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Útdráttur 

Hvert er hugarástand þitt þegar þú stendur frammi fyrir vali á vöru? Svarið við þessari 

spurningu kann ekki að hafa mikil áhrif á okkur sem almenna neytendur, en markaðsfólk 

og fræðimenn á sviði neytendarannsókna hafa mikinn áhuga á að vita svarið við henni.  

Það er draumur hvers markaðsmanns að geta flokkað neytendur í aðgreinda hópa  til 

að auðvelda markaðssetningu og markaðshlutun. Á sama hátt er það draumur hvers 

fræðimanns að búa yfir þekkingu á þeim rannsóknartólum sem gerir okkur kleift að sjá 

inn í huga fólks og álykta varðandi kauphegðun út frá niðurstöðum. 

 Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hver ákvörðunarstíll íslenskra neytenda er, 

en til þess þarf samkvæmt skilgreiningu að athuga hvert hugarástand fólks er þegar það 

tekur ákvörðun um val á vöru. Rannsóknarspurningin er því: Hver er ákvörðunarstíll 

íslenskra neytenda? Til að komast að því var spurningalisti sem var samsettur úr tveimur 

öðrum spurningalistum lagður fyrir 323 þátttakendur. Hinir spurningalistarnir hafa verið 

lagðir fyrir í mörgum mismunandi löndum. 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi áður og ætti því að gefa 

góða innsýn inn í hugarheim íslenskra neytenda þegar þeir standa frammi fyrir vali á 

vöru. Niðurstöður sýna að íslenskir neytendur eru í heild sinni kröfuharðir og 

vörumerkjahollir neytendur. Þegar lýðfræðilegir þættir eru teknir með í reikninginn 

kemur í ljós að töluverður munur er á milli mismunandi hópa eftir aldri, tekjum, 

menntunarstigi og hvort fólk á börn eða ekki. Mestan mun mátti sjá á  konum og körlum 

sem neytendum. Konurnar versla sér til ánægju og halda sig við þau vörumerki og þær 

verslanir sem þær þekkja og hafa ákveðið að henti þeim. Þær vilja ekki fá óþarfa 

upplýsingar um vörurnar sem þær kaupa því það ruglar þær. Svona vitneskja getur haft 

víðtæk áhrif á markaðsstarf íslenskra fyrirtækja.  Að þekkja þarfir viðskiptavina sinna, 

vita hvað það er sem stýrir þeim í átt að kaupum og geta komið til móts við þarfir hvers 

hóps fyrir sig er lykilinn að góðu markaðsstarfi. 
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1 Inngangur 

Hvað er það sem hefur áhrif á neytendur þegar þeir standa frammi fyrir vali á vöru? 

Þetta er spurning sem fræðimenn á sviði neytendahegðunar og markaðsmenn hafa 

spurt sig svo áratugum skiptir. Svarið er ekki einfalt enda margt í umhverfi okkar sem 

hefur áhrif og einstaklingsbundinn munur mikill á milli neytenda. Almennt er þó talið að 

skipta megi áhrifavöldum í þrennt, ytri áhrif, innri áhrif og það ferli sem fer af stað þegar 

vörukaup hafa átt sér stað. Ytri áhrifin eru til dæmis kyn, aldur og ólíkir 

menningarheimar. Innri þættirnir snúa að sálfræðilegum hvötum og þörfum einstaklinga 

sem stýra þeim í átt að vöru sem þeir skynja sem mikilvæga fyrir sig. Ef neytandinn er 

ánægður með vörukaupin er hann líklegur til að snúa aftur og hvetja vini sína til að 

koma með sér (Noel, 2009). 

Þegar allt kemur til alls eru neytendur einstaklingar og haga sér á mismunandi hátt, 

en þó er talið að neytendur nálgist markaðinn á ákveðinn hátt eða útfrá ákveðnum 

ákvörðunarstíl sem er einkennandi fyrir hvern og einn. Með því að gera sér grein fyrir 

því hver ákvörðunarstíll neytenda er má aðgreina smærri hópa sem hafa ákveðna 

hegðun sameiginlega. Sproles og Kendall (1986) skilgreina ákvörðunarstíl neytenda (e. 

Consumer Decision-Making Style) sem það hugarástand sem einkennir neytandann 

þegar hann stendur frammi fyrir vali á vöru. Í gegnum tíðina hafa margar mismunandi 

nálganir verið notaðar til að komast að þessu hugarástandi neytandans. Sproles og 

Kendall (1986) notuðu þrjár mismunandi nálganir; lífsstílnálgunina, formgerðarflokkun 

og flokkun eftir persónueiginleikum neytenda til að setja saman spurningalista sem segir 

til um ákvörðunarstíl neytenda. Spurningalistinn er kallaður CSI (e. Consumer Style 

Inventory). Sproles og Kendall (1986) unnu með ákvörðunarstíl neytenda í 

Bandaríkjunum, en listinn hefur verið lagður fyrir í fjölmörgum löndum utan 

Bandaríkjanna svo sem Nýja Sjálandi (Durvasula, Lysonski og Andrews 1993), Grikklandi, 

Indlandi (Lysonski, Durvasula og Zotos 1996), Kína (Fan og Xiao 1998) og Suður Kóreu 

(Hafstrom, Chae og Chung 1992).  

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hver ákvörðunarstíll íslenskra neytenda 

er, með því að leggja CSI spurningalistann, með örlítið breyttu sniði, fyrir íslenska 
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neytendur. Spurningalistinn getur gagnast íslenskum fræðimönnum við frekari  

neytendarannsóknir í framtíðinni og niðurstöður varðandi ákvörðunarstíl íslenskra 

neytenda getur gefið markaðsfólki góða innsýn inn í hugarástand neytenda þegar þeir 

standa frammi fyrir vali á vöru. Fyrir markaðsfólk eru það ómetanlegar upplýsingar að 

þekkja hvað það er sem stýrir neytendum og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á það 

hvernig þeir nálgast markaðinn. Að geta flokkað neytendur í smærri hópa út frá 

hugarástandi skiptir miklu máli við markaðsetningu og niðurstöður rannsóknarinnar 

gætu því nýst markaðsfólki við frekari rannsóknir. 

Í ritgerðinni verður fyrst fjallað stuttlega um neytendahegðun og svo farið ítarlega 

yfir þær þrjár nálganir sem notaðar voru til grundvallar við gerð CSI þeirra Sproles og 

Kendall (1986) og hvernig mælitækið virkar. Í aðferðakaflanum er farið yfir 

þátttakendur, mælitækið og framkvæmd rannsóknarinnar. Í niðurstöðukaflanum er 

farið yfir niðurstöður heildarúrtaksins og niðurstöður með tilliti til bakgrunnsbreyta en 

þær voru; kyn, aldur, menntunarstig, tekjur, hjúskaparstaða og hvort neytendur eiga 

börn eða ekki. Að lokum er umræða um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2 Hvað er neytendahegðun? 

Það má í raun segja að öll okkar tilvera snúist um að vera neytendur. Við vöknum á 

morgnana og burstum tennurnar með tannkremi sem við höfum valið okkur í búðinni, 

við hellum upp á uppáhalds kaffið okkar og förum svo út í daginn og tökum fleiri 

ákvarðanir. Stóra spurningin er: Hvað er það sem hefur áhrif á það hvaða ákvarðanir við 

tökum. Það má skipta þeim þáttum sem hafa áhrif á neytendahegðun í þrennt: (1) ytri 

áhrif, (2) innri áhrif og (3) ferli sem fer af stað eftir að ákvörðun hefur verið tekin. Ytri 

áhrif geta t.d. verið menningaráhrif og segja má að sá þáttur hefur einnig áhrif á innri 

þættina, þ.e. þá sálfræðilegu þætti sem hver og einn býr yfir og verða til þess að hægt sé 

að flokka neytendur eftir ákvörðunarstíl þeirra. Augljóst dæmi um ytri áhrif er 

mismunandi trúarbrögð en þau geta t.d haft áhrif á það hvaða kjöt við viljum eða 

megum kaupa. Aldur, kyn og lífsstíll eru líka dæmi um ytri áhrif sem stýra því hvernig 

ákvarðanir við tökum við val á vöru. Dæmi um innri áhrif sem stýra okkur sem 

neytendur, er hvatinn sem liggur að baki vörukaupunum. Hvatinn getur verið 

margskonar en snýst um að neytendur upplifa ákveðna þörf fyrir að eignast vöruna og 

gerir allt sem í þeirra valdi stendur til að eignast hana. Sem dæmi má nefna yfirþyrmandi 

„þörf“ einstaklinga til að eignast nýjustu gerðina af iphone. Þegar þörfin hefur gert vart 

við sig tekur aukin skynjun neytandans við. Neytandinn fer ósjálfrátt að taka betur eftir 

auglýsingum sem snúa að vörunni og fer í framhaldinu að leita sér upplýsinga um 

vöruna. Viðhorf og lífsstíll neytandans er líka innri þáttur sem hefur áhrif á valið, hver 

kannast ekki við „iphone-fólkið“ og „samsung-fólkið“ svo dæmi sé tekið. Þriðji og síðast 

þátturinn sem hefur áhrif á ákvörðunartöku neytenda er ferlið sem fer af stað þegar 

vörukaup hafa farið fram. Ef neytandinn er ánægður með val sitt er hann líklegur til að 

segja vinum sínum frá því og hvetja þá til að eignast sömu vöru (Noel, 2009). 
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3 Ákvörðunarstíll neytenda 

Þegar allt kemur til alls eru neytendur einstaklingar og hegða sér sem slíkir á 

mismunandi hátt þegar þeir ákveða hvaða vöru þeir ætla að velja hverju sinni. Munurinn 

á milli einstaklinga er áhugavert rannsóknarefni fyrir fræðamenn á sviði 

neytendahegðunar og ekki síður fyrir markaðsfólk. Utanaðkomandi áreiti hafa áhrif á 

valið eins og fram hefur komið en þó er talið að neytendur nálgist markaðinn á ákveðinn 

hátt eða út frá ákveðnum ákvörðunarstíl sem er einkennandi fyrir hvern og einn (Sproles 

og Kendall, 1986). Með því að gera sér grein fyrir því hver ákvörðunarstíll neytenda er 

má aðgreina hópa (markhópa) sem hafa ákveðna hegðun sameiginlega. Slík flokkun 

nýtist fræðimönnum til að dýpka skilning sinn á kaup- og neytendahegðun og ekki síður 

markaðsfólki sem getur þannig hlutað markaðinn niður í smærri hópa neytenda (e. 

Market Segmentation) (Durvasula, Lysonski og Andrews, 1993; Westbrook og Black, 

1985).  

Eins og fram hefur komið skilgreina Sproles og Kendall (1986) ákvörðunarstíl 

neytenda út frá hugarástandi neytenda og benda á að skipta megi rannsóknum á sviði 

neytendahegðunar í þrjá flokka efir því hver nálgun fræðimanna er. Flokkarnir eru: (1) 

lífsstílsnálgunin (e. Psycographic/Lifestyle approach), (2) formgerðarflokkun (e. 

Consumer Typology approach) og (3) flokkun eftir persónueiginleikum neytenda (e. 

Consumer characteristics approach) (sjá mynd 1).  Fjallað verður um hvern flokk fyrir sig 

í komandi köflum. 

 

Mynd 1: Skilgreining Sproles og Kendall (1986) á ákvörðunarstíl neytenda. 
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3.1 Lífsstílsnálgunin 

Lýðfræði hefur nýst fræðimönnum á sviði markaðsrannsókna um árabil. Aldur, tekjur, 

menntun og aðrar breytur sem segja til um hvar neytendur eru staddir í lífinu eru 

mikilvægar breytur en þær eru kannski ekki fullnægjandi lýsing eða greining á 

neytendum. Segja má að lýðfræðin bjóði upp á fyrstu kynni við neytendur en til að skilja 

hvernig þeir hugsa þarf að kafa dýpra í sálu þeirra með hjálp sálfræðinnar. 

