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Útdráttur 
Tilgangur rannsóknarinnar er að því að greina hvaða hegðunarþættir hafa áhrif á 

kauphegðun Íslendinga í netverslunum bæði innanlands og erlendis með mið af 

tækniþróun síðustu ára. Hegðunarþættir eru rannsakaðir út frá aldri einstaklinga til að 

auðvelda innlendum fyrirtækjum að gera sína netverslun aðgengilegri fyrir sinn 

markhóp. Auk hegðunarþátta eru rannsakaðir þættir líkt og notkun einstaklinga á 

körfunni (e. virtual basket) innan netverslana, sem og hvaða tæki eru einna helst notuð 

til kaupa á netinu. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þá eiginleika sem 

árangursríkar netverslanir bjóða upp á með þarfir neytanda að leiðarljósi og einnig 

hvernig markaðssetning hentar netverslunum með það að markmiði að stuðla að 

aukinni sölu. Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð þar sem 

spurningakönnun var send út rafrænt til þátttakenda.  

Samhliða rannsókninni var stuðst við bæði ritaðar og rafrænar heimildir þar 

sem lykilhugtök tengd rannsókninni eru skilgreind og einnig er stuðst við fyrrum 

rannsóknir tengdar netverslunum. Rannsóknin inniheldur aðhvarfsgreiningu þar sem 

niðurstöðurnar sýndu meðal annars fram á að einstaklingar á aldrinum 18-25 ára 

finnst auðveldara að versla í netverslunum heldur en sjálfum verslunum og þar geta 

þeir verslað án þess að skammast sín fyrir þá vöru eða þjónustu sem verslað er. Þá 

þykir einstaklingum á aldrinum 41-50 ára mikilvægt að geta gefið vöru meðmæli, 

einkunn eða stjörnur og að þeir einstaklingar versla frekar sé boðið upp á fría 

heimsendingu. 
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Inngangur 
	   Fyrir hinn almenna neytenda eru margir þættir sem hafa áhrif á lokaákvörðun 

um kaup á vöru eða þjónustu. Uppfylla þarf kröfur neytandans, þarfir hans og leiða af 

sér ábata.Með tækniþróun síðustu ára er orðið auðvelt fyrir einstaklinga að setjast 

niður við tölvuna og leita sér upplýsinga um tiltekna vöru eða vöruflokka. Fyrir 

tilkomu netverslana höfðu einstaklingar aðeins völ á að fara í verslun og afla sér 

upplýsinga hjá starfsfólki. Einnig var hægt að afla sér upplýsinga eða fá ráð hjá vinum 

og ættingjum og þannig biðja um þeirra ráð eða meðmæli af vörum. Nú á dögum er 

hægt að lesa upplifun annarra neytenda af vöru eða þjónustu á internetinu, kaupa og 

njóta án þess að fara úr heimahúsi. 

 Þegar verslun á í beinu sambandi við birgja eða heildverslun kallast þau 

tegund viðskipta B2B (e. Business-to-business). Þegar viðskiptavinur á svo í beinu 

sambandi við verslun kallast það B2C viðskipti (e. Business-to-consumer) (Dant og 

Brown, 2008). Því er sá markaður þegar almennur neytandi kaupir beint vöru eða 

þjónustu af fyrirtæki kallaður neytendamarkaður (Kotler og Keller, 2011). Hér eftir 

verður fjallað um netverslanir sem netverslanir á neytendamarkaði og verður 

kauphegðun neytenda á innlendum markaði greind frá því sjónarmiði. Netverslun 

fyrirtækja samanstendur því af heimasíðu fyrirtækisins sem býður upp á þann 

möguleika að neytendur geta verslað milliliðalaust af fyrirtækinu í gegnum netverslun 

þess. 

 En af hverju að versla á netinu? Kaup á netinu eru einföld, fljótleg, þægileg og 

hægt að stunda þau hvar og hvenær sem er. Þó eru kostir og gallar við netverslanir, til 

að mynda geta viðskiptavinir ekki séð væntanleg vörukaup með berum augum og 

þreifað á vörunni. Einnig eru margir einstaklingar sem treysta ekki internetinu fyrir 

viðkvæmum persónuupplýsingum, líkt og kreditkortanúmeri sínu eða 

bankaupplýsingum. Þá eru enn fleiri gallar fyrir Íslendinga við að versla við erlendar 

netverslanir þar sem borga þarf sendingargjald til landsins. Þá þarf einnig að 

tollgreiða vörur, samkvæmt 3. gr. tollalaga, að meðtöldum virðisaukaskatti. Því 

verður skópar að verðmæti 10.000 ISK, að meðtöldu tollverði og virðisaukaskatti, 

samtals 14.433 ISK (Tollstjóri, 2014). Þá þarf einnig að taka með í reikninginn þann 

kostnað sem fylgir því að fara á pósthúsið og leysa vöruna þar út. 

 Fyrir alla vöru eða þjónustu sem sett er á markað og er til sölu er ákveðinn 

markhópur (e. target group) sem fyrirtæki miða á að selja sína vöru eða þjónustu. 
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Markhópinn er hægt að greina með þáttum líkt og búseta, kyn, aldur eða áhugamál 

(Kotler og Keller, 2011). Skýrslan miðar að þættinum aldur og niðurstöðurnar 

endurspegla hegðunarþætti einstaklinga í netverslunum út frá aldri þeirra. Einnig er 

sýnt fram á þær viðbætur sem netverslanir geta boðið upp á sem stuðla að aukinni sölu 

þar sem viðskiptavinir eru á tilteknu aldursbili.   

 Þeir hegðunarþættir sem rannsóknir hafa sýnt fram á að hafa áhrif á kaup 

einstaklinga í netverslunum eru til að mynda þau þægindi sem fylgja því að geta 

framkvæmt kaup heima hjá sér og þurfa því ekki að fara úr húsi. Einnig er sá 

eiginleiki að geta boðið í vöru og tekið þátt í uppboði aðlaðandi fyrir neytendur. 

Rannsókn Ganesh o.fl. (2010) sýndi þá fram á neytendur hafa ævintýraþrá sem táknar 

það að fara á nýjar og spennandi vefsíður, skoða úrvalið sem er í boði og halda í við 

ákveðna tískustrauma. Sama rannsókn leiddi þó einnig í ljós að einstaklingar á 

aldrinum 35-44 ára hafa ekki þá þörf að deila sínum upplýsingum um vöru eða 

reynslu með öðrum einstaklingum í formi meðmæla. Rannsókn Lee og Shin (2014) 

sýndi fram á að meðmæli eða ummæli fyrrum viðskiptavina hafa mikil áhrif á 

ákvörðun um kaup. Sú rannsókn innihélt þátttakendur með meðalaldurinn 25 ára og 

niðurstöðurnar sýndu að þegar jákvæðar umsagnir voru til staðar var sterkari vilji til 

kaupa heldur en ella. Þá sýndu Rohm og Swaminathan (2004) meðal annars fram á að 

þættir líkt og upplýsingaleit, hentisemi eða úrval hafa ekki mismunandi áhrif á 

einstaklinga eftir aldri. Samhliða sambandi einstaklinga og kaupum þeirra á netinu er 

notkun einstaklinga á sýndarkörfunni (e. virtual basket) rannsakað í skýrslunni, en 

samkvæmt rannsóknum þjónar karfan ótal fleiri hlutverkum heldur en eingöngu því 

að halda utan um samstundis kaup þar sem Close og Kinney (2010) sýndu fram á að 

skemmtanagildi hefur ekki áhrif á notkun körfunnar fyrir eldri einstaklinga. Rannsókn 

þeirra innihélt þátttakendur eldri en 25 ára. 

 Tilgangur skýrslunnar er að varpa ljósi á þá hegðunarhætti sem draga fram 

aukinn kauphvata hjá einstaklingum í netverslunum. Þá þætti geta fyrirtæki svo notað 

sér til gagns til að stuðla að aukinni sölu og aukinnar viðskiptavinatryggðar í 

netverslun. Rannsóknarspurningin Hvað þættir hafa áhrif á kauphegðun Íslendinga í 

netverslunum? var sett fram og miðar skýrslan að því að greina möguleika áhrifaþætti 

á kaup einstaklinga og færa þá þætti yfir á íslenskan markað. Til að varpa ljósi á þá 

áhrifaþætti var framkvæmd megindleg rannsókn (e. quantitative research) sem 

inniheldur spurningalista. Þátttakendur listans valdnir með hentugleikaúrtaki en með 
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þeim hætti er hægt að nálgast þátttakendur á fljótlegan og þægilegan hátt. Við 

úrvinnslu gagna var framkvæmd aðhvarfsgreining þar sem unnið var úr niðurstöðum 

spurningalistans. Hér síðar verður sýnt fram á hvernig netverslanir geta dregið fram 

tiltekna hegðunarþætti hjá einstaklingum með sniði, hönnun og gerð vefsíðu og einnig 

viðbótum og flipum (e. teaks and tweeks). Til að greina kauphegðun einstaklinga í 

netverslun er fyrst fjallað um almenna kauphegðun einstaklinga og þætti sem stuðla 

að kaupum þeirra. Hegðunarþættir sem standa á bak við kaup einstaklinga í netverslun 

eru þá greindir sem og notkun einstaklinga og fyrirtækja á samfélagsmiðlum. Þá er 

einnig fjallað um þær markaðsaðgerðir sem henta netverslunum til að laða að sinn 

markhóp og hvernig hægt er að ná sambandi við neytendur.  

Netnotkun Íslendinga 
 Heimurinn og einstaklingarnir sem í honum búa eru stöðugt að breytast og 

taka framförum. Þar spilar tækniþróun stórt hlutverk þar sem hún gerir okkur kleift að 

eiga samskipti í rauntíma við einstaklinga sem staðsettir eru í annarri heimsálfu. 

Þjóðir eru ekki lengur einangraðar heldur hefur alþjóðavæðing fært þær saman og 

einnig hagkerfin sem þeim fylgja (Hill, 2012). Fyrir land eins og Ísland hefur tilkoma 

internetsins breytt þjóðinni þá einna helst vegna þeirrar einangrunar sem staðsetningu 

landsins fylgir óhjákvæmilega. Landið hefur að geyma fámenna þjóð búsetta á eyju 

með aðeins rétt yfir 320.000 einstaklinga. Þá mælist netnotkun Íslendinga með hæsta 

hlutfall innan Evrópu þar sem af þjóðinni teljast 95% Íslendinga til reglulegra 

netnotkenda. Með netnotkendum er átt við þá einstaklinga sem hafa notað internetið á 

síðustu 3 mánuðum, og af þeim eru 93,9% íslenskra netnotenda sem nota internetið 

daglega eða næstum því daglega (Hagtíðindi, 2013). Af þeim einstaklingum er hæsta 

hlutfallið af tölvu- og netnotendum á aldrinum 16-24 ára og fer notkunin lækkandi 

eftir hækkandi aldri (Hagstofa, 2013). Árið 2013 var rúmlega 80% þjóðarinnar virkt á 

samfélagsmiðlum á borð við Facebook, Instagram og Twitter en á sama ári voru 

rúmlega 40% einstaklinga virkir á samfélagsmiðlum innan Evrópu (Hagstofa, 2012). 

 Hlutfall þeirra einstaklinga á Íslandi sem notuðu netið til að versla vörur eða 

þjónustu var árið 2013 um 56%, en til samanburðar var hlutfall innan 

Evrópusambandsins um 47%. Þó eru nágrannalönd Íslands með hærra hlutfall eða 

Danmörk með 77%, Noregur með 73% og Svíþjóð með 73% (Hagstofa, 2013). Sama 

ár voru 85% íslenskra fyrirtækja með vefsíðu en aðeins 35% þeirra buðu upp á þann 
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möguleika að versla í netverslun þeirra. Þá töldu 20% fyrirtækja þann kostnað við að 

hefja netsölu vera of háann (Hagstofa, 2013). Þeir  einstaklingar sem versluðu við 

netverslanir innanlands árið 2013 versluðu einna helst aðgöngumiða á viðburði, eða 

rúm 70%. Þar á eftir kom fjarskiptaþjónusta með rúm 65% og því næst föt, skór og 

íþróttavörur með rúm 50% (Hagstofa, 2013). Með aðgöngumiðum á viðburði er átt 

við tónleika, kvikmyndahús, leikhús og menningarlega viðburði. Með 

fjarskiptaþjónustu er átt við áskriftir líkt og inneign fyrir farsíma og internetnotkun. 

Af þeim Íslendingum sem höfðu verslað við netverslanir höfðu rúmlega 65% þeirra 

verslað við innlend fyrirtæki árið 2013 sem er minna en árið 2008 þar sem 69% höfðu 

verslað við innlend fyrirtæki. Þeir einstaklingar sem verslað höfðu í netverslun 

fyrirtækja frá öðrum löndum Evrópusambandsins var 43% árið 2013 sem er lítil 

aukning frá árinu 2008, en þá höfðu 42% verslað við erlend fyrirtæki. Þá höfðu 

rúmlega 52% viðskiptavina netverslana verslað við fyrirtæki frá Bandaríkjunum árið 

2013 en árið 2008 var hlutfallið 57%  (Hagstofa, 2013). 

