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Útdráttur	

Innkaup	á	matvöru	á	netinu	eru	í	sífelldum	vexti	og	jafnframt	njóta	tilbúnir	matarpakkar	

vaxandi	vinsælda	en	 rannsókninni	var	ætlað	að	varpa	 ljósi	á	þennan	markað	á	 Íslandi.	

Áhersla	 var	 lögð	 á	 að	 skoða	 hverjir	 það	 eru	 sem	 nýta	 sér	 þjónustu	 sem	 þessa,	 hvort	

staðfærsla	þeirra	fyrirtækja	sem	selja	matarpakka	standist	og	hvort	tengsl	finnist	á	milli	

viðhorfs	til	matarsóunar	og	kaupa	á	tilbúnum	matarpökkum.		

Framkvæmd	var	megindleg	rannsókn	 í	 formi	spurningalista	sem	birtur	var	á	netinu.	

Spurningalistinn	 innihélt	meðal	 annars	 spurningu	 tengda	matarsóun	 sem	 tekin	 var	 úr	

rannsókn	sem	Umhverfisstofnun	hefur	tvisvar	framkvæmt	um	það	viðfangsefni.		

Helstu	niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	algengast	er	að	þátttakendur	hafi	verslað	matvöru	

á	netinu	í	gegnum	vefverslun	Nettó	og	matarpakka	hjá	Eldum	Rétt.	Þátttakendur	sem	ekki	

kaupa	matvöru	á	netinu	voru	sammála	því	að	ein	af	ástæðum	þess	að	þeir	gera	það	ekki	

er	að	þeir	treysti	sjálfum	sér	best	til	að	velja	matvöru,	svosem	ferskvöru	eða	vegna	þess	

að	matvöruverslun	er	í	næsta	nágrenni	við	heimili	þeirra.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	að	

langflestir	leggja	mikla	áherslu	á	að	lágmarka	það	magn	matar	sem	hent	er	á	heimili	þeirra	

en	 ekki	 reyndist	 marktækur	 munur	 á	 viðhorfi	 til	 matarsóunar	 og	 kaupa	 á	 tilbúnum	

matarpökkum.	Hinsvegar	reyndist	vera	marktækur	munur	á	milli	hópa	með	tilliti	til	þess	

hvort	þátttakendur	hefðu	keypt	tilbúna	matarpakka	og	hvort	þeir	kysu	að	lágmarka	þann	

tíma	sem	fer	í	að	ákveða	hvað	á	að	vera	í	matinn.		
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1 Inngangur	

Innkaup	 í	matvöruverslunum	 eru	 óneitanlega	 stór	 hluti	 af	 daglegu	 lífi	 einstaklinga	 og	

samkvæmt	framkvæmdastjóra	verslunarsviðs	Samkaupa,	sem	meðal	annars	reka	Nettó,	

er	 matvöruverslun	 á	 netinu	 sífellt	 að	 færast	 í	 aukana.	 Samkvæmt	 honum	 er	 stærsti	

kaupendahópur	matvöru	á	netinu	einstaklingar	á	aldrinum	36-45	ára	(Hringbraut,	2017).	

Nettó	opnaði	netverslun	með	matvöru	 í	september	2017	og	verður	áhugvert	að	skoða	

stöðu	verslunarinnar	á	íslenskum	markaði	en	Nettó	er	fyrsta	lágvöruverðsverslunin	sem	

opnar	netverslun	(Viðskiptablaðið,	2017).	

Tilbúnir	matarpakkar	eru	lausn	sem	hefur	verið	að	ryðja	sér	til	rúms	hérlendis	á	síðustu	

árum	en	þeir	matarpakkar	 sem	boðið	er	upp	á	hér	á	 landi	 innihalda	hráefni	 í	 ákveðið	

marga	rétti	sem	búið	er	að	undirbúa	og	vigta,	svo	aðeins	er	afhent	nákvæmlega	það	magn	

sem	þarf	 til	 að	elda	hvern	 rétt.	Eldum	rétt	er	 fyrsta	 fyrirtækið	 sem	kom	 inn	á	þennan	

markað	 tilbúinna	matarpakka	 sem	 skoðaður	 verður	 en	 fyrirtækið	 var	 stofnað	 í	 janúar	

2014	(Viðskiptablaðið,	2017).	

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 matvörumarkaður	 á	 netinu	 skoðaður	 og	 er	 þar	 átt	 við	

hráefnakaup	 í	 matvöruverslunum	 sem	 bjóða	 upp	 á	 netverslun	 og	 kaup	 á	

matarpakkalausnum.	Einungis	er	átt	við	kaup	á	vörum	sem	eldaðar	eru	inni	á	heimilinu,	

en	ekki	verður	litið	til	skyndibita	sem	hægt	er	að	kaupa	á	netinu.	Settar	eru	fram	þrjár	

rannsóknarspurningar	sem	leitast	er	við	að	svara	og	eru	þær	eftirfarandi:		

Ø Hvaða	neytendur	nýta	sér	það	að	gera	matvörukaupin	í	netverslun?	

Ø Hver	er	ávinningurinn	sem	neytendur	telja	vera	af	því	að	kaupa	matarpakka,	stenst	
staðfærsla	matarpakkafyrirtækjanna?	

Ø Eru	tengsl	á	milli	viðhorfs	til	matarsóunar	og	kaupa	á	tilbúnum	matarpökkum	

Í	 fyrsta	 hluta	 ritgerðarinnar	 er	 umfjöllun	 um	markaðsfræðileg	 hugtök	 sem	 tengjast	

viðfangsefninu.	Fyrst	verður	þar	fjallað	um	kauphegðun	neytenda	og	í	tengslum	við	hana	

markaðsráðana.	Því	næst	verður	fjallað	um	svarta	kassa	kaupanda	og	einkenni	kaupanda	

auk	tveggja	tegunda	af	kaupákvörðunarferlinu.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	um	aðra	þætti	

sem	snúa	að	viðfangsefninu,	um	matarsóun,	dagvöruverslanir,	matarinnkaup	í	netverslun	

á	Íslandi	og	tilbúna	matarpakka	sem	í	boði	eru	hérlendis.	Seinni	hluti	ritgerðarinnar	fjallar	

um	aðferðafræðina	sem	liggur	að	baki	rannsókninni	en	þar	verður	fjallað	um	mælitækið	
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sem	notað	var	 við	 framkvæmd	 rannsóknar,	 framkvæmdina	 sjálfa	og	þátttakendur.	Því	

næst	 verða	 niðurstöður	 hennar	 til	 umfjöllunar,	 fyrst	 niðurstöður	 tengdar	

matarinnkaupum	 á	 netinu,	 svo	 niðurstöður	 er	 tengjast	 viðhorfi	 til	matarsóunar	 og	 að	

lokum	 niðurstöður	 varðandi	 kaup	 á	 tilbúnum	 matarpökkum.	 Að	 lokum	 verða	

niðurstöðurnar	til	umræðu	og	takmarkanir	rannsóknarinnar	kynntar.		
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2 Kauphegðun	neytenda	

Neytendur	eru	einstaklingar	sem	kaupa	vöru	og	þjónustu	til	persónulegrar	neyslu	(Jobber,	

2004).	 Neytendahegðun	 er	 það	 hvernig	 einstaklingar,	 hópar	 og	 skipulagsheildir	 velja,	

kaupa,	nota	og	 farga	vörum,	þjónustum,	hugmyndum	eða	upplifunum	 til	 að	 fullnægja	

þörfum	sínum	og	löngunum	(Kotler	og	Keller,	2012).	Til	að	skilja	neytendur	er	mikilvægt	

að	markaðsfólk	svari	eftirfarandi	spurningunum:	

Ø Hver	tekur	kaupákvörðunina?	

