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Útdráttur 

Meginmarkmið ritgerðar var að greina hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru 

mikilvægir í netverslun. Umfjöllunarefni ritgerðar er netverslun með áþreifanlegar vörur 

þar sem seljendur varanna selja þær beint til neytenda (business-to-consumer). 

Framkvæmd var markaðsrannsókn þar sem spurningar voru byggðar á fræðilegu efni um 

netverslun og fyrri rannsóknum á viðfangsefninu. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð þar sem spurningalistanum var dreift á Facebook og í tölvupósti til 

nemenda í grunnnámi við Háskóla Íslands. Á tímabilinu 11. júlí – 20.nóvember 2016 

söfnuðust 641 svör til úrvinnslu. Notast var við SPSS forritið til úrvinnslu tölfræðilegra 

gagna. 

Helstu niðurstöður benda til þess að netverslanir eiga að leggja mikla áherslu á að 

byggja upp traust gagnvart kaupendum. Mjög mikilvægir þjónustueiginleikar eru allir þeir 

sem snúa að trausti og öryggi við kaup. Netverslun skal vera með vottaðar viðurkenningar 

um öruggar greiðsluaðferðir og framleiðsluábyrgð á seldum vörum. Mikilvægustu 

hönnunareiginleikar vefsíðna eru góðar og skýrar myndir af vörum, nákvæmar og 

skiljanlegar vöruupplýsingar, hraðvirk vefsíða og leitarvél og að auðvelt sé að finna þær 

vörur og upplýsingar sem leitað er að. Með þessa eiginleika að leiðarljósi á netverslunin 

að geta uppfyllt væntingar kaupenda. Íslenskar netverslanir sem snjallsímavæða vefsíður 

sínar geta náð forskoti á markaði, aukið sölu og tekið þátt í þeirri þróun sem á sér stað í 

netverslun.  
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1 Inngangur  

Netverslun hófst á miðjum níunda áratug síðustu aldar og hefur síðan tekið miklum 

breytingum í kjölfar tækniþróunar, auðveldara aðgengis að upplýsingum og aukinnar 

notkunar samfélagsmiðla. Árið 2013 höfðu 41% af netnotendum1 í heiminum keypt vörur 

í netverslun (Statistics and facts about global e-commerce, e. d.). Mikill vöxtur hefur verið 

í netverslun og árið 2014 jókst heildarvelta netverslunar á heimsvísu um 20% (A.T 

Kearney, 2015). Velta netverslunar á Íslandi jókst um 27% árið 2015 (Emil B. Karlsson 

2016). Netverslun vex mun hraðar en hefðbundin verslun og því áhugavert að skoða hana 

nánar (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson 2015). 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er netverslun með áþreifanlegar vörur til dæmis 

raftæki, fatnað eða bækur þar sem seljendur varanna selja þær beint til neytenda 

(business-to-consumer). Ekki er fjallað um sölu þjónustu á netinu, svo sem gistingu, 

farseðla eða aðgöngumiða. 

Verslun á netinu hefur ýmsa kosti. Hún er þægileg, sparar tíma og fyrirhöfn, veitir betra 

aðgengi að vörum og og býður upp á meira úrval (Kamarulzaman, 2011). Einn helsti 

ókosturinn, og meginástæða að neytendur versla ekki á netinu, er skortur á trausti (Lee, 

2002). 

Áður fyrr fengu neytendur upplýsingar um framboð á vörum í verslunum í gegnum 

auglýsingar í blöðum, tímaritum, sjónvarpi og útvarpi. Þeir þurftu að fara í verslunina til 

þess að skoða allt vöruúrvalið og fá nánari upplýsingar um vörurnar og ganga frá kaupum. 

Kauphegðun í netverslun er frábrugðin kauphegðun í hinni hefðbundnu verslun þar sem 

neytendur geta til dæmis byrjað að leita að vöru með leitarvél eins og Google, leitað álits 

vina og ættingja í gegnum samfélagsmiðla, farið í verslun til að meðhöndla vöruna og 

gengið síðan frá kaupumá netinu. 

Netverslanir þurfa að þekkja áhrif samfélagsmiðla á kauphegðun og gera sér grein fyrir 

mikilvægi þeirra til að geta nýtt þá rétt, bæði sem vettvang, og sem leið til kaupa í 

netverslun og samskiptaleið milli neytenda  og seljenda. 

                                                      

1 Netnotendur eru einstaklingar sem tengjast netinu gegnum tölvu eða snjalltæki á heimili sínu. 
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Með tilkomu netverslunar er kaupákvörðunarferlið, þar sem neytandinn greinir 

þörfina, leitar upplýsinga, metur valkosti og tekur ákvörðun, orðið margbreytilegra (Kotler 

og Keller, 2011). 

Hin öra tækniþróun síðustu áratuga hefur verið ein meginforsenda aukinnar 

netverslunar. Má þar meðal annars nefna notkun snjallsíma sem hefur bæði áhrif á bein 

kaup í netverslun og óbein kaup þar sem neytendur nota í auknum mæli snjallsíma til 

upplýsingaleitar í hefðbundinni verslun. (Lobaugh, Simpson og Ohri , 2015). 

Netverslanir eru í harðri samkeppni bæði sín á milli og við hefðbundnar verslanir. Mikil 

áhersla er lögð á þjónustu- og hönnunareiginleika netverslana til að mæta sem best 

væntingum viðskiptavina og efla þannig samkeppnishæfni. Þjónustueiginleikar vísa meðal 

annars til öryggis í viðskiptum, ábyrgðar, skilaréttar og persónulegrar þjónustu. 

Hönnunareiginleikar vísa meðal annars til viðmóts og umgjarðar vefsíðunnar þar sem 

þættir eins og hraði, leitarvél, skýrar myndir og vöruupplýsingar skipta miklu máli.  

Til þess að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum, kynnti höfundur sér 

fræðilegt efni um netverslun, kauphegðun, kaupákvörðunarferlið og fyrri rannsóknir 

tengdar kaupum í netverslun. Lögð var fyrir markaðsrannsókn á kauphegðun í netverslun 

kaup á raftækjum, áhrif samfélagsmiðla á kaup og hvaða þjónustu- og 

hönnunareiginleikar eru mikilvægir. Framkvæmt var greiningarpróf  til að kanna mun á 

afstöðu hópa eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi verið 

raftæki, til vægis valinna þjónustu-og hönnunareiginleika netverslana. 

 Í ritgerðinni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig, hvar og hvers vegna kaupa þátttakendur í netverslun? 

2. Hvernig og hvar kaupa þátttakendur raftæki? 

3. Hver eru áhrif samfélagsmiðla á kaup? 

4. Er munur á afstöðu hópa til þjónustu-og hönnunareiginleika? 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í 

netverslun? 

Niðurstöður rannsóknar geta nýst seljendum með netverslanir eða þeim sem hyggjast 

setja upp netverslun. Þær geta leitt í ljós hvaða eiginleikar eru mikilvægastir til að mæta 

væntingum viðskiptavina, skapa sem mest virði fyrir viðskiptavininn og hámarka hagnað. 



11 

Netverslun er hluti af þeirri framtíð sem íslenskar verslanir þurfa að horfa til. Þau fyrirtæki 

sem eru best undirbúin til að mæta þörfum viðskiptavina, með vel útfærða netverslun, 

geta náð verulegu forskoti á markaðnum. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta, sem eru kaflar 2-4, og hins 

vegar rannsóknarhluta sem eru kaflar 5-6. Kafli 2 fjallar um sögu netverslunar, gerð er 

grein fyrir mismunandi tegundum netverslunar, farið er yfir vöxt netverslunar bæði 

erlendis og innanlands og vikið að framtíð netverslunar. Kafli 3 er um kauphegðun 

neytenda og kaupákvörðunarferlið, gerð er grein fyrir fimm mismunandi þrepum ferlisins. 

Kafli 4 fjallar um áhrifaþætti á kauphegðun í netverslun og farið er yfir helstu þjónustu- 

og hönnunareiginleika netverslana. Kafli 5 gerir grein fyrir þeirri markaðsrannsókn sem 

gerð var í tengslum við ritgerðina. Þar er sett fram skilgreining á vandamáli, sagt frá 

undirbúningi, framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og greiningu gagna og niðurstöður 

kynntar. Í kafla 6, er umræða og lokaorð, þar sem svarað er þeim spurningum sem fram 

voru bornar í ritgerðinni og rannsóknarspurningunni. 
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2 Netverslun 

Netverslun (e-commerce) er viðskiptamódel þar sem kaupendur og seljendur eiga 

viðskipti í gegnum internetið. Viðskiptin eiga sér stað fyrir tilstilli stafrænnar tækni, það 

er með notkun tölvu, spjaldtölvu eða farsíma, þar sem kaupandinn getur verið heima hjá 

sér, í vinnunni eða á ferðinni þegar kaupin eiga sér stað (Laudon og Traver, 2013). 

Vefurinn (world-wide-web) hefur gert netverslun mögulega en netverslun, það er að 

segja viðskipti um netið hefur í víðari skilningi átt sér stað í mörg ár. Í meira en 30 ár hafa 

bankar notað rafrænan flutning fjármuna (electronic funds transfers) á milli banka og 

neytenda (Schneider, 2016). 

Helstu einkenni netverslunar eru þau, að hún er aðgengileg kaupendum óháð tíma og 

staðsetningu. Markaður netverslunarinnar er ekki bundinn við ákveðið svæði og hægt er 

að stunda viðskipti óháð svæðisskiptingu og landamæra (Laudon og Traver, 2013). Allir 

notendur internetsins eru mögulegur markaður netverslana eða um það bil 3.51 billjónir 

notenda (Internet users, e. d.; Kaur, 2011). Auðvelt aðgengi að netverslun minnkar 

viðskiptakostnað2 kaupanda. Kaupandi þarf ekki að fara í verslunina sjálfa, auðveldara er 

fyrir hann að skoða og bera saman vörur, hann sparar því tíma og fjármuni (Laudon og 

Traver, 2013). 

Veikleikar netverslunar eru meðal annars skortur á trausti og öryggi, hægar vefsíður, 

samskiptin fara ekki fram augliti til auglitis, seinkun á afhendingu og mikil hætta á að 

neytendur verði óánægðir með kaup. Mikill kostnaður fylgir stofnun netverslunar. Helstu 

kostnaðarliðir eru kynning verslunar, kostnaður við hugbúnað og tölvubúnað, 

uppsetningarkostnaður, kostnaður við hýsingu vefsíðu og netþjón og kostnaður við 

viðhald og uppfærslu vefsíðu til að standast nýjustu kröfur neytenda (Franco og Regi, 

2016; Kaur, 2011). 

Laudon (2013) nefnir aðstæður sem netverslun býr við sem hafa áhrif á vöxt 

netverslunar. Þær aðstæður eru alþjóðlegir tæknistaðlar, magn og gæði upplýsinga og 

notkun samfélagsmiðla. Netverslun er háð þeim alþjóðlegu tæknistöðlum sem móta 

internetið hverju sinni. Þessir alþjóðlegu tæknistaðlar internetsins gera það að verkum að 

                                                      

2 Viðskiptakostnaður er sá kostnaður sem kaupandi eyðir í tiltekin kaup. 
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kostnaður netverslana við að koma vörum inn á markað er töluvert lægri en hjá 

hefðbundnum verslunum. Alþjóðlegir tæknistaðlar lækka leitarkostnað kaupanda, það er 

að segja þann kostnað sem fer í vöruleit. Auðveldara er að finna og bera saman seljendur, 

verð og sendingarskilmála. Magn og gæði upplýsinga hefur aukist og stafræn tækni hefur 

auðveldað aðgengi bæði seljenda og kaupenda að upplýsingum um alla á markaði. Betra 

aðgengi að upplýsingum auðveldar samanburð á verði og kostnaði sem eykur gagnsæi 

verðlags. Netverslanir geta nýtt sér ýmsar upplýsingar um kaupendur, þar sem þær eiga 

auðveldara með að flokka viðskiptavini sína í markhópa og aðgreina vörur sínar og verð 

til að ná betur til ákveðinna markhópa. Tæknin gerir netversluninni kleift að koma 

einstaklingsmiðuðum skilaboðum til kaupenda byggðum á áhugamálum og fyrri kaupum. 

2.1 Saga netverslunar 

Internetið er sá miðill sem hefur náð mestri útbreiðslu á hvað skemmstum tíma. Innan 7 

ára frá upphafi þess voru 25% Bandaríkjamanna farnir að nota internetið (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Til samanburðar þá tók það 

útvarpið 8 ár að ná sömu útbreiðslu og sjónvarpið 23 ár að ná til 21% Bandaríkjamanna 

(Gene, 2004; Shagawat, 2011). Það eru 26 ár síðan fyrsta vefsíðan nxoc01.cern.ch fór í 

loftið á árinu 1990 (Press, 2015). Netverslun hófst á miðjum níunda áratugnum og óx hún 

mjög hratt allt fram að aldamótum 2000 þegar hin svokallaða netbóla sprakk (Laudon og 

Traver, 2013). 

