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Abstract 

The success of businesses is governed in large part by how they handle 

marketing and promotion. How this is handled is seldom more important than 

during recession as research has demonstrated numerous times. Recessions 

offer special opportunities for businesses that are not present in times of good 

fortune. Companies that keep up their marketing activities or increase their 

efforts are rewarded by increased sales during the lean times and up to three 

years after. The grocery market is especially dependent upon businesses 

planning and executing their marketing efforts to the highest degree due to the 

fact that the product they sell is easily replaced by similar products. 

 

This purpose of this paper is to investigate how grocery stores in Iceland plan 

and execute their marketing efforts in the recession that followed the financial 

crisis of 2008 and if their marketing is in step with conclusions from other 

studies of marketing in recession. Secondary it will attpempt to determine if 

the Icelandic consumer has changed his behavior in regard to grocery 

shopping in the recession. The findings are then compared to research carried 

out abroad in this field to see what is the same and what is different. The 

research conducted was in the form of interviews with the marketing directors 

of two major grocery stores and the executive officer of an advertising 

agency. 

The results are that Icelandic grocery stores do in fact conduct their marketing 

in accordance with findings of research carried out in other countries after 

recession. There is also some indication that Icelandic consumers have 

changed their behavior after the recession and those changes are similar to 

what has taken place in other countries in recession according to research 

conducted there.  

 

Keywords: Grocery stores, Marketing, Iceland, Consumer behavior, 

Recession 
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Útdráttur 

Árangur fyrirtækja stjórnast mjög af því að markaðs- og kynningarstarf þeirra 

sé skipulagt og vel útfært. Í samdrætti skiptir þetta jafnvel meira máli en þegar 

vel gengur og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að samdráttarskeið býður 

upp á ákveðin tækifæri sem ekki bjóðast í betra árferði. Fyrirtæki sem nýta sér 

það og halda áfram eða bæta í auka sölu og framlegð til skamms tíma og 

jafnvel næstu 2-3 árin á eftir. Dagvöruverslanir eru sérstaklega háðar vel 

útfærðu kynningarstarfi þar sem þar er um að ræða vöru sem auðvelt er að 

skipta út fyrir aðra og margir mismunandi aðilar eru að selja sömu 

vörumerkin. 

 

Það er markmið þessa verkefnis að skoða hvernig verslanir á dagvörumarkaði 

á Íslandi höguðu sínu markaðsstarfi í samdrættinum sem fylgi 

fjármálakreppunni 2008 og eins skoða hvort hegðun neytenda hafi breyst í 

kjölfarið og svo bera ástandið á Íslandi við það sem erlendar rannsóknir hafa 

leitt í ljós við svipaðar kringumstæður. Rannsóknin fór fram með viðtölum 

sem tekin voru við hagsmunaaðila á sölumarkaði, annars vegar frá 

dagvöruverslunum og hins vegar frá auglýsingastofu. 

Niðurstöður verkefnisins eru að dagvöruverslanir eru að haga markaðsstarfi 

sínu í samræmi við það sem rannsóknir erlendis hafa gefið til kynna að sé best 

að gera. Einnig eru vísbendingar um að hegðun íslenskra neytenda á 

dagvörumarkaði hafi breyst í samdrættinum eftir 2008 með svipuðum hætti og 

hefur gerst erlendis og rannsóknir þar hafa leitt í ljós. 

 

Lykilorð: Dagvöruverslun, Markaðs og kynningarstarf, Ísland, Samdráttur, 

Neytendahegðun 
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Skilgreiningar 

Heildræn 

markaðssfærsla: 

Hugmynd um að markaðsstarf eigi að taka tillit til alls þess sem máli 

skiptir. Felur í sér fjögur lykilatriði, markaðsfærlsu viðskiptatengsla, 

samþætt kynningarstarf, Innra markaðsstarf og samfélagslega ábyrgt 

markaðsstarf 

 

Innra 

markaðsstarf: 

Innra markaðsstarf er sú hugmynd að allir starfsmenn stefni í sömu átt og 

vinni saman, allar aðgerðir taki mið af þörfum viðskiptavina. 

 

Kauptrekt: Módel sem sýnir kauphegðun neytenda og ferlið sem þeir ganga í 

gegnum. Upphaflega sett fram af Edward K. Strong 1925 en hefur verið 

aðlöguð og endurbætt oftsinnis síðan þá. 

 

Markaðsfærsla 

viðskiptatengsla: 

Myndun og þróun tengsla við hagsmunaaðila sem skipta máli fyrir 

fyrirtæki. Þessir aðilar er t.d. Viðskiptavinir, hluthafa, fjárfestar, birgjar, 

starfsmenn og svo framvegis. 

 

Markaðssráðar: Markaðsráðarnir eru allt það sem fyrirtæki gerir á markaði til að hafa 

áhrif á eftirspurn eftir vöru sinni, þeir eru fjórir talsins: Vara, Vettvangur, 

Vegsauki og Vettvangur. 

 

Neyslusamfélag: Samfélög dagsins í dag eru gjarnan skilgreind sem neyslusamfélög en 

það felur í sér að samfélagið er sniðið að neyslu og svo sýningu á vöru 

eða þjónustu sem neytt er og með því skapa neytendur sér sjálfsmynd og 

stöðu innan samfélagsins og í augum annarra neytenda. 

 

Neytendahegðun: Þetta er það ferli sem á sér stað þegar neytandi, sem getur verið 

einstaklingur eða hópur s.s. Fyrirtæki, áttar sig á þörf, löngun eða vöntun 

og velur, kaupir, notar og losar sig við vöru eða þjónustu sem uppfyllir 

kröfur hans. 

 

Neytenda-

menningar 

kenningar: 

Ákveðin nálgun á neytendarannsóknir, ekki er um eiginlega kenningu að 

ræða heldur sameiginlega fræðilega nálgun á rannsóknir á 

neytendahegðun út frá samfélagslegum, menningarlegum og 

hugmyndafræðilegum þáttum neyslu. 

 

Samþætt 

Kynningarstarf: 

Allar aðgerðir fyrirtækis í tengslum við boðmiðlun eru samhæfðar, 

samræmi í skilaboðum sem send eru á markað óháð því frá hvaða sviði 

þau koma s.s. Auglýsingar, Tilboð, etc. allt það sem sent er út skal skapa 

eina heild og sé ekki í þversögn hvert við annað. 

 

Stjórn 

viðskiptatengsla: 

(e. CRM) 

Utanumhald um allar nauðsynlegar upplýsingar um viðskiptavini og 

snertipunkta við þá. Felur í sér að vista þessar upplýsingar í gagnagrunni 

sem svo er hægt að leita í út frá ákveðnum forsendum til að ná fram 

einhverjum markmiðum í markaðsstarfi t.d. taka út ákveðinn markhóp í 

tengslum við söluátak. Slíkt kerfi gerir fyrirtæki t.d. kleift að vita hverjar 

þarfir v.v. eru og bregðast við þeim með markvissum hætti. 
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Inngangur 

Í kjölfar hruns bankanna á Íslandi haustið 2008 urðu miklar breytingar á 

aðstæðum á markaði, gengi íslensku krónunnar féll og gjaldeyrishöft voru 

innleidd. Þessir atburðir höfðu talsverð áhrif á verðlag og verðbólgu og þar með 

á fjárhagslega afkomu íbúa landsins. Þessa varð fljótlega vart á mörkuðum með 

neysluvörur og þar á meðal dagvöru.  Verð á flestallri vöru og þjónustu hækkaði 

mikið í kjölfarið, á sama tíma og laun lækkuðu að raunvirði, afleiðingin var sú 

að neytendur héldu í við sig og drógu úr allri neyslu. Samdráttarskeið tók við 

eftir langt tímabil með samfelldum vexti. Slíkar kringumstæður hafa mikil áhrif 

á umhverfi verslunar og þjónustu og fyrirtæki á markaði verða að vanda vel til 

verka í markaðsstarfi sínu til að lágmarka neikvæð áhrif slíks samdráttar.  

 

Dagvöruverslanir þurfa að gera þetta betur en margar aðrar verslanir þar sem 

þær eru flestar að selja sömu vöruna eða í það minnsta ákaflega sambærilega 

vöru sem auðvelt er að skipta út hverri fyrir aðra og því er það frekar 

markaðssetning, ímynd og þjónustustig ásamt verðlagningu sem stjórnar því 

hvar neytendur kjósa að eiga viðskipti sín með dagvöru. Eins er eðli þessarar 

vöru þannig að ólíklegt er að neytendur eyði miklum tíma í að kynna sér 

eiginleika, ábyrgðir og annað slíkt sem máli skiptir við t.d. kaup á bílum eða 

stærri raftækjum. Innkaup matvöru eru því oftast frekar ómeðvituð og 

vanabundin og taka litlum breytingum frá degi til dags. Þetta gæti skapað hættu 

á því að dagvöruverslun taki það ekki nógu alvarlega að sinna viðskiptavinum 

eins og þeir búast við, passa upp á að samræmi sé í ímynd sem haldið er á lofti 

og raunverulegri reynslu neytenda. Þeir þættir sem dagvöruverslanir þurfa að 

leggja áherslu á snúa því kannski ekki mest að vörunni sem seld er, að öðru 

leyti en verðlagningu hennar, heldur fremur þeirri ímynd sem verslunin hefur 

og upplifun viðskiptavina af henni og eins að mismunandi áherslum 

viðskiptavina. Skilaboðin á markaðinn verða að taka mið af þessum 

staðreyndum. Áhersla dagvöruverslana ætti því að vera á vegsauka og 

kynningarstarf og gæta  þess að samræmi sé í öllum skilaboðum sem send eru 

á markaðinn.  
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Dagvara hefur hækkað mikið á síðustu misserum í kjölfar samdráttarins en í 

töflu 1. má sjá prósentubreytingar á vörukörfu ASÍ frá apríl 2008 til febrúar 

2015 hjá mismunandi verslunum á dagvörumarkaði. Á þessum tíma hafa orðið 

miklar hækkanir á verði vörukörfunnar. Á sama tíma hefur kaupmáttur launa 

lækkað talsvert frá árunum fyrir samdráttinn, en hann lækkaði í hverjum mánuði 

allt fram að miðju ári 2010. Eftir það hefur kaupmáttur vaxið að nýju þó ekki 

hafi hann enn náð fyrri hæðum (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

Tafla 1. Prósentuhækkun á vörukörfu ASÍ hjá dagvöruverslunum frá apríl 2008 til 

febrúar 2015 (ASÍ 2015). 

2008 - 2015 Bónus Krónan Nettó Hagkaup Nóatún 

Samkaup-

Úrval 

Tíu-

ellefu 

Samkaup-

Strax 

Breyting á 

vörukörfu 68,1% 52,0% 52,9% 29,7% 26,7% 53,7% 62,0% 75,2% 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig markaðsmálum er háttað á 

dagvörumarkaði á Íslandi í samdrætti. Kannað er hvort þetta markaðsstarf er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna erlendis s.s. Baxter (1999) og Kamber 

(2002), en þær sýna að í samdrætti felst tækifæri fyrir fyrirtæki sem ekki bjóðast 

á öðrum tímum og best sé að halda áfram af sama krafti markaðsstarfinu eða 

jafnvel auka heldur við það. Einnig er það markmið þessa verkefnis að skoða 

hvort neytendahegðun á dagvörumarkaði hafi breyst í samdrættinum og ef svo 

er, hvort þær breytingar séu sambærilegar þeim sem rannsóknir erlendis, t.d. 

Zurwicki (2003), á neytendahegðun í kjölfar samdráttar hafa greint frá. Þannig 

er rannsóknarspurning ritgerðarinnar tvíþætt:  

 

1. Hvernig haga aðilar á dagvörumarkaði markaðsstarfi sínu í 

samdrætti og er það í samræmi við ríkandi viðhorf í markaðsfræði 

um að halda skuli áfram og jafnvel bæta í á samdráttartímum?  

2. Hefur kauphegðun Íslendinga á dagvöru breyst frá því sem var 

fyrir samdráttinn, sé svo, eru þær breytingar sambærilegar við þær 

breytingar sem orðið hafa á hegðun neytenda erlendis við 

samskonar aðstæður? 
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Leitast verður við að svara þessum spurningum með því að skoða hvernig 

umhverfið á dagvörumarkaði var fyrir samdráttinn, hvort og þá hvernig það hafi 

breyst í samdrættinum og hver viðbrögð dagvöruverslana hafi verið. Stuðst var 

við viðtöl við forsvarsmenn auglýsingastofu og tveggja stórra fyrirtæki á 

dagvörumarkaði á Íslandi, annars vegar Hagkaup og hins vegar Krónuna. Viðtöl 

voru tekin á vormánuðum 2009 og svo sendur spurningalisti á vormánuðum 

2012 og aftur 2015 til að herða á ákveðnum atriðum og fá samanburð við svör 

í viðtölum þar sem verkefnið var lengi í vinnslu.  

 

Ritgerðin er uppbyggð þannig að fyrst er farið yfir atriði tengd neyslu og hegðun 

neytenda og því næst farið yfir fræðilega þætti hefðbundins  markaðsstarfs og 

dregnar fram áherslur sem eiga við markaðsstarf í samdrætti ásamt breytingum 

á markaðsumhverfinu s.s. lýðfræði neytenda, tækni og öðru slíku. Annar kafli 

tekur fyrir íslenskan veruleika, atriði er snúa að efnahag landsins, því umhverfi 

sem dagvöruverslanir starfa í og fjallað er um markaðsstarf þeirra. Í þriðja kafla 

er fyrirkomulag rannsóknarinnar kynnt og þáttakendur kynntir. Fræðileg atriði 

er snúa að rannsóknarforminu eru útlistuð og eins takmarkanir og gallar við það 

rannsóknarform sem valið var. Fjórði kafli fjallar svo um niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær greindar með tilliti til rannsóknaspurninganna og þeim 

svarað. Á eftir koma tillögur um hvernig gera megi betur, hvað hugsanlega megi 

rannsaka nánar og rætt um hvað kom á óvart við vinnslu verkefnisins.   
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1. Fræðileg umfjöllun 

1.1. Neyslusamfélagið: 

Neyslusamfélag dagsins í dag á uppruna sinn í iðnbyltingunni, en þá jókst 

framleiðsla svo mikið að útflutningur framleiðslunnar einn og sér gat ekki 

staðið undir henni og aukin neysla heima fyrir þurfti að koma til. Með aukinni 

framleiðslu jókst jafnframt velmegun vinnandi stétta og það varð til millistétt 

sem valdi að vinna meira til að geta eytt meira í stað þess að vinna til að eiga í 

sig og á og aukinn frítíma. Vinnandi stéttir urðu í frekara mæli neytendur og 

neysla tók við af framleiðslu sem ráðandi afl í samfélaginu (Firat, Kutucuoglu, 

Saltik og Tuncel, 2013, bls 182-203). 

 

Neyslu er ætlað að uppfylla þarfir og langanir neytenda. Miklar rannsóknir hafa 

verið gerðar á mannlegum þörfum og löngunum, margar kenningar hafa verið 

settar fram til að skilgreina og flokka þessar þarfi og skýra hegðun. Þeirra á 

meðal eru kenningar Henry Murray frá fjórða áratug síðustu aldar. Murray setti 

fram svokallað þarfakerfi (e. system of needs) og reyndi með því að skýra og 

flokka alla hegðun, Abraham Maslow kom á svipuðum tíma fram með kenningu 

sína um þarfapíramída sem flokkar þarfir eftir mikilvægi þeirra, grunnþarfir 

fyrst og svo flóknari ofar. Markaðsfræðin hefur lengi notað nálgun Maslows til 

að flokka þarfir neytenda þótt hún sé mjög umdeild fyrir að vera of almenn, 

einfaldi hlutina um of og takmarkist við menningu Vesturlanda (Solomon, 

Bamossy, Askegaard og Hogg, 2006, bls. 97-100). 

 

Í velmegandi vestrænum þjóðfélögum blandast til að mynda grunnþarfir inn í 

þarfir ofar í þarfapíramídanum s.s. með félagslegum þörfum og sjálfsmynd. 

Neytendur nota neysluna til að skapa sér ímynd og eigin sjálfsmynd og neyslan 

snýst ekki eingöngu um að uppfylla þörfina sem liggur að baki, þar koma líka 

til þættir er snúa að menningu, uppeldi, þjóðfélgasstöðu og ímynd neytenda svo 

eitthvað sé nefnt (Belch og Belch, 2007, bls 109). 

Firat og fleiri (2013) taka undir þessi sjónarmið en þeir segja að neysla hafi 

þróast frá því að uppfylla einfaldar þarfir og yfir í neyslusamfélag þar sem 

neyslan sjálf skilgreinir félagslega stöðu einstaklinga og hópa. 

Neyslusamfélagið í dag er samkeppnissamfélag, neyslunni er áfram ætlað að 
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uppfylla þarfir og langanir en neytendur sýna ríkidæmi sitt, stöðu innan 

samfélagsins og hvaða stétt þeir tilheyra með því hvernig neyslunni er háttað. 

Vara og þjónusta hefur mismunandi táknræn eigindi og neytendur skilgreina sig 

með þeim, neyslan er því farin að skilgreina árangur og stöðu þeirra innan 

samfélagsins (Firat og fleiri, 2013, bls 182-203). 

 

Hvatir manna eru undirliggjandi ástæða hegðunar, og það var upp úr 1950 sem  

fyrstu tilraunir til að skilja hvatir að baki neytendahegðun voru gerðar, Þær 

byggðu á kenningum Freud um dulvitund og ómeðvitaðar hvatir. Það var Ernst 

Dichter sem rannsakaði yfir 230 vörur með þessa kenningu Freud um dulvitund 

og hvatir til hliðsjónar. Niðurstöður hans um t.d. samband milli ímyndar öflugra 

dýra og svörunar neytenda við vörum sem eru tengd þessum dýrum eru 

mikilvægar og hafa þær lengi verið notaðar í markaðsstarfi t.d. hefur tígrisdýr 

ímynd snerpu og krafts sem margir hafa notað í markaðsstarfi sínu s.s. 

framleiðendur rafhlaða og eldsneytis. Gagnrýni á þessar rannsóknir á hvötum 

er helst sú að það er erfitt að staðfesta niðurstöðurnar þar sem þær byggja á 

túlkun og mati rannsakandans sjálfs og eins að í rannsóknunum sé verið að 

misnota (e. manipulate) neytendur en þrátt fyrir slíka galla eru rannsóknir á 

hvötum mjög gagnlegt tól í greiningu á þörfum neytenda og hvaða hvatir liggja 

að baki hegðun þeirra (Solomon o. fl., 2006, bls. 100-102). 

 

Kenningar Frederick Herzberg um starfsánægju (e. job satisfaction) sem hann 

setti fram í bók sinni „Work and Motivation“ árið 1959 ollu straumhvörfum á 

sínum tíma en einnig miklum deilum meðal fræðimanna (Behling, Labovitz og 

Kosmo, 1968, bls. 99).  

Þessar kenningar Herzberg hafa mikið verið notaðar í markaðsfræðinni en þær 

fjalla um það að hvatar stýrist af annars vegar ánægjuvöldum (e. satisfiers) og 

svo óánægjuvöldum (e. dissatisfiers). Það eitt að óánægjuvaldur sé ekki til 

staðar er ekki nóg, það þarf að vera ánægjuvaldur til staðar til að hvetja til kaupa 

t.d. væri engin ábyrgð á keyptri vöru óánægjuvaldur, en það að ábyrgð sé til 

staðar er ekki nóg eitt og sér heldur þarf ánægjuvaldur að koma til s.s. 

einfaldleiki við notkun vörunnar. Þessi kenning hefur tvíþætt áhrif í 

markaðsfræði, annars vegar þurfa t.d. seljendur að forðast að óánægjuvaldar séu 

til staðar því sé svo getur það hæglega komið í veg fyrir kaup, og svo hins vegar 
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er nauðsynlegt að greina hverjir helstu ánægjuvaldar og þar með hvatar til kaupa 

á vörunni séu og sjá til þess að þeir séu til staðar þar sem þeir geta gert 

gæfumuninn þegar neytandi velur vöru sem hann kaupir (Kotler o. fl, 2006, bls 

185). 

 

Nýleg nálgun í rannsóknum á neytendahegðun er að skoða hana út frá þrám (e. 

desire) en sú aðferð gefur hugsanlega betri sýn og skilning því að hún 

endurspeglar betur það ferli sem neytendur fara í gegnum í neyslu og t.d. skýrir 

þessi nálgun þann hringferil sem oft á sér stað við neyslu og kenningar um 

uppfyllingu þarfa og hvata að baki þeim hafa ekki getað skýrt nægilega vel 

(Solomon o. fl., 2006, bls. 103-104.) 

 

Neyslan tekur jafnframt mið af samfélaginu sjálfu. Neyslusamfélagið er í sinni 

einföldustu mynd samfélag sem annars vegar er sniðið að neyslu og svo hins 

vegar sýningu á þeirri vöru og þjónustu sem neytt er, en með því öðlast 

neytendur álit annarra, skapa sér sjálfsmynd og stöðu innan samfélagsins. 

Neyslan er því ekki eingöngu til þess að uppfylla einfaldar þarfir heldur er hún 

orðin markmið í sjálfu sér, hún er félagslegt og menningarlegt ferli samofið 

táknmyndum og gildum samfélagsins (Firat o. fl., 2013, bls 182-203).  

 

1.2. Neytendahegðun: 

Þegar neytendur uppfylla þarfir og langanir með neyslu birtist það í hegðun 

þeirra. Solomon og fleiri (2006) skilgreina neytendahegðun á eftirfarandi hátt: 

 

Neytendahegðun er það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur eða 

hópur velur, kaupir, notar eða losar sig við vöru, þjónustu, hugmynd eða 

upplifun til að fullnægja þörf eða löngun (Solomon o. fl., 2006, bls 6). 

 

Neytendur eru stór og fjölbreyttur hópur, allt frá 6 ára barni sem suðar í foreldri 

um sælgæti og til stjórnenda stórfyrirtækja sem huga að kaupum á nýju og dýru 

tölvukerfi. Með auknu vægi neyslu í samfélögum er aukinn áhugi á 

neytendahegðun enda er neysla drifkrafturinn í flestum hagkerfum heimsins og 
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því mikilvægt að skilja hvað stjórnar neytendahegðun og hvernig er hægt að 

hafa áhrif á hana (Solomon o. fl., 2006, bls. 6). 

 

Ákvörðun um kaup á vöru eða þjónustu er oft byggð á langri skoðun, 

samanburði á valkostum og mati á kostum og göllum mismunandi tegunda. 

Önnur kaup eru tilfallandi og byggja kannski á engu öðru en að hafa séð vöruna 

til sýnis við kassa í verslun. Möguleikar markaðsfræðinga til að hafa áhrif á 

þessar kaupákvarðanir byggja að mestu leyti á því hve vel þeir skilja neytendur 

og hegðun þeirra. Það er því nauðsynlegt að þekkja þarfirnar og hvernig þeim 

er fullnægt (Belch og Belch, 2007, bls. 105). 

 

Þegar rætt er um neytanda er oftast vísað til einstaklings, sem hefur ákveðnar 

þarfir eða langanir sem hann uppfyllir með kaupum og losar sig svo við vöruna. 

Þetta er hins vegar einföldun því oft koma margir aðilar að ferlinu. Kaupandi 

(e. purchaser) og notandi (e. user) eru til að mynda ekki alltaf sami aðilinn, s.s. 

þegar foreldrar versla í matinn fyrir fjölskylduna eða föt á börnin sín. Öðrum 

stundum er einhver áhrifavaldur (e. influencer) varðandi kaup, s.s. vinur sem 

hefur áhrif með ráðleggingum með eða móti ákveðinni vöru án þess að 

viðkomandi sé kaupandi eða notandi hennar. Að lokum geta neytendur verið 

hópar eða fyrirtæki/stofnanir þar sem einstaklingur tekur ákvörðun um kaup 

sem svo margir innan þeirrar skipulagsheildar koma til með að nota, t.d. 

innkaupadeild fyrirtækis sem kaupir skrifstofuvörur, s.s. pappír og penna 

(Solomon o. fl., 2006 , bls.7). 

 

Þó að fólk hafi lengi verið neytendur er það fremur nýlega sem neysla fólks sem 

slík varð að rannsóknarefni og það var ekki fyrr en um 1970 sem háskólar hófu 

að kenna námskeið um neytendahegðun. Fagið er ungt og nokkuð sérstakt í 

þeim skilningi að fólk úr mjög mismunandi áttum og með mismunandi 

fræðilegan grunn vinnur að neytendarannsóknum, allt frá sálfræðingum, 

félagsfræðingum, mannfræðingum og til bókmenntafræðinga. Þessir 

fræðimenn nálgast fagið jafnframt með mjög mismunandi hætti og 

rannsóknarefnin eru fjölbreytt, allt frá áherslu á einstaklinga sem neytendur og 

að neyslu menningarhópa og samfélaga. Eftir því sem fagið hefur þróast hafa 

áherslur á rannsóknum innan þess breyst og færst frá því að einblína á kaupin 
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sjálf og aðdraganda þeirra og til þess sem er í dag þegar neytendahegðun er 

rannsökuð í víðara samhengi, þar sem það sem á sér stað fyrir og eftir kaupin 

er hluti af hegðun og neyslu neytenda. Þessi áherslubreyting hefur leitt til þess 

að við skilgreinum samfélög í dag sem neyslusamfélög (Solomon o. fl., 2006, 

bls 23-27). 

 

Síðustu 20 ár hafa verið gerðar margar neytendarannsóknir á samfélagslegum, 

menningarlegum og hugmyndafræðilegum þáttum neyslu. Arnould og 

Thompson (2005) hafa nefnt þessa aðferðafræði í neytendarannsóknum 

Neytenda-menningar kenningar (e. consumer culture theory, CCT) þó að ekki 

sé um eiginlega kenningu að ræða heldur miklu fremur sameiginlega fræðilega 

nálgun á viðfangsefninu (Arnould, Thompson, 2005, bls 868). 

 

Í grein Arnould og Thompson (2005) kemur fram að skv. Belk (1986, 1987) og 

Holbrook (1987) hafi rannsóknir á neytendahegðun verið of mikið miðaðar við 

stjórnunarleg sjónarmið markaðsfræðinnar sem sé of takmarkað sjónarhorn á 

neytendahegðun þar sem hegðun neytenda nái yfir mun víðtækara svið. Þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar undir formerkjum CCT hafa aukið verulega 

skilning á neytendahegðun og varpað ljósi á félagslega þætti hennar í tengslum 

við: 

 Sjálfsmynd neytenda – Skoðað er hvernig neytendur nota markaðsefni 

til að skapa sér sjálfsmynd, Belk (1988) og Hill (1991) ásamt fleirum 

komust að þeirri niðurstöðu að markaðurinn væri orðinn uppspretta 

fyrirmynda og táknmynda sem neytendur nota til að skapa sína eigin 

sjálfsmynd t.d. kaup á dýrum merkjafatnaði, iphone og ákv. 

bíltegundum s.s. BMW eða Benz af því auglýsingar gefa til kynna að 

staða viðkomandi eigi að endurspeglast í þessum vörum. 

 Markaðs menningu – Fjallar um neytendur sem framleiðendur 

menningar til dæmis rannsökuðu Belk og Costa (1998) og einnig 

Kozinets (2002) hvernig neytendur mynda sín á milli félagslega 

samstöðu og skapa sjálfviljugir áberandi brothættan og hugsanlega 

skammvinnan menningarheim byggðan á sameiginlegri neyslu. Dæmi 

um slíkt gæti verið hjólabrettafólk. 
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 Söguleg áhrif samfélags á neyslu – Skoðað hvernig menning og 

samfélag hefur áhrif á neyslu, hlutir eins og stétt, staða, kynþáttur, kyn, 

heimilið og félagsleg hlutverk skipta máli. Otnes, Lowrey  og Kim 

(1993) komust t.d. að þeirri niðurstöðu að neytendur séu þáttakendur í 

„leikriti“ þar sem þeir leika mismunandi hlutverk. Fræðimenn eru að 

skoða hvað neyslusamfélagið sé, hvernig það verði til og hvernig því sé 

haldið við.  

