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II 

ÚTDRÁTTUR 

 
Með þessari markaðsrannsókn er verið að skoða hvaða og hversu mikil áhrif 

sölukynning hefur á vörusölu innan dagvöruverslana á Íslandi. Teknir verða fyrir tveir 

þættir sölukynninga en það er afsláttur af vöru sem er tilgreindur við verðmerkingu og 

mismunandi framstilling vöru innan verslunar. Áhrif hvers þáttar verður mældur ásamt 

blöndu beggja.  

Rannsóknarspurning var: 

„Áhrifamáttur á kaupákvörðun neytenda“ 

Rannsóknin náði yfir fimm vikna tímabil og var framkvæmd í einni af verslunum 

Hagkaupa. Varan sem notuð var við rannsóknina var sælgætið Caramel frá Tunnocks 

sem var selt í 37 gramma einingum.  

Niðurstöður sýndu að umtalsverð aukning varð á sölu vörunnar þegar afsláttur var 

veittur af henni í hillu. Þá jókst salan margfalt þegar vörunni var stillt fram á gólfi 

verslunarinnar og mest var salan þegar framstillingu og afslætti var beitt saman.  

Niðurstöðurnar styðja við aðrar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á 

viðfangsefninu og sýna um leið hversu mikillar aukningar megi í raun vænta á 

íslenskum dagvörumarkaði. Þannig eru niðurstöðurnar gagnlegar öllum þeim sem hafa 

hag af vörusölu innan dagvöruverslana á Íslandi eins og markaðs- og vörustjórum, 

framleiðendum, endursöluaðilum og verslunareigendum.  

 

Lykilorð: Dagvöruverslun, sölukynning, afsláttur, framstilling, vörusala, verslun. 

  



 

III 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to explore what and how much effect sales promotion 

can have on sale in grocery shops in Iceland. There are two factors within sales 

promotion that will be the main subject in this research and that is product discount, 

which will be promoted next to product and differences between offering the product 

in shelf or on the shops floor. The single factors and combinations of them will be 

measured and analyzed.  

The research question was: 

“The influence on the consumer purchase decision”  

This research took place over five-week period and was executed in Hagkaup, 

which is a supermarket in Iceland. The product that was used in this research was 37-

gram Caramel which is a candy bar from Tunnocks. 

The research showed a large increase in sales when discount was offered of 

product in shelf. When product was placed on the store floor the sale multiplied and 

most sales were made when product was promoted on floor with discount.  

The conclusions support other researches in the field and shows how much 

increase in sale we could expect in Icelandic grocery market. Therefore, the findings 

should be helpful to parties with interest in the retail market in Iceland, such as 

marketing and product managers, producers, resellers and storeowners. 

 

Keywords: Grocery shops, sales promotion, discount, floor display, point of 

purchase, shopping. 
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FORMÁLI 
 

Markaðsrannsókn þessi er lokaverkefni til MS gráðu í alþjóðaviðskiptum frá 

Háskólanum á Bifröst. Vægi ritgerðarinnar eru 30 ECTS einingar og var hún unnin 

sumarið 2016. 

Markmið rannsóknarritgerðarinnar var að kanna hvaða áhrif mismunandi 

sölukynningar hefðu á vörusölu innan dagvöruverslana. Kynningarþættirnir sem voru 

skoðaðir sérstaklega voru afslættir og framstilling á vöru. Aðrir þættir sölukynninga 

voru ekki kannaðir nánar. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn minn Ragnar Már Vilhjálmsson fyrir gagnlegar 

ábendingar og góða leiðsögn við framkvæmd rannsóknar.  

Ég vil einnig þakka samstarfsaðilum rannsóknarinnar, sérstaklega þeim Davíð 

Hansson Wíum vörustjóra hjá Nathan & Olsen og Brynjari Ingólfssyni rekstrarstjóra 

innkaupa- og markaðssviðs Hagkaupa ásamt öllum starfsmönnum Hagkaupa á neðri 

hæð Kringlunnar. 

Þá fær faðir minn Kristján Geir Arnþórsson einnig góðar þakkir fyrir alla þá aðstoð 

sem hann veitti við yfirlestur, uppsetningu og almennan frágang ritgerðarinnar.  

Eiginkona mín Íris Dögg Guðjónsdóttir fær líka einstaklega góðar þakkir fyrir 

allan þann stuðning og aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum þetta verkefni.  

 

Þetta verkefni er mitt eigið verk og afrakstur eigin rannsóknar. Þar sem vitnað er í 

verk annarra er vísað til heimilda eftir reglum sem um það gilda. 

 

 

Reykjavík, ágúst 2016. 
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Björn Kristjánsson  
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1 INNGANGUR 

Í þessum kafla verður farið yfir viðfangsefni rannsóknar og rannsóknarmarkmið. 

Stuttlega verður aðferðarfræði kynnt ásamt fræðilegum kafla innan rannsóknar.  

  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Þegar gengið er í gegnum matvöruverslun er sífellt áreiti á viðskiptavini þar sem 

framleiðendur og endursöluaðilar eru að keppast við að ná athygli og stuðla að kaupum 

með því að bjóða nýjar vörur, aukið magn, afslætti og svo framvegis. Fyrir flestum er 

þetta orðinn eðlilegur partur af verslunarleiðangri og við erum mismóttækileg fyrir 

þessu áreiti. Ein af þekktari aðferðum hjá söluaðilum til að auka á sölu til skamms tíma 

er að bjóða ákveðinn afslátt af verðinu. Einnig er vinsælt að ýta undir sölu á ákveðnum 

vörum með því að stilla þeim upp á áberandi stað og auka þannig tækifæri á að ná 

vitund viðskiptavina og ýta undir kaup. En hversu áhrifaríkar eru þessar aðferðir í raun 

og veru? 

Fjöldi greina og rannsóknarniðurstaðna hafa verið birtar erlendis sem snúa að þeim 

kynningarleiðum sem í boði eru innan verslana, en lítið virðist hafa verið rannsakað hér 

á landi sem snýr beint að þeim áhrifum á vörusölu sem afsláttur og framstilling getur 

haft. Rannsóknir sýna að stór hluti viðskiptavina matvöruverslana hefur ekki enn 

ákveðið hvaða vörumerki skuli kaupa í ákveðnum vöruflokkum þegar þeir ganga inn í 

verslunina. Þá hafa viðskiptavinir ekki metið alla kosti sem í boði eru þegar 

kaupákvörðun á sér stað. Einnig sýna erlendar rannsóknir mismikinn árangur eftir vali 

á kynningarleiðum (Prendergast, Shi og Cheung, 2005; Fengyan, Bagchi og Gauri, 

2016; Tendai og Crispen, 2009). En hvernig bregðast íslenskir neytendur við 

afsláttarkjörum og framstillingu í matvöruverslun hér á landi? 

Þýði rannsóknarinnar voru allir viðskiptavinir sem versluðu við Hagkaup á Íslandi, 

en úrtakið voru allir viðskiptavinir verslunarinnar á neðri hæð í Kringlunni á 

rannsóknartímabilinu. Rannsóknartímabilið náði yfir fimm vikur. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn á áhrifum framstillingar og vöruafsláttar í 

verslunum á kaupákvörðun viðskiptavina. Viðfangsefni rannsóknarinnar var Caramel 

frá Tunnocks sem er súkkulaðihúðað karamellukex í 37 gramma einstaklingsumbúðum. 

Rannsakaðar voru breytingar á sölu með og án íhlutunar.  
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Í fyrstu viku var vöru stillt upp í hillu án allrar íhlutunar og þannig sett ákveðin 

grunnlína (baseline) fyrir rannsóknina. Vika tvö var með afslætti á vörunni í hillu. Í 

þriðju viku var vörunni stillt fram á tveimur stöðum á gólfi verslunarinnar, frammi við 

búðarkassa. Í viku fjögur var afsláttur settur á þær vörur sem voru í framstillingu. Loks 

var vika fimm án allrar íhlutunar.  

 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið verkefnisins var að rannsaka hvaða áhrif vöruframsetning innan 

matvöruverslana hafa á kaupákvörðun viðskiptavina.  

Rannsóknarspurningin var því „Áhrifamáttur á kaupákvörðun neytenda". 

Með þessu leitast rannsakandi við að greina hvaða áhrif afsláttur og framstilling hafi á 

vörusölu í dagvöruverslunum. Stuðst var við talnagögn úr kassakerfi viðkomandi 

verslunar þar sem fram koma bæði seldar einingar yfir rannsóknartímabilið og fjöldi 

viðskiptavina. 

Rannsakandi vonast til að niðurstöðurnar geti nýst verslunareigendum og 

markaðsstjórum til að greina áhrif af mismunandi framstillingu og afsláttarkjörum 

innan verslana.  

  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Kynningar og auglýsingar eru á ýmsum stöðum í okkar daglega lífi, stór sem lítil 

fyrirtæki eru sífellt að notast við mátt auglýsinga til að kynna og auka sölu vöru og 

þjónustu (Belch og Belch, 2001). Því eru framleiðendur ávallt í keppni um að ná athygli 

einstaklinga á markaði. Krefjandi verkefni er að koma á framfæri þeirri vöru og 

þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp og ávallt er verið að leita að sem bestu leiðum til að 

fá fleiri viðskiptavini til liðs við sig (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2009). 

Rannsókn á skammtímaáhrifum á vörusölu með notkun auglýsinga og kynninga í 

verslunum sýndi fram á aukningu á bilinu 20% til 180% með því að stilla vörunni upp 

og beita kynningum (Bemmaor og Mouchoux, 1991). Aðrar niðurstöður hafa sýnt fram 

á að vöruafsláttur auki líkur á að einstaklingar kaupi vöruna, heldur en ef auglýsing er 

til staðar. Þó er sala mest þegar bæði afsláttur og auglýsingar eru til staðar (Woodside 

og Waddle, 1975). 
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 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð í formi íhlutunarsniðs. Þannig var óháðri 

breytu (frumbreytunni) beitt sem íhlutun á háða breytu og fylgst með hvaða áhrif 

breytingarnar hafa á sölu vörunnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þýðið var allir viðskiptavinir Hagkaupa og úrtakið viðskiptavinir Hagkaupa á neðri 

hæð í Kringlunnar yfir fimm vikna tímabil. Notast var við tölfræðileg gögn sem 

rannsakandi fékk úr kassakerfum verslunarinnar þegar rannsókn var lokið.  

Í megindlegum rannsóknum þar sem íhlutunarsniði er beitt er hægt að notast við 

tilraunarsnið og hálftilraunarsnið. Í rannsókn af þessu tagi eru ákveðnar breytur teknar 

fyrir þar sem önnur er óháð breyta þ.e. breytan sem er sett inn sem íhlutun og síðan 

háða breytan sem óháða breytan hefur áhrif á (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Mikilvægt var að leitast við að tryggja innra réttmæti rannsóknarinnar þar sem 

ýmsar breytur á rannsóknartímanum gátu skekkt niðurstöður. Það geta meðal annars 

verið atburðir í samfélaginu sem höfðu áhrif á kauphegðun viðskiptavina Hagkaupa á 

rannsóknartímabilinu sem og að taka verður mið af kaupmætti einstaklinga miðað við 

dagsetningu mánaðarins og árstíðabundnar breytingar í kauphegðun. Reynt var að velja 

þá vöru sem íhlutunin náði til út frá þessum þáttum. Því varð fyrir valinu sælgæti í 

einstaklingsumbúðum. Sælgæti getur höfðað til flestra hópa óháð kyni, aldri eða 

kaupmætti að mati rannsakanda. Varan sem um ræðir er súkkulaðihúðað karamellukex 

„Caramel Wafer“ frá Skoska fjölskyldufyrirtækinu Tunnock, en þeir hafa framleitt 

vöruna í óbreyttri mynd síðan hún kom fyrst á markað 1952 (Tunnock, e.d.). Þá er stærð 

og verð vörunnar þess eðlis að hún ýtir undir hvatvísa kaupákvörðun þegar verið er að 

versla aðrar vörur.  

Tryggja þurfti að engar breytingar ættu sér stað innan verslunarinnar eða utan 

hennar sem gátu haft áhrif á háðu breytuna, svo sem staðsetning, aukin tíðni auglýsinga 

eða annað. Við því var að búast að fjöldi innan þýðis yrði breytilegur milli mælinga, en 

við greiningu gagna var beitt hlutfalli af sölu vöru í samanburði við hlutfall af 

heildarafgreiðslu í verslun yfir rannsóknartímabilið. 
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 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Kauphegðun neytenda getur verið fyrirfram ákveðin og úthugsuð þar sem við höfum 

samviskusamlega metið kosti og galla viðkomandi vöru. En oft á tíðum er raunin sú að 

við erum hvatvís í kaupum þar sem þrá, tilfinningar og skapgerð ráða för (Verplanken 

og Herabadi, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að 65 - 81% kaupákvarðana fara fram eftir að viðskiptavinur 

er kominn í verslunina. Þetta hefur leitt af sér að verslanir nýta ýmsar leiðir innanhúss 

til að koma vörum á framfæri. Leiðir eins og kynningar á vörum, auglýsingar á veggjum 

og hillum, afslættir og önnur virðistilboð (Schumann o.fl., 1991). En ber afsláttur eða 

framstilling einhver árangur? Og þá hversu mikinn? Með því að framkvæma 

íhlutunarrannsókn verður leitast eftir að greina áhrif á sölu út frá verði og framstillingu 

innan dagvöruverslana. 

Því vonast rannsakandi að með þessari rannsókn sé hægt að sýna fram á hver 

raunverulegur ávinningur getur verið fyrir vörusölu séu fyrrnefndar leiðir valdar. 

Þannig væri hægt að stuðla að því að upplýstari ákvarðanir séu teknar varðandi það 

hvort viðkomandi kynningaraðferð henti söluaðilum og/eða viðkomandi vöruflokki. 
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  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

Kafli 2 snýr að fræðilegri umfjöllun varðandi rannsóknarefnið. Þar verður farið 

yfir uppbyggingu dagvöruverslana á Íslandi og einkenni. Stuttlega verður farið í 

söluráðanna vöru og kynningu. Í kjölfarið verða sölukynningar (sale promotion)  

skoðaðar nánar og helstu aðferðir og rannsóknir tengdar efninu skoðaðar. Að lokum 

verður farið yfir kauphegðun neytenda en sá þáttur er einna stærstur í fræðikaflanum. 