1994-2001: Fyrsta salan í gegnum internetið var á pizzu frá Pizza Hut árið 1994 (Press, 

2015). Amazon var stofnað árið 1994 og Ebay árið 1995. Þessi fyrirtæki voru lengi vel 

uppistaðan í netverslun (Gridley, 2011). Amazon er í dag tólfta stærsta netverslun í 

heiminum og velti 107 billjón bandaríkjadölum árið 2015 (Kalish og Eng , 2015; Statistics 

and facts about Amazon, e. d.). Frá 1997 til 2000 voru fleiri en 12.000 netfyrirtæki stofnuð 

í Bandaríkjunum með fjárfestingum fyrir meira 100 billjónir bandaríkjadala. Af þessum 

12.000 fyrirtækjum fóru yfir 5.000 á hausinn þegar hin svokallaða netbóla sprakk 

(Schneider, 2016). 

2001-2006: Þær netverslanir sem höfðu lifað af þegar hin svokallaða netbóla sprakk, 

byrjuðu að sjá aukningu í sölu og hagnaði. Amazon sýndi hagnað í fyrsta sinn á seinasta 

ársfjórðungi 2001 (Amazon.com, Inc. History, e. d.). Árið 2002 sáu markaðssérfræðingar 

fyrir sér endalok netverslunar (Hale, 2004).  Þrátt fyrir bölsýnisspár margra um að 
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netverslun væri úr sögunni byrjaði hún að dafna aftur árið 2003 (United Nations, 2003). 

Það sem einkenndi netverslun fram til ársins 2006 var að hún var frumkvöðladrifin, mikið 

var um áhættufjárfestingar og í boði voru einfaldir vöruflokkar. Meðan hagvöxtur jókst þá 

jókst vöxtur netverslunar, en mun hraðar en áður (Laudon og Traver, 2013). 

2007 - Aukin áhersla er á samþættingu netverslunar og hefðbundinnar verslunar. Lögð 

er áhersla á bætta afkomu, einkenni frumkvöðla eru minni og regluverk og 

stjórnunarhættir hafa meiri áhrif en áður. „Flóknari“ vöruflokkar eru í boði í netverslunum 

(Laudon og Traver, 2013). Í kreppunni árið 2008 spjaraði netverslun sig betur en 

hefðbundnar verslanir (Kramer, 2009). Nýtt upphaf varð síðan með komu tæknibyltingar 

í snjallsímum, tölvum, samfélagsmiðlum og öppum. Áhersla er á tengingu við neytendur 

í gegnum stafræna tækni og opin og gagnvirk samskipti milli seljenda og kaupenda 

(Laudon og Traver, 2013). 

2.2 Tegundir netverslunar 

Til eru mismunandi útfærslur af netverslun eftir því hverjir eru seljendur og kaupendur. 

 Seljendur til neytenda  (business-to-consumer) þar sem fyrirtæki í smásölu selja 
almennum neytendum. Seljendur til neytenda geta verið netverslanir sem 
einnig eru með hefðbundnar verslanir líkt og Walmart eða eingöngu 
netverslanir líkt og Amazon (Statistics and facts about global e-commerce e. 
d.). 

 Seljendur til fyrirtækja (business-to-business) þar sem áherslan er á að selja 
vörur til annarra fyrirtækja (Laudon og Traver, 2013). Alibaba.com er dæmi um 
seljanda til fyrirtækja þar sem margir seljendur selja vörur til annarra seljenda 
eða fyrirtækja  (About Alibaba.com, e. d.). 

 Neytendur til neytenda (consumer-to-consumer) sem eru uppboðssíður þar 
sem neytendur geta selt bæði nýjar og notaðar vörur í vefsíðum eins og Ebay 
(Laudon og Traver, 2013). Ebay býður einnig upp á netverslun fyrir seljendur til 
neytenda (Who we are, e. d.). 

 Netverslun gegnum samfélagsmiðla (social e-commerce) er byggð á notkun 
samfélagsmiðla til að virkja mögulega kaupendur (Laudon og Traver, 2013). 

 Netverslun gegnum farsíma (m-commerce) sem er notkun snjallsíma til kaupa í 
netverslun (Laudon og Traver, 2013). 

 Staðbundin netverslun (local e-commerce) er netverslun með tilboð til 
neytenda sem eru háð því að þátttaka nái ákveðnu lágmarki (Laudon og Traver, 
2013). 
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Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er seljendur til neytenda (business-to-consumer) 

netverslanir. 

2.3 Erlend netverslun 

Á heimsvísu er áætluð velta netverslunar 1.915 trilljónir dala árið 2016 sem er 23,7% 

aukning frá 2015 þegar velta netverslunar var á heimsvísu 1.548 trilljónir dala. Áætlað er 

að árið 2020 verði velta netverslunar orðin 4.058 trilljónir dala og 14,6% af heildarsölu í 

smásölu („Worldwide Retail Ecommerce“, 2016). Helsta ástæða fyrir þessum hraða vexti 

er sú að netverslun heldur áfram að sækja inn á nýja markaði og fleiri hefðbundnar 

verslanir hasla sér völl í netverslun (A.T. Kearney, 2015). Annar áhrifaþáttur varðandi 

aukningu í sölu netverslunar er stöðug fjölgun neytenda sem hafa aðgang að internetinu 

(Schneider, 2016). 

Notendur internets í Evrópu eru 516 milljónir sem er 75% af heildarfjölda Evrópubúa, 

af þeim hafa 46% verslað á netinu eða 296 milljónir (Ecommerce Europe, 2016).  

Mynd 1 sýnir að netverslun í Evrópu hefur frá árinu 2011 vaxið ár frá ári. Mest óx velta 

netverslunar árið 2013 eða 22%. Árið 2015 var 13,3% aukning í veltu í Evrópu en á Íslandi 

var 8% aukning. Spáin fyrir 2016 er 12% veltuaukning (Ecommerce Europe, 2016). 

 

Mynd 1: Heildarvelta netverslunar í Evrópu (Ecommerce Europe, 2016) 

Könnun A.T. Kearney (2014) á kauphegðun í netverslun í yfir 10 löndum sýnir að 77% 

þátttakenda hafa keypt raftæki í netverslun síðastliðna 3 mánuði sem er hæsta hlutfall 
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vöruflokka. Eftir raftækjum kemur fatnaður og skór með 76% hlutfall og þjónusta með 

76% hlutfall. Í skýrslu um netverslun í Evrópu fyrir árið 2016, sem gefin var út af 

Ecommerce Europe (2016), samtökum rúmlega 25.000 netverslana í Evrópu, kemur fram 

að árið 2015 var 21,1% aukning í sölu á raftækjum í netverslun.  

2.4 Íslensk netverslun 

98% íbúa Íslands á aldrinum 16-74 ára hafa aðgang að internetinu, sem er hæsta hlutfall 

í Evrópu (Ecommerce Europe, 2016). Netnotendur á aldrinum 16-74 ára í löndum 

Evrópusambandsins er að meðaltali 75% (Hagtíðindi, 2015). 

Innlend netverslun á Íslandi, það er verslun á netinu milli íslenskra aðila, hefur ekki 

vaxið jafn hratt og netverslun á norðurlöndunum. Áætlað er að velta af innlendri 

netverslun á Íslandi hafi verið að lágmarki  5 milljarðar árið 2015, sem var 27% aukning 

frá árinu áður. Heildarvelta smásölu var um 398 milljarðar árið 2015 og því er innlend 

netverslun með 1,25% af heildarveltu í smásölu (Emil B. Karlsson, 2016; Hagstofa Íslands, 

e. d.a). Á norðurlöndum er innlend netverslun með 6% hlutfall af heildarveltu smásölu 

(Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). Mynd 2 sýnir aukning í veltu netverslunar 

á Íslandi frá árinu 2013 til 2015 (Emil B. Karlsson, 2016). 

 

Mynd 2: Velta innlendrar netverslunar 2013-2015 (Emil B.Karlsson, 2016) 

Árlegur vöxtur innlendrar netverslunar síðastliðin ár hefur þó verið sambærilegur og á 

norðurlöndunum eða um 15% (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). Milljarða 
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aukning var á árunum 2012-2013 hjá viðskiptavinum Borgunar sem heldur utan um öll 

kreditkortaviðskipti MasterCard og Visa. Árið 2013 var eytt 4,5 milljörðum íslenskra króna 

í erlenda netverslun eða 22% aukning milli ára (Milljarðaviðskipti á netinu, 2013). Erfitt 

getur þó verið að áætla nákvæmlega hver sé heildarvelta íslenskra netverslana því 

verslanir skila ekki inn virðisaukaskattsuppgjöri með sundurliðun á því hvort salan komi 

frá almennri verslun eða netverslun (Emil B. Karlsson, 2016). Raftæki eru stærsti 

vöruflokkurinn með um 46% af heildarveltu ársins 2013. Af heildarveltu sölu raftækja 

kemur 85% frá innlendri netverslun og 15% frá erlendri netverslun (Stefán Kalmansson og 

Emil B. Karlsson, 2015). 

Á árinu 2014 höfðu 66,4% Íslendinga keypt vöru í netverslun á undanförnum 12 

mánuðum, það var 9,7% aukning frá árinu 2013, sjá mynd 3  (Hagtíðindi, 2015). 

 

Mynd 3: Verslun einstaklinga á netinu, hlutfall af heildarmannfjölda, frá 2009 til 2014 (Hagtíðindi, 2015) 

Hagtíðindi (2015), sjá mynd 4, könnuðu einnig hvert væri upprunaland þeirra 

netverslana sem íslenskir kaupendur áttu viðskipti við. Í ljós kom að mesta aukning 

netverslunar milli áranna 2013 til 2014 var við lönd utan ESB og Bandaríkjanna Þá 

aukningu má rekja til netverslunar á vörum frá Kína sem jókst um 700% milli áranna 2012-

2013 og þá sérstaklega frá síðunni Aliexpress. (Milljarðaviðskipti á netinu, 2013). Helstu 

ástæður fyrir því að neytendur kjósa að versla við erlendar netverslanir eru 

samkeppnishæfari verð og meira úrval af vöru af þjónustu (Ecommerce Europe, 2016). 
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Mynd 4: Upprunaland netverslunar 2011,2013 og 2014 (Hagstofa Íslands , e. d.b) 

Helstu hömlur íslenskra netverslana eru lítill markaður sem gerir innlendum 

netverslunum erfitt fyrir í samkeppni við verðlag og vöruúrval erlendra netverslana. Opin 

spurning var lögð fyrir þátttakendur í könnun Rannsóknarseturs verslunar um hvaða 

breytingar þeir myndu vilja sjá í netverslun. Þeir nefndu meðal annars. lægri 

sendingarkostnað, jafnræði í skattlagningu og lækkun tolla og vörugjalda. Ísland er lítið 

land og flestir landsmenn þurfa ekki að leita langt í næstu verslun. Tækifæri íslenskrar 

netverslunar liggja í samruna hefðbundinna verslana og netverslana (Stefán Kalmansson 

og Emil B. Karlsson, 2015). 

2.5 Framtíð netverslunar 

Sú þróun sem hefur átt sér stað í tölvum, samskiptum og upplýsingaflæði hefur haft áhrif 

á hvernig fyrirtæki búa til virði fyrir viðskiptavini sína. Aldrei áður hafa verið jafn mikil 

tengsl á milli seljenda og kaupenda og aldrei hefur aðgengi að upplýsingum verið 

auðveldara. Stafræn tækni hefur leitt af sér nýja samskiptamáta, nýjar leiðir í auglýsingum 

og nýja sýn á hvernig byggja megi upp sambönd við neytendur (Kotler og Armstrong 

,2015). 

Algengt er að verslanir séu með heimasíðu og nýti sér nýjungar stafrænnar tækni eins 

og samfélagsmiðla og aukna notkun neytenda á snjallsímum og spjaldtölvum. Áætlað er 

að aukinn vöxtur í smásölu á næstu árum muni koma að mestu leyti frá netverslun, en 
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skilin á milli hefðbundinnar verslunar og netverslunar eru að verða óljósari (Stefán 

Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015).  

Þörfin fyrir hefðbundna verslun er enn til staðar. Hefðbundnar verslanir eru enn sú leið 

sem neytendur kjósa helst til að kaupa vörur. Í hefðbundinni verslun geta kaupendur 

prófað vörur, fengið aðstoð hjá sölufulltrúum og upplifað vörumerkið. Tveir þriðju 

kaupenda í netverslun fara í hefðbundna verslun, annaðhvort fyrir eða eftir kaupin (A.T. 

Kearney, 2014). 

Þróun stafrænnar tækni bendir til þess að umhverfi smásölu verði þannig að 

hefðbundin verslun og netverslun sameinist í auknum mæli í svokallaða alverslun 

(omnichannel) þar sem neytendur geta valið á milli mismunandi leiða til þess að nálgast 

upplýsingar og ganga frá kaupum. (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Ráðgjafafyrirtækið Deloitte hefur í 19 ár gefið út árlegar skýrslur um 250 stærstu 

smásöluaðila í heiminum. Í skýrslu sem Deloitte gaf út árið 2016 kemur fram að stafræn 

hegðun og væntingar neytenda hafi verið að þróast það hratt að söluaðilar hafa ekki náð 

að fylgjast með. Þeir hafa því dregist aftur úr og því hefur myndast það sem Deloitte kallar 

þjónustugap (new digital divide) eða hið nýja stafræna þjónustugap (Lobaugh of.l., 2015). 

