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Abstract 

Children are a very important target group for many companies, but a very 

vulnerable one. Children appear to form brand relationships quite early, even 

as young as two years old, and enjoy watching commercials, but research has 

shown that they do not distinguish between reality and the fantasy of 

commercials until somewhat later in life. 

There are many marketing methods used to get children attention inside the 

grocery store, such as food promotion, packaging and shelf arrangement. 

Studies have shown that food promotion is mostly used on unhealthy products, 

especially sweets, and the most commonly used food promotion are cartoon 

figures. Children often make their choice based on the looks of a product‘s 

packaging; the younger one‘s like food in different shapes and sizes and/or 

with a cartoon figures while the older one‘s make their decision based on the 

aesthetics of the packaging and taste. The shelf arrangement in grocery stores 

also matters and the products in the middle of the shelfs seem to get more 

consumer attention than products located elsewhere.  

An online survey was conducted which shows that unhealthy products are 

marketed more to children than healthy products and that parents link 

marketing of unhealthy products to increased obesity among children, among 

other findings. The goal of the paper is to answer how children affect their 

parents‘ purchase behaviour. 

 

Keywords: Children, Marketing, Food promotion, Packaging, Shelf 

arrangement 
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Útdráttur 

Börn eru afar mikilvægur markhópur margra fyrirtækja en þau eru jafnframt 

mjög viðkvæmur hópur. Þrátt fyrir að börn virðist þróa með sér 

vörumerkjavitund snemma á lífsleiðinni, eða allt niður í tveggja ára aldur og 

horfi á auglýsingar í kringum barnaefni, þá hafa rannsóknir sýnt að það er ekki 

fyrr en þónokkrum árum seinna sem þau skilja að tilgangur auglýsinga er að 

reyna að sannfæra þau um að kaupa ákveðna vörur.  

Ýmsar markaðsaðgerðir eru notaðar innan matvöruverslana til þess að ná til 

barna og virðast markaðsaðilar nota þær óspart. Helstu markaðsaðgerðir sem 

notaðar eru innan veggja matvöruverslana eru söluhvatar, umbúðir matvara og 

staðsetning vara í hillum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að söluhvatar séu mest 

notaðir í tengslum við óhollar matvörur, sérstaklega sætindi, og virðast 

algengustu söluhvatarnir vera í formi teiknimyndafígúra. Umbúðir gegna því 

hlutverki að miðla upplýsingum um vörumerki með táknrænum þáttum sínum, 

þ.e. litum, hönnun, lögun, stærð, efnisnotkun og upplýsingagjöf utan á 

umbúðunum. Saman verða þessir þættir að skapa samstæða heild til að 

framkalla þá merkingu hjá neytendum sem markaðaðilar eru að leitast eftir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn huga mjög mikið að umbúðum við val sitt 

en það er þó mismunandi eftir aldri til hvaða þátta þau horfa. Yngstu börnin 

horfa til skemmtilegrar lögunar matarins og teiknimyndafígúra utan á 

umbúðum en þau eldri horfa á heildarútlit umbúða og velja þær sem þeim 

finnst fallegastar og með girnilegasta matnum. Hvað staðsetningu varðar þá 

sýna rannsóknir að þær vörur sem staðsettar eru fyrir miðju í hillum  

matvöruverslana höfði mest til barna, en þær eru í augnhæð barna sem sitja í 

innkaupakörfum.  

Framkvæmd var spurningakönnun til að rannsaka þessa þætti og voru 

niðurstöður hennar að mestu leyti í takt við  niðurstöður erlendra rannsókna um 

mikla notkun markaðsaðgerða sem beint er til barna. 

Skýrsluhöfundur telur þörf á átaki hjá bæði framleiðendum og 

matvöruverslunum í að gera hollari vörur sýnilegri í verslunum og umbúðirnar 

áhugaverðari, því slíkt muni hafa jákvæð áhrif á kauphegðun neytenda. 

 

Lykilorð: Börn, Markaðssetning, Söluhvatar, Umbúðir, Staðsetning  
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1 Inngangur 

Nú á dögum eru til mjög margar leiðir til að ná til neytenda og eru 

markaðsmenn duglegir við að nýta tækifærin til að ná athygli okkar, hvort sem 

það er á veraldarvefnum, í sjónvarpinu, póstinum eða verslununum sjálfum. 

Fullorðnir einstaklingar hafa þróað með sér færni til að leiða stóran hluta þessa 

áreitis hjá sér en annað gildir um börnin okkar. Börnin hafa ekki getu til að 

greina á milli barnaefnis í sjónvarpinu og auglýsinga sem höfða til þeirra og 

gera þau sér því ekki grein fyrir því að verið sé að reyna að hafa áhrif á þau og 

langanir þeirra.  

Í skýrslunni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

Með hvaða hætti hafa börn áhrif á kauphegðun foreldra sinna í 

matvöruverslunum? 

Með hvaða hætti hefur staðsetning vara í matvöruverslun áhrif á val barna? 

Með hvaða hætti hafa umbúðir áhrif á val barna í matvöruverslunum? 

Með hvaða hætti hafa söluhvatar áhrif á val barna í matvöruverslunum? 

 

Skýrslan hefst á fræðilegri umfjöllun þar sem horft verður til barna sem 

neytenda og farið yfir áhrif nöldurs og hvaða áhrif þau hafa á kauphegðun 

foreldra sinna. Í framhaldi af því verður verður siðferði í markaðssetningu til 

barna skoðað. Farið verður yfir þá áhrifavalda sem finna má innan 

matvöruverslana, þ.e. söluhvata, umbúðir og staðsetningu matvara í hillum. Í 

kjölfarið verður farið yfir niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna sem taldar eru 

varpa ljósi á þau áhrif sem börn hafa á kauphegðun foreldra sinna og þær síðan 

greindar. Þá verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem varð fyrir 

valinu til að kanna þau áhrif sem börn hafa á kauphegðun foreldra sinna, öflun 

gagna og þátttakendur í rannsókninni. Sölutölur á söfum í litlum fernum 

fengust frá Vífilfelli hf. og farið verður yfir þær í tengslum við staðsetningu 

þeirra í hillum matvöruverslana sem og umbúða. 

Að lokum verður gerð ítarleg grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær 

greindar og metnar í samanburði við fræðilega umfjöllun ásamt umræðum og 

tillögum höfundar auk helstu niðurstaðna.  
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2 Börn sem neytendur 

Það er vitað mál að börnin koma ekki í heiminn með neytendafærni til staðar. 

Félagsmótun neytenda er skilgreind sem það ferli þegar ungt fólk öðlast færni, 

þekkingu og viðhorf sem skiptir máli fyrir hlutverk þeirra á markaðnum. Vinir 

og kennarar barna hafa vissulega töluverð áhrif á þetta ferli, því börn tala 

saman um ýmsar vörur og það eykst eftir því sem þau verða eldri. Tveir helstu 

áhrifavaldar í þessari félagsmótun, sérstaklega hjá yngri börnum, eru foreldrar 

og fjölmiðlar (Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2006, bls. 415).  

 

Foreldrar hafa bæði bein og óbein áhrif á félagsmótun neytenda. Þeir reyna að 

innræta börnum sínum sín eigin gildi um neyslu og það eru foreldrarnir sem 

ákveða hversu mikið börnin þeirra komast í tæri við aðra upplýsingamiðla, t.d. 

sjónvarp og söluaðila. Foreldrar eru jafnframt fyrirmyndir því börnin læra það 

sem fyrir þeim er haft og þau læra um neyslu með því að horfa á hegðun 

foreldra sinna og herma eftir. Þetta ferli félagsmótunar byrjar strax þegar 

ungbörn fylgja foreldrum sínum í verslanir þar sem þau komast fyrst í tæri við 

markaðs- og söluhvata. Á fyrstu tveimur árum ævi sinnar fara börnin að biðja 

um tiltekna hluti, um fimm ára aldur eru börn farin að versla með hjálp foreldra 

sinna eða ömmu og afa. Um það leyti sem börn verða átta ára þá eru þau orðin 

fullgildir neytendur (Solomon o.fl., 2006, bls. 415).  

 

Ungabörn og börn upp að þriggja ára aldri eru tiltölulega nýr neytendahópur 

sem markaðsmenn virðast afar ákveðnir í að ná til, þrátt fyrir að þessi hópur 

kunni ekki að lesa, horfi lítið á sjónvarp og eigi engan peninga. Kona ein að 

nafni Jenny Gill lá inni á sjúkrahúsi i New York eftir að hafa eignast son sinn, 

Jack, þegar ljósmyndari kom til að taka myndir af henni og nýburanum. Þetta 

er mjög algengt á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum en það sem ljósmyndarinn 

gerði í kjölfarið kom Jenny töluvert á óvart. Á meðan ljósmyndarinn var að 

taka myndirnar þá dró hún upp fallega innpakkaða samfellu og segir: „Hérna er 

ókeypis Disney samfella, við þurfum bara að fá netfangið þitt“ (Braiker, 2011, 

bls. 24).  
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Börn virðast þróa með sér vörumerkjavitund ansi snemma, eða allt niður í 

tveggja ára aldur og því eru skipulagsheildir farnar að ganga afar langt til að ná 

til hóps sem var áður fyrr ekki til í augum markaðsmanna, þ.e. ungabörn og 

börn upp að þriggja ára aldri. Þeir koma sínum vörumerkjum og fígúrum fyrir 

augu þessara litlu barna í von um að þau velji frekar þeirra vörumerki áður en 

barnið lærir að tala. Teiknimyndafígúrur hafa verið notaðar á umbúðir, leikföng 

auk alls fatnaðar og fylgihluta sem hægt er að hugsa sér í marga áratugi, sumar 

hafa verið notaðar hátt í öld. Á síðustu árum hefur þó eitthvað breyst, því nú 

hefur markaðssetning til barna komist á það stig að hátísku fatahönnuðir eru 

farnir að taka þátt. Merki á borð við Versace, Fendi og Marc Jacobs hafa öll 

komið með fatalínur fyrir börn sem eru varla búin að læra að ganga, og hefur 

fatahönnuðurinn Cynthia Rowley jafnframt hannað bleyjur (Braiker, 2011, bls 

24-25; Peter og Olson, 2010, bls. 355).   

 

Börn á unga aldri átta sig ekki á þeim aðgerðum sem notaðar eru til að ná til 

þeirra og því geta  markaðsmenn nýtt sér þetta tækifæri til að ná þeim meðan 

þau eru móttækileg. Markaðsmenn eru stöðugt að verða örvæntingarfyllri í að 

reyna að framkalla sölu þannig að siðferði er oft á tíðum ansi sveigjanlegt. 

Þegar kemur að fjölskyldum þá verða foreldrar fyrir miklum áhrifum frá 

börnunum sínum og þeim vörum sem eru í uppáhaldi hjá þeim, og börn hafa 

vissulega dálæti á ákveðnum vörum. Rannsóknir hafa sýnt að um það leyti sem 

börn ná þriggja ára aldri að þá þekki þau að meðaltali 100 vörumerki (Braiker, 

2011, bls. 25).  

 

Börn eru afar stór hópur neytenda og í Bandaríkjunum eru börn undir tólf ára 

aldri áhrifavaldar, með beinum eða óbeinum hætti, í innkaupum/eyðslu upp á 

700 milljarða dollara á ári hverju (Peter og Olson, 2010, 334). Fyrst voru 

auglýst leikföng og morgunkorn til barna, svo strigaskór og tölvuleikir. Nú eru 

flestar skipulagsheildir farnar að líta á börn sem neytendur og eru peningar 

helsta ástæðan fyrir því, en þær upphæðir sem eytt er í börn eða þau hafa áhrif 

á eru mun hærri en talið var. Fyrir nokkrum árum var talið að börn eyddu eða 

hefðu áhrif á eyðslu upp á 150 milljarða dollara á ári hverju en nýleg gögn gefa 

til kynna að sú tala sé í kringum 500 milljarða dollara þó rannsóknum beri ekki 

alveg saman um þá tölu.. Í kjölfarið eru bandarískar skipulagsheilir farnar að 
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fjárfesta u.þ.b. 12 milljörðum á ári til að koma sínum skilaboðum til barna 

(Peter og Olson, 2010, bls. 355). 

 

Markaðssetning til barna hefur orðið fyrir mikilli gagnrýni eftir að landlæknir 

Bandaríkjanna lýsti því yfir að offita væri mest vaxandi orsök sjúkdóma og 

dauða í Bandaríkjunum. Margir kenna markaðssetningu matar í sjónvarpi og 

tölvuleikjum um hina 300% aukningu í offitu meðal barna síðastliðna þrjá 

áratugi, þar sem börn í Bandaríkjunum sjá að meðaltali 40 þúsund 

sjónvarpsauglýsingar á ári sem flestar innihalda skyndibita og sælgæti (Peter 

og Olson, 2010, bls. 355). Í kjölfarið eru matvöruverslanir farnar að fá töluvert 

meiri athygli, þar sem þær staðsetja sig á milli almennings og þeirra vara sem 

hann kýs að borða og eru tilvalinn staður til að virkja krafta markaðsaðgerða til 

að koma í veg fyrir offitu. Sýnt hefur verið fram á það að ef neytendur velja 

hollar vörur í byrjun verslunarferðarinnar að þá aukist líkurnar á því að þeir 

velji heilsusamlegri vörur þegar líður á verslunarferðina, þó svo að þetta kunni 

að vera breytilegt eftir efnahagslegum og lýðfræðilegum einkennum neytenda 

(Glanz, Bader og Iyer, 2012, bls. 503-506).    

 

2.1 Áhrif nöldurs 

Nöldurþátturinn (e. The Nag Factor) lýsir þrálátum beiðnum barna sem hafa 

áhrif á kaup foreldra á fatnaði, skóm, skyndibita, matvörum, sælgæti, 

morgunkorni og ýmsum fleiri vörum. Rannsókn sem framkvæmd var árið 1998 

gaf til kynna að 55% bandarískra barna á aldrinum þriggja til átta ára báðu 

foreldra sína um morgunkorn og 53% báðu um snakk. Fram kom að slíkar 

beiðnir voru áhrifaríkari þegar börnin lögðu áherslu á mikilvægi þess að fá 

tiltekna vöru, í stað þess að endurtaka beiðni sína oft. Árið 2002 var gerð 

rannsókn á hegðun barna á aldrinum þriggja til átta ára þegar kom að því að 

velja morgunkorn og snakk.  Niðurstöður hennar sýndu að börn voru oft á 

tíðum hvött til að taka sjálfstæðar ákvarðanir, en foreldrarnir leiðbeindu þeim. 

Börn hafa oft áhrif á val á sælgæti og morgunkorni og kunna foreldrar oft vel 

að meta skoðanir þeirra, sérstaklega ef það gerir innkaupin auðveldari. Lítið er 

um nýlegar rannsóknir á þessu sviði en niðurstöður rannsókna frá árunum 

1978-1992 gefa til kynna að yngri börnin biðja oftar um tilteknar vörur en eldri 
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börnin fá oftar sínu fram þegar þau biðja (Bridges og Briesch, 2006, bls. 162-

164).  

 

Mörgum þætti rökrétt að álykta að þeir sem eiga meiri peninga láti meira eftir 

börnunum sínum, en samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af Western 

International Media er það ekki endilega svo. Rannsóknin snerist um að setja 

kauphegðun í samhengi við þrýsting frá börnum um að kaupa tilteknar vörur. Í 

ljós kom að foreldrarnir skiptust í fjóra flokka; þeir sem gefa börnum sínum allt 

sem þau vilja (29%), þeir sem vilja skemmta sér líkt og afkvæmin (15%), þeir 

sem kaupa vegna sektarkenndar (22%) og þeir sem kaupa aðeins nauðsynjar og 

gefa sjaldan eftir (32%). Þeir sem keyptu aðeins nauðsynjar reyndust vera þeir 

sem voru með hæstu tekjurnar að meðaltali, en voru samt sem áður þeir sem 

erfiðast var að sannfæra um að kaupa tiltekna vöru sem börnin þeirra báðu um. 

Þeir sem létu eftir beiðnum barna sinna vegna sektarkenndar reyndust hafa 

lægstu tekjurnar að meðaltali, en í þeim hóp var hátt hlutfall einstæðra eða 

fráskilinna foreldra. Þegar kemur að nöldri þá virðist það ekki vera magn 

nöldurs heldur „gæði“ nöldursins sem gildir. Þrálátt nöldur felur í sér að biðja 

aftur og aftur um tiltekna vöru þangað til foreldrarnir gefa eftir, en það reyndist 

ekki mjög áhrifaríkt og leiddi oft á tíðum til þess að minna var keypt en ella. 

Mikilvægisnöldur er kænni leið til áhrifa þannig að barn ber við ákveðinni þörf 

fyrir að eiga tiltekna vöru, en slíkt nöldur jók kaup á ýmsum vörum og 

afþreyingu um 42% (Brandweek, 1998, bls. 25).     