Lífsstílsnálguninn snýst um þessa köfunarferð þar sem reynt er að komast að 

persónuleika, gildum, viðhorfi og áhugasviði neytenda og flokka þá út frá þessum innri 

sálfræðilegu þáttum. 

Um miðjan áttunda áratuginn skilgreindi Wells (1975) lífsstílsnálgunina sem 

„megindlegar rannsóknir sem flokka neytendur út frá sálfræðilegum þáttum sem eru 

aðgreindir frá lýðfræðilegum þáttum“ (bls. 197). Manuel Demby (1974) vildi meina að 

lífsstílsnálgunin hafi í raun orðið til í huga fyrsta sölumannsins sem reyndi að skilja 

viðskiptavin sinn. Ætla má að sölumaðurinn hafi fyrst og fremst reynt að greina 

viðskiptavininn út frá því hvort hann hafi efni á að kaupa vöruna og ef svo væri, hvernig 

best væri að ýta undir kaup viðskiptavinarins. Þetta er í raun einfaldasta leiðin til að 

útskýra lífstílsnálgunina, þ.e. að gera sér grein fyrir og skilja hvað það er í fari fólks sem 

fær það til að vilja kaupa vöru. Til að draga saman leggur Demby (1974) fram 

skilgreiningu í þremur þrepum:  

(1) Almennt má segja að með lífsstílsnálguninni sé verið að beita félagsvísindum á 

hagnýtan hátt í markaðsrannsóknum. 

(2) Nánar tiltekið snýst lífsstílsnálgunin um að beita megindlegum rannsóknum þegar 

lýðfræðilegir þættir og/eða félagshagfræðilegir þættir ná ekki að útskýra og spá fyrir um  

hegðun neytenda. 

 (3) Enn nánar tiltekið þá snýst lífsstílsnálgunin um að finna hvaða persónulegu 

eiginleikar það eru hjá neytendum sem ráða því hvernig þeir bregðast við vöru, 

pakkningum hennar eða auglýsingum svo eitthvað sé nefnt. Þessir persónulegu 

eiginleikar neytandans  geta verið lífstíll hans, áhugamál, hvernig hann lítur á sjálfan sig 

og hvaða áhugamál hann hefur. 

Eins og gefur að skilja hefur lífstílsnálgunin notið vinsælda við gerð auglýsinga- og 

markaðsherferða þar sem hún veitir góða innsýn inn í hugarheim neytenda (Lastovicka, 
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Murry og Joachimsthaler, 1990). Eins og með aðrar rannsóknir sem eiga að vera framlag 

til fræðilegra rannsókna þarf aðferðin þó að búa yfir áreiðanleika og réttmæti (Wells, 

1975). Vegna þessa hafa fræðamenn sett fram tillögur til að mæla réttmæti þeirra 

breyta sem notast er við í lífsstílsnálguninni og minnka þannig efasemdir um notkun 

aðferðarinnar til markaðshlutunar frá byrjun, t.d Lastovicka (1982) og Gilbert og Warren 

(1995). 

3.2 Formgerðarflokkun 

Upphafið að formgerðarflokkuninni var snemma á sjötta áratugnum þegar Stone (1954) 

framkvæmdi eigindlega rannsókn í úthverfi Chicago borgar í Bandaríkjunum. Stone gekk 

út frá því að ákveðin samfélagsleg gildi séu við lýði hjá neytendum í úthverfum og vildi 

athuga hvort þau hefðu áhrif á kauphegðun þeirra sem þar búa. Hann tók ítarleg viðtöl 

við húsmæður varðandi val þeirra á stórmörkuðum og gat með því móti aðgreint fjóra 

mismunandi hópa af húsmæðrum út frá því hvaða afstöðu þær höfðu til þess hvernig og 

hvar þær versla. Flokkarnir eru:  

 hagkvæmi neytandinn ( e. Economic shopper) 

 persónulegi neytandinn (e. Personalizing shopper) 

  siðferðilegi neytandinn (e. The ethical consumer)  

  sinnulausi neytandinn (e. The apathetic consumer) 

Eins og nöfnin gefa til kynna þá  leiðir hagkvæmi neytandinn hugann að gæðum, 

verði og úrvali en persónulegi neytandinn leitast við að ná persónulegum tengslum við 

þann sem hann verslar við. Siðferðilegi neytandinn vill styðja við bakið á 

„kaupmanninum á horninu“ og er tilbúinn að greiða hærra verð fyrir vöruna hjá honum. 

Sinnulausa neytendanum er alveg sama hvar hann verslar og gerir það eingöngu út frá 

nauðsyn (Stone, 1954). 

Darden og Reynolds (1971) unnu áfram með hugmyndir Stone (1954) og rannsökuðu 

einnig kauphegðun húsmæðra í úthverfi. Markmiðið var tvíþætt, annarsvegar að geta 

staðfest þá hópa sem Stone hafði þegar skilgreint og hinsvegar að athuga hvort þessir  

mismunandi hópar velji mismunandi vöru innan ákveðinnar vörutegundar, í þessu tilfelli 

hreinlætisvörur. Niðurstöður þeirra bentu til þess að flokkun Stone ætti við rök að 

styðjast. Hagkvæmi neytandinn sem sækist eftir  gæðavörum á góðu verði, en myndar 
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ekki persónuleg tengsl við búðareigendur er líklegri til að velja vörur sem eru áberandi 

þ.e. vörur sem aðrir taka eftir og ýta undir félagslega virðingu hans. Persónulegi 

neytandinn myndar hinsvegar tengsl við búðareigendur og vill helst versla við 

kaupmanninn á horninu þar sem persónuleg þjónusta er í boði. Þessi neytandi er líklegri 

til að velja vörur sem eru ekki áberandi og hafa ekkert með félagslega virðingu að gera. 

Það sama á í raun við um sinnulausa neytandann sem hefur engan áhuga á að versla og 

er alveg sama við hvern hann verslar. Sinnulausir neytendur velja sér vörur sem eru ekki 

áberandi og í raun bara það sem er nauðsynlegt hverju sinni. Siðferðilegi neytandinn er 

svipaður, það skiptir hann meira máli að peningurinn renni í vasa kaupmannsins á 

horninu en að hinar húsmæðurnar sjái hvaða gæðavöru hann er að kaupa. Tekið saman 

þá benda niðurstöðurnar til þess að flokkun Stone (1954) sé raunveruleg og að það megi 

nota þessa flokkun til að álykta hvernig vöru hver hópur fyrir sig velur. Slíkt hefur víðtæk 

áhrif á markaðssetningu (Darden og Reynolds, 1971). 

Eins og sjá má þá byggist formgerðarflokkunin að mestu leyti upp á því að meta  hver 

almenn hegðun neytandans er. Stephenson og Willett (1969) settu fram tillögu að 

annarskonar flokkun sem beinist fremur að raunverulegri tryggð neytenda við búðir. 

Með því að athuga hver tryggðin væri við mismunandi smásala sem selja fatnað og 

leikföng, gátu þeir bent á fjóra mismunandi flokka;  

 neytendur sem sýna mikla tryggð við ákveðna verslun 

 neytendur sem versla ósjálfrátt og sér til skemmtunar (eru hvatvísir) 

 neytendur sem kaupa eftir hentugleika hverju sinni  

 neytendur sem leita eftir tilboðum á mismunandi stöðum  

 

Darden og Ashton (1974) veltu líka fyrir sér tryggð neytenda og hvort hægt væri að 

flokka neytendur eftir því hvaða eiginleikar þeir meta mest við matvöruverslanir og 

tryggð þeirra gagnvart þeim verslunum. Ef hægt er að flokka neytendur eftir þessu er 

eðlilegt að álykta að hver hópur fyrir sig sýni ákveðna kauphegðun sem auðveldar 

verslunareigendum að skipuleggja verslanir sínar til að mæta þörfum þess hóps sem 

heldur tryggð við þau. Darden og Ashton (1974) héldu sig við húsmæður í úthverfi og 

ályktuðu að það er í raun hægt að flokka neytendur eftir því í hvaða verslun þeir kjósa 
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að versla og lífsstíll og kauphegðun eru svipuð innan hópanna. Þeir gerðu grein fyrir sjö 

mismunandi hópum sem má sjá í töflu 1: 

 

Tafla 1: Sjö hópar og einkenni þeirra samkvæmt skilgreiningu Darden og Ashton (1974). 

Flokkur neytenda Einkenni 

Sinnulausi neytandinn Lætur sér fátt um finnast hvar hann 
verslar 

Kröfuharði neytandinn Vill fá gæðavöru á góðu verði en jafnframt 
mikið vöruúrval 

Kýs hreinar og snyrtilegar verslanir sem 
eru nálægt heimili hans 

Neytandi sem gerir kröfu um gæði Gerir einungis kröfu á ferskar vörur 

Vandláti neytandinn Velur verslanir sem eru flottar en bjóða 
jafnframt upp á mörg vörumerki 

Neytandinn sem vill afsláttarmiða Gerir kröfu um gott vöruúrval, gott verð, 
vinalegt starfsfólk og hreinar verslanir 

Neytandinn sem velur eftir staðsetningu Kýs ávallt þá verslun sem er næst heimili 
hans 

Neytandinn sem þolir ekki afsláttarmiða Kýs verslanir sem bjóða ekki upp á þá 
þjónustu 

 

Williams, Painter og Nichols (1978) formgerðarflokkuðu neytendur eftir hegðun í 

matvöruverslunum. Aðferðafræðin var ekki eins þar sem þeir flokkuðu neytendur eftir 

því hvaða þætti innan verslunar þeir telja mikilvægastir en ekki hvort neytandinn velji  

verslun út frá þessum sömu þáttum. Þeir gera grein fyrir fjórum mismunandi 

neytendum: 

 neytandinn sem leitast eftir lágu vöruverði 

 neytandinn sem velur út frá hentugleika 

 neytandinn sem sýnir öllu áhuga 

 sinnulausi neytandinn 

 Þó svo að framkvæmdin hafi ekki verið sú sama í þessari rannsókn ýtir það undir 

niðurstöður Darden og Ashton (1974) að viðskiptavini í matvöruverslunum megi flokka 

gróflega í hagkvæma neytendur sem fylgjast vel með vöruverði, neytendur sem versla 

eftir hentugleika og neytendur sem er alveg sama. Auk þess benda báðar rannsóknirnar 
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til þess að neytendur þurfa ekki endilega að vera innan eins hóps heldur geta þeir gert 

kröfur um marga af þessum þáttum (Williams, Panter, og Nichols, 1978). 

Bellenger og Korgaonkar (1980) taka undir flokkun Darden og Ashton (1974) og taka 

upp þráðinn á smásölumarkaði. Þeir beina sjónum sínum að neytandanum sem verslar 

sér til skemmtunar ólíkt hagkvæma neytandanum og þeim sem versla út frá þægindum  

(nálægð við heimili þeirra og þess háttar). Þeir vinna út frá tilgátunni um að neytandinn 

sem verslar sér til skemmtunar megi skilgreina og aðgreina, frá hagkvæma 

neytandanum á eftirfarandi hátt: 

 neytandinn kaupir meira af vörum sem hann ætlaði sér ekki við upphaf 

verslunarferðarinnar, hann eyðir meiri tíma í hverri verslunarferð og er líklegri 

til að halda áfram að versla eftir upphaflegu innkaupin. Þessi flokkur neytenda 

er líklegri til að versla í stórmörkuðum 

 hópurinn samanstendur að miklu leyti af konum sem eru fremur vel stæðar 

 þeir sem versla sér til skemmtunar eru líklegri til að vera félagslega virkir 

einstaklingar. 