Hinn sálfræðilegi þáttur kaupákvörðunarferlisins verður skoðaður, ferlið sjálft og hvað 

býr að baki hvatvísrar kaupákvörðunar ásamt rannsóknum tengdum efninu. 

Kafli 3 inniheldur þá aðferðafræði sem notast verður við í rannsókninni. Hvernig 

þátttakaendur voru valdir, hönnun, lýsing og framkvæmd rannsóknar ásamt fræðilegum 

bakgrunni og kenningum.  

Kafli 4 kynnir niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verðar settar fram 

eftir vikum á myndrænan hátt með súluritum og bornar saman við önnur tímabil í 

rannsókninni. Stuttlega verður rætt um hvað niðurstöðurnar sýna og birtur útreikningur 

og samanburður. 

Kafli 5 inniheldur umræðu um þær niðurstöður sem birtar voru í kafla fjögur. 

Kaflanum er skipt upp eftir vikum frá einni upp í fimm og að lokum er efnið tekið 

saman og niðurstöður kynntar. Einnig verður tekið saman hvaða þýðingu rannsóknin 

hefur og hvaða not má hafa af niðurstöðunum. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu hugtök og fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið 

varðandi kauphegðun neytenda í verslunum. Megin áhersla verður lögð á kauphegðun 

og sölukynningar. Einnig verður rætt um eðli vöru, sölukynninga, matvöruverslana og 

uppbygginu þeirra ásamt því að fyrri rannsóknir verða fléttaðar saman við efnið. 

 MATVÖRUVERSLANIR 

Dagvöruverslun (matvöruverslun) er verslun sem miðar að því að geta boðið upp á allar 

helstu vörur til að uppfylla daglegar neysluþarfir viðskiptavina sinna. Skipta má 

dagvöruverslunum upp í fjóra flokka. Hverfisverslun er frekar lítil og vöruúrvalið eftir 

því, en á móti er þar oft persónulegri þjónusta og hátt þjónustustig. 

Lágvöruverðsverslun leggur áherslu á lágt vöruverð oft á kostnað umhverfis eða 

þjónustu. Vöruúrval í lágvöruverslunum er í meðallagi. Stórmarkaðir eru verslanir sem 

bjóða bæði upp á ódýran og dýrari valmöguleika í vörum. Aukin áhersla er lögð á 

þjónustu og umhverfi verslunarinnar. Stórmarkaðir bjóða fjölbreyttara úrval af matvöru 

auk þess sem þeir bjóða í mörgum tilfellum uppá annan varning eins og húsbúnað, 

bækur, föt og annað sem tengist rekstri heimila. Samkvæmt norskri rannsókn eru 

viðskiptavinir stórmarkaða líklegri til að verja lengri tíma í verslunarferðir sínar en í 

lágvöruverðsverslunum. Sækja þessir viðskiptavinir helst í breitt vöru úrval og 

sértilboð. Þá eru þeir líklegri til að vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað 

skuli versla. Að lokum eru það ofurmarkaðir (hypermarket) sem gjarnan eru í stóru 

húsnæði utan íbúahverfa. Ofurmarkaðir bjóða upp á flest allt sem fólk gæti þurft á að 

halda allt frá sjónvörpum og bíldekkjum niður í gleraugu og húsbúnað (Raijas, 2001). 

Hér á landi eru starfræktur fjöldi matvöruverslana en stærstur hluti þeirra er partur 

af verslunarkeðjum. Verslunarkeðjur innihalda fleiri en eina verslun sem rekin er undir 

sama merki. Þrír stærstu aðilar á markaðnum reka síðan fleiri en eina verslunarkeðju 

undir eigin nafni og því um verslunarsamstæðu að ræða. Mesta markaðshlutdeild á 

matvöruverslunarmarkaðnum eru Hagar með rúm 48% en þeir reka verslanir Bónuss 

og Hagkaupa. Næst er það Kaupás með rúm 19% og sjá þeir um rekstur Krónunnar, 

Nóatúns og Kjarvals. Að lokum er það verslunarsamstæðan Samkaup með rúm 15% 

hlutfall af heildarmarkaðnum en þeir reka verslanir Nettó, Samkaup Úrval, Samkaup 

Strax og Kaskó. Samanlagt eru þessir aðilar með um 83% af rekstri matvöruverslana 

hér á landi (Samkeppniseftirlitið, 2015). 
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Sú verslunarkeðja sem rannsakandi hefur fengið til samstarfs við framkvæmd 

rannsóknarinnar er verslunin Hagkaup. Verslanir Hagkaupa myndu flokkast ýmist sem 

stórmarkaðir eða ofurmarkaðir, sem fer eftir staðsetningu og umfangi hverrar verslunar. 

Rannsóknin fer fram í einni af ellefu verslunum sem staðsettar eru víðsvegar um landið 

(Hagkaup, e.d.). Viðkomandi verslun Hagkaupa er á neðri hæð Kringlunnar og hefur 

verið starfrækt þar síðan 1987. Sérstaða Hagkaupa í Kringlunni er sú að dagvara er 

eingöngu seld á neðri hæðinni en sérvara eins og fatnaður og húsbúnaður er seld á efri 

hæð Kringlunnar, og enginn samgangur er á milli þessara verslana innan frá („Kringlan 

er bylting“, 1987). Því er hægt að flokka verslunina sem stórmarkað þar sem boðið er 

uppá breitt dagvöruúrval. Verslunin er hentugust að mati rannsakanda fyrir rannsókn af 

þessu tagi þar sem rannsóknarskekkja er lágmörkuð með því viðskiptavinir 

verslunarinnar eru komnir gagngert til að versla dagvöru.  

 VARA 

Vara er sú framleiðsla sem fyrirtæki bjóða til sölu, þetta á við allar vörur og þjónustu 

sem miðar að uppfylla langanir eða þarfir af einhverju tagi. Vöru er hægt að skipta upp 

í þrjá hluta þar sem kjarni vörunnar (core product) skilgreinir hvert raunverulegt 

hlutverk vörunnar er og hvaða lausnir hún hefur að geyma fyrir neytandann. Í öðru lagi 

koma þættir sem skilgreina vöruna nánar (actual product). Þetta eru þættir eins og gæði 

(quality level), virkni (features), útlit (styling), heiti (name) og pakkning (packaging). 

Í ysta og seinasta laginu koma síðan fram stuðningsþættir vörunnar (augmented 

product) þar sem settar eru fram ýmsir þættir sem styðja við og um leið auka virði 

vörunnar. Hér koma fram þættir eins og ábyrgð (warranty), þjónusta (service), 

uppsetning (installation) og afhending (delivery). Í augum neytandans er varan því 

margslungið samspil ýmissa þátta sem mynda ákveðna virðisgefandi einingu (Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 
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Neysluvörur skiptast í fjóra flokka sem eru dagvara (convenience), samanburðarvörur 

(shopping), sérvara (speciality) og ókunnvara (unsought). Kaup á dagvöru fela í sér tíð 

kaup, lítil áhersla lögð á skipulagningu eða samanburð og framleiðandi vörunnar sér 

um auglýsingamál sem beinist að fjöldanum (mass promotion) fremur en ákveðnum 

markhópi eða markhópum (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 

Dagvöru er hægt að greina niður eftir því hvort hún sé grunnvara (staples) eins og 

mjólk eða brauð, hvatvísvara (impulse good) þetta eru vörur sem keyptar eru án mikillar 

umhugsunar og væri ekki keyptar nema þær séu fyrir augum viðskiptavinarins eins og 

við búðarkassa eða í framstillingu. Síðan eru það vörur sem eru keyptar þegar skyndileg 

þörf á sér stað (emergency good) til dæmis sólarvörn á sólríkum degi (Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 

 

Allar vörur hafa ákveðinn líftíma og er honum lýst sem fjórum tímabilum. 

1. Kynning (introduction), varan er ný á markaði 

og sala fer hægt af stað. Lítill sem engin 

hagnaður er þetta tímabil vegna þess 

kostnaðar sem hefur farið í þróun og einnig 

kostnaður við að koma vörunni á framfæri.  

2. Vöxtur (growth), hér vex sala hratt á skömmum 

tíma þar sem vara hefur náð vitund neytenda. Um leið fer varan að skila hagnaði 

til framleiðanda.  

Kjarnahæfni vöru

Varan sjálf

•Virkni
•Gæði
•Útlit
•Nafn
•Pakkning

Stuðningsþættir

•Þjónusta
•Ábyrgð
•Afhending
•Uppsetning

Mynd 1 Skipting vöru 

Mynd 2 Líftími vöru A 
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3. Fullur þroski (maturity), þetta tímabil sýnir hvernig varan nær hámarks sölu og 

hagnaði sem síðan fer að dragast saman. 

4. Hnignun (decline), sala og hagnaður halda áfram að dragast saman.  

Þessu lífskeiði vörunnar er oft sett fram sem bjöllulaga graf en það eru þó ekki allar 

vörur sem fylgja þeirri skilgreiningu. Þannig getur (a) vara vaxið hratt, farið í lægð sem 

fellur niður í fullan þroska. Einnig getur (b) varan farið að rísa eftir að hnignun er hafin 

sem getur meðal annars orsakast vegna markaðsátaks framleiðanda. Þá eru sumar vörur 

(c) sem ná vexti í bylgjum (scalloped). Salan tekur því endurtekna sölukippi til dæmis 

eftir því sem ný not eða einkenni vörunnar koma fram og um leið auka virði fyrir 

neytandann (Kotler og Keller, 2012). 

 

 

 

  

Mynd 3 Líftími vöru B 
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2.2.1 Caramel frá Tunnock 

Caramel Wafer er samsetning af kexi, karamellu og súkkulaði og hefur verið framleitt 

frá árinu 1952 af fjölskyldufyrirtækinu Tunnock. Caramel Wafer er ein 

af mest seldu tegundum sem Tunnock framleiðir og eru framleiddar 

um fimm milljón einingar í hverri viku, sem síðan eru seldar í yfir 

þrjátíu löndum. Pakkningarnar hafa haldist óbreyttar að mestu leyti frá 

byrjun og eru einkennislitirnir rauður, gylltur og hvítur (Tunnock's, 2012).  

Umbúðir þessar eru eitt helsta einkenni vörunnar sjálfrara (Tunnock's caramels foil the 

modernists, 2005). Þá er áberandi andlitsmynd af ungum dreng á stærri 

pakkningum. Óbreytt útlit umbúðanna hefur hjálpað til við að greina 

Caramel frá öðrum samkeppnisvörum þar sem þær falla ekki svo 

auðveldlega inní útilit nýstárlegri vara. Hægt er að fá Caramel í 

magnpakkningunum frá fjórum til átta 30 gramma stykkjum í pakka 

og einnig er hægt að kaupa hana í einingum, en þá er hún stærri en 

í magnpakkningunum, eða 37 grömm. Caramel sem selt er í 

einingum kemur í kassa með innbyggðri kynningu en kassinn sjálfur 

er gulur að lit og upp úr honum kemur mynd af unga drengnum frá Tunnocks 

(Tunnock's, 2012).  

 KYNNING 

Kynningarstarf hjá framleiðendum og söluaðilum er mikilvæg leið til að koma réttum 

skilboðum á framfæri varðandi þá vöru og eða þjónustu sem boðin er. 

Kynningarblandan (promotional mix) innheldur helstu leiðir sem hægt er að nýta:  

 Auglýsingar (advertising) hafa þann kost að hægt er að endurtaka þær eins oft 

og þurfa þykir hvort sem verið er að byggja upp ímynd vörumerkis eða til að 

koma ákveðnum skilaboðum á framfæri, svo sem um  tímabundin tilboð. Einnig 

geta auglýsingar náð snertingu við fjölda manns í einni birtingu. Þetta getur hins 

vegar verið kostnaðarsöm aðgerð fyrir auglýsendur og þá eru auglýsingar ekki 

sniðnar persónulega að hverjum einstaklingi fyrir sig sem dregur úr 

sannfæringarkrafti sem til dæmis persónuleg sala gæti kallað fram þar sem 

neytandinn er ekki bara áhorfandi. 

 Persónuleg sala (personal selling) er áhrifaríkasta leiðin á réttum stöðum í 

kaupákvörðunarferli viðskiptavinarins. Hér er hægt að sníða kynningu á 
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vörunni að viðskiptavininum út frá hans persónulegu högum og draga fram þá 

eiginleika í vörunni sem hann leitast eftir. Þá er einnig hægt að byggja upp og 

viðhalda langtíma viðskiptasambandi. Þessi kynningarleið getur hins vegar 

verið tímafrek og er yfirleitt sú kostnaðarsamasta í kynningarblöndunni. 

 Sölukynning (sales promotion) eru ákveðin tæki sem fyrirtæki nýta sér til að 

laða að og kynna vörur fyrir væntanlegum viðskiptavinum. Þessar kynningar 

eru í formi afsláttamiða, leikja, afsláttar frá fullu verði, „kaupir einn færð annan 

frítt“ og fríum varningi með keyptri vöru. Aðferðin nýtist einnig vel til að auka 

vörusölu til skamms tíma og að fá neytendur til að bregðast hratt við tilboðum.   

 Almannatengsl (public relations) eru til þess gerð að skapa, viðhalda eða bæta 

ímynd fyrirtækja. Þetta getur verið í formi uppákomu, styrkja og auglýsinga þar 

sem sýnt er fram á ágæti fyrirtækisins eins og til dæmis samfélagslega ábyrgð. 

Vel skipulögð beiting almannatengsla með stuðningi frá öðrum 

kynningarþáttum getur verið mjög árangursrík (Belch og Belch, 2001). 