 

2.2 Kauphegðun foreldra og áhrif barna 

Belch og Belch (2009, bls. 111) skilgreinir kauphegðun sem ferlið sem fer í 

gang þegar fólk leitar að, velur, kaupir, notar, metur og losar sig við vörur eða 

þjónustu til að fullnægja þörfum sínum og löngunum. Kauphegðun felur í sér 

þær hugsanir og tilfinningar sem einstaklingar finna fyrir og aðgerðirnar sem 

þeir grípa til í neysluferlinu, en jafnframt allra hlutanna í umhverfinu sem geta 

haft áhrif á þessar hugsanir, tilfinningar og aðgerðir. Það sem getur haft áhrif á 

neysluferli einstaklings eru t.d. umtal annarra neytenda, auglýsingar, verð, 

umbúðir, útlit vara, blogg og ýmislegt fleira (Peter og Olson, 2010, bls. 5).  
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Margir sem hafa farið með börnum í matvöruverslanir vita að þau hafa töluverð 

áhrif á það hvað foreldrar þeirra kaupa. Jafnframt eru börn farin að vekja 

athygli sem mögulegur markhópur fyrir ýmsar vörur sem almennt eru álitnar 

fyrir fullorðna einstaklinga, t.d. myndavélar. Undanlátssemi foreldra verður 

þegar ákvörðunartaka foreldris verður fyrir áhrifum af beiðni barns og lætur 

undan. Líkurnar á því að þetta eigi sér stað fara að hluta til eftir samskiptum 

innan hverrar fjölskyldu, því uppeldisaðferðir eru allt frá því að vera 

eftirlátssamar yfir í það að vera strangar. Auk þess er misjafnt hversu mikla 

ábyrgð börn eru látin bera þegar kemur að ákvarðanatöku (Solomon, 2006, bls. 

414).  

 

Börn gegna afar viðamiklu hlutverki þegar kemur að ákvarðanatökuferli 

fjölskyldunnar auk þess sem þau eru farin að bera meiri ábyrgð sem neytendur. 

Sem fyrr halda börnin uppi leikfanga- og sælgætisiðnaðinum, en nú á dögum 

eru þau farin að kaupa og/eða hafa áhrif á kaup á mörgum öðrum vörum líka. 

Segja má að hin nýja kynslóð sé fædd til þess að versla, en það að versla er á 

meðal sjö efstu áhugamála bandarískra barna. Í einni rannsókn kom fram að 

80% barna sem tóku þátt í rannsókninni sögðu sína helstu ósk að eiga meiri 

peninga til að geta keypt fleiri hluti (Solomon o.fl., 2006, bls. 415).       

 

Þrátt fyrir að leggja töluverða fyrirhöfn í það að selja vörurnar fyrirfram, þ.e. í 

gegnum auglýsingar, þá eru markaðsmenn sífellt að átta sig betur á því hversu 

mikil áhrif verslunarumhverfið hefur áhrif á kauphegðun neytenda. Dönsk 

rannsókn gaf til kynna að níu af hverju tíu neytendum höfðu ekki ætlað sér að 

kaupa þriðjung þeirra vara sem þeir keyptu. Hlutfall óskipulagðra kaupa er 

töluvert hærra þegar kemur að matvörum, en það er áætlað að tekin sé 

kaupákvörðun um tvær af hverjum þremur vörum sem keyptar eru innan 

veggja matvöruverslunarinnar. Jafnframt hefur verið sýnt fram á það að þeir 

einstaklingar sem taka með sér lista í matvöruverslanir séu alveg jafn líklegir 

og þeir sem gera það ekki til að kaupa vörur sem þeir höfðu ekki ætlað sér. 

Markaðsmenn reyna að skipuleggja verslunarumhverfið þannig að sem mestar 

líkur séu á því að þeir nái sambandi við neytendur nákvæmlega á þeirri stundu 

sem kaupákvörðun er tekin (Solomon o.fl., 2006, bls. 323-324).  
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3 Siðferði í markaðssetningu til barna 

Þó svo að hin ýmsu lög og reglugerðir setji auglýsendum skorður með það 

hvað þeir megi og megi ekki gera, þá eru ekki til lög og reglur um öll málefni 

sem geta komið upp, hvorki hér né erlendis. Markaðsmenn þurfa oft að taka 

ákvarðanir varðandi ábyrgar og viðeigandi aðgerðir út frá siðferðilegum 

sjónarmiðum í stað þess að horfa einungis til laga eða viðmiðunarreglna innan 

síns iðnaðar. Siðferði er skilgreint sem siðferðilegar meginreglur og gildi sem 

stjórna aðgerðum og ákvörðunum einstaklinga eða hópa. Þó svo að tiltekin 

aðgerð kunni að vera innan lagarammans þá er ekki þar með sagt að hún sé 

siðleg (Belch og Belch, 2009, bls. 738). Mikilvægt er að hafa siðferðileg 

málefni í huga þegar kemur að ákvörðunartöku í samþættum 

markaðssamskiptum. Því ef mistök tengd siðferðilegum viðmiðum eða 

dómgreind verða í auglýsinga- og kynningarstarfi getur það haft mikil áhrif á 

skipulagsheildir og jafnvel skaðað hana (Belch og Belch, 2009, bls. 738). 

 

Þó svo að það kunni að vera tiltölulega einfalt að skilgreina siðferði þá vantar 

samhljóða ályktun eða álit um það hvað siðferðileg hegðun felur í sér þegar 

kemur að markaðssetningu. Það er augljóslega mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að beina markaðssetningu á vörum sínum til tiltekinna markhópa, en slík 

nálgun getur þó falið í sér siðferðileg álitaefni þegar henni er beint að 

viðkvæmum hópum (Shimp og Andrews, 2013, bls. 95).  

 

Eitt af því umdeildasta sem aðilar sem starfa að markaðsmálum þurfa að fást 

við er markaðssetning til barna. Gagnrýnendur þessarar umdeildu 

markaðssetningar halda því fram að börn, og þá sérstaklega ung börn, séu 

varnarlaus gagnvart auglýsingum því að þau skorti reynslu og þekkingu til að 

skilja og meta tilgang sannfærandi auglýsinga sem höfða til þeirra. Gerðar hafa 

verið rannsóknir á þessu viðfangsefni og hafa þær sýnt fram á að börn á 

leikskólaaldri geri ekki greinarmun á auglýsingum og þáttum, skynji ekki 

sölumarkmið auglýsinga og geti ekki greint á milli sem er raunverulegt og hvað 

ekki. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að börn þurfi meira en tortryggið 

viðhorf til auglýsinga, heldur þurfi þau að skilja hvernig auglýsingar virki til að 

geta nota vitsmuni sína til að geta varist þeim almennilega. Vegna þess að börn 
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skortir getuna til að túlka sölumarkmið skilaboðanna eða átta sig á því að um 

auglýsingu sé að ræða þá hefur verið sagt að það að auglýsa til barna sé í eðli 

sínu ósanngjarnt og blekkjandi og ætti því að vera bannað eða sæta ströngum 

takmörkunum (Belch og Belch, 2009, bls. 745). 

 

Á hinn bóginn er það þeir sem segja að auglýsingar séu hluti af lífinu og að 

börn þurfi að læra að takast á við þær í ferli félagsmótunar neytenda að byggja 

upp hæfileika til að takast á við markaðinn. Þeir segja jafnframt að þær 

takmarkanir sem eru nú þegar til staðar séu nægjanlegar til að hafa stjórn á 

markaðssetningu til barna (Belch og Belch, 2009, bls. 745).  

 

4 Áhrifavaldar í matvöruverslunum 

Í nútímasamfélagi eru afar margir þættir sem hafa áhrif á einstaklinga og 

kauphegðun þeirra innan matvöruverslana. Þessir þættir samanstanda af 

söluhvötum, umbúðum og jafnvel staðsetningu vara í hillum matvöruverslana, 

svo dæmi séu nefnd. Hér á eftir verður fjallað um þessa þrjá þætti og þau áhrif 

sem þeir hafa á neytendur. 

4.1 Söluhvatar 

Belch og Belch (2009, bls. 209) skilgreina söluhvata sem beina 

markaðssetningu sem býður upp á aukið virði eða hvata fyrir vöruna til 

söluaðila, dreifingaraðila eða neytandans með það að markmiði að ýta undir 

skyndikaup. Söluhvatar fela í sér ákveðna hvatningu til að kaupa vöruna og er 

þessi tiltekni hvati oftast lykilatriði í kynningu vörunnar en hefur þó margar 

ólíkar birtingarmyndir. Þar má t.d. nefna afslátt, lækkað verð, þátttaka í 

samkeppni, meira magn af vörunni á sama verði, ókeypis sýnishorn, smakk eða 

vönduð vöruuppstilling og sýnikennsla, en markmið þeirra er að auka virði 

vörunnar eða þjónustunnar með einhverjum hætti (Belch og Belch, 2009, bls. 

209;Solomon o.fl., 2006, bls.326). Söluhvatar hafa einnig verið skilgreindir 

sem aðgerðamiðaður markaðsviðburður með þann tilgang að hafa bein áhrif á 

hegðun viðskiptavina skipulagsheildar (Peter og Olson, 2010, bls. 234). 

Söluhvatar fela í sér ákveðna hvatningu sem viðbót við það virði sem 

neytandinn fær þegar hann kaupir tiltekna vöru eða þjónustu. Þeir geta haft 
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áhrif á hegðun vegna þess að þeir bjóða aukið virði til skamms tíma og geta 

látið neytendum líða betur með kaupin (Shimp og Andrews, 2013, bls. 512).  

 

Segja má að söluhvatar séu síðasta tækifæri markaðsmanna til að hafa áhrif á 

hegðun neytenda, en þetta er í raun fullkomin stund, áður en að kaupum kemur, 

til að eiga í samskiptum við neytendur, því á þessum tímapunkti eru flestar 

kaupákvarðanir teknar. Á þessari stund koma allir þættir sölu saman, þ.e. 

neytandinn, peningar og vara. Segja má að neytendur séu könnuðir í leit að 

kjarakaupum, nýjum vörum og ýmsum hlutum til að bæta smá spennu í 

hversdagslífið, en þrír af hverjum fjórum eru opnir fyrir nýjum upplifunum 

þegar þeir ganga um matvöruverslanir. Þetta skapar tækifæri fyrir 

markaðsmenn til að hafa töluverð áhrif á neytendur þegar þeir eru 

móttækilegastir fyrir nýjum vörum, en þeir hafa þó aðeins örfáar sekúndur til 

að ná athygli neytenda (Shimp og Andrews, 2013, bls. 648-649). 

 

Söluhvatar geta ýtt undir skyndikaup en auka jafnframt áhuga neytenda á því 

að versla og lengja tímann sem þeir eyða innan veggja verslana, sem hefur afar 

jákvæð áhrif á fjárhagsstöðu verslana. Vegna þess hversu margar ákvarðanir 

eru teknar á meðan neytandinn er í verslunarumhverfinu eru söluaðilar farnir 

að huga meira að magni upplýsinga í verslunum sínum og hvernig þær eru 

settar fram. Áætlað er að líkur á skyndikaupum aukist um tíu prósent þegar 

viðeigandi uppstillingar eru notaðar. Þegar neytendum líður eins og þeir hafi 

fengið mikið virði fyrir peninginn sinn þá er það ekki alltaf í tengslum við 

verðsamanburð heldur vegna áhrifamikilla og eftirtektarverðra upplýsinga í 

verslunum. Þrátt fyrir að söluhvatar komi gagnlegum upplýsingum til skila til 

neytenda ásamt því að einfalda kaupferlið, þá hafa þeir ýmsa galla líka. 

Neytendum finnst magn söluhvata í verslunum oft á tíðum svolítið 

yfirþyrmandi og hafa sumir líkt þeim við ruslpóst á netinu. Líkt og með 

hefðbundnar auglýsingar þá er töluvert kraðak í verslunarumhverfinu, sem 

getur farið í taugarnar á neytendum og dregið úr skilvirkni þessara aðgerða 

markaðsmanna. Þetta er ástæðan fyrir því að sumir söluaðilar kjósa að draga út 

fjölda, stærð og sýnileika söluhvata í tilraun til að auka ánægju neytenda í 

kaupferlinu (Shimp og Andrews, 2013, bls. 650;Solomon o.fl., 2006, bls. 324-

326).  
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Söluhvatar gegna afar mikilvægu hlutverki í samþættum markaðss skapast 

ákveðin samlegðaráhrif amskiptum. Þó svo að þeir kunni að hafa takmörkuð 

áhrif einir og sér skapast ákveðin samlegðaráhrif þegar þeir eru notaðir 

samhliða öðrum auglýsingaleiðu . Rannsóknir hafa sýnt að þegar söluhvatar 

eru notaðir til að styðja við auglýsingaherferð  þá verði töluverð aukning í sölu. 

Það er ástæðan fyrir því að bandarísk fyrirtæki eyða meira en 21 milljarði 

dollara á ári hverju í söluhvata (Shimp og Andrews, 2013, bls. 648-650). 

  

4.2 Umbúðir 

Umbúðir vara eru auðvitað ílátið sem bæði verndar vöruna og hjálpar til við að 

selja hana. Nánast allar vörur í hillum matvöruverslana eru í flöskum, kössum 

eða umbúðum af einhverju tagi. Markaðssérfræðingar skilja hið afar mikilvæga 

samskiptahlutverk sem umbúðir vara hafa og hafa ýmis orðatiltæki orðið til í 

kjölfarið, t.d. „Umbúðir eru ódýrasta auglýsingin,“ „Umbúðir eru fimm 

sekúndna auglýsing,“ „Umbúðir eru þögull söluaðili,“ og „Umbúðirnar eru 

varan“. Þessi orðatiltæki sýna hversu mikilvægar umbúðir og útlit þeirra er. 

Umbúðir vara eru í lykilsamskipta- og söluhlutverki í sölustöndum (e. Point of 

purchase) þar sem neytendur eyða afar stuttum tíma, u.þ.b. 10-12 sekúndum, í 

að skoða vörur áður en þeir halda áfram eða velja vöru og setja hana í 

innkaupakörfuna (Shimp og Andrews, 2013, bls. 640).  

 

Með tilkomu fleiri stórmarkaða og matvöruverslana hefur skapast sú þörf að 

umbúðir inni af hendi markaðsaðgerðir umfram hið hefðbundna hlutverk 

umbúða sem íláts sem verndar vöruna. Umbúðirnar þjóna einnig þeim tilgangi 

að: 

 Draga athygli að vörumerkinu. 

 Brjótast í gegnum kraðak samkeppnisaðila í hillum og sölustöndum. 

 Réttlæta verð og virði fyrir neytandann. 

 Gefa til kynna hver einkenni og ávinningur vörunnar er. 

 Tjá tilfinningar. 

 Hafa áhrif á val neytenda. 
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Umbúðir eru sérstaklega mikilvægar þegar kemur að því að aðgreina einsleitar 

eða óspennandi vörur frá staðkvæmdarvörum með því að láta umbúðirnar 

miðla upplýsingum um hvað vörutegundin sé, hvernig á að nota hana og hvaða 

ávinningi hún mun skila neytandanum. Umbúðir gegna því lykilhlutverki í því 

að auka vörumerkjavirðið með því að skapa eða styrkja vörumerkjavitund og 

byggja upp ímynd vörumerkisins með því að sýna fram á alla þá ávinninga sem 

varan býður upp á (Shimp og Andrews, 2013, bls. 641).  

 

Umbúðirnar miðla upplýsingum um vörumerki með táknrænum þáttum sínum; 

litum, hönnun, lögun, stærð, efnisnotkun og upplýsingagjöf utan á umbúðum. 

Þessir þættir í sameiningu fela í sér uppbyggingu umbúða og verða að skapa 

samstæða heild til að framkalla þá merkingu hjá neytanda sem markaðsaðilar 

vilja (Shimp og Andrews, 2013, bls. 641).  

 

Litir umbúða hafa þann hæfileika að miðla ýmsum tilfinningalegum og 

skynjunartengdum þáttum til mögulegra kaupenda. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á hið mikilvæga hlutverk sem litir hafa þegar kemur að því að hafa áhrif á 

skilningarvitin. Notkun lita á umbúðum er afar áhrifaríkt því litir hafa bæði 

sálfræðileg og tilfinningaleg áhrif á fólk. Litir eins og rauður, appelsínugulur 

og gulur eru afar örvandi og vekja ánægjutilfinningar. Rauðum er oft lýst sem 

virkum, örvandi, orkumiklum og líflegum. T.d. notar Coca-Cola fyrirtækið 

mikið rauðan lit. Appelsínugulur er lystaukandi litur sem er oftast tengdur við 

mat, t.d. notar Hagkaup appelsínugulan lit. Gulur litur er góður til að vekja 

athygli og er hlýr litur sem hefur glaðleg áhrif á neytendur, en hér á landi nota 

bæði Krónan og Bónus gulan lit. Grænn stendur fyrir allsnægtir, heilsu, ró og 

friðsæld. Grænar umbúðir eru oft notaðar fyrir ýmsa drykki, t.d. bjór og 

gosdrykki, og grænmeti, bæði frosið og í dósum. Grænn stendur jafnframt fyrir 

umhverfisvænar vörur og á að vera vísbending fyrir neytendur um hvaða vörur 

eru fituskertar, fitulitlar og fitulausar. Blár litur gefur til kynna ró og 

endurnæringu. Blár er oft tengdur við þvott, hreinlætisvörur og húðvörur, t.d. 