Niðurstöður Bellenger og Korgaonkar (1980) sýndu að 69 prósent þeirra sem svöruðu 

spurningalistunum má flokka sem neytendur sem versla sér til skemmtunar. Þó verður 

að hafa fyrirvara á því að þeir sem teljast til þessa hóps eru líklegri til að svara 

spurningalistum en hinir sem teljast hagkvæmir neytendur. Ástæðan fyrir því er að 

spurningalistinn var lagður fyrir í verslunarmiðstöð sem dregur frekar að sér neytendur 

sem versla sér til skemmtunar. Þessar niðurstöður renna stoðum undir þá hugmynd að 

með því að gera greinarmun á þessum tveimur stóru (og almennu) hópum er hægt að 

miða markaðsstarf sitt betur að þeim hóp sem hentar hverri verslun fyrir sig. Stórar 

verslunarmiðstöðvar geta t.d. náð vel til viðskiptavina sinna, sem eru samkvæmt þessu 

meira og minna á staðnum til að versla sér til skemmtunar, með því að bjóða upp á 

kynningar á göngum verslunarkjarnans og þannig ýtt undir upplýsingaöflun þessa hóps 

við næstu kaup. 

Af upptalningunni að framan má sjá að í gegnum tíðina hefur safnast í sarpinn af 

fjölbreytilegum skilgreiningum á þeim flokkum sem neytendur falla í út frá því hvernig 

þeir velja sér verslanir og vörur. Grunnhugsunin á bakvið formgerðarflokkunina er að 

koma auga á ákveðnar týpur af neytendum. Þó svo að samræmið á milli rannsókna sé 
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ekki mikið má sjá að hagkvæmi neytandinn, neytandinn sem verslar sér til skemmtunar 

og sinnulausi neytandinn koma upp hjá flestum sem ákveðnar týpur af neytendum. 

Ósamræmið er ekki skrýtið ef tekið er mið af ólíkum rannsóknaraðferðum og ólíkum 

viðfangsefnum sem flokkunin á sér stað út frá. Flokkunarfræðin hefur tekið mið af 

einstökum vörum (t.d. snyrtivörur), vöruúrvali ákveðinna vöruflokka ( t.d. matvara) og 

mismunandi verslanna ( verslunarkjarnar og kaupmenn á horninu) svo dæmi séu nefnd. 

Það væri klárlega hægt að alhæfa meira um neytendur með því að samræma betur þær 

rannsóknaraðferðir sem notast er við hverju sinni og hafa skýran ramma utan um 

rannsóknarefnin, þ.e. hvort rannsóknarteymin séu að flokka eftir vöru, vöruflokk eða 

ákveðnum verslunum (Westbrook og Black, 1985). 

 

3.3 Flokkun eftir persónueiginleikum neytenda 

Eitt af þeim hugtökum sem væri viðeigandi að nota til að byggja upp góðan grunn í 

flokkunarfræðum neytenda væri hvatinn sem liggur að baki kaupunum (e. shopping 

motivation). Eins og fram kom í kaflanum um neytendahegðun er hvatinn til að kaupa 

vöru einn af innri þáttunum sem stýra því hvort við tökum ákvörðun um að kaupa vöru 

eða ekki.  Rammi sem byggir á þessu hugtaki væri ekki bara nytsamlegur fyrir smásala til 

að átta sig betur á því hvað það er sem fær neytendur til að taka ákvörðun um kaup á 

vöru heldur mundi hann nýtast fræðimönnum til að þróa yfirgripsmeiri kenningar 

varðandi neytendahegðun (Westbrook og Black, 1985). 

Tauber (1972) benti t.d. á í sinni rannsókn að fræðimenn á sjötta áratugnum hefðu að 

mestu leyti lagt áherslu á að komast að því af hverju fólk verslar í ákveðnum búðum og 

hvers vegna fólk velur þær búðir sem það fer í (eins og sjá má á umfjölluninni hér að 

framan). Tauber vildi meina að grundvallarspurningunni um „af hverju verslar fólk yfir 

höfuð ?“ væri ósvarað. Hann setur fram kenningu þess efnis að hvatinn sem liggi að baki 

þegar neytendur ákveða að fara út að versla sé samspil margra persónulegra og 

félagslegra þátta. Tauber tók ítarleg viðtöl við karla og konur og komst að því að 

hvatarnir sem liggja að baki þess að fara út að versla megi skipta í tvennt, persónulegir 

hvatar og félagslegir hvatar. Þeir persónulegi hvatar sem Tauber telur að liggi að baki 

verslunarferðar eru:  
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 Tækifærið til að sinna fyrirfram ákveðnu hlutverki sem fólk telur sig gegna í 

samfélagi sínu, sem dæmi um þetta má nefna að húsmæður (á þessum tíma!) 

telja það hlutverk sitt að versla í matinn fyrir fjölskylduna 

 dægrastytting 

 verðlaun, t.d. þegar fólk fer og kaupir sér eitthvað fallegt þegar það er 

niðurdregið til að gleðja sig 

 að kynna sér það nýjasta í tískunni 

 líkamleg hreyfing, þótt ótrúlegt megi virðast þá heimsækir fólk 

verslunarmiðstöðvar til að ná góðum göngutúr 

 skynörvun, að sýna sig og sjá aðra og líta á það sem í boði er.  

 Félagslegu hvatarnir sem Tauber fann hjá viðfangsefnum sínum voru:  

 Félagsleg upplifun og/eða samskipti utan heimilis 

 samskipti við hóp fólks sem hefur svipuð áhugamál og þú 

 að tengjast jafnöldrum sínum, dæmi um þetta er þegar unglingar safnast 

saman í verslunarkjörnum 

 að gera reyfarakaup. 

 Af þessari upptalningu má sjá að verslunarferð þarf ekki endilega að snúast um 

vöruna eða búðina sem þú heimsækir heldur getur verið um félagslega athöfn að ræða 

og þá er mikilvægt að þekkja þá hvata sem liggja að baki.  

Westbrook og Black (1985) halda áfram á svipaðri braut og Tauber (1972) gerði 

rúmum áratug fyrr. Þeir benda á ákveðna vöntun á kenningum og rannsóknaraðferðum 

til að komast að hvötunum sem liggja að baki þegar neytendur eru flokkaðir á grundvelli 

þess hvernig og hvar þeir versla. Þeir tóku ítarleg viðtöl við 203 konur og fundu 

samsvörun við flokkun Tauber (1972) og leggja til að skilgreina megi neytendur í sjö 

mismunandi víddir eftir því hver hvatinnn er sem liggur að baki þess að fólk fer í 

verslunarferð, sjá töflu 2. 
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Tafla 2: Mismunandi víddir neytenda út frá verslunarhvata (Westbrook og Black, 1985)  

Vídd Hvati 

Fyrirsjánaleg gagnsemi verslunarhvati sem snýr að ávinningnum 
og/eða þeirri vellíðan sem varan kemur til 
með að veita viðkomandi 

Fyrirfram ákveðið hlutverk verslunarhvati sem snýr að því að sinna 
hlutverki sínu innan samfélagsins, tilheyra 
ákveðnum hóp. Þessi hvati snýst um að 
vera hagsýn(n) og leita að bestu kjörunum 

Samningaviðræður verslunarhvati sem snýr að því að ná 
hagstæðum kjörum sem veita manni 
forskot á aðra. Þessi hvati er algengur í 
miðausturlöndum þar sem hægt er að 
„prútta“ við seljendur en ekki eins 
algengur í hinum vestræna heimi. 

Hafa val verslunarhvatinn snýst um að leita að 
réttu vörunni og finna hana. Ánægja sem 
hlýst af því að hafa val en finna 
nákvæmlega það sem leitað var að 

Tengslamyndun verslunarhvatinn sem liggur að baki þess 
að eiga samskipti við aðra. Bein tengsl 
myndast í gegnum félagsleg samskipti og 
óbein tengsl myndast við verslanir sem 
neytendur sýna tryggð við 

Völd verslunarhvati sem felur í sér að sýna sig í 
félagslegu umhverfi og jafnvel að hafa 
völd yfir afgreiðslufólki sem á að þjóna þér 
og þínum tilgangi 

Örvun verslunarhvatinn snýst um að sjá og finna 
eitthvað nýtt og spennandi  í 
verslunarferðinni. 

 

Westbrook og Black (1985) könnuðu auk þess hvort hægt væri að flokka verslun í 

stórverslunum  á  grundvelli verslunarhvata neytenda og komust að því að um 6 

mismunandi hópa var að ræða en munurinn á þeim lá aðallega í því hvort neytendur 

hefðu ánægju af því að versla eða ekki. Fyrsti hópurinn var sá sem býr yfir nánast öllum 

víddunum hér að framan og samsvarar sér við þann hóp sem Bellenger og Korgaonkar 

(1980) skilgreindu í sínum rannsóknum sem „neytandinn sem verslar sér til 

skemmtunar“ (e. Recreational shopper). Þessi hópur fer í stórverslanir með það fyrir 

augum að versla, en áherslan er á athöfnina sjálfa en ekki vöruna.  Annar hópur sem 
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Westbrook og Black komu auga á er sá sem dregur ánægju sína ekki  af athöfninni sjálfri 

heldur leitast við að ná hagstæðum kjörum, finna réttu vöruna og  láta þjóna sér í 

leiðinni, þessi hópur hefur ekki verið skilgreindur áður.  Þriðji hópurinn samanstendur af 

sinnulausum neytendum sem hefur verið skilgreindur í fyrri rannsókn (Darden og Ashton 

1974). Í fjórða og fimmta hópnum er hagkvæmi neytandinn sem Stone (1954) benti á. 

Westbrook og Black skipta þessum hópi hinsvegar í tvennt, annarsvegar hagkvæmi 

neytandinn sem stýrist eingöngu af hagkvæmni við val á vöru og hefur enga ánægju af 

athöfninni og hinsvegar hagkvæmi neytandinn sem stýrist einnig af öðrum þáttum sem  

leiða til ánægju vegna hagkvæmninnar. Seinni hópurinn er sá stærsti sem Westbrook og 

Black gátu skilgreint út frá hvötum til að versla í stórverslunum.  Sjötti og síðasti 

hópurinn er sérkennilegur þar sem hann samanstendur af neytendum sem virðast ekki 

stýrast, nema að mjög litlu leyti af hvötunum sem eru forsendurnar fyrir víddunum sjö 

(Westbrook og Black 1985). 

Lysonski, Durvasula og Zotos (1996) vilja meina að þessi nálgun, þ.e. að flokka 

neytendur eftir persónueiginleikum sé sú sem lýsir ákvörðunarstíl neytenda best þar 

sem áherslan er á hugrænt og tilfinningalegt ástand hans þegar hann velur vöru. 

Samkvæmt þessari nálgun má finna ákvörðunarstíl einstaklinga með því að ákvarða 

hvert almennt viðhorf þeirra er gagnvart því að fara að versla. 