 Bein markaðssetning (direct marketing) kemur í ýmsum birtingarmyndum eins 

og með símasölu, tölvupósti og á samfélagsmiðlum. Megineinkenni hennar eru 

að skilaboðin eru stíluð á ákveðinn aðila sem aðrir sjá ekki, þetta eru skilaboð 

sem eru persónuleg og sniðin að þörfum ákveðins viðskiptamannahóps. Þá eru 

þetta gagnvirk samskipti þar sem viðskiptavinurinn getur brugðist við (Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 

 Gagnvirk markaðssetning á internetinu (interactive internet marketing) er 

nýjasta leiðin við að bjóða uppá vöru eða þjónustu. Þannig geta viðskiptavinir 

fengið upplýsingar og brugðist við í rauntíma (Belch og Belch, 2001). 

 SÖLUKYNNING 

Sölukynning (sales promotion) er til þess gerð að virkja og hvetja kaupendur til að kaupa 

ákveðna vöru eða þjónustu í skiptum fyrir eitthvað virði. Í mörgum markaðsherferðum 

getur þetta verið lykilþátturinn til að auka vörusölu og eða til að ná aukinni vitund 

neytenda, sýna fram á ákveðna eiginleika eða tilvist ákveðinnar vöru eða þjónustu. Rétt 

notkun sölukynninga getur ýtt undir að fleiri kaupa vöruna og einnig að hver kaupi fleiri 

einingar en ella. Veittur afsláttur eða takmarkað magn eykur einnig líkur á að ná til 

þeirra aðila þar sem auglýsingar hafa ekki borið árangur og um leið þrýstir þetta á 

kaupandann um að bregðast hraðar við og taka kaupákvörðun á skemmri tíma.  
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Sölukynningu má skipta í tvo megin flokka þar sem eru sölukynningar út frá 

neytanda (consumer-oriented sales promotion) og sölukynningar út frá verslun (trade-

oriented sales promotion).  

Með sölukynningum sem hugsaðar eru út frá neytandanum er boðið uppá prufur, 

afslætti, leiki og fleira. Hér er verið að ýta undir þátttöku neytandans í að bregðast við 

og kaupa tiltekna vöru/þjónustu.  

Sölukynning út frá verslun snýr hinsvegar að endursöluaðilum þar sem þeim er 

boðið uppá ýmsa hvata, auglýsingar hjá vöru, þjálfun sölumanna, sölusýningar og fleira 

sem getur aukið á sölu í þeirra verslun. Allt þetta er gert til að hvetja söluaðila til að 

selja vöruna og halda að viðskiptavinum sínum.  

Blanda þessara tveggja þátta hefur gefið besta raun þar sem vörunni er ýtt 

markvisst að viðskiptavinum og viðskiptavinir finna fyrir auknum hvata til að bregðast 

við og kaupa. Sölukynningar hafa aukist hratt á síðustu árum og er ein ástæða þess talin 

vera minni tryggð við vörumerki og neytendur horfi fremur í verð, magn og þægindi. 

Með því að notast við sölukynningar er hægt ná til ákveðnari hóps til dæmis á 

ákveðnum svæðum og nýta ýmsa þætti úr nærumhverfi fólks sem það þekkir. Þetta 

getur verið þematengd markaðssetning þar sem horft er til ákveðinna hátíðahalda eða 

uppákoma. Einnig er hægt að rekja aukna notkun á sölukynningum til aukinnar 

samkeppni á auglýsingamarkaði þar sem sífellt erfiðara er að ná vitund neytenda. 

Sölukynningar geta einnig hjálpað til og ýtt undir áhrifamátt auglýsinga (Belch og 

Belch, 2015). 

Stór þáttur í notkun á sölukynningum er að koma nýrri vöru á markað eða nýju 

afbrigði af vöru sem þegar er á markaði, ná vitund neytenda og fá þá til að prófa 

viðkomandi vöru. Allt að 86% þeirrar vöru sem kemur ný inn á markað nær ekki að 

haldast á markaði út árið og því mikið í húfi þegar kemur að koma vöru í umferð og 

tryggja endurkaup af hálfu neytenda (Brown, 2009).  

Kynningarstarf er árangursríkt tryggi það að neytendur verði vörunnar varir, prófi 

hana og endurtaki kaupin í framtíðinni. Þá eru sölukynningar góð leið til að byggja upp 

vörumerki, viðhalda tryggð neytanda við þekkt vörumerki og verja markaðshlutdeild 

fyrir ágangi samkeppnisaðila.  

Í uppbyggingarferlinu er markmiðið að koma á framfæri hvað varan standi fyrir, 

hvaða eiginleika hún hafi og hvaða virði hún skapi fyrir notandann. Þessir þættir stuðla 

að betri ímynd, aukinni vitund um viðkomandi vöru og möguleg endurkaup af hálfu 

viðskiptavinar án tilstillis sölukynninga. Í markaðsaðgerðum sem þessum er varan ekki 
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boðin með skammtíma tilboðum eins og afslætti, heldur er leitast við að byggja upp 

tryggðarkerfi þar sem ávinningur viðskiptavina eykst eftir því sem hann heldur lengur 

tryggð við viðkomandi vörumerki. Dæmi um þetta eru klippikort fyrir kaffibolla eða 

veltutengd fríðindi á kreditkorti.  

Skammtíma sölukynningar eru einnig í boði en þær eiga að auka á sölu og hraða 

kaupákvörðunarferli neytenda en eru ekki líklegar til að styrkja sjálft vörumerkið. 

Þessar sölukynningar geta verið í formi afsláttar, auka einingar í magninnkaupum, 

„kaupir einn færð annan frítt“ og fleira. 

Ýmsar útfærslur eru til staðar hvað varðar sölukynningar til neytenda þetta eru 

meðal annars prufur (sampling) þar sem viðskiptavinum býðst frítt sýnishorn af 

ákveðinni vöru þar sem leitast er við að hann prófi og meti eiginleika hennar án 

nokkurrar áhættu eða kostnaðar af sinni hálfu. Prufur henta bæði við að koma nýrri vöru 

á markað og styðja við þær vörur sem þegar eru á markaði. Kostir við prufur eru að 

neytandinn kynnist vörunni frá fyrstu hendi og er það oft mjög gagnlegt ef virknin er 

ekki auðlýsanleg til dæmis í gegnum auglýsingar. Mikilvægt er að velja rétta dreifileiðir 

svo að prufurnar verði hvað skilvirkastar. Ein leið er að bjóða uppá prufur í verslunum 

og á þetta þá sérstaklega við þegar kemur að matvöru þar sem boðið er uppá lítinn 

skammt af ákveðinni matvöru annað hvort af hálfu kynningarfulltrúa eða á ákveðnum 

stað nálægt viðkomandi vöru. Þá er einnig hægt að dreifa sýnishornum með öðrum 

vörum og til dæmis kynna núverandi notendum fyrir nýrri tegund eða afbrigði af 

vörunni sem þeir eru vanir að kaupa.  

Afsláttarmiðar (couponing) er vinsæl leið í mörgum löndum til að koma vörum á 

framfæri hvort sem um nýja vöru eða fyrirliggjandi er að ræða. Með afsláttarmiðum er 

mögulegt að fá neytandann til að lækka mat sitt á áhættu sem fylgir því að prófa nýja 

vöru og þannig stuðlað að kaupum (Belch og Belch, 2015). Árið 2014 notuðu til dæmis 

tæplega 80% neytenda í Bretlandi afsláttarmiða. Og eru þeir meðal þriggja mest notuðu 

kynningaraðferðanna í Bretlandi. Hinar eru afsláttur frá verði og vildarklúbbar 

(Fast.MAP, 2014). 

Ókeypis varningur (free premiums) er einnig notaður til að stuðla að kaupum á 

vöru. Í þessu felst oft að ákveðin hlutur fylgir með eða hægt sé að nálgast hann að 

uppfylltum skilyrðum eins og að safna strikamerkjum. Þetta getur verið af ýmsum toga 

svo sem leikföng í morgunverðarkössum, hitabrúsi með sex keyptum kaffi pökkum og 

svo framvegis.  
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Bónus pakkningar (bonus packs) gefur kaupanda tækifæri á að kaupa stærri 

pakkningu af viðkomandi vöru á hagstæðara verði. Með þessu er bæði hægt að auka 

það magn sem viðskiptavinurinn kaupir og halda honum frá markaði lengur þar sem 

hann er búinn að birgja sig upp. Þetta getur síðan haft áhrif á sölu samkeppnisaðila eins 

og til dæmis nýrra aðila á markaði. Með því að gefa neytandanum áþreifanlegt virði án 

þess að hann þurfi að leggja mikið á sig er hægt að styrkja og flýta kaupákvörðun. 

Afsláttur (price-off deals) er ein leið til að ná til nýrra og núverandi viðskiptavina. 

Sama gildir fyrir þessa aðferð eins og bónus pakkningar, að þetta getur haft jákvæð 

áhrif á kaupákvörðun hjá viðskiptavinum þegar þeir standa frammi fyrir mörgum 

valmöguleikum (Belch og Belch, 2015). Í sumum tilfellum getur afsláttur á ákveðnum 

vörum haft neikvæð áhrif. Þetta getur átt við vörur sem eru almennt ekki dýrar og teljast 

ekki til nauðsynjavöru. Í þeim tilfellum getur afsláttur virkað letjandi á kaupanda og 

hann kaupir ekki vöruna þrátt fyrir afslátt. Hins vegar getur afsláttur haft jákvæð áhrif 

þegar hann er á dýrari og stærri vöru þar sem ávinningurinn er meiri (Fengyan, Bagchi, 

og Gauri, 2016).  

Í grein eftir Lodish og Mela (2007) gagnrýna höfundar notkun og þau áhrif sem 

afslættir geta haft á afkomu vörumerkja til lengri tíma litið. Þeir telja að langtíma áhrif 

geti meðal annars orðið til þess að:  

Viðskiptavinurinn lærir (consumer learning) að afsláttur kemur með reglulegu 

millibili og því haldi hann að sér höndum með kaup á ákveðnum vörum þar til afsláttur 

komi aftur. Þetta leiði af sér lægri grunnsölu til lengri tíma sem síðan auki á gapið milli 

grunnlínu og sölu á afslætti þegar hann er settur á. Þetta skilar því að salan eykst enn 

meira umfram grunnlínu en er í raun að skila lægri arði fyrir framleiðandann.  

Eiginleikar vöru (brand purchase attribution) vilja falla í skuggann af lágu verði. 

Þannig er athygli viðskiptavinarins beint að verðinu fremur en öðrum eiginleikum sem 

einkenna vöruna og mögulega gæti aðgreint hana frá samkeppnisvörunum. Þetta getur 

stuðlað því að vörumerki innan sama vöruflokks verða einsleitari og verðskynjun eykst 

hjá neytandanum. Í hans huga hefur virkni allra varanna í flokknum svipaða eiginleika 

og þær eru því útskiptanlegri. 

Neytendur birgja sig upp (stockpiling behavior) af vörum og versla fram í tímann. 

Þannig geta þeir beðið eftir næsta afsláttartímabili sem síðan eykur á stökkið í vörusölu 

umfram grunnlínu. 
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Viðbrögð frá samkeppnisaðilum (competitvive response). Afsláttur getur leitt til 

samkeppni sem felst í því að samkeppnisaðilinn veitir einnig afslátt. Þetta stuðlar síðan 

að lægri framlegð fyrir alla aðila (Lodish og Mela, 2007).  

Fimm mismunandi aðferðir sölukynninga voru teknar fyrir í rannsókn sem 

framkvæmd var  í Hong Kong 2005. Þessir kynningarþættir voru afsláttur af verði, 

kynning á vöru, afsláttarmiðar, leikir og „kaupir einn fylgir annar frítt“. Skoðað var 

hvaða áhrif hver og ein kynningaraðferð hefði á neytandann og hvaða viðhorf hann 

hefði til þeirra. Viðmælendur voru beðnir um að meta hversu líklegt þeim þótti hver 

aðferð ýta undir að þeir myndu skipta yfir í annað vörumerki, flýta kaupákvörðun, 

birgja sig upp af viðkomandi vöru, prófa vöruna og eyða meira fé.  

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að afslættir voru líklegastir til að skila bestum 

árangri þegar kom að því að kaupákvörðun á skemmri tíma, birgja sig upp af vörum og 

eyða auknu fjármunum. Hins vegar voru afslættir ólíklegri til að leiða til skipta úr einu 

vörumerki í annað, eða að fá viðskiptavininn til að prófa nýja vöru sem boðin væri með 

afslætti. Þegar allir kynningarþættirnir eru skoðaðir þá var afslátturinn að meðaltali 

árangursríkasta leiðin af kynningarleiðunum fimm. Á eftir honum kom „kaupir einn 

fylgir annar frítt“, síðan afsláttarmiðar, kynning í verslun og að lokum leikir 

(Prendergast, Shi og Cheung, 2005). 

 KAUPHEGÐUN 

Kauphegðun neytenda (consumer behaviour) er ákveðið ferli sem byggist á fjórum 

grunn þáttum sem eru menning viðkomandi, sálfræðilegir þættir, kaupákvörðunarferlið 

og eftirkaupaáhrif.  

2.5.1 Sálfræðilegir þættir í neytendahegðun 

Hvati er ákveðin tilfinning sem verður til hjá neytandanum, hann finnur hjá sér 

mismikinn hvata til að sækjast eftir tiltekinni vöru eða þjónustu. Hvatinn getur verið 

upplifun á ákveðnum skorti, eins og hungur tilfinning, þættir sem snúa persónulega að 

neytandanum eins og fata- eða bílakaup og síðan þeir þættir sem geta skapað virði, til 

dæmis nám.  

Hvatinn hefur drífandi áhrif á neytandann til að ná ákveðnu markmiði eins og finna 

og kaupa vöru sem skilar honum því sem hann sækist eftir. Markmiðin geta verið af 

ýmsum toga eins og leggja harðar að sér í vinnu og uppskera árangur, eða stunda 
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líkamsrækt til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif af hreyfingarleysi. Eftir því sem 

hvatinn verður sterkari því mun líklegri er neytandinn til að leggja á sig aukna vinnu 

við að afla sér upplýsinga og að vera meðvitaðri um umhverfi sitt í leit að aukinni 

þekkingu varðandi vöruna. Hins vegar getur minni hvati stuðlað að því að neytandinn 

eyði minni orku í upplýsingaleit og dragi ályktanir út frá verði eða fyrri reynslu og 

kaupi sömu vöru og síðast. Flestar ákvarðanir innan dagvöruverslana falla í þennan 

flokk þar sem lítill hvati liggur að baki.   

