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Steinar Þór Oddsson, MS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 
Friðrik Eysteinsson, fv. aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Í greininni er kannað hvort skipta megi Íslendingum í hópa eftir því hversu fljótir 
þeir eru að tileinka sér notkun smáforrita í snjallsímunum sínum og tíundaðir þeir 
þættir sem ýta undir hana. Gerð var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar 
sem send var á hentugleikaúrtak nemenda Háskóla Íslands. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar voru þær að konur á aldrinum 25–34 ára með grunn- og 
framhaldsháskólamenntun og karlar á aldrinum 25–34 ára með 
framhaldsháskólamenntun reyndust vera þeir sem voru fljótastir að tileinka sér 
notkun smáforrita. Jákvæð tengsl reyndust vera á milli áhrifaþáttarins „yfirburðir“ 
og tileinkunar á smáforritum en neikvæð tengsl á milli „flækjustig” og hennar. !
 

 
INNGANGUR 

 
Tilgangur rannsóknar höfunda var annars vegar að skipta Íslendingum í hópa eftir því hversu fljótir 
þeir væru að tileinka sér notkun smáforrita fyrir snjallsíma og hins vegar að kanna hvaða áhrifaþættir 
ýttu undir notkun á þeim. Notkun smáforrita fer mjög vaxandi og því mikilvægt að öðlast þekkingu á 
framangreindu. 
 
Smáforrit (app) eru hugbúnaður sem er sérstaklega hannaður með notagildi snjallsíma og spjaldtölva 
í huga (Campbell, 2011). Til eru þrjár gerðir af smáforritum, hefðbundin smáforrit (native apps), sem 
eru forrit sem vistuð eru beint inn á snjallsíma eða spjaldtölvur, farsímavefforrit (web apps) sem eru í 
raun vefsíður með sama útlit og smáforrit og loks blönduð smáforrit (hybrid apps) sem eru sambland 
af hefðbundnum smáforritum og farsímavefforritum (Budiu, 2013). 
 
Kenning Rogers (2003) um útbreiðslu nýjunga (diffusion of innovation) lýsir því hvernig nýjungar á 
borð við smáforrit breiðast út. Hann flokkar einstaklinga í fimm hópa eftir því hversu fljótir þeir eru 
að tileinka sér nýjungar. Fimm áhrifaþættir skera svo úr um það. 
 

 
ÚTBREIÐSLA NÝJUNGA 

 
Rogers (2003) skilgreinir útbreiðslu nýjunga sem það ferli sem fólgið er í miðlun (diffusion) nýjunga 
(innovations) gegnum mismunandi boðleiðir (communication channels) yfir tíma (time) og á milli 
einstaklinga innan félagskerfa (social systems) (Sahin, 2006). Markmiðið með kenningu Rogers er að 
útskýra hversu fljótt nýjungar dreifast á milli mismunandi félagskerfa og hvað ýti undir það (Rogers, 
2003). 
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Hópar 
Rogers (2003) flokkar einstaklinga niður í fimm hópa eftir því hversu fljótir þeir eru að tileinka sér 
nýjungar. Þessir hópar eru: Frumkvöðlar (innovators), nýjungagjarnir einstaklingar (early adopters), 
fyrri meirihlutinn (early majority), seini meirihlutinn (late majority) og drollarar (laggards).  
 
Frumkvöðlar 
Frumkvöðlar eru þeir einstaklingar sem eru tilbúnir að prófa nýja hluti og eru sáttir við þann 
möguleika að nýjung gæti brugðist þeirra væntingum. Þeir eru sífellt að leita eftir nýjum 
hugmyndum og kaupa oft nýjungar einungis með það í huga að prófa þær (Moore, 2005). 
 
