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Útdráttur 

 

Netverslun á Íslandi hefur verið heldur minni í samanburði við nágrannalöndin en hefur þó 

vaxið hratt síðustu fjögur ár. Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvernig netverslun á 

fatnaði og skóm væri háttað meðal þátttakenda í þessari rannsókn. Hvað það var sem hvatti til 

þess að fólk keypti á netinu, hvaða eiginleikar vefsíðu og þjónustu mátu þátttakendur mest og 

hvað hafði áhrif á kaupákvörðun þeirra.  

Spurningakönnunin var birt rafrænt á samfélagsmiðlinum Facebook og voru þátttakendur 281, 

þar af 83% konur og 17% karlar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að flestir sögðust panta frá erlendum netverslunum. 

Ákveðnir þættir í hönnun vefsíðu eins og upplýsingar um eiginleika vöru, fyrirkomulag 

pantana, afhendingartíma og gott leiðsagnarkerfi voru þeir þættir sem þátttakendur mátu hvað 

mikilvægasta. Þá var fólk almennt jákvætt gagnvart netklúbbum og tölvupóstum frá 

fyrirtækjum sem það var í viðskiptum við. Einnig kom í ljós að það skipti þátttakendur miklu 

máli að pantanir á netinu væru með rekjanleika og að ef þyrfti að skila vöru þá væri hægt að 

fá hana endurgreidda. Þá var mikilvægt að síðan væri vottuð með öryggisauðkenni.   
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Inngangur 

 

Netverslun á Íslandi hefur verið heldur minni í samanburði við Norðurlöndin.  Þó hefur vöxtur 

netverslunar á Íslandi verið töluverður síðastliðin fjögur ár eða sem nemur 47%. Á árinu 2014 

höfðu 66% landsmanna notað netið til að kaupa vörur síðustu 12 mánuði, hinar 

Norðurlandaþjóðirnar keyptu þó meira, sjá mynd 1 (Hagstofa Íslands, 2015). Athyglisvert er 

að skoða nánar hvað þjóðirnar eru að kaupa á netinu. Á Íslandi er vinsælasti vöruflokkurinn 

aðgöngumiðar og höfðu 75% keypt sér miða á netinu. Alls höfðu 53% keypt sér fatnað/skó og 

var sá vöruflokkur í fimmta sæti yfir mest keyptu vörurnar/þjónustuna (Hagstofa Íslands, 

2015). Í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og Noregi hafði einn af hverjum þremur keypt fatnað 

á netinu árið 2014 og var sá vöruflokkur vinsælastur í þremur af þessum löndum, Danmörku, 

Finnlandi og Noregi (Postnord, 2014). 

 

 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem notuðu netið til að kaupa vöru og/eða þjónustu (Hagstofa Íslands 2015) 

 

Samkvæmt könnun sem var gerð til að skoða viðhorf og heildarupplifun gagnvart netverslun 

meðal Dana, Svía, Finna og Norðmanna kom í ljós að þjóðirnar voru nokkuð ólíkar þegar 

kom að þáttum sem þeir töldu vera mikilvægastir í netverslun. Þannig töldu Finnar 

mikilvægan þátt í netverslun að það þurfi ekki að skrá sig sérstaklega inn í netverslunina til að 

geta keypt vörur. Dönum og Norðmönnum fannst mikilvægt að fá vöruna senda hratt og 

örugglega heim að dyrum (Bring - Posten Norge AS, 2014). 
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Á Íslandi eru 83% fyrirtækja með heimasíðu, 59% eru með síðu á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook eða Linkedin og 34% fyrirtækja selja vörur/þjónustu í gegnum netverslun (Hagstofa 

Íslands, 2015). Þegar skoðað var hvernig verslanir á þremur stærstu verslunarsvæðum hér á 

landi, það er Kringlan, Smáralind og Miðbærinn, höguðu sinni netverslun, hvort þær væru 

með heimasíðu eða Facebook fyrirtækjasíðu til að kynna sínar vörur og þjónustu kom í ljós að 

29% þeirra voru með netverslun. Sjá nánar á mynd 2. Þannig má segja að fyrirtæki þurfa að 

fylgja þeirri aukningu sem er að verða í netverslun samhliða aukinni spjaldtölvu- og 

snjallsímanotkun til þess að verða ekki undir í samkeppni. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall fyrirtækja í Kringlu, Smáralind og Miðbænum með netsíður 

 

Helsta ástæða fyrir því að neytendur hinna Norðurlandaþjóðanna kusu að kaupa á netinu var 

tímasparnaður, þægindi og ódýrara vöruverð samhliða betra úrvali. Þeim fannst netverslun 

þjóna mikilvægu hlutverki sem sýningargluggi fyrir hefðbundna verslun og styðji þannig við 

hana. Á árinu 2013 hafði helmingur Norðurlandaíbúa, að minnsta kosti einu sinni á ári, 

skoðað vöru á netinu, aflað sér upplýsinga um hana og farið síðan í verslun og keypt hana 

(PostNord, 2014).  

Þessari rannsókn var ætlað að skoða netverslun á Íslandi með tilliti til fataverslunar, helstu 

áhrifaþætti og kaupáform.  
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Kaupákvörðunarferlið    

 

Fyrirtæki þurfa að skilja hvaða þörfum viðskiptavinurinn er að svala og hvernig þessir þættir 

tengjast kaupákvörðunarferlinu. Kotler (1997) lýsti þessu ferli sem byggir á fimm 

mismunandi stigum ákvörðunarferils neytandans og hvernig hann fer í gegnum þessi stig 

þegar hann ákveður hvort hann eigi að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu. Þó er ekki víst að 

neytandinn fari í gegnum öll fimm stigin og fer það eftir flækjustigi kaupanna hverju sinni 

hversu langt þessi fimm stig ná, sjá mynd 3. Mikilvægt er að þeir sem stjórna markaðsmálum 

fyrirtækja þekki þessi skref og hvernig þeir geta svarað þeim á hverju stigi.  

Greining þarfar er fyrsta skrefið. Það byrjar þegar neytandinn uppgötvar þörf eða þarf að leysa 

ákveðið vandamál. Dæmi um þetta er manneskja sem þarf nýja hlaupaskó þar sem hún er 

nýbyrjuð að stunda hlaup sér til heilsueflingar. Þannig getur þörfin kviknað skyndilega eins 

og í þessu tilfelli eða yfir lengri tíma (Kotler, 1997). 

Annað skrefið er upplýsingaleit og felur í sér leit að vörunni eða þjónustunni. Það fer eftir því 

hversu stór eða flókin kaupin eru hvar neytandinn leitar eftir upplýsingum. Hér kemur netið til 

kastanna og eins og áður hefur komið fram er vinsælt að hefja þar leit að upplýsingum um 

valkosti, verð, eiginleika og samanburð á mismunandi vörum. Dæmi um þetta er manneskjan 

sem er að leita sér að hlaupaskóm og fer á netið, leitar að umsögnum um eiginleika skóna, 

hvaða stærðir eru fáanlegar, litir og verð (Kotler, 1997). 

Mat á valkostum er  þriðja skrefið en þá er neytandinn búinn að ná í allar upplýsingar sem 

hann þarfnast og nú þarf hann að vega og meta valkostina. Hér skiptir hugarástand neytandans 

máli, tilfinningar og hvort hann hafi fyrri reynslu af vörunni. Hann er að uppfylla þörf sína og 

leitar eftir einhverju sem hann hagnast á að eiga. Dæmi um þetta er hvort hlaupaskórnir eigi 

að vera með dempuðum hæl, þykkum botni og hvort þeir eigi að vera notaðir til 

utanvegahlaupa, hlaupa á grasi eða hugsanlega á hlaupabretti. Á endanum ákveður hann 

hvaða eiginleikar hlaupaskóna eru mikilvægastir fyrir hann (Kotler, 1997). 

Ákvörðun um kaup er fjórða skrefið. Nú er neytandinn búinn að ákveða hvar hann kaupir 

vöruna og með hvaða hætti, til dæmis hvort hann panti á netinu eða fari í verslun og kaupi 

þar. Aðrir þættir geta haft áhrif á kaupákvörðunina eins og hvað öðrum finnst um vöruna, til 

dæmis hvort rafrænt umtal á netinu sé neikvætt eða jákvætt. Reynsla annarra hefur líka sitt að 

segja og hefur áhrif á val neytandans (Kotler, 1997). 
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Síðasta skrefið er svo hegðun eftir kaup. Það felur í sér hvernig neytandinn upplifir vöruna 

eða þjónustuna, er hann ánægður eða óánægður, og með hvaða hætti hann lætur í ljós skoðun 

sína á vörunni. Þannig ætti það að skipta söluaðilann miklu máli að neytandinn sé ánægður 

með vöruna sem hann fékk frá honum og þar með er kominn hvati fyrir neytandann að 

endurtaka viðskipti við söluaðilann (Kotler, 1997).  

 

Mynd 3. Þeir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun neytanda (Kotler, 1997). 

 

Upplýsingaleit á netinu 

 

Þegar upplýsingaleit á netinu leiðir til kaupákvörðunar getur neytandinn beint kaupunum á 

mismunandi máta. Hann getur í fyrsta lagi keypt vöruna beint af netversluninni, í öðru lagi 

getur hann farið og keypt vöruna í netverslun hjá samkeppnisaðila og í þriðja lagi getur 

viðkomandi farið í verslunina og keypt vöruna þar í stað þess að panta hana af netinu (van 

Nierop, Leeflang, Teerling og Huizingh, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að neytendur leita að upplýsingum um vöru og eiginleika hennar á 

netinu áður en þeir ákveða með kaupin. Þannig nefna 75% Íslendinga netið sem fyrsta valkost 

þegar kemur að því að leita að upplýsingum um vöru og þjónustu (Frosti Jónsson, ráðgjafi, 

Birtingahúsið,  munnleg heimild, 6. nóvember 2014). Á Norðurlöndunum sögðust 53% hafa 

að minnsta kosti einu sinni eða oftar á árinu leitað að upplýsingum um vöru áður en þeir fóru í 

verslun og keyptu hana (PostNord, 2014). 

Þegar fólk leitar að upplýsingum á netinu fer það ýmist á leitarvélar, heimasíður fyrirtækja, 

skoðar Facebooksíðu söluaðila, athugar hvað hefur verið skrifað á netinu um vöruna eða spyr 

vini og vandamenn. Áðurnefndir þættir hafa síðan áhrif á kauphegðun fólks (Bronner og de 

Hoog, 2010; Doh og Hwang, 2009; Park, Lee og Han, 2007). 
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Þættir sem hafa áhrif á netverslun og kaupáform 

 

Til þess að skoða hvernig netverslun er háttað á fatnaði/skóm á Íslandi þarf að byrja á að 

skoða hvað það er sem fær fólk til að kaupa á netinu og hvaða þættir skiptir það mestu máli í 

þeirri upplifun. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum sem hafa fjallað um áform neytenda til að kaupa í netverslun 

kom í ljós að þeir þættir sem skiptu mestu máli í þeim tilgangi voru að vörumerkið væri 

traustverðugt og hefði stuðning frá hefðbundinni verslun (Berman og Thelen, 2004; Jones og 

Kim, 2010; Kwon og Lennon, 2009). Fyrri rannsóknir sem hafa skoðað hvaða eiginleika góð 

heimasíða og netverslun þarf að búa yfir hafa leitt í ljós að þeir þættir sem skiptu mestu máli 

voru; í fyrsta lagi hönnun vefsíðunnar, í öðru lagi þjónusta við viðskiptavini, í þriðja lagi 

áreiðanleiki vefsíðunnar og í fjórða lagi öryggi vefsíðunnar (Chuang og Hu, 2012). Aðrar 

rannsóknir hafa tekið í sama streng en talið að andrúmsloft heimasíðunnar og fyrri reynsla 

notenda hafi meiri áhrif heldur en áreiðanleiki síðunnar (Ha og Stoel, 2009). 

