eru að reyna að fá til sín.  Rannsakandi: ok hvað áttu við með því? 

Viðmælandi A svarar: til dæmis Víkurverk þeir eru ekki að leggja sig fram um að veita 

meðalljóninnu þjónustu með tilboðum og virðast hafa meiri áhuga á ríka fólkinu sem er að fara 

að kaupa lúxus á meðan Seglagerðin virðist vera meira í því að selja stóru græjurnar í gegnum 

aukahluti og virðast gera meira út á meðalljóninn eða fjölskyldufólk og Ellingsen er einhverstaðar 

þarna á milli.  Rannsakandi: ok en hvað með útilegumanninn? Viðmælandi A svarar: þar er 

takmarkað úrval og ekki freistandi. 

Rannsakandi: hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að kaupa fellihýsið 

og hvaða fellihýsi ætti að kaupa? Viðmælandi A svarar: það tók tvö ár af pælingum og 

skoðunum og leit ásamt því að safna peningum þar sem við vildum ekki taka lán. Rannsakandi:  

en myndir þú segja að í kaupunum fælist flókið kaupferli?  Viðmælandi A svarar: að vissu leiti en 

aðallega er þetta tímafrekt þegar að maður er með allskonar kröfur. 

Rannsakandi: hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin? Viðmælandi A 

svarar: við hjónin bæði í sameiningu. Rannsakandi: ok en hvað með börnin var þetta borið undir 

þau? Viðmælandi A svarar: já þau vöru með allan tíman í að skoða og spekúlera. 

Rannsakandi: þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin, 

hversu flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? Viðmælandi A 

svarar: mjög einfalt. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi A svarar: því að peningarnir og 

innihaldið í tilboðinu réðu, við fengum mest af aukahlutum og mestan afslátt hjá Seglagerðinni. 

Rannsakandi:  en hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu?  Viðmælandi A svarar: 

varan, verðið og eiginleikar vörunnar. 
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Rannsakandi: er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Viðmælandi A svarar: 

mjög ánægð. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi A svarar: vegna þess að fellihýsið uppfyllir 

allar okkar kröfur og hefur staðið undir væntingum. 

Rannsakandi: flott er þá er komið að umræðuramma fimm hann fjallar um afstöðu til söluaðila 

og fellihýsa á markaði. 

Rannsakandi: Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið 

Seglagerðina Ægir? Viðmælandi A svarar: gamalgróið fyrirtæki og traust. Rannsakandi: en 

Ellingsen? Viðmælandi A svarar: fyrirtæki sem maður var hrifinn af en féll mikið þegar það var 

flutt yfir götuna í glæsihýsið og eftir það finnst mér þetta vera okurbúlla með lélegra vöruúrval 

heldur en í litlu búðinni. Rannsakandi: en Útilegumanninn Viðmælandi A svarar:  Lítið úrval. 

Rannsakandi: ok en Víkurverk?  Viðmælandi A svarar: snobb bara fyrir ríka fólkið þeir hafa ekki 

áhuga á að þjónusta venjulegar fjölskyldur. 

Rannsakandi:  en hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja fellihýsi að 

þínu mati? Viðmælandi A svarar: mér finnst yfir höfuð ef að þú ert að kaupa dýra hluti þá skiptir 

þjónustan bæði fyrir og eftir kaup miklu máli. 

Rannsakandi: en hvernig þjónustu villt þú fá? Viðmælandi A svarar: ég vil fá hraða þjónustu og 

heiðarlega þjónustu og ég vil að sölumaðurinn viti mikið um vöruna ég hef ekki áhuga á 

sölumönnum sem eru blaðrandi töffarar, þeir þurfa að hafa tilfinningu fyrir því að þeir eru að 

selja dýra vöru og hver þúsundkall skiptir máli því maður hefur unnið fyrir þessum peningum 

með mikilli fyrirhöfn. 

Rannsakandi: hversu máli skiptir ábyrgð á vörunni í þínum huga? Viðmælandi A svarar: skiptir 

miklu máli ég vil fá það sem mér er sagt að ég sé að fá og ef að það bilar þá sé það bætt 

umyrðalaust strax. (viðmælandi leggur mikla áherslu á þetta) 

Rannsakandi: en hvað telur þú vera sanngjarnan tíma á ábyrgð á vörunni ? Viðmælandi A svarar:  

á svona vöru þrjú til fimm ár allavega, ég meina að þú kaupir skitna þvottavél með tveggja ára 

ábyrgð og þegar þú ert að kaupa vöru sem kostar margar milljónir þá viltu að hún endist í mörg 

ár. 

Rannsakandi: já en hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá söluaðila í framhaldi af 

kaupum? Viðmælandi A svarar: hún á að vera aðgengileg, viðbragðsfljót og óaðfinnanleg. 

Rannsakandi: hvað áttu við með óaðfinnanleg? Viðmælandi A svarar: að ekki sé verið að draga í 
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ef að varan sé í ábyrgð og að gengið sé strax í að bæta hlutina. (viðmælandi leggur áherslu á 

þetta) 

Rannsakandi: telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi söluaðila?  Til 

dæmis að hann hafi samband við þig? Viðmælandi A svarar: nei nei mér finnst nóg að þjónustan 

sé aðgengileg. 

Rannsakandi:  en hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli að geta nálgast 

þá hratt  eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu strax? Viðmælandi A svarar: já ef að mig 

vantar það þá vil ég fá það strax ég vil ekki þurfa að bíða eftir því. 

Rannsakandi: hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar þú heimsækir 

verslanir sem selja fellihýsi? Viðmælandi A svarar: ég vil að sölufólk sé aðgengilegt, tilbúið að 

þjónusta og sýni virðingu sé ekki með hroka eða töffarastæla eða geri lítið úr því hvað hlutirnir 

kosta. 

Rannsakandi: en telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar þú 

varst að skoða fellihýsi eða varst þú búin að leggja sjálf mikla vinnu á þig til að kynna þér 

fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú fórst í viðkomandi verslun? Viðmælandi A svarar: ég 

var sjálf búin að leggja mikla vinnu á mig og stundum gat ég rekið þá á gat og sölumenn eru mjög 

misjafnir sumir voru ánægðir með að fá margar spurningar  á meðan aðrir urðu pirraðir og þar 

sem sölumenn urðu pirraðir þá var maður fljótur að afgreiða þá verslun og drífa sig eitthvað 

annað. 

Rannsakandi: ok en hvernig nálgaðist þú þær upplýsingar?  Viðmælandi A svarar: Á netinu fyrst 

og fremst og svo í verslunum. 

Rannsakandi: hvernig hafðir þú samband við verslunina? Viðmælandi A svarar: ég fór á staðinn 

og talaði við sölumenn. Rannsakandi: ok en hvernig fannst þér þeir taka þér? Viðmælandi A 

svarar: oftast vel en sumir hrokafullir og leiðinlegir, bestu sölumennirnir voru þeir sem bentu 

manni á kosti sem maður vissi ekki að maður þurfi á að halda. 

Rannsakandi: af hvaða fyrirtæki verslaðir þú fellihýsið?  Varstu ánægður með þjónustuna þar? 

Myndir þú versla aftur við fyrirtækið? Viðmælandi A svarar: Seglagerðinni Ægi og ég var mjög 

ánægð með þjónustuna sölumaðurinn vissi mikið um vöruna og eyddi miklum tíma í að selja 

okkur fellihýsið og bauð okkur mikið af aukahlutum og aflátt þar af auki en mig langar í Colman 

næst og Seglagerðin er því miður ekki með umboðið fyrir það. 
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Rannsakandi: hvernig fjármagnaðir þú kaupinn? Viðmælandi A svarar: ég safnaði fyrir því. 

Rannsakandi:  hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar 

auglýsingar um fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Viðmælandi A svarar:  mér finnst 

auglýsingar mikilvægar að því leiti að vekja athygli á því hvað er í boði og hvaða fyrirtæki eru á 

markaði með vöruna sem ég er að spá í. Rannsakandi: ok en hvar sástu þessar auglýsingar? 

Viðmælandi A svarar: ég sá þær í sjónvarpinu og dagblöðum.  

Rannsakandi: já ok en telur þú að auglýsingarefnið hafi haft áhrif á kaupákvörðun þína,  gerðir 

þú þér til dæmis ferð í verslunina sem auglýsti? Viðmælandi A svarar: já ég fór og skoðaði ef að 

ég sá eitthvað sem höfðaði til mín. 

Rannsakandi: eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? Viðmælandi 

A svarar: nei ekki svo ég muni. 

Rannsakandi:  en hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér 

þær almennt trúverðugar? Viðmælandi A svarar: nei ég tek ekki mikið mark á þeim en ég fer oft 

og skoða ef ég sé eitthvað spennandi. Rannsakandi: ok en hvers vegna telur þú þær ekki 

trúverðugar? Viðmælandi A svarar: ég held að þær séu oft gerðar flottari en varan er svo þegar 

maður fer og skoðar hana. 

Rannsakandi:  núna erum við að nálgast endann á þessu viðtali og erum kominn í 

umræðuramma sex sem fjallar um langanir og skynjun á vörunni. 

Rannsakandi: hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið 

virði umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi yrði 

fyrir valinu? Viðmælandi A svarar: ég tel að það sé gott til endursölu og allir þeir aukahlutir sem 

ég fékk með í tilboðspakkanum. 

Rannsakandi: finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum eiginleikum? 

Viðmælandi A svarar: nei ekki endilega með einhverjum ákveðnum eiginleikum heldur finnst 

mér vanta að þeir séu ódýrari. 

Rannsakandi: já en ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt 

væri að fara með hann hvert á land sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn?  Viðmælandi A 

svarar: já ég hefði áhuga á því ef að hann væri á réttu verði, rannsakandi: og hvað telur þú vera 
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rétt verð?  Viðmælandi A svarar: ef að maður er að borga tvær og hálfa milljón fyrir fellihýsi þá 

vil ég ekki borga meira en eina komma átta milljónir fyrir tjaldvagn. 

Rannsakandi: ok núna ætla ég að fá að sýna þér mynd af tjaldvagni og segja þér örlítið frá 

honum og síðan munum við spjalla smá um hann. Viðmælandi A svarar: ok ekkert mál. 

 Höfundur sýnir mynd af Einum léttum og segir: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  

Hann er íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun 

og hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400 - 500 kg að heildarþyngd allt 

eftir því hvort hann er útbúinn með mikilli burðargetu eða ekki og er ódýrari í drætti en aðrir 

vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið og hann er á dekkjum gerðum til 

utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri gas og 

rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum að hægt er að 

nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, gashellu og stórt kælibox 

sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. Styrkur trefjaplastsins býður upp á 

þann möguleika að hægt er að setja fjórhjól eða annan þungan varning upp á lokið á vagninum 

og taka þannig með sér aukabúnað til notkunar í frístundum. 

Rannsakandi:  hver er þín afstaða til íslenskrar framleiðslu?  telur þú mikilvægt að tjaldvagninn á 

myndinni sé íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? Viðmælandi A 

svarar: það skiptir mig ekki máli heldi bara það hvað ég er að fá fyrir peningana mína. 

Rannsakandi:  ef að þessi vagn hefði verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá haft 

áhuga á að skoða hann og jafnvel eignast hann? Hvers vegna eða hvers vegna ekki? Viðmælandi 

A svarar: já ég hefði  alveg haft áhuga á því af því hvað hann er léttur og af því hvað er hægt að 

fara víða með hann og sérstaklega ef að hann hefði verið ódýrari en fellihýsið. 

Rannsakandi:  hvað værir þú tilbúin að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla helstu 

eiginleika fellihýsis? Viðmælandi A svarar: átjánhundraðþúsund til tvær milljónir þætti mér 

sanngjarnt svona í fljótu bragði. 

Rannsakandi: hefur tjaldvagninn á myndinni einhver einkenni sem skipta þig meira máli en önnur 

einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Ef já hvaða einkenni eru það? 

Viðmælandi A svarar: já það hvað hann er léttur og að það sé hægt að fara með hann hvert sem 

er og svo líst mér vel á gólfið í honum skúffan mér finnst það skipta gríðarlegu máli að stíga ekki 

niður á grasið og mér líst vel á það hvað hann er stór. 
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Rannsakandi: hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna?  Viðmælandi A svarar: Hvað meinar 

þú? Rannsakandi: þá á ég við hvort að þyngdin skipti einhverju máli? Viðmælandi A svarar: já 

það er gott að þeir séu léttir svo það sé ódýrt að draga þá en þeir mega ekki vera þannig að þeir 

fjúki við minnsta vind. 

Rannsakandi: en afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé að 

fara með ferðavagninn upp á fjöll og ef svo er hversu miklu máli telur þú að þetta atriði skipti og 

hvers vegna? Viðmælandi A svarar: já ef að maður er sú típa að maður vill komast upp á hálendi 

þar sem maður hefur meira næði þá skiptir það máli en ef að maður vill bara vera á tjaldsvæðum 

þá skiptir það ekki máli en ég vil eiga val. 

Rannsakandi: gott og vel en hver er þín afstaða til burðarþols tjaldvagnsins? Telur þú að það 

skipti máli að hægt sé að setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum? 

Viðmælandi A svarar: veit það ekki en það gæti verið kostur að geta tekið með sér léttan bát en 

jú jú það er kostur að það sé burðarþol því það er ekki hægt að hlaða inn í þetta slíkum vörum. 

Rannsakandi: en er burðarþol eitthvað sem þú álítur að virðisaukning liggi í ? Viðmælandi A 

svarar: já fyrir suma en skiptir ekki öllu máli fyrir mig. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að 

söluaðili bjóði upp á þann möguleika að fjármagna kaupinn að hluta til eða öllu leiti með lánsfé? 

Viðmælandi A svarar: ekki fyrir mig ég myndi aldrei taka lán til þess að kaupa mér frístundartæki 

og ef að ég þyrfti lán þá er nóg að aðilum fyrir í fjármögnunarbransanum. 

Flott er þá er komið að síðustu umræðunni um umhverfið og framtíðin. Viðmælandi A svarar: 

fínt er. 

Rannsakandi: hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?  Viðmælandi A svarar: 

mér finnst það vera fyrir neðan allar hellur og í mínum huga er lán með verðbótum 

glæpastarfsemi. Rannsakandi: ok en telur þú að efnahagslegt umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin 

hafi haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi A svarar: já klárlega 

maður veigrar sér við að taka lán. 

Rannsakandi: en hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi A svarar: ég tel að þetta hafi mismunandi áhrif á 

mismunandi fólk, ég tel að sumir taki lán fyrir hverju sem er og spái ekki í því hvernig þeir ætli að 
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borga það til baka því hér sé allt á hausnum hvort sem er á meðan aðrir hafi ekki kost á neinu 

lánsfé. 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Viðmælandi A svarar: 

brandari hér er spilling og tækifæris pólitík eins og áður og það virðist ekkert vera að breytast og 

ég finn ekki fyrir mikilli þjóðerniskennd eftir þessar hamfarir undanfarinna ára og þess vegna 

skiptir það mig engu máli hvort að hluturinn er framleiddur á Íslandi eða annarsstaðar. 

Rannsakandi: já en telur þú að pólitískt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi A svarar: já  Rannsakandi: hvernig þá ? 

Viðmælandi A svarar: til dæmis vil ég ekki taka lán á Íslandi vegna verðtryggingarinnar og hárra 

vaxta. 

Rannsakandi: en hvaða áhrif  telur þú að  pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá neytendum 

almennt að þínu mati? Viðmælandi A svarar: sumir eru uppfullir af þjóðerniskennd og vilja bara 

kaupa Íslenskt á meðan aðrir vilja hafa val um að kaupa það sem hentar best hverju sinni. 

Rannsakandi: en hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að 

menning geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 

Viðmælandi A svarar: já sumir kaupa ávallt sama merkið til dæmis ef að margir í fjölskyldunni 

eiga ákveðið vörumerki til dæmis í bílum þá kaupa hinir það líka því íslendingar eru hópsálir. 

Rannsakandi: en hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með ferðavagna? 

Höfðu tækninýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? Viðmælandi A svarar: já ég leitaði eftir 

hljóðlátri miðstöð. 

Rannsakandi: flott er en er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra gerð af 

ferðavagni og hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers vegna? Viðmælandi A svarar: myndi 

skoða Coleman mjög alvarlega en verðið skiptir miklu máli og Ellingsen er þekkt fyrir að vera dýrt 

fyrirtæki og það gæti stoppað mann í að kaupa það vörumerki. 

Rannsakandi: en hve langur tími telur þú að líði þangað til að fjölskyldan velur að kaupa sér nýjan 

ferðavagn? Viðmælandi A svarar: fimm til tíu ár, allt eftir fjárhag og aðstæðum. 

Rannsakandi: hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? Viðmælandi A svarar: 

snemma vors því þá þarftu ekki að leggja strax út í kostnað fyrir geymslu en ef maður ætlar að 
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kaupa notað þá er haustið betra vegna þess að þá vill fólk losa sig við hann og hægt að gera góð 

kaup. 

Rannsakandi: já svo er ein spurning hér að lokum, hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú 

verjir næst til kaupa á ferðavagni? Viðmælandi A svarar: rúmar tvær eins og staðan er í dag 

Rannsakandi: Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa nýtast vel 

við vinnslu á rannsókninni. Mig langar að lokum að færa þér hérna smá glaðning fyrir þína 

fyrirhöfn sem vott um þakklæti mitt fyrir að þú skyldir taka þér tíma til að hitta mig og taka þátt í 

rannsókninni. Viðmælandi A svarar: Takk fyrir það ekki verra að fá konfekt. 

Viðtal við viðmælenda B 

Komdu sæll og þakka þér fyrir að hitta mig ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er nemi við 

Viðskiptadeild háskólans á Bifröst. Ég er að gera Bs ritgerð þar sem ég geri rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi. Þar er ég fyrst og fremst að leita eftir þínum 

skoðunum og þínum viðhorfum því eru ekki nein rétt eða röng svör og þér ber ekki skylda til að 

svara öllum spurningum. Ég vinn út frá umræðuramma sem skiptist í sjö þrep og ég læt þig vita 

þegar við byrjum á nýju þrepi svo þú getir fylgst með hve mikið er eftir af viðtalinu. Eins og þú 

sérð þá er ég með Ipod á borðinu og mun nota hann til þess að taka viðtalið upp svo ég geti 

einbeitt mér að því að spjalla við þig. 

Ég vil að þú vitir að ég viðhef fyllsta trúnað gangvart þér og öllu sem okkur fer á milli, ég nefna 

þig aldrei á nafn og mun tala um svör þín sem svör viðmælanda A,B,C og svo framvegis í 

ritgerðinni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Ég mun skrifa viðtalið sem okkur fer 

á milli upp orðrétt af upptökunni sem ég tek upp núna en þegar ég hef lokið því þá mun ég eyða 

upptökunni strax. Ritgerðin verður ekki seld til fyrirtækja. Ég heiti þér einnig nafnleynd. 

Ertu sáttur við þetta? Viðmælandi B svarar: já. Flott þá ég hlakka til eð eiga skemmtilegt spjall 

við þig og við byrjum viðtalið núna.  

Á hvaða aldi ert þú og hversu stór er þín fjölskylda?  Viðmælandi B svarar: ég er 39 ára og við 

erum fjögur. Rannsakandi: á hvaða aldri eru börnin þín? Viðmælandi B  svarar: 22 ára stelpu og 

13 ára strák. Rannsakandi: ok en ertu giftur? Viðmælandi B svarar: já. 

Rannsakandi:  ok en hvernig bifreið á fjölskyldan? Viðmælandi B svarar: Volkswagen pass art 

árgerð 2000.  
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Rannsakandi: Flott er takk fyrir þetta og við færum okkur yfir í umræðuramma tvö sem fjallar 

um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

Rannsakandi:  ferðast fjölskyldan mikið? Viðmælandi B svarar: Já við ferðumst mikið. 

Rannsakandi: ok hvert eruð þið þá helst að fara? Viðmælandi B svarar: Flúðir við erum með lóð 

þar og höfum fellihýsið okkar þar allt árið um kring. Rannsakandi: ok af hverju völduð þið að vera 

með fellihýsið allt árið um kring á Flúðum? Viðmælandi B svarar: það er best að vera hérna því 

veðrið er nánast alltaf gott hérna og svo er það ódýrara að þurfa ekki að draga það ávallt á milli 

staða.  

Rannsakandi: ok  en telur þú að fjölskyldan hafi ferðast minna eða meira núna heldur en fyrir 

þremur árum síðan? Viðmælandi B svarar:  mun meira núna.  Rannsakandi: ok en hvernig þá 

helst innanland eða utanlands? Viðmælandi B svarar:  innanlands í fellihýsið okkar á Flúðum, við 

erum með töskurnar tilbúnar inni í herbergi og kippum þeim bara með beint eftir vinnu á 

föstudögum og brunum austur.  

Rannsakandi: ok en hvenær ferðist þið helst?  Viðmælandi B svarar:  yfir sumartímann og alveg 

fram í október eða svo lengi sem veðrið er þokkalegt en við erum samt að fara mest um helgar 

nema þegar sumarfríið er þá erum við hérna allan tímann.  

Rannsakandi: ok en á fjölskyldan eitthvað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? Viðmælandi B 

svarar: nei. 

Rannsakandi: ok en hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á íslenskum ferðamarkaði? 

Einsleitt eða fjölbreytt? Viðmælandi B svarar: fjölbreytt.  Rannsakandi: ok að hvaða leiti?  

Viðmælandi B svarar: það er hægt að fá allar tegundir nánast en það mætti þó bæta úrvalið í 

aukahlutum fyrir vagnanna. 

Rannsakandi: ok en hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Viðmælandi B svarar: ég hef 

ekkert ákveðið viðhorf til vörumerkja ég skoða allt og kaupi það sem uppfyllir mínar þarfir hverju 

sinni. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun neytenda almennt?  

Viðmælandi B svarar:  ég tel að hún hafi mikið áhrif. Rannsakandi: ok að hvaða leiti þá? 