Ø Hvað	kaupa	neytendur?	

Ø Hvað	velja	neytendur?	

Ø Hvar	kaupa	neytendur?		

Ø Hvenær	kaupa	neytendur	

	Þessar	fimm	spurningar	eru	lykilatriði	neytendahegðunar	(Jobber,	2004).	

Þegar	kemur	að	því	að	taka	ákvarðanir	um	kaup	geta	þær	ákvarðanir	verið	teknar	 í	

skyndi,	til	dæmis	þegar	viðskiptavinur	bensínstöðvar	kaupir	súkkulaðistykki	á	kassanum	

um	 leið	 og	 greitt	 er	 fyrir	 eldsneyti.	 Kaupákvarðarnir	 geta	 einnig	 verið	 teknar	 inni	 á	

heimilum	og	 í	 þeim	 tilfellum	geta	 verið	 fimm	hlutverk	 í	 ákvarðanatökuferlinu	 (Jobber,	

2004).	Þessi	fimm	hlutverk	eru	samkvæmt	Jobber	(2004)	eftirfarandi:	

	
	1.	Upphafsmaður:	Sá	sem	byrjar	ferlið	með	því	að	velta	fyrir	sér	kaupum	og	kemur	
auga	 á	 þörfina.	 Þessi	 aðili	 gæti	 safnað	 saman	 upplýsingum	 til	 að	 hjálpa	 til	 við	
ákvarðanatöku.		

	2.	 Áhrifavaldur:	 Aðili	 sem	 reynir	 að	 hafa	 áhrif	 á	 aðra	 í	 hópnum	 varðandi	
	ákvarðanatöku.	Reynir	að	safna	upplýsingum	og	fá	sínu	framgengt.	

3.	Ákvarðandi:	Einstaklingurinn	sem	hefur	valdið	eða	fjárhagslega	burði	til	að	taka	
endanlega	ákvörðun	um	það	hvaða	vöru	á	að	kaupa.	

	4.	Kaupandi:	Einstaklingur	sem	klárar	kaupin,	fer	í	verslun,	greiðir	fyrir	vöruna	og	
	tekur	á	móti	henni.	

	 5.	Notandi:	Sá	sem	notar	vöruna	eða	þjónustuna.	
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Í	 þessu	 ferli	 getur	 sami	 einstaklingurinn	 sinnt	 fleiri	 en	 einu	 hlutverki,	 til	 dæmis	 við	

leikfangainnkaup.	Þá	getur	barnið	sem	óskar	eftir	leikfangi	verið	sá	sem	á		frumkvæðið	

og	áhrifavaldurinn	auk	þess	sem	hún	er	endanlegur	notandi.	Foreldrarnir	væru	þá	bæði	

þeir	sem	tækju	ákvörðun	og	kaupendurnir	(Jobber,	2004).		

2.1 Markaðsráðarnir	
Markaðsráðarnir	 (e.	 marketing	 mix)	 eru	 þau	 tól	 sem	 markaðsfólk	 hefur	 til	 að	 taka	

ákvarðanir	 um	 það	 hvernig	 mæta	 eigi	 þörfum	 tilvonandi	 viðskiptavina.	 Þessi	 tól	 eru	

gífurlega	 mikilvæg	 til	 þess	 að	 skapa	 samkeppnishæfni	 á	 markaði	 (Palmer,	 2012).	

Upprunalega	 voru	 markaðsráðarnir	 einungis	 fjórir,	 vara	 (e.	 product),	 verð	 (e.	 price),	

dreifileiðir	(e.	place)	og	kynningar	(e.	promotion).	Í	seinni	tíð	hafa	þrír	bæst	við,	fólk	(e.	

people),	ferli	(e.	process)	og	umgjörð	og	útlit	(e.	physical	evidence).	Þessir	þrír	nýju	þættir	

eru	sérlega	mikilvægir	þegar	kemur	að	þjónustugeiranum	(Fahy	og	Jobber,	2015).		

Vara	er	það	sem	fyrirtæki	ákveður	að	bjóða	mögulegum	viðskiptavinum	sínum	upp	á,	

eitthvað	 sem	 svalar	 þörf	 viðskiptavinarins.	 Vara	 getur	 bæði	 verið	 áþreifanleg	 og	

óáþreifanleg	(Palmer,	2012).	Í	þessum	lið	þarf	að	huga	að	sköpun	og	þróun	vörunnar,	auk	

þess	 sem	ákveða	þarf	hvenær	á	að	 framleiða	 vöruna,	hvernig	á	 að	 framleiða	hana	og	

hvernig	á	að	fullvissa	sig	um	að	hún	lifi	löngu	og	arðbæru	lífi.	Hér	þarf	einnig	að	huga	að	

vörumerki,	umbúðum,	ábyrgðum	og	þeirri	þjónustu	sem	á	að	veita	samhliða	vörunni.	Það	

er	mjög	mikilvægt	að	vera	stanslaust	að	þróa	nýjar	vörur	því	með	sífelldri	 tækniþróun	

verða	vörur	úreltar	mun	fyrr	en	áður	og	eiga	frekar	í	hættu	á	að	lúta	í	lægra	haldi	fyrir	

vörum	framsækinna	samkeppnisaðila	(Brassington	og	Pettitt,	2013).	

Verð	er	það	sem	viðskiptavinur	þarf	að	borga	fyrir	vöruna.	Verð	er	einnig	það	sem	gefur	

neytendum	vísbendingu	um	gæði	vörunnar	(Brassington	og	Pettitt,	2013).	Markaðsfólk	

getur	þannig	notað	verð	til	að	vekja	athygli	neytenda	á	vörunni.	Sem	dæmi	má	nefna	það	

þegar	vara	er	verðlögð	hátt	til	þess	að	koma	því	til	skila	að	gæðin	séu	mikil	eða	að	varan	

sé	fyrsta	flokks,	en	það	veldur	því	að	kaup	á	vörunni	verður	merki	um	ríkidæmi	kaupanda	

(Solomon,	Marshall	og	Stuart,	2009).	Verð	er	eini	markaðsráðurinn	sem	skapar	hagnað,	

en	hinir	skapa	allir	kostnað	(Kotler	og	Keller,	2012).	Þessi	liður	er	mjög	sveigjanlegur	en	

varasamt	getur	verið	að	eiga	við	verð	á	vöru	þar	sem	það	tengist	hagnaði	og	tekjum	beint	

og	 þarf	 að	 íhuga	 og	 rannsaka	 aðstæður	 vel	 áður	 en	 farið	 er	 út	 í	 slíkar	 breytingar	

(Brassington	og	Pettitt,	2013).		
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Með	dreifileiðum	er	átt	við	hvaða	leiðir	nota	á	til	að	koma	vörunni	til	viðskiptavina.	