Til þess að verslanir skili hagnaði þurfa þær meðal annars að fá neytendur til að endurtaka 

kaup sín. Þannig byggja þær upp langtímasamband við viðskiptavini sína og auka virði þeirra 

Reichheld og Sasser, 1990; Oliver, 1999). Ennfremur bentu Reichheld og Sasser (1990) á að 

fimm prósenta aukning á varðveislu viðskiptavina gæti aukið hagnað frá 25% og allt upp í 

85%. Einnig getur kostnaður við að ná í nýjan viðskiptavin verið fimm sinnum hærri heldur 

en kostnaðurinn við að varðveita núverandi viðskiptavin (Reichheld og Sasser, 1990). 

Hér fyrir neðan verða skoðaðir þeir þættir sem hafa helst verið nefndir sem áhrifaþættir á 

netverslun einstaklinga, það er einstaklingsmiðuð skilaboð, hegðunareinkenni neytenda, 

þjónusta við viðskiptavini, hvað hvetur til kaupa á netinu, hönnun og eiginleikar netverslunar, 

traust og áreiðanleiki. 

 

Einstaklingsmiðuð skilaboð 

 

Það er mikilvægt að átta sig á því að netverslun þarf annars konar markmið og stefnu heldur 

en hefðbundin verslun. Þannig verða fyrirtæki á netinu vera viss um hvert markmiðið með 

netversluninni er, hver markhópurinn er og einkenni hans, hvað það er sem hvetur fólk til að 

kaupa á netinu og hvernig er best að þjóna þörfum þess (Ryan, 2014). Netverslun þarf að gæta 
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að samþættingu skilaboða á miðlum sínum og geta gert greinarmun á þeirri upplifun og 

reynslu sem viðskiptavinurinn fær annars vegar í netversluninni og hins vegar í hefðbundinni 

verslun (Rowley, 2004). 

Notkun tölvupósta í markaðssetningu lifir góðu lífi enn þann dag í dag. Í Bretlandi nota 90% 

fyrirtækja þennan vettvang til að miðla upplýsingum til viðskiptavina sinna og telja að sala í 

gegnum tölvupóst hafi vaxið mikið milli ára og að enn meiri vaxtar sé að vænta í framtíðinni 

(The Direct Marketing Association, 2015). 

 

Hegðunareinkenni neytenda 

 

Rannsóknir á hegðun einstaklinga í netverslun hafa leitt í ljós að þeir hegða sér öðruvísi 

heldur en þeir sem versla í hefðbundinni verslun (Rohm og Swaminathan, 2004; Srinivasan, 

Anderson og Ponnavolu, 2002). Þannig kjósa þeir sem kaupa í netverslun þægindi og eru 

jafnvel tilbúnir til að borga hærra verð til að spara sér tíma við kaup (Burke, 1997). Ganesh, 

Reynolds, Luckett og Porirleanu, (2010) sýndu hins vegar fram á að neytendur væru ekki svo 

ólíkir þegar kæmi að netverslun eða hefðbundinni verslun.  

Almennt hafa rannsóknir fjallað um tvö megin hegðunareinkenni viðskiptavina, annars vegar 

þeir sem eru reynslumiklir og svo þeir sem eru markmiðadrifnir. Þannig kaupa þeir neytendur 

sem eru reynslumiklir oftar á netinu af því þeim finnst það gaman, kaupa vörur tengdar 

áhugamáli sínu og taka oftar skyndiákvarðanir. Þeir kaupendur sem eru markmiðadrifnir 

kaupa á netinu ákveðnar vörur sem þeir leita eftir, eru skynsamari neytendur og taka síður 

skyndiákvarðanir um kaup. Þeim finnst síður gaman að kaupa og gera það frekar vegna þess 

að þeir virkilega þurfa á viðkomandi vöru eða þjónustu að halda. Samkvæmt rannsókn 

Wolfinbarger og Gilly (2001) á þessum hópum kom í ljós að 71% af þeim sem versluðu vörur 

á netinu sögðu að það hefði verið fyrirfram ákveðið og 29% sögðu að kaupin hefðu verið 

skyndiákvörðun.  

Meirihluti fólks hafði látið jákvæða umsögn á netinu hafa áhrif á kaupákvörðun og sagðist 

hafa keypt vöru eftir að hafa lesið jákvætt umtal um hana. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir um að jákvætt umtal og umsagnir hafi jákvæð áhrif á sölu (Bronner og de 

Hoog, 2010; Doh og Hwang, 2009; Park, Lee og Han, 2007). Samkvæmt rannsókn Auðar 

Hermannsdóttur og Alexöndru Diljá Bjargardóttur (2013) hafði rafrænt umtal áhrif á 

kaupákvörðun einstaklinga.  



8 

 

Þjónusta við viðskiptavini 

 

Þjónusta við viðskiptavini netverslunar þarf að vera góð. Hér má nefna að mikilvægt er að 

svara fyrirspurnum frá viðskiptavinum hratt og vel. Mörg fyrirtæki bjóða upp á hjálparglugga 

þar sem hægt er að skrifast á við starfsmann í þjónustuveri á rauntíma (Caruana og Ewing, 

2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að góð þjónusta hafi áhrif á kaupákvörðun neytenda og að það eigi 

einnig við um netverslun (Yang og Jun, 2002; Wolfinbarger og Gilly, 2003). Lee og Lin 

(2005) rannsökuðu nánar áhrif þjónustu á kaupáform og notuðu SEM líkan (Structural 

Equation Model) í rannsókn sinni sem fjallaði um upplifun, skoðanir og kaupáform 

viðskiptavina bókaverslunar á netinu. Þeir settu fram kenningu að netþjónustu væri hægt að 

skilgreina sem vefhönnun, áreiðanleika, frammistöðu, traust og einstaklingsmiðuð skilaboð. 

Þannig hefði netþjónusta síðan áhrif á heildarþjónustu og ánægju viðskiptavina sem síðan 

hefði áhrif á kaupáform þeirra. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að traust hafði mest áhrif á 

þjónustu og ánægju viðskiptavina en vefhönnun hafði lítil áhrif. Þá höfðu einstaklingsmiðuð 

skilaboð ekki marktæk áhrif á þjónustu og ánægju viðskiptavina. Að lokum mældust jákvæð 

tengsl milli þjónustu, ánægju viðskiptavina og kaupáforma þeirra í netverslun. 

 

Hvað hvetur til kaupa á netinu 

 

Þegar neytendur hafa verið spurðir að því hvað það væri sem hvatti til kaupa á netinu hafa 

þættir eins og tímasparnaður, þægindi og vöruúrval helst verið nefndir (Ganesh o.fl.; 

Porirleanu, 2010; Li, Kuo og Rusell, 1999; Rohm og Swaminathan, 2004). Með þægindum og 

tímasparnaði er átt við að hægt sé að kaupa vörur hvar og hvenær sem er, að þurfa ekki að 

fara út í verslun og spara sér þannig tíma. Á netinu er vöruúrval mikið, verslanir alltaf opnar 

og það getur verið þægilegt að bera saman verð, vörur og gæði svo eitthvað sé nefnt. 

Meginmunur á kaupendum í netverslun og hefðundinni verslun er að neytendur sem kaupa í 

netverslun geta náð í meiri upplýsingar um bæði verð og eiginleika vörunnar. Verðnæmni í 

netverslun hefur því verið meiri heldur en í hefðbundnum verslunum (Degeratu, Rangaswamy 

og Wu, 2000).  
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Hönnun og eiginleikar netverslunar 

 

Hönnun góðrar heimasíðu felst meðal annars í því að síðan þarf að vera skýr, aðgengileg og 

auðveld í notkun. Góður leitargluggi þarf að vera til staðar, helstu valmöguleikar þurfa að 

vera á forsíðunni og góð vöruflokkun. Þá þarf að vera auðvelt og fljótlegt að finna vöru eða 

einungis þrír smellir. Nákvæm og rétt lýsing þarf að vera á vörum með góðum myndum og 

auðvelt að bera saman vörur. Þá ætti söluaðili að bjóða upp á gjaldfrjálst símanúmer sem hægt 

væri að hringja í með fyrirspurnir. Að lokum þegar vara er keypt ætti aðeins að þurfa að skrá 

þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að ljúka kaupunum (Fang og Salvendy, 2003). Eins 

skipti miklu máli að vefsíðan væri örugg, áreiðanleg og með ítarlegum upplýsingum bæði 

varðandi fyrirkomulag pantana og vöruna sjálfa. Þá skipti hönnun heimasíðunnar og gott 

leiðsagnarkerfi miklu máli sem og þjónusta við viðskiptavinini hvort sem það er þjónusta áður 

en kaupin eiga sér stað eða eftir kaup (Chuang og Hu, 2012). 

Andrúmsloft og reynsla af vefsíðunni skiptir máli þegar rætt erum eiginleika vefsíðna. 

Vefsíðan þarf að vera skemmtileg og spennandi í huga neytandans og helst kalla þannig á 

hann, að hann þurfi að kaupa vöru eða þjónustu (Ha og Stoel, 2009). 

 

Traust og áreiðanleiki  

 

Traust er afar mikilvægur þáttur í viðskiptum þar sem það hefur mikil áhrif á kauphegðun 

(Schurr og Ozanne, 1985). Traust hefur verið skilgreint sem sú trú á að orð eða loforð frá 

viðkomandi sé áreiðanlegt og að viðkomandi muni uppfylla skuldbindingu sína til annars 

aðila í viðskiptum (Blau, 1964; Rotter, 1967) og á það fyllilega við kaup á netinu. Traust snýr 

ekki eingöngu að fyrirtækinu heldur einnig að vörunni sjálfri og greiðslufyrirkomulagi við 

kaupin (Chang, Cheung og Lai, 2004). 

Áreiðanleiki netverslunar skiptir miklu máli. Mikilvægt er að viðskiptavinir geti treyst því að 

þeir fái réttu vöruna sem þeir pöntuðu á réttum tíma, eða á þeim tíma sem þeim var lofað við 

kaupin (Caruana og Ewing, 2006; Chuang og Hu, 2012). Þá er almennt talið áríðandi og til 

góðra viðskiptahátta að netverslanir bjóði upp á fulla endurgreiðslu á vörunni ef hún stenst 

ekki væntingar og þarf að skila henni (Lee, 2002). Öryggi vefsíðunnar þarf að vera tryggt en 
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það hefur verið skilgreint sem öryggi kreditkortagreiðslna og að friðhelgi persónulífsins sé 

varðveitt hvað varðar persónulegar upplýsingar (Wolfinbarger og Gilly, 2003). 