Nýjungagjarnir einstaklingar 
Nýjungagjarnir einstaklingar eiga margt sameiginlegt með frumkvöðlum. Þeir eru fljótir að tileinka 
sér nýjungar og leika lykilhlutverk í innleiðingarferli þeirra allt frá upphafi til enda (Moore, 2005).  
Þeir gegna gjarnan stöðu leiðtoga innan sinna félagskerfa (Sahin, 2006). Þeir hafa mikil áhrif á það 
hvort nýjung fer þar á flug (Rogers, 2003). Mikilvægt er að framleiðendur nýjunga haldi nánum 
tengslum við þennan hóp og veiti honum mikinn stuðning og verðlauni hann jafnvel (Robinson, 
2009). 
 
Fyrri meirihlutinn 
Fyrri meirihlutann er hópur einstaklinga sem leitar fyrst og fremst eftir því að nýjung sé hagkvæm og 
komi að góðum notum (Moore, 2005). Fyrirtæki geta náð til þessa hóps með því að lækka verð eða 
einfalda notkun nýjunganna (Robinson, 2009).  
 
Seini meirihlutinn 
Seini meirihlutinn er sá hópur einstaklinga sem tileinkar sér nýjungar eftir að þær hafa öðlast 
viðurkenningu einstaklinga innan félagskerfisins (Rogers, 2003). Þeir tileinka sér síður nýjungar 
nema þeir hafi kynnt sér þær vel (Rogers, 2003). Þessum hópi þykir mikilvægt að lágmarka áhættuna 
sem getur fylgt því að tileinka sér nýjungar (Robinson, 2009).  
 
Drollarar 
Drollarar eru einstaklingar sem eru almennt tortryggnir gagnvart nýjungum og eru sem hópur ekki 
taldir vera þess virði að hugsa um þegar kemur að markaðssetningu nýjunga (Moore, 2005). 
Ákvarðanatakan hjá drollurum á sér stað á einstaklega löngu tímabili. Þetta eru einstaklingar sem alla 
jafna hafa ekki mikið fjármagn á milli handanna. Þeir vilja, líkt og seini meirihlutinn, lágmarka 
áhættu (Rogers, 2003). Til að fá drollara til að tileinka sér nýjungar þá skiptir miklu máli að láta þá 
vita hversu vel öðrum drollurum líkaði við þær (Robinson, 2009). 
 
Niðurstöður rannsókna 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað einkennir ofangreinda hópa (Wright og Charlett, 
1995). Banyté og Salickaité (2008) telja að einungis frumkvöðlar og nýjungagjarnir einstaklingar 
tileinki sér nýjungar þegar þær eru nýjar á markaði. Þeir eru þeir sem eru tilbúnir til að taka áhættu 
(Kaminski, 2011; Venkatraman, 1989). Fyrri meirihlutinn tileinkar sér síðan nýjungar þegar 
vinsældir þeirra færast í aukana og seini meirihlutinn þegar nýjungarnar eru orðnar vinsælar. 
Drollarar hafa litla löngun til að tileinka sér nýjungar (Foxall, 1994). Þeir gera það aðeins þegar þær 
eru í raun orðnar úreltar (Banyté og Salickaité, 2008).  
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Samkvæmt Palmer, Straka og Doolittle (1985) samanstendur hópurinn frumkvöðlar af einstaklingum 
með framhaldsmenntun á háskólastigi og hópurinn drollarar af einstaklingum með litla menntun. 
Samkvæmt Mahajan, Muller og Srivastava (1990) eru frumkvöðlar og nýjungagjarnir einstaklingar 
almennt með meiri menntun en einstaklingar hinna hópanna en á svipuðum aldri. Rogers (2003) 
fullyrðir að aldur segi ekki til um það hvort einstaklingar séu fljótir að tileinka sér nýjungar. Sú 
fullyrðing stangast hinsvegar á við niðurstöður rannsóknar Mattila, Karjaluto og Pento (2003). 
Samkvæmt henni er fólk lengur að tileinka sér nýjungar á borð við smáforrit banka, eftir því sem það 
er eldra.  
 