Ákveða	þarf	hvaða	vettvang	á	að	nota	og	hvort	nota	eigi	eiginlega	verslun	eða	netverslun.	

Einnig	þarf	að	huga	að	því	hvernig	vörunni	er	komið	frá	verksmiðju	í	verslanir	(Fahy	og	

Jobber,	2015).	Vara	ætti	að	vera	aðgengileg	þar	sem	markhópnum	finnst	auðveldast	að	

versla	og	þar	sem	hann	getur	auðveldlega	nálgast	vöruna	(Blythe,	2012).		

Kynningar	eru	þær	 leiðir	 sem	fyrirtæki	nota	 til	að	koma	skilaboðum	um	ágæti	vöru	

sinnar	 til	 markhópsins.	 Kynningartækin	 eru	 auglýsingar,	 persónuleg	 sala,	 kostun	 (e.	

sponsorship),	almannatengsl	(e.	public	relations)	og	sölukynningar.	Það	er	mjög	mikilvægt	

að	vera	fljótur	að	aðlaga	sig	að	nýjungum	og	tileinka	sér	breytingar	 í	þessum	flokki,	 til	

dæmis	með	tilkomu	samfélagsmiðla	og	mikilla	vinsælda	þeirra	(Palmer,	2012).		

Þegar	markaðsetja	á	þjónustu	er	fólk	mjög	mikilvægur	þáttur.	Þegar	starfsfólk	er	í	miklu	

sambandi	við	viðskiptavininn	er	mikið	í	húfi	og	þess	vegna	mjög	mikilvægt	að	vanda	valið	

við	 ráðningu	 á	 starfsfólki.	 Á	 veitingastöðum	 eru	 þjónar	 í	 miklum	 samskiptum	 við	

viðskiptavini	og	er	þess	vegna	mjög	mikilvægt	að	vandað	sé	til	verka	þegar	ráðnir	eru	inn	

þjónar.	Starfsfólk	 í	 framlínu	eru	oft	eina	snerting	 fyrirtækisins	við	viðskiptavini.	Það	er	

nauðsynlegt	að	skýrt	sé	hvaða	færni	þarf	fyrir	starfið	og	einnig	þarf	að	verðlauna	og	hvetja	

starfsfólkið	áfram	til	góðra	verka	(Palmer,	2012).		

Með	 ferlum	 er	 átt	 við	 þær	 verklagsreglur	 sem	 notaðar	 eru	 í	 þjónustustarfsemi	

fyrirtækis.	Þjónusta	er	vara	sem	viðskiptavinur	neytir	á	staðnum	og	má	segja	að	neysla	og	

framleiðsla	 fari	 fram	 á	 sama	 tíma.	 Þess	 vegna	 er	 mikilvægt	 að	 huga	 að	 því	 hvernig	

þjónustan	skal	veitt	og	hvernig	stuðla	eigi	að	því	að	viðskiptavinurinn	viti	við	hverju	er	að	

búast	hverju	sinni,	það	er,	að	þjónustan	sé	ávallt	eins	(Brassington	og	Pettitt,	2013).	Fyrir	

viðskiptavin	veitingastaðar	skiptir	miklu	máli	hvernig	honum	er	þjónað	og	hvernig	komið	

er	fram	við	hann.	Það	er	því	mikilvægt	að	skapa	verklag	sem	er	bæði	arðbært	og	skilvirkt	

þegar	kemur	að	því	að	skapa	ánægju	meðal	viðskiptavina	(Palmer,	2012).	

Umgjörð	og	útlit	eru	allir	áþreifanlegir	eiginleikar	þjónustu.	Þetta	getur	meðal	annars	

átt	 við	 um	 umhverfið	 sem	 þjónusta	 er	 veitt	 í	 eða	 bæklinga	 sem	 sýna	 eiginleika	

þjónustunnar	 sem	 viðskiptavinur	 getur	 átt	 von	 á.	 Snyrtilegur	 klæðnaður	 starfsfólks	

flugfélaga	 í	 innritun	 sýnir	 traust	 flugfélagsins	og	 snyrtilegt	og	bjart	umhverfi	 ýtir	undir	

kaup	hjá	mögulegum	viðskiptavinum	(Palmer,	1994).	
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2.2 	Svarti	kassi	kaupanda	
Oft	 vita	 neytendur	 sjálfir	 ekki	 almennilega	 hvað	 það	 er	 sem	 ýtir	 undir	 kaup	 þeirra.	

Markaðsfólk	 leitast	 við	 að	 svara	 spurningum	 um	 það	 hvernig	 neytendur	 bregðast	 við	

hvers	kyns	áreiti	í	umhverfi	sínu.	Til	þess	að	svara	þessari	spurningu	er	hægt	að	styðjast	

við	líkanið	um	svarta	kassa	neytendans	sem	sjá	má	á	mynd	1.	

	

Mynd	1.	Svarti	kassi	kaupandans	(Kotler	og	Armstrong,	2011).	

Inn	 í	svarta	kassa	neytandans	fara	markaðsráðarnir	sem	rætt	var	um	í	síðasta	kafla,	

vara,	verð,	dreifileiðir,	kynningar,	fólk,	ferli	og	útlit	og	umgjörð.	Auk	markaðsráðanna	eru	

þar	 einnig	 aðrir	 áhrifavaldar	 úr	 ytra	 umhverfi	 sem	 eru	 efnahagslegir,	 tæknilegir,	

félagslegir	 og	 menningarlegir	 þættir.	 Markaðsfræðingar	 leitast	 við	 að	 skilja	 hvernig	

markaðsáreitið	 breytist	 innan	 svarta	 kassans.	 Í	 svarta	 kassanum	 eru	 tveir	 þættir	

neytandans,	 einkenni	 hans	 og	 kaupákvörðunarferlið	 sem	 skila	 sér	 út	 í	 formi	 þess	 að	

kaupandinn	annað	hvort	kaupir,	eða	ekki	(Kotler	og	Armstrong,	2011).		

2.2.1 Einkenni	kaupanda	

Hegðun	og	kaup	neytenda	eru	undir	miklum	áhrifum	frá	menningarlegum,	félagslegum,	

persónulegum	og	 sálfræðilegum	áhrifaþáttum	 (Kotler,	 Armstrong,	 Saunders	 og	Wong,	

1999).	

Menningarlegir	þættir	hafa	djúpstæð	áhrif	á	neytendahegðun.	Markaðsfólk	þarf	því	að	

skilja	áhrif	menningar	(e.	culture),	menningarkima	(e.	subculture)	og	stéttaskiptingar	(e.	

social	 class).	 Hvað	 varðar	 þarfir	 og	 hegðun	 einstaklings	 er	 menning	 undirliggjandi	

áhrifaþáttur.	Menning	er	lærð	af	samfélaginu	í	kringum	einstaklinginn	og	mikilvægt	er	að	
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geta	aðlagað	sig	að	menningu	á	því	 svæði	þar	sem	fyrirtæki	ætlar	að	starfa	 (Kotler	og	

Armstrong,	2010).	

