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Abstract 

This thesis is written to study Icelandic consumers and their buying behaviour 

in regard to Moomin mugs. The result of the study shows that Icelanders tend 

to show herd behaviour when it comes to popular brands such as Moomin, 

Iittala and more. 

The thesis is also written to research whether social media affects consumers 

buying decisions in any way. A survey was done amongst members of the 

Facebook group “Múmínmarkaðurinn” (e. The Moomin Market). The group 

counts over 4.000 Icelanders that share the same interest, buying and collecting 

Moomin mugs or other products from the brand. At the end of the survey 10% 

of the group’s memers had answered and from those answers, 79% said that 

they collect Moomin mugs. Judging by the results, moomin mugs are clearly 

popular among Icelandic consumers. Other results from the survey show that 

majority of the participants spend 3-4 hours online a day and 35% often shop 

online. 

The main results of the survey are that Iclelandic consumers frequently show 

herd behaviour regarding Moomin and other popular brands. Most participants 

said that their first Moomin mug was a present and they wished to enlarge their 

collection and then started collecting. Results also indicate that a social media 

like Facebook and Instagram are big influencers, as participants spend a lot of 

time online and when looking at Instagram hashtags, many thousands of 

pictures showing moomin mugs can be found. 

 

 

Keywords: Consumer behaviour, buying behaviour, herd behaviour, moomin 

mugs, the buying decision process, social media. 
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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um og gera grein fyrir hjarðhegðun 

Íslendinga hvað varðar sterk vörumerki eins og Múmín. Í ritgerðinni má finna 

spurningalista sem höfundur lagði fyrir Facebook hópinn Múmínmarkaðurinn, 

og er úrtakið því hentugleikaúrtak. Í hópnum eru yfir 4.000 Íslendingar sem 

allir deila sama áhugamálinu, að safna múmínbollum eða öðrum Múmín 

vörum, en 79% þátttakenda könnunarinnar safna múmínbollum. 10% 

hópmeðlima tók þátt í könnuninni og má því segja að múmínbollar séu vinsælir 

meðal hluta íslensku þjóðarinnar. Einnig má finna hálf opið viðtal við múmín 

unnenda þar sem hún greinir frá sínum kaupvenjum þegar kemur að 

múmínbollum. Margir þeir þátttakendur sem söfnuðu múmínbollum safna 

einnig öðrum sterkum vörumerkjum eins og Iittala eða matarstellum á borð við 

Royal Copenhagen. Flestir þátttakendur eyddu 3-4 klukkustundum á dag 

vafrandi um á netinu og 35% þeirra versluðu frekar of  á netinu. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar gáfu til kynna að hjarðhegðun Íslendinga 

virðist vera stór hluti af kauphegðun þeirra. Flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu fyrsta múmínbollan sinn að gjöf og vildu svo halda 

söfnuninni áfram og 4% þátttakenda byrjuðu að safna bollunum vegna þess að 

þeir voru í tísku. Niðurstöður gefa það einnig til kynna að samfélagsmiðlar eins 

og Facebook og Instagram séu ákveðnir áhrifavaldar í kauphegðun Íslendinga. 

Facebook hópar af öllum gerðum eru til þar sem hægt er að selja og kaupa nýja 

eða notaða hönnunarvöru, skiptast á myndum og fá ráð varðandi 

hönnunarvöru. 

 

Lykilorð: Neytendahegðun, kauphegðun, hjarðhegðun, múmínbollar, 

kaupákvörðunarferli, samfélagsmiðlar 
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Inngangur 

Neytendahegðun og kauphegðun hafa verið töluvert mikið í sviðsljósinu 

undanfarin ár. Þá hafa rannsóknir á þessum málum aukist til muna á Íslandi en 

Hagstofa Íslands birtir vísitölu neysluverðs mánaðarlega (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Með tilkomu netsins, Facebook og fleiri samfélagsmiðla hefur 

markaðssetning og kauphegðun breyst. Auðveldara er að ná til einstaklinga, 

fyrirtæki hafa um fleiri leiðir að velja til þess að markaðssetja sig, þar með 

stýrist kauphegðun einstaklinga mögulega í aðra átt en áður fyrr. Það er mat 

höfundar að það votti fyrir hjarðeðli í innkaupum, flestir virðast elta uppi það 

sem auglýst er á samfélagsmiðlum eða telja sig þurfa að fylgja tískustraumum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir kauphegðun Íslendinga eins 

og hún birtist í dag. Leitast verður við að skýra út hvort hún fylgi ákveðnum 

straumum eða stefnum og hvort hegðunin hafi breyst undanfarin ár. Þá verður 

reynt að greina frá ástæðu hegðunarinnar, hvort markaðssetning til dæmis á 

samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun og neytendahegðun á Íslandi. 

Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram og leitast verður við að svara þeim 

sem allra best í ritgerðinni sjálfri. Þær eru svohljóðandi: 

 

„Hvað veldur þeirri kauphegðun að safna ákveðnum hlutum  

eins og til dæmis múmínbollum?“. 

„Hvernig hefur stafræn markaðssetning áhrif á kauphegðun nú til dags, þá 

sérstaklega samfélagsmiðlar eins og Facebook, Snapchat og Instagram?“. 

Í seinni rannsóknarspurningunni verður lögð hvað mest áhersla á Facebook þar 

sem Facebook hópurinn Múmínmarkaðurinn er stór hluti ritgerðarinnar. 

Greint verður frá fræðilegum hugtökum líkt og neytendahegðun og 

kauphegðun í byrjun ritgerðarsem svo verða notuð til þess að skoða og finna út 

hvernig hegðun íslendinga er, út frá fyrri rannsóknum. Ástæða vals á verkefni 

er sökum áhuga höfundar á efninu, erfitt var að ákvarða nákvæmlega efnið 

vegna þess hve vítt áhugasvið höfundar er á kauphegðun og netverslunum. 
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1.  Neytendahegðun 

Neytendahegðun (e. consumer behaviour) er skilgreind sem sú hegðun sem 

einstaklingur sýnir við val, kaup eða not á vöru eða þjónustu, til þess að 

fullnægja þörfum hans eða óskum (Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 

2016, bls. 670). Neytendahegðun er þó ekki aðeins skilgreining á því hvað fólk 

kaupir, heldur einnig hvaða hlutir eða þættir hafa áhrif á líf einstaklinga. 

Neytandi (e. consumer) er einstaklingur sem finnur fyrir þeirri nauðsyn eða 

löngun að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu. Neytendur fara hvað oftast í 

gegnum þrjú skref áður en, á meðan og eftir að vara er keypt. 

 

(Solomon, o.fl., 2016, bls. 7, aðlagað af höfundi). 

Fyrsta skref neytanda er að hugsa hvort vara sé nauðsynleg (e. pre-purchase 

issues). Þar skoðar neytandi hvort hann vanti vöruna eða hvort hann langi í 

vöruna. Annað skref gengur út á það hvort kaup á vörunni veiti neytanda stress 

eða ánægju, hvort neytanda finnist erfitt að eyða peningum í vöruna eða hvort 

hann sé að uppfylla þörf sem lengi hefur verið til staðar og þess vegna veiti 

kaupin honum ánægju (e. purchase issues). Ef annað skref veitir neytanda gleði 

gengur þriðja og síðasta skrefið út á það hvort varan standist væntingar, hvort 

hún geri það sem hún á að gera og hvort hún fullnægi þörfum neytanda (e. 

Mynd 1: Vandamál sem upp koma hjá neytanda/markaðsmanni vegna vöru 
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post-purchase issues). Viðbrögð við þriðja skrefinu leiða svo til þess hvort 

neytandi talar jákvætt um vöruna og mælir með henni við aðra. Einnig getur 

varan verið ófullnægjandi og þá eru líkur á að neytandi tali neikvætt um vöruna 

eða jafnvel að hann sniðgangi fyrirtækið. Nauðsynlegt er að skoða líka sýn 

markaðsmannsins (e. marketer) á þessu ferli neytenda. Fyrir kaup velta 

markaðsmenn því fyrir sér hvernig viðhorf hvers og eins neytanda eru mótuð 

og til hverra á að höfða. Á meðan á kaupum stendur þarf að passa að líðan 

neytandans sé góð og að engir aðstæðubundnir þættir gætu haft slæm áhrif. 

Aðstæðubundnir þættir eins og illa skipulögð verslun, stressaður sölumaður 

eða stuttur tími til lokunar hafa áhrif á það hvort neytandi ákveði að kaupa 

vöruna eða ekki. Markaðsmaður þarf svo að standa vel að sölunni til að 

þátturinn eftir kaupin komi jákvætt út. Þá er nauðsynlegt að hugsa til þess hvað 

ákvarði það hvort neytandi muni kaupa vöruna aftur og hvað hefði mátt gera 

betur. Aðrir neytendur eða fyrirtæki geta einnig verið svokallaðir áhrifavaldar 

(e. influencer). Áhrifavaldar í samfélaginu stjórna framgangi neyslusögunnar 

til dæmis með þeim hætti að fá neytendur til að kaupa það sem þykir flott 

hverju sinni. Þannig skapa framleiðendur breytt neyslumynstur samfélagsins 

með hjálp auglýsinga og annarrar markaðsstarfsemi (Solomon, o.fl., 2016, bls. 

6-7). 

Neytendahegðun fer einnig eftir félagslegum þáttum, til dæmis stéttaskiptingu, 

kyni, þjóðerni og búsetu. Það er því í mörg horn að líta, en hér á eftir verður 

mest fjallað um þann hluta neytendahegðunar sem snýr að kauphegðun (e. 

buying behaviour) (Solomon, o.fl., 2016, bls. XV).  
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2.  Kauphegðun 

Kauphegðun er skilgreind sem sú hegðun eða hugsun sem neytandi fer í 

gegnum þegar kemur að vörukaupum. Allt frá því að íhuga, meta virði 

vörunnar, kaupa hana, njóta hennar og mæla síðan með henni eða á móti við 

aðra neytendur (Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman, M., Hansen,T., 

2012, bls. 967). 

Kauphegðun er einnig hegðunin sem neytandi sýnir þegar hann kaupir vörur. 

Hún snýst um það hvort neytandi eyði miklum peningum hverju sinni, á hvaða 

tíma dags hann fer í búð, hvað hann er að kaupa og hvernig hann hagar sér fyrir 

kaup, meðan á þeim stendur og eftir kaup (Cambridge Dictionary, 2017a). 

Kauphegðun neytenda má skipta í marga þætti eftir því hvað hentar hverju 

sinni, en oftast er talað um þrjá þætti sem helst hafa áhrif á kauphegðun 

einstaklinga. Þeir eru menningarlegir (e. cultural), samfélagslegir (social) og 

persónulegir (e. personal) áhrifaþættir (Kotler og Keller, 2009, bls. 190). Hér 

að neðan verður farið í þá þrjá þætti sem hafa áhrif á kauphegðun einstaklinga 

og tekin verða dæmi úr íslensku samfélagi. 

 

2.1. Menningarlegir áhrifaþættir 

Menning hvers og eins er undirstaða kauphegðunar og löngunar í vöru eða 

þjónustu hverju sinni. Börn fæðast inn í ákveðna menningu í sínu heimalandi 

og þar með læra þau að fylgja ákveðnum gildum, viðhorfum og 

samskiptavenjum. Ólíkir menningarheimar ólíkra landa hafa því áhrif á 

kauphegðun einstaklinga í því landi sem skoðað er. Hver menningarheimur 

skiptist svo niður í margar undirmenningar (e. subculture), en undirmenning 

kemur inn á enn afmarkaðri þætti eins og til dæmis trúflokka, kynþætti og 

sameiginleg áhugamál. Í stórum löndum eða menningarheimum, nær 

undirmenning oft til það margra að reynt er að markaðssetja vörur fyrir hvern 

og einn undirmenningarhóp. Þá er til dæmis reynt að höfða til allra á Íslandi 

sem hafa áhuga á einhverju einu atriði með sérhannaðri auglýsingu þess efnis 
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sem undirmenningin er, t.d. hvað varðar hjólreiðar (Kotler og Keller, 2009, bls. 

191). 

Samkvæmt World Happiness Report 2017 er Ísland í þriðja sæti yfir  

hamingjusömustu þjóðir, rétt á eftir Noregi og Danmörku. Áhugavert er að 

horfa til þess að Ísland hefur haldið hamingjustuðlinum vel þrátt fyrir 

bankahrunið árið 2008. Í skýrslunni segir að auðvelt sé að leita hjálpar og 99% 

íslenskra þátttakenda telja sig ávallt hafa einhvern til að tala við ef þeim líður 

illa (Helliwell, Layard og Sachs, 2017, bls. 20-35).  

Skrifuð hefur verið bók um viðhorf og menningu Íslendinga, en það var hin 

þýska Alva Gehrmann sem skrifaði bókina árið 2011. Hún fylgdist með 

Íslendingum, tók viðtöl við nokkra þekkta Íslendinga og lifði íslensku lífi í 

fimm mánuði. Hún segir Íslendinga hvatvísa og notast óspart við „þetta 

reddast“ viðhorfið. Hún hafi reynt að bóka viðmælendur í viðtöl en fékk ávallt 

þau svör að heyrast aftur daginn eftir og ákveða þá stað og stund. Henni þykja 

Íslendingar afslappaðir, listrænir og miklir hugmyndasmiðir, annað en 

Þjóðverjar (Mbl.is, 2011). 

Af þessu má mögulega greina Íslendinga sem afslappaða, hamingjusama, 

listræna og almennt með þann hugsunarhátt að „allt reddist“ og kauphegðun 

þeirra því líklegast eftir því. 

 

2.2. Samfélagslegir áhrifaþættir 

Samfélag mismunandi einstaklinga hefur einnig áhrif á kauphegðun. 

Samfélagslegir áhrifaþættir geta verið allt frá fjölskyldu einstaklinga til 

viðmiðunarhópa (e. reference groups). Viðmiðunarhópur er hópur fólks sem 

einstaklingur lítur upp til og ber sig saman við. Viðmiðunarhópar hafa áhrif og 

breyta hegðun á að minnsta kosti þrem sviðum, í fyrsta lagi sýna einstaklingar 

nýja og öðruvísi hegðun og jafnvel breyta um lífsstíl. Í öðru lagi gætu 

einstaklingar breytt framkomu sinni og sjálfsímynd og í þriðja lagi gætu 

viðmiðunarhópar þrýst á einstaklinga að fylgja ákveðnu samræmi eða mynstri 
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hvað varðar kauphegðun og einstök vörumerki. Gott dæmi um viðmiðunarhópa 

nú á tímum eru til dæmis ungmenni í sjónvarpsþáttum eða bíómyndum sem 

virðast eiga allt til alls, þak yfir höfuðið, bíl og frábæra vini án þess þó að þurfa 

að vera í vinnu. Annar mikilvægur samfélagslegur áhrifaþáttur er fjölskyldan, 

uppvaxtarfjölskyldan (e. family of orientation) sem samanstendur af foreldrum 

og systkinum er fæðast inn í viss trúfélög, samfélög og mögulega ákveðnar 

skoðanir á stjórnmálum og fjármálum. Ungmenni eru líklegri til að halda þeirri 

hegðun áfram þegar þau sjálf fullorðnast. Aftur á móti hefur það einnig áhrif 

þegar einstaklingar stofna sína eigin fjölskyldu, með maka og eignast sjálfir 

börn (e. family of procreation), þá hefur maki oft áhrif á skoðanir einstaklings 

sem gæti orðið til þess að þættir eins og trúarbrögð og stjórnmálaskoðanir 

breytist. Þá vill litla fjölskyldan skapa sínar eigin hefðir og kauphegðun 

breytist eftir því. Foreldrar einstaklinganna voru mögulega vanir að skipta 

þannig á milli sín verkum að móðirin eldaði og þreif húsið á meðan faðirinn 

vann og hugsaði um bílinn. Nútímafjölskyldan sýnir það hins vegar að 

hefðbundin kaup breytast, nú kaupa hjón bíl í sameiningu, ekki einungis 

eiginmaðurinn eins og faðirinn gerði fyrr á tímum (Kotler og Keller, 2009, bls. 