 Miðlun hugmyndafræði markaðshyggjunnar og túlkun neytenda á því 

snýst um hugmyndafræði neytenda, Hirchmann (1988) skoðaði t.d. 

hvaða skilaboð um norm og reglur fjölmiðlar senda frá sér um neyslu 

og hvernig neytendur skilja þessi skilaboð og bregðast við. Neytendur 

eru túlkendur þessara skilaboða og sú túlkun getur verið allt frá því að 

fallast alfarið á ráðandi viðhorf sem birtast í auglýsingum og til þess að 

vísvitandi hafna þeim og ganga gegn þeim viðhorfum sem markaðurinn 

heldur á lofti.  

(Arnould, Thompson, 2005, bls 871-875). 

 

Neytendahegðun er því flókið fyrirbæri sem er sennilega best skýrt sem ferli. 

Þessu ferli lýkur ekki við kaupin sjálf heldur heldur það áfram og hegðunin 

mótast ekki síður eftir kaup og neyslu. Þótt skiptin sjálf séu ennþá mjög 

mikilvægur þáttur í neytendahegðun er sú skoðun ríkjandi í dag að það þurfi að 

horfa á víðari mynd, sem inniheldur alla þá þætti sem hafa áhrif á neytendur 

fyrir, á meðan og eftir kaup (Solomon o. fl., 2002, bls.7). 

 

Til að skilja neytendahegðun er nauðsynlegt að skilja þetta ferli sem á sér stað 

þegar ákvörðun um kaup er tekin. Þetta ferli hefst með áreiti frá umhverfinu og 

sálfræðilegir þættir í bland við persónueinkenni neytenda leiða til ákvarðana 

sem snúa að kaupum t.d. hvaða vara, hvaða vörumerki, hvernig 

greiðslufyrirkomulagi er háttað og svo framvegis. Mynd 1 sýnir módel af þessu 

ferli og það er hlutverk markaðsfræðinga að skilja hvað á sér stað í hverju skrefi. 

Allt frá því neytandi verður fyrir áreiti og þar til hann tekur ákvörðun um kaup 

og hvernig hann hegðar sér eftir þau (Kotler og Keller, 2006, bls. 184). 
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Mynd 1. Ferlið sem á sér stað frá því áreiti berst frá umhverfi og þar til neytandi tekur 

ákvörðun um kaup (Kotler og Keller, 2006, bls 184).  

Markaðsfræðingar hafa sett fram nokkur módel fyrir kaupferli neytenda sem 

ætlað er að skilgreina skrefin sem neytandi fer í gegnum við kaupin. Módelið 

sem markaðsfræðin hefur mikið notast við var upphaflega sett fram af E. St. 

Elmo Lewis árið 1897 sem hann nefndi AIDA (e. Attention, Interest, Desire, 

Action) athygli, áhugi, Þrá, aðgerð, Lewis kynnti þetta í tengslum við áhrif 

auglýsinga á sölu. Árið 1925 lagaði Edward K. Strong þessar hugmyndir Lewis 

að markaðsfræði almennt og bætti við líkingunni við trekt. Síðan þá hafa 

markaðsfræðingar nokkrum sinnum aðlagað og endurbætt þessar hugmyndir 

um kauphegðun til að endurspegla breytingar og ný sjónarhorn (Wijaya, 2012, 

bls 73-76). 

 

Markaðsfræðin hefur því hátt í 100 ár  notað samlíkingu við trekt (e. marketing 

funnel) þegar rætt er um snertipunkta við neytendur, en skv. henni byrja 

neytendur með marga valkosti í huga þegar kaup eru áætluð, þessum valkostum 

er svo fækkað smátt og smátt við nánari skoðun á þessum kostum og að endingu 

situr einn kostur eftir (Edelman, 2010, bls. 64-66).  

 

Kaupferlið hefst með því að neytandi áttar sig á þörf, ástæða þarfar getur verið 

utanaðkomandi áreiti t.d. auglýsinga s.s. nýr sími kemur á markað eða 

persónulegri þörf s.s. hungur eða bílinn eyðileggst og þörf á nýjum. Þegar 

þörfin er til staðar fer neytandi að afla sér upplýsinga um vörur sem geta 

uppfyllt þörfina, neytandinn skoðar upplýsingar hjá framleiðendum, skoðar 

netið, ræðir við ættingja og vini, les tímarit og svo framvegis. Eftir því sem 
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neytandinn aflar meiri upplýsinga hafnar hann valkostum sem uppfylla ekki þær 

kröfur sem hann gerir og fækkar þannig valkostunum. Að lokum situr einn 

valkostur eftir sem neytandanum líst best á og uppfyllir best væntingar hans. 

Lokaskrefið eru svo kaupin sjálf, þar hugar neytandinn að þáttum sem snúa að 

söluaðila s.s. hvar best sé að kaupa vöruna, t.d. lægsta verðið, mismunandi 

greiðslumöguleikar, betri ábyrgð eða þjónusta og annað er skiptir neytandann 

máli (Kotler og Keller, 2006, bls. 191-199).  

 

Samantekt á ferlinu sem hér var lýst má sjá á mynd 2.  Til að ná til neytenda í 

þessu ferli hafa auglýsendur jafnan notað hefðbundna miðla s.s. sjónvarp, 

tímarit og útvarp á fyrirfram skilgreindum snertipunktum til að vekja áhuga 

neytenda á sinni vöru.  

 

Mynd 2. Kauptrektin lýsir ákveðinni sýn á kauphegðun neytenda, ferlið byrjar efst og 

færist niður. (Court, Elzinga, Mulder og Vetvik, 2009). 

 

David Edelman (2010) fjallar um rannsókn David Court og fleiri (2009) sem 

komast að þeirri niðurstöðu að neytendur noti aðra aðferð við ákvörðun á hvaða 

vara uppfylli þeirra þarfir best. Í stað þess að byrja með breitt úrval valkosta 

sem er svo smám saman þrengt nota neytendur fremur endurtekna skoðun á 

valkostum, en myndræna framsetningu á þessu ferli má sjá á mynd 3.  
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Mynd 3. Ákvörðunarferli neytenda skv. athugunum Court og fleiri (Court o.fl., 2009).  

 

Þessu ferli má skipta í 4 stig: 

 Íhugun: valkostir eru valdir út frá því sem neytandinn þekkir, t.d. útfrá 

auglýsingum, vörukynningum eða eitthvað sem vinir eða kunningjar 

eiga og nota. Oft er valkostum fækkað strax á þessu stigi.  

 Mat: Á þessu stigi bætast oft nýir valkostir við eftir því sem neytandinn 

kynnir sér málin betur s.s. hjá söluaðilum, dómum um vöruna og reynslu 

annarra af notkun á henni. Öðrum valkostum sem voru til skoðunar í 

upphafi er svo hugsanlega hafnað. 

 Kaup: Kaupin eru oft ekki ákveðin endanlega fyrr en komið er í verslun 

og líkur á að hætt sé við kaup á þessum tímapunkti sé upplifun 

neytandans ekki nógu góð t.d. af þjónustu sölumanneskju. Þessi 

snertipunktur virðist því hafa meira vægi en áður var talið. 

 Njóta: Eftir kaup myndar neytandinn oft dýpri tengsl við vöruna þegar 

hann byrjar að nota hana. Neytendur fara að rannsaka hvernig varan er 

notuð og nota til þess netið, þeir tjá sig um sína upplifun á spjallsíðum 

jákvætt eða neikvætt, mæla með vörunni eða gegn henni. Þessi 

snertipunktur hefur lengi vel ekki haft mikið vægi meðal markaðsaðila 

en virðist skipta gríðarlega miklu máli og getur haft mjög mikið að segja 
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þegar kemur að íhugunar- og mats-stigi hjá öðrum neytendum sem eru 

að huga að kaupum á sömu vöru.  

 

Þó þetta sé kannski ekki stórkostleg breyting á sýn markaðs aðila á því ferli sem 

neytendur fara í gegnum eru áhrifin fyrir markaðsfræðina talsverð og snúa helst 

að því hvernig og hvar fjármagni er varið í markaðsstarfi. Í stað þess að einblína 

á að eyða mestu fjármagni í hefðbundna auglýsingamiðla ætti fremur að horfa 

til þess hvernig hægt sé að ná til neytenda á mismunandi stigum í ferlinu. Eins 

hafa kostnaðaráætlanir í markaðstarfi verið gerðar í samræmi við stefnu sem er 

úrelt. Samskipti við neytendur eru ekki lengur einhliða og það þarf að taka inn 

í útreikninga kostnað við að halda úti eigin miðlum s.s. vefsíðu, við að útbúa 

efni s.s. kennslumyndbönd og annað slíkt fyrir netið (t.d. youtube) og svo 

samskipti við neytendur á þeirra eigin miðlum svo sem bloggsíðum (Edelman, 

2010, bls. 64-66). 

 

1.3. Hefðbundið markaðsstarf 

Margar ólíkar skilgreiningar eru til á markaðsstarfi og fer það eftir því hvar 

borið er niður hvaða skilningur fæst. Sumir skilgreina markaðsstarf sem 

sölutengda starfsemi, aðrir benda á markaðsrannsóknir eða vöruþróun og enn 

aðrir nefna auglýsingar og kynningarmál. Allt er þetta hluti af markaðsstarfi en 

það er heildin sem myndar markaðsstarf ekki einstakir hlutar.  

Í þessari ritgerð verður byggt á skilgreiningu AMA (e. American Marketing 

Association) á markaðstarfi en hún er eftirfarandi:  

 

Markaðsstarf er það hlutverk og þeir ferlar skipulagsheilda sem skapa, 

koma til skila og deila með viðskiptavinum einhverju virði (hvort sem 

það er í formi vöru eða þjónustu) og svo hvernig skipulagsheildin 

viðheldur sambandinu við viðskiptavininn á þann hátt að það sé til hags 

fyrir skipulagsheildina og aðra hlutaðeigandi (Belch og Belch, 2007, 

bls. 7). 

 

Markaðsfræði fjallar því um sambandið sem hægt er að mynda við viðskipavini 

og skynjað virði þeirra viðskipta sem eiga sér stað. Þær skipulagsheildir sem ná 
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árangri átta sig á því að það skiptir meginmáli að ná góðu sambandi við 

viðskiptavininn og viðhalda því sambandi með þeim hætti að viðskiptavinurinn 

skynji að hann sé að fá eitthvað fyrir sinn snúð. Viðskiptavinur leggur upp með 

að hagnast á viðskiptum, þ.e. öll fyrirhöfn og kostnaður samfara því að fá vöru 

eða þjónustu er metinn í samanburði við skynjað virði þess sem hann fær í 

staðinn (Belch og Belch, 2007, bls. 8). 

 

Þetta samband sem hér er lýst nefnist markaðsfærsla viðskiptatengsla (e. 

relationship marketing) en hún snýst um að þróa tengslin við rétta markhópinn 

og ekki bara með stjórnun viðskiptatengsla heldur líka stjórnun tengsla við 

samstarfsaðila. Þeir aðilar sem gegna lykilhlutverkum í markaðsfærslu 

viðskiptatengsla eru: viðskiptavinir, starfsmenn, samstarfsaðilar í 

markaðssetningunni s.s. dreifingaraðilar, umboðsmenn, birgjar og fleiri og svo 

þeir sem hafa með fjármálahliðina að gera s.s. hluthafar, fjárfestar og 

greiningaraðilar (Kotler og Keller, 2006, bls. 17-18). 

 

Síðustu ár hefur áherslan á markaðsfærslu viðskiptatengsla aukist og sú aukning 

á sér nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi eru viðskiptavinir orðnir kröfuharðari sem 

kemur fram í því að vara og þjónusta þarf sífellt að vera af hærri gæðum, á 

lægra verði og þægilegri á allan hátt en áður. Auk þess vilja viðskiptavinir fá 

vöruna sérsniðna að sínum þörfum og löngunum, en framfarir í tækni og 

samskiptamátum gera slíkt fjárhagslega fýsilegt. Til þess þarf hinsvegar að 

þekkja þessar þarfir og langanir. Í öðru lagi er ástæða þessarar áherslu á 

sambandið við viðskiptavini sú að það er einfaldlega miklum mun hagkvæmara 

fjárhagslega að halda í núverandi viðskiptavini en að afla nýrra (Belch og 

Belch, 2007, bls. 8). 

 

Markaðsstarf sem byggir á að rækta tengsl við viðskiptavini er langtímastefna 

þar sem takmarkið er langtímahagsmunir viðskiptavina og mælikvarðinn á hve 

vel tekst til er langtímaánægja viðskiptavina sem halda áfram í viðskiptum. 

Markaðsfærsla viðskiptatengsla krefst þess að allar einingar fyrirtækis vinni 

saman að því markmiði að þjóna viðskiptavininum og felur í sér að byggja upp 

sambandið á mörgum sviðum, félagslegum, hagrænum, tæknilegum og 
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lagalegum. Niðurstaðan sem sóst er eftir er mikil viðskiptatryggð viðskiptavina 

(Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2005, bls. 476.) 

 

Eftir því sem fyrirtæki og skipulagsheildir horfa meira til þess að halda 

núverandi viðskiptavinum eru sífellt fleiri þeirra að þróa hjá sér svonefnd CRM 

kerfi (e. customer relationship management) En slík kerfi eru sérhönnuð fyrir 

kerfisbundna skráningu og utanumhald gagna um hegðun og óskir neytenda og 

viðskiptavina til að fyrirtækin geti lagað vöru og þjónustu sína  að þeim þörfum 

sem þessir aðilar hafa (Belch og Belch, 2007, bls. 8).  

 

Stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) gengur út á að halda utan um allar 

nauðsynlega upplýsingar um viðskiptavini og alla snertipunkta við þá, en 

snertipunktar eru þau tilvik sem viðskiptavinur kemst í snertingu við vöru og 

vörumerki, allt frá persónulegri notkun og til skilaboða í auglýsingum. Stjórnun 

viðskiptatengsla gerir fyrirtækjum kleift að veita fyrsta flokks 

neytendaþjónustu út frá vitneskju um viðskiptavini og þau geta sérsniðið 

markaðsstarf sitt að viðskiptavinum sínum og þeim þörfum sem þeir hafa. Með 

vel útfærðri stjórnun viðskiptatengsla er meðal annars hægt að: 

 Greina hverjir raunverulegir viðskiptavinir eru sem og hverjir væru 

hugsanlegir viðskiptavinir. 

 Skilgreina þarfir viðskiptavina og séð hvaða v.v. skila mestum tekjum.  

 Lagað vörur, þjónustu og skilaboð að hverjum viðskiptavin. 

 Haldið betur í viðskiptavini og komið í veg fyrir að þeir leiti annað. 

 Aukið hagnað sem hver viðskiptavinur skilar. 

 Aukið sölu á söluaukum. 

(Kotler og Keller, 2006, bls 152-154). 

 

Stjórnun viðskiptatengsla byggir á söfnun upplýsinga og vistun þeirra í 

gagnagrunnum sem svo er hægt að leita í þegar þörf er á og greina gögnin miðað 

við þær forsendur sem vinna á með. Í framhaldinu er hægt skilgreina 

vöruframboð og kynningarstarf út frá niðurstöðum leitarinnar, gott dæmi um 

hvernig svona virkar er Amazon, en þegar viðskiptavinur skráir sig inn á 

vefsíðu fyrirtækisins er honum heilsað með nafni og honum birtar upplýsingar 
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og skilaboð um vörur sem eru sniðnar að fyrri sögu viðskiptavinarins um kaup 

og leit á vef Amazon, t.d. nýjar bækur frá höfundi sem viðkomandi hefur keypt 

nokkrum sinnum áður og bækur um sambærilegt efni. Eins eru birtar 

upplýsingar um vörur sem viðskiptavinir sem skoðuðu sömu vöru skoðuðu líka 

s.s. önnur svipuð eða tengd vara og söluaukar. 

Slíkur gagnagrunnur þarf því að geyma ýmsar upplýsingar um viðskiptavini t.d. 

fyrri kaup, lýðfræði hans, áhugamál og annað það sem máli skiptir, allt eftir því 

hver viðskiptavinurinn er og hvaða vöru og þjónustu fyrirtækið er að bjóða 

(Kotler og Keller, 2006, bls 162-163). 

 

Stjórnun viðskiptatengsla er þó ekki gallalaus því að kerfið sem liggur á bak við 

slíkt kallar á öflug tölvukerfi og hugbúnað sem eru flókin í uppsetningu og 

notkun og krefst sérhæfðrar þekkingar starfsfólks til að nota það, kostnaður við 

þetta er því talsverður. Einnig á slíkt kerfi ekki alltaf rétt á sér og það hentar 

ekki í öllum tilfellum, s.s. ef kaup eru ólíkleg til að vera endurtekin nægilega 

oft. Til að mynda er ólíklegt að fólk kaupi flygil oft á ævinni og því lítið gagn í 

því að setja slíkt kerfi upp fyrir söluaðila þeirra. Eins hentar þetta ekki þegar 

viðskiptavinatryggð er lítil eða hver sala er upp á tiltölulega lágar upphæðir. 

Það getur aukinheldur verið vandkvæðum bundið að fá starfsmenn í 

fyrirtækjum til að nýta gögnin og mörgum finnst einfaldara að nota frekar bara 

gamla lagið. Ennfremur er það með öllu óvíst að viðskiptavinir vilji að fyrirtæki 

sé að safna upplýsingum um persónulega hagi og hegðun þeirra til að nota í 

markaðsstarfi sínu og það þarf að gæta þess að lögum er snúa að 

persónuupplýsingum sé framfylgt. Að lokum er ekki öruggt að forsendur sem 

unnið er útfrá fái staðist, það er t.d. ekki víst að tryggir viðskiptavini séu 

hagkvæmari en aðrir, þeir sem kaupa mikið eru hugsanlega meðvitaðir um það 

og krefjist afslátta eða sérmeðferðar sem veldur því að minna hefst upp úr sölu 

til þeirra. Þannig að stjórnun viðskiptatengsla kostar talsverða fyrirhöfn og 

fjármuni en þegar vel er að þessu staðið skilar þessi aðferð meiru en hún kostar 

en grundvallarforsenda er að undirbúningur sé góður og öll vinna í tengslum 

við kerfið vel ígrunduð og skipulögð (Kotler og Keller, 2006, bls 165-166). 
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1.4. Heildræn markaðsfærsla 

Í gegnum tíðina hefur megináhersla fyrirtækja verið á hefðbundna fjölmiðla (e. 

mass media) , svo sem auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi og prentmiðlum,  til að 

koma skilaboðum um vöru og þjónustu til skila. Með breyttu umhverfi, bæði í 

fjölmiðlun, tækni og ekki síst varðandi neytendur sjálfa hefur aðilum á markaði 

orðið ljós nauðsyn þess að bregðast við og breyta áherslum í markaðsstarfi 

(Belch og Belch, 2007, bls 10-12). 

 

Til að bregðast við þessum breytingum hafa markaðsfræðingar þróað það sem 

er kallað heildræn markaðsfærsla en hún gengur út að að markaðsstarfið taki 

tillit til alls þess sem máli skiptir og nauðsynlegt er að hafa breiða samþætta 

sýn. Heildræn markaðsfærsla  inniheldur fjögur atriði en þau eru  

 Markaðsfærsla viðskiptatengsla, byggir á því að viðhalda góðu 

sambandi við alla aðila sem geta haft bein eða óbein áhrif á árangursríkt 

markaðsstarf. Sambandið þarf að vera fullnægjandi fyrir alla lykilaðila 

sem að því koma, viðskiptavini og birgja. Til að framkvæma þetta er 

nauðsynlegt að fyrirtæki notist við stjórn viðskiptatengsla (e. CRM) og 

nýti þær upplýsingar sem þar eru geymdar. 

 Samþætt markaðsstarf, gengur út á að þróa, koma til skila og afhenda 

neytendum virði (e. value). Þetta felur í sér ýmiskonar ákvarðanir um 

aðgerðir í markaðsstarfinu sem auka þetta virði. Markaðsstarf er af 

ýmsum toga en ein hefðbundin útfærsla þess er samval markaðssráðana 

og er lýst betur hér síðar. Samþætt markaðsstarf samhæfir allar aðgerðir 

í markaðsstarfinu. 

 Innra markaðsstarf, snýr að því að allir starfsmenn stefni í sömu átt og 

vinni saman, þeir séu allir á sömu blaðsíðu og að allar aðgerðir taki mið 

af þörfum viðskiptavinarins. 

 Samfélagslega ábyrgt markaðsstarf, tekur með í reikninginn að 

siðferðileg, lagaleg, samfélagsleg og umhverfisleg atriði skipta máli 

þegar kemur að markaðsstarfi og það getur jafnvel aukið sölu og hagnað 

sé rétt að því staðið. 

(Kotler og Keller, 2006, bls 17-22). 
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Markaðsfræði snýst um það að liðka fyrir viðskiptum og þróun sambanda með 

því að skoða og flokka þarfir og óskir neytenda, þróa vöru eða þjónustu sem 

uppfyllir þessar þarfir, bjóða það til sölu á ákveðnu verði á ákveðnum stað með 

ákveðnum hætti og þróa leið til að kynna þessa vöru eða þjónustu fyrir 

viðskiptavinum og vekja með því áhuga þeirra á henni. Það ferli sem hér er lýst 

felur í sér markaðsráðana fjóra eða það sem kallað er vara, verð, vettvangur og 

vegsauki en grunnhlutverk markaðsstarfs er að sameina þessa fjóra þætti og 

bjóða vöruna eða þjónustuna neytendum á markaði. Þetta er nefnt samval 

söluráðanna eða markaðsráðanna (e. marketing mix). Markaðsráðarnir eru háðir 

hver öðrum og jafnvægi þarf að ríkja á milli þeirra (Belch og Belch, 2007, Bls. 

9). 

 

Mynd 4 sýnir dæmi um flokkun á ýmsum þeim þáttum sem falla undir einhvern 

hinna fjögurra markaðsráða. 

 

Mynd 4. Markaðsráðarnir og samval þeirra (Kotler og Keller, 2006, bls 19). 

 

Markaðsráðarnir eru hagnýt tól hver um sig sem fyrirtæki þurfa að blanda 

saman til að ná fram þeim viðbrögðum sem þau sækjast eftir á markaðnum sem 
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sótt er á. Markaðsráðarnir fela í sér allt það sem fyrirtæki getur gert til að hafa 

áhrif á eftirspurn eftir vöru sinni eða þjónustu (Kotler o.fl., 2005, Bls 34).  

Hér á eftir er gerð nánari grein fyrir hverjum markaðsráði fyrir sig. 

 Markaðsráðurinn vara vísar til þeirrar vöru og eða þjónustu sem 

fyrirtæki býður viðskiptavinum á markaði, vara er hvaðeina sem hægt 

er að bjóða til sölu til notkunar eða neyslu sem gæti svalað löngunum 

eða þörf og getur verið bæði áþreifanleg eða óáþreifanleg s.s. hlutir, 

þjónusta, hugmyndir, einstaklingar, staðir og skipulagsheildir.  

 Markaðsráðurinn verð er sú upphæð sem sett er á vöru eða þjónustu, eða 

summa þess virðis sem neytendur skiptast á til að geta notið þeirra gæða 

sem vara eða þjónusta fela í sér. 

 Markaðsráðurinn vegsauki eru allar þær aðgerðir sem notaðar eru til að 

koma upplýsingum til skila á markaði til markhóps um ákveðna vöru 

eða þjónustu og þá kosti og gæði sem hún býður og hvetur neytendur til 

þess að kaupa hana. 

 Markaðsráðurinn vettvangur eru allar aðgerðir sem fyrirtæki notar og 

gera vöru eða þjónustu aðgengilega á markaði fyrir neytendur. (Kotler 

o.fl., 2005, Bls 34)  

 

Mikilvægt er að blanda þessum þáttum rétt saman og það gerist ekki af sjálfu 

sér. Markaðsfólki ber því nauðsyn til að þekkja þessa þætti vel, hvaða atriði 

skipti máli í hverjum og einum og hvernig hægt er að tengja þá saman og mynda 

með þeim heildræna markaðsfærslu. Til þess að það sé unnt þarf að greina 

markaðinn með markaðsrannsóknum og þau gögn sem þannig er aflað eru 

notuð til að þróa skipulag markaðsfærslunnar og samsetningu markaðsráðanna 

(Belch og Belch, 2007, bls 9). 

 

Markaðsrannsóknir eru því nauðsynlegar til að afla upplýsinga um hvaða 

breytingar hafa orðið og laga markaðsstarfið svo að þeim en hluti af því er að 

átta sig á breyttri hegðun neytenda sem lýst var í kaflanum um neytendahegðun. 

Næst er farið yfir umhverfistbreytingar og áhrif þeirra á markaðsstarf.  
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1.5. Áhrif umhverfisbreytinga á markaðsstarf. 

Djúpar efnahagslægðir hafa jafnan mikil áhrif á fjölda neytenda og 

langtímaáhrif á neytendahegðun. Áður en fjármálakreppan 2008 skall á voru 

margir neytendur farnir að einfalda neysluna eftir að vera komnir með nóg af 

sóun og gegndarlausri neyslu í kjölfar 15 ára hagsældar. Efnahagsþrengingarnar 

hafa flýtt fyrir þessari þróun. Umrótið í efnahag neytenda hefur leitt til 

lykilbreytinga á hegðun þeirra,  þeir leita eftir einfaldari vöru og þjónustu sem 

einfaldar þeim lífið, fyrirtækjum sem haga sér á siðlausan hátt er refsað. 

Neytendur vilja heilsusamlegri og nýtnari neyslu og þeir eru fljótir að skipta á 

milli vörumerkja ef þeir skynja að betra bjóðist. Á sama tíma eru lífrænar vörur 

óvinsælli en áður sökum kostnaðar og frekar horft til þess að minnka sóun og 

lækka kostnað. Virðing fyrir stjórnvöldum hefur aukist og þeim ætlað að koma 

á betra regluverki sem ætlað er að laga ástandið. Siðræn neysla (e. ethical 

comsumption.)  svo sem kaup á vöru sem styðja góðgerðarmál og vistvænt 

umhverfi hefur minnkað, neytendur eru uppteknari af eigin hag og hagstæðu 

verði vöru frekar en að skapa sér ímynd hins meðvitaða og ábyrga borgara 

(Flatters, Wilmott, 2009, bls 106-112). 

 

Auk breytinga á hegðun vegna kreppunnar 2008 hefur lýðfræði neytenda breyst 

mikið síðustu áratugi frá því sem var fyrir aldamótin og á síðustu öld, s.s. 

fjölskyldumynstur. Foreldrar eru jafnan báðir útivinnandi, fleiri konur eru á 

vinnumarkaði og hlutfall einstæðinga hækkar sífellt. Hin hefðbundna fjölskylda 

hefur breyst mikið frá því sem áður var og þróunin er sú sama í flestum löndum, 

hjónum með börn hefur fækkað, fjöldi vinnandi kvenna aukist mikið, bæði 

einstæðra mæðra sem og einstæðinga. Þetta eykur t.d. eftirspurn eftir hreinsun 

á fatnaði, tilbúnum réttum í verslunum og svo framvegis. Þessar breytingar 

valda því að markaðsfræðingar þurfa að taka tillit til þessara breyttu forsendna 

á fjölskylduhögum í öllu markaðsstarfi t.d. þurfa einstæðingar minni skammta 

í matvöruverslunum, smærri íbúðir, afkastaminni heimilistæki, meiri 

afþreyingu og svo framvegis. Þetta augljóslega hefur mikil áhrif á bæði þróun 

á vöru og þjónustu en ekki síður hvernig sú vara er kynnt fyrir neytendum 

(Kotler o.fl., 2005, bls. 100). 
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Þróun fjölskylduformsins á Íslandi hefur verið með svipuðum hætti en þó 

nokkuð sérstök síðastliðinn áratug en fyrrihluta hans var talsverð fólksfjölgun 

árlega eða um 2% sem náði hámarki í janúar 2009 en það ár fækkaði svo 

Íslendingum í fyrsta skipti síðan 1888. Innflytjendum hefur að sama skapi 

fjölgað mikið á þessum áratug og voru innflytjendur mest 9% af heildaríbúum 

landsins árið 2009, þeim hefur fækkað síðan og eru nú 8.1% Kynjahlutföll eru 

nokkuð jöfn heilt yfir en þó fer það mjög eftir þéttbýlisstigi. Konur eru fleiri en 

karlar í þéttbýli eða 1000 á móti 983 körlum en í strjálbýli eru 1118 karlar á 

móti 1000 konum. (Forsætisráðuneytið, 2009, bls 9). 