Hver	menning	skiptist	í	minni	menningarkima.	Menningarkimi	er	hópur	fólks	sem	hefur	

sömu	 gildi	 og	 siði.	 Menningarkimar	 geta	 verið	 trúarlegs	 eðlis,	 þjóðernishópar,	

kynþáttahópar	 og	 landfræðilega	 einangraðir	 hópar.	 Menningarkimar	 geta	 verið	

mikilvægur	 hluti	 markaðarins	 og	 er	 algengt	 að	 vörur	 og	 þjónusta	 séu	 sérstaklega	

hannaðar	fyrir	einstaka	menningarkima	(Kotler	og	Armstrong,	2011).	

Nær	 öll	 samfélög	 eru	 stéttaskipt	 að	 einhverju	 leyti.	 Stéttaskipting	 er	 skipting	

samfélagsins	 í	 stéttir,	 þar	 sem	 hver	 stétt	 á	 sameiginleg	 gildi,	 hegðun	 og	 áhugamál.	

Stéttaskipting	skiptir	 fólki	eftir	 tekjum,	starfstétt,	menntun	og	eigum.	Stéttaskipting	er	

mismunandi	 eftir	 menningarheimum	 og	 er	 mismikill	 munur	 á	 stéttunum	 hvað	

kauphegðun	varðar	(Kotler,	Armstrong,	Saunders	og	Wong,	1999).	

Félagslegir	 áhrifaþættir	 eru	 samanburðarhópar	 (e.	 reference	 group),	 fjölskyldan	 og	

félagslegar	reglur	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	einstaklings.	Samanburðarhópar	eru	þeir	

hópar	sem	standa	næst	einstaklingnum	og	eiga	í	beinu	sambandi	við	hann	eða	hafa	óbeint	

áhrif	 á	 hegðun	 hans.	 Samanburðarhópar	 eru	 til	 dæmis	 fjölskylda,	 vinir,	 nágrannar	 og	

vinnufélagar	en	geta	einnig	verið	trúarhópar	og	verkalýðsfélög,	sem	ekki	eru	jafn	nánir	

einstaklingnum	og	fyrrnefndir	hópar.	Samanburðarhópar	hafa	áhrif	á	einstaklinginn	með	

þremur	 leiðum.	 Þeir	 sýna	 einstaklingnum	 nýja	 hegðun	 eða	 lífsstíl,	 þeir	 hafa	 áhrif	 á	

skoðanir	 hans	 og	 búa	 til	 þrýsting	 á	 einstaklinginn	 að	 falla	 inn	 í	 hópinn.	Með	 þessum	

þremur	leiðum	hafa	hóparnir	áhrif	á	val	einstaklingsins	á	vöru	og	vörumerkjum	(Kotler	og	

Keller,	2012).	Einstaklingur	er	einnig	undir	áhrifum	af	hópum	sem	hann	langar	að	tilheyra,	

til	 dæmis	 getur	 lífsstíll	 íþróttamanna	 og	 poppstjarna	 þótt	 heillandi	 og	 haft	 áhrif	 á	

einstaklinginn.	 Einnig	 geta	 þeir	 hópar	 sem	 einstaklingur	 veit	 að	 hann	 langar	 ekki	 að	

tilheyra	haft	áhrif	á	hann	og	gera	það	að	verkum	að	hann	reynir	hvað	hann	getur	að	verða	

ekki	eins	og	einstaklingar	innan	þess	hóps	(Fahy	og	Jobber,	2015).	Skoðanaleiðtogar	(e.	

opinion	 leaders)	 eru	 lykileinstaklingar	 innan	 samanburðarhópanna.	 Þeir	 eru	 fullir	

sjálfstrausts	og	tala	opinskátt	um	ágæti	vöru	eða	þjónustu	og	hafa	þannig	áhrif	á	aðra	

einstaklinga	innan	hópsins	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Persónulegir	áhrifaþættir	hafa	mikil	áhrif	á	kauphegðun	einstaklinga	og	ber	þar	helst	

að	 nefna	 fjárhagsstöðu,	 aldur,	 starf,	 lífsstíl,	 persónuleika	 og	 sjálfsálit.	 Fjárhagsstaða	
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einstaklings	hefur	áhrif	á	val	hans	á	vörum	og	vörumerkjum.	Armbandsúr	eru	gott	dæmi	

um	vöru	þar	sem	fjárhagsstaða	skiptir	miklu	máli,	í	vali	á	milli	lúxusvöru	eins	og	Rolex	eða	

ódýrari	úra	(Kotler	og	Armstrong,	2011).		

Með	hækkandi	aldri	og	breyttu	lífsmynstri	einstaklings	breytist	kauphegðun	hans,	svo	

sem	smekkur	fyrir	mat	og	húsbúnaði.	Starf	einstaklings	hefur	áhrif	á	kauphegðun	að	því	

leyti	að	vinnufólk	þarf	oft	að	klæðast	ákveðnum	fatnaði.	Iðnaðarmenn	kaupa	vinnuföt	í	

þar	 til	 gerðum	 sérverslunum	 með	 vinnufatnað	 og	 er	 kauphegðunin	 frábrugðin	

skrifstofufólki	 sem	kaupir	 fatnað	 fyrir	 vinnu	 sína	 í	 hefðbundnum	verslunum	 (Kotler	og	

Armstrong,	2011).	

Sálfræðilegir	 áhrifaþættir	 á	 kauphegðun	 einstaklinga	 eru	 margslungnir.	

Einstaklingurinn	hefur	ákveðnar	langanir,	óskir	og	þarfir.	Þessir	þættir,	auk	persónuleika	

hans	 og	 sjálfsmynd	 móta	 lífsstíl	 hans.	 Lífsstíll	 fólks	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 kauphegðun.	

Mikilvægt	er	að	markaðsfólk	átti	sig	á	ólíkum	persónueinkennum	neytenda	sem	þýðir	að	

þeir	bregðast	misjafnlega	við	áreiti	í	umhverfinu,	eins	og	til	dæmis	vörum	og	markaðssókn	

(Bogi	Þ.	Siguroddsson,	2000).		

Til	 eru	 tvær	 vel	 þekktar	 sálfræðilegar	 kenningar	 er	 varða	 þarfir	 og	 hvata	

manneskjunnar,	en	að	baki	þeim	standa	fræðimennirnir	Abraham	Maslow	og	Sigmund	

Freud.	Sigmund	Freud	hélt	því	fram	að	sálfræðilegir	áhrifaþættir	á	hegðun	fólks	væru	að	

mestu	 ómeðvitaðir.	 Freud	 sagði	 undirmeðvitundina	 stjórna	 hegðun	 neytenda	 og	 að	

manneskjan	gæti	aldrei	skilið	hvað	lægi	að	baki	þörfum	hennar	(Kotler	og	Keller,	2012).		