Hæfni neytandans til að framkvæma og ná þeim markmiðum sem hann hefur sett 

sér er einnig mikilvægur þáttur. Neytandinn býr yfir ákveðinni þekkingu og getu sem 

nýtist í að hann nái markmiði sínu. Þekking á og reynsla af viðkomandi vöru getur m.a. 

verið byggð á samskiptum við sölumenn, upplýsingar af heimasíðum, umsögnum eða 

fyrri reynslu af vörunni.  

Tækifæri þurfa að vera til staðar til að neytandinn nái markmiðum sínum en skortur 

á tækifærum getur orðið ákveðinn þröskuldur í vegi neytandans. Ýmsir þættir geta 

spilað þar inní eins og tíminn sem neytandinn hefur til umráða og tímapressa leitt til 

takmarkana í upplýsingaleit. Þegar neytandinn stendur frammi fyrir því að taka 

kaupákvörðun í tímapressu eða á vörum sem hafa lágan hvata, eins og dagvara, þá getur 

hann gripið til þess ráðs að meta vöruna út frá neikvæðum þáttum fremur en jákvæðum 

eiginleikum hennar. Ákveðnir þættir geta einnig haft truflandi áhrif á neytandann eins 

og í upplýsingaleit eða að ákveðnum markmið sem hann hefur sett sér stangast á. Þá 

getur magn og flækjustig upplýsinga orðið til trafala þar sem neytandinn getur ekki 

meðtekið allt samtímis. Því getur endurtekin birting eða einföld framsetning 

markaðsskilaboðum orðið til að neytandinn nái betur utan um þá kosti sem varan hefur 

og getur kallað eftir upplýsingum úr minni þegar á þarf að halda.  

Áður en söluaðilar geta komið skilaboðum sínum á framfæri til neytandans þá þarf 

viðkomandi vara að ná vitund (exposure) hans. Með vitneskju um tilvist vörunnar er 

hægt að taka næsta skref þar sem markaðsskilaboðun er komið á framfæri. Árangur af 

markaðsskilaboðunum veltur á því hvort viðkomandi sé tilbúinn að veita þeim athygli. 

Sé sú athygli til staðar þá taka ein eða fleiri skynfæri við að túlka og meta viðkomandi 

skilaboð eins og lykt, bragð, heyrn, snerting, sjón og fleira. Sjónin veitir okkur ýmsar 

upplýsingar eins og stærð, lögun og liti. Dæmi um misjafnt mat okkar á sjónrænum 

skilaboðum þá eru vörur sem auglýstar eru í lit líklegri til að draga athygli að smærri 

atriðum eins og útliti, meðan svarthvítar auglýsingar fá viðkomandi til að horfa meira í 

virkni vörunnar og byggja frekar kaupákvörðun á henni (Color Correction, 2015).  
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Þegar allir fyrri þættir eru komnir saman og markaðsskilaboðin hafa náð vitund og 

athygli neytandans þá tekur við sú þekking, fyrri reynsla og sá skilningur sem hann 

hefur á vörunni. Hvað á varan sameiginlegt með öðrum vörum sem viðkomandi þekkir 

og hvernig eru þessar vörur flokkaðar? Dæmi má nefna að Mars súkkulaði er vissulega 

sælgæti en er líklegra til að flokkast með öðrum súkkulaðitegundum sem innihalda 

karamellu fremur en brjóstsykri. Þessi flokkun getur einnig átt við ímynd vörumerkja 

og hvernig þau eru flokkuð eftir tengslum og þeim tilfinningum sem þær vekja. Því 

hugsum við um Bónus ef versla á ódýrt og mögulega 10-11 ef viðkomandi er í leit að 

verslun utan hefðbundins opnunartíma verslana. Ekki er hægt að ganga að því vísu að 

þekking á vörum og hvernig þær eru flokkaðar sé sú sama milli hópa. Þannig getur 

menningarlegur munur skipt miklu máli eins og af hvaða tilefni vörunnar er neytt og 

hvernig.  

Viðhorf er stór þáttur í því hvernig við metum umhverfi okkar. Við getum haft 

ákveðin viðhorf til ýmissa vörumerkja og tegunda út frá þeirri reynslu og þekkingu sem 

við höfum aflað okkur í tímans rás. Þessi viðhorf hafa síðan áhrif á hugmyndir okkar, 

tilfinningar og hegðun. Tengsl neytandans við vörumerki eða vöru verða sterkari eftir 

því sem hann upplifir aukna fortíðarþrá (nostalgi) við mat á kaupákvörðun. Varan 

tengist neytandanum betur og um leið segir hún ákveðna sögu og vekur minningar 

(Kessous, Roux og Chandon, 2014).  

Í grunninn eru þessi viðhorf byggð á hugmyndum viðkomandi og því geta 

markaðsskilaboð miðað að því að breyta og koma að nýjum hugmyndum varðandi vöru 

til að auka á jákvæðara viðhorf. Þá byggist viðhorf einnig á tilfinningum og skilaboð 

sem höfða jákvætt til tilfinninga okkar verka sem aukin hvati til að bregðast við.  

Það eru fimm megin þættir sem hafa áhrif á huglægt mat okkar og um leið viðhorf. 

Við notumst við fyrri reynslu eða reynum að gera okkur í hugalund hvernig eða hvaða 

reynslu neysla á vörunni muni skila okkur, neytandinn er líklegur til að notast við 

samanburð á öðrum sambærilegum vörum sem hann hefur reynslu af eða þekkingu á. 

Ýmsir þættir sem tengjast vörunni eins og framleiðsluaðferð getur skapað jákvæða eða 

neikvæða ímynd í huga neytandans og stuðlað að ákveðnu viðhorfi til vörunnar. Einnig 

eru áhrifa þættir úr félagslega umhverfi sem geta skipt máli eins og varningur sem 

einkennir þig frá öðrum samfélagshópum og að lokum eru það jákvæð eða neikvæð 

viðhorf sem vakna þegar neytandinn verður fyrir áreiti af markaðsskilaboðum. 

Þegar neytandinn hefur orðið fyrir áreiti og veitir markaðsskilaboðum athygli þá 

fer greining og túlkun skilaboðana fram í skammtímaminni neytandans. Skammtíma 
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minnið hefur hinsvegar takmarkaða getu til að vista upplýsingar og því felst mikill 

ávinningur í því fyrir auglýsandann að móttakandinn velti upplýsingunum úr 

skammtímaminninu yfir í langtímaminnið til þess að geta afturkallað þá þekkingu sem 

hann hefur aflað sér og nýtt við næstu kaupákvörðun (Hoyer og MacInnis, 2008). 

Áhrif af mismunandi viðhorfi og mati á ákveðnum þáttum kemur ágætlega fram í 

rannsókn sem var framkvæmd í Bandaríkjunum varðandi hvort viðskiptavinir 

dagvöruverslana versli fremur grænmeti og ávexti sem er framleitt í næsta nágrenni við 

þá (local) fremur en aðflutt. Rannsóknin sýndi fram á að 82% svarenda versli meðvitað 

grænmeti og ávexti sem eru framleidd í þeirra nánasta umhverfi. Viðhorf til viðkomandi 

vöruflokks spilar þarna sterkt inní þegar kemur að kaupákvörðuninni eins og 

rannsóknin sýnir fram á. Fólk sækist eftir hollari valkostir, stuðning við innlenda 

framleiðslu og bændur í nærumhverfi. Þá benti margt til að kaupákvörðun var byggð á 

þeim þætti að kaupandinn hefði ákveðna samfélagslega ábyrgð. Hins vegar þegar farið 

var að spyrja nánar um hvað fólk teldi vera sitt nær umhverfi þá kom í ljós mismunandi 

upplifun og skilningur á orðinu. Yfir 70% þátttakanda töldu nær umhverfi sitt vera 

innan 80 kílómetra radíus frá verslun og er það væntanlega byggt á þeim hugmyndum 

og þekkingu sem þeir bjuggu yfir. Hins vegar er skilgreining smásala í Bandaríkjunum 

varðandi nærumhverfi framleiðanda nær 480 kílómetra radíus (Onozaka, Nurse og 

McFadden, 2010). 

2.5.2 Íhugunarlíkanið  

Íhugunarlíkanið (Elaboration likelihood model) var sett fram af Richard Petty og John 

Cacioppo þar sem þeir reyna að varpa ljósi á hvernig viðhorfsbreyting getur orðið til 

hjá neytanda við mat á ákveðnum vörum. Í módelinu er boðið uppá tvær leiðir sem 

neytandinn getur kosið að fara og skiptir þá máli hversu mikil tengsl hann hefur við þau 

markaðsskilaboð sem honum birtast.  

Kjarnaleiðin (central route) er tekin þegar hvati til ígrundunar á upplýsingunum er 

til staðar og þá þarf viðkomandi einnig að búa yfir hæfni til að lesa í skilaboð og bera 

þau saman við eigin reynslu.  

Síðari leiðin er jaðarleið (peripheral route) þar sem neytandinn hefur lítinn hvata 

til þátttöku og leggur litla vinnu í að greina upplýsingar og byggir ákvörðun frekar á 

jákvæðum eða neikvæðum vísbendingum varðandi þær upplýsingar sem hann hefur 

fengið. Þessar vísbendingar geta falist í aðlaðandi framsetningu á myndefni, húmor í 

auglýsingum, tónlist og þekktum persónum.  
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Allir þessir þættir geta leitt til þess að viðkomandi byggir kaupákvörðun sína á 

jákvæðri upplifun. Því skiptir máli við framsetningu á markaðsskilaboðum að 

greinamunur sé gerður hvort að markhópur sé líklegur til að hafa mikinn hvata til að 

kynnast vörunni eða lítinn hvata og þá mynda skoðun sína á þeim upplýsingum sem 

hann fær hverju sinni (Belch og Belch, 2015). 

2.5.3 Kaupákvörðunarferlið 

Kaupákvörðunarferlið (buying decision process) er fimm skrefa módel sem reynir að 

skýra hegðun neytandans þegar ákvörðun er tekin varðandi kaup á tiltekinni vöru. 

 Uppgötvun vandans (problem recognition) er fyrsta skref neytandans þegar 

kemur að kaupákvörðun. Viðkomandi verður var við ákveðið ástand sem hann 

vill breyta. Þetta geta til dæmis verið þættir sem koma innan frá, eins og svengd 

eða þorsti. Þá getur þörfin einnig verið utanaðkomandi eins og að bregðast við 

auglýsingu varðandi sólarlandaferð (Kotler o.fl., 2009). 

 Upplýsingaleit (information search) kemur í kjölfarið af fyrsta stigi og hefur 

neytandinn þá frumkvæði að upplýsingarleit, en misjafnt er eftir persónugerð 

neytandans og eðli vörunnar hversu mikið hann leggur í viðkomandi leit. 

Mynd 5 Kaupákvörðunarferlið 

Uppgötvun 
vandans

Upplýsingaleit

Mat á 
valmöguleikum

Kaupákvörðun

Endurmat

Mynd 4 Íhugunarlíkanið (ELM) 
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Upplýsingaleitin getur bæði komið frá einstaklingnum sjálfum vegna fyrri 

reynslu eða þekkingar en einnig getur hann aflað sér upplýsinga utan frá. Þær 

upplýsingar sem einstaklingurinn býr sjálfur yfir má skipta í fjóra flokka það eru; 

tegundir (brands), eiginleikar (attributes), mat (evaluations) og reynsla 

(experiences). Fremur en að muna eftir öllum þeim tegundum sem í boði eru til 

að leysa sinn vanda man einstaklingurinn eftir tveimur til átta tegundum. Þá eru 

ákveðnar vörutegundir sem einstaklingurinn tengir við ákveðnar aðstæður til 

dæmis ef hann sé þyrstur eftir íþróttaæfingu þá sækir hann í sportdrykk. Hins 

vegar getur ákveðin blekking (bias) orðið hjá þeim aðila sem sækir upplýsingar 

innra með sér þar sem við sjáum það sem við viljum sjá (selective perception). 

Upplýsingaleit úr umhverfinu getur komið úr ýmsum áttum eins og frá 

söluaðilum, fjölskyldu, auglýsingum, umsögnum á netinu eða umbúðum vara. 

Skipta má þessari leið upplýsinga til neytandans í tvo flokka. Annar er 

upplýsingaleit fyrir kaup (prepurchase search), þegar vandinn hefur þegar verið 

uppgötvaður og verið er að leita lausna með upplýsingaleit á ýmsum stöðum eins 

og á internetinu og hjá söluaðilum. Hinn flokkurinn er samtímaleit (ongoing 

search) þar sem neytandinn er að afla sér þekkingar á vöru eða þjónustu án þess 

að vera í leit að lausn á ákveðnu vandamáli heldur byggist þetta fremur á forvitni 

eða áhuga (Hoyer og MacInnis, 2008). 

 Mat á valmöguleikum (evaluation af alternatives) er þriðja skrefið. Þetta er 

mikilvægur þáttur áður er lokaákvörðun er tekin varðandi kaup á ákveðinni vöru 

eða þjónustu. Mat á þessum valmöguleikum getur þurft mikla íhugun (high effort) 

eða litla (low effort). Breitt vöru úrval af ýmsum vörum stendur neytendum til 

boða þar sem verð og virkni eru af svipuðum toga. Til þess að meta bestu kostina 

síar neytandinn út þær vörur sem henta ekki, vörur sem hann hefur ekki áhuga á, 

og eftir verða vörur sem valið stendur á milli (Hoyer og MacInnis, 2008). 

 Kaupákvörðunin (purchase decision) sjálf kemur síðan í næst síðasta þrepi. Þar 

getur neytandinn staðið frammi fyrir nokkrum valmöguleikum sem hann 

ákvarðar út frá eigin brjóstviti byggt á fyrri samanburði (Kotler o.fl., 2009). 

