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Þakkarorð 

Rannsóknin var unnin undir góðri leiðsögn Valdimars Sigurðssonar og þökkum við honum 

kærlega fyrir aðstoðina. Háskólinn í Reykjavík á þakkir skildar fyrir góða kennslu undanfarin 

misseri sem skilaði sér vel til okkar við gerð rannsóknarinnar. Sérstakar þakkir fá Guðrún 

Björk Geirsdóttir og Davíð B. Ragnarsson hjá Krónunni og Hjördís Óskarsdóttir hjá Íslensk 

Ameríska. 

        Einnig viljum við þakka vinnustöðum okkar við gerð þessarar rannsóknar. Borgun og 

Alterna fá sérstakar þakkir fyrir skilning og sveigjanleika, því án hans hefði þetta ekki verið 

mögulegt. 
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Útdráttur 

Þessi rannsókn er gerð til þess að skoða hvort breyting á verði hefur áhrif á kaup neytenda í 

stórmörkuðum. Rannsóknin leitast við að við að svara spurningunni Hefur sýnilegur afsláttur 

á vörum áhrif á sölu í stórmörkuðum? 

Rannsóknin var gerð inni í tveimur verslunum á sama tíma. Notast var við ABAB 

rannsóknarsnið og var rannsóknin sjálf gerð yfir fjögurra vikna tímabil inni í verslunum 

Krónunnar. Lækkað var verð á þremur vörum í sama vöruflokki á rannsóknartímanum. 

Afslátturinn sem var veittur var 15% á hverja vöru á afsláttartímabilinu. 

Gögnum var safnað saman daglega á rannsóknartímanum og voru niðurstöður greindar með 

hliðsjón af vörusölu á þremur tilteknum vörum í verslunum Krónunnar. Eingöngu voru 

auglýsingar inni í tveimur verslunum Krónunnar á rannsóknartímanum, engar aðrar 

auglýsingar voru á tímabilinu sem hefðu getað haft áhrif á niðurstöður. 

Skoðuð var breyting á sölu á meðan á afsláttartímabili stóð og þau áhrif sem slík ívilnun 

hefur á áframhaldandi sölu varanna. Niðurstaðan er afgerandi. Salan eykst hlutfallslega mjög 

mikið þegar 15% afsláttur er veittur af vörum inni í þeim stórmörkuðum sem voru 

rannsakaðir. Rannsóknin var unnin í góðu samstarfi og samvinnu við Krónuna og Íslensk 

Ameríska. 
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Inngangur 

Að verðleggja vörur rétt getur verið eitt mikilvægasta markaðsblöndutólið sem hægt er að 

nota og í raun eini þátturinn sem hefur bein áhrif á tekjur fyrir fyrirtæki. Oft er talað um þrjár 

ákveðna stefnur í verðlagningu; mismunandi verðlagningu (e.differential pricing), 

samkeppnisverðlagningu (e.competitive pricing) og vörulínuverðlagningu (e.product line 

pricing). Hver þessara stefna hefur svo þrjá undirflokka. Okkar rannsókn flokkast í undirflokk 

undir mismunandi verðlagningu, þannig að við munum ræða svolítið um þá verðstefnu. 

Verðstefnur hafa svo ávallt sína markaðssetningu á bak við sig sem við munum einnig skoða, 

en okkar rannsókn fjallar um áhrif handahófsafsláttar á kauphegðun neytenda.  

 

 

 

 

Ekki er mikið til af rannsóknum á markaðsetningum smávara inni í verslunum og hvað það er 

sem raunverulega nær athygli kaupandans. Sérstaklega má skoða og vekja athygli á að mjög 

lítið hefur verið rannsökuð hegðun neytenda í matvöruverslunum (e. FMCG, fast moving 

consumer goods).  

Eftir ítarlega heimildaleit að sambærilegum rannsóknum fundum við aðeins nokkrar 

rannsóknir sem svipar til okkar rannsókn. 

Samanburður)á)verðstefnum)(Comparison)of)Pricing)Strategies)

Annars)
markaðs)
afsláttur)
(Second)Market)
Discount)

Reglubundinn)
afsláttur)
(Periodic)
Discount)

Handahófs)
afsláttur)
(Random)
discount)

Lærdómskúrvu)
verðlagning)
(Penetration)
and)Experience)
Curve)pricing)

Verð)merking)
(Price)
Signaling)

Landfræðileg)
verðlagning)
(Geographic)
Signaling)

Verð)tvinnun)
(Price)Bundling)

Aukagjalds)
verðlagning)
(Premium)
pricing)

Ávinnings)
verðlagning)
(Complementary)
Pricing)

Mismunandi)verðlagning)(Differential)Pricing) Samkeppnis)verðlagning)(Competitive)Pricing) Vörulínu)verðlagning)(Product)Line)Pricing)

Mynd 1.  Samanburður mismunandi verðstefna og undirflokka þeirra (sjá viðauka 
B). 
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Ein rannsóknin sem sést á þessum lista fer einmitt inn á handahófsafslátt líkt og okkar 

rannsókn gerir. 

Ein rannsókn sem hefur heitið In-store Experimental Approach to pricing and Consumer 

Behaviour fer einmitt inn á þetta svið, að kanna hver áhrif verða þegar vörur eru lækkaðar af 

handahófi í verði til að sjá mælanleg áhrif á sölu, hvort það virki eða virki ekki. Sú rannsókn 

byggði á að rannsaka áhrif afsláttar á sjampó sem er vel þekkt á Íslandi og kanna bein áhrif á 

sölu. Niðurstaðan var sú að afslátturinn sem var gefinn, sem var á bilinu 17-26% af 

upphaflegu verði vörunnar, hafði engin áhrif á sölu (Sigurðsson, Foxall og Sævarsson, 2010). 

Þetta gæti verið vegna þess að hársnyrtivörur hafa oft á tíðum mikla vörumerkjatryggð, flestir 

kaupa yfirleitt sínar hársnyrtivörur og eru kannski ekki mikið í því að skipta frá einhverju 

sem það líkar fyrir. Rannsókn þessi aftur á móti byggist á þrem mismunandi tegundum af 

kexi, sem er matvæli og því eitthvað sem fólk er kannski gjarnara á að prufa, því það getur 

alltaf fengið sér eitthvað annað til að narta í ef því líkar ekki varan. Með hársnyrtivörur þarftu 

að gera þér aðra ferð til að kaupa aðra vöru ef þér líkar ekki keypt vara. 

Ekki fundu rannsakendur fleiri rannsóknir um handahófsafslátt en aftur á móti fundu 

rannsakendur tvær aðrar rannsóknir sem eru eilítið líkar og fara aðeins inn á kauphegðun. 

Önnur þeirra An in-store experimental analysis of consumers’ selection of fruits and 

Rannsakendur Vara Aðferð Niðurstaða

Sigurdsson,+Larsen,+
Gunnarsson+(2014)

Rúsínur+og+hnetur,+
harðfiskur

Skiptu+út+sælgæti+og+
tyggjó+sem+er+selt+
við+búðarkassa+og+

settu+
hnetur&rúsínur+og+
harðfisk+í+staðinn

Hafði+veruleg+áhrif+á+
sölu+þar+sem+salan+

jókst

Sigurdsson,+Larsen,+
Gunnarsson+(2010) Bananar

Bananar+voru+settir+
við+búðarkassa+og+á+

sama+stað+og+
sælgæti+er+venjulega

Salan+jókst+og+þetta+
hafði+jákvæð+áhrif+á+

neytendur

Sigurdsson,+Foxall,+
Saevarsson+(2010) Sjampó

17P26%+
handahófsafsláttur+
settur+á+vöruna

Hafði+engin+áhrif+á+
sölu

Mynd 2.  Samanburðarannsóknir, aðferðir og niðurstöður þeirra. 
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vegetables fara þeir inn á hvernig kauphegðun breytist við að staðsetja vörur við 

búðarkassann þar sem sælgæti er yfirleitt. En í staðinn fyrir að hafa sælgæti hafa þeir 

harðfisk, hnetur og rúsinur. Frá þeirri rannsókn sást greinilega að salan á harðfisk, hnetum og 

rúsinum jókst talsvert sem gefur til kynna að staðsetning á vörum er einnig mjög stór 

áhrifavaldur á sölu smávara inn í verslunum (Sigurdsson, Larsen og Gunnarsson, 2014). 

Til að undirstrika hversu mikilvæg staðsetning er fyrir smávörur í verslunum að þá er önnur 

eldri rannsókn gerð eftir sömu rannsakendur og á bakvið harðfiskinn, rúsinur og hneturnar. 

En sú rannsókn fólst í því að staðsetja banana á sama stað og þar sem sælgæti var. Bananar 

voru staðsettir hjá hillum þar sem sælgæti er venjulega. Markmiðið hjá þeim var að finna út 

hvort hægt væri að fá fólk til að kaupa hollara meðlæti en sælgæti. Rannsóknin sýndi fram á 

það að salan á bönunum var góð þar sem sælgætið var og umfram allt að viðskiptavinir voru 

ánægðir með að hafa banana á sama stað og sælgætið (Sigurdsson, Larsen og Gunnarsson, 

2010). 

Báðar þessar rannsóknir sýna að staðsetning er gríðarlegur áhrifavaldur á sölu. 

Krónan og Frón gætu nýtt sér rannsókn sem þessa til þess að virkja vörur sínar eða koma 

þeim hraðar út ef þeir vilja. Þar sem Krónan, sem dæmi, er oft að setja vörur á afslætti en hafa 

hingað til ekki verið að rannsaka áhrif afsláttanna, þá gæti þessi rannsókn gagnast bæði 

Krónunnar og Frón til að skipuleggja vöruframboð og vörusölu betur. Einnig gæti það leitt til 

þess að velta og framlegð ykist. 

Verslanir í dag hafa gríðarlegt úrval af vörum sem margar hverjar eru keimlíkar. Mikið af 

þessum vörum eru svo til alveg eins en eru frá mismunandi framleiðendum. Það má því segja 

að inni í hinum venjulega stórmarkaði séu of margar vörur og of mikið af upplýsingum um 

þær vörur sem eru til staðar (Miller, 1956). En svo er það að finna hinn gullna meðalveg á því 

að vera of áberandi og of lítið áberandi á þeirri vöru sem vekja á athygli á. Það þarf að setja 

áherslu á hvað það er sem nær athygli neytandans inni í verslunum og ná athyglinni á 

jákvæðan hátt (Schwartz, 2004). Módel sem hafa verið búin til varðandi hegðun kaupenda 

við kaup á vörum, eins og t.d. í matvöruverslunum, eru módel sem koma ekki eins mikið til 

greina varðandi að hegðun neytenda geti breyst þegar á sölustað (e.point of purchase) er 

komið. Taka má dæmi eins og Theory of planned behavior, (Ajzen, 1991) þar sem gert er ráð 

fyrir því að neytandinn viti hvað hann ætli að kaupa og þekki allar þær vörur og þau 

vörumerki sem hann vill þegar hann sjái þau. Það má til gamans nefna að rannsókn sem gerð 
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var árið 2000 sýndi að 70% af Bretum voru ekki búnir að ákveða hvað þeir ætluðu að kaupa 

þegar inn í matvöruverslun var komið (Ruth og Carol, 2000). Í rannsókn Urbany o.fl. (1996) 

varðandi verð vara kom í ljós að 85% af þeim neytendum sem ákváðu að kaupa vöru tóku 

ákvörðun um það án þess að líta á aðrar valkosti. 90% af öllum keyptu vöru bara eftir að hafa 

skoðað framhlið vörunnar. Neytendur einfaldlega völdu vörur sem vöktu athygli þeirra og 

þær vörur sem þeir tóku eftir. Það má því segja að neytendur verði fyrir áhrifum á staðnum af 

tilboðum, flottum umbúðum og vel framsettum vörum (Nordfalt, 2011). 