Fleiri neytendur eru að nota stafræna tækni á meðan á kaupferlinu stendur (í 

verslunarferðinni), þar á meðal snjallsíma, spjaldtölvur og fartölvur, auk þess sem þeir 

höfðu aðgang að mun meira magni af stafrænum upplýsingum (Kalish, Eng og 

Riedmatten, 2015). Síðastliðin fimm ár hefur UPS, í samstarfi við comScore Inc., kannað 

hegðun kaupenda í netverslun (UPS, 2016). Niðurstöður UPS (2016) voru meðal annars 

þær að 28% snjallsímanotenda nota símann sinn í hefðbundinni verslun til þess að leita 

að nánari upplýsingum um vöru og verð. Deloitte segir áhrif stafrænnar tækni á 

kaupferlið, stafræna áhrifaþáttinn, (digital influence factor), hafa haft bein áhrif á 36% af 

heildarsölu í hefðbundinni verslun árið 2013, eða um 1,1 trilljón bandaríkja dala það er 

fjórum sinnum meira en öll sala í gegnum netverslun. Stafræni áhrifaþátturinn er hlutfall 

af sölu í hefðbundnum verslunum þar sem salan hefur orðið fyrir áhrifum af notkun 

neytandans á stafrænum tækjum, til dæmis borðtölva, fartölva, spjaldtölva, snjallsíma, 

snjallúra og snjalltækja. Þessi áhrifaþáttur hefur vaxið gríðarlega hratt og hefur áhrif á 

hvernig neytendur versla og taka ákvarðanir auk þess sem hann eykur væntingar 

neytenda um framboð á stafrænum lausnum frá söluaðila (Lobaugh of.l., 2015). 
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Neytendasamtökin eru að hanna Neytendaapp sem auðveldar neytendum að kanna 

verðmun milli seljenda. Fyrst verður hægt að bera saman verð á matvöru en seinna meir 

munu aðrar vörutegundir bætast við t.d raftæki, íþróttavörur og leikföng (Maður fær 

náttúrlega bara áfall, 2016). 

Á meðan margir söluaðilar halda áfram að leggja áherslu á stafræna tækni sem 

kaupleið, þá sýnir rannsókn Deloitte að stafræn tækni er ekki bara að auka netverslun 

heldur hefur hún einnig áhrif á kauphegðun sem kallar á samhæfingu við hefðbundna 

verslun (Kalish of.l., 2015). Leitin að vörum og upplýsingum á netinu er mikilvægari 

áhrifaþáttur í kauphegðun í netverslun, heldur en kaupin sjálf (Solomon, Bamossy, 

Askegaard og Hogg, 2013). 

2.6 Snjallsímar og samfélagsmiðlar 

Snjallsíminn er orðinn stærsti áhrifavaldur í smásölu. Talið er að 65% af mannkyninu séu 

orðnir farsímanotendur og að 83% af internetnotkun fari í gegnum snjallsíma og 

spjaldtölvur (Kalish og Eng, 2015). 59% Íslendinga nota snjallsíma til internetnotkunar 

(Hagtíðindi, 2015). Kaup í gegnum snjallsíma er að aukast og næstum 50% snjallsíma 

eigenda á Norðurlöndunum hafa keypt vörur í netverslun með símanum. Frá árinu 2012 

til 2016 varð 219% aukning á kaupum í gegnum farsíma í Svíþjóð, 140% í Noregi og 114% 

í Danmörku. Aukningin hefur verið meiri á meðal eldri neytenda heldur en yngri, þannig 

að verslun með snjallsíma er ekki eingöngu bundin við yngri kynslóðina. Helsta ástæða 

fyrir kaupum í snjallsíma er sú að síminn er í hendinni og næst kaupandanum þegar 

ákvörðun um kaup er tekin (DIBS, 2016). Áætlun fyrir árin 2015-2018 gerir ráð fyrir að 

netverslun í gegnum farsíma verði 638 billjónir bandaríkjadala, sem er sambærileg 

upphæð og heildarvelta netverslunar var árið 2014 (Kalish og Eng, 2015). 

Könnun UPS (2016) sýnir að 44% snjallsímanotenda hafa keypt vörur í netverslun í 

gegnum símann sinn, sem er 3% aukning frá árinu 2015. Þeir sem keyptu helst í gegnum 

snjallsíma eru „aldamótabörnin“ fólk á aldrinum 18-34 ára, eða 63%. Samkvæmt könnun 

UPS fylgja 39% svarenda söluaðila á samfélagsmiðli, 34% þeirra hafa orðið fyrir áhrifum 

eftir að hafa séð viðkomandi vöru á samfélagsmiðli og 23% svarenda hafa keypt vöru beint 

í gegnum samfélagsmiðil. Helstu ástæður sem gefnar voru fyrir kaupum í gegnum 

samfélagsmiðla voru meðal annars, að kaupendur vilja skoða vöruúrval frá mörgum 

aðilum í gegnum einn miðil, það er fljótlegra og viðkomandi er oft á samfélagsmiðlum.  
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3 Kauphegðun og kaupákvörðunarferlið 

Kauphegðun vísar til þess hvernig neytendur, þar með taldir hópar og fyrirtæki, velja, 

kaupa, nota og ráðstafa vöru, þjónustu, hugmyndum eða tilraunum, til að svala þörfum 

sínum og löngunum (Solomon o.fl., 2013). Netverslanir sem vilja ná árangri þurfa að 

tengjast viðskiptavinum sínum, kunna skil á kenningum um kauphegðun og átta sig á því 

hvernig hún raunverulega er (Kotler og Keller, 2011). Kauphegðun er flókin samsetning 

menningarlegra, félagslegra, persónulegra og sálfræðilegra áhrifaþátta. 

Markaðsfræðingar geta ekki stjórnað þessum áhrifaþáttum en verða að taka tillit til þeirra 

í starfi sínu. Kauphegðun getur verið mismunandi eftir hversu ítarlega kaupandinn fer í 

gegnum kaupákvörðunarferlið og hversu mikinn greinarmun hann gerir á vörutegundum 

(Kotler og Armstrong, 2015). 

Seljendur sem skilja hvernig ákvörðun um kaup er tekin geta haft áhrif á ákvörðun 

kaupanda með því að hanna og skipuleggja netverslanir og þjónustu með tilliti til þess 

(Kotler og Keller, 2011). 

Kaupákvörðunarferlið, sjá mynd 5,  nær yfir fimm skref sem tekin eru þegar keyptar 

eru vörur eða þjónusta. Þörfin er greind, upplýsinga er leitað , valkostir eru metnir, 

ákvörðun er tekin og að lokum eru áhrif metin eftir kaup (Kotler og Keller, 2011). 

 

Mynd 5 Kaupákvörðunarferlið (Kotler og Keller, 2011). 

Ferlið er ekki alltaf línulegt og kaupandinn fer heldur ekki alltaf í gegnum allt ferlið. 

Stundum breytist röðun skrefanna, eða skrefum er sleppt, eftir því hvert flækjustigið er 

eða vöruúrvalið. Ferlið getur hafist löngu áður en kaupin sjálf fara fram og áhrif þess varið 

löngu eftir kaup (Kotler og Keller, 2011). 

Fyrsta skrefið í kaupákvörðunarferlinu er að greina þörfina. Mikilvægt er að átta sig á 

hvaða þættir og aðstæður skapa þörf neytenda (Kotler og Keller, 2011). Niðurstöður 

Deloitte um áhrif stafrænnar tækni á kaupákvörðunarferlið eru þær að 70% neytenda 

stjórna sínu eigin kaupákvörðunarferli þar sem þörfin fyrir vöruna kviknar án áhrifa frá 
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söluaðila eða auglýsingu. Aðeins 30% fara í gegnum fyrsta skrefið þar sem þörfin fyrir vöru 

er vakin af söluaðila eða vegna auglýsingar (Lobaugh of.l, 2015). 

Eftir að þörfin hefur verið greind fer kaupandi að leita upplýsinga um vöruna eða 

þjónustuna. Við upplýsingaleitina þá les kaupandi sér til um eiginleika vöru, leitar að 

sambærilegum vörum frá öðrum framleiðendum og kynnir sér verð (Kotler og Keller, 

2011). Þegar kaupendur leita upplýsinga reyna 67% þeirra að nálgast upplýsingar um 

vöruna á vefsíðu verslunar, en næstum jafn margir eða 61% nota leitarvélar, eins og til 

dæmis Google, til almennrar upplýsingaleitar (Lobaugh of.l, 2015). 

Mat valkosta fer fram eftir að kaupandi hefur aflað nægilegra upplýsinga um vöru eða 

þjónustu. Kaupandinn horfir mest til þeirra vara sem hafa þá eiginleika að uppfylla þann 

ávinning sem hann sækist eftir (Kotler og Keller, 2011). Á meðan mat valkosta fer fram, 

lesa 67% neytanda umsagnir um vöru á netinu (Lobaugh of.l, 2015). 

Fjórða skrefið er ákvörðun um kaup. Hér hefur kaupandi tekið ákvörðun um hvaða vöru 

eða þjónustu hann muni kaupa og hvar og hvenær hann muni kaupa hana. Það eru tveir 

þættir sem hafa áhrif á kaupáform og kaupákvörðunina, annars vegar skoðun annarra og 

hins vegar ýmsir skynjaðir áhættuþættir sem gætu komið í veg fyrir eða frestað 

ákvörðuninni um kaup (Kotler og Keller, 2011). Niðurstöður könnunar Deloitte er að 13% 

neytenda velja að versla á netinu og sækja í verslun, 25% neytenda sögðu að þessi leið 

væri sú sem þeir myndu velja í framtíðinni (Lobaugh of.l, 2015). 

Lokaskrefið eru þau eftirkaupaáhrif sem kaupandi upplifir. Er hann ánægður eða 

óánægður með kaupin. Kaupandinn heldur áfram að leita að jákvæðum upplýsingum um 

vöruna eða þjónustuna til staðfestingar um að hann hafi tekið rétta ákvörðun (Kotler og 

Keller, 2011). 

Lýsa má kaupákvörðunarferlinu á netinu sem ferli sem er í stöðugri þróun vegna þess 

stafræna viðmóts sem netið býður upp á. Þróunin mótast af því hvernig seljendur og 

kaupendur hafa nýtt sér starfræna viðmótið í netverslun (Bucklin, Lattin, Ansari, Steckle, 

2002). 

Kaupákvörðunarferlið getur verið rofið frá hinni eiginlegu verslunarferð, þar sem 

upplýsingaleit, mat valkosta og ákvörðun getur átt sér stað fyrir eða eftir verslunarferð 

vegna þess að neytendur versla núna öðruvísi. Margir neytendur hafa þegar tekið 

ákvörðun um hvað þeir ætla að kaupa áður en þeir ganga inn um dyr verslunar. Þeir eru 
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oft með nákvæmar og einstaklingsbundnar ástæður fyrir kaupunum sem eru drifin áfram 

af fyrirfram söfnuðum upplýsingum sem þeir treysta og er oftar en ekki stýrt af 

seljandanum. 34% neytenda nota stafræn tæki þegar þeir versla inni í hefðbundinni 

verslun. Stafræn tækni hefur áhrif á kaupákvörðunarferli 62% neytenda sem kaupa 

raftæki. Áhrif hinnar stafrænu tækni eru mest í í upplýsingaleitinni og mati valkosta, þar 

sem neytendur leita upplýsinga um vöruna á netinu, annaðhvort á vefsíðum eða með því 

að nota leitarvélar. 67% neytanda sem kaupa raftæki lesa umsagnir á netinu til þess að 

styðja við ákvarðanatökuna (Lobaugh of.l, 2015). 

Stafræn tækni í öllum formum eins og fartölvum, spjaldtölvum og snjallsímum hefur 

áhrif á 36% af þriggja trilljóna bandaríkjadala veltu í smásölu í heiminum. Í dag eru 

neytendur og snjalltækið þeirra eitt. Nauðsynlegt er fyrir seljendur að taka tillit til 

notkunar stafrænnar tækni hjá neytendum og aðlaga starfsemi sína að þeirri þróun, 

annars eiga þeir í hættu á að  geta ekki mætti væntingum viðskiptavina sinna (Lobaugh, 

Simpson, og Ohri 2014). 
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4 Áhrif á kauphegðun í netverslun 

Flestir neytendur versla bæði í hefðbundnum verslunum og í netverslunum (Rajamma, 

Paswan og Ganesh, 2007). Fyrri rannsóknir bentu til þess að munur væri á þeim sem versla 

í netverslunum og þeim sem versla í hefðbundnum verslunum. Kaupendur í netverslun 

voru yngri, ríkari, betur menntaðri, með hærra tölvulæsi (computer literacy) og eyddu 

meiri tíma á internetinu (Swinyard og Smith, 2003). Í dag fer aldurs- og kynjamunur þeirra 

sem versla í netverslunum minnkandi. Samkvæmt könnun UPS (2016) hafa 54% 

aldamótabarna (millenials), fólk á aldrinum 18-36 ára, keypt vörur í netverslun, en 49% 

þeirra sem eru eldri en 36 ára. Vöruflokkar höfða þó mismunandi til kynja. Konur kaupa 

frekar föt í netverslun á meðan ungir karlmenn kaupa frekar raftæki og tölvubúnað 

(Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Ein helsta skýring þess að neytendur kjósi netverslanir umfram hefðbundnar verslanir 

er lægra vöruverð. Þeir sem versla á netinu telja sig fá aukið virði fyrir peningana sem þeir 

versla með, miðað við þann tíma og fyrirhöfn sem fer í að bera saman vörur og leita að 

bestu verðunum (Kamarulzaman, 2011). 