194-196). 

Hvað varðar íslenskt samfélag hefur það tekið ýmsum breytingum á 

undanförnum árum, Ísland er ekki lengur einsleitt samfélag þar sem allir tala 

sama tungumálið. Íslendingar ganga í hjónaband með útlendingum og þannig 

verða áhrifaþættir nýrrar hálfíslenskrar og hálferlendrar fjölskyldu öðruvísi en 

áður var á Íslandi. Með blönduðum fjölskyldum og fleiri útlendingum á Íslandi 

verður kauphegðun fjölbreyttari en fyrir nokkrum árum (Human Rights, e.d.).  

 

2.3. Persónulegir áhrifaþættir 

Persónulegir áhrifaþættir líkt og aldur og lífsferill einstaklinga hefur mikil áhrif 

á kauphegðun. Margar eldri konur á Íslandi kaupa svipuð föt eða eru í leit að 

líkum bílum á meðan yngri stelpur í New York eru í leit að svipuðum skóm. 

Persónuleiki og lífsstíll einstaklinga getur verið svo gríðarlega mismunandi og 

því er oft nauðsynlegt að ná að gera þjónustuna og kaupin persónuleg hjá 
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hverjum og einum. Atvinna og fjárhagsstaða hefur einnig sitthvað að segja um 

kauphegðun, smiðir þurfa að kaupa sér nýjar vinnubuxur og hjálm á meðan 

skrifstofufólk þarf að kaupa sér fínni fatnað. Þá er oft hægt að markaðssetja 

dýrari vörumerki handa þeim sem þau gætu höfðað til, þ.e. frekar til 

skrifstofukvenna en karlkyns smiðs (Kotler og Keller, 2009, bls. 196-198). 

Lífsstíll er persónuleg hegðun einstaklings, áhugamál hans og skoðanir. Oft 

finna einstaklingar sér fleiri aðila á sama stað til að deila skoðunum sínum með 

og verða þá til svokallaðir lífsstílshópar. Lífsstílshópar eru af öllum stærðum 

og gerðum út um allan heim, en til dæmis má nefna LOHAS lífsstílinn (e. 

Lifestyles of health and sustainability) þar sem einstaklingar huga vel að 

umhverfinu, kaupa aðeins lífrænar matvörur, nota eins lítið rafmagn og hægt er 

og styðjast jafnvel við sólarsellur til þess að framleiða rafmagn heima hjá sér 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 199). 

Naumhyggja (e. minimalism) hefur einnig verið gríðarlega vinsæl undanfarin 

ár bæði úti í heimi sem og á Íslandi, en þrátt fyrir það eru Íslendingar 

neyslufrekasta þjóð heims. Fjallað verður nánar um íslenska neytendur og 

lífsstíl þeirra sem og nútíma neytandann í næsta kafla. 
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3.  Neyslusamfélag 

Neyslusamfélag (e. consumer society) er þegar félagslíf einstaklinga er 

skilgreint eftir neyslu þeirra frekar en starfi hvers og eins. Það sem auðkennir 

neyslu einstaklinga í dag eru persónulegir og félagslegir þættir, á meðan 

atvinna einstaklinga auðkenndi neyslu einstaklinga fyrr á tímum (Solomon, 

o.fl., 2016, bls. 36). 

Einnig er neyslusamfélagið samfélag þar sem eftirsóknarvert þykir að kaupa 

nýja hluti, oft hluti sem taldir eru óþarfir og eru jafnvel utan nauðþurfta. 

Einstaklingar sækjast þannig eftir því að líta betur út en aðrir með því að eiga 

fleiri hluti og alltaf nýjustu hlutina sem koma í búðir (Cambridge Dictionary, 

2017b). 

Í nútíma neyslusamfélagi (e. modern consumer society) kaupa neytendur föt og 

annað sér til skemmtunar frekar en vegna nauðsynjar. Í verslunarmiðstöðvum 

má finna matsölustaði, skautasvell, dýragarða og jafnvel skemmtigarða til þess 

að gera upplifun neytandans sem áhrifaríkasta en einnig fataverslanir sem 

freista hans. Í nútíma neyslusamfélagi er einnig auðveldara að verða sér úti um 

lán við kaup á hinum ýmsu hlutum líkt og bílalán eða raðgreiðslur á 

sjónvörpum. Á sama tíma hafa neytendur farið að horfa til ímyndar vörumerkja 

(e. brand images), þá hvernig aðrir neytendur tala um vörumerkið og hvort 

varan sé snyrtilega sett fram, til dæmis pakkningar eða uppstilling í búðinni. 

(Solomon, o.fl., 2016, bls. 36). Það er því að mörgu að huga í nútíma 

neyslusamfélagi og nánar verður farið í nútíma neytandann og hinn íslenska 

neytanda í næstu köflum. 

 

3.1. Nútíma neytendur 

Nútíma neytendur (e. modern consumers) er oftast notað þegar talað er um 

vestræna íbúa, þeir hafa aðgang að meira vöruúrvali en áður, hvort sem um er 

að ræða síma eða önnur tæki, bíla eða föt. Meira vöruúrval leiðir til 

persónulegri kaupa en einnig til lífsstílsbreytinga. Neytendur fylgja 
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tískustraumum leikara í sjónvarpsþáttum eða öðrum áhrifamönnum 

samfélagsins sem þeir líta upp til. Fjöldaframleidd föt (e. fast-fashion) líkt og 

frá tískurisanum H&M hafa tekið yfir hátísku að miklu leiti og nýjar vörulínur 

koma í búðir vikulega (Solomon, o.fl., 2016, bls. 575). 

Nýtt smáforrit (e. app) kom á íslenskan markað í byrjun ársins 2017, það 

hjálpar neytendum að gera verðsamanburð milli verslana og finna þannig 

lægsta verð hverrar vöru fyrir sig. Smáforritið er á vegum 

Neytendasamtakanna. Ásamt verðsamanburði er einnig hægt að halda utan um 

persónulega innkaupasögu hvers og eins. Smáforritið er til þess að auðvelda 

neytendum verslunarleiðangurinn en einnig er hægt að senda ummæli á 

Neytendasamtökin ef neytendur vilja koma ummælum á framfæri. Ummælin 

eða myndina er hægt að senda beint úr versluninni á Neytendasamtökin með 

jákvæðum eða neikvæðum athugasemdum, eftir því sem passar hverju sinni 

(Visir.is, 2017a). 

 

3.2. Íslenskir neytendur 

Áður fyrr voru íslenskir neytendur frekar einsleitir, ekki mjög meðvitaðir og 

fylgdu bara þessum fáu neytendum sem létu í sér heyra. Íslendingar höguðu sér 

flestir voða svipað, fáir voru með sterkar skoðanir og fáir neytendur skáru sig 

úr. Vöruframboð var líka oft á tíðum afar takmarkað þannig að það hefur líka 

spilað inn í. Þetta hefur verið að breytast, þá helst vegna tilkomu internetsins 

og samfélagsmiðla. Nú til dags hafa neytendur tækifæri til að tjá sig 

opinberlega vegna málefna sem liggja þeim á hjarta og má því segja að engin 

fyrirtæki séu lengur óhult. Ef málefni fyrirtækis snertir einn íslenskan neytanda 

gæti hann skrifað stöðuuppfærslu á Facebook, þegar henni hefur verið deilt 

nokkrum sinnum hefur komist af stað umræðuefni sem snertir fjölda 

landsmanna. Í dag er hinn íslenski neytandi orðinn kröfuharðari en áður, hann 

hefur tækifæri til að verða hluti af stærri eða minni hópum, til dæmis á 

Facebook, sem deila sömu áhyggjuefnum, hugmyndum að lausnum og fleira. 

Þá eru Facebookhópar til fyrir að verða öll málefni hvort sem það snertir 

fótboltaáhugamenn eða múmínbollasafnara, en um það verður rætt síðar í 
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ritgerðinni. Neytendur eru einnig að verða sífellt meðvitaðri um þær vörur sem 

þeir fjárfesta í og því mikilvægt að fyrirtæki séu meðvituð um þróunina sem 

fylgir aukinni samfélagsmiðlanotkun, þar sem neytendur geta verið fljótir að 

refsa ef þeir eru ósáttir (Viðskiptablaðið, 2016). 

Samkvæmt skýrslu Eurobarometer sem ber heitið „Customer attitudes towards 

cross-border trade and consumer protection“ má sjá að 67% íslenskra 

þátttakenda höfðu verslað á netinu undanfarið ár. Íslenskir neytendur versla 

bæði innanlands og panta frá netverslunum erlendis, en alls 44% sem tóku þátt 

í rannsókninni versluðu í netverslun innan Íslands, 26% í netverslun innan 

Evrópu og 37% í netverslun utan Evrópu. Augljóst er að hugsað er vel um 

vörur íslenskra neytenda en þegar skoðað var hvort rangar eða skemmdar vörur 

væru að berast, var Ísland með lægstu prósentuna, eða rétt svo 21% vara sem 

höfðu verið rangt afgreiddar eða skemmdar (Eurobarometer, 2015, bls. 8-29). 

Skoðað verður seinna í ritgerðinni hvernig netverslun nú til dags er háttað, hjá 

þeim þátttakendum sem svöruðu spurningalista sem höfundur lagði fyrir. Þá 

má sjá að hátt hlutfall íslenskra neytenda verslar reglulega á netinu, sem styður 

enn frekar við tveggja ára gömlu Eurobarometer rannsóknina. 

Hagstofa Íslands birti í lok ársins 2013 rannsókn á útgjöldum heimila á Íslandi 

frá 2010 til 2012 og er þetta nýjasta rannsókn Hagstofunnar hvað varðar þessi 

mál. Notast var við verðlag ársins 2012 til þess að hafa tölur sem nýjastar í 

rannsókninni. Rannsóknin kom út í Hagtíðindum þann 13. desember 2013. 

Þýði rannsóknarinnar voru 3.565 heimili en úrtak hennar voru alls 1.772 

heimili. Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga hvað varðar vísitölu 

neysluverðs, en hún metur verðbreytingar á útgjaldaliðum sem varða 

heimilisrekstur og daglegt líf einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

vel til kynna neyslumynstur íslensku þjóðarinnar og hvernig útgjöld heimilanna 

skiptast. Ráðstöfunartekjur meðalheimilis voru rúmar 533 þúsund krónur á 

mánuði samkvæmt Hagstofu Íslands, en ráðstöfunartekjur heimilisins hækkuðu 

um 3,8% frá síðustu rannsókn. Fyrri rannsókn var gerð á árunum 2009 til 2011 

og höfðu ekki einungis ráðstöfunartekjur heimilanna hækkað heldur einnig 

neysluútgjöld heimilanna sem og vísitala neysluverðs. Neysluútgjöld 

heimilanna voru 476 þúsund krónur á mánuði 2010 til 2012 og vísitala 
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neysluverðs hafði hækkað um 5,2% milli rannsókna. Þegar skoðuð er 

tækjaeign íslenskra neytenda frá árunum 2000 til ársins 2012 má sjá að í 

flestum tilvikum hefur tækjum fjölgað. 49,7% heimila áttu uppþvottavél á 

árunum 2000 til 2002 en í 2010 til 2012 rannsókninni eru 74,6% heimila komin 

með uppþvottavél. Örbylgjuofnar og þurrkarar urðu einnig vinsælli milli 

rannsókna, á meðan fjöldi heimila með heimasíma fór úr 91,7% í 78%. 

Aukningu á hinum ýmsu heimilistækjum mætti líklegast rekja til hækkunar á 

ráðstöfunartekjum heimilanna milli rannsókna og minnkaða notkun heimasíma 

væri að öllum líkindum hægt að útskýra með tilkomu snjallsíma. Hvað varðar 

fjölda bíla á heimilum hefur sú tala haldist stöðug milli rannsókna, á árunum 

2000 til 2002 áttu 5,3% heimila fleiri en tvo bíla og í nýjustu rannsókninni til 

ársins 2012 áttu 6,5% heimila fleiri en tvo bíla. Það sama má segja um fjölda 

sjónvarpa á heimilum íslenskra neytenda en um 50% heimila í báðum 

rannsóknum, frá árunum 2000 til 2012 eiga tvö eða fleiri tæki (Hagstofa 

Íslands, 2013, bls. 1–10). 

Ef bera á Ísland saman við önnur Evrópulönd þarf að fara nokkuð mörg ár aftur 

í tímann, en árið 2005 birtist grein í tímaritinu Vísbendingu. Þar eru bornar 

saman tölur íslenskra heimila á árunum 2001 til 2003 frá Hagstofu Íslands og 

sambærilegar tölur frá öðrum Evrópulöndum. Á þeim tölum sést að Íslendingar 

voru taldir frekar ríkir en fátækir á flesta mælikvarða og eyddu því heldur meiri 

peningum í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir. Einkaneysla Íslendinga á 

þessum árum var um það bil 16.000 bandaríkjadollarar á hvern einstakling á 

ári. Aðeins eitt land í allri Evrópu var hærra en Ísland og var það Lúxemborg 

með 17.000 dollara á hvern einstakling á ári. Bandaríkjamenn eyddu mestu af 

öllum þjóðum heims eða um það bil 23.000 dollurum á hvern einstakling 

(Vísbending, 2005, bls. 1). 

Hin venjulega íslenska fjölskylda bjó að meðaltali í 118 fermetra húsnæði og 

meðalfjöldi einstaklinga í fjölskyldu var 2,6 einstaklingar. Fermetrafjöldi á 

hvern Íslending var því um 45 fermetrar á meðan aðrir Evrópubúar hafa 37 

fermetra til ráðstöfunar á hvern einstakling. Íslendingar virðast fremur 

tækjaóðir ef horft er á tölur eftirfarandi könnunar. Íslendingar eru með hæsta 

hlutfall í flest öllum tækjum miðað við önnur Evrópulönd sem skoðuð voru í 
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rannsókninni. Ef Holland er skoðað í samanburði við Ísland hvað varðar 

tækjasöfnun áttu til dæmis aðeins 22% Hollendinga örbylgjuofn og 25% áttu 

tölvu. Þá voru aðeins 11% hollensku þjóðarinnar með aðgang að uppþvottavél. 