Nivea. Hvítur táknar hreinleika, hreinlæti og mildi. Þess ber þó að geta að 

merking hvers litar er mismunandi eftir menningu hvers lands fyrir sig og 

byggja þessar merkingar á bandarískri menningu og því óvíst að þær gildi 

annars staðar (Shimp og Andrews, 2013, bls. 641-642).  
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Hönnun vísar til þess hvernig öllum þáttum er komið fyrir á umbúðunum. 

Áhrifarík umbúðahönnun skapar gott flæði fyrir augað, útvegar neytendum 

skýra áherslu og koma til skila upplýsingum um eiginleika og ávinning 

vörunnar. Ein leið til að framkalla ólíkar tilfinningar er með vali á halla, lengd 

og þykkt lína á umbúðum. Láréttar línur gefa til kynna friðsæld og kyrrð, og 

vekja þannig róandi tilfinningar hjá neytendum. Það virðist vera líffræðileg 

skýring á þessu, því það er auðveldara fyrir fólk að hreyfa augun lárétt heldur 

en lóðrétt. Lóðréttar augnhreyfingar eru ekki eins náttúrulegar og reyna meira á 

vöðva í augunum heldur en láréttar augnhreyfingar. Lóðréttar línur vekja 

tilfinningar tengdar styrk, sjálfsöryggi og jafnvel stolti. Skálínur standa fyrir 

hreyfingu upp á við fyrir flesta í hinum vestræna heimi, sem lesa frá vinstri til 

hægri og líta því á skálínur sem hreyfingu uppávið frekar en niður. Form geta 

líka framkallað ýmsar tilfinningar og hafa ákveðnar merkingar. Yfirleitt standa 

hringlaga og sveigðar línur fyrir kvenleika á meðan  skarpar, hyrndar línur 

tákna karlmennsku (Shimp og Andrews, 2013, bls. 642).  

 

Annað sem þarf að hafa í huga er efnið sem umbúðirnar eru búnar til úr. Þegar 

umbúðir vöru eru endurbættar með nýju efnisvali  til að gera vöruna meira 

aðlaðandi og áhrifaríkari orsakar það oft á tíðum aukna sölu og hagnað. Efni 

umbúða getur vakið ýmsar tilfinningar hjá neytendum, þó það sé aðallega í 

undirmeðvitundinni. Umbúðir úr málmi framkalla tilfinningar eins og styrk, 

varanleika og kulda. Plastumbúðir standa fyrir léttleika, hreinlæti og jafnvel 

ódýra vöru. Mjúk efni, á borð við flauel, rúskinn og satín eru gjarnan tengd við 

kvenleika. Hægt er að nota álpappír til að skapa hágæða ímynd og framkalla 

tilfinningar á borð við virðingu. Viður er stundum notaður í umbúðir til að vísa 

til karlmennsku (Shimp og Andrews, 2013, bls. 643). 

 

Afar mikilvægt er að allir þessir þættir vinni vel saman, séu lýsandi fyrir 

vöruna og skapi þannig heildstætt útlit sem höfðar til neytenda (Shimp og 

Andrews, 2013, bls. 641). 
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4.3 Staðsetning í matvöruverslunum 

Verslunareigendur hafa takmarkað hillupláss og því getur það oft verið erfitt að 

velja hvar á að raða hverri vöru og ákveða útdeilingu svæðis. Það hvernig 

raðað er í hillur verslana er mikilvægur þáttur í tekjum, kostnaði og hagnaði 

hvers vöruflokks fyrir sig. Það nægir þó ekki að finna einungis nægilegt pláss í 

hillunum fyrir hverja vöru, heldur þarf líka að huga að því hvar í hillunum 

varan er staðsett. Vörur sem staðsettar eru neðarlega í hillum fá oft á tíðum 

minni athygli frá neytendum heldur en vörur sem eru staðsettar ofar. Vörurnar 

sem eru staðsettar neðarlega geta því selst minna og haft minni ávinning af því 

að notast við söluhvata. Að finna þá uppröðun sem hámarkar hagnað verslunar 

en mæta jafnframt kröfum framleiðenda er ekki auðvelt verk. Forsendur þess 

að ná sem bestri nýtingu hillupláss fela í sér mælingar á áhrifum uppröðunar í 

hillur á sölu og skilvirkni markaðssetningar (Nierop og Franses, 2008, bls. 

1065). 

 

Neytendur taka kaupákvarðanir í umhverfi sem getur haft töluverð áhrif á val 

þeirra, þó svo að þeir geri sér ekki endilega grein fyrir þessum áhrifum. 

Tilraunir til að endurmóta þetta umhverfi eru gerðar í meira mæli en áður, og er 

orðið vinsælt að reyna að hafa áhrif á val neytenda. Það snýst um að kynna 

valmöguleika og miðar að því að gera kosti góða og meira aðlaðandi í augum 

neytandans. Það að hafa áhrif á val neytenda getur verið einfalt, auðvelt í 

framkvæmd og ódýrt. Lykilatriðið er að þrátt fyrir að höfð séu áhrif á val 

neytenda að þá haldi þeir valfrelsi sínu, þ.e. neytandinn er ekki þvingaður til að 

kaupa eitthvað sem hann vill ekki. Gerð var rannsókn á því hvort hægt væri að 

hafa áhrif á neytendur með því að auka aðgengi og framboð af bæði hollum og 

óhollum vörum, með því að hafa líka hollar vörur í hillum við kassana í 

matvöruverslunum. Í ljós kom að þegar úrvalið innihélt 75% af hollum vörum 

þá völdu 44,3% þátttakenda hollari valkostinn. Hins vegar þegar voru aðeins 

13,9% þátttakenda sem sem völdu hollu vörurnar þegar úrvalið innihélt 25% af 

hollum vörum. Með því að breyta framboðinu var hægt að hafa áhrif á val 

neytenda til hins betra, því meira magn hollari vara í hillum matvöruverslana 

virðist auka sýnileika þeirra og gera þær eftirsóknarverðari. Þetta kom þó ekki í 

veg fyrir að neytendur veldu óhollu vörurnar, en með því að ýta hollum vörum 
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að neytendum virðist vera hægt að hafa áhrif á val þeirra og beina þeim í rétta 

átt (Kleef, Otten og van Trijp, 2012, bls. 1073-1081).    

5 Niðurstöður erlendra rannsókna 

Markaðssetning á matvörum til barna er viðurkennd sem lykilþáttur í matarvali 

barna, kauphegðun þeirra þegar kemur að matvörum og matarneyslu þeirra. 

Þegar kemur að því að markaðssetja matvörur til barna eru notaðar ýmsar 

leiðir, þ.á.m. sjónvarp og aðrir fjölmiðlar eins og Internetið og útvarpið. Fram 

til þessa hafa flestar rannsóknir á markaðssetningu á matvörum beint athygli 

sinni að auglýsingum í sjónvarpi, en afar fáar hafa rannsakað aðra miðla, 

viðhorf og vitund foreldra og hegðun barna. Samlegðaráhrif 

sjónvarpsauglýsinga og auglýsinga í öðrum miðlum auka líkur á áhrifum á 

matarval og neysluvenjur barna (Kelly, Chapman, Hardy, King og Farrell, 

2009, bls. 493). Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður nokkurra rannsókna á 

markaðssetningu á matvörum til barna. 

  

5.1 Viðhorf til matarauglýsinga í sjónvarpi 

Í Ástralíu er hlutfall matarauglýsinga sem auglýsa óhollan mat í bilinu 43-81%, 

og jafnvel hærra í kringum þætti sem eru hvað vinsælastir hjá börnum. Áströlsk 

rannsókn gaf til kynna að meirihluti matarauglýsinga í miðlum öðrum en 

sjónvarpi, t.d. vinsælum barnavefsíðum, tímaritum fyrir börn og umbúðum 

voru fyrir mat sem innihélt mikið af fitu, sykri og/eða salti (Kelly o.fl., 2009, 

bls. 493).  

 

Önnur áströlsk rannsókn skoðaði viðhorf foreldra til matarauglýsinga í 

sjónvarpi sem höfðuðu til barna, en þar kom í ljós að meirihluti foreldra (67%) 

hafði áhyggjur af auglýsingum á óhollum matvörum á þeim tímum sem börn 

eru mest fyrir framan sjónvarpið. Í þessari rannsókn var jafnframt spurt út í 

áhyggjur foreldra þegar kom að öðrum markaðsaðferðum, t.d.söluhvötum og 

Internetinu. Niðurstöðurnar bentu til þess að þó svo að vitund foreldra um 

þessar aðferðir væri lítil, að þá hefði meirihluti þeirra foreldra sem voru 

meðvitaðir um þessar markaðsaðferðir áhyggjur af þessum þáttum, eða 60% 

(Kelly o.fl., 2009, bls. 493-494).  
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5.2 Vitund og viðhorf foreldra til markaðssetningar matvara 

Gerð var rannsókn á því hversu meðvitaðir foreldrar væru og hvert viðhorf 

þeirra væri til markaðssetningar á matvörum í New South Wales í Ástralíu. Eitt 

af hverju fjórum áströlskum börnum  eru annað hvort of þung eða glíma við 

offitu og því er markaðssetning á óhollum matvörum talið hluti af 

heilsufarsvanda þjóðarinnar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna vitund og 

viðhorf  foreldra barna á aldrinum 5-17 ára til markaðssetningar á matvörum til 

barna, bæði hvað varðaði sjónvarpsauglýsingar og aðra miðla, hvert hlutverk 

stjórnvalda, matvælaiðnaðarins og auglýsingafyrirtækja væri í þeirra hugum og 

áhrif markaðssetningar matvara á beiðnir barna (Kelly o.fl., 2009, bls. 494).  

 

Í ljós kom að vitund foreldra þegar kom að öðrum miðlum en sjónvarpi var 

lítil. Um 42% foreldrar voru meðvitaðir um matarauglýsingar í sjónvarpi, 

aðeins 15% foreldra töluðu um tímarit og dagblöð í tengslum við 

matarauglýsingar til barna, 10% um söluhvata og 8% um auglýsingar í útvarpi. 

Vitund foreldra um aðra miðla var minni. Spurt var út í ýmis form 

matarauglýsinga og hvort þeir hefðu áhyggjur af þeim miðlum. Foreldrar höfðu 

mestar áhyggjur af staðsetningu matvara við kassana í matvöruverslunum 

(83%), sjónvarpsauglýsingum (82%) og umbúðum sem hannaðar voru til að 

höfða til barna (80%). Meira en helmingur foreldra höfðu áhyggjur af 

söluhvötum og tímaritum fyrir börn. Meirihluti foreldra (91%) treystu ekki 

matvæla- og auglýsingaiðnaðinum til að vernda börnin fyrir óhollum 

matvörum. Miklum meirihluta foreldra (81%) fannst að stjórnvöld ættu að 

takmarka notkun miðla annarra en sjónvarps í markaðssetningu á matvörum til 

barna, en um 10% foreldra töldu að stjórnvöld ættu að takmarka alla 

markaðssetningu á matvörum til barna. Nokkrir töldu ekki þörf á að stjórnvöld 

takmörkuðu markaðssetningu til barna, eða 8%. Í heildina þá voru 58% 

foreldra sem sögðu börnin sín alltaf (15%) eða stundum (43%) biðja um 

matvörur sem þau hefðu séð auglýst í sjónvarpi eða öðrum miðlum. Foreldrar 

yngri barna, á aldrinum 5-12 ára, voru mun líklegri til að segja að börnin sín 

bæðu um matvörur sem þau hefðu séð auglýstar en foreldrar unglinga á 

aldrinum 13-17 ára. Það var enginn munur á strákum og stelpum þegar kom að 

því að biðja um vörur sem þau hefðu séð auglýstar (Kelly o.fl., 2009, bls. 495).  
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CHOICE, neytendasamtök í Ástralíu, framkvæmdi skoðanakönnun sem gaf til 

kynna að meirihluti svarenda (85%) var fylgjandi því að stjórnvöld settu 

reglugerð um notkun teiknimyndafígúra, frægra einstaklinga og leikfanga við 

markaðssetningu óhollra vara (Kelly o.fl., 2009, bls. 496). 

 

Niðurstöður þessarar könnunar sýndu að foreldrar höfðu áhyggjur af 

markaðssetningu matvara til barna, bæði í sjónvarpi og öðrum miðlum. Mestar 

áhyggjur höfðu foreldrarnir af því sem var í sjálfu verslunarumhverfinu, þ.e. 

staðsetningu í verslunum, umbúðum og söluhvötum. Þar sem u.þ.b. 70% 

kaupákvarðana eru teknar inni í matvöruverslunum þá hafa þessir þættir 

töluverð áhrif, auk þess sem rannsóknir hafa sýnt að það eitt að stilla vörum 

upp við kassana í matvöruverlsunum getur aukið sölu um allt að 20%. 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn gefa jafnfram til kynna að meirihluti 

foreldratelja aðeins  bein og augljós form markaðssetningar flokkast sem 

eiginlega markaðssetningu, t.d. auglýsingar, frekar en flóknari markaðsaðgerðir 

á borð við hönnun vara, verðlag, kynningar og dreifingu. Þær sýna einnig að 

foreldrar treysta matvæla- og auglýsingaiðnaðinum alls ekki til að vernda 

börnin og hugsa um þeirra hag, og meirihluti foreldra telur að stjórnvöld eigi að 

taka í taumana þegar kemur að notkun annarra miðla en sjónvarpi við 

markaðssetningu á matvörum til barna. Þegar þessi rannsókn var gerð voru 

engar takmarkanir á notkun þeirra miðla (Kelly o.fl., 2009, bls. 495-497). 

 

5.3 Fjörið byrjar hér – skemmtilegur matur 

Hönnun umbúða og litaval gefa táknrænar vísbendingar um það hvort að varan 

sé „skemmtileg“ eða „heilsusamleg og leiðinleg“ (Glanz o.fl., 2013, bls. 507). 

Árið 1999 fór Kraft Foods af stað með auglýsingaherferð til að auglýsa Post 

morgunkorn skipulagsheildarinnar, sem inniheldur mikið magn sykurs, og 

notaðist við slagorðið Fjörið byrjar hér (e. The fun starts here). Kellogg 

tilkynnti líka að það væri að koma með fjörið í morgunkornsrekkana þegar það 

setti Sesame Street leikföng í sérmerkta morgunkornspakka. 

Markaðsfræðingurinn James McNeal notaði heilan kafla í bókinni sinni, 

Markaður barnanna (e. The Kids Market), til að skrifa um það hvernig ætti að 

gera umbúðir barnvænar. Barnvænar umbúðir eru mjög algengar og í 
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matvöruverslunum  og skemmtun stendur fyrir heilan flokk vara. Í 

matvöruverslunum er hægt að finna skemmtilegar matvörur í nánast hverjum 

vöruflokki, t.d. mjólkurvörur eða frosin matvæli. Skemmtilegur matur leggur 

áherslu á það að matur sé skemmtilegur og að það að borða sé skemmtun. 

Þessar vörur leggja áherslu á leikþáttinn í matvörum, skemmtilega eiginleika 

og að skapa ákveðna fjarlægð frá venjulegum eða mat fullorðinna. 

Skemmtunargildi matar skiptir börn miklu máli og þau kunna vel að meta 

fagurfræðina, bragðið, hvernig hann er viðkomu og/eða eiginleika hans. Þrátt 

fyrir að börn hafi töluverða þekkingu á skilaboðum umbúða sem þau álíta sér 

viðkomandi, þá er merkilega lítill skilningur þegar kemur að heilsu eða 

næringu. Ein afleiðing þess að gera mat fyrir börn skemmtilegan er að hollur 

matur er álitinn hversdagslegur og leiðinlegur (Elliott, 2009, bls. 360-362).   

 

Þegar horft er til offitu meðal barna hafa fræðimenn haldið því fram að 

matvælaiðnaðurinn geri miskunnarlausar tilraunir til að markaðssetja sínar 

vörur til barna í matarumhverfi sem ýtir undir ofneyslu hitaeiningaríks og 

næringarsnauðs matar. Þessi gagnrýni er réttlætanleg því árið 2008 gaf Federal 

Trade Commission út skýrslu þar sem fram kom að 44 skipulagsheildir sem 

framleiddu mat- og drykkjarvörur eyddu 1,6 milljörðum árið 2006 í að auglýsa 

beint til barna og notuðu til þess allar mögulegar markaðsaðgerðir. 

Meirihlutinn af þessum peningum fór í að auglýsa næringarsnauðar matvörur 

sem stuðla að offitu meðal barna, þ.á.m. gosdrykki, skyndibita og morgunkorn 

sem innihalda mikið magn sykurs (Elliott, 2009, bls. 362). 

  

5.4 Rýnihóparannsókn 

Framkvæmd var rýnihóparannsókn í Kanada í byrjun ársins 2007. 

Rýnihóparnir  voru sex samtals og var einstaklingunum skipt eftir kyni, þrír 

með stelpum og þrír með strákum. Jafnframt var þeim skipt niður eftir aldri, 

þannig að þeir sem voru í fyrsta og öðrum bekk voru saman, þeir sem voru í 

þriðja og fjórða bekk voru saman og að lokum þeir sem voru í fimmta og sjötta 

bekk. Í rýnihópunum var rannsakað hvaða matvörur börnin kysu helst, hvernig 

þau skildu næringarupplýsingar á umbúðum skemmtilegs matar og hvernig þau 



 

18 

 

flokkuðu mismunandi gerðir matvara, þ.e. hvað þeim leist best á og hvað þau 

teldu heilsusamlegt. 