Neytendahegðun (e. Consumer behavior) 

1.1 Neytendahjólið (e. Consumer wheel analysis) 
Til að geta greint hvaða þættir drífa áfram kaup einstaklinga í netverslunum er 

nauðsynlegt að vita hvaða þættir drífa áfram kaup þeirra á sjálfum 

neytendamarkaðnum (e. consumer market). Til að greina þá hegðun settu þeir 

Peter,Olson;Belch,Belch (2010) fram neytendahjólið (e. consumer wheel analasys) 

sem hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að tilgreina hvaða þættir hafa áhrif á kaup 

þeirra. Breyturnar eru neytendahegðun (e. consumer behavior), umhverfi neytenda (e. 

consumer enviroment) og að lokum tilfinningar þeirra og hugsun (e. affect and 

cognition). Allar þessar breytur geta haft áhrif á hvor aðra þar sem hver breyta getur 

verið upphafspunktur. Því getur umhverfi neytenda haft áhrif á tilfinningar og hugsun 

þeirra en einnig hegðun þeirra. Markmið líkansins er að skilja tilfinningar og hugsun 

neytenda sem koma fram við kaup þeirra á vörunni eða þjónustunni og hvernig hægt 

er að kalla fram þá kauphegðun með umhverfisþáttum. Vegna hringræna ferlisins er 

mögulegt að framkvæma greininguna á öllum stigum og vegna þess er ekki hægt að 

einangra eina breytu þar sem þær haldast í hendur í hjólinu. Líkanið er sett fram í 

formi neytendahegðunar í verslunum en ekki netverslunum svo hér mun 
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neytendahjólið vera greint með sjónarmið neytendahegðunar í netverslunum að 

leiðarljósi. 

 
Mynd 1: Neytendahjólið (e. Consumer wheel analysis) 

1.1.1 Neytendahegðun (e. Consumer behavior) 

Öll hegðun neytenda í netverslunum skiptir máli þar sem neytendur geta ekki keypt 

vöru án þess að fara í gegnum úrval vara sem boðið er upp á, leitað að þeirri vöru sem 

uppfyllir hans þarfir, fundið vöru sem hentar, sett hana í körfu og borgað. Þessi 

hegðun skiptir máli þar sem það er mikilvægt að sjá hvar gestir heimasíðunnar 

umbreytast í viðskiptavini, þ.e. á hvaða punkti þeir ákváðu að framkvæma kaup. Þar 

skiptir einnig máli að sjá hvaða auglýsing eða áreiti þeir urðu síðast fyrir þegar þeir 

fóru inn í kaupferlið eða fóru af síðunni, en til eru ótalmörg markaðstól sem 

framkvæma slíkar mælingar. Þegar einstaklingar hafa val á að ganga inn í verslun 

hafa þeir orðið fyrir áreiti eða gert sér grein fyrir vandamáli sem þarfnast lausnar en 

þegar þeir einstaklingar eru komnir inn í verslunina er það í höndum söluaðila eða 

starfsmanna að umbreyta þeim úr gestum í viðskiptavini. Það er því eins þegar kemur 

að gestum á vefsíðuna, en þar sem engir starfsmenn eru til staðar til að hjálpa heldur 

þarf neytandinn sjálfur að afla sér upplýsinga í netversluninni. 

1.1.2 Umhverfi neytenda (e. Consumer enviroment) 

Þegar hegðun neytenda er skoðuð og kaupferli þeirra er greint er mikilvægt að sjá 

hvaða þættir í umhverfi netverslunarinnar gerðu honum kleift að framkvæma kaupin. 

Þar skiptir máli hvort leiðsagnarkerfi sé fyrir hendi fyrir þá sem ekki eru vanir 

Markaðsaðgerðir	  	  

Neytendahegðun	  

Til4inningar	  og	  
hugsun	  neytenda	  

Umhver4i	  
neytenda	  
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tiltekinni netverslun, hvernig útlit vefsíðunnar, auðkenni og litir eru til staðar. Útlit 

síðunnar þarf að draga að einstaklinga og halda þeim inn á síðunni en ekki ýta þeim 

burt. Þá skiptir máli hvort auðvelt sé að leita að vöru, fara til baka að skoða vöru sem 

einstaklingur hefur áður skoðað og hvort stungið sé upp á sambærilegum vörum sem 

gætu hentað tiltekinni leit. Einnig skiptir máli hvernig skipulagið er, hvort vöruflokkar 

séu vel greindir og þá einnig vörulínur. 

1.1.3 Tilfinningar og hugsun neytenda (e. Consumer affect and cognition) 

Tilfinningar og hugsanir geta komið upp í huga neytenda á ferðalagi þeirra um 

netverslunina eða orsakast af þáttum í umhverfinu. Með tilfinningar neytenda er átt 

við þær tilfinningar sem koma upp þegar neytendur verða fyrir áreiti og þeir gefa 

jákvæða eða neikvæða svörun gagnvart því áreiti. Því er auðvelt að mæla þá svörun 

þar sem neytendur munu yfirgefa netverslunina finni þeir fyrir neikvæðri svörun, líkt 

og pirring eða reiði, gagnvart áreitinu. Hugsun neytenda tengist þó skilningi og túlkun 

þeirra á áreiti eða atburðum. Sú hugsun getur verið ómeðvituð eða meðvituð og fer 

eftir hugarstarfi hvers einstaklings fyrir sig, þ.e. hvernig þeir túlka að möguleg kaup á 

einstakri vöru eða þjónustu geti haft áhrif á þá sem einstaklinga. 

1.1.4 Markaðsstefna (e. Marketing strategy) 

Miðjan í neytendahjólinu snýr að markaðsstefnu (e. marketing strategy) sem snýst um 

það hvaða leið fyrirtæki velja til að markaðsetja sig og sína netverslun. 

Markaðsstefnan inniheldur alla þá söluhvata, sem og leiki eða happdrætti, 

auglýsingar, markaðssetningu og almannatengsl, líkt og viðburði eða bloggsíður, sem 

plantað er í umhverfið sem áreiti og draga þannig fram tilfinningar neytenda sem og 

hugsanir. Síðar í skýrslunni er farið nánar í stafræna markaðssetningu þar sem 

greindir eru mögulegir söluhvatar og markaðsleiðir. 

1.2 Kaupferli neytenda (e. Consumer problem solving) 
Þegar kemur að kaupferli neytenda er oft talað um það sem lausn á vandamáli (e. 

problem solving). Ferlið skiptist niður í fimm stig sem neytendur fara í gegnum þegar 

verslanir á neytendamarkaði eiga í hlut þegar taka skal ákörðun um kaup. Neytendur 

byrja á því að greina vandamál sem er til staðar, því næst leita þeir að lausn á því 

vandamáli og meta svo möguleikana sem eru fyrir hendi. Þá fara næst fram kaup 

þeirra og á síðasta stiginu meta þeir kaupin í ljósi þess hvernig lausnin hentaði. 
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Eftirfarandi líkan er sett fram af Peter,Olson;Belch,Belch og greinir hegðun 

einstaklinga á þeim fimm stigum. 

 
Tafla 1: Kaupferli neytenda (Peter,Olson;Belch,Belch, 2010) 

1.2.1 Stig 1: Viðurkenning vandamáls (e. Problem recognition) 

Kaupferlið hefst þegar neytandi viðurkennir að vandamál er til staðar sem þarfnast 

lausnar. Þetta vandamál getur komið fram með þeim hætti að neytandi skynjar eða 

upplifir misræmi á því hvernig hlutirnir eru og því hvernig þeir ættu að vera. 

1.2.2 Stig 2: Leit á lausn (e. Search for alternative solutions) 

Þegar vandamálið hefur verið greint hefst næsta stig en þá fer neytandi að leita sér 

upplýsinga um vöru eða þjónustu sem hefur viðeigandi lausn fram á að færa á 

vandamálinu. Upplýsingaleitin getur farið fram á tvennskonar hátt, annars vegar 

þannig að neytandi fer sjálfur að leita sér upplýsinga hjá vinum, fjölskyldu, 

internetinu eða söluaðilum. Hins vegar getur neytandi einnig dregið fram í minni 

upplýsingar um vöru eða þjónustu sem leysir hans vandamál en það er einungis hægt 

ef neytandi hefur orðið fyrir áreiti markaðsefnis í gegnum tíðina. 

1.2.3 Stig 3:  Meta möguleikana (e. Evaluation of alternatives) 
Á næsta stigi byrjar neytandinn að meta þá möguleika sem hann stendur frammi fyrir. 

Þá eru kostir og gallar hverjar lausnar metnar til að komast að niðurstöðu. Þættir sem 

geta haft áhrif eru t.d. viðhorf neytanda til tiltekins vörumerkis vegna fyrri reynslu, 

skoðanir vina eða fjölskyldu eða jafnvel reynsla annarra. 

1.2.4 Stig 4: Kaup (e. Purchase) 
Þegar allir möguleikar hafa verið metnir er komið að því að sjálf kaupin fari fram. Þá 

fer neytandi annað hvort á internetið og heimsækir netverslun fyrirtækisins eða í 

verslunina sjálfa gengur frá kaupunum. 

 	

•  Viðurkenning vandamáls	


 	

•  Leit á lausn	


 	

•  Meta möguleikana	


•  Kaup	


•  Eftir kaup	
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1.2.5 Stig 5: Eftir kaup (e. Postpurchase use and reevalution of chosen 

alternative) 
Á síðasta stiginu notar neytandinn þá vöru eða þjónustu sem hann tók ákvörðun um að 

kaupa. Þá metur hann vöruna eða þjónustuna í ljósi eiginleikana miðað við þær 

væntingarnar sem hann hafði. Einnig metur hann kaupin sín eftir því hvernig kaupin 

leystu vandamálið sem var til staðar í upphafi. 

1.3 Hvatning til kaupa (e. Buying motivations) 
 Þegar greint hefur verið frá kauphegðun einstaklinga og hvað veldur því að 

þeir taka ákvörðun um kaup á vöru er mikilvægt að greina hvað hvetur þá til að kaupa 

einstakar vörur og hvernig hægt er að hvetja til kaupa á öðrum vörum til að auka sölu. 

Ef neytandi hefur ekki greint vandamálið sitt sjálfur er einnig hægt að telja honum trú 

um að ákveðið vandamál sé til staðar og koma með nýjar lausnir sem viðbótarsölu. 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að 80% af tíma viðskiptavina í verslun fer í að 

ganga um verslunina og skoða, án þess að íhuga kaup á þeim vörum sem þeir labba 

fram hjá (Sorensen, 2009). Þá hefur einnig verið sýnt fram á að þeir neytendur sem 

versla í netverslunum og þeir neytendur sem versla í búðum eiga í grundvallaratriðum 

fleiri sameiginlega hegðunarþætti heldur en ólíka (Ganesh o.fl., 2010). Því má álykta 

sem svo að sama tíma sé sóað meðal viðskiptavina á internetinu þar sem gestir 

vefsíðunnar eyða tíma í að skoða vörur án þess að íhuga kaup. Það er því mikilvægt 

fyrir fyrirtæki með verslun á netinu að raða vörunum upp á síðunni sinni líkt og þau 

myndu raða upp vörunum í versluninni þar sem allt er miðað að því að hvetja 

viðskiptavini til kaupa. Með því er átt við samsetningu vara, hafa borða sem birtir 

myndir af svipuðum vörum eða tillögu að vöru sem viðskiptavinur gæti einnig haft 

áhuga á. Allir þessir litlu hlutir sem neytendur sjálfir gera sér stundum ekki grein fyrir 

en hjálpa til við innkaupin þeirra, ýta undir viðbótarsöluna. Með því er átt við 

viðbótarsölu sem hægt er að framkvæma með því að selja neytenda fylgihluti eða 

stuðningsvörur (e. complement goods). 

 Í rannsókn sem var framvæmd af Koyuncu og Bhattacharya (2004) kom í ljós 

að einstaklingar hafa meiri hvata til að versla vörur á netinu frekar enn í búðinni 

sjálfri þar sem netið býður upp á betra verð á fljótlegri hátt. Hins vegar kom einnig í 

ljós í sömu rannsókn að einstaklingar eiga það einnig til að sleppa því að versla á 

netinu vegna áhættunnar sem fylgir kaupunum líkt og að varan skili sér ekki í hendur 

viðskiptavinarins eða þá að vitlaus vara kemur í staðinn. Þá sleppa einstaklingar 
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einnig kaupum vegna tímans sem það tekur fyrir viðskiptavin að fá vöruna í 

hendurnar vegna heimsendingar þar sem neytendur geta ekki byrjað strax að nota 

vöruna og í sumum tilfellum að nýta þjónustuna. Þegar talað er um að að netið bjóði 

upp á betra verð á fljótlegri hátt er átt við þann fórnarkostnað sem viðskiptavinir spara 

með kaupum í netverslun. Fórnarkostnaðurinn inniheldur allan þann kostnað sem því 

fyrir neytenda að komast á þann stað þar sem verslunin er staðsett, aftur til síns heima 

og þann tíma sem tekur að leita að vörunni í versluninni (Keeney, 2009).  

 Rannsókn framkvæmd af To o.fl. (2007) sýndi fram á þá þætti sem vega mest 

þegar kemur að kaupum einstaklinga í netverslun. Þeir þættir eru, raðaðir eftir 

mikilvægi: hentugleiki, sparnaður, upplýsingar og vöruúrval. Sama rannsókn leiddi 

einnig í ljós að þættir líkt og félagsfælni og sérsniðnar vörur hafa ekki áhrif á kaupin. 

Þá sýndi rannsókn Hasan (2010) fram á að netverslanir eru meira aðlaðandi fyrir 

karlmenn heldur en konur og að þættir líkt og tímasparnaður og hentugleiki sem fylgir 

netverslunum vegur meira hjá karlmönnum. Af því má álykta að konur hafa gaman af 

því að eyða tíma í verslunum, velta fyrir sér vöruúrval og íhuga möguleg kaup.  

1.4 Traust neytenda (e. Costumer satisfaction) 
Traust neytenda gagnvart netverslunum, fyrirtækinu sem þeir versla við eða tiltekinni 

vöru er samblanda af mörgum einstökum þáttum, þ.e. traust þeirra gagnvart því að 

varan standist kröfur og væntingar, traust fyrir viðkvæmum persónuupplýsingum sem 

reiða þarf af hendi við kaupin og traust gagnvart því að varan skili sér á 

afhendingarstað.  