Maslow	notaði	þarfapýramídann	til	að	lýsa	því	hvers	vegna	einstaklingar	hafi	ákveðnar	

þarfir	 á	 ákveðnum	 tíma.	Hann	 raðaði	 þörfum	mannsins	 upp	 eftir	mikilvægi	 og	má	 sjá	

röðun	þeirra	á	mynd	2	(Kotler	og	Keller,	2012).		
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Mynd	2.	Þarfapýramídi	Maslow	(Boeree,	2006).		

Þarfapýramídi	Maslow	sýnir	þarfir	mannsins	í	röð	eftir	mikilvægi	en	maðurinn	reynir	

að	 uppfylla	 mikilvægustu	 þörfina	 fyrst	 og	 svo	 koll	 af	 kolli.	 Neðst	 eru	 mikilvægustu	

þarfirnar,	þær	líffræðilegu	sem	eru	til	dæmis	súrefni,	svefn,	matur	og	drykkur	sem	eru	

þær	frumþarfir	sem	maðurinn	þarf	til	að	lifa.	Næst	koma	þarfir	fyrir	öryggi	og	vernd.	Hér	

er	Maslow	að	meina	þarfir	eins	og	að	búa	í	öruggu	íbúahverfi	og	öryggi	í	starfi.	Næst	koma	

félagslegar	þarfir	en	það	eru	þarfir	fyrir	ást	og	því	að	einstaklingi	finnist	hann	eiga	heima	

einhverstaðar,	að	passa	inn.	Þarfir	fyrir	vináttu,	kærleik	og	því	að	stofna	fjölskyldu,	eignast	

börn	kvikna	hér.	Næstefst	í	pýramídanum	er	þörf	fyrir	viðurkenningu.	Einstaklingurinn	vill	

auka	sjálfstraust	sitt	og	vill	finna	fyrir	viðurkenningu	og	virðingu	frá	öðrum	í	umhverfi	sínu,	

en	sem	manneskjur	leitumst	við	stanslaust	eftir	samþykki	annarra.	Efsta	stig	pýramídans	

er	sjálfsbirting.	Þetta	stig	er	frábrugðið	þeim	sem	fyrir	neðan	eru	og	snýst	í	raun	um	að	

verða	besta	útgáfan	af	sjálfum	sér	(Boeree,	2006).		

2.2.2 	Kaupákvörðunarferlið	

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

ósjálfrátt	í	gegnum	þegar	tekin	er	ákvörðun	um	kaup	á	vöru.	Þetta	á	einkum	við	um	stærri	

og	mikilvægari	kaup	á	til	dæmis	sjónvörpum,	sófum	eða	bílum,	fremur	en	reglubundnum	

kaupum	 á	 nauðsynjavörum	 heimilisins,	 svo	 sem	 tannkremi,	 uppþvottalegi	 eða	 smjöri.	

Kaupákvörðunarferlið	 byrjar	 löngu	 áður	 en	 vara	 er	 keypt	 og	 er	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	

Sjálfsbirting

Þörf	á	
viðurkenningu

Félagslegar	þarfir

Öryggisþarfir

Líffræðilegar	þarfir
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neytendur	 eftir	 að	 kaupin	 hafa	 verið	 gerð.	 Ferlið	 skiptist	 í	 fimm	 þrep	 en	 ekki	 er	

nauðsynlegt	að	fara	í	gegnum	þau	öll	og	er	það	undir	kaupanda	komið	hvaða	þrep	hann	

fer	í	gegnum	(Kotler	og	Keller,	2012).	Kaupákvörðunarferlið	má	sjá	á	mynd	3.		

	

Mynd	3.Kaupákvörðunarferlið	(Dibb,	Simkin,	Pride	og	Feller,	2006).	

Þegar	 kaupandi	 greinir	 þörf	 fyrir	 tiltekinni	 vöru	 hefst	 kaupákvörðunarferlið.	 Þá	 er	

ákveðin	þörf	eða	vandamál	 sem	kveikir	þörfina	og	getur	það	orsakast	af	 innri	eða	ytri	

hvötum.	Þarfir	sem	orsakast	af	innri	hvötum	eru	til	dæmis	þarfir	sem	kvikna	við	þorsta	

eða	hungur	og	eru	þær	sem	stafa	af	grunnþörfum.	Ytri	hvatar	eru	til	dæmis	auglýsingar	

um	sumarfrí	til	Spánar	eða	heiti	potturinn	sem	nágranninn	var	að	eignast,	en	slíkir	hvatar	

opna	á	þær	hugsanir	að	mögulega	ætti	einstaklingurinn	einnig	að	gera	þessi	kaup	(Kotler	

og	Keller,	2012).	

Þegar	kaupandi	hefur	greint	þörfina	er	næsta	skref	að	leita	upplýsinga.	Fjórar	tegundir	

upplýsingagjafa	eru	algengar	og	er	sú	fyrsta	að	leita	í	nærumhverfið,	til	ættingja,	vina	og	

nágranna.	Annar	möguleiki	er	að	leita	á	netsíður,	í	auglýsingar	eða	til	sölumanna.	Einnig	

er	hægt	að	leita	upplýsinga	í	helstu	fjölmiðlum	og	með	því	að	skoða	samtök	neytenda	og	

síður	þar	sem	neytendur	geta	gefið	umsagnir.	Síðasta	tegund	upplýsingagjafa	er	að	afla	

sér	reynslu	og	þekkingar,	að	meðhöndla,	skoða	og	nota	vöruna.	Það	hvaða	upplýsingagjafi	

hefur	mest	áhrif	er	misjafnt	og	fer	eftir	vöruflokki	og	kaupandanum	sjálfum.	Þó	er	almennt	

talið	 að	 mestar	 upplýsingar	 komi	 úr	 auglýsingum	 og	 frá	 miðlum	 sem	 notaðir	 eru	 í	

auglýsingar	en	bestu	upplýsingarnar	eru	taldar	koma	frá	nærumhverfinu	(Kotler	og	Keller,	

2012).	

Eftir	að	upplýsingaleit	er	lokið	og	kaupandi	telur	sig	hafa	allar	upplýsingar	til	að	taka	

ákvörðun	 fer	 af	 stað	 mat	 á	 valkostum.	 Í	 flestöllum	 vöruflokkum	 eru	 ógrynni	 af	

möguleikum	 sem	 koma	 til	 greina	 þegar	 kaup	 standa	 til.	 Þrír	 eiginleikar	 hafa	 verið	

skilgreindir	við	mat	á	valkostum.	Í	fyrsta	lagi	er	kaupandi	að	leitast	eftir	því	að	uppfylla	

ákveðna	þörf.	Í	öðru	lagi	óskar	kaupandi	sér	einhverra	ákveðinna	eiginleika	vöru	og	í	þriðja	

Þarfagreining Upplýsingaleit Mat	valkosta Kaupákvörðun Eftirkaupaáhrif
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lagi	sér	kaupandi	vöruna	sem	eina	heild	og	metur	kosti	hennar	sem	slíka.	Viðhorf	og	trú	

kaupanda	hefur	einnig	mikil	áhrif	við	mat	á	valkostum.	Neytendur	hafa	þróað	með	sér	

viðhorf	til	vörumerkja	og	hafa	þau	afar	mikil	áhrif	á	matið	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Kaupákvörðun	er	tekin	þegar	kaupandi	hefur	metið	valkostina	og	ákveður	út	frá	því	

hvað	skuli	kaupa.	Áður	en	kaupákvörðun	er	tekin	geta	tveir	þættir	haft	 truflandi	áhrif.	

