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háskólagönguna.		
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Útdráttur	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	kanna	áhrif	rafræns	umtals	á	samfélagsmiðlum	á	

traust	og	kauphegðun	neytenda	í	netverslunum.	Sérstaklega	var	skoðað	rafrænt	umtal	á	

samfélagsmiðlunum	 Facebook	 og	 Youtube	 þar	 sem	 þeir	 eru	 einir	 af	 vinsælustu	

samfélagsmiðlum	heims	í	dag	en	eru	samt	sem	áður	frábrugðnir	hvor	öðrum.	

Framkvæmd	var	megindleg	rannsókn	þar	sem	þátttakendur	voru	spurðir	 fjölmargra	

spurninga	 varðandi	 traust,	 rafrænt	 umtal,	 netverslanir	 og	 kaupáform	 með	 áherslu	 á	

annað	hvort	Facebook,	Youtube	eða	samfélagsmiðla	yfir	höfuð.	Könnunin	var	send	út	í	

gegnum	Facebook	og	voru	234	þátttakendur	sem	svöruðu	henni.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 bentu	 til	 þess	 að	 rafrænt	 umtal	 hafði	 áhrif	 á	

traust	neytenda	til	netverslana,	en	þó	voru	áhrifin	mismikil	út	frá	hvort	umtalið	fór	fram	

á	Facebook	eða	Youtube	og	voru	áhrifin	töluvert	sterkari	 frá	Facebook.	Rafrænt	umtal	

hafði	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	 í	 gegnum	 netverslun	 og	 eftir	 því	 sem	 neytendur	

notuðu	 Facebook	 meira	 því	 líklegri	 voru	 þeir	 til	 þess	 að	 versla	 í	 gengum	 netverslun.	

Einnig	kom	í	ljós	að	einstaklingar	sem	öfluðu	sér	upplýsinga	á	samfélagsmiðlum	áður	en	

verslað	 var	 í	 gegnum	 netverslun,	 urðu	 frekar	 fyrir	 áhrifum	 jákvæðs	 umtals	 á	

samfélagsmiðlum,	sem	ýtti	svo	undir	kaupáform	í	netverslun.		
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1 	Inngangur		

Stöðug	þróun	Netsins	hefur	 skapað	gríðarleg	 tækifæri,	bæði	 fyrir	neytendur	 jafnt	 sem	

fyrirtæki	og	hefur	notkun	Netsins	vaxið	verulega	undanfarin	ár.	Alls	voru	rúmir	þrír	og	

hálfur	milljarður	manna	 nettengdir	 árið	 2016,	 sem	 er	 aukning	 um	 rúman	milljarð	 frá	

árinu	2012	(Internetlivestats,	e.d.).		

Samfélagsmiðlar	eru	orðnir	 stór	hluti	af	þeim	heimi	 sem	við	þekkjum	 í	dag	og	hafa	

fyrirtæki	 í	 auknum	 mæli	 verið	 að	 nýta	 sér	 þann	 vettvang	 fyrir	 markaðssetningu,	

samskipti	 við	 viðskiptavini	 og	 nýsköpunarþróun	 (Smith,	 Fiacher	 og	 Yongjian,	 2012).	

Einstaklingar	 á	 samfélagsmiðlum	 geta	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 fyrirtæki	 og	 vörumerki	 með	

deilingu	eigin	efnis	og	rafrænu	umtali	 (Smith	o.fl.,	2012).	 	Einnig	verða	neytendur	fyrir	

áhrifum	rafræns	umtals	á	samfélagsmiðlum	og	þá	sérstaklega	þegar	ummæli	koma	frá	

vinum	og	öðrum	nánum	einstaklingum	(Wang	og	Chang,	2013).		

Mikil	 aukning	 hefur	 orðið	 á	 því	 að	 neytendur	 noti	 Netið	 til	 að	 kaupa	 vörur	 eða	

þjónustu.	Viðskipti	í	gegnum	Netið	hefur	í	för	með	sér,	skort	á	líkamlegri	snertingu	sem	

veldur	því	að	áhætta	og	óvissa	við	kaup	verður	meiri	(Brengman	og	Karimov	2012).	Að	

því	gefnu	þurfa	neytendur	meira	traust	til	að	kaup	fari	fram	þar	sem	traust	hefur	jákvæð	

áhrif	 á	 kaupáform	 (Bergman,	 2012;	 Lim,	 2006).	Mikið	magn	netverslana	hafa	brugðist	

við	 þessu	 með	 því	 að	 nýta	 sér	 samfélagsmiðla	 til	 að	 auðvelda	 samskipti	 milli	 sín	 og	

viðskiptavina	og	koma	til	móts	við	skort	á	 líkamlegri	snertingu	(Brengman	og	Karimov,	

2012).		

Fyrirtæki,	 sem	 leggur	upp	 í	 það	 torsótta	 verkefni	 að	 stækka	 við	 sig	 og	ná	 til	 stærri	

markhóps,	 hlýtur	 því	 að	 sjá	 hag	 sinn	 í	 því	 að	 halda	 úti	 netverslun.	 Þannig	 gæti	 lítil	

verslun	 stækkað	markhóp	 sinn	 úr	 nokkrum	 hundruðum	 íbúa	 upp	 í	 neytendahóp	 sem	

hleypur	 á	 fleiri	 milljónum	 manns,	 víðsvegar	 um	 heiminn.	 Slíkum	 aðgerðum	 fylgja	

náttúrlega	 flóknari	viðskiptahættir	og	 fyrirkomulag,	en	hugsanlegur	hagnaður	að	sama	

skapi	margfaldast	verulega.	

	Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 kanna	 hver	 eru	 áhrif	 samfélagsmiðla	 á	

kauphegðun	 neytenda	 netverslana	 og	 þá	 sérstaklega	 rafrænt	 umtal	 þar	 inni	 á.	 Settar	

voru	fram	2	rannsóknaspurningar	sem	reynt	verður	að	svara	í	lok	rannsóknarinnar.		
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Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	traust	neytenda	í	garð	netverslana?	

Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	kaupáform	neytenda	netverslana?	

	

Einblínt	verður	á	samfélagsmiðlana	Facebook	og	Youtube	til	að	sjá	hvort	neytendur	

nota	þá	miðla	í	upplýsingaöflun	og	mati	á	vöru	þegar	verslað	er	í	netverslun.	Ákveðið	var	

að	rannsaka	sérstaklega	áhrif	Facebook	og	Youtube	þar	sem	þessir	miðlar	eru	gjörólíkir	

og	 því	 áhugavert	 að	 sjá	 hvort	 neytendur	 nýti	 sér	 báða	miðla	 þegar	 að	 því	 kemur	 að	

stunda	viðskipti	í	gegnum	netverslun.	Meta	þarf	hvort	munur	sé	á	milli	þessara	tveggja	

miðla,	varðandi	áhrif	rafræns	umtals	á	áform	neytandans	að	versla	í	netverslun	og	hvort	

neytendur	 telji	 að	 traust	 þeirra,	 í	 garð	 netverslana,	 aukist	 vegna	 áhrifa	 frá	

samfélagsmiðlum	og	hafi	þar	með	áhrif	á	kauphegðun	neytandans	í	netverslun.		

Rannsóknin	og	niðurstöður	hennar	kunna	þannig	að	gagnast	núverandi	og	verðandi	

netverslunum	 til	 að	 sjá	 hvernig	 hægt	 er	 á	 skilvirkan	 og	 áhrifaríkan	 hátt	 að	 ná	 til	

neytenda	 á	 markaði	 og	 hvort	 samfélagsmiðlar	 séu	 mikilvægur	 vettvangur	 fyrir	

neytendur	 þegar	 það	 kemur	 að	 því	 að	 versla	 í	 netverslun.	 Einnig	 ættu	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 að	 hjálpa	 fyrirtækjum	 að	 átta	 sig	 á	 mikilvægi	 samfélagsmiðla	 í	

samskiptum	fyrirtækja	og	neytenda	jafnt	sem	uppbyggingu	trausts.		

Uppsetning	 þessarar	 rannsóknar	 er	 sú	 að	 fyrst	 verður	 fjallað	 um	 fyrstu	 skref	

netverslana,	hver	helstu	einkenni	þeirra	eru	og	áhrifaþætti	netverslana	á	neytendur.	Þar	

á	eftir	verður	farið	í	hugtakið	samfélagsmiðlar,	hvernig	þeir	skera	sig	frá	hefðbundnum	

miðlum,	fyrirtæki	á	samfélagsmiðlum	og	helstu	tegundir	samfélagsmiðla.	Einnig	verður	

farið	 ítarlega	 í	 samfélagsmiðlana	 Facebook	 og	 Youtube	 og	 hvernig	 notendur	 nota	 þá	

miðla,	 til	 hvers	 og	 hvernig	 fyrirtæki	ættu	 að	 nýta	 sér	 þá	 í	markaðssetningu.	 Hugtakið	

rafrænt	umtal	verður	skilgreint	og	hvernig	umtal	á	samfélagsmiðlum	hefur	áhrif	á	traust	

neytenda	og	 áform	að	 versla	 í	 netverslun.	 Einnig	 verður	 hugtakið	 traust	 útskýrt	 og	 af	

hverju	 traust	 er	mikilvægt	 þegar	 það	 kemur	 að	 því	 að	 versla	 í	 netverslun.	 Þar	 á	 eftir	

verður	 farið	 í	 að	 skilgreina	 kauphegðun	 neytenda,	 með	 því	 að	 fara	 yfir	 þá	

menningarlegu-,	persónulegu-,	 félagslegu-	og	sálfræðilegu	þætti	sem	hafa	áhrif	á	hana	

og	 þar	 af	 leiðandi	 ferlið	 sem	 neytandinn	 fer	 í	 gegnum	 þegar	 hann	 kaupir	 vöru	 eða	

þjónustu.	Í	kafla	6	verður	farið	yfir	þá	aðferðafræði	sem	notast	var	við	rannsóknina,	val	á	

úrtaki,	 ítarleg	 lýsing	 á	 mælitæki	 rannsóknarinnar	 og	 upplýsingar	 um	 bakgrunn	

þátttakenda.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 svo	 kynntar	 í	 kafla	 7	 og	 í	 8	 kafla	 eru	
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niðurstöður	ræddar	og	bornar	saman	við	fyrri	rannsóknir.	Einnig	verða	þær	takmarkanir	

sem	 fylgja	 rannsókninni	 nefndar,	 hverjum	 þessi	 rannsókn	 mun	 gagnast	 og	 að	 lokum	

tillögur	að	frekari	rannsóknum.		
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2 Netverslanir	

Það	 var	 í	 kringum	 1995	 sem	 netverslanir	 voru	 að	 stíga	 sín	 fyrstu	 skref.	 Fyrstu	 ár	

netverslana	var	að	mestu	einblínt	á	að	selja	einfaldar	vörur	þar	 sem	markaðssetning	 í	

gegnum	Netið	var	nýtt	 fyrirbæri	og	því	voru	auglýsingar	á	þeim	vettvangi	einfaldar	og	

hráar	 (Laudon	 og	 Traver,	 2014).	 Í	 kjölfar	 hlutabréfahrunsins	 árið	 2000,	 hrundi	 virði	

netverslana,	 fjarskiptafyrirtækja	 og	 annarra	 tækninýjunga	 og	 töldu	 margir	 að	 heimur	

netverslana	væri	liðinn	undir	lok.	Svo	var	ekki	og	voru	sífellt	fleiri	fyrirtæki	sem	sáu	Netið	

sem	 tækifæri	 til	 að	 styrkja	 stöðu	 sína	 á	 markaði.	 	Þó	 eru	 önnur	 tímamót	 í	 sögu	

netverslana	 í	 gangi	 núna	 þar	 sem	 tilkoma	 samfélagsmiðla	 hefur	 haft	 gríðarleg	 áhrif	 á	

hvernig	 neytendur	 nota	 netverslanir.	 Hraður	 vöxtur	 snjallsíma,	 spjaldtölva	 og	 fartölva	

hafa	 skapað	 nýja	 tegund	 netverslana	 sem	 nefna	mætti	 félagsleg	 netverslun	 (e.	 social	

commerce)	 og	 lýsir	 sér	 í	 því	 að	 aukning	 hefur	 orðið	 á	 viðskiptum	 í	 gegnum	

samfélagsmiðla	á	borð	við	tengslasíður	vegna		tækniþróunar	(Laudon	og	Traver,	2014).		

Vöxtur	 netverslana	 í	 heiminum	 á	 árunum	 2007-2015	 var	 um	 17%	 og	 aukning	 á	

kaupum	í	gegnum	erlendar	netverslanir	á	Íslandi	hefur	aukist	um	25%	síðan	árið	2015.	

(Viðskiptablaðið,	2016).	Fólk	í	dag	notar	að	mestu	leiti	tölvur	þegar	þau	versla	í	gegnum	

netverslun	en	veruleg	aukning	hefur	verið	í	notkun	snjallsíma	og	spjaldtölva	til	að	versla	

í	netverslun	og	má	búast	við	enn	meiri	vexti	á	komandi	árum	(Laudon	og	Traver,	2014).	

Hér	á	eftir	verður	farið	í	helstu	einkenni	og	tegundir	netverslana.	

Netverslanir	eru	aðgengilegar	hvaðan	sem	er	í	heiminum	og	á	hvaða	tíma	sem	er,	svo	

lengi	sem	nettenging	sé	til	staðar.	Netverslun	er	því	ekki	háð	landfræðilegri	staðsetningu	

og	því	geta	neytendur	verslað	hvaðan	sem	er	til	dæmis	á	heimili	sínu,	í	vinnunni,	lestinni	

eða	 kaffihúsi	 (Carey,	 2001).	 Samgöngukostnaður	 dregst	 saman	 þegar	 neytendur	 nota	

netverslanir	 því	 að	 komast	 frá	 staðsetningu	 A	 til	 B	 er	 gert	 með	 fáeinum	 smellum	 í	

gegnum	síma	eða	 tölvu.	Netverslanir	 auðvelda	 viðskipti	 á	milli	 landa	og	dregur	þar	 af	

leiðandi	 úr	 kostnaði	 (Falk	 og	 Hagsten,	 2015).	 Má	 segja	 að	 mögulegur	 markaður	

netverslana	 séu	 allir	 þeir	 nettengdu	 einstaklingar	 í	 heiminum	 sem	 er	 margfalt	 stærri	

markaður	 en	 hefðbundin	 verslun	 gæti	 náð	 til.	 Netið	 er	 vettvangur	 sem	 auðveldar	

fyrirtækjum	og	 neytendum	að	 afla	 sér	 hvers	 kyns	 upplýsinga	 um	meðal	 annars,	 verð,	
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dreifingu	 og	 birgja	 á	 ákveðnum	 vörum.	 Netverslanir	 eiga	 möguleika	 á	 því	 að	 nota	

samfélagsmiðla	 til	 að	 koma	 skilaboðum	 áleiðis	 til	 stórs	 hóps	 neytenda	 þar	 sem	 efni	

skilaboðanna	 er	 talsvert	 flóknara	 en	 áður	 tíðkaðist	 hjá	 hefðbundnum	 miðlum	 og	

auðveldara	 er	 að	 aðlaga	 skilboðin	 að	 hverjum	 og	 einum	 einstaklingi.	 Tæknin	 sem	

netverslanir	búa	yfir	gerir	fyrirtækjum	og	neytendum	kleift	að	hafa	samskipti	sín	á	milli.	

Gæði	þeirra	upplýsinga	á	Netinu	vex	með	hverjum	deginum	og	því	er	auðveldara	 fyrir	

neytendur	 að	 taka	 kaupákvarðanir	 þegar	 stunduð	 eru	 viðskipti	 við	 netverslun.	 Tækni	

netverslana	 gerir	 fyrirtækjum	kleift	 að	markaðssetning	 sé	 sérsniðin	 að	einstaklingnum	

þar	sem	persónulegar	upplýsingar,	áhugamál	og	fyrri	kaup	eru	notuð	til	að	betur	glöggva	

sig	á	því	hvernig	hægt	sé	að	ná	til	hans	(Laudon	og	Traver,	2014).		

Helstu	tegundir	netverslana	má	skipta	niður	í	sex	hópa	eftir	því	hvar	kaupin	fara	fram	

og	hver	selur	hverjum	vöru	eða	þjónustu	(Laudon	og	Traver,	2014).	Fyrsta	tegundin	er	

fyrirtæki	til	viðskiptavinar	(e.	business	to	consumer)	og	er	þegar	fyrirtæki	selja	vörur	eða	

þjónustu	 í	 gegnum	 Netið	 og	 er	 algengasta	 tegund	 netverslana	 sem	 neytendur	 nota.	

