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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi var gerð með það markmið að svara fjórum rannsóknarspurningum. Fyrir það 

fyrsta vildu rannsakendur kanna hvort að þeir einstaklingar sem stunda hreyfingu fjórum 

sinnum eða oftar í viku verji hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum á mánuði en þeir sem æfa 

sjaldnar. Þar næst vildu rannsakendur kanna hvort að karlmenn sem ekki hafa háskólamenntun 

verji hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum á mánaðargrundvelli en háskólamenntaðir 

karlmenn. Þriðja rannsóknarspurningin var að kanna hvort konur höfðu frekar keypt 

fæðubótarefni í íslenskum vefverslunum en karlar og síðasta rannsóknarspurningin sneri að því 

hvort konur telji að rafrænt umtal um vöru eða þjónustu hafi meiri áhrif á kaup þeirra en karlar 

telji það hafa á sig.  

Spurningalisti var útbúinn af rannsakendum og deilt í gegnum samskiptavefinn Fésbók. 

Í spurningalistanum voru þátttakendur meðal annars spurðir hvort þeir hefðu keypt vöru eða 

þjónustu í vefverslun, hvort þeir hefðu keypt fæðubótarefni almennt og hvort þeir hefðu keypt 

fæðubótarefni í vefverslun. 

        Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á meðaltali fjárhæðar sem varið var 

í fæðubótarefni á mánaðargrundvelli milli þeirra sem stunduðu hreyfingu fjórum sinnum eða 

oftar í viku og þeirra sem stunduðu hreyfingu sjaldnar. Einnig kom í ljós að karlar sem höfðu 

ekki lokið háskólanámi vörðu að meðaltali hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum en 

háskólamenntaðir karlar en þó var munurinn ekki marktækur. Þar að auki kom fram að konur 

versluðu frekar á íslenskum vefverslunum en karlar. Konur töldu að rafrænt umtal hefði meiri 

áhrif á kaup sín en karlar töldu það hafa á sig og var sá munur marktækur. 
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1 Inngangur 

Í Hagtíðindum (2015) kemur fram að Ísland sé sú Evrópuþjóð sem notar internetið hve mest 

en 97% landsmanna á aldrinum 16-74 ára nota internetið reglulega á meðan hlutfallið í Evrópu 

er um 75% fyrir sama aldursbil (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015).  Vefverslun 

verður sífellt vinsælli leið fyrir neytendur til að versla vöru og þjónustu (Katawetawaraks, 

Wang, 2011). Vefverslun er tiltölulega nýtt form viðskipta þar sem kaupendur og seljendur 

hittast ekki (Balkhamza og Wafa, 2015). Vefverslun er hluti rafrænna viðskipta og hafa kaup 

einstaklinga á internetinu aukist töluvert síðastliðin ár, þá sérstaklega við lönd utan 

Bandaríkjanna og Evrópusambandsins (Hagstofa, 2015). Við kaup á internetinu taka neytendur 

þá áhættu að geta ekki skoðað vöru nægilega vel og vandlega áður en hún er keypt 

(Katawetawaraks og Wang, 2011). Rafrænt umtal (e. electronic word of mouth) hefur 

viðgengist frá upphafi internetsins og reynst þeim sem versla í vefverslunum vel. Rafrænt umtal 

er yfirleitt í rituðu formi, til dæmis umsagnir á vefsíðum, umræðuþræðir á samskiptamiðlum, 

umsagnir á vefdagbókum (e. blog) og tvít (e. tweet) (Chang, Lee og Huang, 2010). 

Neysla á fæðubótarefnum hefur aukist verulega síðustu ár þrátt fyrir að nægar sannanir 

séu fyrir því að fólk sem er líkamlega virkt fái öll helstu næringarefni úr hollu og fjölbreyttu 

matarræði. Helstu ástæður sem fólk nefnir fyrir aukinni notkun eru til að bæta árangur í 

líkamsrækt, stuðla að bættri heilsu, auka vöðvamassa, minnka líkamsfitu, koma í veg fyrir að 

næringarefni tapist og til að minnka stress (El Khoury og Antoine-Jonville, 2012). Með aukinni 

netnotkun meðal almennings notar fólk internetið í meira mæli til að kaupa fæðubótarefni 

(Desai, Chewning og Mott, 2015).  

Í ljósi þess hve ört vefverslun stækkar í heiminum í dag og með vaxandi neyslu 

fæðubótarefna meðal almennings fannst rannsakendum áhugavert að kanna þessi tvö 

viðfangsefni í sitthvoru lagi og saman. Eftir bestu vitund rannsakenda hefur rannsókn sem 

tvinnar þessi tvö viðfangsefni saman ekki verið gerð hérlendis áður og ekki er að finna 

sambærilegar rannsóknir á Skemmunni.  

Markmið þessarar rannsóknar er meðal annars að kanna hvort að einstaklingar sem 

stunda hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku verji hærri fjárhæðum í kaup á 

fæðubótarefnum en þeir sem hreyfa sig sjaldnar. Í framhaldi af því vildu rannsakendur kanna 

hvort háskólamenntun skilji karla að þegar kemur að því hversu háum fjárhæðum þeir verja að 

meðaltali í kaup á fæðubótarefnum á mánuði. Einnig vildu rannsakendur kanna hvort að konur 

hafi frekar keypt fæðubótarefni af íslenskum vefverslunum en karlar og hvort að rafrænt umtal 

um vöru eða þjónustu hafi meiri áhrif á konur en karla. 
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1.1 Vefverslun 

1.1.1 Almennt um kaup í vefverslun 

Vefverslun gerir neytendum kleift að kaupa vöru eða þjónustu beint frá seljanda í gegnum 

internetið með því að nota netvafra (e. web browser). Rafræn viðskipti (e. electronic 

commerce) eru þau viðskipti sem fara fram með rafrænum hætti, meðal annars það ferli að 

kaupa og selja vörur á internetinu. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að vefverslanir búi yfir 

fjölda viðskiptatækifæra og telja fræðimenn og sérfræðingar að internetið geti búið til og bætt 

samkeppnisforskot fyrirtækja enn frekar (Rong-Da Liang og Lim, 2011).  

Allt frá seinni hluta níunda áratugarins hafa vefverslanir (e. online shopping) dregið að 

sér fjölda neytenda sem kaupa í auknum mæli fjölbreyttar vörur á internetinu. Lykilatriði fyrir 

velgengni smásala á internetinu er að laða að og viðhalda viðskiptavinum og hafa rannsóknir á 

kauphegðun einstaklinga á veraldarvefnum fengið vaxandi athygli (Zhou, Dai og Zhang 2007). 

Mikil aukning í vinsældum vefverslana má meðal annars rekja til þess að neytendur hafa betri 

yfirsýn yfir verð og eiga auðveldara með að bera þau saman. Neytendum gefst möguleiki til 

þess að versla hvar sem er, hvort það sé heiman frá eða í vinnunni og getur falist mikill 

sparnaður í því. Einn af kostum þess að versla á internetinu er sá að flestar vefverslanir bjóða 

viðskiptavinum upp á að geta skilað vörum að kostnaðarlausu (Rigby, 2011). Fyrirtæki sem 

halda úti vefverslunum standa frammi fyrir þeirri áskorun að hanna árangursríkt og gott viðmót 

fyrir viðskiptavini sína (Wu, Chen, Chen og Cheng, 2014).  

Jafnvel þó að vefverslanir bjóði oft upp á gæða vörur og sanngjörn verð þá er það ekki 

alltaf nóg til að viðhalda viðskiptavinum þar sem samkeppnisaðilar geta auðveldlega líkt eftir 

vörum og selt þær á lægra verði (Wu, o.fl., 2014). Samkvæmt Bilgihan, Kandampully og Zhang 

(2016) ættu vefverslanir að reyna halda í viðskiptavini sína meðal annars með því að veita þeim 

framúrskarandi upplifun í hvert sinn sem þeir heimsækja heimasíðu þeirra. Vefverslanir geta 

hvatt neytendur til kaupa með því að hafa heimasíðu sína vinalega og skemmtilega og 

vöruúrvalið aðlaðandi (Verhagen og Dolen, 2011). Í ljósi þess að upplifun og reynsla 

viðskiptavina á internetinu er orðin einn mikilvægasti og samkeppnishæfasti eiginleiki fyrir 

fyrirtæki nútímans þá njóta bæði markaðsmenn og vefsíðuhönnuðir einnig ávinnings af ört 

vaxandi vinsælda vefverslana. Því er mikilvægt að neytendur fái ekki slæma reynslu af 

vefverslun, annars er líklegt að þeir versli ekki aftur af tiltekinni vefverslun og þar af leiðandi 

geta tapast viðskipti (Bilgihan o.fl., 2016). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að neytendur ljúki frekar 
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kaupferlinu á vefverslunum sem eru vel hannaðar og með hóflegt magn af upplýsingum en á 

þeim sem eru illa uppsettar með flókið greiðslukerfi (Chau, Au og Tam, 2000).  

Aldamótakynslóðin (e. millenials) eru einstaklingar fæddir frá árinu 1985 til ársins 

2004 (Geyer, 2016). Gert er ráð fyrir því að aldamótakynslóðin bregðist öðruvísi við 

markaðssetningu á internetinu þar sem þessi kynslóð er talin meðtaka upplýsingar af 

internetinu um fimm sinnum hraðar en eldri kynslóðir. Aldamótakynslóðin er einnig sá hópur 

viðskiptavina sem er minnst tryggur við vefverslanir í samanburði við allar aðrar kynslóðir. 

Niðurstöður sýna að aldamótakynslóðin telur að traust sé einn mikilvægasti eiginleiki 

vefverslana og mikilvægt sé að upplifa jákvæða reynslu af kaupum í vefverslun (Bilgihan, 

2016). Traust á internetinu samanstendur af þremur eiginleikum, heiðarleika, hæfni og góðvild 

(Kim og Peterson, 2017). 

Upplýsingaleit er ein helsta ástæða þess að neytendur noti internetið og í ljósi þess hve 

hratt tækninni fleytir áfram og með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva verður aðgengi að 

internetinu sífellt meira. Lykilatriði er fyrir eigendur vefverslana að skilja hvernig 

viðskiptavinir meðtaka upplýsingar á vefsíðum þeirra svo þær skili sem mestum árangri. 

Fyrirtæki hafa náð til viðskiptavina gegnum internetið á marga vegu undanfarinn áratug en 

standa þó oft frammi fyrir þeirri áskorun að ná í og viðhalda viðskiptavinum, einkum þau 

fyrirtæki sem leggja áherslu á viðskipti til neytenda (Wu o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að 

kostnaðurinn við að laða að nýja viðskiptavini er um það bil fimm til átta sinnum hærri en að 

halda í núverandi viðskiptavini. Það ætti því að vera hvati fyrir fyrirtæki að viðhalda 

viðskiptasambandi við núverandi viðskiptavini og taka mark á kvörtunum þeirra (Wu, 2013). 

Vaxtarmöguleikar vefverslana eru miklir en lítið hefur verið rannsakað hvernig seljendur nýta 

núverandi tækni við að þróa skilvirkari verkferla í útflutningi á vörum eða þjónustu (Gregory, 

Ngo og Karavdic, 2017). 

1.1.2 Tegundir vefverslana  

Vefverslun hefur drifið áfram byltingarkenndar breytingar í alþjóðlegum viðskiptum vegna 

mikilla tækniframfara síðastliðin 20 ár sem hefur gert fyrirtækjum auðveldara fyrir að sækja á 

nýja markaði, bæta þjónustu til viðskiptavina, auka hagnað og minnka kostnað (Gregory o.fl., 

2017). 

Viðskipti frá fyrirtæki til viðskiptavinar (e. business to consumer, B2C) 

Rafræn viðskipti þar sem fyrirtæki selja beint vöru eða þjónustu til kaupenda geta laðað að 

kaupendur um allan heim (Sohaib og Kang, 2014). B2C nær til allra þeirra viðskipta þar sem 
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fyrirtæki selja vörur eða þjónustu sína til viðskiptavina gegnum internetið til einkanota. 

Bandaríska vefverslunin Amazon er dæmi um slíkt form vefverslunar og hefur vaxið mikið 

síðastliðin ár. Einnig er orðið algengt að B2C feli í sér þjónustu eins og ferðaþjónustu, 

bankaþjónustu, uppboð og fasteignaviðskipti (Nemat, 2011).  

Viðskipti frá fyrirtæki til fyrirtækis (e. business to business, B2B) 

Rafræn viðskipti frá fyrirtæki til fyrirtækis geta verið meðal annars viðskipti milli framleiðanda 

og heildsala eða á milli heildsala og smásala. Þetta form vefverslunar er mun umfangsmeira en 

viðskipti frá fyrirtæki til viðskiptavinar (B2C). Helsta ástæða þess er sú að fjölmörg viðskipti 

eiga sér stað frá fyrirtæki til fyrirtækis áður en lokaafurðin er seld til viðskiptavinar (Nemat, 

2011). 

Viðskipti frá viðskiptavini til viðskiptavinar (e. consumer to consumer, C2C) 

Rafræn viðskipti frá viðskiptavini til viðskiptavinar eiga sér oft stað í gegnum þriðja aðila, 

algengt dæmi um slík viðskipti eru uppboð á internetinu þar sem viðskiptavinur setur inn vöru 

til sölu og annar viðskiptavinur býður í vöruna. Þriðji aðilinn tekur yfirleitt þóknun fyrir að 

koma kaupanda og seljanda saman og er yfirleitt einungis milliliður. Einnig ná þessi viðskipti 

til annarra uppboða á internetinu, umræðuborða á internetinu og annarra spjallrása (Jones og 

Leonard, 2008). Búist er við að þetta form rafrænna viðskipta muni vaxa enn frekar í 

framtíðinni vegna þess að minni kostnaður fylgir slíkum viðskiptum (Nemat, 2011). 

Verslun gegnum samfélagsmiðla (e. social commerce) 

Með tilkomu núverandi tækni internetsins hafa vefverslanir tekið upp nýtt viðmót sem er 

verslun á samfélagsmiðlum, til þess að auka samskipti við neytendur og ná auknu efnahagslegu 

virði. Skýrsla Lewis (2008) sýnir að þróun verslana í gegnum samfélagsmiðla er að nálgast 

43% á ári hverju. Þetta nýja fyrirbæri hefur ekki mikið verið rannsakað en með tilkomu þess 

færist markaðsstyrkur frá fyrirtækjum til viðskiptavina. Nær 88% fyrirtækja gera ráð fyrir að 

auka fjárfestingu sína til verslana á samfélagsmiðlum í framtíðinni. Samkvæmt Beisel (2006) 

snýst verslun á samfélagsmiðlum um að búa til stað þar sem fólk getur komið saman og fengið 

ráð frá traustum aðilum. Markmið þeirra eru frekar tengd félagslegum þáttum eins og 

samskiptum og að skiptast á upplýsingum (Huang og Benyoucef, 2013). Samkvæmt Wang 

(2011) flokkast verslun á samfélagsmiðlum bæði sem C2C og B2C (Wang og Zhang, 2012). 

Verslun gegnum farsíma (e. mobile commerce) 

Verslun í gegnum farsíma snýst um að afhenda vöru eða þjónustu gegnum þráðlaust net þar 

sem viðskiptavinir hafa aðgang að vefverslun fyrirtækis. Neytendur eru ekki lengur bundnir 

við staðsetningu eins og í hefðbundinni vefverslun heldur geta þeir tengst internetinu hvar sem 
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er og hvenær sem er úr snjallsímum sínum (Chong, 2013). Verslun í gegnum farsíma eru bæði 

bein og óbein viðskipti sem framkvæmd eru með þráðlausri tengingu og skiptist í tvo flokka, 

bein viðskipti sem innihalda meðal annars kaup og óbein viðskipti eins og tilkynningar. 