 

Börnin voru fengin til að teikna uppáhalds matinn sinn og áttu síðan að útskýra 

hvers vegna þau hefðu valið þennan tiltekna mat. Óháð aldri völdu börnin 

sambærilegan mat. Pizza, franskar og/eða annað „ruslfæði“ voru vinsælustu 

valkostirnir og völdu 84% barnanna einn eða fleiri sem hluta af 

uppáhaldsmatnum sínum. Aðeins 25% barnanna voru með ávöxt eða grænmeti 

sem hluta af uppáhaldsmatnum sínum. Þessar niðurstöður koma svo sem ekki á 

óvart þar sem uppáhaldsmáltíð þarf ekki að innihalda þann mat sem börnin 

telja sig eiga að borða. Ástæður valsins voru heldur áhugaverðari, en nokkrir 

þátttakendur sögðust halda upp á ákveðinn mat vegna þess að hann væri ekki 

hollur. Það virðist því vera að ruslfæði sé spennandi fyrir börn einmitt vegna 

þess að það er rusl, og mögulega andstaðan við mataræði fullorðinna (Elliott, 

2009, bls. 364-365).  

 

Þegar börnin voru beðin um að velja á milli þriggja mismunandi gerða af 

kjúklinganöggum þá komu fram ólík viðhorf eftir aldri. Ein gerðin sýndi nagga 

sem voru í laginu eins og hin ýmsu frumskógardýr, önnur var með Bósa Ljósár 

á umbúðunum ásamt fleiri fígúrum úr teiknimyndinni Leikfangasögu (e. Toy 

Story) auk þess sem naggarnir voru alls konar í laginu og þriðja gerðin voru 

venjulegir naggar í rauðleitum umbúðum með mynd af nöggum framan á. 

Yngtu börnin, í fyrsta og öðrum bekk, völdu öll naggana sem voru 

skemmtilegir í laginu, þ.e. frumskógardýrin eða Bósa Ljósár. Þeirra athygli 

beindist að skemmtilegri lögun nagganna og myndinni af Bósa, og sum þeirra 

sögðu að naggarnir sem væru skemmtilegir í laginu litu út fyrir að bragðast 

betur. Eldri börnin voru ólíklegri til að greina frá því að lögunin hefði haft 

eitthvað með val þeirra að gera og ekkert þeirra nefndi Bósa sem ástæðu fyrir 

vali sínu. Í hópnum sem var í þriðja og fjórða bekk völdu allir strákarnir og 

helmingur stelpnanna venjulegu naggana, en allar stelpurnar og fjórir af sex 

strákum í elsta hópnum völdu þá einnig. Eldri börnin horfðu meira á fagurfræði 

umbúðanna og sum sögðu að þeir litu út fyrir að bragðast best. Stelpurnar 

hugsuðu meira um liti og heildarhönnun umbúðanna. Svör eldri barnanna báru 

það þó með sér að þau höfðu áhyggjur af því hvernig þeirra val myndi líta út í 
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augum jafnaldra sinna, og vildu helst ekki velja umbúðir sem voru of 

barnalegar fyrir þau (Elliott, 2009, bls. 365-367).  

 

Þegar kom að því að velja morgunkorn þá voru yngri börnin líklegri til að velja 

vörur sem voru með teiknimyndafígúru á, frá fyrsta og upp í fjórða bekk, en 

elsti hópurinn valdi út frá umbúðunum og hönnun þeirra. Munur á milli 

kynjanna kom fram þegar farið var að ræða skemmtanagildi og eiginleika 

annars vegar og fagurfræði hinsvegar. Strákunum fannst skemmtanagildi og 

eiginleikar umbúðanna mikilvægir á meðan stelpurnar, sérstaklega þær elstu, 

horfðu meira til fagurfræðilegra eiginleika matarins og umbúðanna (Elliott, 

2009, bls. 367-369).  

 

Þegar börnin voru beðin um að nefna hollan mat þá nefndu 67% þeirra ávexti 

eða grænmeti, og því kann að virðast undarlegt að segja að þau hafi 

takmarkaðan skilning á hollustu. En þegar horft er til þess að afar fáir nefndu 

mjólkurvörur, heilkornavörur, kjöt og fisk og ástæðnanna sem börnin gáfu fyrir 

vali sínu þá er ljóst að þau hafa ekki fullan skilning á því hvers vegna maturinn 

er hollur. 70% barnanna vissu ekki af hverju maturinn var hollur og færðist sú 

vanþekking yfir á umbúðir og næringarupplýsingar. Næst voru þau spurð að 

hverju þau leituðu á umbúðum til að hjálpa þeim við að meta hvort varan væri 

holl eða ekki nefndu 22% þeirra innihaldslýsinguna og 17% nefndu 

gæðastimpla eða merki. Þrátt fyrir að nefna innihaldslýsinguna þá var 

skilningur á henni ekki mikill. Sum horfðu aðeins á kaloríufjölda til að dæma 

um það hversu heilsusamleg vara væri og önnur horfðu til útlits umbúðanna, 

t.d. að ef umbúðirnar væru grænar  eða alvarlegar að þá væri varan holl (Elliott, 

2009, bls. 370-372).  

 

Þó svo að þessi rannsókn hafi ekki verið mjög stór þá gefur hún afar 

áhugaverða innsýn í það hvernig börn skilja og meta skemmtilegan mat og 

umbúðir hans. Umbúðir matar höfðu mikil áhrif á ummæli barnanna um bragð 

og fyrir þeim var afar skýrt hvað leit út fyrir að vera bragðbetra. Munur var á 

aldurshópunum þegar kom að útliti umbúðanna. Yngri börnin völdu frekar út 

frá lögun eða teiknimyndafígúrum sem þau þekktu en þau eldri, og þá 

sérstaklega stelpurnar, mátu heildarútlit umbúðanna, liti og hönnun þeirra. 
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Jafnframt sýndi það sig að skemmtunargildi varanna skiptir börnin miklu máli, 

en þau tengdu skemmtun eða skemmtilegan mat ekki við næringargóðan mat. 

Þeim mun skemmtilegri sem umbúðirnar og varan lítur út fyrir að vera þeim 

mun minni líkur eru á því að börnin tengi það við heilsu eða telji hana hollan 

valkost. Mörg barnanna töldu sig geta séð það á umbúðunum hvort varan væri 

holl eða ekki, þ.e. ef að umbúðirnar voru alvarlegar að þá væri varan holl  

(Elliott, 2009, bls. 373-376). 

 

5.5 Eðli og umfang söluhvata 

Í Ástralíu var einnig gerð rannsókn til að reyna að skilgreina eðli og umfang 

söluhvata sem beint var til barna í áströlskum matvöruverslunum  og til að sjá 

hvort að þeir væru notaðir til að markaðssetja hollar eða óhollar vörur. Í 

rannsókninni var horft á sjö vöruflokka, þ.e. kex, millimál, sælgæti, snakk, 

morgunkorn, mjólkurvörur og ís (Chapman, Nicholas, Banovic og 

Supramaniam, 2006, bls. 331-332).  

 

Í ljós kom að notkun söluhvata var mun oftar í tengslum við markaðssetningu 

óhollra vara heldur en hollra. Afar algengt var að notast væri við fleiri en eitt 

form söluhvata á hverri vöru, en það var algengast í millimálum. Það var 

algengt að á millimálum væri ekki aðeins notast við teiknimyndafígúrur heldur 

einnig við ókeypis sýnihorn og boðið upp á þátttöku í samkeppni. Þrátt fyrir að 

aðeins 15% af morgunkorni notaðist við söluhvata, þá var algengt að þau sem 

notuðu þá notuðust við fleiri en eina gerð söluhvata. Flokkur sælgætis innihélt 

flestar vörur og var sá flokkur þar sem mest var notað af söluhvötum, en þó 

aðeins ein gerð á hverri vöru fyrir sig. Algengast var að nota söluhvata í formi 

teiknimyndafígúra sem aðeins voru notaðar á matvörum, þ.e. voru ekki í 

sjónvarpsþáttum eða kvikmyndum, en þær fundust á 48% varanna. 

Framleiðendur morgunkorns notuðu helst þekktar persónur til að vekja athygli 

á sínum vörum. Persónur úr sjónvarpsþáttum eða kvikmyndum voru notaðar á 

27% af vörunum og voru í flestum tilfellum teiknimyndafígúrur. Allar þær 

vörur sem notuðust við söluhvata í flokki mjólkurvara, íss, kex og snakks 

notuðu annað hvort teiknimyndafígúru eða persónu úr sjónvarpi eða 

kvikmyndum. Ókeypis sýnishorn voru notuð í 13% tilvika þegar horft er til 
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allra sjö vöruflokkanna sem skoðaðir voru, en þar af voru 35% af millimálum 

sem buðu upp á slík sýnishorn. Í heildina voru 20% vara sem notuðu 

samkeppnir sem markaðstæki, þ.e. af þeim vörum sem notuðust við söluhvata í 

einhverri mynd. Þær voru mest notaðar í markaðssetningu á morgunkorni 

(50%) og ís (35%). Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að nánast allir 

þeir söluhvatar sem notaðir voru á umbúðum varanna höfðuðu til barna. Af 

þessum sjö vöruflokkum sem skoðaðir voru þá voru á bilinu 9-35% vara innan 

hvers vöruflokks seldar með hjálp söluhvata í einhverri mynd (Chapman o.fl., 

2006, bls. 334-337). 

 

5.6 Greining niðurstaðna erlendra rannsókna 

Þegar horft er til rannsóknanna hér að ofan virðast hin ýmsu form söluhvata 

vera notuð í töluvert miklu mæli, og benda niðurstöður til þess að í flestum 

tilfellum séu þeir notaðir á óhollar matvörur. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á markaðssetningu til barna þar sem verið er að skoða tengsl hennar við 

aukinnar offitu barna. Niðurstöður rannsóknanna eru ákveðið áhyggjuefni þar 

sem þær hafa sýnt að meirihluti þeirra vara sem markaðssettar eru til barna eru 

óhollar, þ.e. innihalda mikið magn sykurs og/eða salts og lítið af góðum 

næringarefnum.  

 

Foreldrar virðast hafa töluverðar áhyggjur af fjölda auglýsinga sem hannaðar 

eru til að höfða til barna. Þrátt fyrir það þá virðast foreldrarnir aðeins átta sig á 

broti þeirra markaðsaðgerða sem notaðar eru til að ná til barna, og er meirihluti 

sem aðeins horfir til beinna og augljósra aðferða, t.d. sjónvarpsauglýsinga. 

Ekki virðist vera mikil vitund meðal foreldra um leiðir á borð við söluhvata 

innan matvöruverslana, auglýsingar á Internetinu eða öðrum miðlum, en þeir 

sem voru meðvitaðir um þessar leiðir höfðu áhyggjur af áhrifum þeirra. 

Niðurstöður rannsóknanna benda jafnframt til þess að afar lítið traust er borið 

bæði til matvæla- og auglýsingaiðnaðarins, og virðist vera að foreldrar telji þeir 

ekki bera hag barnanna fyrir brjósti.  

 

Mikið virðist vera lagt upp úr skemmtanagildi matvara og höfðar slíkt vel til 

barna, sérstaklega yngri barna, sem kjósa oft á tíðum mat sem er með 
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teiknimyndafígúru utan á,litríkur og/eða skemmtilegur í laginu. Eldri börnin 

hugsa þó meira um útlit umbúðanna og það hversu girnilegur maturinn lítur út 

fyrir að vera. Það virðist jafnframt vera mjög skýrt í hugum barna hvað þeim 

líkar og hvað ekki þegar kemur að umbúðum matvara. Þó svo að langanir barna 

kunni að vera skýrar þá er skilningur þeirra á hollustu frekar takmarkaður, og 

skemmtilegar umbúðir tengja þau ekki við hollustu. Meirihluti barnanna vissi 

ekki af hverju tiltekin matvara var holl. Þegar rætt var um umbúðir vara í 

tengslum við hollustu kom í ljós að börnin höfðu svör á reiðum höndum, þó 

svo að þau kynnu að vera röng. Sum tengdu grænar umbúðir við hollustu og 

önnur tengdu „alvarlegar“ umbúðir við hollar vörur. Þetta skapar áskorun fyrir 

framleiðendur hollra matvæla að bjóða upp á fallegar og skemmtilegar 

umbúðir. 

  

6 Rannsóknaraðferðir 

6.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af því að upplýsingum er safnað á 

hlutlægan, kerfisbundinn hátt og eru þær á tölulegu formi. Við túlkun og 

framsetningu gagnanna eru notaðar tölfræðilegar aðferðir. Megindlegar 

rannsóknir gefa okkur upplýsingar um fjölda, hlutfall, algengi og mun milli 

mismunandi breyta eða þátta svo eitthvað sé nefnt. Rannsóknir sem þessar 

byggja á grunni vísindahefðar raunhyggju og miða að því að komast að „hinu 

sanna“ með mælingum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 377).    

 

Gerðar eru ákveðna kröfur til megindlegra rannsókna, en þær verða að vera 

kerfisbundnar og byggðar á nákvæmri rannsóknaráætlun sem gerð er í upphafi, 

nákvæmar þannig að rannsóknaráætluninni sé fylgt nákvæmlega og að þær séu 

skýrar, þannig að öllum ferlum rannsóknarinnar sé vel lýst svo hægt sé að 

endurtaka rannsóknina. Miklu máli skiptir að rannsakendur séu hlutlægir á 

öllum stigum rannsóknarinnar svo niðurstöður hennar verði ekki bjagaðar 

vegna hlutdrægni. Með því að gæta ýtrustu nákvæmni og hlutlægni við 

rannsóknarferlið í heild, allt frá gerð rannsóknaráætlunar til útfærslu og 

greinargerðar, er hægt að tryggja áreiðanleika niðurstaðnanna og þar með 
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ályktunar- og alhæfingargildi þeirra, þ.e. innra og ytra réttmæti þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 378).   

 

Þegar talað er um innra réttmæti er verið að horfa til þess hvort að ályktanir 

rannsóknarinnar standist, hvort að tiltekið samband sem lýst var sé í raun og 

veru til staðar. Það er ýmislegt sem getur skaðað innra réttmæti rannsókna og 

tengist einna helst ytri áhrifum á þátttakendur. Áhrifaþættirnir hafa yfirleitt 

ekkert með rannsóknina sjálfa að gera heldur snúa að þroska, brottfalli og sögu 

annars vegar og hönnun og framkvæmd rannsóknarinnar hins vegar, þ.e. 

áreiðanleika, úrtaksaðferðum og tölfræðilegri röskun svo eitthvað sé nefnt. 

Ytra réttmæti rannsóknar viðkemur alhæfingargildi hennar, þ.e. hvort og þá í 

hvaða mæli niðurstöður hennar geti gilt fyrir aðra en þátttakendur í 

rannsókninni. Í raun ógnar allt sem ógnar innra réttmæti líka ytra réttmæti 

rannsóknar, en að öðru leyti snúa þær ógnir að úrtaki og úrtaksaðferðum ásamt 

ytra umhverfi við framkvæmd rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 378).   

 

6.1.1 Úrtök og úrtaksaðferðir 

Til að hægt sé að yfirfæra niðurstöður rannsókna á afmörkuðum hópi fólks yfir 

á stærri heild er lykilatriði að velja gott úrtak, en úrtak er ákveðinn fjöldi 

einstaklinga sem hefur verið valinn úr fyrirfram skilgreindum og stærri hóp 

einstaklinga sem nefnist þýði. Segja má að þýði sé heildarmengi og að úrtak sé 

hlutamengi úr því.  

Við val á úrtaki geta komið fram ýmsar skekkjur sem geta haft neikvæð áhrif á 

niðurstöðurnar og hægt er að flokka þessar skekkjur í tvo flokka, þ.e. 

tilviljunarkenndar úrtaksvillur og kerfisbundnar skekkjur. Segja má að það séu 

fjögur atriði sem hafi áhrif á gæði úrtaka; stærð úrtaks, hversu nákvæmur 

þýðislistinn er, dreifing í þýði og úrtaksaðferð. Dreifing í þýði, úrtaksstærð, og 

úrtaksaðferð hafa bein áhrif á tilviljunarbundna úrtaksvillu, en það veldur því 

að því stærra sem úrtak er og minni dreifing í þýði því minni verður hin 

tilviljunarbundna úrtaksvilla en jafnframt líklegra að úrtakið spegli þýðið. Val 

á þýðislista og úrtaksaðferð hefur hins vegar áhrif á kerfisbundna úrtaksskekkju 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 113-114). 
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6.2 Spurningarkannanir á Internetinu 

Segja má að Internetið hafi gjörbreytt því hvernig við framkvæmum rannsóknir 

en notendum þess fjölgar stöðugt og samhliða fjölgar spurningakönnunum á 

Internetinu. Ástæðan er sú að þrátt fyrir að aðferðin kunni að hafa ákveðna 

galla þá felur hún í sér mun fleiri kosti. 