4.1 Þjónustu- og hönnunareiginleikar 

Gunnar Thorbergs Sigurðsson sérfræðingur í netverslun setti fram fimm markmið 

netverslunar, bein sala í netverslun, óbein sala í netverslun, þar sem kaupandi leitar 

upplýsinga sem gætu leitt til kaupa í hefðbundinni verslun, þjónusta, samskipti og kynning 

á vörumerkinu (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015).  

Helstu eiginleikar netverslana, sem vega þyngra en aðrir og skýra það hvers vegna 

neytendur kjósa að versla á netinu, eru þægindi, frelsi og friðhelgi einkalífs, hönnun og 

útlit vefsíðu og sérsniðnir valmöguleikar (Kamarulzaman, 2011). 

Að mati margra þeirra sem versla á netinu eru helstu kostir þessir: engin mannleg 

samskipti, ekkert starfsfólk, engir aðrir viðskiptavinir, engir fjölskyldumeðlimir sem þurfa 

að koma með og engar raðir. Neytandanum líður eins og hann hafi aukið frelsi og stjórn á 

kaupunum þegar hann þarf ekki að tala við starfsfólk til þess að ganga frá kaupum. Það 

finnst honum jákvætt af tveimur ástæðum. Starfsfólk er ekki nægilega hjálpsamlegt eða 

illa upplýst og það skapar þrýsting á kaupandann að þurfa að kaupa vöruna (Wolfinbarger 

og Gilly, 2001). 
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Þeir sem versla á netinu sögðust oft hafa ákveðin kaup í huga og yfirleitt skipuleggja 

kaup sín á netinu. Helsta ástæða þess að neytendur eru yfirleitt ekki hvatvísir í kaupum á 

netinu er sú að þeir fá ekki vöruna í hendurnar strax og það getur verið erfitt að skila þeim 

vörum sem þeir sjái eftir að hafa keypt. Neytendur geta auðveldlega frestað kaupum á 

netinu, því ákvörðunin hefur ekki krafist mikillar fyrirhafnar og það er lítill þrýstingur á að 

ljúka kaupum. Það er alltaf hægt hugsa sig betur um og fara á vefsíðuna seinna og ganga 

frá kaupum (Wolfinbarger og Gilly, 2001). 

Helstu áhyggjur neytenda við kaup á netinu, eru vandræði með afhendingar, 

ruslpóstur, flókin hönnun vefsíðna og hættan á að persónulegar upplýsingar gætu lekið 

til þriðja aðila. Þessar áhyggjur draga úr líkunum á því að neytandinn versli á netinu. 

(Kamarulzaman, 2011). Skortur á trausti hefur alltaf verið ein ein helsta skýring þess hvers 

vegna neytendur versla ekki á netinu (Lee, 2002). Að geta ekki séð og snert vöruna eða 

fengið hana afhenda strax hefur einnig áhrif á að neytendur vilja ekki kaupa í netverslun 

(Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Fyrsta skref netverslana ætti að vera að byggja upp áreiðanleika og traust (Lee, 2002). 

Að tryggja öryggi vefsíðna felur í sér að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar brjótist inn 

á netþjón seljenda og komist yfir persónulegar upplýsingar um viðskiptavini (Kaur, 2011). 

Upplýsingar á vefsíðunni skulu vera réttar, loforð um uppgefinn afhendingartíma standist 

og fyllsta öryggis sé gætt í meðferð persónuupplýsinga (Zhang og Tang, 2006). Vefsíðan 

verður að birta merki þeirra kerfa sem hún notast við til þess að tryggja öryggi 

persónuupplýsinga og sýna að öruggt sé að versla í viðkomandi netverslun (Lee, 2002). 

Ábyrgðarskilmálar eiga að vera skýrir og aðgengilegir fyrir og eftir kaup. Bakgrunnur 

netverslunar á að koma fram á vefsíðunni, einnig orðspor eigenda hennar og auglýsingar 

þriðja aðila (Zhang og Tang , 2006). 

Mikilvægt er að viðmót vefsíðu netverslunar mæti væntingum neytenda (Schneider, 

2016). Helstu eiginleikar góðra netverslana eru skýrar myndir af vörum, góð vörulýsing, 

skilvirk leitarvél, bakgrunnur og litur á vefsíðunni, birtar eru bakgrunnsupplýsingar um 

rekstraraðila, hraðvirkur og upplýsandi gagnagrunnur og hversu þægilegt er að vafra um 

vefsíðuna (Lee, 2002;  Zhang og Tang, 2006). 

Vefsíðan skal vera hönnuð eftir því hvernig neytandinn vafrar um síðuna, ekki eftir 

skipulagi fyrirtækisins (Schneider, 2016). Vefsíðan þarf helst að vera snjallsímavæn 
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(mobile friendly) þar sem sífellt fleiri neytendur kjósa að kaupa í gegnum snjallsíma (DIBS, 

2016). Vefsíður netverslana eiga að vera hannaðar þannig að kaupandinn geti smellt á 

mynd af vörunni og við það opnist gluggi (pop-up-window) með nánari upplýsingum um 

vöruna, verð, stærðir, liti og lagerstöðu (Solomon of.l., 2013). Neytandinn vill hraða 

leitarvél og að auðvelt sé að vafra um síðuna og skoða vörur því í netversluninni getur 

hann ekki séð eða prófað vörurnar. Hann vill líka geta skoðað hvaða vöruframboð 

verslunin býður upp á og borið saman verð frá mismunandi seljendum (Lee, 2002). 

Viðmælendur í rannsókn Wolfinbarger og Gilly (2001) töldu sig ekki líklegri til þess að velja 

litríkar og áberandi aðgerðir á vefsíðu. Þeir höfðu meiri áhuga á að finna þær upplýsingar 

sem þeir væru að leita að og að kaupferlið á vefsíðunni væri einfalt og fljótlegt. Einfalt 

kaupferli felur í sér að ekki þurfi að fara af síðunni til þess að setja vöru í körfu og við 

frágang kaupa nægi að fylla út persónuupplýsingar á einni síðu (Solomon of.l., 2013). 

Sérsniðnir valkostir eru taldir ýta undir endurtekin kaup hjá viðkomandi netverslun. Reynt 

er að mæta persónulegum þörfum hvers og eins viðskiptavinar með sérsniðnum 

eiginleikum (Zhang og Tang, 2006). Þeir koma sér vel þegar kemur að því að rekja 

sendingu, skoða kaupsögu, vista upplýsingar um viðskiptavin til þess að flýta fyrir 

kaupferlinu næst þegar vara yrði keypt og fá tilkynningar í tölvupósti um nýjar vörur og 

tilboð (Kamarulzaman, 2011). Mikilvægt er að kaupendur geti sjálfir fylgst með 

afhendingarferlinu og séu upplýstir um hvar í ferlinu varan þeirra sé (Zhang og Tang, 

2006). 

Jákvæð eftirkaupaáhrif er hægt að skapa með skjótri afhendingu á vöru, valkostum um 

skil á vöru eftir kaup, ef kaupandinn er ekki ánægður með vöruna, og að upplýsingar um 

afhendingarskilmála, skilarétt og ábyrgð séu birtar á vefsíðunni (Lee, 2002). 
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5 Markaðsrannsókn 

Viðfangsefni markaðsrannsóknar er kauphegðun í netverslun, kaup á raftækjum í 

netverslun, áhrif samfélagsmiðla á kaup og mikilvægi þjónustu- og hönnunareiginleika. Í 

þessum kafla er vandamálið skilgreint og gerð er grein fyrir , undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknar, spurningalistanum, gagnaöflun, greiningu gagna og úrvinnslu. Að lokum er 

farið yfir niðurstöður rannsóknar. 

5.1 Skilgreining á vandamáli 

Þjónustu- og hönnunareiginleikar netverslana skipta miklu máli þegar kemur að því hvers 

vegna neytendur kaupa í netverslun. Kaup á raftækjum eru einnig könnuð þar sem raftæki 

er stærsti vöruflokkur í innlendri netverslun með 46% af heildarveltu ársins 2013 (Stefán 

Kalmansson og Emil B. Karlsson 2015).  

Markaðsrannsóknin var ætlað að varpa ljósi á eftirfarandi spurningar: 

1. Hvernig, hvar og hvers vegna kaupa þátttakendur í netverslun? 

2. Hvernig og hvar kaupa þátttakendur raftæki? 

3. Hver eru áhrif samfélagsmiðla á kaup? 

4. Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í netverslun? 

5. Er munur á afstöðu hópa til þjónustu-og hönnunareiginleika? 

Framkvæmt var greiningarpróf til að kanna mun á afstöðu hópa eftir kyni, aldri, 

menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi verið raftæki til vægis eftirfarandi 

fullyrðingum sem ástæður fyrir kaupum á netinu og vægi þjónustu- og hönnunareiginleika 

netverslana. 

 Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun 

 Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að upplýsingum um vöru 

 Netverslun er einnig með hefðbundna verslun 

 Uppgefinn afhendingatími stenst 

 Auðvelt að finna þær vörur sem leitað er að 

 Myndir af vörum séu skýrar og sýni hvernig varan lítur út 
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Niðurstöður rannsóknar geta nýst seljendum með netverslanir eða þeim sem hyggjast 

setja upp netverslun. Þær geta leitt í ljós hvaða eiginleikar eru mikilvægir til að mæta 

væntingum viðskiptavina, skapa sem mest virði fyrir viðskiptavininn og hámarka hagnað.  

5.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð. Megindleg rannsóknaraðferð hefur það 

markmið að mæla og bera saman viðhorf, athafnir og einkenni einstaklinga og hópa með 

tölfræðilegum hætti (Burns og Bush 2014). Könnunin var rafræn þar sem óskað er eftir 

þátttakendum í gegnum Facebook og í tölvupósti.  

5.3 Spurningalistinn 

Spurningalistinn er saminn af höfundi ritgerðar. Fimm einstaklingar lásu yfir 

spurningalistann og lögðu sitt að mörkum með ábendingum um það sem betur mætti 

fara. Spurningalistinn skiptist í sjö hluta. 

 Í fyrsta hluta eru spurningar sem tengjast almennt kaupum í netverslun.  

 Í öðrum hluta eru átta fullyrðingar um hversu ósammála eða sammála svarandi 
er um ástæður þess að hann/hún kaupir í netverslun.  

 Í þriðja hluta eru átta fullyrðingar um upplýsingaleit, póstlista og 
samfélagsmiðla netverslana og spurt hversu ósammála eða sammála svarandi 
er fullyrðingunum. 

 Í fjórða hluta eru níu fullyrðingar um hversu mikilvæga eða ómikilvæga svarandi 
telji þjónustueiginleika netverslana. 

 Í fimmta hluta eru átta fullyrðingar um hversu mikilvæga eða ómikilvæga 
svarandi telji hönnunareiginleika vefsíðu netverslana. 

 Sjötti hluti er tengdur kaupum á raftækjum í netverslunum. 

 Í sjöunda hluta eru bakgrunnspurningar um kyn, aldur, menntun, tekjur og 
búsetu. 

Spurningalistann má finna í viðauka. 

5.4 Gagnaöflun 

Spurningalistinn var aðgengilegur á vefsíðunni http://www.questionpro.com/ þar sem 

honum var dreift í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook og með tölvupósti sem sendur 

var á 7.521 nemendur í grunnnámi í Háskóla Íslands. Notast var við þægindaúrtak þar sem 

ekki er fyrirfram ákveðið þýði sem úrtakið er unnið upp úr. Reynt var að hafa úrtakið 
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fjölbreytt með því að biðja vini og fjölskyldu höfundar að deila spurningalistanum á sinni 

persónulegu Facebook síðu og ná þannig fram ákveðinni aldurs- og búsetudreifingu. Á 

tímabilinu 11.júlí – 20.nóvember 2016 tóku 968 þátttakendur þátt í könnuninni en 680 

luku henni. Hlutfall þeirra sem luku könnun er 70,25%. Ógild svör voru 39 eða 33,6% og 

eftir stóðu 641 svör til úrvinnslu. 

5.5 Greining gagna og úrvinnsla 

Lagt var upp með að ná úrtaki með að minnsta kosti 300 gildum svörum. Spurningalistinn 

var sendur á nemendur Háskóla Íslands þann 1.nóvember 2016 og úrtakið fór fram úr 300 

gildum svörum. Svör voru að berast jafnt og þétt dagana 1.nóvember – 20.nóvember. 

Eftir að úrtakið var komið yfir 600 svör var ákveðið að loka fyrir könnun þegar um 24 tímar 

voru liðnir frá því að seinasta svar barst. 