Augljóst er því miðað við muninn á þessum tveim löndum að Íslendingar eru 

fljótir að tileinka sér nútímalífsstíl og aukin þægindi á heimilinu með ýmsum 

tækjum (Vísbending, 2005, bls. 4). 

Þessar tölur hér að ofan eru vissulega frá því rétt fyrir bankahrunið á Íslandi og 

því líklegast ekki eins marktækar og þær voru á þessum árum. Enn þann dag í 

dag er Ísland þó neyslufrekasta þjóðin samkvæmt vistsporsmælingum sem 

gerðar voru á Íslandi af Sigurði Eyberg Jóhannessyni, umhverfis- og 

auðlindafræðingi. Sigurður telur að Íslendingar geti auðveldlega breytt 

neyslumynstri sínu og varpar fram spurningum líkt og hvað einstaklingar þurfi 

að eiga marga bíla og hve oft þurfi í alvöru að skipta um síma. Einnig segir 

hann að mikilvægt sé að stjórnvöld komi fram með framtíðarsýn hvað varðar 

umhverfisvernd og neyslu þjóðarinnar, sem og að neytendur spái í að kaupa 

sparneytnari bifreiðar, það eru litlu skrefin sem skipta máli í þessu samhengi, 

að hver og einn leggi eitthvað af mörkum (Ruv.is, 2017). 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir er sérfræðingur í neyslusálfræði við Háskóla 

Íslands. Haft var samband við hana og benti hún á að miðað við upplýsingar frá 

Sorpu virðist neysluhegðun Íslendinga nokkuð í takt við kaupmátt þeirra. 

Mikið var að gera í Sorpu árið 2007 og í kringum bankahrunið, þ.e. miklu var 

hent líklegast vegna velmegunar. Á árunum 2009 til 2011 var lítið sem ekkert 

að gera en undanfarin 3 ár, frá 2014 og til dagsins í dag hefur aftur verið mikið 

að gera. Með þessu væri hægt að sjá einhverja vísbendingu um kauphegðun 

Íslendinga (Ragna Benedikta Garðarsdóttir, munnleg heimild, 1. mars 2017). 

Niðurstöður kaflans eru þær að íslenskir neytendur hafa lítið breyst frá 

rannsókn Hagstofu 2001-2003 og nýjustu rannsókn frá árinu 2013. Í báðum 

rannsóknum eru Íslendingar fljótir að tileinka sér nýjustu tækni. Samkvæmt 

Rögnu má sjá ákveðið kaupmynstur fyrir, á meðan og eftir bankahrun með 

sorpuferðum og styður það Íslendinga sem neyslufrekustu þjóðina. 
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4.  Kaupákvörðunarferlið 

Kaupákvörðunarferlið (e. the buying decision process) er ferli sem neytendur 

fara í gegnum og nota við val á vörum. Kaupákvörðunarferlið er aðallega notað 

þegar um er að ræða stærri og dýrari vörur líkt og bíla, en ekki þegar um er að 

ræða vanabundin kaup eins og mjólk eða aðrar nauðsynjavörur. Í ferlinu er 

talað um fimm skref og hafa þau áhrif á neytendur áður en kaup eru gerð, á 

meðan á kaupum stendur en einnig eftir kaup (Kotler og Keller, 2009, bls. 

207). 

Hér að neðan verður greint frá þessum fimm skrefum í þeirri röð sem 

neytendur notast við þau þegar hugsað er um vöru og hún keypt. Skrefin eru 

ekki heilög regla og það er alfarið undir neytandanum komið hvaða skref eru 

notuð og hvaða skrefum er sleppt. Einn neytandi gæti verið vanur bílakaupum 

og gæti því hoppað yfir skref númer tvö eða þrjú á meðan annar neytandi er að 

kaupa sinn fyrsta bíl og þarf að taka sér tíma í að greina hvert skref fyrir sig og 

hugsa sig vel um áður en kaupákvörðun verður tekin. 

 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 207, aðlagað af höfundi). 

Í lok skilgreiningar á hverju og einu skrefi verður tekið nýlegt dæmi úr 

raunveruleikanum, en Hjördís Erna Heimisdóttir var annar stjórnenda 

Facebookhópsins Múmímarkaðurinn áður en hún hætti í hópnum nú nýlega. 

Haft var samband við hana og þessi mál rædd í hálf opnu viðtali til þess að fá 

betri innsýn í efnið, hún var spurð út í ýmislegt eins og kauphegðun, 

tískustrauma og söfnun á múmínbollunum. 

Mynd 2: Kaupákvörðunarferlið 
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4.1. Þörf fundin 

Fyrsta skref kaupákvörðunarferlisins er þegar þörf er fundin (e. problem 

recognition). Þá vaknar þörfin oftast vegna innra (e. internal) eða ytra (e. 

external) áreitis, svo sem vegna hungurs eða þorsta, auglýsinga eða 

tískustrauma. Ytri áhrif hafa að öllum líkindum áhrif á stærri kaup, til dæmis á 

bílakaup og utanlandsferðir, en þegar einstaklingar sjá að nágranninn kemur 

heim á nýjum bíl, byrja sumir hverjir að velta fyrir sér hvort þeir ættu að kaupa 

sér nýjan bíl og hve gaman væri að eiga svona flottan bíl eins og nágranninn. 

Ferðaskrifstofur auglýsa sig óspart í dagblöðum, sjónvarpi og á 

samfélagsmiðlum, halda úti leikjum á Facebook þar sem möguleiki er á að 

vinna ferðir. Þegar kannski tíu eða fleiri vinir hafa allir deilt sama leiknum á 

Facebook fer löngunin í utanlandsferð að aukast og endar mögulega með því 

að einstaklingurinn sjálfur tekur þátt í leiknum, eða jafnvel pantar sér 

utanlandsferð. Innri áhrif eru meira þessi vanaföstu kaup og sú þörf að eiga mat 

í ísskápnum heima hjá sér. Þörfin fyrir mat verður til þegar einstaklingur er 

svangur eða þegar ísskápur einstaklings er hálf tómur og svo framvegis (Kotler 

og Keller, 2009, bls. 208). 

Hjördís Erna Heimisdóttir (munnleg heimild, 5. mars 2017) telur að engin ytri 

áhrif hafi orðið til þess að hún byrjaði að safna múmínbollum. Hjördís ólst upp 

með múmínálfunum og sá bollana seinna meir á Amtsbókasafninu, sem þá var 

eini sölustaðurinn á Akureyri sem hún vissi af. Hún telur sig ekki fylgja 

tískustraumum þegar kemur að kauphegðun og ef múmínbollarnir væru til sölu 

í Rúmfatalagernum myndi hún elska þá alveg jafn mikið og hún gerir nú. 

Hjördís hefur þó tekið þátt í allskyns tískubólum eins og Múmín, Omaggio frá 

Kähler og á hinar ýmsu Iittalavörur. Hún var treg til að eignast sinn fyrsta 

Omaggiovasa því hún vildi ekki vera titluð sem einn af þeim Íslendingum sem 

áttu þennan vasa. Hún eignaðist síðan sinn fyrsta Omaggiovasa ásamt 

kertastjökum í stíl og pantaði þá af danskri síðu með mun hagstæðara verðlagi 

en á Íslandi. Það sama gilti um Iittala, hún var sein að átta sig á því hvað væri 

flott við vörurnar en eftir að hún flutti að heiman langaði hana í fallega hluti til 

þess að fegra heimilið og sá þá að Iittala vörurnar voru endingargóðar, 
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tímalausar og á góðu verði. Þannig að þó svo að hún telji að enginn hafi haft 

áhrif á þá þörf sem hún fann fyrir, er augljóst að hún hefur heillast af þeim 

vörum og merkjum sem flestir hafa heillast af. 

 

4.2. Upplýsingaleit 

Annað skref kaupákvörðunarinnar er upplýsingaleit (e. information search) og 

þá leitast neytandinn við að verða sér úti um upplýsingar vegna vörunnar, 

oftast með einum eða fleiri af eftirfarandi fjórum þáttum. Neytandi leitar eftir 

upplýsingum um vöruna í gegnum persónuleg tengsl til dæmis hjá fjölskyldu, 

vinum og öðrum ættingjum. Neytandi gæti einnig leitað eftir upplýsingum um 

vöruna með því að skoða auglýsingar eða vefsíður. Stundum leitar hann enn 

lengra og horfir til almennra miðla eins og til dæmis neytendasamtaka eða 

fjölmiðla. Síðasta leiðin í leit að frekari upplýsingum um vöruna sem neytandi 

er að skoða hverju sinni, felst í því að neytandi geti prófað vöruna. Þá getur 

neytandinn snert hana, skoðað hana í bak og fyrir og myndað sér persónulega 

skoðun á henni, til dæmis með því að prufukeyra bíl (Kotler og Keller, 2009, 

bls. 208). 

 Þegar Hjördís fann svo þörfina fyrir því að eignast sína fyrstu bolla, leitaði hún 

eftir fleiri sölustöðum en Amtsbókasafninu á Akureyri. Með hjálp internetsins 

fann hún síðan eina búð í Reykjavík, Finnsku búðina sem seldi bollana. Þegar 

hún byrjaði að safna voru samfélagsmiðlar líkt og Instagram og Snapchat ekki 

orðnir vinsælir og því var ekki hægt að leita upplýsinga á þeim miðlum. 

Enginn nálægur henni vissi í raun um hvaða bolla hún var alltaf að tala og því 

erfitt að leita sér upplýsinga meðal vina eða ættingja. 

 

 4.3. Mat á valmöguleikum 

Næst á eftir upplýsingaleit fer neytandinn í það að meta og skoða þá 

valmöguleika sem í boði eru (e. evaluation of alternatives), en þeir eru 

mismunandi eftir því hvaða vöru eða þjónustu er verið að kaupa hverju sinni. 
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Engin ein rétt leið er til þess að notast við þetta skref, enda frekar persónulegt 

hvaða valmöguleiki hverjum og einum neytanda finnst við hæfi. Oft er horft til 

gæða, notkunarmöguleika, vörumerkja og þess ávinnings sem varan hefur fyrir 

neytanda. Þrjú skref eru oft notuð til þess að styðjast við matið og hvað hentar 

hverju sinni. Í fyrsta skrefi er neytandinn að fullnægja einhverri ákveðinni þörf, 

í öðru skrefi skoðar neytandi hvað það er sem hann er að leita eftir, það geta 

verið einhverjir ákveðnir eiginleikar við bíl, til dæmis litur, tegund eða verð. Í 

þriðja skrefi eru eiginleikar og gæði vörunnar skoðuð sem ein heild og metið 

hvaða vara hefur flesta jákvæða eiginleika, til dæmis þegar skoðuð eru dekk á 

bíl, neytendur vilja hafa þau endingargóð, örugg sem og á viðráðanlegu verði 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 209-211). 

Hjördís telur sjálfstraustið ekki beint aukast þegar hún eignast nýjan bolla, en 

þó fullnægir það ákveðinni þörf. Hún hefur lagt upp með að safna aðeins þeim 

bollum sem eru í sölu núna og munu koma á næstu árum, en eldri bollar sem 

hætt er að framleiða hafa verið að seljast á fleiri tugi þúsunda. Henni fannst 

gaman að deila myndum inn á Múmínmarkaðnum og monta sig örlítið af 

safninu, sem gerði hana bæði glaðari og ánægðari með sjálfa sig, en hefur 

nýverið skráð sig úr hópnum vegna nýrra safnara sem hafa svolítið eyðilagt þá 

sérstöðu sem bollarnir höfðu. 

 

 4.4. Kaupákvörðun 

Áður en kaupákvörðun (e. product decision) er tekin þarf að huga að atriðum 

sem gætu haft áhrif á lokaákvörðun neytanda, annars vegar eru það viðhorf 

annarra og hins vegar ófyrirsjáanlegir þættir sem gætu átt sér stað. Neytendur 

hugsa mismikið út í viðhorf annarra gagnvart vörunni eða þjónustunni sem um 

ræðir hverju sinni, ef viðhorf annarra er jákvætt er oft tekið minna mark á því 

en ef það væri neikvætt. Þeim mun neikvæðari sem viðhorfin eru, þeim mun 

líklegra er að neytandi hætti við kaup á vörunni og öfugt, þeim mun jákvæðara 

viðhorf, þeim mun líklegra er að neytandi fjárfesti í vörunni. Einnig finna 

neytendur fyrir því að þurfa að fylgja hvötum annarra við vörukaup og fá 

mögulegt samþykki áður en kaupákvörðun er tekin. Seinni þátturinn sem 
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nauðsynlegt er að hugsa út í, er hvort eitthvað ófyrirsjáanlegt gæti komið upp á 

á meðan eða eftir að kaupákvörðun hefur verið tekin. Ófyrirsjáanlega hluti, 

eins og neytandi sem missir vinnuna tveim dögum eftir að hann kaupir sér 

glænýjan bíl, er ekki hægt að forðast og verður hver og einn að hugsa hvort nú 

sé rétti tíminn fyrir bílakaup eða hvort viss hætta sé á ýmsum ófyrirsjáanlegum 

atriðum og því verði bíllinn að bíða. Í þessu skrefi er oft um háar upphæðir að 

ræða og því nauðsynlegt að neytendur séu ekki aðeins sáttir við sína ákvörðun 

heldur einnig að þeir séu sáttir við sölumenn og fyrirtækið hvað varðar 

mannasiði, kurteisi, traust og svo mætti lengi telja (Kotler og Keller, 2009, bls. 

212-213). 

 Kaupákvörðun Hjördísar snýr mest að verði og hvar bollarnir eru ódýrastir, 

enda á hún orðið það marga bolla frá mörgum mismunandi stöðum að hún 

veltir sér voða lítið upp úr starfsmanni hverrar verslunar eða netsíðu. 

Aðalverslunin hennar er þó Amtsbókasafnið á Akureyri, þar sem hún sá 

bollana fyrst og af því að hún býr á Akureyri. Amtsbókasafnið er einnig með 

ódýrustu bollana á landinu samkvæmt hennar verðmælingum. Hún hefur því 

myndað ákveðið traust gagnvart Amtsbókasafninu og verslar að mestu þar, þó 

svo að ættingjar og vinir gefi henni bolla sem keyptir eru annarsstaðar eða hún 

pantar sér bolla á netinu sem uppseldir eru á Íslandi. 

 

 4.5. Mat eftir kaup 

Mat eftir kaup, eða eftirámat (e. post-purchase behaviour) verður þegar 

neytandi er kominn heim með vöruna. Neytandi getur upplifað ánægju vegna 

þjónustu eða vöru en hann getur einnig upplifað óróleika (e. disquiet) og 

óánægju vegna ummæla varðandi sambærilegar vörur og önnur vörumerki. 