Önnur	 tegundin	 er	 viðskipti	milli	 fyrirtækja	 (e.	 business	 to	 business)	 og	 þrátt	 fyrir	 að	

vera	umfangmesta	form	netverslana,	er	enn	mikill	möguleiki	á	vexti.	Þriðja	tegundin	er	

viðskipti	á	milli	neytenda	(e.	consumer	to	consumer)	og	eru	viðskipti	í	gegnum	netmiðla	

eins	 og	 Ebay	 eða	 Letgo	 þar	 sem	 neytendur	 selja	 sjálfir	 vörurnar	 (Laudon	 og	 Traver,	

2014).	 Félagslegar	 netverslanir	 eru	 fjórða	 tegundin	 og	 hafa	 þær	 sprottið	 upp	 vegna	

tilkomu	og	aukinnar	notkunar	á	 tengslasíðum	á	borð	við	Facebook.	Viðskipti	 í	gegnum	

síður	eins	og	Facebook	verða	sífellt	vinsælli	vegna	nýjunga	á	borð	við	félagsleg	skráningu	

í	 gegnum	heimasíður,	nettilkynningar	og	 tillögur	 frá	einstaklingum	á	 samfélagsmiðlum	

(Laudon	og	Traver,	2014).	Félagsleg	netverslun	getur	hjálpað	fyrirtækjum	að	skilja	þarfir	

viðskiptavina	 sinna	 þar	 sem	 þeir	 geta	 tengt	 athugasemdir	 á	 samfélagsmiðlum	 við	

heimasíðu	 fyrirtækisins	 (Chaffey,	 2015).	 Fimmta	 tegundin	 er	 viðskipti	 í	 gegnum	

snjallsíma	(e.	m-commerce)	þar	sem	tenging	í	gegnum	Netið	gerir	neytendum	kleift	að	

versla	í	gegnum	netverslanir	hvaðan	sem	er.	Mikil	aukning	hefur	orðið	á	viðskiptum	sem	

fara	fram	í	gegnum	snjallsíma	á	síðustu	árum	og	mun	að	öllu	leyti	halda	áfram	að	vaxa	

(Laudon	og	Traver,	2014).	Sjötta	og	seinasta	tegundin	er	staðbundin	viðskipti	 (e.	 local-

commerce)	og	er	lýst	á	þann	hátt	að	fyrirtæki	nota	Netið	til	að	fanga	athygli	neytenda	og	

fá	þá	svo	til	að	koma	í	verslunina	sjálfa	til	að	kaupa	vörur.	Því	er	einungis	einblínt	á	þá	

neytendur	sem	staðsettir	eru	á	sama	stað	og	fyrirtækið	(Laudon	og	Traver,	2014).	
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2.1 Neytendur	netverslana	
Það	 má	 nefna	 marga	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 hvernig	 neytendur	 hegða	 sér	 á	

netverslunum	og	hvert	 viðhorf	 þeirra	 er	 til	 netverslana.	Hversu	mikið	 neytendur	 nota	

Netið,	fyrri	reynsla	af	netverslunum,	hvati	til	að	versla,	traust	og	metin	áhætta	eru	allt	

þættir	 sem	 móta	 hegðun	 neytenda	 á	 netverslunum	 (Huseynov	 og	 Yıldırım,	 2016).	

Samkvæmt	 Liebermann	og	 Stashevsky	 (2009)	þá	eru	þeir	 neytendur	 sem	nota	Netið	 í	

auknum	mæli,	líklegri	til	að	versla	í	gegnum	netverslanir	og	einnig	hefur	aukin	reynsla	á	

Netinu	 áhrif	 á	 að	 neytendur	 kaupi	 frekar	 í	 gegnum	netverslun	 heldur	 en	 hefðbundna	

verslun	 (Frambach,	 Roest,	 og	 Krishnan,	 2007).	 Þegar	 neytendur	 kaupa	 vöru,	 þá	 liggur	

oftast	einhver	hvati	á	bak	við	kaupin	sem	leiddi	til	þess	að	varan	var	keypt	og	má	skipta	

hvata	 neytenda	 netverslana	 niður	 í	 tvo	 flokka,	 annars	 vegar	 í	 nytsemishvata	 (e.	

utilitarian	motivation)	og	lífsgæðahvati	(e.	hedonic	motivation).		Nytsemishvati	er	þegar	

neytandi	er	með	ákveðið	markmið	að	kaupa	vöru	á	meðan	lífsgæða	hvati	lýsir	sér	í	því	

að	neytendur	versla	af	netverslun	því	það	veitir	þeim	ánægju.	Rannsókn	Scarpi,	Pizzi	og	

Visentin	(2014)	hefur	sýnt	fram	á	það	að	nytsemis-	og	lífsgæðahvati	ýtir	undir	deilingu	

jákvæðs	umtals	af	hálfu	neytenda	á	Netinu,	svo	sem	samfélagsmiðlum,	um	netverslun.	

Einnig	 hefur	 lífsgæðahvati	 áhrif	 á	 að	 neytendur	 kaupa	 meira	 magn	 vara	 í	 gegnum	

netverslun	 á	 meðan	 nytsemishvati	 veldur	 því	 að	 neytendur	 kaupa	 þá	 vöru	 sem	 þeir	

þurfa	 og	 er	 þar	 með	 viðskiptum	 lokið	 (Scarpi,	 2011).	 Hér	 er	 kjörið	 tækifæri	 fyrir	

netverslanir	að	nýta	sér	markaðssetningu	á	samfélagsmiðlum	til	að	fanga	athygli	þeirra	

neytenda	 sem	 fá	 ánægju	úr	því	 að	 vafra	og	 versla	 á	Netinu.	 Þeir	 neytendur	 sem	hafa	

áður	 stundað	 viðskipt	 í	 gegnu	 netverslun,	 skynja	 minni	 áhættu	 við	 það	 að	 versla	 af	

netverslun	heldur	en	þeir	sem	hafa	aldrei	verslað	þar	(Park	og	Stoel,	2005).		Áhætta	er	

stór	 þáttur	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	 á	 Netinu	 og	 hefur	 verið	 rannsakað	 að	

neikvætt	 samband	 er	 á	 milli	 skynjaðar	 áhættu	 og	 að	 stunda	 viðskipti	 í	 gegnum	

netverslun	(Chang	og	Wu,	2014)	og	því	er	mikilvægt	að	netverslanir	geri	allt	sem	í	sínu	

valdi	stendur	til	að	draga	úr	skynjaðri	áhættu	neytenda.		
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3 Samfélagsmiðlar	

Árið	 1991	 var	 Veraldarvefurinn	 fyrst	 kynntur	 til	 sögunnar	 og	 tímamót	 urðu	 í	 heimi	

samskipta.	Töluverðar	breytingar	hafa	orðið	á	samskiptum	fólks	á	síðustu	áratugum	og	

má	að	miklu	leyti	tileinka	aukinni	tækniþróun	og	notkun	Netsins.	Margar	skilgreiningar	

eru	til	af	hugtakinu	samfélagsmiðlar	og	hvað	þeir	eru	í	raun	og	veru	(Mangold	og	Faulds,	

2009;	 Kaplan	 og	 Haenlein,	 2010;	Malita,	 2010).	 Samfélagsmiðla	 er	 hægt	 að	 skilgreina	

sem	 tækni	 sem	 býður	 notendum	 upp	 á	 það	 að	 hafa	 samskipti	 sín	 á	 milli,	 deila	

upplýsingum,	 og	 skapa	 sitt	 eigið	 efni	 á	 Netinu.	 Samfélagsmiðlar	 eru	 netþjónusta	 sem	

veitir	einstaklingum	tækifæri	á	að	skapa	eigin	prófíl	 (e.	profile)	á	opinberum	vettvangi	

þar	 sem	þeir	 geta	haft	 samskipti	 við	 vini	 og	 aðra	 tengda	einstaklinga.	 Fólk	 getur	 deilt	

áhugamálum,	 starfsemi,	 persónulegum	 upplýsingum	 eða	 lífsreynslum	 og	 nota	

einstaklingar	 samfélagsmiðla	mikið	 til	 að	 byggja	 upp	 tengslanet	 (Carminati,	 Ferrari	 og	

Viviani,	2014).		Samfélagsmiðlar	þrífast	á	samskiptum	einstaklinga	þar	sem	annar	aðilinn	

býr	til	efni	og	hinn	fylgist	með	og	getur	sagt	álit	sitt	með	því	að	skilja	eftir	athugasemd	á	

Facebook	 eða	 gefa	 einkunn	 á	 myndbandi	 á	 Youtube	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	 (Elmore,	

2010).		

Samfélagsmiðlar	 aðgreina	 sig	 frá	 hefðbundnum	 miðlum	 á	 marga	 vegu	 og	 má	 þar	

nefna	gæði	og	magn	þeirra	upplýsinga	sem	eru	fáanlegar	á	samfélagsmiðlum	og	er	það	

margfalt	 meira	 en	 frá	 hefðbundnum	 miðlum.	 Með	 gæðum	 má	 nefna	 að	 fáanlegar	

upplýsingar	 um	 vöru	 eða	 þjónustu	 á	 samfélagsmiðlum	 koma	 að	miklu	 leiti	 frá	 öðrum	

neytendum	og	viðskiptavinum	sem	hafa	mögulega	prófað	vöruna	eða	þjónustuna.	Aftur	

á	móti,	hefðbundnir	miðlar	birta	frekar	auglýsingar	sem	fyrirtæki	segja	sjálf	frá	vörunni	

og	eiginleikum	hennar	og	því	ekki	endilega	trúverðugt	og	raunverulegt	viðmið	um	virkni	

vörunnar.	 Fyrirtækið	 er	 einfaldlega	 að	 reyna	 að	 selja	 neytendum	 vöruna	 (Moran	 og	

Muzellec,	 2014).	 Upplýsingarnar	 á	 samfélagsmiðlum	 koma	 frá	 fjölda	 einstaklinga	 sem	

deila	 eigin	 reynslu	 og	 skoðunum	 á	 samfélagsmiðlum	 (Carminati	 o.fl.,	 2014).	 Einnig	 er	

auðvelt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 ná	 til	 alþjóðlegs	 markhóps	 þar	 sem	 samfélagsmiðlar	 eru	

sameiginlegur	 vettvangur	 fólks	 um	 allan	 heim.	 Hefðbundir	 miðlar	 eins	 og	 tímarit	 og	

auglýsingaskilti	 eru	 oftar	 en	 ekki	 lagaðir	 að	 ákveðnum	 markaði	 og	 takmarkaðir	 við	
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landfræðilega	eða	lýðfræðilega	þætti	og	því	erfitt	að	ná	til	stóran	hóps	neytenda.	Dæmi	

um	það	væri	 auglýsing	 í	 tímariti	 á	 Íslandi	 sem	mun	ekki	hafa	nein	áhrif	 á	 einstaklinga	

sem	búa	ekki	 á	 Íslandi	og	því	 takmarkast	 áhrif	 auglýsingarinnar	 á	þá	 sem	eru	búsettir	

hérlendis.	Samfélagsmiðlar	eru	oftar	en	ekki	ókeypis	eða	ódýr	vettvangur	fyrir	fyrirtæki	

til	að	ná	til	neytenda	(Carminati	o.fl.,	2014;	Bones	og	Hammerslay,	2015)	en	huga	þarf	

að	því	að	starfsmannakostnaður	við	að	halda	úti	þess	konar	síðum	getur	verið	hár	og	því	

ekki	alltaf	ódýrari	kostur	en	hefðbundnir	miðlar.	Hröð	samskipti	er	þáttur	sem	einkennir	

samfélagsmiðla	 töluvert	 þar	 sem	neytendur	 geta	 t.d.	 komist	 í	 samband	 við	 fyrirtæki	 í	

gegnum	 fyrirtækjasíður	 Facebook.	 Auðvelt	 er	 að	 breyta	 deildu	 efni	 meðal	

samfélagsmiðla	 meðan	 breytingar	 á	 efni	 hefðbundna	 miðla	 krefst	 meiri	 vinnu	 og	

kostnaðar	og	oft	á	tíðum	eru	breytingar	hreinlega	ekki	mögulegar	(Carminati	o.fl.,	2014).	

	

3.1 Tegundir	samfélagsmiðla		
	Fjölmargar	 tegundir	 eru	 til	 af	 samfélagsmiðlum	 og	 gegnir	 hver	 þeirra	 mismunandi	

hlutverki	 fyrir	 neytendur	 Netsins.	 Samkvæmt	 Kaplan	 og	 Haenlein	 (2010)	 er	

samfélagsmiðlum	 skipt	 niður	 í	 sex	 hópa	og	það	eru	 tengslasíður	 (e.	 social	 networking	

sites),	 samstarfsverkefni	 (e.	 collaborative	 projects),	 blogg	 og	 örblogg	 (e.	 blog	 and	

microblogging),	sýndarsamfélög	(e.	content	comunities),	sýndarveruleiki	(e.	virtual	game	

worlds),	 sýndarheimar	 (e.	 virtual	 social	 worlds).	 	 Hér	 á	 eftir	 verður	 farið	 nánar	 í	 að	

útskýra	þrjár	af	þeim	fyrrnefndu	tegundum,	tengslasíður,	sýndarsamfélög	og,	blogg	og		

ör	blogg	þar	sem	rannsóknin	einblínir		frekar	á	umtal	á	þeim	vettvöngum.		

Tengslasíður	 sem	 er	 ætlað	 að	 tengja	 saman	 fólk	 með	 sameiginlegan	 bakgrunn	 og	

áhugamál	 (Ngai,	 Moon,	 Lam,	 Chin	 og	 Tao,	 2015).	 Tengslasíður	 einkennast	 af	 því	 að	

einstaklingar	eru	með	persónulegan	prófil	og	geta	því	í	gegnum	hann	myndað	sambönd	

og	 verið	 í	 samskiptum	 við	 aðra	 líka	 einstaklinga.	 Þessar	 síður	 sameina	 fólk	 sem	 deila	

sömu	viðhorfum	og	skoðunum	og	hafa	þær	risið	til	vinsælda	og	eru	orðnar	mest	notuðu	

síðurnar	á	Netinu	í	dag	(Weinberg,	2009).		

Sýndarsamfélög	er	önnur	tegund	samfélagsmiðla	þar	sem	einstaklingar	hlaða	inn	efni	

eins	 og	myndum	eða	myndböndum	og	 geta	 svo	deilt	með	 vinum	og	öðru	 fólki.	 Fjöldi	

miðla	eru	einungis	notaðir	í	þeim	tilgangi	en	þó	er	mögulegt	að	deila	myndböndum	og	

myndum	í	gegnum	aðra	miðla	á	borð	við	tengslasíður	eins	og	Facebook.	Nokkrir	vinsælir	
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sýndarsamfélagsmiðlar	 eru	 Youtube,	 Instagram	 og	 Vine	 (Golbeck,	 2015).	 Myndbönd	

geta	verið	áreiðanlegur	vetttvangur	upplýsingaöflunar	þar	sem	líkamstjáning	er	55%	af	

mannlegum	 samskiptum,	 7%	kemur	 frá	 orðum	og	38%	 frá	 því	 sem	einstaklingur	 segir	

(Safko	og	Brake,	 2009).	Út	 frá	 því	 er	 auðveldara	 fyrir	 einstakling	 að	meta	hvort	 að	 sá	

sem	 í	 myndbandinu	 er,	 sé	 að	 vera	 einlægur	 og	 trúverðugur.	 Myndbönd	 	 gera	

neytendum	kleift	 að	 rannsaka	 líkamstjáningu	og	 svipbrigði	 til	 að	byggja	upp	 traust	 og	

þess	 vegna	 getur	 verið	 erfitt	 að	 meta	 upplýsingar	 einungis	 út	 frá	 texta	 á	

samfélagsmiðlum	(Safko	og	Brake,	2009).	Hér	er	 tækifæri	sem	fyrirtæki	ættu	að	grípa,	

að	nýta	sér	þá	einstaklinga	sem	birta	efni	 í	gegnum	Youtube,	til	að	markaðssetja	vörur	

sína	og	þjónustu.	Eins	og	nefnt	hefur	verið	hér	áður,	þá	eykst	traust	neytenda	ef	þeir	sjá	

umfjöllun	 í	 gegnum	myndband	 og	 því	 gætu	 sýndarsamfélög	 verið	 tilvalinn	 vettvangur	

fyrir	netverslanir	til	að	ná	í	viðskiptavini.			

Blogg	og	örblogg:	Örblögg	lýsir	sér	þannig	að	einstaklingur	getur	skrifað	stuttan	texta	

án	þess	að	búa	yfir	mikilli	tæknilegri	þekkingu	og	deilt	á	Netið.	Segja	má	að	örblogg	sé	

einhvers	 konar	 dagbók	 á	 Netinu,	 sem	 einstaklingar	 nota	 til	 tjá	 sig.	 Helsta	 einkenni	

örblogga	 er	 að	 orðafjöldi	 hverrar	 færslu	 er	 takmarkaður,	 t.d.	 er	 hámarksfjöldi	 orða	 í	

einni	færslu	hundrað	og	fjörtíu	stafir	á	Twitter.	Twitter	er	vinsælasti	örbloggmiðillinn	nú	

til	dags	(Golbeck,	2015).	Blogg	eru	tegundir	vefsíða	þar	sem	færslur	eru	flokkaðar		eftir	

dagsetningu	og	eru	persónulegar	síður	einstaklinga.	Algengasta	form	bloggs		eru	færslu	

sem	 innihalda	 texta	 en	 það	 fer	 sífellt	 vaxandi	 að	 einstaklingar	 tjái	 sig	 með	 öðru	 en	

orðum	í	gegnum	blogg	(Kaplan	og	Haenlein,	2010).		

3.2 Fyrirtæki	á	samfélagsmiðlum	
Samfélagsmiðlar	verða	sífellt	meira	notaðir	af	fyrirtækjum	enda	mikilvægur	vettvangur	

fyrir	markaðssetningu	og	tengingu	við	viðskiptavini	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	Það	er	

lykilatriði	 fyrir	 fyrirtæki	 sem	 nota	 Netið	 í	 starfsemi	 sinni	 að	 nýta	 sér	 vettvang	

samfélagsmiðla	(Kirtis	og	Karahan,	2011).	Sá	eiginleiki	samfélagsmiðla,	að	efni	sem	deilt	

er	 þar	 inni	 getur	 dreifst	 á	 milli	 fjölda	 fólks	 á	 skömmum	 tíma,	 er	 frábær	 fyrir	

markaðssetningu	 fyrirtækja	 (Steinman	 og	Hawkins,	 2010).	 Samfélagsmiðlar	 eru	 orðnir	

hentugra	tæki	en	hefðbundnir	miðlar	 fyrir	 fjölmörg	fyrirtæki,	 lítil	sem	stór,	 til	að	ná	til	

neytenda	og	markaðsetja	vörur	og	þjónustu	og	þá	sérstaklega	til	að	ná	til	neytendur	á	

heimsvísu	(Kirtis	og	Karahan,	2011).		
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Það	er	margt	sem	fyrirtæki	þurfa	að	hafa	í	huga	þegar	þau	taka	ákvörðun	um	hvaða	

samfélagsmiðill	hentar	þeirra	fyrirtæki.	Hver	samfélagsmiðill	spilar	mismunandi	hlutverk	

fyrir	neytendur,	má	þar	nefna	einstakling	sem	notar	Facebook	til	að	tengjast	við	vini	en	

Youtube	til	að	hlusta	á	tónlist	eða	horfa	á	myndbönd	sem	tengjast	áhugamálum	sínum.	