Þegar skoðaðir voru þeir þættir sem neytendur nefndu að helst stæði fyrir dyrum þegar kom 

að því að panta vörur á netinu má nefna skort á trausti, til dæmis að kreditkortaupplýsingar 

væru ekki misnotaðar (Lim, Sia, Lee og Benbasat, 2006) og að varan eða afhending hennar 

stæðist ekki væntingar (Forsythe og Shi, 2003). Þá skipti neytendur miklu máli að 

persónulegar upplýsingar þeirra væru varðveittar og ekki látnar þriðja aðila í té, og eftir því 

sem þessi yfirlýsing frá söluaðila var kynnt betur voru neytendur jafnvel til í að borga hærra 

verð fyrir vöruna (Tsai, Egelman, Cranor og Acquisti, 2011). Einnig hefur verið fjallað um 

mikilvægi þess að skapa traust á umhverfi netverslunar sér í lagi þar sem ekki væri 

hefðbundin verslun til staðar. Þetta átti sérstaklega við neytendur sem voru að kaupa á netinu í 

fyrsta skipti eða kaupa frá verslun sem var óþekkt og hafði ekki náð að skapa sér nafn eða 

orðspor. Stuðningur við netverslun frá ánægðum viðskiptavinum af sama þjóðerni skapaði 

einnig traust á viðkomandi netverslun (Lim o.fl., 2006). 

 

Markmið  

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þá þætti sem skipta neytendur mestu máli þegar kemur 

að því að panta fatnað/skó á netinu og greina viðhorf neytenda til netverslunar á Íslandi. 

Leitast verður við að svara þeim spurningum hvort verið sé að nota netið til upplýsingaleitar 

áður en ákvörðun um kaup á fatnaði/skóm er tekin. Eru neytendur að nota netið til að leita 

hagstæðustu verða, skipuleggja þeir kaupin fyrirfram eða taka þeir skyndiákvarðanir. Hvaða 

þjónusta er það sem skiptir neytendur mestu máli í netverslun. Hverjir eru helstu hvatar sem 

ýta undir kaupáform á netinu og hvaða viðhorf neytendur hafa til einstaklingsmiðaðra 

skilaboða. Hvaða eiginleikar og hönnun vefsíðu mælast mikilvægastir þegar kemur að 

netverslun. Að lokum verður skoðað hvort neytendur beri almennt traust til netverslana. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

 

Þátttakendur voru valdir af hentugleika. Könnunin var send út á samfélagsmiðlinum 

Facebook. Notast var við snjóboltaúrtak þar sem þátttakendur voru beðnir um að deila 

könnuninni á síðu sinni til að ná til sem flestra þátttakenda. Alls tóku 281 þátt í könnuninni, 

83% voru konur og 17% voru karlar. Flestir voru á aldursbilinu 36 til 45 ára eða um 43%. 

Flestir bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða tæp 77%.  

 

Mælitæki 

 

Við gerð spurningalistans var stuðst við rannsókn Ganesh o.fl., (2010) sem fjallaði um 

kauphegðun neytenda og viðhorf þeirra gagnvart netverslun. Spurningalistinn var þó 

staðfærður og betrumbættur til að geta svarað þeim spurningum sem rannsóknin lagði upp 

með. Spurningalistinn var forprófaður á fimm einstaklingum áður en hann var sendur út og 

lagaður samkvæmt þeim athugasemdum sem bárust. Spurningalistanum var skipt upp í níu 

yfirþætti sem áttu að mæla svipaða þætti byggða á ólíkum en innbyrðis tengdum spurningum. 

Á mynd 4 má sjá þá yfirþætti sem voru settir fram og umfjöllun um þær spurningar sem voru 

settar í hvern þátt birtist í kjölfarið.  

 

 
Mynd 4. Mæliþættir könnunar 

Almennar spurningar
Upplýsingaleit á 

netinu
Einstaklingsmiðuð 

skilaboð

Hegðunareinkenni 
neytenda

Þjónusta við 
viðskiptavini.

Hvað hvetur til kaupa 
á netinu

Hönnun og eiginleikar 
netverslunar

Traust og áreiðanleiki
Kaupáform og 
framtíðarhorfur
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Í öllum flokkum nema almennum spurningum og bakgrunnsspurningum var notaður fimm 

punkta Likert kvarði. Svarmöguleikarnir voru mjög ósammála, ósammála, hvorki ósammála 

né sammála, sammála og mjög sammála. Könnunina má sjá í heild sinni í viðauka A. 

Í flokknum „Almennar spurningar“ var kannað hvort fólk hefði keypt vörur og þjónustu á 

netinu og þá hversu langt var síðan það keypti á netinu. Spurningarnar voru svo þrengdar 

niður í hvort fólk hefði keypt fatnað/skó á netinu, hversu langt væri síðan og hvort það hefði 

keypt af íslenskum og/eða erlendum netverslunum. Einnig voru þátttakendur beðnir um að 

merkja við þau lönd sem þeir hefðu pantað frá og voru fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar 

skilgreindir. Þá var spurt hvernig fólki þætti best að fá vörur sem það keypti í netverslun 

afhentar og hvort það keypti meira frá íslenskum eða erlendum netverslunum.  

Í flokknum „Upplýsingaleit á netinu“ var skoðað hversu sammála eða ósammála neytendur 

voru því að leita sér upplýsinga um fatnað og skó á netinu áður en þeir tækju ákvörðun um 

kaup. Einnig var skoðað hvort munur væri á upplýsingaleit hjá kaupendum sem keyptu beint 

frá netverslun eða þeim sem keyptu frá hefðbundinni verslun. 

Spurningar um „Einstaklingsmiðuð skilaboð“ miðuðu að því að skoða hversu sammála eða 

ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni um að skrá sig í netklúbb hjá verslunum sem þeir 

hafa áhuga á eða stunda viðskipti við og fá sendar upplýsingar með tölvupósti um nýjar vörur, 

tilboð og afslætti. Einnig var spurt hvort þeir væru sammála eða ósammála því að nýta sér 

tilboð sem hafa verið send með tölvupósti og hvort þeim þætti þægilegt að sjá vörur sem 

netverslunin mælir með þegar þeir skoðuðu aðrar vörur inn á vefsíðunni.  

Í flokknum „Hegðunareinkenni neytenda“ á netinu var skoðað hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur væru því að þeir hefðu gaman að vafra á netinu og skoða fatnað/skó, hvort þeir 

tækju skyndiákvarðanir um kaup eða hvort þau væru fyrirfram ákveðin. Hvort þeir leituðu að 

hagstæðasta verðinu og hvort þeir læsu umsagnir sem aðrir kaupendur skrifuðu um vöruna. 

Í flokknum „Þjónusta við viðskiptavini“ var skoðað hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur voru að það skipti máli að geta leitað sér aðstoðar í gegnum gjaldfrjálst 

símanúmer eða með netspjalli. Hvort það væri mikilvægt að hægt væri að sjá hvar í 

sendingarferlinu pöntunin væri stödd og hvort netverslanir ættu að hafa samband eftir 

afhendingu og athuga hvort pöntunin hefði uppfyllt væntingar. Einnig var kannað hvort það 

skipti máli að netverslunin hefði stuðning frá hefðbundinni verslun, hvort það myndi auka 

líkur á kaupum ef varan væri endurgreidd eða gefin inneignarnóta ef vörunni væri skilað. 
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Í flokknum „Hönnun og eiginleikar netverslunar“ var skoðað hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur væru ákveðnum þáttum í hönnun netverslunar. Hvort það þyrfti að vera ítarlegar 

upplýsingar um efni, stærð, lit og hönnun á skóm og fatnaði. Hvort nauðsynlegt væri að 

fatnaður og skór sæjust á fyrirsætu eða án hennar. Þá var spurt hvort það væri mikilvægt að 

sjá myndir af fatnaði/skóm út frá mismunandi sjónarhorni. Hvort vefsíðan þyrfti að vera 

nýtískuleg og vel hönnuð með góðu leiðsagnarkerfi og að viðskiptaskilmálar kæmu skýrt 

fram. 

Þá var spurt um „Traust og áreiðanleika“ og athugað hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur væru því að netverslun væri vottuð með öryggisauðkenni, til dæmis öruggu 

greiðslukerfi frá PayPal eða Valitor. Einnig var spurt að því hvort þátttakendur treysti almennt 

netverslunum og hvort það væri munur á trausti hvort viðkomandi hefði keypt áður frá 

netversluninni eða ekki. Traust var skilgreint sem öryggi í kreditkortaviðskiptum, réttur 

afhendingartími á vöru og að varan uppfyllti þær lýsingar á eiginleikum sem komu fram í 

netversluninni.  

Í flokknum „Kaupáform“ var kannað hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru að 

þeir hvetji vini og vandamenn til að kaupa fatnað/skó úr netverslun sem þeir voru ánægðir 

með. Einnig var spurt hvort þeir myndu nota netið aftur á næstunni til að kaupa fatnað/skó og 

hvort þeir myndu kaupa meira í netverslun ef verðið væri lægra en úr hefðbundinni verslun. 

Að lokum var spurt hvort þeim þætti líklegt að þeir myndu kaupa fatnað og skó netverslun í 

framtíðinni og hvort þeir væru spenntir fyrir því. Þessi flokkur var skilgreindur sem 

frumbreyta rannsóknarinnar og athugað hvaða flokkar hefðu áhrif á þennan þátt í 

rannsókninni. Að auki voru bakgrunnsspurningar sem voru notaðar til að greina þátttakendur 

eftir kyni, aldri og búsetu. 
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Úrvinnsla 

 

Þáttagreining var framkvæmd til að kanna innri áreiðanleika spurninganna í hverjum flokki 

fyrir sig. Ekki var gerð þáttagreining á bakgrunnsupplýsingum og spurningaflokknum „Hvar 

hefst leitin að vörunni“ þar sem þær voru flokkaðar sem lýsandi tölfræði og hefðu ekki áhrif 

beint á kauphegðun. Á hinum sjö spurningaflokkunum var innra réttmæti allra þátta 

frumbreytunnar og fylgibreyta kannað. Framkvæmd var greining á Cronbach´s alfa þar sem 

miðað var við að ef alfastuðull þáttar væri á bilinu 0,7 til 0,9 þá væri spurningin að mæla 

sömu eða svipaða hugmynd. Eftir því sem Cronbach´s alfa nálgast 1 því einsleitari eru atriðin 

í spurningunni. Samkvæmt Nunnally og Bernstein var sýnt fram á að neðri vikmörk varðandi 

áreiðanleika Cronbach´s alfa væru 0,7 eins og vísað er til í Lee og Lin (2005) og voru þau 

viðmið notuð í þessari rannsókn.  

Frumbreytan í rannsókninni var kaupáform og voru allar spurningar sem tilheyrðu þeim flokki 

teknar inn í hana. Af þáttunum sjö var einum sleppt, „Traust og áreiðanleiki netverslunar“ þar 

sem hann mældist með lítinn innri áreiðanleika. Því var unnið með þættina sex sem voru með 

hærri alfastuðul heldur en 0,7. Í töflu 1 má sjá hvaða spurningar tilheyrðu hverjum 

spurningarflokki og alfastuðul þáttanna. 
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Tafla 1. Leiðrétt fylgni og Cronbach´s alfastuðlar  

 

 

Þátturinn „Hönnun og eiginleikar vefsíðu“ var ætlað að mæla hvort ákveðnir þættir er snúa að 

viðmóti vefsíðunnar hefðu áhrif á kaupáform.  