 Traust neytenda gagnvart vörunni sjálfri er mælikvarði á ánægju þeirra af 

upplifun af  kaupum í netversluninni og stafar ánægjan þá af því hvort að varan eða 

þjónustan uppfyllti kröfur neytendans. Með upplifun er átt við hvernig samskiptum 

var háttað, hver var afhendingartími vörunnar og hvernig vöruskilum er háttað hjá 

versluninni. Samskipti neytenda og netverslunar eru óbein að því leiti að engin 

mannleg samskipti eiga sér stað sem veldur því að lítið sem ekkert traust ríkir þeirra á 

milli. Þetta veldur því að neytendur óttast þá áhættu sem stafa af kaupunum og því er 

mikilvægt að byggja upp traust viðskiptasamband við neytendur svo að endurtekin 

kaup geti átt sér stað (Kim o.fl., 2013). Þessi óbeinu samskipti milli neytenda og 

netverslunar gera það að verkum að viðskiptavinir hegða sér ekki líkt og þeir myndu 

gera í beinum samskiptum (Shiau og Luo, 2013). Þó sýndi rannsókn Yoon of.l. (2013) 
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fram á að ekki eru bein tengsl á milli upplifunar viðskiptavina í netverslun á samband 

ánægju þeirra og tryggðar. 

 Neytendur óttast þá að þær persónulegar upplýsingar sem gefa þarf upp verði 

misnotaðar af þriðja aðila (e. third party) þó svo að þeir treysti netversluninni sjálfri. 

Sem dæmi má nefna þurfa neytendur að gefa upp fullt nafn, kennitölu, heimilisfang, 

símanúmer, netfang, kreditkortanúmer og/eða bankaupplýsingar. Þegar talað er um 

þriðja aðila er átt við tölvuþrjóta í netheiminum sem geta einfaldlega stolið þeim 

persónuupplýsingum og notað þær til eigin hagnaðar (Jai o.fl, 2013). Til að tryggja 

traust neytenda gagnvart þessum upplýsingum geta netverslanir hafið samstarf við 

fjármálafyrirtæki sem annast greiðslur á vefsíðunni, líkt og Borgun, Valitor eða 

Netgíró. 

 Þegar kaup fara fram í gegnum netverslanir getur neytandi hins vegar ekki 

byrjað að nota vöru strax heldur þarf hann að bíða eftir að varan skili sér í hendur 

hans og fer biðin fer eftir vinnslu fyrirtækisins á kaupunum. Þetta á þó ekki við þau 

þjónustufyrirtæki sem bjóða upp á samstundis notkun. Verði seinkun á afhendingu 

vörunnar hefur skapast þjónustubrot af hendi fyrirtækisins þar sem afhendingartími er 

mikilvægur áhrifaþáttur þegar ákvörðun um væntanleg kaup er tekin. Þetta sýndu 

Chang og Wang (2012) og einnig Kim o.fl. (2013) fram á í sínum rannsóknum. 

Seinkun á afhendingu getur leitt til óánægju viðskiptavina, dregið úr líkum á 

endurteknum kaupum og komið óorði á fyrirtækið. Fyrirtæki ættu því að setja fram 

raunhæfar kröfur um hvenær neytandi á að fá vörurnar í hendurnar. Til að auðvelda 

neytendum aðgengi að upplýsingum geta fyrirtæki sett upp leitartæki (e. tracking 

device) þar sem viðskiptavinir geta séð hvenær pakkinn er kominn úr höndum 

fyrirtækisins og í hendur viðeigandi afhendingarþjónustu. 

Væntingar (e. Expectations) 
Ákveðnar væntingar eru til staðar, bæði hjá seljendum og kaupendum vöru og 

þjónustu. Til að mynda hafa fyrirtæki væntingar um að með tilkomu netverslunar 

fylgi lækkun rekstrarkostnaðar, launakostnaðar og leigukostnaðar sem veldur því að 

neytendur vænta þess þá að þeir geta fengið vöru eða þjónustu á lægra verði heldur en 

ella. Hér er farið nánar út í þann rekstrarkostnað sem er fyrir hendi og væntingar 

neytenda til lækkaðs verðs og þeirra eiginleika sem þeir gera kröfur til vegna 

tækniþróunnar. 
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1.5 Væntingar seljanda (e. Business excpecations) 

Sé seljandi aðeins með netverslun til staðar er möguleiki að bjóða upp á lægra verð á 

vörum þar sem rekstrarkostnaður er lægri en ef sjálf verslun væri til staðar. Kostnaður 

líkt og leigugreiðslur, hiti, rafmagn, tækjabúnaður, innréttingar verslunar, annar 

rekstrarkostnaður og laun starfsmanna er mun lægri hjá netverslunum. Netverslanir 

búa þó við flóknara ferli en hefðbundnar verslanir þegar kemur að vörubirgðum og 

lager. Þá er þörf á tölvukerfi, stanslaust eftirlit og úrbætur á bæði vefsíðunni og 

viðskiptengslakerfi (e. customer relationship management). Viðskiptavinatengslakerfi 

er kerfi sem inniheldur upplýsingar um viðskiptavini og þeirra fyrri kaup. Með 

kerfinu er því þannig hægt að greina eftirspurn einstakra neytenda og stunda 

einstaklingsmiðaða markaðssetningu sem fjallað er um síðar í kaflanum um stafræna 

markaðssetningu. Viðskiptavinatengslakerfið getur einnig hjálpað fyrirtækinu að 

svara fyrirspurnum neytenda á auðveldan og fljótlegan hátt. 

1.6 Væntingar neytenda (e. Consumer expectacion) 
Fyrir neytendur eru nokkur lykilatriði sem þeir hafa miklar væntingar til að séu til 

staðar þegar kaup á netinu eiga sér stað. Rannsókn Koyuncu og Bhattacharya (2004) 

sýndi fram á að fyrir rúm 90% þeirra einstaklinga sem versla á netinu er afhending 

vörunnar mikilvægur þáttur og 85% þeirra geta hugsað sér að versla aftur í þeirri 

vefverslun þegar sá afhendingartími stenst. Þá skiptir auðvelt aðgengi að vefsíðunni 

einnig máli og breitt vöruúrval spilar þar stórt hlutverk. Sama rannsókn leiddi þá í ljós 

að neytendur telja að meira úrval ætti að vera til staðar á vefverslun heldur en í 

versluninni sjálfri.  

 Sá hraði sem internetið býður upp á hefur aukið væntingar neytenda til muna 

þegar kemur að fyrirspurnum. Neytendur búast við því að þeim sé svarað innan 

nokkurra klukkutíma, en sá tími þar sem nokkrir dagar liðu þangað til að svar fékkst 

er einfaldlega ekki í boði miðað við þá tækni sem er nú til staðar  (Chaffey o.fl., 

2009). Upplifun neytenda í netverslunni þarf þá að samsvara þeirri upplifun sem þeir 

yrðu fyrir í sjálfri versluninni. Því eru þrívíddarmyndir árangursríkar til að skapa þá 

upplifun þar sem Shih (1998) sýndi fram á að neytendur eru virkari þegar þær eru til 

staðar þar sem þær eru raunverulegri.  

 Sterkt samband er á milli tryggðar viðskiptavina og upplifun þeirra af 

netversluninni og sýnt hefur verið fram á að nærri 70% af tryggð viðskiptavina til 

netverslunar er hægt að útskýra með ánægju neytenda af vefsíðunni og meðmæla líkt 
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og einkunn eða stjörnur (Yoon o.fl., 2013). Þessi ákveðnu meðmæli eða einkunn sem 

vara eða þjónusta fær hjálpar mögulegum viðskiptavinum að taka lokaákvörðun um 

hvort framkvæma eigi kaup eða ekki með því að bera kennsl á þeirra óskir og þarfir 

sem þeir gætu verið að leysa með kaupunum (Zhang og Jiao, 2007). Þá er þörf 

neytenda til að gefa vöru meðmæli, eða einkunn, drifin áfram af gagnkvæmi, þar sem 

neytendur telja að þeir munu sjálfir þurfa á upplýsingum halda í framtíðinni um aðra 

vöru (Shiau og Luo, 2013). Einnig sýndi rannsókn Wang o.fl. fram á að því fleiri 

neytendur sem gefa vöru ummæli, því hærra er hægt að verðleggja vöruna.  Því nota 

sumar netverslanir hvatakerfi til að fá viðskiptavini til að deila sinni upplifun af 

vörunni eða þjónustunni með því að gefa fríar prufur, vörur eða afslátt. Þó sýndi 

rannsókn Senecal o.fl. fram á að kauphegðun þeirra neytenda sem skoða ummæli 

vörunnar er þó einungis flóknari og tímafreknari heldur en kauphegðun þeirra 

neytenda sem lesa ekki ummæli vörunnar, en leiða ekki endilega til aukinnar 

vörukaupa. Zang o.fl. (2014) sýndu fram á að ósamræmi í ummælum hafa sterkari 

áhrif á kauphegðun hjá konum heldur en körlum. Neytendur vilja þá fá nákvæmar 

upplýsingar um vöruna sem ætti að svara öllum mögulegum spurningum sem þeir 

gætu mögulega haft. Því ættu netverslanir að bjóða upp á meiri og nákvæmari 

upplýsingar heldur en neytendur myndu fá í sjálfri versluninni (Raymond, 1997), 

(Syzmanski og Hise, 2000). 

Netverslanir 

1.7 Þróun netverslana (e. E-commerce development) 
Rekja má þróun netverslana aftur til 1990 þegar fyrsta netverslunin varð að veruleika 

en hún kallaðist VideoCart. Sú netverslun virkaði þannig að tölvuskjár var á hverri 

innkaupakerru í stórmörkuðum í Bandaríkjunum, líkt og Wal-Mart og Toys-R-Us. 

Tölvuskjárinn var tengdur við internetið innan verslunarinnar en uppfæra þurfti 

tölvurnar vikulega vegna verðbreytinga. Skjárinn var ekki stór en var tengdur 

staðsetningu körfunnar á meðan viðskiptavinirnir gengu með hana inni í versluninni. 

Þegar viðskiptavinur gekk svo fram hjá vöru sem var á sérstöku tilboði kom tilboðið 

fram á tölvuskjánum, svo viðskiptavinurinn tæki örugglega eftir henni og yrði þannig 

fyrir áreiti (Sorensen, 2009). 

 Það var ekki fyrr en árið 1995 sem vefsíður opnuðu þar sem neytendur gátu 

verslað á netinu. Þetta voru bókasalinn Amazon og uppboðssíðan eBay, en ári seinna 
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opnaði svo Hotmail. Hotmail var fyrsta samskiptaleiðin fyrir einstaklinga þar sem þeir 

gátu sent bréf eða póst rafrænt. Árið 1998 opnaði svo Google, þar sem hægt er að leita 

að upplýsingum, en Google er í dag vinsælasta leitarsíðan á netinu. Ári seinna byrjuðu 

fyrstu fyrirtækin að hefja rekstur sinn á netinu og með tilkomu þeirra kom fram 

vefsíðan X.com, sem auðveldar viðskiptavinum að borga í gegnum netið með 

persónulegum upplýsingum, en vefsíðan varð svo seinna að PayPal. Árið 2003 kom 

tæknirisinn Apple með iTunes á markað, Skype kom til sögunnar og Amazon 

tilkynnti að fyrirtækið hafi fyrst skilað hagnaði það ár, átta árum eftir opnun. Næsta ár 

opnaði samfélagsmiðillinn Facebook og ári seinna kom Youtube fram, en vefsíðan 

gerir einstaklingum kleift að hlaða inn eða skoða myndbönd. Árið 2007 kom Apple 

svo með iPhone símann á markað en þá hafði PayPal komið fram með tækni sem gerir 

viðskiptavinum kleift að versla í gegnum síma. Ári seinna kom svo fram 

hópkaupssíðan Groupon (Chadwick, 2013). 

1.8 Uppbygging (e. Website structure) 
Samkvæmt Ryan og Jones (2012) eru nokkur lykilatriði sem hafa þarf í huga þegar 

byggja á árangursríka vefsíðu fyrirtækja. Vita þarf hvaða tilgangi vefsíðan á að þjóna, 

hver markhópur hennar er og hver samkeppnin er á markaðnum. Þá þarf útlit hennar, 

auðkenni, litir að vera í samræmi til að veita gestum vefsíðunnar traust til 

fyrirtækisins og þeirra vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður upp á. Leiðsagnakerfi 

auðveldar viðskiptavinum fyrir að framkvæma kaup og í því kerfi er einnig mögulegt 

að framkvæma mælingar á því hvar neytendur detta út úr kaupferlinu. Séu margir að 

hætta á ákveðnu stigi kaupferilsins getur það verið merki um að það sé of flókið eða 

að á einhverjum tímapunkti hætti þeir að treysta vefversluninni. Þá þarf að margprófa 

vefsíðuna áður en hún er innleidd og markaðssett. Einnig þarf vefsíðan að vera í 

stöðugri þróun og undir ströngu eftirliti vegna galla, vírusa eða öryggisatriða.  