 

6.2.1 Kostir spurningakannana á Internetinu 

Spurningakannanir á Internetinu fela í sér ýmsa kosti, sérstaklega í hröðu 

samfélagi nútímans þar sem vörur úreldast mun hraðar en þær gerðu áður fyrr.  

 Hröð dreifing, upplýsingar í rauntíma – spurningakönnunina er hægt að senda 

til þúsunda mögulegra svarenda á sama tíma og rannsakendur fá svörin til sín 

um leið og lokið hefur verið við að svara þeim. Því er hægt að sýna fram á 

niðurstöður könnunarinnar mun fyrr en ef um hefðbundnari leiðir væri að ræða.  

 Minni kostnaður – með því að notast við rafrænar leiðir til rannsókna er hægt 

að minnka kostnað um 25-40% og sýna fram á niðurstöður á helmingi styttri 

tíma ef um væri að ræða t.d. símakönnun. Jafnframt er hægt að auka fjölda 

svarenda með minni tilkostnaði. 

 Einstaklingsmiðaðri kannanir – hægt er að gera spurningakannanir á 

Internetinu mun einstaklingsmiðaðri en önnur form kannana og verið því meira 

viðeigandi fyrir aðstæður hvers og eins, og hraðað á ferli svörunar. Svarendur 

kunna að meta að vera einungis spurðir viðeigandi spurninga, geta tekið sér hlé 

og haldið áfram með könnunina eins og þeim hentar og geta jafnframt séð fyrri 

svör og leiðrétt ósamræmi í svörum.  

 Mikil svörun – spurningakannanir á Internetinu taka styttri tíma heldur en t.d. 

símaviðtöl auk þess sem svarendur geta svarað þeim þegar það hentar þeim 

best. 

  Hægt að ná til þeirra sem annars er  erfitt að ná í – erfitt er að ná til 

ákveðinna hópa, s.s. lækna, hálaunafólks og háttsettra stjórnenda stórfyrirtækja, 

sem þó eru vel tengdir. Spurningakannanir á Internetinu er hægt að taka hvar 

og hvenær sem er sem auðveldar þessum hópum að taka þátt. 

 Einföld og víðtæk stjórnun gagnagrunna á Internetinu – gagnagrunnar fyrir 

rannsakendur á Internetinu geta verið af ýmsum stærðum og samanstaðið af 

ýmsum aðilum. Hægt er að setja upp gagnagrunna á Internetinu með minni 
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tilkostnaði og tíma heldur en aðra hefðbundnari gagnagrunna. Þegar 

gagnagrunnurinn og spurningalistinn eru tilbúnir þá er hægt að senda 

spurningakönnunina, safna gögnum og fá góðar niðurstöður, allt á örfáum 

dögum.  (McDaniel og Gates, 2013, bls. 195-196). 

 

6.2.2 Ókostir spurningakannana á Internetinu 

Þegar talað er um ókosti spurningakannana á Internetinu er það fyrsta sem 

kemur upp yfirleitt það að notendur Internetsins endurspegli ekki mannfjöldann 

í heild sinni. Rannsóknir í Bandaríkjunum voru gerðar til að athuga hvort 

munur væri á niðurstöðum kannana sem framkvæmdar væru á Internetinu 

annars vegar og spurningakönnunum í síma hins vegar. Í ljós kom að það var 

afar sjaldgæft að marktækur munur væri á þessum tveimur aðferðum 

(McDaniel og Gates, 2013, bls. 197).  

 

Ótakmarkað Internet úrtak er annar ókostur rafrænna spurningakannana, en það 

þýðir að hver sá sem vill svara spurningakönnuninni getur gert það. Það er 

sjálfvalið og endurspeglar mögulega enga aðra en þá sem finnst gaman að vafra 

á Internetinu. Þetta verður jafnframt enn verri ókostur ef sami aðili getur svarað 

spurningakönnuninni oftar en einu sinni. Þriðji ókosturinn er sá að sá 

úrtaksrammi sem þörf er á er mögulega ekki Internetnotandi (McDaniel og 

Gates, 2013, bls. 197).  

 

Aðrir mögulegir ókostir eru að erfitt er að ná í svarendur til að fá frekari 

skýringar á opnum svörum, forritunarvillur í spurningakönnuninni og að 

þátttakendur nái ekki að klára spurningakönnunina vegna lítillar bandbreiddar. 

(McDaniel og Gates, 2013, bls. 198). 

 

6.2.3 Hönnun spurningakannana 

Þegar framkvæmd er spurningakönnun þarf að huga að mörgum atriðum, s.s. 

hönnun, uppsetningu og skipulagi spurningalistans. Orðalag spurninga og 

orðaval skiptir afar miklu máli því ef ekki er vandað til verka getur það valdið 

því að þátttakendur misskilji spurninguna og svörin verði því mörkuð af þeim 

misskilningi. Mikilvægt er að nota einföld orð og reyna að hafa spurningarnar 
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skýrar og ótvíræðar, setja spurningar upp sem heilar setningar, forðast notkun 

skammstafana og passa upp á að spyrja aðeins einnar spurningar í einu. 

Jafnframt þarf að forðast spurningar með tvöfaldri neitun því slíkt getur valdið 

ruglingi, passa að spurningarnar og formáli þeirra sé efnislega réttur því annað 

getur dregið úr trúverðugleika könnunarinnar. Þar sem fólk er oft á tíðum 

haldið samþykkishneigð er best að forðast að bjóða eingöngu upp á 

svarmöguleikann já/nei, auk þess sem mikilvægt er að jafnvægi sé í 

spurningunum því ójafnvægar spurningar eru leiðandi sem getur komið niður á 

niðurstöðum könnunarinnar. Dæmi sem sett eru fram í spurningum geta einnig 

verið leiðandi fyrir þátttakandann, en ef slíkt er nauðsynlegt skal reyna að setja 

fram fleiri en eitt dæmi. Mikilvægt er að formáli spurninga sé stuttur og 

hnitmiðaður auk þess sem tónninn í orðalagi spurninga getur haft áhrif á það 

hvernig þátttakendur svara spurningunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

453-456).  

 

6.3 Snjóboltaúrtak 

Snjóboltaúrtak telst ekki til líkindaúrtaka, en þegar snjóboltaúrtak er valið er 

byrjað á að velja einn eða tvo einstaklinga eða hóp. Síðan bætast við fleiri 

einstaklingar, t.d. þannig að þeir sem rætt var við í upphafi benda á aðra sem 

benda síðan á enn aðra og svo framvegis. Þannig stækkar hópur smám saman 

líkt og snjóbolti sem rúllar áfram. Snjóboltaúrtak telst vera góð úrtaksaðferð 

þegar verið er að rannsaka hegðun eða viðkvæm málefni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 124).  

 

6.4 Öflun gagna fyrir rannsókn 

Við rannsókn á viðfangsefninu, þ.e. áhrifum barna á kauphegðun foreldra 

sinna, var kosið að notast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Sú 

rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu var spurningakönnun á netinu í tilraun 

til að fá sem mest magn upplýsinga og fá úrtak sem endurspegli þýðið sem 

best. 

 

Öflun gagna fór fram með þeim hætti að byrjað var á að setja saman 

spurningalista þar sem spurt er út í áhrif barna á innkaup til heimilisins, áhrif 
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umbúða og staðsetningar í matvöruverslunum á börnin, hvort vörur sem börnin 

bæðu um væru hollar eða óhollar og fleira í von um að varpa ljósi á þau áhrif 

sem börn hafa á val foreldra sinna. Hægt er að sjá spurningalistann í heild sinni 

í viðauka I. Spurningakönnuninni var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook auk 

þess sem spurningakönnunin var send til 355 nemenda í viðskiptafræðideild 

Háskólans á Akureyri. Foreldrar barna á aldrinum 0-17 ára voru beðnir um að 

svara og deila könnuninni og því er um snjóboltaúrtak að ræða. Alls var 

könnunin send út til 703 einstaklinga á netinu og var svarhlutfallið 37,7%. 
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7 Helstu niðurstöður 

7.1 Spurningakönnun 

Alls tóku 266 einstaklingar þátt í spurningakönnuninni sem send var út á 

Facebook og í gegnum tölvupóst. Alls var hún send út til 703 einstaklinga og 

var svarhlutfallið því 37,7%. Meirihluti þátttakenda voru konur, eða 85%, og 

voru flestir á aldursbilunum 25-29 ára og 35-39 ára, eða 23% í hvorum hópi 

fyrir sig. Flestir þátttakenda voru giftir, eða 49%, í sambúð voru 38% en 13% 

þátttakenda voru einhleypir. Flestir þátttakendur áttu tvö börn (34%) og áttu 

flestir börn á aldursbilinu 0-4 ára, eða 128 þátttakendur. Allar niðurstöður sem 

hér eru kynntar eru með marktækum mun. Hægt er að sjá tíðni svara í viðauka 

II og niðurstöður úr krosstöflum í viðauka III. 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu mikil áhrif börnin hefðu á innkaup til 

heimilisins og hversu mikill munur væri á innihaldi innkaupakörfunnar þegar 

börnin væru með í för og þegar þau væru ekki með. Flestir töldu börnin hafa 

frekar lítil áhrif á innkaupin til heimilisins, eða 42% þátttakenda. 62% 

þátttakenda töldu að frekar eða mjög lítill munur væri á innihaldi 

innkaupakörfunnar þegar börnin væru með og þegar þau væru ekki með. Þegar 

þessi svör voru sett í samhengi við kyn þátttakenda kom í ljós að konur voru 

líklegri til að segja að frekar eða mjög mikill munur væri á innihaldi 

innkaupakarfanna heldur en karlar. Konur voru þó í meirihluta þeirra sem 

Mynd 1. Kyn og munur á innihaldi innkaupakarfanna með og án barna. 
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sögðu mjög lítinn mun vera á innihaldinu. Þegar horft var til áhrifa barna á 

innkaup til heimilisins í tengslum við kyn þá voru karlar líklegri til að segja að 

börnin hefðu frekar mikil áhrif á innkaupin.  

 

Þegar horft var til hjúskaparstöðu í tengslum við þessar breytur kom í ljós að 

þeir sem voru einhleypir voru líklegri til að segja að mjög lítill munur væri á 

innihaldi innkaupakarfanna, eða 42% einhleypra þátttakenda sem svöruðu 

þessum spurningum. Aftur á móti voru einhleypir einstaklingar líklegri til að 

segja börnin hafa mikil eða frekar mikil áhrif á innkaupin til heimilisins. Giftir 

voru í meirihluta þeirra sem töldu börnin hafa frekar lítil áhrif á innkaupin.  

 

Þeir sem voru á aldursbilinu 25-29 ára voru líklegastir til að segja engan mun 

vera á innihaldi innkaupakarfanna. Af þeim sem voru á aldursbilinu 20-24 ára 

voru flestir sem sögðu mjög lítinn mun vera á innihaldi innkaupakörfunnar, eða 

55% þeirra. Þeir sem voru 40 ára eða eldri voru líklegastir til að telja frekar 

lítinn mun vera á innihaldinu innkaupakarfanna. 71% þeirra sem voru á 

aldursbilinu 45-49 ára sögðu börnin hafa frekar lítil áhrif á innkaup til 

heimilisins. Þeir sem sögðu börnin hafa frekar lítil áhrif á innkaupin voru í 

meirihluta í flestum aldurshópunum, að undanskildum þeim sem voru á 

aldursbilunum 20-24 ára og þeirra sem voru 50 ára og eldri. Í hópi þeirra sem 

voru á bilinu 20-24 ára þá voru 36% sem sögðu börnin hafa frekar mikil áhrif 

Mynd 2. Aldur foreldra og áhrif barna á innkaup til heimilisins. 
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en jafnframt voru 36% þess aldurshóps sem sögðu börnin hafa mjög lítil áhrif á 

innkaupin. Þeir sem voru 50 ára eða eldri skiptust þannig að 40% sögðu börnin 

hafa frekar mikil áhrif á innkaupin en 40% sögðu áhrifin vera frekar lítil, 

síðustu 20% sögðu börnin hafa mjög lítil áhrif. Aðeins einn þátttakandi var á 

aldursbilinu 19 ára eða yngri og taldi viðkomandi börnin hafa frekar lítil áhrif. 

 

Fjöldi barna virðist hafa áhrif á þessa þætti líka, en þeir sem áttu fimm börn eða 

fleiri voru líklegastir til að segja börnin hafa mjög lítil áhrif á innkaupin til 

heimilisins, eða 50% þeirra. Hjá þeim sem áttu eitt til fjögur börn sögðu flestir 

þau hafa frekar lítil áhrif á innkaupin. Þegar horft var á innihald 

innkaupakarfanna í tengslum við fjölda barna kom í ljós að þeir sem áttu fimm 

börn eða fleiri voru líklegastir til að segja að enginn munur væri á innihaldinu 

hvort sem börnin væru með eður ei, eða 50%. Þeir sem töldu mikinn eða frekar 

mikinn mun vera á innihaldi innkaupakörfunnar með börnum og án þeirra áttu 

eitt eða tvö börn, en það voru 1% þeirra sem áttu eitt barn og 2% þeirra sem 

áttu tvö börn.  

Þegar aldur við fæðingu fyrsta barns var settur í samhengi við þessa þætti var 

greinilegt að þeir sem eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilinu 35-39 ára voru 

líklegastir til að segja engan mun vera á innihaldi innkaupakörfunnar eftir því 

hvort börnin væru með eður ei, eða 50% þeirra. Á hinn bóginn voru það örfáir 

á aldursbilunum 20-24 ára (1%) og 25-29 ára (3%) sem sögðu mikinn mun 

vera á innihaldinu. Af þeim sem töldu frekar mikinn mun vera á innihaldinu 

voru þeir sem voru á aldursbilinu 30-34 ára sem voru í meirihluta, eða 16%. 

Mynd 3. Aldur við fæðingu fyrsta barns og áhrif á innkaup til heimilisins. 
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Þegar kom að áhrifum barna á innkaup til heimilisins þá voru þeir sem 

eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilinu 30-34 ára í meirihluta þeirra sem sögðu 

börnin hafa mjög lítil áhrif á innkaupin, en jafnframt voru þeir líka í meiri hluta 

þeirra sem sögðu þau hafa frekar mikil áhrif á innkaupin til heimilisins. Þeir 

sem eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilunum 30-34 ára og 35-39 ára voru í 

meirihluta þeirra sem sögðu börnin hafa engin áhrif á innkaupin, eða 13% hvor 

hópur um sig.  

 

Spurt var hvort staðsetning vara í hillum matvöruverslana hefði áhrif á val 

barna. Mikill meirihluti svarenda taldi staðsetningu hafa mikil eða frekar mikil 

áhrif á val barna, eða 93% þátttakenda. Aðeins 3% þátttakenda töldu 

staðsetninu hafa mjög lítil eða engin áhrif á val barna.  

 

Þegar áhrif staðsetningar voru sett í samhengi við kyn þátttakenda kom í ljós að 

karlar voru líklegri en konur til að telja að staðsetning hefði mjög mikil áhrif á 

val barna, eða 54% karla. Aftur á móti voru konur í meirihluta þeirra sem 

sögðu staðsetninguna hafa frekar mikil áhrif, en 43% kvenna völdu þann 

svarmöguleika.  

 

Tengsl áhrifa staðsetningar og hjúskaparstöðu sýndu að einhleypir þátttakendur 

voru líklegastir til að segja staðsetningu hafa mjög mikil áhrif á val barna, eða 

58% þeirra. Flestir giftir þátttakendur sögðu áhrifin vera mjög mikil, eða 53% 

þeirra. Þeir þátttakendur sem voru í sambúð voru líklegastir til að segja 

staðsetningu vara hafa frekar mikil áhrif á val barna, eða 46% þeirra.  41% 

giftra þátttakenda sögðu áhrifin vera frekar mikil og 39% einhleypra.  

 

Þegar horft var til aldurs foreldra og áhrifa staðsetningar vara í hillum 

matvöruverslana kom í ljós að aðeins þeir sem voru á aldursbilinu 40-44 ára 

töldu staðsetningu ekki hafa nein áhrif á valið, eða 2% þeirra. Þeir sem voru 29 

ára eða yngri voru líklegri til að segja staðsetningu hafa frekar mikil áhrif auk 

þeirra sem voru á aldursbilinu 45-49 ára. Þátttakendur sem voru á aldrinum 30-

44 ára voru líklegastir til að segja staðsetningu hafa mjög mikil áhrif á val 

barna auk þeirra sem voru 50 ára eða eldri. 
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Þegar fjöldi barna þátttakenda var skoðaður í tengslum við staðsetningu í 

hillum matvöruverslana kom í ljós stigvaxandi aukning þeirra sem sögðu 

staðsetningu hafa mjög mikil áhrif eftir því sem börnunum fjölgaði, frá einu 

barni og upp í fjögur börn. Af þeim sem áttu fjögur börn sögðu 74% að áhrifin 

væru mjög mikil. Þeir sem áttu fimm börn eða fleiri skiptust hins vegar 

hnífjafnt á milli fjögurra valmöguleika, mjög lítil áhrif og upp í mjög mikil 

áhrif.  