Samkvæmt Bhatti (2015) getur verslun í gegnum farsíma haft mikilvæg áhrif á viðskipti og 

samfélagið í framtíðinni og býður upp á fjölmörg tækifæri fyrir fyrirtæki.  

1.1.3 Ákvörðunarþættir við kaup í vefverslun 

Modahl (2000) greinir frá því að viðhorf neytenda gagnvart tækninni sé einn mikilvægasti 

ákvörðunarþáttur neytenda um kaup á internetinu (Goldsmiths og Bridges, 2000). Þegar 

fyrirtæki reyna að ná til neytenda með rafrænum hætti er það yfirleitt í gegnum auglýsingar. 

Markmið fyrirtækja með auglýsingum á internetinu er að ná athygli viðskiptavina og auka 

áhuga þeirra enn frekar á tiltekinni vöru eða þjónustu. Neytendur taka áhættu í greiðsluferli 

vefverslunar þar sem þeir þurfa að gefa upp persónuupplýsingar, þar á meðal 

kreditkortaupplýsingar. Einnig ber kaupandi áhættu eftir að kaupum lýkur þar sem 

persónuupplýsingar geta verið stolnar og þær misnotaðar (Katawetawaraks og Wang, 2011). 

        Kostir vefverslana eru margir og er þægindi einn þeirra, þar sem neytandi sparar bæði 

tíma og orku. Vöruúrval er annar kostur þar sem oft er meira vöruúrval í vefverslun en í 

hefðbundinni verslun. Margir neytendur segjast versla í vefverslunum til að spara sér tíma og 

þurfa ekki að gera sér ferð í hefðbundna verslun, en samt sem áður tekur það tíma að fá vöruna 

senda til sín svo það má deila um það hvort um raunverulegan tímasparnað sé að ræða (Rohm 

og Swaminathan, 2004). Hefðbundnar verslanir og vefverslanir hafa oft sömu vörur til sölu en 

það sem vefverslanir hafa oft á tíðum umfram hefðbundnar verslanir eru fleiri tilboð sem laða 

að sér verðviðkvæma (e. price conscious) neytendur. Sumum neytendum finnst þeir fá 

persónulegri athygli á internetinu þar sem upplýsingar eru oft sérsniðnar til ákveðinna hópa 

viðskiptavina og kjósa neytendur því oft að versla frekar á internetinu en í hefðbundnum 

verslunum. Mikilvægt er fyrir markaðsfólk vefverslana að huga vel að gæðum skilaboða sem 

send eru til viðskiptavina í gegnum netkökur (e. cookies) eða tölvupóst sem ætluð eru að hafa 

áhrif á kaupákvörðun þeirra, þar sem neytendur taka frekar mark á hnitmiðuðum skilaboðum. 

Neytendum hefur reynst auðvelt að nálgast upplýsingar á internetinu og bera saman 

sambærilegar vörur og verð þeirra. Margir neytendur segja að ein ástæða þess að þeir versli í 

vefverslun sé sú að þeir fái frið og næði frá sölufólki. Aðrir segja að ástæðan sé að þeir geti 

skoðað og borið saman vörur sem þeir hefðu annars verið tregir til að kaupa í hefðbundinni 

verslun þegar aðrir sjá til (Goldsmiths og Bridges, 2000).  
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1.1.4 Ókostir vefverslana og áhyggjuefni neytenda 

Þó það hafi færst í aukana að fólk versli í vefverslunum þá er sumum neytendum illa við það 

og margar ástæður liggja að baki þess. Samkvæmt Zarina og Gabriel (2016) eru ókostir 

vefverslana meðal annars þeir að ekki sé hægt að þreifa á vörum, kortaupplýsingar neytenda 

geta verið óöruggar, oft þarf að greiða sendingarkostnað og erfiðara getur verið að skila vörum. 

Samkvæmt Bhatnagar og Ghose (2004) og Tan (1999) skiptir skynjuð áhætta (e. perceived 

risk) neytenda miklu máli þegar verslað er í vefverslun vegna þess að neytendur eru oft 

óöruggir með kaupákvörðun sína á internetinu. Skynjuð áhætta neytenda hefur færst í aukana 

við verslun á internetinu þar sem neytendur hafa ekki bein tengsl við vörur sem keyptar eru 

(Nepomuceno, Laroche og Richard, 2014).  

Öryggi er eitt helsta áhyggjuefni neytenda við að versla á internetinu og þá helst 

hræðslan við það að verða annað hvort svikinn um vöruna eða að kortaupplýsingum verði 

stolið. Sífellt fleiri neytendur verða fyrir þjófnaði á kortaupplýsingum og öðrum 

persónuupplýsingum við það að versla í vefverslunum og eru margir því smeykir við að nýta 

sér þennan kaupmáta, sem er einnig áhyggjuefni fyrir eigendur vefverslana (Niranjanamurthy, 

Kavyashree, Jagannath og Chahar, 2013). Sumar vefverslanir setja það sem skilyrði að 

neytendur skrái sig inn með netfangi eða annars konar persónuupplýsingum til að geta leitað 

eftir upplýsingum eða til að skoða vöruúrval síðunnar. Margir neytendur fælast frá 

vefverslunum vegna slíkra skilyrða (Katawetawaraks og Wang, 2011).  

Önnur ástæða fyrir því að neytendur kjósa að kaupa ekki í vefverslun er að þeir eru 

smeykir við að fá óæskilegar auglýsingar sendar til sín, annað hvort í gegnum netkökur eða í 

gegnum tölvupóst (Goldsmiths og Bridges, 2000). Skortur á trausti og þörfin fyrir að skoða 

vöru með berum augum eru einnig algengar ástæður (Katawetawaraks og Wang, 2011). Óvissa 

um gæði vöru getur verið vandamál fyrir kaupendur þar sem þeir geta ekki þreifað á vörunni 

áður en varan er keypt í vefverslun (Belkhamza og Wafa, 2015). Sumir neytendur telja að þeir 

fái slæma þjónustu í vefverslunum, öðrum neytendum finnst þær vera flóknar og eru því 

óöruggir með notkun þeirra. Einnig hefur persónuleg þjónusta verið nefnd þar sem sumir 

neytendur kjósa að fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð frekar en að leita sér upplýsinga um 

vöru á internetinu. Aðrir vilja fá að sjá vöruúrvalið með berum augum og geta prófað vöruna 

áður en þeir kaupa hana. Afhendingartími sendingar tekur yfirleitt lengri tíma þegar verslað er 

í vefverslun en í hefðbundinni verslun. Sendingar koma jafnvel ekki á þeim tíma sem lofað er 

þegar kaup eru framkvæmd og oft er fullyrt að vara sé til á lager á vefsíðu vefverslunar en er 

það ekki. Allt þetta getur skapað óánægju meðal neytenda (Goldsmiths og Bridges, 2000). 
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Neytendur þurfa að vera betur upplýstir um vefverslanir og gæði vara sem seldar eru á hverri 

vefverslun fyrir sig (Desai o.fl., 2015).  

1.1.5 Rafrænt umtal 

Rafrænt umtal er orðið mun mikilvægara við kaupákvörðun neytenda með tilkomu núverandi 

tækni internetsins (e. web 2.0) en það var áður fyrr (Chang, Lee og Huang, 2010). Vegna þess 

hve algengir samfélagsmiðlar eru orðnir af nútímasamfélagi hafa þeir veitt neytendum kost á 

að skrifa umsagnir (e. reviews) um alls kyns vörur, þjónustu eða fyrirtæki á internetinu sem 

byggja á fyrri kaupreynslu (Zhang, Cheung og Lee, 2014).  

Í umhverfi samfélagsmiðla hafa neytendur aðgengi að miklu magni upplýsinga og hafa 

kost á að lesa um reynslu annarra viðskiptavina sem getur oft hjálpað þeim að skilja ferli 

vefverslana og að lokum framkvæma vel úthugsaða kaupákvörðun (Huang og Benyoucef, 

2013). Rannsókn sýnir að 90% þeirra sem versla í vefverslun lesa umsagnir á internetinu, á 

meðan 83% þeirra telja að rafrænar umsagnir hafi áhrif á kauphegðun þeirra (Zhang o.fl., 

2014). Margir neytendur telja að einn helsti kostur rafræns umtals sé að geta tjáð sig um skoðun 

sína á vöru eða þjónustu á eigin forsendum í gegnum tölvu. Hefðbundnar markaðsrannsóknir 

innihalda yfirleitt staðlaðar spurningar fyrir þátttakendur sem geta verið leiðandi og oft verður 

því upprunalegum tilgangi rannsóknar ekki náð (Chang o.fl., 2010). 

Rannsókn Zhang o.fl. (2014) sýnir að hugrænt traust (e. cognitive trust) til vefverslana 

hafi áhrif á tilfinningalegt traust (e. emotional trust), sem síðar leiðir til ætlunar um kaup. Þegar 

neytendur sjá ósamræmi milli umfjallana verða áhrif tilfinningalegs traust á kaupætlun þeirra 

mun sterkari og rannsóknir hafa sýnt að áhrifin eru mun meiri fyrir kvenkyns neytendur en 

karlkyns. Fyrirtæki ættu því ætíð að fylgjast með rafrænu umtali um vörur sínar eða þjónustu 

til að forðast misskilning eða neikvæðar umræður (Chang o.fl., 2010).  

1.1.6 Vefverslun Íslendinga 

Íslendingar kjósa nú í auknum mæli að versla við innlendar vefverslanir þó að stöðugur vöxtur 

hafi verið á kaupum landsmanna af erlendum vefverslunum. Verslunarhættir breytast ört með 

þróun tækninnar og eru snjallsímar nú orðnir hluti af kaupferlinu. Raftæki, fatnaður, bækur og 

tónlist eru þeir vöruflokkar sem hafa mest verið seldir í evrópskri vefverslun en mikill vöxtur 

er nú í sölu á matvælum (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Matvælaframleiðendur finna nú fyrir aukinni þörf til að nota internetið í þeim tilgangi að ná 

samkeppnisforskoti (Rong-Da Liang og Lim, 2011). 
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Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 kemur fram að 67% þátttakenda á Íslandi 

höfðu keypt vöru eða þjónustu í vefverslun. Íslensk fyrirtæki hafa einnig hæsta hlutfall í Evrópu 

þegar kemur að sölu á vöru eða þjónustu í vefverslun en um þriðjungur allra fyrirtækja á Íslandi 

sem selja vörur eða þjónustu af einhverju tagi halda einnig úti vefverslun. Þrátt fyrir að 

Íslendingar versli almennt í auknum mæli á internetinu hefur markaðurinn hérlendis ekki vaxið 

eins geyst og á öðrum Norðurlöndum og er smæð markaðarins ein helsta ástæða þess. Smæð 

markaðarins hérlendis gerir íslenskum vefverslunum erfiðara fyrir að bjóða upp á 

samkeppnishæf verð í samanburði við erlendar vefverslanir. Önnur ástæða fyrir hægari vöxt 

vefverslana hérlendis er sú að hefðbundnar verslanir eru yfirleitt nær flestum landsmönnum en 

eru oft fjær íbúum annarra Norðurlanda (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

        Íslendingar kaupa hlutfallslega meira af vörum og þjónustu af erlendum vefverslunum 

en íslenskum. Tæplega helmingur þeirra Íslendinga sem versla af erlendum vefverslunum 

kaupa vörur frá Bandaríkjunum en Norðurlandabúar versla mun meira af innlendum 

vefverslunum og eru Íslendingar frábrugðnir þeim að því leyti. Árið 2013 jukust kaup 

Íslendinga á vörum frá Asíulöndum gríðarlega og segja má að um hálfgerða sprengingu hafi 

verið að ræða. Fjöldi pakkasendinga til landsins í október 2012 með Íslandspósti jukust um 

700% í samanburði við sama mánuð frá árinu áður. Þessi mikla aukning á kaupum Íslendinga 

af asískum vefverslunum má rekja til mikillar umræðu í þjóðfélaginu um að hægt væri að kaupa 

ódýrar vörur þaðan, sem sýnir hversu mikil áhrif verð og umtal hefur á íslenska neytendur. Það 

er ýmislegt sem hefur áhrif á ákvarðanatöku landsmanna að leita út fyrir landsteinana að vöru 

eða þjónustu á hagstæðari kjörum og má þar nefna hátt verðlag á Íslandi og oft takmarkað 

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

Margar ástæður eru fyrir því að verslunarrekendur séu smeykir við að selja vörur sínar 

í vefverslun. Rúmlega þriðjungur verslunarrekenda telja að ekki sé vettvangur fyrir vöru sína í 

vefverslun hérlendis. Einnig töldu einhverjir að hærri kostnaður myndi falla til við að selja vöru 

eða þjónustu í vefverslun en í hefðbundinni verslun, til að mynda kostnaður við 

greiðslufyrirkomulag og öryggi neytenda á persónuupplýsingum (Stefán Kalmansson og Emil 

B. Karlsson, 2015).  

1.1.7 Framtíð vefverslana 

Þrátt fyrir að nágrannalönd séu framar okkur Íslendingum í vefverslun þá bendir allt til þess að 

framtíð vefverslana sé björt og er vöxtur hennar mun hraðari en vöxtur hefðbundinnar 

verslunar. Í dag versla nánast allir aldurshópar í vefverslun og er kynjamunur hverfandi, en 

miðaldra konur versla síst í vefverslun. Sífellt fleiri hefðbundnar verslanir sjá sterkan leik í að 
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halda einnig úti vefverslun þar sem ekki er mikil samkeppni milli þessara tveggja tegunda 

verslana heldur styðja þær og styrkja hve aðra (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015).  

Enn þann dag í dag eru verslanir sem skortir snertingu við stafræna heiminn og bjóða 

ekki upp á vefverslun (Rigby, 2011). Spár gera ráð fyrir því að í framtíðinni muni hefðbundin 

verslun og vefverslun renna saman í eitt og talað verði um „alverslun” þar sem neytendur geta 

nálgast verslun bæði með hefðbundnum hætti og rafrænum hætti (Stefán Kalmansson og Emil 

B. Karlsson, 2015). Alverslun (e. omnichannel retailing) samræmir söluupplifun neytenda með 

þeim hætti að aðlaga starfsemi hefðbundinnar verslunar og vefverslunar að hvor annarri. 

Alverslun veitir neytendum kost á að upplifa bæði kosti hefðbundinnar verslunar og 

vefverslunar. Til að mynda er kostur hefðbundinnar verslunar að hægt er að sjá vöruúrval með 

berum augum en kostur vefverslunar er hversu gott aðgengi neytendur hafa að upplýsingum 

um vörur (Rigby, 2011).  

 

1.2 Kauphegðun 

Kauphegðun neytenda (e. consumer buying behavior) er hegðun endanlegra neytenda sem 

kaupa vöru eða þjónustu (e. final consumers) til einkaneyslu og þessir neytendur mynda 

neytendamarkað. Oft getur verið erfitt fyrir markaðsfólk að skilja kauphegðun neytenda því 

hver neytandi tekur margar kaupákvarðanir á degi hverjum. Kauphegðun neytenda getur orðið 

fyrir menningarlegum-, félagslegum-, persónulegum- og sálrænum áhrifum. Erfitt er að segja 

til um hversu mikið er hægt að hafa áhrif á þessa þætti í gegnum áreiti frá markaðssetningu því 

verður markaðsfólk að hafa fyrrgreind áhrif í huga þegar kemur að markaðssetningu til að ná 

tilsettum árangri (Armstrong, Adam, Denize og Kotler, 2014). Áhrif rafrænna upplýsinga á 

kauphegðun hafa vakið athygli rannsóknarmanna um að rannsaka þessi áhrif betur (Mosteller, 

Donthu og Eroglu, 2014). 