 Lykilatriði fyrir netverslun til að ganga upp er að fá gesti á vefsíðuna þar sem 

þeir gestir geta orðið að viðskiptavinum. Að sama skapi er lykilatriði fyrir verslun til 

að ganga upp að fá viðskiptavini inn. Vinsælasta og jafnframt einfaldasta tólið til þess 

að fá umferð á vefverslunina er að hafa slóðina með sama heiti og verslunin. Það 

veldur því að einstaklingar þurfa ekki að fara í gegnum leitarvélar til að komast á 

vefsíðuna sjálfa. Næstvinsælasta tólið er svo að hafa heimasíðuna á leitarvélum (Teo, 

2005).  
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 Þegar vefsíðan er svo tilbúin og netverslun er fyrir hendi er allt það fjármagn 

og tími sem hefur farið í uppbyggingu hennar sóað ef ekki eru framkvæmdar 

mælingar. Mælingar sýna okkur hvaða auglýsingar gefa fyrirtækjum mestu tekjurnar 

og hvaða auglýsingar eru árangursríkari heldur en aðrar. Því má áætla að fjármagni 

sem varið er í markaðsmál sé sóað ef ekki er stöðugt eftirlit með mælingunum og 

úrbætur gerðar á þeim mælingum sem ekki eru að skila árangri (Ryan og Jones, 

2012).  

 Rithöfundurinn, prófessor og heimspekingurinn Peter Drucker sýndi fram á að 

ef mælingar eru ekki framkvæmdar er ekki hægt að stjórna á árangursríkan hátt. 

Drucker var meðal fyrstu manna til að fjalla um markaðsáherslu og stjórnun, en hann 

taldi að mælingarnar vera gríðarlega mikilvægar þegar kemur að rekstri fyrirtækja og 

gegna þær einnig gríðarlegu hlutverki þegar kemur að netverslunum.  

,,What gets measured gets managed." - Peter Drucker 1909-2005 

1.9 Tæki til netkaupa (e. Devices for purchase) 
Fyrir neytendur er hægt að nálgast netverslanir í gegnum vefsíður í tölvu, spjaldtölvu 

(e. tablet computer) eða snjallsíma (e. smart phone). Árið 2012 voru 60% einstaklinga 

tengdir þráðlausum tækjum utan heimilis eða vinnu, og af því voru 44% sem tengdust 

snjallsímum og 20% tengdust spjaldtölvum (Hagstofa, 2012). Hins vegar hefur ekki 

verið rannsakað til fulls hvaða tæki Íslendingar nota einna helst til að framkvæma 

kaup í netverslun. Í könnun sem var framkvæmd var í Bretlandi kom fram að nærri 

70% þeirra sem eiga spjaldtölvu hafa notað hana til að framkvæma kaup. Könnunin 

sýndi einnig að 40% þeirra sem eiga snjallsíma hafa notað hann til að framkvæma 

kaup (Rackspace, 2012). Í spjaldtölvum og snjallsímum eru því mikil tækifæri fyrir 

netverslanir þar sem Adobe (2012) sýndi fram á að þeir neytendur sem nota 

spjaldtölvur til netkaupa eyða að meðaltali helmingi meira heldur en þeir sem nota 

snjallsíma til netkaupa og 20% meira en þeir sem nota tölvur. Ástæðurnar fyrir þessu 

gætu til að mynda verið þægindin sem fylgir spjaldtölvunum, að geta tekið 

spjaldtölvuna með hvert sem er án þess að þurfa að tengjast interneti í gegnum 

þráðlaust net, að geta stækkað allar myndir, snúið þeim og sú upplausn, eða gæði 

myndanna, sem spjaldtölvur bjóða upp á. Uppbygging síðunnar ætti því að henta bæði 

snjallsímum og spjaldtölvum en ekki aðeins hefðbundinni tölvu. 
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1.10 Sýndarkarfa (e. Virtual basket) 

Netverslanir geta boðið viðskiptavinum sínum upp á innkaupakerru eða körfu þar sem 

hægt er að safna saman vörum sem þeir hafa áhuga og vilja til að kaupa. Karfan í 

netverslun er þó sýndarkarfa þar sem viðskiptavinir geta sett saman þær vörur sem 

þeir hafa áhuga á að kaupa samstundis eða geta hugsað sér að kaupa í framtíðinni. Í 

netverslunum getur karfan einnig verið kölluð poki (e. bag). Til að geta skilið af 

hverju einstaklingar hætta í kaupferlinu og fara úr netversluninni án þess að kaupa, þó 

svo að þeir setji vörur í körfuna, þarf fyrst að vita af hverju þeir einstaklingar setja 

vörur í körfuna án þess að hafa vilja til að kaupa hana. Margir þættir geta haft áhrif á 

það að einstaklingar taki ákvörðun um að setja vöru í körfu, líkt og skemmtanagildi, 

þá söluhvata sem eru til staðar eða til að halda utan um skipulag varanna (Close og 

Kinney, 2010). 

 Karfan hefur margþættu hlutverki að gegna og aðeins eitt af þeim er að 

auðvelda viðskiptavinum samstundis kaup (Close og Kinney, 2010). Karfan er einnig 

ætluð sem skemmtun fyrir viðskiptavini þar sem það veitir einstaklingum vellíðan að 

setja vörur í körfuna (Wolfinbarger og Gilly, 2001). Karfan auðveldar einnig 

skipulagningu á vörum fyrir framtíðarkaup, þar sem hægt er að bera saman 

mismunandi verð á sambærilegum vörum. Einnig hafa netverslanir líkt og 

Amazon.com boðið viðskiptavinum upp á að útbúa sinn óskalista, t.d. fyrir 

afmælisgjafir, sem hægt er að deila með vinum og fjölskyldu til að gefa hugmyndir 

um gjafir sem óskað er eftir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðskiptavinir nota 

körfuna til þess að tryggja sér einstök verð á vörum vegna útsölu eða tilboðs. Þannig 

setja neytendur einstakar vörur í körfuna án þess að ákvörðun um væntanleg kaup hafi 

verið tekin (Close og Kinney, 2010). Þá nota viðskiptavinir einnig körfuna til að safna 

sér upplýsinga um vöru, sem geta leitt til framtíðarkaupa en ekki samstundis kaupa 

(Punjand og Moore, 2009).  

 Fyrir þá viðskiptavini sem setja vörur í körfu og yfirgefa netverslunina án þess 

að framkvæma samstundis kaup geta netverslanir boðið upp á ýmsar viðbætur sem 

geta dregið fram þá hegðunarþætti sem leiða til endanlegra kaupa með notkun 

körfunnar. Þær viðbætur hjálpa því versluninni þar sem hægt er að nota þær 

upplýsingar sér í hag til að umbreyta gestum í viðskiptavini. Meðal annars er 

mikilvægt að virkja vefkökur (e. cookies) á netverslunni svo að viðskiptavinir þurfi 

ekki að skrá sig aftur inn þegar þeir fara út af síðunni án þess að framkvæma kaup. 
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Vefkökurnar tryggja það einnig að karfan tæmist ekki þó svo að viðskiptavinirnir fara 

af síðunni, vilji þeir snúa aftur seinna og framkvæma þá kaup (Close og Kinney, 

2010). Þá þurfa viðskiptavinir ekki að eyða tíma í að leita að vörunni aftur sem þeir 

höfðu áhuga á síðast þegar þeir voru í netversluninni. Sú viðbót hjálpar neytendum 

við skipulagið og möguleg framtíðarkaup.  

 Einnig geta söluhvatar líkt og tímabundið tilboð, frí heimsending og afsláttur 

haft áhrif bæði á samstundis kaup og framtíðar kaup, en samkvæmt Close og Kinney 

(2010) hjálpar það neytendum að heildarupphæð kaupanna sé reiknuð þegar vörurnar 

eru komnar í körfuna. Þess að auki ætti heimsendingargjald einnig að koma fram í 

heildarupphæðinni, sé ekki boðið upp á fría heimsendingu. Það getur því hækkað virði 

körfunnar ef neytendum er boðið fría heimsendingu ef verslað er fyrir ákveðna 

upphæð. Því er möguleiki fyrir verslunina að birta boð þar sem neytendum er boðið 

að versla fyrir hærri upphæð og sleppa þannig við sendingargjaldið, sé sú þjónusta til 

staðar. 

1.11 Vefsíðumistök (e. Website mistakes) 
Líkt og með allar þær nýjungar í tækni þarf að prófa áfram ýmis kerfi og viðbætur til 

að komast að því hvaða atriði ná árangri og hver ekki. Þegar gestir eru komnir inn á 

vefsíðu netverslunarinnar er hægt að vera með ýmsar viðbætur sem auðvelda kaup 

þeirra og jafnvel hvetja þeirra til frekari kaupa. Að sögn Nielsen (2011) eru topp tíu 

mistök sem fyrirtæki gera með uppsetningu vefsíðunnar eftirfarandi; 

1. Flókin leit: Leit fyrir neytendur á að vera einföld og til þess þurfa vefsíður að 

hafa einfaldan texta á sinni síðu. Því á að forðast innsláttarvillur, fleirtölu orða 

og bandstrik. 

2. PDF-skjöl: Neytendur vilja ekki opna skjöl af þeirri gerð þar sem einfaldar 

skipanir sem þeir nota í leit sinni er ekki hægt að nota í skjölum PDF (e. 

portable document format)  

3. Sami litur fyrrum heimsóttra síðna: Til að gera neytendum auðvelt fyrir að 

finna síðu þeir sem hafa heimsótt áður getur þessi viðbót skipt sköpun. Þetta 

auðveldar þeim fyrir að gera grein fyrir sinni fyrri leit og auðveldað 

endurkomu þeirra á síður. 
4. Flókinn texti: Texti á heimsíðum þarf að grípa athygli neytenda með 

viðeigandi fyrirsögnum, stuttum og hnitmiðuðum efnisgreinum með einfaldri 
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málnotkun. Þá eiga neytendur einnig að geta séð þau orð sem þeir leita að 

feitletruð.  
5. Stærð leturs: Fyrir þá neytendur sem sjá illa eða eiga erfitt með lestur hjálpar 

að gefa þeim valkost á að stækka textann. Sá eiginleiki hjálpar þá sér í lagi 

eldri einstaklingum sem eiga erfitt með sjón. 

6. Titill síðu hæfir ekki leitarvélum: Titilsíður með texta líkt og ,,Velkomin til" 

gerir leitarvélum erfitt fyrir að greina nafn verslunarinnar. Fyrir þá 

einstaklinga sem vilja merkja vefsíðuna (e. bookmarks) lendir vefsíðan undir 

öðru heiti heldur en nafnið á sjálfu fyrirtækinu.  
7. Að líkjast auglýsingu: Neytendur hafa þróað þá færni að forðast allt það efni 

sem líkist auglýsingu í formi vefborða (e. banner), blikkandi texta eða 

skjótandi glugga (e. pop-up window). Þeir veita því enga athygli og þreytast 

frekar og komast þá engin skilaboð áleiðis. 

8. Óhefðbundin hönnun: Neytendur fara á ógrynni mismunandi vefsíðna og 

vilja vita að hverju þeir ganga. Ef þeir telja að hönnun vefsíðunnar sé slök eða 

uppsetningin flókin munu þeir yfirgefa síðuna. 

9. Opna nýja glugga: Neytendur ergjast ef þeir ýta á viðeigandi hlekk þar sem 

nýr gluggi opnast. Þeir vilja geta átt þann möguleika á að geta ýtt á til baka 

takkann (e. back button) með þeirra einföldu skipun sem þeir eru vanir að 

nota.  
10. Svörun fyrirspurna: Neytendur hafa fyrirspurnir um vöru ef að vefsíðan 

veitir ekki nægilega góðar upplýsingar. Ef upplýsingar um vöruna eru ekki til 

staðar ákveður neytandinn að varan uppfyllir ekki hans væntingar. Ef 

neytendur hafa þó fyrirspurnir er mikilvægt að svara þeim þar sem enn er 

möguleiki á að selja þeim vöruna. Verst er þó þegar að verslanir hafa ekki 

verð vörunnar meðfylgjandi.  

Stafræn markaðssetning (e. Digital marketing) 
Í rekstri verslunar- og þjónustufyrirtækja er markaðsfræði (e. marketing) mikilvægur 

þáttur þar sem hún hjálpar til við að halda uppi eftirspurn eftir vöru eða þjónustu 

(Kotler og Keller, 2011). Samhliða þeirri þróun sem orðið hefur á internetinu hafa 

komið fram fjölmörg markaðstól sem hjálpa til við markaðssetningu á netinu. Þar má 

þá helst nefna leitarvélar og tölvupóst ásamt samfélagsmiðlunum. Líkt og fram hefur 
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komið eru um 95% þjóðarinnar internetvædd og því er stafræn markaðssetning hentug 

leið til að ná beinu sambandi við neytendur. Þá hefur einnig komið fram að 

Íslendingar hafa hæsta hlutfallið innan Evrópu af þeim einstaklingum sem nota 

samfélagsmiðla. Af þeim íslensku fyrirtækjum sem eru til staðar á samfélagsmiðlum 

notaði nær helmingur þeirra samfélagsmiðla fyrir markaðssetningu árið 2013 og var 

það hæsta hlutfallið sem mældist innan Evrópu. Sama ár var rúmlega þriðjungur 

íslenskra fyrirtækja að nota samfélagsmiðla til að sjá skoðanir viðskiptavina en innan 

Evrópu var Malta eina landið sem hefur hærra hlutfall en Ísland (Hagstofa, 2013).  

 Samkvæmt Ímark framkvæmdi Capacent Gallup könnun árið 2013 á meðal 

markaðsstjóra. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að um helmingur markaðstjórar telja að 

sjónvarp sé áhrifamesti auglýsingamiðillinn til markaðssetningar, en þriðjungur taldi 

að internetið sé áhrifamesti miðillinn. Þó var það rífleg aukning frá árinu 2012, þar 

sem aðeins um 18,2% stjórnenda taldi að internetið væri áhrifamesti 

auglýsingamiðillinn. Þó svaraði 71% stjórnenda að þeir notuðu internetið meira til 

auglýsinga heldur en árið áður.   