Hinn	 fyrri	er	 skoðun	annarra	og	 skiptir	þá	máli	hve	 sterk	 skoðunin	er	og	hversu	mikið	

kaupandi	kýs	að	hlusta	á	hana.	Hér	skiptir	máli	hversu	náin	manneskjan	er	kaupanda.	Hér	

gætu	einnig	ummælakerfi	við	vörur,	eins	og	eru	á	fjölmörgum	netverslunum	haft	áhrif.	

Síðari	þátturinn	sem	getur	haft	áhrif	eru	óvæntar	uppákomur	sem	hafa	þau	áhrif	að	þau	

breyta	fyrirætlunum	um	kaup.	Dæmi	um	þetta	gæti	til	að	mynda	verið	ólétta,	til	dæmis	

við	kaup	á	bíl	þar	sem	þarfir	kaupanda	myndu	mögulega	breytast	og	kaupin	þar	af	leiðandi	

líka	(Kotler	og	Keller,	2012).	Í	þessu	skrefi	er	einnig	tekin	ákvörðun	um	það	af	hverjum	á	

að	kaupa,	það	er,	hvaða	söluaðili	verður	fyrir	valinu.	Í	tengslum	við	þá	ákvörðun	eru	ýmsir	

þættir	 skoðaðir,	 til	 dæmis	 ábyrgð,	 verð,	 afhendingarmöguleikar,	 uppsetning	 vöru	 og	

greiðslumöguleikar	(Dibb,	Simkin,	Pride	og	Ferrell,	2006).	

Eftir	að	kaup	hafa	verið	gerð	metur	kaupandi	hvort	þau	standist	væntingar.	Ánægjan	

fer	 eftir	 því	 hve	 nálægt	 kaupin	 komast	 þeim	 væntingum	 sem	 kaupandi	 hafði	 áður	 en	

kaupin	voru	gerð	og	því	meira	sem	bilið	er,	því	meiri	verður	ánægjan	eða	óánægjan.	Ef	

varan	eða	þjónustan	er	langt	frá	því	að	standast	þær	væntingar	sem	hann	hafði	verður	

hann	vonsvikinn	og	hann	er	sáttur	við	kaupin	ef	þau	mæta	væntingum	hans.	Ef	kaupin	

fara	fram	úr	væntingum	kaupanda	verður	hann	yfir	sig	ánægður.	Þessir	þættir	hafa	mikil	

áhrif	á	það	hvort	viðkomandi	tali	vel	um	vöruna	og	hvort	viðkomandi	kaupi	vöruna	aftur	

(Dibb,	Simkin,	Pride	og	Feller,	2006).	

2.2.3 Kaupákvörðunarferli	fyrir	nýja	vöru	

Þegar	 ný	 vara	 kemur	 til	 vitundar	 neytenda	 fer	 annað	 ferli	 í	 gang	 en	 í	 hefðbundnu	

kaupákvörðunarferli,	það	 ferli	 kallast	 kaupákvörðunarferli	 fyrir	nýja	vöru	 (e.	 the	buyer	

decision	proccess	for	new	products)	(Kotler,	Armstrong,	Saunders	og	Wong,	1999).	Sjá	

má	kaupákvörðunarferli	nýrra	vara	á	mynd	4.	
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Mynd	4.	Kaupákvörðunarferli	fyrir	nýja	vöru	(Kotler,	Armstrong,	Saunders	og	Wong,	1999).	

Varan	er	framandi,	óþekkt	og	ný	fyrir	neytendananum	og	eru	skrefin	í	ferlinu	önnur	en	

áður.	 Fyrsta	 skrefið	 er	 vitund,	 þá	 verður	 neytandi	 var	 við	 nýja	 vöru	 en	 hann	 vantar	

upplýsingar	um	vöruna.	Næsta	 skref	 er	 áhugi,	 neytandi	 sýnir	 vörunni	 áhuga	og	 safnar	

upplýsingum	um	hana.	Þriðja	skrefið	er	mat	á	vörunni,	neytandi	veltir	fyrir	sér	hvort	hann	

hafi	hag	af	því	að	prófa	vöruna.	Fjórða	skrefið	er	neytandinn	prófi	vöruna	og	meti	þannig	

hvert	virði	hennar	sé	fyrir	hann	og	hans	lífsstíl.	Fimmta	skrefið	í	kaupákvörðunarferli	nýrra	

vara	er	samþykki,	þar	sem	neytandi	ákveður	að	varan	eigi	heima	í	lífi	hans	og	tekur	hana	

að	fullu	í	notkun	(Kotler,	Armstrong,	Saunders	og	Wong,	1999).	

	 	

Vitund Áhugi Mat Prófun Samþykki
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3 Matarsóun	

Matarsóun	er	vaxandi	vandamál	í	heiminum	öllum	sem	mikilvægt	er	að	takast	á	við	og	

reyna	að	útrýma	eftir	bestu	getu,	bæði	vegna	sóunar	á	fjármunum	og	umhverfisáhrifa.	

Með	 minnkun	 á	 matarsóun	 er	 að	 öllum	 líkindum	 hægt	 að	 draga	 úr	 losun	

gróðurhúsalofttegunda	en	Ísland	er	þátttakandi	í	átaki	ásamt	ríkjum	Evrópusambandsins	

þar	 sem	 markmiðið	 er	 að	 minnka	 losun	 gróðurhúsalofttegunda	 til	 ársins	 2020	

(Matarsóun,	 e.d).	 Samkvæmt	 FAO,	matvælastofnun	 Sameinuðu	 þjóðanna	 er	 þriðjungi	

matar	sem	framleiddur	er	í	heiminum	hent,	um	1,3	milljarðar	tonna	árlega	á	heimsvísu	

(Matarsóun,	 e.d).	 Matarsóun	 á	 sér	 stað	 á	 öllum	 stigum	 matvælaframleiðslu,	 við	

framleiðslu	og	vinnslu,	flutning,	sölu	og	neyslu.	Samkvæmt	skýrslu	um	matarsóun	í	Evrópu	

sem	 birt	 er	 á	 heimasíðu	 Umhverfisstofnunnar	 er	 matarsóun	 á	 hvern	 Evrópubúa	 að	

meðaltali	um	173	kg	árlega.	88	milljónum	tonna	af	mat	er	hent	á	ári	hverju	í	Evrópu	og	er	

þar	stærsti	sökudólgurinn	heimilin	sem	standa	að	baki	53%	sóunarinnar	og	henda	þar	af	

leiðandi	47	milljónum	tonna	af	mat	á	ársgrundvelli.	Áætlaður	kostnaður	við	matarsóun	í	

Evrópu	árið	2012	nam	143	billjónum	evra	(Stenmarck,	Jensen,	Quested	og	Moates,	2016).	