1.2.1 Kaupákvörðunarferlið 

Kaupákvörðunarferlið er nokkuð svipað óháð því hvort neytandinn versli í vefverslun eða í 

hefðbundinni verslun, þættir sem greina ferlin í sundur er verslunarumhverfið og 

markaðssamskipti. Þeir kostir sem vefverslun hefur umfram hefðbundna verslun er að 

internetið hjálpar viðskiptavinum að bera saman ýmsa valkosti áður en kaup eru framkvæmd 

(Katawetawaraks og Wang, 2011). 

Kaupákvörðunarferlið (e. buyer decision process) skiptist í fimm stig eins og sjá má á 

mynd 1. Fyrir það fyrsta er þörf eða vandamál neytanda greind, næst á eftir aflar neytandinn 
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sér upplýsinga um vöru eða þjónustu sem hann hyggst kaupa. Í þriðja stigi ferlisins metur 

neytandinn þær upplýsingar sem hann hefur um tilvonandi kaup sín og fjórða stigið eru kaupin 

sjálf. Fimmta og síðasta stigið eru eftirkaupaáhrifin (e. post-purchase evaluation) þar sem 

upplifun neytanda um vörukaup eða þjónustu eru metin. Þó að öll stig kaupákvörðunarferlisins 

séu sýnd á mynd 1, fara ekki allir neytendur í gegnum öll þessi stig. Til að mynda er yfirleitt 

einhverjum stigum sleppt við regluleg kaup (e. routine purchases) eins og stigið við 

upplýsingaleit og mat valkosta. Markaðsmenn verða að leggja áherslu á allt 

kaupákvörðunarferlið en ekki einungis kaupin sjálf. Þrátt fyrir að kaupákvörðunarferlið sé 

einungis fimm stig þá hefst kaupferli neytanda löngu áður en sjálft kaupákvörðunarferlið byrjar 

og er mun lengra eftir að eftirkaupaáhrifum lýkur. Þetta skilar sér oft í því að neytandi ákveður 

að kaupa ekki vöruna (Armstrong o.fl., 2014). 

 

 

Mynd 1: Kaupákvörðunarferlið  

Þörf neytenda greind 

Í fyrsta skrefi kaupákvörðunarferlisins er þörf eða vandamál neytanda greind. Þörf neytanda 

getur gert vart við sig bæði frá innri eða ytri hvötum. Til innri hvata teljast grunnþarfir 

einstaklings eins og matur og húsaskjól, en til ytri hvata teljast félagslegir þættir og umhverfi 

viðkomanda, til dæmis áhrif frá auglýsingu (Armstrong, o.fl., 2014). Vöruúrval, söluþjónusta 

og gæði upplýsinga eru mikilvægir þættir til að hjálpa neytanda við ákvörðun um hvaða vöru 

hann ætti að kaupa og frá hvaða seljanda (Katawetawaraks og Wang, 2011). 

Upplýsingaleit 

Eftir að neytandi áttar sig á þörf sinni og þörfin er nægilega sterk er komið að upplýsingaleit. 

Upplýsingaöflun getur meðal annars falist í því að neytandi veiti auglýsingum eða umræðum 

tengdum þörfinni meiri athygli eða afli sér upplýsinga í gegnum internetið. Allt fer það eftir 

því hversu mikil þörf er hjá neytanda til að afla sér upplýsinga um vöruna. Neytandi getur aflað 

sér upplýsinga á þörf sinni á mismunandi vegu, fyrst er að nefna áhrifaríkustu leiðina þar sem 

neytandi aflar sér upplýsinga frá vinum, vandamönnum, kunningjum eða nágrönnum. Neytandi 

getur síðan fengið mikið magn upplýsinga í gegnum auglýsingar, sölufólk og internetið. Á 

internetinu getur neytandi leitað eftir umsögnum um vörur frá tilteknum fyrirtækjum eða 

viðskiptavinum sem hafa reynslu af vörunni. Þegar neytandi leitar upplýsinga á vefsíðu 
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verslunar er mikilvægt að hún sé aðlaðandi og vel hönnuð til að gera neytanda auðvelt fyrir og 

fá hann til að klára kaup. Áhættusamt getur verið fyrir neytanda að treysta öllu sem stendur á 

vefsíðum þar sem upplýsingar gætu verið rangar. Opinberar upplýsingar (e. public sources) eru 

þær upplýsingar sem neytandi fær frá fjölmiðlum, í gegnum leitarvélar eða frá fyrirtækjum sem 

halda utan um endurgjöf neytenda á vörum eða þjónustu (Armstrong o.fl., 2014).  

Í nýlegri rannsókn kom fram að þátttakendur töldu að samfélagsmiðlar, umræðuþræðir, 

vefdagbækur og vefsíður sem skrifa gagnrýni um vörur hefðu þrisvar sinnum meiri áhrif á 

kaupákvörðun þeirra heldur en hefðbundnar markaðsaðferðir eins og sjónvarpsauglýsingar. Því 

meiri upplýsingar sem neytandinn aflar sér um vörur því meiri vitneskju og vitund öðlast hann 

um vörumerki sem í boði eru (Armstrong o.fl., 2014). 

Mat á valkostum 

Þegar neytandi hefur aflað sér upplýsinga um vörur er komið að því að meta viðeigandi valkosti 

á grundvelli upplýsingaleitarinnar. Á þessu stigi myndar neytandi sér viðhorf gagnvart 

vörumerkjum og notar matsferli til að taka ákvörðun um kaup, ekki er hægt að nota sama 

matsferlið við allar kaupaðstæður, heldur eru mismunandi matsferli fyrir mismunandi 

aðstæður. Það er undir einstaklingum komið að meta valkosti vörumerkis við sérhverjar 

kaupaðstæður (Armstrong o.fl., 2014). Eigendur vefverslana nýta sér oft aðferðir til að hvetja 

viðskiptavini til að kaupa í vefverslun og velja þann valkost fremur en að versla í hefðbundinni 

verslun. Margar vefverslanir bjóða upp á afsláttarkóða, fría heimsendingu eða fríar prufur en 

einnig fjölbreytt greiðslukerfi til að skila sem mestu virði til kaupenda og auka líkur á 

endurkaupum (Wu o.fl., 2014).   

Kaupákvörðun 

Eftir að neytandinn hefur aflað sér upplýsinga um vöruna er komið að vörukaupunum sjálfum. 

Algengast er að neytandi kaupi ákjósanlegustu vöruna, en tvennt getur haft áhrif á að 

kaupákvörðun hans breytist. Fyrri þátturinn er sá að ef álit nákominna aðila neytandans á 

vörunni er ekki það sama og hann bjóst við og seinni þátturinn er ef óvæntar aðstæður koma 

upp, til dæmis ef hagkerfið myndi breytast skyndilega til hins verra og laun viðkomanda myndu 

lækka (Armstrong o.fl., 2014). 

Eftirkaupaáhrif 

Eftirkaupaáhrif er síðasta stigið í kaupákvörðunarferlinu. Eftir að kaupum er lokið metur 

neytandi hvort að kaupin hafi staðist væntingar hans. Ef kaupin stóðust væntingar skilar það 

sér í ánægju neytanda og er hann líklegur til að mæla með vörunni við aðra. Aftur á móti ef 

neytandi er ósáttur og varan uppfyllti ekki væntingar hans mun hann líklega hvorki kaupa 
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vöruna aftur né mæla með henni við aðra (Armstrong o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að 

skynjað virði neytandans við að versla í vefverslun snýst ekki einungis um eiginleika vörunnar 

eða vefsíðunnar heldur einnig um fórnir viðskiptavinarins, eins og tímasparnað. Líklegt er að 

virði sem neytandi skynjar hafi áhrif á endurkaup, þegar neytandi skynjar mikið virði við 

tiltekna vefverslun kaupir hann yfirleitt aftur úr henni (Wu o.fl., 2014).  

Rannsókn Mainspring og Bain&Company (2000) sýnir að viðskiptavinur þarf að 

meðaltali að versla fjórum sinnum af tiltekinni vefverslun áður en verslunin geti hagnast af 

þeim viðskiptavini. Þess vegna er mikilvægt fyrir seljendur að átta sig á hvað veldur því að 

kaupendur kaupi aftur af vefverslun þeirra (Chiu, Wang, Fang og Huang, 2014). Seljendur ættu 

að tileinka sér að lofa ekki upp í ermina á sér um vörur sínar heldur aðeins lofa því sem varan 

hefur upp á að bjóða til að neytendur verði sem ánægðastir. Rödd óánægðra viðskiptavina er 

oft hærri en ánægðra viðskiptavina og neikvætt umtal dreifist yfirleitt hraðar en jákvætt umtal 

sem getur skaðað ímynd vörumerkisins töluvert. Til þess að koma í veg fyrir óánægða 

viðskiptavini ættu fyrirtæki að mæla ánægju viðskiptavina reglulega og hvetja þá til að kvarta 

ef þeir eru óánægðir svo fyrirtæki hafi kost á að bæta sig (Armstrong ofl., 2014). Þegar kemur 

að því að versla vöru eða þjónustu í vefverslun eru eftirkaupaáhrifin enn mikilvægari en í 

hefðbundinni verslun. Mikilvægt er að fyrirtæki taki skýrt fram að viðskiptavinir geti skipt eða 

skilað vörum þar sem margir viðskiptavinir hafa áhyggjur af því að geta það ekki þegar keypt 

er í vefverslun (Katawetawaraks og Wang, 2011). 

        Sumir fræðimenn hafa kannað hvaða þættir skipta máli þegar kemur að endurkaupum 

viðskiptavina á internetinu. Áhrifaþættir eru í grunninn tvö fræðileg sjónarhorn, skynjað virði 

(e. perceived value) og viðskiptakostnaður (e. transaction cost) (Wu o.fl., 2014). Parasuraman 

og Grewal (2000) nefna að skynjað virði sé mikilvægasti þátturinn til að sjá fyrir um ætlun 

endurkaupa (Chiu o.fl., 2014). Sjónarhornið um skynjað virði leggur fyrst og fremst áherslu á 

þá virðisþætti sem vara eða þjónusta hefur í huga neytanda, áætlaða kosti og galla í ferlinu við 

endurkaup. Viðskiptakostnaður við verslun á internetinu snýst meðal annars um tíma sem fer í 

upplýsingaleit og hættan um að vera svikinn um vöruna (Wu o.fl., 2014). 
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1.3 Fæðubótarefni 

1.3.1 Almennt um fæðubótarefni 

Samkvæmt skilgreiningu 2. gr. reglugerðar nr. 624/2004 eru fæðubótarefni skilgreind matvæli 

sem ætluð eru sem viðbót við venjulegt fæði og hafa hátt hlutfall vítamína, steinefna eða 

annarra efna sem hafa næringarleg eða lífeðlisleg áhrif og ætlað er að neyta í litlum skömmtum 

(Matvælastofnun, 2004). Efnin geta verið blönduð saman eða ein og sér og eru oft markaðssett 

sem hylki, pillur, töflur, duft, vökvaampúlur eða dropaglös. Fjölvítamín, lýsi, jurtir eða efni úr 

jurtum og próteinduft eru dæmi um fæðubótarefni (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, Guðjón 

Þorkelsson og Þóra Valsdóttir, 2008). Það er í hlut Matvælastofnunar að fylgjast með hvaða 

fæðubótarefni eru á markaði og hafa eftirlit með innflutningi þeirra (Matvælastofnun, 2004). 

Árið 2004 voru fæðubótarefni skilgreind af Evrópusambandinu sem matvæli og eru 

samræmdar reglur um flest öll atriði sem tengjast fæðubótarefnum innan Evrópu, en hvert land 

hefur þó sín landslög og reglugerðir. Skylda er að merkja umbúðir fæðubótarefna vel með 

heitinu „Fæðubótarefni” á sama stað og heiti vörunnar. Standa verður á pakkningu hver 

ráðlagður dagskammtur af vörunni er og vara verður neytendur við að neyta ekki meira af 

vörunni en ráðlagður dagskammtur segir til um. Taka verður skýrt fram á pakkningu að 

fæðubótarefni komi ekki í stað fjölbreyttrar fæðu og geyma skuli vöruna þar sem börn hvorki 

sjá eða ná til. Óheimilt er að selja eða dreifa fæðubótarefnum sem uppfylla ekki þessi skilyrði 

(Matvælastofnun, 2004). 

Samkvæmt Matvælastofnun flokkast töflur, hylki og sams konar vörur alltaf sem 

fæðubótarefni en vara sem inniheldur til dæmis einungis prótein eða kolvetni flokkast sem fæða 

þar sem um enga viðbót við fæðu er að ræða. Aftur á móti flokkast orku- og vítamínskot sem 

hafa hátt hlutfall vítamína, steinefna eða koffíns til fæðubótarefna (Matvælastofnun, 2004).  

Hafa ber í huga við kaup á fæðubótarefnum hvort efnin séu örugg, hversu stór 

skammtur er tekinn í einu og að um gæðavottuð efni sé að ræða (Paul og Smith, 2016). Jafnvel 

þó ýmis fæðubótarefni séu leyfð á markaðnum í dag eru þau ekki endilega hættulaus. Sum 

fæðubótarefni sem eru markaðssett sem fitubrennsluefni eða efni til að auka orku geta 

innihaldið falin innihaldsefni og samsetning sumra efna geta meðal annars valdið 

lifraskemmdum. Villandi fullyrðingar á pakkningum eins og fullyrðing um það að neysla 

vörunnar muni hafa í för með sér ákveðið hitaeiningatap eða minnkun á matarlyst eru með öllu 

óheimilar. Þar að auki er óheimilt að gefa í skyn eða staðhæfa að fæðubótarefni komi í veg 

fyrir eða lækni sjúkdóma (Matvælastofnun, 2004).  
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1.3.2 Helstu tegundir fæðubótarefna 

Bagchi, Debasis, Nair og Chadan (2013) skipta fæðubótarefnum upp í nokkra flokka, meðal 

annars vítamín, steinefni, amínósýrur og próteinríkar vörur og kreatín. Vítamínum má skipta í 

tvo flokka, annars vegar fituleysanleg vítamín og hins vegar vatnsleysanleg vítamín. A-, D-, 

E- og K-vítamín flokkast sem fituleysanleg vítamín. Vatnsleysanleg vítamín eru meðal annars 

B- og C-vítamín. 

Neytendur sem trúa því að vítamín og steinefni séu mikilvæg heilsubót taka gjarnan inn 

slík fæðubótarefni en vítamín stuðla að heilbrigði og virkni vefja og líffæra. Steinefni eru 

byggingareiningar í vefjum og þau sem eru nauðsynleg fyrir líkamann eru að minnsta kosti 16 

talsins, þar á meðal brennisteinn, fosfór, járn, kalíum, klór, magnesíum og natríum. Ekki er 

þörf á inntöku vítamína og steinefna ef mataræði er fjölbreytt og í góðu jafnvægi. Ofneysla 

vítamína og steinefna getur valdið eitrun og verið skaðleg, sérstaklega þau vítamín sem eru 

fituleysanleg auk ýmissa steinefna. Próteinríkar vörur og amínósýrur þjóna þeim tilgangi að 

auka á próteinforða líkamans til að byggja upp vöðva. Mörg fæðubótarefni innihalda ýmsar 

samsetningar af amínósýrum og próteinduft sem eru gjarnan markaðssettar fyrir 

vöðvauppbyggingu (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir o.fl., 2008). Þessar vörur eru vinsælar á meðal 

þeirra sem stunda mikla líkamsrækt (Bagchi o.fl., 2013). Þörf á próteini eykst við mikla 

áreynslu en það magn af próteini sem er umfram daglegu þörf hvers og eins byggir ekki 

endilega upp vöðva (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir o.fl., 2008). 