Það má segja að markaðssetning smávara inni í matvöruverslunum og stórmörkuðum byggist 

að miklu leyti á hvernig varan lítur út, hvort hún nái athygli neytandans, hvar hún sé staðsett í 

versluninni og hvernig útstillingum sé háttað svo það sé sem auðveldast fyrir neytandann að 

ná til hennar. 

Markaðsfræðingar eru í vaxandi mæli að nota stærri hluta af því ráðstöfunarfé sem þeir hafa í 

markaðsetningu inni í verslunum (e. in- store marketing). Smásalar eru að bregðast við þessu 

með því að aðlaga sig með vandaðari útstillingum í hillum og aðferðum til þess að mæla 

hversu miklum árangri það skilar (Egol og Vollmer, 2008). 

Það er þekkt í hagfræði og markaðsfræði að verð getur bæði haft aðdráttarafl og verið 

fráhrindandi á eftirspurn (Gaur og Fisher, 2005, Rao, 2005, Rao, 1984, Rao og Monroe, 

1988). Shiv, Carmon og Ariely (2005) sýndu fram á að þættir eins og verð á vörutegundum 

geta breytt skynjun og áliti á vörum. Verð getur haft mismunandi áhrif á neytendur, bæði á 

neikvæðan hátt og á jákvæðan hátt með vísan til betri gæða vöru og jafnvel aukið við reynslu 

og nýtni vöru. Þessi skortur á stöðugleika um áhrif verðs á neytendur undirstrikar þörfina á 

raunverulegum rannsóknum í smásöluumhverfi. Rannsókn þessi er einmitt til þess gerð að 

rannsaka áhrif verðs í smásöluumhverfi og hversu mikil áhrif slíkt hefur þegar auglýst er 

eingöngu inni í verslunum. 
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Markaðssetning smávara 

Markaðssetning vara inni í verslunum getur verið gríðarlega flókin og ekki eru til margar 

rannsóknir sem segja til um hvað virkar best hverju sinni. En hvað virkar hverju sinni breytist 

hratt í markaðsfræðinni, jafn hratt og umhverfið breytist frá degi til dags. Samkvæmt mörgum 

rannsóknum eru það pakkningarnar sem skipta hvað mestu máli. Hvort pakkningarnar séu að 

vekja athygli á vörunni og séu aðlaðandi fyrir neytandann skiptir hvað mestu máli. Svo þarf 

einnig að taka tillit til þess að útlit á vörupakkningu í Bretlandi þarf ekki endilega að virka 

fyrir Asíu markað. 

Einungis 45% af neytendum í stórmörkuðum eru með lista yfir hvað þeir ætla sér að kaupa í 

hvert sinn sem þeir fara inn í verslunina. Neytendur hegða sér ekki þannig að þeir fari 

fullkomlega eftir einhverjum lista, heldur eru þeir að versla þær vörur sem þeir sjá í fyrstu 

sýn eða virðist aðlaðandi í þeirra augum. Þetta þýðir að pakkningarnar utan um vörur skipta 

orðið mestu máli fyrir smávörur í stórmörkuðum. Pakkningarnar verða að hafa tvo eiginleika. 

Í fyrsta lagi þurfa pakkningarnar að öskra á neytandann með því móti að neytandinn taki eftir 

vörunni um leið. Í öðru lagi þurfa pakkningarnar að vera þannig gerðar að þær stuðli að 

trausti, að varan sé áreiðanleg og góð. Of margir markaðsmenn horfa á pakkningar sem 

eitthvað merki á vöruna, sem það er alls ekki og má alls ekki hugsa pakkningar þannig. 

Pakkningarnar er sá áhrifavaldur á vöruna sem skiptir hvað mestu máli eins og ítrekað hefur 

verið. Pakkningar er eini þátturinn sem framleiðandinn hefur algert vald yfir. Eftir að 

vörurnar eru farnar frá framleiðanda missir framleiðandinn stjórn á sinni vöru. Eftir það eru 

það verslanirnar, dreifingaraðilar og þess háttar sem hafa stjórnina yfir vörunni, ekki nema 

það sé einvers konar klausa inni í samning á milli framleiðanda og dreifingaraðila/söluaðila. 

Þrátt fyrir að það sé eitthvað í samningi þá þarf það ekki að þýða að dreifingar- og söluaðilar 

fari algerlega eftir því sem stendur í samningi. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir 

framleiðendur að eyða góðum tíma og fyrirhöfn í að fylgjast með hvernig þeirra vöru sé 

pakkað inn og hvort hún myndi skila árangri í formi sölu (Sorensen, 2011). 

Útstilling vara er líka mjög mikilvægur þáttur í markaðssetningu smávara inni í verslunum. 

Þótt að pakkningarnar séu mikilvægasti þátturinn á bak við markaðssetningu smávara, þá er 

hilluplássið þar sem vörurnar eru einnig mjög mikilvægur þáttur í að koma smávörum á 

framfæri og í hendur neytandans. Neytendur hafa litla sem enga þolinmæði til að vera að leita 

af vörunni í mjög langan tíma. Neytandinn vill getað labbað að vörunni frekar auðveldlega og 

gripið hana. Einnig er mikilvægt að pakkningarnar skeri sig þannig úr að neytandinn taki eftir 
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henni í hillunni. Mikilvægt er að varan sé allt öðruvísi í útliti en sambærilegar vörur í hillum 

svo hún veki athygli og skeri sig úr miðað við sambærilegar vörur (Sorensen, 2011). 

Verð á smávörum er einnig mikill áhrifavaldur á markaðssetningu þeirra. Verðið eins og 

nefnt er hér að ofan er eini þátturinn sem hefur bein áhrif á veltu fyrirtækja. Þannig að það 

skiptir gríðarlega miklu máli að verðleggja vörur rétt miðað við markaðssetningu. 

Innan þessarar verðstefnu sem rannsókn þessi er byggð á þá eru þrír undirflokkar en það er 

meðal annars markaðsafsláttur. Það er reyndar ekki það sem rannsókn þessi byggist á en er 

aftur á móti gaman að forvitnast um, því ef verið er að taka þessar kexpakkningar og fara með 

þær út úr landi, þá væri þetta hugsanlega verðlagningarstefnan sem ætti við. Dæmi er um 

lyfjafyrirtæki þar sem lyfið er selt í upprunalandinu á x háu verði. Eftir að tíminn á einkarétti 

er liðinn hefur lyfjafyrirtækið þá valkosti að annað hvort halda sér við að framleiða lyfið á 

háu verði og þar af leiðandi láta annað fyrirtæki með samheitalyf taka stóran skerf af 

markaðinum eða fara á samheitalyfjamarkaðinn með lyfið alveg ómerkt á mun lægra verði til 

að selja á nýjum mörkuðum og þannig fá fleiri sölur en minni framlegð. 

Svo lengi sem verðið á vörunni á nýja markaðinum fer ekki undir kostnaðarverð við 

framleiðslu er þetta betri kosturinn. Flest fyrirtæki velja þann kost að fara inn á nýjan markað 

með samheitavöru þótt að framlegðin verði minni, því sölurnar verða það miklar að það 

margborgar sig. 

Annað dæmi um annars konar markaðsafslátt er varðandi skólafólk, börn og nýja meðlimi, 

þar sem fyrirtæki veita afslætti á ákveðna hópa eins og skólafólk, börn fá afslátt í bíó sem 

dæmi, eða ódýrara fargjald í flugvél. Margir nýir meðlimir fá afslátt eða fríðindi til að byrja 

viðskipti (Tellis, 1986). 

Kerfisbundinn afsláttur er einnig ein verðlagningaraðferðin innan afsláttarþáttanna sem þarf 

að íhuga þegar verið er að verðleggja vörur í verslunum. Þessi afsláttur á þó ekki við 

smávörur líkt og í Krónunni eða sambærilegum búðum, ekki nema um sé að ræða þá stærri 

vörur eins og kaffivélar eða matvinnsluvélar af einhverju tagi sem búðir líkt og Hagkaup og 

Nettó eru stundum með. 

Ef við förum aðeins yfir hvað kerfisbundinn afsláttur er og tökum dæmi að fyrirtæki geti 

keypt ákveðna vöru á 100 krónur ef þeir taka 20 stykki, en kosti 50 krónur ef þeir kaupa 40 

stykki. Neytendur á þessari vöru eru 40 talsins, helmingurinn er tilbúinn til að kaupa vöruna á 

80 krónur því þeir vilja fá hana strax, hinn helmingurinn vill ekki kaupa vöruna á hærra en 40 
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krónur. Fyrirtækið getur þá keypt 40 stykki og selt 20 manns vöruna á 80 krónur og þegar 

varan er orðin gömul gætu þeir selt hana á afslætti eða á 40 krónur. Fyrsti helmingurinn af 

viðskiptavininum er þannig að borga upp kostnaðinn við að selja vöruna undir 

kostnaðarverði. 

Dæmi um svona sölur eru tískuvöruverslanir, þar sem þær kaupa ákveðnar vörur og selja 

mjög dýrt því varan er ný, en þegar varan fer að verða gömul, detta úr tísku eða því um líkt, 

er hún seld á afslætti. Hérna á Íslandi köllum við það útsölur, þar sem flestar verslanir 

landsins setja mikinn afslátt á vörurnar sínar sem myndu líklega ekki seljast á fullu verði 

vegna þess að þeir neytendur sem eiga pening og eru tilbúnir til að sætta sig við háa verðið 

eru þegar búnir að kaupa hana. Vitund neytandans á þessu er há, því hann gerir sér alveg 

grein fyrir því að þegar vörurnar fara að verða gamlar getur neytandinn fengið vöruna á betra 

verði. 

Annað dæmi um þetta er svo kallað „happy hour“, þar sem barir og veitingastaðir bjóða upp á 

betri verð á drykkjum til að fá fólk inn til sín á tíma sem er alveg dauður fyrir staðinn, „off 

season“ flugmiða þar sem flugfélög selja sem dæmi skíðaferð að sumri til, þegar fyrirtæki 

setja mikla álagningu á vöru þegar ákveðið tímabil fer í gang sem gerir það að verkum að 

eftirspurnin fer upp úr öllu valdi og þeir eru með nánast með enga samkeppni eða þegar 

leikhús/bíóhús hafa sýningar að degi til á öðru verði heldur en að kvöldi til (Hirshleifer, 1958, 

Houthakker, 1951, Steiner, 1957, Williamson, 1966). 

Þó svo að ástæður á bak við afslætti séu mismunandi eftir vörum og fyrirtækjum, hafa 

afslættir alltaf jákvæð áhrif á sölu, er það líklega vegna þess að neytendur mikla tilboðin og 

afslætti fyrir sér, sjá oft sér mikinn hagnað í að versla vörur á afslætti eða tilboði. Ef varan 

væri alltaf á tilboði myndi neytandinn líklega ekki kaupa vöruna („the silver lining“, Thaler, 

1985). 