Vinnu söluaðila og fyrirtækja er því ekki lokið eftir að neytandi labbar út með 

nýju vöruna sína. Nauðsynlegt er að vita hvernig neytendum finnst varan eftir 

að heim er komið, þegar búið er að prófa hana almennilega og tala við aðra 

neytendur um sömu eða svipaða vöru. Talað er um þrjár tegundir tilfinninga 

sem neytandi getur fundið fyrir í garð vörunnar eftir kaup, hann getur verið 

vonsvikinn (e. disappointed), sáttur (e. satisfied) eða himinlifandi (e. 
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delighted). Ef neytandi er vonsvikinn er það vegna þess að varan eða þjónustan 

uppfyllir ekki þær væntingar sem hann hafði til vörunnar. Ef óánægja ríkir 

reynir neytandi að fá endurgreitt og talar líklegast neikvætt um vöruna eða 

þjónustuna við vini og ættingja. Þegar neytandi er sáttur við vöruna uppfyllir 

hún væntingar hans til vörunnar en ekkert meira eða minna en það. Aftur á 

móti getur neytandi verið himinlifandi með vöruna og gerist það þegar varan 

eða þjónustan fer fram úr væntingum neytandans, þá er eitthvað meira í boði en 

neytandi vissi af, eða hann finnur fyrir auknum gæðum eða þægindum sem 

hann bjóst ekki við (Kotler og Keller, 2009, bls. 213-214). 

 Eins og áður var greint frá líður Hjördísi vel þegar hún eignast nýjan bolla, hún 

fann stundum fyrir þeirri þörf að monta sig örlítið á samfélagsmiðlum og má 

sjá myndir af Instagramsíðu hennar af bollasafninu og allskyns myllumerkjum 

í þeirri von að sem flestir sjái myndirnar hennar. Hún drekkur ekki kaffi, en 

maðurinn hennar fær sér kaffi úr bollunum á hverjum degi. Þegar hún heldur 

afmæli eða aðrar veislur dregur hún fram safnið og gestir fá að njóta bollanna. 

Hjördís hefur haft það sem hefð að um leið og hún eignast nýjan bolla biður 

hún manninn sinn að fá sér kaffi úr honum og vígir þannig nýjasta bollann. 

Eftir að nýjasti bollinn hefur verið vígður fær hann að fara upp í skáp með 

hinum bollunum. Hún talar aðeins jákvætt um bollana og hafa nokkrar 

vinkonur hennar byrjað að safna múmínbollum vegna Hjördísar og hefur í 

kjölfarið myndast ágætur múmínvinkonuhópur. 
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5.  Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) er skilgreint sem sú afurð, hönnun eða orð sem notað er 

til þess að tengja saman vöru og framleiðanda. Vörumerki hvers fyrirtækis fyrir 

sig aðgreinir það frá öðrum fyrirtækjum eða vörum sem nú þegar eru til á 

markaðnum (Solomon, o.fl., 2016, bls. 668). 

Þegar vörumerki gengur vel fær það með tímanum ákveðna gæðamerkingu og 

fullnægir þannig þörfum og ánægju neytenda. Þá heillast neytendur af sínu 

vörumerki frekar en af líkum vörum án tiltekins vörumerkis og mynda 

neytendur þannig ákveðið virði í garð vörumerkisins (Business Dictionary, 

2017). Hér að neðan verður leitast eftir því að útskýra vörumerkjavirði nánar 

ásamt sterkum vörumerkjum og vörumerkja samfélagi með tilliti til 

vörumerkisins Múmín. 

 

5.1. Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) er þegar vörumerki veitir neytendum 

jákvæða tengingu milli vörumerkisins, gæða og notagildis þess (Solomon, o.fl., 

2016, bls. 256). Vörumerkjavirði endurspeglast í því hvernig neytendur hugsa 

um vöruna og fyrirtækið. Vörumerki er meira virði þegar neytendur bregðast 

ávallt vel við nýrri vöru frá vörumerkinu. Þegar nýr múmínbolli kemur á 

markað bregðast múmínunnendur við útgáfunni með því að kaupa upp allan 

lagerinn, á meðan nýir bollar í BYKO seljast líklegast ekki eins fljótt upp, 

sama hvernig þeir líta út, þar sem þeir hafa ekki þetta sterka vörumerkjavirði 

líkt og Múmín. 

Þegar vörumerki hafa vörumerkjavirði er einnig hægt að segja þau sterk 

vörumerki. Sterk vörumerki eru þau vörumerki sem fylgjast með tískunni, þau 

eru fjölbreytt og skara fram úr í því að veita sem stærstum markhópi það sem 

hann sækist eftir. Sterk vörumerki skilja tengsl milli neytanda og vörumerkis 

og hafa góða staðfærslu (Kotler o.fl., 2012, bls. 492). 
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Fyrirtækið Fiskars (e. Fiskars Group) er fyrirtæki með gríðarlegt magn sterkra 

vörumerkja sem Íslendingar og aðrar þjóðir hafa sýnt áhuga í fleiri ára. Iittala 

og Arabia eru dæmi um sterk vörumerki innan Fiskars. Arabia framleiðir 

múmínbollana og er því hægt að segja Múmín vera sterkt vörumerki (Iittala, 

e.d.). Fyrstu múmínbollarnir litu dagsins ljós í kringum 1950 og á því má sjá að 

vörumerkjavirðið er nokkuð, þeir eru enn í framleiðslu og framleiddir eru 

sumar- og vetrarbollar ár hvert og þar að auki einn til tveir aðrir sérstakir 

bollar. Arabia heldur þannig í neytendur sína með ákveðinni eftirvæntingu sem 

rætist síðan í kaupum á nýjum bolla, um það bil fjórum sinnum á ári (Arabia, 

2014). Hver bolli framleiddur í venjulegu magni, það er að segja ekki 

sérframleiddur bolli, kostar 3.450 krónur í verslunum Epal á Íslandi og telur 

höfundur því vörumerkjavirðið gera það að verkum að safnarar múmínbollanna 

séu tilbúnir að eyða dágóðum pening til þess að eignast alla þá bolla sem þeir 

sækjast eftir (Epal.is, 2016). Árið 2016 gaf vefsíðan Licensing.biz út skýrslu 

yfir áhrifamestu vörumerki ársins. Múmín vörumerkið var í 18 sæti listans. Á 

þessum lista hefur Múmín meira vörumerkjavirði heldur en Marimekko, annað 

finnskt vörumerki. Einnig skorar Múmín hærra en Andy Warhol, sænskt 

vörumerki og listamaður. Á þessu má sjá að nokkuð augljóst er að þrátt fyrir 

gamalt vörumerki lifir virði þess lengi og vel (Licensing.biz, 2016). 

Sterk vörumerki og hönnunarvara hefur verið áberandi á Íslandi um nokkurt 

skeið, á síðustu 5 árum hafa 15 hönnunarverslanir verið opnaðar á 

höfuðborgarsvæðinu. Áhugi Íslendinga hefur aukist til muna undanfarin ár og 

sést það vel á hagnaði hönnunarfyrirtækja líkt og Epal og Hrím. Árið 2014 

tvöfaldaðist hagnaður Epal og 2015 var besta ár í sögu Epal, en 2015 var einnig 

besta ár hönnunarverslunarinnar Hrím. Iittalaverslun var opnuð í Kringlunni 

árið 2015 og Finnska búðin, sem áður hét erlendu nafni breytti nafninu sínu og 

flutti af Laugaveginum í Kringluna til þess að einblína á íslenska neytendur 

frekar en erlenda túrista (Visir.is, 2016). 
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5.2. Vörumerkjasamfélag 

Vörumerkjasamfélag (e. brand communities) er hópur neytenda sem hafa sama 

áhugamál og deila hugmyndum og vangaveltum tengdum því áhugamáli sín á 

milli, eins og til dæmis í lokuðum Facebookhópum, með ákveðnu myllumerki 

(e. hashtag). Áhugamálin geta verið sama fótboltalið eða vörumerki eins og 

múmínbollar (Solomon, o.fl., 2016, bls. 397). 

 Þegar skoðað er samfélag múmínbollasafnara á netinu má sjá að nóg er í boði. 

Facebookhópar, Facebooksíður, Instagramsíður, Instagrammyllumerki, 

Snapchataðgangar og svo mætti lengi telja. Trendnet.is er íslenskt tísku-, 

hönnunar- og lífsstílsblogg. Þar inn á má finna að minnsta kosti fjóra leiki þar 

sem múmínbolli var í vinning. Leikirnir eru allir síðan 2015 og tóku samtals 

1.270 einstaklingar þátt í leikjunum. Þátttakendur áttu að skrifa athugasemd við 

bloggið og segja þar frá uppáhalds múmínálfinum sínum (Trendnet, 2015). 
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6.  Stafræn markaðssetning 

Markaðssetning er það ferli sem notað er til þess að skapa, miðla og dreifa 

ákveðnum gildum til viðskiptavina. Tilgangur markaðssetningar er að fá 

viðskiptavini til að kaupa vöru fyrirtækisins til þess að fyrirtækið sjálft hagnist 

á fleiri viðskiptavinum (Kotler og Keller, 2009, bls. 45). 

Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) er hinsvegar skilgreind sem sú 

leið markaðssetningar þar sem notast er við stafræna miðla, líkt og internet, 

sjónvarp, síma og fleira á tölvutæku formi. Hægt er að notast við gagnagrunna 

sem fylgjast með hegðun hvers og eins, til þess að sníða auglýsingar og annað 

að einstaka neytendum (Kotler o.fl., 2012, bls. 968). Samfélagsmiðlar og 

markaðssetning þar verður skoðuð hér á eftir, þar sem einblínt verður á 

Facebook samfélög. 

 

6.1. Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru netmiðlar eða smáforrit í snjallsíma sem 

byggja á hugmyndafræðilegum og tæknilegum grunni. Með samfélagsmiðlum 

má deila upplýsingum á aðra neytendur hvort sem það er í gegnum Facebook, 

Instagram eða Snapchat (Kotler o.fl., 2012, bls. 978). 

Ef skoðaðir eru samfélagsmiðlar í kringum merkið Múmín, má sjá að af nægu 

er að taka, það eru hinir ýmsu Facebookhópar, það eru til allskyns 

Instagramaðgangar sem og Snapchataðgangar. Blogg hafa verið gerð um 

bollana og einnig fréttir. Ef myllumerkið #moomin er skrifað á Instagram má 

sjá 717.375 myndir af allskyns múmínhlutum, megnið teikningar og 

múmínfígúrur. Ef myllumerkið #moominmug er skoðað koma upp 30.356 

myndir af bollum. Íslenska myllumerkið #múmín sýnir 166 myndir af 

bollunum, flestar íslensku myndirnar eru einnig með erlendu myllumerkin 

(Instagram, 2017). Instagramsíðan Moomin Official auglýsir bæði á Snapchat 

og Twitter undir sama nafni. Á Instagram er sú síða með 104.000 fylgjendur. Á 

Facebook er síðan Moomin Official með 267.691 fylgjanda en höfundur taldi 
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allavega 25 aðrar Moomin síður með færri fylgjendur, það er því nægur áhugi 

fyrir Facebooksíðum eins og þessum. Þegar kemur að Facebookhópum má 

finna sænska hópa sem og íslenska hópinn Múmínmarkaðurinn. Í þessum 

hópum eru einstaklingar sem selja bolla og deila myndum af sínum bollum og 

nýjustu kaupum tengdum múmínálfunum. Í íslenska hópnum eru 4.859 

einstaklingar og í sænsku hópunum eru samanlagt 5.066 einstaklingar. Það er 

því af nægu að taka hvað varðar samfélagsmiðla Múmín og verður farið nánar í 

íslenska hópinn hér á eftir. 

 

6.2. Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum er ódýr markaðssetning sem þó skilar oft 

meiri árangri en önnur markaðssetning. Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

nær til svo margra. Ef samfélagsmiðlar eru skoðaðir má sjá að Facebook er 

vinsælasti miðillinn með 1,8 milljarða notenda í hverjum mánuði. Augljóst er 

því að hentugt og ódýrt er fyrir hvaða fyrirtæki sem er að auglýsa sig á 

Facebook og líklegt er að það muni skila árangri (Statista.com, 2014). 

 Vinsælasti samfélagsmiðillinn á Íslandi er Facebook, en rúmlega 9 af hverjum 

10 Íslendingum 18 ára og eldri nota Facebook. Gallup á Íslandi segir frá þessu í 

mynd á Facebooksíðu sinni. 58% 18 ára og eldri Íslendinga notast við 

Snapchat, 40% nota Instagram en aðeins 22% nota Twitter (Facebook.com, 

2016). Nauðsynlegt er að markaðssetja fyrirtæki rétt og á sem áhrifaríkastan 

hátt og hafa 15 ráð verið gefin út hvað varðar markaðssetningu á Facebook. 

Fyrirtæki hagnast á því að vera með leiki á Facebook, í vinning er ákveðinn 

hlutur eða upplifun og til þess að geta tekið þátt þurfa neytendur að deila 

myndinni með sínum Facebookvinum. Með þessu ná fyrirtæki að víkka 

markhóp sinn og fleiri sjá Facebooksíðu fyrirtækisins. Hægt er að borga fyrir 

Facebookauglýsingar og nauðsynlegt er að ná til allra aldurshópa, svo eitthvað 

sé nefnt (Netradgjof, 2011). 

 



 

24 

6.3. Facebooksamfélög 

Facebooksamfélög þá helst í formi Facebookhópa eru mjög vinsæl á Íslandi. 

Facebookhópurinn Notaðar hönnunarvörur telur 22.254 meðlimi sem selja 

hönnunarvöru en þar má sjá til sölu vörur frá sterkum vörumerkjum líkt og 

Iittala, Múmín, Royal Copenhagen og svo mætti lengi telja. Facebookhópurinn 

Iittala sala og skipti, er með 2.891 meðlim þar sem aðeins er leitast við að selja 

Iittala, skipta á því eða spyrja annarra spurninga varðandi merkið. 

Múmínmarkaðurinn samanstendur af 4.859 meðlimum eins og áður hefur verið 

sagt, í sama tilgangi og hóparnir hér fyrir ofan, selja, skipta á eða ræða málefni 

tengd múmínbollum og öðrum múmínvörum. Mörg minni Facebooksamfélög 

hafa skapast á Íslandi og eru það hópar eins og Notaðar hönnunarvörur á 

Norðurlandi, Notaðar hönnunarvörur til sölu, Notaðar hönnunarvörur á 

Suðurnesjum. Í öllum þessum hópum til samans eru aðrir 2.000 meðlimir. Það 

má því áætla að þegar kemur að Facebooksamfélögum á Íslandi skiptir miklu 

máli að vera með puttana á púlsinum ef neytandi er í leit að einhverri sérstakri 

hönnunarvöru (Facebook.com, 2017a). 

 Facebooksamfélög hvað varðar aðra hönnunarvöru en Múmín, til dæmis Iittala 

virðast ekki vera eins vinsæl annarsstaðar í heiminum, en þegar höfundur leitar 

að slíkum í Svíþjóð finnast aðeins fjórir hópar en samtals eru aðeins um það bil 

40 meðlimir í þeim. Múmín samfélagið á Íslandi verður skoðað nánar í næsta 

kafla ásamt íslenskum múmínneytendum. 
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7.  Múmínbollar 

Arabia eins og áður sagði framleiðir múmínbollana og hafa þeir verið í 

framleiðslu síðan í kringum 1950. Árið 2013 voru bollarnir orðnir fleiri en 60 

talsins svo tölur í dag eru líklegast nær 80 þar sem um það bil fjórir nýir bollar 

koma á ári, sumar- og vetrarbolli og einn til tveir sérstakir bollar (Moomin, 

2013). Höfundur múmínævintýrisins er Tove Jansson. Hún fæddist árið 1914 í 

Finnlandi, Tove fæddist inn í listræna fjölskyldu og seinna á lífsleiðinni bjó 

hún til og skrifaði um múmínálfana. Fyrsta múmínpersóna hennar leit dagsins 

ljós í finnsku dagblaði árið 1943, tveim árum seinna kom fyrsta múmínbókin 

út. Næsta bók kom svo út árið 1946 og gaf Tove út bækur allt til ársins 1977. Í 

millitíðinni voru búnir til þættir fyrir sjónvarp og dagblöð út um allan heim 

voru með litla múmíndálka í blöðunum hjá sér. Stuttmyndir voru gerðar í 

Póllandi, sænskir þættir fóru í loftið sem og finnsk ópera um múmínálfana 

(Moomin, e.d.). Greint verður frá Múmínsamfélaginu á Íslandi og skoðað hvort 

samfélög annarsstaðar séu jafn sterk og á Íslandi, í kaflanum hér að neðan. 