Ein afurð amínósýra er kreatín og er eitt áhrifaríkasta fæðubótarefnið til að örva vöðva 

líkamans, byggja þá upp og ná endurbata (e. recovery) (Bagchi o.fl., 2013). Kreatín myndast í 

lifrinni og flyst í vöðva líkamans þar sem það geymist, hægt er að fá kreatín meðal annars með 

neyslu á fiski og kjöti. Hlutverk kreatíns er að viðhalda háu hlutfalli af orku við vöðvasamdrátt 

og mikla áreynslu. Margt bendir til þess að neysla á amínósýrum með greinóttar hliðarkeðjur 

(e. BCAA) hafi jákvæð áhrif á uppbyggingu vöðva og rannsóknir sýna að neysla þess minnki 

tíðni próteineyðingar eftir æfingar og eykur tíðni uppbyggingar (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir 

o.fl., 2008). Fitubrennsluefni innihalda yfirleitt mikið af koffíni og grænu tei. Grænt te eykur 

efnaskipti líkamans getur þar með aukið brennslu (Bell, Dorsch, Mccreary og Hovey, 2004). Í 

rannsókn Goston og Correia (2010) voru þátttakendur spurðir hvaða fæðubótarefni þeir neyttu 

helst og voru það amínósýrur, brennsluefni, CLA fitusýrur, fjölvítamín, kreatín, próteinríkar 

vörur, þyngingarformúlur og vörur sem koma í stað fyrir máltíðir. Virkni þessara efna er 

margbreytileg og fæðubótarefnin notuð í mismunandi tilgangi. Hér að ofan eru aðeins taldar 

upp nokkrar tegundir fæðubótarefna en til eru mun fleiri tegundir fæðubótarefna.  
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Í rannsókn El Khoury og Antoine-Jonville (2012) kemur fram að konur notuðu frekar 

fæðubótarefni sem stuðla að bættri heilsu líkt og vítamín, steinefni og náttúruleg fæðubótarefni 

í samanburði við karlmenn. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á ungmennum og 

fæðubótarefnanotkun þeirra kom í ljós að marktækur munur var á notkun kreatíns og 

próteinríkum vörum meðal þeirra sem stunduðu mikla hreyfingu og þeim sem stunduðu litla 

hreyfingu. Þeir sem stunduðu mikla hreyfingu notuðu kreatín og próteinríkar vörur í mun meiri 

mæli en þeir sem stunduðu litla hreyfingu (Bell o.fl., 2004). 

1.3.3 Ástæður fyrir notkun fæðubótarefna 

Ástæður þess að einstaklingar neyta fæðubótarefna eru misjafnar eftir því hvaða tegunda er 

neytt (Bell o.fl., 2004). Ávinningur fæðubótarefna er samt sem áður ekki vel þekktur (El 

Khoury og Antoine-Jonville, 2012). Markaðssetning fæðubótarefna getur verið á gráu svæði 

þar sem þau eru oft markaðssett með þeirri sannfæringu að fólk eigi að sjá skjótan árangur með 

inntöku þeirra. Meðal annars eigi þau að hjálpa til við að auka vöðvamassa, minnka líkamsfitu 

og við þyngdarstjórnun (Goston og Correia, 2010). 

Fram kemur í rannsóknum El Khoury og Antoine-Jonville (2012) og Goston og Correia 

(2010) að fólk undir þrítugt neytir aðallega fæðubótarefna í þeim tilgangi að auka vöðvamassa, 

en fólk eldri en 45 ára neytir frekar fæðubótarefna í þeim tilgangi að koma í veg fyrir veikindi 

í framtíðinni. Með aldrinum minnkar bæði vöðvamassi og styrkur einstaklinga en nokkrar 

rannsóknir hafa þó sýnt fram á að neysla á kreatíni með styrktaræfingum geti aukið vöðvamassa 

og styrkt líkamann meira en styrktaræfingar einar og sér meðal eldra fólks. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að neysla á kreatíni og próteini samtímis sé áhrifarík leið til að auka 

vöðvamassa og styrk hjá yngra fólki (Candow o.fl., 2008). Samkvæmt rannsókn El Khoury og 

Antoine-Jonville (2012) notuðu karlmenn aðallega fæðubótarefni í þeim tilgangi að bæta á sig 

vöðvamassa og missa líkamsfitu en konur aðallega til að koma í veg fyrir sjúkdóma í 

framtíðinni.  

Fæðubótarefni eru notuð á meðal margra en einstaklingar sem stunda mikla líkamsrækt 

eru oft talsmenn þeirra og telja kaup á fæðubótarefnum mikilvæg. Rannsókn El Khoury og 

Antoine-Jonville (2012) leiddi í ljós að karlmenn sem stunda reglulega líkamsrækt nota yfirleitt 

meira af fæðubótarefnum en aðrir. Mikill fjöldi þjálfara hefur takmarkaða þekkingu á 

fæðubótarefnum og eru oft að ráðleggja ungum einstaklingum um kaup á fæðubótarefnum til 

að hagnast fjárhagslega af því (El Khoury og Antoine-Jonville, 2012). 

Vegna vaxandi vandamáls offitu meðal ungmenna hefur rannsókn á heilsu þeirra verið 

skoðuð og kannað hvaða næringu þau innbyrða. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Kanada 
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um fæðubótarefnanotkun unglinga á aldrinum 13-19 ára var algengara hjá strákum en stelpum 

að nota bæði kreatín og þvagræsilyf. Strákar voru líklegri til að vera sannfærðir um að kreatín 

myndi bæta líkamlega frammistöðu þeirra til muna en stelpur. Algengt var á meðal stelpna að 

nota náttúrulyf sem ýta undir þyngdartap. Einnig kom fram að eldri hópur þátttakenda í 

rannsókninni sem stunduðu mikla hreyfingu voru líklegri til að nota fæðubótarefni eins og 

kreatín og prótein. Þau ungmenni sem stunduðu mikla hreyfingu trúðu því að fjölvítamín, 

kreatín, L-karnitín og prótein myndi bæta líkamlega frammistöðu þeirra. Dregnar voru þær 

ályktanir úr rannsókninni að unglingar sem nota ýmsar tegundir fæðubótarefna gætu hafa byggt 

skoðanir sínar og viðhorf á sannfæringu sinni um að tiltekin fæðubótarefni efli frammistöðu 

þeirra en oft á tíðum skortir þeim raunverulegar upplýsingar um efnin (Bell o.fl., 2004).  

Jafnvel þó konur hafi yfirleitt haft meiri áhyggjur af eigin líkamsþyngd en karlar í 

gegnum tíðina hafa rannsóknir sýnt að karlar finni einnig fyrir þessum áhyggjum. Margar 

rannsóknir eru til sem hafa rannsakað óheilbrigðar aðferðir sem notaðar eru til að grennast en 

minna hefur verið rannsakað um óheilbrigðar aðferðir við að bæta á sig vöðvamassa (Field 

o.fl., 2005).  

 

2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki þar sem þátttakendur rannsóknarinnar voru 

ýmist meðlimir íþróttahópa á Fésbók, fésbókarvinir rannsakenda, fésbókarvinir 

fjölskyldumeðlima rannsakenda eða vina rannsakenda. Þátttakendur voru samtals 556, 

kynjahlutfallið var nokkuð jafnt, 54,5% þátttakenda voru konur og 45,5% karlar. Rannsakendur 

fengu svör frá hinum ýmsu aldurshópum, allt frá 16 ára eða yngri upp í 50 ára eða eldri. 

Þátttakendur undir tvítugt voru 12,7%. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 21-25 ára eða 

36,1% sem gæti stafað af því að rannsakendur eru sjálfir á því aldursbili og þar með einnig 

margir fésbókarvinir þeirra. Næst fjölmennasta aldursbilið var frá 26-30 ára eða 19,9% en 

31,3% þátttakenda voru 31 árs eða eldri. 

 

2.2 Rannsóknarsnið 

Megindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu hjá rannsakendum þar sem könnunin var í formi 

spurningalista sem deilt var í gegnum samfélagsmiðilinn Fésbók (sjá spurningalista í viðauka 

A). Netkönnuninni var deilt á fésbókarvegg rannsakenda og í lokuðum íþróttahópum á Fésbók, 
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einnig var könnuninni deilt af fjölskyldumeðlimum og vinum rannsakenda til að ná til breiðari 

hóps. Spurningakannanir eru góð leið til að afla gagna og teljast réttmætar því að rannsóknir 

hafa sýnt að sterk tengsl séu á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir raunverulega 

(Þorlákur Karlsson, 2003). 

 

2.3 Mælitæki 

Spurningar í spurningalistanum voru samdar af rannsakendum með það markmið að leiðarljósi 

að svara rannsóknarspurningum þeirra. Einnig var stuðst við rannsókn Goston og Correia 

(2010) þar sem könnuð voru áhrif inntöku fæðubótarefna á fólk sem stundar líkamsrækt. 

Rannsakendur lögðu mikla vinnu í uppsetningu spurningarlistans og samspil spurningar og 

svarkosta þar sem skýrleiki var hafður að leiðarljósi til að tryggja áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningarlistinn samanstóð af 20 spurningum, 14 almennum spurningum og 6 

bakgrunnsspurningum og voru allar spurningar fjölvalsspurningar (sjá viðauka A). Í nokkrum 

spurningum var hægt að velja svarmöguleikann „annað” og þar gátu þátttakendur skrifað sitt 

eigið svar ef þeim fannst enginn valmöguleikinn eiga við. 

Könnuninni var skipt upp í fimm hluta, fyrsti hluti sneri að kaupum á internetinu almennt, 

annar hluti innihélt spurningar um kaup á fæðubótarefnum og þriðji hlutinn um kaup á 

fæðubótarefnum á internetinu. Fjórði hluti innihélt aðeins eina spurningu sem kannaði hversu 

oft þátttakendur hreyfðu sig. Fimmti og síðasti hluti voru bakgrunnsspurningar. 

        Í upphafi spurningalistans voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu keypt vöru eða 

þjónustu í vefverslun. Þeir sem svöruðu spurningunni játandi voru spurðir um ástæðu þess og 

sama gildir um þá sem svöruðu spurningunni neitandi. Þátttakendur gátu valið allar þær 

ástæður sem þeim fannst viðeigandi. Í lok fyrsta hluta voru þátttakendur spurðir hvort þeir 

töldu að rafrænt umtal um vöru hefði mikil eða lítil áhrif á kaup sín almennt. Svarmöguleikarnir 

við þessari spurningu voru á fimm stiga Likert kvarða, frá mjög mikil áhrif til mjög lítil áhrif. 

Þátttakendur voru í næsta hluta könnunarinnar spurðir hvort þeir hefðu keypt 

fæðubótarefni, þeir þátttakendur sem svöruðu neitandi fóru beint í fjórða hluta og svöruðu 

spurningunni um hreyfingu og þar á eftir bakgrunnsspurningum. Þeir þátttakendur sem svöruðu 

játandi voru spurðir í hvaða tilgangi þeir notuðu fæðubótarefni og hvers konar fæðubótarefni 

þeir notuðu, í þessum spurningum gátu þátttakendur valið alla þá valkosti sem áttu við þá. 

Næstu spurningar könnuðu hvað leiddi til kaupa á fæðubótarefnum og hversu hárri fjárhæð á 

mánaðargrundvelli þátttakendur væru í kaup á fæðubótarefnum. Í þriðja hluta voru 
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þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu keypt fæðubótarefni í vefverslun, þeir sem svöruðu 

neitandi voru spurðir um ástæðu þess. Þátttakendur sem svöruðu játandi voru einnig spurðir 

um ástæðu þess og hvort þeir hefðu keypt af íslenskum eða erlendum vefverslunum eða hvoru 

tveggja. Því næst var komið að fjórða hluta spurningalistans og voru þátttakendur þar spurðir 

að því hversu oft í viku þeir reyna á sig líkamlega meira en 30 mínútur í senn. Í fimmta og 

síðasta hluta könnunarinnar var komið að bakgrunnsspurningum sem sneru að kyni, aldri, 

hjúskaparstöðu, hver staða þátttakenda á atvinnumarkaði væri, hvert hæsta menntunarstig 

þeirra væri og að lokum búsetu. 

 

2.4 Framkvæmd 

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningum rannsakanda sem voru fjórar 

talsins. Fyrir það fyrsta vildu rannsakendur kanna hvort að þeir einstaklingar sem stunda 

hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku kaupi fæðubótarefni fyrir hærri fjárhæð en þeir sem 

hreyfa sig sjaldnar. Næsta rannsóknarspurning var að kanna hvort karlar sem ekki hafa lokið 

háskólanámi verji að meðaltali hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum en þeir sem eru 

háskólamenntaðir. Þriðja rannsóknarspurningin var að kanna hvort konur versli frekar við 

íslenskar vefverslanir en karlar. Síðasta rannsóknarspurningin var svo að kanna hvort að konur 

taki meira mark á rafrænu umtali um vöru eða þjónustu þegar kemur að kaupum þeirra en 

karlar. 

Fyrsta skref rannsóknarinnar var að leita eftir svipuðum rannsóknum til að styðjast við 

og síðan var útbúinn spurningalisti. Spurningalistinn var lesinn mjög vel yfir af rannsakendum 

og því næst tók við ferli þar sem Hugi Sævarsson, framkvæmdastjóri Birtingahússins og 

Þorlákur Karlsson, rannsóknarstjóri Maskínu fóru ítarlega yfir spurningalistann og var hann 

síðan endurbættur af rannsakendum eftir athugasemdir frá þeim. Þar á eftir var þátttakendum 

safnað saman í forprófunarhóp og spurningalistinn prófaður af 20 manns. Eftir þó nokkrar 

uppbyggilegar athugasemdir frá forprófunarhópi var spurningalistinn endurbættur á ný. Eftir 

það var Þorlákur Karlsson aftur beðinn um að fara yfir spurningalistann og var spurningalistinn 

endurbættur enn frekar af rannsakendum eftir nokkrar athugasemdir frá Þorláki og þá var 

spurningalistinn loksins tilbúinn. Spurningalistinn var settur upp á rafrænt form í gegnum 

vefsíðuna Google Forms, þar á eftir var spurningalistinn kerfisprófaður til að ganga úr skugga 

um að netkönnunin virkaði eins og hún átti að gera. Netkönnuninni var síðan deilt á íþróttahópa 

á Fésbók en einnig á meðal fésbókarvina rannsakenda. Rannsakendur huguðu vel að hönnun 

og útliti netkönnunarinnar til að draga úr brottfalli meðal þeirra sem byrja að svara. 
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Rannsakendur stilltu netkönnunina þannig að þátttakendum birtust svarmöguleikar spurninga 

í handahófskenndri röð þar sem við átti, líkt og í þeim spurningum sem sneru að ástæðum eða 

slíkum upptalningum. En þær spurningar sem innihéldu já eða nei sem svarmöguleika, voru á 

raðkvarða eða voru bakgrunnsspurningar birtust öllum þátttakendum eins. 

Þátttakendur voru upplýstir áður en þeir hófu þátttöku sína í netkönnunni um að farið 

yrði með öll svör sem trúnaðarmál, ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og 

þátttakendum væri ekki skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild sinni. 

Þátttakendur voru þó hvattir af rannsakendum að gefa sér tíma til að svara sem flestum 

spurningum svo að niðurstöður yrðu sem áreiðanlegastar. Símanúmer og netföng rannsakenda 

voru einnig birt svo þátttakendur gætu haft samband ef einhverjar spurningar vöknuðu varðandi 

spurningalistann. Í lok könnunarinnar var þátttakendum þakkað fyrir þátttökuna.  