Fyrra markmið höfunda er að kanna hvernig hægt er að skipta Íslendingum í hópa eftir því hversu 
fljótir þeir eru að tileinka sér notkun smáforrita í snjallsímunum sínum. Leitast verður við að svara 
rannsóknarspurningunni: 
 

R1 Hvernig má flokka Íslendinga í hópa eftir því hversu fljótir þeir eru að tileinka sér 
smáforrit fyrir snjallsímana sína? 

 
Áhrifaþættir 
Samkvæmt kenningu Rogers (2003) eru það fimm þættir sem hafa áhrif á það hvort einstaklingar 
tileinki sér nýjungar. Þeir eru: Hlutfallslegir yfirburðir (relative advantage), samþýðanleiki 
(compatibilty), sýnileiki (observability), flækjustig (complexity) og prófanleiki (trialability).  
 
Seinna markmið höfunda er að kanna hvaða áhrifaþættir ýta undir notkun Íslendinga á smáforritum.  
 
Hlutfallslegir yfirburðir 
Hlutfallslegir yfirburðir eru þeir kostir sem ákveðin nýjung bætir við núverandi tækni. Einstaklingar 
vega og meta hversu mikil áhrif þessir nýju kostir hafa á þeirra daglega líf (Rogers, 2003). 
Rannsóknir hafa sýnt að hlutfallslegir yfirburðir eru sá áhrifaþáttur sem skiptir einstaklinga mestu 
máli í rafrænni þjónustu (Carter og Belanger, 2003; Choudhury og Karahanna, 2008; Leerapong og 
Mardjo, 2013). Því meiri sem þeir eru því meiri eru líkurnar á að einstaklingar tileinki sér hana 
(Chigona og Licker, 2008; Tornatzky og Klein, 1982). 
 
Smáforrit bæta aðgengi að hlutum á borð við tölvupóst, tölvuleiki og nýjar fréttir (Fife og Pereira, 
2003). Út frá umfjölluninni hér að ofan er fyrsta tilgátan sett fram.  
 
Tilgáta 1. Jákvæð tengsl eru á milli hlutfallslegra yfirburða og þess að Íslendingar tileinki sé notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum. 
 
Samþýðanleiki 
Samþýðanleiki segir til um það hversu vel nýjungin fellur að hefðum félagskerfisins og fyrri reynslu 
einstaklinga af sambærilegri nýjung (Chigona og Licker, 2008).  
 
Rannsóknir hafa sýnt að það er mikil fylgni á milli samþýðanleika og að einstaklingar tileinki sér 
nýjungar líkt og heimilistölvur (Al-Gahtani, 2003; Premkumar, Ramamurthy og Nilakanta, 1994) og 
heimabanka í farsíma (mobile banking) (Lin, 2011; Wu og Wang, 2005). Út frá umfjölluninni hér að 
ofan er önnur tilgátan sett fram. 
 
Tilgáta 2: Jákvæð tengsl eru á milli samþýðanleika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum. 
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Sýnileiki 
Því augljósari sem nýjung er og því augljósari sem kostir hennar eru í hugum einstaklinga, því 
líklegra er að þeir tileinki sér hana (Robinson, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að sýnileiki hefur mikil 
áhrif á það hvort einstaklingar tileinki sér nýja tækni (Choi, Choi, Kim og Yu, 2003; Ntemana og 
Olatokun, 2012; Olatokun og Igbinedion, 2009). Í rannsókn Pankratz, Hallfors og Cho (2002) 
reyndust kennarar vera fljótari að tileinka sér nýjungar í kennslu ef sýnileiki þeirra var mikill. Út frá 
umfjölluninni hér að ofan er þriðja tilgátan sett fram. 
 
Tilgáta 3: Jákvæð tengsl eru á milli sýnileika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  smáforrita í 
snjallsímunum sínum. 
 