 Tekið saman þá er ljóst að mikil vinna hefur farið í að skilgreina neytendahegðun í 

gegnum tíðina. Þrátt fyrir ólíkar nálganir þá er markmiðið það sama, að finna hvað það 

er sem fær fólk til að haga sér á ákveðinn hátt þegar það verslar. Hvort sem um ræðir 

sálfræðilega viðbót við lýðfræðina í lífsstílsnálguninni, rannsóknir á hegðun innan 

verslanna og tryggð við verslanir eins og formgerðarflokkunin leggur til eða hreinlega að 

athuga hvaða persónulegu eða félagslegu hvatar  það eru sem fá neytendur til að versla 

eins og persónueiginleikanálgunin leggur upp með,  þá snýst þetta allt saman um að 

geta sagt fyrir um hegðun fólks. Draumur hvers markaðsmanns er að geta skilgreint 

markhópinn sinn vel og vandlega og hagað markaðsstarfi sínu á þann hátt að sá hópur 

fái nákvæmlega það sem hann leitar að og geti nálgast það á þann hátt sem hentar best. 
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3.4 Mælitæki fyrir ákvörðunarstíl neytenda 

Eins og mynd 1 sýnir þá  telja Sproles og Kendall (1986)  að allar þrjár nálganirnar gefi  

góðan grunn að því að lýsa ákvörðunarstíl neytenda. Þau benda hinsvegar á að þessar 

rannsóknir hafi meira og minna snúist um að auðvelda markaðsfólki að finna markhópa 

sína og að vöntun hafi verið á mælitæki sem auðveldar fræðimönnum að mæla þá þætti 

sem  einkenna neytendur og lýsa ákvörðunarstíl þeirra.   Til að slíkt mælitæki gagnist 

fræðimönnum þarf það að vera góður mælikvarði á eftirfarandi fjögur atriði: 

 

1) Mælitækið þarf að vera lýsandi fyrir   það andlega hugarástand sem einkennir  

neytandann  þegar hann er í raun og veru að versla. 

2) mælitækið þarf að ná að flokka vel eftir einkennunum (e characteristics)  til að 

hægt sé að skilgreina fáa og óháða hópa fólks með ákveðinn ákvörðunarstíl. 

3)  mælitækið þarf að mæla hvernig neytandi  flokkast út frá  hverju og einu 

einkenni sem gefið er.  Það getur verið að ákvörðunarstíll hvers og eins sé blanda 

af mörgum einkennum. 

4) mælitækið þarf að gagnast fræðimönnum og öðrum sem hafa áhuga á neytenda 

rannsóknum. Niðurstaðan á að geta nýst þeim sem fræða neytendur um hegðun 

þeirra, s.s. kennarar og ekki síst fjármálaráðgjafar sem geta þá bent neytendum á 

vankanta í ákvörðunarstíl þeirra. 

Með þetta í huga fóru Sproles og Kendall (1986) yfir  þær nálganir sem fyrir lágu í 

neytendarannsóknum, meðal annars þær þrjár nálganir  sem fjallað var um hér að 

framan, til að finna þá þætti  sem lýsa best ákvörðunarstíl neytenda.  Þau settu 

saman 40 þátta lista sem þau kalla CSI (e. Consumer Style Inventory) en með listanum 

má skilgreina átta mismunandi einkenni neytenda og skilgreina ákvörðunarstíl þeirra 

út frá þessum einkennum, sjá einkennin í töflu 3. 
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Tafla 3: Einkenni CSI 

Númer Einkenni 

1 neytandi með fullkomnunaráráttu sem velur hágæðavörur 

2 neytandi sem þekkir vörumerki og velur þau dýru, hann telur að hátt verð 

þýði mikil gæði 

3 neytandi sem  fylgist vel með tískunni og þekkir hvað er nýtt 

4 neytandinn sem verslar sér til skemmtunar og nýtur þess 

5 neytandinn sem velur vöru eftir verði, vill fá peninganna virði 

6 neytandinn sem er hvatvís og kærulaus við vöruval 

7 neytandinn sem verður ringlaður vegna offramboðs og veit ekki hvað hann 

á að velja 

8 neytandinn sem stýrist af vanafestu og verslar það sem hann þekkir 

 

Þessi einkenni eru grunnurinn að CSI og verður sú stytting notuð í ritgerðinni héðan 

af. Númerin í töflu 3 verða auk þess notuð til að vísa til ákvörðunarstíls héðan af. 

Þar sem alþjóðamarkaðurinn verður samþættari með hverju árinu er eðlilegt að 

neytendarannsóknir beinist í auknum mæli að aðferðum og mælitækjum sem má nota í 

alþjóða samhengi (Durvasula, Lysonski og Andrews, 1993). CSI er það mælitæki sem 

hefur verið hvað mest notað í því samhengi og spurningalistinn hefur verið lagður fyrir í  

mörgum löndum utan Bandaríkjanna,  svo sem Nýja Sjálandi,  Grikklandi, Indlandi,  Kína  

og Suður Kóreu (Durvasula, Lysonski og Andrews 1993; Lysonski, Durvasula og Zotos 

1996; Fan og Xiao 1998; Hafstrom, Chae og Chung 1992).  Lysonski og félagar (1996) 

framkvæmdu rannsókn í fjórum löndum í einu: Grikklandi, Indlandi , Nýja Sjálandi og  

Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirra benda til þess að hægt sé að  nota  CSI (með örlítið 

breyttu sniði) í öllum þessum löndum.  Sameiginleg einkenni  mátti greina í neytendum 

allra landa en þau voru: neytandi sem þekkir vörumerki og velur þau dýru , neytandi sem  

fylgist vel með tískunni og þekkir hvað er nýtt og neytandinn sem stýrist af vanafesti og 

verslar það sem hann þekkir. Rannsóknin leiddi hinsvegar líka í ljós að sennilega er CSI 

nytsamlegri til að ákvarða ákvörðunarstíl neytenda í þróuðu löndunum (Bandaríkjunum 



 

23 

og Nýja Sjálandi) en í þeim vanþróuðu (Grikkland og Indland) og töldu þeir ástæðuna  

helst vera að mikill munur er á smásölumarkaði og verslunarmenningu landanna.   

Munurinn á smásölumarkaðnum í austurlöndum miðað við vestræn lönd hefur 

einmitt ýtt mörgum rannsóknarteymum út í athuganir í Asíu (Fan og Xiao,1998; 

Hafstrom, Chae og Chung 1992; Hiu o.fl. 2001). Miklar breytingar á smásölumarkaði  í 

Kína á undanförnum áratugum hafa haft það í för með sér að ákvörðunarstíll kínverskra 

ungmenna er að þróast í  þá átt sem sést í vestrænum menningum (Hiu, Wang og Chang 

2001). Hafstrom og félagar (1992) lögðu CSI fyrir ungmenni í Suður Kóreu  með það fyrir 

augum að athuga hvort spurningalistinn sé gjaldgengur þar í landi og í framhaldi að 

meta ákvörðunarstíl Suður Kórenskra ungmenna. Í ljós kom að sjö af þeim átta 

einkennum sem CSI þeirra Sprole og Kendall (1986) styðst við eiga einnig við um 

ákvörðunarstíl Suður Kórenskra ungmenna. Það má því halda því (varlega) fram að 

mögulega megi nota CSI í alþjóðlegu samhengi og að munurinn á milli Suður Kóreu og 

Bandaríkjanna sé ekkert svo mikill hvað ákvörðunarstíl varðar. 

Fan og Xiao (1998) komust að því að með því að nota sjö einkenni í stað þeirra átta 

sem Sproles og Kendall (1986) nota má komast að því hvernig ákvörðunarstíll kínverskra 

neytenda er. Þeir vilja meina að  almennt sé ekki mikill munur á ákvörðunarstíl neytenda 

í  austri og vestri en þó megi sjá mun sem  skýra má útfrá því hversu  ólíkir markaðir 

þetta eru, kaupmátturinn er  til dæmis ekki nærri því eins mikill hjá kínverskum 

neytendum.  Í rannsókn sem framkvæmd var í Kína af  Hiu og félögum (2001) var líka 

notast við  sjö einkenna módel. Ástæðan fyrir því að þeir geta ekki notað átta einkenna 

módel er að fjarlægja þurfti 22 þætti sem CSI byggir á til að  aðlaga spurningalistann að 

þessum markaði. Þessi munur þýðir þó ekki að  það sé ekki hægt að nota CSI í Kína 

heldur þarf að þróa hann betur að ríkjandi kaup- og smásölumenningu.   Hiu og félagar 

(2001) fundu að fimm af þeim sjö einkennum sem  hægt er að nota í Kína eru þau sömu 

og í Bandaríkjunum:  neytandi með fullkomnunaráttu sem velur hágæðavörur, 

neytandinn sem verslar sér til skemmtunar og nýtur þess, neytandinn sem velur vöru 

eftir verði (vill fá peninganna virði) og  neytandinn sem verður ringlaður vegna 

offramboðs og veit ekki hvað hann á að velja (Bauer og Sauer, 2006). 

Svipaða sögu er að segja um Evrópu ef marka má fræðin. Walsh og félagar (2001) 

lögðu CSI fyrir í Þýskalandi og niðurstaðan var að ekki var hægt að staðfesta átta 
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einkenna módelið að fullu en sex einkenni voru sameiginleg CSI þeirra Sproles og 

Kendall, þau voru: Neytandi með fullkomnunaráttu sem velur hágæðavörur, neytandi 

sem þekkir vörumerki og velur þau dýru, neytandinn sem verslar sér til skemmtunar og 

nýtur þess, neytandi sem  fylgist vel með tískunni og þekkir hvað er nýtt og neytandinn 

sem er hvatvís og kærulaus við vöruval. Walsh og félagar (2001) fundu auk þess nýtt 

einkenni hjá þýskum neytendum en það er: Neytandinn sem vill fjölbreytileika ( e. 

Variety seeking). Neytendur sem skora hátt í þessu einkenni eru líklegir til að skipta oft 

um vörumerki, þrátt fyrir ánægju þeirra með það vörumerki sem þeir hafa kosið fram að 

því. Hvatinn á bakvið er að upplifa eitthvað nýtt og spennandi. Mitchell og Bates (1998) 

fundu einnig ný einkenni við rannsóknir á ákvörðunarstíl breskra neytenda, þessi nýju 

einkenni fólu í sér tímasparnað og tryggð við ákveðnar búðir. Að öðru leyti virtist 

bandaríska útgáfan virka vel á Bretlandi. 

Ef á heildina er litið þá er varla hægt að alhæfa að hægt sé að nota CSI á alþjóða 

vettvangi  án þess að aðlaga hann að hverjum markaði fyrir sig. Það segir okkur að 

prófun á mælitækinu þarf að eiga sér stað  áður en hægt er að nota niðurstöður þess til 

áframhaldandi greiningar á ákvörðunarstíl neytenda (Walsh og félagar 2001). Bauer og 

félagar (2006) benda réttilega á að rannsóknir á ákvörðunarstíl neytenda hafi að miklu 

leyti verið einskorðaðar við  átta einkenna CSI mælitæki þeirra Sproles og Kendall í 

gegnum tíðina. Þeir benda á að þrátt fyrir ítrekaðar prófanir á mælitækinu í hinum ýmsu 

löndum þá vanti mikilvægan þátt inn í fræðilegu umræðuna, þ.e. áhrif vöruflokka á 

ákvörðunarstíl neytenda (Bauer og félagar, 2006) .  Í raun og veru þá benda þau Sproles 

og Kendall (1986) sjálf á að „neytandi getur sannarlega búið yfir mismunandi 

ákvörðunarstíl fyrir hvern vöruflokk fyrir sig“ (bls 277) en rannsóknarteymin sem fjallað 

var um að framan taka ekki tillit til þessa. Það segir sig í rauninni sjálft að neytandi svarar 

ekki eins ef hann er spurður út í hegðun sína við matarinnkaup eða hátískuvöru. 