Viðmælandi B svarar: að því leiti að þegar þú ert að kaupa vörur fyrir nokkrar milljónir þá þarftu 

að vera vissum að fyrirtækið sé traust og til staðar en ekki farið á hausinn eftir einhvern tíma 
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Rannsakandi: ok en ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en þitt fellihýsi, hvaða 

vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Viðmælandi B svarar: Coleman . 

Rannsakandi:  af hverju? Viðmælandi B svarar: ég hef séð það svo oft og heyrt góða hluti um 

það. Rannsakandi: ok hvað hefur þú heyrt um það? Viðmælandi B svarar: bara að það séu góð 

fellihýsi varðandi pláss og hönnun innandýra og að þau endist vel. 

Rannsakandi:  ok flott en hvað stendur þetta vörumerki fyrir í þínum huga? Viðmælandi B svarar:  

algengt og auðvelt í endursölu, þægindi og gæði. 

Rannsakandi: en hvaða merkingu leggur þú í orðið virði?  Viðmælandi B segir:  hvað meinar þú? 

Rannsakandi:  ég á við hvað þýðir orðið virði fyrir þig? Viðmælandi B hugsar sig um og svarar: 

hvers virði bílinn minn er í peningum. 

Rannsakandi: ok en hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur 

árum?  Viðmælandi B svarar: já.  Rannsakandi: af hvaða leiti? Viðmælandi B svarar: ég er 

hættur að þvælast út um allt land heldur ákvað að festa mig á einum stað með því að leigja mér 

lóð á Flúðum. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi B svarar: því það er svo dýrt að ferðast. 

Rannsakandi: en hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð þau saman við aðra 

ferðavagna eða ferðamöguleika?  Viðmælandi B svarar: plássleysi og svo er þungt að draga mitt 

fellihýsi þar sem það er gert til utanvegsaksturs 

Rannsakandi: ok en hvað með kosti? Viðmælandi B svarar:  það er auðvelt að ferðast með þetta 

að því leiti að ég get farið með fellihýsið mitt hvert sem er þar sem það er off road fellihýsi. 

Rannsakandi: ok en þegar fjölskyldan festi kaup á fellihýsinu skipti bifreið fjölskyldunnar 

einhverju máli í kaupferlinu? Viðmælandi B svarar: já við vorum á stórum jeppa. Rannsakandi: ok 

en hvers vegna skipti hún máli? Viðmælandi B svarar: því að við vorum að þvælast mikið inn í 

Þórsmörk og Landmælalaugar og þess vegna völum við að kaupa okkur fellihýsi gert til utanvegs-

aksturs þó að við séum ekki að nota það sem slíkt í akkúrat núna. 

Rannsakandi: frábært þá er komið að umræðuramma þrjú og hann fjallar um notkun á 

fellihýsinu. 

Rannsakandi: Á hvaða staði ferðist þið mest?  Viðmælandi B svarar:  í dag Flúðir en það var 

Þórsmörk. Rannsakandi: ok farið þið mikið upp á hálendið? Viðmælandi B svarar: já við fórum 

mikið en höfum ekki farið nýlega. Rannsakandi: ok og hvert þá helst ? Viðmælandi B svarar:   við 
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förum mikið inn í Þórsmörk og Landmælalaugar og Mosfellsheiði. Rannsakandi: ok þangað sem 

hugurinn leitaði. Viðmælandi B svarar: já akkúrat. 

Rannsakandi:  ok  en hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir verða fyrir valinu? Viðmælandi B 

svarar: bara að fólkið sem við þekkjum var mikið að fara þangað. Rannsakandi: ok þannig að 

ykkar nánustu vinir og fjölskylda eiga þá ferðavagna? Viðmælandi B svarar : já.  Rannsakandi: 

manstu þá hvaða tegund af ferðavögnum þeir eiga? Viðmælandi B svarar: það er einn með 

Combi camp og Hobby og svo man ég ekki meira. 

Rannsakandi: ok en er þetta tiltölulega stór hópur sem þið ferðist reglulega með? Viðmælandi B 

svarar: já þegar við vorum að fara inn í Þórsmörk og Landmælalaugar þá vorum við yfirleitt fjórar 

til sex fjölskyldur saman. Rannsakandi:  ok frábært það hefur örugglega verið skemmtilegt. 

Viðmælandi B svarar: já það var það. 

Rannsakandi: en telur þú að það hafi áhrif á þig hvernig ferðavagn ferðafélagar þínir eiga?  

Viðmælandi B svarar:  Nei. 

Rannsakandi:  ok en hvernig þjónar fellihýsið mismunandi þörfum fjölskyldunnar? Viðmælandi B 

svarar:  bara vel við vorum fyrst og fremst að leitast eftir meira plássi og kyndingu ásamt því að 

geta farið hvert sem er og þetta fellihýsi uppfyllir það fínt en þó að það hafi hentað okkur mjög 

vel á síðustu mánuðum þá viljum við reyndar skipta núna og fara í hjólhýsi eftir að við fengum 

þetta stæði hérna á Flúðum.  

Rannsakandi:  ok þannig að þið gerið ráð fyrir að vera hérna næstu árin? Viðmælandi B svarar: 

já það er bara frábært að vera hérna, skemmtilegt fólk og frábært veður. Rannsakandi: hvað eru 

þið búin að vera hérna lengi? Viðmælandi B svarar: síðan í haust. Rannsakandi: ok en hvers 

vegna viljið þið skipta yfir í hjólhýsi? Viðmælandi B svarar: til þess að geta verið hérna allt árið 

um kring, að við getum skroppið meira yfir vetramánuðina. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu 

vörumerki? Viðmælandi B svarar: nei við vildum bara kaupa hús sem hægt væri að þvælast með 

upp á hálendið. 

Rannsakandi:  ok en hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja?  

Viðmælandi B svarar: já við völdum þetta frekar en annað sem við skoðuðum líka í Ellingsen því 

þetta var mikið betur útbúið. Rannsakandi: ok að hvaða leiti þá? Viðmælandi B svarar: það var 
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bara meira pláss í því og betra skipulag og hitt húsið sem við skoðuðum var allt grátt og svart að 

innan og okkur fannst það fráhrindandi. 

Rannsakandi: já en áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? ef svo er af hverju er það 

uppáhaldstegundin þín? Viðmælandi B svarar: já flottasta fellihýsið sem ég hef séð er frá 

Útilegumanninum og heitir Rockwood það er það flottasta sem ég hef séð. Rannsakandi: ok 

hvernig þá, hver er munurinn? Viðmælandi B svarar: frágangurinn allur er áberandi góður og það 

er með upphitaðar dýnur og það er allur frágangur á öllum hlutum mjög vandaður. 

Rannsakandi: ok flott en var fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða voru 

skiptar skoðanir innan fjölskyldunnar í kaupferlinu? Viðmælandi B svarar: já við vorum það. 

Rannsakandi: ok en hver fékk að ráða á endanum? Viðmælandi B svarar: konan. 

Rannsakandi: frábært þá erum við komin í umræðuramma fjögur sem fjallar um kauphegðun 

þegar keyptur er vagn ásamt upplýsingaleitun. 

Rannsakandi: hefur fjölskyldan átt ferðavagn áður? Viðmælandi B svarar: já Combi camp 

tjaldvagn. Rannsakandi: ok og var það fyrsti vagninn sem þið áttuð? Viðmælandi B svarar: nei 

það var annar vagn við áttum fyrst einhvern gamlan notaðan tjaldvagn sem ég man ekki hvaða 

tegund var. 

Rannsakandi: já ég skil þig en hvers vegna valdir þú að kaupa fellihýsi núna en ekki tjaldvagn? 

Viðmælandi B svarar: okkur langaði í miðstöðina. 

Rannsakandi: skil þig en hversu miklu máli telur þú að verðið hafi skipt þig við val á fellihýsi? 

Viðmælandi B svarar: það var ekki mikið, við vorum aðallega að leita eftir ákveðnum hlutum að 

geta farið á hálendið og það voru bara tvö merki í boði og verðið var mjög svipað þannig að 

verðið skipti ekki máli. 

Rannsakandi: nei ok en keyptuð þið nýtt eða notað fellihýsi og af einkaaðila eða verslun? 

Viðmælandi B svarar: við keyptum notað fellihýsi og það var ekki mikið úrval af þessum off road 

fellhýsum notuðum en við keyptum af versluninni Ellingsen því við vildum ekki kaupa af 

einstaklingum. Rannsakandi: ok skil þig en hvað kostaði fellhýsið sem þið keyptuð? Viðmælandi B 

svarar: tvær milljónir. 

Rannsakandi: Hvers vegna ertu að skipta um og kaupa fellihýsi en ekki aðra ferðavagna, hvaða 

ferðavagnar komu til greina í kaupferlinu núna? Viðmælandi B svarar:  við erum náttúrlega 
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fjögur og þar af þrjú fullorðin og einn unglingur svo okkur vantaði meira pláss og við völdum 

fellihýsi því það er hægt að fara hvert sem er með það. 

Rannsakandi: ok en hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi? Viðmælandi B 

svarar: hvað meinar þú með eiginleikum? Rannsakandi: til dæmis svefnpláss og dýnur eða 

kynding það gæti talist til eiginleika.  Viðmælandi B svarar:  það er skipulagið inn í því, plássið, 

miðstöðin og rúmin. 

Rannsakandi:  ok frábært en hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? 

Viðmælandi B svarar: plássið inn í því. Rannsakandi: ok af hverju? Viðmælandi B svarar: þegar 

það eru fjórir að ferðast með fullt af farangri þá þarf pláss og gott rými. 

Rannsakandi:  nákvæmlega en var fjölskyldan búin að skoða mikið áður en ákvörðun var tekin 

um hvaða fellihýsi yrði keypt? Viðmælandi B svarar: já við vorum búin að skoða mikið á netinu 

bæði það sem einstaklingar voru að selja en ákváðum svo að við vildum ekki kaupa af 

einstaklingum og fórum þá að skoða notaða vagna hjá verslunum á netinu. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú varst að skoða fórstu í einhverjar verslanir? Viðmælandi B svarar: 

já. Rannsakandi ok í hvaða verslanir fórst þú til að skoða? Viðmælandi B svarar: já Ellingsen og 

Útilegumanninn en hann var ekki með off road hýsi svo við enduðu í Ellingsen aftur. 

Rannsakandi: ok en hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með 

ferðavagna?  Viðmælandi B svarar: ég veit það ekki ég hef svo sem enga sérstaka skoðun á því 

þar sem ég skoðaði bara hjá þessum tveimur verslunum nema að þjónustan var mun betri hjá 

Útilegumanninum heldur en í Ellingsen en þeir áttu bara ekkert fyrir okkur hjá Útilegumanninum.  

Rannsakandi: ok hvernig var þjónustan ólík á milli þessa verslana? Viðmælandi B svarar: það var 

enginn þjónusta hjá Ellingsen og það var hending ef að maður gat fundið sölumann úr deildinni 

sem sá um ferðavagnana þegar maður kom inn í verslunina án þess að hafa mikið fyrir því og svo 

þegar að maður fann sölumann úr þessari deild þá gat hann ekki sagt manni neitt um vöruna 

heldur varð ég að spyrja hann í þaula til þess að fá almennilegar upplýsingar um off road 

fellihýsin og það var alveg sama hvort að maður spurði um nýja off road vagna eða þann notaða 

sem við svo keyptum. Rannsakandi: ok en í Útilegumanninum hvernig var þjónustan þar? 

Viðmælandi B svarar: mjög góð fengum strax góðan sölumann sem gat sagt okkur allt um þeirra 

vöru sem var mjög flott en bara ekki akkúrat það sem við vorum að leita að. 
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Rannsakandi: hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að kaupa fellihýsið 

og hvaða fellihýsi ætti að kaupa? Viðmælandi B svarar:  innan við sólarhring það voru ekki nema 

tvö í boði raunar svo það krafðist ekki langs umhugsunarfrests og við vorum líka hrædd um að 

missa af því. Rannsakandi: ok þið hafið verið snögg að þessu bara! Viðmælandi B svarar: já. 

Rannsakandi: ok svo það lág strax fyrir hvað yrði fyrir valinu? Viðmælandi B svarar: já. 

Rannsakandi: ok en af hverju og hvað réð úrslitavaldi í rauninni um valið á milli þessara tveggja 

fellihýsa? Viðmælandi B svarar: það var bara tilbúið og við féllum bara fyrir því og keyptum það á 

föstudegi og fórum beint í útilegu en það var líka skipulagið og hvernig það var á litinn eiginlega, 

hitt sem við vorum að skoða var allt grátt og svart að innan og okkur líkaði það ekki. 

Rannsakandi: ok en myndir þú segja að í kaupunum fælist flókið eða einfalt kaupferli?  

Viðmælandi B svarar: einfalt við vorum snögg að þessu. 

Rannsakandi: hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin á endanum? 

Viðmælandi B svarar: konan mín. Rannsakandi: ok en hvað með börnin var þetta borið undir 

þau? Viðmælandi B svarar: nei við hjónin græjuðum þetta bara. 

Rannsakandi: þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin, 

hversu flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? Viðmælandi B 

svarar: mjög einfalt. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi B svarar:  það komu bara tvö til 

greina eins og ég sagði áðan og okkur líkaði ekki nógu vel við hitt vegna litarins sem var á því. 

Rannsakandi: ok en hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu? Viðmælandi B svarar: 

eiginleikar vörunnar og varan sjálf. 

Rannsakandi: er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Viðmælandi B svarar: 

mjög ánægð. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi B svarar: við erum búin að nota það mikið 

síðan við keyptum það þó að þetta sé ekki langur tími í rauninni síðan við keyptum og það hefur 

staðið undir væntingum. 

Rannsakandi: flott er þá er komið að umræðuramma fimm hann fjallar um afstöðu til söluaðila 

og fellihýsa á markaði. 

Rannsakandi: Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið 

Seglagerðina Ægir? Viðmælandi B svarar: tjaldvagnar,fellihýsi og hjólhýsi. Rannsakandi: já en af 

hverju? Viðmælandi B svarar: ætli ég sé ekki bara vanur að heyra auglýsingar frá þeim. 

Rannsakandi: en Ellingsen? Viðmælandi B svarar:mér finnst það orðið fatabúð. Rannsakandi: ok 
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af hverju finnst þér það? Viðmælandi B svarar: það er bara þegar þú kemur þarna inn í búðina þá 

er þetta búið sem var þannig að þú gast farið og keypt verkfæri og spotta og allskonar dót en 

þegar þú kemur þarna inn núna þá er allt fullt af fötum og þú verður að leita af sölumanni ef að 

þú ætlar að skoða ferðavagn og ef að þú ert heppinn þá finnur þú einhvern sem veit eitthvað og 

ég hugsa að ég versli ekki við þá aftur. Rannsakandi: já ok út af lélegri þjónustu? Viðmælandi B 

svarar: já.  Rannsakandi: en Útilegumanninn? Viðmælandi B svarar: hann er mjög góður góð 

þjónusta og menn vita hvað þeir eru að gera. Rannsakandi: frábært en Víkurverk?  Viðmælandi B 

svarar: þekki það bara ekki nema bara af auglýsingum. 

Rannsakandi: ok en hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja fellihýsi 

að þínu mati? Viðmælandi B svarar: mikilvæg mjög (leggur áherslu á þetta með svipbrigðum). 

Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi B svarar: þegar þú ert að kaupa vörur fyrir tvær eða þrjár 

milljónir þá verður þú að geta treyst á að þú fáir þjónustu með fellihýsinu. 

Rannsakandi: en hvernig þjónustu villt þú fá? Viðmælandi B svarar: góða ég vil fá 

frammúrskarandi þjónustu sem lýsir sér í því að ég fái meira en ég bið um, eins og þegar ég kaupi 

þetta fellihýsi þá var ég ekki að prútta um verð ég keypti eitt dýrasta hýsið á markaðnum þessi 

off road fellihýsi eru dýrustu hýsin á markaðnum og verðið heldur sér í endursölu þó að ég hafi 

keypt notað og þá vill maður fá þjónustu góða þjónustu eina ástæðan fyrir því að ég verslaði við 

Ellingsen er sú að það var ekkert annað sem kom til greina þessi tvö fellihýsi voru bæði til sölu 

hjá Ellingsen þannig að ég komst ekki hjá því að versla við þá. 

Rannsakandi: já ok en hversu máli skiptir ábyrgð á vörunni í þínum huga? Viðmælandi B svarar: 

miklu mjög miklu (leggur áherslu með svipbrigðum). Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi B 

svarar: ég lenti í vandræðum með þetta hús núna fyrir ekki svo löngu síðan að það bilaði 

miðstöðin og eftir mikið argaþras þá sendi Ellingsen loksins varahlutinn mér að kostnaðarlausu á 

Flúðir en þeir hafðu náttúrlega átt að gera þetta án þess að ég þyrfti að vera að þrasa í þeim, þeir 

vildu að ég næði í hann en ég átti ekki leið til Reykjavíkur þá og vildi ekki bíða þeir eiga bara að 

bæta svona strax og án þess að segja nokkurn skapaðan hlut. 

Rannsakandi:  já sammála þér en hvað telur þú vera sanngjarnan tíma á ábyrgð á vörunni ? 

Viðmælandi B svarar:  átján mánuði. Rannsakandi: af hverju átján mánuðir? Viðmælandi B 

svarar: það er bara tíminn sem það tekur venjulegt fólk að nota hlutinn nógu mikið til þess að sjá 

hvort að hlutir eru að bila eða ekki. 



85 

Rannsakandi: ok en hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá söluaðila í framhaldi af 

kaupum? Viðmælandi B svarar: þeir eiga að hafa frumkvæði af því að hafa samband við þig og 

spyrja hvernig þér líki varan og hvort að hún sé að standa undir væntingum. 

Rannsakandi: telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi söluaðila?  

Viðmælandi B svarar: mikilvægt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi B svarar: fyrir söluaðila þá 

skiptir það öllu máli að vita hvort að kúnninn er ánægður eða ekki ánægður. Rannsakandi: já það 

ætti að gera það. Viðmælandi B segir: fyrir mig sem kaupanda skiptir það öllu máli líka því að 

fyrir mig sem kaupanda þá myndi mér finnast það upphefjandi að þeir tali við mig og athugi 

hvort að ég sé ánægður eða ekki. 

Rannsakandi: nákvæmlega en hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli að 

geta nálgast þá hratt  eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu strax? Viðmælandi B svarar: 

já ég myndi vilja sjá meira úrval í boði af aukahlutum. Rannsakandi: eins og til dæmis? 

Viðmælandi B svarar: það er allur andskotinn, hankar, skápar, geymslutöskur það er ofboðslega 

mikið til erlendis en mjög lítið hérna heima. 

Rannsakandi:  já nákvæmlega en hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar 

þú heimsækir verslanir sem selja fellihýsi? Viðmælandi B svarar: ég náttúrlega vill bara fá 

jákvæða svörun frá einhverjum sem þekkir vöruna sem hann er að selja vel og getur sagt mér allt 

um hana, ég þoli ekki fýlda sölumenn sem eru neyddir til að vera í vinnunni og nenna ekki að 

vinna vinnuna sína. 

Rannsakandi: einmitt en telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar 

þú varst að skoða fellihýsi eða varst þú búin að leggja sjálfur mikla vinnu á þig til að kynna þér 

fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú fórst í viðkomandi verslun? Viðmælandi B svarar: nei 

ég þurfti að spyrja um allt sjálfur og það kom sér vel hvað ég var búin að lesa mér mikið til um 

vöruna á netinu bæði á erlendum síðum og innlendum því það kom ekkert af fyrrabragði frá 

þessum sölumanni. 

Rannsakandi: ok en hvernig nálgaðist þú þær upplýsingar?  Viðmælandi B svarar: Á netinu allar 

upplýsingar nálgaðist ég á netinu. 

Rannsakandi: hvernig hafðir þú samband við verslunina? Viðmælandi B svarar: ég fór til þeirra. 

Rannsakandi: ok en hvernig fannst þér þeir taka þér? Viðmælandi B svarar: mjög vel í 
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Útilegumanninum en illa í Ellingsen þar sem ég mátti leita lengi að sölumanni úr ferðavagnadeild 

og svo vissi hann sama og ekki neitt um vöruna. 

Rannsakandi: af hvaða fyrirtæki verslaðir þú fellihýsið? Varstu ánægður með þjónustuna þar? 

Myndir þú versla aftur við fyrirtækið? Viðmælandi B svarar:  Ellingsen og nei ég var ekki ánægður 

með þjónusta þar en eins og ég sagði áðan , það er engin þjónusta þar og viðmót starfsmann er 

mjög lélegt þeir vita ekkert í sinn haus um vöruna og finnst pirrandi að þurfa að leita eftir 

upplýsingum frá sínum yfirmönnum til að geta svarað manni en ég hafði ekkert val þar sem ég 

var að kaupa mjög sérstæða vöru og nei ég hugsa að ég myndi ekki versla við þá aftur vegna 

lélegrar þjónustu bæði í versluninni og svo eftir kaupin eins og ég nefndi áðan. 

Rannsakandi: hvernig fjármagnaðir þú kaupinn? Viðmælandi B svarar:  með láni að hluta til. 

Rannsakandi:  hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar 

auglýsingar um fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Viðmælandi B svarar:  nei ég sá engar 

auglýsingar sem sneru beint að off road fellihýsi. Rannsakandi: ok en hvað finnst þér svona 

almennt um auglýsingar? Viðmælandi B svarar: mér finnst þær fínar og fínt að þær séu því ég 

skoða þær allaf til þess að sjá hvað er til og hvað er að gerast. 

Rannsakandi: já ok en telur þú að auglýsingaefnið hafi haft áhrif á kaupákvörðun þína, gerðir þú 

þér til dæmis ferð í verslunina sem auglýstir? Viðmælandi B svarar: já ég hefði farið í þær 

verslanir sem hefðu verið að auglýsa þessa tegund af fellihýsum ef að ég hefði séð einhverjar 

auglýsingar og ef að ég er að fara að kaupa eitthvað ákveðið þá fylgist ég með hvort að það komi 

auglýsingar um vöruna og fer og skoða ef ég sé vöruna auglýsta einhverstaðar. 