Flækjustig 
Flækjustig nýjunga segir til um það hversu flóknar þær virðast vera (Rogers, 2003). Því flóknari, því 
lengur eru einstaklingar að tileinka sér notkun þeirra (Chen, Gillenson, Sherrell, 2002; Sahin, 2006; 
Taylor og Todd, 2001; Vrechoupoulos, Sideris, Doukidis og Mylonopoulos, 2003). Einstaklingar eru 
því mun líklegri til að sleppa því að tileinka sér notkun smáforrita ef þeim finnst þau of flókin eða ef 
það tekur of langan tíma að læra á þau (Rogers, 2003). Út frá umfjölluninni hér að ofan er fjórða 
tilgátan sett fram. 
 
Tilgáta 4: Neikvæð tengsl eru á milli flækjustigs og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum. 
 
Prófanleiki 
Prófanleiki segir til um það hversu auðvelt það er fyrir einstaklinga að prófa nýjung áður en þeir taka 
ákvörðun um það hvort þeir tileinki sér notkun hennar (Chigona og Licker, 2008). Rannsóknir benda 
til þess að prófanleiki nýjunga auki líkurnar á að einstaklingar tileinki sér þær (Al-Jabri og Sohail, 
2012; Burns, 1997; Lee, Hsieh og Hsu, 2011; Tan og Teo, 2000). Út frá umfjölluninni hér að ofan er 
fimmta tilgátan sett fram. 
 
Tilgáta 5: Jákvæð tengsl eru á milli prófanleika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  smáforrita 
í snjallsímunum sínum. 
 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Notast var við megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar.  
 
Þátttakendur 
Þýðið er skilgreint sem Íslendingar 18 ára og eldri. Notast var við hentugleikaúrtak sem samanstóð af 
nemendum Háskóla Íslands. Alls tóku 543 einstaklingar þátt í könnuninni. Flestir, eða 46% voru á 
aldrinum 18 – 24 ára en konur voru í miklum meirihluta (81%). Algengasta menntunarstigið var 
framhaldsskólamenntun. 83% þátttakenda voru af höfuðborgarsvæðinu. Sjá að öðru leyti töflu 1. 
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Tafla 1. Þátttakendur 
Aldur     Fjöldi Hlutfall 
18 - 24 ára     252 46% 
25 - 34 ára 

  
158 29% 

35 - 44 ára     74 14% 
45 - 54 ára 

  
46 8% 

55 ára og eldri     13 2% 

     Kyn         
Karl 

  
119 22% 

Kona     442 81% 

     Menntun         
Framhaldsmenntun á háskólastigi 

  
67 12% 

Grunnháskólamenntun     172 32% 
Framhaldsskólamenntun 

  
285 52% 

Grunnskólamenntun     9 2% 
Annað 

  
10 2% 

          
Búseta         
Á höfuðborgarsvæðinu     448 83% 
Utan höfuðborgarsvæðisins 

  
95 17% 

 
Mælitækið 
Í fyrsta hluta spurningalistans svöruðu þátttakendur spurningum um það hvort þeir notuðu smáforrit í 
snjallsímunum sínum og þá hvaða smáforrit. Spurningarnar voru frumsamdar af rannsakendum.  
 
Öðrum hluta spurningalistans var skipt í undirflokkana: Hlutfallslegir yfirburðir, flækjustig, 
prófanleiki, samþýðanleiki, sýnileiki og ánægja. Spurningarnar voru fengnar úr rannsókn Moore og 
Benbasat (1991) nema spurningarnar um ánægju. Þær voru fengnar úr rannsókn Al-Jabri og Sohail 
(2012). Fullyrðingarnar voru þýddar af rannsakendum og aðlagaðar að þessari rannsókn. Notast var 
við 5 punkta Likert skala með svarkostunum: „Ég er mjög ósammála“ með tölugildinu 1 til „Ég er 
mjög sammála“ með tölugildinu 5. 
 