Dagleg vörukaup eins og fram fara í matvöruverslun fela í sér litla íhugun 

hvað varðar hvaða vöru eigi að kaupa. Þetta á til dæmis við um val á eldhúspappír 

eða kaffi. Því er viðskiptavinurinn líklegur til að taka skásta kostinn sem býðst 

hverju sinni þótt það sé ekki endilega besti kosturinn. Þetta gildir svo lengi sem 

skásti kosturinn uppfyllir þær þarfir sem óskað er eftir. Einnig þróa einstaklingar 
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með sér ákveðið kerfi til að velja milli tegunda með sem minnstri fyrirhöfn. Þetta 

getur verið samanburður á verði, tifinningu („I like it“), virkni, hvað aðrir kaupa 

(normative tactic) og af vana. Þá eru einnig kaup framkvæmd vegna tryggðar við 

vörumerki (brand loyality) eða leitar að einhverju nýju (variety-seeking tactic) 

(Hoyer og MacInnis, 2008). 

Þótt kaupandi sé búinn að meta kosti og hafi í hyggju að kaupa vöruna þá er 

helst tvennt sem getur hindrað að kaup eigi sér stað: neikvæð viðhorf þriðja aðila 

eða ófyrirséðir þættir. Neikvæð viðhorf af hálfu annarra aðila til væntanlegra 

kaupa ásamt því hversu líklegur kaupandinn er til að stýrast af því viðhorfi, er 

þáttur sem getur haft mis djúp áhrif og skiptir þá máli hversu náinn hinn aðilinn 

er og eindreginn í afstöðu sinni. Ófyrirséðir þættir er sem geta komið í veg fyrir 

að af kaupum verði og eru það þá áhættuþættir sem viðkomandi upplifir. 

Viðkomandi gæti þannig haft áhyggjur að varan standist ekki væntingar varðandi 

virkni, hún gæti mögulega verið heilsuspillandi, eða einfaldlega ekki peninganna 

virði. Þá gæti varan til að mynda valdið félagslegri niðurlægingu og hún gæti 

einnig kostað kaupanda dýrmætan tíma standist hún ekki væntingar. 

Mat á þeim þáttum sem hér hafa verið taldir helst svo í hendur við ákvörðun 

um hversu miklu fé viðkomandi ætlar að eyða og einnig sjálfsöryggi viðkomandi 

og vissu um ágæti ákvörðunar sinnar (Kotler og Keller, 2012). 

Rannsókn á viðhorfi og mati neytenda til hreingerningavara sem voru 

merktar með eigin merki verslunar (private label) sýndi fram á að tengsl voru á 

milli þess hvert skynjað verð og gæði voru á viðkomandi vöru og mat þeirra á 

áhættu um að varan myndi ekki uppfylla væntingar til virkni. Þannig gat of lágt 

verð eða lítil þekking á vörunni aukið á skynjaða áhættu og komið í veg fyrir kaup 

(Beneke, Flynn, Greig  og Mukaiwa, 2013). 

Í rannsókn Bemmaor og Mouchoux (1991) var fjallað um skammtíma áhrif 

á vörusölu með notkun auglýsinga og kynninga innan verslana. Rannsóknin var 

framkvæmd þrisvar sinnum yfir sautján vikna tímabil. Með rannsókninni var 

verið að mæla samanlögð áhrif af afslætti og auglýsingum og áhrif af 

auglýsingum um afslátt á sölu. Mældar voru samtímis þrjár samskonar verslanir 

og tveimur vörum stillt fram í hverri verslun fyrir sig. Sala var síðan mæld með 

mismunandi afsláttum og framsetningu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að vöru sala jókst frá 20% upp í 180%. Hins vegar jókst salan minnst í þekktustu 
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vörumerkjunum en þau merki sem voru ekki leiðandi á markaði seldust í meira 

mæli (Bemmaor og Mouchoux, 1991). 

 Endurmat á kaupákvörðuninni (post-purchase behavior) er loka skrefið í 

kaupákvörðunarferlinu. Hér metur neytandinn hversu vel varan uppfyllti 

væntingar og geri hún það ekki verður hann fyrir vonbrigðum. Standist hún 

væntingar verður hann ánægður með kaupin. Munurinn á þessum viðbrögðum 

skiptir miklu máli varðandi hvernig neytandinn talar um vöruna og hvort 

endurkaup eigi sér stað (Kotler o.fl., 2009). 

Hoch og Deighton (1989) vilja meina að endurmat á kaupákvörðun 

neytandans byggi á fjórum þrepum. Þetta fjögurra þrepa módel sýnir fram á að 

hægt sé að hafa áhrif á endurmat og þann lærdóm sem neytandinn dregur af 

neyslu á ákveðinni vöru. Fyrstu tvö þrepin koma innan frá sjálfum neytandanum 

(1) Kenning (hypothesizing generation) verður til hjá neytandanum varðandi þá 

upplifun sem hann á eftir að verða fyrir við neyslu á vörunni. Þessi kenning er 

mynduð af ýmsum þáttum eins og fyrri reynslu, þekkingu og upplýsingum sem 

hann hefur komist í snertingu við á meðan kaupákvörðunarferlinu stóð. (2) 

Upplifun (exposure to evidence) viðkomandi þegar hann kemst í snertingu við 

vöruna og neytir. (3) Næst fer neytandinn í gegnum mat (encoding evidence) á 

þeirri upplifun af vörunni sem hann er að neyta. (4) Að lokum þarf að bera saman 

nýja upplýsingar (intergration of evidence) og þær sem þegar voru til staðar. Í 

gegnum þetta matsferli eru síðan þættir sem hafa áhrif eins og þekking 

neytandans á umhverfi vörunnar, tvíræðar upplýsingar úr umhverfi og hvati hjá 

neytanda til að læra (Hoch og Deighton, 1989). 

2.5.4 Hvatvís kaup 

Hvatvís kaup (impulse buying) er kauphegðun sem á sér stað hjá mörgum neytendum 

þegar þeir eiga leið um matvöruverslanir.  

„Hvatvís kaup eru ákvörðuð í skyndi án þess að hafa ákveðið fyrirfram kaup 

á vöru úr viðkomandi vöruflokk né til að uppfylla ákveðin innkaup. Þessi 

hegðun á sér stað eftir að hafa upplifað þörf til að kaupa og það gerist 

viðstöðulaust og án mikillar íhugunar (þ.e. hvatvís).“ (Beatty og Ferrell, 

1998, bls. 170). 

Stern (1962) segir að hvatvís kaup megi greina í fjóra flokka (the impulse mix) þar sem 

ýmsar aðstæður kalli á mismunandi hvatvísi. 
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Hrein hvatvís kaup (pure impulse buying) er einfaldasta myndin á bakvið hvatvís 

kaup. Þetta eru kaupin sem eru gerð án þess að nokkur hugsun hafi átt sér stað áður en 

kaupákvörðun er tekin. 

Áminnt hvatvís kaup (reminder impulse buying) eiga sér stað þegar neytandinn 

verður vörunar var og hún minnir hann á að þörf sé fyrir viðkomandi vöru á einhvern 

hátt eða hann hafi séð auglýsingu varðandi vöruna og sé núna minntur á fyrri ákvörðun 

um kaup. 

Hugmynd að hvatvísum kaupum (suggestion impulse buying) getur átt við um nýja 

vöru sem kaupandi verður var við. Hann hefur enga fyrri reynslu eða þekkingu á 

vörunni sem getur aðstoðað við kaupákvörðun og því verða þær upplýsingar sem 

honum birtast á kaupstað að nægja eins og gæði, áferð, upplýsingar á umbúðum, þyngd 

og verð.  

Skipulögð hvatvís kaup (planned impulse buying) hér verða kaup til ef kaupandi 

fer í verslun til að kaupa á ákveðna vöru með aðra vöru í huga sem verður keypt ef hún 

uppfyllir ákveðnar væntingar eins og verð og tegund. Því verða kaupin aðeins ákveðin 

þegar upplýsingar liggja fyrir á kaupstað.  

Pakkningar á vörum eru oft seinasti möguleiki fyrir framleiðandann að ná til 

viðskiptavinarins. Rúmlega helmingur eða 53% af kaupákvörðunum í stórmörkuðum 

er hvatvís. Þá hafa rannsóknir sýnt að viðskiptavinurinn er líklegur til að velja vöru sem 

er í vel hönnuðum umbúðum. Því eru umbúðir mikilvægt markaðstól fyrir fyrirtæki 

þegar mikið er um staðgöngu vörur, þeir nota því lögun, grafík og áferð til að aðgreina 

vörur sínar (Kotler o.fl., 1999). Umbúðir geta þannig haft áhrif á viðhorf neytanda til 

vörunar til dæmis mat gæðum, viðhorf til vörumerkis og fleiri þættir stuðla að skynjuðu 

virði vörunnar (ST Wang, 2013). 

Hvatvís kaup eru skilgreind sem 

 Áköf eða yfirþyrmandi tilfinning um að kaupa ákveðna vöru strax 

 Möguleg neikvæð áhrif sem geta fylgt kaupunum eru virt að vettugi 

 Viðkomandi upplifir spennu eða sælutilfinningu 

 Ágreiningur milli sjálfsstjórnar og eftirlæti 

 

Snerting viðskiptavinar við utanaðkomandi þætti eins og auglýsingar og framstillingar 

í verslun eiga stóran þátt í að ýta undir hvatvís kaup. Þá getur röð hvatvísra ákvarðana 

aukið enn á hvatvís kaup. Rannsóknir hafa sýnt fram á að allt frá 27% til 62% kaupa 
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eru byggð á hvatvísi. Munur er hinsvegar á hvort að viðkomandi aðili hafi farið í 

verslunina til að versla úr ákveðnum vöruflokk og látið stýrast til dæmis af 

hillumerkingum, eða hvort hann hafi farið inní verslunina í öðrum tilgangi en að kaupa 

viðkomandi vöru (Hoyer og MacInnis, 2008). 

Ýmsir þættir í umhverfi kaupanda, sem og hans eigin persónuleiki, geta haft 

veruleg áhrif á hvatvís kaup og það hvað ýtir undir þau hverju sinni. Þannig hafa þættir 

eins og starfsfólk, auglýsingar, framstillingar í verslunum og, ekki síst, verð hvetjandi 

áhrif. Umhverfi innan verslunar skiptir einnig máli upp að vissu marki og geta þættir 

eins og of margir viðskiptavinir innan verslunar haft letjandi áhrif á hvatvís kaup 

(Tendai og Crispen, 2009). Tímaþröng viðskiptavina getur einnig ýtt undir að þeir líta 

fram hjá ýmsum þáttum varðandi vöruna og flýtt fyrir hvatvísri kaupákvörðun 

(Chaturvedi, 2015).  

Í rannsókn Inman, Winer og Ferraro (2009) þar sem kauphegðun 2300 

viðskiptavina 28 verslana í Bandaríkjunum var skoðuð út frá hvatvísi þá kom fram að 

rúmlega 60% viðskiptavina voru ekki búnir að ákveða kaup áður er farið var inn í 

verslun. Þættir sem ýttu undir og stuðluðu hvatvísum kaupum voru að viðskiptavinur 

hafði ekki lista meðferðis í verslun um hvað skildi kaupa, stærri innkaupaferðir þar sem 

lengri tími færi í að versla og þar með auknar líkur á hvatvísum kaupum. Með því að 

skoða og velta fyrir sér vöruúrvali er einnig komin tilhneiging til kaupa og um leið eftir 

því sem lengri tíma er varið í verslun. Þá kemur einnig í ljós að þeir sem versla með 

greiðslukorti eru líklegri til að kaupa vörur af hvatvísi þar sem búið er að takmarka 

neikvæð áhrif af því að greiða vörurnar (pain of paying) (Inman,  Winer og Ferraro, 

2009). 

Önnur rannsókn sýnir fram á að einkenni vöru hefur helmingi meiri áhrif á hvatvís 

kaup en aðrir þættir innan verslunarinnar. Þær vörur sem leiddu helst til hvatvísrar 

kaupákvörðunar voru þær sem sköpuðu vellíðan. Einnig voru verslanir sem eru bæði 

með lágt og hátt vöruverð þar sem aukin áhersla er lögð á innra umhverfi líklegri til að 

höfða hvað mest til hvatvísra kaupa fremur en í lágvöruverðs verslunum þar sem 

takmarkað er lagt upp úr innra umhverfi. Því er haldið fram að framstilling og kynning 

gagnist helst til að draga athygli viðskiptavina að vörunni, en hafi ekki bein áhrif á 

löngun sem leiðir til kaupákvörðunar (Kacen, Hess og Walker, 2012).  

Árið 2009 var framkvæmd rannsókn í Bandaríkjunum á neytendahegðun og reynt 

að greina hvað lægi að baki kaupákvörðunum á vörum sem ekki var fyrir fram ákveðið 

að kaupa. Notaðar voru upptökur úr myndavél sem viðskiptavinir báru með sér og 
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þannig hægt að fylgjast með hvað þeir voru að skoða hverju sinni. Þá var notaður 

staðsetningarbúnaður innan verslunar til að fylgjast með ferða-mynstri þátttakenda. 

Áður en viðskiptavinurinn gekk inn í verslunina var hann beðinn um að merkja við þær 

vörur sem hann væri búinn að ákveða að kaupa. Niðurstöðurnar voru þær að 

viðskiptavinir voru líklegri til að kaupa vörur sem ekki voru á innkaupalistanum ef þeir 

urðu varir við kynningu innan verslunar eins og auglýsingar. Þá voru þeir líklegri til að 

kaupa vöru sem veitti þeim vellíðan, svo sem súkkulaði, og að lokum voru þeir líklegri 

til að festa kaup á frosnum vörum. Athyglisvert þótti, að þó að auglýsingar og/eða 

kynningar innan verslunar séu áhrifarík leið til að fá viðkomandi til að kaupa vöru, þá 

hvílir ekki sjálf loka kaupákvörðunin á þeim þætti heldur hjálpar hann einungis til við 

að draga athygli viðskiptavinarins að vörunni. Þá voru þeir viðskiptavinir sem stóðu 

nær hillunni og litu á færri merkingar líklegri til að taka kaupákvörðun á staðnum (Hui, 

Yanliu, Suher og Inman, 2013). 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Hér á eftir verður fjallað um aðferðafræði rannsóknar. Þátttakendum gerð skil, hvernig 

þeir voru valdir og þær aðferðir sem notast var við í upplýsingaöflun, rannsóknarnálgun 

og staða rannsakanda innan rannsóknar. Ásamt því að fara í siðferði rannsóknar. 