 

2.5 Úrvinnsluaðferðir 

Þegar niðurstöður úr vefkönnunarforritinu Google Forms lágu fyrir voru gögnin færð yfir í 

forritið Microsoft Excel þar sem gögnin voru hreinsuð. Í Microsoft Excel var notast við Pivot 

töflur þar sem bakgrunnsbreytum var keyrt við ýmsar spurningar úr könnuninni sem 

rannsakendum þóttu áhugaverðar og svöruðu rannsóknarspurningum. Úr niðurstöðum voru 

ýmist útbúin súlurit eða töflur. Forritið SPSS Statistics 19.0 var einnig notað við úrvinnslu 

gagna þar sem gögn voru fyrst færð yfir á tölulegt form í Excel og þaðan færð yfir í SPSS þar 

sem framkvæmd voru t-próf. Niðurstöðum var síðan safnað saman og þær túlkaðar af 

rannsakendum.  

 

3 Niðurstöður 

3.1 Kaup í vefverslun 

Í byrjun spurningarlistans voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu keypt vöru eða 

þjónustu í vefverslunum, það voru 556 manns sem svöruðu spurningunni. Mikill meirihluti 

svaraði játandi eða um 90% og 10% svaraði neitandi. Þegar kyn þátttakenda voru borin saman 

við hvort að þátttakendur hefðu verslað vöru eða þjónustu í vefverslunum þá höfðu rúmlega 

55% kvenna verslað í vefverslunum á móti tæplega 45% karla. Af þeim 497 sem höfðu keypt 

vöru eða þjónustu í vefverslun voru 493 sem svöruðu spurningunni um hver væri ástæða þess 

að hafa keypt vöru eða þjónustu í gegnum vefverslanir. Í þeirri spurningu gátu þátttakendur 

valið alla þá valkosti sem þeir töldu eiga við sig. Flestir merktu við hversu þægilegt og fljótlegt 
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væri að versla í vefverslun, næstflestir völdu möguleikann á að hægt væri að skoða hvað sem 

er, hvenær sem er og hvar sem er. Þriðja helsta ástæðan var sú að betri yfirsýn yfir 

verðsamanburð og tilboð fengist með því að versla í vefverslun og sú fjórða var betri yfirsýn 

yfir vöruúrval. 

 

Mynd 2: Ástæður að hafa keypt vöru eða þjónustu í vefverslun 

Af þeim 59 þátttakendum sem sögðust ekki hafa keypt vöru eða þjónustu í vefverslun voru 54 

sem svöruðu spurningunni um hver væri ástæða þess að hafa ekki keypt vöru eða þjónustu í 

vefverslun. Þátttakendur var gefinn kostur að velja alla þá valkosti sem við áttu. Flestir 

þátttakendur merktu við þann valmöguleika að vilja fá ráðleggingar frá starfsfólki í verslun, 

næst á eftir valmöguleikann á að sjá vöruúrvalið með berum augum í hefðbundinni verslun.  

Þriðja helsta ástæða þess að þátttakendur höfðu ekki keypt vöru eða þjónustu í vefverslun var 

sú að þeir vildu ekki þurfa að borga sendingarkostnað. 
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Mynd 3: Ástæður að hafa ekki keypt vöru eða þjónustu í vefverslun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir töldu að rafrænt umtal hafi mikil eða lítil áhrif á 

kaup þeirra almennt. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni og rúmur helmingur þátttakenda 

eða 52% töldu að rafrænt umtal hefði mjög mikil eða frekar mikil áhrif á kaup sín. Aðeins 

rúmlega 16% þátttakenda töldu að rafrænt umtal hefði mjög lítil eða frekar lítil áhrif á kaup 

sín, en tæp 32% þátttakenda töldu að rafrænt umtal hefði miðlungs áhrif á kaup sín. Það voru 

554 þátttakendur sem svöruðu bæði spurningunni hvort að rafrænt umtal hafi lítil eða mikil 

áhrif á kaup þeirra og af hvaða kyni þeir væru. Svör karla og kvenna voru borin saman þar sem 

fjöldi kvenna var 302 en fjöldi karla 252. Meðaltal kynja við spurningunni var borið saman við 

spurninguna hvort að rafrænt umtal hefði lítil eða mikil áhrif og sú spurning var sett á fimm 

punkta Likert kvarða. Svarmöguleikinn ,,mjög mikil áhrif” hafði stuðulinn 5, ,,frekar mikil 

áhrif” hafði stuðulinn 4, ,,í meðallagi” hafði stuðulinn 3, ,,frekar lítil áhrif” hafði stuðulinn 2 

og ,,mjög lítil áhrif” hafði stuðulinn 1. Meðaltal karla við spurningunni var 3,26 en meðaltal 

kvenna var örlítið hærra eða 3,57. Framkvæmt var t-próf í SPSS með 95% öryggisbili til að 

kanna hvort að marktækur munur væri á milli meðaltala karla og kvenna um hvort að rafrænt 

umtal hefði mikil eða lítil áhrif á kaup þeirra almennt. Frumbreytan var kyn og fylgibreytan 

var hvort að rafrænt umtal hafi lítil eða mikil áhrif á kaup almennt. Samkvæmt niðurstöðum úr 

SPSS var p-gildið 0,001 sem er lægra en marktektarstigið 0,05 og því má segja með 95% vissu 

að martækur munur sé á milli svara frá körlum og konum hvort þau telji að rafrænt umtal hafi 

áhrif á kaup sín. 
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Borin voru saman svör þeirra sem hafa keypt vöru eða þjónustu í vefverslun og þeirra 

sem ekki hafa keypt vöru eða þjónustu í vefverslun við spurninguna hvort að rafrænt umtal hafi 

mikil eða lítil áhrif á kaup þeirra almennt. Valmöguleikarnir við spurningunni hvort að rafrænt 

umtal hafi mikil eða lítil áhrif á kaup voru settir á fimm punkta Likert kvarða þar sem 

rannsakendur gátu reiknað út meðaltal svara. Meðaltal þeirra sem hafa keypt vöru eða þjónustu 

í vefverslun var reiknað út og var 3,48 en meðaltalið hjá þeim sem hafa ekki keypt vöru eða 

þjónustu í vefverslun var 2,98. 

Þátttakendur voru síðar í spurningarlistanum spurðir hvort þeir hefðu keypt 

fæðubótarefni og fengust 556 svör við þeirri spurningu, af þeim höfðu rúm 82% keypt 

fæðubótarefni en tæplega 18% ekki keypt. Þessar niðurstöður voru bornar saman við hve 

margir hefðu keypt fæðubótarefni í vefverslun og hve margir ekki. Af þeim 457 þátttakendum 

sem höfðu bæði keypt vöru eða þjónustu í vefverslun og fæðubótarefni voru spurðir hvort þeir 

hefðu keypt fæðubótarefni í vefverslun. 298 manns eða rúmlega 65% svöruðu játandi að hafa 

keypt fæðubótarefni í vefverslun en 159 manns eða tæp 35% svöruðu neitandi. Eins og sjá má 

á mynd 4 er töluverður munur á þeim sem hafa keypt vöru eða þjónustu í vefverslun og þeim 

sem hafa keypt fæðubótarefni í vefverslun. 

 

 

Mynd 4: Samanburður milli almennra kaupa og fæðubótarefna í vefverslun 
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3.2 Kaup á fæðubótarefnum 

Það voru 556 manns sem svöruðu spurningunni hvort þeir hefðu keypt fæðubótarefni eða ekki, 

þar af voru rúmlega 82% sem svöruðu játandi en tæplega 18% sem svöruðu neitandi. 

Rannsakendur könnuðu hvort að kynjamunur væri á þeim sem höfðu keypt fæðubótarefni en 

ekki var mikill munur á milli svara, 84% karla höfðu keypt fæðubótarefni og 81% kvenna 

höfðu keypt fæðubótarefni. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu því játandi að hafa keypt fæðubótarefni voru spurðir í 

hvaða tilgangi þeir nota helst fæðubótarefni og gátu þeir valið alla þá valmöguleika sem áttu 

við. Eins og sést á mynd 5 voru flestir sem svöruðu því að helsta ástæða þess að þeir notuðu 

fæðubótarefni væri til að auka alhliða árangur, þar á eftir til að auka vöðvamassa. Þriðja 

algengasta ástæðan var til þess að endurheimta töpuð næringarefni og fjórða ástæðan var til að 

léttast.  

 

Mynd 5: Samanburður á ástæðum fyrir notkun fæðubótarefna 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvaða fæðubótarefni þeir kaupa og gátu þeir valið alla 

þá valmöguleika sem við áttu. Eins og sjá má á mynd 6 var algengasta svarið próteinríkar vörur, 

þar á eftir fjölvítamín og/eða steinefni, þar næst amínósýrur og svo kreatín. 
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Mynd 6: Samanburður á tegundum fæðubótarefna 

 

Af þeim 457 þátttakendum sem höfðu keypt fæðubótarefni voru 453 sem gáfu upp hvaða 

ástæða lægi að baki við kaupin. Algengasta ástæða fyrir kaupum á fæðubótarefnum var sú að 

þátttakendur ákváðu upp á eigin spýtur að kaupa sér þau, en 220 manns eða tæp 49% sögðu 

það vera ástæðuna. Næst algengasta ástæðan var sú að þátttakendur höfðu fengið meðmæli frá 

vin eða æfingarfélaga en rúmlega 23% völdu þá ástæðu. Þriðja helsta ástæðan eða frá rúmlega 

15% þátttakenda var að hafa fengið meðmæli frá þjálfara. Þegar svör kynja voru borin saman 

við spurninguna hvað leiddi til kaupa á fæðubótarefnum kom í ljós að svörin voru nokkuð jöfn 

óháð kyni. 

Rannsakendum fannst áhugavert að kanna hvort hjúskaparstaða þátttakenda hefði áhrif 

á hvað hefði leitt til kaupa þeirra á fæðubótarefnum. Hjúskaparstaða þátttakenda var 

endurkóðuð og þeir sem voru í staðfestri sambúð, í sambúð eða föstu sambandi voru dregnir 

saman í hópinn „í sambandi” og þeir þátttakendur sem voru einhleypir og fráskilnir voru 

dregnir saman í hópinn „einhleyp(ur)”. Eftir að hafa endurkóðað hjúskaparstöðu þátttakenda 

voru svör hópanna tveggja borin saman við spurninguna um hvaða ástæða lægi að baki við 

kaup á fæðubótarefnum. Eins og sést á mynd 7 voru flestir þátttakendur sem ákváðu sjálfir að 

kaupa sér fæðubótarefni, þó voru aðeins fleiri þátttakendur sem voru einhleypir sem ákváðu 

það sjálfir heldur en þeir sem voru í sambandi. Ástæður kaupa voru mjög jafnar óháð því hvort 

þátttakendur voru í sambandi eða einhleypir. 
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Af þeim 457 þátttakendum sem svöruðu því játandi að hafa keypt fæðubótarefni svöruðu allir 

spurningunni um hversu miklum fjármunum þeir verja í kaup á fæðubótarefnum á mánuði. 

Flestir eða rúmlega 44% sem merktu við þeir vörðu minna en 5.000 krónum á mánuði, þar á 

eftir völdu næstflestir eða tæplega 34% að þeir verji á bilinu 5.000-9.999 krónum á mánuði í 

kaup á fæðubótarefnum. Tæplega 10% vörðu á bilinu 10.000-14.999 krónum á mánuði í kaup 

á fæðubótarefnum og rúm 12% vörðu 15.000 krónum eða hærri fjárhæð á mánuði. 

Rannsakendur báru saman svör þeirra sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku og 

þeirra sem æfðu þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku. Valmöguleikar við spurningunni „Hversu 

oft að meðaltali stundar þú hreyfingu sem reynir á líkamlega í a.m.k. 30 mínútur í senn” voru 

endurkóðaðir þar sem þeir sem æfðu þrisvar sinnum eða sjaldnar voru dregnir saman í einn hóp 

og þeir sem æfðu fjórum sinnum eða oftar voru dregnir saman í annan hóp. Þátttakendur sem 

æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku voru 333 talsins en þeir sem æfðu þrisvar sinnum eða 

sjaldnar í viku voru samtals 124. Eins og sést á mynd 8 voru tæplega 37% þeirra sem stunda 

hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku sem verja 5.000 krónum eða minna á mánuði í 

fæðubótarefni. Hlutfall þeirra sem æfa þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku og verja sömu 

upphæð í kaup á fæðubótarefni er rúmlega 65%. Rúmlega 35% þátttakenda sem stunda 

hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku verja 5.000-9.999 krónum á mánuði í kaup á 

fæðubótarefnum á móti tæplega 31% þeirra sem stunda hreyfingu þrisvar sinnum eða sjaldnar 

í viku og verja sömu upphæð í kaup á fæðubótarefnum. 

Mynd 7: Samanburður á hjúskaparstöðu og hvað olli kaupum á fæðubótarefnum 
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Það var enginn þátttakandi sem stundaði hreyfingu þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku 

og keypti fæðubótarefni fyrir 20.000 krónur eða meira á mánuði. Þeir þátttakendur sem 

stunduðu hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku vörðu að meðaltali 8.855 krónum í 

fæðubótarefni á mánuði en þeir sem stunduðu hreyfingu þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku 

vörðu að meðaltali 5.425 krónum á mánuði í fæðubótarefni þar sem meðaltalið reiknast út frá 

miðgildi hvers bils fyrir sig. Framkvæmt var t-próf í SPSS með 95% öryggisbili þar sem kannað 

var hvort að marktækur munur væri á milli meðaltala þeirra sem stunda hreyfingu fjórum 

sinnum eða oftar í viku og þeirra sem stunda hreyfingu þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku og 

hversu miklum fjármunum þeir verja í kaup á fæðubótarefni á mánaðargrundvelli. Niðurstöður 

sýndu að p-gildið var töluvert lægra en marktektarstigið sem var 0,05 svo að við getum sagt 

með 95% vissu að marktækur munur er á milli fjárhæðar sem varið er í fæðubótarefni þeirra 

þátttakenda sem stunda hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku og þeirra sem stunda 

hreyfingu þrisvar sinnum eða sjaldnar í viku. 

 

 

Mynd 8: Samanburður milli hreyfingar og fjárhæðar í kaup á fæðubótarefnum 

Í bakgrunnsspurningunum voru þátttakendur spurðir hvert hæsta menntunarstig þeirra væri og 

voru valmöguleikarnir endurkóðaðir. Þeir sem höfðu lokið við grunnnám eða framhaldsnám úr 

háskóla voru dregnir saman í einn hóp og þeir sem höfðu lokið við grunnskóla eða 

framhaldsskóla voru dregnir saman í annan hóp. Rannsakendur báru síðan saman svör þeirra 

sem höfðu lokið við háskólanám og þeirra sem höfðu ekki lokið við háskólanám, við 

spurninguna um hversu miklum fjármunum þeir verja í kaup á fæðubótarefnum að meðaltali á 
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mánuði. Meðaltal fjárhæðar sem fer í kaup á fæðubótarefni á mánuði var reiknuð út frá miðgildi 

hvers bils fyrir sig. 