Þriðji hluti spurningalistans innihélt fullyrðingar sem ætlaðar voru til þess að skipta þátttakendum í  
hópa Rogers (2003) sem áður voru nefndir (frumkvöðlar, nýjungagjarnir einstaklingar o.s.frv.). Þær 
voru fengnar úr rannsókn Goldsmith og Hofacker (1991), þýddar af rannsakendum og aðlagaðar að 
rannsókninni. Dæmi um fullyrðingar voru, Á meðal vina minna er ég almennt séð með þeim fyrstu til 
að ná í ný smáforrit í símann minn, Ef ég heyrði af nýju smáforriti þá hefði ég áhuga á að setja það í 
símann minn. Notast var við 5 punkta Likert skala með svarkostunum: „Ég er mjög ósammála“ með 
tölugildinu 1 til „Ég er mjög sammála“ með tölugildinu 5. 
 
Í fjórða og síðasta hluta spurningalistans voru þátttakendur beðnir að svara bakgrunnsspurningunum: 
Aldur, kyn, búseta og menntun. Svarkostirnir voru fyrirfram ákveðnir. 
 
Spurningalistinn var forprófaður á einstaklingum úr þýðinu og breytingar gerðar í samræmi við 
athugasemdir þeirra. 
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Höfundar þessarar greinar notuðu ánægju (safisfaction) sem mælikvarða á hvort þátttakendur hefðu 
tileiknað sér notkun smáforrita en samkvæmt Al-Jabri og Sohail (2012) er hún mest notuð af 
rannsakendum í þeim tilgangi (fylgibreyta).   
 
Gerð var meginhlutagreining (principal component analysis) með hornréttum snúningi (orthogonal 
varimax rotation) á óháðu breytunum hlutfallslegir yfirburðir, samþýðanleiki, flækjustig, prófanleiki 
og sýnileiki og háðu breytunni ánægju.  
 
Byrjað var á því að kanna hvort gögnin væru tæk til þáttagreiningar. Niðurstöður úr KMO-prófi 
(Keiser-Meyer-Olkin) og Bartlett prófi gáfu til kynna að svo væri. Bartlett prófið var marktækt (p < 
0,05) og KMO gaf gildið 0,859. Gagnasafnið uppfyllti því þær kröfur sem gerðar eru til 
þáttagreiningar.  
 
Niðurstöður þáttagreiningarinnar leiddu í ljós að „hlutfallslegir yfirburðir“ og „samþýðanleiki“ 
sameinuðust í einn þátt því mikil fylgni mældist á milli þeirra. Þar sem samþýðanleiki smáforrita 
vísar til einhverra eiginleika sem veita þeim yfirburði umfram aðra kosti var ákveðið að nefna nýja 
þáttinn einfaldlega „yfirburðir“.  
 
Fjórir þættir skýrðu samtals 66,5% af heildardreifingu svara í tilviki ánægju (sjá töflu 2). Fyrsti 
þátturinn inniheldur átta fullyrðingar og skýrir mest af dreifingunni eða 35,5%. Annar þátturinn 
inniheldur fjórar fullyrðingar og skýrir 7,9% af dreifingunni. Þriðji þátturinn inniheldur tvær 
fullyrðingar og skýrir 5,8% af dreifingunni. Fjórði þátturinn inniheldur síðan tvær fullyrðingarnar og 
skýrir 5,1% af dreifingunni.  
 