 Þar sem netverslanir er aðeins hægt að nálgast í gegnum heimasíðu 

viðkomandi fyrirtækis er stafræn markaðssetning því hentugasta og skilvirkasta leiðin 

til markaðssetningar þeirra. Þá hentar stafræn markaðssetning enn betur fyrir 

netverslanir þar sem þar eru væntanlegir viðskiptavinir aðeins einu skrefi frá því að 

ýta á slóð netverslunarinnar og eru þar með komnir inn í verslunina. Hér næst verður 

fjallað um öflug tól sem nota má til stafrænnar markaðssetningar, en það eru 

leitarvélarnar, tölvupóstur og samfélagsmiðlarnir líkt og Facebook og Instagram.  

1.12  Leitarvélar (e. Search engines) 

Árið 2009 var framkvæmd könnun af Capacent fyrir höfunda bókarinnar 

Markaðssetning á netinu þar sem einstaklingar voru spurðir hvar þeir leita helst að 

upplýsingum þegar kaup á vöru eða þjónustu eru íhuguð. Þátttakendur voru á 

aldrinum 16-54 og sögðust 72% þeirra leita í gegnum leitarvélar á netinu (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

 Leitarvélaniðurstöðum er skipt í tvo flokka, kostaðar niðurstöður (e. paid 

search) og náttúrulegar niðurstöður (e. organic search). Séu kostaðar niðurstöður fyrir 

hendi þá birtast þær efst í leitarniðurstöðum þegar leitað er að tilteknu orði og hefur 

fyrirtæki þá keypt auglýsingarpláss þar. Hægt er að greina kostuðu 

leitarniðurstöðurnar með örþunnri grárri línu sem skilur að þær kostuðu og þær 
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náttúrulegu. Náttúrulegar leitarniðurstöður birtast því fyrir neðan kostuðu 

auglýsingarnar en rannsóknir hafa sýnt fram á að neytendur hafa dálæti á 

náttúrulegum leitarniðurstöðum og skoða í flestum tilfellum aðeins fyrstu síðuna sem 

kemur upp í niðurstöðum (Liang o.fl., 2012). Það eru bæði tímafrekar og 

kostnaðarsamar aðgerðir sem fylgja því að koma sinni vefsíðu efst í náttúrulegar 

leitarniðurstöður þar sem kóðun þarf að vera rétt og efnistök þurfa að henta 

leitarorðinu. Einnig eiga leitarvélar erfitt með að greina leitarorð og skila nákvæmum 

leitarniðurstöðum ef textinn á vefsíðunni inniheldur stafsetningarvillur, tákn eða 

óhefðbundna málnotkun. Því er bæði ódýarara og árangurríkara að fjárfesta í 

kostuðum niðurstöðum þar sem hægt er að velja þau leitarorð sem auglýsingin birtist 

hjá. Öflug tól eru innan leitarvéla til að framkvæma mælingar, til dæmis er hægt er að 

sjá hversu margir leita að þeirri vöru sem fyrirtæki hefur upp á að bjóða og er einnig 

auðvelt að mæla hvaða auglýsingar eru árangursríkastar og gefa þannig mestu umferð 

á vefsíðuna.  

 

 
Mynd 2: Skjáskot tekið af leitarniðurstöðum Google þann 14. apríl 2014 

Á meðfylgjandi skjáskoti má sjá að leitað er að flugi til Boston. Sjá má kostaðar 

leitarniðurstöður í dálki 1 þar sem fyrirtækin IcelandAir, JetBlue og Swiss hefur 

tryggt sér fast auglýsingarpláss. Því næst eru náttúrulegar leitarniðurstöður í dálki 2 

þar sem IcelandAir kemur einnig upp sem og fyrirtækið DoHop. Að lokum er keypt 

auglýsingarpláss merkt með dálki 3 þar sem einungis erlend fyrirtæki eru staðsett.   

 Leitarvélar bjóða einnig upp á persónulega markaðssetningu sem skráir niður 

hjá sér þarfir neytenda og hverju þeir eru að leita að og hafa netverslanir notað þá gerð 

markaðssetningar með því að nota vefkökur. Einstaklingar þurfa þó að leyfa vefsíðum 
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að nota vefkökurnar til þess að sú markaðssetning geti átt sér stað, þar sem þær 

fylgjast með hegðun einstaklinganna á netinu. Þá er ekkert mál fyrir einstaklinga að 

eyða þeim vefkökum sem þeir hafa áður leyft. Persónuleg markaðssetning á netinu fer 

þannig fram að einstaklingur er t.d. að leita að ódýru hóteli til að dvelja á í London. 

Viðkomandi fer á leitarsíðu og þaðan fer hann á viðeigandi vefsíðu sem koma fram í 

leitarniðurstöðum en yfirgefur síðuna án þess að framkvæma kaup. Hann heldur áfram 

að vafra um netið en vefkökurnar gera það að verkum að hugmyndir að ódýrum 

hótelum í London birtast honum á öðrum vefsíðum sem hann heimsækir. Með því 

hefur leitarvélin fundið út hans þarfir og með kostuðu auglýsingarplássi verður hann 

fyrir áreiti af þeirri vöru sem hann er talinn þurfa (Ryan og Jones, 2012).  

 Öflug tól eru innan leitarvélanna sem hægt er að nota í markaðssetningu og 

einnig fyrir mælingar. Google býður upp á tvenns konar þjónustu, annars vegar 

Google Analytics og einnig Google Ad Words. Google Analytics býður fyrirtækjum 

upp á að setja inn lítinn ósýnilegan kóða (e. HTML) á síðuna sína sem framkvæmir 

mælingar á því meðal annars hvaðan neytendur eru að koma, hvaða auglýsingar eru 

áhrifaríkastar og hvenær þeir fara af síðunni. Þá er einnig kjörið fyrir netverslanir að 

mæla hvaðan einstaklingar koma inn í kaupferlið á síðunni og hvaða auglýsingar eru 

að umbreyta gestum yfir í viðskiptavini. Þá sýnir Google Ad Words fram á 

eftirspurnina hjá neytendum þar sem hægt er að sjá hversu margir einstaklingar eru að 

leita að tilteknu orði og á hvaða tímabili þeir framkvæma leitina. 

1.13 Tölvupóstur (e. E-mail marketing) 
Samkvæmt Ryan og Jones (2012) er tölvupóstur eitt mikilvægasta markaðstólið í 

stafrænni markaðssetningu. Með tölvupósti er auðvelt að framkvæma mælingar, líkt 

og opnunarhlutfall, en með því er átt við hlutfall þeirra sem opnuðu tölvupóstinn 

miðað við þá sem fengu tölvupóstinn sendann. Sé sá möguleiki til staðar fyrir 

viðskiptavini að afskrá sig af póstlista fyrirtækja er hægt að greina 

afskráningarhlutfall, þ.e. hversu margir afskrá sig af póstlistanum þegar einstakir 

tölvupóstar eru sendir. Með því er hægt að greina hvaða tölvupóstar falla ekki að geði 

viðskiptavina og vekja því ekki áhuga þeirra. Í framhaldi af opnunarhlutfallinu er svo 

hægt að mæla smellihlutfall, en það er hlutfall þeirra sem smelltu á viðeigandi hlekk 

innan tölvupóstsins og þeirra sem opnuðu tölvupóstinn. Til að smellihlutfallið verði 

sem hæst þá eru nokkur atriði sem huga skal að til að byggja upp árangursríkan 

tölvupóst. Tölvupósturinn þarf að vera með grípandi og viðeigandi fyrirsögn, passa 
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skal að HTML kóðar séu ekki flóknir svo að mismunandi stýrikerfi geti opnað 

tölvupóstinn og einnig svo að hægt sé að lesa hann í bæði tölvu, farsíma og 

spjaldtölvum.  

 
Mynd 3: Skjáskot tekið af tölvupósti Orkunnar þann 19. maí 2013 

Á meðfylgjandi skjáskoti er dæmi um ranga kóðun þar sem öll stýrikerfi sýna ekki 

tölvupóstinn á árangursíkan hátt. Hér þurfa því neytendur því bæði að framkvæma 

opnun á tölvupósti og framkvæma smell til að verða fyrir áreiti auglýsingarinnar. 

Fyrirsögnin er viðeigandi en hins vegar er tölvupósturinn ópersónulegur þar sem hann 

er sendur frá (hjá)no-reply sem veldur því að viðskiptavinir geta ekki verið í beinu 

sambandi við fyrirtækið hafi þeir spurningar eða fyrirspurnir sem upp geta komið við 

lestur tölvupóstsins.  
 Fyrirtæki eiga hættu á að lenda í síu ruslpóstar viðskiptavina en þannig fá 

viðskiptavinir ekki tölvupóstinn og fá því ekki upplýsingarnar sem sendar eru. Því er 

ráðlagt að senda tölvupósta þegar boðið er upp á virði en ekki til að minna á sig. 

Tölvupósturinn er gríðarlega mikilvægt tól þegar kemur að eftirfylgni viðskiptavina 

þar sem fyrirtæki geta þakkað fyrir viðskiptin og spurt neytendur hvernig þeim líkaði 

varan (Ryan og Jones, 2012). Flugfélög hafa notað þessa leið til að bjóða 

viðskiptavini sína velkomna aftur heim eftir dvöl fjarri heimilis, fatakeðjur hafa sent 

viðskiptavinum hugmyndir af flíkum eða aukahlutum sem eiga vel við fyrri kaup og 

þá hafa matarkeðjur sent viðskiptavinum uppskriftir sem hægt er að notast við miðað 

við fyrrum matarkaup. 
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1.14 Samfélagsmiðlar (e. Social media) 

Samfélagsmiðlar geta verið notaðir af fyrirtækjum bæði fyrir fyrirtæki í heild sinni og 

einnig fyrir einstakar vörur. Samfélagsmiðlarnir eru þó markaðstól sem nota á til að 

minna á vöruna en á ekki að vera að ýta neytendum til kaupa. Þá veita 

samfélagsmiðlarnir innsýn í fyrirtækið þar sem myndum af starfsmönnum eða 

viðskiptavinum er hlaðið inn. Þannig fá neytendurnir aukið virði af því að líka við eða 

fylgja vörunni á samfélagsmiðlum. Rödd samfélagsmiðilsins þarf því að beinast að 

markhópi vörunnar og vera tákn hennar (Ryan og Jones, 2012). Þannig þurfa allir þeir 

starfsmenn sem svara fyrirspurnum neytenda eða hlaða inn efni að gæta þess að 

samræmi sé í orðalagi og myndum þar sem neytendur þreytast fljótt ef of oft er hlaðið 

inn efni sem getur valdið því að þeir henda fyrirtækinu út af sínum vinalista. Líkt og í 

leitarvélunum þá er hægt að vera með kostaða auglýsingu á ýmsum samfélagsmiðlum, 

líkt og Facebook, þar sem hægt er að velja þann markhóp sem stílað er á. 

 Einnig eru samfélagsmiðlar notaðir til leikja þar sem neytendum gefst tækifæri 

til að líka við mynd eða kvitta undir hana og komast þannig í happdrætti þar sem 

vinningar eru í boði. Þeir leikir eru ódýr auglýsingaleið þar sem um leið og 

einstaklingur líkar við myndina þá birtist myndin samstundis í fréttaveitu hjá vinum 

hans. Hins vegar hefur Facebook settar skýrar reglur í sambandi við þessa 

auglýsingaleið fyrirtækja, og með þeim reglum er ekki hægt að neyða einstaklinga til 

að kvitta eða deila mynd en þeir geta gert það af fúsum og frjálsum vilja. Instagram 

hefur verið hentugur miðill fyrir leiki líkt og þessa þar sem einstaklingar geta merkt 

sínar myndir með ákveðnu orði eða vörumerki og þannig átt möguleika á að vinna til 

verðlauna. Trendnet, lífstíls- og bloggsíða, hefur notað þessa leið til auglýsinga eins 

og sjá má á meðfylgjandi skjáskoti. 
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Mynd 4: Skjáskot af myndum merktum Trendnet tekið þann 21. apríl 2014 

Hér hefur Trendnet vakið áhuga hjá fylgjendum og fært fram ábata eða virði (e. value) 

sem gerir það að verkum að þessir einstaklingar vilja vera hluti af ferlinu. Því eru þeir 

einstaklingar sem eru á samfélagsmiðlinum að hlaða inn myndir sem tengjast 

Trendnet og merkja þær því sína mynd með #trendnet. Með því að færa fram þetta 

virði, eru allir þeir sem taka þátt óbein auglýsing fyrir þá þjónustu sem Trendnet hefur 

upp á að bjóða. Þannig eykst vitund (e. awareness) neytenda og þeir sem vilja afla sér 

upplýsinga munu því fara inn á heimasíðu Trendnets sem felur í sér aukna umferð á 

vefsíðuna.   

 Samfélagsmiðlarnir eru einnig notaðir til að fá viðbrögð neytenda við nýjum 

vörum eða gefa neytendum tækifæri á að vera með í þróunarferli nýrra vara. Þá er 

hægt að byggja upp spennu og forvitni hjá einstaklingum ef kynnt eru ný vörumerki 

eða vörur til sölu hjá fyrirtæki. Í dæmi Domino's á Íslandi var einstaklingur sem kom 

með uppástungu á nafnabreytingu á pítsu. Í framhaldi af því var um árangursríka og 

ódýra auglýsingu að ræða þar sem fyrirtækið svaraði fyrirspurninni þannig að 

nafnabreytingin yrði gild ef fleiri einstaklingar væru sammála henni og er þar vísað til 
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þess hversu margir einstaklingar líka við færsluna. Þannig fengu fleiri einstaklingar 

tækifæri til að vera partur af ferlinu heldur en sá eini sem stakk upp á 

nafnabreytingunni.  