 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Þýði (population)  rannsóknarinnar eru allir einstaklingar sem fara í og kaupa vörur í 

dagvöruverslun á Íslandi. Úrtak (sample) rannsóknarinnar verða allir þeir einstaklingar 

sem fara í og versla við dagvöruverslun Hagkaupa á neðri hæð Kringlunnar á tímabilinu 

6. júní til 10. júlí 2016. Úrtakið er því tilviljunarkennt og án allrar aðkomu rannsakanda.  

Úrtak er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi, 

þýði. Fernt getur helst haft áhrif á hversu góð úrtök rannsókna eru. Það er stærð þýðis, 

dreifing í þýði, hversu nákvæmur listinn er yfir alla í þýðinu, og úrtaksaðferð. Þá er 

hægt að ganga út frá þeirri viðmiðunarreglu að því stærra sem úrtakið er þeim mun 

nákvæmara er það og því minni áhætta á tilviljunarkenndri úrtaksvillu (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Búist var við að fjöldi í þýði yrði breytilegur milli mælinga en við greiningu gagna 

var notast við hlutfall af vörusölu í samanburði við hlutfall af heildarafgreiðslu í 

versluninni yfir rannsóknartímabil. Þátttakendur voru ekki meðvitaðir um þátttöku sína 

í rannsókn og engar nánari upplýsingar liggja fyrir varðandi þátttandur 

rannsóknarinnar. 

 HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Markaðsrannsóknir og áhrif markaðssetningar hafa lengi verið innan áhugasviðs 

rannsakanda og hafa verið framkvæmdar ýmsar rannsóknir og margt ritað um efnið. 

Hins vegar hefur rannsakanda þótt vanta uppá rannsóknir sem framkvæmdar eru hér á 

landi með íslenska neytendur í huga. Því varð rannsókn af þessu tagi fyrir valinu. Með 

þessu vonast rannsakandi til að geta lagt fram nýjar upplýsingar sem mögulega geta 

nýst ýmsum aðilum á markaði eins og auglýsendum, söluaðilum og verslunareigendum.  

Við val á réttum rannsóknaraðferðum skiptir máli að góður undirbúningur sé til 

staðar til þess að bera kennsl á hið raunverulega vandamál og hvaða aðferðum skuli 

beita við að svara því. Markaðsrannsóknarferlið skiptist upp í sjö þrep sem eru. 
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Greina og setja fram vandamálið (Identify and formulate the problem). Mikilvægt 

er að koma auga á rétt rannsóknarefni til að vinna með. Fyrsta þrepið byggir á að greina 

veikleika markaðar (marketing symptoms) eða tækifæri (marketing opportunity). 

Veikleiki markaðar getur meðal annars falið í sér samdrátt í sölu eða óánægju neytenda. 

Á móti geta einnig verið til staðar ákveðin tækifæri sem rannsóknarefnið getur snúist 

um. Þetta gætu verið nýir markaðir eða nýjar vörur. Veikleikar á markaði má skipta í 

þrjá flokka: Óskýr vandamál (ambiguous problems) þar sem lítið er vitað um vandann 

en það skiptir máli að leysa hann. Þetta getur falið í sér nýja tegund af samkeppni sem 

lítið er vitað um. Næst eru það vandamál þar sem til eru upplýsingar sem greina 

vandamálið að hluta en ekki að öllu leyti (somewhat defined problems), og að lokum 

eru það vandmál þar sem allar upplýsingar liggja fyrir (clearly defined problems), en 

erfitt getur verið að meta til að finna rétta niðurstöðu (Sarstedt og Mooi, 2014).  

Ákveða rannsóknaraðferð (Determine the research design). Sterk tengsl eru á milli 

þess að greina vandamálið og ákvörðun á rannsóknaraðferð. Ef vandamálið er lítt þekkt 

og engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar áður, þá þarf rannsakandi að afla sér 

nánari upplýsinga til að halda áfram leit sinni að niðurstöðu. Hér getur leitandi rannsókn 

(exploratory research) átt vel við þar sem settar eru fram spurningar til að dýpka 

skilning á efninu. Ef upplýsingar liggja fyrir að einhverju leyti og vandamálið er ekki 

áður óþekkt þá hentar lýsandi rannsókn (descriptive research) við að ná skýrari 

heildarmynd af rannsóknarefninu. Liggi síðan allar upplýsingar fyrir þá er hægt að 

takast á við það með orsakarannsókn (causal research).  

Tilgangur orsakarannsóknar er að skilja og greina hvaða áhrif breytingar á einni 

breytu geta haft á aðra. Til dæmis tengsl milli staðsetningar á vöru og sölu. 

Orsakarannsókn á því að skýra orsakasamband milli atburðar og áhrifa. Svo hægt sé að 

rannsaka orsakatengsl þá þarf rannsakandi að uppfylla fjögur skilyrði: 

 Tengsl milli orsaka og áhrifa, því verður að vera skýrt að tengsl séu á milli 

tveggja hluta þegar breytingar eiga sér stað í öðrum. 

 Rétt tímaröð, til þess að rannsókn skili árangri þarf að framkvæma breytingar í 

réttri tímaröð. Þannig væri ekki hægt að skoða áhrif af verðlækkun ef varan er 

farin að seljast í auknu magni þá þegar vegna annarra þátta. 

 Stjórn á öðrum þáttum, svo hægt sé að ná fullnægjandi niðurstöðu þá skiptir 

miklu máli að aðrir utanaðkomandi þættir sem geta haft áhrif á rannsóknarefnið 

breytist ekki. Þetta getur í sumum tilfellum reynst erfitt sérstaklega ef rannsókn 

er ekki framkvæmd í lokuðu umhverfi eins og á rannsóknarstofu.  
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 Kenningar séu til staðar, það er mikilvægt að skýrandi kenningar (explanatory 

theory) séu til staðar áður er rannsókn er framkvæmd. Þannig þarf að byggja 

rannsóknina á ákveðnum kenningum til að hægt sé að gera sér grein fyrir því 

hvort grundvöllur sé fyrir framkvæmd hennar. 

Framkvæmd orsakarannsókna er í flestum tilfellum í formi tilrauna sem framkvæmdar 

eru annað hvort á rannsóknarstofu (lab experiment) eða á vettvangi (field experiment). 

Þær rannsóknir sem framkvæmdar eru á rannsóknarstofu eru í vernduðu umhverfi frá 

öðrum áhrifaþáttum öfugt við rannsóknir sem framkvæmdar eru í raunverulegum 

aðstæðum (Sarstedt og Mooi, 2014). 

Ákveða úrtak og aðferð við gagnaöflun (Design the sample and method of data 

collection). Þá þarf að ákvarða hvort eigi að nota fyrirliggjandi gögn eða frumgögn við 

framkvæmd rannsóknarinnar, eða jafnvel hvort tveggja (Sarstedt og Mooi, 2014). 

Afla gagna (Collect the data). Erfitt getur reynst að safna saman gögnum til 

greiningar og því þarf að skipuleggja vel hvernig framkvæmd rannsóknarinnar er og 

hvernig skuli mæla þær breytingar sem eiga sér stað yfir rannsóknartímabilið (Sarstedt 

og Mooi, 2014). 

Greining gagna (Analyze the data). Til þess að gera sér grein fyrir hvaða gögn 

hafa safnast saman yfir rannsóknartímabilið getur verið ganglegt að setja þau fram á 

myndrænan hátt. Þetta getur verið til dæmi í formi stöplarita eða tíðnitaflna. Þessi 

aðferð er ágæt til að kynnast gögnunum betur á sjónrænan hátt áður en farið er í frekari 

greiningu. Með lýsandi tölfræði er reynt að lýsa þeim gögnum og ná fram niðurstöðu 

hvað sé einkennandi fyrir hvert talnasafn. Algeng mæliaðferð við að greina tölfræðileg 

gögn er að notast við miðsækni. Meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi eru algengustu 

mælingar á miðsækni og eru þær allar til þess gerðar að finna einkenni ákveðinna 

gagnasafna. Val á réttri aðferð við að finna miðsækni gagna felst í eðli gagnanna. 

Þannig geta meðaltalsniðurstöður gefið ranga mynd af gögnunum innihaldi þau einfara 

sem væri mjög há eða lág tíðni í samanburði við önnur gögn í safninu. Með miðgildi er 

leitast eftir að finna það gildi sem er í miðju gagnanna og hafa því einfarar ekki eins 

mikil áhrif. Tíðasta gildi getur verið ágæt greiningaraðferð til dæmis ef ekki er hægt að 

notast við meðaltal eða miðgildi. Hins vegar er það ókostur ef tíðasta gildi í ákveðnu 

talnasafni kemur oftar en einu sinni fyrir (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Túlkun, umræður og kynning niðurstaðna (Interpret, discuss, en present the 

findings) Þegar allar upplýsingar varðandi rannsóknina eru komnar þá skiptir miklu 

máli að rannsakandi túlki, ræði og tilkynni niðurstöður sína á skilvirkan hátt. Þá þarf 
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rannsakandinn að skila af sér niðurstöðum og hugmyndum um hvernig hægt sé að nýta 

niðurstöðurnar í framhaldinu (Sarstedt og Mooi, 2014). 

Eftirfylgni (Follow-up) Eftirfylgni rannsóknar er þáttur sem verður gjarnan 

útundan þegar búið er að kynna niðurstöður rannsóknar. Hinsvegar er eftirfylgnin 

einnig mikilvæg þar sem niðurstöður kalla á nýja rannsókn eða rannsóknarumhverfið 

hefur breyst frá því að fyrri rannsókn var gerð. Þannig geta sumar rannsóknir aldrei 

tekið enda þar sem markaðurinn er síbreytilegur (Sarstedt og Mooi, 2014). 

 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ OG ÁREIÐANLEIKA 

Notaðar voru megindlegar rannsóknaraðferðir, en þær einkennast af því að 

upplýsingum er safnað á kerfisbundinn hátt í tölulegu formi. Rannsóknaraðferð var í 

formi íhlutunarsniðs, þannig var óháðri breytu (frumbreyta) beitt sem íhlutun á háðri 

breytu og fylgst með hvaða áhrif breytingarnar höfðu á sölu vörunnar. Þegar um er að 

ræða megindlegar rannsóknir með íhlutunarsniði er hægt að notast við tilraunarsnið og 

hálftilraunarsnið. Tilraunarsnið er þegar um er að ræða ákveðna íhlutun þar sem 

ákveðnir þættir eru mældir. Þættir sem eiga við eru þá mældir fyrir og eftir íhlutun, 

þátttakendur skulu vera valdir af handahófi og að minnsta í tvo hópa, hóp sem fær 

ákveðna íhlutun eða meðferð og annan sem fær þá enga íhlutun en er að öðru leyti 

sambærilegur. Hálftilraunarsnið líkist tilraunarsniði fyrir utan að ýmist skortir 

samanburðarhóp eða að ekki er slembiskipt í hópa. Ef ekki er notuð slembiskipting milli 

íhlutunar- og samanburðarhóps eykst hætta á því að þeir séu ekki sambærilegir. 

Gögnum er safnað á hlutlægan hátt og tölfræðilegum aðferðum er beitt við túlkun 

og framsetningu gagna. Í þeirri rannsóknaraðferð skulu rannsakendur vera hlutlægir 

(objective) við mat og mælingar á niðurstöðum svo forðast megi skekkju vegna 

hlutdrægni (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Mikilvægt er að rannsakandi gefi sér góðan tíma í að rita niður og lesa 

rannsóknargögn og þannig íhuga vel þær upplýsingar sem safnast saman á meðan 

rannsókn stendur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Krafa er um nákvæmni og hlutlægni við rannsóknaráætlun og útfærslu. Þannig 

skapar greinagóð umgjörð þar sem leitast er við að tryggja áreiðanleika niðurstaðna og 

þar með ályktunar og alhæfingargildi þeirra, en það er einnig nefnt innra og ytra 

réttmæti rannsóknar.  

Innra réttmæti (internal validity) snýr að því hvort ályktanir rannsóknarinnar fái 

staðist til dæmis hvort samband milli breytna sé raunverulega til staðar. Margir þættir 
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geta haft áhrif á og um leið ógnað innra réttmæti megindlegra rannsókna. Til dæmis eru 

áhrifaþættir sem koma úr ytra umhverfi þátttakenda eins saga þeirra og bakgrunnur. 

Hönnun og framkvæmd rannsóknar getur einnig skekkt innra réttmæti sem getur meðal 

annars komið til vegna tölfræðilegrar röskunar, úrtaksaðferða og aðferða við 

hópaskiptingu (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Því var mikilvægt að tryggja 

innra réttmæti rannsóknar og þannig sjá til þess að engar breytingar áttu sér stað innan 

verslunar eða utan hennar sem gátu haft áhrif á háðu breytuna, eins og staðsetning í búð 

eða aukin tíðni auglýsinga sem getur haft áhrif á hversu meðvitaður neytandinn er um 

tiltekna vöru. Leitast var við að varan sem íhlutun náði til væri almenn og höfðaði 

þannig til allra hópa óháð kyni, aldri eða kaupmætti. 

 Ytra réttmæti (external validity) snýr að alhæfingargildi rannsóknar og hvort og í 

hvaða mæli niðurstöður rannsóknar munu gilda fyrir aðra en þá sem tóku þátt í henni. 