 

7.1. Samfélagið á Íslandi 

Múmínsamfélagið á Íslandi hefur stækkað hratt og örugglega undanfarin ár en 

hópurinn Múmínmarkaðurinn var stofnaður seinnihluta ársins 2015. Í dag eru 

meðlimir hópsins 4.838 Íslendingar sem allir eiga það sameiginlegt að hafa 

áhuga á múmín, hvort sem það eru bollarnir, bækurnar eða bara allt saman. 

Lýsing hópsins er eftirfarandi: 

Hér er hægt að selja og óska eftir notuðum og nýjum múmínvörum t.d. 
bollum, skálum, bókum og öðru ... Einfaldar reglur – eyða því sem er 
selt, sýna hvort öðru virðingu og hafa gaman J Þetta er ekki rétti 
staðurinn fyrir þá sem skilja ekki hvað er svona sérstakt við þessa 
múmínbolla J (Facebook, 2017b). 
 

Af fréttum má sjá að múmínbollarnir hafa vakið gríðarlega lukku á Íslandi en 

bæði eru það bloggarar og fréttamiðlar sem tala um bollana á samfélagsmiðlum 

og fréttasíðum. Finnska búðin var fyrsta verslunin á Íslandi til þess að selja 
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bollana og selur þá enn þann dag í dag. Ávallt er langur biðlisti eftir nýjum 

sendingum og segir eigandi hennar sérútgáfur eins og sumarbolla vera oftar 

nær uppselda áður en þeir komast í hillur verslunarinnar svo áhuginn er mikill. 

Þegar um eldri sérútgáfur er að ræða hækkar verðið í samræmi við það, bollana 

er hvergi hægt að fá lengur nema hjá einstaklingum sem eru að selja þá, til 

dæmis inni á Múmínmarkaðnum á Facebook, Ebay eða öðrum sölusíðum. 

Sérútgáfur hafa því verið að fara á tugi þúsunda króna (Mbl.is, 2015). 

Bæði Mbl.is og Visir.is hafa tekið viðtöl við íslenska múmínsafnara. Á þeim 

viðtölum má sjá að múmínsamfélög snúast ekki eingöngu um það að safna 

bollum, eða öðrum hlutum. Múmínsafnarar hafa unun af bókunum, lesa þær oft 

sér til skemmtunar og Múmín er hluti af hverjum degi safnaranna. Einhverjir 

ganga svo langt að fá sér húðflúr af þeim á meðan aðrir klæðast Múmínfötum 

frá toppi til táar. Persónuleikaeinkenni múmínálfanna þykja ekki við hæfi í 

barnabókum, þegar þau eru skoðuð nánar. Múmínsafnarar og fleiri sem 

virkilega hafa rýnt í sögur Múmín eru á þeirri skoðun að hver einasti 

múmínálfur sé holdgervingur ákveðins galla hjá mannkyninu. Múmínmamma 

er gleymin, Múmínsnáði er trúgjarn, Mía er alltaf reið og svo lengi mætti telja. 

Múmínálfarnir hafa því allir frekar neikvæðann persónuleika og mögulega er 

ástæða fyrir því. Finnar eru taldir vera þungir á brún, en innst inni eru þeir 

hjartahlýir og gestrisnir og það sama má segja um múmínálfana, saman mynda 

þeir heildstæðan og hjartahlýan hóp (Mbl.is, 2016). 

 

7.2. Samfélagið annarsstaðar 

Samfélög annarsstaðar í Evrópu virðast ekki vera eins vinsæl og íslenska 

samfélagið. Noregur, Svíþjóð og Finnland koma sterkust inn hvað varðar 

Facebook hópa, þó eru færri í þeim hópum þegar horft er á höfðatölu þar í 

löndum miðað við höfðatölu á Íslandi. Undanfarin ár hefur Múmín hins vegar 

verið að slá í gegn í Asíu. Árið 2013 kom algjör sprengja í Japan, Múmín 

vörumerkið óx um 71% á einu ári og hefur nú náð svo langt að vera jafn þekkt 

og Pokemon. Alls 86% þjóðarinnar á aldrinum 15-79 ára þekkja Múmín. 

Velgengni Múmín í Japan hefur vaxið meira með hverju árinu og til þess að 
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mæta þörfum múmínsafnara mun opna Múmín skemmtigarður nú á næstu 

árum þar í landi. Í Tælandi, Suður Kóreu og Kína eru svo Múmín kaffihús, 

þannig það má segja að Múmín vörumerkið sé annars vegar í Skandinavíu og 

hins vegar í Asíu (Moomin, 2016). Japanska fatamerkið Uniqlo hefur einnig 

verið í samstarfi með Múmín vörumerkinu síðan vörumerkið óx um 71% árið 

2013. Þá hafa komið tvær fatalínur, önnur 2013 og hin í byrjun árs 2017. 

Fatalínan samanstendur af bolum frá Uniqlo sem skreyttir eru með 

múmínálfunum og setningum úr múmínbókunum. Fatalínan er nú þegar komin 

út í Bandaríkjunum, Þýskalandi, Belgíu, Kína, Rússlandi, Japan, Frakklandi og 

Bretlandi og er væntanleg í Ástralíu í október (Moomin, 2017). Múmín 

vörumerkið og samfélög þess eru því áberandi víðsvegar um heim þó svo að 

mest fari fyrir Skandinavískum neytendum, en í kaflanum hér á eftir verður 

greint frá rannsóknaraðferð höfundar, sem og spurningalista og framkvæmd 

könnunar á íslenskum neytendum og múmínsöfnurum. 
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8.  Rannsóknaraðferð 

Hálf staðlað viðtal var tekið við Hjördísi Ernu Heimisdóttur, gifta tveggja 

barna móður á Akureyri, sem safnað hefur múmínbollum og öðrum Múmín 

hlutum til fjölda ára. Viðtalið var notað til þess að fá betri innsýn í 

ritgerðarefnið og notast var við ákveðinn viðtalsramma skrifaðan af höfundi 

(sjá viðauka 1). Þó bætti Hjördís við hinum ýmsu fróðleiksmolum sem einnig 

nýttust við skrif þessarar ritgerðar. Hluta viðtalsins má sjá í 4. kafla þar sem 

talað er um kaupákvörðunarferlið og raundæmi um það hvernig Hjördís tekur 

persónulega á þáttum tengdum kaupum á nýjum bolla og líðan hennar þegar 

hún eignast nýjan bolla. Viðtalið hjálpaði höfundi við hönnun á spurningalista 

sem svo var lagður fyrir ákveðið þýði. Ákveðið var að notast við megindlega 

aðferð (e. quantitative method) til þess að ná sem bestu heildaryfirliti yfir þann 

hóp sem skoðaður var og verður greint frá henni nú í næstu köflum. 

Tilgangur könnunarinnar var að reyna að svara rannsóknarspurningunum sem 

lagt var upp með „Hvað veldur þeirri kauphegðun að safna ákveðnum hlutum 

eins og til dæmis múmínbollum?“ og „Hvernig hefur stafræn markaðssetning 

áhrif á kauphegðun nú til dags, þá sérstaklega samfélagsmiðlar eins og 

Facebook, Snapchat og Instagram?“. 

 

8.1. Spurningalistinn 

Hannaður var spurningalisti sem samanstóð af alls 15 spurningum. Fyrsta 

spurningin er fjölvalsspurning, sú eina í rannsókninni. Þar eru þátttakendur 

beðnir að haka við það atriði sem lýsir þeim best sem neytendum. Sjö fyrirfram 

ákveðnir valmöguleikar voru í boði og í þeim áttunda gátu þátttakendur skrifað 

sjálfir ef eitthvað annað átti við en ofantalið. 9 spurningar voru lokaðar, með 

mismörgum valmöguleikum. 5 spurningar voru svo opnar, en þó var aðeins 

ætlast til þess að þátttakendur svöruðu með nokkrum orðum, eins og til dæmis 

hvaða ár þátttakandi var fæddur eða hvort þátttakandi safnaði einhverju öðru en 

múmínbollum. 
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Önnur spurningin gekk út á það hvort þátttakendur söfnuðu múmínbollum og 

voru valmöguleikarnir tveir, já og nei. Ef þátttakandi svaraði játandi hélt hann 

áfram í næstu spurningar, en ef þátttakandi svaraði neitandi fór hann næst niður 

í spurningu tíu og sleppti öllum spurningum þar á milli. Spurningar 3 til 9 fjalla 

síðan um múmínbolla og söfnun á þeim. Spurning 3 er um hve lengi 

þátttakandi hefur safnað múmínbollunum og gaf hún sex valmöguleika, allt frá 

0–11 mánuðum upp í 9 eða fleiri ár. Spurning 4 kemur inn á það hvað varð til 

þess að þátttakendur byrjuðu að safna múmínbollum, fimm valmöguleikar í 

boði, fjórir fyrirfram ákveðnir og einn þar sem hægt var að segja sína eigin 

skoðun. Spurningar 5 til 7 voru opnar spurningar, þá var í spurningu 5 spurt um 

fjölda bolla. Spurning 6 kom inn á markmið söfnunarinnar og spurning 7 

fjallaði um það hvort þátttakendur hefðu hugsað sér að halda söfnuninni áfram 

og hvaða ástæða lægi að baki því. 

Spurning 8 var lokuð spurning með raðkvarða (e. ordinal scale), kvarðarnir 

voru fimm þar sem mjög góð viðbrögð var jákvæðasti kvarðinn, á eftir kom 

frekar góð, hlutlaus, frekar slæm og síðasti og neikvæðasti kvarðinn var mjög 

slæm viðbrögð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 170). 

Spurning 9 var einnig lokuð spurning með raðkvarða eins og spurning 8, þar 

sem svipaðir valmöguleikar voru í boði. Að lokum voru það svo fimm 

spurningar, spurningar 10 til 15 sem allir þátttakendur áttu að svara, sama hvort 

þeir söfnuðu múmínbollum eða ekki. Spurning 10 var opin og þar var spurt 

hvort þátttakendur söfnuðu einhverju. Spurningar 11 og 12 komu inn á 

netverslun og tíma eyddum á netinu. Spurningar 13 til 15 voru síðan einu 

bakgrunnsspurningarnar í rannsókninni, þar var spurt um kyn með lokaðri 

spurningu, næst var spurt um aldursár með opinni spurningu. Síðasta 

spurningin, spurning 15 fjallaði síðan um heildartekjur heimilis þátttakenda 

fyrir skatta, allt frá undir 200 þúsund og yfir milljón á mánuði (sjá viðauka 2). 

Til þess að byrja með verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, því næst 

verða þátttakendur skoðaðir með tilliti til þessara þriggja bakgrunnsspurninga 

og í lokin verður greint frá þeim spurningum sem eftir eru, frá 1 til 12 og þær 

settar fram á myndrænan hátt. 
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8.2. Framkvæmd 

Spurningakönnunin var inni á Facebookhópnum Múmínmarkaðurinn frá kl. 

16:30 að íslenskum tíma föstudaginn 24. mars og var henni lokað klukkan 

16:30 sunnudaginn 26. mars. Könnunin var því opin fyrir þátttöku í tvo 

sólarhringa en þó svo að raunin sé að hafa kannanir opnar til lengri tíma, fannst 

höfundi ekki þörf á því þar sem viðtökur fóru vonum framar strax á fyrstu 

klukkustundunum. Tveim klukkustundum eftir að opnað var fyrir könnunina 

höfðu 285 svarað, höfundi fannst tveir sólarhringar því vera nægilega langur 

tími og þegar lokað var fyrir könnunina höfðu alls 477 tekið þátt. 

Spurningalisti var hannaður í Word til að byrja með, Google Forms var svo 

notað til þess að senda spurningalistann út á Facebook svo hægt væri að taka 

þátt á sem þægilegastan máta. Spurningalistinn var settur í Facebookhópinn 

Múmínmarkaðurinn og eftir 48 klukkustundir var lokað fyrir þátttöku. Úr 

Google Forms voru öll svörin tekin og sett yfir í Excel. Í Excel voru svo gerð 

sér skjöl fyrir hverja og eina spurningu, svörin talin, sett í röð frá lægstu tölu til 

hæstu og gerð skífu- eða línurit. 

 

8.3. Þátttakendur 

Þýði (e. population) eru þeir einstaklingar sem uppfylla fyrirfram ákveðin 

skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 30). Þýðið 

í eftirfarandi rannsókn voru 4.859 einstaklingar, meðlimir í Facebookhópnum 

Múmínmarkaðurinn. Úrtak (e. sample) er þeir einstaklingar, innan þýðisins, 

sem valdir eru í rannsókn, eða hafa í þessu tilfelli ákveðið að taka þátt í 

rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 29). Þátttakendur voru valdir 

með hentugleikaúrtaki, en það er þegar hægt er að leggja fyrir könnun fyrir 

stórt úrtak á skömmum tíma (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 124). Úrtak 

spurningakönnunarinnar voru 477 einstaklingar eða 9,8% af heildarfjölda 

Facebookhópsins. 

Ef skoðaðar eru bakgrunnsbreytur spurningalistans, kyn, aldur og tekjur má sjá 
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að kvenkyn var í algjörum meirihluta, meðalfæðingarár var 1980 og flestir 

þátttakendur voru með 601–800 þúsund í tekjur á mánuði fyrir skatt. 

Bakgrunnsbreyturnar voru unnar út frá spurningu 13 til 15 en aðrar spurningar 

spurningalistans verða kynntar og greindar í næsta kafla. 

 

 

Mynd 3: Kynjahlutfall þátttakenda 

Konur reyndust vera 99% þátttakenda og karlmenn 1% en alls voru 6 karlkyns 

þátttakendur. Höfundur telur ástæðuna einfaldlega vera þá að konur eru í 

meirihluta í hópnum Múmínmarkaðurinn og ef skoðað er hvað kemur inn 

daglega er ekki að sjá að karlmennirnir sem eru meðlimir í hópnum séu að gera 

athugasemdir við neitt þar en ekki er hægt að sjá kynjaskipt hlutfall meðlima. 