Því	 er	 mikilvægt	 að	 fyrirtæki	 velji	 þann	 miðil	 þar	 sem	 notendur	 endurspegla	 best	

markhóp	fyrirtækisins	(Kaplan	og	Haenlein,	2010).	Einnig	skiptir	val	miðilsins	miklu	máli	

þar	 sem	 fyrirtækið	 munu	 nota	 þann	 vettvang	 til	 að	 miðla	 skilaboðum	 til	 neytenda	

(Kaplan	 og	 Haenlein,	 2010).	 Til	 dæmis	 væru	 tengslasíður	 mögulega	 betri	 miðill	 fyrir	

markaðssetningu	á	snyrtivöruverslun	heldur	en	sýndarveruleika	miðill	þar	sem	notendur	

tengslasíðna	 myndu	 að	 öllum	 líkindum	 frekar	 endurspegla	 markhóp	 verslunarinnar	

heldur	 en	 notendur	 sýndarveruleika	 miðla.	 Ef	 fyrirtæki	 ákveða	 að	 nota	 fleiri	 en	 einn	

samfélagsmiðil	þá	þarf	að	sjá	til	þess	að	samræmi	sé	á	milli	þeirra	allra.	Lykilþáttur	fyrir	

fyrirtæki	er	að	hlusta	á	viðskiptavini	sína,	fá	að	vita	hvað	þeim	finnst	og	hvað	þeir	telja	

mikilvægt	til	að	geta	skapað	efni	í	samræmi	við	það	(Kaplan	og	Haenlein,	2010).		

	

3.3 Facebook	
Facebook	er	gagnvirkur	samfélagsmiðill	þar	sem	notkun	gagnvirkrar	markaðsfærslu	fer	

fram	 og	 má	 útskýra	 það	 sem	 samskipti	 milli	 neytenda	 og	 fyrirtækja	 þar	 sem	 flæði	

upplýsinga	fer	á	milli	þessara	tveggja	aðila	og	þar	með	hafa	neytendur	möguleika	á	því	

að	taka	þátt	og	breyta	innihaldi	upplýsinganna	(Belch	og	Belch,	2003).		

Facebook	býður	notendum	upp	á	það	að	búa	til	persónulegan	prófíl	(e.	profile)	sem	

inniheldur	 helstu	 upplýsingar	 svo	 sem	 kyn,	 nafn,	 fæðingardag,	 menntun	 og	

hjúskaparstöðu	og	getur	notandi	síðan	deilt	myndum	og	færslum	að	vild.	Notendur	geta	

svo	 sent	 vinabeiðnir	 sín	 á	milli	 og	 þar	með	 stjórnað	 hverjir	 hafa	 aðgang	 og	 sjá	 virkni	

þeirra	á	miðlinum.	(Nadkarni	og	Hofmann,	2012).		

Fjöldi	fyrirtækja	sem	nýta	sér	Facebook	sem	vettvang	fyrir	markaðsetningu	og	rekstur	

hefur	 aukist	 og	 því	 verður	 sífellt	 mikilvægara	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 vera	 virk	 á	

samfélagsmiðlum	 (Hopkins,	 2012).	 Fyrirtæki	 geta	 búið	 til	 eigin	 fyrirtækjasíðu	 þar	 sem	

notendur	hafa	aðgang	að	upplýsingum	eins	og	staðsetningu,	opnunartímum,	verðlag	og	

umsögnum	frá	fyrri	viðskiptavinum.	Facebook	auðveldar	samskipti	milli	viðskiptavina	og	

fyrirtækja	 og	 gæti	 því	 verið	 mikilvægur	 og	 gagnlegur	 miðill	 fyrir	 fjölda	 fyrirtækja.	
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Facebook	gerir	fyrirtækum	kleift	að	miðla	auglýsingum	á	mismunandi	markhópa	eins	og	

eftir	aldri,	staðsetningu	eða	áhugamálum.	Fyrirtæki	geta	einnig	búið	til	auglýsingar	þar	

sem	 þeir	 borga	 Facebook	 eftir	 hversu	margir	 klikka	 (e.	 cost	 per	 click)	 á	 auglýsinguna	

(Chaffey,	 2015).	 Þau	 fyrirtæki	 sem	 ákveða	 að	 nýta	 sér	 eiginleika	 Facebook	 fyrir	

markaðssetnignu	ættu	að	geta,	 skilvirknislega	náð	til	markhóps	sem	einblínt	er	á.	 	Þó,	

eins	 og	 nefnt	 hefur	 verið	 hér	 áður,	 þurfa	 fyrirtæki	 að	 velja	miðla	 sem	henta	 fyrirtæki	

þeirra	 og	 stefnu,	 svo	 sem	 hvaða	 markhóp	 er	 einblínt	 á	 og	 hvernig	 þeir	 vilja	 miðla	

skilaboðum	til	viðskipta	vina	og	því	gæti	Facebook	ekki	alltaf	verið	sá	miðill	sem	fyrirtæki	

einblína	 á	 (Kaplan	 og	 Haenlein,	 	 2010).	 Efni	 sem	 notendur	 deila	 á	 Netinu	 fer	 sífellt	

vaxandi	 og	 þær	 fáanlegu	 upplýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 auðvelda	 þannig	 öðrum	

notendum	að	taka	upplýsta	kaupákvörðun	 (Hopkins,	2012).	Notendur	geta	því	hjálpað	

fyrirtækjum	að	auglýsa	vöru	eða	þjónustu	og	að	auki	eiga	fyrirtæki	auðveldara	með	að	

fylgjast	með	og	mæla	hvernig	 er	 hægt	 að	ná	 til	 neytenda	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla	 á	

áhrifaríkan	 hátt	 (Hopkins,	 2012).	 Þegar	 notendur	 líka	 við	 (e.	 like)	 fyrirtækjasíðu	 á	

Facebook	þá	 geta	 allir	 vinir	 notandans	 á	miðlinum	 séð	það	 (Hopkins,	 2012).	 Fyrirtæki	

sem	nýta	sér	samfélagsmiðla	á	borð	við	Facebook	og	deila	reglulega	efni	þar	inn	á,	eykur	

líkur	á	 jákvæðri	umfjöllun	meðal	neytenda	(Hutter,	Hautz,	Dennhardt	og	Füller,	2013).	

Þó		svo	að	umsagnir	frá	viðskiptavinum	geti	skapað	jákvæða	umfjöllun	um	fyrirtækið	og	

þar	 með	 aukið	 líkur	 á	 að	 neytendur	 stundi	 frekari	 viðskipti	 við	 það	 þá	 er	 neikvæð	

umfjöllun	 áhrifameiri	 heldur	 en	 jákvæð	 (Bachleda	 og	 Berrada-Fathi,	 2016).	 Úr	

niðurstöðum	 rannsóknar	 Hutter	 o.fl.	 (2013)	 þá	 hefur	 það	 neikvæð	 áhrif	 á	 ímynd	

fyrirtækisins	þegar	efni	vörumerkjasíðna	á	samfélagsmiðlum,	á	borð	við	Facebook,	fer	í	

taugarnar	á	neytendum.	Það	dregur	úr	því	að	neytandinn	vilji	stunda	viðskipti	við	tiltekið	

fyrirtæki	og	dregur	úr	 líkum	á	 jákvæðu	umtali.	Þar	með	ættu	markaðsstjórar	 fyrirækja	

að	komast	að	því	hvað	veldur	pirringi		meðal	neytenda		um	fyrirtæki	á	samfélagsmiðlum	

til	að	forðast	deilingu	efnis,	sem	mikil	vinna	hefur	verið	lögð	í,	sem	veldur	svo	einungis	

óánægju	meðal	neytenda	og	eykur	líkur	á	neikvæðri		umfjöllun	(Hutter	o.fl.,	2013).	 

	

3.4 Youtube	
Vinsældir	 þess	 að	 deila	 myndböndum	 í	 gegnum	 Netið	 hefur	 leitt	 til	 þess	 að	 63%	 af	

notendum	 internetsins	 eru	 á	 Youtube	 (Anderson,	 2015).	 Youtube	 var	 stofnað	 14.	
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febrúar	árið	2005,	sem	erum	svipað	leyti	og	Facebook	var	að	stíga	sín	fyrstu	skref.	Þó	tók	

það	nokkur	ár	fyrir	miðillinn	að	öðlast	vinsældir	en	mikil	breyting	hefur	orðið	á	innihaldi	

hans	yfir	árin	(Kim,	2012).		

Það	 er	 sífelld	 aukning	 á	 því	 að	 notendur	 afli	 sér	 upplýsinga	 um	 vöru	 á	

samfélagsmiðlum	 til	 að	 styðja	 við	 kaupákvörðun	 sína.	 Algengt	 er	 fyrir	 notendur	 að	

treysta	 áliti	 og	 efni	 einstaklinga	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 því	 hefur	 Youtube	 orðið	

mikilvægur	vettvangur	fyrir	upplýsingaöflun	hjá	neytendum	(Mir	og	Rehman,	2013).		

Youtube	er	myndbandsmiðill	þar	 sem	einstaklingar	geta	horft	á	myndbönd	og	með	

því	að	gerast	notandi	er	hægt	að	gera	athugasemdir,	líkað	við	og	deila	þeim.	Notendur	

geta	svo	gerst	áskrifendur	(e.	subscribe)	hjá	stöðvum	(e.	channels),	búið	til	tónlistalista	

eða	 hlaðið	 inn	 eigin	 myndböndum.	 Þó	 svo	 að	 stór	 hluti	 þeirra	 sem	 er	 á	 Netinu	 noti	

Youtube	þá	er	aðeins	lítið	hlutfall	notenda	sem	býr	til	efni	miðilsins.	Meiri	hluti	notenda	

tekur	ekki	þátt	í	samskiptum	eins	og	að	skilja	eftir	athugasemd	eða	líka	við	og	mætti	lýsa	

því	á	þann	hátt	að	80%	af	efninu	er	búið	til	af	20%	af	notendum	(Khan,	2017).		

Það	 er	 þrjár	 ástæður	 því	 til	 rökstuðnings	 að	 fyrirtæki	 ættu	 að	 nota	 Youtube	 sem	

markaðssetningartól.	Fyrsta	er	að	myndbönd	eru	algengasta	efnið	sem	neytendur	deila	

sín	á	milli	og	ef	myndband	nær	athygli	nokkra	þá	er	ekki	langt	þar	til	dreifing	þess	fer	um	

allt	Netið.	Leitarvélar	eins	og	Google	og	Yahoo	birta	 í	 flestum	tilvikum	myndbönd	sem	

passa	við	efnið	sem	leitað	var	að	og	möguleikinn	að	hlaða	myndbandi	inn	á	Youtube	og	

fá	 þar	með	 netumferðina	 þaðan	 og	 sitja	myndbandið	 svo	 á	 aðra	 samfélagsmiðla	 eða	

heimasíður	 sem	 fyrirtækið	 heldur	 úti	 (Funk,	 2011).	 Ekki	 er	 þó	 víst	 að	 Youtube	 henti	

öllum	tegundum	fyrirtækja	og	þarf	hvert	 fyrirtæki	 fyrir	 sig	að	meta	þá	miðla	 sem	þeir	

telja	mikilvægan	vettvang	fyrir	sig.		

	

3.5 Rafrænt	umtal	
Rafrænt	umtal	er	hvers	konar	umtal	á	Netinu,	bæði	jákvætt	eða	neikvætt,	frá	verðandi,	

núverandi	eða	fyrrum	viðskiptavinum	um	vöru	eða	þjónustu	tiltekins	fyrirtækis	(Hennig-

Thurau,	Gwinner,	Walsh	og	Gremler,	2004).	Rafrænt	umtal		á	samfélagsmiðlum	er	orðin	

mikilvægur	 þátt	 í	 að	 auglýsa	 netverslanir	 nú	 til	 dag	 og	 þá	 sérstaklega	 vegna	 komu	

félagslega	netverslana	(Yan,	Wu,	Wand,	Wu,	Chen	og	Wei,	2016).	Rafrænt	umtal,	líkt	og	

athugasemdir	á	samfélagsmiðlum	frá	núverandi	viðskiptavinum	um	eigin	reynslu,	eykur	
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traust	 neytenda	 í	 garð	 fyrirtækja	 (See-To	 og	 Ho,	 2014;	 Gefen,	 Karahanna	 og	 Straub,	

2004)	 og	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	 (Duan,	 Gu	 og	 Whinston,	 2008).	

Einstaklingar	meta	svo	út	 frá	þessum	ummælum	hvort	að	þeir	vilji	stunda	viðskipti	við	

ákveðið	fyrirtæki	eður	ei	og	því	er	mikilvægt	að	fyrri	viðskiptavinir	séu	ánægðir	svo	að	

ummæli	þeirra	séu	í	hag	fyrirtækisins.	Einnig	bendir	til	þess	að	ef	einstaklingur	sér	mikið	

magn	af	jákvæðum	umsögnum	um	fyrirtæki	eða	vöru	þá	er	hann	líklegri	til	að	versla	hjá	

fyrirtækinu	 þar	 sem	 væntingar	 einstaklingsins	 um	 vöruna	 hafa	 aukist	 og	 ýtt	 undir	

ákvörðunina	að	kaupa	hana	(See-To	og	Ho,	2014).	Óánægðir	viðskiptavinir	eru	líklegir	til	

að	 skilja	 eftir	 slæmar	 umsagnir	 á	 fyrirtækjasíðum	 (Hennig-Thurau	 o.fl.,	 2004).	 Einnig	

bendir	rannsókn	sem	var	framkvæmd	af	Yang	og	Mai	(2010)	til	þess	að	slæmar	umsagnir	

á	 Netinu	 hafa	 margfallt	 meiri	 áhrif	 á	 neytendur	 heldur	 en	 jákvæðar	 umsagnir.	 Þeir	

neytendur	 sem	 versla	 í	 gegnum	 netverslun	 eru	 næmari	 fyrir	 neikvæðri	 umfjöllun	 	 á	

samfélagsmiðlum	 heldur	 en	 þeir	 sem	 versla	 ekki	 í	 gegnum	netverslun	 (Chang	 og	Wu,	

2014).	 Því	 mun	 einstaklingur	 sem	 sér	 jákvæða	 umfjöllun	 á	 Facebok	 eða	 Youtube,	

varðandi	 netverslun,	 vera	 líklegri	 til	 að	 versla	 í	 gegnum	 hana	 þar	 sem	 traust	 hans	 til	

netverslunarinnar	hefur	aukist	vegna	 jákvæðra	ummæla.	Hvaðan	upplýsingarnar	koma	

er	einnig	mikilvægur	þáttur	sem	ákvarðar	hversu	trúverðugt	einstaklingur	telur	umtalið	

vera.	Ef	einstaklingi	er	kunnugt	um	þann	vettvang	sem	umtalið	fer	fram	á,	því	líklegra	er	

að	hann	taki	því	trúverðugu	(Yan	o.fl.,	2016).	Samkvæmt	fyrri	rannsókn	þá	eru	tengsl	á	

milli	 þörf	 fyrir	 upplýsingaöflun	 og	 hversu	 mikið	 einstaklingur	 verður	 fyrir	 áhrifum	

upplýsinga	(Erkan	og	Evans,	2016).	
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4 Traust	

Samkvæmt	 Rousseau,	 Sitkin,	 Burt	 og	 Camerer	 (1998)	 er	 ekki	 til	 nein	 ákveðin	 rétt	

útskýring	á	því	hvað	traust	er	þar	sem	einstaklingar	túlka	traust	á	mismunandi	hátt	en	

samkvæmt	 Rousseau	 o.fl.	 (1998)	 er	 traust	 sálfræðilegt	 ástand	 sem	 felur	 í	 sér	 að	

einstaklingur	 samþykkir	 að	 vera	 varnarlaus	 vegna	 jákvæðna	 væntinga	 til	 hegðunar	 og	

áætlunar	hjá	öðrum.	Traust	er	talið	vera	einn	af	lykilþáttum	í	markaðsfræði	til	að	byggja	

upp	 gott	 samband	 milli	 neytenda	 og	 fyrirtækja	 og	 því	 nauðsynlegt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	

einblína	á	myndun	og	uppbyggingu	þess	(Morgan	og	Hunts,	1994).	

Það	 fylgir	 því	 alltaf	 ákveðin	 skynjuð	áhætta	 að	 kaupa	 vöru	hvort	 sem	það	er	 gert	 í	

gegnum	hefðbundna	verslun	eða	í	netverslun	því	neytendur	eru	oft	óvissir	um	hvort	þeir	

séu	 að	 taka	 rétta	 ákvörðun	 þar	 sem	 slæmar	 afleiðingar	 geta	 fylgt	 rangri	 ákvörðun.	

Áhættan	að	stunda	viðskipti	í	gegnum	netverslun	er	oft	meiri	þar	sem	það	er	skortur	á	

líkamlegu	 aðgengi	 og	 snertingu	 á	 vörunni	 sjálfri	 (Dai,	 Forsythe	 og	 Kwon,	 2014).	

Einstaklingur	er	að	taka	meiri	áhættu	þegar	hann	kaupir	buxur	í	gegnum	netverslun	en	

þegar	hann	kaupir	þær	í	hefðbundinni	verslun	þar	sem	möguleiki	er	að	máta	buxurnar.	