Þeir hlutar sem ógna innra réttmæti ógna um leið því ytra en að öðru leyti tengjast ógnir 

við ytra réttmæti fyrst og fremst úrtaki og úrtaksaðferðum. Þá þarf einnig að huga að 

ytra umhverfi við framkvæmd íhlutunar og eða mælinga (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Þegar búið var að skilgreina rannsóknarmarkmið og ákveða hvaða rannsóknaraðferð 

skyldi beitt var hafist handa við að afla frekari upplýsinga varðandi rannsóknarefnið, 

koma á tengslum við samstarfsaðila og finna hentuga vöru og staðsetningu fyrir 

framkvæmd rannsóknar. 

3.4.1 Samstarfsaðilar 

Strax í upphafi var ákveðið að rannsóknin yrði framkvæmd í dagvöruverslun sem væri 

í stærra lagi á íslenskum markaði. Tengslum var komið á við verslunarkeðjuna Hagkaup 

sem var reiðubúin til að taka þátt í rannsókninni. Eftir umræður við rekstrarstjóra 

innkaupa- og markaðssviðs þá var komist að þeirri niðurstöðu að Hagkaup á neðri hæð 

Kringlunnar myndi henta fyrir rannsóknina. Því næst var komið á sambandi milli 

verslunarstjóra í viðkomandi verslun og rannsakanda. Þar kynnti rannsakandi hvernig 

rannsóknin yrði framkvæmd og hvert rannsóknarmarkmið hennar væri. Einnig fékk 

rannsakandi allar þær upplýsingar sem hann óskaði eftir varðandi verslunina sem og 

frjálsan aðgang til að stilla fram vörum í takt við framgang rannsóknar.  
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Við val á rannsóknarefni var ákveðið í upphafi að sælgæti í smærri pakkningum 

myndi henta vel út frá þeim tímaramma sem rannsakandi hafði. Því voru sendir út 

tölvupóstar á nokkra framleiðaendur og innflutningsaðila af sælgæti sem þótti henta. 

Eftir nokkrar umræður þá var gerður samstarfssamningur við Nathan & Olsen sem er 

meðal annars innflutningsaðili á Caramel frá Tunnock.  

Virkum samskiptum var haldið við samstarfsaðila bæði í gegnum tölvupóst og 

síma og var það bæði vegna upplýsingamiðlunar varðandi framgang verkefnisins og 

einnig spurningar og beiðnir sem tengdust rannsókninni beint.  

3.4.2 Rannsóknartímabil 

Rannsóknartímabilið spannaði fimm vikur og stóð frá 6. júní til 10. júlí 2016. Á þessu 

tímabili var gerð rannsókn þar sem mismunandi íhlutun var beitt í viku tvö til fjögur og 

skoðuð hvaða áhrif hún hefði á söluna. Í viku eitt og fimm var varan seld án allrar 

íhlutunar.  

Vika 1: 6.-12. júní.  

Vöru var stillt fram í hillu og verðmerkt í takt við verðmerkingarstefnu Hagkaupa (sjá 

viðauka 1). Útsöluverð var 119 krónur sem var ákvarðað af Hagkaupum án þeirra 

vitundar um rannsóknina eða nokkurri aðkomu rannsakanda. Þær vörur sem voru í 

nágrenni rannsóknarvörunnar höfðu samskonar virkni og rannsóknarvaran, sem sagt 

sælgæti sem er selt í smáum neysluvænum pakkningum. Þessi vika var til þess fallin að 

setja ákveðna grunnlínu (baseline) varðandi sölu á vörunni án allrar íhlutunar.  

Vika 2: 13.-19. júní.  

Fimmtungsafsláttur var settur á vöruna og hún merkt með 20% afsláttarmiða í hillu (sjá 

viðauka 2). Ekki var tilgreint hver upphæð væri með afslætti þar sem rannsakanda þótti 

mikilvægt að viðhalda verðmerkingarstefnu þessarar verslunar til þess að forðast allar 

rannsóknarskekkjur. Afsláttarmiðinn stendur eilítið framar en hillumerkingar sjálfar og 

um leið sker hann sig úr með afgerandi appelsínumgulum lit, en hann er jafnframt er 

einkennislitur verslunarinnar. Er þetta gert til að draga athygli viðskiptavina að 

tilboðum. 

Vika 3: 20.-26. júní.  

Vöru var stillt fram á tveimur stöðum fyrir framan búðarkassa verslunarinnar, nú án 

afsláttar (sjá viðauka 3). Notaðar voru stálgrindakörfur sem eru 75x75 sentímetrar og 

eru í einkennislit verslunarinnar. Stillt var fram átta kössum af vörunni í hvorri körfu 
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og upp úr hverjum kassa stóð auglýsing þar sem andlit af ungum dreng kom fram, en 

það er eitt aðal einkennismerki Caramel. Þá stóð verðmerkingarspjald upp úr miðri 

körfunni þar sem fram kom heiti vörunnar og verðið, 119 krónur. Þá voru 

auglýsingarspjöld á þremur af fjórum hliðum á báðum körfunum, þar sem vörumerki 

vörunnar koma fram ásamt einkennislitum.  

Vika 4: 27. júní-3. júlí.  

Framstilling hélst óbreytt að öðru leyti en því að 20% afsláttur var kynntur á 

verðmerkingu og verðið tilgreint með afslætti, 95 krónur (sjá viðauka 4). 

Vika 5:  4.-10. júlí.  

Framstilling var tekin niður og varan nú eingöngu í boði í hillu á fullu verði, 119 

krónum. Því er vika eitt og fimm samskonar og var skoðað hvort sú íhlutun sem átt 

hafði sér stað þrjár vikurnar á undan hefði einhver áhrif á sölu eftir að íhlutun var hætt. 

Á meðan á rannsókn stóð fór rannsakandi tvisvar í viku til að tryggja að engar 

breytingar hafi átt sér stað sem skekkt gætu niðurstöður. Farið var á mánudagsmorgnum 

þegar verslun opnaði og næsta kafla í rannsókn hrint í framkvæmd. Eftirlit var síðan 

gert á fimmtudögum þar sem gengið var aftur úr skugga um að allt væri óbreytt eins og 

merkingar, og nægjanlegt framboð væri á vöru.  

Öll þrep rannsóknarinnar voru ljósmynduð og skrásett af rannsakanda til að tryggja 

að engar breytingar ættu sér stað til dæmis í uppröðun á viðkomandi vöru eða 

samkeppnisvörum (sjá viðauka). 

 

Mynd 6 Tímabil rannsóknar 

Vika 1

•Var í hillu
•Enginn afsl.

Vika 2

•Vara í hillu
•20% afsl.

Vika 3

•Framstilling
•Enginn afsl.

Vika 4

•Framstilling
•20% afsl.

Vika 5

•Vara í hillu
•Enginn afsl.
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 GREINING GAGNA 

Við greiningu gagna verður beitt lýsandi tölfræði þar sem leitast er eftir að finna hvað 

sé einkennandi fyrir þau gögn sem safnast hafa saman fyrir rannsóknartímabilið. Settar 

verða fram einfaldar tíðnitöflur á myndrænan hátt fyrir hverja viku fyrir sig. Til að gera 

sölutölur auðlæsilegri þá er hver seld eining reiknuð á hverja þúsund viðskiptavini 

verslunarinnar. Fyrir hverja viku verður reiknuð út miðsækni gagnasafnsins og þar 

verður notað miðgildi sölu fyrir hverja viku. Með því að reikna út miðgildi 

gagnasafnsins er reynt að eyða út þeirri skekkju sem einfarar geta mögulega orsakað.  

Að lokum verða allar vikurnar bornar saman við grunnlínuna þar sem engin íhlutun 

hafði átt sér stað sem síðan gefur betri mynd af þeim áhrifum sem hver íhlutun hefur 

haft á vörusölu (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

Í gegnum fyrra og núverandi nám hefur áhugi rannsakanda vaxið á mismunandi 

aðferðum við markaðsetningu fyrir framleiðendur og endursöluaðila. Rannsakandi 

hefur því fylgst með og kynnt sér svipaðar rannsóknir bæði hér heima og erlendis.  Í 

kjölfarið kveiknaði áhugi á að framkvæma rannsókn þessa þar sem lítið virðist hafa 

verið rannsakað um áhrif sölukynnina á vörusölu innan verslana hér á landi. 

Rannsakandi mun beita sér fyrir því að mynda sér ekki fyrirfram mótaðar hugmyndir 

varðandi mögulegar niðurstöður rannsóknar sem gætu skekkt rannsóknarniðurstöður. 

Sú þekking sem rannsakandi býr yfir varðandi efnið er góður grunnur til að byggja á 

við hönnun og framkvæmd  rannsóknarinnar og svo fræðilegri úrvinnslu.  

Siðferðileg hlið rannsókna er mikilvæg og ber ávallt að virða hagsmuni allra þeirra 

einstaklinga sem að rannsóknin snertir. Þess skal ávallt gætt að valda ekki 

einstaklingum óþarfa þjáningu, né vanvirða ákvarðanir þeirra. Einnig skal hafa í huga 

að mismunun á ekki að eiga sér stað. Siðferði snýst um að svara spurningunni hvað sé 

rétt og hvað sé rangt. Með því að fyrirbyggja allan misskilning og koma fram með allar 

upplýsingar í upphafi er hægt að byggja upp samband á trausti fremur en vantrausti sem 

getur skapað ákveðna spennu og um leið takmarka árangur rannsakanda við að leitast 

eftir svörum rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2013). Því lagði rannsakandi mikla 

áherslu á góð og upplýst samskipti við alla þá aðila sem að rannsókninni komu. Þeir 

aðilar sem um ræðir er meðal annars stjórnendur Hagkaupa og Nathan & Olsen, 

innflutningsaðila Caramel frá Tunnock. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar og töluleg gögn verða sett fram 

á myndrænan hátt ásamt umræðum varðandi niðurstöðurnar sem þar koma fram. 

Ljósmyndir af vettvangi má einnig sjá í viðauka. Rannsóknartímabilið var fimm vikur 

og er hver vika sett fram þar sem niðurstöðurnar eru túlkaðar myndrænt og í texta. 

 VIKA 1 

Í viku eitt var vara sett í hillu án íhlutunar var þetta gert til að setja grunnlínu fyrir 

áframhaldandi rannsókn. Seldar einingar á dag voru mældar út frá heildarhlutfalli 

viðskiptavina Hagkaupa á dag og miðað við seldar einingar á hverja þúsund 

viðskiptavini.  

Salan í viku eitt var fremur jöfn, ef frá er talið að enginn viðskiptavinur Hagkaupa 

keypti sér Caramel á þriðjudegi. Mest varð salan á sunnudegi sem var jafnframt síðasti 

dagur mælingar, en þá seldust tæplega 1,4 eining á hverja 1000 viðskiptavini. Miðgildi 

sölu á viku eitt var 0,47 einingar af Caramel á hverja 1000 viðskiptavini.  
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 VIKA 2 

Í viku tvö var fyrstu íhlutun af þremur beitt. Aðstæður voru þær sömu og í viku eitt 

nema hvað vöruverð var lækkað um 20%. Afslátturinn var tilgreindur með framstæðri 

merkingu í áberandi lit sem er einnig einkennislitur verslunarinnar. Verðmerking var 

því 119 krónur auk 20% afsláttur.  

Í samanburði við grunnlínu rannsóknar þá er salan meiri þrjá daga vikunnar en 

engin sala var á vörunni þriðjudag í viðkomandi viku. Almennur frídagur var á 

föstudeginum og því var verslun lokuð og engin sala. Mest fer hún í 2,23 seldar einingar 

á hverja 1000 viðskiptavini. Miðgildi sölunnar var 0,82 yfir alla vikuna. Hafði því salan 

aukist um 73% eftir að íhlutun hefur átt sér stað. 

 

Tafla 2 Vika 2 Afsláttur í hillu 
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 VIKA 3 

Í viku þrjú var vöru stillt fram á gólfi þar sem hún var seld á fullu verði. Salan var á 

bilinu 11,38 til 23,45 einingar á hverja 1000 viðskiptavini. Miðgildi viku þrjú var því 

13,55 selda einingar á hverja 1000 viðskiptavini sem er rúmlega sextánföld sala umfram 

viku tvö þegar afsláttur var á vöru og hún í hillu og tæplega 29 föld umfram viku eitt. 

 

 

Tafla 3 Vika 3 Framstilling á gólfi 
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 VIKA 4 

Í viku fjögur var vöru enn stillt fram á gólfi ásamt því að 20% afsláttur var settur á hana 

Salan var fremur jöfn yfir vikuna og var hún á bilinu 22,1 til 29,1 eining á hverja 1000 

v.v. og miðgildið var því tæplega 24,5 einingar. Þannig hafði sala aukist frá fyrri viku 

um 80,6% sem er svipuð aukning og átti sér stað milli viku eitt og tvö þegar afsláttur 

var settur á hillu.  

 

 

Tafla 4 Vika 4 Framstilling á gólfi með afslætti 
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 VIKA 5 

Í viku fimm var allri íhlutun hætt og varan sett aftur í hillu. Var þetta gert til að sjá 

hvernig sala myndi hegða sér eftir íhlutun í vikunum á undan. Niðurstaðan var sú að 

salan á fyrsta degi eftir tilboð var töluvert meiri heldur en salan var dagana eftir en hæst 

fór hún 2,2 einingar á hverja 1000 v.v. en engin sala var á þriðjudegi né sunnudegi. 

Miðgildi viku fimm var því 0,44 einingar á móti 0,47 í viku eitt. 

 

 

Tafla 6 Vika 5 Vara í hillu 
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 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

Söluaukning á milli vikna þegar afsláttur var settur á vöru var svipaður hvort sem varan 

var í hillu eða í framstillingu. Þannig jókst sala um 73% í hillu og 81% í framstillingu. 

Með því að gera vöruna sýnilegri og færa hana úr hillu og stilla henni fram á gólfi 

verslunarinnar jókst salan tæplega 29 fallt frá viku eitt til viku þrjú. Og svipaður var 

munurinn þegar afsláttur var með framstillingu miðað við afslátt í hillu en þá varð 

margföldunin 30 föld.  

Eftir að allri íhlutun hafði verið hætt jafnaðist salan aftur hratt og fór í fyrra horf. 