 Bauer og félagar (2006) grandskoða hvern þátt í CSI og leggja til betrumbætt 

mælitæki. Niðurstaða þeirra er sjö einkenna mælitæki sem er tengist upplifun 

neytandans við val á vöru í þeim vöruflokki sem athugun fer fram á. Nýja mælitækið 

þeirra hefur fimm einkenni sem eru svipuð nokkrum upphaflegu þáttunum í CSI en þeir 

eru: neytandinn sem er með fullkomnunaráráttu, neytandi sem þekkir vörumerki og 

velur þau dýru, neytandinn sem velur vöru eftir verði, vörumerkjatryggð/verslunar 
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tryggð (neytandinn sem verslar út frá vanafestu) og neytandinn sem er hvatvís. Þeir 

bættu auk þess við tveimur einkennum en þau eru: neytandinn sem er nýjungagjarn og 

sá sem sækist eftir fjölbreytileika (e. Innovativeness / Variety seeking). Þetta eru sömu 

þættir og  Walsh og félagar (2001) fundu í Þýskalandi.  Bauer og félagar benda á að það 

hafi vissulega verið þægilegt að geta notað eitt mælitæki á alla hópa, innan allra landa, 

óháð vöru en sú er ekki raunin. Þeir hvetja til frekari rannsókna og þróunar á 

mælitækjum sem geta spáð fyrir um ákvörðunarstíl neytenda fyrir hvern vöruflokk fyrir 

sig. Niðurstöður úr slíkum rannsóknum væru ekki einungis mikilvægar fyrir 

áframhaldandi neytendarannsóknir og fyrir markaðsfólk heldur gæti gefið hinum 

almenna neytanda innsýn inn í eigin ákvörðunarstíl (Bauer og félagar 2006).  
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4 Aðferð 

Megindleg rannsókn var framkvæmd þar  sem þátttakendur svöruðu rafrænum 

spurningalista. Hér á eftir verður farið yfir þátttakendur, mælitækið og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

4.1 Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem þátttakendur svöruðu spurningalistanum í 

gegnum QuestionPro. Það voru 323 þátttakendur sem svöruðu öllum spurningunum í  

könnuninni af þeim 518 sem byrjuðu að svara en luku ekki við spurningalistann. Notast 

var við öll svör við úrvinnslu gagna, óháð því hvort fólk kláraði spurningalistann eða ekki.   

Konur voru í miklum meirihluta þeirra sem svöruðu, eða um 73%. Kann það að skýrast af 

því að könnunin var birt á facebook síðum kvenna sem eiga fleiri konu en karlavini. 

Flestir sem svöruðu voru á aldursbilinu 36-45 ára, eða tæp 37%. Þátttakendur eru vel 

menntaðir þar sem um 40% þeirra sem svöruðu eru með  framhaldsmenntun úr 

háskóla.  Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu eiga börn eða um 82% og algengast var að 

þátttakendur ættu 2 börn. Allar bakgrunnsbreytur ásamt hlutfalli má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4: Bakgrunnsbreytur og hlutfall 

Kyn Hlutfall 

Konur 73,3% 

Karlar 26,7% 

Aldur Hlutfall 

Yngri en 25 ára 6,5% 

26-35 ára 26,2% 

36-45 ára 36,7% 

46-55 ára 19,8% 

Eldri en 56 ára 10,8% 

Hæsta menntunarstig Hlutfall 

Grunnskólapróf 5,9% 

Framhaldsskólapróf 16,6% 

Grunnmenntun úr Háskóla 34,4% 

Framhaldsmenntun úr Háskóla 40,6% 

Annað 2,5% 

Hjúskaparstaða Hlutfall 

Einhleypur 19,9% 

Gift/kvæntur/í staðfestri samvist eða í sambúð 73,8% 

Ekkja eða ekill 0,6% 

Í sambandi 5,6% 

Hverjar eru að jafnaði samanlagðar tekjur þínar og 
maka 

Hlutfall 

Lægri en 400 þúsund krónur 22,1% 

400 til 599 þúsund krónur 19,2% 

600 til 799 þúsund krónur 23,7% 

800 til 999 þúsund krónur 16,3% 

1 miljón eða hærri 18,6% 

Átt þú barn/börn Hlutfall 

Já  82,2% 

Nei 17,8% 

Hversu mörg börn átt þú Hlutfall 

1 barn 16,7% 

2 börn 41,3% 

3 börn 28,4% 

4 börn 11,4% 

5 börn eða fleiri 2,3% 
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4.2 Mælitækið  

Spurningalistinn samanstendur af 45 spurningum og var hann mótaður úr CSI þeirra 

Sproles og Kendall (1996) og spurningalista Bauer og félaga (2006), sjá mælitækið í 

viðauka 1. Sá síðarnefndi er sjö einkenna mælitæki sem tengist vali á vöru innan 

ákveðins vöruflokks og þar sem það á ekki við í þessari rannsókn var ekki heppilegt að 

nota hann í heild sinni. Mótun spurningalistans í þessari rannsókn fól í sér að fara 

milliveginn á milli þessara spurningalista og var ákvörðunarstíll íslenskra neytenda því 

metinn út frá átta einkennum Sproles og Kendall (1986) og tveimur einkennum Bauer og 

félaga (2006). Einkennin má sjá í töflu 5: 

Tafla 5: Einkenni sem metin voru í mælitækinu 

Númer Einkenni Spurningalisti  

1 Neytandi með fullkomnunaráttu 
sem velur hágæðavörur 

 

Sproles og Kendall (1986) 

2 Neytandi sem þekkir vörumerki og 
velur þau dýru, hann telur að hátt 
verð þýði mikil gæði 

 

Sproles og Kendall (1986) 

3 Neytandi sem  fylgist vel með 
tískunni og þekkir hvað er nýtt 

 

Sproles og Kendall (1986) 

4 Neytandinn sem verslar sér til 
skemmtunar og nýtur þess 

 

Sproles og Kendall (1986) 

5 Neytandinn sem velur vöru eftir 
verði, vill fá peninganna virði 

 

Sproles og Kendall (1986) 

6 Neytandinn sem er hvatvís og 
kærulaus við vöruval 

 

Sproles og Kendall (1986) 

7 Neytandinn sem verður ringlaður 
vegna offramboðs og veit ekki hvað 
hann á að velja 

 

Sproles og Kendall (1986) 

8 Neytandinn sem stýrist af vanafestu 
og verslar það sem hann þekkir 

 

Sproles og Kendall (1986) 

9 Neytandinn sem vill fjölbreytileika Bauer og félagar (2006) 

10 Neytandinn sem er nýjungagjarn Bauer og félagar (2006) 
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Spurningarnar voru þýddar og bakþýddar af Þóru Christiansen og Guðmundi 

Guðmundssyni til að tryggja að spurningarnar kæmust rétt til skila.   

Fyrstu 45 spurningarnar voru á Likert-skalanum 1-5 þar sem 1 stóð fyrir „mjög 

ósammála“ og 5 stóð fyrir „mjög sammála“. Fyrir mistök gátu þátttakendur valið fleiri en 

einn valmöguleika í hverju svari.  Æskilegt hefði verið að geta lokað spurningunni svo 

aðeins væri hægt að velja einn valmöguleika til að auðvelda úrvinnslu gagnanna. 

Brugðist var við þessu með því að merkja þær spurningar sem þátttakendur svöruðu á 

þennan hátt sem ósvarað (e. missing) þær eru þar með ekki taldar með í úrvinnslu 

gagna. Síðustu spurningarnar voru bakgrunnsspurningar. 

 

4.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd með megindlegri aðferð þar sem spurningakönnun var 

notuð. Spurningalistinn var birtur á facebook síðum Maríu Bjarkar Ólafsdóttur og Auðar 

Hermannsdóttur 2. maí 2013. Vinir voru hvattir til að svara spurningalistanum og til þess 

að endurbirta á sínar síður til að ná til sem flestra. 

Notast var við QuestionPro Survey forritið (http://www.questionpro.com) til að 

útbúa og birta spurningalistann. Unnið var úr niðurstöðum í SPSS statistics 21. Notast 

var við ályktunartölfræði, t-próf og dreifigreiningu (Analysis of Variance, ANOVA) til að 

bera saman.  



 

30 

 

5 Niðurstöður 

Í töflu 6 má sjá heildarniðurstöður fyrir hverja breytu fyrir sig. Ef fimm hæstu meðaltölin 

eru skoðuð þá er ákveðin vísbending um að íslenskir neytendur í heild sinni kjósa 

gæðavörur, eru vörumerkjahollir og gera kröfur til þess sem þeir kaupa.  Þó má sjá að 

aukin fræðsla um vörumerki virðist ekki hafa góð áhrif á íslenska neytendur heldur 

veldur því að þeim finnst erfiðara að velja. 

Ef lægstu meðaltölin eru skoðuð sést að íslenskir neytendur velta því vel fyrir sér 

hvað þeir kaupa og virðast ekki vera ginkeyptir fyrir best auglýst vörumerkjunum. Þeir 

flýta sér ekki í  verslunarferðum en hafa enga sérstaka ánægju af því að versla heldur. 

Fáir íslenskir neytendur telja að fataskápur þeirra sé í takt við nýjustu tísku. 
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Tafla 6: Heildarniðurstöður  

Breyta Fjöldi meðaltal Staðalfrávik 

Mjög góð gæði eru mér mjög 
mikilvæg 

416 4.10 0,702 

Þegar ég hef fundið 
vörumerki sem mér líkar þá 
kaupi ég það reglulega 

358 3,88 0,733 

Ég á mér uppáhalds 
vörumerki sem ég kaupi 
aftur og aftur 

384 3,77 0,877 

Kröfur mínar og væntingar til 
þess sem ég kaupi eru mjög 
miklar 

388 3,75 0,703 

Því meira sem ég fræðist um 
vörur því þeim mun erfiðara 
er að velja 

361 3,62 0,881 

Það er gaman að kaupa 
eitthvað nýtt og spennandi 

361 3,62 0,881 

Ég kaupi venjulega það sem 
er nýjast á markaði 

358 3,60 0,922 

Ég leita vandlega til að fá 
sem mest virði fyrir 
peninginn 

359 3,60 0,922 

Ég fylgist vandlega með 
hversu miklu ég eyði 

420 3,57 0,998 

Ég fer venjulega í sömu 
verslanir í hvert sinn sem ég 
versla 

320 3,46 0,877 

Ég vil helst kaupa íslensk 
vörumerki 

418 3,41 1,035 

Venjulega legg ég mig fram 
um að kaupa vörur í hæsta 
gæðaflokki 

418 3,25 0,994 

Ég nýt þess verulega að 
prófa mismunandi vörur og 
vörumerki 

384 3,25 0,947 

Ég flýti mér í 
verslunarferðum 

341 3,24 1,014 

Ég ætti að skipuleggja kaup 
mín betur en ég geri 

337 3,23 1,049 

Ég kýs helst að kaupa þekkt 
vörumerki 

418 3,20 0,962 

Vara þarf ekki að vera 
fullkomin eða best til að 
hugnast mér 

387 3,20 0,963 
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Mér finnst ekki ánægjulegt 
að versla 

 

323 

 

3,19 

 