Rannsakandi:  já ok en eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? 

Viðmælandi B svarar: nei. 

Rannsakandi:  en hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér 

þær almennt trúverðugar? Viðmælandi B svarar: ég bara veit það ekki (viðmælandi hugsar sig 

um) en jú ég held það að ég trúi þeim yfirleitt allavega fer ég og skoða. 

Rannsakandi: núna erum við að nálgast endann á þessu viðtali og erum kominn í 

umræðuramma sex sem fjallar um langanir og skynjun á vörunni. Viðmælandi B svarar: ok flott 

Rannsakandi: hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið 

virði umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi yrði 
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fyrir valinu? Viðmælandi B svarar: það er upphækkað á stórum hjólum til að fara með það á fjöll 

eða í ófærð svo ég get farið hvert sem er. 

Rannsakandi: ok en finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum 

eiginleikum? Viðmælandi B svarar: nei ég held að það sé alveg nóg framboð af því sem flestir eru 

að leita að en það mættu vera fleiri tegundir af off road húsum. 

Rannsakandi: já ok en ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt 

væri að fara með hann hvert á land sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn?  Viðmælandi B 

svarar: já ég hefði haft það þegar ég var að kaupa í lok síðasta sumars en eftir að við fórum að 

vera á Flúðum þá langar okkur í hjólhýsi. 

Rannsakandi: ok núna ætla ég að fá að sýna þér mynd af tjaldvagni og segja þér örlítið frá 

honum og síðan munum við spjalla smá um hann. Viðmælandi B svarar: ok. 

 Höfundur sýnir mynd af Einum léttum og segir: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  

Hann er íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun 

og hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400 - 500 kg að heildarþyngd allt 

eftir því hvort hann er útbúinn með mikilli burðargetu eða ekki og er ódýrari í drætti en aðrir 

vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið og hann er á dekkjum gerðum til 

utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri gas og 

rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum að hægt er að 

nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, gashellu og stórt kælibox 

sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. Styrkur trefjaplastsins býður upp á 

þann möguleika að hægt er að setja fjórhjól eða annan þungan varning upp á lokið á vagninum 

og taka með sér til notkunar í frístundum. 

Rannsakandi:  hver er þín afstaða til íslenskrar framleiðslu? Telur þú mikilvægt að tjaldvagninn á 

myndinni sé íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? Viðmælandi B 

svarar: já eftir hrunið þá hef ég meiri áhuga á íslenskri framleiðslu og ég hefði keypt hann frekar 

en aðra ef að hann væri sambærilegur í verði. 

Rannsakandi: ef að þessi vagn hefði verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá haft 

áhuga á að skoða hann og jafnvel eignast hann? Viðmælandi B svarar: já. Rannsakandi: Hvers 

vegna?  Viðmælandi B svarar: ef að hann hefur sömu eiginleika og fellihýsi þá hefði hann þjónað 

öllum þeim eiginleikum sem ég var að leita eftir og þar að auki miklu léttari heyrist mér.  
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Rannsakandi:  hvað værir þú tilbúinn að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla 

helstu eiginleika fellihýsis? Viðmælandi B svarar: í dag kannski fjórtánhundruð þúsund til 

sextánhundruð þúsund. 

Rannsakandi: ok en hefur tjaldvagninn á myndinni einhver einkenni sem skipta þig meira máli en 

önnur einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Viðmælandi B svarar:  nei. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna?  Viðmælandi B svarar: hún skipti 

mig ekki miklu máli en það er auðvitað ódýrara að draga léttari vagna en þar sem ég er ekkert að 

fara með húsið þá skiptir það mig ekki máli en hefði freista mín þegar ég keypti þetta hús.   

Rannsakandi: en afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé að 

fara með ferðavagninn upp á fjöll og ef svo er hversu miklu máli telur þú að þetta atrið skipti og 

hvers vegna? Viðmælandi B svarar: já fyrir mig þegar ég var að kaupa þennan vagn þá skipti það 

mig öllu máli því ég var að leita eftir húsi sem ég gæti farið með hvert sem er og ég skoðaði bara 

off road hús en almennt tel ég að það skipti flesta neytendur ekki máli þar sem það er orðið svo 

dýrt að ferðast með húsin vegna eldsneytisverð að fólk er ekki að fara langt í dag. 

Rannsakandi: gott og vel en hver er þín afstaða til burðarþols tjaldvagnsins? Telur þú að það 

skipti máli að hægt sé að setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum? 

Viðmælandi B svarar:  nei.   Rannsakandi: hvers vegna ekki? Viðmælandi B svarar: því flestir eru 

ekki að ferðast með þannig þyngdir með sér í dag. 

Rannsakandi: en er burðarþol eitthvað sem þú álítur að virðisaukning liggi í ? Viðmælandi B 

svarar: já gæti gert það fyrir suma en ég held að það sé frekar lítill hópur í dag flestir af mínum 

ferðafélögum sem vorum að fara saman upp á hálendið eru hættir því að miklu leiti það er farinn 

ein og ein ferð en ekkert í líkingu við það sem var. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að 

söluaðili bjóði upp á þann möguleika að fjármagna kaupinn að hluta til eða öllu leiti með lánsfé? 

Viðmælandi B svarar: ég veit það ekki í dag er ég orðin þannig að ég kaupi ekki neitt nema 

staðgreiða það en auðvitað skiptir það máli að söluaðili geti fjármagnað sé það sterkur því að í 

flestum tilfellum stendur það ekki undir sér og söluaðili getur ekki fjármagnað úr eigin vasa. 

Flott er þá er komið að síðustu umræðunni um umhverfið og framtíðin.  
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Rannsakandi: hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?   Viðmælandi B svarar: 

efnahaglegt umhverfi á Íslandi í dag er í rúst fólk hefur mun minna á milli handanna í dag en það 

hafði fyrir hrun og fyrirtækin í landinu eru ekki eins vel stæð og þau voru fyrir hrun. Rannsakandi: 

ok en telur þú að efnahagslegt umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi B svarar: já klárlega ég hafði ekki efni á 

því að kaupa mér nýtt hús því ég vildi ekki taka stórt lán. 

Rannsakandi: en hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi B svarar: fólk kaupir minna núna heldur en það 

gerði áður og ég hugsa að flestir hafði minna aðgengi að lánum og vilji líka síður taka þau. 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Viðmælandi B svarar:  

enginn mér finnst pólitíkin hérna heima svo leiðinleg og vitlaus að ég nenni ekki að fylgjast með 

henni lengur. 

Rannsakandi: já en telur þú að pólitískt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi B svarar: já.   Rannsakandi: að hvaða 

leiti ? Viðmælandi B svarar: efnahagsástandið er orðið svo óöruggt að maður vill ekki taka lán í 

dag. 

Rannsakandi: en hvaða áhrif  telur þú að pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá neytendum 

almennt að þínu mati? Viðmælandi B svarar:  ég hef enga skoðun á því. 

Rannsakandi: en hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að 

menning geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 

Viðmælandi B svarar: já  Íslendingar eru ofsalega nýjungaglaðir og vilja vera eins og hinir sem 

eru í kringum þá. Rannsakandi: já svona hópsálir. Viðmælandi B svarar: já einmitt. Rannsakandi: 

en hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með ferðavagna, höfðu 

tækninýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? Viðmælandi B svarar: já ég keypti það sem 

mér fannst flottast og með mesta búnaðinum og ég mun gera það líka þegar ég kaupi hjólhýsi. 

Rannsakandi: hvað áttu við með mesta búnaðinum? Viðmælandi B svarar: bara það sem er með 

sem flestum aukahlutum fyrir sanngjarnasta peninginn. 

Rannsakandi: flott er en er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra gerð af 

ferðavagni og  hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers vegna? Viðmælandi B svarar: okkur 

langar í hjólhýsi og ætlum að kaupa okkur hjólhýsi. Rannsakandi: einhverja ákveðna gerð? 
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Viðmælandi B svarar:  nei ekki enn þá við erum opin fyrir öllu. Rannsakandi: en hvers vegna viltu 

skipta yfir í hjólhýsi? Viðmælandi B svarar: því við erum hætt að þvælast með þetta og viljum 

hafa þetta á einum stað svona svipað eins og sumarbústað. 

Rannsakandi: ok en hve langur tími telur þú að líði þangað til að fjölskyldan velur að kaupa sér 

nýjan ferðavagn? Viðmælandi B svarar: tólf mánuðir  

Rannsakandi: hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? Viðmælandi B svarar:  

haustin. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi B svarar: því þá er lægsta verðið. 

Rannsakandi: og svo er ein spurning hér að lokum, hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú 

verjir næst til kaupa á ferðavagni? Viðmælandi B svarar: tvær og hálf milljón. 

Rannsakandi: Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa nýtast vel 

við vinnslu á rannsókninni. Mig langar að lokum að færa þér hérna smá glaðning fyrir þína 

fyrirhöfn sem vott um þakklæti mitt fyrir að þú skyldir taka þér tíma til að hitta mig og taka þátt í 

rannsókninni. Viðmælandi B brosir og svarar: Takk fyrir. 

Viðtal við viðmælenda C 

Komdu sæl og þakka þér fyrir að hitta mig ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er nemi við 

Viðskiptadeild háskólans á Bifröst. Ég er að gera Bs ritgerð þar sem ég geri rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi. Þar er ég fyrst og fremst að leita eftir þínum 

skoðunum og þínum viðhorfum því eru ekki nein rétt eða röng svör og þér ber ekki skylda til að 

svara öllum spurningum. Ég vinn út frá umræðuramma sem skiptist í sjö þrep og ég læt þig vita 

þegar við byrjum á nýju þrepi svo þú getir fylgst með hve mikið er eftir af viðtalinu. Eins og þú 

sérð þá er ég með Ipod á borðinu og mun nota hann til þess að taka viðtalið upp svo ég geti 

einbeitt mér að því að spjalla við þig. 

Ég vil að þú vitir að ég viðhef fyllsta trúnað gangvart þér og öllu sem okkur fer á milli, ég nefna 

þig aldrei á nafn og mun tala um svör þín sem svör viðmælanda A,B,C og svo framvegis í 

ritgerðinni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Ég mun skrifa viðtalið sem okkur fer 

á milli upp orðrétt af upptökunni sem ég tek upp núna en þegar ég hef lokið því þá mun ég eyða 

upptökunni strax. Ritgerðin verður ekki seld til fyrirtækja. Ég heiti þér einnig nafnleynd. 

Ertu sátt við þetta? Viðmælandi C svarar: já.  Flott þá ég hlakka til eð eiga skemmtilegt spjall við 

þig og við byrjum viðtalið núna.  
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Á hvaða aldi ert þú og hversu stór er þín fjölskylda? Viðmælandi C svarar: 35 ára og við erum sex 

manna fjölskylda. Rannsakandi: á hvaða aldri eru börnin þín? Viðmælandi C svarar: þau eru 7 ára 

strákur, 10 ára strákur, 14 ára stelpa og 16 ára strákur. Rannsakandi: ok en ertu gift? Viðmælandi 

C svarar: já. 

Rannsakandi:  ok en hvernig bifreið á fjölskyldan? Viðmælandi C svarar: Nissan Patrol árgerð 

2002.  

Rannsakandi: Flott er takk fyrir þetta og við færum okkur yfir í umræðuramma tvö sem fjallar 

um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

Rannsakandi:  ferðast fjölskyldan mikið? Viðmælandi C svarar: Já. Rannsakandi: ok hvert eruð 

þið þá helst að fara? Viðmælandi C svarar: bara rétt hérna út fyrir höfuðborgarsvæðið.  

Rannsakandi: ok en telur þú að fjölskyldan hafi ferðast minna eða meira núna heldur en fyrir 

þremur árum síðan? Viðmælandi C svarar:  við förum oftar núna en í styttri ferðir.  Rannsakandi: 

ok en ferðist þið þá helst innanland eða utanlands? Viðmælandi C svarar: innanlands við höfum 

ekkert farið erlendis síðan bara fyrir bankahrunið. 

Rannsakandi: ok en hvenær ferðist þið helst?  Viðmælandi C svarar: á sumrin en við erum mest 

megnið að fara yfir helgar í stuttar ferðir. 

Rannsakandi: ok en á fjölskyldan eitthvað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? Viðmælandi C 

svarar: Nei. 

Rannsakandi: ok en hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á íslenskum ferðamarkaði? 

Einsleitt eða fjölbreytt? Viðmælandi C svarar: bara ágætlega fjölbreytt.  Rannsakandi: ok að 

hvaða leiti?  Viðmælandi C svarar: mér finnst bara ágætt úrval af þessum vögnum, ferðavögnum 

bæði tjaldvögnum,fellihýsum og hjólhýsum. 

Rannsakandi: ok en hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Viðmælandi C svarar: ég spái 

svo sem ekkert í vörumerkjum þannig eins og þegar kemur að fellihýsum bara að það sé gott og 

vel búið og að skipulagið að innan sé gott. Rannsakandi: ok en telur þú að ímynd fyrirtækja geti 

haft einhver áhrif á þig þegar kaupa á fellihýsi? Viðmælandi C svarar: nei ég skoða bara vöruna 

og eiginleika hennar. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun neytenda almennt?  

Viðmælandi C svarar:  já ég tel að ímynd fyrirtækja hafi áhrif þannig að ef að fólki líkar ekki við 
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fyrirtæki þá fer það ekki í þau til þess að skoða þeirra vörur. Rannsakandi: ok hvernig þá? 

Viðmælandi C svarar: ég tel að fólk fari þangað sem það fær bestu þjónustuna og gott viðmót frá 

sölumönnum. 

Rannsakandi: ok en ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en þitt fellihýsi, hvaða 

vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Viðmælandi C svarar: Palamino . 

Rannsakandi:  af hverju? Viðmælandi C svarar: af því ég skoðaði það líka og fannst það svona 

gæðalegt leit út fyrir að vera vönduð vara. Rannsakandi: ok hvernig þá? Viðmælandi C svarar: 

bara allur frágangur var góður og svo var mikið pláss í því. 

Rannsakandi: ok en hvaða vörumerki er fellihýsið þitt? Viðmælandi C svarar: Coleman. 

Rannsakandi: ok er hann nýr eða notaður og þá hvað hann er gamall ef hann er notaður? 

Viðmælandi C svarar: hann er notaður og fimm ára gamall. 

Rannsakandi:  ok flott en hvað stendur þetta vörumerki fyrir í þínum huga? Viðmælandi C svarar:  

þegar ég skoðaði hann þá var hann vel upp settur að innan miðað við til dæmis Víking ég hefði 

aldrei keypt mér Víking vagn af því mér fannst hann ekki eins vel vandaður og ekki eins 

skemmtilegur og rúmur að innan sko uppsetninginn að innan mér fannst hún bara ekki góð að 

mínu mati og Palomino var bara betur settur upp hönnunarlega séð upp á það hvernig hann 

nýtist best fyrir eins stóra fjölskyldu og okkar. Rannsakandi: ok en hvað er það varðandi innviði 

vagnarins sem þú telur nauðsynlegt að sé inn í honum? Viðmælandi C svarar: mér finnst 

nauðsynlegt að hann sé rúmgóður og að það sé vaskur og gaseldavél og ágætis skápapláss miðað 

við það sem maður getur ætlast til af fellihýsi og að það sé hægt að leggja niður borðkrókinn til 

að auka svefnplássið. 

Rannsakandi: ok en hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur 

árum?  Viðmælandi C svarar: já.  Rannsakandi: af hvaða leiti? Viðmælandi C svarar: ég ferðast 

mikið meira sérstaklega eftir að ég keypti þetta fellihýsi, átti tjaldvagn fyrir. Rannsakandi:ok 

hvernig tjaldvagn áttir þú fyrir? Viðmælandi C svarar: gamlan Alpencrusier. 

Rannsakandi: en hvaða merkingu leggur þú í orðið virði?  Viðmælandi C svarar: fyrir mér er virði 

allt það sem ég fæ aukalega fyrir peningana mína. Rannsakandi: hvernig þá? Viðmælandi C 

svarar:  ég meina það sem ég fæ umfram á því að versla við ákveðna verslunn frekar en einhverja 

aðra. 
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Rannsakandi: en hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð þau saman við aðra 

ferðavagna eða ferðamöguleika?  Viðmælandi C svarar: það er svo sem ekki mikið pláss inn í 

þeim en helstu gallar ég veit það ekki mér finnst eiginlega ekki neinn stór galli við það. 

Rannsakandi: ok flott en hvað með kosti? Viðmælandi C svarar:  maður er tiltölulega fljótur að 

pakka og þó að maður sé með fortjaldið þá er maður tiltölulega fljótur líka að setja hann upp og 

hann er stöðugur og góður miðað við tjald og maður liggur hátt frá jörðu og það er mikill kostur 

(leggur áherslu á með svipbrigðum) og svo náttúrlega að hafa gaseldavél og vask og smá rými 

inni í honum til þess að geyma hluti. 

Rannsakandi: já að þurfa ekki að geyma allt úti. Viðmælandi C svarar: já.  Rannsakandi: en þegar 

fjölskyldan festi kaup á fellihýsinu skipti bifreið fjölskyldunnar einhverju máli í kaupferlinu? 

Viðmælandi C svarar: nei við vorum á stórum jeppa fyrir svo það skipti ekki máli.  

Rannsakandi: ok þá erum við búin með umræðuramma tvö og þá er komið að umræðuramma 

þrjú sem fjallar um notkun á fellihýsinu. 

Rannsakandi: Á hvaða staði ferðist þið mest?  Viðmælandi C svarar:  við ferðumst mest austur 

fyrir Selfoss og vestur fyrir í Fossatún og Húsafell sem sagt hérna bara á svæðinu í kringum okkur. 

Rannsakandi:  ok  en hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir verða fyrir valinu? Viðmælandi C 

svarar: helsta ástæðan er bensínverð að maður sé ekki að fara langt. 

Rannsakandi: ok en á nánasta fjölskylda eða vinir ferðavagna? Viðmælandi C svarar: já.  

Rannsakandi: manstu tegundina sem þeir eiga? Viðmælandi C svarar: mamma á Colemann 

fellihýsi og bróðir minn á Víking fellihýsi og vinafólk okkar átti tjaldvagn en eru núna komin á 

hjólhýsi sem ég man ekki tegundina á og svo eiga fleiri í kringum mig fellihýsi sem ég man ekki 

tegundirnar á. 

Rannsakandi: ok en er þetta tiltölulega stór hópur sem þið ferðist reglulega með? Viðmælandi C 

svarar: nei við erum mest að fara með einum hjónum sem eru vinafólk okkar fyrir utan ættarmót 

og annað slíkt. 

Rannsakandi: en telur þú að það hafi áhrif á þig hvernig ferðavagn ferðafélagar þínir eiga?  

Viðmælandi C svarar:  nei. 

Rannsakandi: ok en hvernig þjónar fellihýsið mismunandi þörfum fjölskyldunnar? Viðmælandi C 

svarar: það er náttúrlega mjög gott að geta átt þetta aukapláss sem fæst með því að leggja niður 
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borðkrókinn þegar við erum sex þá erum við með svefnpláss fyrir sex því öðruvísi gætum við 

aldrei tekið alla með án þess að hafa tjald líka og þess vegna vorum við að kaupa okkur fellihýsi 

og þess vegna hentar þessi vagn okkur líka svona vel því hann er svo rúmgóður. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu 

vörumerki? Viðmælandi C svarar: já því við vissum að við værum að fara í Coleman vagn. 

Rannsakandi: já þið voruð þá búin að ákveða það fyrirfram? Viðmælandi C svarar: já af því að 

okkur fannst hann henta okkur best en við vorum sem sagt búin að skoða í kringum okkur og það 

var Coleman eða Palomino sem kom til greina. 

Rannsakandi:  ok en hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja?  

Viðmælandi C svarar: nei svo sem ekki en mér finnst Víking ekki eins vandaður til dæmis hvorki 

tjaldið á honum né svefnálmurnar á honum það er ekki eins vandað og á Coleman eða Palomino. 

Rannsakandi: já en áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? ef svo er af hverju er það 

uppáhaldstegundin þín? Viðmælandi C svarar: já ég verð eiginlega að segja Coleman  af því að ég 

heillaðist mest af honum þegar ég var að skoða. Rannsakandi: ok en hvað var það sem heillaði 

þig svona við hann? Viðmælandi C svarar: bæði tjaldið gott í honum dúkurinn og svefnálmurnar 

bekkirnir þetta er sterkt mér fannst það sterkara og sterkbyggðara heldur en Víking vagnarnir til 

dæmis og hvað hann er yfirhöfuð vel hannaður að innan. 

Rannsakandi: ok flott en var fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða voru 

skiptar skoðanir innan fjölskyldunnar í kaupferlinu? Viðmælandi C svarar: já við hjónin tókum 

bara þessa ákvörðun saman og vorum bæði jafn hrifin af Coleman. 

Rannsakandi:  frábært þá erum við komin í umræðuramma fjögur sem fjallar um kauphegðun 

þegar keyptur er vagn ásamt upplýsingaleitun. 

Rannsakandi: næsta spurning eru um það hvort að þið hafið átt ferðavagn áður og þú ert nú 

eiginlega búin að svara því og nefna tegundina á honum en hvað var það sem varð til þess að þið 

keyptuð tjaldvagn á sínum tíma? Viðmælandi C svarar: tjaldvagninn? Rannsakandi: já 

Viðmælandi C svarar: við vorum búin að vera þá að ferðast mikið með tjald og vorum komin 

með nóg af því vegna þess að það er svolítið mikið erfitt að vera með sex manna fjölskyldu í 

tjaldi. Rannsakandi: já ég get ímyndað mér að það sé svolítið krefjandi. Viðmælandi C svarar: já 

það er það og þá þarf maður stóran bíl til að geta tekið allt þetta dót og þess vegna kaupum við 
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jeppa á sínum tíma og svo fljótlega eftir það gamlann tjaldvagn sem var strax mikið skárri kostur 

en tjaldið þá. 