 

Horft var til aldurs foreldra við fæðingu fyrsta barns og það sett í samhengi við 

þau áhrif sem staðsetning vara kynni að hafa á val barna. Þeir sem eignuðust 

sitt fyrsta barn 24 ára eða yngri voru líklegastir til að segja áhrif staðsetningar 

vera mjög mikil, og svo þeir sem voru 30-34 ára við fæðingu fyrsta barns.  

 

Þátttakendur voru 

einnig spurðir að því 

hvar þær vörur sem 

börnin þeirra bæðu 

um væru helst 

staðssettar og voru 

beðnir um að merkja 

við allt sem átti við. 

Mynd 4. Fjöldi barna og áhrif staðsetningar á val barna. 

Mynd 5. Hvar eru vörur sem barnið/börnin biðja um staðsettar í 

hillum verslana? 
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Niðurstöður þeirrar spurningar sýndu að þær vörur sem börnin báðu um voru 

oftast staðsettar í miðjum hillum matvöruverslana, en 195 þátttakendur merktu 

við þann valmöguleika. 143 þátttakendur sögðu vörurnar vera í neðstu 

hillunum og 109 sögðu þær vera í körfum á gólfinu.  

 

Þátttakendur voru spurðir hvort að börnin bæðu um ákveðnar vörur og þá hvers 

konar vörur. Máttu þeir merkja við alla þá valmöguleika sem þeim þótti eiga 

við og í ljós kom að flest börn virðast biðja um sætindi eða ís, en 177 

Mynd 6. Biður barnið/börnin um ákveðnar vörur? 

Mynd 7. Hvernig myndir þú lýsa umbúðum varanna sem barnið/börnin biðja um? 
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þátttakendur merktu við þann möguleika. Jafnframt voru margir sem sögðu 

börnin biðja um morgunkorn og safa eða gos. Síst virtust börnin biðja um vörur 

á borð við brauðmeti og kjöt, fisk eða kjúkling.  

 

Þátttakendur voru jafnframt beðnir um að lýsa umbúðum þeirra vara sem 

börnin bæðu um og máttu merkja við alla þá valmöguleika sem þeim þótti eiga 

við. Í ljós kom að flestir sögðu vörurnar sem börnin bæðu um vera litríkar, en 

163 þátttakendur völdu þann svarmöguleika. Jafnframt voru margir sem sögðu 

börnin biðja um vörur sem væru með teiknimyndafígúrum utan á umbúðunum, 

eða 141 þátttakandi. Einnig virðist vera þónokkuð um að börn biðji um vörur 

sem innihaldi glaðning af einhverju tagi. Fæstir sögðu börnin biðja um vörur 

sem biðu upp á samkeppni.  

 

Spurningakönnunin innihélt nokkrar spurningar um hollar og óhollar vörur. 

Fyrst var spurt hvort þátttakendur teldu að hollar eða óhollar vörur væru frekar 

markaðssettar til barna og voru niðurstöður þeirrar spurningar frekar skýrar. 

Niðurstöður hennar sýndu að 77% þátttakenda töldu að óhollar vörur væru 

frekar markaðssettar til barna á móti 5% þeirra sem töldu hollar vörur frekar 

vera markaðssettar til þeirra. 18% þátttakenda töldu að enginn munur á 

markaðssetningu þessara tveggja flokka. 

 

Þátttakendur voru jafnframt spurðir hvort börnin bæðu frekar um hollar eða 

óhollar vörur og sögðu flestir, 64%, að það væri misjafnt, stundum bæðu þau 

um hollar vörur og stundum óhollar. 23% sögðu að börnin bæðu yfirleitt eða 

alltaf um óhollar vörur en aðeins 4,4% þátttakenda sögðu börnin biðja yfirleitt 

eða alltaf um hollar vörur.  
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vera frekar eða mjög spennandi, en á hinn bóginn töldu 44% þátttakenda að 

umbúðir hollra vara væru frekar eða mjög óspennandi fyrir börn. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir teldu markaðssetningu eða 

framsetningu í verslunum á óhollum vörum eiga þátt í aukinni offitu meðal 

barna. Í ljós kom að 70% þátttakenda töldu svo vera á móti 24% sem töldu 

þetta tvennt ekki tengjast. Hin 7% höfðu ekki skoðun á málinu.  

 

Þegar þetta var sett í samhengi við kyn þátttakenda kom í ljós að karlar voru 

líklegri til að telja markaðssetningu á óhollum vörum stuðla að aukinni offitu 

meðal barna, en konur voru líklegri til að telja að ekki væru tengsl þar á milli. 

Það voru aðeins konur sem höfðu ekki skoðun á málefninu.  

 

Þegar horft var til tengsla á milli áhrifa markaðssetningar á aukna offitu meðal 

barna og hjúskaparstöðu, þá var yfirgnæfandi meirihluti svarenda sem töldu 

vera tengsl á milli offitu og markaðssetningar óhollra vara. Þó virtust þeir sem 

voru giftir vera líklegri til þess en hinir hóparnir, en 77% giftra þátttakenda 

töldu vera tengsl milli markaðssetningar óhollra vara og aukinnar offitu meðal 

barna.  

Mynd 8. Myndir þú segja að umbúðir hollra vara væru spennandi 

eða óspennandi fyrir börn? 
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Sett í samhengi við aldur foreldra þá kom í ljós að þeir sem voru á aldursbilinu 

35-39 voru líklegastir til að telja að tengsl væru milli markaðssetningar óhollra 

vara og aukinnar offitu meðal barna. Það var jafnframt lang algengast að 

þátttakendur teldu svo vera nema þeir sem voru undir 25 ára aldri. Þeir sem 

voru á bilinu 20-24 ára voru líklegastir til að telja engin tengsl vera á milli 

þessara tveggja þátta, eða 45% þátttakenda á þeim aldri. Aðeins var einn 

þátttakandi sem var 19 ára eða yngri og hafði viðkomandi ekki skoðun á 

málinu.   

Mynd 9. Aldur foreldra og áhrif markaðssetningar óhollra vara á aukna offitu meðal 

barna. 

Mynd 10.  Fjöldi barna og áhrif markaðssetningar óhollra vara á aukna offitu meðal 

barna. 
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Þegar horft var til fjölda barna í tengslum við þennan þátt þá kom í ljós að þeir 

sem áttu fimm börn eða fleiri voru lang líklegastir til að telja að engin tengsl 

væru milli markaðssetningar óhollra vara og aukinnar offitu meðal barna, eða 

75% þeirra. Á hinn bóginn voru þeir sem áttu þrjú börn líklegastir til að telja 

tengsl vera á milli þessara þátta.  

 

Athugað var hvort túlkun þátttakenda á áhrifum markaðssetningar á offitu 

meðal barna væri mismunandi eftir því hversu gamlir þátttakendur hefðu verið 

þegar fyrsta barn þeirra kom í heiminn. Í ljós kom að þeir sem eignuðust sitt 

fyrsta barn á aldursbilinu 25-29 ára voru líklegastir til að telja tengsl vera á 

milli markaðssetningar óhollra vara og aukinnar offitu meðal barna. Hins vegar 

voru þeir sem eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilinu 30-34 ára líklegastir til 

að telja tengslin milli þessara þátta ekki vera til staðar, eða 31% þeirra. Þeir 

sem áttu sitt fyrsta barn fyrir tvítugt fylgdu þeim fast á hæla í þessum efnum, 

en 29% þeirra töldu ekki vera tengsl milli þessara þátta.  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í afstöðu sína til auglýsinga sem höfðuðu til 

barna kom í ljós að 67% þeirra fannst slíkar auglýsingar ekki vera í lagi á móti 

9% sem fannst þær vera í lagi. 25% þátttakendanna höfðu ekki skoðun á slíkum 

auglýsingum. Í framhaldi af því var spurt hvort að það skipti þátttakendur máli 

hvers konar vörur væru sýndar í slíkum auglýsingum, og fannst 84% 

þátttakenda það skipta máli. 11% fannst það ekki skipta máli og 5% höfðu ekki 

skoðun á málinu.  

  

Mynd 11. Afstaða foreldra til auglýsinga og áhrif markaðssetningar óhollra vara á 

aukna offitu meðal barna. 
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Jafnframt var skoðað hvernig afstaða foreldra til auglýsinga sem höfðuðu til 

barna færi saman við svör þeirra um áhrif markaðssetningar óhollra vara á 

aukna offitu meðal barna. Niðurstöðurnar voru afar áhugaverðar en í ljós kom 

að af þeim sem töldu auglýsingar sem höfða til barna vera í lagi þá voru 38% 

sem töldu vera tengsl á milli markaðssetningar óhollra vara og aukinnar offitu 

meðal barna. Þetta vekur óneitanlega ýmsar spurningar.  

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim þætti mikið eða lítið af vörum í 

matvöruverslunum sem höfðuðu til barna. Svör þeirra gefa til kynna að frekar 

mikið magn vara innan matvöruverslana höfði til barna, en 64% þátttakenda 

völdu þann svarmöguleika. 28% þátttakenda fannst vera frekar eða mjög lítið 

magn vara sem höfðuðu til barna á móti 8% sem fannst matvöruverslanir bjóða 

upp á mjög mikið af vörum sem höfðuðu til barna.  

 

Þegar það var skoðað í tengslum við kyn þátttakenda þá gáfu svör þeirra til 

kynna að konur voru líklegri en karlar til að segja að frekar mikið magn vara 

innan matvöruverslana höfðaði til barna. Aftur á móti voru karlar líklegri til að 

segja að mjög mikið af vörum höfðaði til barna en einnig að frekar lítið magn 

vara höfðaði til þeirra innan matvöruverslana.  

 

Tengsl hjúskaparstöðu og þessar þáttar voru jafnframt skoðuð en afar lítill 

munur var milli þeirra. Þó voru þeir sem voru í sambúð örlítið líklegri en hinir 

hóparnir til að segja frekar mikið magn vara innan matvöruverslana höfða til 

barna.  

 

Þegar horft var til aldurs þátttakenda voru svörin frekar svipuð nema í 

aldursflokknum 20-24 ára, en sá hópur var líklegastur til að segja frekar lítið 

magn vara höfða til barna innan matvöruverslana. 
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Þegar horft var til þess hvort að fjöldi barna hefði áhrif á þennan þátt þá kom í 

ljós að þeir sem töldu frekar mikið magn höfða til barna innan matvöruverslana 

voru í miklum meirihluta í öllum hópum. Hins vegar voru þeir sem áttu eitt 

barna líklegri en þeir sem áttu fleiri börn til að telja að frekar lítið magn vara 

væri innan matvöruverslana. Þeir sem áttu fimm eða fleiri börn voru líklegri til 

að segja að það væri mjög lítið magn af vörum sem höfðuðu til barna, eða 25% 

þeirra.  

 

Aldur við fæðingu fyrsta barns var einnig skoðaður í tengslum við magn vara 

sem höfða til barna innan matvöruverslana, en afar lítill munur var á milli 

aldurshópa.  

 

Þátttakendur voru jafnframt spurðir hvort að þeir tækju börnin sín með sér í 

matvöruverslanir og svöruðu 63% því að þeir tækju börnin með einu sinni í 

viku eða sjaldnar. 29% þátttakenda tóku börnin með sér í matvöruverslanir 

tvisvar sinnum í viku eða oftar en aðeins 8% tóku börnin aldrei með.  

Mynd 12. Fjöldi barna og mikið eða lítið magn  vara í matvöruverslunum sem höfða 

til barna. 
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Þegar þessi þáttur var settur í samhengi við kyn þátttakenda kom í ljós að konur 

voru líklegri en karlar til að taka börnin með einu sinni í viku eða sjaldnar, eða 

67% kvenna. Karlar voru aftur á móti líklegri til að taka börnin með tvisvar 

sinnum í viku eða oftar, en voru jafnframt líklegri til að taka börnin aldrei með 

sér í matvöruverslanir.      

 

Tengsl milli hjúskaparstöðu og þess að taka börnin með í matvöruverslanir 

voru einnig skoðuð, en þar voru einhleypir þátttakendur líklegastir til að taka 

börnin með einu sinni í viku eða sjaldnar, eða 71% þeirra. Þeir sem voru í 

sambúð voru hins vegar líklegastir til að taka börnin með sér í matvöruverslanir 

tvisvar sinnum eða oftar í viku, eða 33% þeirra. 

 

7.1.1 Samanburður við erlendar rannsóknir 

Þegar spurningakönnunin sem framkvæmd var í tengslum við þessa skýrslu er 

borin saman við þær erlendu rannsóknir sem rætt var um hér að ofan kemur í 

ljós að þær eiga eitt og annað sameiginlegt.  

 

Foreldrum virðist flestum ekki finnast auglýsingar sem höfða til barna í lagi, en 

ástralskar rannsóknir benda til þess að foreldrar hafi töluverðar áhyggjur af 

matarauglýsingum sem höfða til barna. Það er í takt við niðurstöður 

Mynd 13. Kyn og börn tekin með í matvöruverslanir. 
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spurningakönnunarinnar, en hún sýndi að 67% þátttakenda fannst auglýsingar 

sem höfða til barna ekki vera í lagi.  

Mikið virðist vera lagt upp úr því að gera matvörur skemmtilegar en samkvæmt 

niðurstöðum spurningakönnunarinnar er mest notast við litríkar umbúðir og oft 

á tíðum með teiknimyndafígúrum. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem 

fram kom í rýnihópnum í Kanada, þ.e. að börn virðast sækjast eftir litríkum 

vörum með teiknimyndafígúrum utan á. Jafnframt töldu 40% þátttakenda í 

spurningakönnuninni umbúðir hollra vara vera frekar óspennandi, 4% mjög 

óspennandi en 48% völdu svarmöguleikann hvorki né. Aðeins 8% töldu 

umbúðir hollra vara vera frekar eða mjög spennandi. Þar er ákveðið samræmi 

með rýnihópnum, þar sem börnunum fannst hollur matur líta alvarlega út því 

umbúðir þeirra voru ekki eins skemmtilegar og þeirra óhollu. Þó er óvíst að 

ástæður þessara tveggja niðurstaðna séu þær sömu.     

 

Þegar horft er til áströlsku rannsóknarinnar á eðli og umfangi söluhvata og 

hvort þeir væru frekar notaðir á hollar eða óhollar vörur má sjá að niðurstöður 

hennar eiga ýmislegt sameiginlegt með spurningakönnuninni. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar bentu til þess að söluhvatar væru mun oftar notaðir í 

tengslum við markaðssetningu óhollra vara en hollra. Það er í takt við 

niðurstöður spurningakönnunarinnar en þar kom fram að 77% þátttakenda 

töldu óhollar vörur frekar vera markaðssettar til barna. Samkvæmt áströlsku 

rannsókninni var það í flokki sælgætis sem mest var notað af söluhvötum, en 

samkvæmt spurningakönnuninni báðu börn helst um vörur í flokki sætinda.   

 

7.2 Greining á Svala og Trópí 

Ákveðið var að skoða sérstaklega tvær tilteknar vörur, Trópí og Svala, sem 

Vífilfell hf.framleiðir. Ástæðan fyrir því að þessar tvær vörur urðu fyrir valinu 

var sú að þær eru oftast staðsettar hlið við hlið í hillum verslana og Trópí er 

almennt talinn vera hollari vara en Svali. Jafnframt eru umbúðir þeirra töluvert 

ólíkar og því afar áhugavert að skoða þær nánar. Frá Vífilfelli hf. fengust 

sölutölur fyrir Svala og Trópí á ársgrundvelli frá árinu 2013. Hér á eftir verður 

hvor vara fyrir sig rædd nánar, hönnun umbúða og staðsetning innan fjögurra 
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matvöruverslana á Akureyri skoðuð og sett í samhengi við fræðilega umfjöllun 

skýrslunnar. 

 

7.2.1 Svali, svali, einmitt handa þér     

Til eru nokkrar bragðtegundir af Svala, t.d. appelsínu- og jarðarberjabragð, en í 

þessari skýrslu verður horft sérstaklega til Svala með eplabragði.  

 

Þegar umbúðir Svala eru skoðaðar blasir við fallega græn ferna með stórum, 

rauðum stöfum. Jafnframt gefur að líta eldrautt epli með svarta hand- og 

fótleggi, klætt í gula hanska og skó og með stór augu á góðlátlegu andlitinu. 

Eplið er alltaf brosandi og er í einhvers konar íþróttum, en það er mismunandi 

eftir fernum hvaða íþróttum hann er í. Í pakkningunni sem skýrsluhöfundur 

keypti var eplið í þremur mismunandi íþróttum, á einni fernunni er eplið að 

halda fótbolta á lofti, á annarri að drippla körfubolta og á þeirri þriðju heldur 

eplið á snjóbretti og er með snjóbrettagleraugu á höfðinu.  

 

Græni liturinn táknar m.a. allsnægtir, heilsu og stendur fyrir umhverfisvænar 

umbúðir. Í tilfelli Svala á líklega að reyna að ná fram einmitt þessum áhrifum. 