 

Karlkyn
1%

Kvenkyn
99%

13.	Hvert	er	kyn	þitt?	(n=477)

Karlkyn Kvenkyn
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Mynd 4: Fæðingarár þátttakenda 

Þátttakendur reyndust á öllum aldri og voru fæddir allt frá árinu 1952 til 2000, 

eins og sjá má á línuritinu gerir svona stórt aldursbil það erfitt að hafa línuritið 

vel skiljanlegt en þó sést hve stórt bil var milli elsta og yngsta þátttakanda. 

Meðalaldur þátttakenda var 37 ár. Flestir voru fæddir á árunum 1985 til 1995 

og fæstir voru fæddir á árunum 1944, 1945 og 2000, eða einn þátttakandi á ári 

hverju. 

 

Mynd 5: Tekjubil þátttakenda 
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Allir 477 þátttakendurnir svöruðu spurningum 13 og 14, um kyn og aldur en 

aðeins 460 svöruðu spurningunni um tekjur. Telur höfundur það hafa verið 

vegna þess að tekjur virðast oft vera feimnismál í þjóðfélaginu en einnig getur 

ástæðan einfaldlega verið sú að einstaklingur vissi ekki heildartekjur 

heimilisins. Fæstir, eða alls 24 þátttakendur eru með undir 200 þúsund í tekjur 

á mánuði. Algengasti tekjuflokkurinn var 601 þúsund til 800 þúsund á mánuði, 

en alls voru 103 þátttakendur með þær heildartekjur fyrir skatta. 
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9.  Greining og mat rannsóknar 

Í þessum kafla munu spurningar rannsóknarinnar verða greindar bæði í orðum 

og myndum. Farið verður stuttlega yfir sumar spurningar á meðan aðrar verða 

teknar ítarlega með góðum útskýringum.  

 

 

Mynd 6: Þátttakendur sem neytendur 

Spurning 1 var fjölvalsspurning eins og áður hefur verið greint frá. Allir 477 

þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu spurningunni en erfitt er að greina frá 

svörum allra þessara þátttakenda í einni mynd, þar sem margir hökuðu við 

fleiri en einn valmöguleika. Ef skoðaðir eru þeir 309 þátttakendur sem aðeins 

svöruðu með einum valmöguleika, má sjá að flestir telja sig sparsaman 

neytanda, alls 101 þátttakandi eða 33% þessara 309 þátttakenda. Fæstir fylgja 

tískustraumum, eða rétt rúmlega 2% þátttakenda. Ef skoðaðir eru þeir 

neytendur sem hökuðu við tískustrauma sem og fleiri valmöguleika má sjá að 

37 neytendur virðist fylgja tískustraumum, flestir fylgja tískustraumum, eru 

einnig eyðslusamir og nýjungagjarnir. Alls eru þá 44 þátttakendur eða 13% 

sem fylgja tískustraumum á einhvern hátt. 
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Mynd 7: Múmínbollasöfnun 

Annarri spurningu svöruðu allir 477 þátttakendur rannsóknarinnar. Þar voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir söfnuðu múmínbollum. Alls 377 þátttakendur 

svöruðu játandi eða 79% og hundrað svöruðu neitandi, eða alls 21%. Þeir 

þátttakendur sem svöruðu játandi héldu áfram í spurningu 3 og koll af kolli á 

meðan þeir sem svöruðu neitandi fóru næst í spurningu 10. 

 

 

Mynd 8: Lengd söfnunar þátttakenda 

Spurningu 3 er ætlað að kanna hve langur tími er liðinn frá því að þátttakendur 

sem svöruðu spurningu 2 játandi byrjuðu að safna múmínbollum. Alls svöruðu 
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382 þátttakendur þessari spurningu, á meðan aðeins 377 svöruðu spurningu 2, 

þar sem spurt var um söfnun eður ei. Það er því augljóst að einhverjir fimm 

þátttakendur hafa svarað spurningu 2 neitandi, en gáfu samt sem áður upp þann 

fjölda ára sem þeir hafa safnað múmínbollum. Flestir, eða 102 þátttakendur 

hafa safnað múmínbollum í 1-2 ár. Á meðan 67 þátttakendur eru nýbyrjaðir að 

safna bollunum er 51 þátttakandi sem hefur safnað múmínbollum í 7 ár eða 

meira. Það er því erfitt að segja til um hvort einhver tískubylgja hafi riðið yfir 

Ísland sem varð til þess að einstaklingar byrjuðu enn frekar að safna bollunum, 

þó svo að söfnunin hafi tekið góðan kipp fyrir 1-2 árum. 

 

 

Mynd 9: Ástæða söfnunar múmínbolla 

Spurning 4 sýnir hvað varð til þess að þátttakendur byrjuðu að safna 

múmínbollum, alls bárust 378 svör við spurningunni og stemmir því talan 

hvorki við niðurstöður úr spurningu 2 né 3. Það má þó sjá á skífuritinu að 

meira en helmingur þátttakenda fékk einn bolla að gjöf og vildi halda 

söfnuninni áfram. Aðeins 4% byrjuðu að safna bollunum af því að þeir voru í 

tísku, 1% byrjaði að safna vegna auglýsingar í blöðunum og önnur 4% byrjuðu 

að safna vegna umræðu á samfélagsmiðlum. 33 aðilar urðu því fyrir áhrifum af 

markaðssetningu á einhvern hátt, Múmín var í tísku, það var í blöðunum eða á 
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stafrænu formi markaðssetningar. Alls voru það 127 eða 33% sem skrifuðu 

aðra ástæðu fyrir söfnuninni og var það algjör meirihluti þátttakenda sem 

byrjaði að safna múmínbollum vegna þess að þeim finnst þeir fallegir og sumir 

hverjir ólust upp með sögunum um múmínálfana. Svörin sem þau 33% 

skrifuðu hljóðuðu sum á þennan hátt: 

„Hef horft á múmínálfana frá því að ég var lítil og alltaf verið ástfangin af 

þeim“ 

„Múmín hefur lengi verið í uppáhaldi, hafði vitað af bollunum í smá tíma en 

það var ekki fyrr en þarna sem ég hafði fjárhagslegt svigrúm til að pæla í þeim 

af alvöru eða vantaði ekkert annað þannig að ég gat óskað eftir þeim í t.d. 

afmælisgjöf“ 

„Er mikill múmínaðdáandi og fannst þetta fallegir bollar“ 

„Uppáhald frá barnæsku“ 

„Vantaði eitthvað til að safna og fannst þessir sætir“ 

 

Tafla 1: Fjöldi bolla þátttakenda 

1 – 5 bollar 53 
6 – 10 bollar 123 
11 – 15 bollar 93 
16 – 20 bollar 39 
21 – 25 bollar 34 
26 – 30 bollar 17 
31 – 35 bollar 8 
36 – 40 bollar 6 
41 – 45 bollar 3 
46 – 50 bollar 2 
56 – 90 bollar 3 
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Spurningu 5 er erfitt að koma fyrir í súlu- eða skífuriti, þar er spurt um fjölda 

bolla og svaraði alls 381 þátttakandi spurningunni. Fjöldi bolla er allt frá 1 upp 

í 89 og væri því ritið illa upp sett og óskiljanlegt. Höfundur ákvað því að búa til 

töflu sem sýnir hve marga bolla flestir eiga. Á töflunni má sjá að langflestir, 

eða alls 123 þátttakendur eiga 6–10 múmínbolla. Flestir eiga 6 bolla, eða 43 

einstaklingar. Einn þátttakandi á 89 bolla sem er hæsta talan í könnuninni og 

hefur sá aðili safnað í 9 ár eða meira. Á sama tíma eru það sex aðilar sem eiga 

1 bolla hver. 

Spurningar 6 og 7 var erfitt að setja fram myndrænt, enda yfir 200 þátttakendur 

sem svöruðu hvorri spurningu með sínum hætti. Höfundur las því yfir öll svör 

og taldi þær helstu niðurstöður sem skiptu máli. Nokkur dæmi eru tekin í 

báðum spurningum til þess að gefa innsýn í svör þátttakenda.  

Spurning 6 var „Hvert er markmiðið með söfnuninni?“. Aðeins 292 svör bárust 

við spurningunni en þar skrifuðu þátttakendur sjálfir markmiðið með sinni 

söfnun. 112 þátttakendur sögðu enga ástæðu fyrir söfnuninni. 126 þátttakendur 

safna vegna þess að bollarnir eru fallegir. Svör þátttakenda voru á þessa leið:  

„Ekkert sérstakt – á eiginlega orðið of marga þar sem ég vil halda mig við 

mínimalisma“. 

„Ekkert markmið, keypti þá sem mér fannst flottir“. 

„Eiga allar hátíðarútgáfur“. 

„Byrjaði sem fegurð en svo koma alltaf nýjir og það er ekkert hægt að hætta“. 

 

Spurningu 7 svöruðu 265 þátttakendur. Spurningin var eftirfarandi: „Sérðu 

fyrir þér að þú munir halda áfram að safna bollunum? Afhverju, eða afhverju 

ekki?“. Þátttakendur svöruðu með stuttum svörum, 219 svöruðu játandi. 44 

þátttakendur svöruðu neitandi eða að þeir væru ekki vissir. Margir hverjir töldu 

sig vera komnir með nægilega marga á meðan aðrir. 

„Já, langar að eignast þá alla“. 
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„Nei ég er hætt. Komin með þá bolla sem mig langar í“. 

„Nei held ekki. Varð dálítið fúl þegar þeir færðu framleiðsluna frá Finnlandi til 

Taiwan“. 

„Já, ef mér líst vel á einhverja. Múmín sögurnar eru stór partur af uppeldinu 

mínu og mér þykir voðalega vænt um þá“. 

 

 

Mynd 10: Viðbrögð samfélagsins við söfnun 

Í spurningu 8 var spurt um það hvernig viðbrögð þátttakendur hefðu fengið við 

söfnuninni frá fjölskyldunni eða samfélaginu. Spurningin kom vel út með 

svörum frá 380 þátttakendum. Svarhlutfall var mjög jafnt og aðeins á 

jákvæðari hluta kvarðans sem lagt var upp með í upphafi. Alls 38% sögðust 

hafa fengið mjög góð viðbrögð og 31% þátttakenda sögðust hafa fengið frekar 

góð og hlutlaus viðbrögð við söfnuninni. Af þessu má sjá að neikvæð 

umfjöllun og neikvæð viðbrögð hafa verið í minna lagi hvað varðar söfnun á 

múmínbollum. 
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Mynd 11: Líðan þátttakenda þegar þeir eignast nýjan bolla 

Spurning 9 varðar líðan þátttakenda þegar þeir eignast nýjan bolla, ekki var 

tekið fram hvort bollinn væri keyptur af þátttakanda sjálfum eða hvort hann 

væri gjöf. Það sama má segja um spurningu 9 og spurningu 8 þegar skoðaður 

er kvarðinn sem þátttakendur völdu, þá líður 61% þátttakenda vel þegar þeir 

eignast nýjan bolla. 20% líður mjög vel og finnst nýr bolli uppfylla ákveðna 

þörf og 19% þátttakenda líður hvorki vel né illa. Enginn þátttakandi valdi 

frekar illa eða mjög illa. 377 svöruðu spurningunni og er það sama tala og 

svaraði spurningu 2 játandi. 

 

Mynd 12: Söfnun á öðru en múmínbollum 
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Þegar komið var að spurningu 10, áttu allir þátttakendur að svara hvort sem 

þeir safna múmínbollum eða ekki, það fór ekki eins og áætlað var þó svo að 

spurningin hafi verið stjörnumerkt sem skilyrði, en 445 svöruðu spurningu 10. 

Þar var spurt hvort þátttakendur söfnuðu einhverju öðru og ef svo væri, þá 

hverju. Alls 68% svöruðu neitandi og af því má dæma að svo lengi sem 

einstaklingar safna Múmín, virðast þeir ekki þurfa meira til þess að safna. 21% 

þátttakenda söfnuðu einnig Iittala vörum og 3% söfnuðu öðrum múmínhlutum, 

eins og skálum og diskum. 8% töluðu um að safna matarstelli og þá var nokkuð 

oft minnst á Rosendhal og Royal Copenhagen sem þykja heldur fín og dýr 

matarstell. Ef skoðuð eru matarblogg líkt og hjá Evu Laufey Kjaran 

sjónvarpskokk og bókaútgefanda má sjá að næstum undantekningalaust er 

matur hennar borinn fram á Royal Copenhagen matarstelli, en það gæti verið 

áhrifavaldur þess afhverju svo margir safna þessu ákveðna stelli. 

 

 

Mynd 13: Netverslun þátttakenda 

Spurning 11 var einnig til allra þátttakenda og svöruðu allir 477 spurningunni. 

Aðeins 19 þátttakendur segjast aldrei versla á netinu á meðan 161 þátttakandi 

verslar þar frekar oft. Næstum helmingur þátttakenda, eða alls 47% versla mjög 

oft eða frekar oft á netinu. 
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Mynd 14: Netnotkun þátttakenda 

Síðasta almenna spurning rannsóknarinnar var um hve mörgum 

klukkustundum á sólarhring þátttakendur eyddu í að vafra um á netinu. Flestir, 

38% eða 180 af 477 þátttakendum eyða 3-4 klukkustundum á sólarhring í það 

að vafra um á netinu. Þar á eftir koma 31% þátttakenda sem eyða 1–2 

klukkustundum á sólarhring á netinu. Valmöguleikinn 9 klukkustundir eða 

meira var í boði, en aðeins einn þátttakandi valdi þann valmöguleika. Það sást 

ekki á skífuritinu þar sem hin svörin voru yfirgnæfandi hærri og því ákvað 

höfundur að taka þann möguleika út. Ástæðan fyrir því var sú að skífuritið 

birtist hér með prósentutölum en ekki með fjölda þátttakenda. 
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10. Niðurstöður rannsóknar 

Höfundur byrjaði á því að kanna fyrirliggjandi gögn, skoðaði bækur, tímarit og 

ýmislegt á netinu. Einnig hafði höfundur samband við Rögnu Benediktu 

neyslusálfræðing við Háskólann á Íslandi til þess að fá innsýn í það efni sem til 

væri um íslenska neytendur. Höfundur ákvað svo að taka viðtal við Hjördísi 

Ernu Heimsdóttur, sem hefur haft unun af múmínálfunum og safnað 

múmínbollum í nokkur ár, til þess að fá enn betri innsýn í efni ritgerðarinnar. 

Að lokum ákvað höfundur að hanna megindlega rannsókn og leggja fyrir 

könnun í Facebook hópinn Múmínmarkaðurinn, með hentugleikaúrtak í huga. Í 

upphafi langaði höfundi að skoða muninn á íslenskri og hollenskri kauphegðun 

en höfundur hefur verið búsettur í Hollandi undanfarin tvö ár. Gögn á ensku 

um hollenska neytendur voru af skornum skammti og því ákvað höfundur að 

einblína á Ísland og fara frekar inn á hjarðhegðun Íslendinga en muninn á 

hegðun þeirra og annarra þjóða. 

Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningar og framkvæmdi höfundur 

megindlega rannsókn til þess að leita svara við þeim: 

„Hvað veldur þeirri kauphegðun að safna ákveðnum hlutum eins og til dæmis 

múmínbollum?“ 

„Hvernig hefur stafræn markaðssetning áhrif á kauphegðun nú til dags, þá 

sérstaklega samfélagsmiðlar eins og Facebook, Snapchat og Instagram?“ 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að lítill hluti þátttakenda, eða alls 4% 

byrjuðu að safna múmínbollum vegna þess að þeir voru í tísku. Flestir 

þátttakendur, eða 58% byrjuðu að safna vegna þess að þeir fengu einn bolla að 

gjöf og vildu halda söfnuninni áfram. Þá spyr höfundur sig, hvað varð til þess 

að svo margir aðilar fengu múmínbolla að gjöf? Höfundur telur líklegt að 

ástæðan hafi einfaldlega verið vegna þess að bollarnir voru sýnilegir á 

samfélagsmiðlum, í auglýsingum og í verslunum. Svar við fyrri 

rannsóknarspurningunni, telur höfundur því vera vegna hjarðhegðunar 

Íslendinga, auglýsinga og samfélagsmiðla. Miðað við fréttamiðla og 
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samfélagsmiðla virðist það vera þannig að Íslendingar fá æði fyrir einhverjum 

ákveðnum hlutum á vissum tímapunkti. Omaggio vasinn frá Kähler er gott 

dæmi um það, en samkvæmt frétt Mbl.is (2014) seldust upp 200 vasar á 

verulega stuttum tíma. Annað dæmi um hjarðhegðun og tískustrauma í íslensku 

samfélagi, er þegar Søstrene Grene byrjaði að selja hillur í ársbyrjun 2017. Röð 

myndaðist fyrir utan báðar verslanir í Reykjavík og seldust allar 300 hillurnar 

upp samdægurs (Visir.is, 2017b). 

Höfundur telur hjarðhegðun Íslendinga segja mikið til um kauphegðun þeirra 

og hjarðhegðunina skýrast að einhverju leyti vegna samfélagsmiðla eins og til 

dæmis Facebook, Instagram og Snapchat. Flestir þátttakenda eyddu 3-4 klst í 

það að vafra um á netinu á hverjum sólarhring og telur höfundur líklegt að 

samfélagsmiðlar og netverslanir eigi mikinn tíma af þessum klukkustundum. 
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11. Tillögur og umræða 

Áhugavert væri að skoða og rannsaka enn betur kauphegðun og 

neytendahegðun Íslendinga, en miðað við það sem Ragna Benedikta talaði um 

hefur þetta ekki mikið verið rannsakað hér á landi. Þó svo að 10% af 

Múmínmarkaðnum hafi svarað könnun höfundar og hann telji það góða 

þátttöku hvað varðar könnun fyrir BS ritgerð, þá er könnunin smá í sniðum 

hvað varðar hinn almenna íslenska neytanda. Gaman væri að kafa dýpra í 

hjarðhegðun Íslendinga með rýnihópum, þar sem einstaklingar koma saman og 

reynt verður að finna út hvort eitthvað eins og kauphegðun, hjarðhegðun eða 

auglýsingar á samfélagsmiðlum nái að sameina ólíka einstaklinga. Með 

rýnihóp hefðu svör þátttakenda verið persónulegri. Þá hefði verið hægt að 

spyrja hvers vegna þátttakendur ákváðu að halda söfnuninni áfram eftir að hafa 

fengið einn bolla að gjöf og hvað það væri við bollana sem þátttakendum 

fyndist fallegt. Svör við þessum spurningum gætu leitt til þess að mun fleiri 

þátttakendur myndu sýna hjarðhegðun en raunin var í könnun höfundar. Þá má 

einnig kanna hvernig áhrif Snapchat hefur á kauphegðun, Guðrún Veiga eða 

gveiga85 eins og hún kallar sig á Snapchat er með hátt í 18.000 fylgjendur á 

miðlinum og drekkur hún kaffið sitt úr múmínbolla oft á dag, þá væri gaman að 

taka könnun höfundar enn lengra og spyrja í rýnihópum eða með öðrum hætti 

hve margir byrjuðu að safna bollunum vegna Guðrúnar Veigu eða vegna 

annarra þekktra einstaklinga. 

Höfundur telur einnig spurningalistann hafa getað verið betri og spurningar 

öðruvísi orðaðar, spurning 4 sem fjallaði um ástæðu söfnunar gæti hafa verið 

betur sett fram og gerir höfundur þá ráð fyrir því að hafa fengið öðruvísi svör. 

Eins og greint var frá í niðurstöðum telur höfundur það að hafa fengið einn 

bolla að gjöf, vera ákveðinn tískustramur eða hjarðhegðun, ættingjar eða vinir 

sem gefa bollana hljóta að fá hugmyndina einhversstaðar frá og líklegt er að 

hugmyndin komi úr samfélaginu, jafnvel frá samfélagsmiðlum eins og 

Facebook, Instagram eða frá Snapchat einstaklingum eins og Guðrúnu Veigu. 

Höfundi finnst, miðað við niðurstöður könnunar, að fyrirtæki og stofnanir ættu 



 

46 

að nota samfélagsmiðla enn meira við markaðssetningu á vörum sínum. Líf og 

List á Íslandi selur múmínbollana á lægra verði en Epal gerir, en hvergi greinir 

Líf og List frá því eða státar sig á því að vera yfirhöfuð með Múmín merkið til 

sölu í búð sinni. Líf og List heldur ekki úti Snapchat aðgangi en höfundur telur 

að miðað við magn þátttakenda sem safna múmínbollum og annarri 

hönnunarvöru, að góður markaður sé fyrir Snapchat aðgang þar sem fer fram 

innlit í búðina, hvaða vörur eru nýjar og hve mikið hver og ein vara kostar. 

Með Snapchat aðgangi myndi Líf og List einnig ná til einstaklinga utan af 

landi, sem sleppa þá við það að þurfa að hringja og athuga hvað varan kostar, 

eða hvaða vara sé til hverju sinni. Snapchat auðveldar því kaup neytenda upp 

að einhverju marki og auðveldar sölu og markaðssetningu hjá Líf og List. Epal 

heldur úti Snapchat aðgang og er því í aðeins betri stöðu en Líf og List hvað 

varðar samfélagsmiðla, Epal grípur einnig öll tækifæri úr samfélaginu og nota 

til auglýsinga á verslun sinni. Tara Margrét formaður samtaka um 

líkamsvirðingu kom í fréttir Stöðvar 2 fyrir innan við mánuði og átti þar samtal 

við Sindra Sindrason sjónvarpsmann. Samtalið fjallaði um líkamsvirðingu sem 

leiddi út í það að Tara taldi Sindra ekki hafa upplifað það að vera í jaðarhóp og 

því líklegast aldrei upplifað neina fordóma. Sindri grípur þar orðið og segist 

vera í fjölda minnihlutahópa, hann er samkynhneigður, giftur útlendingi og 

ættleiddi litað barn fyrstur samkynhneigðra karlmanna á Íslandi. Út frá þessum 

umræðum spratt orðið Epalhommi, líklegast vegna þess að Sindri heldur úti 

sjónvarpsþáttunum Heimsókn þar sem hann skoðar falleg heimili á Íslandi, sem 

í einhverjum tilfellum hafa húsgögn frá Epal og þykja falleg en dýr. Epal tók 

sig til og gerði úr þessu gott grín, fékk fleiri samkynhneigða karlmenn til þess 

að sitja fyrir og gáfu út auglýsingu með undirskriftinni „Fögnum 

glæsileikanum, það eru allir velkomnir í Epal“. Nauðsynlegt er því að grípa öll 

þau tækifæri sem gefast til auglýsinga og til þess að fyrirtæki verð sem mest 

áberandi á samfélagsmiðlum nú á tímum, samfélagsmiðlar eru aðal 

samskiptatæki hjá svo mörgum einstaklingum í dag, að þar eru mestu líkurnar á 

því að fyrirtæki verði sýnileg og einstaklingar taki eftir þeim.  

Á ritgerðinni lærði höfundur að nauðsynlegt er að afmarka efnið eins vel og 

hægt er, dýpt skilar meiri árangri heldur en aragrúi af hugtökum án útskýringa 
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til dæmis úr raunveruleikanum. Seinni rannsóknarspurningin hefði þurft að 

vera betur afmörkuð að mati höfundar og það hefði líklegast dugað til að taka 

aðeins fyrir einn samfélagsmiðil en ekki þrjá. Erfitt var þó að gera upp á milli 

samfélagsmiðla í þessari ritgerð þar sem Facebook og Instagram eru mikið 

notaðir þegar kemur að múmínbollum og telur höfundur að fyrirtæki geti gert 

mun betur á Snapchat hvað varðar markaðssetningu á vörumerkjum eins og 

Múmín, miðað við vinsældir þess samkvæmt könnun höfundar. Hvað varðar 

seinni rannsóknarspurninguna hefði einnig mátt breyta spurningum 11 og 12, 

hvað varðar netverslun og klukkustundir á netinu, rannsóknarspurningunni í 

hag. Þá hefði það að öllum líkindum skilað meiri árangri að kanna hvaða 

samfélagsmiðla þátttakandi notaði mest og jafnvel hverjir væru uppáhalds 

fylgjendur hans á Snapchat eða Instagram. 
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12. Lokaorð 

Rannsóknarspurningarnar tvær sem settar voru fram í upphafi voru eftirfarandi: 

„Hvað veldur þeirri kauphegðun að safna ákveðnum hlutum eins og til dæmis 

múmínbollum?“ og „Hvernig hefur stafræn markaðssetning áhrif á kauphegðun 

nú til dags, þá sérstaklega samfélagsmiðlar eins og Facebook, Snapchat og 

Instagram?“. Ef svara ætti þessum spurningum á hnitmiðaðan hátt væri það 

eitthvað á þessa leið: Það sem veldur þeirri kauphegðun að safna hlutum eins 

og múmínbollum og öðrum sterkum vörumerkjum, er viss hjarðhegðun. 

Hjarðhegðun Íslendinga er augljós þegar skoðaðir eru fréttamiðlar hvað varðar 

Omaggio vasa eða Søstrene Grene hillur eða Facebook hópar sem aðeins hafa 

þann tilgang að sýna heimili eða nýjar Iittala vörur. Samfélagsmiðlar eins og 

Facebook, Instagram og Snapchat eru ákveðnir áhrifavaldar en vert er að skoða 

það enn nánar en hér var gert. Höfundur leggur til að fyrirtæki noti 

samfélagsmiðla enn meira í markaðssetningu miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Með því að skoða fræðin sem nú þegar eru til um neytendahegðun og 

kauphegðun má sjá að efnið er vel skoðað í heiminum, þó telur höfundur lítið 

vera til um kauphegðun Íslendinga. Höfundur lærði mikið af megindlegu 

rannsókninni og var glaður þegar hann sá að fyrri rannsóknarspurningunni var 

svarað á þá leið sem hann óskaði eftir í upphafi. Höfundur hefði viljað afmarka 

seinni rannsóknarspurninguna betur, en alls ekki viljað sleppa henni. Ýmislegt 

gagnlegt kom út úr spurningunum hvað varðar samfélagsmiðla og augljóst er 

að samfélagsmiðlar eru verulega mikilvægir þegar kemur að kauphegðun 

Íslendinga, en megnið af þátttakendum versluðu frekar mikið á netinu. 

Höfundur hvetur til frekari rannsókna á kauphegðun Íslendinga og gaman væri 

að fara enn meira aftur í tímann en hér var gert og athuga hvort einhver ástæða 

finnist fyrir hjarðhegðuninni. Tengist hjarðhegðun Íslendinga því hve lítið þeir 

áttu fyrr á öldum og finna þeir sig þess vegna knúna til þess að eignast allt það 

nýjasta í dag? Þetta þætti höfundi áhugavert að rannsaka í framtíðinni. 
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14. Viðaukar 

Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir Hjördísi Ernu Heimisdóttur.  

Kyn?  

Kvenkyn  

Aldur?  

24 (f. 1993)  

Menntun?  

Stúdent úr framhaldsskóla  

Búseta?  

Akureyri  

Fjölskyldustaða?  

Gift með tvö börn 

Hvernig neytandi ert þú? 

Hef alltaf lítið horft á það sem er í tísku og frekar keypt það sem mér finnst fallegt. 

Það mætti segja að ég hafi kanski tekið þátt í tískubólum á borð við Omaggio 

vasana, múmínbollana og Iittala en ekki vegna þess það er í tísku heldur vegna þess 

að þessir hlutir fannst mér fallegir og ég sá notagildi í þeim Ef þetta fengist í 

Rúmfatalagernum myndi ég með glöðu geði versla það þar og þætti það ekkert tabú, 

væri bara glöð með að spara nokkra þúsundkalla. Mér finnst ég vera sparsamur 

neytandi, en ég leyfi mér yfirleitt bara að versla þegar það eru tilboð eða útsölur eða 

bið um hluti sem mig langar í í jóla- og afmælisgjafir.  

Ég heillaðist strax of Omaggio línunni frá Kahler, eða þar að segja vösunum og 

kertastjökunum, og fannst flott hvað þeir voru einfaldir í hönnun. Það tók mig hins 

vegar ár að sannfæra sjálfa mig um að kaupa vasann þar sem ég vildi ekki vera einn 

af þessum íslendingum sem áttu þennan blessaða Omaggio vasa. En svo hugsaði ég 
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bara með sjálfri mér að ég eigi ekki að hugsa hvað öðrum finnst og ákvað að kaupa 

gulan omaggio vasa (kommon ég átti engan blómavasa sko!) og þar sem að ég fann 

hann á danskri vefverslun á útsölu ásamt kertastjökunum ákvað ég að slá til.  

Ég var líka mjög sein að fatta þetta ittaladæmi og það var sama sagan með það..ég 

vildi ekki vera þessi týpíski íslendingur sem varð sko að eiga iittala til að vela “kúl”. 

Mig langaði í hluti til að fegra heimilið og fannst iittala vera með fallega hluti til 

þess á ágætu verði og vera góð gæði. Mest af því hef ég þó fengið að gjöf og það er 

eins með Omaggio vasana.  

Hvenær byrjaðir þú að safna Múmín bollum?  

Mig hafði langað í bollana lengi, örugglega síðan í fyrsta bekk í framhaldskóla en sá 

ekki tilgang í að kaupa þá þar sem ég bjó ennþá hjá foreldrum mínum. Svo bað ég 

um að fá bolla og skálar í útskriftargjöf og fékk það. Þannig að ég byrjaði að safna 

bollunum þann 17.júní 2013 uppá dag! 

Ólst þú upp með Múmín, voru bækurnar lesnar fyrir þig eða last þú bækurnar sem 

barn? 

Já ég ólst upp með þeim. Við áttum myndina Múmínálfarnir og halastjarnan á VHS 

sem var horft mikið á. Svo las ég bækurnar og beið yfirleitt eftir nýjum bókum um 

jólin. Ég las bækurna líka sem unglingur og hef líka gert tvær ritgerðir um 

Múmínálfana í framhaldskóla þannig það má segja að þeir séu í miklu uppáhaldi. 

Svo hef ég sýnt eldri dóttir minni (3 ára) múmínálfana á youtube á ensku en það eru 

þættir sem ég hef ekki fundið á íslensku. Ég var nú meira að horfa en hún hehehe. 

Afhverju byrjaðir þú að safna Múmín bollum? 