Þess	vegna	er	traust	mikilvægur	þáttur	þegar	kemur	að	því	að	versla	af	netverslun	þar	

sem	það	minnkar	skynjaða	áhættu	og	óvissu	neytenda	(Brengman	og	Karimov,	2012;	Al-

Debei,	Akroush	og	Ashouri,	2015).	Skynjuð	áhætta	og	óvissa	neytenda	minnkar	töluvert	

vegna	trausts	sem	myndast	út	frá	samfélagsmiðlum	(Hong	og	Cha,	2013).		Aðal	ástæða	

þess	 að	 neytendur	 versla	 ekki	 í	 gegnum	 netverslun	 er	 vegna	 skorts	 á	 snertingu	 við	

sölufólk	 (Brengman	 og	 Karimov,	 2012).	 Aukið	 traust	 neytenda	 frá	 samfélagsmiðlum	

hefur	rætur	sínar	að	rekja	ti	þess	að	það	myndast	einhvers	konar	tilfinning	um	félagslega	

viðveru	 frá	beinum	eða	óbeinum	samskiptum	 í	gegnum	samfélagsmiðla	 (Brengman	og	

Karimov,	 2012).	 	 Aukið	 traust	 á	 samfélagsmiðlum	 hefur	 áhrif	 á	 hegðun	 neytenda	 og	

einfaldar	þar	að	auki	ákvörðunarferli	þeirra	 (Chari,	Christodoulides,	Presi,	Wenhold	og	

Casaletto	2016).	

Það	traust	sem	myndast	við	fyrstu	kynni	neytandans	við	netverslun	kallast	upphaflegt	

traust	 (e.	 initial	 trust)	 og	 lýsir	 sér	 í	 því	 trausti	 sem	 neytandi	 leggur	 á	 óþekktan	 aðila	

(McKnight,	Choudhury	og	Kacmar,	2002).	Upphaflegt	traust	er	byggt	upp	af	viðhorfum	

sem	 fást	 við	 getu,	 velvild	 og	 heiðarleiki	 á	 þeim	 óþekkta	 sem	 treyst	 er	 á.	 Skynjun	

neytenda	á	getu	fyrirtækis	er	byggt	á	hæfni	netverslunar	til	að	framkvæma	þá	hegðun	
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sem	búist	er	við	og	aðgangi	að	nauðsynlegri	þekkingu	til	að	framkvæma	það	rétt.	Geta	

fyrirtækis	 gefur	 einnig	 til	 kynna	 viðhorf	 neytandans	 á	 hæfni,	 hæfileika	 og	 þekkingu	

netverslunar	til	að	veita	hágæða	vöru	og	þjónustu.	Velvild	er	að	neytendur	trúa	því	að	

seljandinn	sé	með	hvata	þar	sem	hann	nýtur	góðs	af	viðskiptunum,	sé	í	raun	ekki	sama	

um	neytendann	 og	mun	haga	 sér	 á	 skynsamlegan	 hátt	 þrátt	 fyrir	 skammtíma	hagnað	

(Chari	 o.fl.,	 2016).	 Velvild	 er	 mikilvægt	 fyrir	 neytendum	 þegar	 þeir	 versla	 af	

netverslunum	 þar	 sem	 því	 	fylgir	 oftar	 en	 ekki	 meiri	 áhætta	 en	 hjá	 hefðbundnum	

verslunum.	Heiðarleiki	 er	 þriðja	 hugtakið	 sem	myndar	 traust	 neytenda	 og	má	útskýra	

það	sem	trú	á	þann	sem	traustið	er	lagt	á,	að	hann	sé	heiðarlegur	gagnvart	neytendum	

og	muni	hegða	sér	með	siðferðilegum	hætti.	Það	sem	átt	er	við	með	heiðarleika	út	frá	

sjónarhorni	samfélagsmiðla	á	borð	við	Facebook	er	að	sá	sem	er	með	upplýsingar	fyrir	

hendi	sé	að	vera	heiðarlegur	og	þar	með	er	einstaklingur	líklegri	til	að	leggja	traust	sitt	á	

hann	og	þær	upplýsingar	sem	hann	hefur	(Chari	o.fl.,	2016).	Neytendur	netverslana	trúa	

því	 einnig	 að	 seljandinn	 sé	 heiðarlegur	 og	 mun	 vera	 honum	 trúr	 bæði	 fyrir	 og	 eftir	

kaupin.	 Seljandinn	 mun	 uppfylla	 þau	 skilyrði	 sem	 búist	 er	 við	 og	 sé	 áreiðanlegur	

(Brengman	og	Karimov,	2012).		

	



	

24	

5 Kauphegðun	

Mikilvægt	er	að	öðlast	góðan	skilning	á	hugtakinu	kauphegðun	því	það	er	lykilþáttur	fyrir	

markaðssetningu	fyrirtækja.	Meta	þarf	hvað	það	er	sem	lætur	einstaklinga	hegða	sér	á	

ákveðinn	 hátt.	 Segja	 mætti	 að	 fyrstu	 hugmyndir	 um	 kauphegðun	 komi	 frá	

hagfræðikenningunni	um	kauphegðun	neytenda	(e.	economic	theory)	sem	segir	meðal	

annars	að	einstaklingur	er	meðvitaður	um	þá	valmöguleika	 í	kringum	sig,	metur	þá	og	

mun	 að	 lokum	 velja	 þann	 sem	 hámarkar	 ánægju	 hans	 (Stone	 og	 Desmond,	 2007).	

Neytendur	 hegðar	 sér	 skynsamlega	 en	 frá	 sínu	 eigin	 sjónarhorni	 sem	 þýðir	 að	

skynsamleg	hegðun	er	breytileg	á	milli	einstaklinga	(Stone	og	Desmond,	2007).		

Neytendur	eru	eins	mismunandi	og	þeir	eru	margir	og	því	er	mikilvægt	að	skilja	þá	

þætti	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	þeirra.	Til	að	skilja	betur	kauphegðun	neytenda	þarf	

að	kanna	efnahagslega-,	menningarlega-,	sálfræðilega-	og	hagfræðilega	þætti	sem	hafa	

áhrif	á	neytendur.	Fyrirtæki	þurfa	að	taka	tillit	til	þessa	þátta	þegar	markaðssetja	á	vöru	

eða	þjónustu	(Armstrong	og	Kotler,	2015).		

	

5.1 Menningarlegir	þættir	
Það	sem	myndar	ríkjandi	gildi	og	viðhorf	innan	samfélags	eru	þeir	óáþreifanlegu	þættir	

menningar	og	eru	þeir	rótin	af	mynstri	þeirrar	hegðunar	sem	talin	er	venjuleg.	Gildi	geta	

bæði	 legið	 hjá	 einstaklingnum	 sjálfum	 eða	 verið	 sameiginleg	 innan	 samfélagsins,	

fyrirtækja	 eða	 ákveðna	 hópa	 (Craig	 og	 Douglas,	 2006).	 Dæmi	 um	 gildi	 geta	 til	 dæmis	

verið	hegðun	gagnvart	öðrum,	samskipti,	ákveðin	hugmynd	af	sjálfum	sér,	atvinna,	gjafir	

eða	 vörur.	 Innan	 menningar	 myndast	 svo	 undirmenning	 (e.	 sub-culture)	 og	 stéttir	

(Armstrong	og	Kotler,	2015).		

Undirmenning	er	hópur	fólks	sem	deila	sömu	eiginleikum	til	að	mynda	þjóðerni,	trú,	

landfræðilegri	staðsetningu	eða	kynþætti.	Þar	sem	þessar	undirmenningar	búa	að	stóru	

leyti	 yfir	 svipuðum	 eiginleikum	 þá	 nýta	 fyrirtæki	 sér	 það	 til	 skipta	 markaðnum	 upp	 í	

markhópa	 eftir	 undirmenningum.	 Fyrirtæki	 framleiða	 svo	 vörur	 sem	 eru	 sérstaklega	

hannaðar	til	að	uppfylla	þarfir	þessara	markhópa	(Armstrong		og	Kotler,	2015).	
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Stéttaskipting	 innan	 menningar	 er	 yfirleitt	 að	 finna	 og	 getur	 hún	 farið	 eftir	

atvinnu,	 	menntun,	 efnahag	 svo	nokkuð	 sé	nefnt	 (Yakup	og	 Jablonsk,	 2012).	 Í	 flestum	

samfélögum	 er	 stéttaskipting	 eitthvað	 sem	 einstaklingar	 geta	 breytt	 en	 þó	 eru	 sum	

samfélög	þar	sem	einstaklingur	eru	fæddir	inn	í	ákveðnar	stéttir.	Fyrirtæki	einblína	mikið	

á	 stéttaskiptingu	 þar	 sem	 mikill	 munur	 getur	 verið	 á	 kaupgetu	 mismunandi	 stétta	

(Armstrong	og	Kotler,		2015).	

Samkvæmt	kenningu	Wallas	um	áhrif	menningar	á	hegðun	neytenda	þá	er	menning	

helsta	 aflið	 sem	 mótar	 persónuleika	 einstaklingsins	 enda	 er	 það	 persónuleikinn	 sem	

ákvarðar	 mynstur	 kauphegðunar	 hjá	 neytendum.	 Menning	 ákvarðar	 ekki	 bara	

kauphegðun	neytenda	heldur	veitir	einnig	skýrari	mynd	af	henni	(Samli,	2013).		

	

5.2 Persónulegir	þættir	
Aldur,	 lífstíll,	æska,	 starfsferil	 og	 efnahagur	 eru	 allt	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 ákvörðun	

neytandans	til	að	kaupa	vöru	eða	þjónustu.	Farið	verður	yfir	helstu	þætti	hér	á	eftir	sem	

hafa	 áhrif	 á	 persónuleika	 neytenda.	 Í	 hlaupi	 tímans	 breytist	 kauphegðun	 neytenda	

verulega	þar	sem	margt	getur	haft	áhrif	á	kaupgetu	og	einstaklinginn	sjálfan	(Armstrong	

og	Kotler,	2015).		

Atvinna	 er	 stór	 þáttur	 í	 því	 hvernig	 einstaklingur	 hegðar	 kaupum	 sínum	 því	 ólík	

atvinna	kallar	á	þörf	fyrir	mismunandi	vörur.	Einstaklingur	sem	vinnur	á	skrifstofu	hefur	

þannig	 frekari	 þörf	 fyrir	 því	 að	 kaupa	 jakkaföt	 en	einstaklingur	 sem	vinnur	 sem	þjónn	

(Armstrong	og	Kotler,	2015).			

Lífstíll	 einstaklinga	 samanstendur	 af	 atvinnu,	 stéttaskiptingu,	 áhugamálum,	

skoðunum	 og	 fjölskyldu	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Kauphegðun	 einstaklinga	 sem	 lifa	

gjörólíkum	 lífstílum	mun	vera	allt	öðruvísi	og	því	þurfa	 fyrirtæki	að	huga	að	því	þegar	

markaðssetja	á	vöru	(Armstrong	og	Kotler,	2015)	Má	hér	taka	sem	dæmi	um	einstakling	

sem	vinnur	mjög	mikið	og	hefur	þar	með	ekki	tíma	til	að	fara	í	hefðbundna	verslun	til	að	

kaupa	sér	föt	og	þar	með	gæti	hentað	lífstíl	hans	betur	að	versla	í	gegnum	netverslun.	

Aldur	 spilar	 líka	 stórt	 hlutverk	 þar	 sem	 kauphegðun	 unglings	 er	 til	 að	 mynda	 allt	

önnur	en	fullorðins	einstaklings	og	því	verður	mikil	breyting	á	kaupmynstri	einstaklings	

yfir	lífstíðina.	Smekkur	einstaklings	á	fötum	og	mat	er	öðruvísi	við	ungan	aldur	og	mun	

að	öllum	líkindum	þróast	og	breytast	töluvert.	Hér	má	taka	sem	dæmi	að	ung	manneskja	
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sem	notar	samfélagsmiðla	og	Netið	mikið	gæti	verið	líklegri	til	að	nýta	sér	netverslanir	

heldur	en	eldri	manneskja	sem	ólst	ekki	upp	við	samfélagsmiðla	og	Netið.	Einnig	munu	

atburðir	 á	 borð	 við	 hjónaband,	 stofnun	 fjölskyldu,	 ferðalög	 til	 útlanda	 og	 flutningar	

munu	hafa	áhrif	á	kaupmynstur	einstaklings	(Armtrong	og	Kotler,	2015).		

Efnahagsstaða	einstaklings	er	þáttur	sem	hefur	veruleg	áhrif	á	kauphegðun	hans.	Þeir	

sem	eru	með	hærri	laun	eru	líklegri	til	að	kaupa	dýrar	vörur	heldur	en	þeir	sem	búa	við	

krappari	kjör	(Armstrong	og	Kotler,	2015).		

Persónuleiki	 eru	 þeir	 einstöku	 andlegu	 eiginleikar	 sem	 gerir	 einstakling	 að	 honum	

sjálfum.	 Persónuleiki	 segir	mikið	 til	 um	kauphegðun	einstaklings	 og	 er	 líklegt	 að	hann	

kaupi	vöru	sem	endurspeglar	að	einhverju	 leyti	hans	eigin	persónuleika	(Armstrong	og	

Kotler,	2015).		

	

5.3 Félagslegir	þættir	
Félagslegir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 eru	 þeir	 hópar	 sem	

einstaklingur	 annað	 hvort	 er	 hluti	 af	 eða	 óskar	 að	 vera	 hluti	 af.	 Þessum	 hópum	 má	

skipta	í	viðmiðunarhópa,	fjölskyldu,	og	hlutverk	og	stöðu.	

Viðmiðunarhópar	hafa	áhrif	á	einstaklinginn	og	móta	viðhorf	og	skoðanir	hans	hvort	

sem	það	er	í	formi	beinna	eða	óbeinna	áhrifa.	Hegðun	einstaklings	byggist	að	miklu	leyti	

á	þeim	hópum	sem	hann	tilheyrir.	Þessir	hópar	eru	meðal	annars	vinir	og	vinnufélagar	

sem	einstaklingur	 hefur	 bein	 samskipti	 við.	Hér	má	 taka	 sem	dæmi	 einstaklingur	 sem	

verður	 fyrir	 áhrifum	 vina	 eða	 ættingja	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla.	 Einnig	 getur	

einstaklingur	orðið	 fyrir	 áhrifum	 frá	hópum	sem	hann	 tilheyrir	ekki	en	dreymir	um	að	

einn	 daginn	 muni	 hann	 verða	 einn	 af	 hópnum.	 Dæmi	 um	 það	 er	 einstaklingur	 sem	

verður	fyrir	áhrifum	fólks	á	samfélagsmiðlum	sem	hann	lítur	upp	til	og	vill	því	kaupa	þær	

vörur	eða	þjónustu	sem	þeir	nota	t.d.	(Armstrong	og	Kotler,	2015).		

Umtal	 meðal	 vina	 eða	 annarra	 náinna	 aðila	 getur	 mótað	 kauphegðun	 einstaklings	

töluvert	 því	 að	 hann	 ber	 oft	 meira	 traust	 til	 þeirra	 en	 auglýsinga	 eða	 umtals	 frá	

óþekktum	aðilum	(Wang	og	Chang,	2013).	Til	dæmis	mun	einstaklingur	mjög	líklega	taka	

meira	mark	á	umfjöllun	um	vöru	eða	þjónustu	á	Facebook	frá	góðum	vini	heldur	en	ef	

hann	 sér	 auglýsingu	um	vöruna	 eða	þjónustuna	 frá	 fyrirtækinu	 sjálfu.	 Ef	 einstaklingur	

segir	 vini	 frá	 vöru	 sem	 hann	 er	mjög	 ánægður	með	 þá	 er	 líklegra	 að	 vinurinn	 fari	 og	
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kaupi	 vöruna	 sjálfur.	 Áhrifafólk	 innan	 tilvísunarhópa	 getur	 haft	 áhrif	 á	 hvað	 aðrir	

einstaklingar	 kaupa	 þar	 sem	 þeir	 búa	 mögulega	 yfir	 meiri	 þekkingu	 og	 sérstökum	

hæfileikum	sem	annað	 fólk	metur	mikils.	Einstaklingar	 líta	upp	til	áhrifafólks	og	hlusta	

þegar	þau	hafa	eitthvað	að	segja	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	Hér	má	taka	sem	dæmi	

um	 rafrænt	 umtal	 frá	 bloggurum	 á	 samfélagsmiðlum	 þar	 sem	 einstaklingur	 gæti	 litið	

upp	 til	 ákveðins	 bloggara	 og	 þar	 með	 getur	 hann	 haft	 áhrif	 á	 hvaða	 vörur	

einstaklingurinn	kaupir	sér.	

Fjölskylda	er	hópur	sem	einstaklingur	velur	ekki	sjálfur	og	því	takmarkað	hversu	mikið	

hann	getur	stjórnað	áhrifum	þeirra	sem	henni	tilheyra	á	hann	sjálfan.	Þó	hefur	fjölskylda	

sterk	áhrif	á	hvernig	einstaklingar	hegða	kaupum	sínum.	Fjölskylda	mun	hafa	þau	áhrif	á	

kauphegðun	móður	að	hún	mun	kaupa	vörur,	ekki	bara	fyrir	sig,	heldur	einnig	vörur	sem	

eru	nauðsynlegar	fyrir	börnin.	Börn	hafa	meðal	annars	mikil	áhrif	á	hvar	fjölskyldan	fer	í	

frí	og	hvar	þau	fara	út	að	borða	(Kotler,	Armstrong,	Saunders	og	Wong,	1999).	