Græni liturinn sem þekur umbúðirnar að mestu leyti gæti staðið fyrir hollan 

og/eða hreinan safa, sem þó er ekki raunin því um er að ræða epladrykk með 

30% hreinum ávaxtasafa. Liturinn gæti jafnframt staðið fyrir endurvinnanlegar 

umbúðir Svalans. Rauður litur stafanna gerir umbúðirnar svolítið líflegri og 

þessi orkumikli litur tónar vel við íþróttaiðkun eplisins á umbúðunum. Á 

nokkrum stöðum á fernunni er að finna hvíta stafi á bláum bakgrunni þar sem 

fram kemur að drykkurinn innihaldi engin litarefni, viðbætt rotvarnarefni né 

gervibragðefni og að um sé að ræða epladrykk. Blái liturinn í þessu tilfelli 

getur staðið fyrir endurnæringu og sá hvíti fyrir hreinleika safans, þ.e. að hann 

innihaldi ekki þessi aukaefni sem talin eru upp.  

 

Í bakgrunni má sjá aðeins ljósgrænni stjörnu sem gerir mjög mikið fyrir 

umbúðirnar og skapa ákveðna hreyfingu. Stjarnan samanstendur af skálínum 

og í okkar menningu þá táknar það yfirleitt hreyfingu upp á við. Skarpar og 

hyrndar línur stjörnurnar tákna karlmennsku, þó svo að það kunni að vera 
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tilviljun og ekki hugsað sem slíkt. Öðrum megin á fernunni má sjá helming af 

epli sem segja má að undirstirki ferskleika Svalans. 

 

7.2.2 Trópí – 100% hreinn appelsínusafi 

Trópí kemur með þremur mismunandi bragðtegundum en í þessari skýrslu 

verður aðeins horft á appelsínutrópí og umbúðir hans.  

 

Umbúðir Trópí eru í raun tvískiptar. Á efri helmingi fernunnar má sjá græn 

laufblöð á hvítum bakgrunni sem standa án efa fyrir ferskleika safans og það 

hversu náttúrulegur og hreinn hann er. Nafn safans, Trópí, stendur með hvítum 

stöfum á svörtum bakgrunni, sem gerir þá sýnilegri og undirstrikar jafnframt 

hreinleika safans. Fyrir neðan nafnið stendur appelsínusafi á appelsínugulum 

bakgrunni, en appelsínugulur litur telst vera lystaukandi. Á neðri helmingi 

fernunnar má sjá einn afar safaríkan og girnilegan appelsínubát sem eru ofan á 

tveimur öðrum appelsínum, en það sést bara fjórðungur af hvorri þeirra. Önnur 

þeirra er með laufblaði á og appelsínuguli liturinn verður enn meira áberandi en 

ella vegna þess að bakgrunnurinn er hvítur. Þessi uppstilling á appelsínunum 

gerir safann enn girnilegri (allavega í augum skýrsluhöfundar), hvort sem það 

er vegna þess hversu safaríkar þær eru eða vegna þess að appelsínuguli liturinn 

skilar sínu hlutverki svona vel. Græni liturinn á laufblöðunum undirstrikar 

hollustu safans og ferskleikann. Neðst á fernunni má sjá svarta stafi á grænum 

bakgrunni þar sem stendur 100% hreinn appelsínusafi, en undir því stendur 

litlum stöfum úr þykkni. Ávalar línur laufblaðanna gefa til kynna ákveðinn 

kvenleika sem óvíst er hvort sé ætlunin.  

 

7.2.3 Staðsetning Svala og Trópí í matvöruverslunum 

Skýrsluhöfundur fór á stúfana og athugaði hvar þessar tvær vörutegundir væru 

staðsettar í verslunum Nettó, Hagkaupa og Bónuss á Akureyri, alls fjórar 

matvöruverslanir.  

 

Í Bónus í Naustahverfi eru Svali og Trópí staðsettir í grænmetiskælinum. Þá er 

að finna í neðstu hillu hillusamstæðu út í horni kælisins. Trópí fernurnar eru á 

mjög góðum stað og vel sjáanlegar. Þó eru litirnir á Trópí fernunum ekki mjög 
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skærir sem dregur töluvert úr sjáanleika þeirra. Svala fernurnar eru heldur verr 

staðsettar því þær ná frá Trópí fernunum, út að vegg og  hilla staðsett  u.þ.b. 

hálfum meter fyrir framan Svala fernurnar sem skyggir töluvert á þær. Þó eru 

umbúðir Svala í svo skærum litum að skýrsluhöfundur telur staðsetninguna 

ekki koma  að sök því litirnir dragi til sín athygli.  

 

Í Bónus við Undirhlíð eru Svali og Trópí einnig staðsettir í grænmetiskælinum 

og eru jafnframt í neðstu hillu hillusamstæðu. Enn fremur eru vörurnar 

staðsettar úti í enda nema nú eru Svala fernurnar í betri stöðu en Trópí 

fernurnar. Svali er mjög sjáanlegur, bæði vegna staðsetningarinnar og litanna á 

meðan Trópí verður svolítið út undan þar sem hann er staðsettur úti í horni og 

ekki beinlínis í sjónlínu neytenda. Vegna samspils umbúðanna og 

staðsetningarinnar er mögulegt að þetta komi að einhverju leyti niður á sölunni.  

 

Í verslun Nettó á Glerártorgi voru Svali og Trópí í kæli sem staðsettur var hjá 

barnabókunum og DVD myndunum. Þeir voru jafnframt í næst neðstu hillu 

kælisins en í neðstu hillunni var að finna Trópí í plastflöskum.  

 

Í verslun Hagkaupa 

var annað upp á 

teningnum. Þar voru 

bæði Svali og Trópí 

staðsettir í fimmtu 

hillu, þegar talið var 

frá gólfi, og í hillunum 

þar fyrir ofan. Það er 

eina búðin, af þeim 

sem skýrsluhöfundur 

fór í, sem er ekki með 

þessar vörutegundir í 

augnhæð barna. Myndir úr öllum verslununum má sjá í viðauka IV. 

 

Mynd 14. Staðsetning Svala og Trópí í verslun Hagkaupa á 

Akureyri. 
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7.2.4 Sala á Svala og Trópí 

Haft var samband við Rannveigu Hrönn Brink, sem er markaðsstjóri safa og 

vatnsdrykkja hjá Vífilfelli hf., og leitast eftir sölutölum á Svala og Trópí og það 

reyndist auðsótt. 

 

Fjölmörg vörumerki eru á safamarkaði en þó eru einungis tveir stórir innlendir 

framleiðendur, þ.e. Vífilfell og Ölgerðin. Markaðshlutdeild Vífilfells á 

heildarsafamarkaði eru 38% á móti 18% markaðshlutdeild Ölgerðarinnar. 

Annað samanstendur af sérframleiddum söfum verslana, t.d. Bónus safi, og 

innfluttum söfum. Þegar horft er á safamarkað 100% hreinna safa þá er 

Vífilfell með markaðshlutdeild upp á 39%, en 37% hlutdeild á markaði 

blandaðra safa sem gerir Vífilfell að langstærsta söluaðilanum á safamarkaði.  

 

Í ljós kom að á síðasta ári seldust 1.120.475 lítrar af Svala, en það gera alls 

4.481.900 seldar fernur á einu ári. Hins vegar seldist rúmlega helmingi minna 

magn af Trópí í litlum fernum, eða 521.144 lítrar sem gera 2.084.576 seldar 

fernur af Trópí á árinu 2013. Trópí kann að hafa selst minna í litlum fernum en 

í heildina litið, þar sem hægt er að fá Trópí í ýmsum stærri umbúðum líka, þá 

seldust fleiri lítrar af Trópí en Svala á síðasta ári, eða 1.619.203 lítrar 

(Rannveig Hrönn Brink, munnleg heimild, 18. febrúar 2014).  
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8 Umræða og tillögur 

Valið á efni þessarar skýrslu var í raun afar auðvelt. Skýrsluhöfundur á son á 

leikskólaaldri og hafði tekið eftir því að drengurinn var farinn að þekkja 

ótrúlega mörg vörumerki um það leyti sem hann var tveggja til þriggja ára 

gamall. Hann bað um tilteknar vörur þegar hann var tekinn með í 

matvöruverslanir, þrátt fyrir að hafa jafnvel aldrei séð þær áður. Þetta vakti 

skýrsluhöfund til umhugsunar um þá áhrifavalda sem staðsettir eru innan 

veggja verslana og hvers konar vörur það væru sem höfðuðu einna helst til 

barna. Þrátt fyrir að sonur skýrsluhöfundar hafi einnig beðið um ávexti, osta og 

annan mat sem er hollur þá voru það óhollu vörurnar í skemmtilegu 

umbúðunum sem vöktu svolitlar áhyggjur. Höfundur fór að kynna sér 

innihaldslýsingar fallegs jógúrts, skrautlegs morgunkornspakka og fleiri vara 

sem höfðuðu til drengsins sem leiddi í ljós að margar  innihéldu vörurnar mikið 

magn sykurs. Má sem dæmi nefna jólajógúrtið sem framleitt er fyrir hver  jól 

og er komið í allar helstu matvöruverslanir í nóvember eða byrjun desember og 

er í afar fallegum umbúðum. Án þess að lesa innihaldslýsinguna lét 

skýrsluhöfundur undan beiðni barnsins um að kaupa slíkt jógúrt og keypti 

nokkur stykki. Næstu tvo daga borðaði drengurinn eitt jólajógúrt á dag og 

þegar verið var að ganga frá umbúðum utan af slíku jógúrti kíkti höfundur á 

innihaldslýsinguna. Í ljós kom að jógúrtið innihélt gífurlega mikið magn 

sykurs, en inni í þeirri tölu var ekki tekið tillit til súkkulaðihúðuðu hrískúlanna 

og sykruðu jólatrjáfígúranna sem hella átti út í jógúrtið. Því hefur 

sykurinnihaldið í raun verið umtalssvert meira en gefið var upp. Höfundur 

endaði með því að henda því jógúrti sem eftir var inni í ísskápnum. Í ferðum 

skýrsluhöfundar í matvöruverslanir eftir þetta varð ekki hjá því komist að 

skoða umbúðir þeirra hollari valkosta sem í boði eru. Að mati skýrsluhöfundar 

eru umbúðir hollra vara ekki nægilega spennandi samanborið við umbúðir 

margra óhollari vara. Það getur verið mjög erfitt að eiga við börn, sérstaklega 

þau sem yngri eru, sem eru tekin með í matvöruverslanir því rannsóknir, sem 

vísað er í fyrr í skýrslunni, gefa til kynna að börn kjósi frekar vörur í fallegum 

umbúðum. Sonur höfundar fór þó fljótt að gera ákveðinn greinarmun á því sem 

hollt er og því sem er óhollt sem auðveldar rökræður um matarval og 

auðveldara er að útskýra fyrir honum hvers vegna við kaupum eitt en ekki 
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annað. Þrátt fyrir það þá tekur hann samt eftir öllum fallegu umbúðunum og 

langar í þær. Skýrsluhöfundi finnst afar áhugavert að fylgjast með syni sínum í 

matvöruverslunum og sjá þær vörur sem honum finnst athyglisverðar en telur 

jafnframt þörf á að gera töluverðar breytingar á umbúðahönnun og uppröðun 

matvöruverslana til að gera upplifunina innan þeirra betri og þægilegri, bæði 

fyrir börn og fullorðna. 

 

Við vinnslu þessarar skýrslu kom það skýrsluhöfundi mjög á óvart hversu 

mikið er gert í markaðssetningu á vörum til að ná til barna. Þrátt fyrir að hafa 

gert sér grein fyrir því að slíkar markaðsaðgerðir væru umtalsverðar, þá gerði 

skýrsluhöfundur sér ekki grein fyrir því hversu umfangsmiklar þessar aðgerðir 

eru í raun og veru. Þrátt fyrir að hafa vitað um söluhvata og áhrif umbúða þá 

vissi höfundur ekki hversu mikið væri um notkun þessara þátta og það hversu 

stór hluti þeirra höfðar til barna. Það var jafnframt ekki fyrr en nýlega sem 

skýrsluhöfundur fór að hugsa um þau áhrif sem staðsetning í hillum 

matvöruverslana hefur á neytendur.  

 

Skýrsluhöfundi fannst rýnihóparannsóknin sem gerð var í Kanada sérstaklega 

áhugaverð, vegna þess að hún gaf mjög góða innsýn í hugarheim barnanna og 

það hvernig þau túlka umbúðir og útlit vara. Það að sum barnanna teldu sig 

geta séð það á umbúðum vara hvort að þær væru hollar eða ekki, því umbúðir 

hollra vara væru alvarlegar. Þetta finnst skýrsluhöfundi skapa áskorun fyrir 

matvælaframleiðendur að bjóða upp á mat sem er bæði skemmtilegur og hollur 

og nota sömu aðferðir, þ.e. teiknimyndafígúrur, skemmtilega lögun, 

skemmtileg nöfn og sterka liti. Þrátt fyrir þetta allt saman þá verður það að 

teljast áhyggjuefni að verið sé að leggja áherslu á skemmtunargildi matar. Það 

að borða sér til skemmtunar, eða til afþreyingar, er ein af helstu ástæðum þess 

að margar þjóðir glíma við offituvandamál og leiðir til brenglaðs sambands við 

mat. Sú staðreynd að verið sé að kenna börnum að meta matvörur út frá 

skemmtanagildi og að „fjörið byrji“ þegar þau setjist niður til að borða unnin 

og óhollan mat, sem er óvenjulegur í laginu eða furðulegur á litinn, er 

áhyggjuefni. Það er verið að leiða þau inn á hættulega braut. Eins og eitt barnið 

nefndi, þá lítur hollur matur alvarlega út og í ljósi aukinna offituvandamála 
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meðal barna þá skiptir höfuðmáli að hollur matur sé gerður áberandi í 

samfélaginu til að auka velferð barna. 

 

Rannsóknir á staðsetningu hollra vara í verslunum sýna að ef hollum vörum 

væri stillt upp á stöðum þar sem þær yrðu auðveldlega á vegi neytenda, t.d. í 

miðjum hillunum, við kassana í stað þess að vera á einum stað, að þá væru 

meiri líkur á því að þær yrðu keyptar. Þetta bendir til þess að ef raðað væri 

öðruvísi í hillur matvöruverslana að þá væri hægt að hafa áhrif á mataræði 

neytenda til hins betra. Þetta gæti jafnvel verið einn þeirra þátta sem stuðla að 

offitu vestrænna þjóða, þ.e. að uppröðun innan verslana gerir óhollum vörum 

hærra undir höfði.  

 

Áður en unnið var úr niðurstöðum spurningakönnunarinnar þá hafði 

skýrsluhöfundur ákveðnar tilgátur um svör þátttakenda í spurningakönnuninni 

eftir að hafa unnið í fræðilegu umfjölluninni. Skýrsluhöfundur taldi líklegt að 

konur yrðu í miklum meirihluta þegar kæmi að því að fá svör við 

spurningakönnuninni, aðallega vegna þess að konur eru í flestum tilfellum 

svokallaðir innkaupastjórar heimilanna. Jafnframt taldi skýrsluhöfundur að 

foreldrum þættu auglýsingar sem höfða til barna ekki vera í lagi, en að það 

skipti máli hvers konar vörur það væru sem verið væri að auglýsa. Höfundi 

fannst líklegt að flestir þátttakendanna teldu markaðssetningu óhollra vara eiga 

þátt í aukinni offitu meðal barna. Einnig fannst höfundi líklegt að börn fylgdu 

foreldrum sínum í matvöruverslanir einu sinni eða sjaldnar í viku og að þau 

hefðu frekar mikil áhrif á innkaup til heimilanna. Höfundur taldi jafnframt að 

frekar mikill munur væri á innihaldi innkaupakörfunnar eftir því hvort börnin 

væru með í för og ef þau væru ekki með. Hann taldi einnig að börn bæðu oftar 

um óhollar vörur, og þá einna helst sætindi, og að vörurnar sem yrðu fyrir 

valinu væru yfirleitt með teiknimyndafígúru á umbúðunum. Þegar kom að 

staðsetningu vara í hillum matvöruverslana, þá taldi hann að flestar  vörur sem 

börnin bæðu um væru í miðjum hillunum, þ.e. í augnhæð barna sem sitja í 

innkaupakörfum, og að staðsetningin hefði frekar mikil áhrif á val barnanna. 

Jafnframt taldi skýrsluhöfundur að óhollar vörur væru frekar markaðsssettar til 

barna og að umbúðir hollra vara þættu frekar óspennandi.    
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Í ljós kom að tilgátur skýrsluhöfundar áttu við rök að styðjast í mörgum 

tilfellum. Skýrsluhöfundur bjóst ekki við að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum 

en  sumir þeirra þátta sem hann hafði rangt fyrir sér um komu honum á óvart.  

 

Með áhrif staðsetningar í hillum matvöruverslana á val barna kom í ljós að 

flestir töldu hana hafa mjög mikil áhrif, en ekki frekar mikil eins og 

skýrsluhöfundur reiknaði með. Það kom höfundi á óvart að meirihluti 

þátttakenda segði frekar lítinn (30%), mjög lítinn (32%) eða engan mun (27%) 

vera á innihaldi innkaupakörfunnar hvort sem börnin væru með eður ei. Það 

kom einnig á óvart að meirihluti þátttakenda teldi börnin hafa frekar eða mjög 

lítil áhrif á innkaupin til heimilisins. Niðurstöður spurningakönnunarinnar 

sýndu að 22% þátttakenda sögðu að börnin bæðu yfirleitt um óhollar vörur en 

64% sögðu það vera misjafnt. Áhugavert hefði verið að sjá hvað þátttakendur 

hefðu valið ef sá valmöguleiki hefði ekki verið til staðar, en höfundur telur að 

þá hefðu þátttakendur kannski frekar sagt yfirleitt óhollar vörur. 