Það áhugaverða við kerfisbundinn afslátt er að báðir neytendamarkaðirnir halda hvorum 

öðrum uppi. Þar sem fyrri markaðurinn sem kaupir vörurnar á hærra verði útvegar fyrirtækinu 

fjármagn til þess að framleiða vöruna á meðan að seinni markaðurinn sem kaupir vöruna 

einungis á lækkuðu verði er að útvega nokkurs konar björgunarfjármagn fyrir óseldar vörur í 

enda sölutímabilsins (Tellis, 1986). 
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Ákvörðunartaka neytenda á sölustað 

Mismundi leiðir eru til þess að ná athygli neytenda á ákveðnum vörum. Markaðsetning utan 

verslana, svo sem auglýsingar, markaðsherferðir og aðrir þættir sem og markmið neytandans, 

geta augljóslega haft áhrif á neytanda. Þessir þættir gera það að verkum að neytandi ákveður 

að kaupa tiltekna vöru áður en hann kemur inn í verslunina. Aðrir þættir eins og 

markaðsetning inni í verslunum eru ekki síður mikilvægir til þess að ná til kúnnana. 

Rannsóknir við markaðsetningar inni í verslunum eru til en ekki í eins miklum mæli. Vert er 

fyrir verslanir og framleiðendur að líta ekki framhjá því. Neytendur hafa oft ekki ákveðið 

hvað þeir eru að fara kaupa þegar inni í verslanir er komið og því miklivægt að grípa athygli 

þeirra þar. 

Ákvörðunartakan er auðvitað inni í versluninni sjálfri og því mikilvægt að skoða hvaða þættir 

það eru sem eru þess valdandi að vara er keypt. 

Áhrif á kauphegðun er í fjórum þáttum. Félagslegum (vinir, fjölskylda), persónulegum (aldur, 

menntun, kaupmáttur), menningarlegum (þjóðerni, trú) og sálfræðilegum (tilfinningar, 

viðhorf). Menningarlegu þættirnir hafa mest áhrif á kauphegðun neytandans. 

Kauphegðun neytenda getur verið flókin og nær til margra ólíkra þátta. Kotler líkanið gefur 

góða mynd um hvaða hvatar og hættir hafa áhrif á kauphegðun neytandans og val hans á 

vörunni við kaupákvörðun (Kotler, 1998). 

 

 

Ytri%hvatar% Svar*%kassi%kaupenda%% Kaupákvörðun%

Söluráðar%
Verð%
Vara%

Vegsauki%
Ve9vangur%

Umhverfi%
Fjárhagur%
Tækni%
PólíDskt%
Menning%

Einkenni%kaupanda%
Menning%
Félags%
Persónu%
Sálfræði%

Ákv.%ferli%kaupenda%
Vandamál%

Leit%
Mat%

Ákvörðun%
Endurmat%

Kaupákvörðun%
Val%á%vöru/þjónustu%
Val%á%vörumerki%

Staðarval%
KaupDmi%
Fjárhæð%

Mynd 3. Kauphegðun (Kotler, 1998). 
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Sölukynningar  

Sölukynningar (e. Sales promotion) ná yfir öll verkfæri sem notuð eruð af fyrirtækjum til að 

auka sölu, virði og framlegð á bak við þær vörur sem fyrirtæki eru að framleiða eða þjónusta. 

Sölukynningar er stór og mikilvægur liður í markaðssetningu vara. 

Það eru margir þættir sem ýta undir sölukynningar, en stærsti þátturinn er líklega sá að þegar 

kaupmáttur neytandans minnkar verður neytandinn meira var við verð á vörum og eyðir oft 

meiri tíma í að leita að sambærilegri vöru á lægra verði. Sérstaklega með tilkomu Internetsins 

og verslana sem eru á veraldarvefnum er orðið auðveldara að leita að vörum. Hvort sem það 

eru innlendar verslanir eða erlendar. 

Dreifingaraðilar eru einnig farnir að þrýsta meira á framleiðendur um að auglýsa vöruna til að 

auka sölu í verslunum. 

Samkeppnin verður alltaf meiri og meiri með hverju ári, sem skilar sér í að dreifingaraðilar 

og framleiðendur þurfa að vera duglegri að koma vörum á framfæri með sölukynningum. 

Það eru þrjár mismunandi leiðir að sölukynningum og fara þær allar eftir því hver varan er og 

á hvaða markhóp er verið að sækja. Einnig þarf að taka inn í myndina samkeppnina og 

markaðsstöðu. 

Neytendakynningar (e. consumer promotion) byggjast á því að búa til ímyndaðan ávinning 

fyrir neytandann í formi afsláttarmiða, endurgreiðslu af einhverju tagi, í formi punkta eða því 

um líkt, endurgreiðslu á reiðufé eins og mörg fyrirtæki eru byrjuð að gera í dag og áfram 

mætti telja. Þessi aðferð er notuð til að örva neytandann í að kaupa ákveðna vöru eða 

þjónustu. Kortafyrirtæki hafa sem dæmi punkta, því meiri veltu sem þú ert með á þínu 

kreditkorti því fleiri punkta færðu og getur svo notað þessa punkta til að versla hjá þeim 

fyrirtækjum sem er í samvinnu við kortafyrirtækið. Icelandair er sem dæmi með flugpunkta. 

Hægt er að safna flugpunktum hjá þeim til þess að nota svo til að borga upp í miða eða borga 

flugferð ef búið er að safna nógu mörgum punktum. 

Skiptikynningar (e. trade promotions) er lagt til endursöluaðila eða heildsölur í formi 

hlunninda til þeirra sem eru að dreifa vörunni frá framleiðanda. Yfirleitt eru þetta hlunnindi í 

formi peninga eða styrkja, oft eru þetta einnig fyrirframgreiddur afsláttur. Þetta gerir 

framleiðandi til þess að örva endursöluaðila og heildsölur til þess að koma þeirra vörumerki 

áfram, kaupa meira magn en ella og auka veltu í verslunum. 
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Eitt gott dæmi um þetta er þegar Ölgerðin á Íslandi og Vífilfell eru að gera samninga við 

skemmtistaði í Reykjavík, en við undirskrift samninga þá fá staðirnir oft fyrirframgreiddan 

afslátt til þess að nota fyrir einhvers konar markaðssetningu eða markaðssetningu fyrir 

staðinn sjálfan svo hann fái fleiri viðskiptavini og þar af leiðandi þurfi að panta meira af 

vörunni frá birgja (Ölgerðinni eða Vífilfell). 

Hvata sölukynningar (e. sales force or network promotions) er þegar markmiðið er að örva 

alla þá sem viðkoma sölu á vörunni eða þjónustunni (dreifingaraðilar, heildsölur og svo 

framvegis) með einhverjum ákveðnum hvata. Sem dæmi þá gæti framleiðandi gefið 

einhverjum styrk ef ákveðið mikil sala næst á vörunni eða þjónustunni sem um ræðir. 
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Sölukynningartól 

Það eru ýmis tól sem hægt er að nota fyrir sölukynningar. Lækkað verð þar sem varan eða 

þjónustan er seld á lægra verði en upphaflegt eða áætlað verð, margar mismunandi aðferðir 

flokkast undir þetta tól. 

Oft á tíðum þegar vara er seld er hægt að fá aðra vöru frítt með. Sem dæmi hafa Samsung 

menn verið að nota þetta með nýja Galaxy Gear snjallúrið. Það var útfært á þann hátt að ef þú 

keyptir Galaxy Note símann fylgdi úrið með. Mjög góð leið til að kynna nýja vöru sem dæmi. 

Mörg fyrirtæki gefa frí sýnishorn þannig hugsanlegir neytendur geta prufað vöruna sem um 

ræðir. Ilmvatnsframleiðendur hafa til dæmis gert þetta oft með því að setja fríar prufur inn í 

tískutímaritin. Einnig hafa matarframleiðendur oft gefið litla skammta inni í 

stórvöruverslunum til að leyfa hugsanlegum neytendum að smakka vöruna sína. 

Það sem er líklega eitt það mest áberandi og vinsælast með tilkomu samfélagsmiðla eru 

vinningsleikir. Mörg fyrirtæki gera þetta sem dæmi á Facebook, þar sem neytendur geta 

unnið oft á tíðum flotta vinninga í staðinn fyrir einhvers konar samskipti frá neytendum, 

hvort sem það er að deila því sem fyrirtækið er að segja á Facebook eða svara spurningu frá 

þeim. 

Á mörgum stöðum í heiminum er byrjað að fylgjast með í gegnum strikamerki hvað fólk er 

að kaupa. Svo er fólk jafnvel að fá afsláttarmiða út frá kauphegðun, annaðhvort í búðinni með 

strimli, tölvupósti eða almennum pósti (Lambin, 2012). 

Þessi sölukynningaraðferð eða réttar sagt eftirlit hefur verið mikið gagnrýnt frá bæði 

neytendum og framleiðeindum/sölubúðum. Sumum finnst þetta sniðugt og hentugt á meðan 

að aðrir eru ekki svo hrifnir af þessu og finnst þetta vera brot á einkalífi, vill helst að það 

þurfi að samþykkja þetta. 

Þessi hraða og mikla þróun á bak við sölukynningar hefur einnig neikvæð áhrif þar sem þetta 

getur verið mjög kostnaðarsamt fyrir framleiðendur og dreifingar/söluaðila. Á sama tíma 

þegar sölukynningar fara í gang hjá ákveðnum fyrirtækjum, þá fara önnur fyrirtæki að gera 

slíkt hið sama til að koma sinni vöru/þjónustu á framfæri. Oft á tíðum er það á lægra verði 

eða kostnaðarsama. Neytandinn fær mikinn ávinning af þessu. Búðir hafa sem dæmi lofað því 

að í staðinn fyrir að vera með sölukynningar eða afslætti, þá lofa þær ávallt lægsta verðinu 

(Lambin, 2012). 
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Dæmi um það er til dæmis Elko, þar sem þeir eru með verðtryggingu. Margar verslanir hafa 

tileinkað sér þetta í gegnum tíðina, sú fyrsta var líklega Walmart í Bandaríkjunum þar sem 

þeir lofa ávallt að vera með lægstu verðin. 

Áhrifin út frá sölukynningum geta verið mjög flókin og erfitt að greina eða skilja. Oft á tíðum 

geta ákveðnar sölukynningar haft neikvæð áhrif á sum vörumerki til lengri tíma. Neikvæðu 

áhrifin gæti komið bæði neytendum og dreifingar/söluaðilum við. Það er mjög mikilvægt að 

geta greint fyrirfram eða á meðan sölukynningar eru í gangi, hvort neikvæðu áhrifin eru að 

eiga sér stað. 

Tökum nokkur dæmi hvernig þetta getur haft áhrif á neytendur. 

Neytendur sem hafa mjög hátt hollustustig við ákveðið vörumerki nýta sér að kaupa vöruna á 

tilboði eða afslætti þegar sá sami neytandi hefði hvort sem er keypt vöruna á fullu verði. 

Sala á vörunni minnkar töluvert rétt áður en sölukynning verður á vörunni, því að neytendur 

vita af því að varan sé að fara í einhvers konar sölukynningarferli og eru að bíða eftir því. 

Sala á vöru lækkar töluvert því varan var keypt í það miklu magni af neytendum að þeir eiga 

birgðir af vörunni og þurfa ekki að kaupa sér hana í bráð. 

Neytendur geta skipt um vörumerki, farið úr því vörumerki sem þeir eru vanir að kaupa og 

byrja að kaupa vörumerki sem er í sölukynningu. 

Prufuáhrifin er þegar það fær neytendur til þess að prufa. Þessi aðferð er mjög áhrifarík fyrir 

ný vörumerki sem eru að reyna að skapa sér markaðshlutdeild. 

Varðveisluáhrifin eru þannig að varan heldur áfram að seljast mjög vel eftir 

sölukynningartímabilið. 