Rannsakandi: já ég skil það en hvers vegna valdir þú núna að kaupa fellihýsi en ekki tjaldvagn 

aftur? Viðmælandi C svarar: vegna þess að í fellihýsinu liggur maður hærra frá jörðu og það eru 

betri rúm og líka vegna þess að það er eldavél og vaskur í því ásamt miklu meira geymslurýmis 

inn í því sem skiptir miklu máli þegar maður er að fara með svona stóra fjölskyldu og svo síðast 

en ekki síst miðstöðin. 

 Rannsakandi: skil þig en hversu miklu máli telur þú að verðið hafi skipt þig við val á fellihýsi? 

Viðmælandi C svarar:  það skipti miklu máli vegna þess að við vildum ekki taka lán og vorum því 

að leita okkur að notuðu fellihýsi en ekki nýju á ákveðnu verðbili. Rannsakandi: já ok vöruð þið 

sem sagt búin að setja ykkur eitthvert ákveðið þak fyrirfram? Viðmælandi C svarar: já við vorum 

að búin að ákveða að fara ekki hærra en níuhundruð og fimmtíu þúsund. 

Rannsakandi: þú ert búin af útskýra af hverju þið vilduð ekki tjaldvagn en hvaða ferðavagnar 

komu helst til greina í kaupferlinu núna?  Viðmælandi C svarar: engir við vorum bara að einblína 

á fellihýsi vegna þess að við höfðum bara ákveðna fjárhæð til að spila með eins og ég sagði áðan 

en við skoðuðum auðvitað allar tegundir af fellihýsum fyrst en útilokuðum svo fljótlega Víking og 

á endanum stóð valið á milli Coleman og Palomino og við vildum helst Coleman. 

Rannsakandi: ok en keyptuð fellihýsi af einkaaðila eða verslun? Viðmælandi C svarar: við 

keyptum notað fellihýsi af einkaaðila í gegnum bland.is eða þar sáum við auglýsingar frá 

einkaaðilum og fórum og skoðuðum nokkur og enduðum á að kaupa þetta fellihýsi af hjónum 

sem okkur leist vel á sem virkuðu heiðarleg og traust og svo var þetta fellihýsi líka best útlítandi 

af því sem við skoðuðum. Rannsakandi: ok skil þig en hvað kostaði fellhýsið sem þið keyptuð? 

Viðmælandi C svarar: níuhundruð þúsund staðgreitt. 

Rannsakandi: ok en hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi?  Viðmælandi C 

svarar: að það sé létt að draga það og að það sé rúmgott og með fortjaldi og eins og ég er búin 

að tala um vaskur, gashellur, miðstöð og ísskápur. 

Rannsakandi:  ok frábært en hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? 

Viðmælandi C svarar:  fortjaldið. Rannsakandi: ok af hverju? Viðmælandi C svarar: vegna þess 

að við viljum geta sest út í það á kvöldin þegar krakkarnir eru sofnaðir til að spjalla saman og 

slaka á með vinafólki. 
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Rannsakandi:  nákvæmlega en var fjölskyldan búin að skoða mikið áður en ákvörðun var tekin 

um hvaða fellihýsi yrði keypt? Viðmælandi C svarar: já við vorum búin að skoða marga vagna inn 

á bland.is og svo fórum við og skoðuðum fimm eða sex vagna. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú varst að skoða fórstu í einhverjar verslanir? Viðmælandi C svarar: 

við skoðuðum einn sem var til sýnis í Ellingsen.  

Rannsakandi: ok en þegar þið voruð að leita ykkur að upplýsingum hvernig nálguðust þið þessar 

upplýsingar? Viðmælandi C svarar: við skoðuðum mest á netinu og þá á bland.is og síðan fórum 

við til þessara einkaaðila og skoðuðum vagnana en við fórum líka niður í Ellingsen sem er með 

umboðið fyrir Coleman og fegnum að tala við sölumann þar og spurðum hann um Coleman 

vagnana og reynsluna af þeim ásamt því að skoða þennan eina vagn sem ég nefndi áðan en við 

ætluðum alltaf að reyna að kaupa af einkaaðila til að geta prúttað verðið niður. 

Rannsakandi: ok en hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með 

ferðavagna?   Viðmælandi C svarar: ég hef svo sem ekki mikið kynnt mér það af því ég fann minn 

vagn á netinu og leitaði rauna bara eftir upplýsingum frá Ellingsen um Coleman en ekki neinum 

öðrum vörumerkjum. 

Rannsakandi: hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að kaupa fellihýsið 

og hvaða fellihýsi ætti að kaupa? Viðmælandi C svarar: sko við vorum eiginlega bara með allt 

opið um hvar við ættum að kaupa hann svo lengi sem það væri af einkaaðila og ekki langt að 

sækja vagninn bara í raun snerist þetta bara um að detta niður á rétta vagninn og þegar við 

duttum niður á hann þá tók það enga stund að taka ákvörðunina. 

Rannsakandi: hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin á endanum? 

Viðmælandi C svarar: bara við hjónin. Rannsakandi: ok en hvað með börnin var þetta borið undir 

þau? Viðmælandi C svarar: nei. 

Rannsakandi: þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin, 

hversu flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? Viðmælandi C 

svarar: það var bara mjög einfalt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi C svarar:  við sjáum bara 

að þessi vagn hentaði okkur langbest og hann var bara vel með farin og það fylgdu þeir 

aukahlutir sem við vildum eins og fortjaldið og léttur að draga. 
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Rannsakandi: ok frábært en hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu? Viðmælandi C 

svarar:  það var bara hvað hann var vel með farin og verðið náttúrlega skipti máli og svo 

náttúrlega fólkið sem við keyptum þetta af virtist hreinskilið og sanngjarnt. 

Rannsakandi: er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Viðmælandi C svarar: 

mjög ánægð. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi C svarar: hann hentar okkur mjög vel og 

hefur algjörlega staðið undir okkar væntingum er bara mjög fínn. 

Rannsakandi: flott er þá er komið að umræðuramma fimm hann fjallar um afstöðu til söluaðila 

og fellihýsa á markaði. 

Rannsakandi: hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið 

Seglagerðina Ægir? Viðmælandi C svarar: mjög góð viðgerðar þjónusta  Rannsakandi: já en af 

hverju? Viðmælandi C svarar: við létum einu sinni gera við tjaldið á tjaldvagninum og það var vel 

gert og tók ekki langan tíma. Rannsakandi: en Ellingsen? Viðmælandi C svarar: einhæf. 

Rannsakandi: ok af hverju finnst þér það? Viðmælandi B svarar: hef svo sem ekki mikla reynslu 

af þeim en þetta er svo sem ágætis búð og fínt að koma þarna allavega gat sölumaðurinn svarað 

spurningum okkar um fellihýsið en mér finnst samt vöruúrvalið á útilegu dóti ekkert sérstakt það 

mætti vera meira.  Rannsakandi:ok en Útilegumanninn? Viðmælandi C svarar:  ágætis búð en 

hún heillar mig ekkert sérstaklega. Rannsakandi: af hverju ekki? Viðmælandi C svarar: veit það 

ekki en ég sækist ekkert sérstaklega í að fara þangað. Rannsakandi: ok en Víkurverk?  

Viðmælandi C svarar: ég kom inn í þá búið í fyrsta skiptið nýlega og mér finnst hún æðisleg því 

það er rosalega gott vöruúrval þar og fín þjónusta. 

Rannsakandi: ok frábært en hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja 

fellihýsi að þínu mati? Viðmælandi C svarar: mikilvæg mjög (leggur áherslu á þetta með 

svipbrigðum). Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi C svarar: þú villt fá góða þjónustu þegar þú 

ert að kaupa þér svona tæki það skiptir rosa miklu máli því þetta eru svo dýr tæki. 

Rannsakandi: ok en hvernig þjónustu villt þú fá? Viðmælandi C svarar: ég vil bara fá góða 

þjónustu og að þeir hafi svör við því sem maður er að spyrja þá um í sambandi við hýsin og eins 

það að þeir séu með góða viðgerðarþjónustu á því tæki sem maður er að kaupa hjá þeim. 

Rannsakandi: já ok en hvaða máli skiptir ábyrgð á vörunni í þínum huga? Viðmælandi C svarar: 

ef ég er að kaupa nýja vöru þá myndi það skipta mig miklu máli að hafa góða ábyrgð. 
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Rannsakandi:  já en hvað telur þú vera sanngjarnan tíma í ábyrgð á vörunni ? Viðmælandi C 

svarar:  á svona vöru allavega þrjú til fimm ár.  

Rannsakandi: ok en hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá söluaðila í framhaldi af 

kaupum? Viðmælandi C svarar: mér finnist nóg að þeir sendi tölvupóst og spyrji hvort að maður 

sé ánægður eða óánægður með þjónustuna þeirra og hvers vegna en mér finnst mikilvægast að 

ég geti hringt og fengið þjónustu og þurfi ekki að bíða lengi eftir þjónustunni.  

Rannsakandi: telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi söluaðila?  

Viðmælandi C svarar: mjög mikilvægt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi C svarar: því það er 

mikilvægt fyrir fyrirtækið að geta gert sér grein fyrir því sem betur má fara svo þeir geti gert sína 

þjónustu enn betri. 

Rannsakandi: nákvæmlega en hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli að 

geta nálgast þá hratt  eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu strax? Viðmælandi C svarar:  

já það skipti máli finnst mér. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi C svarar: suma aukahluti þarf 

maður að fá strax og vill fá strax og maður nennir ekki að vera að bíða á meðan þetta er pantað. 

Rannsakandi: ok getur þú nefnt dæmi um slíka aukahluti? Viðmælandi C svarar: já til dæmis 

fortjöld eða dúka á gólfin inn í fortjöldin og aukahluti inn í fellihýsin til dæmis rafmagnsgeymi og 

geymslubox þetta vil ég geta keypt strax eða látið gera við ef að það kemur eitthvað fyrir 

fortjaldið og þurfa ekki að bíða lengi eftir því. 

Rannsakandi:  já nákvæmlega en hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar 

þú heimsækir verslanir sem selja fellihýsi? Viðmælandi C svarar: mér finnst sölumenn yfirleitt 

mjög fínir og gefa sér tíma. Rannsakandi og finnst þér það mikilvægt eða léttvægt? Viðmælandi 

C svarar: mér finnst það mjög mikilvægt að það gefi sér tíma í að koma og veita manni ýtarlegar 

upplýsingar um vöruna. 

Rannsakandi: einmitt en telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar 

þú varst að skoða fellihýsi eða varst þú búin að leggja sjálf mikla vinnu á þig til að kynna þér 

fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú fórst í viðkomandi verslun? Viðmælandi C svarar: já ég 

var búin að leggja töluverða vinnu í að skoða á netinu en ég varð svolítið að spyrja sölufólkið um 

vöruna af fyrrabragði um það sem ég vildi vita en hann svaraði því alveg. 

Rannsakandi: já þú varst nú eiginlega búin að svara næstu spurningu um að þú hafir nálgast 

upplýsingarnar allar nánast á netinu. Viðmælandi C svarar: já. Rannsakandi: en hvernig hafðir þú 
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samband við verslunina? Viðmælandi C svarar: ég fór beint á staðinn og kom við þar. 

Rannsakandi: ok en hvernig fannst þér þeir taka þér? Viðmælandi C svarar: bara ágætlega en ég 

fór raunar bara í Ellingsen því þeir eru með umboðið fyrir Coleman fellihýsin. 

Rannsakandi: hvernig fjármagnaðir þú kaupinn? Viðmælandi C svarar:  ég staðgreiddi það. 

Rannsakandi:  hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar 

auglýsingar um fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Viðmælandi C svarar: já það var auglýst 

bara á netinu inni á bland.is og svo minnir mig að Ellingsen hafi verið með einhverjar auglýsingar 

á netinu líka en man ekki hvar ég sá það. Rannsakandi: ok en hvað finnst þér svona almennt um 

auglýsingar? Viðmælandi C svarar: það fer eftir því hvar þær eru birtar ég tek til dæmis lítið eftir 

auglýsingum í útvarpi en skoða töluvert auglýsingar í bæklingum sem koma heim og í blöðunum 

sem koma heim og ég skoða þetta miklu meira heldur en til dæmis í sjónvarpinu og útvarpinu. 

Rannsakandi: já ok en telur þú að auglýsingarefnið geti haft áhrif á kaupákvörðun þína, gerðir þú 

þér til dæmis ferð í verslunina sem auglýsti? Viðmælandi C svarar: já já já ég geri mér stundum 

ferð í verslanir sem ég hef séð auglýsingar frá ef að mér finnst varan spennandi. 

Rannsakandi:  já ok en eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? 

Viðmælandi C svarar: nei ég held ekki man allavega ekki eftir því. 

Rannsakandi:  en hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér 

þær almennt trúverðugar? Viðmælandi C svarar: já ég held það bara. 

Rannsakandi: núna erum við að nálgast endann á þessu viðtali og erum kominn í 

umræðuramma sex sem fjallar um langanir og skynjun á vörunni.  

Rannsakandi: hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið 

virði umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi yrði 

fyrir valinu? Viðmælandi C svarar: ég held fortjaldið til dæmis mér finnst það ótrúlega stór 

kostur og að hafa fortjaldið skiptir miklu máli fyrir mig. 

Rannsakandi: ok en finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum 

eiginleikum? Viðmælandi C svarar: nei það held ég ekki. 

Rannsakandi: já ok en ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt 

væri að fara með hann hvert á land sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn?  Viðmælandi C 
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svarar: já ef ég væri að leitast eftir að ferðast lengri vegalengdir heldur en ég er að gera og þá 

kannski meira svona utanbæjar eða hvað maður á að segja upp á fjöll og slíkt. 

Rannsakandi: ok núna ætla ég að fá að sýna þér mynd af tjaldvagni og segja þér örlítið frá 

honum og síðan munum við spjalla smá um hann. Viðmælandi C svarar: já ok. 

 Höfundur sýnir mynd af Einum léttum og segir: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  

Hann er íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun 

og hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400 - 500 kg að heildarþyngd allt 

eftir því hvort hann er útbúinn með mikilli burðargetu eða ekki og er ódýrari í drætti en aðrir 

vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið og hann er á dekkjum gerðum til 

utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri gas og 

rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum að hægt er að 

nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, gashellu og stórt kælibox 

sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. Styrkur trefjaplastsins býður upp á 

þann möguleika að hægt er að setja fjórhjól eða annan þungan varning upp á lokið á vagninum 

og taka með sér til notkunar í frístundum. 

Rannsakandi:  hver er þín afstaða til Íslenskrar framleiðslu?  telur þú mikilvægt að tjaldvagninn á 

myndinni sé Íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? Viðmælandi C 

svarar: jú mér finnst það rosalega gott að hann sé Íslensk framleiðsla en ég svo sem spáði ekkert 

í það þegar ég var að kaupa hvort að vagninn væri Íslensk framleiðsla eða ekki. 

Rannsakandi:ok en ef að þessi vagn hefði verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá 

haft áhuga á að skoða hann og jafnvel eignast hann? Viðmælandi C svarar: já örugglega. 

Rannsakandi:  Hvers vegna?  Viðmælandi C svarar: af því að hann býður upp á eiginlega sömu 

eiginleika og fellihýsi, gott rými, gaseldavél, vask og ísskáp og þetta er allt sem ég var að leitast 

eftir og svo hefur hann miðstöðina líka. 

Rannsakandi:  hvað værir þú tilbúin að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla helstu 

eiginleika fellihýsis? Viðmælandi C svarar: bara svipaðan pening og ný fellihýsi kosta í dag svona 

tvær komma þrjár til þrjár milljónir. 

Rannsakandi: ok en hefur tjaldvagninn á myndinni einhver einkenni sem skipta þig meira máli en 

önnur einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Viðmælandi C svarar: já hann 

er léttur í drætti eða léttari en fellihýsið okkar og það skiptir rosalega miklu máli út af bensínverði 
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í dag og maður gæti þá ferðast jafnvel meira með léttari vagn en samt sem áður tekið alla 

fjölskylduna með líka og ef að hann er rúmgóður og geymist mikið inn í honum þá finnst mér það 

ótrúlega mikill kostur (leggur áherslu með svipbrigðum) 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna?  Viðmælandi C svarar: varðandi 

bílinn okkar þá skipti það ekki máli þar sem við eigum jeppa með öflugri vél sem getur dregið 

nánast allt en ef við ættum minni bíl þá skipti það miklu máli en auðvitað skiptir þyngdin okkur 

samt máli vegna þess hve bensínverð er orðið dýrt og það er stór útgjaldaliður í dag þó að við 

séum á dísel bíl. 

Rannsakandi: en afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé að 

fara með ferðavagninn upp á fjöll og ef svo er hversu miklu máli telur þú að þetta atrið skipti og 

hvers vegna? Viðmælandi C svarar: já þetta skipti miklu mái fyrir útivistar fólk sem er mikið að 

fara á fjöll til dæmis inn í Þórsmörk  og þessa staði sem þú ferð ekkert með fellihýsi nema láta 

útbúa þau sérstaklega og ef ég væri í þannig aðstöðu þá myndi mikið frekar sækjast eftir þessum 

vagni heldur en fellihýsi. 

Rannsakandi: já en hver er þín afstaða til burðarþols tjaldvagnsins? Telur þú að það skipti máli að 

hægt sé að setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum? Viðmælandi C svarar: 

ég svo sem þyrfti ekkert að nýta mér það þannig sko en mér finnst þetta samt mikill kostur.    

Rannsakandi: ok en heldur þú að burðarþol sé eitthvað sem virðisaukning liggi í ? Viðmælandi C 

svarar:  já ég gæti alveg trúað því fyrir þá sem vilja hafa valið um að taka eitthvað aukalega með 

sér. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að 

söluaðili bjóði upp á þann möguleika að fjármagna kaupin að hluta til eða öllu leiti með lánsfé? 

Viðmælandi C svarar: ég hugsa að það gæti komið sterkt inn að söluaðili gæti boðið upp á það 

þó að við hefðum ekki viljað nýta okkur það eins og staðan er í dag. 

Flott er þá er komið að síðustu umræðunni um umhverfið og framtíðin.  

Rannsakandi: hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?   Viðmælandi C svarar: 

égveit það ekki. 
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Rannsakandi: nei en telur þú að efnahagslegt umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi C svarar: já maður fer náttúrlega ekki að 

kaupa sér nýtt því maður hefur bara ekki efni á því að kaupa nýtt. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi C svarar: ég veit það ekki en ég hugsa að það sé 

ákveðinn hópur í dag sem heldur að sér höndunum og kaupir ekki neitt nema eiga fyrir því og ég 

hugsa að hann hafi stækkað eftir hrun en mér finnst samt ansi margir geta þetta miðað við hvað 

maður sér á tjaldsvæðum landsins og þá á ég við öll hjólhýsin og fellihýsin. 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Viðmælandi C svarar: 

ég reyni sem minnst að skipta mér af þessu því mér leiðist þetta svo. 

Rannsakandi: gott og vel en telur þú að pólitískt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hafi 

haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi C svarar: já.  Rannsakandi: 

að hvaða leiti ? Viðmælandi C svarar: það er farið að þrengja að manni og allt orðið svo dýrt að 

maður þarf að passa peningana sína og hugsa verulega mikið um hvað maður eyðir þeim í. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi C svarar:  ég veit það ekki. 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að 

menning geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 

Viðmælandi C svarar: já.  Rannsakandi: að hvaða leiti. Viðmælandi C svarar: ef að margir í 

kringum mig eiga til dæmis fellihýsi þá gæti það freistað mín en það var reyndar ekki þannig hjá 

mér heldur neyddist ég til að fara út í þetta sökum fjölskyldustærðar en ég hugsa að margir hugsi 

svona þetta er þessi Íslenski hugsunarháttur. 

Rannsakandi: en hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með ferðavagna, 

höfðu tækninýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? Viðmælandi C svarar: já kannski að 

einhverju leiti eins og miðstöðvarnar maður vill hafa þær hljóðlátar. 

Rannsakandi: flott er en er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra gerð af 

ferðavagni og  hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers vegna? Viðmælandi C svarar: já 

fjölskyldan er að spá í að skipta yfir í gamalt hjólhýsi. Rannsakandi: af hverju?  Viðmælandi C 

svarar: af því að mér finnst að betri kostur fyrir svona stóra fjölskyldu að þurfa ekki að vera að 

pakka og setja fellihýsið upp og pakka aftur. Rannsakandi: ok einhver ákveðin gerð sem er verið 
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að skoða? Viðmælandi C svarar: nei bara eitthvað gamalt og gott. Rannsakandi:ok en hvað telur 

þú að langur tími líði þangað til að fjölskyldan velur sér að kaupa nýja hjólhýsið? Viðmælandi C 

svarar: örugglega bara eins fljótt og við höfum efni á en í fyrsta lagi næsta haust ef ekki þá hausti 

2014. 

Rannsakandi: hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? Viðmælandi C svarar: 

haustin. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi C svarar: þá eru margir að losa sig við vagna og 

hægt að gera bestu kaupin það er þá get ég gert góð kaup en sjálfsagt væri best fyrir mig að selja 

að vori til því þá er mest sala en ég ætla nú samt ekki að geta það heldur frekar að reyna að 

skipta fellihýsinu upp í hjólhýsi. 

Rannsakandi: og svo er ein spurning hér að lokum, hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú 

verjir næst til kaupa á ferðavagni? Viðmælandi C svarar: ég ætla að vona að ég sleppi vel og geti 

skipt án þess að þurfa að borga mjög mikið á milli svo ég hugsa að það verði ekki meira en ein og 

hálf milljón. 

Rannsakandi: Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa nýtast vel 

við vinnslu á rannsókninni. Mig langar að lokum að færa þér hérna smá glaðning fyrir þína 

fyrirhöfn sem vott um þakklæti mitt fyrir að þú skyldir taka þér tíma til að hitta mig og taka þátt í 

rannsókninni. Viðmælandi C svarar: Takk fyrir það var lítið. 