Tafla 2. Þáttagreining 

   

   
Þættir 

  Víddir     1     2     3     4     5 
Yfirburðir           

Mér finnst smáforrit henta því vel 
hvernig ég vil gera hlutina í leik og 
starfi 0,780 0,259 -0,126 0,020 0,053 
Smáforrit auðvelda mér að hafa 
stjórn á því sem ég geri í leik og 
starfi 0,779 0,081 -0,092 0,128 -0,061 
Smáforrit henta mér vel í leik og 
starfi 0,763 0,215 -0,148 -0,024 0,097 
Smáforrit henta mínum 
vinnubrögðum vel 0,758 0,218 -0,145 0,072 -0,006 
Smáforrit hjálpa mér við að koma 
meiru í verk í leik og starfi 0,753 0,135 -0,027 0,070 -0,077 
Smáforrit auka gæði þess sem ég geri 
í leik og starfi 0,658 0,208 -0,013 -0,014 0,051 
Smáforrit gera mér kleift að vera 
fljótari að leysa verkefni af hendi 0,634 0,277 -0,065 0,142 0,179 
Smáforrit auðvelda mér lífið í leik og 
starfi 0,629 0,301 -0,058 0,018 0,171 
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Tafla 2. Þáttagreining, framhald 
      

Flækjustig           
Almennt séð þá tel ég að það sé 
auðvelt að nota smáforrit -0,064 -0,300 0,801 -0,022 -0,177 
Mér finnst viðmót smáforrita einfalt 
og auðskiljanleg -0,082 -0,163 0,773 0,033 -0,188 
Ég held að það sé auðvelt að fá 
smáforrit til að gera það sem ég vil 
að það geri -0,200 -0,035 0,751 -0,050 0,021 
Mér finnst auðvelt að læra á ný 
smáforrit -0,037 -0,302 0,749 -0,015 -0,150 
      

Prófanleiki           
Áður en ég ákvað að nota smáforrit 
gat ég prófað þau 0,083 0,007 -0,027 0,918 0,029 
Ég gat prufukeyrt smáforrit nógu 
lengi til að sjá hvað þau gátu gert 0,119 0,083 -0,006 0,903 -0,052 

Sýnileiki           
Smáforrit eru ekki mjög áberandi í 
mínum vina- og  kunningjahópi 0,077 0,127 -0,109 0,068 0,803 
Ég sé marga nota smáforrit í leik og 
starfi 0,051 0,059 -0,247 -0,098 0,767 

Ánægja           
Ég held að ég hafi tekið rétta 
ákvörðun þegar ég ákvað að byrja að 
nota smáforrit 0,296 0,767 -0,112 0,061 0,079 
Ég er ánægður með það sem 
smáforrit gera fyrir mig 0,286 0,746 -0,231 -0,044 0,029 
Ég er ánægður með það hvernig 
smáforrit leysa hin ýmsu vandamál 0,337 0,740 -0,153 0,021 0,098 
Ég mæli eindregið með því við 
annað fólk að nota smáforrit 0,272 0,723 -0,194 0,158 0,061 
Yfirhöfuð er ég ánægð(ur) með 
smáforrit 0,293 0,678 -0,354 -0,046 0,098 
Eigingildi 7,454 2,560 1,655 1,221 1,077 
Dreifing svara 35,50% 12,19% 7,88% 5,81% 5,13% 
Uppsöfnuð dreifing 35,50% 47,69% 55,57% 61,38% 66,51% 

 
Innri áreiðanleikinn (Cronbach’s alpha) var reiknaður en hann segir til um það hversu áreiðanlegt 
mælitækið er. Hann var á bilinu 0,977 „Ánægja“ til 0,527 „Sýnileiki.“ Innri áreiðanleikann má sjá í 
töflu 3. 
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                          Tafla 3. Áreiðanleikapróf 

Þættir Cronbach ́s alpha α 
Yfirburðir 0,974 
Flækjustig 0,924 
Prófanleiki 0,909 
Sýnileiki 0,527 
Ánægja 0,977 
Heildaráreiðanleiki 0,862 

 
 
 
Framkvæmd og úrvinnsla 
Spurningalistinn var settur upp á rafrænu formi. Nemendaskrá Háskóla Íslands sá um að senda hann 
á póstlista skólans sem innihélt netföng 9.430 nemenda.  
 