Eftir að könnun lauk voru gögn hreinsuð í SPSS og Excel. Svör voru talin ógild ef 

þátttakendur hættu í miðri könnun eða svöruðu ekki tveimur eða fleiri spurningum. Gerð 

var undantekning frá þeirri reglu í tilviki 23 þátttakenda sem svöruðu ekki spurningu um 

laun. Hreinsuð voru út 327 ógild svör. 

Gerð var breyting á hópum og flokkum fækkað svo fram kæmi nákvæmari munur á 

afstöðu hópa. Breyting var gerð á aldursdreifingu, þar sem flokkum var fækkað úr fimm í 

þrjá. Aldur er flokkaður í 16-19 ára, 20-39 ára og 50 ára og eldri. Varðandi tíðni kaupa í 

netverslun var flokkum fækkað úr fimm í þrjá. Tíðnin er því flokkuð eftir 1-4 sinnum, 5 

sinnum eða oftar og hef ekki keypt í netverslun síðastliðna 12 mánuði. Þátttakendum með 

tilliti til launa er skipt í þrjá flokka í stað 6 flokka og eru nú undir 200 þúsund, 200-400 

þúsund og 400 þúsund og meira. 

Opin svör þátttakenda um hvers vegna þeir hafi ekki verslaði í netverslun eða keypt 

raftæki á netinu voru greind eftir lýsingu og flokkuð. Svör um hvar þeir hafi keypt raftæki 

voru flokkuð eftir netverslunum sem nefndar eru og hvort um sé að ræða innlenda eða 

erlenda netverslun. 

Notast var við SPSS forritið til úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Byrjað var að fá lýsandi 

gögn um meðaltal, staðalfrávik, efri og neðri mörk. Notast var við eftirfarandi tölfræðipróf 

við úrvinnslu gagna. 
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 Óháð t-próf til að reikna mun á tveimur meðaltölum , það er að segja körlum 
eða konum, eða hvort þátttakendur hefðu keypt raftæki eða ekki. 

 Anova dreifigreining til að reikna hvort munur er á þremur eða fleiri 
meðaltölum hópa,það er að segja aldri, menntun, eða launum. Ef það kemur 
fram munur á milli meðaltala hópa þá er notað Tukey eftirápróf til að kanna á 
milli hvaða hópa er munur á afstöðu.  

Aðeins er talað um mun í niðurstöðum þegar hann er tölfræðilega marktækur við 5% 

marktektarmörk. 

5.6 Niðurstöður 

Niðurstöður miðast við 641 gild svör. Í kafla 5.6.1 er gert grein fyrir markverðustu 

niðurstöðum könnunar. Í kafla 5.6.2 er þátttakendum lýst og í kafla 5.6.3 er farið yfir 

lýsandi tölfræði fyrir meðaltöl og hvort marktækur munur sé á afstöðu til valdra 

fullyrðinga. Til að auðvelda skilning á niðurstöðum eru þær settar fram með myndrænum 

hætti og í töflum. 

5.6.1 Helstu niðurstöður 

Hlutfall þátttakenda sem keypt hafa vörur í netverslun er 95,3% (+/- 1,64%). Hjá flestum 

þeirra eða 75,6% (+/- 6,6%) eru minna en 3 mánuðir liðnir frá síðustu kaupum. Rúmlega 

helmingur þeirra sem keypt hafa í netverslun hafa keypt vörur 5 sinnum eða oftar 

síðastliðna 12 mánuði eða 52,6% (+/- 9,6%). Kaup í netverslun eru algengust í fartölvu eða 

í 84% tilvika (+/-5,2%), næst á eftir eru kaup í farsíma eða 11% (+/-5,2%) og svo kaup í 

spjaldtölvu sem er 5% (+/-5,2%).  

Þær fullyrðingar sem þátttakendur eru mest sammála um sem ástæður fyrir kaupum í 

netverslun eru þær að geta verslað á þeim tíma og stað sem þeim hentar og áunninn 

tímasparnaður. Þeir eru einnig sammála því að það sé hagstæðara að versla í netverslun 

en í hefðbundinni verslun og að auðvelt sé að bera saman vörur og eiginleika þeirra. Tafla 

1 sýnir helstu meðaltöl fullyrðingarinnar : Ég kaupi í netverslun því af því að. 
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Tafla 1 Helstu niðurstöður: Ég kaupi í netverslun af því að 

 

Hlutfall þátttakenda sem hafa keypt raftæki í netverslun síðastliðna 12 mánuði er 33%. 

Af innlendum netverslunum er ELKO oftast nefnt eða í 47,8% (+/- 16%) tilfella sem seljandi 

raftækjanna. Í kaupum frá erlendum netverslunum nefndu þátttakendur oftast Aliexpress 

eða í 35,6% (+/- 8%) tilfella. Hlutfall kaupa á raftækjum er 47% (+/- 3,1%) í innlendum 

netverslunum. Þátttakendur eru líklegir til að kaupa raftæki aftur af þeirri netverslun sem 

þeir versluðu við síðast. Þeir eru sammála því að lesa umsagnir annarra notenda um 

raftæki áður en raftæki eru keypt. 

Þátttakendur eru hvorki sammála né ósammála því að hafa keypt vörur eftir að hafa 

séð auglýsingu á Facebook. Þeir eru heldur ekki sammála né ósammála því að skoða 

Facebook síður netverslana í leit að upplýsingum um vöru. Þeir eru ósammála því að hafa 

keypt vöru eftir að hafa séð auglýsingu á Instagram eða Snapchat. Tafla 2 sýnir meðaltöl 

fyrir helstu niðurstöður um áhrif samfélagsmiðla á kaup. 

Tafla 2 Helstu niðurstöður áhrif samfélagsmiðla á kaup í netverslun 

 

M SE SD

Ég vil geta verslað á þeim tíma sem hentar mér 1,76 0,033 0,826

Ég vil geta verslað á þeim stað sem hentar mér 1,79 0,033 0,820

Það sparar mér tíma 1,82 0,039 0,954

Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun 2,13 0,042 1,033

Auðvelt er að bera saman vörur og eiginleika þeirra 2,15 0,040 0,997

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)

M SE SD

Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að 

upplýsingum um vöru
2,68 0,052 1,286

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Facebook
2,89 0,057 1,414

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Instagram  
3,97 0,052 1,283

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Snapchat
4,04 0,051 1,262

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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Þeir þjónustueiginleikar sem taldir eru mikilvægastir snúa að trausti og öryggi við kaup. 

Mjög mikilvægt er að netverslun sé með vottaðar viðurkenningar um öruggar 

greiðsluaðferðir og að framleiðsluábyrgð sé á seldum vörum. Tafla 3 sýnir meðaltöl fyrir 

helstu niðurstöður fullyrðinga tengdum þjónustueiginleikum. 

Tafla 3 Helstu niðurstöður þjónustueiginleika 

 

Margir hönnunareiginleikar vefsíðna eru taldir mjög mikilvægir. Mikilvægastir þeirra 

eru skýrar myndir af vörum og skýrar vöruupplýsingar Mjög mikilvægt er að auðvelt sé að 

finna vörur á vefsíðunni og skilmála um afhendingarmáta, ábyrgð og vöruskil. Hraði 

vefsíðu er einnig mjög mikilvægur og að leitarvél vefsíðunnar sé hraðvirk.  Tafla 4 sýnir 

meðaltöl fyrir helstu niðurstöður tengdar hönnunareiginleikum. 

Tafla 4 Helstu niðurstöður hönnunareiginleika 

 

Helstu niðurstöður greiningar á mun á afstöðu hópa til þjónustu- og 

hönnunareiginleika eru eftirfarandi: 

 Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun 

Þátttakendur á aldrinum 30-49 ára, þeir sem hafa lokið Iðnnámi, háskólanámi og 

framhaldsskólanámi, þeir sem hafa keypt 5 sinnum eða oftar og þeir sem hafa keypt 

Netverslun er með vottaðar viðurkenningar um 

greiðsluaðferðir (Örugg kreditkortaviðskipti)
1,25 0,022 0,541

Varan er með ábyrgð fyrir framleiðslugöllum
1,45 0,027 0,667

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)

M SE SD

Myndir af vörum séu skýrar og sýni hvernig varan 

lítur út
1,18 0,016 0,399

Vöruupplýsingar eru skýrar og auðskiljanlegar
1,22 0,017 0,429

Auðvelt er að finna þær vörur sem leitað er að
1,34 0,020 0,490

Auðvelt að finna skilmála um afhendingarmáta, 

ábyrgð og vöruskil á vefsíðunni
1,51 0,027 0,666

Vefsíðan er hraðvirk
1,51 0,025 0,618

Leitarvél vefsíðunnar er hraðvirk
1,55 0,024 0,598

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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raftæki eru meira sammála fullyrðingunni, en aðrir hópar. Ekki er munur eftir kyni á 

afstöðu til fullyrðingarinnar.  

 Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að upplýsingum um vöru 

Konur og þátttakendur á aldrinum 16-49 ára eru meira sammála fullyrðingunni en 

karlar og aðrir aldurshópar.  

 Netverslun er einnig með hefðbundna verslun 

Fram kom munur á afstöðu til fullyrðingarinnar þar sem þátttakendur með 200-400 

þúsund í laun, þeir sem keypt hafa 1-4 sinnum, þeir sem hafa ekki keypt vöru í netverslun 

síðastliðna 12 mánuði og þeir sem hafa ekki keypt raftæki telja fullyrðinguna mikilvægari 

en aðrir hópar. Ekki kom fram munur eftir kyni, aldri og menntun.  

 Uppgefinn afhendingartími stenst 

Þátttakendur sem hafa keypt raftæki telja þennan eiginleika mikilvægari en þeir sem 

hafa ekki keypt raftæki.  

 Auðvelt að finna þær vörur sem leitað er að 

Þeir sem hafa lokið háskólanámi og framhaldsmenntun úr háskóla telja þennan 

hönnunareiginleika mikilvægari en þeir sem hafa grunnskólamenntun.  

 Myndir af vörum séu skýrar og sýni hvernig varan lítur út 

Konur, þátttakendur með háskólamenntun og þeir sem hafa keypt raftæki telja þennan 

hönnunareiginleika mikilvægari en aðrir hópar. Ekki kom fram munur á afstöðu eftir aldri, 

launum og tíðni kaupa.  

5.6.2 Þátttakendur 

Konur eru 70,4% þátttakenda. Tafla 5 sýnir aldurs- og launadreifingu þátttakenda sem eru 

16-50 ára og eldri. 
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Tafla 5 Aldurs- og launadreifing þátttakenda 

 

Flestir þátttakendur eru á aldrinum 16-29 ára eða 57,6%. Þátttakendur með minna en 

200 þúsund á mánuði eru 40,8%. 23 kusu að svara ekki spurningunni um laun. Tafla 6 sýnir 

dreifingu eftir menntun þátttakenda.  

Tafla 6 Dreifing eftir menntun þátttakenda 

 

Flestir þátttakenda eða 48,7% hafa lokið framhaldsskólanámi og 34% þátttakenda hafa 

háskólamenntun.  

5.6.3 Kaup í netverslun 

Markmið spurninga tengd kaupum í netverslun var að leita svara við fyrstu 

rannsóknarspurningu: 

1. Hvernig, hvar og hvers vegna kaupa þátttakendur í netverslun? 

Spurningar tengdar hvar og hvernig þátttakendur kaupa í netverslun eru 

framangreindar: 

 Hefur þú keypt vörur á netinu (annað en flugmiða)? 

Aldur Fjöldi Hlutfall Laun Fjöldi Hlutfall

16-29ára 369 57,6% Minna en 200 þúsund 262 40,8%

30-49ára 221 34,5% 200-400 þúsund 194 30,2%

50 ára og eldri 50 7,8% 400 þúsund eða meira 162 25,2%

Menntun Fjöldi Hlutfall

Grunnskólanám 30 4,7%

Framhaldsskólanám 312 48,7%

Iðnnám 27 4,2%

Háskólamenntun 218 34,0%

Framhaldsmenntun úr 

Háskóla
50 7,8%
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 Hversu langt er síðan þú keyptir seinast vörur á netinu? 

 Hvar kaupir þú á netinu? 

 Hversu oft hefur þú keypt á netinu síðastliðnu 12 mánuði? 

95,3% þátttakenda (+/- 1,64%) hafa keypt í netverslun. Af þeim 611 sem hafa keypt í 

netverslun svöruðu 75,6% (+/- 6,6%) að minna en 3 mánuðir væru frá seinustu kaupum. 

Mynd 5 sýnir hversu langt er síðan vara var keypt í netverslun. 

 

Mynd 5 Niðurstöður: Hversu langt er síðan þú keyptir seinast vöru á netinu 

Þeir sem hafa keypt vörur 5 sinnum eða oftar síðastliðna 12 mánuði eru 52,6% (+/- 

9,6%) eins og sést á mynd 6. Næst flestir eða 38,5% (+/- 9,6%)  hafa keypt vörur 1-4 

sinnum síðastliðna 12 mánuði. Mynd 6 sýnir hversu oft þátttakendur hafa keypt vörur í 

netverslun síðastliðna 12 mánuði. 
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Mynd 6 Niðurstöður: Hversu oft hefur þú keypt vörur á netinu síðastliðna 12 mánuði 

Kaup í netverslun eru algengust í fartölvu eða í 84% tilvika (+/-5,2%), næst á eftir eru 

kaup í farsíma eða 11% (+/-5,2%) og svo kaup í spjaldtölvu sem er 5% (+/-5,2%). 