Heimili	heimsins	kaupa	of	mikið	af	matvöru	sem	endar	í	ruslinu	og	verður	þannig	mikil	

sóun	 á	 tilbúinni	 matvöru	 sem	 hefði	 annars	 getað	 fætt	 einstaklinga	 sem	 búa	 við	

hungursneyð	í	heiminum	(Matarsóun,	e.d).		

Fjölmörg	 fyrirtæki,	 til	 dæmis	 Landspítalinn	 hafa	 tekið	 upp	 stefnu	 til	 að	 lágmarka	

matarsóun	 og	 má	 þar	 nefna	 að	 Landspítalinn	 hefur	 markvisst	 unnið	 að	 minnkun	

matarsóunar	 síðustu	 ár	 og	 tekist	 að	 minnka	 sóun	 um	 40%	 (Matarsóun,	 e.d).	

Matvöruverslanir,	til	dæmis	Krónan	og	Nettó	hafa	síðustu	ár	byrjað	að	selja	matvöru	sem	

komin	er	á	síðasta	söludag	eða	er	við	það	að	skemmast	á	miklum	afslætti.	Þetta	þykir	til	

fyrirmyndar	og	er	gott	dæmi	um	það	að	fyrirtæki	sýni	samfélagslega	ábyrgð	og	reyni	að	

sporna	við	þeirri	miklu	matarsóun	sem	er	viðvarandi	í	heiminum,	en	neytendur	hafa	tekið	

vel	 í	 þessa	ákvörðun.	Krónunni	hefur	 tekist,	 samkvæmt	 tilkynningu	 frá	 fyrirtækinu,	 að	

minnka	matarsóun	í	verslunum	sínum	um	53%	eftir	að	hafa	farið	af	stað	með	fyrrnefnt	

átak	í	verslunum	sínum.	Minnkaði	sóun	í	verslunum	Krónunnar	úr	300	tonnum	af	ýmissi	

matvöru	 í	 140	 tonn	 (Bændablaðið,	 2017).	 Nettó	 hefur	 skýra	 stefnu	 hvað	 varðar	

matarsóun	og	veitir	20%	afslátt	af	þurrvöru	sem	rennur	út	innan	þrjátíu	daga	og	ferskvöru	

sem	á	 tvo	daga	eftir	 í	 síðasta	 söludag,	 en	30%	afslátt	 þegar	þurrvara	 rennur	út	 innan	
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fimmtán	 daga	 og	 ferskvöru	 sem	 á	 einn	 dag	 eftir.	 Helmingsafsláttur	 er	 veittur	 þegar	

þurrvara	á	sjö	daga	eftir	af	stimpli	og	ferskvara	er	á	síðasta	söludegi	(Nettó,	e.d)	

Heimasíðan	 Matarsóun.is,	 sem	 Umhverfisstofnun	 heldur	 úti,	 gefur	 lesendum	 tíu	

húsráð	til	að	sporna	gegn	matarsóun	og	er	þar	meðal	annars	nefnt	að	skipuleggja	ætti	

innkaup	og	elda	rétt	magn.	Tilbúnir	matarpakkar	stuðla	að	þessum	atriðum	með	því	að	

afhenda	kaupendum	eingöngu	það	magn	sem	þarf	í	tiltekna	rétti.	Með	því	minnkar	líka	

sóun	á	afgöngum	sem	eiga	það	til	að	daga	uppi	 í	 ísskápum	eftir	eldun	en	það	að	nýta	

afganga	er	annar	liður	í	þeim	tíu	ráðum	sem	heimasíðan	gefur	lesendum	(Matarsóun,	e.d).	

Umhverfisstofnun	hefur	 framkvæmt	rannsókn	á	viðhorfi	 Íslendinga	 til	matarsóunar,	

fyrst	haustið	2015	og	aftur	haustið	2017.	Könnunin	var	gerð	meðal	fólks	af	báðum	kynjum,	

á	aldrinum	18-75	ára	og	var	notast	við	slembiúrtak	úr	Þjóðskrá.	Niðurstöðurnar	árið	2017	

sýna	 að	 meirihluti	 fólks,	 75%	 svarenda	 reynir	 að	 lágmarka	 matar-	 og	 drykkjarsóun	

heimilisins	og	var	niðurstaðan	í	fyrri	könnuninni	svipuð.	Einnig	var	kannað	hverjar	ástæður	

fyrir	matarsóun	einstaklinganna	væru	og	voru	niðurstöðurnar	mjög	svipaðar	bæði	árin.	

(Umhverfisstofnun,	2018).	Niðurstöður	spurningarinnar	árið	2017	má	sjá	í	töflu	1.	

Tafla	1.	Helstu	ástæður	matarsóunar	samkvæmt	rannsókn	Umhverfisstofnunnar	2017	
(Umhverfisstofnun	2018).		

Hverjar	eru	helstu	ástæður	þess	að	þú	hendir	mat?	 Hlutfall	

Maturinn	er	útrunninn	 67,3%	

Skemmdir	í	mat	eða	gæði	hans	ónóg	 56,3%	

Of	mikill	matur	gerður	/	of	stór	skammtur	 42,2%	

Engan	á	heimilinu	langar	í	matinn	 26,8%	

Léleg	geymsla	 19,6%	

Matvælaumbúðir	eru	of	stórar	 19,4%	

Skemmdar	umbúðir	 4,7%	

Ég	leiði	ekki	hugann	að	matarsóun	 1%	

	

Samkvæmt	 rannsókninni	 er	 aðalástæða	 þess	 að	 svarendur	 hendi	 mat	 að	 hann	 sé	

útrunninn.	Sú	ástæða	sem	kemur	þar	á	eftir	er	að	skemmdir	væru	í	mat	eða	gæðin	ónóg.	
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Í	þriðja	sæti	var	sú	ástæða	að	of	mikill	matur	hafi	verið	gerður,	en	þar	á	eftir	kom	að	engan	

á	heimilinu	langaði	í	matinn.	Tvær	ástæður	sem	gefnar	voru	nokkuð	jafnar,	léleg	geymsla	

og	að	matvælaumbúðir	 séu	of	 stórar	en	 fáir	 sögðust	ekki	 leiða	hugann	að	matarsóun.	