Úrvinnsla gagna fór fram í Excel og SPSS. Fullyrðingin „Smáforrit eru ekki mjög áberandi í mínum 
vina- og kunningjahópi“ var neikvætt orðuð og skori hennar því snúið við. Fullyrðingar um 
flækjustig voru allar jákvætt orðaðar, því var nauðsynlegt að snúa skori þeirra einnig við. Notast var 
við bæði lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði.  
 
Til að skipta þátttakendum í hópa var stuðst við aðferð Goldsmith og Hofacker (1991). Hver þeirra 
tók afstöðu til sex fullyrðinga þar sem svarkostir voru „Ég er mjög ósammála“ með tölugildinu 1 til 
„Ég er mjög sammála“ með tölugildinu 5. Svörin voru lögð saman til þess að flokka þátttakendur í 
frumkvöðla, nýjungagjarna einstaklinga, fyrri meirihlutann, seina meirihlutann og drollara. 
Þátttakendur gátu fengið skor á bilinu 6 til 30. Skorið 26-30 gaf til kynna að þeir væru frumkvöðlar, 
21-25 að þeir væru nýjungagjarnir, 16-20 að þeir tilheyrðu fyrri meirihlutanum og 11-15 þeim seina 
og að síðustu gaf skorið 6-10 til kynna að þeir væru drollarar.  
 

 
NIÐURSTÖÐUR 

 
Hópar 
Aðeins ein kona (25-34 ára, framhaldsháskólamenntun) taldist tilheyra hópnum frumkvöðlar. Þeir 
sem töldust til nýjungagjarnra einstaklinga voru konur og karlar á aldrinum 25 – 34 ára með 
grunnháskólamenntun annars vegar og framhaldsháskólamenntun hins vegar. Flestir þátttandur  
tilheyra hópnum fyrri meirihlutinn. Hann samanstendur af konum og körlum á aldrinum 18 – 24 með 
framhaldsskólamenntun. Seini meirihlutinn samanstendur einnig af konum og körlum á aldrinum 18-
24 ára með framhaldsskólamenntun. Aðeins tveir einstaklingar (kona 18-25 ára með 
framhaldsskólamenntun og karl 25-34 ára með grunnháskólamenntun) tilheyra hópnum drollarar.   
 
Áhrifaþættir  
Aðhvarfsgreiningu er beitt þegar meta þarf hvort einstakir þættir hafi áhrif á aðra þætti. Forspárhæfni 
líkansins er táknað með R2 og gefur til kynna hvað frumbreyturnar skýra mikið af dreifingu 
fylgibreytunnar. Til að kanna hvort tengsl séu marktæk er beitt F-prófi og styrkleiki tengslanna á 
milli frumbreytanna og fylgibreytunnar er táknað með beta stuðli (β ) (Hu, 2011). 
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Til að kanna skýringarmátt frumbreyta á ánægju þátttakenda var gerð aðhvarfsgreining. 
Frumbreyturnar skýra 49,3% af breytileika ánægju þátttakenda og heildaráhrif líkansins voru 
marktæk (F(4,418) = 105,084; p < 0,001).  
 
Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna að frumbreyturnar: Yfirburðir (β = 0,505, p < 0,005) og 
flækjustig (β = -0,323, p < 0,005) eru þær einu sem eru marktækar um leið og þær eru með mesta 
útskýringarmáttinn. Sýnileiki (β = 0,068, p > 0,005) og prófanleiki (β = 0,029, p > 0,005) eru ekki 
marktækar.  

 
 

UMRÆÐA 
 

Niðurstöður rannsóknarspurningar höfunda Hvernig má flokka Íslendinga í hópa eftir því hversu 
fljótir þeir eru að tileinka sér smáforrit fyrir snjallsímana sína? voru í samræmi við niðurstöður 
rannsókna (Mahajan o.fl., 1990; Palmer og fl., 1985) þess efnis að einstaklingar sem eru hvað 
fljótastir að tileinka sér nýjungar séu almennt með háskólamenntun og á svipuðum aldri.  
 