Þátturinn „Þjónusta við viðskiptavini“ var ætlað að mæla hvort ákveðnir þættir þjónustu við 

viðskiptavini hefðu áhrif á kaupáform. Þegar allar spurningar sem upphaflega voru í þeim 

flokki mældist Cronbach´s alfastuðull 0,681. Því voru þrjár spurningar teknar úr þættinum og 

hækkaði þar með alfastuðullinn í 0,748. Þær spurningar sem voru fjarlægðar snerust um 

hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru því hvort þeir keyptu frekar frá netverslun 

Spurningaflokkar
Leiðrétt fylgni 

við heildartölu

Cronbach´s a  ef 

atriði er fjarlægt

Einstaklingsmiðuð skilaboð (a=0,889)

Ég skrái mig í netklúbb hjá þeim verslunum sem ég hef áhuga á og/eða stunda viðskipti við 0,722 0,868

Mér finnst ánægjulegt að fá upplýsingar í tölvupósti um tilboð eða afslætti 0,826 0,844

Mér finnst þægilegt að sjá aðrar vörur sem netverslunin mælir með þegar ég skoða ákveðna vöru 0,552 0,903

Ég nýti mér gjarnan tilboð sem ég hef fengið sent frá netklúbbi sem ég er skráð(ur) í 0,761 0,860

Mér finnst ánægjulegt að fá upplýsingar í tölvupósti um nýjar vörur  0,807 0,848

Hegðunareinkenni kaupenda á netinu (a=0,718)

Ég les umsagnir frá öðrum kaupendum sem skrifa um vöruna á netinu 0,485 0,667

Ég hef gaman að því að vafra á netinu og skoða fatnað/skó  0,618 0,608

Ég leita oftast að hagstæðasta verðinu á því sem mig vantar 0,564 0,639

Þegar mig vantar fatnað/skó þá plana ég kaupin fyrirfram áður en ég kaupi á netinu  0,428 0,689

Þegar ég sé fatnað/skó sem mig langar í kaupi ég það oft án þess þó að mig vanti það nauðsynlega 0,310 0,735

Þjónusta við viðskiptavini (a=0,748)

Bjóða ætti upp á netspjall við þjónustufulltrúa þegar vörur eru skoðaðar á vefsíðunni 0,549 0,687

Bjóða ætti upp á gjaldfrjálst númer sem hægt væri að hringja í ef eitthvað væri óljóst varðandi vörur á 

vefsíðunni
0,581 0,668

Netverslanir ættu að senda tölvupóst eftir að pöntun berst til kaupenda til að athuga hvort varan hafi 

uppfyllt væntingar
0,547 0,689

Netverslanir ættu að hafa rekjanleika á pöntunum svo að hægt væri að fylgjast með afhendingu á 

pöntuninni
0,498 0,714

Hvað hvetur til kaupa á netinu (a=0,815)

Það er þægilegt að kaupa í netverslun 0,700 0,736

Það er tímasparnaður að kaupa í netverslun 0,659 0,757

Það er hagstæðara að kaupa í netverslun heldur en í hefðbundnum verslunum 0,596 0,786

Það er meira úrval af fatnaði/skóm þegar keypt er í netverslun heldur en í hefðbundnum verslunum 0,589 0,790

Hönnun og eiginleikar vefsíðu (a=0,872)

Það þarf að vera auðvelt að leita að ákveðinni vöru í netverslun 0,758 0,844

Myndir af fatnaði/skóm verður að vera hægt að skoða út frá mismunandi sjónarhornum 0,796 0,838

Myndir af fatnaði/skóm þurfa að sjást á fyrirsætu 0,464 0,878

Myndir af fatnaði/skóm þurfa að sjást án fyrirsætu  0,329 0,891

Vefsíðan þarf að vera nýtískuleg og vel hönnuð  0,521 0,867

Í netversluninni þurfa að koma fram skýrar upplýsingar um fyrirkomulag pantana og afhendingartíma 0,802 0,837

Í netversluninni þurfa að koma fram viðskiptaskilmálar  0,752 0,843

Upplýsingar um eiginleika vörunnar eins og til dæmis efni, stærð, lit og hönnun þurfa að koma skýrt fram 0,755 0,844

Traust og áreiðanleiki (a=0,452)

Það skiptir mig miklu máli að netverslun sé vottuð með öryggisauðkenni 0,199 0,537

Almennt séð ber ég traust til þeirra netverslana sem ég hef áður keypt af 0,497 0,011

Almennt séð þá treysti ég öðrum netverslunum sem ég hef ekki keypt af 0,193 0,492

Kaupáform (a=0,893)

Ég mun nota netið aftur á næstunni til að kaupa fatnað/skó 0,776 0,861

Mér finnst líklegt að ég kaupi meira af fatnaði/skóm á netinu í framtíðinni 0,820 0,850

Ég er spennt(ur) fyrir því að kaupa fatnað/skó á netinu 0,780 0,859

Ef ég er ánægð(ur) með fatnað/skó úr netverslun sem ég hef keypt af hvet ég vini og vandamenn til að 

prófa viðkomandi netverslun
0,586 0,900

Ég myndi kaupa meira á netinu ef verðið á fatnaði/skóm væri lægra en í hefðbundinni verslun  0,731 0,871
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sem væri einnig með hefðbundna verslun, hvort það myndi auka líkur á kaupum í netverslun 

ef varan væri endurgreidd eða inneignarnóta væri gefin vegna skila.  

Þátturinn „Almennt séð þá treysti ég öðrum netverslunum sem ég hef ekki keypt af“, var 

notuð til að mæla hvort traust á netverslunum sem viðkomandi hafði ekki áður haft viðskipti 

við hefði áhrif á kaupáform hans. 

Þátturinn „Almennt séð þá ber ég traust til þeirra netverslana sem ég hef áður keypt af“, var 

ætlað að mæla hvort traust einstaklings til netverslana sem viðkomandi hafði  átt í viðskiptum 

við hefði áhrif á kaupáform hans. 

Þátturinn „Það eykur líkur á að ég kaupi í netverslun ef ég fæ vöruna endurgreidda þegar ég 

skila henni“ var ætlað að mæla hvort loforð um endurgreiðslu á fatnaði og skóm sem keyptar 

eru í netverslun hefðu áhrif á kaupáform. 

Þátturinn „Ég kaupi frekar frá netverslun sem er einnig með hefðbundna verslun“ var ætlað að 

mæla hvort það myndi auka líkur á kaupáformum ef netverslun væri einnig með stuðning frá 

hefðbundinni verslun. 

Þátturinn „Hvað hvetur til kaupa á netinu“ var ætlað að mæla hvort þættir eins og þægindi, 

tímasparnaður, lægra vöruverð og meira úrval í netverslun hefðu áhrif á kaupáform. 

Þátturinn „Hegðunareinkenni kaupenda á netinu“ var ætlað að skoða mismunandi 

hegðunareinkenni þátttakenda á netinu og hvernig það spilaði inn í kaupáform þeirra.  

Rannsóknin byggðist á samanburði milli tveggja hópa, annarsvegar þeirra sem höfðu keypt 

fatnað og/eða skó í netverslun og hins vegar þeirra sem höfðu ekki áður keypt fatnað og/eða 

skó í netverslun.  
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Framkvæmd 

 

Spurningakönnunin var sett upp á rafrænu formi í Google Docs. Hún var svo sett fram á 

samfélagsmiðilinn Facebook og var opin frá 23. mars til 6. apríl 2015. Þátttakendur voru 

beðnir um að taka þátt í stuttri könnun sem snérist um netverslun og jafnframt beðnir um að 

deila könnuninni áfram. Stöðuuppfærslur voru settar inn viku eftir að könnunin var opnuð til 

að minna fólk á að taka þátt. Könnuninni var lokað 6. apríl 2015.   

Úrvinnsla gagna var gerð í Excel og SPSS. Niðurstöður könnunarinnar voru settar fram með 

lýsandi tölfræði. Einnig voru gerð t-próf til að bera saman niðurstöður milli hópa, annars 

vegar þeirra sem höfðu keypt áður fatnað/skó á netinu og hins vegar þeirra sem höfðu ekki 

keypt fatnað/skó á netinu. Þá var búið til líkan kauphegðunar til þess að mæla hvaða þættir 

hefðu helst áhrif á kaupáform.  
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Niðurstöður 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nánast allir þátttakendur höfðu einhvern 

tímann keypt vörur eða þjónustu á netinu en heldur færri höfðu þó keypt fatnað/skó á netinu, 

sjá nánar á mynd 5. 

 

 

Mynd 5. Hlutfall þeirra sem hafa keypt vörur/þjónustu á netinu og þeirra sem hafa keypt fatnað/skó á netinu 

 

Þegar borið var saman kynjahlutfall þeirra sem höfðu keypt fatnað/skó á netinu kom í ljós að 

það voru tengsl á milli kynjaskiptingar þátttakenda og fleiri konur heldur en karlar sögðust 

hafa keypt á netinu, (1,264) = 5,45 > 3,84 p < 0,05. Sjá nánar mynd 6.   

 

 

Mynd 6. Prósenta þátttakenda sem höfðu keypt fatnað/skó á netinu 
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Á mynd 7 má sjá að af þeim sem höfðu keypt fatnað/skó af netinu hafði mikill meirihluti 

keypt einhvern tímann af erlendum netverslunum. Heldur færri sögðust hafa keypt af 

íslenskum netverslunum.  

 

 

Mynd 7. Hefur þú keypt fatnað/skó af erlendum og/eða íslenskum netverslunum? 

 

Þátttakendur sögðust kaupa mun meira af erlendum netverslunum heldur en íslenskum eins og 

mynd 8 sýnir.  

 

 

Mynd 8. Hvort kaupir þú meira af fatnaði/skóm af íslenskum eða erlendum netverslunum? 
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Langflestir þátttakendur höfðu einhvern tímann pantað fatnað/skó frá Bandaríkjunum, þar á 

eftir kom Kína, næst Bretland og Norðurlöndin ráku síðan lestina, mynd 9.  

 

 

Mynd 9. Frá hvaða landi voru netverslanirnar sem þú keyptir fatnaðinn/skóna? 

 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir væru sammála þeirri fullyrðingu um að þeir 

notuðu netið til að leita sér upplýsinga áður en þeir keyptu fatnað/skó kom í ljós að 70% voru 

mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu, sjá mynd 10.  

 

 

Mynd 10. Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur því að nota netið 

til að leita að upplýsingum um fatnað/skó 
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Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir væru sammála fullyrðingunni um að fara 

fyrst á netið til að leita upplýsinga um fatnað/skó og fara síðan í hefðbundna verslun og kaupa 

voru 39% mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu, sjá mynd 11. 