Sölukynningar sem eru skipulagðar á þeim stað þar sem varan er seld hafa mikil áhrif á 

hegðun dreifingaraðila. Það eru þrír stórir áhrifaþættir sem hægt er að greina. 

Dreifingaraðilar vita og heimta að fá að vita markaðsáætlun hjá framleiðanda eða birgja og 

eiga það til að fresta pöntunum eða panta í minna magni á ákveðnum tíma til að birgja sig 

upp. 
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Þegar dreifingar- og söluaðilar panta á þeim tíma sem ákveðin vara er á sölukynningu eiga 

þeir það til að panta of mikið til að ná að fylla upp í hillupláss, en enda svo eftir 

sölukynninguna með of mikið magn af vörunni. 

Sumir dreifingar- og söluaðilar panta bara vörurnar þegar þær eru í sölukynningu og neita að 

borga fullt verð fyrir vöruna þegar hún er ekki á sölukynningu. 

Ef ákveðnar vörur fara mjög oft í sölukynningu getur það haf mörg neikvæð áhrif. 

Helstu neikvæðu áhrifin eru ef dreifingaraðili setur sölukynningu í gang á vöru sem er nýbúin 

að vera á kynningu því fyrri kynningin gekk svo vel. Þetta er eitthvað sem hvorki 

framleiðandinn né dreifingaraðilar vilja. 

Ef of margar sölukynningar eru í gangi getur það haft neikvæð áhrif á vörumerkið á þann hátt 

að það skapar rugling við skilning eða tengingu á vörumerkinu sem veikir vörumerkið og 

getur haft áhrif á markaðsstaðsetningu vörumerkisins. 

Ef tiltekin vara selst mjög vel á sölukynningartímabilinu gætu neytendur breitt kauphegðun 

sinni á þann veg að þeir fresta því að kaupa vöruna. Það kemur sér ekki vel þar sem þetta fer 

á móti því sem sölukynningar snúast um, að auka við sölu á tilteknu kynningartímabili. Það 

er mikilvægt að gera greinarmun á hópnum sem bíður eftir sölukynningunni og markhópnum 

sem nýtir sér sölukynninguna. 

Þegar það byrjar að vera mikið um sölukynningar á ákveðnum vörum og þær eru mjög tíðar , 

þá verður erfitt fyrir neytandann að vita hvað sé gott verð og hvað sé ekki gott verð sem getur 

haft mjög neikvæð áhrif á sölukynninguna. 

Eins og sést á tækjum og tólum á bak við sölukynningar, þá getur verið mjög erfitt hvort sem 

það er fyrir framleiðendur eða dreifingaaðila að áætla hagnað og sölu út frá kynningum. 

Mikilvægt er að kanna markaðinn áður og gera rannsókn á vörunni til að finna rétt tæki og tól 

til að nota fyrir þá vöru sem um ræðir. 

Þegar fyrirtæki byrja að verða það stór að þau ráðast inn á markaði í öðrum löndum eru 

margar hraðahindranir sem koma í ljós. Oft á tíðum þarf að kanna hvaða sölukynningar eru í 

raun og veru leyfilegar samkvæmt landslögum í því landi sem þeir eru að fara inn á markað. 

Sem dæmi í Þýskalandi má ekki bjóða afsláttarmiða sem er inneign inn á ákveðna vöru, það 

er lagalega bannað í Þýskalandi. 
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Í mörgum öðrum löndum, t.d. sem dæmi í Evrópu, er verið að skoða hvort og hvaða 

sölukynningaraðferðir megi nota til að koma sér inn á markað eða bjóða neytendum. 

Ef þessi stóru fyrirtæki eru að bjóða einhverja vöru og ætla að gefa eitthvað með vörunni 

þurfa þau að passa á hvaða markað þau eru að fara, oft geta þau ekki verið með sömu 

sölukynninguna fyrir öll löndin. Yfirleitt þarf að aðlaga sölukynninguna þeim markaði og því 

landi þar sem kynningin fer fram. Sem dæmi ef Kit Kat ætlaði að bjóða upp á einhverja 

vinninga með hverju seldu súkkulaði, þyrfti fyrirtækið að passa hvaða verðlaun má gefa með 

í hvaða landi. Það getur ekki það sama gilt yfir öll lönd. 

Kynningar hafa mikilvægu hlutverki að gegna til þess að búa til flæði inn í búðina og skapa 

hreyfingu í hillum verslunarinnar. Sölukynningar hækka einnig skipulags- og 

stjórnunarkostnað hjá söluaðilum sem þýðir að það er mjög mikilvægt að kanna hvort 

sölukynningarnar séu samkeppnishæfar við aðrar kynningar sem eru í gangi 

Handahófsafslátturinn er sá afsláttur sem notaður verður við þessa rannsókn og ætlum við að 

fara aðeins ítarlegar í þessa leið í verðlagningu heldur en hinar leiðirnar. 

Til að segja frá því hvað handahófsafsláttur er, þá getum við ímyndað okkur fyrirtæki sem er 

með lágmarkskostnað á framleiðslu á einhverri ákveðinni vöru á 30 krónur. Gefum okkur að 

dreifikostnaðurinn á sömu vöru með framleiðslunni á vörunni sé á bilinu 30-50 krónur. Af 

því að það eru nokkur önnur fyrirtæki með svipaða vöru með öðruvísi kostnað á bak við sína 

vöru og 50 krónur er hámarksverð sem neytandi er tilbúinn til að greiða fyrir vöruna. Það 

tekur neytandann einn klukkutíma að finna þessa vöru á ódýrasta verðinu sem er 30 krónur. 

Ef neytandinn leitar ekki að vörunni og kaupir af fyrsta seljanda vörunnar verður hann mjög 

heppinn ef hann finnur vöruna á 30 krónur, ef hann verður óheppinn mun varan kosta 

neytandann 50 krónur. Ef við tökum inn sem dæmi að fórnarkostnaður fyrir neytandann sé frá 

0-20 krónur fyrir einn klukkutíma, hver væri þá besta leiðin fyrir neytandann að versla og 

besta leiðin fyrir framleiðandann að selja? Ef við gefum okkur það að neytandinn sé ekkert 

upplýstur um verðið á vörunni að hann borgi þá að öllu jafna 40 krónur fyrir vöruna, þá er 

neytandinn að meðaltali að græða 10 krónur í fórnarkostnað. Ef 10 króna fórnarkostnaður er 

alltof lágur og neytandinn telur sinn tíma dýrmætari, þá ætti hann ekki að stoppa og leita 

sérstaklega að vörunni, því hann myndi bara tapa á því. Ef við gefum okkur að einhverjir 

neytendur leiti að vörunni á besta verðinu en aðrir kaupi án þess að leita, hvaða leið væri best 

fyrir fyrirtæki sem eru með meðaltals kostnað á bak við vöruna 30 krónur? 
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Svarið við því er handahófsafsláttur sem felst í að halda vörunni á háu verði mestmegnis af 

tímanum á 50 krónur en af handahófi setja vöruna á afslátt á 30 krónur. Passa það að 

neytandinn viti aldrei hvenær varan fer á afslátt, einnig passa það að varan fari ekki of 

reglulega á afslátt eða alltaf á svipuðu eða sama tímabili. Varan verður að vera seld algerlega 

af handahófi til þess að þessi leið borgi sig, því neytandinn sem er ekkert upplýstur mun ekki 

geta haldið að varan sé til ódýrari en hún er þegar hann grípur vöruna í hillunni á versluninni. 

Með þetta í huga reyna framleiðslufyrirtækin að hámarka þá neytendur sem eru óupplýstir á 

sínu lága verði . 

Rannsóknir á staðgönguvörum skila skemmtilegum niðurstöðum út frá afsláttum og 

afsláttarmiðum. Í fyrsta lagi þá eru þeir neytendur sem eru tilbúnir til að leita að ódýrustu 

vörunni líklegir til að ofleita, eða réttara sagt eyða það miklum tíma að leita að ódýrustu 

vörunni að það réttlætir ekki sparnaðinn við leitina að ódýrustu vörunni, niðurstaðan verður 

því það sem Thaler (1980) kallar endowment effect. Raunsparnaðurinn verður ofmetinn í 

sambandi við fórnarkostnaðinn yfir ákveðinn tíma. Á móti gætu þeir sem leita ekki að ódýrari 

vörunni lent í því að undirleita að vörunni, það er að segja að þeir myndu tapa svakalega á því 

að leita ekki neitt að ódýrari vörunni og algerlega kaupa vöruna af handahófi (Thaler, 1980). 

Þessa aðferð af afsláttarleið nota aðallega verslanir og stórmarkaðir eins og Krónan, Bónus, 

Nettó og fleiri. Einnig verslanir eins og Hagkaup og sérvöruverslanir líkt og Jói útherji, 

Meba, Líf og List og fleiri (Nelson og Preston 1966, Preston 1970). 

Grunnskilyrði fyrir því að þessi afsláttarleið virki er að átta sig á að mismunandi kúnnar 

koma í búðina. Svona afslættir laða að sér upplýsta kúnna en svo eru til algerlega óupplýstir 

kúnnar sem hafa góðar tekjur sem sjá sér ekki hag í því að eyða of miklum tíma í að leita að 

ódýrari vörunni. Allir kúnnar vita samt að það er mismunandi verð á flestum vörum, fer bara 

eftir því hver framleiðandinn er. 

Framleiðslufyrirtæki ættu því að þróa með sér handahófsafsláttarkerfi ef hagnaður eykst 

meira frá nýjum upplýstum viðskiptavinum þegar varan er á afslætti heldur en þegar 

óupplýstu eru að kaupa á afsláttarverði ásamt kostnaðinum sem það tekur við að setja vöruna 

á afslátt. 

Í þessari rannsókn erum við einmitt að kanna hversu mikill handahófsafsláttur hefur áhrif á 

hegðun neytenda í verslunum Krónunnar. Það hefur verið lítið rannsakað hversu áhrifaríkur 

handahófsafsláttur getur verið í stórverslunum. Aðeins ein önnur rannsókn, sem við höfum 
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fundið, er til um handahófsafslátt, sjá mynd 2. Með þessari rannsókn erum við að bæta aðeins 

í viskubrunninn á bak við þessa afsláttarleið og gæti það nýst Krónunni og öðrum verslunum 

með sölu smávara. 

Markmiðið er að varpa ljósi á hversu mikil áhrif auglýsti handahófsafslátturinn inni í 

verslunum Krónunnar hefur.  



19	  
	  

Aðferð 

Staðsetning rannsóknar 

 

Ákveðið var að gera þessa rannsókn í samvinnu við Krónuna vegna tengsla rannsakenda við 

Krónuna. Krónan hefur sterka stöðu á matvörumarkaði á Íslandi. Krónan er lágvöruverslun 

sem er í eigu Kaupáss ehf. sem á einnig verslanirnar Nóatún og Kjarval. Það sem gerir 

Krónuna tilvalinn aðila til þess að gera rannsókn sem þessa er gott vöruúrval, stærð verslana 

og einnig sú staðreynd að Krónan hefur verið í stórsókn á þessum markaði. Verslanir 

Krónunnar eru 13 talsins og því er um gífurlegar upplýsingar að ræða varðandi kauphegðun á 

ákveðnum vörum. 