Breytingar á fjölskyldusamsetningu á Íslandi má sjá mjög skýrt í töflu 2. og 

sýnir sömu þróun og verið hefur í öðrum löndum. 

 

Tafla 2. Breytingar á fjölskylduformi á Íslandi 2001-2013 (Hagstofan, 2013). 

Fjölskylduform 2001 2013 % Breyting  

      

íbúafjöldi 283.361 321.857 13,59 

Einstaklingar 76.061 98.508 29,51 

Hjónaband án barna 23.520 29.636 26,00 

Hjónaband með börn 23.839 22.690 -4,82 

Óvígð sambúð án barna 2.960 3.322 12,23 

Óvígð sambúð með börn 8.871 9.784 10,29 

Karl með börn 839 1.129 34,56 

Konur með börn 9.925 11.607 16,95 

Alls aðrir en einstaklingar 69.954 78.168 11,74 

 

Á tólf  árum hefur einstaklingum án barna fjölgað um rúm 29% en á sama tíma 

hefur íbúum á Íslandi fjölgað um tæp 14%. Hjónaböndum án barna hefur 

fjölgað um 26% en hjónaböndum með börn hefur fækkað um tæp 5%. Aðrar 

tölur sýna allar talsverðar breytingar á fjölskyldumynstri og viðbúið að það 

sama eigi við hér á landi hvað breytingar á eftirspurn eftir vöru og þjónustu 

varðar og í öðrum vestrænum löndum (Hagstofan, 2013). 

 

Með breyttu tækniumhverfi þurfa markaðsfræðingar að hugsa upp á nýtt 

hlutverk mismunandi miðla og kynningarráða. Auglýsingar sem beint er að 
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markaðnum í heild hafa jafnan verið ráðandi í markaðssetningu en með nýrri 

tækni hefur vægi þeirra í hefðbundnu formi farið minnkandi. Þessi 

áherslubreyting frá heildarmarkaðssetningu til hlutaðrar markaðssetningar 

skapar ákveðin vandamál því neytendur gera ekki sama greinarmun á hvar eða 

hvernig auglýst er og markaðsfræðingar gera. Hugi fyrirtæki ekki að þessum 

þáttum sem heild og sendir t.d. ein skilaboð í auglýsingum á markaðinn í heild, 

önnur skilaboð með tilboðum og þau þriðju með vörumerkingum og vefsíða 

þess jafnvel úrelt, þá nær fyrirtækið í besta falli ekki því sem það vill úr 

markaðssetningunni, í versta falli gæti þetta gert neytendur fráhuga vörum 

fyrirtækisins. Vandamálið við að samræma þessa hluti er að þau skilaboð sem 

fyrirtæki senda frá sér koma jafnan frá mismunandi deildum innan þeirra, 

auglýsingar koma frá markaðssviðinu, persónuleg sala frá sölusviðinu, 

almannatengsl frá almannatengslasviðinu, svo eitthvað sé nefnt. Samskipti á 

milli þessara sviða eru oft ekki nógu góð og afleiðingin eru ruglandi skilaboð 

sem jafnvel eru í mótsögn hver við önnur (Kotler o.fl., 2005, bls. 721-727). 

 

Bandarískir neytendur verða fyrir að meðaltali 3.000 auglýsingum af öllu tagi 

á dag, sem kosta auglýsendur 244 milljarða Bandaríkjadala á ári. Þessi fjöldi 

auglýsinga hefur orðið til þess að neytendur hafa lært að horfa framhjá og taka 

ekki eftir langstærstum hluta þessarar markaðssetningar. Könnun Adweek 2007 

leiddi í ljós að 84% neytenda telja að flestu sé ofgert í auglýsingum í dag og 

72% sögðu að þeir væru þreyttir á því að sífellt væri verið að reyna að selja 

þeim alls kyns hluti (Gilbreath, 2010, engin bls). 

 

Rannsóknir Nielsen í Bandaríkjunum hafa sýnt að aðgengi neytenda að miðlum, 

til að mynda sjónvarpi og interneti, hefur aukist gríðarlega á síðustu árum og 

hefur fjöldi stöðva sem hver og einn hefur aðgang að margfaldast en 1985 voru 

heimili í Bandaríkjunum með að meðaltali 18.8 sjónvarpsstöðvar en 2007 var 

þessi tala orðin 118.6, 58% heimila sem ná yfir 100 stöðvum og 26% heimila 

sem ná á milli 60-99 stöðvum (Nielsen, 2013).  

Samkvæmt gögnum Hagstofunnar hefur samskonar þróun átt sér stað á Íslandi 

þó að það sé í minna mæli. Enn sem komið er er hægt að ná til um 90% neytenda 

á Íslandi í gegnum þrjár sjónvarpsstöðvar (Hagstofan, 2012).  

 



Viðskiptadeild Viðskipta og Raunvísindasviðs HA.  JÁH 

23 

 

Samhliða því að ný tækni skapar nýjar leiðir til að ná til neytenda hefur það 

áhrif í þá átt að hefðbundnari miðlar ná til færri neytenda í einu, internetið og 

háhraðatengingar hafa þannig minnkað þann fjölda áhorfenda sem hefðbundið 

sjónvarp og útvarp nær til og þannig dregið verulega úr  hagkvæmni þess að 

auglýsa að mestu í slíkum miðlum. Á sama tíma og áhorfendahópar minnka, 

eru neytendur jafnframt orðnir ómótækilegri en áður fyrir þeim auglýsingum 

og skilaboðum sem birtast þeim (Belch og Belch, 2007, Bls 12). 

 

Í alþjóðlegri könnun Nielsen Media á virkni auglýsinga kemur fram mun minna 

traust neytenda á auglýsingum sem greitt hefur verið fyrir en áliti og skoðunum 

þeirra sem þeir þekkja eða neytendadómum annarra neytenda á vefsíðum sem 

neytendur treysta mikið eða mjög mikið. Tafla 3 sýnir traust neytenda á ýmsu 

formi auglýsinga. 

 

Tafla 3. Traust neytenda á mismunandi formi auglýsinga (Nielsen Media, 2013). 

 

Treysti fullkomlega/að mestu Treysti ekki mikið/alls ekki 
 

 

92%

70%

58%

58%

50%

47%

47%

47%

47%

46%

42%

41%

40%

40%
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33%
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54%

58%
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64%
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Ráðleggingar fólks sem ég þekki

Álit neytenda á netinu
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Auglýsingar í sjónvarpi
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Auglýsingar í tímaritum

Skilti og aðrar auglýsingar úti við

Auglýsingar í dagblöðum

Auglýsingar í útvarpi

Auglýsingar í kvikmyndahúsum

Vörustaðsetning (e. product…

Auglýsingar á leitarsíðum netinu

Vídeóauglýsinga á netinu

Auglýsingar á samfélagssíðum

Borðaauglýsingar á netinu

Myndaauglýsingar á snjalltækjum

Textaauglýsingar á snjalltækjum
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1.5.1. Samfélagsmiðlar og ný tækni 

Vandamálið sem markaðsfræðin stendur frammi fyrir er að neytendur hafa 

breyst, bæði með tilliti til þess hvernig neytendur vilja að markaðsefni sé 

framreitt fyrir þá og líka með þeim tólum og tækni sem standa þeim til boða og 

gerir þeim kleift að loka á og flokka út auglýsingar og skilaboð sem er reynt að 

koma til skila til þeirra. Það hefur orðið tilflutningur á valdi, neytendur eru ekki 

lengur óvirkir móttakendur efnis heldur hafa þeir í hendi sér valdið til að velja 

og hafna hvaða efni berst fyrir sjónir þeirra (Gilbreath, 2010, engin bls).  

 

Með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hefur orðið bylting í markaðsstarfi 

á síðustu árum 97% Íslendinga nota internetið reglulega sem er hæsta hlutfall 

innan Evrópu. Á síðustu árum hefur notkun snjalltækja og tenging þeirra við 

netið aukist hröðum skrefum og er svo komið árið 2014 að 59% netnotenda á 

Íslandi nota þau til að tengjast á netið og er það aukning um 11% frá árinu áður. 

Þessi hlutföll eru enn hærri hjá yngri notendum og eru á bilinu 99,6-100% hjá 

þeim sem voru 16-54 ára árið 2014 (Hagstofan, 2015).  

 

Samfélagsmiðlar eru almennt að breyta þeim tólum og aðferðum sem notaðar 

eru til að koma skilaboðum til neytenda, en með þessum miðlum er kominn nýr 

vettvangur fyrir neytendur að afla sér upplýsinga um vöru og þjónustu. Síðustu 

ár hefur orðið sprenging í magni upplýsinga sem standa neytendum til boða á 

þessu formi s.s. spjallsvæða, netsíður, blog, vörudómar neytenda sjálfra, 

tölvupósti og með orðspori manna í millum (e. word of mouth).  

Þessi vettvangur hefur veruleg áhrif á ákvörðun neytenda um kaup á vöru og 

þjónustu líkt og sást í töflu 3 og því mikilvægt að markaðsfræðingar séu 

meðvitaðir um það sem að því snýr og kunni að nýta sér þetta form á 

samskiptum við neytendur. Það er hins vegar því miður ekki vel þekkt hvernig 

eigi með bestu móti að tvinna þetta saman við markaðsstarf og margir 

markaðsfræðingar hafa vanmetið áhrif þessara samskipta bæði beint við 

neytendur og ekki síður á milli neytendanna sjálfra. Markaðstólin til að hafa 

áhrif á þessi samskipti eru ófullkomin því þessir miðlar eru sambland  

hefðbundinna samskipta, þ.e. gera fyrirtækjum kleift að tala við neytendur, en 

á sama tíma gera þeir neytendum kleift að tala við fyrirtækin og ekki síst að 

neytendur tali hver við annan og ná til þúsunda eða hundruð þúsunda á 
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örskömmum tíma ólíkt því sem áður var. Samfélagsmiðlar eru í raun form af 

orðspori en í stigmögnuðu veldi og áhrifin eftir því (Mangold, Faulds, 2009, bls 

257-365). 

Orðspor hefur verið kallað áhrifaríkasta markaðsaðferðin en jafnframt sú sem 

menn skilja síst og því eftir miklu að slægjast að nýta þennan kost sem best, 

sérstaklega með tilliti til þess að áhrif hefðbundinna aðferða fara minnkandi og 

neytendum finnst í auknu mæli minna mark takandi á þeirri leið til að afla 

upplýsinga um vöru og þjónustu og taka ákvörðun um kaup. Samfélagsmiðlar 

eru auk þess aðlaðandi leið til að ná til neytenda í ljósi þess að kostnaður við 

markaðsstarf í gegnum þá er stórum lægri en með hefðbundnu sniði, s.s. 

sjónvarpsauglýsingum (Trusov, Bucklin og Pauwels, 2009, bls 90-102). 

 

1.5.2. Samþætt kynningarstarf. 

Eins og fram hefur komið hafa orðið miklar breytingar á lýðfræði neytenda, 

kröfu þeirra til gæða, breytt kauphegðun ásamt notkun á miðlum, s.s. sjónvarpi, 

blöðum og internetinu svo fátt eitt sé nefnt. Samþætt kynningarstarf (e. 

integrated marketing communication (IMC.)) þ.e.a.s. sú hugmynd að vinna 

skuli að markaðsmálum sem einni heild og tryggja þannig að samræmi sé í 

öllum aðgerðum og samskiptum sem beinast að neytendum, er svar við 

breytingum á umhverfinu sem fyrirtæki starfa í, sérstaklega með tilliti til 

neytenda, tækni og miðla (Belch og Belch, 2007, bls 10-12).  

 

Hröð þróun upplýsingatækni hefur gert fyrirtækjum kleift að færa sig yfir í 

hugmyndafræði markaðsfærslu viðskiptatengsla sem þau geta svo notað til að 

rækta sambandið við viðskiptavini sem byggir á upplýsingum sem geymdar eru 

í gagnagrunnum og býður upp á einstaklingsmiðuð samskipti. 

Mikilvægi upplýsingatækni dagsins í dag liggur ekki síst í því að hún býður upp 

á sérsniðin og persónubundin samskipti við hvern viðskiptavin en áður en það 

er mögulegt er lykilatriði að þróa kerfi fyrir stjórn viðskiptatengsla (e. CRM). 

Við framkvæmd þess er nauðsynlegt að safna upplýsingum um hvern neytenda 

eftir mismunandi leiðum sem gerir fyrirtækjum kleift að skilja þarfir og 

væntingar viðstkipavina sinna og þróa samskiptin við þá sem byggja á þessum 

gögnum. Notkun tölvukerfa við stjórn viðskiptatengsla er forsenda þess að 
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fyrirtæki geti þróað og notað samþætt kynningarstarf í markaðsstarfi sínu 

(Peltier, Schibrowsky og Schultz, 2003, bls 94-101). 

Til langs tíma var aðaláhersla fyrirtækja á það að auglýsa í sjónvarpi, útvarpi 

og prentmiðlum. Var það iðulega hlutverk auglýsingastofa að skipuleggja allt 

auglýsingastarf viðkomandi. Litið var á hönnun pakkninga og beina 

markaðssetningu sem aukahluti sem ekki ættu að skipa stóran sess í 

markaðsstarfi og það var almennt álítið að það þyrfti ekki að vinna þessa hluti 

í sameiningu sem eina heild (Belch og Belch, 2007, Bls 9).  

Áður var ekki mikið um að einn aðili væri ábyrgur fyrir því að samræma 

markaðsfærsluna í heild en fleiri og fleiri fyrirtæki eru að taka upp samþætt 

kynningarstarf. Með því eru öll samskipti mismunandi deilda við markaðinn 

samræmd til að koma til skila skýrum skilaboðum sem eru samkvæm hver 

öðrum. Þetta byggir upp sterk vörumerki og bindur saman öll skilaboð sem 

fyrirtæki sendir frá sér og tryggir að samræmi sé þarna á milli (Kotler o.fl., 

2005, bls. 721-727). 

 

Í dag er það viðurkennt að markaðssetning kallar á talsvert meira en bara að 

þróa góða vöru, verðleggja hana rétt og gera hana aðgengilega fyrir 

markhópinn. Fyrirtæki þurfa líka að koma skilaboðum um þessa hluti til 

núverandi og hugsanlegra viðskiptavina. Hvaða skilaboð það eru sem fyrirtæki 

senda frá sér á alls ekki að vera tilviljanakennt. Rétt eins og samskipti eru 

mikilvæg í öllum samböndum þá skipta þessi samskipti og skilaboð gríðarlega 

miklu máli í því  að byggja upp samband við viðskiptavini (Kotler o.fl., 2005, 

Bls. 719).  

 

Skilgreining American Association of Advertising Agencies á samþættu 

kynningarstarfi er að það sé hugmyndin (e. concept) um áætlun markaðsfærslu 

(e. marketing plan) sem er þróað með hliðsjón af þeim ávinningi sem hlýst af 

því að vinna út frá heildaráætlun. Slík áætlun metur mikilvægi mismunandi 

samskiptaleiða við viðskiptavini, t.d. almennar auglýsingar, beina 

markaðssetningu, söluauka og almannatengsl. Þessar samskiptaleiðir eru svo 

settar saman í heildaráætlun fyrirtækis til þess að skilaboðin til viðskiptavina 

séu skýr, samkvæm hver öðrum,  hámarki þau áhrif sem sóst er eftir og geri það 

sem einróma heild (Kotler og Keller, 2006, Bls. 558).  
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Samkvæmt þessari skilgreiningu er því samþætt kynningarstarf útfærsla á þeim 

hluta markaðsstarfsins sem snýr að því að koma skilaboðum til viðstkipavina 

um virði og hvernig sambandinu við þá er viðhaldið en það er hluti af 

skilgreiningu AMA á markaðsstarfi sem farið var yfir í kaflanum um 

hefðbundið markaðsstarf á bls. 13. 

Samþætt kynningarstarf er því orðið þekkt í dag sem það viðskiptaferli sem 

hjálpar fyrirtækjum að greina hvaða leiðir eru hagkvæmastar og bestar til 

samskipta og uppbyggingu sambands við neytendur og aðra hagsmunaaðila. Sú 

skilgreining á samþættu kynningarstarfi sem flestir aðhyllast í dag er 

eftirfarandi: 

 

„Samþætt kynningarstarf er mikilvægt viðskiptaferli sem notað er til að 

skipuleggja, þróa, framkvæma og meta samræmi, mælanleika og 

trúverðugleika boðskiptaáætlana vörumerkis við neytendur, viðskiptavini, 

starfsmenn, samstarfsmenn og aðra á ákveðnu tímabili. Markmiðið er að 

mynda bæði skammtíma hagnað og langtíma virði vörumerkis og 

hluthafa.“ (Schultz og Schultz, 1998, bls 18). 

 

Samþætt kynningarstarf er skv. þessari skilgreiningu samfellt áætlanaferli sem 

tekur mið af mörgum mismunandi viðtakendum skilaboðanna. Ferlið tekur tillit 

til þess að nauðsynlegt er að geta mælt og metið árangurinn af aðgerðunum sem 

koma út úr því. Mikilvægi samþætts kynningarstarfs liggur í því að það 

samþættir mismunandi samskiptaleiðir frekar en að þær séu notaðar óháðar hver 

annarri, og þannig styrkja þær og styðja hver við aðra. Með þessu er hægt að 

komast hjá því að margendurtaka sama hlutinn og hægt er að þróa áhrifameiri 

og skilvirkari leiðir við miðlun upplýsinga og hámarka nýtingu á fjármagni sem 

veitt er til markaðsstarfsins (Belch og Belch, 2007, Bls 11-12). 

Þær samskiptaleiðir sem fyrirtæki nota til að koma skilboðum til neytenda eru 

í aðalatriðum fimm, þessar leiðir eru kallaðar kynningarráðarnir og eru 

eftirfarandi: 

 Auglýsingar. Allt söluhvetjandi efni sem greitt er fyrir af þeim er 

auglýsir vöru, hugmynd eða þjónustu sem viðkomandi býður upp á. Í 

þessum flokki eru t.d. sjónvarp, útvarp, tímarit, dagblöð og vefsíður.  
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 Persónuleg sala. Persónuleg kynning söluteymis með þann tilgang að 

selja vöru eða þjónustu eða til að byggja upp samband við viðskiptavini. 

Þetta væru t.d. sölukynningar, viðvera á sölusýningum og persónulegar 

heimsóknir í fyrirtæki. 

 Söluauki. Tímabundnar aðgerðir sem er ætlað að auka eða hvetja til sölu 

á vöru eða þjónustu. Afsláttarmiðar, leikir, sölustæður í verslunum eru 

dæmi um þetta. 

 Almannatengsl. Allar aðgerðir sem hafa það markmið að byggja upp 

góða ímynd fyrirtækis og koma í veg fyrir eða leiðrétta neikvæða 

umræðu og umfjöllun. 

 Bein markaðssetning. Bein samskipti við sérvalda neytendur með það 

markmið að fá bein viðbrögð og til að rækta sambandið við 

langtímaviðskiptavini í gegnum t.d. internetið, tölvupóst, síma og 

póstdreifingu svo eitthvað sé nefnt (Kotler o.fl., 2005, bls. 719). 
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Fyrsta skrefið í því að útfæra samþætt kynningarstarf felur í sér að sameina 

kynningarráðanna í markaðsáætlun. Með henni er blöndu kynningarráða 

stjórnað og árangurinn af því að koma skilaboðum til markhópsins metinn en 

til að ná til hans er hægt að beita ýmsum tólum. Mynd 5 sýnir blöndu 

kynningaráða í samþættu kynningarstarfi. 

 

Mynd 5. Blanda kynningarráða í samþættu kynningarstarfi (Belch og Belch, 2007, 

Bls 24).  

 

Áður en hægt er að þróa markaðsáætlun er nauðsynlegt að skilja og vita hvaðan 

fyrirtækið kemur, hver núverandi staða þess er, hvert það stefnir og hvernig 

ætlunin er að komast þangað. Þessar upplýsingar ættu að vera til í markaðsplani 

sem lýsir heildaráætluninni og hvaða leiðir eru færar að settu marki. Það sem 

markaðsplanið þarf að taka á og upplýsa er meðal annars: 

 

1. Nákvæm stöðugreining út frá skoðun á innra markaðsstarfi og greiningu 

ytra umhverfis, s.s. samkeppni og öðrum umhverfisþáttum. 

2. Skilgreind markmið markaðsstarfsins sem lýsa stefnu, setja tímaramma 

og leiðir til að meta árangur. 

3. Markaðsherferð og áætlun sem felur í sér hluta af markhópnum ásamt 

ákvörðunum og áætlunum fyrir markaðsráðana fjóra. 
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4. Áætlun um útfærslu á markaðsherferðinni, innifalið í því væru ákveðnar 

aðgerðir sem fara þyrfti í og hver er ábyrgur. 

5. Ferli til þess að fylgjast með og meta árangur og skila endurgjöf þannig 

að yfirsýn og stjórnun sé eðlileg og með þeim hætti að hægt sé að 

bregðast við og gera breytingar á heildarherferðinni eftir þörfum.  

 

Samþætt kynningarstarf felur í sér að nauðsynlegt er að skilgreina móttakendur 

skilaboðanna og móta samhæfða kynningaráætlun sem miðar að því að ná fram 

því sem sóst er eftir. Samskiptin við viðskiptavininn eru hluti af stjórnun 

viðskiptatengsla (e. CRM). Þessi samskipti eiga sér stað yfir lengri tíma, allt frá 

því áður en kaup eiga sér stað, við kaupin sjálf, við neyslu vörunnar og til 

eftirkaupaáhrifa. Sökum þess að einstakir viðskiptavinir eru ólíkir er 

nauðsynlegt að kynningarstarfið sé lagað að mismunandi markaðshlutum, 

mismunandi markaðshillum og jafnvel lagað að einstökum viðskiptavinum en 

stjórnun viðskiptatengsla spilar stórt hlutverk eigi að gera það sem best. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þessi samskipti eru tvíhliða og rétt eins og 

fyrirtæki þurfa að vita hvernig þau ná til viðskiptavina, þurfa viðskiptavinir að 

vita hvernig þeir ná sambandi við fyrirtækið (Kotler o.fl., 2005, bls 727-729). 

 

Oftast er kynningaráætlun grundvallarhluti af markaðsáætluninni og því verða 

þeir sem stýra kynningarmálum að vera vel að sér í hlutverki auglýsinga og 

annarra kynningaráða í öllu markaðsstarfinu. Kynningaráætlun er þróuð á 

svipaðan hátt og markaðsáætlun, nýtir gjarnan þær upplýsingar sem eru í 

markaðsáætluninni og er nauðsynlegur undirþáttur í henni. Markaðsáætlunin er 

því samsett úr fjölda smærri þátta sem eru svo útfærðir nánar með t.d. 

kynningaráætlun, greiningu á samskiptamátum, kostnaðaráætlun og svo 

framvegis. Kynningaráætlunin er hins vegar einn stærsti og veigamesti 

þátturinn þar sem með henni er skilaboðum um fyrirtækið og vörur þess komið 

til neytenda með þeim leiðum sem best henta 

(Belch og Belch, 2007, Bls 26-30). 

 

Með kynningaráætlun er skoðað hvernig fyrirtækið getur best náð til 

viðskiptavina í markhópnum. Hugsa verður út frá því hvernig neytandi bregst 

við markaðssetningunni og það er mismunandi eftir því hvaða vara eða þjónusta 
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á í hlut. Taka verður ákvörðun um hvaða miðla skuli nota og miða þá við bæði 

markhópinn en ekki síður vöruna sem selja á. Það er einnig mikilvægt að setja 

markmið fyrir samskiptin og er þar ekki átt við markmið eins og t.d. 

söluaukningu eða önnur slík markaðsleg markmið, heldur er átt við að skilgreint 

sé hver skilaboðin eiga að vera, eða hvaða áhrif þau eigi að hafa á markhópinn 

t.d. að markhópurinn verði meðvitaður um vöruna, þekki eiginleika hennar vel 

eða skapa vörunni ákveðna ímynd. Þessi markmið samskiptanna ættu svo að 

vera rauður þráður í útfærslu á heildarmarkaðssamskiptum fyrirtækisins. 

Þegar búið er að skilgreina hver markmiðin eru er fjárhagsramminn ákveðinn 

og svara þarf tveim spurningum:   

 

1. Hvað mun vegsaukinn eða samskiptin við neytendur kosta?  

2. Hvernig er fjármunum best varið?  

 

Oftast er það þó þannig að þegar að þessum hlutum kemur er bara ákveðið 

fjármagn til aflögu og því ekki hægt að ráðstafa þeim upphæðum sem æskilegt 

væri miðað við markmiðin sem búið er að setja. 

Útfærslan á samþætta kynningarstarfinu er eins og áður sagði eitt það 

mikilvægasta og flóknasta í markaðsstarfi og á þessu stigi skipulagningar 

markaðsstarfsins þarf að taka ákvarðanir um hlutverk og mikilvægi 

mismunandi hluta þess og hvernig samspili þeirra skuli vera háttað. Taka þarf 

ákvarðanir og framkvæma ýmsa þætti kynningarstarfsins og útbúa mælikvarða 

á árangur þeirra til að hægt sé að laga og breyta áætluninni skv. því. Þegar búið 

er að fara yfir þessa hluti og ákveða hvaða leiðir séu færar þarf að útfæra þær. 

Flest stærri fyrirtæki ráða auglýsingastofur til að sjá um þann þátt í náinni 

samvinnu við fyrirtækin.  

Að lokum þarf að fylgjast með, meta árangur og stjórna kynningarstarfinu, því 

mikilvægt er að vita hve vel áætlunin mætir markmiðum hennar og hjálpa þar 

með fyrirtækinu til að ná heildarmarkmiðum sínum með markaðssetningunni 

(Belch og Belch, 2007, bls. 31-32). 

 

Tveir þættir vega þyngst þegar kemur að breytingum á markaðslegri 

boðmiðlun; annars vegar hafa markaðir hlutast í smærri einingar og afleiðing af 

því er sú að markaðssetning hefur færst frá heildarmarkaðssetningu, þar sem 
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skilaboð eru send á markaðinn í heild óháð breytileika mismunandi neytenda, 

yfir í hlutaða markaðssetningu sem ætlað er að ná til afmarkaðri og betur 

skilgreinds hóps neytenda. Hins vegar er það vegna þess hve tækninni fleygir 

fram sem færslan yfir í hlutaða markaðssetningu hefur orðið hraðari. 

Upplýsingatæknin gerir það mikið auðveldara að fylgjast náið með þörfum 

neytenda og safna upplýsingum um þá. Afleiðingin er sú að meiri og nákvæmari 

upplýsingar eru til um hegðun afmarkaðri hópa en nokkru sinni áður. Að sama 

skapi auðveldar ný tækni öll samskipti við smærri hópa neytenda með 

sérhæfðari skilboðum sérsniðnum að þeirra þörfum (Kotler o.fl., 2005, Bls. 

720). 

 

Það fólk sem kemur að skipulagningu og framkvæmd samþætts kynningarstarfs 

þarf að skilja samskiptaferlið og hvað það þýðir með tilliti til þess hvernig það 

býr til, kemur til skila, meðhöndlar og metur skilaboð um fyrirtæki eða 

vörumerki. Markaðsfólk verður jafnframt að skilja hvernig neytendur koma til 

með að skynja og túlka skilaboðin og hvernig þau hugsanlega móta viðbrögð 

neytenda gagnvart fyrirtæki, vörum þess og þjónustu (Belch og Belch, 2007, 

bls 137). 