Viðtal við viðmælenda D 

Komdu sæll og þakka þér fyrir að hitta mig ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er nemi við 

Viðskiptadeild háskólans á Bifröst. Ég er að gera Bs ritgerð þar sem ég geri rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi. Þar er ég fyrst og fremst að leita eftir þínum 

skoðunum og þínum viðhorfum því eru ekki nein rétt eða röng svör og þér ber ekki skylda til að 

svara öllum spurningum. Ég vinn út frá umræðuramma sem skiptist í sjö þrep og ég læt þig vita 

þegar við byrjum á nýju þrepi svo þú getir fylgst með hve mikið er eftir af viðtalinu. Eins og þú 

sérð þá er ég með Ipod á borðinu og mun nota hann til þess að taka viðtalið upp svo ég geti 

einbeitt mér að því að spjalla við þig. 

Ég vil að þú vitir að ég viðhef fyllsta trúnað gangvart þér og öllu sem okkur fer á milli, ég nefna 

þig aldrei á nafn og mun tala um svör þín sem svör viðmælanda A,B,C og svo framvegis í 

ritgerðinni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Ég mun skrifa viðtalið sem okkur fer 

á milli upp orðrétt af upptökunni sem ég tek upp núna en þegar ég hef lokið því þá mun ég eyða 

upptökunni strax. Ritgerðin verður ekki seld til fyrirtækja. Ég heiti þér einnig nafnleynd. 
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Ertu sáttur við þetta? Viðmælandi D svarar: já.  Flott þá ég hlakka til eð eiga skemmtilegt spjall 

við þig og við byrjum viðtalið núna.  

Á hvaða aldi ert þú og hversu stór er þín fjölskylda?   Viðmælandi D svarar: ég er 48 ára og við 

erum sex manna fjölskylda þrjú lítil börn og tveir strákar á rúmlega þrítugsaldri. Rannsakandi:ok 

en yngri börnin þín á hvaða aldri eru þau? Viðmælandi D svarar: þau eru rúmlega tveggja og 

hálfs, sex ára og að verða ellefu ára. Rannsakandi: ok en ertu giftur? Viðmælandi D svarar: já. 

Rannsakandi:  ok en hvernig bifreið á fjölskyldan? Viðmælandi D svarar: á Paiero jeppa árgerð 

2002.  

Rannsakandi: Flott er takk fyrir þetta og við færum okkur yfir í umræðuramma tvö sem fjallar 

um ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

Rannsakandi:  ferðast fjölskyldan mikið? Viðmælandi D svarar: Já. Rannsakandi: ok hvert eruð 

þið þá helst að fara? Viðmælandi D svarar: útum allt á hálendið við förum núorðið töluvert á 

hálendið og það má segja að við ferðumst út um allt land og það er enginn staður undanskilinn. 

Rannsakandi: ok það er frábært en telur þú að fjölskyldan hafi ferðast minna eða meira núna 

heldur en fyrir þremur árum síðan? Viðmælandi D svarar:  meira.  Rannsakandi: hvernig þá? 

Viðmælandi D svarar: við keyptum okkur fellihýsi og það breytti ferðamátanum. Rannsakandi: 

ok að hvaða leiti breytti það ferðamátanum? Viðmælandi D svarar: það gerði ferðalög með börn 

miklu þægilegri miklu auðveldara að fara og tjalda og koma þessu upp, maður er með hita í þessu 

og ýmis þægindi og það er auðvelt að vera með börn með þessum ferðamáta. Rannsakandi: ok 

þannig að þið eruð mest að ferðast innanland eða hvað? Viðmælandi D svarar: já innanlands.  

Rannsakandi: eru þið þá að fara í lengir eða styttri ferðir?  Viðmælandi D svarar: meira í lengri 

ferðir sem eru svona um það bil viku langar en reyndar förum við í styttri ferðir með en meira í 

lengri ferðir það sem við höfum verið lengst í tveggja vikna túrum. 

Rannsakandi: ok en hvert ferðist þið helst?  Viðmælandi D svarar: við förum mest norður eða á 

norðaustur hornið. 

Rannsakandi: ok en á fjölskyldan eitthvað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? Viðmælandi D 

svarar: nei en við fáum lánað oft hjá tengda foreldrum en við notum það meira yfir veturinn og 

fellihýsið notum við á sumrin. 
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Rannsakandi: ok en hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á Íslenskum ferðamarkaði? 

Einsleitt eða fjölbreytt? Viðmælandi D svarar: mér finnst það fjölbreytt.  Rannsakandi: ok að 

hvaða leiti?  Viðmælandi D svarar: það eru margar gerðir og aldursbilið er svona frá 1998 allt til 

2012 svo eru allskonar stærðir og gerðir og það er hægt að fá off road vagn sem að er reyndar 

dýrari og ég er ekki á svoleiðis og svona vagn sem ég er á sem er 10 fet hentar ágætlega fyrir 

mína fjölskyldustærð þó svo að ég sé að reyna að stækka hann. 

Rannsakandi: ok en hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Viðmælandi D svarar: 

Coleman Fleedwood er bestur að mínu mati. Rannsakandi: ok af hverju?  Viðmælandi D svarar: 

vegna þess að hann er með dúk sem að heitir Sunbrella dúkur og er ekki eins og dúkar í öðrum 

fellihýsum vegna þess að þessi dúkur andar sem hinir gera ekki og þetta er dúkur sem ég kann 

mjög vel við út af þessu því hann hleypir lofti í gegnum sig en heldur bleytu úti. Rannsakandi: ok 

og á þú þessa tegund af vagni?  Viðmælandi D svarar: já ég á slíkan vagn núna og hef átt tvo 

svona vagna. Rannsakandi: ok þannig að þú ert í raun búin að kaupa þér tvisvar sinnum í röð 

slíkan vagn?  Viðmælandi D svarar: já og er að hugsa núna um að kaupa þriðja vagninn sem er 

tveimur fetum stærri en minn er í dag. Rannsakandi: ok frábært og hvaða árgerð af vagni áttu 

núna?  Viðmælandi D svarar: 1999 

Rannsakandi: ok en telur þú að ímynd fyrirtækja geti haft einhver áhrif á þig þegar kaupa á 

fellihýsi? Viðmælandi D svarar: já ekki spurning. Rannsakandi: ok af hverju?  Viðmælandi D 

svarar: vegna þess að það eru fyrirtæki sem eru gamalgróin eins og Seglagerðin og Ellingsen og 

maður veit það að þó að það sé dýrara þá veit maður af hverju maður gengur og þetta hefur 

verið þarna árum saman því ekki líkleg til að fara í gjaldþrot og þau selja góða vöru og sýna góða 

þjónustu en auðvitað þarf maður að borga fyrir það hins vegar eru fyrirtæki eins og 

Útilegumaðurinn til dæmis þar sem ég keypti seinni vagninn þar er allt einhvernvegin lausara í 

reipunum og ég hef ekki fengið góða þjónustu þegar ég er að kaupa smávöru þarna og ég fer 

yfirleitt ekki þarna inn ég fer kannski einu sinni þarna inn á móti því að fara sjö eða átta sinnum 

sem ég fer í Ellingsen eða Seglagerðina. Rannsakandi: út af því að úrvalið af smávöru er minna 

eða út af því að þjónustan hjá starfsmönnum er léleg?  Viðmælandi D svarar: mér finnst 

þjónustan hjá starfsmönnum í Útilegumanninum ekki góð nema hjá eigandanum hann er 

ágætur,hlýlegur og veit hvað hann er að selja og ég hef farið oft á þessa staði og get því myndað 

mér skoðun á því. Rannsakandi: ok finnst þér þá hinir sölumennirnir ekki búa yfir nægri þekkingu 

eða?  Viðmælandi D svarar: þeir sýna manni bara lítinn áhuga. 
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Rannsakandi: já skil þig ok en ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en þitt fellihýsi, hvaða 

vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Viðmælandi D svarar: palomino . 

Rannsakandi:  af hverju? Viðmælandi D svarar: það eru bara fellihýsi sem ég hef séð sennilega 

mikið lengur á götunum að ég held.  

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun neytenda almennt?  

Viðmælandi D svarar:  ég tel að ímynd fyrirtækja hafi mikil áhrif vegna þess að ég tel að fólk 

versli ekki við þau fyrirtæki sem þeim líkar ekki við og ég tel að fólk leitist eftir að eiga viðskipti 

við þau fyrirtæki sem veita framúrskarandi þjónustu og eru með bestu vöruna.  

Rannsakandi:  ok flott er en þú talaðir áðan um að þitt fellihýsi væri Coleman Fleedwood 

Viðmælandi D svarar  já. Rannsakandi: fyrir hvað stendur þetta vörumerki í þínum huga? 

Viðmælandi D svarar:  gæði. Rannsakandi:hvernig þá hvað finnst þér áberandi gæðalega séð við 

þessa vöru? Viðmælandi D svarar:  það eru innréttingarnar og dúkurinn sem ég talaði um áðan 

og gas og annað sem er í honum, í vagninum mínum sem er 1999 er afskaplega lítil breyting ef 

nokkur á vagni sem er 2010 eða 2012 árgerð svo það eru í raun og veru vönduð gæði frá upphafi 

sem ég fæ þó að ég kaupi eldri tegund. 

Rannsakandi: ok en hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur 

árum?  Viðmælandi D svarar: já.  Rannsakandi: af hvaða leiti? Viðmælandi D svarar: ég ferðast 

minna yfir veturinn því þá nota ég ekki fellihýsið og það er olíuverð sem skiptir þar mestu máli 

síðastliðinn vetur.  

Rannsakandi: já það var mjög hátt en hvaða merkingu leggur þú í orðið virði?  Viðmælandi D 

svarar: það er eitthvað sem ég er tilbúinn til að leggja pening eða vinnu í sem ég tel að ég fái til 

baka eða eitthvað sem að skiptir mig máli.  

Rannsakandi: en hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð þau saman við aðra 

ferðavagna eða ferðamöguleika?  Viðmælandi D svarar: góð spurning en það er bleytan ef að 

þeir blotna þá þarf maður að þurrka þau og þau eru líka þyngri í drætti en ég var einu sinni með 

tjaldvagn áður en ég fór að kaupa einungis fellihýsi og það er líka erfiðara að hreyfa þau til á 

höndum. 

Rannsakandi: ok flott en hvað með kosti? Viðmælandi D svarar:  það er svefnplássið og hitinn 

það er gasmiðstöðin sem er hægt að keyra á alla nóttina og svo innréttingar eldhús og svo er 

auðvelt að hengja við þetta fortjald og stækka það já það er kannski það helsta. 
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Rannsakandi: ok þá erum við búin með umræðuramma tvö og þá er komið að umræðuramma 

þrjú sem fjallar um notkun á fellihýsinu. 

 Rannsakandi: Á hvaða staði ferðist þið mest?  Viðmælandi D svarar:  við ferðumst mest á milli 

tjaldstæða fyrir norðan eða höfum gert það undanfarin ár til dæmis Ásbyrgi, Akureyri og 

Raufarhöfn, Lundi þetta eru staðir sem höfum farið þarna nokkrum sinnum og keyrt út frá 

þessum stöðum upp á hálendið. Rannsakandi:  ok en hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir 

verða fyrir valinu? Viðmælandi D svarar: það er rafmagn og aðstaða sem við veljum út frá 

krökkunum það auðveldar alla umgengni við börnin að hafa aðstöðu við rafmagn komast í 

þvottavél og sundlaug í nágrenninu og svo keyrum við frá þessum stöðum upp á hálendið vorum 

til dæmis í fyrrasumar upp á Herðubreið og Dyngjufjöll og við förum snemma og komum seint en 

erum með fellihýsið á einhverju tjaldsvæði sem er með rafmagni. 

Rannsakandi: ok spennandi en á nánasta fjölskylda eða vinir ferðavagna? Viðmælandi D svarar: 

já.  Rannsakandi: manstu tegundina sem þeir eiga? Viðmælandi D svarar: tengdaforeldrar mínir 

eiga LMC hjólhýsi og það er bara það fólk sem við ferðumst með. 

Rannsakandi: en telur þú að það hafi áhrif á þig hvernig ferðavagn ferðafélagar þínir eiga?  

Viðmælandi D svarar:  nei. 

Rannsakandi: ok en hvernig þjónar fellihýsið mismunandi þörfum fjölskyldunnar? Viðmælandi D 

svarar: það er til dæmis eru tvö aðskilin svefnrými þar sem að börnin sofa öðrumegin og við 

hinum megin og það er hægt að loka með tjöldum þar af leiðandi þegar að þau eru sofnuð þá 

getum við lesið blöðin fengið okkur kakó eða rauðvín eða eitthvað og fyrir börnin er gott pláss 

svo þau geta leikið sér inni bæði í svefnrýminu og á gólfinu ef að það er rigning og leiðinlegt 

veður og það er hiti fyrir alla og það eru gluggar á þessu og þetta er bara mjög nice. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu 

vörumerki? Viðmælandi D svarar: já ég vildi bara Coleman Fleedwood út af þeim eiginleikum 

sem ég var búin að nefna áðan með gæði og dúkinn. 

Rannsakandi:  ok en hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja?  

Viðmælandi D svarar: nei ég hef bara átt Coleman Fleedwood tvisvar sinnum en ég hef heyrt að 

Víking sé lélegt sé ekki jafn gott að gæðum en af hverju veit ég ekki kannski af því þau eru ódýrari 

fólk myndar sér oft skoðun eftir verði telur að þau ódýrari séu léleg. 
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Rannsakandi: já en áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? ef svo er af hverju er það 

uppáhaldstegundin þín? Viðmælandi D svarar: já Coleman Fleedwood og það er út af gæðum og 

að þetta eru fellihýsi sem ég þekki og að þau eru ósköp svipuð í dag og þau voru fyrir tíu árum 

síðan svo það bendir til þess að ef að menn detta niður á einhverja góða lausn til hvers að vera 

að breyta henni.  

Rannsakandi: nákvæmlega flott en var fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða 

voru skiptar skoðanir innan fjölskyldunnar í kaupferlinu? Viðmælandi D svarar: já við vorum og 

erum einróma. 

Rannsakandi:  frábært þá erum við komin í umræðuramma fjögur sem fjallar um kauphegðun 

þegar keyptur er vagn ásamt upplýsingaleitun. 

 Rannsakandi: næsta spurning eru um það hvort að þið hafið átt ferðavagn áður og þú ert nú 

eiginlega búin að svara því og nefna tegundina á honum en hvað var það sem varð til þess að þið 

keyptuð fellihýsi til þess að byrja með þá á ég við það fyrra sem þið keyptuð? Viðmælandi D 

svarar: við vorum með tjaldvagn og við sáum ekki í rauninni neinn tilgang í að breyta því fyrr en 

við fengum gott tilboð frá starfsmönnum Mosfellsbæjar sem að höfðu fengið gefið gamalt 

fellihýsi og við fengum það fyrir hundrað og fimmtíu þúsund og við gerðum það upp settum í það 

svolítinn pening og prófuðum að ferðast með það og alveg kolféllum fyrir því að hafa hita og 

góðar dýnur og vask ýmislegt sem við höfðum ekki haft áður og ákváðum að framvegis yrði þetta 

okkar ferðamáti á meðan að börnin væru lítil. 

Rannsakandi: já ég skil það en hvers vegna valdir þú að kaupa fellihýsi en ekki tjaldvagn aftur? 

Viðmælandi D svarar: það er bara svo miklu meiri þægindi sem eru í fellihýsum og aðallega er 

það miðstöðin konan mín hótaði einu sinni að fara heim þegar að miðstöðin bilaði í gamla fyrsta 

fellihýsinu (viðmælandi hlær). 

Rannsakandi: hlær og segir skil þig en hversu miklu máli telur þú að verðið hafi skipt þig við val á 

fellihýsi? Viðmælandi D svarar:  verð skipti mig máli því ég vil kaupa eldri vagna á þessu bili frá 

áttahundruð upp í tólfhundruð þúsund og vagna sem eru átta til tólf ára gamlir vegna þess að 

þeir eru ódýrari þó að hlutfalllega séu þeir dýrari en það er búið að tilkeyra þá og það er búið að 

hristast í sundur í þeim það sem fer í sundur og svo er ég með lítil börn og það skiptir mig máli að 

geta slappað af en ekki þurfa að hlaupa upp til handa og fóta ef að það er helt niður mjólkur glasi 

eða einhverju, þau geta ekki skemmt neitt af ráði í þessum gömlu vögnum og svo kostar þá ekki 

mikið að laga það ef að eitthvað skemmist. 
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Rannsakandi: þú ert búin af útskýra af hverju þið vilduð ekki tjaldvagn en hvaða ferðavagnar 

komu helst til greina í kaupferlinu núna?  Viðmælandi D svarar: engir við vorum bara að einblína 

á fellihýsi. 

Rannsakandi: ok en keyptuð fellihýsi af einkaaðila eða verslun? Viðmælandi D svarar:fyrsta 

fellihýsið keyptum við af einkaaðila og seinna fellihýsið sem við keyptum síðasta haust var keypt 

af Útilegumanninum. Rannsakandi: af hverju valdir þú að kaupa seinna fellihýsið af 

Útilegumanninum? Viðmælandi D svarar:  vegna þess að það var síðasta haust sem við sáum það 

standa úti uppsett sem sagt tjaldað og við ákváðum að bjóða okkar gamla upp í að okkur fannst 

mjög góðan pening eða sem nam fjögur hundruð þúsund krónum og þeir samþykktu það strax og 

við keyptum það á þessum forsendum og fórum með það eina helgi og pökkuðum því svo fyrir 

vetrar geymslu og þetta fellihýsi sem við eigum núna er fjórum árum nýrra og tveimur fetum 

stærra en það gamla.  Rannsakandi: ok frábært en hvað kostaði fellhýsið sem þið keyptuð núna? 

Viðmælandi D svarar: sjöhundruð og þrátíu þúsund í það heila en við greiddum sem sagt 

þrjúhundruð og þrjátíu þúsund á milli. 

Rannsakandi: ok en hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi?  Viðmælandi D 

svarar: það er stærðin fyrir okkur því við erum svo mörg að við þurfum að hafa nóg pláss fyrir 

alla, þurfum að hafa miðstöð, góða öndum og fortjald og það þarf að vera á loftpúðafjöðrun til 

að geta farið með það á malarvegi og annað slíkt og það þarf að vera rennandi vatn og helst heitt 

vatn og svo auðvitað ísskáp og eldavél. 

Rannsakandi:  ok frábært en hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? 

Viðmælandi D svarar: hitinn. Rannsakandi: ok af hverju? Viðmælandi D svarar: vegna þess að 

það er kalt á Íslandi oft yfir sumartímann að það er nauðsynlegt þegar maður er með börn sem 

sparka af sér svefnpokum og sængum eins og í tjaldvagninum þá kom það fyrir að maður vaknaði 

mjög snemma um morguninn ískaldur og þurfti að fara fram út til að kveikja á rafmagnsofni eða 

prímus til að hita upp aftur og bíða á meðan í staðinn fyrir að hafa hitann ávallt á og vakna frískur 

að morgni án þess að hafa nokkuð þurft að pæla í því hvort að það er rigning eða hvað. 

Rannsakandi:  nákvæmlega en var fjölskyldan búin að skoða mikið áður en ákvörðun var tekin 

um hvaða fellihýsi yrði keypt? Viðmælandi D svarar: já við vorum búin að skoða mikið inn á 

netinu fyrst um sinn og í framhaldi af því var svo farið í verslanir. 

Rannsakandi:  ok en í hvaða verslanir fórstu til að skoða? Viðmælandi D svarar: Í Seglagerðina, 

Ellingsen, Víkurverk og Útilegumanninn 
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Rannsakandi: ok en þegar þið voruð að leita ykkur að upplýsingum hvernig nálguðust þið þessar 

upplýsingar? Viðmælandi D svarar:  við skoðuðum á netinu fyrst og svo var farið í verslanir og við 

erum samstíga í þessu konan mín hefur mikinn áhuga á þessu líka svo hún sá um að skoða á 

netinu og finna vagna sem við kíktum svo á saman á netinu áður en við fórum af stað til að skoða 

í verslunum og tala við sölumenn spá í því hvort eigi að gera tilboð eða ekki og eins og núna þá 

erum við að spá í að stækka vagninn aftur um tvö fet þá er frekar auðvelt að selja okkur ef að við 

sjáum vagn sem að okkur líkar og við getum sett okkar vagn upp í þá er auðvelt að díla við okkur 

ef að sölumaðurinn hefur áhuga en það skiptir miklu máli að þeir hafi áhuga á að þjónusta mann 

og tala við mann því ég hef orðið töluverða þekkingu á þessum vögnum í dag og ef að þeir hafa 

ekki áhuga á að þjónusta mig þá gef ég skít í þá því það er til nóg af vögnum í dag því ef að maður 

heldur að maður sé búin að tapa af einhverjum einum vagni þá er það rangt maður finnur bara 

einhvern betri. 

Rannsakandi: ok en hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með 

ferðavagna?   Viðmælandi D svarar: það var mjög góð þjónusta í Seglagerðinni og Ellingsen það 

er að segja þegar Ellingsen er ekki kjaftfullt af fólki sem gjarnan er og í Víkurverk líka þeir hafa 

verið ágætir en í Útilegumanninum var þetta svona frekar klúðurslegt fannst mér allavega síðasta 

haust.  Rannsakandi: sýndi sölumaðurinn í Útilegumanninum ekki áhuga eða gat ekki svarað 

spurningunum sem þú varst að spyrja hann að eða bæði? Viðmælandi D svarar: hann gat ekki 

svarað nógu vel til dæmis þegar við´keyptum vagninn þá kom það í ljós eftir kaupinn að það 

vantaði lok yfir rafgeymakassann sem hann vissi ekki af svo var hann heldur ekki nógu vel frá 

genginn þannig að þegar við vorum að keyra með hann heim þá fauk lok af vatnshitaranum úti út 

frá miðstöðinni en við fundum það nú sem betur fer aftur en þannig að það voru gerð viðskipti 

en svo fengum við vagninn bara svona í hendurnar þetta var svolítið fljótfærnislegt fannst okkur 

og við kaupum í raun bara þennan vagn vegna þess að við fengum svo gott verð á okkar gamla 

upp í hann. 