Krónan hefur nokkra innkaupastjóra fyrir ákveðnar deildir. Guðrún Björk Geirsdóttir er sá 

innkaupastjóri sem rannsakendur voru í samstarfi við í gerð þessarar rannsóknar. Krónan 

veltir mikið fyrir sér útstillingu á vörum og skoðar vörusölu og breytingar á sölu við 

mismunandi útstillingu. Þetta er gert til þess að hámarka hagnað og koma upp sem bestu 

jafnvægi í verslunum. Nokkuð var um samtöl við innkaupastjóra Krónunnar áður en 

rannsóknin var gerð og einnig á meðan á henni stóð. Enda er rannsóknin gerð með 

góðfúslegu leyfi þeirra og mikilli aðstoð innkaupastjóra og annarra starfsmanna. Þessi 

tiltekna rannsókn hefur ekki verið gerð áður hjá Krónunni. Stjórnendur Krónunnar hafa 

mikinn áhuga á þessari rannsókn og hafa mikið velt fyrir sér þessari spurningu. Hefur 

verðívilnun sem þessi, afsláttur í verslun, áhrif á söluna? Ef svo er, hversu mikil áhrif á 

söluna? 

Matvöruverslanir hafa mikið vöruframboð en mikilvægt er að plássið sé nýtt vel fyrir 

þær vörur sem virkilega seljast og seljast betur en aðrar. Afsláttur er töluvert notaður í 

Krónunni og hafa stjórnendur oftar en ekki spurt sig að því hvort að þetta hafi áhrif. Afsláttur 

hefur áhrif en spurningin er raunverulega hversu mikil áhrif hefur hann og hefur hann þau 

áhrif sem við viljum að hann hafi. 

Íslensk Ameríska er heildsölufyrirtæki sem er með mikið úrval af vörum sínum í 

Krónunni og fleiri verslunum. Ákveðið var að vinna þessa rannsókn í samvinnu við Íslensk 

Ameríska og Krónuna. Bæði fyrirtæki hafa mikinn áhuga á því að vita hvort afsláttur hefur 

áhrif á söluna og þá hversu mikil áhrif slík verðívilnun hefur á vörur þeirra.  
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Samkomulag náðist við Íslensk Ameríska (ISAM) um að styrkja okkur við gerð 

þessarar rannsóknar. Kaupás (eigandi Krónunnar) var tilbúið til þess að hjálpa til við gerð 

rannsóknarinnar.  

 

Þátttakendur 

 

Erfitt er að skilgreina þýðið. En þátttakendur í þessari rannsókn eru í raun allir þeir sem lögðu 

leið sína í Krónuverslanirnar tvær, í Jafnaseli og Vallakór þar sem rannsóknin var gerð, á 

rannsóknar tímanum. Þátttakendur í þessari rannsókn hafa enga hugmynd um að þeir séu að 

taka þátt í rannsókn og eru því um raunaðstæður að ræða.. Í þrengingum, eins og nú hafa 

verið á Íslandi frá því 2008, hafa lágvöruverslanir sótt í sig veðrið og því er líklegt að 

meginþorri Íslendinga versli í lágvöruverslunum eins og Krónunni. 

Krónan er lágvöruverslun og því líklegra að þeir sem hugsa um sparnað og fjárhag sinn hafi 

lagt leið sína í verslanirnar á rannsóknartímanum. Þátttakendur í tilviki þessarar rannsóknar 

eru því þeir sem versluðu þær vörur sem verið var að rannsaka, þó svo að flokka megi alla þá 

sem þátttakendur sem lögðu leið sína í verslanirnar tvær á rannsóknartímanum. 

 

Mælitæki 

 

Aðferðin sem notuð var við rannsóknina er ABAB rannsóknarsnið sem byggist á því að 

breyta ákveðnu athæfi með einhvers konar áreiti. Í sálfræðinni hefur þessi rannsókn mikið 

verið notuð til að kanna hvort ákveðin ívilnun hafi áhrif á hegðun. 

Í byrjun er miðað við hegðun sem er stöðug yfir ákveðin tíma. Hún er mæld sem grunngildi 

ákveðinnar stæðu. Sem dæmi hefur ákveðin vara ákveðið grunnsölugildi, hún selst að 

meðaltali í x magni yfir ákveðinn tíma, þannig er grunngildið fundið A. 

Næst er komið með einhvers konar áreiti. Ef við erum að tala um vöru sem er til sölu, þá gæti 

áreitið verið í formi verðbreytinga, útlitsbreytinga eða framboðsbreytinga B. 

Næst er tekið upp sama formið, sett í sama grunngildi áður en áreitið kom fram. Passa þarf að 

grunngildið hafi verið mælt rétt með réttum forsendum, því hegðunin þarf að fara í sama far 
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svo hún sé mælanleg. Einnig þarf að passa að tíminn sé réttur til þess að hegðunin geti 

aðlagað sig að upphaflega grunngildinu A. 

Þegar hegðunin er búin að aðlaga sig að upphaflega grunngildi, ef hún aðlagaði sig, þá er sett 

nákvæmlega sama áreiti aftur í gang sem notað var í fyrra áreiti. Þetta er gert til þess að sjá 

hvort mælanlegur árangur er af áreitinu sem var notað. Það eru margir þættir sem geta komið 

við sögu til að breyta hegðun. Þess vegna er áreitið sett í tvígang til þess að kanna hvort að 

áreitið hafi virkað í fyrra skiptið B (Luthans og Bond, 1977). 

Áreitið sem við notum í okkar rannsókn verður afsláttur á vörunni. Við ætlum að mæla 

hversu mikil áhrif 15% afsláttur hefur á sölu á vörunni. Hvort fólk kaupi vöruna frekar og þá í 

því magni að afslátturinn borgi sig yfir höfuð. 

Teknar voru sölutölur 24 vikum áður en áreitið á sér stað og fundið var þannig grunngildið 

fyrir vörurnar. 

Mikilvægt þótti að hreyfa ekki við útlitinu á vörunni, framboð í hillu eða magni í hillu. 

Vörurnar voru ekki auglýstar sérstaklega á neinum miðlum á meðan rannsókn stóð, eingöngu 

við hilluna þar sem hún er seld. 

Ástæðan fyrir að notað var ABAB en ekki ABA er vegna þess að rannsakendur vilja vera 

vissir um hvort og hversu mikið afslátturinn virkar. Einnig til að útiloka ef salan breytist til 

muna að það sé ekki vegna utanaðkomandi áhrifa. Þá nær seinna áreitið að staðfesta það fyrra 

ef það verður einhver breyting á. 

 

 
 

Mynd 4.  ABAB vendisnið. Rannsóknarsnið þar sem ívilnun er beitt. 
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Öllum gögnum er varða sölu í hvorri verslun fyrir sig er safnað saman á sjálfvirkan hátt í 

gegnum kassakerfi Krónunnar. Gögn voru afhent hrá frá Krónunni til rannsakenda sem unnu 

úr tölulegum gögnum og túlkun gagna. Samkomulag um að sölutölur yrðu sendar vikulega 

eða oftar var gert til þess að minnka líkur á villum við gerð rannsóknarinnar. Rannsóknin er 

miðuð við viku ívilnun í senn. 

 

 

Framkvæmd 

 

Rannsakendur áttu fundi með Guðrúnu Björk Geirsdóttur (innkaupastjóri Krónunnar) og 

ákveðið var að fara yfir allar sölutölur allra verslana Krónunnar og ákveðið var að velja 

sambærilegar verslanir við gerð þessarar rannsóknar. Eftir greiningu á sölutölum var ákveðið 

að velja tvær verslanir, Krónuna í Jafnaseli og Krónuna í Vallakór. Salan virðist vera 

sambærileg í þessum verslunum er varðar sölu á rannsóknarvörum. Skoðað var hvort að 

mikill munur er á milli mánaða, vikna eða daga við sölu á þessum vörum. Mikilvægt er að 

greina ef einhver munur er á sölu á tímabilum til þess að rannsóknin skili sem réttustu 

niðurstöðum. 

Verslanirnar tvær sem rannsóknin er gerð í eru nokkuð svipaðar að stærð. Þegar skoðuð var 

salan á þessum tilteknu þremur vörum kom í ljós að fjöldi seldra eininga var líkastur í þessum 

tveimur verslunum og því ákveðið að gera rannsóknina þar. Líklegt verður að teljast að sama 

fólkið, að mestu leyti, sé að gera sín innkaup oftast í sömu versluninni. 

 

Rannsóknin sjálf, afsláttur í verslunum yfir ákveðinn tíma, í verslununum var gerð yfir 

fjögurra vikna tímabil. Lengd rannsóknar var ákveðin fyrirfram með það að leiðarljósi að fá 

nákvæmustu niðurstöðu. Verðívilnunin sjálf var í sjö daga í hverri verslun. Telja 

rannsakendur eftir óformlega rannsókn að hver fjölskylda versli að meðaltali einu sinni í viku 

í matinn. Líklegt verður að teljast að þeir sem að versla í þessum verslunum komi til með að 

sjá afsláttinn og taki þar af leiðandi þátt í rannsókninni ómeðvitað. 

Vörurnar sem rannsóknin er byggð á eru vörur sem hafa verið þekktar á markaði lengi. Ekki 

eru miklar nýjungar tengdar þessum vörum og flestir þekkja til þeirra, að einhverju leyti. Við 
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það eitt að gefa afslátt af vöru getur það oft kveikt þann neista og verið sá hvati sem þarf til 

þess að neytandi setji vöruna í sína innkaupakörfu og í sín föstu innkaup. 

Ákveðið var að rannsaka þrjár vörur sem eru í svipuðum vöruflokki. Vörurnar sem umræðir 

eru allar frá Fróni. Frón kremkex vanillu, Frón fíkjubitar og Frón mjólkurkex. Þessar vörur 

eru vel þekktar á íslenskum markaði og hafa verið þekktar til lengri tíma. Sala á þessum 

vörum er ekki árstíðarbundin og má segja að salan sé stöðug allt árið. Tilvalin vara fyrir 

rannsókn sem þessa. 

 

 
 

 

 

Verslanirnar voru heimsóttar tvisvar á dag á meðan vara var auglýst með afslætti í 

versluninni. Sú heimsókn, morgna og seinni part dags, var hugsuð til þess að passa að 

nægjanlegt magn væri af vörunni og einna helst til þess að passa vel upp á merkingar. Myndir 

voru teknar til þess að halda sömu útstillingum og afsláttarmiðum á sama stað allan tímann. 

Mikilvægt var að merkingarnar væru rétt upp settar og eins alla þá daga sem rannsókninni 

stóð. Þótti rannsakendum það mjög mikilvægt til þess að geta mælt raunveruleg áhrif 

auglýsingar í versluninni sjálfri. Merkingar voru áberandi og sýnilegar í verslunum þannig að 

ekki var um villst að um tiltekinn afslátt væri að ræða.     

Vöruútstilling var ávallt sú sama. Vörurnar voru fyrir afslátt við endagang í ákveðnu magni, 

enda útstilling. Ekki var breytt neinu um útstillingu vara. Þetta er gert til þess að engar aðrar 

breytur geti haft áhrif á rannsóknina. Eingöngu er verið að breyta verði vörunnar og auglýst 

Mynd 5.  Sýnilegir afslættir í verslunum Krónunnar. 



24	  
	  

eingöngu inni í verslununum. Tekið skal fram að engar aðrar auglýsingar, hvorki í blöðum né 

öðrum miðlum, voru á meðan á rannsókninni stóð. 

 

Þessar þrjár vörur eru allajafna í sama rekka í öllum Krónuverslunum. Ný útstilling gæti 

hugsanlega haft einhver áhrif á niðurstöðurnar og því er þessu haldið á sama hátt. 

 

 
 

 Mynd 6. Útstilling Frón kexvara í verslunum Krónunnar 
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Verðívilnun 

Verði á vörunum var haldið óbreyttu í verslun Krónunnar í Jafnaseli (A) og verð var lækkað 

(B), það er auglýstur var 15% afsláttur, frá venjulegu verði, á öllum þremur vörunum í 

verslun Krónunnar í Vallakór. 