Spurt var hversu sammála eða ósammála þáttakandi væri neðangreindum 

fullyrðingum varðandi hvers vegna hann kaupir í netverslun. Markmið spurninga var að 

kanna hvers vegna þátttakendur kjósa að kaupa í netverslun. Þátttakendur sem svöruðu 

spurningunum eru 610-612 talsins. Tafla 7 sýnir dreifingu svara.  

Tafla 7 Niðurstöður: Ég kaupi í netverslun af því að: 

 

38,5%
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M SE SD

Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun 2,13 0,042 1,033

Um sérstök nettilboð er að ræða sem ekki eru í boði 

í hefðbundinni verslun
2,35 0,040 0,995

Auðvelt er að bera saman vörur og eiginleika þeirra 2,15 0,040 0,997

Það sparar mér tíma 1,82 0,039 0,954

Netverslun er með meira vöruúrval en í 

hefðbundinni verslun
2,31 0,043 1,050

Þá þarf ég ekki eiga samskipti við starfsfólk 3,18 0,053 1,317

Ég vil geta verslað á þeim tíma sem hentar mér 1,76 0,033 0,826

Ég vil geta verslað á þeim stað sem hentar mér 1,79 0,033 0,820

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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Fullyrðingar um að geta verslað á þeim tíma 1,76 (+/-0,033) og stað 1,79 (+/-0,033)  

sem hentar og tímasparnaður 1,82 (+/- 0,039) eru líklegri en aðrar ástæður fyrir því að 

þátttakendur kjósa að kaupa í netverslun. Þeir eru sammála því að ástæða fyrir kaupum í 

netverslun sé vegna .þess að það sé hagstæðara en í hefðbundinni verslun 2,13 (+/-0,042) 

og að auðvelt sé að bera saman vörur og eiginleika þeirra 2,15 (+/- 0,040). 

5.6.3.1 Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun 

Kannað var nánar hvort munur væri á afstöðu til fullyrðingarinnar: „það er hagstæðara 

en í hefðbundinni verslun“ eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt 

hafi verið raftæki eða ekki.  

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir aldri (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar [F(2, 

607)=4,257, p=0,015]. Tukey eftirápróf sýnir að munur sé annars vegar á milli þeirra sem 

eru 30-49 ára (M: 2,01 ; SD: 1,013)  og hins vegar þeirra sem eru 50 ára og eldri (M: 2,5 , 

SD: 1,13). Reiknað Eta 0,0138 sýnir að munur eftir aldri hefur lítil áhrif á breytileikann á 

afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir menntun (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar 

[F(4, 603)= 3,629, p= 0,006]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli þeirra 

sem hafa iðnnám (M: 1,70, SD: 0,823), háskólamenntun (M: 2,10 , SD: 1,074), 

framhaldskólanám (M: 2,12 , SD: 0,967) og hins vegar þeirra sem hafa 

grunnskólamenntun (M: 2,76 , SD: 1,362). Reiknað Eta 0,0235 sýnir að munur eftir 

menntun hefur lítil áhrif á breytileikann á afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir eftir tíðni kaupa í netverslun (p<0,05) til vægis 

fullyrðingarinnar  [F(2, 608)= 20,639, p= 0,000]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars 

vegar á milli þeirra sem hafa keypt 5 sinnum eða oftar (M: 1,90 , SD: 1,00) og hins vegar 

þeirra sem hafa ekki keypt í netverslun síðastliðna 12 mánuði (M: 2,59 , SD: 1,118). 

Reiknað Eta 0,0635 sýnir að munur eftir tíðni kaupa hefur meðalsterk áhrif á breytileikann 

á afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Óháð t-próf sýndi mun á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar eftir því hvort keypt hafi 

verið raftæki eða ekki. Þeir sem hafa keypt raftæki eru meira sammála (M=1,88 , 

SD=0,967) fullyrðingunni en þeir sem hafa ekki keypt raftæki (M=2,25 , SD=1,042; t(609)=-

4,310, p<0,05). 



38 

Þátttakendur á aldrinum 30-49 ára, þeir sem hafa lokið iðnnámi, háskólanámi og 

framhaldsskóla námi, þeir sem hafa keypt 5 sinnum eða oftar og þeir sem hafa keypt 

raftæki eru meira sammála fullyrðingunni „það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun“ 

en aðrir hópar. Ekki er munur eftir kyni á afstöðu til fullyrðingarinnar.  

5.6.4 Kaup á raftækjum  

Markmið spurninga tengd kaupum á raftækjum var að leita svara við annarri 

rannsóknarspurningu: 

2. Hvernig og hvar kaupa þátttakendur raftæki? 

Spurningar tengdar hvernig og hvar þátttakendur kaupa raftæki eru eftirfarandi: 

 Hefur þú keypt raftæki í netverslun síðastliðna 12 mánuði? 

 Hvaða netverslun keyptir þú seinast raftæki af? 

 Myndir þú kaupa raftæki aftur af þeirri netverslun? 

 Ég hef gaman af því að skoða raftæki á netinu 

 Ég skoða umsagnir annarra notenda um raftæki áður en ég kaupi raftæki 

Spurt var hvort þátttakendur hefðu keypt rafæki í netverslun síðastliðna 12 mánuði. 

Markmið spurningar var að sjá hversu margir af þeim sem hafa keypt í netverslun hafi 

keypt raftæki. Þátttakendur sem svöruðu spurningunni voru 612. Mynd 7 sýnir hvernig 

svörin dreifast.  
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Mynd 7 Niðurstöður: Hefur þú keypt raftæki í netverslun síðastliðna 12 mánuði 

Mynd 7 sýnir að hlutfall þeirra sem hafa keypt raftæki í netverslun er 33% (+/- 6%) eða 

202 af 612 þátttakendum.  

Spurt var af hvaða netverslun þátttakendur keyptu seinast raftæki. Spurningin var með 

opnu svari. Markmið spurningar var að kanna í hvaða netverslunum þátttakendur kaupi 

raftæki. Þátttakendur sem svöruðu spurningunni voru 191. Hlutfall kaupa á raftækjum er 

47% (+/- 3,1%) í innlendum netverslunum og 53% (+/- 3,1%) í erlendum netverslunum. 

Mynd 8 sýnir hlutdeild íslenskra netverslana í kaupum þátttakenda á raftækjum. 

 

Mynd 8 Kaup af innlendum netverslunum 
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Í kaupum af innlendum netverslunum nefndu þátttakendur oftast ELKO sem er með 

47,8% (+/- 16%) hlutfall. ELKO er einnig með hæsta hlutfall innlendra netverslana 22,5% 

(+/- 7,7%) af heildarnetverslun sem er bæði innlend og erlend netverslun. Í flokknum 

annað eru íslenskar netverslanir sem tveir eða færri þátttakendur höfðu keypt raftæki af. 

Mynd 9 sýnir helstu erlendar netverslanir sem þátttakendur hafa keypt raftæki af.  

 

Mynd 9 Kaup af erlendum netverslunum 

Í kaupum af erlendum netverslunum nefndu þátttakendur oftast Aliexpress sem er 

með 35,6% (+/- 8%) hlutfall og þar á eftir Amazon með 25,7% (+/- 8%) hlutfall. Annað eru 

þær erlendu netverslanir sem tveir eða færri þátttakendur höfðu keypt raftæki af.  

Spurt var hversu líklegt eða ólíklegt væri hvort þátttakendur myndu kaupa raftæki 

aftur af þeirri netverslun sem þeir keyptu seinast raftæki af. (1= Mjög líklegt, 2= Líklegt, 

3= Hvorki né, 4= Ólíklegt, 5= Mjög ólíklegt) Markmið spurningar var að kanna hversu 

líklegir þátttakendur væru til að endurtaka kaup í netverslun þar sem þeir hafa áður keypt 

raftæki. Þátttakendur sem svöruðu spurningunni voru 201. Meðaltalið er 1,179 (+/- 

0,0305). Þátttakendur eru því líklegir til þess að kaupa raftæki aftur af þeirri netverslun 

sem þeir keyptu seinast raftæki af.  

Spurt var hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru fullyrðingum um áhuga á 

raftækjum og hvort skoðaðar væru umsagnir annarra um raftæki áður en ákvörðun um 

kaup væri tekin. ( 1= Mjög sammála, 2= Sammála, 3= Hvorki né, 4= Ósammála, 5= Mjög 

ósammála). Markmið spurningar var að kanna hvort þeir sem kaupa raftæki á netinu 
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hefðu gaman af því að skoða raftækinu á netinu og hvort þeir læsu umsagnir annarra um 

raftæki áður en þau væru keypt. 201 þátttakendur svöruðu spurningunni. Mynd 10 sýnir 

hvernig svörin dreifast.  

 

Mynd 10 Niðurstöður: Skoðun raftækja á netinu og umsagnir 

Fullyrðingin “ég skoða umsagnir annarra notenda um raftæki áður en ég versla 

raftæki“ er með meðaltal 1,69 (+/- 0,062) og fullyrðingin “ég hef gaman af því að skoða 

raftæki á netinu“ er með meðaltal 1,95 (+/-0,068). Þátttakendur eru sammála því að hafa 

gaman af að skoða raftæki á netinu og lesa umsagnir annarra notenda um raftæki áður 

en raftæki eru keypt.  

5.6.5 Áhrif samfélagsmiðla á kaup  

Markmið spurninga um áhrif samfélagsmiðla á kaup var að leita  svara við þriðju 

rannsóknarspurningu: 

3. Hver eru áhrif samfélagsmiðla á kaup? 

Spurt var hversu sammála eða ósammála þáttakandi væri neðangreindum 

fullyrðingum um upplýsingaleit og kaup í gegnum samfélagsmiðla. Þátttakendur sem 

svöruðu spurningu voru 608-612 talsins. Tafla 8 sýnir hvernig svörin dreifast.  

1,95
1,69

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Ég hef gaman af því að skoða  raftæki á
netinu

Ég skoða umsagnir annarra notenda um
raftæki áður en ég versla raftæki

M
æ

lik
va

rð
i

Meðaltal



42 

Tafla 8 Niðurstöður: Upplýsingaleit og kaup í gegnum samfélagsmiðla 

 

Þátttakendur eru hvorki sammála né ósammála þeirri fullyrðingu að hafa keypt vöru í 

netverslun eftir að hafa séð auglýsingu á Facebook 2,89 (+/- 0,057) og eru ósammála þeim 

fullyrðingum að hafa keypt vörur eftir að hafa séð auglýsingu á Instragram 3,97 (+/-0,52) 

og Snapchat 4,04 (+/-0,051).  

5.6.5.1 Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að upplýsingum um vöru 

Facebook síða netverslana er ákveðin þjónusta við viðskiptavini. Hún er vettvangur fyrir 

vörukynningar og samskiptaleið milli seljenda og neytenda. Hér er því verið að kanna mun 

á afstöðu til þjónustueiginleika. Kannað var nánar hvort munur væri á afstöðu til 

fullyrðingarinnar: „ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að upplýsingum um vöru“ 

eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi verið raftæki eða ekki. 

Óháð t-próf sýndi mun á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar eftir kyni. Konur eru meira 

sammála (M= 2,35, SD= 1,143) fullyrðingunni en karlar (M= 3,39, SD= 1,286; t(603)= 

9,840, p=0,000). 

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir aldri (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar [F(2, 

607)= 6,811, p=0,001]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli þeirra sem 

eru 16-29 ára (M: 2,59, SD: 1,255), 30-49 ára (M: 2,68 ; SD: 1,271) og hins vegar þeirra 

sem eru 50 ára og eldri (M: 3,34, SD: 1,396 ). Reiknað Eta 0,0219 sýnir að munur eftir aldri 

hefur lítil áhrif á breytileikann á afstöðu til fullyrðingarinnar.  

Konur og þátttakendur á aldrinum 16-29 ára og 30-49 ára eru meira sammála 

fullyrðingunni „ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að upplýsingum um vöru“ en 

M SE SD

Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að 

upplýsingum um vöru
2,68 0,052 1,286

Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að 

tilboðum
2,98 0,051 1,251

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Facebook
2,89 0,057 1,414

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Instagram  
3,97 0,052 1,283

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Snapchat
4,04 0,051 1,262

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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aðrir hópar. Ekki kom fram munur á afstöðu eftir menntun, launum, tíðni kaupa og hvort 

keypt hafi verið raftæki eða ekki. 

5.6.6 Þjónustueiginleikar 

Markmið spurninga tengd þjónustueiginleikum var að leita svara við  megin 

rannsóknarspurningunni: 

 Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í netverslun? 

Spurt var hversu mikilvæga eða ómikilvæga þátttakendur telji þjónustueiginleika sem 

varða traust, öryggi, sendingarkostnað og persónulega þjónustu. Þátttakendur sem 

svöruðu spurningu voru 610-612 talsins. Tafla 9 sýnir hvernig svörin dreifast.  