 
Mynd 5: Skjáskot tekið af Facebook síðu Dominos þann 14. apríl 2014 

Á Facebook hefur Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verið áberandi og samkvæmt síðu 

þeirra hefur lögreglan unnið til Nexpo verðlauna sem áhrifamesta stofnun á 

samskiptamiðlum. Einnig var síðan tilnefnd til alþjóðlegra verðlauna fyrir notkun sína 

á samfélagsmiðlum (Morgunblaðið, 2012). Yfir 50.000 einstaklingar hafa líkað við 

síðu þeirra sem jafngildir um 15% þjóðarinnar. Á síðunni eru settar inn myndir 

lögregluþjóna úr starfi, stöðuuppfærslur með fréttum eða reynslu þeirra í starfinu og 

varað við slæmu veðri eða hraðaeftirliti á tilteknum stöðum í Reykjavík. Allt það efni 

sem hlaðið er inn á síðu þeirra snýst þá ekki um að selja vörur eða þjónustu heldur 

einungis auka vitund einstaklinga um starf lögreglunnar og hvetja þá til að brjóta ekki 

af sér.  
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Mynd 6: Skjáskot tekið af Facebook síðu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þann 21. apríl 
2014 

1.15 Smáforrit (e. Application) 

Mörg fyrirtæki hafa þróað svokölluð smáforrit (e. application) sem hægt er að 

niðurhala í tölvur, snjallsíma og spjaldtölvur. Smáforritin geta verið mismunandi og er 

ekki einungis í formi beinnar sölu. Í smáforritum fyrirtækja er meðal annars hægt að 

spila leiki líkt og Kringlan gerði með Kringlukröss, en leikurinn snýst um að skora 

stig í formi afsláttar hjá verslunum Kringlunnar. Það er þó erfitt að framkvæma 

mælingar með slíkum forritum þar sem fjöldi niðurhala segir ekki alla söguna heldur 

er lykilatriði hver þátttaka notenda er (Ryan og Jones, 2012). Kostnaður við 

uppbyggingu, þróun og viðhald slíkra forrita er mikill og er það undir hverju fyrirtæki 

komið að ákveða hvort sú vara eða þjónusta sem boðið er upp á henti til sölu eða 

notkunar í forritum. Sem dæmi um árangursrík forrit á Íslandi má helst nefna forrit 

Domino's þar sem auðvelt er að panta pítsur á fljótlegan og auðveldan hátt. Að sögn 

Magnúsar Hafliðasonar (2013), markaðsstjóra fyrirtækisins, eru á milli átta til tíu 

þúsund pantanir að koma í gegnum appið (smáforritið) á mánuði. Þá hefur alþjóðlega 

húsgagnakeðjan IKEA einnig gefið frá sér forrit þar sem viðskiptavinir geta séð 

hvernig ákveðin húsgögn passa inn á þeirra heimili, eins og sjá má á meðfylgjandi 

skjáskoti. 
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Mynd 7: Skjáskot tekið af smáforriti IKEA þann 14. apríl 2014 

Rannsókn 

1.16 Aðferð 

1.16.1 Þátttakendur 

Þátttakendur spurningalistans voru valdnir eftir hentugleikaúrtaki þar sem 

spurningarlisti var sendur út á rafrænu formi í gegnum tölvupóst og honum var einnig 

deilt á samfélagsmiðlinum Facebook. Tölvupóstur var sendur á nemendur Háskólans í 

Reykjavík og einnig Háskólans á Akureyri þar sem nemendur voru beðnir um að taka 

þátt í könnun vegna rannsóknar sem sneri að kaupum þeirra á vörum og þjónustu á 

netinu. Þátttakendum var ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og fengu þeir ekki 

greitt fyrir að taka þátt. Einnig var tekið fram að ekki væri hægt að rekja einstök svör 

til þátttakenda. Alls svöruðu 1,111 einstaklingar spurningalistanum en svör 236 

einstaklinga voru dæmd ógild vegna ófullnægjandi svara. Því voru 875 einstaklingar 

sem svöruðu listanum á fullnægjandi hátt. Þar af voru 637 einstaklingar konur, eða 

73% þátttakenda, og 238 karlar, eða 27% þátttakenda. Flestir þátttakendur voru á 

aldrinum 18-25 ára, eða 34%. Þá voru 183 þátttakendur á aldrinum 26-30 ára, eða 

21%. Því næst voru 251 þátttakendur á aldrinum 31-40 ára, eða 29% þátttakenda. Þá 

voru 31% þátttakenda sem höfðu lokið framhaldsskóla eða iðnámi og höfðu 

viðbótarmenntun. Þá voru 228 þátttakendur, eða 26%, sem höfðu lokið 
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framhaldsskóla eða iðnámi og 249 þátttakendur, eða 29% höfðu lokið BAc eða BSc 

gráðu í háskóla. Rúmlega 50% þátttakenda var búsettur á höfuðborgarsvæðinu eða 

nágrenni og 30% þeirra var búsettur í Norðausturkjördæmi. Af þeim 875 

þátttakendum sem tóku þátt höfðu 18 einstaklingar aldrei verslað vörur né þjónustu á 

netinu. Þar sem lykilforsenda verkefnisins snýr að kaupum á netinu eru öll þau svör 

sem unnið er með tilkomin frá einstaklingum sem höfðu verslað á internetinu á 

síðastliðnum 36 mánuðum.  

1.16.2 Mælitæki 

Spurningarlistinn samanstendur af atferlisspurningum, hegðunarspurningum og  að 

lokum bakrunnsspurningum. Spurningarnar samanstanda af lokuðum spurningum, 

opnum spurningum, hálfopnum spurningum, nafn- og raðkvarðaspurningum.  

 Fyrsta spurningin sneri að hvenær síðustu kaup þeirra voru í netverslun. Þeir 

einstaklingar sem höfðu aldrei verslað í netverslun svöruðu því aðeins þeirri 

spurningu, notkun þeirra á körfunni og að lokum bakrunnsspurningum. Þeir 

einstaklingar sem höfðu verslað í netverslun á síðastliðnum 36 mánuðum svöruðu því 

öllum spurningum listans. Þá voru þátttakendur spurðir hvaðan varan og/eða 

þjónustan var keypt, hver upphæð síðustu vörukaupa var, hvaða vöruflokki helstu 

kaup þeirra í netverslun tilheyra og hvaða tæknibúnað þeir nota einna helst til að 

versla. Einnig var spurt um það hver upplifun þeirra var af netverslunum almennt. Þá 

var einnig opin spurning þar sem spurt var hvort þátttakendur hefðu lent í vandræðum 

við netverslun, og ef svo væri, hvernig vandræðum þeir hefðu lent í.  

 Því næst komu hegðunarspurningar sem snúa að upplifun þátttakenda í 

netverslun. Settar voru fram 19 fullyrðingar sem fjalla um öryggi, þægindi, söluhvata 

og traust sem hlýst af viðskiptum við netverslun. Fullyrðingar voru settar fram með 

rannsókn Rohm og Swaminathan (2004) og Ganes o.fl. (2010) til hliðsjónar. Notast 

var við fimm punkta Likert kvarðann þar sem svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: 

Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála, Mjög ósammála. Því 

næst var spurt út í notkun einstaklinga á körfunni í netverslun þar sem þátttakendur 

gátu hakað við þær fullyrðingar sem þeim þótti eiga við þeirra upplifun. Settar voru 

fram níu fullyrðingar sem snúa að notkun körfunnar með rannsókn Close og Kinney 

(2010) til hliðsjónar. Að lokum komu bakrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn, 

aldur, búsetu og menntun. Þá var þátttakendum þakkað fyrir þeirra framlag til 

rannsóknarinnar. 
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  Öllum spurningum listans var þátttakendum skylt að svara en ef einstökum 

spurningum var ekki svarað birtist villuboð hjá þátttakendum um að spurningu hafi 

ekki verið svarað á fullnægjandi hátt og þeir því beðnir um að leiðrétta það.  

1.16.3 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var framkvæmd með megindlegri rannsókn en undir þær flokkast meðal 

annars próf og spurningalistar. Megindlegar rannsóknir er auðvelt að endurtaka og 

framkvæma og unnið er með niðurstöður spurningalistans með lýsandi tölfræði. Með 

rannsókninni er hægt að nota tölfræðilegar niðurstöður til að alhæfa frá úrtaki yfir á 

þýðið, ef viðeigandi niðurstöður eru fyrir hendi. Niðurstöðurnar úr spurningu níu í 

listanum voru unnar með tölfræðilegum útreikningum. Framkvæmd var 

aðhvarfsgreining þar sem óháða breytan er aldur og háðu breyturnar eru öryggi, 

óþægilegt, auðvelt, hentugleiki, endurgreiðsla, án skammar, sérstök tilboð, tilkynning 

um afslátt, meðmæli/einkunn/stjörnur, afsláttarkort/punktar, einfalt og fljótlegt, 

forðast sölufólk, frí heimsending, tilkynning um nýja vöru, verslun ekki nálægt, 

forðast annað fólk, ekki til á Íslandi, auðveld vöruskil og peningasparnaður. 

1.16.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var sendur út á rafrænu formi bæði með tölvupósti og á 

samskiptamiðlinum Facebook þar sem hlekknum var deilt. Einnig kom fram texti þar 

sem einstaklingar voru beðnir um að taka þátt í stuttri könnun á vegum höfundar. 

Spurningalistinn var hafður opinn frá mánudeginum 3. mars 2014 og var honum lokað 

mánudaginn 7. apríl 2014. Spurningalistinn var því opinn í rúman mánuð en var það 

gert til að fá sem bestu svörun frá þeim einstaklingum sem ekki eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Slóð á könnunina var því sendur á nemendur Háskólans á 

Akureyri en höfundur fékk leyfi hjá Sigrúnu Magnúsdóttur, gæðastjóra og formanns 

kannanateymis Háskólans á Akureyri, til að senda tölvupóst á nemendur skólans.  

Einnig var sendur út tölvupóstur á nemendur Háskólans í Reykjavík og þeir nemendur 

beðnir um að taka þátt í könnun á vegum höfundar skýrslunnar. Eftirfarandi texti var 

sendur með tölvupóstinum. 

,,Kæri nemandi.  
Könnun þessi er hluti af BSc verkefni nemanda í Háskólanum í Reykjavík. 
Markmið könnuninnar er að kanna kauphegðun einstaklinga á 
internetinu. Könnunin tekur aðeins 2 mínútur og þátttaka þín er mér mjög 
mikilvæg.  Könnunin er nafnlaus og er því ekki hægt að rekja einstök svör. 
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Slóðin er https://www.surveymonkey.com/s/netverslun 
 
Þakka þér fyrir þátttökuna." 

Niðurstöður 
Skýrsla þessi miðar að því að svara því hvaða þættir hafa áhrif á kauphegðun 

Íslendinga í netverslunum. Til að greina þá þætti er mörgum spurningum svarað, líkt 

og hvenær einstaklingar versluðu síðast og hvaða upphæð var verslað fyrir. Það var 

gert til að gera grein fyrir því hvort einstaklingar höfðu verslað síðast fyrir skömmum 

eða löngum tíma og hvort mikilli upphæð sé eytt á netinu. Einnig var spurt frá hvaða 

upprunalandi verslað var við og var það gert til að greina hvort Íslendingar væru að 

versla við innlendar netverslanir eða erlendar þar sem niðurstöður skýrslunar eiga við 

íslenskar netverslanir geta notað tiltekna hegðunarþætti sér til gagns. Vöruflokkar 

einstaklinga voru einnig greindir til að auðvelda netverslunum fyrir að útfæra 

niðurstöðurnar fyrir þann markað sem starfað er á. Ekki var spurt um meðaltekjur 

einstaklinga en var það gert til að fá aukið svarhlutfall þar sem margir einstaklingar 

vilja ekki svara svo persónulegum spurningum. Þess í stað var spurt um menntun 

þeirra í bakrunnsspurningum en menntunarstig var talið gefa hugmynd um áætlaðar 

tekjur þeirra. 

1.17 Spurningar 

1.17.1 Spurning 1  

Fyrsta spurning listans var ,,Hvenær verslaðir þú síðast vöru og/eða þjónustu á 

netinu?". Svarmöguleikarnir voru allir lokaðir og á raðkvarða. Aðeins var hægt að 

haka við einn svarmöguleika. Af þeim 875 þátttakendum sem svöruðu spurningunni 

höfðu 460 einstaklingar, eða rúmur helmingur svarenda, verslað við netverslun á 

síðastliðnum 30 dögum. Því næst höfðu 216 einstaklingar, eða 25% svarenda, verslað 

fyrir 2-3 mánuðum. Þegar þessari spurningu hafði verið svarað var farið á næstu síðu 

spurningalistans. Rúm 2% svarenda, eða 18 einstaklingar, höfðu aldrei verslað vörur 

og/eða þjónustu á netinu. Þeir einstaklingar slepptu því spurningum 2,3,4,5,6,7,8 og 9 

og svöruðu þá næst bakrunnsspurningum.  

1.17.2 Spurning 2 

Næsta spurning listans var ,,Þegar þú verslaðist síðast á netinu, hvaðan var varan 

og/eða þjónustan keypt?". Spurningin var hálfopin og voru svarmöguleikarnir á 
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raðkvarða. Svarmöguleikinn ,,Annað" var til staðar og var sá möguleiki opinn þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að nefna land eða heimsálfu sem ekki var tilgreint. 