Vikurnar voru fjórar sem spanna rannsóknartímabilið. Við rannsókn var í vikunni 24.-30. 

mars veittur 15% afsláttur í verslun Krónunnar í Vallakór. Afsláttur var alltaf veittur í viku 

tíma í einu. Enginn afsláttur var í Jafnaseli á meðan 15% vel merktur afsláttur var í Vallakór. 

Síðan var því öfugt farið í vikunni 31. mars til 6. apríl. Afsláttur var vel merktur og veittur í 

Jafnaseli og á samatíma var enginn afsláttur í Vallakór Sjá mynd.	  	  

	  

ABAB Vendisnið - Rannsókn í Krónunni 
__________________________________________________________________________________	  

 

 

 

 

 

Krónan hefur ákveðnar reglur er varða merkingar í verslunum sínum. Hugsunin var að hafa 

auglýsinguna í versluninni áberandi og þannig að allir sem ganga framhjá henni taki eftir 

henni. Reglur Krónunnar eru þannig að ekki er leyfilegt að auglýsa eina vöru á annan hátt en 

aðrar. Það er auglýsingarnar eru með sama sniði. Letur er áþekkt og stærð auglýsingar er 

ákveðin inni í versluninni. Þetta töldu rannsakendur jákvætt, þar sem ekki eru aðrar breytur 

eins og stærri auglýsingar, sem geta haft áhrif á niðurstöðuna. Verslunin verður fyrir vikið 

stílhreinni og flottari. Aðrir stórmarkaðir mættu taka sér þessa útsetningu til fyrirmyndar. 

Mynd 7. Áreiti í verslunum Krónunar á ákveðnu tímabili. ABAB rannsóknarsnið. Verð helst óbreytt 
á vörunni í einni verslun á meðan önnur verslun gefur 15% afslátt.	  
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Margar verslanir eru ekki með ákveðna stefnu er varðar merkingar og auglýsingar í 

verslunum og verður það því svolítið eins og búðin verði hálf skipulagslaus. 

 

Auglýsing og merkingar 

Merkingar voru í samræmi við reglur varðandi merkingar í verslunum Krónunnar. Merkingar 

voru þannig upp settar að afsláttur, 15%, var settur á áberandi merkimiða við rekka varanna, 

einnig var sýnilegt og áberandi verð varanna með afslætti. Sjá mynd: 

 
 

 

 

Merkingar voru einungis gerðar fyrir þessar tilteknu vörur. Var það sett upp þannig meðvitað 

til þess að afsláttur eða merkingar á öðrum vörum myndu ekki skyggja á eða taka athygli frá 

þessari tilteknu auglýsingu. Eins og sjá má voru merkingar stórar og vel áberandi inni 

verslunum Krónunnar. 

 

Úrvinnsla  

 

Sölutölur voru greindar aftur í tímann og fundið tiltekið grunngildi. Þetta var gert til þess að 

átta sig á sölu á þessum þremur vörum, Frón kremkexi, fíkjubitum og mjólkurkexi. Við 

greiningu á sölu eftir að afsláttur var settur upp er mikilvægt að átta sig á hvernig salan er á 

hverri og einni vöru og einnig á muninum á milli verslana, sem getur verið mikill, eins og 

áður segir. Notkun grunnlínu (e. baseline) er ein leið til þess að meta áhrif á það áreiti sem 

átti sér stað. Grunnlína er sett upp sem meðaltal seldra vara yfir ákveðið tímabil. Meðaltalið 

Mynd 8.  Afsláttur í verslunum Krónunnar. Merkingar sýnilegar. Afsláttur merktur 15% og 
verð einnig vel merkt. 
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er tekið yfir tiltekið tímabil til þess að ná réttri og raunhæfri meðaltalssölu á þessum þremur 

vörum. Niðurstöður eru settar saman miðað við sölu þegar afsláttur var veittur og þegar 

enginn afsláttur var veittur. Einnig eru niðurstöður metnar miðað við sölu með afslætti og 

meðaltal seldra vara á tímabilinu. Grunnviðmiðun er því meðaltal sölu á viku á 24 vikna 

tímabili fyrir afslátt. Sölutölur voru sendar vikulega og þeim safnað saman úr sölu- og 

afgreiðslukerfi Krónunnar. Gögn voru öll send hrá á excel formi og rannsakendur notuðu 

excel við greiningu og úrvinnslu gagna.  
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Niðurstöður 

 

Niðurstöður rannsóknar 

Rannsóknin var gerð til þess að skoða hver áhrif verðívilnunar raunverulega er þegar 

eingöngu er auglýst inni í verslunum. 

Mikilvægt er að skoða hvernig salan er fyrir afslátt til þess að geta raunverulega metið hvort 

afsláttur hefur áhrif og hversu mikil áhrif hann hefur. Salan var skoðuð og má segja að salan 

sé ekki alveg jöfn yfir tímann þegar þessar vörur eru skoðaðar. Mismunur á sölu á milli 

verslana er mikill og því mikilvægt að skoða kauphegðun í hvorri búð fyrir sig. Skoðað er hér 

tímabilið 1.10.13 til 11.3.14. Hér er verið að skoða söluna á viku á hverri vöru fyrir sig á milli 

verslana. 

Salan á Frón kremkexi virðist vera með ákveðna tíðni í sölu. Þegar það er söluaukning í 

Jafnaseli þá er oftar en ekki söluaukning í Vallakór (sjá vikur 13-14-15). Salan í Vallakór er 

talsvert meiri á tímabilinu sem skoðað er. Salan er jafnari yfir tímabilið í Jafnaselinu og erfitt 

að segja til um hvað veldur. 

Meðalsala á viku í Jafnaseli og Vallakór á Frón kremkexi: 

Jafnasel: 11,08 stk. á viku. 

Vallakór: 17,41 stk. á viku. 
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Mynd 9. Sölutölur á kremkexi 24  vikur fyrir ívilnun. Mikilvægt að skoða og rýna í söluna 
áður til þess að sjá hvort að afslátturinn hefur raunverulega áhrif. 
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Við skoðun á sölu á Frón fíkjubitum kemur margt forvitnilegt í ljós. Þegar við skoðum fyrstu 

vikurnar í október 2013 sést greinilega að neytendur í Jafnaselinu hafa mikinn áhuga á 

fíkjubitunum. Salan þessar fjórar vikur er frekar jöfn og er meðalsalan 21 stykki á viku. 

Athyglisvert í meira lagi er að salan dettur all verulega niður næstu vikur þar á eftir. Ef 

skoðaðar eru næstu fjórar vikur (vika 5-8) er meðalsalan 3,5 pakki á viku. Hvað veldur er 

rannsóknarefni útaf fyrir sig. Meðalsalan er skoðuð frá viku 5-24 þar sem um óeðlilega mikla 

sölu var að ræða í fyrstu 4 vikunum og töldu rannsakendur það rugla raunsölu á fíkjubitum. 

Það er því athyglisvert að skoða afslætti og áhrifin á sölu á þessari vöru og sjá hvort hún er 

líklegri til þess að lenda í vörukörfu ef gefinn er afsláttur. Sala er mjög lítil á fíkjubitum sem 

veltir upp þeirri spurningu hvort það borgi sig yfir höfuð að framleiða fíkjubita miðað við 

kostnað. Það væri forvitnilegt að skoða. 

Jafnasel: 1,85 stk. á viku. 

Vallakór: 1,90. stk. á viku. 
	  

 

 

 

 

Frón mjólkurkex er vara sem er flestum kunn. Vara sem hefur verið lengi á markaði og all 

lestir hafa einhvern tímann á lífsleiðinni bragðað. Hérna er salan frekar jöfn í báðum 

verslunum. Ef um aukningu er að ræða í Vallakór, þá er aukning í Jafnaselinu. Þegar salan 

minnkar í Jafnaselinu, þá minnkar hún einnig í Vallakór. Hér er um jafna sölu að ræða í 

báðum verslunum og því athyglisvert að skoða sölu á mjólkurkexi við verðívilnun og hvort 

slíkt áreiti hefur áhrif á sölu. Meðalsala á Frón mjólkurkexi á viku í Jafnaseli og Vallakór er: 
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Mynd 10. Sala á fíkjubitum 24 vikum fyrir áreiti. Athygli vakin á mikilli sölu fyrstu fjórar vikurnar. 
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Jafnasel:18,96 stk. á viku. 

Vallakór: 40,71 stk. á viku. 

 

 
 

 

 

Niðurstöður - afsláttur veittur 

Krónuverslanirnar tvær, í Jafnaseli og Vallakór, eru með mismunandi sölu daglega á þessum 

þremur kexvörum frá Fróni. Afsláttur var veittur í Vallakór 24.-30. mars á öllum þremur 

vörunum, kremkexi, fíkjubitum og mjólkurkexi. 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar kemur í ljós að afslátturinn virðist hafa mikil áhrif á 

söluna. Skýr niðurstaða.	   

 

 

Afsláttur í Vallakór 

 

Kremkex 

Salan þessa viku þegar 15% afsláttur var veittur fer úr meðalsölu í Vallakór sem var 17,41 

stk. á viku í 39 stk. í þessari viku sem afsláttur var veittur. 

Söluaukningin er 124% á kremkexi í Vallakór þessa viku. Þegar sölutölur eru skoðaðar aftur í 

tímann sést að vísu að slík aukning hefur átt sér stað áður. En það verður að teljast ólíklegt að 

hér sé um að ræða tilviljun eina. Afslátturinn hefur greinilega mikil áhrif á sölu á kremkexi 

Frón í Vallakór. 
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Mynd 11. Sala á mjólkurkexi 24 vikum fyrir áreiti. Töluverð sala er á mjólkurkexi og virðist 
frekar jöfn sala. 
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Það sem kemur samt verulega á óvart hvað gerist í Jafnaselinu á sama tíma. Þar er enginn 

afsláttur, engum útstillingum er breytt og öllu er haldið eins og áður. Salan eykst gífurlega í 

Jafnaselinu á sama tíma. Meðalsala á kremkexi í Jafnaselinu er 11,08 stk. á viku. Vikuna 24,-

30. mars er salan 38 stk. í Jafnaseli og enginn er afslátturinn. Aukningin er því 243%. Þessar 

niðurstöður koma rannsakendum mikið á óvart. Niðurstaðan er sú að afsláttur í Vallakór hafði 

áhrif í báðum verslunum. 

 

Fíkjubitar 

Salan vikuna sem 15% afsláttur var veittur fer úr meðalsölu í Vallakór sem var 1,9 stk. á viku 

í 7 stk. sem er 268% aukning. Afslátturinn hefur því mikil áhrif á sölu á fíkjubitum í 

Krónunni í Vallakór. Hér kemur einnig sama niðurstaða út og við skoðun á kremkexinu. 

Salan í Jafnaselinu eykst gífurlega við það eitt að afsláttur var veittur í Vallakór. Mynstrið er 

það sama þegar sölutölur eru skoðaðar fyrir kremkexið og fíkjubitana. Salan hefur farið úr 

meðaltalssölu 1,85 stk. á viku í 9 stk. á viku í Jafnaselinu, aukning um 386%. Taka skal enn 

og aftur fram að afslátturinn var einungis í Vallakór á þessu tímabili. 

 

Mjólkurkex 

Vallakór var með 15% afslátt af mjólkurkexi vikuna 24.-30. mars. Meðalsalan á mjólkurkexi 

er 40,7 stk. á viku en fer í 63 stk. þessa viku. Aukning um 55%. Afslátturinn hefur greinilega 

áhrif og fleiri einingar seljast þessa vikuna. Enn og aftur er athyglisvert að skoða hvaða áhrif 

þetta hefur á sama tíma í Jafnaselinu þar sem enginn afsláttur er. 