Tafla 9 Niðurstöður: Þjónustueiginleikar 

 

Þjónustueiginleikar sem snúa að trausti og öryggi við kaup eru allir taldir mikilvægir. 

Mjög mikilvægt er að netverslun sé með vottaðar viðurkenningar um öruggar 

greiðsluaðferðir 1,25 (+/- 0,022) og að framleiðsluábyrgð sé á seldum vörum 1,45 (+/-

0,027). Mikilvægt er að uppgefinn afhendingartími standist 1,66 (+/-0,027) og hægt sé að 

skila vörum 1,72 (+/-0,034).  

M SE SD

Netverslun er með vottaðar viðurkenningar um 

greiðsluaðferðir (Örugg kreditkortaviðskipti)
1,25 0,022 0,541

Hægt er að skila vörum sem keyptar eru á netinu
1,72 0,034 0,829

Frí endursending á skilavörum
2,03 0,040 0,976

Frír sendingarkostnaður
2,06 0,038 0,936

Netverslun er einnig með hefðbundna verslun
2,83 0,043 1,049

Uppgefinn afhendingatími stenst
1,66 0,027 0,666

Varan er með ábyrgð fyrir framleiðslugöllum
1,45 0,027 0,667

Hægt er að hafa samband við starfsmann ef það 

vantar upplýsingar um vörur eða kaup á netinu
1,75 0,033 0,818

Netverslun býður upp á netspjall
2,67 0,043 1,064

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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5.6.6.1 Netverslun er einnig með hefðbundna verslun 

Kannað var nánar hvort munur væri á afstöðu til fullyrðingarinnar: „netverslun er einnig 

með hefðbundna verslun“ eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt 

hafi verið raftæki eða ekki  

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir launum (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar 

[F(2, 586)= 3,357, p= 0,036]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli þeirra 

sem eru með 200-400 þúsund í laun (M: 2,69 , SD: 1,081) og hins vegar þeirra sem eru 

með minna en 200 þúsund í laun (M: 2,95 , SD: 1,021). Reiknað Eta 0,0113 sýnir að munur 

eftir launum hefur lítil áhrif á breytileikann á afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir tíðni kaupa (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar 

[F(2, 606)= 10,554, p= 0,000]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli 

þeirra sem hafa ekki keypt í netverslun síðastliðna 12 mánuði (M: 2,37 , SD: 1,005 ), þeirra 

sem hafa keypt 1-4 sinnum (M: 2,66 , SD: 1,00) og hins vegar þeirra sem hafa keypt 5 

sinnum eða oftar (M: 2,99 , SD: 1,056 ). Reiknað Eta 0,0336 sýnir að munur á tíðni kaupa 

hefur lítil áhrif á breytileikann á afstöðu til fullyrðingarinnar.  

Óháð t-próf sýndi mun á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar eftir því hvort keypt hafi 

verið raftæki eða ekki. Þeir sem hafa ekki keypt raftæki telja það mikilvægari 

þjónustueiginleika (M: 2,77 , SD: 0,982) heldur en þeir sem hafa keypt raftæki (M: 2,96 , 

SD: 1,167; t(607)= 2,058, p=0,040).  

Þeir sem eru með 200-400 þúsund í laun, þeir sem keypt hafa 1-4 sinnum, þeir sem 

hafa ekki keypt í netverslun síðastliðna 12 mánuði og hafa ekki keypt raftæki telja 

þjónustueiginleikann „netverslun er einnig með hefðbundna verslun“  mikilvægari en aðrir 

hópar. Ekki kom fram munur eftir kyni, aldri og menntun. 

5.6.6.2 Uppgefinn afhendingatími stenst 

Kannað var nánar hvort munur er á afstöðu til fullyrðingarinnar „uppgefinn 

afhendingartími stenst“ eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi 

verið raftæki eða ekki 

Óháð t-próf sýndi mun á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar eftir því hvort keypt hafi 

verið raftæki eða ekki. Þeir sem hafa keypt raftæki eru meira sammála (M= 1,57 , SD= 

0,661) fullyrðingunni en þeir sem hafa ekki keypt raftæki (M= 1,69 , SD= 0,665; t(607)= -

2,131, p=0,033). Ekki kom fram munur á afstöðu hjá öðrum hópum.  
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5.6.7 Hönnunareiginleikar 

Markmið spurninga tengd hönnunareiginleikum var að leita svara við megin 

rannsóknarspurningunni: 

 Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í netverslun? 

Spurt var hversu mikilvæga eða ómikilvæga þátttakendur telji eiginleika sem snúa að 

hönnun vefsíðu netverslunar. Þátttakendur sem svöruðu spurningu voru 609-612. Tafla 

10 sýnir hvernig svörin dreifast.  

Tafla 10 Niðurstöður: Hönnunareiginleikar 

 

Mikilvægasti hönnunareiginleikinn er skýrar myndir af vörum sem sýni hvernig varan 

lítur út með meðaltal 1,18 (+/- 0,016). Síðan koma skýrar vöruupplýsingar sem mjög 

mikilvægur eiginleiki 1,22 (+/-0,017). Mjög mikilvægt er að auðvelt sé að finna vörur á 

vefsíðunni 1,34 (+/-0,020) og skilamála um afhendingarmáta, ábyrgð og vöruskil 1,51 (+/-

0,027). Hraði vefsíðu er einnig mjög mikilvægur 1,51 (+/- 0,024) og að leitarvél 

vefsíðunnar sé hraðvirk 1,55 (+/-0,024).  

5.6.7.1 Auðvelt er að finna þær vörur sem leitað er að 

Kannað var hvort munur væri á afstöðu til fullyrðingarinnar „auðvelt er að finna þær vörur 

sem leitað er að“ eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi verið 

raftæki eða ekki. 

M SE SD

 Hönnun og útliti vefsíðunnar er nýlegt
2,03 0,033 0,814

Vefsíðan er hraðvirk
1,51 0,025 0,618

Leitarvél vefsíðunnar er hraðvirk
1,55 0,024 0,598

Auðvelt er að finna þær vörur sem leitað er að
1,34 0,020 0,490

Myndir af vörum séu skýrar og sýni hvernig varan 

lítur út
1,18 0,016 0,399

Vöruupplýsingar eru skýrar og auðskiljanlegar
1,22 0,017 0,429

Auðvelt að finna skilmála um afhendingarmáta, 

ábyrgð og vöruskil á vefsíðunni
1,51 0,027 0,666

Birtar eru upplýsingar um rekstraraðila 

netversluninar
2,18 0,039 0,969

(1 = Mjög sammála, 2 = Sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Ósammála, 5 = Mjög ósammála)
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Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir menntun (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar 

[F(4, 602)= 3,202, p=0,013]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli þeirra 

sem hafa framhaldsmenntun úr háskóla (M: 1,18 ; SD: 0,391) og háskólamenntun (M: 

1,31, SD: 0,485) og hins vegar þeirra sem hafa lokið grunnskólanámi (M: 1,6 , SD: 0,577). 

Reiknað Eta 0,0208 sýnir að munur eftir menntun hefur lítil áhrif á breytileikann á afstöðu 

til fullyrðingarinnar. 

Þeir sem hafa lokið framhaldsmenntun úr háskóla og háskólanámi telja fullyrðinguna 

mikilvægari en þeir sem hafa  grunnskólamenntun. Ekki kom fram munur á afstöðu eftir 

kyni, aldri, launum, tíðni kaupa og hvort keypt hafi verið raftæki.  

5.6.7.2 Myndir af vörum eru skýrar og sýni hvernig varan lítur út 

Kannað var nánar hvort munur væri á afstöðu til fullyrðingarinnar „myndir af vörum eru 

skýrar og sýni hvernig varan lítur út“ eftir kyni, aldri, menntun, launum, tíðni kaupa og 

hvort keypt hafi verið raftæki eða ekki 

Óháð t-próf sýndi mun  á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar eftir kyni. Fram kom munur 

þar sem konur (M: 1,13 , SD: 0,353) telja hönnunareiginleikann mikilvægari en karlar (M: 

1,2 , SD: 0,468; t(274)= 3,336 p=0,000).  

Dreifigreining sýndi mun á afstöðu eftir menntun (p<0,05) til vægis fullyrðingarinnar 

[F(4, 602)= 2,483, p=0,042]. Tukey eftirápróf sýnir að munur er annars vegar á milli þeirra 

með háskólamenntun (M: 1,14 , SD: 0,367) og hins vegar þeirra sem hafa grunnskólanám 

(M: 1,4 , SD: 0,500). Reiknað Eta 0,0162 sýnir að munur eftir menntun hefur lítil áhrif á 

breytileikann á afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Óháð t-próf sýndi mun á afstöðu til vægis fullyrðingarinnar á þeim sem hafa keypt 

raftæki og þeim sem hafa ekki keypt raftæki. Þeir sem hafa keypt raftæki (M= 1,13 , SD: 

0,337) eru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem hafa ekki keypt raftæki (M:1,21 , 

SD:0,423; t(483)= -2,438 p=0,015). 

Konur, þátttakendur með háskólamenntun, framhaldsmenntun úr háskóla og þeir sem 

hafa keypt raftæki telja „myndir af vörum eru skýrar og sýni hvernig varan lítur út“ vera 

mikilvægari eiginleika en aðrir hópar. Ekki kom fram munur eftir aldri, launum og tíðni 

kaupa netverslun.  
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6 Umræða og lokaorð 

Markmið ritgerðar var að greina kauphegðun í netverslun, kaup á raftækjum, áhrif 

samfélagsmiðla á kaup og hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í 

netverslun. Leitað var svara við eftirfarandi spurningum og rannsóknarspurningunni: 

Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í netverslun?  

1. Hvernig, hvar og hvers vegna kaupa þátttakendur í netverslun? 

2. Hvernig og hvar kaupa þátttakendur raftæki? 

3. Hver eru áhrif samfélagsmiðla á kaup? 

4. Er munur á afstöðu hópa til þjónustu-og hönnunareiginleika? 

Spurningum er svarað með niðurstöðum úr fyrri rannsóknum og  markaðsrannsókn 

sem gerð var í tengslum við ritgerðina.  

 Hvernig, hvar og hvers vegna kaupa þátttakendur í netverslun? 

Þátttakendur kaupa tiltölulega oft í netverslun, þar sem 70% þeirra hafa keypt vöru 5 

sinnum eða oftar síðastliðna 3 mánuði. Algengast eru kaup í gegnum fartölvu eða í 84% 

tilfella, 11% hafa keypt í gegnum farsíma. Kaup í gegnum snjallsíma er að aukast og 

næstum 50% snjallsíma eigenda á Norðurlöndunum hafa keypt vörur í netverslun með 

símanum. Frá árinu 2012 til 2016 varð 219% aukning á kaupum í gegnum farsíma í Svíþjóð, 

140% í Noregi og 114% í Danmörku. (DIBS, 2016) Kaup í gegnum farsíma á Íslandi hafa því 

ekki aukist jafn hratt og á Norðurlöndunum. 

Ákveðnir eiginleikar vega þyngra en aðrir þegar kemur að því hvers vegna neytendur 

kaupa á netinu, til dæmis þægindi og verð (Kamarulzaman, 2011). Niðurstöður 

rannsóknar sýna að þátttakendur kaupa helst í netverslun af því að þeir vilja geta verslað 

á þeim tíma og stað sem þeim hentar. Hagstæðara verð er því ekki meginástæða þess að 

þátttakendur velji að kaupa í netverslun. 

Íslenskar netverslanir eru kannski ekki með lægra verð en hefðbundnar verslanir. Þeir 

sem eru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni „ég kaupi í netverslun því það er 

hagstæðara en í hefðbundinni verslun“, kaupa mögulega frekar frá erlendum 

netverslunum vegna hagstæðs verðs. Fram kom munur á afstöðu til fullyrðingarinnar „ég 

kaupi í netverslun því það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun“, þeir sem hafa keypt 
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raftæki eru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem hafa ekki keypt raftæki. Þeir sem 

kaupa raftæki eru líklegri til að kaupa í netverslun vegna hagstæðs verðs en þeir sem hafa 

ekki keypt raftæki.  

 Hvernig og hvar kaupa þátttakendur raftæki? 

Velta innlendrar netverslunar árið 2015 var að lágmarki 5 milljarðar sem var 27% 

aukning frá árinu 2014. Frá árinu 2013 til 2014 óx veltan um 20% (Emil B. Karlsson, 2016). 

Velta innlendrar netverslunar árið 2013 var um það bil 3.280 milljónir. Sama ár var velta 

erlendrar netverslunar 4.500 milljónir króna (Milljarða viðskipti á netinu, 2013). Hlutfall 

innlendrar netverslun var því 42,2% árið 2013.  

Raftæki var stærsti vöruflokkurinn í netverslun með um 46% af heildarveltu ársins 

2013. Af heildarsölu raftækja komu 85% frá innlendri netverslun og 15% frá erlendri 

netverslun (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). Áætla má út frá fyrrgreindum 

niðurstöðum Rannsóknarseturs verslunar að árið 2013 hafi velta af innlendri netverslun 

raftækja verið 1.282 milljónir og erlend velta 226 milljónir.  