Einstaklingur	hefur	margar	 stöður	og	hlutverk	 í	 samfélaginu	 til	 dæmis	 kona	 sem	er	

móðir,	 yfirmaður	 eða	 eiginkona.	 Hlutverk	 er	 hegðun	 og	 starfsemi	 sem	 fólk	 í	 kringum	

einstakling	býst	við	af	viðkomandi.	Hegðun	og	skyldur	sem	fylgja	því	að	vera	yfirmaður	í	

vinnu	er	ekki	sú	sama	og	hjá	heimavinnandi	móður.	Staða	er	sú	virðing	sem	fengin	er	frá	

samfélaginu.	 Yfirmaður	 í	 stóru	 fyrirtæki	 er	 ekki	 með	 sömu	 stöðu	 innan	 samfélags	 og	

heimavinnandi	 móðir.	 Kauphegðun	 endurspeglar	 oft	 stöðu	 og	 hlutverk	 einstaklinga	 í	

samfélaginu	(Armstrong	og	Kotler,	2015).		

	

5.4 Sálfræðilegir	þættir	
Kauphegðun	einstaklings	verður	einnig	fyrir	áhrifum	sálfræðilegra	þátta	og	má	þar	nefna	

hvatningu,	skynjun,	það	sem	hann	hefur	lært,	og	trú	og	viðhorf.	Þarfir	einstaklings	geta	

verið	margar	og	mismunandi	þar	sem	líffræðilegar	þarfir	og	sálfræðilegar	þarfir	eru	ekki	

það	 sama.	 Þær	 líffræðilegu	 þarfir	 einstaklings	 eru	 t.d.	 óþægindi	 eða	 þorsti	 á	 meðan	

sálfræðilegar	þarfir	eru	þörf	 fyrir	virðingu	frá	öðrum,	sjálfstraust	eða	viðurkenning	svo	

eitthvað	sé	nefnt.	Það	er	ekki	fyrr	en	þessar	þarfir	verða	nógu	sterkar	að	hvati	myndast	

sem	ýtir	undir	það	að	einstaklingur	vill	svala	þessum	þörfum	(Kotler	o.fl.,	1999).		

Skynjun	 einstaklings	 á	 aðstæðum	 hefur	 áhrif	 á	 hvernig	 hann	 bregðst	 við	 í	 vissum	

tilvikum.	 Skynjun	einstaklings	myndast	út	 frá	því	 hvernig	hann	 túlkar,	 flokkar	og	 velur	
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upplýsingar	 til	 að	 skapa	 skýra	 mynd	 af	 heiminum	 (Armstrong	 og	 Kotler,	 2015).	

Einstaklingar	skynja	hluti	á	ólíkan	hátt	og	því	ekki	hægt	að	segja	að	það	sem	hvetur	einn	

einstakling	muni	 að	 sama	 skapi	 hvetja	 annan.	Hér	má	 taka	dæmi	um	 tvo	 einstaklinga	

sem	 sjá	 sömu	 umfjöllun	 um	 netverslun	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 inniheldur	 bæði	

jákvæðar	 og	 neikvæðar	 athugasemdir.	 Umfjöllunin	 gæti	 ýtt	 undir	 kaupáform	 annars	

aðilans	en	ekki	hins	því	túlkun	þeirra	á	upplýsingunum	getur	verið	misjöfn.	Einnig	gæti	

einstaklingur	skynjað	aukna	áhættu	á	því	að	stunda	viðskipti	við	netverslun	en	einhver	

annar	 og	 því	 ólíklegri	 til	 þess	 að	 versla	 þar.	 Það	 er	 þrennt	 sem	 getur	 valdið	 því	 að	

einstaklingar	 skynji	 sama	 hvata	 á	 ólíkan	 hátt.	 Fyrsta	 ástæðan	 er	 sértæk	 athygli	 sem	

veldur	því	að	einstaklingur	tekur	aðeins	inn	þær	upplýsingar	sem	hann	kýs	að	taka	inn.	

Annað	er	sértæk	röskun	sem	lýsir	sér	þannig	að	einstaklingur	getur	túlkað	upplýsingar	á	

þann	hátt	að	þær	passi	við	viðhorf	hans	og	skoðanir.		Þriðja	er	sértæk	varðveisla	sem	má	

túlka	að	einstaklingur	man	frekar	góða	hluti	sem	hann	heyrir	um	vörumerki	sem	honum	

líkar	vel	við	frekar	en	um	vörumerki	sem	hann	þekkir	lítið	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Breytingar	á	hegðun	einstaklings	verður	vegna	aukinnar	reynslu	og	lærdóms	og	er	sagt	

að	hegðun	sé	að	mestu	leiti	lærð.		

Trú	og	viðhorf	koma	frá	því	hvað	einstaklingurinn	hefur	lært	og	hefur	þar	með	áhrif	á	

kauphegðun	hans.	Trú	er	eitthvað	sem	einstaklingurinn	hefur	talið	sér	trú	um	sjálfur	og	

getur	 meðal	 annars	 tengst	 reynslu,	 skoðunum	 eða	 trúarbrögðum.	 Sú	 trú	 sem	

einstaklingur	 leggur	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 er	 mikilvæg	 fyrir	 fyrirtæki	 því	 það	 myndar	

ímynd	vörumerkisins	sem	hefur	þar	af	leiðandi	áhrif	á	kauphegðun	neytenda.	Viðhorf	er	

sú	tilfinning	sem	einstaklingur	hefur	um	hlut,	vöru	eða	hugmynd	og	því	er	auðvelt	fyrir	

hann	að	meta	hvað	honum	líkar	við	og	hvað	ekki.	Viðhorf	einstaklings	er	ekki	eitthvað	

sem	er	auðvelt	að	breyta	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	
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5.5 Kaupferlið	
Kaupferli	neytendans	er	mikilvægt	ferli	til	að	fá	betri	skilning	á	á	því	hvernig	neytendur	

taka	 ákvarðanir	 um	 kaupa	 á	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Þegar	 einstaklingur	 fer	 í	 gegnum	

kaupferlið	þá	er	líklegt	að	hann	hætti	án	þess	að	ljúka	ferlinu.	Hvernig	ferlinu	er	háttað	

fer	 eftir	 hvort	 kaupin	 eru	 flókin	 eða	 reglubundin.	 Flókin	 ákvörðun	 felur	 	í	 sér	 að	

neytandinn	 hefur	 ekki	 keypt	 vöruna	 áður	 eða	 varan	 er	 dýr	 og	 því	 er	 áhættan	 meiri.	

Neytandinn	eyðir	því	meiri	tíma	í	að	afla	sér	upplýsinga	áður	en	hann	ákveður	að	kaupa	

vöruna.	 Reglubundin	 ákvörðun	 á	 hinn	 bóginn,	 er	 þegar	 neytandi	 er	 vanur	 að	 kaupa	

ákveðna	vöru	eða	vörumerki	og	því	er	ekki	nauðsynlegt	fyrir	hann	að	fara	í	gegnum	allt	

kaupferlið.	 Ferlinu	má	 skipta	 í	 fimm	skref	 og	eru	þau	þörf	 fyrir	 vöru,	 upplýsingaöflun,	

mat	 á	 vörunni,	 kaupákvörðun	og	mat	 að	 lokum	kaupum	 (Burnett,	 2008).	 Farið	 verður	

ítarlegra	í	hvert	skref	fyrir	sig	hér	á	eftir.	

	

5.5.1 Þörf	fyrir		vöru	

Fyrsta	skrefið	í	kaupferli	neytendans	er	þegar	neytandi	verður	meðvitaður	um	þörf	fyrir	

vöru	 og	 þeirri	 þörf	 þarf	 að	 fullnægja.	 Kaup	 á	 vöru	 verða	 vegna	 löngunar,	 þarfar	 eða	

vandamáls	 sem	hefur	myndast	hjá	einstaklingi	vegna	 fjölda	ástæðna.	Löngun	er	þegar	

einstaklingur	 hefur	 ekki	 endilega	 líkamlega	 þörf	 fyrir	 vöru	 heldur	 er	 það	 sú	 andlega	

löngun	 sem	 skapar	 ákveðna	 þörf	 fyrir	 vörunni.	Má	 hér	 taka	 sem	 dæmi	 að	 skyndilega	

kemur	 upp	þörf	 fyrir	 vöru	 hjá	 einstaklingi	 vegna	 auglýsinga	 fyrirtækja	 á	 Facebook	um	

nýja	vöru.	Þörf	fyrir	vöru	er	hægt	að	útskýra	þannig	að	einstaklingur	þarf	að	kaupa	sér	

skólabók	í	gegnum	netverslun	fyrir	áfanga	í	háskólanum.	Þegar	óvænt	vandamál	rís	upp	

á	 yfirborðið	 svo	 sem	 einstaklingi	 er	 skyndilega	 boðið	 í	 afmæli	 og	 þar	 af	 leiðandi	 þarf	

hann	að	kaupa	gjöf	þá	myndast	þörf	fyrir	vöru	út	frá	óvæntri	uppákomu	(Armstrong	og	

Kotler,	2015).	

	

5.5.2 Upplýsingaöflun	
Eftir	 að	 þörf	 fyrir	 vöru	 hefur	myndast	 þá	 byrjar	 upplýsingaöflun	 neytendans	 þar	 sem	

hann	rannsakar	umhverfið	sitt	til	að	afla	sér	viðeigandi	gagna	til	að	vera	viss	um	að	hann	

taki	 rétta	 ákvörðun	 seinna	 í	 ferlinu	 (Solomon,	 Bamossy,	 Askegaard	 og	 Hogg,	 2006).	
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Hægt	 er	 að	 skipta	 upplýsingaöflun	 neytenda	 í	 tvo	 hópa	 þ.a.e.s	 fyrirfram	 ákveðin	

upplýsingaleit	(e.	pre-purchase	search)	og	stöðug	upplýsingaleit	(e.	ongoing	search)	þar	

sem	sú	fyrri	snýst	um	að	afla	sér	upplýsinga	vegna	þess	að	þörf	fyrir	ákveðinni	tegund	af	

vöru	er	til	staðar	en	þar	sem	sú	seinni	snýst	um	að	neytendur	eru	sífellt	að	afla	sér	nýrra	

upplýsinga	um	vörur	á	netinu	jafnvel	bara	sér	til	skemmtunar	(Solomon	o.fl.,	2006).	

Innri	 og	 ytri	 upplýsingaöflun	 er	 ferli	 sem	 neytendur	 fara	 í	 gegnum	 þegar	 keypt	 er	

vara.	 Innri	 upplýsingaöflun	 er	 þegar	 einstaklingur	 fer	 yfir	 núverandi	 þekkingu	 og	

upplýsingar	 sem	 hann	 hefur	 aflað	 sér	 áður	 um	 vöruna.	 Ytri	 upplýsingaöflun	 er	 þegar	

einstaklingur	 fær	 upplýsingar	 um	 vöru	 frá	 auglýsingum,	 vinum,	 fjölskyldu	 og	

samfélagsmiðlum	svo	eitthvað	sé	nefnt	(Solomon	o.fl.,	2006).	Stöðug	aukning	er	á	því	að	

neytendur	afla	sér	upplýsinga	 í	gegnum	samfélagsmiðla	áður	en	þeir	ákveða	að	kaupa	

vöru	 eða	 þjónustu.	 Neytendur	 vilja	 fá	 mismunandi	 upplýsingar	 frá	 ýmsum	

samfélagsmiðlum	 (Mangold	 og	 Faulds,	 2009)	 og	 félagsleg	 tengsl	 í	 gegnum	

samfélagsmiðla	hafa	töluverð	áhrif	á	áform	neytenda	til	að	kaupa	vöru	(Ngai	o.fl.,	2015).	

Neytendur	afla	sér	upplýsinga	þar	til	þeir	geta	tekið	upplýsta	ákvörðun	um	hvaða	vöru	á	

að	kaupa	og	fjöldi	innri	þátta	einstaklings	hafa	áhrif	á	hversu	mikla	vinnu	hann	leggur	i	

upplýsingaöflun	fyrir	vöru.	Einstaklingur	mun	afla	sér	aukinna	upplýsinga	og	vera	varkár	

við	 val	 á	 vöru	 sem	 er	 dýr	 eða	 ber	 með	 sér	 mikla	 félagslega	 hættu	 (Eades,	 Laseter,	

Skurnik,	Rodriguez,	Isabella	og	Simko,	2010).	Aukin	upplýsingaöflun	getur	haft	í	för	með	

sér	minni	kostnað	þar	sem	neytandi	gæti	fundið	betri	og	ódýrari	vöru	Burnett,	2008).		

	

5.5.3 Mat	á		valmöguleikum	

Í	þriðja	skrefinu	þá	þarf	neytandinn	að	meta	þá	valmöguleika	sem	í	boði	eru	og	vinna	úr	

þeim	upplýsingum	sem	liggja	fyrir	til	að	geta	tekið	rétta	ákvörðun	um	val	á	vöru.	Ferlið	

sem	 neytandinn	 fer	 í	 gegnum	 til	 að	 meta	 valmöguleika	 inniheldur	 nokkur	 skref.	

Neytandinn	 þarf	 að	 uppfylla	 ákveðnar	 þarfir	 og	 eru	 það	 eiginleikar	 vörunnar	 sem	

ákvarða	 hvort	 vara	 verði	 tekin	 til	 innkaupa	 eður	 ei.	 Hver	 eiginleiki	 skiptir	 neytandann	

mismiklu	máli	og	þarf	að	gera	greinarmun	á	hvað	neytandanum	finnst	vera	mikilvægir	

eiginleikar	og	svo	hverjir	eru	áberandi	eiginleikar	vörunnar.	Áberandi	eiginleiki	(e.	salient	

attributes)	er	þegar	neytandi	er	beðinn	um	að	nefna	hvað	það	er	sem	kemur	fyrst	upp	í	

huga	hans	þegar	vara	er	nefnd.	Hér	geta	auglýsingar	og	umtal	á	samfélagsmiðlum	t.d.	
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haft	 áhrif	 á	 það	 sem	kemur	 fyrst	 upp	 í	 huga	 neytandans	 þó	 svo	 að	 það	 séu	 ekki	 þeir	

eiginleikar	sem	hann	telur	mikilvægasta	(Kotler	o.fl.,	1999).	Neytendur	eru	líklegir	til	að	

byggja	upp	einhvers	konar	vörumerkja	 trú	þar	 sem	þeir	vita	hvaða	vörumerki	búa	yfir	

hvaða	 eiginleikum.	 Neytendur	 velja	 þá	 vöru	 sem	 inniheldur	 rétt	 samansafn	 af	

eiginleikum	sem	þeir	óska	eftir	(Kotler	o.fl.,	1999).		

Hægt	 er	 að	 meta	 vörur	 út	 frá	 eiginleika	 viðmiðum	 og	 tilfinningalegum	 viðmiðum.	

Eiginleika	viðmið	(e.	attribute-based	criteria)	má	útskýra	þegar	einstaklingur	velur	vöru	

byggt	 á	 sínum	 eigin	 eiginleikum	 t.d.	 mun	 manneskja	 sem	 er	 verulega	 meðvituð	 um	

öryggi	 frekar	 velja	 bíl	 sem	 er	 byggður	 góðum	 öryggisbúnaði	 og	 manneskja	 sem	 er	

sparsöm	mun	 frekar	 velja	ódýrari	 bíl	 heldur	 en	dýran	því	 lægra	 verð	er	 eiginleiki	 sem	

neytandinn	er	að	 leitast	eftir.	Tilfinninga	viðmið	 (e.	emotion-based	criteria)	byggjast	á	

því	að	einstaklingur	velur	vöru	eftir	skyndilegum	tilfinningalegum	viðbrögðum	sem	á	þá	

að	vísa	veginn	að	réttu	vörunni.	Tökum	sem	dæmi	einstaklingur	sem	er	að	skoða	föt	á	

netverslun	 og	 sér	 buxur	 sem	 hann	 verður	 að	 fá,	 þar	 vega	 tilfinningarnar	 hærra	 en	

eiginleikar	buxnanna	(Eades	o.fl.,	2010).		

	

5.5.4 Kaupákvörðun	
Í	fjórða	skrefinu	hefur	ákvörðun	verið	tekin	og	neytandinn	er	einu	skrefi	frá	því	að	kaupa	

vöruna.	Það	eru	þrír	þættir	sem	hafa	áhrif	á	að	hvort	kaup	fari	fram	eða	ekki	og	eru	það	

viðhorf	frá	öðrum,	óvænt	uppákoma	og	metin	áhætta.	

Viðhorf	 frá	öðrum	hefur	mikil	áhrif	á	hvaða	vöru	manneskja	ákveður	að	kaupa.	Hér	

má	taka	sem	dæmi	um	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum	sem	geta	haft	áhrif	á	ákvörðun	

einstaklingsins.	 Eins	og	ef	einstaklingur	 sér	 áhrifavald	á	 samfélagsmiðlum	mæla	 frekar	

með	því	að	kaupa	ódýrar	snyrtivörur	heldur	en	dýrar	þar	sem	gæða	mismunur	er	lítill,	þá	

er	líklegt	að	hún	muni	frekar	kaupa	sér	ódýrari	snyrtivörur.	Hversu	mikil	áhrif	aðrir	hafa	

á	ákvörðun	einstaklings	fer	eftir	hversu	sterka	afstöðu	þeir	bera	til	kaupákvörðunar	hans	

og	hversu	tilbúinn	hann	er	til	að	verða	af	óskum	þeirra	(Kotler	o.fl.,	1999).	

Óvænt	 uppákoma	 hefur	 áhrif	 á	 hvort	 neytandi	 kaupi	 vöruna	 eða	 ekki	 því	 það	 er	

margt	sem	getur	komið	upp	á	hjá	fólki	sem	veldur	því	að	kaupákvörðun	þeirra	breytist.	