Meðalsala í Jafnaselinu er 18,96 stk. á viku. En þegar afslátturinn er veittur í Vallakór eykst 

salan í Jafnaselinu í 36 stk. sem eru um 90% aukning. 

Skýr niðurstaða er sú að afsláttur sem veittur er í einni Krónuverslun hefur einnig áhrif í 

annari verslun Krónunnar. Niðurstöðurnar eru afgerandi og sýna það að sama mynstur er á 

öllum þremur vörunum frá Fróni og því hægt að segja að niðurstaðan sé afgerandi. 

 

Afsláttur í Jafnaseli 

Kremkex 

Afsláttur, 15%, var veittur á tímabilinu 31. mars til 6. apríl í verslun Krónunnar í Jafnaseli. Á 

sama tíma var enginn afsláttur veittur í versluninni í Vallakór. Niðurstöðurnar voru skoðaðar í 

báðum verslunum á þessum tíma. 

Meðalsalan fer úr 11,08 stk. á viku og er salan á afsláttartímabilinu 30 stk, þ.e. 170% 

aukning. Áhugavert er að salan er minni þegar afsláttur er veittur í Jafnaseli heldur en í þeirri 
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viku þegar afsláttur var veittur í Vallakór. Engu að síður sést að söluaukningin er mikil og að 

15% afsláttur hefur gífurleg áhrif. 

Salan í Vallakór er einnig góð á kremkexi á þessum tíma, þrátt fyrir engan afslátt. 

Söluaukning er því þar 32%. 

 

Fíkjubitar 

Á afsláttartímabilinu í Jafnaseli eykst salan einnig á þessari vöru. Salan fer úr meðaltalssölu 

1,85 stk. á viku í 9 stk. á viku sem er mikil aukning. Salan í Vallakór á sama tíma er aftur á 

móti þannig að hún er næstum því á pari. Meðalsala er 1,9 á viku en fer í 2 stk. á viku. 

Enginn afsláttur var í Vallakór og því virðist salan fara niður aftur á par þegar enginn afsláttur 

er veittur. 

 

Mjólkurkex 

Aukning er á sölu í Jafnaseli á afsláttartímabilinu. Salan fer úr 18,96 stk. á viku í 41 stk. 

Aukning er mikil á afsláttartímanum. Hefur því afslátturinn 15% mikil áhrif á söluna á þessu 

tímabili. Vallakór stendur í stað enda afsláttur veittur í vikunni áður. Salan er góð og langt 

yfir meðaltali. 40,7 stk. á viku er meðalsala en salan er 62 stk. á viku. Söluaukningin við 

afsláttinn er því mikil og virðist halda sér nokkuð stöðugri þrátt fyrir engan afslátt. 
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Verðívilnun - Tölfræðin AB 

Afsláttur sem er eingöngu auglýstur inni í verslunum hefur áhrif. 

Þegar afsláttur hefst í verslunum á rannsóknartímanum sést bersýnilega að hann hefur áhrif. 

En það sem kemur rannsakendum mest á óvart er hvað aukningin endurspeglast í versluninni 

þar sem afslátturinn var ekki veittur. 

 

Marglínu-grunnlínu módel  

Með notkun á marglínu-grunnlínu módeli (e. multible baseline design) er auðvelt að sjá og 

greina hversu mikil áhrif raunverulega ívilnum sem þessi hefur á sölu vara og auðveldar að 

skoða mun á milli verslana. Uppbygging myndanna hér að neðan er eins og áður segir með 

marglínu-grunnlínu módeli. 

Frón kremkex 

 

 
 

Mynd 11.  Afsláttur á Frón kremkexi. Afsláttur veittur í verslun Krónunnar í Vallakór í viku 26. 
Afslátturinn er veittur í Krónunni í Jafnaseli í viku 27. 
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Afsláttur er hér veittur í Vallakór í viku merkt 26 á kremkexi frá Fróni. Á sama tíma er 

enginn afsláttur veittur í Jafnaseli. Niðurstöðurnar sýna án vafa að afslátturinn hefur áhrif í 

báðum verslunum, þó svo að hann hafi einungis verið veittur í annari þeirra. Hvað veldur er 

erfitt að greina. Afsláttur er veittur í Jafnaseli í viku 27. Salan er mikil miðað við sölu áður. 

Niðurstöður sýna að afslátturinn hefur mikil áhrif á sölu á Frón kremkexi. 

 

 

Frón fíkjubitar 

Fíkjubitar frá Fróni hafa verið í ákveðinni lægð í verslunum Krónunnar. Salan var mikil í 

verslunum Krónunnar í byrjun en hefur minnkað töluvert síðan þá. Áhrifin við afsláttinn eru 

mikil og söluaukning verður við það eitt að bjóða 15% afslátt. 

 

	    
 

 

 

Mynd 12. Afsláttur veittur á fíkjubitum í viku 26 í Krónunni Vallakór.  Afsláttur veittur á 
fíkjubitum í Krónunni í Jafnaseli í viku 27. 
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Afslátturinn hefur áhrif á söluna og hún eykst umtalsvert við afsláttinn. Athygli vekur hér að 

einnig hefur afsláttur á fíkjubitum í Vallakór í viku 26 áhrif á sölu á fíkjubitum í Jafnaselinu. 

Afsláttur er í Jafnaseli í viku 27. Salan stendur í stað í Jafnaseli frá vikunni áður. Salan í 

Vallakór fer niður þegar enginn afsláttur er veittur. Niðurstöður eru skýrar. Afsláttur hefur 

áhrif og salan eykst mikið. 	  

 

 

Frón mjólkurkex 

Mjólkurkexið hefur greinilega ákveðinn stöðugleika þegar salan er skoðuð. Aukningin er 

samt sem áður það mikil að hægt er að draga niðurstöður af því að 15% afsláttur hafi mikil 

áhrif á söluna. 

 

	    
 

 

 

Mynd 13. Afsláttur veittur á mjólkurkexi í Krónunni Vallakór í viku 26 og afsláttur 
veittur í viku 27 í Jafnaseli. 
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Afslátturinn hefur greinilega áhrif á sölu á mjólkurkexi. Salan eykst mikið í þeirri verslun 

sem afslátturinn er veittur í og einnig sést að í vikunni á eftir í Vallakórnum er enginn 

afsláttur en salan eykst enn meira. Má draga þá niðurstöðu af því að afslátturinn hafi jákvæð 

áhrif og varan sé keypt áfram þrátt fyrir að enginn afsláttur sé veittur. 
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Staðfesting á niðurstöðum ABAB vendisnið 

Slík rannsókn skilar ákveðnum niðurstöðum en til þess að staðfesta áhrifin var ákveðið að 

notast við ABAB eins og áður segir. Hér hefur verið fjallað um AB og áhrif á 15% afslátt í 

Krónuverslununum tveimur. Rannsakendur endurtóku rannsóknina í báðum verslunum til 

þess að sjá áhrifin raunverulega. Þessi viðbót aðstoðar við að greina hver tengslin eru á milli 

frumbreytu og fylgibreytu. Niðurstöðurnar eru skýrar. Afslátturinn hefur áhrif og svo virðist 

sem áhrifin séu meiri í Jafnaselinu heldur en í Vallakór. Salan eykst mikið þegar afsláttur 

15% er veittur. Eins og sjá má í grafinu hér að neðan að óútskýrðir toppar nást í verslun þar 

sem enginn afsláttur er. Samt sem áður er hægt að draga fram skýra niðurstöðu á því að slíkur 

afsláttur sem ekki er hærri en 15% hefur mikil áhrif á sölu á Frón kexi. Það er einnig 

athyglisvert við þessar niðurstöður er að salan er enn mikil þeirri viku sem afsláttur er ekki 

veittur á vanillu kexi og mjólkurkexi. Svo virðist sem vakning verði þegar afsláttur er veittur 

og því líklegra að varan endi í vörukörfu neytenda í framhaldinu. 
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ABAB rannsóknarsnið í verslunum Krónunnar 

Afsláttur byrjar í Vallakór (byrjar í viku 26 og er einnig í viku 28) og aukningin er mikil í 

sölu í fyrstu vikunni en ekki eins góð sala í viku 28 í Vallakór. Einnig má hér sjá að 

Jafnaselið eltir af einhverjum óskiljanlegum ástæðum í viku 26, þrátt fyrir engan afslátt. 

Einnig má hér sjá og staðfesta að afsláttur hefur mikil áhrif í Jafnaselinu á vanillukexi miðað 

við sölu áður á þessari vöru. Í viku 27 og 29 er veittur afsláttur í Jafnaseli og árangurinn 

leynir sér ekki. Aukningin er mikil og staðfestir því niðurstöður fyrir fyrstu verðívilnun sem 

rannsökuð var. 

 

 
	  

 

 

 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður fyrir fíkjubitana er niðurstaðan einnig skýr. Salan eykst mikið 

við verðívilnun sem eins og áður segir er 15%. Óútskýrð aukning er í fyrstu vikunni í 

Jafnaselinu þar sem afslátturinn er enginn en afslátturinn er veittur í Vallakór (veittur í viku 

Mynd 14.  Myndin sýnir sölu á kremkexi fyrir áreiti og á meðan á áreiti stendur (vikur 26-29) í 
Krónunni í Jafnaseli og í Vallakór. 
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26 og 28). Þegar við skoðum meðaltalssöluna áður en rannsóknin er gerð sést bersýnilega að 

slíkur afsláttur hefur gífurleg áhrif. Ef við skoðum Jafnaselið þá er eins og áður segir 

óútskýrð aukning í viku 26 þó svo að enginn afsláttur hafi verið veittur. Aukningin í viku 27 

og 29 þegar afsláttur er veittur er mjög mikil og staðfestir það því fyrri niðurstöður, það er 

þær niðurstöður fyrir AB rannsókn. Afslátturinn hefur gífurlega áhrif og aukningin er 

vafalaust mikil og tilkomin vegna afsláttar. 

 

 
 

 

 

 

Mjólkurkexið er engin undantekning. Verðívilnunin hefur gífurleg áhrif á söluna ef miðað er 

við meðalsölu síðustu mánaða. Vallakórinn byrjar með afsláttinn í viku 26 og þar sést að 

afslátturinn hefur mikil áhrif og söluaukningin er mikil. Afsláttur er aftur veittur í viku 28 og 

er þar mikil aukning ef skoðuð er sala síðustu mánaða til viðmiðunar. Athygli er samt vakin á 

því að salan er gífurlega mikil í viku 27 þar sem enginn afsláttur er veittur í Vallakór sem er 

Mynd 15.  Myndin sýnir sölu á fíkjubitum fyrir áreiti og á meðan á áreiti stendur (vikur 26-29) í Jafnaseli 
og í Vallakór. 



40	  
	  

virkilega jákvætt. Jafnaselið er hér engin undantekning. Afsláttur er veittur í vikum 27 og 29 

og sést að salan eykst þar ef miðað er við meðalsölu síðust mánaða. Niðurstaðan er skýr og 

skilmerkileg. 15% afsláttur á Frón kexvörum hefur gífurlega mikil áhrif og aukning verður á 

sölu á þessum vörum. 

 

 

 

	  

	  

Hér að neðan má sjá rannsóknina heilt yfir myndrænt. Tölfræðin sýnir að verðívilnun sem 

þessi hefur gífurleg áhrif á sölu á Frónkexi en þó mismikið eftir vörum og verslunum. 