1,158 

Góðar sérverslanir bjóða 
bestu vörurnar 

341 3,15 0,880 

Ég kaupi eins mikið og ég get 
á útsöluverði 

385 3,07 1,155 

Ég tek mér tíma í að leita 
vandlega að bestu kjörunum 

341 3,04 0,911 

Að fara búð úr búð til að 
gera verðsamanburð er sóun 
á tíma mínum 

339 3,02 1,045 

Til að auka fjölbreytni versla 
ég í mismunandi verslunum  

340 3,01 0,976 

Ég tek oft óplanaðar 
kaupákvarðanir 

320 2,96 1,042 

Ég skipti reglulega um 
vörumerki sem ég kaupi 

359 2,93 0,850 

Það eru svo mörg vörumerki 
í boði að mér finnst það oft 
ruglandi 

383 2,85 1,033 

Það er stundum erfitt að 
velja í hvaða verslunum ég á 
að versla 

321 2,74 0,994 

Ég er hvatvís þegar ég versla 384 2,70 1,013 

Ég ætti að eyða meiri tíma í 
að ákveða hvort ég kaupi 
ákveðna vöru 

322 2,69 0,845 

Að jafnaði held ég að það sé 
ekki mikill gæðamunur á 
mismunandi vörumerkjum 

359 2,65 1,030 

Ég kýs venjulega dýrari 
vörumerki 

382 2,64 0,927 

Ég fer mjög varlega í það að 
reyna nýjar vörur eða 
vörumerki 

319 2,64 0,830 

Því hærra sem vöruverð er 
því meiri eru gæðin 

414 2,59 0,967 

Ég nýt þess að fara í búðir 
bara mér til ánægju 

344 2,59 1,242 

Allar þær upplýsingar sem ég 
fæ um mismunandi vörur 
rugla mig 

343 2,57 0,946 

Ég kýs að kaupa þau 
vörumerki sem seljast best 

413 2,52 0,920 

Nýtískulegur aðlaðandi stíll 
skiptir mjög miklu máli 

319 2,52 1,075 
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Ég tek oft lítt ígrundaðar 
kaupákvarðanir sem ég sé 
svo eftir seinna 

359 2,32 0,839 

Ódýrari vörur verða 
venjulega fyrir valinu hjá 
mér 

360 2,30 0,809 

Ég á venjulega einn eða fleiri 
klæðnaði eftir nýjustu tísku 

321 2,27 1,080 

Ég flýti mér að versla og 
kaupi fyrstu vöruna eða 
vörumerkið sem ég sé 

388 2,24 0,907 

Að fara að versla er eitt af 
því ánægjulegasta sem ég 
geri 

342 2,21 1,145 

Ég passa að fataskápurinn 
minn sé í takt við nýjustu 
tísku 

318 2,14 0,995 

Mest auglýstu vörumerkin 
eru venjulega mjög góður 
kostur 

419 2,12 0,814 

Ég velti í raun lítið fyrir mér 
því sem ég kaupi 

412 1,88 0,880 

 

5.1 Mismunandi ákvörðunarstílar karla og kvenna 

Munur var á afstöðu kynjanna með tilliti til 14 breyta. Karlar virtust vera hvatvísir 

(t(311)=2,20;p<0,05) og kærulausir (t(317)=2,47;p<0,05) í senn og telja frekar en konur 

að hærra vöruverð tryggi þeim meiri gæði (t(314)=2,53;p<0,05). Í töflu 7 má sjá hvaða 

breytur það eru sem einkenna ákvörðunarsíl íslenskra karla.  

Tafla 7: Ákvörðunarstíll íslenskra karla 

Breyta Karlar Konur Ákvörðunarstíll 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Því hærra sem vöruverð 
er því meiri eru gæðin 

2,81 

 

1,120 2,49 0,910 2 

Ég velti í raun lítið fyrir 
mér því sem ég kaupi 

2,05 

 

1,011 1,80 0,827 6 

Ég flýti mér í 
verslunarleiðangrum 

3,45 

 

1,025 3,14 1,012 6 

 

Konurnar virðast njóta þess meira en karlar að fara að versla, þær fara frekar í búðir 

sér til ánægju (t(320)=4,71;p<0,05) og telja að verslunaferðir séu með því 
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skemmtilegasta sem þær gera (t(318)=2,84;p<0,05). Nýtískulegur stíll skiptir þær máli 

(t(313)=2,10;p<0,05) og þær passa upp á að fataskápurinn beri þess merki 

(t(312)=2,91;p<0,05).  Þær virðast þó vilja halda í vanann og fara alltaf í sömu 

verslanirnar (t(314)=2,22;p<0,05) og velja sömu vörumerki eftir að þær hafa fundið það 

sem þeim líkar við (t(316)=4,27;p<0,05). Konur telja auk þess að með auknum 

upplýsingum (t(319)=4,78;p<0,05) og aukinni fræðslu (t(318)=3,37;p<0,05) um vörur og 

auknum fjölda vörumerkja (t(313)=3,67;p<0,05) verði þær ruglaðri í vali sínu. Konur velja 

frekar íslensk vörumerki (t(319)=4,40;p<0,05) sem bendir til þess að þær vilji vönduð 

vörumerki en þær eru jafnframt hagsýnar og velja ódýrari vörumerki 

(t(317)=2,02;p<0,05), sjá töflu 8. 

Tafla 8: Ákvörðunarstíll íslenskra kvenna 

Breyta Karlar Konur Ákvörðunarstíll 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Ég vil helst kaupa 
íslensk vörumerki 

3,02 

 

1,188 3,59 

 

 

0,945 

 

1 

Ódýrari vörumerki 
verða vanalega fyrir 
valinu hjá mér 

2,90 

 

0,921 3,13 

 

0,915 5 

Allar þær 
upplýsingar sem ég 
fæ um mismunandi 
vörur rugla mig 

2,16 

 

0,824 2,71 

 

0,947 7 

Það eru svo mörg 
vörumerki í boði að 
mér finnst það oft 
ruglandi 

2,51 

 

0,983 3,01 

 

1,114 7  

Því meira sem ég 
fræðist um vöruna 
þeim mun erfiðara 
er að velja 

2,45 

 

0,893 2,84 

 

0,924 7 

Ég nýt þess að fara í 
búðir, bara mér til 
ánægju 

2,07 

 

1,156 2,79 

 

1,230 4 

Að fara að versla er 
eitt það 
ánægjulegasta sem 
ég geri 

1,92 

 

1,049 2,33 

 

1,173 4 
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Ég fer venjulega í 
sömu verslanir í 
hvert skipti sem ég 
versla 

 

3,29 

 

 

0,872 

 

3,53 

 

 

0,862 

 

8 

Þegar ég hef fundið 
vörumerki sem mér 
líkar þá kaupi ég 
það reglulega 

3,61 

 

0,888 4,00 

 

0,633 8 

Nýtískulegur 
aðlaðandi stíll 
skiptir mig mjög 
miklu máli 

2,33 

 

1,106 2,61 

 

1,051 3 

Ég passa að 
fataskápurinn minn 
sé í takt við nýjustu 
tísku 

1,88 

 

0,880 2,25 

 

1,017 3 

 

5.2 Mismunandi ákvörðunarstílar eftir aldri 

Niðurstöður sýna mun á viðhorfi fólks í þremur breytum eftir aldri eins og sjá má í  töflu 

9. Yngra fólki ( yngra en 25 ára, 26-35 ára og 36-45 ára) finnst skemmtilegt að kaupa 

eitthvað nýtt og spennandi (F(4,317)=6,024;p<0,05) ef miðað er við 46-55 ára og 56 ára og 

eldri. Eldri kynslóðin, 46-55 ára og 56 ára og eldri telja það hinsvegar ekki ánægjulegt að 

versla (F(4,316)=3,817;p<0,05) ef miðað er við yngri hópana og er það í samræmi við fyrri 

fullyrðinguna. Elsti hópurinn, eldri en 56 ára fer varlega í það að reyna ný vörumerki 

(F(4,312)=2,244;p<0,05) ef miðað er við miðjuhópinn ( 36-45 ára). 

Tafla 9: Ákvörðunarstíll eftir aldri  

Breyta Yngri en 25 ára 26-35 ára 36-45 ára 46-55 ára Eldri en 56 ára Ákv.stíll 

 M Sf M Sf M Sf M Sf M Sf  

Það er 
gaman að 
kaupa 
eitthvað 
nýtt og 
spennandi 

4,05 

 

0,590 3,77 

 

0,812 3,67 

 

0,855 3,37 

 

0,938 3,14 

 

 1,033 10 

Mér finnst 
ekki 
ánægjulegt 
að versla 

2,55 

 

1,326 2,93 

 

1,044 3,28 

 

1,183 3,38 

 

1,156 3,47 

 

 1,022 8 

 

Ég fer mjög 
varlega í að 
reyna ný 
vörumerki 

2,43 

 

0,746 2,63 

 

0,854 2,50 

 

0,761 2,78 

 

0,832 3,00 

 

 0,921 8 



 

36 

 

 

 

5.3 Mismunandi ákvörðunarstílar eftir menntunarstigi 

Eins og niðurstöður í töflu 10 sýna þá er munur á viðhorfi fólks eftir menntunarstigi hvað 

fjórar breytur varða. Þeir sem eru með grunnskólapróf njóta þess verulega að prófa 

mismunandi vörur og vörumerki (F(4,308)=2,752;p<0,05) en telja þó að því meira sem 

þau fræðast um vöru því erfiðara verður að velja (F(4,313)=2,660;p<0,05) . Þeir sem eru 

með framhaldsskólapróf eru hvatvísari (F(4,309)=3,417;p<0,05) þegar þeir versla en þeir 

sem eru með framhaldmenntun úr háskóla. Einnig mátti sjá að þeir sem eru með 

framhaldsskólapróf taka oftar óplanaðar ákvarðanir (F(4,309)=3,242;p<0,05) miðað við 

hópinn sem hefur grunnmenntun úr háskóla og hópinn sem hefur 

framhaldsskólamenntun úr háskóla. 

Tafla 10: Ákvörðunarstíll eftir menntun  

Breyta Grunnsk.-próf Framhaldsk.-próf Grunnmenntun 
úr háskóla 

Framhalds- 

menntun 

úr háskóla 

Annað Ákvörðunar 

stíll 

 M Sf M Sf M Sf M Sf M Sf  

Ég nýt þess 
verulega að 
prófa 
mismunand
i vörur og 
vörumerki 

3,72 

 

0,826 3,35 

 

0,934 3,28 

 

0,936 3,04 

 

1,015 3,00 

 

1,19 9 

Því meira 
sem ég 
fræðist um 
vöru þeim 
mun 
erfiðara er 
að velja 

3,32 

 

0,671 2,69 

 

0,829 2,80 

 

0,984 2,60 0,940 3,13 

 

0,99 7 

Ég er 
hvatvís 
þegar ég 
versla 

3,11 

 

0,994 3,02 

 

1,059 2,62 

 

1,007 2,50 

 

0,996 2,63 

 

0,744 6 

Ég tek oft 
óplanaðar 
ákvarðanir 

3,21 

 

0,855 3,35 

 

0,926 2,81 

 

1,089 2,88 

 

1,030 3,25 

 

0,707 6 
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5.4 Mismunandi ákvörðunarstílar eftir tekjum 

Eins og niðurstöður í töflu 11 sýna var munur á viðhorfi hópanna eftir tekjum hvað fjórar 

breytur varðar. Hópurinn með lægstu launin, 400 þúsund velja frekar ódýrari vörur 

(F(4,304)=3,001;p<0,05) ef miðað er við hópinn sem er með hæstu tekjurnar. Fólk með 

lægstu launin telur einnig að þegar mörg vörumerki eru í boði verði það ruglað 

(F(4,299)=3,211;p<0,05) og því meiri upplýsingar (F(4306)=3,808;p<0,05) og fræðslu 

(F(4,305)=4,026;p<0,05) sem þessi hópur fær um vöruna því erfiðara þykir þeim að velja. 