Rannsakandi: já skil þig en hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að 

kaupa fellihýsið og hvaða fellihýsi ætti að kaupa? Viðmælandi D svarar: svona einn til tvo daga 

og þessi var áberandi svona það sem okkur langaði í rétta tegundin og rétta stærðin sem okkur 

langaði í svo það kom enginn annar til greina nema hann og á þessum tímapunkti var ekki mikið 

af þessum vögnum sem við vorum að leita af á sölu en við hefðum auðvitað geta beðið fram á 

vor og hefðum gert það ef að við hefðum ekki fengið svona gott verð fyrir okkar gamla. 
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Rannsakandi: hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin á endanum? 

Viðmælandi D svarar: konan. Rannsakandi: ok en hvað með börnin var þetta borið undir þau? 

Viðmælandi D svarar: nei. 

Rannsakandi: þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin, 

hversu flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? Viðmælandi D 

svarar: það var bara mjög einfalt því það koma bara þetta eina til greina á þessum tíma. 

Rannsakandi: ok frábært en hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu? Viðmælandi 

D svarar:  gerðin, stærðin og verðið. 

Rannsakandi: er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Viðmælandi D svarar: 

á skalanum 1-10 þá var það 10 allir mjög ánægðir. Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi D 

svarar: rétta gerðin og stærðin og við vorum bara svo ánægð með þetta að vera kominn yfir í 

réttu stærðina af fellihýsi. 

Rannsakandi: flott er þá er komið að umræðuramma fimm hann fjallar um afstöðu til söluaðila 

og fellihýsa á markaði. 

Rannsakandi: Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið 

Seglagerðina Ægir? Viðmælandi D svarar: góð þjónusta, gamalt og gott fyrirtæki og gott viðmót 

sölufólks þegar ég hef komið þangað í hvert einasta skipti og gæði þeir eru til dæmis að gera við 

fortjaldið hjá mér núna og það hefur aldrei staðið á neinu hjá þeim á verkstæðinu þeir standa 

ávallt við gefin tímaramma og gera hlutina vel og vandlega.  Rannsakandi: frábært en Ellingsen? 

Viðmælandi D svarar: þegar að maður nær í sölumann þá er það yfirleitt nokkuð gott þeir hafa 

mikla þekkingu á vörum og ferðavögnum og verkstæðið hefur reynst mér ágætlega þegar ég hef 

þurft á því að halda og þeir hafa reddað mér varahlutum og þjónustu varðandi varahlutir 

Rannsakandi: ok en finnst þér erfitt að ná á sölumenn þegar þú kemur inn í búðina? Viðmælandi 

D svarar: já yfirleitt því það er svo mikið af fólki þarna en þeir eru dýrir. 

Rannsakandi:ok en Útilegumanninn? Viðmælandi D svarar:  þeir eru svolítið klúðurslegi þar, 

manni er ekki sýndur mikill áhugi og sérstaklega ekki ef að maður skoðar smávöruna hjá þeim og 

sölumennirnir eru ekki nógu góðir en eigandinn er fínn og kann að þjónusta viðskiptavini en aðrir 

starfmenn sem hafa verið þarna þegar ég hef komið þarna fá ekki góða einkunn þegar ég kom 

þar síðast eða þar síðast þá nennti ég ekki einu sinni að tala við sölumanninn ég hafði talað við 

hann áður og í staðin fyrir að láta hann selja mér útigrill fyrir tuttugu til þrjátíu þúsund sem ég 
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var að leita eftir þá sleppti ég því þegar ég sá hver var að vinna og fór í Víkurverk því að ég vissi 

að hann hefði ekki það viðmót sem ég vil fá þegar ég er að fara að eyða peningum. Rannsakandi: 

ok það er ekki gott fyrir Útilegumanninn en hvað með Víkurverk?  Viðmælandi D svarar: þeir hafa 

sýnt ágætis þjónustu inni í verslun og eins með þar sem notuðu vagnarnir eru hjá þeim og mikið 

til þar það er mikið af drasli þar og þegar maður kemur er fín þjónusta svo lengi sem það er ekki 

mjög mikið af fólki en ef að það er mikið af fólki þá leggja þeir áherslu á að þjónusta þá sem eru 

að skoða vagna hjá þeim og það er kannski bara skiljanlegt það liggja náttúrlega mestu 

peningarnir í því fyrir þá. 

Rannsakandi: ok frábært en hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja 

fellihýsi að þínu mati? Viðmælandi D svarar: hún skiptir gríðarlegu máli fyrir mig ef að ég er að 

versla (leggur áherslu á þetta með svipbrigðum). Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi D svarar: 

vegna þess að ég er að koma að kaupa þjónustu eða eyða peningum og þegar ég er að gera það 

þá vil ég fá þjónustu. Rannsakandi: ok en hvernig þjónustu villt þú þá fá? Viðmælandi D svarar: 

ég vil að það sé hugsað um mig og hann hlusti á mínar þarfir varðandi hvað ég vil og jafnvel sýni 

mér kosti og galla vörunnar og jafnvel hafi samband við mig ef að það kemur inn vara hjá þeim 

sem ég hef áhuga á því ef að ég er að fara að eyða kannski stórum pening þá vil ég að menn leggi 

sig fram við að þjónusta mig. 

Rannsakandi: já ok en hversu máli skiptir ábyrgð á vörunni í þínum huga? Viðmælandi D svarar: 

ef ég er að kaupa af smávörunni hún er náttúrlega það ódýr að þá finnst mér eitt ár nóg en af 

stórum húsum þar sem ég hef ekki keypt nýtt þá myndi ég ætla að tveggja ára ábyrgð væri 

æskileg en það fer eftir því hvað maður er að fara að gera og kaupa. 

Rannsakandi: ok en hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá söluaðila í framhaldi af 

kaupum? Viðmælandi D svarar: sölumaður á eða fyrirtæki á að mínu áliti af þessu eins og með 

bílana að bjóða upp á það að taka vagnana í tékk á vorin eða fyrir næsta sumar eftir kaupin fyrir 

kannski tíu til tuttugu þúsund þar sem er farið yfir vagninn og þér er sagt hvað er að og svo finnst 

mér að fyrirtækið eigi að halda þér up to date með tölvupósti um nýjar vörur og að þú hafir 

forgang inn á verkstæðið hjá þeim því þú hafir verslað þinn vagn af þeim. 

Rannsakandi: en telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi söluaðila?  

Viðmælandi D svarar: mikilvægt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi D svarar: vegna þess að 

ég ferðast með fjölskylduna mína á þessum vagni og vil því að allt sé í lagi og ég vil að fyrirtækið 
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hugsi um mig og láti mig finna að það hafi hag minn og fjölskyldunnar að leiðarljósi sérstaklega ef 

að ég er að versla ítrekað vagna af viðkomandi fyrirtæki. 

Rannsakandi: nákvæmlega  en hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli 

að geta nálgast þá hratt  eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu strax? Viðmælandi D 

svarar:  nálgast þá hratt bara. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi D svarar: því mér finnst 

gaman að kaupa dót og vil geta farið og keypt auka ljós til dæmis ef mig langar eða bara annan 

aukabúnað og eins með ef að maður þarf að láta gera við eitthvað að þurfa ekki að fara að bíða 

eftir að aukahlutir sé pantaðir erlendis frá. 

Rannsakandi:  já nákvæmlega en hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar 

þú heimsækir verslanir sem selja fellihýsi? Viðmælandi D svarar: það er mjög gott í Seglagerðinni, 

Ellingsen og Víkurverk en ekki eins gott hjá Útilegumanninum. Rannsakandi og finnst þér þetta 

náttúrlega mjög mikilvægt þú ert búin að leggja áherslu á það fyrr í viðtalinu. Viðmælandi D 

svarar: algjörlega. 

Rannsakandi: en telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar þú 

varst að skoða fellihýsi eða varst þú búin að leggja sjálf mikla vinnu á þig til að kynna þér 

fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú fórst í viðkomandi verslun? Viðmælandi D svarar: ég 

legg mikla vinnu í að kynna mér áður á netinu áður en ég fer í verslanir. 

Rannsakandi: en hvernig hafðir þú samband við verslunina? Viðmælandi D svarar: ég fór í 

verslanir og talaði við sölufólk. Rannsakandi: ok en hvernig fannst þér þeir taka þér? Viðmælandi 

D svarar: bara ágætlega allstaðar nema í Útilegumanninum. 

Rannsakandi: hvernig fjármagnaðir þú kaupinn Viðmælandi D svarar:  ég safnaði fyrir þeim í öll 

skiptin og er líka búin að safna fyrir dýrara hýsi núna ef að ég skildi skipta. 

Rannsakandi:  hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar 

auglýsingar um fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Viðmælandi D svarar:nei ég sá engar sem 

sneru sérstaklega að eldri árgerðum af Coleman Fleedwood. Rannsakandi: ok en hvað finnst þér 

svona almennt um auglýsingar? Viðmælandi D svarar: þær eru ágætar inn á bílasölur.is en 

annars skoða ég þær eiginlega ekki neitt nema kannski eitthvað í fréttablaðinu en það er varla að 

ég nenni að lesa þær en ef að ég sé eitthvað sem mér finnst spennandi þá fer ég samt í 

verslunina til að skoða en það er helst að ég taki eftir auglýsingum inn á netinu eins og á 

bílasölur.is. 
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Rannsakandi: ok en telur þú að auglýsingarefnið geti haft áhrif á kaupákvörðun þína, gerðir þú 

þér til dæmis ferð í verslunina sem auglýstir? Viðmælandi D svarar: að sjálfsögðu alveg algjörlega 

ég er líklegri til að rjúka af stað og skoða eitthvað sem vekur áhuga áður en það klárast ef að ég 

sé auglýsingu með vörunni. 

Rannsakandi:  já ok en eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? 

Viðmælandi D svarar: nei ekki sem ég man eftir. 

Rannsakandi:  en hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér 

þær almennt trúverðugar? Viðmælandi D svarar: já ég held að menn séu nú ekkert að ýkja neitt 

mikið í auglýsingum ekki hér á landi allavega. 

Rannsakandi: núna erum við að nálgast endann á þessu viðtali og erum kominn í 

umræðuramma sex sem fjallar um langanir og skynjun á vörunni.  

Rannsakandi: hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið 

virði umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi yrði 

fyrir valinu? Viðmælandi D svarar: Sunbrella dúkurinn sem er á því og það er upphækkað á 

hásingum það er með rafgeymum og gaskútum að aftan svo það er hægt að færa það til á 

höndum þetta er bara góð græja sem ég á (viðmælandi brosir). 

Rannsakandi: ok en finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum 

eiginleikum? Viðmælandi D svarar: nei. 

Rannsakandi: já ok en ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt 

væri að fara með hann hvert á land sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn?  Viðmælandi 

D svarar: já ef að tjaldvagninn væri búin sambærilegum þægindum og fellihýsið sem að eru 

hitinn og eldunarhellurnar og ísskápurinn og annað slíkt þá held ég að það sé ekki spurning því 

tjaldvagnar eru bæði léttari og auðveldari í alla staði að færa þá til á höndum en hann Þyrfti að 

vera stór og ef að hann hefur þessa eiginleika sömu og fellihýsi þá held ég að það sé jafnvel enn 

þá eftirsóknarverðara út af því að hann er léttari og það þýðir minni eldsneytiskostnaður og 

auðveldara að færa hann til á höndum. 

Rannsakandi: skil þig ég ætla að sýna þér mynd af tjaldvagni og segja þér örlítið frá honum og 

síðan munum við spjalla smá um hann. Viðmælandi D svarar: já ok. 
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 Höfundur sýnir mynd af Einum léttum og segir: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  

Hann er íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun 

og hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400 - 500 kg að heildarþyngd allt 

eftir því hvort hann er útbúinn með mikilli burðargetu eða ekki og er ódýrari í drætti en aðrir 

vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið og hann er á dekkjum gerðum til 

utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri gas og 

rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum að hægt er að 

nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, gashellu og stórt kælibox 

sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. Styrkur trefjaplastsins býður upp á 

þann möguleika að hægt er að setja fjórhjól eða annan þungan varning upp á lokið á vagninum 

og taka með sér til notkunar í frístundum. 

Rannsakandi:  hver er þín afstaða til íslenskrar framleiðslu?  telur þú mikilvægt að tjaldvagninn á 

myndinni sé íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? Viðmælandi D 

svarar: ég tel það mjög mikilvægt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi D svarar: út af íslenskum 

aðstæðum menn sem framleiða vagna hér á landi hljóta að taka mið af íslenskum aðstæðum og 

íslensk framleiðsla er eitthvað sem ég styð heilshugar og þessir kostir sem þú talir upp eru 

einmitt þeir kostir sem eru í fellihýsinu og ég er að sækjast eftir þannig að mér finnst þetta vera 

mjög áhugaverður kostur. 

Rannsakandi:ok en ef að þessi vagn hefði verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá 

haft áhuga á að skoða hann og jafnvel eignast hann? Viðmælandi D svarar: já Rannsakandi:  

hvers vegna?  Viðmælandi D svarar: út af þessum gæðum sem að þú lýstir áðan. 

Rannsakandi:  hvað værir þú tilbúinn að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla 

helstu eiginleika fellihýsis? Viðmælandi D svarar: uhh svo rétt innan við tvær milljónir. 

Rannsakandi: ok en hefur tjaldvagninn á myndinni einhver einkenni sem skipta þig meira máli en 

önnur einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Viðmælandi D svarar: já hann 

hefur einkenni umfram aðra tjaldvagna sem að eru gasið og rafmagnið, gaskútarnir úti á beislinu 

á honum og það eru í honum þessar græjur sem ég hef ekki séð áður í tjaldvögnum og voru ekki 

áður í mínum gamla Compy camp tjaldvagni og þetta er allt annað dæmi heldur en það sem er í 

boði og svo sýndist mér svefntjöldin vera góð í honum líka og töluvert mikið pláss líka. 
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Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna Viðmælandi D svarar: mér finnst 

það skipta alveg gríðarlegu máli varðandi eldsneytiseyðslu og svo líka að geta farið með vagninn 

upp á hálendisvegi án þess að hrista eitthvað í sundur. 

Rannsakandi: en afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé að 

fara með ferðavagninn upp á fjöll og ef svo er hversu miklu máli telur þú að þetta atrið skipti og 

hvers vegna? Viðmælandi D svarar: já það skiptir mig ákaflega miklu máli sérstakleg þegar fram 

líða stundir þegar að krakkarnir mínir eru ornir eldri og jafnvel hættir að koma með að þá get ég 

farið yfir ár og upp á hálendið án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að hrista allt í sundur eða 

að ég festi mig einhverstaðar því hann sé of þungur og það er trúlega ekki mikið mál að fara með 

þennan tjaldvagn yfir ár því hann er svo léttur og á loftpúðum. 

Rannsakandi: já en hver er þín afstaða til burðarþols tjaldvagnsins? Telur þú að það skipti máli að 

hægt sé að setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum? Viðmælandi D svarar: 

já mér finnst það mjög spennandi en veit svo sem ekki hvað það skiptir miklu máli fyrir annað 

fólk en allavega væri ég alveg til í að taka krossara með eða fjórhjól.    

Rannsakandi: ok en heldur þú að burðarþol sé eitthvað sem virðisaukning liggi í ? Viðmælandi D 

svarar:  já ég vil geta sett eins mikið af drasli og hægt er inn í vagninn og losna þannig við það úr 

bílnum því ég er með stóra fjölskyldu meðferðis. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú mikilvægt eða léttvægt að 

söluaðili bjóði upp á þann möguleika að fjármagna kaupinn að hluta til eða öllu leiti með lánsfé? 

Viðmælandi D svarar: já ég myndi nú telja það ef að ég væri að kaupa mér vagn sem kostaði 

tvær milljónir þá myndi ég ekki nenna að fara að eltast við einhverjar fjármögnunarleigur eða 

banka sjálfur heldur myndi ég vilja geta gengið frá öllu niður frá við viðkomandi fyrirtæki og geri 

þá ráð fyrir að þeir gætu fengið aðgang að upplýsingum um mig og mitt lánshæfi. 

Flott er þá er komið að síðustu umræðunni um umhverfið og framtíðina.  

Rannsakandi: hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?  Viðmælandi D svarar: 

allt í drasli og það er lítið um atvinnu hjá stórum hópi af fólki og verðlag hefur hækka upp úr öllu 

valdi og eldsneyti hefur hækkað mikið og niðurskurður í kerfinu almennt og þetta er algjörlega úr 

takti við aukna ferðamennsku auknar þorsk og loðnu veiðar og það er fullt af póstum í okkar 

umhverfi sem að beinlínis kalla á að það sé allt á uppleið allt annað en hörmungarhyggja 

fjölmiðla hérna og stjórnvalda sem líkjast helst kommúnista stjórn. 
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Rannsakandi: ok en telur þú að efnahagslegt umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi D svarar: já maður kaupir ódýrari 

matvöru og maður ferðast minna yfir veturinn í dagstúra vegna eldsneytisverðs og kaupir ekkert 

á leiðinni í sjoppum og maður reynir að spara varðandi heimilið eins og maður getur og eins 

varðandi fyrirtækið sem ég á og rek. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi D svarar: já ég held að fólk haldi almennt að sér 

höndum og bíði eftir tilboðum og það sást vel þegar Bauhouse opnaði þá hlaupa allir til og kaupa 

eins og óðir greinilega búnir að bíða lengi eftir þessu og ég get ekki sagt annað en að ég er fegin 

að reka ekki fyrirtæki í byggingarbransanum (viðmælandi brosir) 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Viðmælandi D svarar: 

það er bara í skötulíki og stjórnvöld eru einhver þau verstu frá því sem ég man eftir og fór að 

hugsa um pólitík og hörmungarhyggjan og mismununinn og gamla ráðstjórnarríkis lyktin af 

stjórnvöldum er algjör enda mikið af gömlu kaldastríðsfólki þarna inni og ég tel að það þurfi að 

gerbreyta pólitísku umhverfi á Íslandi en algjörlega í lýðræði. 

Rannsakandi: gott og vel en telur þú að pólitískt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hafi 

haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi D svarar: já.  Rannsakandi: 

hvernig þá ? Viðmælandi D svarar: ég hugsa ekki nema þrjá mánuði fram í tíman bæði með 

reksturinn á fyrirtækinu en við höfum algjörlega haldið að okkur höndum heima varðandi stærri 

hluti sem krefjast fimmtíu prósent lánsfé og við viljum raunar ekki taka nein lán hvorki til 

rekstursins né heldur heima fyrir. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif  telur þú að  pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi D svarar:  ég held að það skipti gríðarlegu máli 

og ég held að þeir sem eru að kaupa einhverja hluti í dag séu fólk sem á fyrir því en venjulegt 

millistéttarfólk tekur enga sénsa lengur og er ekki áhættusækið í neinum fjárfestingum og kenni 

Íslenskum stjórnvöldum algjörlega um vegna misbeitingar á valdi sérstaklega varðandi 

verðtrygginguna því hún gefur stjórnvöldum tækifæri til að haga sér eins og svín og til að taka 

ekki neina ábyrgð eða ábyrga afstöðu til efnahagsstjórnunar hérlendis því þeir geta ávallt mokað 

ábyrgðinni yfir á almenning í gegnum verðtrygginguna. 

Rannsakandi: en hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að 

menning geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 
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Viðmælandi D svarar: já við erum íslendingar gullgrafara þjóðflokkur aldir upp við það að afla 

mikilla tekna á skömmum tíma og okkar kynslóðir eru þannig að foreldrar okkur komu úr 

óðaverðbólgunni sem var á milli 1970 og 1980 og fengu húsin sín frítt en þurftu líka að passa að 

eiga ekki neina peninga inn á bankareikningum því þeir brunnu upp og því varð að eyða þeim 

strax og þetta fólk kenndi börnunum sínum þetta og fyrir vikið kann almenningur ekki að spara 

og er ekki hátt skrifaður.   

Rannsakandi: en hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með ferðavagna, 

höfðu tækninýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? Viðmælandi D svarar: nei 

Rannsakandi: flott er en er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra gerð af 

ferðavagni og hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers vegna? Viðmælandi D svarar: já við 

myndum kaupa okkur aftur sömu tegund af fellihýsi eða jafnvel bara þennan tjaldvagns sjáum til 

en við erum að hugsa jafnvel um að gera tilboð í vagn í þessari viku sem er tveimur fetum stærri 

en okkar vagn. Rannsakandi: af hverju?  Viðmælandi D svarar: bara til að fá enn þá meira rými. 

Rannsakandi:ok en hvað telur þú að langur tími líði þangað til að fjölskyldan velur sér að kaupa 

annað fellihýsið? Viðmælandi D svarar: kannski bara núna um helgina ef að gegnið verðu að 

tilboðinu okkar en það er líka gamalt en er árinu yngra en það sem við erum með núna en við 

erum að bjóða þeim að taka okkar upp í á níuhundruð og fimmtíu þúsund og greiða svo 

tvöhundruð og fimmtíu þúsund á milli.  

Rannsakandi: er þetta af einkaaðila eða fyrirtæki og af hvaða fyrirtæki þá? Viðmælandi D svarar: 

það er af fyrirtækinu ferðavagnamarkaðurinn niðri á höfða. 

Rannsakandi: hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? Viðmælandi D svarar: 

snemma á vorin eða á haustin. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi D svarar: á vorin er ekki 

kominn púst á markaðinn og líklegra að fá betra verð eins og á haustin. 