Niðurstöður staðfesta að áreitið hefur mikil áhrif og hugsanlega meiri áhrif en bæði 

rannsakendur og aðrir sem komu að þessari rannsókn höfðu talið í upphafi. Má því segja áhrif 

afsláttar á Frón kexvörum í verslunum Krónunnar hafi verið vanmetin. 

Mynd 16.  Myndin sýnir sölu á mjólkurkexi fyrir áreiti og á meðan á áreiti stendur (vikur 26-29) í 
Jafnaseli og í Vallakór. 
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Marglínu-grunnlínu módel 

	  

	  

	  
Mynd 17.  Marglínu-grunnlínu módel. Myndin sýnir rannsóknarsniðið ABAB. Sýnir áhrif ívilnunar á 
hverri vöru fyrir sig og einnig á milli verslanna. 



42	  
	  

Umræður 

Umræðurnar skiptast í tvo flokka. Þær skiptast í umræður um rannsókn í verslunum 

Krónunnar og almenna umræðu. 

Rannsókn 

Þessi rannsókn sem hér hefur verið fjallað um nær yfir þrjár kexvörur frá Fróni, vörur sem 

eru þekktar á okkar smávörumarkaði. Rannsóknin var gerð til þess að sýna og rannsaka betur 

markaðsetningu inni í verslunum stórmarkaða. Stuðst var við rannsóknir gerðar á Íslandi ( sjá 

mynd 2), en lítið er til um rannsóknir sem þessar. Niðurstöður sýna að afsláttur sem notast var 

við í þessari rannsókn hefur gríðarleg áhrif á sölu kexvara frá Fróni. Aukningin er í báðum 

verslunum og er aukningin afgerandi. Niðurstaðan er skýr. Afsláttur sem einungis er 15% 

inni í verslunum hefur áhrif. Það verður að teljast mjög athyglisvert að salan eykst í Krónunni 

í Jafnarseli á öllum þremur vörunum þegar afslátturinn er eingöngu veittur í Vallakór. 

Aukningin þar er mikil og því er það skemmtileg niðurstaða sem kom rannsakendum mikið á 

óvart. Hugsanlega gæti verið að verslanir hafi verið of nálægt hvor annari og ,,word of 

mouth“ hafi haft mikil áhrif á sölu í Jafnaseli í fyrstu viku þegar afslátturinn fór í gang í 

Vallakór í Kópavogi. Gaman væri að gera svona rannsókn aftur en þá með verslunum sem 

eru með meiri fjarlægð á milli sín, t.d. Vallakór og Reyðarfirði. Með því að hafa mikla 

fjarlægð á milli verslana þá myndi það líklega koma í veg fyrir áhrif umtals milli manna. 

Rannsóknarspurningunni er svarað. Rannsóknin leiddi í ljós að afsláttur sem eingöngu er 

auglýstur inni í verslun hefur áhrif og það mikil áhrif. Þrátt fyrir að afsláttur hafi ekki verið 

meiri en 15%, kemur það skýrt fram þegar niðurstöður eru skoðaðar að áhrifin eru til staðar.  

Sú niðurstaða að salan hafi aukist svona mikið í þeirri verslun þar sem ekki var veittur 

afsláttur kemur mikið á óvart. Það er órannsakað hver ástæðan er en aftur á móti má draga 

fram ákveðnar tilgátur varðandi söluaukninguna. 

Ástæðurnar geta verið margar. Hugsanlega er tilkoma samskiptamiðla að koma sterk hér inn. 

Hugsanlega spilar inn í tilkoma facebook og vefsíðna eins og bland.is sem er síða sem fjallar 

um allt milli himins og jarðar. Slíkar ábendingar eru mikið nýttar af ákveðnum hópum 

samfélagsins til þess að gera sem best kaup og spara. Gæti misskilningur hafi átt sér stað og 

viðskiptavinir hafi gert ráð fyrir því að afslátturinn væri í öllum verslunum Krónunnar? Það 

gæti hugsanlega verið orsök. Þar sem engu var breytt við útstillingu varanna er það greinilegt 

að áhrifa er að gæta í báðum verslunum, þó svo að afsláttur sé eingöngu í annarri þeirra. 
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Umtal manna á milli (e. word of mouth) er auðvitað hugsanlegur möguleiki en verður að telja 

ólíklegt að það hafi haft slík áhrif á svona stuttum tíma. 

Ekki er vitað hvert kostnaðarverðið á vörunum er og framlegðaráhrifin á þessu tímabili eru 

því óljós. Líklegt er að framlegðin á vörunum sé meiri en 15%, en engu að síður þyrfti að fá 

töluleg gögn yfir kostnaðarverðið á öllum þeim vörum sem fóru á afslátt til að getað séð hvort 

að það að hafa vörurnar á afslætti hafi borgað sig. 

Einnig gætu verið langtímaáhrif eftir afsláttartímabilið, þar sem einhverjir gætu lagt það í 

vana sinn að kaupa aftur með viðkomu inni í verslanirnar. Fróðlegt væri að gera sambærilega 

rannsókn yfir lengra tímabil til þess að sjá langtímaáhrif. 

 Áhrif handahófsafsláttar eru skýr á vörunum sem rannsakaðar voru og því ættu 

stjórnendur í verslunum að íhuga þessa aðferð rækilega. Afsláttur sem ekki er meiri en 15% 

hefur mikil áhrif og má því draga af því þá niðurstöðu að þetta virki. Mikilvægt er samt sem 

áður að ofgera ekki afslætti þar sem afsláttur má ekki verða fastur liður á ákveðnum 

vörutegundum. Til lengri tíma litið er líklegt að það geti skemmt fyrir vörunni í stað þess að 

auka sölu. Áhugavert er fyrir Krónuna og Frón að gera slíka rannsókn yfir fleiri vörur og 

skoða langtímaáhrif á handahófsafslætti.  

 

 Rannsakendur hafa tekið eftir því að Krónan er að nýta sér handahófsafslátt í 

verslunum sínum og því líklegt að rannsókn sem þessi geti nýst verslunum í að greina áhrif 

slíkrar ívilnunar. 

Almenn umræða 

 

Markmiðið með þessari rannsókn var að finna út hvort og þá hversu mikil áhrif verðívilnun 

hefur á vörur í smásölu. Segja má að rannsóknin hafi mikið notagildi fyrir markaðsetningu 

inni í verslunum. Rannsóknir sem þessar eru mjög fáar. Hvort sem markaðsstjórar í 

verslunum eru að halda þessum upplýsingum fyrir sig og vilja ekki deila þeim eða að slíkar 

rannsóknir séu lítið stundaðar, þá er það ljóst að ekki eru til nægar upplýsingar um rannsóknir 

sem þessa. Má því segja að framlag þessarar rannsóknar færi markaðsfræðinni ákveðið 

notagildi og hægt sé að draga lærdóm af henni, hvort sem um jákvæðan lærdóm er að ræða 

eða lærdóm um hvað betur megi fara. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir sem svipar til 

þessarar (sjá mynd 2). Hér skal þó getið rannsókna sem Valdimar Sigurðsson og Hugi 

Sævarsson hafa gert sem varpa ákveðnu ljósi á slíkar rannsóknir og áhrif markaðssetningar 
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inni í verslunum. Eins og kemur fram í innganginum, þá er verð eini þátturinn sem hefur bein 

áhrif á veltu fyrirtækja, en rannsóknir á þeim þætti er ábótavant. Framlag þessarar rannsóknar 

er því fyrsta skrefið í átt að betri upplýsingum um áhrif verðs á vörusölu smávara og vonast 

rannsakendur til þess að henni verði vel tekið. 

Rannsakendur hafa mikinn áhuga á því að gera stærri rannsókn á þessu sviði með fleiri 

verslunum, annarri vöru og lengri tími, enda telja rannsakendur þetta snið tilrauna vanmetið í 

markaðsfræði. Raunverulegar rannsóknir eru besta leiðin til þess að sjá bein áhrif af 

markaðssetningu vara. 
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Tölfræðin 

 
Dæmi um uppsöfnun í excel unnið út frá sölutölum fengnum frá Kaupás. 

 

 

Uppsöfnun á hráum daglegum sölutölum. Vikusala á hverri vöru í hvorr verslun. 
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Multible baseline design. Unnar sölutölur settar upp á grunnlínu-marglínu form. 

 
 

 

Multible baseline design gröf. Verð ívilnun ABAB vendisnið. 
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Viðauki B 
Mismunandi verðstefnur 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE&2

Comparison&of&Pricing&Strategies

Criteria

Second&
Market&
Discount

Periodic&
Discount

Random&
discount

Penetration&
and&
Experience&
Curve&
pricing

Price&
Signaling

Geographic&
Signaling

Price&
Bundling

Premium&
pricing

Compleme
ntary&
Pricing

Characteristic&of&
price&stratety&
varies&
systematically&
over:
Consumer&
segments Yes Yes Yes No No& No No No No
Competitors&in&
market No No No Yes Yes Yes No No No
Product&mix No No No No No No Yes Yes Yes

Characteristics&
of&consumers

High&
Transaction&
cost:&
Physically&
seperated&
segments

Only&some&
with&low&
reservation&
price:&price&
sensitive&
segment

High&search&
cost:&some&
uninformed&
about&price

Some&with&
low&
reservation&
price:&price&
sensitive&
segment

High&search&
cost:&some&
uninformed&
on&quality;&
uninformed&
prefer&high&
quality

High&
transportati
on&costs:&
geographica
lly&distinct&
markets

Some&
prefer&one&
product,&
others,&
another:&
asymmetric&
demand

Only&some&
prefer&basic&
products&at&
low&prices

High&
transaction&
costs:&risk&
aversivenes
s&or&store&
brand&
loyalty

Product&and&cost&
characteristics

Unused&
capacity

Economies&
of&scale&or&
unused&
capacity

Economies&
of&scale&or&
unused&
capacity

Economies&
of&scale&or&
experience,&
or&unused&
capacity

Signaling&firm&
has&higher&
costs&or&
suboptimisez&
or&cheats&on&
quality

Higher&
production&
costs&in&
adjacent&
market;&
economies&
of&scale&or&
unused&
capacity

Perishable&
product&or&
purchase&
occasion

Joint&
economies&
of&scale&
across&
products;&
features&
with&low&
cost&
increase&
relative&to&
price&
increase

Patents,&
superior&
technology

Variants Generic&
pricing,&
dumping

Price&
skiming,&
peakJload&
pricing,&
price&
discriminati
on,&priority&
pricing

Variable&
price&
merchandisi
ng,&cents&
off,&
coupons

Limit&pricing Reference&
pricing

FOB,&base&
point,&
uniform,&
zone,&and&
freight&
pricing

Mixed&
bundling,&
pure&
component
s,&pure&
bundling

J Captive&
pricing,&twoJ
part&pricing,&
loss&
leadership

Relevant&legal&
constraints

Explicit&
price&
discriminati
on&illegal

Explicit&
price&
discriminati
on&illegal

Explicit&
price&
discriminati
on&illegal

Predatory&
pricing&
illegal

J Price&
collusion,&
explicit&
price&
discriminati
on,&
predatory&
pricing&
illegal

Explicit&
price&
discriminati
on,&pure&
bundling&
illegal

J (Minimum)&
retail&price&
maintenanc
e,&illegal,&tieJ
ins&illegal

Product&Line&PricingDifferential&Pricing Competitive&Pricing
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Viðauki C 
Myndir úr verslunum Krónunnar fyrir afslátt 
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Myndir á meðan afsláttur var veittur 
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