Tökum	sem	dæmi	að	kona	og	eiginmaður	hennar	eru	búin	að	ákveða	að	kaupa	sér	nýjan	

bíl	 en	 eiginmaðurinn	 hennar	 missir	 vinnuna	 og	 hefur	 þar	 með	 óvænt	 áhrif	 á	 að	 þau	
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ákveða	að	bíða	með	að	kaupa	bílinn	þar	til	hann	sé	búinn	að	finna	sér	aðra	vinnu.	Þó	að	

ákvörðun	hafði	 verið	 tekin	um	að	 kaupa	 vöru	þá	þýðir	 það	ekki	 alltaf	 að	 kaupin	 fari	 í	

gegn	(Kotler	o.fl.,	1999).		

Þegar	 einstaklingur	 kaupir	 vöru	 þá	 fylgir	 því	 yfirleitt	 einhvers	 konar	 áhætta.	Metin	

áhætta	fer	eftir	ýmsum	þáttum	og	hún	er	hærri	því	dýrari	og	flóknari	sem	varan	er,	ef	

það	er	mikil	kaupóvissa	eða	ef	vörumerkið	er	óþekkt.	Það	fylgir	því	líka	áhætta	að	kaupa	

vöru	sem	gæti	haft	 slæm	áhrif	á	hvernig	aðrir	 sjá	þig	og	því	er	 sjálfsöryggi	mikilvægur	

þáttur	 þegar	 kemur	 að	 hversu	 mikla	 áhættu	 einstaklingur	 tekur	 í	 kaupákvörðun	

(Solomon	o.fl.,	2006).		

	

5.5.5 Mat	að	lokum	kaupum	

Síðasta	 skrefið	 sem	neytandinn	 fer	 í	 gegnum	er	ekki	að	kaupa	vöruna	heldur	að	meta	

hversu	ánægður	eða	óánægður	hann	er	með	hana.	Það	sem	veldur	því	að	neytandi	sé	

ánægður	með	kaupin	eða	ekki	fer	eftir	væntingum	og	skynjuðum	árangri	vörunnar.	Ef	að	

varan	virkar	og	uppfyllir	þær	þarfir	sem	neytandinn	vænti	við	kaupin	þá	mun	hann	vera	

ánægður	og	er	 líklegri	 til	að	versla	hjá	 fyrirtækinu	aftur.	Á	hinn	bóginn	ef	varan	virkar	

ekki	eins	og	neytandinn	bjóst	við	eða	hann	heyrir	um	betri	vöru	frá	öðru	vörumerki	þá	

eru	meiri	líkur	á	því	að	hann	versli	ekki	hjá	fyrirtækinu	(Kotler	o.fl.,	1999).	Einstaklingur	

sem	er	ánægður	með	vöru	er	líka	góð	leið	fyrir	áframhaldandi	markaðssetningu	þar	sem	

hann	 mun	 segja	 góða	 hluti	 um	 vöruna	 við	 fólk	 í	 kringum	 sig	 á	 meðan	 óánægður	

einstaklingur	 gæti	 skilað	 vörunni,	 sagt	 álit	 sitt	 um	 vöruna	 á	 Netinu	 og	 varað	 vini	 við	

henni	(Burnett,	2008).	
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6 Aðferðafræði	

Eins	 og	 nefnt	 er	 hér	 að	 framan	 þá	 er	 markmið	 rannsóknarinnar	 að	 sjá	 hvort	

samfélagsmiðlar	hafi	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	í	netverslunum	með	sérstöku	tilliti	til	

Facebook	og	Youtube.	Skoðað	var	hvort	rafrænt	umtal	á	samfélagsmiðlum	hefði	áhrif	á	

traust	 neytenda	 í	 garð	 netverslana	 og	 hvort	 samfélagsmiðlar	 væru	 vettvangur	 fyrir	

upplýsingaleit	áður	en	verslað	er	í	gegum	netverslun.	Metið	var	hvort	munur	væri	á	milli	

þess	 að	 rafrænt	 umtali	 færi	 fram	 á	 Facebook	 eða	 Youtube.	 Vegna	 viðfangsefni	

rannsóknarinnar	 þá	 var	 ákveðið	 að	 stuðst	 yrði	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð.	

Ástæða	valsins	 var	 sú	að	mikilvægt	 var	 fyrir	 rannsóknina	og	niðurstöður	hennar	að	 fá	

svör	 og	 álit	 frá	 sem	 flestum	 einstaklingum	 á	 skömmum	 tíma	 og	 megindleg	

rannsóknaraðferð	 byggist	 á	 tölfræðilegum	greiningum	gagna	þar	 sem	niðurstöður	 eru	

bornar	saman	til	að	útskýra	tengsl,	mun	eða	fylgni	á	milli	breyta.	

	

6.1 Þátttakendur	
Notast	 var	 við	 þægindarúrtak	 þar	 sem	 rannsakandi	 notaði	 Facebook	 til	 að	 ná	 til	

þátttakenda.	 	 Einnig	 snýst	 könnunin	um	að	 skoða	áhrif	 samfélagsmiðla	 á	 kauphegðun	

neytenda	á	netinu	og	því	viðeigandi	vettvangur	til	að	 leggja	könnunina	fyrir.	 	Alls	voru	

234	nothæf	svör.	

Áhugavert	var	að	sjá	hversu	ójafnt	hlutfall	var	á	milli	kvenna	og	karla	sem	tóku	þátt	í	

könnuninni	en	konur	voru	93%	þátttakenda.	Þetta	ójafna	hlutfall	gæti	verið	vegna	þess	

að	 könnunin	 var	 sett	 fyrir,	 meðal	 annars	 í	 Facebook	 hópnum	 Beauty	 Tips!	 þar	 sem	

stelpur	og	konur	eru	í	meiri	hluta.	Einnig	gæti	það	bent	til	þess	að	konur	séu	viljugri	til	

að	 taka	þátt	 í	 könnunum	á	netinu.	Algengast	 var	 að	þátttakendur	 væru	með	 lægri	 en	

250.000kr	á	mánuði	í	tekjur.	Í	töflu	1	eru	ítarlegri	upplýsingar	um	bakgrunn	þátttakenda.		
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6.2 Mælitæki	
Notast	var	við	mælitæki	í	formi	spurningalista	og	voru	hannaðar	22	spurningar	sem	voru	

allar	lokaðar.	Spurningalistinn	í	heild	sinni	má	sjá	í	viðauka	í	lok	þessarar	ritgerðar.		

Fyrsta	spurningin	var	síuspurning	þar	sem	þátttakendur	voru	beðnir	um	að	svara	hvort	

þeir	höfðu	verslað	í	gegnum	íslenska	og/eða	erlenda	netverslun.	Þeir	einstaklingar	sem	

völdu	Nei	hef	ekki	verslað	í	gegnum	netverslun/-verslanir	fóru	beint	í	að	svara	hvort		þeir	

noti	netverslanir	til	að	skoða	vörur	án	þess	að	versla.	Þátttakendur	voru	spurðir	hversu	

oft	að	jafnaði	þeir	versla	í	gegnum	netverslanir.	Valmöguleikar	voru	sjaldnar	en	1	sinni	á	

ári,	1	–	5	sinnum	á	ári,	6	–	11	sinnum	á	ári,	1	–	4	sinnum	í	mánuði	og	5	sinnum	í	mánuði	

eða	oftar.		

Í	 spurningum	 3	 –	 8	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 að	 svara	 spurningum	 sem	 tengjast	

Facebook	notkun	og	voru	spurningar	3	-	7	byggðar	á	spurningum	úr	fyrri	rannsókn,	sem	

framkvæmd	 var	 af	 Martinka	 (2012).	 Rannsóknin	 skoðar	 áhrif	 Facebook	 og	 Twitter	 á	

kauphegðun	neytenda	á	Netinu.	Spurning	3	var	síuspurning	þar	sem	þátttakendur	voru	

Tafla	1:	Bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda	
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spurðir	hvort	þeir	notuðu	samfélagsmiðilinn	Facebook	þar	sem	þeir	sem	svöru	Nei	við	

fóru	 beint	 niður	 í	 	 spurningu	 9.	 Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 svara	 hversu	 oft	 að	

jafnaði	þeir	færu	á	Facebook	í	spurningu	4	og	voru	valmöguleikarnir	sjaldnar	en	daglega,	

1	–	3	sinnum	á	dag,	4	–	6	sinnum	á	dag,	7	–	9	sinnum	á	dag	og	oftar	en	9	sinnum	á	dag.	Í	

spurningu	 5	 var	 spurt	 hversu	 oft	 þátttakendur	 heyra	 um	 vöru	 á	 Facebook	 og	 voru	

svarmöguleikar	sjaldnar	en	1	sinni	á		ári,	1	–	5	sinnum	á	ári,	6	–	11	sinnum	á		ári,	1	–	4	

sinnum	í	mánuði	og	5	sinnum	í	mánuði	eða	oftar.	Í	spurningum	6	–	8,	sem	voru	á	5-stiga	

Likert	 kvarða,	 var	 skoðað	 áhrif	 rafræns	 umtals	 á	 Facebook	 á	 traust	 neytenda	 í	 garð	

netverslana	 og	 áform	 þeirra	 að	 versla	 í	 gegnu	 netverslun	 og	 notkun	 Facebook	 í	

upplýsingaleit	 áður	 en	 verslað	 er	 í	 netverslun.	 Svarmöguleikarnir	 voru	 annað	 hvort	

hversu	sjaldan	eða	oft	eða	hversu	ósammála	eða	sammála.		

Í	 spurningum	 9	 –	 14	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 að	 svara	 spurningum	 sem	 tengjast	

notkun	á	Youtube	og	voru	spurningar	9	–	13	einnig	byggðar	á	rannsókn	Martinka	(2012).	

Spurningunum	var	háttað	eins	og	útskýrt	var	hér	áður	í	spurningum	3-8	en	með	áherslu	

á	Youtube	 í	 stað	Facebook.	 Í	 spurningu	9	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	svara	hvort	

þeir	 notuðu	 miðill	 Youtube	 og	 þeir	 sem	 svöruðu	 Nei	 fóru	 beint	 í	 spurningu	 15.	

Spurningar	 10	 –	 14	 voru	því	 eins	 og	 spurningar	 4	 –	 8	 nema	 snérust	 um	áhrif	 rafræns	

umtals	á	Youtube	á	traust	og	kauphegðun	neytenda	netverslana	jafnt	sem	upplýsingaleit	

á	þeim	miðli	áður	en	verslað	er	í	netverslun.	

Spurningar	15	–	19	snérust	um	samfélagsmiðla	yfir	höfuð	og	voru	þær	allar	á	5-stiga	

Likert	 kvarða.	 Í	 spurningum	 15	 -	 17	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 svara	 hversu	

ósammála	 eða	 sammála	 þeir	 væru	 fullyrðingum	 varðandi	 traust	 þeirra	 og	 áform	 til	

kaups	á	vöru	af	netverslun	ef	hún	væri	virk	á	samfélagsmiðlum	eða	þeir	sæju	neikvætt	

eða	jákvætt	rafrænt	umtal	um	vöru	eða	netverslun	á	samfélagsmiðlum.	Ekki	var	notast	

við	 fyrri	 rannsóknir	 við	 gerð	 spurninga	 15	 –	 19	 og	 því	 bjó	 rannsakandi	 þær	 til	 sjálfur.	

Þátttakendur	voru	beðnir	um	að	svara	í	spurningu	18	og	19	hversu	sjaldan	eða	oft	þeir	

skoða	vörur	í	netverslun	án	þess	að	kaupa	eitthvað	eða	ferð	í	verslunina	sjálfa	og	kaupir	

vöruna.	Þessar	spurningar	voru	sérstaklega	hafðar	til	að	sjá	hvort	að	þátttakendur	sem	

sögðust	 ekki	 hafa	 verslað	 	 á	netinu,	nýttu	 sér	þó	 vettvang	netverslana	þó	 svo	að	þeir	

kaupi		ekki	vöruna		eða	þjónustuna	þar.	

Áður	 en	 spurningalistinn	 var	 sendur	 út	 í	 gegnum	 Facebook	 var	 hann	 yfirfarinn	 af	

leiðbeinanda	 þessarar	 ritgerðar	 þar	 sem	 ábendingar	 voru	 teknar	 til	 greina	 og	
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spurningalisti	 bættur	 í	 takt	 við	 þær.	Mikilvægt	 var	 að	 spurningalistinn	 væri	 skýr	 fyrir	

þátttakendur	 rannsóknarinnar	 og	 því	 fékk	 rannsakandi	 3	 einstaklinga	 til	 að	 lesa	 yfir	

listann	 til	 að	 sjá	hvort	 einhverjar	 spurningar	 væri	 óskýrar	 eða	 villandi.	 Einstaklingarnir	

voru	allir	kvenkyns	og	var	aldursbilið	dreift.		

	

6.3 Framkvæmd	
Þegar	 rannsakandi	 var	 búinn	 að	 hanna	 spurningalistann	 þá	 voru	 þær	 settar	 upp	 í	

gegnum	 vefsíðuna	 www.questionpro.com.	 Rannsakandi	 notaði	 Facebook	 til	 að	 deila	

könnuninni	og	gerði	það	 í	gegnum	sinn	persónulega	aðgang.	Einnig	bað	hann	nánustu	

vini	og	ættingja	 til	að	deila	könnuninni	 í	gegnum	sinn	persónulega	aðgang	 til	að	ná	 til	

fleiri	 þátttakenda	 á	 öllum	 aldri.	 Rannsakandi	 deildi	 könnuninni	 svo	 inn	 í	 tvo	 hópa	 á	

Facebook.	Fyrsti	hópurinn	var	Beauty	tips!	sem	er	með	um	33.800	meðlimi	og	meiri	hluti	

þeirra	eru	konur	sem	eru	25	ára	eða	yngri.	Seinni	hópurinn	var	Spurningakannanir	þar	

sem	417	einstaklingar	eru	meðlimir	að	og	er	hann	ætlaður	 fólki	 sem	er	að	 leggja	 fyrir	

spurningakannanir.	Meðfylgjandi	spurningakönnuninni	á	Facebook	voru	upplýsingar	um	

tilgang	 þessarar	 rannsóknar	 og	 að	 hún	 væri	 fyrir	 BS	 verkefni	 rannsakandans	 í	

viðskiptafræði.	Könnunin	var	opin	í	4	daga,	eða	frá		5	Apríl	2017	til	8	apríl.	Gögnin	voru	

svo	 flutt	 yfir	 í	 SPSS	 þar	 sem	 rannsakandi	 hreinsaði	 þau	 og	 var	 framkvæmd	 frekari	

úrvinnsla	á	þeim	þar.	
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7 	Niðurstöður	

Hér	verða	niðurstöður	 rannsóknarinnar	greindar	og	 túlkaðar	með	það	að	markmiði	

að	fá	svar	við	rannsóknarspurningum	rannsóknarinnar.	

Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	traust	neytenda	í	garð	netverslana?	

Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	kaupáform	neytenda	á	Netinu?	

7.1 Netverslanir	
Mikill	meiri	hluti	þátttakenda	sögðust	bæði	hafa	verslað	 í	gegnum	 íslenska	og	erlenda	

netverslun	eða	71,4%.	Aðeins	voru	5,2%	þáttakenda	sem	höfðu	aldrei	verslað	í	gegnum	

netverslun,	 19,1%	 sem	höfðu	einungis	 verslað	 í	 gegnum	erlenda	netverslun	og	 aðeins	

4,3%	sem	höfðu	bara	verslað	í	gegnum	íslenska	netverslun.		

Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 svara	 hversu	 oft	 þeir	 versla	 í	 netverslun	 og	 voru	

44,1%	sem	sögðust	versla	1-5	sinnum	á	ári	og	32,7%	sögðust	versla	6-11	sinnum	á	ári.	

Þeir	sem	versluðu	1-4	sinnum	í	mánuði	voru	15,9%.	5%	sögðust	versla	sjaldnar	en	1	sinni	

á	ári	og	2,3%	sögðust	versla	5	sinnum	í	mánuði	eða	oftar.	Áhugavert	var	að	sjá	hversu	

margir	 nýta	 sér	 þennan	 vettvang	 til	 að	 versla	 þar	 sem	 nær	 50%	 þátttakenda	 verslar	

annan	hvern	mánuði	til	4	sinnum	í	mánuði	í	netverslun.		

7.2 Notkun	og	áhrif	Facebook	
Allir	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 nema	 1,	 notuðu	 samfélagsmiðilinn	 Facebook	 og	

þegar	spurt	var	að	því	hversu	oft	að	jafnaði	þátttakendur	færu	á	Facebook	voru	64,8%	

sem	sögðust	fara	að	jafnaði	7	sinnum	eða	oftar	á	dag.	10,9%	fara	1-3	sinnum	á	dag	og	

aðeins	var	0,4%	sem	sögðust	 fara	 sjaldnar	en	daglega.	Niðurstöður	úr	 kí-kvaðrat	prófi	

sýndu	 að	 tengsl	 væru	 á	 milli	 aldurs	 og	 hversu	 oft	 þátttakendur	 fara	 á	 Facebook	

(χ2(6)=23,770;	p<0,05).	Voru	þó	einstakir	svarmöguleikar	aldursbreytunnar	og	hversu	oft	

þátttakendur	fóru	á	Facebook,	sameinaðir	þar	sem	lítið	hlutfall	þátttakenda	valdi	þá.	Var	

efsti	 hópur	 aldursbreytunnar	 þá	 orðinn	 eldri	 en	 30	 ára	 í	 staðin	 fyrir	 eldri	 en	 50	 ára.	

Einnig	voru	svarmöguleikarnir	fyrir	Facebook	notkun	orðnir	þrír,	eða	3	sinnum	á	dag	eða	

sjaldnar,	4	–	6	sinnum	á	dag	og	7	sinnum	á	dag	eða	oftar.	Úr	krossprófinu	mátti	sjá	að	

52,8%	 þeirra	 sem	 fara	 á	 Facebook	 7	 sinnum	 á	 dag	 eða	 oftar	 voru	 þátttakendur	 á	
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aldrinum	átján		–	24	ára.	Áhugavert	var	að	sjá	að	stærsti	hluti	þeirra	sem	fara	sjaldnast	á	

Facebook	voru	yngri	en	18	ára.	Einnig	var	13,4%	þeirra	sem	var	7	sinnum	eða	oftar,	eldri	

en	30	ára.			