 

 

Mynd 11. Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur því að nota netið  

til að leita að upplýsingum um fatnað/skó og fara síðan í hefðbundna verslun og kaupa 
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Þegar staðhæfingar um „Einstaklingsmiðuð skilaboð“ voru skoðaðar kom í ljós að 

þátttakendur voru almennt nokkuð jákvæðir gagnvart þeim spurningum. Mynd 12 sýnir 

meðaltal allra svara úr þessum flokki en spurningarnar voru eins og áður hefur komið fram 

settar fram með Likert skala 1-5, þar sem 5 var mjög sammála og 1 mjög ósammála. Ekki var 

marktækur munur á milli þeirra sem höfðu áður pantað fatnað/skó á netinu og þeirra sem 

höfðu ekki áður pantað í þessum flokki, nema þegar kom að því að nýta sér tilboð og afslætti 

með tölvupósti, t(259) = 2,77; p < 0,01. En þeir sem höfðu áður pantað sér fatnað/skó á netinu 

(M = 3,33; SF = 1,12) nýttu sér frekar tilboð frá netklúbbi sem þeir voru skráðir í heldur en 

þeir sem höfðu ekki pantað sér fatnað/skó á netinu (M = 2,88; SF = 1,02). Þannig mældist 

hlutfall þeirra sem voru sammála eða mjög sammála því að nýta tilboð sem þeir fengju sent í 

tölvupósti 44% af þeim sem höfðu áður keypt fatnað/skó á netinu.  

 

 

Mynd 12. Meðaltal á staðhæfingum um einstaklingsmiðuð skilaboð eftir því hvort þátttakendur hafa eða hafa 

ekki pantað á netinu 

 

„Hegðunareinkenni þátttakenda“ sýndi að í öllum staðhæfingum voru þátttakendur sem höfðu 

áður keypt fatnað/skó á netinu meira sammála staðhæfingunum heldur en þeir sem höfðu ekki 

keypt fatnað/skó á netinu, sjá nánar töflu 2. Þannig voru þeir sem höfðu áður keypt fatnað/skó 

á netinu yfirleitt á bilinu hvorki né til sammála staðhæfingunum.  
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Tafla 2. Meðaltal á staðhæfingum um hegðunareinkenni þátttakenda eftir því hvort þeir hafa eða hafa ekki keypt 

fatnað/skó á netinu.  

 

 

Niðurstöður úr spurningarflokknum „Þjónusta við viðskiptavini“ gáfu sterkt til kynna að það 

skipti þátttakendur úr báðum hópum máli að netverslanir væru með rekjanleika á pöntunum 

og að hægt væri að fá endurgreiðslu ef skila þyrfti fatnaði/skóm. Marktækur munur var á milli 

hópanna þegar kom að því að bjóða upp á gjaldfrjálst númer sem hægt væri að hringja í ef 

eitthvað væri óljóst varðandi fyrirkomulag pantana í netversluninni, sjá nánar töflu 3. Þannig 

mat hópurinn sem hafði ekki pantað áður fatnað/skó á netinu það hærra heldur en þeir sem 

höfðu áður keypt fatnað/skó á netinu. Aðrar spurningar sýndu ekki marktækan mun á milli 

hópanna.  

 

Tafla 3. Meðaltal á staðhæfingum um þjónustu við viðskiptavini eftir því hvort þátttakendur hafa eða hafa ekki 

keypt fatnað/skó á netinu

 

 

 

M SF N M SF N

Ég les umsagnir frá öðrum kaupendum sem skrifa um 

vöruna á netinu
3,70 1,13 204 3,28 1,18 57 *

Ég hef gaman að því að vafra á netinu og skoða 

fatnað/skó 
3,77 1,07 205 3,02 1,25 58 ***

Ég leita oftast að hagstæðasta verðinu á því sem mig 

vantar
3,92 0,94 204 3,42 1,07 57 ***

Þegar mig vantar fatnað/skó þá plana ég kaupin 

fyrirfram áður en ég kaupi á netinu 
3,29 1,02 204 2,57 0,99 56 ***

Þegar ég sé fatnað/skó sem mig langar í kaupi ég það 

oft án þess þó að mig vanti það nauðsynlega
2,89 1,12 204 2,55 1,14 56 *

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Hegðunareinkenni
Hafa pantað Hafa ekki pantað

M SF N M SF N

Ég kaupi frekar frá netverslun sem er einnig með 

hefðbundna verslun
2,85 0,96 203 3,09 1,09 57

Það eykur líkur á að ég kaupi í netverslun ef ég fæ 

vöruna endurgreidda ef ég skila henni
4,10 0,95 203 4,07 0,93 58

Það eykur líkur á að ég kaupi í netverslun ef ég fæ 

inneignarnótu frá söluaðila ef ég skila vöru
2,92 1,14 204 3,09 1,19 58

Bjóða ætti upp á netspjall við þjónustufulltrúa þegar 

vörur eru skoðaðar á vefsíðunni
3,42 0,90 203 3,54 0,99 59

Bjóða ætti upp á gjaldfrjálst númer sem hægt væri að 

hringja í ef eitthvað væri óljóst varðandi vörur á 

vefsíðunni

3,55 0,91 203 3,81 0,92 59 *

Netverslanir ættu að senda tölvupóst eftir að pöntun 

berst til kaupanda til að athuga hvort varan hafi uppfyllt 

væntingar

3,59 0,95 202 3,71 1,03 59

Netverslanir ættu að hafa rekjanleika á pöntunum svo að 

hægt væri að fylgjast með afhendingu á pöntuninni
4,30 0,83 203 4,24 0,84 59

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Þjónusta við viðskiptavini
Hafa pantað Hafa ekki pantað
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Í „Hönnun og eiginleikar netverslunar“ kom í ljós að það skipti báða hópana miklu máli að 

upplýsingar um eiginleika vörunnar, fyrirkomulag pantana, viðskiptaskilmálar og myndir frá 

mismunandi sjónarhornum kæmu fram í netversluninni. Þátttakendur voru annað hvort 

sammála eða mjög sammála þessum staðhæfingum, eins og sjá má á töflu 4. Þeir þættir sem 

fengu lægra vægi og skiptu því ekki jafn miklu máli voru atriði eins og hvort myndir af 

fatnaði og skóm væru með eða án fyrirsætu. Ekki var marktækur munur á milli hópanna. 

 

Tafla 4. Meðaltal á staðhæfingum um hönnun og eiginleika vefsíða eftir því hvort þátttakendur hafa eða hafa 

ekki keypt fatnað/skó á netinu 

 
 

 

Þegar staðhæfingar um „Hvað hvetur til kaupa á  netinu“ voru skoðaðar kom í ljós að 

marktækur munur var á viðhorfi hópanna í öllum atriðum nema þegar kom að því að sleppa 

við samskipti við sölufólk í verslun. Þannig sagðist hópurinn sem hafði keypt fatnað/skó á 

netinu vera sammála staðhæfingunum um að það væri þægilegt að kaupa í netverslun og því 

fylgdi tímasparnaður. Þeir sögðust yfirleitt vera hvorki né eða sammála því að einnig væri 

hagstæðara að kaupa á netinu og að meira úrval væri þar að finna, sjá nánar töflu 5. 

Tafla 5. Meðaltal á staðhæfingum um hvað hvetur til kaupa í netverslun eftir því hvort þátttakendur hafa eða 

hafa ekki keypt fatnað/skó á netinu 

 

M SF N M SF N

Það þarf að vera auðvelt að leita að ákveðinni vöru í 

netversluninni
4,36 0,79 201 4,27 0,81 59

Myndir af fatnaði/skóm verður að vera hægt að skoða út 

frá mismunandi sjónarhornum
4,40 0,80 203 4,24 0,92 59

Myndir af fatnaði/skóm þurfa að sjást á fyrirsætu 3,59 1,11 203 3,50 0,90 58

Myndir af fatnaði/skóm þurfa að sjást án fyrirsætu 
3,32 1,04 201 3,37 0,90 57

Vefsíðan þarf að vera nýtískuleg og vel hönnuð 
3,80 0,84 203 3,77 0,78 57

Í netversluninni þurfa að koma fram skýrar upplýsingar 

um fyrirkomulag pantana og afhendingartíma
4,47 0,83 202 4,32 0,88 59

Í netversluninni þurfa að koma fram viðskiptaskilmálar  4,43 0,86 203 4,39 0,83 59

Upplýsingar um eiginleika vörunnar eins og til dæmis 

efni, stærð, lit og hönnun þurfa að koma skýrt fram
4,59 0,79 203 4,44 0,84 59

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Hafa keypt Hafa ekki keypt
Hönnun og eiginleikar vefsíðu

M SF N M SF N

Það er þægilegt að kaupa í netverslun 4,11 0,93 204 3,61 1,05 59 ***

Það er tímasparnaður að kaupa í netverslun
4,11 0,92 204 3,69 1,00 59 ***

Það er hagstæðara að kaupa í netverslun heldur en í 

hefðbundnum verslunum
3,40 0,98 204 3,03 0,96 59 *

Það er meira úrval af fatnaði/skóm þegar keypt er í 

netverslun heldur en í hefðbundnum verslunum
3,36 1,03 203 2,93 0,92 58

***

Það er gott að sleppa við samskipti við sölufólk í 

hefðbundnum verslunum
2,75 1,06 204 2,52 1,31 58

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Hvað hvetur til kaupa á netinu
Hafa keypt Hafa ekki keypt
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Þegar staðhæfingar um „Traust og áreiðanleika netverslunar“ voru skoðaðar mátti sjá að 

marktækur munur var á milli hópanna tveggja í einni staðhæfingu. Þannig sagðist hópurinn 

sem hafði pantað áður á netinu vera hvorki né til sammála þeirri staðhæfingu um að treysta 

þeim netverslunum sem þeir höfðu ekki áður haft viðskipti við. Almennt voru báðir hóparnir 

sammála þeirri staðhæfingu að það væri mikilvægt að netverslun væri vottuð með 

öryggisauðkenni, líkt og öruggu greiðslukerfi, sjá nánar töflu 6. 

 

Tafla 6. Meðaltal á staðhæfingum um traust og áreiðanleika netverslunar eftir því hvort þátttakendur hafa eða 

hafa ekki keypt fatnað/skó á netinu  

 

 

Þegar staðhæfingar um „Kaupáform“ voru skoðaðar mátti sjá marktækan mun milli hópanna í 

fjórum af fimm staðhæfingum. Eins og sjá má á töflu 7 var hópurinn sem hafði keypt áður á 

netinu meira sammála þeim staðhæfingum um að þeir myndu kaupa meira í netverslun ef 

verðið væri lægra og að það væri líklegt að þeir myndu kaupa meira af fatnaði/skóm á netinu í 

framtíðinni. Þeir sem höfðu ekki áður keypt fatnað/skó á netinu voru yfirleitt hvorki né eða 

ósammála þeirri staðhæfingu að þeir væru spenntir fyrir að kaupa fatnað/skó á netinu.  