Rannsakandi: og svo er ein spurning hér að lokum, hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú 

verjir næst til kaupa á ferðavagni? Viðmælandi D svarar: ég er að vona með að sleppa með 

tólfhundruð þúsund en ef að það gengur ekki þá hugsa ég að ég haldi mínum bara í sumar eða 

allavega fram í ágúst og skoði jafnvel að fara í nýja tjaldvagninn eða ég mun allavega kíkja á hann 

ef að þetta tilboð fer ekki í gegn. 

Rannsakandi:  flott er þetta er spennandi gangi þér vel með þetta og þakka þér kærlega fyrir 

þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa nýtast vel við vinnslu á rannsókninni. Mig langar 
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að lokum að færa þér hérna smá glaðning fyrir þína fyrirhöfn sem vott um þakklæti mitt fyrir að 

þú skyldir taka þér tíma til að hitta mig og taka þátt í rannsókninni. Viðmælandi D svarar: Takk 

fyrir sömuleiðis þetta var bara skemmtilegt þar sem þetta er mitt áhugasvið og gangi þér vel með 

ritgerðina. Rannsakandi:  takk fyrir. 

Viðtal við viðmælenda E 

Komdu sæl og þakka þér fyrir að hitta mig ég heiti Elísabet Ólafsdóttir og er nemi við 

Viðskiptadeild háskólans á Bifröst. Ég er að gera Bs ritgerð þar sem ég geri rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem fest hafa kaup á fellihýsi. Þar er ég fyrst og fremst að leita eftir þínum 

skoðunum og þínum viðhorfum því eru ekki nein rétt eða röng svör og þér ber ekki skylda til að 

svara öllum spurningum. Ég vinn út frá umræðuramma sem skiptist í sjö þrep og ég læt þig vita 

þegar við byrjum á nýju þrepi svo þú getir fylgst með hve mikið er eftir af viðtalinu. Eins og þú 

sérð þá er ég með Ipod á borðinu og mun nota hann til þess að taka viðtalið upp svo ég geti 

einbeitt mér að því að spjalla við þig. 

Ég vil að þú vitir að ég viðhef fyllsta trúnað gangvart þér og öllu sem okkur fer á milli, ég nefna 

þig aldrei á nafn og mun tala um svör þín sem svör viðmælanda A,B,C og svo framvegis í 

ritgerðinni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Ég mun skrifa viðtalið sem okkur fer 

á milli upp orðrétt af upptökunni sem ég tek upp núna en þegar ég hef lokið því þá mun ég eyða 

upptökunni strax. Ritgerðin verður ekki seld til fyrirtækja. Ég heiti þér einnig nafnleynd. 

Ertu sáttur við þetta? Viðmælandi E svarar: já.  Flott þá ég hlakka til eð eiga skemmtilegt spjall 

við þig og við byrjum viðtalið núna.  

Á hvaða aldi ert þú og hversu stór er þín fjölskylda?   Viðmælandi E svarar:  ég er 36 ára gift kona 

og á þrjú börn, tvö stráka níu og sex ára og svo eina stóra átján ára stelpu.  

Rannsakandi:  ok frábært en hvernig bifreið á fjölskyldan? Viðmælandi E svarar:  við eigum 

Nizzan Pathfinder árgerð 2007. 

Rannsakandi: Flott er takk fyrir þetta þá færum okkur yfir í umræðuramma tvö sem fjallar um 

ferðalög ásamt almennri afstöðu til: fellihýsa, vörumerkja og virðis. 

Rannsakandi:  ferðast fjölskyldan mikið? Viðmælandi E svarar:  Já við gerum það. Rannsakandi: 

ok hvert eruð þið þá helst að fara? Viðmælandi E svarar:  við höfum helst verið að fara hérna í 

kringum höfuðborgarsvæðið til dæmis á Flúðir, Fossatún, Hellu og Laugarvatn miðum svona við 

það sem tekur ekki lengur er tvö tíma að keyra frá höfuðborgarsvæðinu. 
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Rannsakandi: ok en telur þú að fjölskyldan hafi ferðast minna eða meira núna heldur en fyrir 

þremur árum síðan? Viðmælandi E svarar:  meira.  Rannsakandi: hvernig þá? Viðmælandi E 

svarar:  eftir að við keyptum okkur fellihýsið þá erum við duglegri að fara því það er auðveldara 

að ferðast með krakkana. Rannsakandi: ok að hvaða leiti breytti það ferðamátanum? 

Viðmælandi E svarar:  það gerði ferðalög með krakkana miklu þægilegri vegna þess að maður er 

fljótari að setja fellihýsið upp og svo gerir miðstöðin það að verkum að við getum farið í næstum 

því hvaða veðri sem er sem við gátum ekki áður. Rannsakandi: ok eru þið þá mest að ferðast 

innanlands eða hvað? Viðmælandi E svarar:  : já við förum mest innanlands yfir helgar og svo 

náttúrlega í lengri ferðir þegar við hjónin erum í sumarfríi þá erum við yfirleitt meira og minna í 

fellihýsinu komum kannski heim í tvö daga á milli ferða til að þvo af krökkunum.   

Rannsakandi: ok en á fjölskyldan eitthvað húsnæði sem þið nýtið til frístunda? Viðmælandi E 

svarar:  nei en tengdaforeldrar mínir eiga hús fyrir norðan sem við förum í svona einu sinni á ári 

og þá oftast í viku í senn. 

Rannsakandi: ok en hvernig finnst þér úrvalið vera á ferðavögnum á Íslenskum ferðamarkaði? 

Einsleitt eða fjölbreytt? Viðmælandi E svarar:  fjölbreytt.  Rannsakandi: ok að hvaða leiti?  

Viðmælandi E svarar:  það er nóg í boði hvort sem það er notað eða nýtt og hægt að fá allar 

helstu tegundir eins og tjaldvagna, fellihýsi eða hjólhýsi. 

Rannsakandi: ok en hvaða viðhorf hefur þú til vörumerkja almennt? Viðmælandi E svarar:  mér 

finnst þau skipta máli og þó að ég skoði allt með opnum huga þá endar maður stundum á að 

kaupa þekkt vörumerki eins og ég keypti núna Coleman Fleedwood sem er þekkt vörumerki. 

Rannsakandi: ok af hverju?  Viðmælandi D svarar:  því hann er bestur að mínu mati og um gæða 

vöru að ræða hann er til dæmis eini vagninn á markaði svo ég viti sem er með Sunbrella dúkinn 

sem gerir það að verkum að hann andar en hleypir ekki í gegnum sig og þetta þýðir að það saggar 

ekki inn í honum t.d dýnur þær verða ekki rakar á botninum eins og í öðrum vögnum. 

Rannsakandi: ok og á þú þessa tegund af vagni?  Viðmælandi D svarar: já ég á slíkan vagn núna í 

en ég átti Palomino síðast og þar þurfti ég að passa dýnurnar. Rannsakandi: hvaða ágerð er 

fellihýsið þitt? Viðmælandi E svarar:  2007 

Rannsakandi: ok en telur þú að ímynd fyrirtækja geti haft einhver áhrif á þig þegar kaupa á 

fellihýsi? Viðmælandi E svarar:  já ég tel það. Rannsakandi: ok af hverju?  Viðmælandi E svarar:  

vegna þess að maður vill ekki lenda í því að fyrirtækið sem maður er að versla við fari á hausinn 

og eins þegar maður verslar við rótgróið fyrirtæki þá veit maður að hverju maður gengur bæði 
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hvað varðar gæði og eins þjónustu sem mér finnst mjög mikilvæg (leggur áherslu á með 

svipbrigðum). 

Rannsakandi: já skil þig ok en ef að þú ættir að hugsa um annað vörumerki en þitt fellihýsi, hvaða 

vörumerki dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið fellihýsi? Viðmælandi E svarar:  Palomino . 

Rannsakandi:  af hverju? Viðmælandi E svarar:  af því að ég átti það síðast sjálfsagt (viðmælandi 

hlær). 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif telur þú að ímynd hafi á kauphegðun neytenda almennt?  

Viðmælandi E svarar:  ég tel að ímynd fyrirtækja hafi mjög mikil áhrif vegna þess að ef að 

neytendur hafa neikvæða ímynd af einhverju fyrirtæki þá munu þeir ekki skoða þeirra vörur og 

jafnvel þó að þeir gerðu það þá hugsa ég að þeir myndi ekki velja að versla þar nema ef um vöru 

er að ræða sem þeim vantar og færst ekki annars staðar.  

Rannsakandi:  ok flott er en þú talaðir áðan um að þitt fellihýsi væri Coleman Fleedwood 

Viðmælandi E svarar:  já. Rannsakandi: fyrir hvað stendur þetta vörumerki í þínum huga? 

Viðmælandi E svarar:  fyrst og fremst gæði. Rannsakandi:ok en hvað finnst þér áberandi 

gæðalegt við þessa vöru? Viðmælandi E svarar:  Sunbrella dúkurinn, frágangurinn allur á því og 

innréttingarnar. 

Rannsakandi: ok en hefur afstaða þín gagnvart ferðalögum breyst eitthvað á síðustu þremur 

árum?  Viðmælandi E svarar:  já.  Rannsakandi: af hvaða leiti? Viðmælandi E svarar:  ég reyni að 

fara á staði sem fljótlegt er að keyra á eða allavega ekki lengri akstur en tveir tímar vegna þess 

hve bensínverðið hefur farið hækkandi eftir að krónan hrundi í kjölfar efnahagshrunsins. 

Rannsakandi: já skil þig en hvaða merkingu leggur þú í orðið virði?  Viðmælandi E svarar:  ég legg 

þá merkingu í orðið virði að það sé eitthvað sem gefur mér aukið virði til dæmis þegar ég keypti 

fellihýsið núna þá fékk ég með því dúk í fortjaldið frítt sem gerði það að verkum að ég þurfti ekki 

leggja út fyrir honum og fyrir mér er það aukið virði vegna þess að ég fékk meira fyrir peningana 

mína. 

Rannsakandi: en hverja telur þú vera helstu galla fellihýsa ef þú berð þau saman við aðra 

ferðavagna eða ferðamöguleika?  Viðmælandi E svarar:  mér finnst galli sérstaklega í íslenskri 

veðráttu að þurfa að þurrka hýsið ef að það rignir eða bíða eftir að það þorni á staðnum og svo 

mættu þau líka vera léttari í drætti. 
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Rannsakandi: ok flott en hvað með kosti? Viðmælandi E svarar:  plássið klárlega og 

svefnaðstaðan og dýnurnar ásamt eldunaraðstöðunni og ísskápnum og ekki má gleyma 

miðstöðinni hún skiptir miklu máli. 

Rannsakandi: ok þá erum við búin með umræðuramma tvö og þá er komið að umræðuramma 

þrjú sem fjallar um notkun á fellihýsinu. 

Rannsakandi: Á hvaða staði ferðist þið mest?  Viðmælandi E svarar:  við förum mest á Fossatún 

og Flúðir en einnig á Laugarvatn og Úlfljótsvatn. 

Rannsakandi:  ok en hver er ástæðan fyrir því að þessir staðir verða fyrir valinu? Viðmælandi E 

svarar:  þetta eru allt staðir sem stutt er að keyra á og svo er aðstaðan þarna góð bæði hvað 

varðar aðgengi að rafmagni sem við viljum gjarnan komast í og svo er líka aðstaðan fyrir 

krakkana góð þarna og þá sérstaklega á Fossatúni og Úlfljótsvatni þar er flott leiktæki fyrir 

krakkana og svona. 

Rannsakandi: ok frábært en á nánasta fjölskylda eða vinir ferðavagna? Viðmælandi E svarar:  já.  

Rannsakandi: manstu tegundina sem þeir eiga? Viðmælandi E svarar:  tengdaforeldrar mínir eiga 

tjaldvagn gamlan man ekki hvaða tegund og systir mín á hjólhýsi og einnig vinafólk sem við 

ferðumst mest með það á líka hjólhýsi en ég man ekki tegundirnar því miður. 

Rannsakandi: nei ekkert mál en telur þú að það hafi áhrif á þig hvernig ferðavagn ferðafélagar 

þínir eiga?  Viðmælandi E svarar:  nei það held ég ekki. 

Rannsakandi: ok en hvernig þjónar fellihýsið mismunandi þörfum fjölskyldunnar? Viðmælandi E 

svarar:  miðstöðin gerir það að verkum að við getum farið meira með krakkana án þess að hafa 

áhyggjur af því að þeim verði kalt og rúmin er hátt frá jörðu það skipti miklu máli ásamt góðum 

dýnum, svo er svefnaðstaðan lokuð með tjöldum sem mér finnst kostur ásamt því að það er 

rúmgott og krakkarnir geta þess vegna leikið sér inni ef að veðrir er leiðinlegt. 

Rannsakandi:  ok en þegar þú festir kaup á fellihýsinu voru það þá meðvituð kaup á ákveðnu 

vörumerki? Viðmælandi E svarar:  já við vorum búin að ákveða áður að kaupa Coleman 

Fleedwood því við vorum svo hrifin á Sunbrella dúkinum. 

Rannsakandi:  ok en hefur þú einhverja skoðun á kostum og göllum mismunandi vörumerkja?  

Viðmælandi E svarar:  já ég tel að sum merki séu betri en önnur til dæmis myndi ég aldrei kaupa 

Víking vegna þess að það er ekki vandað hýsi gæðalega séð og maður sér það á fráganginum á 
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því bæði hvað varðar tjaldið sem er í því og eins á innréttingum og mér finnst auðvitað Coleman 

Fleedwood vera það flottasta í dag en ég gæti kannski hugsað mér að eiga Rockwood frá 

Útilegumanninum en mér finnst þeir bara vera frekar dýrir í þeirri verslun og þjónustan mætti 

vera betri menn eru ekkert að leggja sig fram um að þjónusta þig þarna. 

Rannsakandi: já ok en áttu þér uppáhaldstegund af fellihýsi? ef svo er af hverju er það 

uppáhaldstegundin þín? Viðmælandi E svarar: já Coleman Fleedwood því ég á svoleiðis í dag og 

held að þetta séu bestu hýsin gæðalega séð eins og ég sagði áðan. 

Rannsakandi: ok en var fjölskyldan einróma um uppáhaldstegund af fellihýsi? Eða voru skiptar 

skoðanir innan fjölskyldunnar í kaupferlinu? Viðmælandi E svarar: já við vorum einróma. 

Rannsakandi:  frábært þá erum við komin í umræðuramma fjögur sem fjallar um kauphegðun 

þegar keyptur er vagn ásamt upplýsingaleitun. 

Rannsakandi: næsta spurning eru um það hvort að þið hafið átt ferðavagn áður og þú ert nú 

eiginlega búin að svara því og nefna tegundina á honum en hvað var það sem varð til þess að þið 

keyptuð fellihýsi til þess að byrja með og þá á ég við það fyrra sem þið keyptuð? Viðmælandi E 

svarar: þegar við keyptum Palomino fellihýsið þá vorum við að skipta yfir úr tjaldvagni og við 

vorum að skipta vegna þess að við vorum orðin þreytt á að hafa ekki miðstöð og líka þreytt á að 

sofna svona nálægt jörðinni út af kuldanaum og svo langaði okkur líka bara í meiri lúxuss betri 

innréttingar og meira pláss. Rannsakandi: já ég skil það en hvers vegna valdir þú að kaupa 

fellihýsi en ekki tjaldvagn aftur? Viðmælandi E svarar: út af þessum atriðum sem ég var að telja 

upp, betri svefnaðstaða, miðstöð og meiri lúxuss. 

Rannsakandi: ok flott en hversu miklu máli telur þú að verðið hafi skipt þig við val á fellihýsi? 

Viðmælandi E svarar:  miklu máli, við vorum búin að ákveða að eyða ekki meira en átjánhundruð 

þúsund í þetta svo við skoðuðum og völdum það sem við töldum okkur vera að fá sem mest fyrir 

peningana okkar, skoðuðum mikið á netinu og fórum svo í verslanir og enduðum á að kaupa 

hýsið af Víkurverk bæði vegna þess að það var mjög vel farið og líka því þeir voru til í að gefa 

okkur dúk í fortjaldið með sem kaupauka. 

Rannsakandi: ok þú ert búin af útskýra af hverju þið vilduð ekki tjaldvagn en hvaða ferðavagnar 

komu helst til greina í kaupferlinu núna? Viðmælandi E svarar:  bara Coleman Fleedwood eins og 

ég sagði áðan við vorum búin að ákveða tegundina fyrir kaupin. 
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Rannsakandi: ok frábært en hvað kostaði fellhýsið sem þið keyptuð núna? Viðmælandi E svarar:  

við greiddum sautján hundruð og fimmtíu þúsund fyrir það og vorum búin að selja okkar gamla 

sem var fjórum árum eldra en það á fjórtán hundruð og sjötíu þúsund. 

Rannsakandi: ok en hvaða eiginleikar skipta fjölskylduna máli við val á fellihýsi?  Viðmælandi E 

svarar:   plássið, svefnaðstaðan, miðstöðin, eldunaraðstaða og ísskápur. 

Rannsakandi:  ok frábært en hver af þessum eiginleikum skipta fjölskylduna mestu máli? 

Viðmælandi E svarar:  hitinn og svefnaðstaðan. Rannsakandi: ok af hverju? Viðmælandi E 

svarar:   vegna þess að það er kalt á Íslandi oft yfir sumartímann og sérstaklega í ágúst þegar við 

erum oftast að fara í frí svo það er nauðsynlegt að geta farið án þess að vakna um miðja nótt til 

að kynda með gasi eða rafmagnsofni sem maður þorir ekki að sofna frá og svo skiptir máli að 

sofa langt frá jörðu upp á kuldann ásamt því að það eru betri dýnur í fellihýsum.  

Rannsakandi: nákvæmlega en var fjölskyldan búin að skoða mikið áður en ákvörðun var tekin um 

hvaða fellihýsi yrði keypt? Viðmælandi E svarar:  við vorum búin að skoða mikið bæði inn á 

netinu og líka í verslunum en mest af tímanum var samt varið í að skoða á netinu.  

Rannsakandi:  ok en í hvaða verslanir fórstu til að skoða? Viðmælandi E svarar:  

Víkurverk,Seglagerðina, Útilegumanninn og Ellingsen ásamt því að fara á nokkrar bílasölur sem 

ég man ekki nafnið á. 

Rannsakandi: ok en þegar þið voruð að leita ykkur að upplýsingum hvernig nálguðust þið þessar 

upplýsingar? Viðmælandi E svarar: mest á netinu við skoðuðum allt þar fyrst og fórum svo í 

verslanir til að skoða vagna nánar sem við sáum á netinu en við vildum kaupa af verslun en ekki 

einkaaðila upp á að lenda ekki í neinu veseni ef að eitthvað bilaði rétt eftir kaupin því við vorum 

að kaupa notaðan vagn okkur fannst það svona öruggara. 

Rannsakandi: ok en hver finnst þér vera helsti munurinn á samkeppnisaðilum á markaði með 

ferðavagna?   Viðmælandi E svarar:  mér finnst helsti munurinn liggja í þjónustustiginu hjá 

fyrirtækjunum, Seglagerðin og Víkurverk eru greinilega að leggja upp með að veita góða þjónustu 

þar sem sölumenn bjóða farm aðstoð sína mjög fljótlega eftir að maður kemur inn í búðina og 

þeir hafa vit á því hvaða vörur þeir eru að selja og geta svarað þeim spurningum sem maður spyr 

þá um en aftur á móti er mjög erfitt að nálgast sölumenn bæði í Ellingsen og Útilegumanninum 

og þegar maður nær loksins sambandi við þá virðast þeir ekki hafa neitt sérstakan áhuga á að 

svara þér yfirhöfuð og lítið vita um vöruna en það er líka munur á vöru úrvali í þessum verslunum 
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varðandi smávöru það er langmest af smávöru og aukahlutum í Víkurverk sú búð sem kemur 

kannski næst á eftir þeim er Ellingsen svo Útilegumaðurinn og að lokum Seglagerðin þeir mættu 

gjarnan bæta við vöruúrvalið í smáhlutum. 

Rannsakandi: já skil þig en hversu langan tíma tók það fjölskylduna að ákveða sig hvar ætti að 

kaupa fellihýsið og hvaða fellihýsi ætti að kaupa? Viðmælandi E svarar:  vorum náttúrlega löngu 

búin að ákvaða fyrir kaupin hvaða tegund ætti að kaupa, en þegar við vorum búin að skoða vel á 

netinu og fara í helstu verslanir þá tók það okkur mjög stuttan tíma að ákveða að versla við 

Víkurverk í raun sáum við hýsið okkar hjá þeim og tókum ákvörðun á staðnum að kaupa það tók 

kannski klukkutíma að taka þá ákvörðun það leit svo vel út að okkur leist bara langbest á það af 

því sem við höfuð verið að skoða. 

Rannsakandi: ok en hver var það innan fjölskyldunnar sem tók ákvörðun um kaupin á endanum? 

Viðmælandi E svarar:  við hjónin bara sameiginlega. Rannsakandi: ok en hvað með börnin var 

þetta borið undir þau? Viðmælandi E svarar:  nei ekki beint en þau voru náttúrlega með okkur 

meira og minna þegar við vorum að skoða. 

Rannsakandi: þegar fjölskyldan var búin að ákveða hvaða fellihýsi kæmu til greina við kaupin, 

hversu flókið eða einfalt var það að velja á milli þeirra sem komu til greina? Viðmælandi E 

svarar:   mjög einfalt um leið og við duttum niður á þetta hýsi þá langaði okkur strax í það. 

Rannsakandi: ok frábært en hvað var það sem réð úrslitavaldi um val á fellihýsinu? Viðmælandi E 

svarar:    hversu vel með farið það var og svo kaupaukinn í dúkinum á fortjaldið. 

Rannsakandi: er fjölskyldan ánægð með kaupin á fellihýsinu eða óánægð? Viðmælandi E svarar:  

mjög ánægð.  Rannsakandi: hvers vegna? Viðmælandi E svarar:  fengum það sem við vorum að 

leita að og það er vel með farið og hefur svo sannarlega staðið undir væntingum þessi dúkur er 

algjör snilld það er að þurfi ekki að hafa áhyggjur af að dýnurnar og annað raka skemmist eða 

saggi. 