Hvorki var hægt að hafna tilgátum 1 og 2 (T1: Jákvæð tengsl eru á milli hlutfallslegra yfirburða og 
þess að Íslendingar tileinki sé notkun  smáforrita í snjallsímunum sínum) né tilgátu 2 (T2: Jákvæð 
tengsl eru á milli samþýðanleika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  smáforrita í 
snjallsímunum sínum). 
 
Tilgátu 3 (T3: Jákvæð tengsl eru á milli sýnileika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum) var hafnað. Niðurstaðan kom höfundum á óvart því fyrri 
rannsóknir (Choi o.fl., 2003; Igbinedion og Olatokun, 2009; Ntemana og Olatokun, 2012) hafa leitt í 
ljós að sýnileiki hefur mikil áhrif á það hvort einstaklingar tileinki sér nýja tækni. Höfundar hafa ekki 
skýringar á þessu. 
 
Tilgáta 4 (T4: Neikvæð tengsl eru á milli flækjustigs og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum) var studd. Þessi niðurstaða kom ekki á óvart en samkvæmt 
Vrechoupoulos o.fl. (2003) dregur það úr löngun einstaklinga til að tileinka sér nýjungar því erfiðara 
sem það er fyrir þá að læra inn á hana.  
 
Tilgátu 5 (T5: Jákvæð tengsl eru á milli prófanleika og þess að Íslendingar tileinki sér notkun  
smáforrita í snjallsímunum sínum) var hafnað. Þessar niðurstöður komu höfundum á óvart en 
rannsóknir (Jebeile og Reeve, 2003; Tan og Teo, 2000) benda til þess að ef einstaklingar fái að prófa 
nýjung þá minnki óvissan og þeir séu því líklegri til að tileinka sér hana. Höfundar hafa ekki 
skýringar á þessu. 
 
Fræðiegt gildi þessarar rannsóknar er fólgið í því að hún er, eftir því sem höfundar komast næst, 
fyrsta rannsóknin sem birt hefur verið á því hverjir eru fljótastir að tileinka sér notkun á smáforritum 
í snjallsímunum sínum og hvað ýti undir hana. Hagnýta gildið felst síðan í því að nú hafa stjórnendur 
fyrirtækja upplýsingar um hvaða hópar fólks eru fyrstir til að tileinka sér notkun smáforrita og hvaða 
þættir hafa áhrif á notkun þeirra á þeim.  
 
Samkvæmt Nunnally (1978) er α > 0,7 ásættanlegt viðmið þegar kemur að því að meta innri 
áreiðanleika. Þátturinn „sýnileiki“ var með áreiðanleikastuðulinn α = 0,527 eða undir þessu viðmiði. 
Þetta getur skekkt niðurstöður hvað þessa vídd varðar. 
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Notast var við hentugleikaúrtak sem samanstóð af nemendum Háskóla Íslands og því er ekki hægt að 
alhæfa um alla Íslendinga. 
 
Rannsókn höfunda takmarkast við fjóra áhrifaþætti en niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að 
frumbreytunar skýrðu einungis 49% í breytileika fylgibreytunnar. Mögulega þyrfti því að bæta við 
fleiri áhrifaþáttum til að skilja betur hvað skýrir notkun einstaklinga á smáforritum. 
 
Mjög áhugavert væri að gera samskonar rannsókn á Norðurlöndunum eða í þeim löndum sem eru 
leiðandi í snjallsímaeign. Einnig væri áhugavert að kanna hvaða áhrifaþættir skipta frumkvöðla, 
nýjungagjarna einstaklinga, fyrri meirihlutann, seina meirihlutann og drollara mestu máli við notkun  
á smáforritum. 
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