Aðeins var hægt að haka við einn svarmöguleika. Alls svöruðu 857 einstaklingar 

spurningunni, eða allir þeir einstaklingar sem höfðu verslað í netverslun innan tveggja 

ára. Í ljós kom að rétt innan við helmingur svarenda, eða 46%, höfðu verslað við 

netverslun sem starfrækt er innanlands.  Því næst höfðu 184 einstaklingar, eða 21%, 

verslað við netverslun starfrækta í Bandaríkjunum. Því næst svöruðu 15% þátttakenda 

að þeir höfðu verslað frá Evrópu og 14% versluðu frá Kína. Þá voru 8 einstaklingar 

sem völdu svarmöguleikann annað og tilgreindu þeir að þeir höfðu verslað frá 

Ástralíu eða að þeir vissu ekki frá hvaða landi þeirra netverslun var staðsett. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að yngri einstaklingar versla í auknum mæli við 

erlendar netverslanir, þar sem þátttakendur eldri en 41 árs höfðu aðeins verslað við 

innlendar netverslanir. Þó hafði rúm 30% einstaklinga á aldrinum 18-25 ára verslað 

við netverslanir innan Kína, 20% innan Evrópu og 20% við netverslanir á 

Norðurlöndunum. Einstaklingar á aldrinum 25-30 ára versluðu þá einna helst við 

netverslanir innan Ameríku. 

1.17.3 Spurning 3 

Því næst var spurningin ,,Hver var upphæð síðustu vörukaupa á netinu í íslenskum 

krónum?". Svarmöguleikarnir voru lokaðir og á raðkvarða. Flestir þátttakendur, eða 

59%, versluðu síðast vörur að upphæð minna en 10.000 krónur. Því næst höfðu 31% 

svarenda verslað fyrir upphæð á milli 10.000 - 30.000 krónur. Aðeins 48 einstaklingar 

höfðu verslað fyrir upphæð á milli 30.000 - 50.000 krónur, rúm 5% svarenda. Innan 

við 2%, eða 15 svarendur, höfðu verslað fyrir meira en 100.000 krónur.  

1.17.4 Spurning 4  

Næsta spurning listans var ,,Hvaða vörur og þjónustu verslar þú helst á netinu?" 

Haka mátti við fleiri en einn svarmöguleika en spurningin var lokuð og 

svarmöguleikar á nafnkvarða. Helstu vöruflokkar voru tilgreindir og haka mátti við 

fleiri en einn svarmöguleika. Helmingur svarenda völdu vöruflokkinn Fatnaður og/eða 

skór. Því næst voru 38% sem hökuðu við vöruflokkinn Miðar á viðburði. Þá völdu 

32% vörulokkinn Bækur/og eða tímarit og 23% völdu vöruflokkinn Ferðaþjónusta. 

Rúm 18% svarenda hökuðu við vöruflokkinn Raftæki,  rétt innan við 13% hökuðu við 

vöruflokkinn Snyrtivörur og sama svarhlutfall var við vöruflokkinn Áskrift. Fæstir 
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hökuðu við Fjármálaþjónusta, eða aðeins 1% svarenda. Í ljós kom að konur versla 

frekar bækur og/eða tímarit, fatnað og/eða skó, ferðaþjónustu, miða á viðburði, 

snyrtivörur, skartgripi og barnavörur. Karlar versla þá einna helst raftæki, farartæki, 

fjármálaþjónustu og áskrift. 

 
Mynd 8: Myndrænar niðurstöður við spurningu 4 

1.17.5 Spurning 5 

Því næst voru svarendur beðnir um að lýsa þeirra upplifun á kaupum á netinu. 

Spurningin var ,,Hver er þín upplifun á kaupum á netinu?" Haka mátti við fleiri en 

einn svarmöguleika en spurningin var lokuð og svarmöguleikar á raðkvarða. Rúm 

60% svarenda hakaði við fullyrðinguna ,,Það er gaman að skoða nýjar vörur" og 25% 

hökuðu við fullyrðinguna ,,Það er betra að versla á netinu heldur en að fara í 

verslun". Af því má leiða að einstaklingar skoða úrval netverslunar sér til skemmtunar 

og telja þeir hentugra og þægilegra að versla á netinu.  

1.17.6 Spurning 6 

Næsta spurning var ,,Hvað af eftirtöldum tækjum notar þú helst við kaup á netinu?" 

Hér mátti aðeins haka við einn svarmöguleika. Spurningin var lokuð og 

svarmöguleikar á raðkvarða. Þrír svarmöguleikar voru gefnir, hægt var að haka við 
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tölvu, snjallsíma eða spjaldtölvu. Rúm 95% sögðust nota einna helst tölvu en 5% 

svarenda notuðu spjaldtölvu við kaupin. Þeir einstaklingar sem notuðu spjaldtölvuna 

voru allt karlar. 

1.17.7 Spurning 7 

Því næst var spurningin ,,Hefur þú lent í vandræðum við netverslun? Ef já, hvernig 

vandræðum?". Spurningin bauð upp á tvo svarmöguleika þar sem svarið Nei var 

lokað svar og svarið Já var hálfopið svar, þ.e. einstaklingar voru beðnir um að 

tilgreina hvernig vandamál voru til staðar ef sá svarmöguleiki var valinn. Af þeim 875 

sem svöruðu spurningunni kom í ljós að 189 af þeim höfðu lent í vandræðum við 

netverslun eða rúm 22% svarenda. Flest vandamálin sem tilgreind voru sneru að því 

að varan skilaði sér aldrei í hendur viðskiptavinarins, afhendingartíminn dróst 

verulega eða þá að vitlaus vara skilaði sér. Einnig lentu margir í því að erlendar 

netverslanir tóku ekki við greiðslum af íslenskum kreditkortum og þá höfðu nokkrir 

einstaklingar lent í því að kortanúmerinu var stolið af þriðja aðila. Þá höfðu margir 

fengið vöru senda sem reyndist svo vera gölluð eða ekki passa á viðkomandi vegna 

ófullnægjandi upplýsinga um vöruna. Margar netverslanir buðu þá ekki upp á 

valmöguleika að senda til Íslands en þær netverslanir sem buðu upp á sendingu höfðu 

í staðinn háann sendingarkostnað. Einstaklingar höfðu þá lent í að íslenski tollurinn 

dróst verulega að reiða vöruna af hendi. Þá höfðu nokkrir einstaklingar lent í því að 

versla við falsaða síðu þar sem Facebook síða var notuð til að selja fatnað. Þeir 

einstaklingar töpuðu því peningnum og fengu aldrei endurgreitt. Þátttakendur 

tilgreindu einnig að þeir höfðu oft lent í því að greiða fyrir vöru í netversluninni sem 

var svo uppseld án þess að það kæmi fram að varan væri ekki til á lager hjá þeim. Þeir 

einstaklingar fengu því endurgreitt en örfáir fengu sárabætur og bauðst þeim að fá 

sambærilega vöru á afslætti. Samskiptaörðugleikar við netverslunina voru einnig 

nefndir þar sem einstaklingar vildu fá að hætta við kaupin eftir að greiðsla átti sér stað 

eða fá að skipta um stærð á vöru. Einnig virtust einstaklingar lenda á vegg þegar þeir 

reyna að afla sér upplýsinga um það hvort varan væri komin í póst eða ekki. Að auki 

var tekið fram að netverslanir hafa ekki sniðmót eða kóðun sem henta tækjum öðrum 

en tölvum og gátu einstaklingar því ekki verslað í gegnum spjaldtölvu eða snjallsíma. 

Það gæti þá skýrt yfirgnæfandi hátt hlutfall þeirra sem nota tölvu við innkaupin en 

ekki snjallsíma eða spjaldtölvu. Þegar þessari spurningu var lokið var farið á síðu 3 

spurningalistans. 
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1.17.8 Spurning 8 

Næsta spurning var "Eftirfarandi fullyrðingar eiga við það hvers vegna þú ákveður að 

versla vörur og/eða þjónustu á netinu. Vinsamlegast hakaðu við hversu sammála eða 

ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum." Spurningin var lokuð og fullyrðingar 

settar fram. Þátttakendur voru beðnir um að haka við þær fullyrðingar sem þeir töldu 

henta sinni kauphegðun. Þátttakendur svöruðu fullyrðingunum á Likert kvarða og 

svarmöguleikarnir voru Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála 

og Mjög ósammála.  Í ljós kom að yfirgnæfandi meirihluti, eða 64% svarenda, voru 

mjög ósammála því að þeir forðast að eiga samskipti við annað fólk með kaupum í 

netverslunum.. Rúmur meirihluti, eða 53% svarenda, var einnig mjög ósammála þeirri 

fullyrðingu að þeir vilja forðast að eiga samskipti við sölufólk. Þetta er í takt við 

fyrrum rannsóknir líkt og To o.fl. (2007) sýndu fram á. Þá virtust þættir líkt og 

möguleiki á endurgreiðslu, möguleiki á að skila vörunni og möguleiki á að nota 

afsláttarkort/punkta ekki hafa áhrif á kaup rúm helmings svarenda en þeir þættir 

teljast til söluhvata. Þá voru svarendur sammála þeirri fullyrðingu að það sparar þeim 

pening að versla á netinu, þau séu einföld og fljótleg og að þeir noti netverslanir þar 

sem verslunin sé ekki staðsett nálægt þeim. Einnig voru svarendur mjög sammála því 

að þeir noti netverslunin þar sem tilgreind vara eða þjónusta sem þeir kaupa sé ekki til 

á Íslandi og einnig fullyrðingunni að það skiptir þá máli að geta verslað þegar þeim 

hentar. Svarendur voru frekar ósammála því að þeir versli við netverslanir til að kaupa 

vörur eða þjónustu sem þeir skammast sín fyrir og einnig ósammála því að þeim 

finnist óþægilegt að versla á netinu. Þá telja þeir það öruggt að versla við netverslanir. 

Þegar spurningu 8 var lokið var farið á næstu síðu spurningalistans.  
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Mynd 9: Myndrænar niðurstöður við spurningu 8 

1.17.9 Spurning 9 

Síðasta spurningin sem tengist netverslunum var ,,Eftirfarandi spurning snýst um 

notkun þína á körfu í netverslun. Vinsamlegast hakaðu við þær fullyrðingar sem eiga 

við þig." Í ljós kom að einstaklingar skoða netverslanir án þess að ætla sér að kaupa, 

eða rúm 73% svarenda. Þá var rétt yfir helmingur svarenda sem sögðust setja vörur í 

körfuna til að þurfa ekki að leita að vörunni þegar þeir fara næst á síðuna og einnig 

nota þeir körfuna til að geyma vörur sem þeir gætu hugsað sér að kaup í framtíðinni. 

Þá notaði rúmlega 40% svarenda körfuna sem óskalista, það er að segja, setja vörur í 

körfuna án þess að ætla sér að kaupa þær og einnig setja þeir vörur í körfu með þeim 

ásetningi til að versla þær samstundis. Niðurstöður eru í takt við fyrrum rannsóknir 

Wolfinbarger og Gilly (2011) og Close og Kinney (2010). Hlutfall kynjanna var hér  

mjög jafnt en þó voru  mikið fleiri konur sem sögðust nota körfuna til að geyma vörur 

til framtíðarkaupa eða að þær nota hana sem óskalista. 
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Mynd 10: Myndrænar niðurstöður við spurningu 9 

1.18 Rannsóknarspurning 

Í byrjun skýrslunnar var sett fram rannsóknarspurningin Hvað drífur áfram 

kauphneigð Íslendinga í netverslunum?. Til að svara þeirri spurningu var framkvæmd 

aðhvarfsgreining sem rannsakar hvort að ein breyta spái hefur áhrif á útkomu á 

annarri breytu. Þar með er sambandið á milli breytanna rannsakað en segir þó ekki til 

um orsök breytanna (Newbold o.fl., 2013). Settar voru fram tilgátur til að athuga hvaða 

áhrif aldur hefur á breyturnar. Sé marktækur munur milli einstakra hópa var með hjálp 

Poc Host prófsins leitt í ljós hvar sá marktæki munur liggur. Viðeigandi próf voru 

framkvæmd með 95% öryggisbili sem þýðir að hægt sé að segja með 95% öryggi að 

þýðistala liggur á því bili. Unnið er út frá niðurstöðum úr spurningu númer níu í 

spurningalistanum. Ákveðið var að rannsaka þættina með hliðsjón af aldri þátttakenda 

þar sem með því móti geta fyrirtæki og/eða stofnanir sniðið sína netverslun að 

markhópnum sínum. Aldurshóparnir sem rannsakaðir voru eru einstaklingar á 

aldrinum 18-25 ára, 26-30 ára, 31-40 ára og að lokum 41-50 ára. Líkan sem sett var 

fram inniheldur óháðu breytuna aldur og háðu breyturnar eru öryggi, óþægilegt, 

auðvelt, hentugleiki, endurgreiðsla, án skammar, sérstök tilboð, tilkynning um afslátt, 
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meðmæli/einkunn/stjörnur, afsláttarkort/punktar, einfalt og fljótlegt, forðast sölufólk, 

frí heimsending, tilkynning um nýja vöru, verslun ekki nálægt, forðast annað fólk, 

ekki til á Íslandi, auðveld vöruskil og peningasparnaður. Öll tölfræðileg vinnsla fór 

fram í tölfræðiforritinu SPSS (e. Statistical package for the social sciences).   