Þátttakendur	voru	spurðir	hversu	oft	þeir	heyra	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	Facebook	

sem	þeir	seinna	ákveða	svo	að	kaupa	 í	netverslun.	Var	nær	helmingur	eða	46,5%	sem	

sögðust	kaupa	vöru	 í	netverslun	1-5	 sinnum	á	ári	eftir	að	heyra	um	hana	á	Facebook.	

35.0%	svöruðu	sjaldnar	en	1	sinni	á	ari	og	13,4%	6-11	sinnum	á	ári.	Þeir	þátttakendur	

sem	versla	oftast	vörur	eða	þjónustu	í	gegnum	netverslun	eftir	að	hafa	heyrt	um	hana	á	

Facebook	 voru	 aðeins	 5,1%.	 Hér	 má	 sjá	 að	 nær	 helmingur	 þeirra	 sem	 svöruðu	

spurningunni	 verða	 fyrir	 áhrifum	 frá	 Facebook	 allvegana	 1-5	 sinnum	 á	 ári	 en	 þó	mis	

mikið.		

Notast	 var	 við	 fylgnipróf	 til	 að	 sjá	hvort	 fylgni	 væri	 á	milli	 þess	 að	 versla	 í	 gegnum	

netverslun	og	hversu	oft	einstaklingar	kaupa	vöru	af	netverslun	sem	þeir	hafa	heyrt	um	í	

gegnum	 Facebook.	 Fylgniprófið	 sýndi	 að	 marktæk	 fylgni	 væri	 á	 milli	 þessara	 breyta	

(rs=0,429;	N=218;	p<0,001)	og	var	hún	frekar	sterk.		

Áhugavert	að	sjá	hversu	hversu	margir	afla	sér	upplýsinga	 í	gegnum	Facebook	áður	

en	 þeir	 versla	 í	 gegnum	 netverslun.	 Meiri	 hluti	 svarenda	 sögðust	 stundum	 afla	 sér	

upplýsinga	á	Facebook	eða	31%.	Ítarlegri	niðurstöður	úr	spurningunni	má	sjá	á	mynd	1.	
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Mynd	1:	Hversu	sjaldan	eða	oft	aflar	þú	þér	upplýsinga	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	
Facebook	áður	en	þú	ákveður	að	kaupa	hana	á	Netinu?	
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Flestir	þátttakenda	voru	sammála	því	að	jákvæð	umfjöllun	á	Facebook	um	netverslun	

myndi	 auka	 líkurnar	 á	 því	 að	 þeir	 myndu	 versla	 við	 hana.	 Ítarlegri	 niðurstöður	 úr	

spurningunni	má	sjá	á	mynd	2.	

	

81,3%	 þátttakenda	 sögðust	 vera	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 því	 að	 traust	 þeirra	

myndi	 aukast	 í	 garð	 netverslunar	 ef	 þeir	 myndu	 sjá	 jákvæða	 umfjöllun	 um	 hana	 á	

Facebook	frá	vini	eða	öðrum	einstakling.	16,4%	þátttakenda	voru	á	þeirri	skoðun	að	þeir	

væru	hvorki	sammála	né	ósammála	og	aðeins	voru	2,3%	sem	voru	mjög	ósammála	því	

að	traust	þeirra	myndi	aukast.	Meiri	hluti	einstaklinga	sagðist	vera	sammála	því	að	þeir	

væru	líklegri	til	að	versla	hjá	netverslun	ef	þeir	sæju	aðra	mæla	með	henni	á	Facebook	

og	aðeins	4,1%	þátttakenda	voru	því	ósammála.	

	

7.3 Notkun	og	áhrif	Youtube	
Það	 voru	 færri	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 sem	 notuðu	 samfélagsmiðilinn	 Youtube	

meðað	 við	 Facebook,	 þar	 sem	 191	 einstaklingur	 sögðu	 Já	 við	 að	 nota	 hann	 en	 13	

einstaklingar	Nei.	Nær	helmingur	eða	47,9%	sögðust	nota	miðilinn	að	jafnaði	sjaldnar	en	

1	sinni	á	dag.	37,4%	fara	1-3	sinnum	á	dag	inn	á	Youtube	og	þeir	sem	fara	4-9	sinnum	á	

dag	voru	9%.	Mjög	lítið	hlutfall	eða	5,8%	fara	7	sinnum	á	dag	eða	oftar	inn	á	Youtube.		
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Mynd	2:	Ég	tel	að	ég	væri	líklegri	til	að	versla	hjá	netverslun	ef	ég	sæi	aðra	mæla	með	
henni	á	Facebook.	
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Úr	niðurstöðum	rannsóknarinnar	má	sjá	að	 stór	meirihluti	 sagðist	heyra	um	vöru	á	

Youtube	sem	þeir	seinna	ákveða	að	kaupa,	sjaldnar	en	1	sinni	á	ári.	Þátttakendur	sem	

svöruðu	 1-5	 sinnum	 á	 ári	 voru	 27,8%	 og	 10%	 sem	 svöruðu	 6-11	 sinnum	 á	 ári.	

Athyglisvert	var	að	sjá	að	6,3%	þáttakenda	sögðust	kaupa	vöru	eða	þjónustu	í	gegnum	

netverslun	sem	þeir	höfðu	orðnir	varir	við	á	Youtube,	1	sinni	eða	oftar	í	mánuði.		

Á	mynd	3	má	sjá	niðurstöður	úr	því	hversu	 sjaldan	eða	oft	einstaklingar	öfluðu	sér	

upplýsinga	um	vöru	á	Youtube	áður	en	þeir	keyptu	hana.	Flestir	sögðust	afla	sér	mjög	

sjaldan	upplýsinga	í	gegnum	Youtube.		

	

	

Meirihluti	 þátttakenda	 eða	 36,1%	 eru	 sammála	 því	 að	 þeir	 telja	 sig	 líklegan	 til	 að	

versla	af	netverslun	ef	þeir	sæju	jákvæða	umfjöllun	um	hana	á	Youtube.	Þó	voru	33,5%	

sem	 voru	 hvorki	 ósammála	 né	 ósammála.	 16,8%	 þátttakenda	 voru	mjög	 sammála	 og	

13,6%	sem	voru	annað	hvort	ósammála	eða	mjög	ósammála.		

	

7.4 Áhrif	rafræns	umtals	á	traust	neytenda	í	garð	netverslana	
Til	að	athuga	hvort	fylgni	væri	á	milli	umtals	á	samfélagsmiðlum	og	traust	neytenda	til	

netverslana	 ákvað	 rannsakandi	 að	 framkvæma	 fylgnipróf	 til	 að	 sjá	 hvort	 fylgni	 væri	 á	

milli	fullyrðinganna,	ég	tel	mig	vera	líklegri	til	að	versla	hjá	netverslun	ef	ég	sæi	jákvæða	
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Mynd	3:	Hversu	sjaldan	eða	oft	aflar	þú	þér	upplýsinga	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	
Youtube	áður	en	þú	ákveður	að	kaupa	hana	á	NETINU?	
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umfjöllun	um	hana	á	Facebook	og	ég	tel	að	traust	mitt	myndi	aukast	í	garð	netverslunar	

ef	 ég	 sæi	 jákvæða	 umfjöllun	 um	 hana	 á	 samfélagsmiðlum.	Niðurstöður	 úr	 fylgniprófi	

sýndu	 að	marktæk	 fylgni	 væri	 á	milli	 breytanna	 og	 var	 hún	 jákvæð	 (rs=0,507;	 N=189;	

p<0,001).	Fylgnin	var	sterk.	

Einnig	 var	 Fylgnipróf	 framkvæmt	 fyrir	 fullyrðingarnar,	ég	 tel	mig	 vera	 líklegri	 til	 að	

versla	hjá	netverslun	ef	ég	sæi	jákvæða	umfjöllun	um	hana	á	Youtube	og	ég	tel	að	traust	

mitt	 myndi	 aukast	 í	 garð	 netverslunar	 ef	 ég	 sæi	 jákvæða	 umfjöllun	 um	 hana	 á	

samfélagsmiðlum.	 Jákvæð	 fylgni	 var	 á	 milli	 fullyrðinganna	 og	 var	 hún	 marktæk	

(rs=0,214;	N=191;	p=0,003).	Fylgnin	var	þó	mjög	veik.	

Út	 frá	 fyrrnefndum	 fylgniprófum	 getum	 við	 gefið	 okkur	 það,	 að	 eftir	 því	 sem	

einstaklingar	 eru	 líklegri	 til	 að	 versla	 í	 gegnum	netverslun	 vegna	 jákvæðra	 umsagna	 á	

samfélagsmiðlum,	því	líklegri	eru	þeir	til	að	bera	meira	traust	til	netverslana	ef	þeir	sæju	

jákvæða	 umfjöllun	 um	 hana	 á	 samfélagsmiðlum.	 Jákvætt	 umtal	 á	 samfélagsmiðlum	

hefur	því	áhrif	á	traust	neytenda	til	netverslana	en	áhrifin	eru	mis	mikil	á	milli	Facebook	

og	Youtube.	

Ákveðið	 var	 að	 notast	 við	 fylgnipróf	 til	 að	 sjá	 hvort	 fylgni	 væri	 á	milli	 þess	 hve	oft	

einstaklingar	 fara	á	Facebook	og	Youtube	og	áhrifin	 frá	Facebook	og	Youtube	á	 traust	

einstaklinga	í	garð	netverslana.	Niðurstöður	úr	fylgniprófi,	sem	skoða	tengsl	breytanna	

tveggja	sem	snéru	að	Facebook,	sýndu	að	marktæk	fylgni	væri	á	milli	notkunar	Facebook	

og	 traust	 til	 netverslana	 (rs=0,225;	N=220;	p=0,001).	 Fylgnin	 var	 jákvæð	 en	 samt	 sem	

áður	veik.		

Niðustöður	 úr	 fylgniprófi,	 sem	 skoða	 tengsl	 milli	 breytanna	 tveggja,	 sem	 snéru	 að	

Youtube,	 sýndu	 að	 einnig	 væri	 marktæk	 fylgni	 á	 milli	 notkunar	 Youtube	 og	 traust	 til	

netverslana	vegna	umsagna	á	Youtube	 (rs=0,217;	N=191;	p=0,003).	Fylgnin	var	 jákvæð	

og	veik.		

Út	 frá	 þeim	 ofangreindu	 upplýsingum	 getum	 við	 gefið	 okkur	 það,	 að	 eftir	 því	 sem	

notkun	 einstaklinga	 á	 samfélagsmiðlum	 eykst,	 því	 meira	 hefur	 jákvæð	 umfjöllun	 á	

samfélagsmiðlum	áhrif	á	traust	þeirra	til	netverslana.		
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7.5 Áhrif	samfélagsmiðla	á	kaupáform	í	netverslun	
Framkvæmt	var	 fylgnipróf	 til	 að	 sjá	hvort	 fylgni	 væri	á	milli	 tveggja	breyta,	hversu	oft	

einstaklingar	fara	á	Facebook	og	hversu	oft	einstaklingar	heyra	um	vöru	á	Facebook	sem	

þeir	 seinna	 ákveða	 svo	 að	 kaupa	 í	 gegnum	 netverslun.	 Niðurstöður	 prófsins	 sýndu	

marktæka	fylgni	á	milli	breytanna	og	var	hún	jákvæð	en	veik	samt	sem	áður	(rs=0,208;	

N=218;	p=0,002).		

Einnig	 var	 ákveðið	 að	 skoða	 hvort	 fylgni	 væri	 á	 milli	 breytanna,	 hversu	 oft	

einstaklingar	 fara	 á	 Youtube	 og	 hversu	 oft	 einstaklingar	 heyra	 um	 vöru	 á	 Youtube.	

Niðurstöður	sýndu	að	marktæk	fylgni	var	á	milli	breytanna	(rs=0,319;	N=191;	p<0,001).	

Fylgnin	var	bæði	jákvæð	og	frekar	sterk.	

Út	frá	fyrrnefndum	niðurstöðum	má	álykta	að	aukin	notkun	samfélagsmiðla	leiðir	til	

þess	 að	 einstaklingar	 kaupa	 oftar	 vöru	 í	 netverslun	 sem	 þeir	 hafa	 heyrt	 um	 á	

samfélagsmiðlum.	 Þó	 heyra	 einstaklingar	 frekar	 um	 vörur	 á	 Youtube	 sem	 þeir	 seinna	

kaupa	í	gegnum	netverslun	heldur	en	Facebook.		

Áður	en	framkvæmt	var	einhliða	dreifigreining	(e.	one-way-ANOVA)	til	að	meta	hvort	

marktækur	 munur	 væri	 á	 milli	 aldurs	 þátttakenda	 og	 hversu	 líklegir	 þeir	 væru	 til	 að	

hætta	við	að	kaupa	vöru	 í	netverslun	eftir	að	sjá	slæma	umfjöllun	á	samfélagsmiðlum,	

þá	 var	 aldursbreytan	 endurkóðuð	 vegna	 lítils	 hlutfalls	 svarenda	 í	 einstökum	

valmöguleikum.	 Svarmöguleikarnir	 31-40	 ára,	 41-50	 ára	 og	 eldri	 en	 50	 ára	 voru	

sameinaðir	 í	 eldri	 en	 30	 ára.	Mynd	 4	 sýnir	 meðalgildi	 hópanna	 þar	 sem	 marktækur	

munur	 fannst.	Marktækur	munur	 var	 á	milli	 þeirra	 sem	eru	 yngri	 en	 18	 ára	 (M=3,78;	

SF=0,862)	 og	 allra	 hinna	 hópanna,	 18-24	 ára	 (M=4,25;	 SF=0,642),	 25-30	 ára	 (M=4,19;	

SF=0,543)	og	eldri	en	30	ára	(M=4,30;	SF=4,70)	(t(138)=-3,572,p<0,05).		
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Fyrrnefndar	niðurstöður	leiða	í	ljós	að	einstaklingar	undir	átján	ára	aldri	eru	ólíklegri	

til	 þess	 að	 letjast	 við	 kaup	 á	 vöru	 í	 netverslun	 eftir	 að	 hafa	 séð	 slæma	 umfjöllun	 á	

samfélagsmiðlum	heldur	en	aðrir	aldurshópar.		

7.6 Áhrif	upplýsingaöflunar	á	kaupáform	í	netverslun	
Notast	var	við	fylgnipróf	til	að	meta	hvort	fylgni	væri	á	milli	 tveggja	breyta,	hversu	oft	

aflar	þú	þér	upplýsinga	á	Facebook	áður	en	þú	kaupir	vöru	í	gegnum	netverslun	og	hvort	

þú	sért	líklegri	til	þess	að	versla	hjá	netverslun	ef	þú	sæir	jákvæða	umfjöllun	um	hana	á	

Facebook.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 jákvæð	 fylgni	 væri	 á	 milli	 breytanna	 og	 var	 fylgnin	

marktæk	(rs=0,427;	N=219;	p<0,001)	Fylgnin	var	frekar	sterk.		

Framkvæmt	 var	 fylgnipróf	 til	 að	 sjá	 hvort	 fylgni	 væri	 á	 milli	 upplýsingaöflunar	 á	

Youtube	og	 áhrif	 jákvæðrar	umfjöllunar	 á	 Youtube	á	 kaupáform.	Niðurstöður	prófsins	

sýndu	að	marktæk	fylgni	væri	á	milli	breytanna	(rs=0,480;	N=192;	p<0,001)	og	var	hún	

bæði	jákvæð	og	frekar	sterk.	

Út	frá	ofangreindum	upplýsingum	þá	hefur	aukin	upplýsingaöflun	á	samfélagsmiðlum	

það	í	för	með	sér	að	jákvæð	umfjöllun	á	þeim	vettvangi	hefur	aukin	áhrif	á	kaupáform	

neytenda	á	netverslunum.	Það	voru	þó	sterkari	 tengsl	á	milli	breytanna	sem	snéru	að	

0

1

2

3

4

5

Yngri	en	18	ára 18	- 24	ára 25	- 30	ára Eldri	en	30	ára

3.78
4.25 4.19 4.3

Mynd	4:	Ég	tel	að	ég	væri	líklegri	til	að	hætta	við	að	kaupa	vöru	á	Netinu	ef	ég	myndi	
lesa	slæma	umfjöllun	um	hana	á	samfélagsmiðlum.	
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Youtube	heldur	en	Facebook	og	getum	þar	með	gefið	okkur	það	að	jákvæð	umfjöllun	á	

Youtube	hafi	meiri	áhrif	á	kaupáform	þegar	neytendur	eru	að	afla	sér	upplýsinga	heldur	

en	Facebook.	

Einnig	 var	 nauðsynlegt	 að	 skoða	 áhrif	neikvæðs	 umtals	 á	 kaupáform	 og	hversu	 oft	

einstaklingur	aflar	sér	upplýsinga	á	Facebook	og	Youtube.	Úr	fylgniprófinu	kom	í	ljós	að	

jákvæð	 fylgni	 væri	 á	milli	 breytanna	 varðandi	 Facebook	en	 fylgnin	 var	 samt	 sem	áður	

veik	 (rs=0,232;	 N=190;	 p<0,001).	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 engin	 fylgni	 væri	 á	 milli	

upplýsingaöflunar	 á	 Youtube	 og	 neikvæðs	 umtals	 á	 kaupáform	 og	 fylgnin	 var	 ekki	

marktæk	(rs=-0,069;	N=191;	p>0,05).	