 

Tafla 7. Meðaltal á staðhæfingum um kaupáform eftir því hvort þátttakendur hafa eða hafa ekki keypt fatnað/skó 

á netinu 

  

M SF N M SF N

Það skiptir mig miklu máli að netverslun sé vottuð með 

öryggisauðkenni
4,07 1,18 203 4,16 1,17 58

Almennt séð ber ég traust til þeirra netverslana sem ég 

hef áður keypt af
4,13 0,84 204 3,90 0,69 59

Almennt séð þá treysti ég öðrum netverslunum sem ég 

hef ekki keypt af
3,28 0,93 203 2,95 0,92 59 *

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Traust og áreiðanleiki
Hafa keypt Hafa ekki keypt

M SF N M SF N

Ef ég er ánægð(ur) með fatnað/skó úr netverslun sem 

ég hef keypt af hvet ég vini og vandamenn til að prófa 

viðkomandi netverslun

3,83 0,90 203 3,62 0,91 58

Ég mun nota netið aftur á næstunni til að kaupa 

fatnað/skó
3,98 0,99 204 3,04 0,96 57 ***

Ég myndi kaupa meira á netinu ef verðið á fatnaði/skóm 

væri lægra en í hefðbundinni verslun 
4,22 0,93 204 3,72 1,01 58 ***

Mér finnst líklegt að ég kaupi meira af fatnaði/skóm á 

netinu í framtíðinni
4,00 1,00 203 3,02 1,06 59

***

Ég er spennt(ur) fyrir því að kaupa fatnað/skó á netinu 3,69 1,05 204 2,85 0,91 59 ***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Hafa keypt Hafa ekki keypt
Kaupáform 
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Líkan kauphegðunar 

 

Til að skoða hvaða þættir höfðu áhrif á kaupáform var sett upp líkan kauphegðunar sem sýndi 

tengsl spurningarflokkana við frumbreytuna „Kaupáform“. Stuðst var við SEM líkan 

(Structural Equation Model) Lee og Lin frá árinu 2005 þar sem þeir settu fram þá kenningu 

að netþjónusta  hafði áhrif á heildarþjónustu og ánægju viðskiptavina sem hafði síðan áhrif á 

kaupáform. Breyturnar „Einstaklingsmiðuð skilaboð“, „Hegðunareinkenni“, „Hvað hvetur til 

kaupa“ og „Hönnun og eiginleikar vefsíðu“ voru skilgreind sem netþjónusta og eins og í 

rannsókn Lee og Lin (2005) var sett upp líkan kauphegðunar þar sem athugað var hvort 

„Þjónusta við viðskiptavini“ miðli sambandinu þessa fjögurra breyta við „Kaupáform“.  

Ákveðið var að sleppa þættinum sem sneri að frammistöðu bókaverslunar þar sem þessi 

rannsókn var meira almenn eðlis og fjallaði ekki um frammistöðu ákveðins fyrirtæki. Þá var 

ákveðið að bæta við „Hvað hvetur til kaupa“ þar sem þeir þættir sem voru almennt að hafa 

áhrif á kauphegðun. Eins og áður var sleppt að mæla „Traust og áreiðanleika“ netverslunar 

þar sem innri áreiðanleiki spurningaþáttarins var ófullnægjandi.  

Fylgnistuðlar lýsa sambandi milli breyta og ef fylgnin er nálægt 1 er talað um að það sé 

fullkomið jákvætt línulegt samband milli breyta og að ef önnur breytan eykst þá eykst hin að 

sama skapi líka. Ef fylgnin er nálægt 0 er ekkert línulegt samband milli breyta. Eins og mynd 

13 sýnir eru fylgnistuðlar marktækir, p < 0,01 en fylgni milli þriggja þátta voru með veik 

jákvæð tengsl. Hins vegar mældist „Hönnun og eiginleikar vefsíðu“ með miðlungs tengsl við 

„Þjónustu við viðskiptavini“ eða með fylgni upp á 0,516. Þá mældist „Þjónusta við 

viðskiptavini“ með veik jákvæð tengsl við „Kaupáform.  

 
Mynd 13. Fylgnistuðlar netþjónustu við þjónustu við viðskiptavini og kaupáform.  

**Fylgnistuðlar marktækir við p<0,01 
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Þegar fylgni breytanna fjögurra, áður skilgreindar sem netþjónusta, við „Kaupáform“ voru 

könnuð kom í ljós að fylgnistuðlar við „Hegðunareinkenni“ og „Hvað hvetur til kaupa“ voru 

með sterk tengsl við „Kaupáform“ eins og sést á mynd 14. Hinir fylgnistuðlarnir tveir 

mældust með miðlungs tengsl.  

 

Mynd 14. Fylgnistuðlar netþjónustu við kaupáform 

**Fylgnistuðlar marktækir við p<0,01 

 

Að lokum var athugað hvort fylgnistuðlar myndu breytast eftir að búið væri að stýra fyrir 

breytunni „Þjónustu við viðskiptavini“ og athuga hvort þátturinn hafi áhrif á sambandið milli 

breytanna fjögurra í netþjónustu og „Kaupáforma“. Miðað var við að ef fylgnistuðlar myndu 

breytast um 0,10 meira/eða minna þá væri það vísbending um að þjónustan hafi áhrif á 

sambandið þar á milli. Hins vegar sýndu niðurstöður að svo var ekki og mældust fylgnistuðlar 

mjög svipaðir og áður, sjá nánar mynd 15. 

 

 
Mynd 15. Fylgnistuðlar netþjónustu við kaupáform,  stýrt fyrir þjónustu við viðskiptavini 

**Fylgnistuðlar marktækir við p<0,01 
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Umræða 

 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða þá þætti sem talið er að hafi áhrif á kaupáform 

einstaklinga á fatnaði og skóm í netverslun. Byrjað var á að skoða hvort fólk keypti frekar frá 

íslenskum eða erlendum netverslunum, langflestir eða tæplega 90% aðspurða sögðust frekar 

kaupa frá erlendum netverslunum. Hugsanleg skýring á því að þátttakendur kaupa meira af 

erlendum netverslunum kann að vera að það sé mögulega ódýrara að kaupa fatnað/skó frá 

útlöndum í gegnum vefinn þrátt fyrir tolla og gjöld. Helst sögðust þátttakendur kaupa frá 

Bandaríkjunum, næst frá Bretlandi og svo frá Kína. Í ljósi þess að tollar frá Kína voru felldir 

niður 1. júlí 2014 ásamt mikillar umræðu í fjölmiðlum um fríverslunarsamninginn kom þessi 

niðurstaða nokkuð á óvart að ekki var meira pantað frá Kína. 

Þegar þátturinn „Upplýsingaleit á netinu“ var skoðaður kom í ljós og hvernig hann hafði áhrif 

á kauphegðun einstaklinga kom í ljós að mikill meirihluti svarenda eða 70% sagðist fara á 

netið og leita að upplýsingum um fatnað og skó. Þetta er í samræmi við rannsókn Dow og 

Hwang (2009) sem sögðu að upplýsingaleit á netinu hefði áhrif á kauphegðun fólks. Þá sögðu 

þátttakendur að það væri ekki mikilvægt að netverslunin hefði stuðning frá hefðbundinni 

verslun sem er á öndverðum meiði við rannsókn Jones og Kim (2010). Hluti af skýringunni 

má væntanlega rekja til þess að meirihluti þeirra sem segist panta fatnað/skó á netinu kaupir 

erlendis frá og því takmarkaðri möguleikar á að heimsækja verslunina. Einnig sögðust 39% 

þátttakenda fara á netið og leita upplýsinga áður en þeir fóru í hefðbundna verslun og keyptu 

fatnað/skó. Það má því leiða líkur á að það sé mikið sóknarfæri á Íslandi í að byggja upp 

öflugri netverslun þegar svo margir segjast nú þegar vera að kaupa fatnað og skó í erlendum 

netverslunum og nota netið til upplýsingaleitar.  

Þátturinn „Einstaklingsmiðuð skilaboð“ gaf til kynna að meirihluti þátttakenda var frekar 

sammála þeirri staðhæfingu að þeir skoðuðu umsagnir frá öðrum kaupendum á netinu áður en 

kaup eru ákveðin. Það er því nokkuð ljóst að rafrænt umtal á netinu vegur þungt við 

kaupákvörðun fólks. Þessi niðurstaða er í samræmi við fyrri rannsóknir (Auður 

Hermannsdóttir og Alexandra Diljá Bjargardóttir, 2013; Bronner og de Hoog, 2010; Doh og 

Hwang, 2009; Park, Lee og Han, 2007). Á þessum nótum var skoðað viðhorf þátttakenda til 

tölvupóstsamskipta og netklúbba. Þátttakendur voru almennt jákvæðir fyrir því að fá tölvupóst 

til sín með upplýsingum um tilboð, afslætti og nýjar vörur. Þá sagðist rúmlega helmingur 

þátttakenda vera sammála eða mjög sammála staðhæfingunni um að þeir skrái sig í netklúbba 

hjá verslunum sem þeir hafa áhuga á eða stunda viðskipti við. Að lokum sagðist tæplega 
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helmingur vera sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir nýttu sér tilboð sem þeir 

fengu sent í tölvupósti. Hérna eru komnar áhugaverðar niðurstöður sem renna stoðum undir 

að góð, markviss og vel undirbúinn markaðssetning með tölvupósti getur skilað góðum 

árangri. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir sem snúa að markaðssetningu með 

tölvupósti (The Direct Marketing Association, 2015). 

Í þættinum „Hegðunareinkenni á netinu“ mátti sjá að meirihluti þeirra sem keypti fatnað/skó á 

netinu sagðist hafa gaman af því að vafra á netinu og skoða vörur. Það skiptir því miklu máli 

við hönnun netverslana að síðan sé skemmtileg og spennandi í huga neytandans og höfðu Ha 

og Stoel (2009) einmitt bent á mikilvægi þess í vefsíðuhönnun. Mikill meirihluti sagðist oftast 

leita að hagstæðasta verðinu sem bendir til þess að kaupendur á netinu eru meðvitaðir um 

verð, beri saman verð milli verslana og séu á einhvern hátt skynsamir kaupendur. Þar sem 

samanburður á verðum á netinu er auðveldur er enn mikilvægara fyrir netverslanir að fylgjast 

vel með samkepnisaðilum sínum og marka sér skýra verðstefnu. Þannig eru þeir sem kaupa í 

netverslun verðnæmari heldur en þeir sem kaupa í hefðbundnum verslunum líkt og í rannsókn 

Degeratu, Rangaswamy og Wu (2000). Þátttakendur sögðust ekki plana mikið kaupin 

fyrirfram sem er á öndverðum meiði við rannsókn Wolfinbarger og  Gilly (2001) sem sýndi 

að meirihluti þeirra sem versluðu á netinu sögðu að það hafi verið fyrirfram ákveðið. Ekki var 

spurt um í rannsókninni hversu oft þátttakendur keyptu fatnað/skó af netinu og því erfitt að 

greina á milli þeirra sem kaupa oft eða sjaldan. Hins vegar styðja niðurstöðurnar við þá 

rannsókn að þriðjungur sagðist kaupa oft fatnað/skó án þess að vanta það sérstaklega mikið.  