Tafla 11: Ákvörðunarstíll eftir tekjum 

Breyta Lægri en 400 
þús. 

krónur 

400-599 þús. 

krónur 

600-799 þús. 

krónur 

800-999 þús. 

krónur 

Ein  miljón eða 
meira 

Ákvörðunar
-stíll 

 M Sf M Sf M Sf M Sf M Sf  

Ódýrari 
vörur 
verða 
oftar fyrir 
valinu hjá 
mér 

3,34 

 

0,971 3,10 

 

0,838 3,08 

 

0,903 2,96 

 

0,894 2,79 

 

0,967 5 

Það eru 
svo mörg 
vörumerki 
í gangi að 
mér finnst 
það oft 
ruglandi 

3,09 

 

1,092 2,97 

 

0,964 

 

2,87 

 

1,013 2,80 

 

1,096 2,47 

 

1,054 7 

Því meira 
sem ég 
fræðist 
um vörur 
þeim mun 
erfiðara er 
að velja 

3,01 

 

0,849 

 

2,78 

 

0,958 2,58 

 

0,965 2,86 

 

0,904 2,42 

 

0,925 7 

Allar þær 
upplýsing
ar sem ég 
fæ um 
mismunan
di vörur 
rugla mig 

2,80 

 

0,979 2,85 

 

0,962 2,45 

 

0,953 2,43 

 

0,806 2,28 

 

0,951 7 
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5.5 Mismunandi ákvörðunarstílar eftir hjúskaparstöðu 

Tafla 12 sýnir þær sex breytur þar sem munur var á milli neytenda eftir hjúskaparstöðu. 

Ekkjur og/eða ekklar leggja sig fram um að kaupa vöru í hæsta gæðaflokki 

(F(3,314)=3,598;p<0,05) á meðan fólk sem er í sambandi velur frekar ódýrari vörur 

(F(3,314)=4,965;p<0,05) . Fólk í sambandi tekur sér einnig meiri tíma í að leita vandlega 

að bestu kjörunum (F(3,314)=2,914;p<0,05) en telja jafnframt að þeir ættu að eyða enn 

meiri tíma í að ákveða hvort þeir ættu að kaupa ákveðna vöru eða ekki 

(F(3,313)=2,695;p<0,05). Þrátt fyrir það viðhorf telur sami hópurinn sig eiga einn eða 

fleiri klæðnaði eftir allra nýjustu tísku (F(3,312)=3,868;p<0,05) og nýstískulegur og 

aðlaðandi stíll skiptir hann mjög miklu máli (F(3,310)=3,736;p<0,05). 

Tafla 12: Ákvörðunarstíll eftir hjúskaparstöðu 

Breyta Einhleyp(ur) Gift/kvæntur, í 
staðfestri sambúð 

Ekkja eða ekkill Í sambandi Ákv.st 

 Meðaltal Sf Meðaltal Sf Meðaltal Sf Meðaltal Sf  

Venjulega 
legg ég 
mig fram 
um að 
kaupa 
vöru í 
hæsta 
gæðaflok
ki 

3,19 

 

0,938 3,31 

 

1,062 3,5 

 

0,707 2,50 

 

0,857 1 

Ódýrari 
vörur 
verða 
vanalega 
fyrir 
valinu hjá 
mér 

3,11 

 

0,882 

 

3.00 

 

0,929 2,50 

 

0,707 3,83 

 

0,786 5 

Ég tek 
mér tíma 
í að leita 
vandlega 
að bestu 
kjörunum 

2,98  

 

0,934 

 

3,03 

 

0,917 3,00 

 

1,414 3,67 

 

0,686 5 

Ég ætti að 
eyða 
meiri 
tíma í að 
ákveða 
hvort ég 
kaupi 
ákveðna 
vöru 

2,78 

 

0,934 2,62 

 

0,822 2,50 

 

0,707 3,17 

 

0,786 6 
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Ég á 
venjulega 
einn eða 
fl. 
klæðnaði 
eftir allra 
nýjustu 
tísku 

2,23 

 

1,095 2,21 

 

1,042 3,00 

 

1,414 3,06 

 

1,162 3 

Nýtískule
gur 
aðlaðandi 
stíll 
skiptir 
mig mjög 
miklu 
máli 

2,74 

 

1,109 2,42 

 

1,044 2,50 

 

0,707 3,17 

 

1,200 3 

 

 

5.6 Mismunandi ákvörðunarstílar barnafólks og barnlausra 

 

Barnlausir eru, eins og búast mátti við duglegri við að passa upp á að fataskápur þeirra 

sé í takt við nýjustu tísku (t(311)=2,322;p<0,05) enda má þar finna einn eða fleiri  

klæðnaði sem fylgja nýjust tískustraumum (t(314)=3,490;p<0,05). Nýtískulegur stíll 

skiptir þennan hóp máli (t(312)=2,536;p<0,05) og þau njóta þess að fara í búðir 

(t(319)=1,971;p<0,05) að kaupa nýja og spennandi hluti (t(317)=3,253;p<0,05). 

Barnlausir velta því lítið fyrir sér hvað þeir kaupa (t(310)=2,950;p<0,05), eru hvatvísir 

(t(312)=2,008;p<0,05) og taka oft óplanaðar ákvarðanir (t(313)=2,314;p<0,05), sjá töflu 

13. Fólk með börn telur það hinsvegar ekki til skemmtunar að versla 

(t(316)=3,402;p<0,05) og velur íslensk vörumerki fram yfir önnur (t(318)=2,273;p<0,05), 

sjá töflu 14. 
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Tafla 13: Ákvörðunarstíll barnlausra 

Breyta Barnlausir   Barnafólk  Ákvörðunarstíll 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Ég velti í raun lítið 
fyrir mér því sem 
ég kaupi 

2,19 

 

0,982 1,80 

 

0,853 6 

Ég er hvatvís þegar 
ég versla 

2,91 

 

1,023 2,61 

 

1,009 6 

Það er gaman að 
kaupa eitthvað 
nýtt og spennandi 

3,95 

 

0,692 3,53 

 

0,921 10 

Ég nýt þess að fara 
í búðir, bara mér til 
ánægju 

2,88 

 

1,255 2,52 

 

1,242 4 

Ég tek oft 
óplanaðar 
ákvarðanir 

3,25 

 

1,090 2,90 

 

1,022 6 

Ég á venjulega einn 
eða fleiri klæðnaði 
eftir allra nýjust 
tísku 

2,72 

 

1,146 2,18 

 

1,041 3 

Nýtískulegur 
aðlaðandi stíll 
skiptir mig mjög 
miklu máli 

2,86 

 

1,119 2,46 

 

1,059 3 

Ég passa að 
fataskápurinn 
minn sé í stíl við 
nýjust tísku 

2,43 

 

0,983 2,08 

 

0,995 3 

 

Tafla 14 :Ákvörðunarstíll barnafólks 

Breyta Barnlausir  Barnafólk  Ákvörðunarstíll 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik  

Ég vil helst 
kaupa íslenska 
vöru  

3,16 

 

0,960 3,50 

 

1,052 1 

Mér finnst ekki 
ánægjulegt að 
versla 

2,72 

 

1,098 3,28 

 

1,142 8 
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6 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hver ákvörðunarstíll íslenskra neytenda er. Til 

þess að komast að því var spurningalisti lagður fyrir sem var unnin út frá tveimur 

spurningalistum,  CSI þeirra Sproles og Kendall (1986) og spurningalista Bauer og félaga 

(2006). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðna vísbendingu um að íslenskir neytendur 

séu kröfuharðir vörumerkjahollir neytendur. Vitneskja um þessa tvo þætti sem virðast 

einkenna heildina gefur markaðsfólki íslenskra fyrirtækja tækifæri til að sníða 

markaðsstarf sitt að þeim. Ef smásali veit að viðskiptavinir hans eru vörumerkjahollir þá 

er lítið vit í því að vera með nýjungar á hverju horni. Ef sami smásali veit að 

viðskiptavinir hans gera miklar kröfur til þess sem þeir kaupa þá stýrir hann innkaupum 

sínum þannig að vöruvalið sé hentugt fyrir þann kröfuharða. Lykilinn er að vita, þekkja 

og skilja neytendur og geta unnið með þær upplýsingar sem rannsóknir sem þessar gefa 

vísbendingar um. Þegar vitneskjan liggur fyrir er auðveldara að flokka neytendur í 

smærri hópa og stýra markaðsstarfinu markvisst á þann markhóp sem verslar helst hjá 

þér.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að töluverður munur er á ákvörðunarstíl 

neytenda ef bakgrunnsbreyturnar eru skoðaðar. Munurinn var hvað mestur á milli karla 

og kvenna en þar má sjá mun á fjórtán breytum. Í upphafi voru rannsóknir á svið 

neytendahegðunar að mestu leyti beint að konum (Darden og Reynolds, 1971; Stone, 

1954). Stone (1954) formgerðaflokkaði hagkvæma kvenkyns neytendur sem Darden og 

Reynolds (1971) sáu einnig í sínum rannsóknum og  lýstu sem neytendum sem sækjast 

eftir gæðavöru á góðu verði. Þessi flokkun virðist einnig eiga við íslenskar konur sem 

neytendur en þær velja frekar íslensk (gæða) vörumerki en leitast jafnframt við að velja 

ódýrari vörumerki. Íslenskar konur skera sig líka frá körlunum hvað ánægju við verslun 

varðar. Bellenger og Korgaonkar (1980) vildu meina að neytendur sem versla sér til 

yndisauka séu að stórum hluta félagslega virkar konur sem kaupa meira af vöru en þær 
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ætluðu sér upphaflega. Þær eyða töluvert meiri tíma en karlar í hverri verslunarferð og 

eru þar af leiðandi líklegri til að halda áfram að versla eftir upphaflegu kaupin. Konurnar 

í rannsóknum Bellenger og Korgaonkar (1980) voru líklegri til að velja frekar stórmarkaði 

eða verslunarmiðstöðvar sem væru þá Kringlan eða Smáralind hér á landi. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar á Íslandi velja konurnar að fara aftur í sömu búðirnar 

þegar þær versla og því gott í markaðslegum tilgangi að ná þessum hóp inn og bjóða 

upp á vörur sem samræmast nýjustu tískustraumum því konurnar vilja að fataskápurinn 

sé í takt við nýjustu tísku og kaupa sömu vörumerkin aftur ef þeim líkar við þau. 

Westbrook og Black (1985) benda líka á að flokkun eftir persónueiginleikum neytenda 

bendir til þess að hvatinn á bakvið verslunarferð neytenda sem versla sér til 

skemmtunar sé ekki endilega að finna réttu vöruna heldur dregur þessi hópur jafnframt 

ánægju af ferðinni sjálfri. Áhugaverð niðurstaða þessarar rannsóknar  er að konur skera 

sig töluvert frá körlum þegar kemur að upplýsingum um vörur. Ef markaðsetning til 

íslenskra kvenna ætti að fara fram í verslunarmiðstöðum er vert að athuga að þessi 

hópur neytenda virðist ekki hafa mikinn áhuga á að fræðast  um vörur eða vörumerki og 

vilja alls ekki hafa of mörg vörumerki til að velja úr, slíkt veldur ruglingi hjá þeim. Til að 

setja upp dæmi væri ágætt fyrir snyrtivörubúðir að vera með kynningu á nýjasta 

kreminu sínu á göngum verslunarmiðstöðvanna, gefa prufur en passa að vera ekki með 

of mörg vörumerki í boði í einu. Eins og Tauber (1972) benti á fyrir mörgum áratugum 

má álykta að konur sem versla sér til skemmtunar stýrist af persónulegum hvötum til að 

kynna sér það nýjasta í tískunni, verðlauna sig og sýna sig og sjá aðra eins og sagt er.  