Niðurstöður könnunar sýna hvar raftæki voru keypt. Hlutfall innlendra netverslana var 

47% og hlutfall erlendra 53%. Þátttakendur kaupa helst raftæki frá ELKO, eða í 22,5% 

tilfella, Aliexpress, í 18,8% tilfella og Amazon í 13,6% tilfella. Ef hlutfall veltu innlendra 

netverslana er um 85% og raftæki eru keypt í 47% tilfella frá innlendum netverslunum er 

hægt að draga þá ályktun að þátttakendur kaupi frekar dýrari raftæki frá innlendum 

netverslunum og ódýrari raftæki erlendis frá. 

 Hver eru áhrif samfélagsmiðla á kaup? 

Áhrif samfélagsmiðla á kaup eru ekki mikil þar sem þátttakendur eru hvorki sammála 

né ósammála því að hafa keypt í netverslun eftir að hafa séð auglýsingu á Facebook. Þeir 

eru heldur ekki sammála né ósammála því að skoða Facebook síður netverslana í leit að 

upplýsingum eða tilboðum. Þátttakendur eru þó líklegri til að kaupa vöru eftir að hafa séð 

auglýsingu á Facebook heldur en auglýsingu í fréttabréfi. Það bendir kannski til þess að 

netverslanir ættu að leggja meiri áherslu á Facebook auglýsingar heldur en póstlista. 

Munur kom fram á afstöðu til upplýsingaleitar á Facebook þar sem konur og þátttakendur 

á aldrinum 16-49 ára eru meira sammála um að skoða Facebook síðu netverslana í leit að 

upplýsingum um vörur en karlar og aðrir aldurshópar. Til að ná meiri árangri í gegnum 
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samfélagsmiðla gætu netverslanir markaðssett sig meira fyrir konur og kaupendur á 

aldrinum 16-49 ára.  

 Hvaða þjónustu- og hönnunareiginleikar eru mikilvægir í netverslun? 

 Helstu áhyggjur neytenda varðandi netverslanir snúast um vandræði með afhendingar 

og að persónulegar upplýsingar gætu lekið til þriðja aðila. Áhyggjur sem þessar minnka 

líkur á kaupum (Kamarulzaman, 2011). Skortur á trausti hefur alltaf verið ein helsta 

skýring þess hvers vegna neytendur versla ekki á netinu. Fyrsta skref netverslana ætti því 

að vera að byggja upp áreiðanleika og traust (Lee, 2002).  

Niðurstöður rannsóknar sýna að mjög mikilvægir þjónustueiginleikar eru allir þeir sem 

snúa að trausti og öryggi við kaup. Netverslanir eiga að leggja mikla áherslu á að byggja 

upp traust gagnvart kaupendum. Nauðsynlegt er að birta vottanir um öruggar 

greiðsluaðferðir, vörur eiga að vera með ábyrgð fyrir framleiðslugöllum og tryggja þarf að 

uppgefinn afhendingartími standist.  

Þátttakendur töldu hvorki mikilvægt né ómikilvægt að netverslun reki einnig 

hefðbundna verslun sem skýrist væntanlega af því, að hluti af kaupum eiga sér stað í 

erlendum netverslunum þar sem þátttakendur hafa ekki aðgang að hefðbundinni verslun. 

Fram kom munur á afstöðu til fullyrðingarinnar „netverslun er einnig með hefðbundna 

verslun“. Þeir sem kaupa sjaldnar enn einu sinni á ári og þeir sem kaupa 1-4 sinnum á ári 

telja þann þjónustueiginleika mikilvægari en þeir sem hafa keypt 5 sinnum eða oftar. Það 

bendir til að þeir sem kaupa oftast hafi ákveðið traust til netverslunar því þeir telja hvorki 

mikilvægt né ómikilvægt að hægt sé að fara í hefðbundna verslun og meðhöndla vöruna. 

Meginmarkmið netverslana er að þeir neytendur sem skoða vefsíðuna gangi frá 

kaupum á vefsíðunni (DIBS, 2016). Mikilvægt er að viðmót vefsíðu netverslunar mæti 

væntingum neytenda (Schneider, 2016). Niðurstöður rannsóknar benda til þess að 

mikilvægustu hönnunareiginleikar vefsíðna séu góðar og skýrar myndir af vörum, 

nákvæmar og skiljanlegar vöruupplýsingar, hraðvirk vefsíða og leitarvél og að auðvelt sé 

að finna þær vörur og upplýsingar sem leitað er að. Með þessa eiginleika að leiðarljósi 

getur verslunin komið til móts við væntingar kaupenda. Niðurstöður eru í samræmi við 

ástæður þess hvers vegna þátttakendur kjósa að kaupa í netverslun t.d. þægindi og 

tímasparnaður. Þar skiptir máli að auðvelt sé að finna vörur og hraði vefsíðu og leitarvélar 

hefur einnig mikið að segja. 
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Fram kom munur á afstöðu til fullyrðingarinnar „myndir af vörum eru skýrar og sýna 

hvernig varan lítur út“. Þeir sem hafa keypt raftæki telja fullyrðinguna mikilvægari en þeir 

sem hafa ekki keypt raftæki. Netverslanir með raftæki ættu því að leggja aukna áherslu á 

skýrar myndir. 

Mikil aukning hefur verið í kaupum í gegnum farsíma á Norðurlöndunum en sú aukning 

virðist ekki hafa átt sér stað á Íslandi. Ástæðan gæti verið að fáar íslenskar netverslanir 

eru með snjallsímaútgáfu af sínum vefsíðum. Íslenskar netverslanir sem snjallsímavæða 

vefsíður sínar geta náð forskoti á markaði, aukið sölu og tekið þátt í þeirri þróun sem á 

sér stað í netverslun.  

6.1 Takmarkanir og tillögur 

Samsetning þátttakenda hafði áhrif á úrvinnslu og greiningu gagna. Spurningalistinn var 

sendur á nemendur við Háskóla Íslands þar sem meirihlutinn er konur, á aldrinum 20-29 

ára, hafa lokið framhaldsskólanámi og með undir 200 þúsund krónur á mánuði í laun. 

Aðstæðubundnar skekkjur geta takmarkað niðurstöður. Svarendur rannsóknar geta 

vísvitandi svarað rangt og sett niður svör af handhófi, þeir geta hætt í miðri rannsókn sem 

gerir fyrri svör þeirra ómarktæk, eða svarendur geta neitað að svara tilteknum 

spurningum sem geta verið nauðsynlegar við úrvinnslu gagna. Það getur verið að ekki hafi 

allir svarendur túlkað spurningar með sama hætti.  

Spurning um hvaða vöru þátttakendur hefðu keypt seinast hefði mátt vera í 

könnuninni, svör gætu nýst til greiningar gagna og geta svarað spurningum um hvaða 

vöruflokkar þátttakendur keyptu helst í netverslun, einnig hefði verið hægt að greina 

afstöðu til fullyrðinga eftir því hvaða vöru þeir keyptu seinast.  

Í fullyrðingum tengdum kaupum í gegnum samfélagsmiðla getur hvorki né afstaða 

verið túlkuð þannig af svarandi að þá hafi hann ekki keypt í gegnum samfélagsmiðla. Eftirá 

að hyggja hefði spurningar tengdum kaupum í gegnum samfélagsmiðla átt að vera 

nafnbreyta með valmöguleikunum já eða nei. Mögulega hefðu fengist betri niðurstöður 

hverjir hafa keypt í gegnum samfélagsmiðla og hægt hefði verið að greina afstöðu til 

fullyrðinga eftir því hvort þátttakendur hefðu keypt í gegnum samfélagsmiðla eða ekki. 

Spurning hvar þátttakendur hafa keypt raftæki er opin spurning, hún hefði nýst betur 

við greiningu gagna sem nafnbreyta og valmöguleikarnir til dæmis Ísland, Evrópa, 
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Bandaríkin og Kína. Hægt hefði verið að skoða mun á afstöðu til fullyrðinga eftir því 

hvaðan þátttakendur hafa keypt í netverslun. Það getur verið áhugavert að kanna mun á 

afstöðu til þjónustu-og hönnunareiginleika eftir því hvar þátttakendur kaupa í netverslun. 

Niðurstöður úr þeirri könnun gætu nýst íslenskum netverslunum til að fá innsýn í hvort 

neytendur gera mismunandi kröfur til innlendra eða erlendra netverslana.  
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Viðauki: Spurningalisti 

 

 

 

 

 

 

Hefur þú keypt vörur á netinu (annað en flugmiða)

Já

Nei

Hversu langt er síðan þú keyptir seinast vöru á netinu

Minna en 3 mánuðir

3-6 mánuðir 

6-12 mánuðir

Meira en 12 mánuðir

Með hvaða hætti fékkst þú vöruna afhenda

Sótt í verslun

Sótt á pósthús

Sótt í póstbox

Með heimsendingu

Með sendingu á skóla/vinnustað

Annar afhendingarmáti

Með hvaða hætti greiddir þú fyrir vöruna

Millifærslu af bankareikning

Kreditkorti

Netgíró

Raðgreiðslum

Paypal

Annar greiðslumöguleiki

Hvar kaupir þú á netinu

Tölvu

Spjaldtölvu

Farsíma
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Hversu oft hefur þú keypt vörur á netinu síðastliðnu 12 mánuði

1-2 sinnum 

3-4 sinnum

5-6 sinnum 

7 sinnum eða oftar

Hef ekki keypt á netinu síðastliðnu 12 mánuði

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

Það er hagstæðara en í hefðbundinni verslun

Um sérstök nettilboð er að ræða sem ekki eru í boði í 

hefðbundinni verslun

Auðvelt er að bera saman vörur og eiginleika þeirra

Það sparar mér tíma

Netverslun er með meira vöruúrval en í hefðbundinni 

verslun

Þá þarf ég ekki eiga samskipti við starfsfólk

Ég vil geta verslað á þeim tíma sem hentar mér

Ég vil geta verslað á þeim stað sem hentar mér

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

Ég nota internetið til þess að skoða vörur áður en ég 

fer í hefðbundna verslun til þess að kaupa vöru

Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að 

upplýsingum um vöru

Ég skoða Facebook síðu netverslana í leit að tilboðum

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Facebook

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Instagram 

Ég hef keypt vöru í netverslun eftir að hafa séð 

auglýsingu á Snapchat

Ég skrái mig á póstlista hjá þeim netverslunum sem ég 

versla við/hef áhuga á að versla viðÉg hef nýtt mér tilboð sem berast í fréttabréfum: frá 

þeim netverslunum sem ég hef verslað við/hef áhuga 

á að versla við
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Mjög mikilvægt Mikilvægt Hvorki né Ómikilvægt Mjög ómikilvægt

Netverslun er með vottaðar viðurkenningar um 

greiðsluaðferðir (Örugg kreditkortaviðskipti)

Hægt er að skila vörum sem keyptar eru á netinu

Frí endursending á skilavörum

Frír sendingarkostnaður

Netverslun er einnig með hefðbundna verslun

Uppgefinn afhendingatími standist

Varan er með ábyrgð fyrir framleiðslugöllum

Hægt er að hafa samband við starfsmann ef það vantar 

upplýsingar um vörur eða kaup á netinu

Netverslun býður upp á netspjall

Mjög mikilvægt Mikilvægt Hvorki né Ómikilvægt Mjög ómikilvægt

Hönnun og útliti  vefsíðunnar er nýlegt

Vefsíðan er hraðvirk

Leitarvél vefsíðunnar er hraðvirk

Auðvelt að finna þær vörur sem leitað er að

Myndir af vörum séu skýrar og sýni hvernig varan lítur út

Vöruupplýsingar eru skýrar og auðskiljanlegar

Auðvelt að finna skilmála um afhendingarmáta, ábyrgð og 

vöruskil á vefsíðunni

Birtar eru upplýsingar um rekstraraðila netversluninar

Hefur þú keypt raftæki síðastliðna 12 mánuði í netverslun

Já

Nei

Myndir þú kaupa aftur raftæki af þeirri netverslun

Já

Kannski

Nei

Næst þegar kemur að því að kaupa raftæki hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa það í netverslun:

Mjög líklegt

Líklegt

Hvorki né

Ólíklegt

Mjög ólíklegt
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Ég hef gaman af því að skoða raftæki á netinu

Mjög sammála

Sammála

Hvorki né

Ósammála

Mjög ósammála

Ég skoða umsagnir annarra notenda um raftæki áður en ég kaupi raftæki

Mjög sammála

Sammála

Hvorki né

Ósammála

Mjög ósammála

Kyn

Karl

Kona

Aldur

16-19ára

20-29ára

30-39ára

40-49ára

50-59 ára

60 ára og eldri

Menntun

Grunnskólanám

Framhaldsskólanám

Iðnnám

Háskólamenntun 

Framhaldsmenntun úr Háskóla

Laun

Minna en 200 þúsund

200-300 þúsund

300-400 þúsund

400-500 þúsund

500-600 þúsund

Meira en 600 þúsund

Búseta

Höfuðborgarsvæðið

Austurland

Vesturland

Suðurland

Norðurland

Erlendis
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