Þátturinn sem fjallaði um „Þjónustu við viðskiptavini“ sýndi að áberandi mikilvægasti 

þátturinn hjá öllum þátttakendum var að netverslun væri með rekjanleika á pöntuninni og að 

það myndi auka líkur á kaupum ef boðið væri upp á endurgreiðslu ef skila þyrfti vörunni. Þær 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsókn (Lee, 2002). Þátttakendur voru almennt á þeirri 

skoðun að netverslun ætti að senda tölvupóst eftir að pöntun bærist til að athuga hvort varan 

uppfyllti væntingar. Þetta er í samræmi við þær hugmyndir um fyrir- og eftirkaup sem birtust í 

rannsókn Chuang og Hu (2012). Þannig gætu netverslanir nýtt sér þessa leið til að auka 

samkeppnisforskot sitt og hvetja í leiðinni til endurtekinna viðskipta. Áhugavert var að sjá að 

hópurinn sem hafði ekki keypt fatnað/skó á netinu mat það mikilvægara heldur en hinn 

hópurinn að netverslun væri með gjaldfrjálst númer ef eitthvað væri óljóst varðandi vörur í 

netversluninni. Þetta viðhorf til netverslunar kom einnig fram í rannsókn Fang og Salvendy 

(2003). Hér er jafnvel kominn vísir að lausn á einum þætti sem hefur verið nefndur sem 

hindrun fyrir þá sem hafa ekki keypt áður á netinu, það er að fá aðstoð frá þjónustuveri í 
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gegnum síma. Þjónustuaðili sem myndi þá geta leitt viðkomandi í gegnum pöntunarferlið á 

netinu og aðstoða eftir þörfum.  

Þegar kom að þættinum „Hvað hvetur til kaupa á netinu“  sögðust þátttakendur sem höfðu 

keypt fatnað/skó í netverslun meta þægindi og tímasparnað þá mikilvægustu þætti þegar kom 

að kaupum í netverslun. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir um að 

tímasparnaður og þægindi séu þeir þættir sem helst hafa verið nefndir sem hvetja til kaupa á 

netinu (Rohm og Swaminathan, 2004; Ganesh o.fl., 2010; Li o.fl., 1999). Hinsvegar mældust 

þættirnir sem sneru að hagstæðara verði og meira vöruúrvali ekki jafn hátt hjá þátttakendum 

líkt og í rannsóknunum fyrrnefndu. Það kom frekar á óvart að þátttakendur voru ekki meira 

sammála þeirri staðhæfingu að það væri hagstæðara að kaupa á netinu heldur en í 

hefðbundinni verslun þar sem mikill meirihluti þeirra sem keyptu fatnað/skó af netinu 

pöntuðu frekar af erlendum netverslunum og ætla mætti að það væri að hluta til vegna 

hagstæðara verðs. Þó er einnig möguleiki að þegar búið er að bæta við tollum og gjöldum að 

þá sé endanlegt verð vörunnar ekki endilega mikið ódýrara heldur snúist þetta um þægindi og 

meira vöruúrval. Því má segja að þátttakendur eru ekki eingöngu verðháðir þegar kemur að 

netverslun og eiga íslenskar netverslanir fullt erindi inn á markaðinn með sínar vörur þó svo 

að mögulega séu þær dýrari en erlendis frá. 

Þegar kom að þættinum „Hönnun og eiginleikar netverslunar“ voru niðurstöður nokkuð 

afgerandi. Þátttakendur vildu að í netversluninn kæmu fram skýrar upplýsingar um 

fyrirkomulag pantana, viðskiptaskilmála og aðra eiginleika vörunnar. Þá töldu þeir mikilvægt 

að leitarviðmót væri auðvelt og að myndir af vörunni væri hægt að skoða út frá mismunandi 

sjónarhornum sem er í samræmi við fyrri rannsóknir um að gott leiðsagnarkerfi og hönnun 

heimasíðu séu mikilvægir þættir í netverslun (Chuang og Hu, 2012; Fang og Salvendy, 2003). 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að ítarlegar upplýsingar í netverslun varðandi ofangreinda 

þætti eru metnir afar mikilvægir og áríðandi að vanda vel til hönnunar vefsíðunnar í því 

sambandi.  

Þátturinn um „Traust og áreiðanleika netverslunar“ sýndi að öryggi og áreiðanleiki skipti 

miklu máli (Caruana og Ewing, 2006; Chuang og Hu, 2012; Wolfinbarger og Gilly, 2003) og 

báru þátttakendur almennt nokkuð mikið traust til þeirra netverslana sem þeir höfðu áður 

keypt af. Hópurinn sem hafði aldrei keypt fatnað/skó í netverslun var áberandi lægstur þegar 

kom að trausti til netverslana og marktækur munur á milli hópanna í þessum samanburði. 

Traust virðist því vera ákveðin fyrirstaða fyrir þá sem höfðu ekki keypt fatnað/skó á netinu 

áður og því mikilvægt fyrir netverslanir að sýna fram á að þær séu traustsins verðar.  
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Það má til dæmis gera með því að hafa netverslun með vottað öryggisauðkenni, skýra 

viðskiptaskilmála og að hægt sé að hringja í viðkomandi verslun ef þörf er á.  

Þegar þættirnir um „Kaupáform“ voru skoðaðir mátti sjá að marktækur munur var á milli 

viðhorfa þeirra sem höfðu áður keypt fatnað/skó og þeirra sem höfðu ekki keypt áður. Þannig 

var fyrri hópurinn mun jákvæðari fyrir því að nota netið meira á næstunni til kaupa, fannst 

líklegra að þeir myndu kaupa meira á netinu í framtíðinni og voru spenntari fyrir því að kaupa 

fatnað/skó á netinu. Einnig komu fram vísbendingar að ef netverslanir buðu upp á 

endurgreiðslu hafði það jákvæð áhrif á kaupáform þátttakenda.  

Þegar líkanið um kaupáform var skoðað kom í ljós að sú breyta sem mældist með mestu 

fylgni við „Þjónustu við viðskiptavini“ var „Hönnun og eiginleikar vefsíðu“. Þetta stangast á 

við niðurstöður Lee og Lin (2005) um að vefhönnun hefði lítil áhrif á þjónustu viðskiptavina. 

Sá þáttur sem mældist með sterkustu fylgni í rannsókn þeirra var traust en þar sem sá 

spurningaflokkur mældist með lítinn innri áreiðanleika var honum sleppt í líkaninu í þessari 

rannsókn. Aðrir þættir mældust með jákvæð en veik tengsl við „Þjónustu við viðskiptavini“. 

Einnig mældist veik tengsl „Þjónustu við viðskiptavini“ við „Kaupáform“. Því má segja að 

þjónusta hafði áhrif á kaupáform en hún hafði minni áhrif í samanburði við aðra þætti.  

Þættirnir um „Hegðunareinkenni“ og „Hvað hvetur til kaupa“ mældust með sterk tengsl við 

„Kaupáform“. Þau atriði sem þátttakendur sögðust vera mest sammála voru þægindi, 

tímarsparnaður og að þeir leituðu hagstæðustu verða áður en þeir keyptu á netinu sem eru 

sömu þættir og hinar Norðurlandaþjóðirnar nefndu (Postnord, 2014) og aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á (Ganesh o.fl., 2010; Li o.fl., 1999; Rohm og Swaminathan, 2004). 

Þá var athugað hvort þátturinn „Þjónusta við viðskiptavini“ mildaði tengslin á milli 

fylgibreytanna í netþjónustu og „Kaupáforma“ en það kom í ljós að ekki voru vísbendingar 

um slíkt.  

 

Samantekt 

 

Verslunarhættir hafa breyst mikið á síðustu árum með tilkomu internetsins. Þannig hafa 

neytendur nú aðgengi að mörkuðum á heimsvísu og er mikil samkeppni um hylli neytenda. 

Vöxtur netverslunar á heimsvísu hefur verið mjög mikill og hafa fyrirtæki þurft að aðlaga 

verslunarumhverfi sitt að aukinni snjallsíma- og spjaldtölvunotkun ásamt því að nota 
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samfélagsmiðla til að kynna vörur sínar og þjónustu. Þá hefur markaðssetning á netinu vaxið 

mikið á undanförnum árum eins og bein markaðssetning með tölvupósti, bloggi, auglýsingum 

á innlendum og erlendum heimasíðum.  

Íslenskar netverslanir virðast ekki hafa fylgt svipuðum vexti og hin Norðurlöndin er kemur að 

netverslun og sér í lagi þegar kemur að kaupum á fatnaði/skóm. Rannsókn þessi gefur til 

kynna að þátttakendur kaupi í litlum mæli frá íslenskum netverslunum og noti að langmestu 

leyti erlendar netverslanir til að kaupa fatnað/skó. Það er því vissulega áhyggjuefni og brýn 

þörf fyrir netverslanir að skoða hvað má betur fara í umhverfi sínu. Sú staðreynd að einungis 

þriðjungur verslana frá stærsta markaðssvæðinu sem selja fatnað/skó, Kringlan, Smáralind og 

Miðbær bjóða upp á netverslun, gefur til kynna að fyrirtæki leggja ekki mikla áherslu á 

netverslun. Þannig gæti hugsanlega smæð markaðarins ásamt háum kostnaði við að halda úti 

netverslun og jafnvel lítil þekking innan fyrirtækisins á netmarkaðssetningu staðið í vegi fyrir 

því að fyrirtæki séu með netverslun. Hins vegar má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að 

heimasíðan er oft á tíðum það fyrsta sem væntanlegur viðskiptavinur sér og upplifir þegar 

hann skoðar vöruna eða þjónustuna frá fyrirtæki. Þannig hefur verið talað um að heimasíðan 

sé hinn nýi búðargluggi. Því er áríðandi að uppröðun, tilgangur og markmið heimasíðunnar sé 

skýr. 

Þessari rannsókn var ætlað að varpa ljósi á skoðanir þátttakenda og hvaða viðhorf, væntingar 

og kaupáform endurspeglast hjá þeim. Þannig gætu netverslanir notað niðurstöður 

rannsóknarinnar með það fyrir augum að hanna netverslun sem uppfyllir þarfir, væntingar og 

viðhorf markhópsins sem höfðað er til. Rannsóknin sýndi að netverslanir ættu að marka sér 

skýra verðstefnu, vera ávallt á varðbergi og reyna að vera með hagstæðari verð en 

samkeppnisaðilarnir. Mikilvægt er að fylgjast með rafrænu umtali og bregðast við þegar þörf 

krefur. Þá skiptir miklu máli að vefsíða netverslunar sé vel hönnuð og skemmtileg í huga 

neytenda. Fyrirtæki ættu að vera með netklúbb fyrir viðskiptavini sína til að kynna vörur og 

senda þeim tilboð. Einnig skiptir máli að huga að eftirkaupum jafnvel með því að senda 

kaupanda tölvupóst eftir afhendingu vöru. Þegar kemur að þjónustu við viðskiptavini skiptir 

máli að bjóða upp á rekjanleika pantana og endurgreiðslu. Þá væri gott að bjóða upp á 

gjaldfrjálst símanúmer þar sem boðið væri upp á aðstoð, sérstaklega fyrir þá sem hafa ekki 

keypt áður í netverslun. Að lokum ættu fyrirtæki að vera með öryggisvottaða netverslun til að 

tryggja öryggi viðskiptavina þegar kemur að greiðslu á netinu og varðveislu persónulegra 

upplýsinga. 
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Lokaorð 

 

Þegar horft er til baka hefði verið ákjósanlegra að fá hærra svarhlutfall frá þátttakendum sem 

búa á landsbyggðinni. Þannig hefði verið hægt að greina hvort það væri munur á viðhorfi 

þeirra sem búa þar og svo þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Þessi rannsókn bauð ekki 

upp á það þar sem einungis 21% svarenda bjuggu úti á landi og þar af voru 9% frá 

Suðurnesjum. Þá hefði verið áhugavert að skoða samanburð milli kynjanna og því hefði verið 

betra að fá hærra svarhlutfall frá karlmönnum en þeir voru einungis 17% svarenda.  