Rannsakandi: flott er þá er komið að umræðuramma fimm hann fjallar um afstöðu til söluaðila 

og fellihýsa á markaði. 

Rannsakandi: Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir minnst á fyrirtækið 

Seglagerðina Ægir? Viðmælandi E svarar:  góð þjónusta, rótgróið og traust fyrirtæki og frábært 

viðmót sölufólks sem er boðið og búið til að aðstoða þig.  Rannsakandi: frábært en Ellingsen? 

Viðmælandi E svarar:  gamalt fyrirtæki ágætis vöruúrval en léleg þjónusta þar sem leita þarf 
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lengi að sölumönnum sem vita svo ekki hvað þeir eru að selja.  Rannsakandi: ok en hvað með 

Útilegumanninn? Viðmælandi E svarar:  ágætis búð upp á úrval að gera en léleg þjónusta sama 

og í Ellingsen erfitt að ná í sölumann og þeir eru ekki klárir á því hvað þeir eru að selja. 

Rannsakandi: ok en hvað með Víkurverk? Viðmælandi E svarar:  flott verslun með breitt og mikið 

úrval og frábær þjónusta auðvelt að nálgast sölumenn þeir taka vel á móti þér og veita góða 

þjónustu vita nákvæmlega hvað þeir eru að selja. 

Rannsakandi: ok frábært en hversu mikilvæg eða léttvæg er þjónusta hjá fyrirtækjum sem selja 

fellihýsi að þínu mati? Viðmælandi E svarar:  hún skiptir öllu máli þegar að ég er að kaupa svona 

dýra vöru þá vil ég að sölumennirnir viti hvað þeir eru að selja og komi strax og bjóði fram aðstoð 

sína þegar komið er inn í búðina (leggur áherslu á þetta með svipbrigðum). Rannsakandi: af 

hverju? Viðmælandi E svarar:  vegna þess að ég er að koma til að kynna mér vöruna þá vil ég að 

þeir viti hvað þeir eru að selja og þegar maður er að fjárfesta í svona dýrum græjum þá vill maður 

fá að vita allt um þær og finna að verslunin sé traustsins verð með því að veita góða þjónustu. 

Rannsakandi: ok en hvernig þjónustu villt þú þá fá? Viðmælandi E svarar:  ég vil fá góða þjónustu 

þegar ég kem inn í verslunina, ég vil ekki þurfa að leita af sölumönnum eða bíða mjög lengi eftir 

þeim, ég vil að sölumenn viti mikið um vörurnar sem þeir eru að selja og leggi sig fram um að 

fræða mann um þær og helst segi mér eitthvað sem ég get ekki aflað mér upplýsingar um sjálf á 

netinu, þegar að maður er að versla dýra vöru þá vill maður frá mjög góða þjónustu annars fer ég 

eitthvað annað með mín viðskipti og peninga (leggur áherslu á þetta) 

Rannsakandi: já ok en skiptir ábyrgð á vörunni máli í þínum huga? Viðmælandi E svarar:  já 

ábyrgð skiptir miklu máli sérstaklega þegar um dýra vöru er að ræða þá vill maður vera öruggur 

um að vera að kaupa gæða vöru sem er ábyrgð á ef að eitthvað reynist gallað eða bilar fljótlega 

eftir kaupin. 

Rannsakandi: ok en hvernig telur þú að standa eigi að þjónustu frá söluaðila í framhaldi af 

kaupum? Viðmælandi E svarar: ég vil að fyrirtækið hafi samband með maili eða símleiðis til að 

kanna hvort að ég sé ánægð eða óánægð með vöruna það ætti líka að vera hagur fyrirtækisins að 

vita hvort að það er eitthvað sem þeir þurfa að laga hjá sér bæði hvað varðar þeirra vörur og 

þjónustu. 

Rannsakandi: en telur þú mikilvægt eða léttvægt að eftirfylgni séu eftir kaup af hendi söluaðila?  

Viðmælandi E svarar:  mikilvægt. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi E svarar: vegna þess að 

mér finnst að fyrirtæki eigi að leggja sig öll fram við að þjónusta viðskiptavini vel og tryggja þeirra 
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ánægju og það geta þeir ekki gert ef að þeir kanna ekki ánægju eftir kaup hjá sínum 

viðskiptavinum. 

Rannsakandi: nákvæmlega en hver er þín afstaða til aukahluta fyrir fellihýsið? Skiptir það máli að 

geta nálgast þá hratt  eða að hægt sé að kaupa þá með fellihýsinu strax? Viðmælandi E svarar:  

já það skiptir máli að geta nálagst þá hratt ef á þarf að halda og helst að geta keypt þá strax við 

kaupin. Rannsakandi: af hverju? Viðmælandi E svarar:  vegna þess að ef að það bilar eitthvað þá 

vil ég ekki þurfa að bíða eftir pöntunum lengi og ég vil fá þá þjónustu sem ég leita eftir strax vil 

ekki þurfa að bíða eftir því vegna þess að sumarið hérna er stutt og maður vill nýta það sem best. 

Rannsakandi:  já nákvæmlega en hver er þín afstaða varðandi viðmót sölufólks í þinn garð þegar 

þú heimsækir verslanir sem selja fellihýsi? Viðmælandi E svarar:  mér finnst það mjög gott í 

Seglagerðinni og Víkurverk þeir taka vel á móti manni og geta svarað öllum spurningum og 

jafnvel sagt manni meira um vöruna en maður spyr um en mér finnst viðmót og þekking 

sölumanna í Ellingsen og Útilegumanninum frekar slappt eins og ég sagði áðan. 

Rannsakandi: ok en telur þú að sölufólk hafi veitt þér ítarlegar upplýsingar um vöruna þegar þú 

varst að skoða fellihýsi eða varst þú búin að leggja sjálf mikla vinnu á þig til að kynna þér 

fellihýsið sem varð fyrir valinu áður en þú fórst í viðkomandi verslun? Viðmælandi E svarar:  ég 

var búin að leggja mikinn tíma og vinnu í að skoða netið svo ég vissi umtalsvert um vöruna sjálf 

eða við hjónin öllu heldur og við fengum fína þjónustu og upplýsingar í bæði Seglagerðinni sem 

og Víkurverk þar sem við keyptum en slakari þjónustu annars staðar. 

Rannsakandi: en hvernig hafðir þú samband við verslunina? Viðmælandi E svarar:  fór í verslanir 

og talaði beint við sölufólk. Rannsakandi: ok en hvernig fannst þér þeir taka þér? Viðmælandi E 

svarar:  vel nema í Ellingsen og Útilegumanninum það var eins og þeir hefðu hvorki áhuga né 

tíma til þess að vinna vinnuna sína þó að það væri ekki full verslun af viðskiptavinum. 

Rannsakandi: hvernig fjármagnaðir þú kaupinn Viðmælandi E svarar:  staðgreiddi við 

staðgreiðum allt sem við kaupum eða sleppum því að kaupa því við viljum ekki taka lána eins og 

staðan er í dag hérlendis í efnahagsmálum. 

Rannsakandi: ok en hver er afstaða þín til auglýsingaefnis um ferðavagna? Sást þú einhverjar 

auglýsingar um fellihýsið þitt áður en þú keyptir það?  Viðmælandi E svarar:  nei ég sá engar 

auglýsingar frá verslunum sem sneru sérstaklega að notuðum fellihýsum af gerðinni Coleman 

Fleedwood. Rannsakandi: ok en hvað finnst þér svona almennt um auglýsingar? Viðmælandi E 
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svarar:  finnst þær fínar já ég myndi segja að ég sé frekar jákvæð í garð auglýsinga allavega í 

blöðum og dreifiritum sem koma inn um lúguna heima ég skoða það alltaf og fer í verslanir ef að 

það er eitthvað sem vekur forvitni mína en ég horfi ekki mikið á sjónvarp né hlusta mikið á útvarp 

svo ég tek ekki mikið eftir auglýsingum þar. 

Rannsakandi: ok en telur þú að auglýsingarefnið geti haft áhrif á kaupákvörðun þína,  gerðir þú 

þér til dæmis ferð í verslunina sem auglýstir? Viðmælandi E svarar:  já eins og ég sagði áðan ég 

fer oft í verslanir ef að ég sé eitthvað sem vekur áhuga minn í blöðunum svo að já þær geta 

tvímælalaust haft áhrif á mína kaupákvörðun sérstaklega þegar um ódýrari vöru er að ræða en 

líka svo sem um dýra. 

Rannsakandi:  já ok en eru einhverjar auglýsingar á ferðavögnum sem þér hefur mislíkað við? 

Viðmælandi E svarar:  nei ég man ekki eftir því. 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til trúverðugleika auglýsinga um ferðavagna? Finnst þér 

þær almennt trúverðugar? Viðmælandi E svarar:  já ég myndi segja það hef allavega ekki oft 

rekið mig á að þær séu lygi. 

Rannsakandi: núna erum við að nálgast endann á þessu viðtali og erum kominn í 

umræðuramma sex sem fjallar um langanir og skynjun á vörunni.  

Rannsakandi: hvað eiginleikar eru það sem fellihýsið þitt býr yfir og þú telur að gefi þér aukið 

virði umfram aðra ferðavagna sem komu til greina þegar verið var að ákveða hvaða fellihýsi yrði 

fyrir valinu? Viðmælandi E svarar:  ég hugsa að það sé betra í endursölu vegna Sunbrella dúksins 

en einnig vegna þess að það er vel með farið og lítur vel út.  

Rannsakandi: ok en finnst þér vanta ferðavagn á markað með einhverjum ákveðnum 

eiginleikum? Viðmælandi E svarar:  nei það held ég ekki. 

Rannsakandi: ok en ef til væri tjaldvagn á markaði sem væri þeim eiginleikum gæddur að hægt 

væri að fara með hann hvert á land sem er hefðir þú áhuga á að eiga slíkan vagn?  Viðmælandi E 

svarar: já ég hefði allavega áhuga á að skoða hann þó að ég sé ekki mikið upp á hálendi svo lengi 

sem hann uppfyllir sömu eiginleika og fellihýsin gera það gæti jafnvel verið líka spennandi því 

tjaldvagnar eru miklu léttari  í drætti svo ef hann er léttur þá myndi ég klárlega skoða hann með 

opnum huga um að kaupa hann. 
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Rannsakandi: skil þig ég ætla að sýna þér mynd af tjaldvagni og segja þér örlítið frá honum og 

síðan munum við spjalla smá um hann. Viðmælandi E svarar:  ok spennandi. 

 Höfundur sýnir mynd af Einum léttum og segir: Þessi vagn er nýjung á íslenskum markaði.  

Hann er íslensk framleiðsla og framleiddur að öllu leiti úr trefjaplasti fyrir utan loftpúðafjöðrun 

og hjólabúnað sem er skrúfaður beint undir vagninn. Hann er 400 - 500 kg að heildarþyngd allt 

eftir því hvort hann er útbúinn með mikilli burðargetu eða ekki og er ódýrari í drætti en aðrir 

vagnar. Hægt er að fara með hann hvert sem er á landið og hann er á dekkjum gerðum til 

utanvegsakstur. Hann getur tekið allt að 8 manns í gistingu og er búinn öflugri gas og 

rafmagnskyndingu ásamt því að hafa hitaþolið svefntjald sem gerir það að verkum að hægt er að 

nota hann lengur á árinu. Vagninn hefur spring rúmdýnur, borð, vask, gashellu og stórt kælibox 

sem nota má sem ísskáp. Mikið geymslurými er í vagninum. Styrkur trefjaplastsins býður upp á 

þann möguleika að hægt er að setja fjórhjól eða annan þungan varning upp á lokið á vagninum 

og taka með sér til notkunar í frístundum. 

Rannsakandi:  hver er þín afstaða til Íslenskrar framleiðslu?  telur þú mikilvægt að tjaldvagninn á 

myndinni sé Íslensk framleiðsla eða skiptir það ekki málið við val á ferðavagni? Viðmælandi E 

svarar:  já mér finnst það mikilvægt maður vill styðja við íslenskt viðskiptalíf sérstaklega núna 

þegar það á undir högg að sækja sökum skattpíningar frá ríkinu. Rannsakandi: ok en af hverju 

finnst þér þetta skipta máli? Viðmælandi E svarar:  bæði til að styðja við fyrirtækin í landinu en 

líka vegna þess að hann hlýtur að vera sér hannaður miðað við Íslenskar aðstæður og gæti því 

verið betri ending á honum svo lengi sem hann er vandaður að gæðum. 

Rannsakandi:ok en ef að þessi vagn hefði verið til sölu þegar þú keyptir fellihýsið, hefðir þú þá 

haft áhuga á að skoða hann og jafnvel eignast hann? Viðmælandi E svarar:  já ef hann hefði 

verið til sölu í lok síðasta sumars þá hefði ég klárlega skoðað hann svo lengi sem það er góð 

miðstöð í honum og ekki sofið á jörðinni. Rannsakandi:  hvers vegna?  Viðmælandi E svarar:  af 

því hann er léttari í drætti og þar af leiðandi ódýrari í rekstri varðandi bensín og miðað við 

lýsinguna sem þú last upp og myndirnar af honum þá uppfyllir hann allar mínar kröfur held ég. 

Rannsakandi:  hvað værir þú tilbúin að greiða fyrir slíkan vagn miðað við að hann hafi alla helstu 

eiginleika fellihýsis? Viðmælandi E svarar:  bara svona svipað og ég gerði fyrir fellihýsið frá 

sautján hundruð þúsund og upp í tvær milljónir en ekki meira en tvær samt. 

Rannsakandi: ok en hefur tjaldvagninn á myndinni einhver einkenni sem skipta þig meira máli en 

önnur einkenni á þeim ferðavögnum sem nú þegar eru á markaði? Viðmælandi E svarar:  já þetta 
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er tjaldvagn sem hefur öll einkenni fellihýsis og það er ekki til slíkur tjaldvagn á markaði svo ég 

viti allavega og hann er mun léttari en fellihýsi og það er mikill kostur (leggur áherslu á þetta) 

Rannsakandi: ok en hver er þín afstaða til þyngdar ferðavagna Viðmælandi E svarar:  skipti miklu 

máli eftir því sem þeir eru þyngri því dýrara er að draga þá svo það er mikilvægt að þeir séu léttir. 

Rannsakandi: en afstaða til ferðafrelsis? Telur þú að það skipti máli fyrir neytendur að hægt sé að 

fara með ferðavagninn upp á fjöll og ef svo er hversu miklu máli telur þú að þetta atrið skipti og 

hvers vegna? Viðmælandi E svarar:  já það er alltaf skemmtilegra að eiga græju sem er hægt að 

fara með hvert sem er maður er frjálsari þá til að fara ef að manni dettur það í hug sérstaklega 

þegar að strákarnir verða eldri þá fer þeim að þykja meira spennandi að fara á fjöll. 

Rannsakandi: já örugglega en hver er þín afstaða til burðarþols tjaldvagnsins? Telur þú að það 

skipti máli að hægt sé að setja fjórhjól eða aðra þunga vöru upp á toppinn á vagninum? 

Viðmælandi E svarar:  já ég hugsa að það gæti skipt máli seinna fyrir okkur þar sem maðurinn 

minn er allur í mótorkrossi og hann á örugglega eftir að taka strákana með í það þegar að ég gef 

leyfi fyrir því mér finnst þeir bara full ungir í það í dag. 

Rannsakandi: já ok það er skemmtilegt en heldur þú að burðarþol sé eitthvað sem virðisaukning 

liggi í ? Viðmælandi E svarar:  já ég veit að maðurinn minn yrði mjög spenntur yfir þessu svo já 

örugglega væri hægt að selja honum þetta alveg um leið (viðmælandi hlær) 

Rannsakandi:  hlær og segir já nákvæmlega en hver er þín afstaða til fjármögnunar? Telur þú 

mikilvægt eða léttvægt að söluaðili bjóði upp á þann möguleika að fjármagna kaupinn að hluta 

til eða öllu leiti með lánsfé? Viðmælandi E svarar:  já fyrir þá sem hafa áhuga á að nýta sér lánsfé 

er það örugglega þægilegt að geta gengið frá öllu á einum stað svo það væri örugglega mikilvægt 

fyrir þá þó að ég vilji ekki nota lánsfé til kaupanna. 

Flott er þá er komið að síðustu umræðunni um umhverfið og framtíðin.  

Rannsakandi: hver er afstaða þín til efnahagslegs umhverfis hér á landi?  Viðmælandi E svarar:  

það er bara ömurleg staðan hérna heima í dag sérstaklega fyrir atvinnurekendur það hefur allur 

kostnaður hækkað fyrir þá verulega og svo sem almenning líka þessi ríkisstjórn er örugglega sú 

ömurlegasta frá upphafi lýðveldisins eða fer allavega langleiðina með það. 

Rannsakandi: já en telur þú að efnahagslegt umhverfi á Íslandi síðustu þrjú árin hafi haft áhrif á 

kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu? Viðmælandi E svarar:  já klárlega maður lætur sér ekki 
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einu sinni detta það í huga að fjármagna nokkuð skapaðan hlut með lánsfé í dag ekki einu sinni 

lítinn part af fjárfestingum og svo vill maður heldur ekki liggja með mikinn sparnað þar sem 

ávöxtun af bankareikningum er meira og minna neikvæð eða mjög lítil. 

Rannsakandi: nei nákvæmlega en hvaða áhrif telur þú að efnahagslegt umhverfi hafi á 

kaupákvörðun hjá neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi E svarar:  ég hugsa að fólk 

haldi bara almennt að sér höndum og tel að flestir séu ekki að taka lán í dag því þeir sem eiga 

peninga tíma því ekki vegna kostnaðar og þeir sem eiga ekki pening hafa ekki gott aðgengi að 

lánsfé hvort eð er. 

Rannsakandi: já einmitt en hver er afstaða þín til pólitískt umhverfis hér á landi?  Viðmælandi E 

svarar:  það er bara ömurlegt ríkisstjórnin gerir sér ekki grein fyrir því að hún er að kæfa 

atvinnulífið hérna og það er enginn erlend fjárfesting í gangi sem við þurfum svo nauðsynlega á 

að halda og stjórnarandstöðu flokkarnir eru í skotgrafar hernaði gera ekkert annað en að rífast 

og hafa ekkert tekið til í sínum röðum heldur svo þetta er já bara í einu orði sagt ömurlegt 

ástand. 

Rannsakandi: já einmitt en telur þú að pólitískt umhverfi á Íslandi á síðustu þremur árum hafi 

haft áhrif á kaupákvörðunarferlið hjá þinni fjölskyldu?  Viðmælandi E svarar:  já klárlega.  

Rannsakandi: hvernig þá ? Viðmælandi E svarar:   ég fjárfesti ekki í neinu sem ég þarf að taka 

áhættu með og helst heldur ekki í neinu sem ég mun eiga erfitt með að losa mig við ef að ég kýs 

seinna að selja fyrirtækið mitt og flytja af landi brott. 

Rannsakandi: ok en hvaða áhrif  telur þú að  pólitískt umhverfi hafi á kaupákvörðun hjá 

neytendum almennt að þínu mati? Viðmælandi E svarar:  ég held að það séu bara margir sem 

hugsa eins og ég allavega margir atvinnurekendur í verslunarrekstri sem ég þekki sem eru ekki að 

gera neitt voðalega löng plön fram í tímann því það er allt svo óöruggt hérna maður veit ekkert 

hvað framtíðin ber í skauti sér reyndir bara að gera plön þrjá mánuði fram í tímann og sjá svo 

hvað verður. 

Rannsakandi: en hver er afstaða þín til menningar varðandi kaupákvörðunarferlið, telur þú að 

menning geti haft áhrif almennt á kaupákvörðunarferli fólks, ef já hvernig þá og hvers vegna? 

Viðmælandi E svarar: já ég hugsa það Íslendingar eru hópsálir og þurfa alltaf að eiga líka hluti 

eða allavega ekki skera sig út úr hópinum sjáðu bara hvað það eru margir komnir á hjólhýsi það 

er aðal tískan eða trendið í dag greinilega þó að ég skilji það ekki (viðmælandi hlær)  
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Rannsakandi: hlær ok en hver er þín afstaða varðandi tækni og nýjungar á markaði með 

ferðavagna, höfðu tækninýjungar einhver áhrif á þína kaupákvörðun? Viðmælandi E svarar:  nei 

ég held ekki ég er voða lítið fyrir að elta alla hina (viðmælandi hlær) 

Rannsakandi: brosir og segir flott er en er fjölskyldan farin að íhuga eða langa til að kaupa aðra 

gerð af ferðavagni og  hvaða ferðavagn yrði þá fyrir valinu og hvers vegna? Viðmælandi E 

svarar:   nei við erum nú bara nýbúin svoleiðis að kaupa þetta fellihýsi og bara hæst ánægð með 

það svo ég hugsa að við verðum á því næstu árin það er allavega planið. 

Rannsakandi:ok en hvað telur þú að langur tími líði þangað til að fjölskyldan velur sér að kaupa 

annað fellihýsið? Viðmælandi E svarar: ég veit það ekki allavega svona þrjú til fimm ár. 

Rannsakandi:ok en hvaða tími hentar best að þínu mati til að kaupa ferðavagn? Viðmælandi E 

svarar:   í lok sumars eða snemma á haustin þá er verðið hagstæðast. 

Rannsakandi: og svo er ein spurning hér að lokum, hvaða upphæð telur þú að líklegt sé að þú 

verjir næst til kaupa á ferðavagni? Viðmælandi E svarar:  örugglega svona tvær til tvær og hálf 

milljón. 

Rannsakandi:  flott er þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni, þín svör munu án efa 

nýtast vel við vinnslu á rannsókninni. Mig langar að lokum að færa þér hérna smá glaðning fyrir 

þína fyrirhöfn sem vott um þakklæti mitt fyrir að þú skyldir taka þér tíma til að hitta mig og taka 

þátt í rannsókninni. Viðmælandi E svarar:  Takk þér fyrir og gangi þér vel með rannsóknina og 

ritgerðina. 

 

 

 

 