Það voru samtals 354 þátttakendur sem svöruðu bæði spurningunni um hversu miklum 

fjármunum þeir verja í fæðubótarefni á mánuði og menntunarstig, þar af voru 116 karlar og 

238 konur. Fjöldi þeirra sem hafði lokið við háskólanám var 180 en þeir sem höfðu ekki lokið 

við háskólanám voru 174 talsins. Háskólamenntað fólk varði að meðaltali 7.614 krónum á 

mánuði í fæðubótarefni en þeir sem höfðu ekki háskólamenntun vörðu að meðaltali 7.954 

krónum á mánuði í fæðubótarefni. Framkvæmt var t-próf í SPSS með 95% öryggisbili þar sem 

frumbreytan var menntunarstig og fylgibreytan var hvaða upphæð fólk ver að meðaltali á 

mánuði í fæðubótarefni. Niðurstöður sýndu að p-gildið var 0,538 sem er hærra en 

marktektarstigið 0,05 og þar af leiðandi má segja með 95% vissu að ekki sé marktækur munur 

á meðaltali þeirra með háskólamenntun og þeirra sem hafa ekki lokið háskólamenntun. Einnig 

báru rannsakendur saman kyn þátttakenda við sömu spurningu, karlar sem höfðu lokið við 

háskólamenntun voru 72 talsins og vörðu að meðaltali 8.943 krónum á mánuði í fæðubótarefni 

en karlar sem höfðu ekki háskólamenntun voru 44 og vörðu að meðaltali 10.027 krónum á 

mánuði í fæðubótarefni. Sett var upp t-próf í SPSS með 95% öryggisbili og niðurstöður sýndu 

að p-gildið var 0,371 sem er hærra en marktektarstigið 0,05 og því má segja með 95% vissu að 

ekki sé marktækur munur á meðaltali milli svara frá körlum með háskólamenntun og körlum 

sem ekki hafa háskólamenntun. Konur sem höfðu háskólamenntun voru 108 talsins og vörðu 

að meðaltali 6.728 krónum á mánuði í fæðubótarefni en meðaltal þeirra kvenna sem ekki höfðu 

lokið við háskólamenntun var 7.252 kr. á mánuði og voru þær 130 talsins. Framkvæmt var t-

próf í SPSS með 95% öryggisbili og niðurstöður sýndu að p-gildið var 0,357 sem er hærra en 

marktektarstigið 0,05. Þar með er hægt að segja með 95% vissu að ekki sé marktækur munur á 

meðaltali upphæðar sem háskólamenntaðar konur verja á mánuði í kaup á fæðubótarefnum og 

þeirra kvenna sem ekki hafa lokið háskólamenntun.  

 

3.3 Kaup á fæðubótarefnum í vefverslun 

Allir þátttakendur svöruðu spurningunni hvort þeir hafi keypt fæðubótarefni eða ekki, rúmlega 

82% sögðust hafa keypt fæðubótarefni en tæplega 18% sögðust ekki hafa keypt fæðubótarefni. 

Þátttakendur sem höfðu keypt fæðubótarefni fengu spurninguna hvort þeir hefðu keypt 

fæðubótarefni í vefverslun eins og sjá má á mynd 9 höfðu rúmlega 65% þátttakenda einnig 

keypt fæðubótarefni í vefverslun en tæplega 35% höfðu ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun. 
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Mynd 9: Samanburður milli kaupa á fæðubótarefnum almennt og í vefverslun 

Rannsakendur báru saman svör kynja við spurningunni hvort þeir hafi keypt fæðubótarefni í 

vefverslun, 192 karlar svöruðu spurningunni og 218 konur. Svör kynja voru mjög jöfn en 72% 

karla sögðust hafa keypt fæðubótarefni í gegnum vefverslanir en 70% kvenna. Þá voru 27% 

karla sem höfðu ekki keypt fæðubótarefni í vefverslunum og 29% kvenna. Þeir sem höfðu 

keypt fæðubótarefni í vefverslunum voru 298 talsins og flestir á þrítugsaldri. Eins og sjá má á 

mynd 10 voru tæplega 38% þátttakenda á aldursbilinu 21-25 ára og rúmlega 26% á aldursbilinu 

26-30 ára og fjöldinn fór svo minnkandi með hækkandi aldri. Sá aldursflokkur sem hafði 

sjaldnast keypt fæðubótarefni í vefverslunum var fólk á aldrinum 46-50 ára. 

 

Mynd 10: Aldur þeirra sem hafa keypt fæðubótarefni í vefverslun 

Af þeim 298 sem sögðust hafa keypt fæðubótarefni í vefverslun voru flestir búsettir í Reykjavík 

eða nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur eða tæplega 75% en aðeins um 20% þeirra sem hafa 

keypt fæðubótarefni í vefverslun eru af landsbyggðinni. Mismunurinn gæti þó stafað af því að 
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flestir þátttakenda í spurningakönnuninni voru búsettir í Reykjavík eða 

nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur eða samtals 79% þátttakenda. 

Þátttakendur sem svöruðu spurningunni um hvort þeir hafi keypt fæðubótarefni í 

vefverslun voru 389 talsins, 49% af þeim eru búsettir í Reykjavík, 27% búa í 

nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur, 17% búa á landsbyggðinni og 6% eru búsettir erlendis.  

Rannsakendur könnuðu búsetu þeirra þátttakenda sem höfðu keypt fæðubótarefni í 

vefverslun. Það voru rúmlega 83% þeirra sem búsettir eru á landsbyggðinni sem höfðu keypt 

fæðubótarefni í vefverslunum, tæplega 72% af þeim sem eru búsettir í Reykjavík og tæplega 

65% þeirra sem búa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur. 

Af þeim 298 þátttakendum sem sögðust hafa keypt fæðubótarefni í vefverslun voru 294 

sem svöruðu því hvaða ástæða lægi þar að baki. Helstu ástæður voru þægindi, betra verð og 

tímasparnaður. Rannsakendur vildu bera saman ástæðu þátttakenda fyrir að kaupa 

fæðubótarefni í vefverslun og aldur þeirra. Aldur þátttakenda var endurkóðaður og skipt upp í 

fimm hópa, fyrsti hópurinn voru þátttakendur undir tvítugt, næsti hópur voru þátttakendur á 

þrítugsaldri, sá þriðji þátttakendur á fertugsaldri, svo fimmtugsaldri og síðasti hópurinn 

þátttakendur eldri en fimmtugt. Tæplega 64% svara voru frá þátttakendum á þrítugsaldri. Eins 

og sést í töflu 1 töldu þátttakendur undir þrítugt að helsta ástæða fyrir því að versla 

fæðubótarefni í vefverslunum væru þægindin við að þurfa ekki að fara í hefðbundna verslun. 

Helsta ástæða þátttakenda yfir þrítugt var betra verð. Enginn þátttakandi yfir þrítugt valdi þann 

möguleika að auðveldara væri að bera saman verð í vefverslun, aðeins þátttakendur undir 

þrítugt.  
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Tafla 1: Samanburður milli ástæðu kaup á fæðubótarefnum í vefverslun og aldurs 

 

Alls voru 294 þátttakendur sem svöruðu spurningunni um hver sé helsta ástæða þess að hafa 

keypt fæðubótarefni í vefverslun, en 293 þátttakendur svöruðu einnig spurningunni af hvaða 

kyni þeir væru. Kyn þátttakenda voru borin saman við ástæður þess að hafa verslað í 

vefverslun, í ljós kom að flestar konur eða 30% töldu að þægindi væri helsta ástæða þeirra en 

flestir karlar eða 30% töldu að betra verð væri helsta ástæða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ástæða fyrir kaupum 

á fæðubótarefnum í 

vefverslun 

Meðaltal 

allra 

aldurshópa 

Yngri en 

20 ára 

21-30 

ára 

31-40 

ára 

41-50 

ára 

Eldri en 

50 ára 

Þægindi 27,1% 39,4% 26,2% 29,2% 26,3% 14,3% 

Betra verð 25,3% 9,1% 24,1% 33,3% 31,6% 28,6% 

Tímasparnaður 15,8% 6,1% 15,5% 16,7% 26,3% 14,3% 

Betri yfirsýn 

yfir vöruúrval 
12,7% 12,1% 11,8% 14,6% 10,5% 14,3% 

Önnur ástæða 8,0% 9,1% 9,1% 2,1% 5,3% 14,3% 

Auðveldara að  

bera saman verð 
5,1% 15,2% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frí heimsending 4,8% 3,0% 2,7% 4,2% 0,0% 14,3% 

Meiri gæði 1,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Betri þjónusta 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tafla 2: Samanburður milli ástæðu fæðubótarefnakaupa í vefverslun og kyns 

Ástæða fyrir kaupum á fæðubótarefnum 

í vefverslun 
Meðaltal kynja Karlar Konur 

Þægindi 27,8% 24,8% 30,8% 

Betra verð 24,6% 29,9% 19,2% 

Tímasparnaður 15,2% 13,1% 17,3% 

Betri yfirsýn yfir vöruúrval 12,1% 9,5% 14,7% 

Auðveldara að bera saman verð 8,1% 7,3% 9,0% 

Önnur ástæða 8,0% 10,2% 5,8% 

Frí heimsending  3,1% 2,9% 3,2% 

Meiri gæði 0,7% 1,5% 0,0% 

Betri þjónusta 0,4% 0,7% 0,0% 

 

Af þeim 159 manns sem sögðust ekki hafa keypt fæðubótarefni í vefverslun voru 148 sem 

svöruðu því hvaða ástæða lægi þar að baki. Kyn þátttakenda voru borin saman við ástæður þess 

að hafa ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun og voru konur rúmlega 55% þeirra sem höfðu 

ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun og karlar tæplega 45%. Sjá má í töflu 3 hverjar helstu 

ástæður liggja að baki þess að þátttakendur hafi ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun bornar 

saman við kyn. Helsta ástæðan var sú að þátttakendur vildu fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð 

en það á við um bæði kynin þar sem rúmlega 29% kvenna merktu við þann valmöguleika og 

rúmlega 27% karla. Þar á eftir voru flestir sem vildu geta séð vöruúrvalið með berum augum 

en rúmlega 18% kvenna völdu þann valmöguleika og tæplega 26% karla. Enginn karlmaður 

taldi það vera ástæðu þess að hafa ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun að erfiðara væri að 

skila vöru, hræddur um að vera svikinn um vöru eða vilja ekki gefa upp persónuupplýsingar. 
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Tafla 3: Samanburður milli ástæðu að hafa ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun og kyns 

Ástæða fyrir að hafa ekki keypt 

fæðubótarefni í vefverslun 
Meðaltal kynja Karlar Konur 

Vil fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð 28,3% 27,3% 29,3% 

Önnur ástæða 24,5% 25,8% 23,2% 

Vil geta séð vöruúrvalið með berum 

augum 
22,0% 25,8% 18,3% 

Vil ekki þurfa að borga 

sendingarkostnað 
11,3% 9,1% 13,4% 

Er smeyk(ur) við að fá óæskilegar 

auglýsingar  
5,0% 7,6% 2,4% 

Kann það ekki 4,1% 4,5% 3,7% 

Erfiðara að skila vöru 1,8% 0,0% 3,7% 

Hrædd(ur) um að vera svikinn um vöru 1,8% 0,0% 3,7% 

Vil ekki gefa upp persónuupplýsingar 1,2% 0,0% 2,4% 

 

Eins og sjá má á mynd 11 hafa 48% þátttakenda sem versla hafa fæðubótarefni í vefverslunum 

aðeins verslað af íslenskum vefverslunum og skiptist kynjahlutfallið í 28,4% konur og 19,6% 

karlar. Rúmlega 38% þátttakenda höfðu bæði keypt fæðubótarefni af íslenskum og erlendum 

vefverslunum, örlítið fleiri karlar en konur. Mikill minnihluti eða tæp 14% höfðu aðeins verslað 

fæðubótarefni af erlendum vefverslunum. Þegar horft var til búsetu þátttakenda sem höfðu 

keypt fæðubótarefni í vefverslun voru þrír af hverjum fjórum búsettir í Reykjavík eða 

nágrannasveitafélögum Reykjavíkur og aðeins fimmtungur á landsbyggðinni svo skekkjur 

gætu verið í niðurstöðum og erfitt er að fullyrða hvaðan af landinu fólk kaupir helst 

fæðubótarefni úr vefverslunum. 
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Mynd 11: Samanburður milli staðsetningu fæðubótarefnaverslana og kyns 

4 Umræða 

Í þessum hluta verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Helstu spurningum 

spurningalistans svarað og þær bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna, ásamt því að 

fjalla um niðurstöður rannsóknaspurninganna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var fjórþættur, fyrir það fyrsta vildu rannsakendur kanna 

hvort að einstaklingar sem stunduðu hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku verji hærri 

fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum en þeir sem stunda hreyfingu sjaldnar. Þar á eftir vildu 

rannsakendur kanna hvort að þeir karlar sem ekki höfðu háskólamenntun vörðu hærri fjárhæð 

í kaup á fæðubótarefnum á mánuði en karlar sem lokið hefðu við háskólanám. Þriðja 

rannsóknarspurningin sneri að því að kanna hvort konur hafi frekar keypt fæðubótarefni í 

íslenskum vefverslunum en karlar. Síðasta rannsóknarspurningin var hvort að konur telji að 

rafrænt umtal um vöru hafi meiri áhrif á kaup sín en karlar telji það hafa á sig. 

 

4.1 Vefverslun 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tæplega 90% þátttakenda höfðu keypt vörur eða 

þjónustu eða hvoru tveggja á internetinu og því aðeins rúm 10% sem höfðu ekki keypt í 

vefverslun sem er töluvert færri en í rannsókn Laudon (eins og vísað er til í Stefán Kalmansson 

og Emil B. Karlsson, 2015) þar sem um þriðjungur fólks hafði ekki keypt vöru eða þjónustu í 

vefverslun. Þessi mikli munur gæti stafað af því að könnun rannsakenda var send út með 
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rafrænum hætti og því náðu rannsakendur ekki til einstaklinga sem nota ekki internetið. 

Niðurstöður rannsakenda sýndu að rúmlega 55% kvenna höfðu verslað vöru eða þjónustu í 

vefverslunum en tæplega 45% karla. Fram kom í rannsókn Susskind (2004) að karlar vörðu 

hærri fjárhæðum í kaup í vefverslunum en konur (Zhou o.fl., 2007). 

Í rannsókn Goldsmiths og Bridges (2000) töldu flestir þátttakendur helstu kosti þess að 

versla í vefverslunum vera þeir að vera lausir við áreiti frá sölufólki og meiri möguleiki til að 

bera saman verð og vörur. Þessar ástæður komu allar fram í niðurstöðum rannsakenda, þó 

svöruðu flestir þátttakendur því hversu þægilegt og fljótlegt væri að versla í vefverslunum, 

hversu mikill kostur það væri að geta skoðað vöru eða þjónustu hvenær sem er á vefnum, oft 

væru tilboð í gangi og auðveldara væri að bera saman verð.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru helstu ástæður þess að þátttakendur 

hefðu ekki verslað í vefverslun þær að þeir vildu fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð, geta séð 

vöruúrval með berum augum, vildu ekki borga sendingarkostnað og erfiðara væri að skila vöru. 

Niðurstöður voru svipaðar og í rannsókn Stefáns Kalmanssonar og Emils B. Karlssonar (2015) 

þar sem þátttakendur nefndu að þeir kysu helst að geta þreifað á vörum sem þeir ætluðu sér að 

kaupa, vilji ekki borga sendingarkostnað og erfiðara væri að skila vöru sem keypt væri í 

vefverslun. Aðrar niðurstöður komu út úr rannsókn Laudon (eins og vísað er til í Stefán 

Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015) þar sem helstu ástæður fyrir því að þátttakendur höfðu 

ekki verslað í vefverslun voru skortur á trausti, fólk hafði áhyggjur af því að vera svikið í 

viðskiptum í gegnum internetið eða kreditkortaupplýsingar yrðu misnotaðar. Samkvæmt 

rannsókn Forsythe og Shi (2003) voru konur smeykari við að kortaupplýsingum þeirra yrði 

stolið af þeim við kaup í vefverslun en karlar.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsakenda um hvort rafrænt umtal hafi áhrif á kaup almennt 

þá voru 52% þátttakenda sem töldu það hafa mikil áhrif en samkvæmt rannsókn Zhang o.fl. 