Spurningaflokkurinn sem snerist um traust hefði mátt vera ítarlegri og með fleiri spurningum. 

Spurningarnar í honum voru samkvæmt Cronbach´s alfastuðli ekki að mæla svipuð atriði og 

gerði það að verkum að ekki var hægt að sameina spurningarnar í einn yfirþátt til að nota í 

líkaninu. Reynt var að henda út spurningum til að auka innri áreiðanleika hans, en það hafði 

ekki áhrif.  

Þá hefði verið áhugavert að spyrja um heildartekjur viðkomandi og bera saman við 

kaupáform. Einnig hefði verið athyglisvert að spyrja þátttakendur hversu oft þeir notuðu netið 

til kaupa á fatnaði/skóm og hversu hátt hlutfall af kaupum færi í þennan flokk borið saman við 

kaup á fatnaði/skóm í hefðbundinni verslun. 

Áhugavert væri að kanna frekar kaupáform neytenda í netverslun með því að nota SEM Líkan 

(Structural Equation Model) Lee og Lin (2005) og kanna tengsl á milli ákveðinna þátta 

netverslunar, trausts og þjónustugæða. Hægt væri að fá í lið með sér netverslun sem væri 

framarlega á Íslandi og skoða viðhorf neytenda til hennar og bera saman við niðurstöður Lee 

og Lin (2005) úr bókaversluninni. Þannig mætti fá ítarlegar upplýsingar frá viðskiptavinum 

um frammistöðu netverslunarinnar gagnvart ákveðnum þáttum sem gætu nýst við að hanna, 

markaðssetja og halda úti netverslun sem fullnægir þörfum viðskiptavina og hámarka þannig 

virði hennar.  
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Viðauki A 

Viðhorfskönnun um kaup á fatnaði og/eða skóm í netverslun 

 

Ágæti þátttakandi, 

 

Spurningakönnun þessi er hluti af BSc lokaverkefni Önnu Báru Teitsdóttur og Guðlaugar 

Helgu Kristjánsdóttur nemenda við Háskólann í Reykjavík. Tilgangur og markmið 

könnunarinnar er að skoða viðhorf Íslendinga til netverslunar með tilliti til kaupa á fatnaði 

og/eða skóm. Okkar er það afar mikilvægt að fá aðstoð frá sem flestum við að svara nokkrum 

spurningum. Það tekur um það bil 5 – 10 mínútur að svara könnuninni og værum við afar 

þakklátar ef þið gæfuð ykkur tíma til þess. 

 

1.Hefur þú keypt vörur eða þjónustu á netinu ? 
Já 

Nei 

 

2.Hversu langt er síðan þú keyptir vörur eða þjónustu á netinu? 
Styttra en 1 mánuður 

1-3 mánuðir 

4-6 mánuðir 

7-12 mánuðir 

Lengra en 12 mánuðir 

 

3.Hefur þú keypt fatnað/skó á netinu? 
Já 

Nei 

 

4.Hversu langt er síðan þú keyptir fatnað/skó á netinu? 
Styttra en 1 mánuður 

1-3 mánuðir 

4-6 mánuðir 

7-12 mánuðir 

Lengra en 12 mánuðir 

 

5.Hefur þú keypt fatnað/skó af íslenskum netverslunum? 
Já 

Nei 

 

6. Hefur þú keypt fatnað/skó af erlendum netverslunum? 
Já 

Nei 

 

7. Frá hvaða landi voru netverslanirnar sem þú keyptir fatnaðinn/skóna? 
Bandaríkin 

Bretland 

Kína 

Norðurlönd 

Annað 
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8. Hvort kaupir þú meira af fatnaði/skóm af íslenskum netverslunum eða erlendum 

netverslunum? 
Íslenskum netverslunum 

Erlendum netverslunum 

Jafnmikið 

 

9. Ef þú ætlaðir að kaupa fatnað/skó í gegnum netverslun, hvernig finnst þér (þætti þér) 

best að fá vörurnar afhentar? 
Sendar heim að dyrum 

Sendar heim í vinnuna/skóla 

Sækja í verslun 

Sækja í pósthús 

 

Vinsamlega merktu við hversu ósammála eða sammála þú 

 ert neðangreindum fullyrðingum: 

 

10. Ég nota netið til að leita að upplýsingum um fatnað/skó 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 

 

11. Ég leita upplýsinga á netinu um fatnað/skó sem ég hef áhuga á að kaupa áður en ég 

tek ákvörðun um kaup í netverslun 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 

 

12. Ég leita upplýsinga á netinu um fatnað/skó sem ég hef áhuga á að kaupa áður en ég 

tek ákvörðun um kaup og fer síðan í hefðbundna verslun og kaupi vöruna 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 

 

13. Það skiptir mig miklu máli að netverslun sé vottuð með öryggisauðkenni 

(T.d. öruggt greiðslukerfi frá PayPal, Valitor eða sambærilegt) 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 
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14. Almennt séð þá treysti ég öðrum netverslunum sem ég hef ekki keypt af 

(Með trausti er til dæmis átt við öryggi í kreditkortaviðskiptum, að varan sé afhent á 

réttum tíma og að hún uppfylli þær lýsingar sem netverslunin gaf) 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 

 

15. Almennt séð þá ber ég traust til þeirra netverslana sem ég hef áður keypt af 

(Með trausti er til dæmis átt við öryggi í kreditkortaviðskiptum, að varan sé afhent á 

réttum tíma og að hún uppfylli þær lýsingar sem netverslunin gaf) 
Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki ósammála né sammála 

Sammála 

Mjög sammála 

 

16. Vinsamlega merktu við hversu ósammála eða sammála þú ert neðangreindum 

fullyrðingum ef þú værir að kaupa fatnað/ og eða skó í netverslun: 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Það er þægilegt að kaupa 

í netverslun 

     

Það er tímasparnaður að 

kaupa í netverslun 

     

Það er hagstæðara að 

kaupa í netverslun heldur 

en í hefðbundinni verslun 

     

Það er meira úrval af 

fatnaði/skóm þegar keypt 

er í netverslun heldur en í 

hefðbundnum verslunum 

     

Það er gott að sleppa við 

samskipti við sölufólk í 

hefðbundnum verslunum 

     

Ég skrái mig í netklúbb 

hjá þeim verslunum sem 

ég hef áhuga á og/eða 

stunda viðskipti við 

     

Mér finnst ánægjulegt að 

fá sendar upplýsingar í 

tölvupósti um nýjar vörur 
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Mér finnst ánægjulegt að 

fá sendar upplýsingar í 

tölvupósti um tilboð eða 

afslætti 

     

Mér finnst þægilegt að 

sjá aðrar vörur sem 

netverslunin mælir með 

þegar ég skoða ákveðna 

vöru 

     

Ég les umsagnir frá 

öðrum kaupendum sem 

skrifa um vöruna á netinu 

     

Ég nýti mér gjarnan 

tilboð sem ég hef fengið 

sent frá netklúbbi sem ég 

er skráð(ur) í 

     

 

17. Vinsamlega merktu við hversu ósammála eða sammála þú ert neðangreindum 

fullyrðingum ef þú værir að kaupa fatnað og/eða skó í netverslun: 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Ég hef gaman að því að 

vafra á netinu og skoða 

fatnað/skó 

     

Ég leita oftast að 

hagstæðasta verðinu á 

því sem mig vantar 

     

Þegar mig vantar föt/skó 

þá plana ég kaupin 

fyrirfram áður en ég 

kaupi á netinu 

     

Þegar ég sé fatnað/skó 

sem mig langar í kaupi 

ég það oft án þess þó að 

mig vanti það 

nauðsynlega 

     

Ég kaupi frekar frá 

netverslun sem er einnig 

með hefðbundna verslun 

     

Það eykur líkur á að ég      
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kaupi í netverslun ef ég 

fæ vöruna endurgreidda 

ef ég skila henni 

Það eykur líkur á að ég 

kaupi í netverslun ef ég 

fæ inneignarnótu frá 

söluaðila ef ég skila vöru 

     

 

18. Þessar spurningar snúa um eiginleika og hönnun vefsíðunnar og ert þú beðin(n) um 

að svara hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum ef þú værir að 

kaupa fatnað eða skó í netverslun: 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Það þarf að vera auðvelt að 

leita að ákveðinni vöru í 

netversluninni 

     

Myndir af fatnaði/skóm 

verður að vera hægt að 

skoða út frá mismunandi 

sjónarhornum 

     

Myndirnar af fatnaði/skóm 

þurfa að sjást á fyrirsætu 

     

Myndir af fatnaði/skóm 

þurfa að sjást án fyrirsætu 

     

Vefsíðan þarf að vera 

nýtískuleg og vel hönnuð 

     

Í netversluninni þurfa að 

koma fram skýrar 

upplýsingar um 

fyrirkomulag pantana og 

afhendingartíma 

     

Í netversluninni þurfa að 

koma fram 

viðskiptaskilmálar 

     

Upplýsingar um eiginleika 

vörunnar eins og til dæmis 

efni, stærð, lit og hönnun 

þurfa að koma skýrt fram 
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19. Þessar spurningar snúa að þjónustu við viðskiptavini netverslunar og ert þú beðin(n) 

um að svara hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum ef þú værir 

að kaupa föt/skó á netinu: 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Bjóða ætti uppá netspjall 

við þjónustufulltrúa þegar 

vörur eru skoðaðar á 

vefsíðunni 

     

Bjóða ætti uppá 

gjaldfrjálst númer sem 

hægt væri að hringja í ef 

eitthvað væri óljóst 

varðandi vörur á 

vefsíðunni 

     

Netverslanir ættu að senda 

tölvupóst eftir að pöntun 

berst til kaupanda til að 

athuga hvort varan hafi 

uppfyllt væntingar 

     

Netverslanir ættu að hafa 

rekjanleika á pöntunum 

svo að hægt væri að 

fylgjast með afhendingu á 

pöntuninni 
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20. Vinsamlega merktu við hversu ósammála eða sammála þú ert neðangreindum 

fullyrðingum: 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Ef ég er ánægð(ur) með 

fatnað/skó úr netverslun 

sem ég hef keypt af hvet 

ég vini og vandamenn til 

að prófa viðkomandi 

vefverslun 

     

Ég mun nota netið aftur á 

næstunni til að kaupa 

fatnað/skó 

     

Ég myndi kaupa meira á 

netinu ef verðið á 

fatnaði/skóm væri lægra 

en í hefðbundinni verslun 

     

Mér finnst líklegt að ég 

kaupi meira af 

fatnaði/skóm á netinu í 

framtíðinni 

     

Ég er spennt(ur) fyrir því 

að kaupa fatnað/skó á 

netinu 
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Bakgrunnsupplýsingar 

 

21. Hvert er kyn þitt? 
Karl 

Kona 

 

22. Hver er aldur þinn? 
18 ára eða yngri 

19 – 25 ára 

26 -30 ára 

31 – 35 ára 

36 – 40 ára 

41 – 45 ára 

46 – 50 ára 

51 – 55 ára 

56 – 60 ára 

61 – 65 ára 

66 ára eða eldri 

 

23. Vinsamlegast merktu við á hvaða póstnúmerasvæði þú býrð? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