Fyrrnefndar	 niðurstöður	 gefa	 því	 til	 kynna	 að	 eftir	 því	 sem	 einstaklingur	 aflar	 sér	

aukinna	upplýsinga	á	Facebook	því	meira	verður	hann	fyrir	áhrifum	slæmrar	umfjöllunar	

á	Facebook,	sem	leiðir	af	sér	að	einstaklingur	er	líklegri	til	að	hætta	við	kaupin.	
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8 Umræða	og	tillögur	

Enn	 fleiri	 fyrirtæki	 eru	 að	 nýta	 sér	 vettvang	 samfélagsmiðla	 til	 að	 ná	 til	 neytenda	 á	

markaði	 og	 því	 hafa	 áhrif	 rafræns	 umtals	 neytenda	 á	 samfélagsmiðlum	 aukist.	 Staða	

neytenda	á	markaði	hefur	styrkst	verulega	seinustu	ár	þar	sem	hver	sem	er	getur	gert	

jákvæða	 eða	 neikvæða	 umfjöllun	 um	 ákveðið	 fyrirtæki	 eða	 vörumerki	 á	 Netinu.	Með	

stöðugri	 þróun	 Internetsins	 fer	 netverslunum	 sífellt	 fjölgandi	 og	 spila	 samfélagsmiðlar	

stóran	þátt	í	velgengni	netverslana	(Brengman	og	Karimov,	2012).		

Settar	voru	upp	tvær	rannsóknaspurningar	í	upphafi	rannsóknarinnar	og	þær	voru:		

Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	traust	neytenda	í	garð	netverslana	

Hefur	umtal	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	kaupáform	neytenda	netverslana	

	

Flestir	þátttakenda	höfðu	verslað	í	gegnum	netverslun	áður	og	var	algengast	að	þeir	

gerðu	það	að	jafnaði	1-5	sinnum	á	ári.	Nær	helmingur	þátttakenda	sagðist	kaupa	vörur	í	

gegnum	netverslun	1-5	sinnum	á	ári	eftir	að	hafa	heyrt	um	þær	 í	gegnum	Facebook	á	

meðan	flestir	sögðust	heyra	um	vöru	sjaldnar	en	1	sinni	á	ári	á	Youtube.		

Þátttakendur	voru	hlynntir	þeirri	fullyrðingu	að	aukið	traust	myndi	auka	líkur	á	því	að	

þeir	myndu	versla	 í	gegnum	netverslun.	Það	er	 í	 samræmi	við	niðurstöður	 rannsóknar	

Gefen	o.fl.	(2004)	sem	sýnir	að	traust	er	mikilvægur	þáttur	fyrir	neytendur	netverslana	

þar	sem	það	dregur	úr	áhættu	við	kaup	og	ýtir	undir	kaupáform.		

Einnig	 bentu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 á	 það	 að	 jákvætt	 rafrænt	 umtal	 á	

Facebook	hefði	jákvæð	áhrif	á	traust	og	kauphegðun	þátttakenda.	Það	er	í	samræmi	við	

rannsókn	See-To	og	Ho	(2014)	sem	segir	að	að	jákvætt	umtal	á	tengslasíðum	hefur	áhrif	

á	 kaupáform	 neytenda	 og	 traust	 þeirra	 til	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Þó	 sýndu	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 að	 áhrifin	 voru	 mismikil	 eftir	 því	 hvort	 jákvætt	 umtal	 færi	 fram	 á	

Facebook	eða	Youtube,	en	neytendur	töldu	jákvæða	umfjöllun	í	gegnum	Facebook	hafa	

meiri	áhrif	á	traust	þeirra	og	kauphegðun.		

Þeir	 neytendur	 sem	 nýta	 sér	 samfélagsmiðla	 í	 upplýsingaleit	 verða	 frekar	 fyrir	

áhrifum	rafræns	umtals	sem	getur	leitt	til	þess	að	kaup	fari	fram	eða	ekki	og	fer	það	eftir	

hvort	 umtalið	 sé	 jákvætt	 eða	neikvætt.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	

Erkan	 og	 Evans	 (2016)	 sem	 fundu	 að	 tengsl	 eru	 á	milli	 þess	 að	 afla	 sér	 upplýsinga	 á	

samfélagsmiðlum	og	hversu	nothæfar	þær	eru	fyrir	einstaklinginn.		
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Áhrif	 umtals	 á	 Facebook	 hafði	 meiri	 áhrif	 á	 hvernig	 neytendur	 hegða	 sér	 í	

netverslunum	 og	 hversu	 mikið	 traust	 þeir	 bera	 til	 netverslana	 frekar	 en	 Youtube.	

Ástæða	 þess	 gæti	 verið	 sú	 að	 flestir	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 notuðu	 Facebook	

meira	heldur	en	Youtube	og	er	því	stór	hluti	þátttakenda	kunnugri	um	þann	vettvang.	

Það	styðst	við	rannsókn	Yan	o.fl.	(2016)	sem	segir	að	því	kunnugri	sem	einstaklingur	er	

um	 vettvang	 eða	 uppsrettu	 umföllunar	 því	 líklegri	 er	 hann	 til	 þess	 að	 telja	 hana	

trúverðuga.		

Niðurstöður	um	neikvætt	umtal	á	samfélagsmiðlum	hafði	neikvæð	áhrif	á	kaupáform	

neytenda	 sem	 passar	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	 See-To	 og	 Ho	 (2014)	 sem	 sýndi	 að	

neikvætt	rafrænt	umtal	dregur	úr	trausti	neytenda	í	garð	netverslana	og	að	traust	sem	

myndast	 út	 frá	 rafrænu	 umtali	 ýtir	 undir	 kaupáform	 neytenda.	 Út	 frá	 því	 getum	 við	

ályktað	að	neikvæð	umfjöllun	hefur	áhrif	á	kaupáform	neytenda.	Einnig	 skipti	máli,	út	

frá	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar,	 á	 hvaða	 aldri	 þátttakendur	 voru	 og	 hversu	 mikið	

neikvætt	umtal	hefði	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	en	þeir	þátttakendur	sem	voru	yngri	en	

átján	ára	voru	ólíklegastir	til	að	verða	fyrir	áhrifum	neikvæðrar	umfjöllunar.	

Einnig	 var	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 þátttakendur	 sem	 notuðu	 Youtube	 í	 auknum	mæli	

keyptu	frekar	vörur	í	gegnum	netverslun	eftir	að	heyra	um	þær	á	Youtube	heldur	en	þeir	

sem	nota	Facebook	og	heyra	um	vöru	þar.	Ástæðan	á	bakvið	þessar	niðurstöður	gætu	

verið	 vegna	 þess	 að	 neytendur	 geta	 rannsakað	 svipbrigði	 og	 líkamstjáningu	 í	

myndböndum	á	Youtube	sem	byggir	upp	traust	þeirra	(Safko	og	Brake,	2009).		

Netverslanir	þurfa	að	huga	að	því	að	samfélagsmiðlar	eru	mikilvægur	vettvangur	 til	

að	ná	til	neytenda	og	virkni	á	þeim	getur	skipt	sköpum	um	hvort	þú	verður	fyrir	valinu	

eða	eitthvað	annað	fyrirtæki.	Áhættan	sem	fylgir	því	að	versla	í	gegnum	netverslun	er	há	

og	 því	mikilvægt	 að	 netverslanir	 byggi	 upp	 traust	 neytenda	með	 því	 að	 auka	 jákvætt	

rafrænt	umtal	um	verslunina	með	t.d.	auglýsingum	á	samfélagsmiðlum.	Því	er	mikilvægt	

að	fyrirtæki	velji	miðil	sem	hentar	stefnu	og	markhópi	þess.		

Rannsóknin	mun	nýtast	fyrirtækjum	sem	nota	eða	eru	að	íhuga	að	nýta	sér	vettvang	

samfélagsmiðla	 og	 netverslana.	 Rannsóknin	 getur	 sýnt	 stjórnendum	 fyrirtækja	 að	

rafrænt	 umtal	 á	 samfélagsmiðlum,	 jákvætt	 eða	 neikvætt,	 getur	 haft	 gríðarleg	 áhrif	 á	

ímynd	og	velgengni	fyrirtækisins.	Fyrirtæki	sem	eru	með	starfsemi	sína	alla	eða	að	hluta	

til	 á	 Netinu	ættu	 að	 geta	 nýtt	 sér	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	 að	 bera	 saman	 við	

eigin	starfsemi	og	sjá	hvort	hægt	sé	að	bæta	samskipti	við	viðskiptavini	og	þar	með	auka	
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líkur	á	jákvæðu	umtali	á	samfélagsmiðlum.	Einnig	mikilvægt	að	fyrirtæki	átti	sig	á	því	að	

viðvera	á	samfélagsmiðlum	getur	aukið	traust	neytenda.	

Helsta	 takmörkun	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 notast	 var	 við	 þægindarúrtak	 og	

könnunin	sett	fyrir	á	Facebook	í	gegnum	aðgang	rannsakandans	og	þó	svo	að	stór	hluti	

einstaklinga	 séu	 notendur	 á	 Facebook	 þá	 er	 ómögulegt	 að	 færa	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	yfir	á	alla	Íslendinga.	Einnig	voru	aðeins	234	sem	svöruðu	könnuninni.	

Það	 voru	 216	 konur	 sem	 svöruðu	 rannsókninni	 á	 móti	 14	 körlum	 sem	 þýðir	 að	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gætu	 skekkst.	 Valmöguleikinn	 Hvorki	 né	 kom	 fyrir	 í	 7	

spurningum	og	ekki	er	víst	hvort	að	þátttakendur	túlkuðu	valmöguleikann,	sem	að	þeir	

væru	ekki	vissir	hverju	þeir	ættu	að	svara,	hvort	þeir	væru	hlutlausir	eða	að	þeir	væru	

hvorki	ósammála	né	ósammála.	Í	þessari	ritgerð	er	notast	við	að	þeir	þátttakendur	sem	

svöruðu	Hvorki	né	í	könnnuninni	séu	hvorki	ósammála	né	sammála	spurningunni.	

Áhugavert	 væri	 að	 kanna	 betur	 áhrif	 rafræns	 umtals	 og	 þá	 sérstaklega	 umtal	 frá	

áhrifavöldum	 á	 samfélagsmiðlum.	Má	 skoða	 hvort	 að	 rafrænt	 umtal	 frá	 áhrifavöldum	

hefur	 meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 netverslana	 heldur	 en	 frá	 almennum	

neytendum.	Einnig	mætti	kanna	hvort	fyrirtæki	séu	að	nýta	sér	vettvang	samfélagsmiðla	

og	ef	svo	er,	eru	þau	að	nýta	þá	á	skilvirkan	hátt.	Vegna	stöðugrar	aukningar	á	kostaðari	

umfjöllun	 væri	 áhugavert	 að	 kanna	 hvort	 auglýsingar	 fyrirtækja	 í	 gegnum	 áhrifavalda	

hafi	 í	 raun	 jákvæð	 eða	 neikvæð	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækisins	 jafnt	 sem	 ímynd	

áhrifavaldsins	og	kaupáform	neytenda	á	netverslana.		
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Viðauki	-	Spurningalisti	

Hefur	þú	keypt	vöru/-r	eða	þjónustu	í	gegnum	netverslun/-verslanir?	

� Já	í	gegnum	erlenda	netverslun/-verslanir	
� Já	í	gegnum	íslenska	netverslun/-verslanir	
� Já	bæði	í	gegnum	íslenska	og	erlenda	netverslun/-verslanir	
� Nei	hef	ekki	verslað	í	gegnum	netverslun/-verslanir	
	

Hversu	oft	verslar	þú	í	gegnum	netverslun/-verslanir?	

� Sjaldnar	en	1	sinni	á	ári	
� 1	–	5	sinnum	á	ári		
� 6	–	11	sinnum	á	ári	
� 1	–	4	sinnum	í	mánuði	
� 5	sinnum	í	mánuði	eða	oftar	
	

Notar	þú	samfélagsmiðilinn	Facebook?	

� Já	
� Nei	
	

Hversu	oft	að	jafnaði	ferð	þú	inn	á	Facebook?	

� Sjaldnar	en	daglega	
� 1	–	3	sinnum	á	dag	
� 4	–	6	sinnum	á	dag	
� 7	–	9	sinnum	á	dag	
� Oftar	en	9	sinnum	á	dag	
	

Hversu	oft	heyrir	þú	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	Facebook	sem	þú	seinna	ákveður	

svo	að	kaupa	Á	NETINU?	

� Sjaldnar	en	1	sinni	á	ári	
� 1	–	5	sinnum	á	ári	
� 6	–	11	sinnum	á	ári	
� 1	–	4	sinnum	í	mánuði	
� 5	sinnum	í	mánuði	eða	oftar	
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Hversju	sjaldan	eða	oft	aflar	þú	þér	upplýsinga	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	Facebook	

áður	en	þú	ákveður	að	kaupa	hana	Á	NETINU?	

� Mjög	sjaldan	
� Sjaldan	
� Stundum	
� Oft	
� Mjög	oft	
	

Hversu	ósammála	eða	sammála	eru	eftirfarandi	fullyrðingu?	Ég	tel	að	traust	mitt	í	

garð	netverslunar	myndi	aukast	ef	ég	 sæi	 jákvað	umfjöllun	um	hana	á	Facebook	 frá	

vini	 eða	 öðrum	 einstaklingi?	 (	 Það	 sem	 er	 átt	 við	með	 trausti	 er	 t.d.	 að	 uppgefnar	

upplýsingar	eins	og	kreditkort	og	heimilisfang	séu	trúnaðarmál,	að	þú	fáir	þær	vörur	

sem	þú	keyptir	og	að	vörurnar	séu	eins	og	þú	bjóst	við)	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 ertu	 eftirfarandi	 fullyrðingu?	 Ég	 tel	 að	 ég	 væri	

líklegri	til	að	versla	hjá	netverslun	ef	ég	sæi	aðra	mæla	með	henni	á	Facebook?	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Notar	þú	samfélagsmiðilinn	Youtube?	

� Já	
� Nei	
	

Hversu	oft	að	jafnaði	ferðu	inn	á	Youtube?	

� Sjaldnar	en	daglega	
� 1	–	3	sinnum	á	dag	
� 4	–	6	sinnum	á	dag	
� 7	–	9	sinnum	á	dag	
� Oftar	en	9	sinnum	á	dag	
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Hversu	oft	heyrir	þú	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	Youtube	sem	þú	seinna	ákveður	svo	

að	kaupa	Á	NETINU?	

� Sjaldnar	en	1	sinni	á	ári	
� 1	–	5	sinnum	á	ári	
� 6	–	11	sinnum	á	ári	
� 1	–	4	sinnum	í	mánuði	
� 5	sinnum	í	mánuði	eða	oftar	
	

Hversu	sjaldan	eða	oft	aflar	þú	þér	upplýsinga	um	vöru/-r	eða	þjónustu	á	Youtube	

áður	en	þú	ákveður	að	kaupa	hana	Á	NETINU?	

� Mjög	sjaldan	
� Sjaldan	
� Stundum	
� Oft	
� Mjög	oft	
	

Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingu?	Ég	tel	að	traust	mitt	í	

garð	netverslunar	myndi	aukast	ef	ég	sæi	 jákvæða	umfjöllun	um	hana	á	Youtube	frá	

vini	eða	öðrum	einstaklingi?	

	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 ertu	 eftirfarandi	 fullyrðingu?	 Ég	 tel	 að	 ég	 væri	

líklegri	til	að	versla	hjá	netverslun	ef	ég	sæi	aðra	mækla	með	henni	á	Youtube?	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
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Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingu?	Ég	tel	að	væri	líklegri	

til	að	treysta	netverslun	sem	ég	hef	ekki	verslað	hjá	áður	ef	ég	sæi	að	hún	væri	virk	á	

samfélagsmiðlum?	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 ertu	 eftirfarandi	 fullyrðingu?	 Ég	 tel	 að	 ég	 væri	

líklegri	til	að	hætta	við	að	kaupa	vöru	á	netinu	ef	ég	myndi	lesa	slæma	umfjöllun	um	

hana	á	samfélagsmiðlum?	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 ertu	 eftirfarandi	 fullyrðingu?	 Ég	 tel	 að	 ég	 væri	

líklegri	 til	 að	 treysta	netverslun	 sem	ég	hef	ekki	 verslað	hjá	áður	ef	ég	myndi	heyra	

góðar	umsagnir	um	hana	á	samfélagsmiðlum?	

� Mjög	ósammála	
� Ósammála	
� Hvorki	né	
� Sammála	
� Mjög	sammála	
	

Hversu	sjaldan	eða	oft	skoðar	þú	vörur	í	netverslun	án	þess	að	kaupa	eitthvað?	

� Mjög	sjaldan	
� Sjaldan	
� Stundum	
� Oft	
� Mjög	oft	
Hversu	 sjaldan	 eða	 oft	 notar	 þú	 netverslanir	 til	 að	 skoða	 vörur	 og	 ferð	 svo	 í	

verslunina	sjálfa	til	að	kaupa	vöruna?	

� Mjög	sjaldan	
� Sjaldan	
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� Stundum	
� Oft	
� Mjög	oft	
	

Hvert	er	kyn	þitt?	

� Kona	
� Karl	
� Ég	skilgreini	mig	ekki	eftir	kyni	
	

Hver	er	aldur	þinn?	

� Yngri	en	18	ára	
� 18	–	24	ára	
� 25	–	30	ára	
� 31	–	40	ára	
� 41	–	50	ára	
� Eldri	en	50	ára	
	

Hverjar	eru	tekjur	þínar	á	mánuði	fyrir	skatt?	

� Lægri	en	250.000	kr	
� 250.000	–	450.000	kr	
� 460.000	–	650.000	kr	
� 660.000	–	950.000	kr	
� Hærri	en	950.000	kr	
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