Skýrsluhöfundur fór nokkuð nærri um það hvernig þátttakendur lýstu 

umbúðum þeirra vara sem börnin bæðu um, en algengast var að umbúðirnar 

væru litríkar. Umbúðir með teiknimyndafígúrum voru hins vegar næst 

algengasta svarmöguleikinn. Þegar þátttakendur voru spurðir út í það hvort 

umbúðir hollra vara væru spennandi eða óspennandi þá hefði sennilega verið 

betra að sleppa svarmöguleikanum hvorki né. Þá hefðu fengist meira afgerandi 

svör, en höfundur telur að áhugavert hefði verið að sjá hvað þessi 48% 

þáttakenda hefðu valið ef sá svarmöguleiki hefði ekki verið til staðar. Höfundur 

telur líklegt að stór hluti þeirra hefði sagt umbúðirnar vera frekar óspennandi.  

Að öðru leyti stóðust tilgátur skýrsluhöfundar að mestu. 

 

Þegar horft er til þeirra þátta sem komu skýrsluhöfundi á óvart, þ.e. áhrif barna 

á innkaupin til heimilisins og munur á innihaldi innkaupakarfanna vakna ýmsar 

spurningar. Þegar kom að áhrifum barna á innkaup til heimilisins þá voru þeir 

sem eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilinu 30-34 ára í meirihluta þeirra sem 

sögðu börnin hafa mjög lítil áhrif á innkaupin, en jafnframt voru þeir líka í 

meirihluta þeirra sem sögðu þau hafa frekar mikil áhrif á innkaupin til 

heimilisins. Þeir sem eignuðust sitt fyrsta barn á aldursbilunum 30-34 ára og 

35-39 ára voru í meirihluta þeirra sem sögðu börnin hafa engin áhrif á 
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innkaupin, eða 13% hvor hópur um sig. Höfundur telur það alveg vera 

raunhæfan möguleika að hluti þátttakenda geri sér ekki fyllilega grein fyrir 

þeim áhrifum sem börn hafa, þó svo að það sé ekki nema bara á hvað er keypt 

til heimilisins. Þetta gæti t.a.m. verið spurning um vitund foreldranna, 

sambærilegt því sem rannsakað var í einni af þeim áströlsku rannsóknum sem 

skoðaðar voru, en sú rannsókn sneri þó að öðrum þáttum. Einnig getur verið að 

þátttakendur hafi kosið að velja þá svarmöguleika sem litu betur út þrátt fyrir 

að hegðun þeirra sé kannski önnur. 

 

Skýrsluhöfundur tók eftir því við úrvinnslu gagnanna að ákveðins ósamræmis 

gætti hjá sumum þátttakendum, og þá sérstaklega þegar horft var til spurningar 

númer tólf. Í þeirri spurningu voru þátttakendur beðnir um að lýsa umbúðum 

þeirra vara sem börnin bæðu helst um. Oft valdi fólk svarmöguleikann að 

börnin bæðu ekki um ákveðnar vörur þrátt fyrir að hafa í spurningu tíu merkt 

við ýmsar vörur sem börnin bæðu um. Einnig fannst höfundi afar sérstakt að 

sjá að af þeim sem þótti auglýsingar sem höfðuðu til barna vera í lagi að þá 

voru 38% þeirra sem sögðu vera tengsl milli markaðssetningar óhollra vara og 

aukinnar offitu meðal barna.   

 

Þegar verið var að skoða muninn á Svala og Trópí sást að Svali í litlum fernum 

selst meira en helmingi betur en Trópí í sambærilegum umbúðum. Teljast 

verður ansi líklegt að þar hafi umbúðir beggja varanna töluvert að segja, en í 

takt við niðurstöður rannsókna þá er óhollari safinn í fallegri og meira 

aðlaðandi umbúðum. Umbúðir Svala eru í mun skærari litum og með 

teiknimyndafígúru, sem samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar eru 

algengustu söluhvatarnir. Afar áhugavert væri að sjá hvort salan myndi breytast 

ef skipt yrði á hönnum umbúða, þ.e. að Svali yrði í umbúðum svipuðum 

núverandi umbúðum Trópís og öfugt. Það verður að teljast líklegt að þá myndu 

sölutölurnar breytast töluvert. Þegar skýrsluhöfundur fór á stúfana til að athuga 

með staðsetningu Svala og Trópí í helstu matvöruverslununum á Akureyri 

bjóst hann við að finna vörurnar frekar neðarlega í hillunum, þ.e. í augnhæð 

barna. Það reyndist rétt þegar þegar staðseetningin var skoðuð í verslunum 

Nettó og tveimur verslunum Bónuss. Hins vegar kom annað í ljós í verslun 

Hagkaupa og kom skýrsluhöfundi afar mikið á óvart. Þar voru Svali og Trópí 
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staðsettir í fimmtu hillu frá gólfi og ofar, en það tók höfund þónokkra stund að 

átta sig á því hvar þeir væru. Þetta er alveg þveröfugt við niðurstöður bæði 

eigin rannsókna og erlendra og vægast sagt áhugavert. Hinar búðirnar gerðu 

nákvæmlega það sem skýrsluhöfundur hafði búist við en Hagkaup vann sér inn 

nokkur aukastig fyrir það eitt að hafa þetta ekki í augnhæð barna.   

 

Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni. Þá gæti verið 

áhugavert að sjá hvernig niðurstöðurnar yrðu ef stærra úrtak fengist til að svara 

sambærilegri eða eins spurningakönnun. Jafnframt væri mjög athyglisvert að 

sjá hvað niðurstöður myndu sína ef notast yrði við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir á borð við rýnihópa. Þannig myndi nást dýpri skilningur á 

viðfangsefninu og niðurstöðurnar yrðu án efa mjög áhugaverðar.  

 

Við gerð þessarar skýrslu lærði höfundur mjög mikið um markaðsaðgerðir sem 

beint er að börnum og fékk í raun alveg nýja sýn á þau málefni. Útlit umbúða, 

staðsetning í hillum og söluhvatar hafa afar mikil áhrif á hegðun neytenda 

innan matvöruverslunarinnar, sem sést best á því að 70% kaupákvarðana eru 

teknar inni í verslunum. Allir þessir þættir eru hannaðir til að stuðla að nöldri 

hjá börnum með það að markmiði að foreldrarnir láti undan og kaupi tilteknar 

vörur fyrir börnin sín. Miðað við hversu miklar og fjölbreyttar markaðsaðgerðir 

eru notaðar virðist vitund foreldra oft á tíðum ekki vera mjög mikil. Höfundur 

telur að innlend fyrirtæki þurfi að takast á við þá áskorun að bjóða upp á hollar 

vörur í fallegum umbúðum, en gaman væri að sjá þau minnka sykur í vörum 

sínum og notast þess í stað við náttúruleg sætuefni á borð við steviu. Vegna 

aukinnar offitu meðal íslenskra barna má segja að matvöruverslanir og 

framleiðendur á Íslandi beri ákveðna ábyrgð til að draga úr henni. Ábyrgð 

framleiðenda felst í því að bjóða upp á hollar vörur í fallegum umbúðum í stað 

þess að klæða óhollari valkosti í spennandi og áhugaverðar umbúðir. Ábyrgð 

matvöruverslananna snýr að uppröðuninni og að gera hollan mat aðgengilegri 

og sjá til þess að það séu frekar hollari vörur sem séu í augnhæð barnanna 

okkar. Með því að gera það þá væru þessir aðilar að uppfylla bæði siðferðilega 

og samfélagslega skyldu sína ásamt því að auka ánægju neytenda.   
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9 Niðurstaða 

Markmið þessarar skýrslu var að sjá með hvaða hætti börn hefðu áhrif á 

kauphegðun foreldra sinna og svara þannig rannsóknarspurningunni: Með 

hvaða hætti hafa börn áhrif á kauphegðun foreldra sinna í 

matvöruverslunum? Það var gert með því að skoða börn sem neytendur, fara 

yfir þá áhrifavalda eru til staðar innan matvöruverslana sem hafa áhrif á börn, 

skoða kauphegðun, siðferði og fara yfir niðurstöður margvíslegra erlendra 

rannsókna. Í kjölfarið var settur saman spurningalisti sem deilt var með 

rafrænum hætti og gerð greining á tveimur vörum Vífilfells hf., Svala og Trópí.  

 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður skýrslunnar. Byrjað verður á því að 

svara undirspurningum rannsóknarspurningarinnar og endað á að svara sjálfri 

rannsóknarspurningunni. 

 

Með hvaða hætti hefur staðsetning vara í matvöruverslun áhrif á val barna? 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar gefa til kynna að staðsetning í hillum 

matvöruverslana hafi mjög eða frekar mikil áhrif á val barna að mati 

þátttakenda, en 93% þeirra völdu þá svarmöguleika. Þær vörur sem börnin 

biðja um virðast vera einna helst staðsettar í miðjum hillunum, sem er í 

augnhæð barna sem sitja í innkaupakörfum. Þessar niðurstöður eru í takt við 

erlenda umfjöllun um efnið. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að með því 

einu að stilla vöru upp í hillum við kassana í matvöruverslunum að þá sé hægt 

að auka sölu hennar um allt að 20%.  

 

Með hvaða hætti hafa umbúðir áhrif á val barna? 

Börn virðast einna helst sækjast eftir vörum sem eru litríkar og/eða með 

teiknimyndafígúrum ef marka má niðurstöður spurningakönnunarinnar. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður kanadísku rýnihóparannsóknarinnar 

en samkvæmt henni þá tengja börnin óspennandi og alvarlegar umbúðir við 

hollar matvörur. Jafnframt sýndi sú rannsókn að yngri börn velji frekar út frá 

lögun matarins og þeim fígúrum sem kunna að vera utan á umbúðunum á 

meðan eldri börn horfa frekar til fallegra umbúða og þess hversu girnilegur 

maturinn lítur út fyrir að vera. Jafnframt virðast börn kunna vel að meta 



 

53 

 

skemmtilegar umbúðir en það verður til þess að litlar líkur eru á því að börnin 

telji vöruna heilsusamlega.  

 

Með hvaða hætti hafa söluhvatar áhrif á val barna? 

Söluhvatar virðast frekar vera notaðir á umbúðir óhollra vara ef marka má 

niðurstöður erlendra rannsókna og  einna helst notaðir á umbúðir sætinda. Það 

er í takt við niðurstöður spurningakönnunarinnar sem sýndu að mikill 

meirihluti þátttakenda taldi óhollar vörur frekar vera markaðssettar til barna, 

eða 77%. Einnig benda niðurstöður hennar til þess að börn biðji einna helst um 

vörur í flokki sætinda eða íss. 

 

Með hvaða hætti hafa börn áhrif á kauphegðun foreldra sinna í 

matvöruverslunum? 

Að mati skýrsluhöfundar er svarið við rannsóknarspurningunni að börnin hafi 

áhrif á kauphegðun foreldra sinna með því að nota nöldur í einhverju formi. 

Markaðsaðgerðir á borð við söluhvata, hönnun umbúða og staðsetning matvara 

í hillum matvöruverslana eru þættir sem stuðla að notkun nöldurs barna í 

tilraun til að fá það sem þeim langar í. Niðurstöður eigin rannsóknar sem og 

erlendra rannsókna sýna að börn hafa áhrif á kauphegðun foreldra sinna.  
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11 Viðaukar 

11.1 Viðauki I – Spurningalisti 

Ég heiti Herdís Hermannsdóttir og er að skrifa BS ritgerð í viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um börn og matvörur, og er markmið 

hennar að sjá með hvaða hætti börn hafa áhrif á kauphegðun foreldra sinna. 

 

Könnunin er ætluð foreldrum sem eiga börn á aldrinum 0-17 ára. Könnunin 

inniheldur 20 spurningar og ætti ekki að taka meira en 3-5 mínútur. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna við gerð könnunarinnar þá er þér velkomið að 

hafa samband við mig í tölvupósti, á netfangið ha110324@unak.is 

 

Áréttað skal að engin svör eru rekjanleg til svarenda. 

 

1. Hvort telur þú að hollar eða óhollar vörur séu frekar markaðssettar til barna? 

- Hollar vörur 

- Óhollar vörur 

- Enginn munur 

 

2. Telur þú að staðsetning í hillum matvöruverslana hafi áhrif á val barna? 

- Mjög mikil áhrif 

- Frekar mikil áhrif 

- Frekar lítil áhrif 

- Mjög lítil áhrif 

- Engin áhrif 

 

3. Hver er afstaða þín til auglýsinga sem höfða til barna? 

- Finnst þær í lagi 

- Hef ekki skoðun 

- Finnst þær ekki í lagi 

 

4. Finnst þér skipta máli hvers konar vörur það eru sem sýndar eru í slíkum 

auglýsingum? 
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- Já 

- Nei 

- Hef ekki skoðun 

 

5. Telur þú að markaðssetning/framsetning í verslunum á óhollum vörum eigi þátt 

í aukinni offitu meðal barna? 

- Já  

- Nei 

- Hef ekki skoðun 

 

6. Fer barnið/börnin með þér í matvöruverslanir? 

- Já (2x eða oftar í viku) 

- Já (1x í viku eða sjaldnar) 

- Nei, aldrei 

 

7. Er munur á innihaldi innkaupakörfunnar þegar barnið/börnin eru með í för og 

þegar þau eru ekki með? 

- Mikill munur 

- Frekar mikill munur 

- Frekar lítill munur 

- Mjög lítill munur 

- Enginn munur 

 

8. Hefur barnið/börnin áhrif á innkaup til heimilisins? 

- Mjög mikil áhrif 

- Frekar mikil áhrif 

- Frekar lítil áhrif 

- Mjög lítil áhrif 

- Engin áhrif 

 

9. Finnst þér vera mikið eða lítið magn vara í matvöruverslunum sem höfða til 

barna? 

- Mjög mikið magn 

- Frekar mikið magn 
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- Frekar lítið magn 

- Mjög lítið magn 

 

10. Biður barnið/börnin um ákveðnar vörur? Ef já, hvers konar vörur? Merktu við 

ALLT sem þér finnst eiga við. 

- Morgunkorn 

- Mjólkurvörur 

- Safa/gos 

- Ávexti/grænmeti 

- Sætindi/ís 

- Brauðmeti 

- Kjöt/fisk/kjúkling 

- Nei, það/þau biðja ekki um ákveðnar vörur 

 

11. Eru vörurnar sem barnið/börnin biðja um hollar eða óhollar? 

- Alltaf hollar 

- Yfirleitt hollar 

- Misjafnt, stundum hollar og stundum óhollar 

- Yfirleitt óhollar 

- Alltaf óhollar 

- Það/þau biðja ekki um ákveðnar vörur 

 

12. Hvernig myndir þú lýsa umbúðum varanna sem barnið/börnin biðja um? 

Merktu við ALLT sem þér finnst eiga við. 

- Litríkar 

- Með teiknimyndafígúru 

- Með frægri persónu 

- Bjóða upp á samkeppni 

- Innihalda glaðning af einhverju tagi (t.d. límmiða eða dót) 

- Boðið upp á x% meira magn af vörunni á sama verði 

- Það/þau biðja ekki um ákveðnar vörur 

 

13. Hvar eru vörur sem barnið/börnin biðja um staðsettar í hillum 

matvöruverslana? Merktu við ALLT sem þér finnst eiga við. 
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- Efst 

- Í miðjunni 

- Neðst 

- Í körfum á gólfinu 

 

14. Myndir þú segja að umbúðir hollra vara væru spennandi eða óspennandi fyrir 

börn? 

- Mjög spennandi 

- Frekar spennandi 

- Hvorki né 

- Frekar óspennandi 

- Mjög óspennandi 

 

15. Hvert er kyn þitt? 

- Karl 

- Kona 

 

16. Á hvaða aldursbili ertu? 

- 19 ára eða yngri 

- 20-24 

- 25-29 

- 30-34 

- 35-39 

- 40-44 

- 45-49 

- 50 ára eða eldri 

 

17. Hver er hjúskaparstaða þín? 

- Einhleyp/ur 

- Í sambúð 

- Gift/ur 

 

18. Á hvaða aldursbili varst þú þegar þú eignaðist þitt fyrsta barn? 

- Yngri en 20 ára 
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- 20-24 

- 25-29 

- 30-34 

- 35-39 

- 40-44 

- 45 ára eða eldri 

 

19. Hversu mörg börn áttu? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 eða fleiri 

 

20. Hversu gamalt er barnið/börnin? Veldu þau aldursbil sem við eiga. 

- 0-4 

- 5-9 

- 10-14 

- 15-17 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna!  
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11.2 Viðauki II – Tíðni svara 
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11.3 Viðauki III – Niðurstöður krosstaflna 
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11.4  Viðauki IV – Myndir úr matvöruverslunum á Akureyri 
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Verslun Nettó á Glerártorgi. 

 

 

Verslun Bónuss í Naustahverfi. 