(2014) voru töluvert fleiri eða 83% þátttakenda sem töldu að rafrænt umtal eða umsagnir um 

vöru eða þjónustu á vefnum hefði mikil áhrif á kaup þeirra. Önnur nýleg rannsókn sýndi einnig 

að þátttakendur töldu að rafrænt umtal hefði þrisvar sinnum meiri áhrif á kaupákvörðun þeirra 

en hefðbundnar markaðsaðferðir (Armstrong o.fl., 2014). 

Í einni af rannsóknarspurningum rannsakenda var markmiðið að kanna hvort konur töldu 

að rafrænt umtal hefði meiri áhrif á kaup sín en karlar. Þegar meðaltal kvenna og karla um 

hversu mikil eða lítil áhrif á kaup rafrænt umtal hefði voru borin saman, var meðaltal kvenna 

3,57 aðeins hærra en meðaltal karla sem var 3,26. Rannsakendum fannst áhugavert að sjá þegar 

meðaltöl kynja voru borin saman hversu mikil eða lítil áhrif rafrænt umtal hefði á kaup þeirra 

var marktækur munur á milli kynjanna, konur töldu sig verða fyrir meiri áhrifum af rafrænu 
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umtali heldur en karlar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við rannsókn Awad og 

Ragocsky (2008) þar sem kom fram að konur tóku meira mark á rafrænu umtali heldur en 

karlar. Einnig kom fram í rannsókn Zhang ofl. (2014) að bæði jákvæðar og neikvæðar umsagnir 

á internetinu höfðu meiri áhrif á konur en karla. 

 

4.2 Fæðubótarefni 

Niðurstöður sýndu að rúm 82% þátttakenda höfðu keypt fæðubótarefni en þegar kyn 

þátttakenda voru borin saman við kaup á fæðubótarefnum var lítill munur. 84% karla höfðu 

keypt fæðubótarefni á móti 81% kvenna sem eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Goston 

og Correia (2010) þar sem fleiri karlmenn en konur höfðu keypt fæðubótarefni en munur á 

milli kynjanna var þó meiri. 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að tæplega helmingur þátttakenda ákváðu sjálfir að 

kaupa fæðubótarefni. Næst algengustu ástæðurnar voru að fá meðmæli frá vini, æfingarfélaga 

eða þjálfara. Þessar niðurstöður eru nokkurn veginn í samræmi við niðurstöður úr rannsókn 

Goston og Correia (2010) þar sem fram kemur að flestir sem keypt höfðu fæðubótarefni ákváðu 

það sjálfir, fengu ábendingu frá vini, fengu aðstoð frá afgreiðslumanni í verslun eða urðu fyrir 

áhrifum frá auglýsingu.  

Í rannsókn El Khoury og Antoine-Jonville (2012) kemur fram að það sem hefur helst 

áhrif á ákvörðun fólks um að kaupa fæðubótarefni eru fjölmiðlar, þar á meðal internetið, tímarit 

og bækur sem fer á mis við niðurstöður rannsóknar rannsakenda. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsakenda voru helstu ástæður þátttakenda að þeir ákváðu sjálfir að kaupa sér fæðubótarefni, 

fengu meðmæli frá vini, æfingarfélaga eða þjálfara. 

Hjúskaparstaða þátttakenda var borin saman við ástæðu fyrir kaupum á 

fæðubótarefnum og einstaklingum skipt upp í tvo hópa, þeir sem voru í sambandi og þeir sem 

voru einhleypir. Í ljós kom að hjúskaparstaða þátttakenda hafði ekki áhrif á ákvörðun þeirra 

um að kaupa fæðubótarefni. Flestir ákváðu af eigin frumkvæði að kaupa sér fæðubótarefni 

óháð hjúskáparstöðu. Samkvæmt rannsókn Messerer, Johansson og Wolk (2001) voru ekki 

marktæk tengsl milli hjúskaparstöðu og fæðubótarefnanotkunar. Einnig kom fram að 

einhleypar konur notuðu frekar fæðubótarefni en giftar konur og einhleypir karlmenn sem búa 

einir, þó munurinn hafi ekki verið marktækur. 

Í einni af rannsóknarspurningum leiddu rannsakendur hugann að því hvort þeir sem 

stunda hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku verji hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum 

að meðaltali á mánuði, en þeir sem æfa sjaldnar en fjórum sinnum í viku. Niðurstöður leiddu í 
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ljós að tæpur helmingur þátttakenda vörðu minna en 5000 krónum í kaup fæðubótarefni á 

mánuði en munur var á hópunum tveimur. Þeir sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku vörðu 

að meðaltali 8.855 krónum í kaup á fæðubótarefnum, en aftur á móti þeir sem æfðu þrisvar 

sinnum eða sjaldnar í viku vörðu að meðaltali 5.425 krónum. Í rannsóknum Calfee og Padale 

(eins og vísað er til í El Khoury og Antoine-Jonville, 2012) og Harrison, Holt, Pattison og Elton 

(2004) kom fram að fólk sem stundar reglulega hreyfingu notar frekar fæðubótarefni en aðrir. 

Áhugavert væri að kanna þetta betur og reyna að ná fleiri þátttakendum á víðara aldursbili. En 

samkvæmt þessum niðurstöðum stenst fyrsta rannsóknarspurning rannsakenda um að þeir sem 

æfa oftar en fjórum sinnum í viku verji hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum á mánuði en 

þeir sem æfa sjaldnar. 

        Rannsakendur skiptu þátttakendum sem höfðu keypt fæðubótarefni upp í tvo hópa, 

annars vegar þeir sem höfðu lokið háskólamenntun, hvort sem um grunnnám eða 

framhaldsnám væri að ræða og hins vegar þeim sem einungis höfðu lokið við grunnskóla eða 

framhaldsskóla. Þeir þátttakendur sem höfðu lokið háskólamenntun vörðu að meðaltali 7.641 

krónum á mánuði í kaup á fæðubótarefnum á meðan þeir sem höfðu ekki lokið við 

háskólamenntun vörðu að meðaltali 7.954 krónum á mánuði, svo ekki er mikill munur almennt 

á þátttakendum. Í annarri rannsóknarspurningu vildu rannsakendur kanna hvort að karlar sem 

ekki hafa háskólamenntun verji hærri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum að meðaltali á 

mánaðargrundvelli en þeir karlar sem hafa lokið við háskólamenntun. Rannsakendur vildu 

kanna hvort meiri munur væri á milli kynja svo körlum og konum var skipt upp og menntun 

hjá sitthvorum hópnum könnuð samanborið við fjárhæð varið í fæðubótarefni á 

mánaðargrundvelli. Á meðal karla var munurinn rúmar þúsund krónur, háskólagengnir karlar 

vörðu að meðaltali 8.943 krónum í kaup á fæðubótarefnum á meðan karlar án 

háskólamenntunar vörðu að meðaltali 10.027 krónum. Samt sem áður var ekki marktækur 

munur á milli þeirra karla sem hafa háskólamenntun og þeirra sem hafa ekki lokið við 

háskólanám. Konur með háskólamenntun vörðu að meðaltali 6.728 krónum í kaup á 

fæðubótarefnum á mánaðargrundvelli en konur sem ekki höfðu lokið við háskólanám vörðu að 

meðaltali 7.252 krónum á mánuði í fæðubótarefni, svo munur á milli kvenna var ekki mikill 

eða rúmar 500 krónur. Niðurstöður könnunar eru í samræmi við rannsókn Goston og Correia 

(2010) þar sem fram kom að karlmenn verja að meðaltali hærri fjárhæð í fæðubótarefni en 

konur, einnig kom fram að menntunarstig hafði ekki áhrif á hversu hárri fjárhæð fólk varði í 

kaup á fæðubótarefnum. Niðurstöður úr rannsókn Bailey o.fl. (2010) og Radimer o.fl. (2004) 

stangast á við niðurstöður rannsakenda þar sem þátttakendur sem höfðu meiri menntun notuðu 

frekar fæðubótarefni en þeir sem aðeins höfðu framhaldsskólapróf eða minni menntun.  
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4.3 Fæðubótarefni og vefverslanir 

Það kom rannsakendum á óvart hve margir hefðu keypt fæðubótarefni í vefverslun en rúm 65% 

þeirra sem höfðu keypt fæðubótarefni, höfðu einnig keypt þau í vefverslun. Kyn þátttakenda 

voru borin saman við spurninguna hvort þeir hefðu keypt fæðubótarefni í vefverslun og komu 

niðurstöður spurningarinnar rannsakendum á óvart. Lítill munur var á milli kynja en um 70% 

beggja kynja hafði verslað í vefverslun en 30% sögðust ekki hafa verslað í vefverslun. 

Samkvæmt rannsókn Li (1999) versluðu karlar oftar í vefverslun en konur en einnig kom fram 

í rannsókn Rodgers og Harris (2003) að karlmenn voru almennt ánægðari með kaup sín í 

vefverslun en konur (Zhou o.fl., 2007). 

Þegar aldur þátttakanda var borinn saman við kaup fæðubótarefna í vefverslunum var 

áberandi að fólk á þrítugsaldri hafði mest nýtt sér þá þjónustu en niðurstöður gætu hafa skekkst 

af þeirri ástæðu að rúmlega helmingur þátttakenda var á þeim aldri. Þegar aldur þátttakenda 

var borinn saman við helstu ástæðu þess að nýta sér vefverslun til að kaupa fæðubótarefni þá 

var meirihluti fólks undir þrítugt sem valdi þægindi og fólk yfir þrítugt vegna betra verðs. Þegar 

kyn þátttakenda var borið saman þá var þægindi helsta ástæða þess að versla fæðubótarefni í 

vefverslun á meðal kvenna, og þar á eftir betra verð en aftur á móti var helsta ástæða karla 

þægindi. Samkvæmt rannsókn Srividya (2016) voru helstu ástæður þess að konur versluðu í 

vefverslunum þægindi og að hægt væri að fá vörur heimsendar. Einnig kom fram að betra verð 

væri oft að fá í vefverslunum en í hefðbundnum verslunum. Það sem kom rannsakendum helst 

á óvart var hve fáir þátttakenda völdu þann valkost að auðveldara væri að bera saman verð í 

vefverslunum, en undir 10% þátttakenda völdu það sem helstu ástæðu fyrir kaupum í 

vefverslun.  

Þegar borið var saman hvaða ástæða lægi að baki þess að hafa ekki keypt fæðubótarefni 

í vefverslun, voru flestir sem vildu fá ráðleggingar frá starfsfólki í verslun óháð kyni 

þátttakenda. Næstalgengasta ástæðan hjá báðum kynjum var sú að geta séð vöruúrvalið með 

berum augum. Fjórðungur af þátttakendum töldu að önnur ástæða væri fyrir því að þeir hefðu 

ekki keypt í vefverslunum. Það kom rannsakendum helst á óvart hvað hlutfall kynjanna var 

jafnt í nánast öllum svarmöguleikunum. 

Þegar borið var saman hvort þátttakendur hefðu verslað af íslenskum eða erlendum 

vefverslunum eða hvoru tveggja þá hafði tæplega helmingur einungis verslað af íslenskum 

vefverslunum sem kom rannsakendum á óvart en það er engu að síður jákvætt í ljósi þess að 

mikil samkeppni er við erlenda vefverslun, meðal annars vegna verðs og vöruúrvals (Stefán 

Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). Ein af rannsóknarspurningum rannsakenda var að 
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komast að því hvort að konur versluðu frekar fæðubótarefni af íslenskum vefverslunum heldur 

en karlar og niðurstöður rannsakenda leiddu í ljós að svo var raunin og munur kynjanna var 

tæplega 20%. Af þeim þátttakendum sem höfðu aðeins verslað fæðubótarefni af íslenskum 

vefverslunum var meirihlutinn konur eða 59% og karlar voru 41%. Það kom rannsakendum á 

óvart hversu fáir höfðu eingöngu verslað fæðubótarefni af erlendum vefverslunum, aðeins 

14%. Borin voru saman svör karla og kvenna við spurningunni hvort þau hefðu verslað 

fæðubótarefni á íslenskum eða erlendum vefverslunum. Tæplega 60% kvenna höfðu aðeins 

verslað af íslenskum vefverslunum en rúmlega 40% karla. Minni munur var á milli kynja þegar 

bornir voru saman þeir þátttakendur sem höfðu aðeins verslað fæðubótarefni af erlendum 

vefverslunum eða bæði af íslenskum og erlendum. Hlutfall kvenna var aðeins hærra en karla 

þegar bornar voru saman niðurstöður þeirra þátttakenda sem aðeins höfðu verslað 

fæðubótarefni af erlendum vefverslunum. Hins vegar höfðu fleiri karlar en konur verslað 

fæðubótarefni af bæði íslenskum og erlendum vefverslunum. Þegar búseta þátttakenda sem 

höfðu keypt fæðubótarefni í vefverslun var könnuð höfðu langflestir af landsbyggðinni keypt 

fæðubótarefni af íslenskum vefverslunum eða bæði af íslenskum og erlendum. Rúmlega 

helmingur þátttakenda sem búsettir eru í Reykjavík höfðu verslað fæðubótarefni af íslenskum 

vefverslunum en færri höfðu verslað af bæði íslenskum og erlendum eða tæplega 37%. Aðeins 

10% höfðu einungis verslað við erlendar vefverslanir.  

 

4.4 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að úrtakið endurspeglar þýðið ekki fullkomlega 

þar sem könnuninni var dreift út á Fésbók en áreiðanlegra væri að framkvæma rannsókn þar 

sem úrtakið yrði valið af handahófi úr þýði þar sem allir ríkisborgarar frá 18 ára aldri ættu 

möguleika á að lenda í úrtaki. Rannsakendur lögðu fyrst upp með að spyrja fólk spurninga 

ýmist í verslunarmiðstöðvum eða íþróttastöðvum en sökum þess að viðfangsefnið gæti verið 

viðkvæmt fyrir suma einstaklinga var tekin ákvörðun um að framkvæma netkönnun þar sem 

rannsakendur myndu vonandi fá heiðarleg og áreiðanleg svör frá þátttakendum. Hægt væri að 

grafa dýpra í könnun sem framkvæmd væri af Gallup eða Maskínu og spyrja persónulegri 

spurninga þar sem þátttakendur treysta rannsakendum Gallup eða Maskínu betur en rannsókn 

sem gerð er af háskólanemum.  
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4.5 Framtíðarrannsóknir 

Í framtíðinni þætti rannsakendum spennandi að grafa dýpra í ýmis viðfangsefni, þar á meðal 

hver bakgrunnur þátttakenda sé, hvort um sé að ræða íþróttalegan bakgrunn eða ekki, í 

tengslum við notkun fæðubótarefna og hvert viðhorf þeirra sé til fæðubótarefna. Einnig væri 

fróðlegt að spyrja þátttakendur hvaða líkamsrækt þeir stunda helst og kanna hvort meira sé um 

notkun fæðubótarefna innan tiltekinna íþróttagreina. Rannsakendum þætti spennandi að 

framkvæma svipaða rannsókn augnlit til augnlits til að ná til breiðari hóps einstaklinga. 