Ég man eftir að hafa séð bollana á bókasafninu og misst andlitið. Hugsaði með mér 

að þessa bolla ætlaði ég að eignast þegar að ég flytti að heiman. Engin áhrifavaldur 

nema bara ég sjálf. 

Eru einhverjir áhrifavaldar þess að þú byrjaðir að safna?  

Nei í raun ekki. Bara mikill áhugi fyrir múmínálfunum. Samfélagsmiðlanir voru 

ekki jafn vinsælir þá (eða ég bara treg) en t.d voru instagram og snapchat ekki orðið 
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vinsælt hér og ég vissi ekki að það væri til. Þegar ég byrjaði að safna var 

Amtsbókasafnið eini staðurinn sem ég vissi að væri að selja þessar vörur. Ég þurfti 

að nota mad google-skills til að finna fleiri staði. Fann að lokum Finnsku búðina 

(sem hét þá Suomi prkl). 

Fékkstu/færðu einhver viðbrögð frá samfélaginu/ættingjum þegar þú segist vera að 

safna bollunum?  

Í fyrstu voru viðbrögðin yfirleitt svona jááá okei og horft á mig með skrítnum svip. 

Svo var yfirleitt spurt hverjir múmínálfarnir væru eða að fólk fékk nostalgíu yfir að 

sjá karekterana á bollunum. Fjölskylda mín vissi reyndar hvaða persónur þetta væru 

en hlógu oft þegar ég sagði hvað ég væri komin með marga bolla í safnið. 

Ertu jafn ánægð með bollana og þú varst fyrst? 

Já og nei. Ég er ánægð með bollana mína og finnst þeir algjört æði og myndi ekki 

detta í hug að selja þá en það er leiðinlegt hvað þetta er mikil tískubóla. Fólk byrjar 

að safna þeim einungis vegna þess að það er málið núna, það veit svo yfirleitt ekkert 

um múmínálfana. Þegar ég byrjaði að safna vissi fólk varla að það væri hægt að 

kaupa þessa bolla en núna eru allar búðir með þetta til sölu og þetta er enn eitt 

trendið og er likt við omaggio og iittala æðið. Þannig mér finnst smá vera búið að 

eyðileggja þessa sérstöðu sem bollanir höfðu. Núna finnst mér ég stundum bara 

vera eins og allir hinir aulanir (semsagt þessir sem vita ekkert um þetta) sem safna 

þessu. 

Hvernig líður þér þegar þú eignast nýjan bolla?  

Hmm sjálfstraustið breytist nú ekki en það er alveg sjúklega gaman að fá nýjan 

bolla. Finnst stað fyrir hann og nota hann í fyrsta skiptið...svona “afmeyjun”. Ég 

skoða og spái í honum og neyði manninn minn til að fá sér kaffi úr honum...þá er 

hann orðinn einn af hópnum (sko bollinn, af bollahópnum). 

Kaupir þú og safnar þú fyrir sjálfa þig eða til þess að fá álit frá öðrum?   

Ég safna klárlega fyrir mig. Það var alveg gaman að pósta mynd af safninu sínu í 

Múmínhópinn á facebook og “monta” sig smá en skipti mig voða litlu máli og í dag 
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er ég ekki í hópnum á facebook.  

Notar þú bollana daglega? 

Ég nota bollana daglega eða meira maðurinn minn þar sem ég drekk ekki kaffi. Svo 

þegar það eru afmæli eða heimsóknir finnst mér gaman að draga fram hina hlutina í 

safninu. En ég nota þá líka sem punt..ég nú nokkur stykki þannig að uppáhalds 

bollanir eru í hillum inní eldhúsi hjá mér, þar sem þeir fá að njóta sín meira en að 

sitja bara inní skáp. Enginn bolli er þó heilagur og hafa þeir allir verið notaðir á 

einhverjum tímapunkti. Þó hef ég oft sagt við fjölskyldumeðlimi að if you break it, 

you buy it! (í djóki samt) 

Hvað áttu marga bolla?  

Kanski vandræðalegt að segja það en ég á 43 stykki. Í dag á ég alla bollana sem eru 

enn í framleiðslu og hægt að fá útí búð nema bláa Morra bollann, I have my eyes on 

him.  

Ertu að safna einhverju fleiru?  

Já ég safna diskunum, skálunum, skeiðum, glösum og fleiru sem mér finnst fínt til 

dæmis kökudisk, bökufat, kökukrús, kökuspaða og fleira. 

Framtíðin, hvað hugsaru að þú viljir eignast marga / safna lengi í viðbót 

Já ég hef hugsað mér að fá bara nýju bollana sem koma í gjöf eins og flest annað í 

safninu, verður kanski smá þráhyggja að eiga þá alla. Hef oft grínast í manninum 

mínum með það að ef við lendum í fjárhagsvandræðum einhvern daginn þá verði 

safnið selt en það væri örugglega eina ástæðan fyrir því að ég myndi selja safnið. 

Börnin verða nú að erfa eitthvað, hvað er betra en múmínbollar. 

Veist þú um önnur Múmínsamfélög líkt og íslenska samfélagið á facebook? 

Já ég veit að það eru til sænskir hópar og mig minnir að það séu líka norskur og 

danskur. 

Er notast við aðra samfélagsmiðla en Facebook?  
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Ég veit ekki til þess að snapchat sé notað, nema af búðum sem sína þá bollana til 

sölu en instagram er mikið notað. Þegar ég hef verið að skoða múmín á  instagram 

hef ég leitað að muminmugg – mumin – moominmugs – arabiamoomin og múmín 

eða múmínálfar. Mér finnst sænskan skila bestri leit. Mikið af myndum af fólki með 

kaffi í múmínbollum eða þar sem bollunum er raðað fallega upp. 

Hvernig virkar það að safna, er leitast við að safna sem flestum, sem sjaldgæfustum 

eða bæði?  

Það er voða mismunandi. Í fyrstu fannst mér múmínhópurinn vera hópur af fólki 

sem hafði virkilegan áhuga á þessu. Það var þá að leita eftir sjaldgæfari bollunum, 

sem eru þá hættir í framleiðslu og nánast einungist hægt að fá á ebay eða tradera.se. 

Þegar múmínæðið vatt svo uppá sig og fréttir fóru að sjást á miðlum eins og Vísir 

þá fóru svona áhugamenn og forvitnir að bætast í hópinn. Núna fannst mér hópurinn 

vera komin á það stig að það var leiðinlegt að vera í honum og ég hætti í honum. Þá 

var fólk varið að auglýsa bolla til sölu, sem eru btw ennþá í sölu í sumum búðum, 

og reyna fá hærra en söluverðið í búðinni.  

Mér fannst ég líka sjá að þeir sem höfðu verið “þekktir” sem miklir safnarar voru 

farnir að selja bollana sína..eins og þarna Gestný eða eitthvað, sem kom frétt um. 

Og margir voru að selja marga bolla í einu..greinilega að losa sig við safn sem þau 

vildi ekki eiga lengur. Svo voru sumir sem sögðust hafa fengið bollana sem gjafir 

og hefðu engan áhuga á þessu (skildi bara aldrei afhverju fólk fór þá einfaldlega 

ekki í búðina sem bollinn var keyptur í og skiptu honum..döööö) 

Ég ákvað bara að ég myndi ekki byrja safna þessum eldri bollum sem er erfitt að fá 

og kosta yfirleitt mjög mikið. Það væri bara einfaldlega of dýr. Ég prófaði að kaupa 

einn bolla á tradera.se..hann endaði í 9000 kr kominn hingað til landsins og mér 

fannst bara fáránlegt að hafa borgað það fyrir bolla. 

Annað sem Hjördís vildi koma á framfæri:  

Við vinkonunar sem söfnum múmín höfum talað um það að sumir virðast ætla 

græða þvílíkt á þessu. En fólk er bara ekki að gera sér grein fyrir því að núna eru 

kanski framleiddir 3 milljón bolla af hverri tegund en fyrir nokkrum árum voru 

kanski bara framleiddir 1 milljón bolla. Þannig rýrnar gildi þeirra og við sjáum ekki 

hvernig fólk er að fara selja sumar- eða vetrarbollana frá árinu 2014 og uppúr á 
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einhverju svaka góðu verði. Vetrarbollinn 2009 fer kanski á X háa upphæð en það 

er vegna þess að það eru miklu færri bollar til.
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Viðauki 2 

Spurningalisti sem settur var í Facebookhópinn Múmínmarkaðurinn. 

Múmínbollar 

Kæri viðtakandi, 

Könnun þessi er hluti af B.s lokaritgerð minni við Viðskiptafræðideild Háskólans á 

Akureyri. Ritgerðin snýr að kauphegðun Íslendinga og áhrifum stafrænnar 

markaðssetningar á einstaka vörukaup eins og til dæmis Múmín bolla.  

Könnunin er nafnlaus og svör einstakra þátttakenda geta því með engu móti verið 

rakin. Könnunin tekur 2 - 4 mínútur og þín svör skipta mig miklu máli.  

Með fyrirfram þökk,  

Unnur Árnadóttir (ha130712@unak.is) 

 

1. Hvaða atriði lýsa þér best sem neytandi?  

Sparsamur 

Eyðslusamur 

Skipulagður 

Óskipulagður 

Nýjungagjarn 

Vanafastur 

Fylgir tískustraumum 

Other:_________________ 
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2. Safnar þú Múmínbollum? (Ef svarið er nei, svaraðu þá næst spurningu 10)  

Já 

Nei 

 

3. Hvað er langt síðan þú byrjaðir að safna þeim? 

0 - 11 mánuðir 

1 - 2 ár 

3 - 4 ár 

5 - 6 ár 

7 - 8 ár 

9 ár eða lengra síðan ég byrjaði að safna Múminbollum 

 

4. Hvað varð til þess að þú byrjaðir að safna Múmín bollum? 

Auglýsingar í blöðunum 

Umræða á samfélagsmiðlum 

Múmín var í tísku 

Ég fékk einn að gjöf og vildi halda söfnuninni áfram 

Other: ____________________________________ 

 

5. Hvað átt þú marga Múmín bolla? 

_______________________________________ 
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6. Hvert er markmiðið með söfnuninni? 

______________________________________ 

 

7. Sérðu fyrir þér að þú munir halda áfram að safna bollunum? Afhverju, eða 

afhverju ekki? 

______________________________________ 

 

8. Hvers konar viðbrögð hefur þú fengið við söfnuninni frá 

samfélaginu/fjölskyldunni? 

Mjög góð 

Frekar góð 

Hlutlaus 

Frekar slæm 

Mjög slæm 

 

9. Hvernig líður þér þegar þú eignast nýjan bolla? 

Mjög vel, uppfyllir ákveðna þörf 

Vel 

Hvorki né 

Frekar illa 

Mjög illa, eyði peningum 
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10. Safnar þú einhverju öðru? Ef svo er, hverju?  

______________________________ 

 

11. Verslar þú á netinu? 

Mjög oft 

Frekar oft 

Frekar sjaldan 

Mjög sjaldan 

Aldrei 

 

12. Hvað fara að meðaltali margar klukkustundir á sólarhring í það að vafra um á 

netinu? 

Minna en 1 klst á sólarhring 

1 - 2 klst á sólarhring 

3 - 4 klst á sólarhring 

5 - 6 klst á sólarhring 

7 - 8 klst á sólarhring 

Fleiri en 9 klst á sólarhring 
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13. Hvert er kyn þitt? 

Kvenkyn 

Karlkyn 

 

14. Hvaða ár ert þú fædd/ur? 

________________________________ 

 

15. Hverjar eru heildartekjur heimilisins á mánuði fyrir skatta? 

Undir 200 þúsund 

201 þúsund - 400 þúsund 

401 - 600 þúsund 

601 þúsund - 800 þúsund 

801 þúsund - 1 milljón 

Yfir 1 milljón 
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Viðauki 3 

Sæl Ragna Benedikta,  

Unnur heiti ég og er að skrifa bs ritgerðina mína við Háskólann á Akureyri þessa 

dagana. Umfjöllunarefnið mitt er kauphegðun Íslendinga og langar mig svolítið að 

skoða hvað veldur þessari hegðun og hvort Íslendingar séu "gráðugari" ef svo má að 

orði komast en t.d. Hollendingar þar sem ég er búsett þar.  

Ég er búin að lesa nokkrar greinar eftir þig, horfa á Kastljósþáttinn frá þér síðan í 

janúar síðastliðnum en langar svolítið að fá að spurja þig nánar út í nokkra hluti. Get 

ég einhversstaðar nálgast efni eftir þig, eða getur þú bent mér á efni þar sem ég get 

skoðað eitthvert kauphegðunarmynstur íslendinga, hvað þeir eru að kaupa, afhverju 

og afhverju hegðunin hafi minnkað eða orðið meiri.  

Mér finnst svolítið vanta að geta lýst kauphegðun Íslendinga svona heilt á litið. 

Miðað við fréttir og fyrrum ritgerðir þá líta þeir út fyrir að vera frekar ákafir, standa 

í röðum eftir hillum og klára lagerinn af Omaggio vösum á nokkrum mínútum.  

En ég finn engar tölur eða neitt yfir þessa hegðun. Hefur verið lögð fyrir könnun 

varðandi þetta?  

Ég hlakka til að heyra frá þér og vona að þú gefir þér tíma til þess að hjálpa mér 

örlítið með það að komast af stað í þessu.  

Bestu kveðjur, Unnur Árnadóttir.  

Sæl Unnur 

Það er gaman að heyra að þú valdir þér þetta efni. 

Ég hef verið að kenna Neyslusálfræði þar sem ég fjalla um kauphegðun, en 

rannsóknir mínar fjalla ekki um kauphegðun.  Það er út af kennsluhliðinni sem ég er 

oft fengin til þess að ræða um málið. Ég á því engar greinar eftir mig sem ég get 

látið þig fá um kauphegðun Íslendinga. 

Ef marka má upplýsingar frá Sorpu, er neysluhegðun Íslendinga nokkuð í takt við 
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kaupmáttinn. Um leið og landinn eignast meiri peninga kaupir hann meira og 

fleygir meiru. Allt brjálað að gera í Sorpu árið 2007, lítið að gera 2009/2010 og svo 

aftur mikið að gera núna. Þetta er einhver vísbending um kaupæðið í okkur. 

Einnig gerði Sigurður Eyberg merkilega rannsókn í MS verkefni sínu í umhverfis 

og auðlindafræði þar sem hann sýnir að gegndarlaus kaup okkar Íslendinga á 

rafmagnstækjum er að hafa gríðarleg umhverfisáhrif. Ég veit ekki hvort Íslendingar 

eru gráðugri en aðrar vestrænar þjóðir, en mig grunar að það sé einstaklingsbundið 

hér eins og annarsstaðar. Þeir sem mælast með meiri efnishyggju kaupa meira en 

aðrir og það eru gróft á litið um 20% fólks í öllum mínum rannsóknum sem falla í 

þann flokk að teljast efnishyggnir. Það má vera að sá hópir skapi svo tiltekin "norm" 

um hvað er fínt og flott og aðrir fylgja því eftir, þar sem það er manninum svo 

eðlislægt að fylgja normum.  

Ég vona að þetta hjálpi þér eitthvað.  

Gangi þér vel með verkefnið 

Kv. Ragna 

 

 