 

Þetta gerir það að verkum að hlutverk og tilgangur samþætts kynningarstarfs er 

gríðarmikilvægt í öllu markaðsstarfi fyrirtækja til að koma réttum skilboðum 

rétt til skila til rétts hóps á réttum tíma á sem hagkvæmastan máta. 

Markaðsfræðingar þurfa sífellt að vera vakandi fyrir því að koma skilaboðum 

til neytenda eftir nýjum leiðum og aðferðum og það sem var árangursríkt áður 

er ekki öruggt með að vera það aftur eða með sama hætti og fyrr (Belch og 

Belch, 2007, Bls 12). 

 

1.5.3. Markaðsstarf í samdrætti 

Áhrifa samdráttar hefur gætt á mörkuðum með minni sölu og breyttum 

áherslum neytenda. Það eru oft fyrstu viðbrögð aðila á markaði í samdrætti að 

draga úr auglýsingum og skera niður í öllu markaðsstarfi. Í grein eftir Friðrik 

Eysteinsson (2008) kemur fram að skv. rannsóknum Baxter 1999 á fyrirtækjum 

í Bretlandi er þetta röng leið því þótt arðsemi flestra minnki á 

samdráttarskeiðum þá minnkar hún mun minna hjá þeim fyrirtækjum sem halda 
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markaðsstarfi áfram óhindrað og bæta jafnvel í, þá eykst aukinheldur hagnaður 

þeirra sem bæta í mun hraðar og markaðshlutdeild þeirra eykst þrefalt á við 

hina, sem héldu að sér höndum í samdrættinum, þegar markaðurinn tekur aftur 

við sér. Það er hins vegar ekki hægt að leggja allt markaðsstarf að jöfnu á 

samdráttartímum og í grein Friðriks (2008) kemur fram að hægt er að skipta 

kostnaði í tvennt, góðan og slæman, góður kostnaður er tengdur 

markaðsmálum, gæðum og vöruþróun, aukin útgjöld á þessum sviðum leiða til 

aukinnar arðsemi að samdrætti loknum en lítill munur er á arðseminni í sjálfum 

samdrættinum. Vondur kostnaður er  svo aftur allt er viðkemur háum 

framleiðslukostnaði, skrifstofukostnaður og stjórnun. Ástæðan fyrir þessu er 

einfaldlega sú að á samdráttartímum þá draga margir úr markaðsstarfi og það 

leiðir til þess að hlutfallslegt vægi þeirra sem halda í horfinu eða bæta í eykst 

þar sem færri eru um hituna. Á sama tíma er oft ódýrara að ná til neytenda þar 

sem hagstæðari samningar við miðla og auglýsingastofur standa til boða, 

þannig er hægt að dekka  markaðinn betur fyrir lægri upphæð en áður. 

Samdráttarskeið eru því sá tími sem auðveldast og ódýrast er að ná til 

markaðarins og auka hlutdeild sína og þar með arðssemi til lengri tíma (Friðrik 

Eysteinsson, 2008, bls. 145-147).  

 

Nýlegar rannsóknir á áhrifum þess að viðhalda eða bæta í við kynningarstarf 

hófust með greiningu American Business Press árið 1970, en sú greining sýndi 

fram á að auglýsendur sem juku kynningarstarf í samdrætti juku sölu og tekjur 

hraðar en þeir sem gerðu það ekki. Ávinningurinn kom til bæði í samdrættinum 

sjálfum og eins eftir að honum lauk (Kamber, 2002, bls 106). 

Niðurstöður úr rannsókn Kambers sjálfs (2002) styðja við það sem greining 

ABP og fleiri hafa sýnt fram á, að fyrirtæki sem halda í horfinu eða bæta í við 

kynningarstarf og auglýsingar vegnar betur en þeim sem það ekki gera. Kamber 

komst að því að þau fyrirtæki sem auka framlag sitt nutu allt að 25% meiri 

vaxtar í sölu en þau sem drógu saman. Einnig komst hann að því að 

kynningarstarf í samdrætti skilar hlutfallslega meiri ábata heldur en sama 

kynningarstarf í góðæri. Samdráttarskeið bjóða því upp á sérstök tækifæri til að 

hámarka ávinning af auglýsinga og kynningarstarfi sem stofnað er til þegar illa 

árar í hagkerfum. Þetta skapar ákveðna þversögn fyrir fyrirtæki og stjórnendur 

þeirra sem felst í því að þegar óvissa ríkir með verkefni og áætlanir að á sama 
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tími séu mestu tækifærin fólgin í því að auka útgjöld við kynningarstarf. Það 

getur verið vandkvæðum bundið að réttlæta meiri fjárútlát á þessu sviði á sama 

tíma og hagnaður er að minnka, hlutabréfaverð er að lækka, starfsfólki sagt upp 

og almenn krafa er um það að draga úr kostnaði og spara. Stjórnendur geta því 

notað niðurstöður þessara rannsókna til að réttlæta aukin útgjöld í 

kynningarstarfi þar sem sala innan sama árs eykst og hjálpar þar með 

fyrirtækinu að komast í gegnum tímabundna erfiðleika samfara samdrættinum 

(Kamber, 2002, bls 118-119). 

 

Niðurstöður rannsókna Graham og Frankenberger (2011) á marksaðstarfi í 

samdrætti voru þær að auglýsinga og kynningarstarf skapar ekki bara virði á 

þeim tíma sem kostað er til þess, það skapar einnig virði og tekjur í framtíðinni. 

En það eru sterk rök fyrir því að líta eigi á kostnað samfara þessum þætti sem 

fjárfestingu fremur en kostnað eins og gert er í bókhaldi fyrirtækja. Það skiptir 

máli hvernig fyrirtæki skilgreina fjárútlát vegna kynningarmála þegar að 

samdrætti kemur því það er jafnan krafa í slæmu árferði að draga saman seglin, 

minnka kostnað og spara eins og kostur er til að auka hagnað til skemmri tíma. 

Í samdrætti breytast aðstæður á markaði og meðal þess sem breytist er hegðun 

neytenda, þeir verða meðvitaðri um þörf á að spara og nýta fjármuni sína betur 

og eru viðkvæmari fyrir verði og verðbreytingum. Kynningarstarf þegar þannig 

háttar er til þess fallið að minna þá á virði vöru sem auglýst er og byggja upp 

sjálfstraust þeirra og trú á að hlutirnir lagist. 

Einnig eru viðstkipavinir hugsanlega meðvitaðri um vörur þeirra fyrirtækja sem 

auka við auglýsingstarf sitt og minnkar hættuna á því að þær falli í gleymsku. 

Það er hins vegar ekki sama hvernig fyrirtæki standa að þessu starfi og 

mikilvægt að jafnvægi sé á milli þess sem eytt er í auglýsingamál og þess sem 

það á að skila til baka. Auk þess þarf að huga að því að skilaboðin sem send eru 

út séu vel ígrunduð og miðuð að markhópnum sem ná á til með réttum hætti og 

á réttum tíma. 

Þessar niðurstöður rannsóknar Graham og Frankenberger (2011) styðja því við 

aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum auglýsingastarfs á 

samdráttartímum. Þær sýna fram á jákvæð tengsl milli aukinnar framlegðar og 

sölu við aukið kynningarstarfi og þessi jákvæðu áhrif koma fram strax á því ári 
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sem til þess er stofnað og það varir allt að þremur árum eftir að auglýst var 

(Graham og Frankenberger, 2011, bls 6-21). 

 

Piercy, Cravens og Lane vitna til rannsókna Hamm (2008) og Wiggins og 

Birchall (2008) sem benda til þess að í þessu samdráttarskeiði hafi 

neytendahegðun breyst til frambúðar, neytendur leita nú fremur en áður að virði 

í kaupum og séu kröfuharðari um gæði á sama tíma. Vara og þjónusta sem er 

hagkvæm, nytsamleg og uppfylli þarfir er vinsæl, neytendur skammast sín 

frekar en áður að leyfa sér lúxus og eitthvað umfram það sem nauðsynlegt er. Í 

Evrópu og Bandaríkjunum hafa  lágvöruverðsverslanir með dagvöru sótt mjög 

á og viðskiptavinir sem alla jafna versluðu ekki þar fyrir kreppu eru orðnir fastir 

viðskiptavinir. Margt sem markaðsfræðingar tóku sem gefnu, t.d. 

vörumerkjatryggð við sterk merki eins og Coca Cola, hefur reynst rista grunnt 

og neytendur hafa skipt yfir í samkeppnisvörur, þar sem þeim finnst meira virði 

fást fyrir peninginn. Neytendur hafa breytt hegðun sinni heilt yfir og sóun er 

litin hornauga, þeir horfa meira í vöruna, eiginleika hennar og gæði og bera það 

saman við verðið sem lagt er á og taka ákvörðun út frá þeim þáttum. Þau 

fyrirtæki sem ætla sér að dafna í framtíðinni þurfa að horfa til þessa og taka mið 

af því í sínu markaðsstarfi því hvað svo sem framtíðin ber í skauti sér er það 

ljóst að djúpur skilningur á forgangsröðun og hegðun neytenda að loknum 

samdrættinum verður það sem skilur á milli þeirra fyrirtækja sem dafna og ná 

árangri og þeirra sem gera það ekki (Piercy, Cravens og Lane, 2010, bls 3-7). 

 

Zurawicki og Braidot (2003) rannsökuðu neytendahegðun í Argentínu í kjölfar 

samdráttarins þar 2001-2002. Þeir vísa til niðurstaðna Walton og Manuelyan 

(1998) um að lækkun kaupmáttar neytenda hafi bæði efnahagslegar og 

félagslegar hliðar sem geti leitt til samfélagslegrar kreppu en jafnframt að 

samheldni  og gagnkvæmur stuðningur neytenda dragi úr áhrifum þess. Þeir 

ræða einnig samdráttinn í Asíu 1997-1998 sem leiddi af kreppu á 

fjármálamörkuðum þar og niðurstöður rannsókna Ang, Leong og Kotler (2000) 

á neytendahegðun í kjölfarið, en þeir komust að því að hjá neytendum í 

samdrættinum í Asíu  

 Dró úr heildarneyslu og var sóað minna. 
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 Öfluðu þeir meiri upplýsinga áður en verslað var. 

 Keyptu fremur ódýrari vörumerki. 

 Keyptu fremur vörur framleiddar heima fyrir. 

 Keyptu smærri einingar. 

 Vinsældir lágvöruverðsverslana jukust. 

Zurwicki og Braidot benda einnig á niðurstöður Robles, Simon og Haar (2002) 

um að í samdrætti í kjölfar fjármálakreppu einkennist hegðun neytenda meðal 

annars af því að þeir hætta við eða fresta kaupum sem hafa í för með sér 

langtímakostnað t.d. bíla eða stór raftæki. Eins reyna þeir að lækka skuldir sínar 

t.d. með því að skila vöru eða lýsa yfir gjaldþroti og útgjöld neytenda vegna 

nauðsynja aukast oft og þeir leita því í lágvöruverðsverslanir og þar sem hlutfall 

verðs og gæða er hagstæðara. 

Niðurstöður rannsóknar Zurwicki og Braidot endurspegla þessar fyrri 

rannsóknir og þeir komust að því að neytendur í Argentínu gerðust nýtnari, 

útbjuggu frekar sjálfir heima mat og sætindi s.s. kökur, þeir fóru minna í 

kvikmyndahús og horfðu frekar á sjónvarp. Neytendur buðu vinum frekar í mat 

en fara út að borða, versluðu snyrtivörur í stórmörkuðum og notuðu heima 

fremur en að fara á snyrtistofur og stór hluti neytenda hætti við ferðalög og þá 

sér í lagi til annarra landa í fríum enda gerði gengishrun á gjaldmiðli landsins 

það ákaflega dýrt. Sala á vörum framleiddum heima fyrir jókst mikið bæði 

sökum aðgerða stjórnvalda til að ýta undir slíkt og eins að neytendur töldu að 

með því væru þeir að hjálpa til við að rétta efnahaginn aftur af. 

Rannsókn þeirra skilaði því sambærilegum niðurstöðum og aðrar rannsóknir frá 

öðrum heimshlutum og bendir það til þess að það séu ákveðin einkenni á 

breytingum neytendahegðunar sem séu eins alls staðar í kjölfar djúpra 

efnahagslægða (Zurawicki, Braidot, 2003, bls 1100-1108). 

  

1.5.4. Samantekt  

Það sem fjallað hefur verið um hér á undan er nokkuð langt mál en það er 

markmið þessa verkefnis að skoða hvernig dagvöruverslanir haga 

kynningarstarfi sínu í samdrætti og hvort neytendahegðun hafi breyst í 

samdrættinum eftir 2008 líkt og áður hefur verið nefnt. Markaðsstarf í 

samdrætti er í grunninn ekkert frábrugðið markaðsstarfi almennt og því var það 

nauðsynlegt að fara yfir hvernig því er háttað í grófum dráttum og það sama á 
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við um neytendahegðun, hún tekur alltaf mið af þörfum og löngunum neytenda 

á hverjum tíma. 

Til að einfalda og auðvelda yfirsýn er gott að draga saman helstu punkta sem 

farið hefur verið yfir í umfjöllun hér á undan, annars vegar varðandi neytendur 

og neytendahegðun í samdrætti og svo hins vegar varðandi markaðsstarf 

fyrirtækja á samdráttarskeiði. Þessi atriði hafa verið tekin saman og sett upp um 

neytendahegðun í samdrætti hér að neðan. 

Neytendur í samdrætti: 

 Leita að einfaldari vöru sem einfaldar lífið. 

 Refsa fyrirtækjum sem haga sér á siðlausan hátt. 

 Vilja heilsusamlegri vöru. 

 Minni tryggð við vörumerki. 

 Vilja lækka kostnað og betri nýtingu. 

 Aukin virðing fyrir yfirvöldum. 

 Uppteknir af eigin hag, gott verð mikilvægara en siðræn neysla. 

 Lágvöruverðsverslanir auka vinsældir sínar. 

 Kaupa smærri einingar. 

 Kaupa fremur vöru sem er framleidd heima fyrir. 

 Nýta betur. 

 

Helstu atriði er snúa að markaðsstarfi í samdrætti eru svo dregin saman í 

listanum hér að neðan og gefa betri skilning á því hvaða þættir það eru sem 

skipta máli.  

Markaðsstarf í samdrætti: 

 Mikilvægt að halda áfram markaðsstarfi óhindrað og draga ekki úr því. 

 Helst bæta við í markaðsstarfi, samdráttarskeið fela í sér sérstök 

tækifæri. 

 Samræmi í kynningarstarfi. 

 Breytt umhverfi og kringumstæður kalla á markaðssrannsóknir og svo 

að nýta gögnin við ákvarðanatökur. 

 Safna upplýsingum um kúnna í gagnagrunn, nýta svo við ákvörðun á 

vöruframboði og tilboðum. 
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 Fjárfesta í vöruþróun, gæðum og markaðsmálum á samdráttartímum, 

skilar sér í aukinni arðsemi síðar. 

 Áætlanir gríðarlega mikilvægar og mat á árangri og aðlögun 

markaðsstarfs séu markmið ekki að nást. 

 Kynningar og markaðsstarf þarf að vera vel ígrundað og samræmt. 

 Auka viðskiptavinatryggð, það er ódýrara að halda í núverandi 

viðskiptavini en afla nýrra. 

 CRM kerfi skila meiru en þau kosta og þau eru grundvöllur samþætts 

kynningarstarfs. 
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2. Íslenskur veruleiki 

2.1. Efnahagsástandið  

Árið 2008 urðu miklar breytingar á hagkerfum flestra landa og áhrifin urðu 

sérstaklega mikil á Íslandi með falli allra stóru banka landsins og keðjuverkandi 

áhrifum þess á gjaldmiðil landsins og verðbólgu. Þetta hafði mikil áhrif á 

afkomu allra sem landið byggja til hins verra. 

Það er gríðarlegur munur á efnahagsástandinu á Íslandi fyrir og eftir það sem 

nefnt hefur verið „hrunið“ og sér þess merki á flestum sviðum efnahagslífsins. 

Vísitölur hafa hækkað mikið á þessum tíma með tilheyrandi áhrifum á 

verðbólgu og verð á allri vöru og þjónustu eins og sjá má á vísitölum frá 

Hagstofu Íslands í töflu 4. 

 

Tafla 4. Vísitala neysluverðs nokkurra matvöruflokka í febrúar 2008 og 2015 

(Hagstofan, 2015). 

 

Matvöruflokkar  2008 2015 Breyting 

2  Grænmeti (innlent og innflutt) 115,2 170,5 48,00% 

3  Aðrar innlendar mat- og drykkjarvörur 139,8 229,1 63,88% 

4  Aðrar innlendar vörur án grænmetis 137,9 221,5 60,62% 

5  Innfluttar mat- og drykkjarvörur 125,9 222,9 77,05% 

 

 

Á þessu tímabili sem þarna er skoðað hefur vísitalan hækkað um allt frá 48% 

og upp í 77%. Ef skoðuð er vörukarfa ASÍ frá apríl 2008 til mars 2012 sem sjá 

má á mynd 6 sést sama þróun. ASÍ starfrækir það sem kallað er verðlagseftirlit 

sem mælir verðbreytingar á vörukörfu meðalheimilis og inniheldur almennar 

mat og drykkjarvörur s.s. brauð og kornmeti, pasta, kjöt og fisk, kaffi, gos safa 

og annað sem meðalheimili þarf að kaupa inn af nauðsynjum. Niðurstöður 

mælinga ASÍ sýna að hækkunin er á bilinu 21-55% á því tímabili sem 

verðlagseftirlitið skoðaði. ASÍ greinir verðlag niður eftir formi verslana og 

áhugavert er að sjá að verð dagvöru í lágvöruverðsverslunum hefur hækkað 

hlutfallslega meira en verð í stórmörkuðum. Mest hefur verð hækkað hjá Bónus 
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eða 55% en minnst hjá Hagkaup eða 21% (ASÍ, 2012).

 

Mynd 6. Vörukarfa ASÍ, mest er hækkunin hjá lágvöruverðsverslunum (ASÍ, 2012). 

 

Á sama tíma og þessar verðhækkanir hafa orðið hefur kaupmáttur launa lækkað 

eins og sjá má á mynd 7 en þar kemur skýrt fram að kaupmáttur tekur dýfu 2008 

og lækkar mikið fram til 2010 en þá snýst þróunin aftur við þó ekki hafi 

kaupmáttur enn náð sömu hæðum og var á árinu 2008.  

 

 

Mynd 7. Þróun vísitölu kaupmáttar launa frá 2005 til  2014 (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, 2014, bls 8). 
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Atvinna og vinnustundir drógust mikið saman í kjölfar samdráttarins samhliða 

miklu gengisfalli krónunnar, laun drógust saman á föstu verðlagi og nam það 

6,75% í apríl 2009 ásamt töluverðum samdrætti á vergri landsframleiðslu  

(OECD, 2009, bls 4). 

 

Efnahagur landsins hefur hægt og rólega verið að taka við sér og eftir erfið ár 

milli 2008 og 2010 hefur hagvöxtur og landsframsleiðsla aukist talsvert aftur 

líkt og sést á mynd 8 og verið öllu betri en í samanburðarlöndum okkar en 

meðalhagvöxtur OECD ríkja árið 2013 var 1.3% en 3.3% á Íslandi  

(Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2014, bls 7).  

 

 

Mynd 8. Landsframleiðsla og hagvöxtur frá 2005-2013 (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, 2014, bls 7). 

 

Það er hins vegar áhyggjuefni, líkt og kemur fram í Árbók verslunarinnar 2014, 

að kaupmáttur hefur ekki náð að halda í við hagvöxt en kaupmáttur er mjög 

mikilvægur fyrir alla verslun í landinu og þessi staðreynd hefur mjög neikvæð 

áhrif á verslun innanlands (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2014, bls 8). 
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2.2. Dagvöruverslanir 

Umhverfið sem dagvöruverslanir starfa í á Íslandi breyttist mikið árið 2008, 

bæði með samdrættinum í kjölfar þjóðnýtingar stærstu bankanna en þetta ástand 

hófst nokkru fyrr með gengisfalli krónunnar seinnihluta árs 2007 og 

verðhækkunum í framhaldi af því. Eins og sést á mynd 9 hækkaði verðlag og 

vísitölur skarpt í kjölfar þessara atburða. 

 

 

Mynd 9. Verðlagsþróun og vísitala 2005-2014 (Datamarket, 2015). 

 

Hér er bent á að þegar gengi krónunnar veikist, hækkar verð vöru og þjónustu 

sem svo leiðir til verðbólgu, en eins og flestir þekkja búa neytendur og fyrirtæki 

á Íslandi við verðtryggingu. Það er því alvarlegt þegar verðbólga er há þar sem 

hún hefur áhrif til hækkunar á höfuðstóli lána og þar með á greiðslubyrði sem 

og eignir og skuldir fyrirtækja og einstaklinga. Afborganir lána hækka, minna 

fæst fyrir hverja krónu og neytendur hafa minna fé til ráðstöfunar og 

einkaneysla minnkar. 

 

Á mynd 10 er sýnd gengisþróun krónunnar frá árinu 2006, en líkt og sjá má 

veikist krónan mikið árið 2008 sem leiddi af sér aukna verðbólgu og 

hækkandi verðalag. 
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Mynd 10. Gengisvísitala 2006 til 2013, mest hækkaði hún árið 2008 (Hagstofan, 

2015). 

 

Mynd 11 sýnir svo hvernig þessar breytingar endurspeglast í þróun einkaneyslu, 

veltu dagvöruverslana og kortaveltu einstaklinga innanlands en með öfugum 

formerkjum þar sem þessir þættir dragast mikið saman samhliða veikingu 

krónunnar og hækkun verðlags í kjölfar þess. 

 

 

Mynd 11. Einkaneysla og velta dagvöru og kortanotkun einstaklinga innanlands 

2005-2013 (Datamarket, 2015). 
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Dagvara er hins vegar nauðsynjavara sem neytendur hafa ekki mikið val um að 

kaupa ekki eins og þeir geta gert með margar aðrar vörur. Möguleikar þeirra á 

því að spara á þessu sviði eru því bundnir að mestu við að sleppa óþarfa, nýta 

betur það sem þeir kaupa og velja ódýrari valkosti. Þessi staðreynd 

endurspeglast nokkuð í stöðu dagvöruverslunar samanborið við aðra verslun á 

Íslandi á þessu tímabili. Á mynd 12 sjáum við raunveltu mismunandi verslunar 

á Íslandi frá 2007. Líkt og kannski mátti búast við verður raunvelta dagvöru  

fyrir miklu minni áhrifum af því ástandi sem skapaðist í kjölfar samdráttarins. 

Hafa ber í huga að hér er um veltu að ræða og því sýnir þetta ekki hugsanlegar 

breytingar sem verða á t.d. seldu magni eða eðli vöru s.s. dýr/ódýr og því getur 

sala hafa dregist saman þó veltan haldi sér. 

 

Mynd 12. Raunvelta íslenskra verslana frá 2007 til 2012 (Emil B. Karlsson, 2012). 
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2.3. Markaðsstarf dagvöruverslana á Íslandi. 

Dagvörumarkaður á Íslandi hefur tekið miklum breytingum undanfarinn áratug 

með samþjöppun verslunar þar sem til hafa orðið keðjur stórmarkaða með 

mikið vöruúrval og stórar verslanir sem tekið hafa við af hverfisverslunum sem 

algengar voru fyrir 20-30 árum síðan. Þrjár verslunarsamstæður urðu til í 

kringum aldamótin, Hagar, sem reka Bónus og Hagkaup, Kaupás, sem reka 

Krónuna, Nóatún, 11-11 og Kjarval og svo Samkaup sem reka Nettó, Kaskó og 

Samkaup. Samanlagt eru þessar keðjur með um 90% markaðshlutdeild, Hagar 

eru langstærst með um 54% hlutdeild, Kaupás er með 22% og Samkaup 16%. 

Á þessum tíma hefur hlutdeild lágvöruverðsverslana aukist mikið á kostnað 

stórmarkaða og annarra forma verslunar, 1999 var hlutdeild þeirra um 20% en 

árið 2010 var þetta hlutfall komið í 64% en athyglisvert er að árin 2005-2007 

stóð hlutdeild þeirra í stað, hún jókst svo stórum aftur frá 2008 eftir samdráttinn 

fram til 2010 en frá þeim tíma hefur hlutdeild þeirra staðið í stað 

(Samkeppniseftirlitið, 2012, bls. 22-26). 

 

Samhliða þessari samþjöppun hafa innkaupavenjur tekið stakkaskiptum bæði 

með nýrri tækni s.s. tilkomu tölva og strikamerkja en eins líka hraða 

viðskiptanna og þess að neytandinn þekkir sjaldnast orðið kaupmanninn sinn 

sem hann/hún skiptir við. Verslunum með dagvöru hefur að sama skapi fækkað 

til muna um leið og þær hafa stækkað. Annars vegar eru lágvöruverðsverslanir 

Krónan, Bónus og Nettó, sem keppast við að bjóða sem lægst verð á kostnað 

fátæklegra úrvals og umgjörðar og svo hins vegar stórmarkaðir s.s. Hagkaup, 

Nóatún og Fjarðarkaup sem bjóða fleiri valkosti og meiri þjónustu t.d. varðandi 

opnunartíma eða afgreiðslu beint úr kjötborði með ráðleggingum um eldun eða 

annað sem viðskiptavinurinn kann að spyrja um (Lýður Björnsson, 2005, Bls. 

32). 

 

Höfundur ákvað að skoða tvö algengustu form dagvöruverslana í rannsókninni, 

annars vegar stórmarkað og hins vegar lágvöruverðsverslun. Höfundur ákvað 

að velja eina verslun hjá tveim stærstu verslanasamstæðunum, Högum og 

Kaupás, til að takmarka umfang skýrslunnar. Þetta auðvitað takmarkar gildi 

niðurstaðnanna þar sem úrtakið er lítið en höfundur taldi þetta nauðsynlegt til 
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að halda ritgerðinni innan viðráðanlegra marka. Verslanirnar sem valdar voru 

eru annars vegar Hagkaup hjá Högum sem var valin þar sem það er langstærsti 

stórmarkaður landsins og svo Krónan hjá Kaupás, sem er næst stærsta 

lágvöruverðsverslunarkeðja landsins. Stærst er Bónus en þær verslanir eru í 

eigu Haga og höfundur taldi mikilvægt að hafa fulltrúa frá sitthvorri 

samstæðunni í úrtakinu til að auka eins og kostur væri marktækni niðurstaðna. 

Í samtali við forsvarsmenn Bónus kom jafnframt fram að markaðsstarf hjá þeim 

er að sumu leyti sérstakt því verslunarstjórar hjá þeim hafa talsvert sjálfstæði í 

því hvernig þeir vinna með framsetningar og tilboð og því erfiðara um vik að 

fá heildarmynd af markaðsstarfi með því að taka viðtal við einn aðila og í ljósi 

þess og fyrrgreindra ástæðna valdi höfundur að skoða frekar Krónuna sem 

fulltrúa lágvöruverðsverslana. 

 

2.3.1. Um Hagkaup 

Hagkaup var stofnað árið 1959 og starfaði fyrstu árin aðeins sem póstverslun. 

Fyrsta verslunin var opnuð við Miklatorg í Reykjavík árið 1967. Árið 1970 

opnaði Hagkaup fyrsta stórmarkað sinn í Skeifunni, þar sem verslunin er 

starfrækt enn þann dag í dag. 

Hagkaup er leiðandi smásölufyrirtæki sem býður breitt úrval af vörum til 

daglegra þarfa í matvöru, fatnaði, snyrtivöru, húsbúnaði og tómstundavöru. 