1.18.1 Núlltilgátur og gagntilgátur 

Í spurningu níu í spurningalistanum voru alls settar fram 19 fullyrðingar þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þær væru 

eftirfarandi fullyrðingu. Fyrir hverja fullyrðingu var útfærð breyta. Fyrir hverja breytu 

voru settar fram bæði núlltilgáta og gagntilgáta. Eftirfarandi tilgátur voru því settar 

fram 
Fullyrðing Breyta Núlltilgáta Gagntilgáta 
Það er öruggt að 
versla á netinu 

Öryggi H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar öryggis 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
öryggis 

Mér finnst 
óþægilegt að versla 
á netinu 

Óþægilegt H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
óþægilegt 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
óþægilegt 

Auðveldara að 
finna vöruna á 
netinu heldur en í 
verslun 

Auðveldara H0:  Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
auðveldara 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
auðveldara 

Get verslað þegar 
ég vil 

Þegar ég vil H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og  breytunnar þegar 
ég vil 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
þegar ég vil 

Það er möguleiki á 
endurgreiðslu 

Endurgreiðsla H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
endurgreiðsla 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
endurgreiðsla 

Ég get keypt vörur 
án þess að 
skammast mín 

Án þess að 
skammast mín 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar án þess 
að skammast mín 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar án 
þess að skammast mín 

Ég versla aðeins 
þegar sérstök tilboð 
eru í gangi 

Sérstök tilboð H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar sérstök 
tilboð 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
sérstök tilboð 

Ég versla á netinu 
þegar ég fæ 
tilkynningu um 
afslátt 

Tilkynning um 
afslátt 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
tilkynning um afslátt 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
tilkynning um afslátt 

Möguleiki á að gefa 
vöru 
meðmæli/einkunn/ 
stjörnur 

Meðmæli/ 
einkunn/ 
stjörnur 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
meðmæli/einkunn/stjörnur 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
meðmæli/einkunn/stjörnur 

Möguleiki á að nota 
afsláttarkort/punkta 

Afsláttarkort/ 
punktar  
 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
afsláttarkort/punktar 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
afsláttarkort/punktar 

Kaup á netinu eru 
einföld og fljótleg 

Einfalt og 
fljótlegt 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar einfalt 
og fljótlegt 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
einfalt og fljótlegt 

Ég vil forðast að 
eiga samskipti við 
sölufólk 

Forðast 
sölufólk 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar forðast 
sölufólk 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
forðast sölufólk 

Ég versla á netinu Frí H0: Ekki er munur á milli H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar frí 
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þegar það er frí 
heimsending 

heimsending aldurshópa og breytunnar frí 
heimsending 

heimsending 

Fæ tilkynningu 
þegar ný vara gæti 
vakið áhuga 

Tilkynning um 
nýja vöru  
 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
tilkynning um nýja vöru 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
tilkynning um nýja vöru 

Verslunin er 
staðsett langt í burtu 

Verslunin er 
staðsett langt í 
burtu 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar verslunin 
er staðsett langt í burtu 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
verslunin er staðsett langt í burtu 

Forðast að eiga 
samskipti við annað 
fólk 

Forðast annað 
fólk 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar forðast 
annað fólk 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
forðast annað fólk 

Varan er ekki til á 
Íslandi 

Ekki til á 
Íslandi 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar ekki til á 
Íslandi 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
ekki til á Íslandi 

Það er auðvelt að 
skila vörunni 

Auðveld 
vöruskil 

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar auðveld 
vöruskil 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
auðveld vöruskil 

Það sparar mér 
pening að versla á 
netinu 

Peninga-
sparnaður  

H0: Ekki er munur á milli 
aldurshópa og breytunnar 
peningasparnaður 

H1: Munur er á milli aldurshópa og breytunnar 
peningasparnaður 

Tafla 2: Núlltilgátur og gagntilgátur settar fram 

Reiknað er F-gildi fyrir þættina til að leiða í ljós hvort munur sé á milli 

aldurshópanna. Fyrir þá þætti sem hafa ! < 0,05 leiðir í ljós að marktækur munur sé á 

milli hópanna en sé !   >   0,05 er ekki marktækur munur á milli hópanna og því stenst 

núlltilgátan. 

	  
Tafla 3: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 
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Breyta F-gildi p-gildi H0 Er munur milli 
aldurshópa? 

Öryggi !(3,852)   =   3,880 ! < 0,05 Hafnað Já 

Óþægilegt !(3,852)   =   3,667 ! < 0,05 Hafnað Já 

Auðveldara !(3,852)   =   2,937 ! < 0,05 Hafnað Já 

Þegar ég vil  !(!,!"#)   =   !,!"#, ! > !,!" 
 

Stenst Nei 

Endurgreiðsla !(!,!"#)   =   !,!"" ! > !,!" Stenst Nei 

Án þess að skammast mín !(3,852)   =   3,995 ! < 0,05 Hafnað Já 

Sérstök tilboð !  (3,852)   =   3,109 ! < 0,05 Hafnað Já 

Tilkynning um afslátt !(3,852)   =   6,286 ! < 0,05 Hafnað Já 

Meðmæli/einkunn/stjörnur !(3,852)   =   4,590 ! < 0,05 Hafnað Já 

Afsláttarkort/punktar  
 

!(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Einfalt og fljótlegt !(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Forðast sölufólk !(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Frí heimsending !(3,852)   =   19,974 ! < 0,05 Hafnað Já 

Tilkynning um nýja vöru  !(!,!"#)   =   !,!!" ! > !,!" Stenst Nei 

Verslunin er staðsett langt í 
burtu 

!(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Forðast annað fólk !(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Ekki til á Íslandi !(3,852)   =   11,538 ! < 0,05 Hafnað Já 

Auðveld vöruskil !(!,!"#)   =   !,!"# ! > !,!" Stenst Nei 

Peningasparnaður  !(!,!"#)   =   !,!"# ! >   !,!" Stenst Nei 

Tafla 4: Tölfræðilegur útreikningur við núlltilgátur og gagntilgátur 

Samkvæmt ANOVA greiningu (e. Analysis of variance between groups) (Newbold 

o.fl., 2013) fæst að þeir þættir sem hafa ! < 0,05 hefur því marktækan mun innan 

aldurshópanna. Þeir þættir eru öryggi, óþægilegt, auðveldara, án skömm, sérstök 

tilboð, tilkynning um afslátt, meðmæli/einkunn/stjörnur, frí heimsending og ekki til á 

Íslandi. Því er marktækur munur á milli aldurshópanna þegar kemur að þeim 

kaupþáttum. Til að rannsaka betur á milli hvaða einstakra hópa þessi marktæki munur 

liggur var því næst framkvæmt samanburðarpróf. 

1.18.2 Samanburðarpróf (e. Post Hoc) 

Framkvæmt var Tukey próf til að rannsaka innan hvaða aldurshópa það reynist vera 

marktækur munur á milli meðaltala hópanna (Newbold o.fl., 2013). Fyrir 
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fullyrðinguna sem segir að einstaklingum finnst öruggt að versla í netverslunum er 

breytan öryggi. Fyrir breytuna finnst marktækur munur á milli hópa 31-40 ára og 41-

50 ára en ekki finnst marktækur munur á milli annarra aldurshópa.  

 
Mynd 11: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna öryggi 

Fyrir óþægilegt finnst marktækur munur á milli 18-25 ára og 26-30 ára og þá finnst 

ekki marktækur munur hjá öðrum aldurshópum. Þeir einstaklingar eru þá þeir sem 

finnst óþægilegt að versla í netverslunum. 

 
Mynd 12: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna óþægilegt 

Fyrir auðveldara og án þess að skammast mín finnst marktækur munur milli 18-25 

ára og 41-50 ára en ekki finnst marktækur munur hjá öðrum aldurshópum. 

 
Mynd 13: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna auðveldara 
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Mynd 14: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna án þess að skammast mín 

Fyrir þáttinn sérstök tilboð finnst marktækur munur milli hópa 41-50 ára bæði fyrir 

aldurshóp 26-30 ára og 31-40 ára.  

 
Mynd 15: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna sérstök tilboð 

Ekki fannst marktækur munur á milli annarra hópa. Fyrir þættina tilkynning um 

afslátt, meðmæli/einkunn/stjörnur, frí heimsending finnst marktækur munur hjá 41-50 

ára á milli allra annarra aldurshópa.  

 
Mynd 16: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna tilkynning um afslátt 
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Mynd 17: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna meðmæli/einkunn/stjörnur 

 
Mynd 18: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna frí heimsending 

Fyrir ekki til á Íslandi finnst marktækur munur á milli 18-25 ára við bæði hópana 

31-40 ára og 41-50 ára. Þá fannst marktækur munur hjá 26-30 ára og allra annarra 

aldurshópa. 

 
Mynd 19: Tölfræðilegur útreikningur fyrir breytuna ekki til á Íslandi 

Umræða 
Það er því ljóst að þættir líkt og öryggi internetsins og/eða netverslunarinnar sjálfar 

hefur áhrif á kauphegðun eldri neytenda en munurinn innan aldurshópa liggur á milli 

einstaklinga á aldrinum 31-40 ára og 40-50 ára. Ýmsir einstaklingsbundnir þættir geta 

útskýrt þá niðurstöðu, líkt og að þeir sem eldri eru treysta ekki enn internetinu og eru 
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ekki tilbúnir að reiða af hendi sínar persónuupplýsingar. Niðurstöðurnar leiða þá í ljós 

að yngri einstaklingum, eða frá 18-30 ára, finnst óþægilegt að versla í netverslunum. 

Tvennar útskýringar geta stafað af þeirri niðurstöðu, annars vegar að þessir 

einstaklinga kaupa í auknum mæli vörur líkt og fatnað, skó, skartgripi, snyrtidót og 

fleiri vörur sem krefjast mikilla upplýsinga um gæði, efni og áferð séu þær verslaðar í 

netverslunum. Þessir einstaklingar myndu því hafa völ á að þreifa sjálfir á vörunum 

eða fengið að máta vörur sem þeir geta hugsað sér að kaupa. Önnur útskýring getur 

verið að þessir einstaklingar eru í auknum mæli að kaupa vörur eða þjónustu í gegnum 

netverslanir sem ekki eru staðsettar innanlands og því er ekki varan fáanleg á Íslandi. 

Vegna þessa er ekki mögulegt fyrir þá að sjá vöruna fyrr en borgað hefur verið fyrir 

hana. Rannsóknin sýndi einnig fram á að þættir líkt og upplýsingaleit, hentisemi eða 

úrval hafa ekki mismunandi áhrif á einstaklinga eftir aldri og eru þær niðurstöður í 

takt við fyrrum rannsóknir líkt og Rohm og Swaminathan (2004) sýndu fram á. 

Yngri einstaklingar eru þá áhættusæknari og versla frekar við erlendar 

netverslanir heldur en innlendar og niðurstöðurnar leiða í ljós að einstaklingar á 

aldrinum 26-30 ára kaupa í auknum mæli í gegnum erlendar netverslanir vegna þess 

að varan eða þjónustan er ekki til á Íslandi. Þær niðurstöður er hægt að skýra af ungu 

heimilisfólki þar sem erlendar nýjungar eru settar á heimilið, líkt og 

áskriftarþjónustan Netflix eða aðrar heimilisvörur. Þá finnst einstaklingum á aldrinum 

18-25 ára og einnig 41-50 ára sem telja það bæði auðveldara fyrir þau að eiga 

viðskipti í gegnum netverslun og einnig að þeir telja að þeir geta með því móti keypt 

vörur án þess að skammast sín. Ótalmargar útskýringar geta komið til vegna þeirra 

niðurstöðu, líkt og að eldri einstaklingar séu þá að skammast sín fyrir lyf eða bækur 

sem keyptar eru, og að yngri einstaklingar geta skammast sín fyrir vörur eða þjónustu 

sem keypt er til að uppfylla aðrar þarfir. Fyrir eldri einstaklinga hafa ummælakerfi eða 

möguleiki á að gefa vöru stjörnu eða einkunn mikil áhrif, sem og frí heimsending og 

tilkynning um nýja vöru. Því er tilvalið fyrir fyrirtæki sem einblína á markhóp milli 

40-50 ára að bjóða upp á þá möguleika innan netverslunarinnar. Rannsókn Ganesh 

o.fl. (2010) sýndi þó fram á að einstaklingar á aldrinum 35-44 hafa ekki þörf fyrir að 

skrifa ummæli um vöru eða deila sinni reynslu en þó sýndi rannsókn Lee og Shin 

(2014) fram á að einstaklingar versla frekar ef jákvæðar umsagnir eru til staðar en sú 

rannsókn innihélt þátttakendur með meðalaldurinn 25 ára en ekki þann aldurshóp sem 

hér var sýnt fram á. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar geta stafað af aldursbili úrtaksins þar sem aðeins 

einn þátttakandi spurningalistans var undir 18 ára aldri, aðeins 102 einstaklingar voru 

á aldursbilinu 41-50 ára og aðeins 37 þátttakendur voru eldri en 51 árs. Því er 

yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda á aldrinum 18-40 ára og niðurstöðurnar 

endurspegla því ekki að bestu getu hegðunarþætti einstaklinga sem eru ekki á því 

aldursbili. Einnig var svarhlutfall kvenna rúm 76% og niðurstöðurnar skýra því ekki 

kauphegðun karla í netverslunum. 

 Skýrslan hefur fjallað um þá eiginleika og viðbætur sem gagnast netverslunum 

til muna til að auðvelda og hjálpa viðskiptavinum við kaupin. Þá hefur einnig verið 

fjallað um þær markaðsaðgerðir sem hægt er að nálgast með stafrænni 

markaðssetningu sem stuðla að aukinni sölu og þeim leiðum sem hægt er að fara til að 

nálgast sinn markhóp. Ljóst er að innan netverslana liggja enn gríðarleg tækifæri bæði 

til söluaukningar og stækkunar á markaði sem er hvatning bæði fyrir starfandi 

netverslanir og fyrir þau fyrirtæki sem hyggjast opna netverslun í framtíðinni. Það er 

mat rannsakanda að þeir hegðunarþættir sem sýnt hefur verið fram á að hafa áhrif á 

kauphegðun Íslendinga stuðla að aukinni sölu og tryggð viðskiptavina. Vilji fyrirtæki 

því bjóða viðskiptavinum sínum upp á framúrskarandi þjónustu og stuðla að tryggð 

viðskiptavina er ráðlagt að rannsaka sinn markhóp með þá hegðunarþætti til hliðsjónar 

sem sýnt hefur verið fram á að hafa áhrif á ákveðna aldurshópa innan 

rannsóknarinnar.  
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1.20 Viðauki B: Tölfræðileg vinnsla gagna 
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