Með því að reikna miðgildi fremur en til dæmis meðaltal var reynt að komast hjá þeim 

skekkjum sem geta orðið til vegna  smæðar gagnasafnsins. Þannig hafa einfarar minni 

áhrif á niðurstöður.  

 

 

Tafla 7 Rannsóknartímabilið vika 1-5 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

Hér á eftir koma umræður varðandi niðurtöður rannsóknarinnar og hvað þær þýða í 

samanburði við aðrar rannsóknir, og hverju þær mögulega hafa skilað. 

 VIKA 1 GRUNNLÍNA 

Salan í fyrstu viku er fremur jöfn með miðgildið 0,47 einingar á hverja 1000 

viðskiptavini. Setja verður samt fyrirvara varðandi söluna þar sem mögulega getur hafa 

spilað inní sá áhrifavaldur að þrátt fyrir að varan hafi verið seld í Hagkaupum þá hefur 

hún aldrei verið í boði í þessari stærð af pakkningu og því getur það freistað fastra 

viðskiptavina sem hafa þegar ákveðna þekkingu á vöruúrvali í viðkomandi verslun að 

prófa nýja vöru. 

Þannig getur viðkomandi verið í leit að súkkulaði eða kexi án þess að hafa velt því 

frekar fyrir sér. Þegar kemur síðan að kaupákvörðuninni sjálfri fyrir vöruúrvalið þá 

metur hann besta kostinn og einnig getur spilaði inní leit að einhverju nýju (Hoyer og 

MacInnis, 2008). Varan getur því ýtt undir ákveðnar hugmyndir sem stuðla að hvatvísi 

í kaupum eins og að takmörkuð eða engin þekking eða fyrri reynsla er af vörunni og 

einu vísbendingarnar eru áferð, útlit, þyngd, verð og aðrar upplýsingar sem hann kemst 

í snertingu við þegar hann skoðar vöruna (Kotler o.fl., 1999). 

Ákveðinn hópur viðskiptavina kann að hafa keypt vöruna af fortíðarþrá (Kessous, 

Roux og Chandon, 2014), í tilraunarskyni og eða að áminningin á vöruna hafi ýtt þeim 

út í tiltekin kaup þessu sinni (Hoyer og MacInnis, 2008). Grunnlínumælingin náði 

einungis yfir sjö daga tímabil og  hefði lengri mælingar aftur í tíman á grunnlínu styrkt 

rannsóknina og gefið skýrari mynd af sölu án allrar íhlutunar. Með lengri tíma hefði 

verið hægt að ná til fleiri viðskiptavina þar sem hætta er á að þeir sem ekki þekkja til 

vörunnar forðist hana þar sem þeir vita ekki hvaða eiginleika hún hafi og það virði sem 

hún geti fært þeim (Kotler og Keller, 2012; Beneke, Flynn, Greig  og Mukaiwa, 2013). 

 VIKA 2 AFSLÁTTUR Í HILLU 

Í viku tvö var 20% boðin af vöru í hillu og hann kynntur með afgerandi hætti að mati 

rannsakanda. Salan jókst um rúmlega 73% með afsláttarmerkingum á hillu þannig fór 

hún úr 0,47 einingum á hverja 1000 viðskiptavini á dag án allrar íhlutunar upp í 0,82 á 

1000 viðskiptavini. Því má ætla að afslátturinn ýti undir og styrki lokakaupákvörðun 
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þegar neytandinn stendur frammi fyrir fleiri en einum sambærilegum valmöguleikum 

(Belch og Belch, 2015). Þetta er í takt við niðurstöður annarra rannsókna þar sem 

afsláttur eykur á vörusölu (Prendergast, Shi og Cheung, 2005). Salan var hvað mest á 

fimmtudegi eða 2,2 einingar á hverja 1000 viðskiptavini en vakin er athygli á því að 

almennur frídagur var daginn eftir og því var þetta seinasti virki dagur fyrir helgi, sem 

getur mögulega spilað þar inn í.    

 VIKA 3 FRAMSTILLING Á GÓLFI 

Í viku þrjú var vöru stillt fram á gólfi ásamt því að verðmerkingar voru settar upp án 

afsláttar. Reynt var að staðsetja framstillingarnar á þann hátt að viðskiptavinir yrðu 

þeirra varir óháð því hvaða búðarkassa þeir kusu að nota. Töluvert mikil söluaukning 

varð frá hefðbundinni framstillingu í hillu. Aukningin var rúmlega sautjánföld umfram 

sölu án íhlutunar. Þessi söluaukning er í takt við rannsóknir hvað varðar framstillingu 

og kaupákvörðun (Prendergast, Shi og Cheung, 2005; Bemmaor og Mouchoux, 1991). 

Einnig er hægt að rekja söluaukningu til þess að búið er að taka vöruna frá öðrum 

samkeppnisvörum og stilla henni upp þar sem ekki verður komist hjá því að verða 

hennar var (Sigurdsson, Engilbertsson og Foxall, 2010). Niðurstaðan styður það að 

kaupákvörðun sé tekin af hvatvísi þar sem athyglinni hefur verið beint að vörunni, hún 

er ekki dýr og flokkast undir sælgæti (Hui, Yanliu, Suher og Inman, 2013 ; Hoyer og 

MacInnis, 2008)  

Framsetningin á vörunni getur líka haft sitt að segja um það hversu vel 

viðskiptavinirnir bregðast við henni. Í framstillingunni voru einkennislitir vörunnar alls 

ráðandi, gulur og rauður. Kassarnir voru með gamalli teikningu af hamingjusömum 

dreng. Með auknum litum er viðskiptavinurinn líklegri til að dragast að vörunni út frá 

útliti fremur en virkni (Color Correction, 2015). Eðli vörunnar kallar ekki á mikla 

ígrundun svo neytandinn er líklegur til að meta kaup út frá jaðarleið þar sem hann leggur 

litla vinnu í að greina upplýsingarnar heldur byggir frekar á því sem hann upplifir eins 

og jákvæð og aðlaðandi framsetning (Belch og Belch, 2015).  

 VIKA 4 FRAMSTILLING Á GÓLFI MEÐ AFSLÆTTI 

Að þessu sinni var afslátturinn tilgreindur bæði í prósentum og fyrir- og eftir-verð. Þetta 

jók enn á söluna frá fyrri viku. Þannig jókst meðaltalssalan milli vikna úr 13,6 einingum 

í 24,5 einingar á hverja 1000 viðskiptavini verslunarinnar. Áhrif framstillingarinnar eru 
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enn virk auk þess sem afsláttur hefur verið settur á vöruna. Með blöndu af afslætti og 

framstillingu er stuðlað að enn meiri sölu fremur en að nota þá sitt í hvoru lagi 

(Woodside og Waddle, 1975).  

Með því að hafa náð vitund neytandans og hann gefur framstillingu athygli þá næst 

að koma til skila þeim kjörum sem varan býðst á. Þetta ýtir síðan undir loka 

kaupákvörðun þar sem viðkomandi metur vöruna út frá sinni verðskynjun og þeim 

afslætti sem í boði er (Hui, Yanliu, Suher og Inman, 2013). Með framstillingu af þessu 

tagi er komin góður grunnur fyrir kaupanda til að gera hvatvís kaup. Varan krefst lítillar 

íhugunar og framstilling nær vitund viðskiptavina (Hui, Yanliu, Suher og Inman, 2013; 

Hoyer og MacInnis, 2008). Ýtir það undir að hvatvís kaup verði framkvæmd án 

nokkurrar hugsunar, og/eða varan minnir á sig og stuðlar þannig að kaupákvörðun 

(Stern, 1962). Tegund vörunnar ýtir einnig undir að viðskiptavinurinn sækir í ákveðið 

eftirlæti og sælutilfinningu (Hoyer og MacInnis, 2008; Hui, Yanliu, Suher og Inman, 

2013). Þá er varan einnig óbreytt frá fyrri tíð sem getur ýtt undir ákveðna fortíðarþrá 

hjá ákveðnum hóp viðskiptavina (Kessous, Roux og Chandon, 2014). 

 VIKA 5 

Þrátt fyrir að meðaltalssalan hafi verið svipuð í viku eitt og fimm þá skekkir það 

niðurstöður að salan var töluvert yfir meðallagi á mánudegi sem var dagurinn eftir að 

íhlutun átti sér stað. Má leiða að því líkur að kaupákvörðun hjá ákveðnum hóp 

viðskiptavina verslunarinnar hafi verið ákvörðuð út frá fyrri reynslu sem byggir 

mögulega á tilboðinu í vikunni á undan, eða að nýleg áminning á vörumerkið hafi ýtt 

undir að stutt var í endurköllun á því, það ofarlega í huga, þegar kaupákvörðun var 

tekin. Ef horft er framhjá mánudegi í viku fimm sem sker sig töluvert úr þá er miðgildi 

viku fimm 0,37 einingar á hverja 1000 viðskiptavini sem er samdráttur um tæp 22% frá 

viku eitt og viku fimm. Möguleg orsök getur stafað af ákveðinn fjöldi fastra 

viðskiptavina hafi verið búinn að kaupa vöruna áður og ekki verið tilbúinn til að kaupa 

hana á fullu verði sem væri þá í takt við skrif Lodish og Mela (2007) þar sem þau telja 

að tímabundin afsláttur getur leitt til þess að viðskiptavinurinn horfi fram hjá sjálfum 

eiginleikum vörunar umfram að vera súkkulaðihúðað kex, meti hana eingöngu útfrá 

verði og sé því líklegur að kaupa hana aftur einungis vegna afsláttarins. Þá bendir 

niðurstaðan einnig til þeirrar kenningar að grunnlínan í sölu lækki eftir því sem afsláttur 

hækkar eða kemur reglulega á.  
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 SAMANTEKT UMRÆÐUR OG NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að að afsláttur á vöru skilar umtalsverðum 

árangri þegar horft er til aukningar í vörusölu til skemmri tíma. Þannig jókst salan um 

73-81% með því að gefinn var afsláttur af verði vörunnar. Þá kom í ljós að með 

framstillingu úti á gólfi jókst vörusalan mest eða rúmlega fimmtíufalt. Því er 

niðurstaðan sú að áhrifaríkasta aðferðin til að koma vöru á framfæri og auka sölu 

tímabundið er að stilla henni fram svo að athygli kaupandans náist. Þá sýna niðurstöður 

að afsláttur getur nær tvöfaldað sölu á vörum í framstillingu. Ekki var sýnt fram á að 

það að nota við kynningarleiðina afslátt og framstillingu geti aukið á sölu eða tryggð 

viðskiptavina eftir að kynningartímabili er lokið. 

 HAGNÝTT GILDI OG FRÆÐILEGT FRAMLAG 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast öllum þeim sem koma að vörustjórnun, 

markaðsmálum og rekstri dagvöruverslana. Vonast rannsakandi til að niðurstöðurnar 

sýni betur fram á þann árangur sem kynningarleiðin afsláttur og framsetning geti skilað. 

Þá ættu niðurstöðurnar að hjálpa aðilum í verslunarrekstri að meta betur það virði sem 

gólfpláss og hillumerkingar eru í raun og veru.  

 FREKARI RANNSÓKNIR 

Áframhaldandi rannsóknir á þessu sviði eru mikilvægar og er þessi rannsókn ein og sér 

engan veginn tæmandi hvað varðar áhrif af kynningarleiðunum. Ítarlegri rannsókn yfir 

lengra tímabil væri áhugaverð í framhaldinu. Þá yrðu fleiri vöruflokkar skoðaðir út frá 

ýmsum öðrum kynningarleiðum til viðbótar. Spennandi væri að skoða þannig áhrif af 

auglýsingum innan verslana t.d. í formi merkinga á veggjum, á gólfi eða í hljóðkerfi. 

Þá væri einnig fróðlegt að skoða áhrif milli mismunandi tegunda af dagvöruverslunum 

og um leið viðskiptamannahópum. Einnig væri áhugavert að vita hvaða áhrif verðtilboð 

hafa á vörusölu eftir að tilboðum er hætt og hvort munur sé á milli vörutegunda eins og 

sápu, drykkja og ferskvöru. 
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LOKAORÐ 

Framkvæmd var megindleg markaðsrannsókn yfir fimm vikna tímabil í einni af 

verslunum Hagkaupa í samstarfi við heildsöluverslunina Nathan & Olsen. Rannsóknin 

bar yfirskriftina Vöruframsetning og kaupákvörðun með rannsóknarspurninguna 

„Áhrifamáttur á kaupákvörðun neytenda“ 

Niðurstöður sýndu að mikið getur verið í húfi með réttri framsetningu á vörum í 

dagvöruverslunum og margföldun getur orðið á vörusölu. Val á kynningarleiðum þarf 

hins vegar að íhuga vel út frá ýmsum hliðum allt eftir eðli vöru, aðstæðum og umhverfi. 

Því þarf að meta hvaða árangri er verið að reyna að ná þegar velja á rétta 

kynningaraðferð. 

Rannsóknartímabilið var sérstakalega áhugavert fyrir rannsakanda og þrátt fyrir að 

niðurstöðurnar hafi svarað ákveðnum spurningum þá vakna einnig fjölmargar í 

kjölfarið sem áhugavert gæti verið að fá svör við í komandi framtíð. Samstarfsaðilar 

voru allir afar hjálpsamir og skilningsríkir hvað varðar framkvæmd og vinnu á 

rannsóknartímabilinu og kann ég þeim og öðrum sem komu að verkinu bestu þakkir 

fyrir.   
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VIÐAUKI 1 – VIKA 1 

 

 

  

Vika 1 Vara í hillu án afsláttar 

Vika 1 Vara í hillu án afsláttar 
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VIÐAUKI 2 – VIKA 2 

  

Vika 2 vara í hillu með afslætti 

Vika 2 vara í hillu með afslætti 
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VIÐAUKI 3 – VIKA 3 

 

  

Vika 3 vara á gólfi 

Vika 3 vara á gólfi við enda gangs 
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VIÐAUKI 4 – VIKA 4 

 

Vika 4 vara á gólfi með afslætti 