Hagkaup leggur sérstaka áherslu á þjónustu og gott aðgengi að vörum og 

kappkostað er við að gera verslunarferðina fyrir viðskiptavininn eins 

ánægjulega og hagkvæma og mögulegt er. Í matvörudeild eru um 10.000 

vöruliðir, snyrtivörudeild 20.000  og í sérvörudeild telja þeir um 30.000, að 

teknu tilliti til árstíðabundinnar vöru. 

Eftir samdráttinn 2008 breyttust þarfir og forgangsröðun viðskiptavinanna frá 

því sem verið hafði síðustu árin þar á undan. Til að mæta þeim þörfum hefur 

Hagkaup gert breytingar í vöruúrvali auk þess að lengja opnunartíma. Hvort 

tveggja hefur mælst vel fyrir hjá viðskiptavinum og reynst hagkvæm breyting 

fyrir Hagkaup. Þrjár Hagkaupsverslanir eru nú opnar allan sólarhringinn. 

Hagkaup býður sama verð í öllum verslunum sínum. 
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Hagkaup rekur ellefu verslanir, en sjö þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Hagkaup rekur einnig Stórkaup, sem er birgðaheildverslun fyrir mötuneyti, 

skip, veitingastaði og söluturna. Hjá Hagkaupi starfa 700-750 starfsmenn í 

tæplega 500 stöðugildum. Framkvæmdastjóri Hagkaups er Gunnar Ingi 

Sigurðsson. (Hagkaup, 2012). 

 

2.3.2. Um Krónuna 

Krónan er hluti af Kaupási. Kaupás ehf. er í 100% eigu Festi hf. 

Festi hf. er eignarhaldsfélag sem sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja. 

Festi hf. er í eigu SF V slhf. og eru hluthafar um 30 talsins. SÍA II er stærsti 

einstaki hluthafi félagsins með um 27% hlut. Einkafjárfestar eru með um 26% 

eignarhlut, lífeyrissjóðir eru með um 31% hlut, tryggingafélög og sjóðir 15% 

eign í félaginu. 

Krónan er með fjölbreytt vöruúrval og hefur verið í stórsókn á markaðnum. Í 

verslununum er grænmetis- og ávaxtartorg og lífrænar deildir. 

Framboð í kjöti og fiski er ríkulegt og í stærri Krónuverslununum er 

kjötpökkun á staðnum. Sömuleiðis eru ilmandi nýbökuð brauð á boðstólum á 

hverjum degi. 

Stærsta Krónuverslunin var opnuð í maí 2008 í Lindunum í Kópavogi en 

Krónuverslanirnar eru 15 talsins í dag. Nýjasta verslunin var opnuð í mars 

2015 í Grafarholti í Reykjavík. 

Rekstrarstjóri Krónunnar er Kristinn Skúlason og markaðsstjóri er Jónas 

Gunnarsson (Krónan, 2015). 
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3. Rannsóknin 

Megin markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á markaðstarf aðila íslensks 

dagvörumarkaðar fyrir og eftir hrun fjármálamarkaðarins en einnig á breytingar 

á neytendahegðun ef einhver átti sér stað og bera það saman við hvað 

markaðsfræðingar segja og hvað erlendar rannsóknir benda til.  

Til að ná þessum markmiðum er leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Hvernig haga aðilar á dagvörumarkaði markaðsstarfi sínu í samdrætti 

og er það í samræmi við ríkandi viðhorf í markaðsfræði um að halda 

skuli áfram og jafnvel bæta í á samdráttartímum?  

2. Hefur kauphegðun Íslendinga á dagvöru breyst frá því sem var fyrir 

samdráttinn, sé svo eru þær breytingar sambærilegar við þær breytingar 

sem erlendar rannsóknir sýna að orðið hafi á hegðun neytenda erlendis 

við samskonar aðstæður? 

Gagnasöfnun var tvíþætt: 

 Hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured, in-depth). 

 Stuttir staðlaðir spurningalistar. 

 

3.1. Þátttakendur  

Á Íslandi er einkum um að ræða tvennskonar form dagvöruverslana, annars 

vegar stórmarkaðir eins og Hagkaup, Fjarðarkaup og Nóatún, sem bjóða meira 

vöruúrval og þjónustu gegn hærra verði og svo lágvöruverðsverslanir s.s. 

Bónus, Krónan, Nettó og fleiri sem eru með takmarkað úrval, minni þjónustu 

en lægra verð.  

 

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var horft til tveggja stærstu 

samstæðanna Haga og Kaupáss og svo auglýsingastofunnar Fíton. Höfundur 

hafði samband við fyrirtækin með ósk um að skoða hvernig markaðsstarfi væri 

háttað fyrir og eftir hrun fjármálamarkaðarins. Jákvæð svör bárust frá 

markaðsstjórum hjá Hagkaup,  Krónunni og framkvæmdastjóra Fíton. 
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Þeir aðilar sem svöruðu beiðninni jákvætt eru  jafnframt fulltrúar fyrir 

algengustu form dagvöruverslunar á Íslandi, stórmarkað og 

lágvöruverðsverslun sem og að vera fulltrúar sitthvorar samstæðunnar, viðtal 

við framkvæmdastjóra Fíton gaf svo yfirsýn yfir markaðsmálin í heild.  

 

3.2. Um viðtöl  

Hálfstöðluð viðtöl falla undir eigindlega rannsóknaraðferð. Í eigindlegum 

rannsóknum er reynt  að komast að og skilja huglæg sjónarmið til 

rannsóknarefnisins við skilgreindar aðstæður. Rannsakandi reynir að skilja og 

lýsa viðfangsefninu eins og það birtist þeim sem rannsakaðir eru (Hermann 

Óskarsson, 2000, bls. 46).  

Þetta viðtalsform er ekki eins stíft og staðlað viðtal, tilgangurinn er að kafa 

ofan í viðfangsefnið á opnari hátt og leyfa viðmælendum að tjá sig um 

hugmyndir sínar og skoðanir með eigin orðum. Spyrjandi reyndir að setja sig í 

spor viðmælenda sinna og skilja sjónarmið þeirra. Vanalega byrjar spyrjandi 

með ákveðna hugmynd eða ramma yfir það sem fjalla á um, svör viðmælenda 

við þessum rammaspurningum stýra svo framgangi viðtalsins. Þessi gerð 

viðtala býður upp á mjög opin og frjáls samskipti milli spyrjenda og 

viðmælenda (Esterberg, 2002, bls 87). 

Viðtöl af þessu tagi eru breytileg og innihald samræðna er ekki alltaf það sama 

milli mismunandi viðmælenda í sömu rannsókn, jafnvel þó viðfangsefnið sé 

það sama (Sigríður Halldórsdóttir, Kristján Kristjánsson, 2003, bls 73-76).  

 

Við eigindlega rannsókn er hlutlægum vísindalegum aðferðum beitt við að 

skoða raunveruleika sem er háður persónulegu mati og upplifun einstaklinga. 

Gögnin sem verða til eru lýsandi og erfitt að beita á þau tölfræðilegri 

greiningu þar sem þau eru jafnan ekki á því formi, af þessu leiðir er að erfitt er 

að mæla niðurstöður og fá niðurstöðu sem hægt er að sannreyna með 

auðveldum hætti. Úrtak er jafnan lítið og framkvæmdin oft byggð á viðtölum 

eða vettvangsathugun þar sem helstu tæki eru upptökubúnaður (Sigríður 

Halldórsdóttir, Kristján Kristjánsson, 2003, bls 219-222). 
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Áður en viðtölin voru tekin var búinn til viðtalsrammi með 26 spurningum (Sjá 

viðauka)  en þær byggðu á  á fræðilegum forsendum markaðsfræðinnar svo sem 

hvernig haga skuli markaðsstarfi í samdrætti sbr. grein Friðriks Eysteinssonar 

um markaðsstarf í samdrætti en í henni kom fram að fyrirtæki eigi að halda 

áfram markaðsstarfi og jafnvel bæta í á samdráttartímum, þannig aukist 

hagnaður og sala og þeim vegni betur en þeim sem skera niður.  

 

Staðlaður spurningalisti með 16 spurningum (Sjá viðauka) var sendur út til þess 

að afla frekari upplýsinga. Spurningarnar voru sumar þær sömu og í upphafi til 

að sjá hvort sömu svör fengjust þar sem nokkuð langur tími leið frá því 

rannsóknin hófst og henni lauk og eins var spurt nýrra spurninga til að fá nánari 

sýn á tiltekin atriði. Ástæða þess að þessi listi var sendur voru að höfundur taldi 

þörf á því að athuga hvort eitthvað hafi breyst á þeim tíma sem liðinn var og 

komið hafði fram í upphaflegum viðtölum og eins að fá skýrari svör við 

ákveðnum atriðum.  

 

3.3. Framkvæmd  

Hálf stöðluð viðtöl voru tekin við 3 aðila, Brynjar innkaupastjóra dagvöru hjá 

Hagkaup, Hinrik markaðsstjóra hjá Kaupás og Ragnar framkvæmdastjóra 

Fíton, viðtölin voru tekin á tímabilinu 24. Apríl – 4. Maí 2009.  

Þau fóru fram á vinnustað þátttakenda og tóku 30-60 mínútur. Spurningarnar 

voru lausmótaðar og ekki var spurt í ákveðinni röð þar sem viðmælanda var 

fylgt eftir að nokkru leyti. Viðtalið hófst á því að höfundur gerði grein fyrir 

tilgangi þess og beðið um leyfi til að taka viðtalið upp. Höfundur spurði því 

næst spurninga skv. spurningum viðtalsrammans og viðtalið leitt áfram eftir því 

hvernig umræðan þróaðist og samkvæmt áherslum hvers og eins. Í lok viðtals 

var farið yfir listann og gengið úr skugga um að farið hafi verið yfir helstu 

áherslur rammans sem settur hafði verið. Höfundur hlustaði svo á viðtölin og 

skráði þau niður í ritvinnslu á tölvu til frekari úrvinnslu. 

 

Staðlaður spurningalisti var sendur viðmælendum í tölvupósti í apríl 2012. Svör 

bárust frá Brynjari hjá Hagkaup, en mannabreytingar höfðu orðið hjá Kaupás 

og engin svör bárust frá þeim 2012. Aftur var sendur sami spurningalisti á 
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markaðsaðila Kaupás á vormánuðum 2015 en engin svör bárust þrátt fyrir 

loforð þar um. Ekki var talin ástæða til að senda Ragnari hjá Fíton þessa síðari 

spurningalista þar sem spurningar í þeim snéru frekar að ákveðnum atriðum í 

markaðsstarfi hverrar verslunar heldur en almennt um markaðsstarf og stöðu 

þess. 

 

3.4. Greining og viðmið  

Viðtölin og svör við spurningalistanum voru greind samkvæmt eftirfarandi 

viðmiðum: 

 Skoða hvort dagvöruverslanir á Íslandi fara eftir því sem 

rannsóknir á markaðsstarfi í samdrætti hafa leitt í ljós, þ.e. að 

fyrirtæki eigi að halda áfram markaðsstarfi sínu í samdrætti og 

helst bæta í þar sem það bjóði upp á sérstök tækifæri til að ná 

árangri. 

 Skoða hvaða auglýsingamiðla aðilar á dagvörumarkaði notast 

við. 

 Athuga hvernig þessir aðilar greina breytingar í umhverfi og 

hegðun neytenda. 

 Skoða hvort eitthvað hafi breyst í áherslum fyrir og eftir 

samdrátt. 

 Athuga hvort og þá hvernig aðilar á þessum markaði nýta sér 

samþætt kynningarstarf í sínu markaðsstarfi. 

 

3.5. Takmörk rannsóknar. 

Nokkrar takmarkanir og áskoranir er að finna á rannsókninni, fyrst ber að nefna 

reynsluleysi rannsakanda í að taka viðtöl af þessu tagi en það krefst talsverðar 

reynslu sem og hæfni til að vera ekki of leiðandi og kunna að lesa í viðmót og 

líkamstjáningu viðmælenda sem og hæfileika til þess að ná fram því sem verið 

er að skoða. Það er því viðbúið að rannsakandi hafi ekki náð að kafa nægilega 

djúpt í viðfangsefnið í viðtölunum. Þetta sama reynsluleysi snýr líka að 

hugsanlegum göllum á orðalagi og vali á spurningum sem spurt var sem getur 

svo haft áhrif á hvað náðist fram í viðtölunum. Þá ber að geta þess að rannsóknin 
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náði til fárra aðila á dagvörumarkaði og tók eingöngu til tveggja algengustu 

forma dagvöruverslana og því erfitt að alhæfa mikið út frá niðurstöðum um 

rannsóknarefnið. 

 

Svörin endurspegla einnig afstöðu viðmælanda á ákveðnum tímapunkti. 

Staðlaður spurningalisti  þar sem spurt var um hvort eitthvað hefði breyst er 

tilraun til að vinna gegn þeim galla og draga fram hvort aðstæður á markaði 

þegar upphaflegt viðtal var tekið hafi hugsanlega verið sérstakar og hafi kannski  

breyst síðan þá. 

Hér að ofan var gerð grein fyrir framkvæmd og takmörkunum 

rannsóknarinnar en hér á eftir kemur greining á rannsóknargögnunum. 
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4. Greining og mat 

4.1. Markaðsstarf á íslandi í góðærinu. 

Til að átta sig á því hvort eitthvað hafi breyst í markaðsstarfi dagvöruverslana í 

samdrættinum frá því sem áður var þá er gott að afla upplýsinga um það hvernig 

því starfi var háttað fyrir efnahagsþrengingarnar 2008 til að bera saman við 

markaðsstarfið eftir þær. Í því skyni voru viðmælendur spurðir um það hvernig 

markaðsstarfinu hafi verið háttað fyrir samdráttinn. 

 

Spurt var: Hvernig var auglýsinga og kynningarstarfi háttað þegar best lét? 

Viðmælendur hjá dagvöruverslunum voru báðir á því að auglýsinga og 

kynningarmál hjá þeim fyrir samdráttinn hafi verið svipað og eftir kreppu, það 

sem hafi verið auglýst áður var hins vegar annars eðlis og meiri áhersla hafi 

verið á dýrari vöru, meira unna og ekki sérstaklega mikil áhersla á lág verð eða 

tilboð. Hjá Brynjari Ingólfssyni, markaðstjóra Hagkaup, kom fram að fyrir 

samdráttinn hafi verið meiri áhersla á helgartilboð sem auglýst voru í 

dagblöðum og útvarpi og svo ímynd og opnunartímar sem auglýst var í útvarpi 

og sjónvarpi. Til að leggja áherslu á sérstöðu Hagkaup s.s. með tiliti til 

vöruúrvals og slíks notuðu þeir bæklinga sem dreift var heim til fólks. 

 

„Við erum ekki bara að auglýsa til að auglýsa, það hefur aldrei verið, 

hvorki fyrir né eftir kreppu alltaf er horft í það hvað við erum að sækjast 

eftir og hvað við fáum til baka“ (Hinrik Hjörleifsson, Kaupás, 2009). 

 

„fyrir 2008 auglýstum við meira ímynd og svona fansí pansí 

lífstílspælingar. Við seldum mikið af villibráð og dýrum steikum, frosnu 

sjávarfangi, humar og hörpudisk og svona lúxus vara“ (Brynjar 

Ingólfsson, Hagkaup, 2009). 

 

Með tilliti til svara viðmælenda á dagvörumarkaði var áhugavert að heyra álit 

Ragnars Gunnarssonar hjá Fíton á auglýsingastarfi fyrir kreppu en hafa verður 

í huga að hann var ekki sérstaklega að tala um dagvörumarkaðinn heldur 

markaðsstarf almennt.  Skv Ragnari þá voru menn mikið síður að vanda sig í 

markaðsstarfinu fyrir samdráttinn, það hafi einfaldlega ekki þurft þess, það var 



Viðskiptadeild Viðskipta og Raunvísindasviðs HA.  JÁH 

54 

 

brjálað að gera hjá öllum og það var frekar valin flottasta leiðin fremur en sú 

hagkvæmasta og minna horft í peninginn, 

 

 „menn voru að berast mikið á og það hefði verið hægt að ná fram því 

sama fyrir kannski 30% minni pening, menn fóru klárlega framúr 

sjálfum sér á þessum tíma, Það voru kannski bankarnir sem leiddu þetta 

en það voru samt allir í sama vagninum“ (Ragnar Gunnarsson, Fíton, 

2009).  

 

Það er áhugavert að bera þetta saman við svör forsvarsmanna 

dagvöruverslananna en hjá þeim kemur fram að kostnaður og hverju 

markaðsstarfið skilar til baka hafi verið og sé enn eitthvað sem skipti miklu máli 

í þeirra markaðsstarfi og það hafi ekki verið farið fram úr sér í þeim efnum hjá 

þeim og mátti á þeim skilja að menn hafi sinnt þessum málum af skynsemi fyrir 

kreppuna jafnt sem eftir.  

 

4.2. Markaðsstarf á Íslandi í samdrætti 

Í viðtölum  við viðmælendur kom skýrt fram árið 2009 að ólíkt því sem kannski 

áður var þá sé ekki dregið saman í markaðsstarfinu núna eftir kreppuna, þeir 

voru allir meðvitaðir um það og skilja af hverju það skiptir máli að halda áfram 

að sinna markaðsstarfinu, hjá Hagkaup hefur meira segja verið bætt í. Það sem 

hins vegar hefur breyst er hvað menn auglýsa og fram kom að núna í 

samdrættinum sé öll áhersla á verð, tilboð og ódýrari vörur. Þær leiðir sem 

Hagkaup og Krónan nota til að koma skilaboðum áleiðis voru áfram svipaðar 

og áður þ.e. bæklingar sem sendir eru heim til fólks, auglýsingar í sjónvarpi, 

blöðum og tímaritum og slíku.  

Krónan eða Kaupás er aðeins sér á parti varðandi samval kynnningarráðanna en 

í viðtali við Hinrik hjá Kaupás kom fram: 

 

„Við forðumst eins og við getum að auglýsa í miðlum sem eru tengdir 

Högum, það er okkar helsta vandamál að gera það ekki, auðvitað notum 

við þá eitthvað en það er helvíti dapurt að auglýsa hjá samkeppnisaðila. 

Við sitjum uppi með það að geta illa auglýst á markaði því ef við gerum 
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það þá rennur það allt í vasa samkeppnisaðilans, hann stækkar og 

samkeppni takmarkast enn frekar“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Hinrik vildi jafnframt meina að Hagar sem áttu 365 miðla á þessum tíma hafi 

notað þá fjölmiðla til að koma „áróðri“ á markaðinn, hann nefndi þetta 

sérstaklega í tengslum við dóma sem fallið höfðu gegn Bónus fyrir 

markaðsmisnotkun að það hafi vísvitandi verið sett upp þannig að Bónus mætti 

ekki lengur selja vöru ódýrt og samkeppnisstofnun stillt upp sem illvirkjanum. 

Hinrik sagði: 

 

„umræðan er mjög lituð og augljóst að eigendur fjölmiðla hafa áhrif á 

umfjöllun þeirra, skoðið bara allt sem verið er að gera á Stöð 2, allar 

kostanir þátta, Formúlan, fótboltinn og hvað það er er allt kostað af 

Hagkaup, vífilfelli og fleiri fyrirtækjum í eigu sömu aðila, þetta á við 

um alla þætti þarna og er svona hringrás sem fer af stað, það skiptir ekki 

máli hvaðan peningarnir koma þessi fyrirtæki styrkja bara hvert annað“ 

(Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Hjá Krónunni hefur áherslan breyst, það eru auglýstar aðrar vörur og þá ódýrari 

en áður, mest áhersla á bæklinga sem dreift er með Fréttablaðinu. Þeir telja það 

bestu leiðina til að ná til neytenda og mestri dreifingu auk þess er það aðferð til 

að þurfa sem minnst að auglýsa í 365 miðlum. Þess utan er aukin áhersla á 

sjónvarpsauglýsingar. Helst vildu þeir bæta í markaðsstarfið en Hinrik nefndi 

að það er erfitt að réttlæta það gagnavart fjármálahliðinni þegar alls staðar er 

verið að skera niður í rekstrinum að setja meiri peninga í auglýsingar á sama 

tíma, þeir hafa hins vegar haldið í horfinu og ekki dregið úr markaðsstarfinu. 

Það sem komi á móti er að fjármagnið nýtist betur en áður. 

  

„það fæst meira fyrir peninginn en áður, við fáum betri samninga í 

birtingarkostnaði s.s. prentun og auglýsingum en fyrir hrun“ (Hinrik, 

Kaupás, 2009). 

 

Með því móti er skv. Þórarni meiri kraftur í kynningarstarfinu þar sem hver 

króna nýtist betur en áður. 
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Eitt var áhugavert sem kom fram í viðtali við Hinrik en það er að það er rekin 

auglýsingastofa innan samstæðunnar sem þeir notast við og því er ekki sótt út 

fyrir fyrirtækið til sérhæfðra auglýsingastofa með framsetningu efnis og t.d. 

umbrot og slíkt er allt unnið innandyra. Kostnaður utan Norvik/Kaupás við 

kynningarstarf er því bara bundinn við birtingar og dreifingu.  

Þegar Hinrik var svo spurður út í beina sölu, s.s. kynningar þá kom fram að það 

hafi aldrei verið á þeirra vegum heldur birgja og það hafi dregist mikið saman 

þar sem birgjar séu meira og minna allir á hausnum. Höfundur spurði svo út í 

hvort þeir hafi nýtt sér eitthvað rannsóknir erlendis frá varðandi viðbrögð í 

samdrætti en Hinrik sagði svo ekki vera. 

 

„Ísland er bara svo allt öðruvísi í öllu svona, það er því erfitt að bera 

saman við erlendis frá, það hefur margsýnt sig að margt sem er að gerast 

erlendis í matvörumarkaðssetningu og fleiru sem bara fúnkerar engan 

veginn á Íslandi“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Í viðtali við Brynjar hjá Hagkaup kom fram að þar var bætt í markaðsstarfið á 

árunum 2008 og 2009 en líkt og hjá Krónunni er meiri áhersla á tilboð og 

ódýrari vöru. Hagkaup hafa einnig breytt áherslum í rekstrinum sjálfum til að 

bregðast við þessum breytingum, þar hefur verið lækkað verð á vörum þ.e. þeir 

hafa tekið á sig nauðsynlegar hækkanir á vörutegundum og minnkað framlegð 

af hverri einingu og hækkað verð mun minna en efni stóðu til og með því hafi 

orðið minni munur á verði hjá þeim og lágvöruverðsverslunum sem hafa 

hækkað verð mun meira þar sem þær hafa minna svigrúm til þess að taka á sig 

hækkanir en Hagkaup. Auglýsingarnar sjálfar hafa breyst að því marki að 

áherslur eru eins og hjá Krónunni aðrar en þær voru fyrir samdráttinn.  

Brynjar sagði að þeir hafi dregið úr auglýsingum sem skila litlu, til að mynda 

hjá Morgunblaðinu þar sem það hafi litla dreifingu og takmarkaða svörun. 

 

„Við auglýsum svona 4-8 heilsíður í blöðum í hverri viku, aðallega 

Fréttablaðinu þar sem það er með mesta dreifingu, það eru auglýst meira 

tilboð og gerum það á ákveðnum dögum vikunnar og við sjáum spontant 

svörun við því“ (Brynjar, Hagkaup, 2009). 
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Það var auglýst lítillega á netinu s.s. vísi.is og uppskriftasíðum og 

Hagkaupsblaðinu er dreift á öll heimili landsins reglulega en í minna mæli en 

áður. Hagkaup nota ekki markpóst sem slíkan þ.e. þeir taka ekki út t.d. 

fermingarbörn í þjóðskrá og senda á þau. Þegar spurt var út í hvað þeir telji að 

gera eigi varðandi kynningarstarf í samdrætti þá sagði Brynjar:  

 

„ Við teljum að í samdrætti eigi að bæta í markaðsstarf líkt og fræðin 

segja og við förum bara eftir því, þannig erum við meira áberandi á 

markaði, bæði vegna þess að við bætum í þegar margir aðrir detta út og 

við náum enn betra svona top of mind“ (Brynjar, Hagkaup, 2009).  

 

Hagkaup notast í sínu markaðsstarfi við kostanir sjónvarpsþátta og þá kannski 

helst á uppskriftaþáttum t.d. „léttir réttir Rikku“ en misjafnt hvernig það er 

notað. Brynjar sagði að Rikka kaupi allt hráefni í þáttunum hjá þeim og því 

þurfi það augljóslega að vera til en upp og ofan hvort því sé stillt sérstaklega 

upp í verslunum.  

 

„Við skiptum okkur ekkert af hvaða uppskriftir hún er með og við 

stillum bara upp eftir hvað hentar og ef okkur líst vel á uppskriftina. 

Sumar búðir stilla upp og aðrar ekki, en það er engin lína lögð með það. 

Það er afar misjafnt hverju þetta skilar, stundum selst allt upp og 

stundum er engin breyting á sölu þessara vara, enda misjafn smekkur 

manna“ (Brynjar, Hagkaup, 2009). 

 

Þegar höfundur spurði út í kynningar þá var svarið keimlíkt og hjá Krónunni, 

þetta er alfarið á hendi birgja. Birgjar fá leyfi til að vera með standa inni í 

búðunum sem hluta af framstillingar og auglýsingapakka en dregið hefur mikið 

úr öllu slíku, helst að það séu Mjólkursamsalan og Osta og Smjörsalan ásamt 

Myllunni sem hafi staðið í þessu. En með nýjar vörur, allt slíkt hefur dregist 

mikið saman en auk þessa hafa skv. Brynjari orðið nokkrar breytingar  á 

kynningum þ.e. 
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„áður voru þetta oft ungar sætar stelpur sem voru að kynna sem vissu 

lítið um vöruna, núna eru þetta fagmanneskjur sem hafa þekkingu og 

kunnáttu til að svara spurningum kúnnanna um vöruna“ (Brynjar, 

Hagkaup, 2009). 

 

Breytingar hafa einnig verið gerðar á rekstri Hagkaup og núna eru reknar 

verslanir í Skeifunni og Garðabæ sem eru opnar allan sólarhringinn, að mati 

Brynjars nær Hagkaup með þessum langa opnunartíma til annars 

viðskiptavinahóps og það hafi skilað miklu hærri veltu en áður. 

Þegar spurt var út í breytingar á samvali kynningarráðanna hjá Hagkaup kom 

fram að það er meiri áhersla á sjónvarps og dagblaðaauglýsingar og minna gefið 

út af bæklingum.   

 

Vorið 2012 sendi höfundur aftur út spurningalista þar sem langt var um liðið 

frá því viðtölin voru tekin og það kom ýmislegt áhugavert fram í svörum 

Brynjars við þeim lista og ljóst að einhverjar áherslubreytingar höfðu orðið frá 

því sem var vorið 2009. En í svörum Brynjars kom fram að fjármagn sem varið 

er til markaðsmála er orðið sambærilegt því sem var fyrir samdráttin, að teknu 

tilliti til verðbólgu, en fyrst eftir hann hafði verið bætt nokkuð í á árunum 2008 

og 2009. Eins kom fram að áherslur hafa eitthvað breyst frá því sem var 2009 

og þar á meðal að auglýsingar í Morgunblaðinu hafa aukist að nýju en að sama 

skapi nánast alveg hættir að nota Skjá 1 og bæjarblöð sem var notað talsvert 

áður. En Brynjar sagði: 

 

„við notum líka netið meira s.s. facebook, vefmiðla og samfélagsmiðla. 

Við höfum nánast hætt að auglýsa í bæjarblöðum og Skjá einum, aukið 

birtingar í Morgunblaðinu. Almennt gerum við miklu meira út á tilboð 

og afslætti en áður og það þýðir ekkert að bjóða minna en 15-20% fólk 

kemur ekkert fyrir minna en það“ (Brynjar, Hagkaup, 2012). 