Karlar virðast ekki eiga heima á sama stað á markaðnum og konurnar því þeir 

flýta sér í verslunarleiðangrum og virðast ekki velta því mikið fyrir sér hvað þeir eru að 

kaupa, eru kærulausir við vöruval en telja um leið að hátt vöruverð sé merki um gæði 

vörunnar. Markaðssetning fyrir karlana sem eru  hvatvísir og kærulausir gæti reynst 

erfiðari en fyrir konurnar samkvæmt þessum niðurstöðum. Stone (1954) bendir á að 

með formgerðarflokkun megi greina sinnulausa neytendur sem er alveg sama hvar þeir 

versla og gera það í raun einungis út frá nauðsyn. Westbrook og Black (1985) benda 

einnig á að með flokkun eftir persónueiginleikum neytenda megi sjá að hvatinn sem 

liggur að baki verslunarferðum sinnulausra neytenda er ekki að hafa ánægju af ferðinni 

heldur að finna réttu vöruna, sem í tilfelli karlanna væri þá dýrari vörur sem þeir telja 
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vera í hæsta gæðaflokki. Hugsanlega væri hægt að álykta að hvatvísir neytendur grípi til 

vara sem eru vel staðsettar innan verslana, t.d. við kassann svo eitthvað sé nefnt. 

Önnur bakgrunnsbreyta sem virðist skipta miklu máli varðandi ákvörðunarstíl íslenskra 

neytenda er hvort fólk á börn eða ekki. Fólk sem á börn segist ekki hafa ánægju af því að 

versla en velur þó íslenska vöru fram yfir aðrar. Barnlausir íslenskir neytendur eru 

nýjungagjarnir og hafa gaman að því að versla. Það er þessum hóp mikilvægt að tolla vel 

í tískunni. Barnlausir neytendur eru líka hvatvísir, þeir velta því lítið fyrir sér hvað þeir 

kaupa og taka oftar óplanaðar ákvarðanir. Þessar niðurstöður benda til þess að þessi 

hópur haldi sig, líkt og konurnar, í verslunarmiðstöðum þar sem fylgjast má með nýjustu 

tískustraumum. Hvatvísi þessa hóps má nýta í markaðsstarf með því að hafa það allra 

nýjasta fyrir augum þeirra. Almennt hugarástand þessara neytenda gagnvart því að fara 

að versla nýtist markaðsfólki líka vel enda sennilegt að persónulegir og félagslegir hvatar 

(Tauber 1972, Westbrook og Black 1985) ýti þeim í átt að hvatvísum skemmtilegum 

vörukaupum sem eru auglýstir á þann hátt. Ef gert er ráð fyrir að barnlausi hópurinn sé 

yngri en sá sem á börn má sjá samræmi í niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem yngra 

fólk segist hafa gaman að því að kaupa eitthvað nýtt og spennandi á meðan eldra fólk 

dregur enga ánægju af því og elsti hópurinn fer hreinlega varlega í að reyna ný 

vörumerki.  

Hjúskaparstaða hefur einnig áhrif á ákvörðunarstíl samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fólk sem er í samband velur ódýrari vörur og tekur sér tíma í að leita 

að bestu kjörunum en telja jafnframt að það ætti að eyða enn meiri tíma í að ákveða 

hvort ákveðin vara verður fyrir valinu. Ef gengið er út frá formgerðarflokkun Darden og 

Ashton (1974) út frá því hvaða eiginleikar viðskiptavinir meta mest við matvöruverslanir 

er ljóst að markaðsetning á þennan hóp gæti farið fram í formi afsláttarmiða og/eða 

tilboða. Vandinn við íslenskan raunveruleika er hinsvegar sá að það getur verið erfitt að 

meta markhóp út frá hjúskaparstöðu þar sem ekki ríkir eins mikil hefð fyrir því hér eins 

og annarsstaðar að fólk gangi í hjónaband eða staðfesti sambúð sína þrátt langt 

samband. Þó verður að teljast líklegt að þessi hópur sé á miðjum aldri og sé að leita að 

hagstæðustu kjörunum í ákveðnum vöruflokki þar sem sami hópur virðist eiga 

nýtískufatnað í fataskápnum og vill tolla í tískunni. 
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Að lokum má nefna að þessi samsetti spurningalisti virðist virka ágætlega á íslenska 

neytendur sem gefur ákveðna von um að hægt sé að nota hann við áframhaldandi 

rannsóknir. Ég hvet til frekari rannsókna á ákvörðunarstíl íslenskra neytenda og 

áframhaldandi þróun á spurningalistanum. Það þarf klárlega að gera þáttagreiningu til 

að sjá betur hvernig heildin raðast á breyturnar. Það gæti líka verið áhugavert að 

framkvæma rannsókn sem takmarkast við ákveðinn vöruflokk 

Takmörkun rannsóknarinnar var að vegna mistaka var hægt að velja fleiri en einn 

valmöguleika fyrir hverja spurningu í spurningalistanum sem gerði úrvinnslu erfiðari.  

Jafnframt var það takmarkandi fyrir rannsóknina að um hentugleika úrtak var að ræða 

sem gefur skakka mynd af þýðinu. Það hefði styrkt rannsóknina ef fleiri karlar og fleiri 

eldri neytendur  hefðu svarað könnuninni. 
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Viðauki-Spurningalisti 

Kynning: 

Komdu Sæl/l 

Við óskum eftir þátttöku þinni í meðfylgjandi könnun þar sem verið er að athuga mat og 

hegðun fólks á ýmsum þáttum er varða vörumerki og kaupákvarðanir. Könnunin er liður 

í rannsókn á neytendahegðun á Íslandi. 

Við biðjum þig að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga eins hreinskilningslega og þér er 

unnt. Það tekur í kringum 5 til 10 mínútur að fara í gegnum könnunina og erum við þér 

afar þakklátar fyrir þitt framlag.  

Einstaka svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

Ef einhverjar spurningar vakna eða þú vilt koma á framfæri athugasemdum hvetjum við 

þig til að hafa samband við okkur.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Auður Hermannsdóttir (audurhermannsdottir@hi.is), aðjúnkt í viðskiptafræði við 

Háskóla Íslands 

María Björk Ólafsdóttir (mbo4@hi.is), MS nemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla Íslands 

Vinsamlegast ýttu á takkann „áfram“ hér að neðan til að hefja könnunina. 
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Spurningalistinn: 

Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Mjög góð gæði eru 

mér afar mikilvæg 

     

Ég fylgist vandlega 

með því hve miklu ég 

eyði 

     

Ég kýs helst að kaupa 

þekkt vörumerki 

     

Því hærra sem verð 

vöru er því meiri eru 

gæðin 

     

Ég kýs að kaupa þau 

vörumerki sem seljast 

best 

     

Venjulega legg ég mig 

fram um að kaupa 

vörur í hæsta 

gæðaflokki sem völ er 

á 

     

Mest auglýstu 

vörumerkin eru 

venjulega mjög góður 

kostur 

     

Ég vil helst kaupa 

íslensk vörumerki 

     

Ég velti í raun lítið fyrir 

mér því sem ég kaupi 
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Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Kröfur mínar og 

væntingar til þess sem 

ég kaupi eru mjög 

miklar 

     

Ég nýt þess verulega 

að prófa mismunandi 

vörur og vörumerki 

     

Ég kýs venjulega dýrari 

vörumerki 

     

Ég á mér uppáhalds 

vörumerki sem ég 

kaupi aftur og aftur 

     

Ég er hvatvís þegar ég 

versla 

     

Það eru svo mörg 

vörumerki í boði að 

mér finnst það oft 

ruglandi 

     

Ég flýti mér að versla 

og kaupi fyrstu vöruna 

eða vörumerkið sem 

ég finn og virðist nógu 

gott 

     

Vara þarf ekki að vera 

fullkomin eða best til 

að hugnast mér 

     

Ég kaupi eins mikið og 

ég get á útsöluverði 
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Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Að jafnaði held ég að 

það sé ekki mikill 

gæðamunur á 

mismunandi 

vörumerkjum 

     

Ég tek oft lítt 

ígrundaðar 

kaupákvarðanir sem 

ég sé svo eftir seinna 

     

Ég skipti reglulega um 

vörumerki sem ég 

kaupi 

     

Ódýrari vörur verða 

venjulega fyrir valinu 

hjá mér 

     

Því meira sem ég 

fræðist um vörur þeim 

mun erfiðara er að 

velja þá bestu 

     

Ég kaupi venjulega það 

sem er nýjast á 

markaði 

     

Það er gaman að 

kaupa eitthvað nýtt og 

spennandi 

     

Ég leita vandlega til að 

fá sem mest virði fyrir 

peningana 

     

Þegar ég hef fundið 

vörumerki sem mér 

líkar þá kaupi ég það 

reglulega 
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Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Allar þær upplýsingar 

sem ég fæ um 

mismunandi vörur 

rugla mig 

     

Að fara búð úr búð er 

sóun á tíma mínum 

     

Ég tek mér tíma í að 

leita vandlega að bestu 

kjörunum 

     

Ég nýt þess að fara í 

búðir bara mér til 

ánægju 

     

Góðar sérverslanir 

bjóða bestu vörurnar 

     

Til að auka fjölbreytni 

versla ég í mismunandi 

verslunum og vel 

mismunandi 

vörumerki 

     

Að fara að versla er 

eitt af því ánægjulega 

sem ég geri 

     

Ég flýti mér í 

verslunarferðum 

     

Ég ætti að skipuleggja 

kaup mín betur 
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Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Allar þær upplýsingar 

sem ég fæ um 

mismunandi vörur 

rugla mig 

     

Að fara búð úr búð er 

sóun á tíma mínum 

     

Ég tek mér tíma í að 

leita vandlega að bestu 

kjörunum 

     

Ég nýt þess að fara í 

búðir bara mér til 

ánægju 

     

Góðar sérverslanir 

bjóða bestu vörurnar 

     

Til að auka fjölbreytni 

versla ég í mismunandi 

verslunum og vel 

mismunandi 

vörumerki 

     

Að fara að versla er 

eitt af því ánægjulega 

sem ég geri 

     

Ég flýti mér í 

verslunarferðum 

     

Ég ætti að skipuleggja 

kaup mín betur en ég 

geri 
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Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

ósammála Hvorki 

ósammála né 

sammála 

Sammála Mjög sammála 

Það er stundum erfitt 

að velja í hvaða 

verslunum ég á að 

versla 

     

Mér finnst ekki 

ánægjulegt að versla 

     

Ég fer venjulega í sömu 

verslanir í hvert sinn 

sem ég versla 

     

Ég fer mjög varlega í 

það að reyna nýjar 

vörur eða vörumerki 

     

Ég ætti að eyða meiri 

tíma í að ákveða hvort 

ég kaupi ákveðna vöru 

     

Ég tek oft óplanaðar 

kaupákvarðanir 

     

Ég á venjulega einn 

eða fleir klæðnaði eftir 

allra nýjustu tísku 

     

Nýtískulegur, 

aðlaðandi stíll skiptir 

mig mjög miklu máli 

     

Ég passa að 

fataskápurinn minn sé 

í takt við nýjustu tísku 
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Að lokum koma hér nokkrar bakgrunnsspurningar 

Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

o Yngri en 18 ára 

o 18 til 25 ára 

o 26 til 35 ára 

o 36 til 45 ára 

o 46 til 55 ára 

o 56 til 65 ára 

o 66 ára eða eldri 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

o Grunnskólapróf 

o Framhaldsskólapróf 

o Grunnmenntun úr háskóla 

o Framhaldsmenntun úr háskóla 

o Annað 

Hverjar eru að jafnaði samanlagðar mánaðartekjur þínar og maka (ef við á) fyrir skatta? 

o Lægri en 400 þúsund krónur 

o 400 til 599 þúsund krónur 

o 600 til 799 þúsund krónur 

o 800 til 999 þúsund krónur 

o 1 miljón eða hærri 
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Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Einhleyp/ur 

o Gift, kvæntur, í staðfestri samvist eða í sambúð 

o Ekkja eða ekkill 

o Í sambandi 

Átt þú barn/ börn? 

o Já 

o Nei 

Hversu mörg börn átt þú? 

o 1 barn 

o 2 börn 

o 3 börn 

o 4 börn 

o 5 börn eða fleir 

 

 

 

 

 

 