Sérstaklega þeirra sem nota internetið ekki mikið og biðja þátttakendur að taka könnunina á 

blaði og skila svörum í lokaðan kassa svo svör væru ekki rekjanleg. Einnig væri áhugavert að 

kanna hvort þeir sem hafi tekið inn fæðubótarefni samfleytt í meira en ár hafi fundið fyrir 

einhvers konar fylgikvillum við notkun þeirra. Þar að auki væri áhugavert að kanna hvort tekjur 

þátttakenda hafi áhrif á kaup þeirra á fæðubótarefnum en slík rannsókn þyrfti að fara fram af 

viðurkenndu rannsóknarfyrirtæki svo þátttakendur treysti þeim sem beri slíkar 

persónuupplýsingar um þá. Rannsakendum þætti fróðlegt að kanna hvort einstaklingar telji 

líklegra að þeir muni í framtíðinni kjósa frekar að versla við vefverslanir en hefðbundnar 

verslanir, miðað við hversu hratt tækninni fleytir áfram. Þar að auki væri áhugavert að 

framkvæma dýpri rannsókn sem snýr að ákvörðunarþáttum neytenda við kaup á internetinu og 

upplifun þeirra. Einnig væri áhugavert að kanna almennt viðhorf fólks til 

fæðubótarefnaverslana og hver framtíð þeirra sé. Hvort þeir telji að fæðubótarefnaverslanir 

muni alfarið færa sig á internetið og hefðbundnar fæðubótarefnaverslanir muni deyja út.  
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5 Lokaorð 

Í ljósi þess hve hratt tækninni fleytir áfram er áhugavert að leiða hugann að því hvað framtíðin 

ber í skauti sér varðandi hefðbundnar verslanir. Fróðlegt verður að sjá hvernig hin stafræna 

tækni muni ryðja sér til rúms við kaupferli hefðbundinna verslana og hvort að það verði yfir 

höfuð skilyrði fyrir verslanir að verða sér úti um alverslun, þar sem hefðbundin verslun og 

vefverslun er tvinnað saman.  

 Eins og áður hefur komið fram hafa vefverslanir verið að ryðja sér til rúms í heiminum 

síðustu áratugi og það sama má segja um vinsældir notkunar á fæðubótarefnum. Það kom 

rannsakendum á óvart að í niðurstöðum úr fyrri rannsóknum höfðu karlmenn frekar verslað í 

vefverslunum en konur. Einnig var fróðlegt að sjá hversu margir hafa nýtt sér vefverslanir 

fæðubótarefnaverslana og áhugavert verður að sjá hver framtíð hefðbundna 

fæðubótarefnaverslana sé. Það kom rannsakendum á óvart hversu fáir þeirra sem neyta 

fæðubótarefna hafa einungis verslað af erlendum vefverslunum í ljósi þess hve erlendar 

vefverslanir hafa sífellt dregið að sér fleiri íslenska neytendur. Flestir þátttakenda notuðu 

fæðubótarefni helst í þeim tilgangi að auka árangur og vöðvamassa. Fæðubótarefni sem mest 

voru notuð af þátttakendum voru próteinríkar vörur, kolvetnisríkir íþróttadrykkir og kreatín. 

         Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á milli þeirra 

þátttakenda sem stunda hreyfingu oftar en fjórum sinnum viku og þeirra sem hreyfa sig 

sjaldnar, borið saman við hversu háum fjárhæðum þeir verja í kaup á fæðubótarefnum á 

mánuði. Einnig kom fram að háskólamenntaðir þátttakendur, karlar jafnt sem konur, vörðu að 

meðaltali lægri fjárhæð í kaup á fæðubótarefnum á mánaðargrundvelli samanborið við þá 

þátttakendur sem ekki höfðu lokið háskólanámi, þó var ekki um marktækan mun að ræða. 

Samkvæmt niðurstöðum kom fram að konur höfðu frekar keypt fæðubótarefni af íslenskum 

vefverslunum heldur en karlar. Marktækur munur var á milli kynja þegar kannað var hversu 

mikið þátttakendur töldu rafrænt umtal hafa áhrif á sig og konur töldu að rafrænt umtal hefði 

meiri áhrif á kaup sín.  

Vefverslanir sem selja fæðubótarefni gætu dregið lærdóm af niðurstöðum rannsakenda og 

beint markaðssetningu á vörum sínum að miklu leyti til þeirra einstaklinga sem stunda 

hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku. Sá hópur þátttakenda í rannsókninni varði að 

meðaltali hærri upphæð í kaup á fæðubótarefnum en þeir sem hreyfðu sig sjaldnar. Einnig er 

kjörið tækifæri fyrir eigendur fæðubótarefnaverslana að fá áhrifavalda til að auglýsa fyrir sig á 

samskiptamiðlum og einblína á konur þar sem þær kaupa frekar fæðubótarefni af íslenskum 

vefverslunum og telja sig verða fyrir meiri áhrifum af rafrænu umtali en karlar.  
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Viðauki A: Spurningalisti 

Kæri þátttakandi, 

 

Könnun þessi er hluti af BSc lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík.  

 

Könnunin fjallar um almenn kaup á internetinu og kaup á fæðubótarefnum. Fæðubótarefni 

eru matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með hátt hlutfall af 

vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif. 

 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og tekið skal fram að ekki er hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda. Þér er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum 

í heild sinni en okkur þætti vænt um að þú myndir gefa þér tíma til að svara sem flestum 

spurningum samviskusamlega svo niðurstöður verði sem áreiðanlegastar. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina, vinsamlegast hafðu samband við Halldóru 

Helgudóttur í síma 661-0610 eða í gegnum tölvupóstfangið halldora14@ru.is eða Þórhildi 

Þórarinsdóttur í síma 846-6996 eða í gegnum tölvupóstfangið thorhildur14@ru.is 

 

Þátttaka þín er mikils metin.  

Þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna! 

 

A. hluti - Kaup í vefverslun 

 

1) Hefur þú keypt vöru eða þjónustu í vefverslun? 

a) Já 497 89,4% 

b) Nei  59 10,6% 

 

Ef já er svarið við spurningu 1 þá fer þátttakandi næst í spurningu 2, annars í spurningu 3.  
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2) Hver er ástæða þess að þú hafir keypt vöru eða þjónustu í vefverslun? 

Vinsamlegast merktu við alla þá valkosti sem eiga við   

a)  Betri yfirsýn yfir vöruúrval      238  

b) Get skoðað hvað sem er, hvenær sem er og hvar sem er  339 

c) Mikið magn upplýsinga      165 

d) Neytendur segja frá reynslu      154 

e) Næði og friður frá sölufólki      157 

f) Verðsamanburður og tilboð      330 

g) Þægilegt og fljótlegt       378 

h) Önnur ástæða, hver? ____________    43 

 

3) Hver er ástæða þess að þú hafir ekki keypt vöru eða þjónustu í vefverslun? 

Vinsamlegast merktu við alla þá valkosti sem eiga við     

a) Er smeyk(ur) við að fá óæskilegar auglýsingar í gegnum   6 

netkökur (e. cookies), netfang eða síma  

b) Erfiðara að skila vörunni ef mér líkar ekki við hana    8 

c) Get ekki fylgst nógu vel með sendingunni (rekjanleiki sendingar) 1 

d) Hrædd(ur) um að vera svikinn (t.d. fá ekki vöruna)    7 

e) Kann það ekki        4 

f) Vil ekki gefa upp kortaupplýsingar eða aðrar persónuupplýsingar 5  

g) Vil ekki þurfa að borga sendingarkostnað     10 

h) Vil geta séð vöruúrvalið með berum augum     16 

i) Vil fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð     20 

j) Önnur ástæða, hver? ____________     9 

 

4) Telur þú að rafrænt umtal um vöru hafi mikil eða lítil áhrif á kaup þín almennt?  

Til dæmis umtal um ákveðna vöru á Fésbók eða öðrum samskiptamiðlum. 

a) Mjög mikil  78 14% 

b) Frekar mikil  211 37,9% 

c) Í meðallagi  176 31,7% 

d) Frekar lítil  53 9,5% 

e) Mjög lítil  38 6,9% 
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B. hluti - Kaup á fæðubótarefnum 

 

5) Hefur þú keypt fæðubótarefni? 

a) Já 457 82,2% 

b) Nei  99 17,8% 

 

Ef nei er svarið við spurningu 5 þá fer þátttakandi næst í spurningu 15. 

 

6) Í hvaða tilgangi notar þú helst fæðubótarefni?  

Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

a) Til að auka alhliða árangur    328 

b) Til að auka vöðvamassa    248 

c) Til að endurheimta töpuð næringarefni  164 

d) Til að koma í veg fyrir sjúkdóma í framtíðinni 42 

e) Til að koma í stað fyrir máltíð   90 

f) Til að léttast      123 

g) Til að minnka stress     28 

 

7) Hvaða fæðubótarefni kaupir þú?  

Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

a) Amínósýrur (t.d bcaa eða beta alanine)    230 

b) CLA         110 

c) Fitubrennsluefni (t.d brennslutöflur eða brennsludrykkir)  96 

d) Fjölvítamín/steinefni       246 

e) Kolvetnisríkir íþróttadrykkir       39 

(t.d. isotonic, hypotonic eða hypertonic drykkir) 

f) Kreatín        131 

g) Próteinríkar vörur (t.d próteinduft eða próteinstangir)  370 

h) Vörur sem koma í stað máltíðar     50 

i) Þyngingarformúlur (t.d. gainer)     41 

j) Önnur, hver? ____________      32 
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8) Hvað leiddi til þess að þú ákvaðst að kaupa fæðubótarefni?   

a) Áhrif frá auglýsingu   20 4,4% 

b) Áhrif frá þekktri persónu  5 1,1% 

c) Ákvað það sjálf(ur)   220 48,6% 

d) Meðmæli frá lækni   10 2,2% 

e) Meðmæli frá starfsmanni í verslun 5 1,1% 

f) Meðmæli frá vini eða æfingarfélaga 106 23,4% 

g) Meðmæli frá þjálfara   70 15,5% 

h) Umtal úr Fésbókarhópi  7 1,5% 

i) Annað, hvað? ____________  10 2,2% 

 

9) Hversu miklum fjármunum verð þú að meðaltali í kaup á fæðubótarefnum?  

a) Meira en 25.000 kr. á mánuði  10 2,2% 

b) 20.000-24.999 kr. á mánuði  15 3,3% 

c) 15.000-19.999 kr. á mánuði  30 6,6% 

d) 10.000-14.999 kr. á mánuði  44 9,6% 

e) 5.000-9.999 kr. á mánuði  155 33,9% 

f) Minna en 5.000 kr. á mánuði  203 44,4% 

 

C. hluti - Kaup á fæðubótarefnum í vefverslun 

 

10)  Hefur þú keypt fæðubótarefni í vefverslun? 

a) Já  298 65,2% 

b) Nei   159 34,8% 

 

Ef já er svarið við spurningu 10 þá fer þátttakandi næst í spurningu 11, annars í spurningu 12 

og þaðan yfir í spurningu 14. 
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11)  Hver er helsta ástæða þess að þú kaupir fæðubótarefni í vefverslun?  

Merktu við þann valkost sem á best við 

a) Annað fólk sér ekki hvað ég kaupi     0 0% 

b) Auðveldara að bera saman verð    24 8,2% 

c) Betra verð       72 24,5% 

d) Betri yfirsýn yfir vöruúrval     36 12,2% 

e) Betri þjónusta        1 0,3% 

f) Frí heimsending ef verslað er fyrir ákveðna upphæð  9 3,1% 

g) Meiri gæði       2 0,7% 

h) Tímasparnaður      45 15,3% 

i) Þægindi       82 27,9% 

j) Önnur ástæða, hver? ____________    23 7,8% 

 

12)  Hver er helsta ástæða þess að þú hafir ekki keypt fæðubótarefni í vefverslun?  

Merktu við þann valkost sem á best við 

a) Er smeyk(ur) við að fá óæskilegar auglýsingar    2 1,4% 

í gegnum netkökur (e. cookies), netfang eða síma   

b) Erfiðara að skila vörunni ef mér líkar ekki við hana   3 2% 

c) Get ekki fylgst nógu vel með sendingunni     0 0% 

d) Hrædd(ur) um að vera svikinn (t.d. fá ekki vöruna)   8 5,4% 

e) Kann það ekki        6 4,1% 

f) Vil ekki gefa upp kortaupplýsingar eða aðrar persónuupplýsingar 2 1,4% 

g) Vil ekki þurfa að borga sendingarkostnað    17 11,5% 

h) Vil fá ráðleggingar frá starfsfólki í búð    42 28,4% 

i) Vil geta séð vöruúrvalið með berum augum    32 21,6% 

j) Önnur ástæða, hver? ____________     36 24,3% 

 

13)  Hefur þú verslað fæðubótarefni af íslenskum eða erlendum vefverslunum? 

a) Já, íslenskum      142 47,7% 

b) Já, erlendum      42 14,1% 

c) Já, bæði af íslenskum og erlendum  114 38,2% 
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D. hluti - Spurning um hreyfingu 

 

14)  Hversu oft að meðaltali stundar þú hreyfingu sem reynir á líkamlega í a.m.k. 30 

mínútur í senn?  

a) Aldrei    10 1,8% 

b) Sjaldnar en 1 sinni í viku 42 7,6% 

c) 1-3 í viku   139 25% 

d) 4-5 sinnum í viku  184 33,1% 

e) 6-7 sinnum í viku  128 23% 

f) Oftar en 7 sinnum í viku 53 9,5% 

 

E. hluti - Bakgrunnsspurningar 

 

15)  Hvert er kyn þitt? 

a) Karl  252 45,5% 

b) Kona  302 54,5% 

c) Annað  0 0% 

 

16)  Hvað ertu gamall/gömul? 

a) Yngri en 16 ára 2 0,4% 

b) 16-20 ára  68 12,3% 

c) 21-25 ára  200 36,1% 

d) 26-30 ára  110 19,9% 

e) 31-35 ára  45 8,1% 

f) 36-40 ára  31 5,6% 

g) 41-45 ára  28 5,1% 

h) 46-50 ára  28 5,1% 

i) Eldri en 50 ára  41 7,4% 
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17) Hver er hjúskaparstaða þín? 

a) Í staðfestri sambúð (gift eða kvæntur) 101 18,1% 

b) Í sambúð     164 29,5% 

c) Í föstu sambandi en ekki í sambúð  101 18,2% 

d) Einhleyp(ur)      175 31,4% 

e) Fráskilin(n)     12 2,2% 

f) Ekkja/ekkill     1 0,2% 

g) Neita að svara     2 0,4% 

 

18) Hver er núverandi staða þín á atvinnumarkaði? 

a) Starfandi   292 52,8% 

b) Í námi    213 38,5% 

c) Atvinnulaus   11 2% 

d) Öryrki    10 1,8% 

e) Eftirlaunaþegi   2 0,4% 

f) Önnur, hver? ____________ 25 4,5% 

 

19) Hvert er hæsta menntunarstig þitt? 

a) Framhaldsnám í háskóla (meistaranám, diplóma eða doktorsnám) 88 15,9% 

b) Grunnnám í háskóla       135 24,5% 

c) Lokapróf úr framhaldsskóla (stúdents-, sveins- eða fagpróf)  224 40,6% 

d) Gagnfræða- eða grunnskólapróf     95 17,2% 

e) Annað, hvað? ____________      10 1,8% 

 

20) Hver er búseta þín? 

a) Reykjavík     266 47,9% 

b) Nágrannasveitarfélög Reykjavíkur  173 31,2% 

c) Suðurland eða Reykjanes   34 6,1% 

d) Vesturland eða Vestfirðir   14 2,5% 

e) Norðurland     30 5,4% 

f) Austurland     8 1,4% 

g) Erlendis     30 5,4% 
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Viðauki B: SPSS útreikningar 
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