 

Af þessu má ráða að á þeim 3 árum sem liðu milli þess að spurt var út í þessa 

sömu þætti hjá Hagkaup þá hefur ýmislegt breyst, alla vega hvað samval 

kynningarráðanna varðar og áberandi hvað netið og samfélagsmiðlar eru að 

koma meira inn. 
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Ef við skoðum svo svör Ragnars hjá auglýsingastofunni Fíton varðandi 

markaðsstarfið í samdrættinum þá kom fram í svörum hans 

 

„það er áberandi að menn eru að skera niður í markaðsstarfi, en líka 

áberandi að menn eru heldur ekki að skrúfa alveg fyrir eins og áður, 

menn hafa lært af reynslunni og fókusa upp á nýtt, skera óþarfa í burtu, 

henda út vörum sem ekki virka, taka til í markaðsstarfinu og setja 

peningana þar sem þeir skila sér til baka. Þegar búið er að fjárfesta í 

vörumerki þýðir ekkert að þagna svo allt í einu í langan tíma, það gefur 

keppinautum bara tækifæri til að taka af manni markaðshlutdeild“ 

(Ragnar, Fíton, 2009). 

 

 Eins kom fram í viðtalinu við Ragnar að aðilar séu meira að leita leiða til að 

gera hlutina á hagkvæmari hátt en áður, finna aðrar aðferðir og leiðir sem skila 

sama árangri og þannig ná að halda í horfinu eða bæta í. Þessi svör Ragnars eru 

mjög í takt við það sem kom fram í viðtölum höfundar við forsvarsmenn 

dagvöruverslananna, en báðir aðilar nefndu það að áherslur væru breyttar með 

tilliti til þeirra aðferða og leíða sem farnar væru í markaðsstarfinu. 

 

4.3. Breytingar á neytendahegðun. 

Þegar spurt var út í neytendahegðun og hugsanlegar breytingar á henni eftir 

samdráttinn þá kom fram í máli Þórarins hjá Kaupás að  

 

„Kauphegðun hefur breyst gríðarlega, fólk er að kaupa ódýrari en 

sambærilega vöru, það kaupir minna unnið t.d kaupir það frekar 

svínalund og fyllir hana sjálft en að kaupa tilbúið og afleiðing af því er 

að við minnkum allt framboð á tilbúinni vöru“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Spurt var út í hvort þeir hafi fylgst með þessum breytingum með markvissum 

hætti og gert rannsóknir á þeim ?  
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„við reynum auðvitað að lesa í markaðinn og svona kemur strax fram í 

sölugögnum, það var augljóst strax í upphafi að neyslan breyttist alveg 

gríðarlega og við verðum náttúrulega að fara eftir því og elta bara.“ 

(Hinrik, Kaupás, 2009).  

 

Höfundur spurði í framhaldinu út í hvort þörf væri á að gera nýjar 

markaðsrannsóknir eftir samdráttinn en Hinrik taldi að rannsóknir sem gerðar 

hafi verið fyrir hann eigi alveg við áfram og þeir framkvæmi jafnframt fullt af 

rannsóknum sjálfir þar sem þessar breytingar komi fram.  

 

„Eins hefur Capacent Gallup verið að gera fínar kannanir sem sýni líka 

þessar breytingar. Við notum þessar kannanir mjög mikið bæði sem við 

gerum sjálfir og eins það sem er gert fyrir okkur og svona almennt“ 

(Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Þegar spurt var nánar út í hvernig hegðun neytenda hafi breyst kom fram að  

„veljum íslenskt“ átakið hafi skilað einhverju en það hinsvegar sé þannig að 

margt af því sem er merkt sem íslensk framleiðsla sé það alls ekki, þarna hafi 

einhver þjóðerniskennd vaknað sem hugsanlega var á misskilningi byggð en 

fólk verslaði þetta engu að síður og sveið svo að komast að því að margt væri 

ekkert íslenskt að uppruna. Það hafi orðið einhver múgsefjun líka og það komst 

í tísku að spara en margt sem fólk gerði hafi ekki endilega skilað sér í sparnaði 

til dæmis sagði Hinrik að  

 

„fullt af fólki eyddi fullt af peningum í að taka slátur, borðaði það svo 

einu sinni en fannst það ógeðslegt og nú eru margar frystikystur fullar 

af slátri sem enginn borðar“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Í viðtalinu við Hinrik kom fram að merkjanleg aukning hafi svo orðið á vörum 

eins og hveiti, sykri og öðru slíku sem fólk getur notað til að búa sjálft til, rétt 

eins og var með minna unna kjötvörur og slíkt. Höfundur gerði tilraun til að afla 

gagna um sölutölur einstakra vöruliða til að styðja við þessar fullyrðingar hjá 

til að mynda Gallup en ekki reyndist unnt að fá þessi gögn afhent vegna 

viðskiptahagsmuna.   
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Eins var merkilegt að skv Þórarni hefur sala á gosi, sælgæti og snakki aukist frá 

því sem áður var en færst yfir í íslenskt þ.e snakk og sælgæti. Hinrik talaði um 

að lúxusvara og dýr vara hafi dottið út eða minnkað mjög mikið og þeir hafa 

svarað því með því að draga úr framboði á þessari vöru.  

Höfundur spurði út í hvort þeir hafi orðið varir við að kauphegðun sé eitthvað 

flóknari en áður var og hvort þættir eins og siðferði eða annað en verð skipti 

neytendur máli, svar Þórarins við því var að hann taldi að allt slíkt risti mjög 

grunnt meðal neytenda, þeir tali um hitt og þetta en geri svo þveröfugt og nefndi 

því til stuðnings  

 

„Við sjáum það t.d. í því hvernig fólk talar um þá Bónusfeðga og aðra 

gerendur í þessari útrás og kennir þeim um, flestir tala bara um þetta, 

fólk tuðar og kvartar yfir þeim í vinnunni en fer svo beint eftir vinnu að 

versla við þá í Bónus.“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Hinrik var því á þeirri skoðun að fólk sé mjög fljótt að svara þegar það er spurt 

út í svona að það sniðgangi einhverja aðila en það séu afar fáir sem fylgi þeirri 

sannfæringu eftir og hagi sér í samræmi við talsmátann og svo gleymi það í 

ofanálag öllu svona mjög fljótt. 

 

Í framhaldi af þessum atriðum spurði höfundur út í almannatengsl og hvort 

Krónan reyndi eitthvað að sporna gegn t.d. neikvæðri umræðu á 

samfélagsmiðlum og netinu. Hinrik svaraði því til að  

 

„ það hefur alltaf sýnt sig að það borgar sig frekar að þegja og bíða það 

af sér, ef maður tekur þátt vekur það bara meiri athygli á málinu. Ef 

málið kemur beint inn til okkar þá auðvitað reynum við að leysa það en 

ef það er sagt eitthvað neikvætt um okkur á okursíðu dr Gunna t.d. þá  

reynum við ekkert að svara því, fólk er búið að mynda sér skoðun strax 

og þú ert ekkert að fara að breyta henni neitt. Það hefur margsýnt sig að 

það borgar sig engan veginn að standa í þrasi á einhverjum bloggsíðum 

úti í bæ það eykur bara athygli á málinu“ (Hinrik, Kaupás, 2009).  
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Næst spurði höfundur út í greiðsluform og hvort það hafi tekið einhverjum 

breytingum en skv. Þórarni þá hefur   

 

„ kreditkortavelta hefur minnkað mikið og fólk er frekar að nota 

debetkort og margir eru bara með seðla á sér“ (Hinrik, Kaupás, 2009).  

 

Höfundur aflaði gagna hjá Hagstofunni til að bera saman við það sem Hinrik 

nefnir í þessum efnum en skv. þeim upplýsinum er ekki hægt að merkja að þetta 

sé rétt, líkt og sést á mynd 13, en hafa ber í huga að gögn Hagstofunnar eiga við 

um heildarveltu í allri verslun í landinu og hugsanlega notar fólk greiðslumiðla 

með öðrum hætti í dagvöruverslunum.  

 

 

Mynd 13. Kredit og debitkortavelta 2008 og 2009, bláu línurnar eru kreditkort og 

rauðu debitkort. Fram kemur heildarvelta í  hverjum mánuði í milljónum króna. 

(Hagstofan, 2015). 

 

Salan hjá Kaupás á dagvöru hefur heilt yfir ekki minnkað heldur hefur það 

meira færst á milli verslana hjá þeim. 

 

 „það eina sem hefur breyst er að það er tilfærsla innbyrðis, frá dýrari 

verslunum eins og Nóatúni sem hefur minnkað en aukist hjá Krónunni  
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á móti, þetta er bara það sem gerist í svona, það færist úr gæðum og 

þjónustu og yfir í lágvöruverðsverslanir.“ (Hinrik, Kaupás, 2009). 

 

Höfundur spurði að lokum Hinrik út í hvort hann teldi að gildi neytenda hafi 

breyst og hvort þeir séu meðvitaðri á einhvern hátt í neyslunni en áður og taldi 

hann að það mætti sennilega segja að 

 

„það er klárlega í tísku að spara núna, það er alveg til fólk sem á fullt af 

pening og kaupir sér utanlandsferðir en þorir ekki að segja frá því þar 

sem það þykir vera bruðl og alls ekkert flott við það. Menn eiga helst að 

vera með sultardropa í nefinu og nánast skammast sín fyrir að hafa efni 

á að gera yfirhöfuð eitthvað. En það er líka búin að eiga sér stað 

neytendavakning í því að fólk er farið að pæla í lítraverðum og kílóverði 

og svona hlutum sem það spáði ekkert í áður, á neytendasíðum er fólk 

að tala um hve margir þvottar náist úr pakka af þvottaefni og það er 

almennt bara meðvitaðra um að nýta betur og gera góð kaup“ (Hinrik, 

Kaupás, 2009). 

 

Höfundur spurði Brynjar hjá Hagkaup líka út í neytendahegðun og hugsanlegar 

breytingar á henni.  Spurningu um hvort innkaupavenjur neytenda hafi breyst 

svaraði hann á eftirfarandi máta: 

 

„það hefur talsvert færst yfir í ódýrari vöru en við sjáum kannski mestan 

mun í því magni sem fólk kaupir, það kaupir minna en það gerði af t.d 

eplum, bönunum, hakki og þess háttar. Fólk keypti of mikið áður en 

henti hluta af matnum, núna er frekar verslað það sem þarf og kemur 

svo bara aftur“ (Brynjar, Hagkaup, 2009). 

 

Í framhaldi var spurt hvort þeir hjá Hagkaup hafi tekið eitthvað eftir því að fólk 

kæmi þá með innkaupalista til að versla eftir og kaupa skv. plani, Brynjar taldi 

svo ekki vera og hann hafi ekki heyrt að neinn hafi tekið eftir slíku en  sagði að  
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„kassaliðið hefur talað um að fólk sé rólegra að versla og afslappaðara 

og miklu minna að pirra sig á röðum og þess háttar. Fólk er miklu minna 

stressað að versla en áður“ (Brynjar, Hagkaup, 2009). 

 

Í máli Brynjars kom fram líkt og hjá Þórarni hjá Kaupás að sala á snakki, 

sælgæti og gosi hafi aukist en færst meira yfir í íslenska framleiðslu. Hann taldi 

að þetta væri bæði vegna þess að verð á erlendri framleiðslu hafi hækkað mikið 

en eins væri „veljum íslenskt“ átakið að skila sér og öll íslensk vara selst vel. 

Þar sem Hagkaup selur einhverja afþreyingarvöru var aðeins spurt út í sölu slíks 

varnings og skv Brynjari þá eru þeir  með afsláttarhorn með dvd myndum sem 

hefur gengið vel en hafði á orði að það væri samt: 

 

„helst aukning í snyrtivörum, það styður reyndar alveg það sem er haldið fram 

að konur dragi úr fatakaupum og annarri slíkri dýrari vöru og kaupi svo frekar 

snyrtivörur til að punta sig og notar bara það sem er til heima inni í skáp“ 

(Brynjar, Hagkaup, 2009). 

 

Í ljósi svara Þórarins varðandi vörur eins og hveiti og sykur spurði höfundur 

sérstaklega út í það og Brynjar talaði líkt og hinir um að það væri talsverð 

aukning í þessum flokkum, örlítil minnkun á móti í tilbúnum smákökum en 

minni en búist hafði verið við.  

 

Almennt séð varðandi neytendahegðun talaði Brynjar um að pakkavara hafi 

aukist og flest allt sem geymist og mun meira en t.d kjöt eða grænmeti. Hann 

taldi að þetta tengdist því að fólk vill alls ekki henda mat heldur nýta betur og 

því er geymsluþolin vara keypt frekar. 

 

„Verð hefur ofboðslega mikil áhrif í dag og miklu meiri en áður. Fólk 

er meðvitaðara um þetta en það var og skoða hillumiðana áður en vara 

er keypt, áður var algengt verð á bilinu 100-400 en núna eru margar 

vörur komnar í 600-800 og það er bara yfir sársaukamörkum og fólk 

bara hreinlega kaupir ekki á þessu verði“ (Brynjar, hagkaup, 2009).  
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Neytendur eru meðtækilegri en áður fyrir tilboðum og fylgist betur með 

verðum, það eru almennt séð miklu meiri viðbrögð við tilboðum en áður var. 

 

„Fólk er meðvitað um verð og vill fá afslátt á tilboðum, 15% er ekki 

neitt, 20-25% er svona lala og varan selst ekki vel fyrr en það er kominn 

30-35% afsláttur á tilboðum“ (Brynjar, hagkaup, 2009).  

 

Áhugavert var þegar spurt var út í hvort þeir bregðist eitthvað við gagnrýni eða 

neikvæðum athugasemdum á t.d. spjallsíðum þá er viðkvæðið annað en hjá 

Krónunni. Brynjar talaði um að hann hafi einmitt að svara fullyrðingum um 

léleg gæði grænmetis og ávaxta í samdrættinum á vef dr Gunna þar sem hann 

sagðist hafa farið yfir allt sem að því snýr til að útskýra fyrir fólki að það hafi 

ekkert verið slegið af kröfum í þessum efnum.  Það er því um sitthvora 

afstöðuna að ræða í þessum efnum.  

 

Almennt er það álit Brynjars að breytingar á hegðun neytenda séu helst þær að 

það kaupir minni skammta en áður, velur ódýrari valkosti, vill kaupa íslenskt 

umfram erlenda framleiðslu og það nýtir betur allt sem keypt er. Sala á hlutum 

sem áður var eftirspurn eftir hefur dregist mikið saman, sérstaklega ef það er 

dýr vara, t.d. hafi sala á öllu lífrænu minnkað gríðarlega 

Heilt yfir taldi Brynjar að umhverfi dagvöruverslana hafi breyst eitthvað en það 

væru ekki nein straumhvörf heldur meira áherslubreytingar í vöruframboði og 

markaðsstarfi. 

 

Þegar aftur var spurt út í svipaða hluti 2012 kom fram í svörum Brynjars að það 

sem hafði komið fram 2009 varðandi neytendur hafi að mestu haldið sér, fólk 

nýti betur, kaupi minna og svo framvegis eins og kom fram hér að ofan. Hins 

vegar hafi eitt komið á óvart en það er að sala á dýrum mat s.s. nautalundum og 

humri hefur verið að aukast og vildi Brynjar skýra það með því að Íslendingar 

séu í meira mæli að bjóða fólki í mat heim til sín en áður.  

 

Að lokum var sérstaklega spurt út í það hvort þeir notist við stjórn 

viðskiptatengsla (e. CRM) og safni upplýsingum um viðskiptavini sína í 

gagnagrunn sem hægt er að nýta í markaðstarfinu var svar Brynjars það að svo 
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sé ekki, það hafi ekki verið gert enn sem komið er en það sé hins vegar hluti af 

þarfagreiningu á nýju tölvukerfi sem er í smíðum fyrir þá og þetta sé því 

eitthvað sem þeir muni taka upp á næstu misserum.  

. 

Rætt var við Ragnar hjá Fíton um breytta hegðun neytandi í því ástandi sem var 

á markaði eftir samdráttinn og svör hans í því efni voru:  

 

„Fólk er að spá miklu meira en áður í það sem það er að gera og bera 

saman. Ferlið sem fer í gang áður en kaup eru ákveðin er lengra og það 

veltir hlutunum betur fyrir sér en áður, það er mikil frestunarárátta og 

vangaveltur um hvort hlutirnir fari að lagast. Kauphegðun hefur því 

breyst töluvert“ (Ragnar, Fíton, 2009). 

 

Ragnar talaði jafnframt um að það ætti að vera ofarlega hjá fyrirtækjum í þessu 

ástandi að vita hvað kúnninn er að hugsa og hvernig neyslumynstrið væri að 

breytast og í því efni skipti markaðskannanir miklu máli. 

 

Þegar spurt var út í ákveðin atriði eða gildi var hann á því að virði skipti miklu 

meira máli en áður. En þó fólk sé að leitast við að spara og velur frekar ódýrari 

valkosti en það er samt að meta hvað það fær í staðinn líkt og áður. 

 

„vörur með mikið value eru líklegri en hinar að halda sér,, fólk er að 

leita leiða til að hagræða en gerir það frekar innan þess sem það þekkir 

og vörumerki með skýra ásýnd og ímynd sem fólk veit hvað stendur 

fyrir lifa frekar af“ (Ragnar, Fíton, 2009).  

 

Það skiptir sem sagt talsverðu máli hver ímynd vörumerkis er og 

vörumerkjatryggð spilar líka hlutverk í huga neytenda en skv. Ragnari þá: 

 

„skiptir eðli vörunnar og verð hins vegar miklu máli í þessu samhengi 

og t.d. dagvöruverslun þá er þar um vöru að ræða sem hefur ekki 

langtímakostnað í för með sér og á því sviði skiptir verð vörunnar mun 

meira máli en kannski gæði, fólk velur frekar ódýrasta kostinn af t.d. 

kornflögum en svo kannski vörur eins og Coke, fólk drekkur það af því 
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það er Coca Cola og sker frekar niður annars staðar þó ódýrara gos sé í 

boði. Hins vegar velur fólk að versla þessa hluti þar sem það er ódýrast 

og skýrir það t.d. mikinn vöxt lágvöruverðsverslana á þessum markaði 

s.s. Bónus og Krónunnar “ (Ragnar, Fíton, 2009). 

 

Ragnar telur að þar sem neyslumynstrið hafi breyst sé mjög mikilvægt að vera 

með puttana á púlsinum og vita hvernig neytendur eru að endurskoða sín mál 

og haga markaðsmálum í samræmi við það.  

Eitt nefndi Ragnar í tengslum við verslun og þjónustu sem forsvarsmenn 

dagvöruverslana nefndu ekki en vakti áhuga höfundar en það var að í 

ferðaiðnaðinum búi gríðarleg tækifæri sem ekki sé verið að nýta með 

markvissum hætti.  

 

„Við erum ennþá föst í þessu Gullfoss og Geysir dæmi, en það þarf 

eitthvað miklu meira þarna bæði afþreyingu og eins nýsköpun og 

aðstoða fólk og fyrirtæki við að láta hugmyndir rætast til að skapa 

auknar tekjur“ (Ragnar, Fíton, 2009)  

 

Hafa verður í huga að þessi orð falla árið 2009 þegar ferðamannaiðnaðurinn var 

enn ekki orðin eins stór og í dag en þetta er áhugavert í ljósi þess hver þróunin 

hefur verið síðan þá og líklegt að þarna sé markhópur sem dagvöruverslanir 

geta hugsanlega náð betur til. 
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5. Niðurstöður og tillögur 

5.1. Markaðsstarf í samdrætti 

Til að átta sig á því hvernig dagvöruverslanirnar sem skoðaðar voru, eru að 

standa sig í markaðsstarfi í samdrætti með tilliti til þess sem kom fram áður 

þ.e. að í samdrætti eigi menn að halda áfram markaðsstarfinu óhikað og helst 

bæta í það, þá er gagnlegt að setja svör markaðstjóranna í töflu með samantekt 

á markaðsstarfi í samdrætti sem tekið var saman í lok fræðilegrar umfjöllunar 

á bls 37. Með því móti er auðvelt að bera saman hverju fræðin mæla með og 

hvað er verið að gera á dagvörumarkaði. Í töflu 5 er hægt að sjá þennan 

samanburð. 

 

Tafla 5. Samanburður á því sem fræðin segja um markaðsstarf í samdrætti og hvað 

dagvöruverslanir á Íslandi gera. 

Markaðsstarf í samdrætti 

Fræðin segja: Dagvöruverslanir gera: 

Mikilvægt er að halda áfram 

markaðsstarfi óhindrað og draga ekki 

úr því  

Bæði Brynjar og Hinrik er meðvitaðir um þetta 

og hafa annars vegar haldið í horfinu og hins 

vegar aukið við markaðsstarfið  

Helst bæta við í markaðsstarfi, 

samdráttarskeið fela í sér sérstök 

tækifæri  

Í svörum Brynjars kom fram að hjá þeim hefur 

verið bætt í fjármagni í markaðsstarfinu 2008 og 

2009. Árið 2012 var búið að draga úr þessu aftur 

og er það nú á par við það sem var fyrir 2008 að 

teknu tilliti til verðbólgu  

Samræmi í kynningarstarfi 

Ekki var sérstaklega spurt út í þetta, en hins 

vegar dreg ég þá ályktun að það sé heilt yfir 

samræmi í kynningarstarfi dagvöruverslanana út 

frá svörum þeirra í tengslum við hvar, hvernig 

og hvað þeir auglýsa.  

Breytt umhverfi og kringumstæður 

kalla á markaðssrannsóknir og svo 

að nýta gögnin við ákvarðanatökur 

Krónan og Hagkaup gera báðar kannanir á 

sölugögnum hjá sér og nýta gögn frá Gallup í 

sínu markaðsstarfi sem notuð eru í ákvörðunum 

um framboð vara. Þetta gæti hins vegar verið 

markvissara 

Safna upplýsingum um kúnna í 

gagnagrunn- nýta svo við ákvörðun á 

vöruframboði og tilboðum 

Ekki gert í dag, en fram kom í svari Brynjars hjá 

Hagkaup að það sé verið að smíða slíkt kerfi og 

það standi því til að hefja söfnun þessara 

upplýsinga 

 Fjárfesta í vöruþróun, gæðum og 

markaðsmálum á samdráttartímum, 

skilar sér í aukinni arðsemi síðar 

Það er litið á kynningarstarfið sem fjárfestingu 

hjá Hagkaup, en af svörum forsvarsmanna 
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Krónunnar mátti skilja að stjórnin þar líti á 

kynningarstarf fremur sem kostnað 

Áætlanir gríðarlega mikilvægar og 

mat á árangri og aðlögun 

markaðsstarfs séu markmið ekki að 

nást 

Báðir aðilar gera áætlanir í sínu starfi byggðar á 

greiningum á sölutölum sem eru aðlagaðar 

aðstæðum hverju sinni  

Kynningar og markaðsstarf þarf að 

vera vel ígrundað og samræmt 

Út frá svörum viðmælenda metur höfundur það 

svo að það sé mikil pæling í því hvar og hvernig 

auglýst er og hvað. En þau svör gefa það til 

kynna að þessi mál séu vel ígrunduð 

Auka viðskiptavinatryggð – það er 

ódýrara að halda í eldri v.v. en afla 

nýrra 

Þetta atriði virðist ekki vera eitthvað sem menn 

eru mikið að spá í, hugsanlega spilar eðli þessa 

markaðar hér inn í þar sem neytendur elta helst 

besta verðið en það er ekki sjálfgefið 

CRM kerfi skila meiru en þau kosta 

og grundvöllur samþætts 

kynningarstarfs 

CRM kerfi eru ekki í notkun en líkt og kom 

fram hér að ofan stendur til að taka í gagnið 

CRM kerfi hjá Hagkaup með nýju tölvukerfi 

sem er í smíðum.   

 

Ef þessi atriði eru tekin og borin saman þá fáum við mynd af því hvernig 

þessar dagvöruverslanir haga sínu markaðsstarfi í samdrættinum og getum 

áttað okkur á því hvernig það er með hliðsjón af því sem fræðin mæla með. 

 Mikilvægt að halda áfram markaðsstarfi og helst bæta í : Hvað 

þetta varðar þá er það mjög skýrt að þeir aðilar sem rætt var við eru 

mjög meðvitaðir um hvað best er að gera og það kom fram í máli 

þeirra að það er ekki verið að draga saman í markaðsstarfi og það felist 

tækifæri í þessu ástandi. Krónan heldur í horfinu sé horft á krónutölu 

sem varið er til þessara þátta en telja sig fá meira fyrir peninginn í því 

árferði sem verið hefur og séu þannig að gera meira en áður. Hjá 

Hagkaup var aukið við markaðsstarfið frá því sem var fyrir 

samdráttinn, það hefur aftur verið dregið úr því 2012 og er núna á pari 

við það sem var fyrir 2008. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsókna erlendis hjá t.d. Baxter (1999). Og Kamber (2002) en þeir 

sögðu að það sé mikilvægt að halda í horfinu og helst bæta við í 

kynningarstarfi, það skili sér í aukinni sölu og aukinni 

markaðshlutdeild til skamms tíma og allt að 2-3 árum á eftir. 

 Samræmi í kynningarstarfi: Ekki var spurt sérstaklega út í þetta 

atriði en af svörum viðmælenda má álykta að það sé samræmi í þeim 

skilaboðum sem send eru út. Graham og Frankenberger (2011) benda á 
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rannsóknir Abraham og Lodish (1990) varðandi mikilvægi þessa, en 

niðurstöður þeirra voru að sé ekki samræmi í kynningarstarfinu og 

notaðir réttir miðlar með réttum skilaboðum þá hafi það mikil áhrif á 

árangur. Hagkaup og Krónan hafa breytt áherslum hjá sér bæði með 

tilliti til þeirra miðla sem notaðir eru, t.d með nýrri tækni, s.s. 

forritlingum fyrir snjalltæki, nýta samfélagsmiðla eins og facebook og 

breyttar áherslur í hvar og hvernig er auglýst en það hefur færst meira 

yfir í tilboð og lág verð og reyna þeir með því að svara breytingum á 

markaðnum. Þeir miðlar sem notast er við hafa tekið mið af þessu og 

hver miðill notaður til að miðla ákveðnum upplýsingum. Hins vegar 

geta þessir aðilar gert betur í þessu efni, t.d. í tengslum við kostanir 

Hagkaup á uppskriftaþáttum í sjónvarpi, þar er tækifæri til að 

samræma skilboð á markaðinn betur með því að koma upp 

sölustöndum merktum viðkomandi þáttum þar sem raðað væri upp 

vörum sem þeim tengjast, þannig myndast tenging milli kostunarinnar 

og svo framsetningar í verslunum og sterkari áhersla næst í 

skilaboðunum til neytenda og líklegt að það leiði til frekari 

aðgreiningar á markaði og vörumerkið Hagkaup sé ofar í huga 

neytenda. Eflaust eru fleiri möguleikar á þessu sviði og því 

nauðsynlegt fyrir fyrirtækin að skoða þetta vel og greina hvar og 

hvernig best væri að útfæra þetta. 

 Markaðsrannsóknir mikilvægar: Bæði Krónan og Hagkaup notast 

við greiningar á sölugögnum hjá sér og nýta markaðsrannsóknir frá t.d. 

Gallup í sínu markaðsstarfi. Eins og þetta birtist höfundi þá snýst þessi 

þáttur þó meira um það að bregðast við breytingum sem þeir sjá í 

sölutölum fremur en að lesa í hverjar óskir og væntingar komi til með 

að vera út frá rannsóknum á því. Piercy og fleiri (2010) tala um 

niðurstöður rannsókna Hamm (2008) og Wiggins og Birchall (2008) 

sem benda til breyttrar neytendahegðunar í þessu samráttarskeiði og það 

er mikilvægt í því ljósi að átta sig á hverjar þær breytingar eru með 

rannsóknum. Það er helst á því sviði sem höfundur sér ósamræmi við 

hugmyndir markaðsfræðinga um mikilvægi markaðsrannsókna. Það er 

hlutverk markaðsfræðinnar að liðka fyrir viðskiptum milli aðila, partur 

af því eru markaðsráðarnir og samval þeirra sem farið var yfir áður. 
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Nauðsynlegt er að vita hvaða atriði skipti máli varðandi hvern 

markaðsráð og svo tengja þá saman og mynda með þeim heildræna 

markaðsfærslu. Markaðsrannsóknir eru lykilatriði í þessu efni og þau 

gögn sem með þeim er aflað eru notuð til að þróa skipulag 

markaðsfærslunnar og samsetningu markaðsráðanna. Hér væri 

heillaskref fyrir þessa aðila að taka upp stjórn viðskiptatengsla og nota 

þær upplýsingar sem þar verða til í þeim tilgangi að öðlast meiri 

þekkingu á viðskiptavinum sínum og fylgjast með hugsanlegum 

breytingum á hegðun þeirra. 

 Safna upplýsingum um viðskiptavini í gagnagrunn: Þetta er ekki 

gert í dag að öðru leiti en sölugögn eru aðgengileg, það er hins vegar 

nauðsynlegt að koma upp slíku gagnakerfi en stjórn viðskiptatengsla 

byggir á slíku og það er grundvöllur samþætts kynningarstarfs eins og 

Peltier og fleiri (2003) hafa bent á. Hér er því svið þar sem gera má 

bragarbót á. Það kom reyndar fram í svörum Brynjars (2015) að slíkt 

kerfi er í smíðum fyrir Hagkaup og verður tekið upp innan skamms, en 

þar sem það er ekki komið í notkun er ómögulegt að meta hvort 

útfærsla þess er fullnægjandi með tilliti til þess sem hér er verið að 

skoða. Þetta er jafnframt mikilvægur þáttur í svo mörgu öðru er snýr 

að markaðsstarfi. Gögnin eru meðal annars gagnleg í 

markaðsrannsóknum, auðveldar kynningarstarf og notkun þeirra 

tryggir betur að rétt sé auglýst meðal rétta markhópsins svo eitthvað sé 

nefnt. 

 Fjárfesta í vöruþróun, gæðum og markaðsmálum: Graham og 

Frankenberger (2011) ræða ítarlega mikilvægi þess að fyrirtæki 

fjárfesti í markaðsstarfi og líta beri á kostnað því samfara sem 

fjárfestingu sem skilar arði í framtíðinni. Af svörum sem bárust dregur 

höfundur þá ályktun að litið er á markaðsstarfið sem fjárfestingu hjá 

Hagkaup, það kom fram að allir í yfirstjórninni séu viðskiptafræðingar 

sem kann að skipta máli hér. Hjá Krónunni eru menn meðvitaðir um 

mikilvægi þess að halda áfram en engu að síður virðist vera litið á 

markaðsstarfið sem kostnað fremur en fjárfestingu sem skili hagnaði 

þegar fram í sækir. Hinrik talaði sérstaklega um það að það væri erfitt 
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að réttlæta það fyrir fjámálahliðinni að auka útgjöld við þetta þegar 

krafan væri að draga úr kostnaði. Báðir aðilar eru að breyta áherslum 

og fjárfesta í markaðsstarfinu til  að svara betur kröfum neytenda s.s. 

með opnum sólarhringsverslana hjá Hagkaup og eins áherslubreytingar 

Kaupás í markaðssetningu Krónunnar. Þetta er hins vegar viðvarandi 

verkefni og tekur sífelldum breytingum og því nauðsynlegt að fylgjast 

alltaf vel með öllum breytingum og greina hvaða tækifæri felast í 

þeim. 

 Gera markaðsáætlanir: Báðir aðilar gera áætlanir í sínu starfi sem 

byggðar eru á greiningum á sölutölum og eru aðlagaðar aðstæðum 

hverju sinni. Það er ekki mikið um þetta að segja annað en að þetta 

tengist auðvitað flestum öðrum þáttum markaðsstarfs, án áætlana er 

lítið um markaðsstarf, hvað þá að það skili árangri. Fyrst þarf þó að 

framkvæma greiningar á markaðnum með rannsóknum og nýta gögn 

úr rekstrinum, helst byggja upp CRM kerfi og nota upplýsingar úr því. 

Út frá slíkum gögnum og greiningu þeirra er svo hægt að átta sig á 

tækifærum og hættum og gera áætlanir um viðbrögð. Aðilar á 

dagvörumarkaði gera þetta nú þegar, en það er kannski helst að það 

vanti upp á að öflun þeirra gagna sem byggt er á gæti verið 

umfangsmeiri. 

 Ígrunda vel kynningar og markaðsstarf og samræma það: Það 

kom fram í viðtölunum að aðilar á þessum markaði eru almennt ekki 

með eiginlegt samþætt kynningarstarf hjá sér þó svo þeir séu 

meðvitaðir um mikilvægi þess að skilaboðin sem send eru á markaðinn 

séu ekki misvísandi og heilt yfir sé ekki ósamræmi í kynningarstarfi 

þeirra. Schultz og Schultz  (1998) benda á hversu mikilvægur þessi 

þáttur er og nær yfir alla þætti markaðsstarfs, allt frá áætlunum og 

þróun þess og til framkvæmdar og ekki síst til að meta árangur af því, 

þróa enn frekar og þannig gera það enn markvissara. Það býr, að mati 

höfundar, gríðarlegt tækifæri á þessu sviði fyrir dagvöruverslanir til að 

gera betur og bæta markaðsstarf sitt enn frekar og nýta í því skyni 

betur nýja tækni og samfélagsmiðla með markvissari hætti en gert er í 

dag. Hér spilar stjórn viðskiptatengsla stórt hlutverk og það er 
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grundvöllur þess að gera þetta vel að taka slíkt kerfi upp. Báðir aðilar 

eru farnir að sinna þessu betur t.d. með auglýsingum á 

samfélagsmiðlum og sérstökum forritum fyrir snjalltæki en það er 

höfundi vitanlega ekki með meðvituðum hætti unnið með aðferðafræði 

samþætts kynningarstarfs. Hins vegar er markaðsstarfið nokkuð 

ljóslega vel ígrundað og til að mynda hefur Hagkaup aftur dregið úr 

kynningarstarfi sínu sem kom fram í svörum Brynjars 2012. Á þeim 

tímapunkti var hagvöxtur kominn vel af stað og efnahagsástandið farið 

að batna til muna, dagvöruverslunum hafði fjölgað og meira auglýst, 

af því leiddi að það borgaði sig síður að auglýsa með sama krafti og 

áður þar sem fleiri voru um hituna. Þetta telur höfundur vera dæmi um 

að menn hafi metið kostnaðinn við kynningarstarfið út frá því 

hugsanlegum ávinning og aðlagað sig að því. 

 Auka viðskiptavinatryggð: Þegar kemur að viðskiptavinatryggð þá er 

það eitthvað sem má gera mun betur í og meiri áhersla ætti að vera á 

að halda viðskiptavinum í viðskiptum. Eins mætti benda á að mikil 

fjölgun ferðamanna ætti að skapa tækifæri sem bæði Hagkaup og 

Krónan þurfa að nýta sér betur en gert er í dag. Þessi fyrirtæki þurfa að 

reyna að átta sig á því með hvaða hætti hægt væri að auka tryggð 

viðskiptavina sinna því það hefur sýnt sig að það er mun minni 

kostnaður samfara því að halda í núverandi viðskiptavini heldur en að 

afla nýrra. Stjórn viðskiptatengsla eru mikilvægur þáttur í öllum 

slíkum aðgerðum og því þörf á að taka slíkt upp sem fyrst.  

 Stjórn viðskiptatengsla mikilvæg: Krónan og Hagkaup eru ekki að 

stjórna viðskiptatengslum með markvissum hætti eins og staðan er í 

dag. Hér er því svið sem hægt er að gera mun betur á en vinna við að 

taka upp slíkt kerfi stendur yfir hjá Hagkaup nú þegar. En líkt og farið 

er í hér að ofan þá kemur þetta atriði að fjölda annarra þátta sem skipta 

miklu máli þegar kemur að því að ná sem mestum árangri og því eftir 

miklu að slægjast. Það þarf hins vegar að vera vel skipulagt og útfært 

og þörf á því að greina hver þörfin er, hvaða upplýsingar þarf að 

geyma og svo hvernig ætlunin er að nota þær í markaðsstarfinu. 
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Það má því segja að þegar kemur að markaðsstarfi í samdrætti þá séu þær 

dagvöruverslanir sem til skoðunar voru að sinna því að miklu leiti eftir því 

sem rannsóknir og kenningar segja til um en þó ekki á öllum sviðum.  

Svar höfundar við rannsóknarspurningunni : 

 

Hvernig haga aðilar á dagvörumarkaði markaðsstarfi sínu í 

samdrætti og er það í samræmi við ríkandi viðhorf í markaðsfræði 

um að halda skuli áfram og jafnvel bæta í á samdráttartímum? 

 

Er því sú að þessir aðilar eru að mestu leiti að haga markaðsstarfi sínu í 

samdrætti í samræmi við ríkjandi viðhorf markaðsfræðinnar sem farið hefur 

verið yfir hver eru, en þó með þeim formerkjum að það er hægt að gera betur 

á nokkrum sviðum. 

 

5.2. Neytendahegðun 

Það kom fram í rannsókninni að neytendahegðun hefur breyst að einhverju 

leyti í samdrættinum en hins vegar var það áberandi að menn voru ekki vissir 

um að þessar breytingar risti mjög djúpt og það gæti vel verið  að þær gangi til 

baka þegar fer að rofa til aftur hjá neytendum. Í töflu 6 eru borin saman atriðin 

sem tekin voru saman á bls 38 og það sem kom fram hjá viðmælendum. 

 

Tafla 6. Neytendahegðun í samdrætti skv. erlendum rannsóknum og viðhörf 

viðmælenda í rannsókninni. 

Neytendur í samdrætti 

Rannsóknir benda til Skv viðtölum 

Leita að einfaldari vöru sem 

einfaldar lífið 

Þetta var ekki skoðað sérstaklega og erfitt að 

draga ályktanir um þetta út frá svörunum sem 

bárust.  

Refsa fyrirtækjum sem haga sér á 

siðlausan hátt 

Almennt töldu viðmælendur að slíkt risti grunnt 

hjá íslenskum neytendum og þeir láti sér nægja 

að tala um slíkt en framkvæma það síður.   

Vilja heilsusamlegri vöru 

Hugsanlega mætti færa sókn í minna unna vöru 

á þetta en það er þó líklega fremur vegna verðs 

sem það er og fram kom að ef verð slíkrar vöru 

er hátt þá skiptir það meira máli en hollusta 
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hennar. Hins vegar hafa vítamín og annað slíkt 

alveg haldið sér skv. svörum Brynjars.   

Minni tryggð við þekkt vörumerki 

Það kom fram að neytendur halda ekki mikilli 

tryggð við vörumerki nema í ákveðnum 

tilfellum s.s. mjög sterkum vörumerkjum t.d. 

Coke.    

Vilja lækka kostnað og nýta betur 

Það kom skýrt fram að lágt verð og sparnaður er 

ofarlega í huga neytenda hér og eins það að þeir 

vilja nýta betur það sem keypt er og henda 

minna   

Aukin virðing fyrir yfirvöldum 

Þessi þáttur var ekkert skoðaður og því ekki 

forsendur til að taka afstöðu til þess. 

Uppteknari af eigin hag, hagstætt 

verð skiptir meira máli en siðræn 

neysla 

Það er klárt á svörum viðmælenda að þetta á við 

hér, lífrænt hefur dregist saman og verð skiptir 

neytendur höfuðmáli    

Lágvöruverðsverslanir vinsælli en 

áður 

Skv. skýrslu samkeppniseftirlitsins hefur sama 

þróun átt sér stað hér, lágvöruverðsverslanir 

hafa aukið hlutdeild sína mikið en þó hefur 

hlutdeild verslana staðið í stað síðan 2010 með 

tilliti til skiptingar milli verslanagerða þ.e. 

stórmarkaði versus lágvörubúðir  

Kaupa smærri einingar 

 Í svörum Bynjars kom skýrt fram að fólk 

verslar færri stk. í einu af t.d. ávöxtum og 

tengist það því að nýta betur og henda minna 

Kaupa fremur heimaframleidda vöru 

 Hjá bæði Brynjari og Hinrik kom það fram að 

neytendur veldu vörur sem merktar voru Íslandi 

og átakið „veljum íslenskt“ gekk almennt mjög 

vel. 

Nýta betur 

Fólk almennt kaupir minna af vöruliðum, 

sérstaklega ferskvöru sem skemmist hraðar eins 

og kom fram áður en velur jafnframt vörur með 

lengri endingu s.s. niðursoðið og pakkavöru. 
 

 

Þegar spurt var út í breytta hegðun neytenda kom fram í máli viðmælenda að 

orðið hafi talsverðar áherslubreytingar hjá neytendum. Ef við skoðum þau 

atriði sem niðurstöður Hamm (2008) og eins Wiggins og Birchall (2008) 

varðandi breytta neytendahegðun í þessum samdrætti og er tekið saman í töflu 

6 og berum saman við svörin sem fengust þá kemur í ljós að það er margt líkt 

með íslenskum neytendum og því sem rannsóknir þeirra benda til. 

 Einfaldari vara sem einfaldar lífið: Ekki var spurt sérstaklega út í 

þetta í rannsókn höfundar og nokkuð erfitt að draga ályktanir um þetta 

atriði út frá svörunum sem bárust. 
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 Refsa fyrir siðlausa hegðun fyrirtækja: Það var nokkuð áhugavert 

það sem kom fram í svörum viðmælenda þegar að þessu kemur. Allir 

voru þeir á þeirri skoðun að þetta væri eitthvað sem íslenskir 

neytendur tala um þ.e að sniðganga aðila sem hafa hegðað sér á 

ámælisverðan hátt en það verður lítið úr framkvæmd á því þegar til 

kemur. Þessi þáttur risti því grunnt hjá íslenskum neytendum. Þetta er 

einnig sá þáttur sem höfundur gat ekki séð að ætti sér samsvörun í 

rannsóknum erlendis á neytendahegðun. Það má því velta fyrir sér 

hvað valdi því en án þess að skoða það sérstaklega er erfitt að alhæfa 

neitt um það. Hugsanlegt er að hluta til stafi þetta af aðstæðum á 

Ísland þar sem landið er fremur einangruð eyja og tiltölulega fáir 

valkostir sem bjóðast í t.d. dagvöru og samkeppni í raun minni en 

erlendis þar sem fáir mjög stórir aðilar eru ráðandi á markaðnum hér á 

landi. Það er því ekki mikið um aðra valkosti að velja og neytendur 

geta illa refsað fyrirtækjum með því að snúa viðskiptum sínum annað. 

Það er því ástæða til að rannsaka þetta atriði nánar til að skera úr um 

hvort þetta er rétt og ef svo er hvers vegna. 

 Heilsusamlegri vara: Líkt og fram kom í töflunni þá var ekki mikið í 

svörum viðmælenda en þar kom þó fram að fólk sæki í meira mæli í 

minna unna vöru sem færa má rök fyrir að sé heilsusamlegri, en það 

stjórnast þó frekar af því að slík vara er jafnan seld á lægra verði en 

unnin. Einnig kom fram að sala á vítamínum og annað slíkt hafi haldið 

sér í sölu. Á móti kemur að fram kom að sælgæti, snakk og gos hefur 

aukist í sölu eins og gerðist í Argentínu og kom fram í rannsókn 

Zurwicki og Braidot (2003) sem er ákveðin þversögn ef neytendur eru 

að huga meira að heilsunni. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að 

taka afstöðu af eða á um þetta og nauðsynlegt að rannsaka það 

sérstaklega og þá kannski út frá sjónarhóli neytenda sjálfra fremur en 

út frá söluaðilum. 

 Minnkuð vörumerkjatryggð: Þetta er kannski erfitt að meta út frá 

dagvörumarkaði þar sem þar er á ferðinni vara sem er auðvelt að 

skipta út hverri fyrir aðra og fá mjög sterk vörumerki og það var 

þannig fyrir samdráttinn. Heilt yfir eru neytendur fyrst og fremst að 
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velta verði fyrir sér og reyna að fá sem mest fyrir peninginn, 

vörumerkjatryggð er ekki mikil á þessum markaði. Hvort 

vörumerkjatryggð sé minni en hún var er mjög erfitt að segja til um en 

það kom þó fram að merki eins og Coke hafa haldið sér þrátt fyrir að 

aðrir ódýrari valkostir séu í boði. Þó kom fram að almennt hefur 

neyslan færst yfir í ódýrari valkosti en ekki rætt sérstaklega hvort það 

eigi við mjög sterk vörumerki. Það væri þó í samræmi við hegðun 

neytenda í samdrættinum í Asíu og Argentínu, líkt og kom fram í 

rannsóknum Zurwicki og Braidot (2003) og Ang, Leong og Kotler 

(2000) ef svo væri. Niðurstaðan er því sú að ákveðnar vísbendingar 

eru um að það sama eigi við hér en þetta er þáttur í neytendahegðun á 

Íslandi sem þyrfti að skoða sérstaklega áður en hægt er að taka 

endanlega afstöðu og svara þessu játandi eða neitandi. 

 Vilja lækka kostnað og nýta betur: Það kom skýrt fram í svörum 

viðmælenda að verð dagvöru er það sem skiptir fólk meginmáli og 

eins það að neytendur kaupa minna magn en áður og koma frekar aftur 

og sækja meira fremur en að henda vöru sem skemmist. Eins er 

aukning í sölu á vöruliðum sem hafa langan endingatíma s.s. pakkamat 

og niðursoðinni vöru. Það er því auðvelt að svara því játandi að sama 

þróun hafi átt sér stað og sú sem Zurawicki og Braidot (2003) komust 

að í Argentínu, íslenskir neytendur eru mikið að reyna að lækka 

kostnað sinn og nýta betur það sem þeir kaupa á dagvörumarkaði. Eins 

kom fram í svörum að það er, líkt og kom fram í fyrrgreindri rannsókn 

Zurawicki og Braidot (2003), í tísku að spara og neytendur sem eru vel 

settir skammast sín fyrir að berast of mikið á. Í svörum Brynjars frá 

2012 kom fram að sala á dýrara kjöti s.s. nautalundum og humri hefur 

verið að aukast aftur sem gæti verið þversögn, en hins vegar taldi hann 

að þetta skýrðist fyrst og fremst af því að fólk væri fremur að bjóða 

heim í mat en að fara saman út að borða. Sú skýring væri í samræmi 

við það sem gerðist í Argentínu í samdrættinum þar 2001-2002 og 

kom fram í rannsóknum Zurawicki og Braidot (2003). Það þarf hins 

vegar að skoða þetta sérstaklega til að segja til um ástæðuna. 
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 Virðing fyrir yfirvaldi: Þetta var ekkert skoðað enda ekki 

viðfangsefni verkefnisins og því ekkert hægt að segja til um þetta 

 Hugsa fyrst um eigin hag og siðræn neysla ekki í forgangi: 

Höfundur metur það svo út frá svörum að þetta eigi við um íslenska 

neytendur, það er miklu meiri svörun við tilboðum og sala á t.d. 

lífrænu hefur dregist mikið saman. Þetta tengist eitthvað því að refsa 

fyrirtækjum fyrir óábyrga eða siðlausa hegðun, sem ristir grunnt á 

Íslandi, hverjar sem orsakir þess eru. Það hefur líka einfaldlega verið 

þannig hjá langflestum að verð skiptir höfuðmáli og ef það kemur 

niður á siðrænum þáttum neyslu þá láta neytendur það sig litlu skipta 

s.s. kaupa fremur venjuleg egg en þau sem koma úr búum þar sem 

hænur ganga frjálsar. Hins vegar mætti benda á meiri nýtni og minni 

sóun sem siðræna neyslu, en það á kannski fremur upptök sín í því að 

það felur í sér sparnað, fremur en að það stjórnist af siðferðilegum 

hvötum. 

 Auknar vinsældir lágvöruverðsverslana: Sama þróun og átt hefur 

sér stað erlendis og kom meðal annars fram hjá Hamm (2008) og 

Wiggins og Birchall (2008) hefur átt sér stað hér á landi en í skýrslu 

samkeppniseftirlitsins frá 2012 kemur fram mjög greinilega að sú gerð 

verslana hefur aukið markaðshlutdeild sína umtalsvert síðustu ár og 

mest í samdrættinum eftir 2008. Lágvöruverðsverlanir hafa farið úr 

20% hlutdeild árið 1999 og í 64% árið 2010. Þetta kom líka fram í 

svörum viðmælenda, en þeir töluðu allir um að færsla hefði verið frá 

dýrari verslunum yfir í lágvöruverðsverslanir. Hagkaup gerði t.d. 

vísvitandi breytingar á áherslum sínum, auglýsa ekki lengur 

lífsstílspælingar heldur áherslu á gott verð og góða þjónustu og 

hækkuðu verð hjá sér minna en t.d. lágvöruverðsverslanir og 

minnkuðu þannig verðmuninn sem er þar á milli. Þetta kom líka skýrt 

fram í verðlagseftirliti vörukörfu ASÍ 2008 og aftur 2012 en 

samanburður þar á milli leiddi í ljós að hækkun körfunnar hefur verið 

mun meiri hjá lágvöruverðsverslunum en stórmörkuðum og því hefur 

verðmunur þar á milli minnkað. Þetta rímar við það sem kom fram í 

viðtölunum um að menn séu almennt að reyna að bregðast við kröfum 
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neytenda um lægra verð og stórmarkaðir séu frekar að reyna að færa 

sig í átt að lægra verði þar sem það sé fyrst og fremst það sem 

neytendur leita eftir í dag. 

 Kaupa smærri einingar: Af svörum viðmælenda að dæma er þetta 

augljóslega eitthvað sem íslenskir neytendur gera þeir kaupa færri 

eintök af vöru og koma frekar aftur að versla fremur en að henda því 

sem skemmist, þetta á sérstaklega við um ferskvöru líkt og ávexti og 

grænmeti og er í samræmi við hegðun neytenda erlendis líkt og 

niðurstöður Ang, Leong og Kotler (2000) benda til og vitnað var til í 

rannsókn Zurawicki og Braidot (2003). 

 Kaupa fremur heimaframleidda vöru: Það kom fram í svörum að 

þetta á við, viðmælendur tengdu þetta hugsanlega við einhver 

séríslensk einkenni en það á ekki við rök að styðjast þar sem þetta 

hefur einnig komið fram í erlendum rannsóknum. Fremur að þetta 

skýrist af aðgerðum stjórnvalda og tilfinningum neytenda um að 

hjálpast að. Til að mynda eru svör Þórarins í mótsögn við það sem 

rannsóknir t.d. Zurwicki og Braidot (2003) á hegðun neytenda í 

Argentínu í kjölfar samdráttar þar, Hinrik taldi að hegðun íslenskra 

neytenda sé með einhverjum hætti frábrugðin því sem gerist annars 

staðar og þeir kaupi, meðal annars, þess vegna, frekar  íslenska 

framleiðslu en það virðist ekki eiga við rök að styðjast. 

 Nýta betur: Þetta er eitthvað sem íslenskir neytendur reyna að gera, 

að mati eins viðmælenda með misjöfnum árangri þó samanber það að 

gera slátur heima sem svo er ekki borðað. Þetta tengist einnig því að 

kaupa minna magn og versla frekar vörur með betri endingu og af því 

má álykta að þessi tilhneiging sé til staðar hjá íslenskum neytendum 

rétt eins og kom meðal annars fram í rannsóknum Zurawicki og 

Braidot (2003). 

 

Af þessu telur höfundur ljóst að neytendahegðun íslenskra neytenda hefur 

breyst í það minnst að einhverju leiti með svipuðum hætti og 

neytendarannsóknir erlendis hafa gefið vísbendingar um.  

Rannsóknarspurningunni um breytta neytendahegðun 



Viðskiptadeild Viðskipta og Raunvísindasviðs HA.  JÁH 

80 

 

 

Hefur kauphegðun Íslendinga á dagvöru breyst frá því sem var 

fyrir samdráttinn, sé svo eru þær breytingar í sambærilegar við 

þær breytingar sem erlendar rannsóknir sýna að orðið hafi á 

hegðun neytenda erlendis við samskonar aðstæður? 

 

telur höfundur út frá ofansögðu að sé hægt að svara játandi, neytendahegðun 

íslenskra neytenda hefur breyst í samdrættinum en það er þó ekki hægt að 

fullyrða að það sé með sama hætti og erlendis án þess að framkvæma sérstaka 

rannsókn á því en það er þó margt sem er mjög líkt með því sem gerðist í Asíu 

og Argentínu og komið hefur fram í rannsóknum Ang, Leong og Kotler 

(2000) og Zurwicki og Braidot (2003) á neytendahegðun í kjölfar samdráttar 

þar. Hins vegar virðist refsing íslenskra neytenda gagnavart fyrirtækjum sem 

haga sér með ámælisverðum hætti vera frekar í orði en á borði ólíkt því sem 

gerist erlendis en það má leiða líkur að því að fákeppni og aðrir þættir ráði 

meiru þar um en áhugaleysi íslenskra neytenda til að grípa til aðgerða. Að 

þessu sögðu er ástæða til að nefna að breytingar á neytendahegðun í þessu 

verkefni var eingöngu skoðuð út frá svörum hagsmunaðila á sölumarkaði þ.e. 

í dagvöruverslun og svo auglýsingastofu en engin rannsókn gerð út frá 

sjónarhóli neytenda sjálfra. Þau gögn sem byggt er á við að svara 

spurningunni eru því ekki fullnægjandi til að taka afstöðu til þess hvort 

hegðun neytenda hafi breyst. Þessar niðurstöður eru því frekar vísbending um 

að svo sé en nauðsynlegt er að gera frekari rannsóknir á neytendum sjálfum til 

að svara spurningunni með fullnægjandi hætti. 

 

5.3. Tillögur: 

 Þrátt fyrir að markaðsstarfið í samdrættinum hjá viðmælendum sé í það heila 

í ágætu samræmi við hugmyndir markaðsfræðinga um hvernig skuli haga því í 

samdrætti eru hlutar þess sem má gera betur á.  

Höfundur leggur í því efni til að Krónan og Hagkaup taki upp markvissari 

markaðsrannsóknir á neytendum og eins að fyrirtækin tileinki sér stjórn 

viðskiptatengsla (e. CRM) og upplýsingar um viðskiptavini verði skráðar í 

gagnagrunn. Þær upplýsingar sem fengjust með þessum hætti myndu gera 
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markaðsstarf þeirra markvissara og hagkvæmara þar sem nákvæmari 

upplýsingar lægju fyrir um þarfir og óskir viðskiptavina þeirra sem aftur 

auðveldar þeim að svara þessum þörfum. Slíkt myndi skila sér í aukinni 

ánægju viðskiptavina sem skilar svo aftur aukinni viðskiptavinatryggð. Slíkir 

gagnagrunnar gætu jafnframt verið mikilvæg tól í rannsóknum á 

neytendahegðun á Íslandi og myndu hjálpa mikið til við að fá skýrari mynd af 

breytingum á þeirri hegðun ef gögn úr þeim væru aðgengileg fræðimönnum 

með einhverjum hætti. Í raun má segja að geri menn þetta opni það 

möguleikann á að laga svo margt annað því þessi þáttur er grundvöllur svo 

margs annars þegar kemur að markaðsstarfi. Þetta væri því gagnlegasta 

breytingin sem aðilar á dagvörumarkaði gætu ráðist í. 

Einnig er það tillaga höfundar að þessir aðilar tileinki sér samþætt 

kynningarstarf, sérstaklega þegar þeir hafa tekið upp stjórnun viðskiptatengsla 

en það er svar markaðsfræðinnar við hröðum breytingum á því umhverfi sem 

fyrirtæki starfa í, bæði hvað varðar neytendahegðun og eins tækni og miðlun 

upplýsinga og ekki síst til að meta árangur af markaðsstarfinu og því 

mikilvægt til að bregðast við á sem hagkvæmastan hátt. 

 

5.4. Umræður. 

Þegar svör viðmælenda skýrsluhöfundar eru skoðuð þá eru verslanir á 

dagvörumarkaði nokkuð vel með á nótunum og framkvæma markaðsstarfið sitt 

í samdrætti skv. því að óhikað skuli halda áfram og ekki skera niður í 

markaðsstarfi. Allir þeir sem rætt var við eru á því að í samdrætti beri að halda 

í horfinu og helst bæta í í markaðsmálum og nýta þau tækifæri sem felast í því. 

Þó kom í ljós í viðtölunum að samkeppnisumhverfið er bæði flókið og á sama 

tíma einhæft, þ.e. það eru bara þrír stórir aðilar sem eiga þær verslanir sem eru 

með 90% markaðarins, Kaupás og Hagar eru langstærst. Í því ljósi er mikil 

fákeppni á markaði þó svo að fjöldi verslanakeðja gæti gefið vísbendingu um 

annað. Hins vegar var svo umhverfið enn flóknara að því leyti að aðaleigandi 

Haga átti og rak stærstan hluta af fjölmiðlum landsins sem hefur væntanlega 

nokkuð skekkjandi áhrif á tækifæri til auglýsinga fyrir aðrar verslanir, Það stóð 

hins vegar nokkuð upp úr að mati skýrsluhöfundar að þessir aðilar eru enn sem 
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komið er ekki að tileinka sér samþætt kynningarstarf né stjórnun 

viðskiptatengsla.   

 

Fyrirtækin ættu einnig að marka sér heildarstefnu í markaðsmálum og að þau 

hafi þá stefnu sem rauðan þráð í öllu markaðsstarfi sínu, það er helst að 

Hagkaup hafi markað sér slíka stefnu, en þar var tekin meðvituð ákvörðun um 

það að breyta áherslum í markaðssetningunni og breyta ímyndinni frá 

lífsstílsverslun með áherslu á mikla þjónustu yfir í verslun með góð verð og 

góða vöru. Þetta hefur endurspeglast í skilaboðum á markaðinn í heild þar sem 

áherslan er á verð og tilboð og þessum skilaboðum valin vettvangur sem hentar 

þeim best. Krónan aftur á móti virðist meira láta það ráðast hvað auglýst er 

hverju sinni, áætlanir eru gerðar að því er mátti skilja til skamms tíma í senn, 

og þeir notast nánast eingöngu við auglýsingabæklinga sem sendir eru með 

pósti heim til neytenda. Bæði telja þeir að það gefi besta raun og eins er það 

viðbragð við eignarhaldi á fjölmiðlum sem minnst var á hér að ofan.  

 

Bæði Krónan og Hagkaup beina fyrst og fremst sjónum að því að vinna í 

markaðsráðunum, vörunni, verðinu, vegsaukanum og vettvanginum. Báðar 

verslanir hafa greint hvaða vara það er sem neytendur vilja í dag, báðar hafa 

breytt sínum áherslum í framboði og hvernig það er kynnt í auglýsingum. 

Áherslan hjá báðum hefur færst yfir í verð, tilboð og afslætti. Hagkaup er að 

mati skýrsluhöfundar nokkuð nær því í nálgun sinni sem fræðimenn halda fram 

og farið var yfir í fræðilega hluta ritgerðarinnar, þótt ekki sé það jafn ítarlega 

og gegnumgangandi og samþætt kynningarstarf (e. IMC) mælir með. Þessi 

stefna sem þó er búið að móta er svo rauður þráður í bæði framsetningu í 

verslunum Hagkaup og jafnframt er val á vegsaukum mótað af því hver stefnan 

er og hefur tekið talsverðum breytingum frá því sem áður var. Hagkaup notast 

svo við ráðgjöf og vinnu auglýsingastofa í gerð auglýsingaefnis sem sett er út á 

markaðinn ólíkt því sem Krónan gerir.   

 

Í viðtölum við markaðsfólk hjá Krónunni skein í gegn að það eru kannski ekki 

eingöngu fagleg sjónarmið sem stjórna. Þar var val á t.d. auglýsingamiðlum 

mjög litað af því að sömu einstaklingar eiga samkeppnisaðilana og eiga eða 

öllu heldur áttu helstu einkarekna fjölmiðla og kusu þeir að auglýsa alls ekki í 
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þeim miðlum þó að það hljóti að hafa áhrif á dreifingu og dekkun á 

markaðnum.  Þetta gera markaðsmenn Krónunnar á þeirri forsendu að 

viðkomandi eigendur noti þessa aðstöðu sína sér til framdráttar í samkeppni á 

matvörumarkaði þrátt fyrir að Það séu engar sannanir fyrir því né 

vísbendingar um það að því skýrsluhöfundur best veit. Eins kom það skýrt 

fram í viðtölum við Krónuna að þar er kannski meira brugðist við eftir 

þörfum, menn rýna ekki mikið í markaðinn eða geta sér til um framhaldið 

miðað við vísbendingar í dag. Það er jafnframt ekki notast við sérfræðiráðgjöf 

frá þriðja aðila, þar reka menn eigin “auglýsingastofu” og fá allt sitt efni frá 

aðilum innanhúss. Þetta rímar reyndar mjög vel við það sem Ragnar hjá Fíton 

nefndi, þ.e að það væri svolítil lenska að vera með „sérfræðinga“ í húsi sem 

eru einskonar fjölfræðingar en eru ekki sérfróðir á neinu sviði, en þetta væri 

að breytast hægt og rólega og mörg stærri fyrirtæki farin að sjá hagkvæmnina 

í því að fá sérfræðinga til að að sinna ráðgjöf og vinnu við framleiðslu efnis 

fyrir markaðinn.  

Að lokum mætti benda á áhugaverð frétt sem flutt var á RÚV þann 7 apríl 

2015 en þar kom fram að ákveðin lítil verslun hefði tekið upp á því að gefa 

matvöru sem væri á síðasta söludegi fremur en að henda henni í ruslið. Það 

væri að mati höfundar ekki óvitlaust fyrir stóra aðila eins og þá sem skoðaðir 

voru í þessu verkefni að prófa að útfæra eitthvað álíka, það mætti ímynda sér 

að slíkt gæti í fyrsta lagi vakið talsvert umtal og ókeypis kynningu á 

versluninni, í öðru lagi myndi það líklega skila sér í aukinni ánægju neytenda 

með háttalag viðkomandi verslunar og í þriðja lagi má leiða líkum að því að 

það haldi viðskiptavinum í viðskiptum og hugsanlega fjölgi nýjum og með því 

gætu dagvöruverslanir aukið viðskiptavinatryggð á markaði sem er þekktur 

fyrir skort á slíku, en til mikils er að vinna takist vel til. 
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6. Lokaorð 

 Í viðtölum við viðmælendur kom ýmislegt fram sem kom höfundi nokkuð á 

óvart strax í upphafi og annað sem vakti upp vangaveltur eftir því sem vinnu 

við verkefnið vatt fram. Það sem kom höfundi á óvart strax í upphafi var í 

svörum Þórarins í tengslum við samval kynningarráða hjá þeim, en þar kom 

fram að sömu aðilar áttu stærsta samkeppnisaðilann, Haga, og einnig nánast 

alla einkarekna fjölmiðla landsins á þeim tíma undir hatti 365 miðla, útvarp, 

sjónvarp og dagblöð. Þetta var eitthvað sem háði þeim verulega í birtingu 

auglýsinga og er því líklegt til að hafa áhrif á samkeppni á þessum markaði. 

Þetta var eitthvað sem höfundur hafði alls ekki leitt hugann að áður en vinna 

við verkefnið hófst. Síðan þetta var hefur eignarhaldið breyst og 365 miðlar 

tengjast ekki lengur Högum með þessum hætti. Höfundur telur hins vegar að 

þetta sé eitthvað sem væri full þörf á að rannsaka vel og í framhaldi af 

niðurstöðum slíkrar rannsóknar setja lög og reglur sem komi sem best í veg 

fyrir að einn eða fáir aðilar öðlist slíkt vald á markaði þar sem samkeppni á að 

ríkja.  

 

Annað atriði sem kom fram í svörum forsvarsmanna Krónunnar og Hagkaup 

og vakti áhuga höfundar er ákveðinn munur á hegðun íslenskra neytenda og 

erlendra. Þessi munur er að mati höfundar tvíþættur, annars vegar aukin 

þjóðrækni Íslendinga og svo hins vegar sú tilhneiging íslenkra neytenda til að 

tala um að sniðganga þá aðila sem haga sér með ámælisverðum og hætti eða 

brjóta lög en gera það svo ekki í reynd. Ástæður þessa munar eru líklega 

margvíslegar t.d. varðandi þjóðræknina þá hefur innflutt vara hækkað mikið í 

verði og því kaupa menn fremur íslenskt en það er þó ekki fullnægjandi 

skýring þar sem margar af þeim vörum sem merktar eru íslenskar og hafa 

aukist í sölu eru í raun innfluttar og því háðar sömu innflutningsgjöldum og 

erlend vara.  

 

Hugsanlega var ástandið hér á landi fyrst eftir hrun stærstu banka landsins að 

mörgu leyti einstakt þar sem slíkt hefur höfundi vitanlega ekki gerst áður 

annars staðar og alla jafna stíga stjórnvöld inn í og reyna að koma í veg fyrir 

að slíkt gerist með neyðarlánum til stórra banka. Þetta kann að hafa skapað 
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annað andrúmsloft og orðið til þess að neytendum leið hugsanlega frekar líkt 

og einstaklingum sem orðið hafa fyrir miklu áfalli og í því ljósi skipti máli að 

standa saman og þjóðræknin stafi að hluta til af því. Eins var oft mikið um það 

rætt í fjölmiðlum að það hafi verið erlendir aðilar og viðbrögð þeirra sem 

valdið hafi falli bankanna t.d aðgerðir breskra stjórnvalda gagnvart íslensku 

bönkunum, það skapar hugsanlega eitthvað svona „við gegn heiminum“ 

andrúmsloft. Hvað sem veldur þessu er nauðsynlegt að rannsaka það nánar og 

komast að því hver ástæðan er og er það efni í nýja rannsókn.  

 

Þegar að kemur að mun á orðum og aðgerðum neytenda þá má leiða líkur að 

því að það stafi að einhverju leiti af þeirri miklu samþjöppun sem er á markaði 

dagvöru á Íslandi, ef neytendur ætla sér að sniðganga t.d. Haga vegna óánægju 

með hegðun eigenda fyrirtækisins þá útilokar það ansi stóran hluta verslana, 

þannig er hugsanlegt að fákeppnin sem hér ríkir sé farin að hafa mikil áhrif á 

raunverulegt val neytenda. Hugsanlega spilar einnig þarna inn í eignarhald á 

fjölmiðlum en í rannsókninni kom fram sú skoðun eins viðmælenda að 

fjölmiðlar hafi verið notaðir í þágu eigenda sinna til að reka áróður gegn t.d. 

samkeppnisyfirvöldum og þau skilgreind sem „vondi kallinn“. 

 

Eftir því sem höfundur vann meira við verkefnið varð honum ljóst að ýmsu 

var ábótavant í rannsókninni sjálfri og hún þyrfti að vera mun ítarlegri og 

fjölbreyttari til að hægt sé að fá skýra mynd af t.d. hegðun neytenda í 

samdrætti hér á landi. Áður en hægt er að draga raunhæfar ályktanir um 

breytta neytendahegðun væri nauðsynlegt að skoða hana út frá sjónarhóli 

neytenda sjálfra og einnig tölfræði um sölu einstakra vörutegunda byggt á t.d. 

strikamerkjagögnum. Í rannókninni sem hér er til grundvallar var aðeins rætt 

við 3 aðila og spurt út í þessa þætti og svör þeirra eru persónulegt mat 

viðmælenda sjálfra á ákveðnum tímapunkti og það er ekki sjálfgefið að það 

mat sé rétt. Eins var margt sem höfundur hefði spurt nánar út í varðandi 

markaðsstarf dagvöruverslananna og kafað dýpra ofan í væri verið að hefja 

rannsóknina í dag. Þetta eru hins vega vangaveltur sem vakna ekki fyrr en 

betri skilningur fékkst á viðfangsefninu við lestur fræðibóka, fræðigreina og 

annarra heimilda. Það er því eitthvað sem höfundur dregur lærdóm af og mun 

hafa til hliðsjónar í framtíðinni. 
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Viðauki 1. 

Spurningalisti viðtals hjá dagvöruverslunum 2009 

1. Geturðu sagt frá í stuttu máli hvernig markaðsstarfi ykkar var háttað 

fyrir hrunið, svona helstu áherslur ? 

2. Hefur að þínu viti mikið breyst í markaðs og auglýsinga umhverfinu 

eftir hrun efnhagskerfisins  

3. Hvað hefur breyst? 

4. Eyða menn minna/meira ? 

5. hafa áherslur breyst? 

6. Er augýst á annan hátt en áður ?  

7. Beita menn öðrum aðferðum ? 

8. Eru sömu miðlar notaðir og áður? 

9. Hefur neytendahegðun tekið breytingum eftir hrun og ef svo er 

hvernig helst ? 

10. Hafið þið breytt nálgun ykkar til markaðsstarf eftir hrun, ef svo er 

hvernig ? 

11. Hvaða neytendum líkjast íslenskir neytendur mest og er hægt að 

byggja viðbrögð í markaðsstarfi á rannsóknum annars staðar frá?  

12. Er eitthvað sem hefur komið á óvart varðandi dagvörumarkaðinn eftir 

hrun og eða hegðun neytenda á honum ? 

13. Eru  áherslur neytenda mikið breyttar frá því fyrir hrun ?  

14. Átakið “veljum íslenskt” var áberandi stuttu eftir hrunið (2009)og 

tókst vel að sögn, hefur sala íslenskrar vöru verið áfram sterk síðan þá 

eða dalaði hún þegar fókusinn fór af þessu átaki ?  

15. Nú spilar verð  stóra rullu í kaupákvörðunum neytenda en hefur 

eitthvað fleira meiri áhrif en fyrir hrun, spilar t.d siðferði eða 

samsetning eigenda fyrirtækja hlutverk  í ákvörðun neytenda ? 

16. Sinntu auglýsingastofur verkefnum í góðærinu sem ekki er lengur sóst 

eftir ?  

17. Hvaða verkefni eru það t.d ? 

18. Hvernig hafa neytendur brugðist við kreppunni almennt séð ? 

19. Nýta þeir betur það sem keypt er en áður ? 
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20. Hafa neysluvenjur breyst mikið  ss ódýrari vara keypt miklu meir en 

sambærileg dýrari ?  

21. Hvernig hafa auglýsendur brugðist við þessu ? 

22. Hefur samsettning auglýsenda breyst ?  

23. Hvaða áhrif hefur það á rekstur fyrirtækis að draga mikið saman í 

auglýsingum í samdrætti ?  

24. Að sama skapi hvaða áhrif hefur það á rekstur fyrirtækis að halda 

áfram sömu eyðslu í auglýsingar eða bæta í ?  

25. Er samsetning kynningarráðanna önnur en áður ?, t.d er persónuleg 

sala meiri minni, kynningar, sjónvarpsauglýsingar etc er eitthvað sem 

er meira gert af í samdrætti versus góðæri ?  

26. Breyta fyrirtæki vörum sínum eða framboði ?  

27. Hvaða aðferðir eru árangursríkastar í kynningarstarfi í samdrætti ?  

28. Skipta almannatengsl meira máli en áður ?  

29. Eitthvað sem þér finnst að skipti máli ?  

 

Viðauki 2. 

Spurningalisti sendur með tölvupósti 2012 / 2015 

1. Geturðu sagt frá í stuttu máli hvernig markaðsstarfi ykkar var háttað 

fyrir hrunið, svona helstu áherslur ? 

2. Hvernig er markaðsstarfinu háttað eftir hrunið ? 

3. Hvað hefur helst breyst ? 

4. Eyðið þið minna eða meira í markaðsmál ? 

5. Er augýst á annan hátt en áður ?  

6. Beitið þið öðrum aðferðum ? 

7. Eru sömu miðlar notaðir og áður eða nýjir komnir inn? 

8. Hefur neytendahegðun tekið einhverjum breytingum eftir hrun og ef 

svo er hvernig helst ? 

9. Hvernig myndirðu lýsa týpískum íslenskum neytenda dagvöru fyrir og 

eftir hrun ? 

10. Er eitthvað sem hefur komið á óvart varðandi dagvörumarkaðinn eftir 

hrun og eða hegðun neytenda á honum ? 
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11. Átakið “veljum íslenskt” var áberandi stuttu eftir hrunið (2009)og 

tókst vel að sögn, hefur sala íslenskrar vöru verið áfram sterk síðan þá 

eða dalaði hún þegar fókusinn fór af þessu átaki ?  

12. Nú spilar verð  stóra rullu í kaupákvörðunum neytenda en hefur 

eitthvað fleira meiri áhrif en fyrir hrun, spilar t.d siðferði eða 

samsetning eigenda fyrirtækja hlutverk  í ákvörðun neytenda, þ.e hafa 

þeir aðrar áherslur en verð ? 

13. Er dæmigerð innkaupakarfa í dag breytt frá því sem áður var, ef svo er 

hvernig þá ? 

14. Hafið þið tilfinningu fyrir því að neytendur nýti það sem keypt er betur 

en áður ? 

15. Hefur markaðshlutur ykkar aukist eða minnkað eftir hrunið, hverjar 

telurðu vera ástæður þess ? 

16. Er samsetning kynningarráðanna önnur en áður ?, er t.d persónuleg 

sala minni, meiri, eru tilboð algengari eða frábrugðin því sem var áður,  

er auglýst meira/minna í útvarpi, sjónvarpi, blöðum, nýtið þið 

samfélagsmiðla og netið meira/minna ?  

17. Hafið þið breytt áherslum í framsetningu dagvöru þe. Framboði og 

uppröðun í verslunum ?  

18. Hvernig myndirðu skilgreina þá verslun sem þú starfar við 

(lágvöruverð, stórmarkað etc) 

19. Fyrst eftir hrun þá breyttist að einhverju leyti greiðsluform þannig að 

notkun kreditkorta minnkaði og notkun debitkorta og reiðufjár jókst, 

hefur þetta haldið sér eða gengið að einhverju leiti til baka eða að fullu 

? 

20. Hefur neytendatryggð tekið breytingum eftir hrun, Er t.d ykkar 

kúnnahópur frábrugðin þeim sem var fyrir hrun ? 

21. Nú eru komin um 6 ár frá hruninu, hvernig myndirðu lýsa þeim 

breytingum á dagvöruverslun sem hafa átt sér stað  ?  

22. Notið þið eitthvað stjórn viðskiptatengsla þ.e CRM kerfi þar sem 

upplýsingum um viðskiptavini er haldið til haga í ykkar markaðsstarfi 

? 
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Ef svarið er já : 

a. Hvenær hófuð þið að nota slíkt kerfi ? 

b. Hvaða upplýsingum haldið þið til haga ? 

c. hvernig nýtið þið þessar upplýsingar ? 

Ef svarið er nei: 

d. Er einhver sérstök ástæða fyrir því að þið notið slíkt ekki ? 

e. Hafið þið skoðað það að taka upp slíkt kerfi ? 

 

Viðauki 3. 

Spurningalisti viðtals á auglýsingastofu 2009 

1. Mig langar að biðja þig að segja almennt frá því hvað felst í 

auglýsinga og kynningarstarfi? 

2. Þið þurfið sem sagt að þekkja neytendur og markaðinn mjög vel ? 

3. þannig þið komið mjög víða að ferlinu og misjafnt eftir fyrirtækjum 

hvar þið komið inn? 

4. Var eitthvað í auglýsinga og kynningastarfi í góðærinu frábrugðið því 

sem þið sjáið núna ? 

5. Sumt af þessum auglýsingum vakti neikvætt umtal og fólki fannst 

íburðurinn vera farinn að keyra úr hófi fram,  er það þá algilt að 

neikvæð athygli sé þó betri en engin ? 

6. Það var góðæri og menn höguðu sér eftir því en leiddu bankarnir að 

einhverju leyti, eltu aðrir það sem þeir voru að gera ? 

7. Auglýsingastarf á íslandi í samanburði við það sem gengur og gerist 

erlendis, erum við framarlega, aftrarlega eða ?  

8. Hafa stofurnar ekki þurft að gera það hingað til ? 

9. Auglýsa stofurnar sig beint til fyrirtækja ? 

10. Takmarkar þetta auglýsingastofur að einhverju leiti að horfa bara 

svona til stærri aðila, eru kannski smærri fyrirtæki sem hafa ekki 

hugmynd um hvaða þjónusta er í boði eða verð ? 

11. Eru menn þá kannski að vanáætla kostnað við markaðsstarfið og 

mikilvægi þess að gera það vel ? 
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12. Það hefur þá mikið breyst í umhverfinu en er það eitthvað  sérstakt 

sem þú sérð sem er áberandi öðruvísi ? 

13. Eru einhverjum fyrirtækjum sem gengur vel í svona ástndi ? 

14. Er þá fólk að skipta um vörumerki, það kaupir frekar ódýrari 

sambærilega vöru jafnvel þótt það vilji frekar dýrari vöruna ? 

15. Þetta eru þá hlutir sem auglýsingastofur þurfa að hafa í huga og vinna 

gegn? 

16. Þannig að í kreppu skiptir miklu máli að hafa traust neytandans en 

ekki siður að bjóða upp á value þannig að fólk skynji það að það sé að 

fá góða vöru á góðu verði ? 

17. Skilaboðin eru þá þau að fyrirtæki eiga að halda áfram markaðsstarfi í 

samdrætti en hugsanlega breyta áherslum og nálgun ?  

18. Ef neytendahegðun hefur breyst þarf hugsanlega að framkvæma 

markaðssrannsóknir upp á nýtt í ljósi þess ? 

19. Núna hafa ýmsar kreppur komið upp í gegnum tíðina og 2000-2001 

kom timabil þar sem mikill samdráttur kom fram í 

auglýsingabransanum, er eitthvað svipað núna að gerast ? 

20. Nú hafa rannsóknir bent til þess að í samdrætti eigi einmitt ekki að 

hætta markaðsstarfi heldur frekra að bæta í því þá séu tækifærin til að 

auka markaðshlutdeild og hagnað í framtíðinni, sérðu þess merki  að 

markaðsstjórar hér heima séu meðvitaðir um svona hluti ? 

21. Hafa fyrirtæki hugsað fyrir slíku, þ.e lagt fyrir eða eiga sjóði til að nota 

þegar svona tækifæri koma upp?  

22. Gildir það þá líka á auglýsingamarkaði  að fara varlega og spila 

skynsamlega úr hlutunum ? 

23. Þannig að ef við förum yfir þetta menn eru að eyða minna en áður og 

nýta það betur, breyta áherslum og auglýsa á annan hátt en eru 

stofurnar að reyna að beita öðrum aðferðum líka ? 

24. Nú er það sjálfgefið að þegar kreppir að þá sker fólk niður en það er 

ekki endilega það ódýrasta sem fólk kaupir heldur horfir það meira í 

value, það sé því kannski ekki rétta leiðin  hjá fyrirtækjum að senda 

þau skilaboð að þau séu með ódyrustu  verðin heldur að það þau séu 

með góða vöru á hagkvæmu verði ? 
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25. Á þetta þá helst við um vöru sem hefur ekki langtimakostnað heldur 

bara þegar lagt er út fyrir henni fólk er frekar að spara þar ss dagvara 

en þar sem vara á að endast sé horft frekar í value og hvað þú ert að fá 

fyrir peninginn ?  

26. Minnkar hún í svona samdrætti ? 

27. Auglýsingar gengu mikið út á það nýlega að kaupa íslenskt þrátt fyrir 

að það sé ekki ódýrasta varan er fólk tilbúið til að skera niður annars 

staðar til að hjálpa til eða versla íslenskt ? 

28. Er það tengt því að okkur finnst við þurfa að standa saman ?  

29. Neysluvenjur hafa breyst nokkuð þá en eftir eðlivörunnar hvort það er 

keypt staðgengilsvara eða ákveðið brand eða hvað ? 

30. Sjá menn eitthvað fyrir sér aukningu í ferðaiðnaði í tengslum við lægra 

gengi krónunnar ? 

31. Það er viðbúið að það séu mörg tækifæri í ferðaiðnaði í tengslum við 

gengið og slíkt en kemur það á óvart að það virðist lítið vera um að 

menn séu að nýta sér það með nýungum og auknu framboði af 

afþreyingu fyrir túrista ? 

32. Gera fyrirtæki á markaði hér sér grein fyrir því að það sé framundan 

veruleg aukning ferðamanna og gera ráð fyrir því í sínum 

auglýsingum, þ.e miða auglýsingar við erlenda kaupendur ? 

33. Eru menn þá ennþá í því að bregðast frekar við hlutum fremur en að 

reyna að lesa í og sjá fyrir hvað verður og vera tilbúnir ? 

34. Er það vegna þess að menn hafa ekki almennt bolmagn til þess eða eru 

menn bara ennþá í sjokki ? 

35. Nú eru markaðsplön mjög mikilvægur þáttur, hefur þetta þá almennt 

verið bara í orði hjá fyrirtækjum hér heima fremur en að vera með 

útpælda stefnu ? 

36. Er þetta eitthvað að breytast núna í ljósi þess ástands sem nú er ? 

37. Er þetta ekki gríðarlega erfið staða fyrir fyrirtæki að vera í að 

rekstrargrundvöllurinn sé horfinn ? 

38. Þegar að fyrirtæki eru að huga að kynningar og auglýsingarmálum, þá 

eru þau kannski meðvitaðri um að taka fleiri hluti inn í reikninginn 

þegar þau eru að taka ákvörðun um það. Eitt af því er núna að í “tísku” 

að tala um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, eru fyrirtæki vakandi um 
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það að þetta skiptir máli, og það sé ekki nóg að segjast vera 

samfélagslega ábyrgur heldur verði að sýna það í verki og ekki sama 

hvernig það er gert ? 

39. Eru neytendur meðvitaðir um slíkar “blekkingar” ? 

40. Núna hér heima alla vega þá virðist samsetning eigenda fyrirtækja 

hafa áhrif á ímynd þeirra út á við og þá sérstaklega með neikvæðum 

hætti, er þetta vandamál ? 

41. Er eitthvað sérstakt við íslenskan markað sem aðrir markaðir hafa ekki 

? 

42. Eru íslenskir neytendur sérstakir að einhverju leiti eða öðru vísi, eða 

líkjast þeir öðrum meira ss skandinavía eða usa eða slíkt ? 

43. Nú er ýmislegt sálfræðilegt sem spilar inn í þar sem í raun er 

auglýsinga og markaðsstarf að spila inn á hegðun og atferli. Eru slíkir 

þættir teknir inn í plön ? 

44. Flokkiði fólk þá eftir þessum lífsstíl ? 

45. En hefur þessi samsetning hópanna eitthvað breyst núna, hefur aukist í 

einum hóp og fækkað í örðum ? 

46. Er fólk kannski enn að fara í gegnum það sem gerðist og endurmeta 

hlutina ? 

47. En geta menn tilheyrt mörgum hópum í þessu ? 

48. Nú er talað stundum um það að við séum svolítið einkennileg þjóð, 

höfum sum einkenni bandaríkjamanna ss nýungagirni og erum 

áhættusækin og svo erum við með t.d allt aðra fjölskyldusamsettningu 

sem er miklu meira stórfjölskyldan að Afrískum stíl (sem öryggisnet 

og svona ) Er þetta eitthvað sem er faktorað inn í markaðsmálum hér. 

Þ.e er aðlagað að íslenskum veruleika kerfi sem t.d virka í usa en tekið 

inn í sérkenni okkar ?   

49. Nú eru mörg fyrirtæki hér bara endursöluaðilar á stórum erlendum 

merkju ss bílaumboð og fá oft kannski tilbúið efni að utan er verið að 

nota þetta beint eða   koma markaðsdeildir þessara fyrirtækja með 

efnið til ykkar og biðja um að það sé staðfært  

 