19,4%	 þátttakenda	 í	 könnuninni	 nefndu	 að	 matvælaumbúðir	 væru	 of	 stórar	

(Umhverfisstofnun	2017).	Möguleg	ástæða	þess	væri	þegar	hráefni	er	keypt	til	matreiðslu	

og	 einungis	 þurfi	 að	 nota	 helming	 vörunnar.	 Þá	 skapast	 óneitanlega	 hætta	 á	 að	

helmingurinn	sem	eftir	verði	liggi	undir	skemmdum	og	verði	hent,	en	hið	sama	á	við	um	

svarið	sem	42,2%	svarenda	gáfu,	að	of	stór	skammtur	hafi	verið	eldaður.	Hér	kemur	í	ljós	

möguleg	 nytsemi	 tilbúinna	 matarpakkalausna	 og	 þeirrar	 staðreyndar	 að	 þeir	 afhendi	

eingöngu	það	magn	hráefnis	 sem	þarf	 í	 þá	 rétti	 sem	elda	 skal.	 Þetta	 styður	 einnig	þá	

staðfærslu	 sem	 fyrirtæki	eins	og	Eldum	rétt	hafa	 lagt	upp	með,	að	sjá	 til	þess	að	sem	

minnst	 fari	 til	 spillis	með	 því	 að	 afhenda	 nákvæmt	magn	 hráefnis	 sem	 þarf	 að	 nota	 í	

matseldina	hverju	sinni	(Eldum	rétt,	e.d).	
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4 	Dagvöruverslanir	

Dagvöruverslun	er	verslun	sem	selur	vörur	sem	tengjast	neysluþörfum	fólks.	Þessar	vörur	

eru	mat-	og	drykkjarvara,	hreinlætis-	og	snyrtivörur	og	aðrar	heimilisvörur,	til	dæmis	til	

hreingerninga	(Samkeppniseftirlitið,	2015).	

Árið	2014	voru	180	dagvöruverslanir	 starfræktar	á	 Íslandi.	Þrír	aðilar	eru	 leiðandi	á	

íslenskum	markaði	og	eru	það	Hagar	hf.,	Festi	hf.	og	Samkaup	hf.	Hagar	reka	verslanir	

Bónuss	og	Hagkaupa	(Samkeppniseftirlitið,	2015).	Festi	rekur	Krónuna,	Nóatún	og	Kjarval	

en	Festi	tók	yfir	rekstur	Kaupáss	árið	2014	(Festi,	e.d).	Samkaup	ehf	rekur	um	50	verslanir	

á	 landinu,	 þar	 ber	 helst	 að	 nefna	 Nettó	 auk	 annarra	 smærri	 aðila	 eins	 og	

Samkaupsbúðanna,	 Krambúðanna	 og	 fleiri	 verslana	 (Samkaup,	 e.d).	 Tíu	 ellefu	 ehf.	 er	

fjórði	rekstraraðilinn	á	markaðinum	og	rekur	félagið	verslanir	10-11	og	Iceland.	Hagar	og	

Festi	eiga	stærstu	aðila	á	markaðinum,	Bónus	og	Krónuna.	Hlutdeild	Bónusverslana	er	38-

39%	og	eiga	Hagar	samtals	48-49%	hlutdeild	á	markaði.	Kaupás	er	með	19-20%	hlutdeild	

og	 þar	 stendur	 Krónan	 þar	 að	 baki	 15-16%.	 Næst	 á	 eftir	 koma	 Hagkaup	 með	 9-10%	

hlutdeild	og	Nettó	með	8-9%.	Af	ofangreindum	aðilum	eru	það	einingis	Nettó	og	Iceland	

sem	starfrækja	eiginlega	netverslun	(Samkeppniseftirlitið,	2015).		

Samkvæmt	 skýrslu	 Samkeppniseftirlitsins	 frá	 2012	 hefur	 lágvöruverðsverslunum	

fjölgað	 síðustu	 ár	 og	 hefur	 hlutur	 þeirra	 á	markaði	 aukist.	 Samkeppniseftirlitið	 (2012)	

skiptir	 dagvöruverslunum	 í	 fimm	 flokka	 eftir	 áherslum	 þeirra.	 Þessir	 flokkar	 eru	

eftirfarandi:		

Ø Stórmarkaðir:	 Verslanir	 sem	 leggja	 áherslu	 á	 mikið	 vöruúrval	 og	 hátt	
þjónustustig.	 Einnig	 mikil	 áhersla	 á	 gæði	 en	 verð	 er	 hærra	 en	 í	
lágvöruverðsverslunum.	Til	dæmis	Hagkaup	og	Nóatún.		

Ø Lágvöruverðsverslanir:	Verslanir	sem	hafa	lægsta	vöruverðið.	Til	dæmis	Bónus	
og	Krónan.	

Ø Klukkubúðir:	Verslanir	sem	hafa	lengri	opnunartíma,	oft	sólarhringsopnun.	Til	
dæmis	10-11.	

Ø Verslanir	sem	hafa	þær	áherslur	að	bjóða	upp	á	fjölbreytt	vöruúrval.	

Ø Aðrar	dagvöruverslanir.		
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5 	Netverslun	 	

Netnotkun	Íslendinga	er	sívaxandi	og	árið	2015	töldust	97%	íbúa	landsins	nota	netið	að	

einhverju	 leyti	 reglulega	 og	 er	 hlutfallið	 hvergi	 hærra	 í	 Evrópu.	 Að	 sama	 skapi	 eru	

vinsældir	 netverslunar	 sífellt	 að	 aukast	 og	 árið	 2015	 höfðu	 67%	 netnotenda	 landsins	

verslað	 á	 netinu	 og	 sama	 ár	 starfrækti	 þriðjungur	 íslenskra	 fyrirtækja	 netverslun	

(Hagstofan,	2015).		

5.1 Matvörumarkaður	á	netinu	
Vöxtur	 netnotkunar	 og	 verslunar	 á	 netinu	 er	 ein	 mesta	 breyting	 sem	 orðið	 hefur	 á	

markaðssetningu	og	markaðsumhverfinu	öllu	síðustu	áratugi.	Matvöruverslun	á	netinu	er	

í	sífelldum	vexti	og	á	um	3%	matvöruverslunar	í	Bandaríkjunum	sér	stað	á	netinu,	en	talið	

er	að	þetta	hlutfall	muni	vaxa	um	13%	árlega	til	ársins	2023	(Ilyuk,	2018).		

Samkvæmt	 rannsókn	 sem	 rannsóknarfyrirtækið	 Nielsen	 stóð	 fyrir	 árið	 2014	

framkvæma	25%	svarenda,	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	allir	virkir	netnotendur,	

matarinnkaupin	 í	 gegnum	netið.	 55%	 svarenda	 sögðust	myndu	gera	það	 í	 framtíðinni.	

Þátttakendur	voru	30.000	talsins	og	frá	60	löndum	og	áttu	sem	fyrr	segir,	sameiginlegt	að	

vera	 virkir	 netnotendur.	 Rannsóknin	 var	 framkvæmd	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 skoða	 hvernig	

stafræn	tækni	muni	móta	umhverfi	og	landslag	verslunar	í	framtíðinni.	14%	þátttakenda	

sögðust	nota	þjónustu	þar	sem	þeir	eru	í	raun	í	áskrift	af	ákveðnum	vörum	og	þurfa	því	

ekki	stanslaust	að	vera	að	panta	sömu	vörurnar,	þar	sem	þær	eru	sendar	sjálkrafa	heim	

til	 viðskiptavinarins	eftir	að	ákveðinn	 tími	hefur	 liðið	 frá	síðustu	sendingu.	Rannsóknin	

sýndi	að	12%	svarenda	nota	panta	og	sækja	þjónustu	(e.	click	and	collect)	en	slík	þjónusta	

felur	 í	 sér	 að	 í	 stað	 heimsendingu	 sækir	 viðskiptavinurinn	 pöntunina	 (Nielsen,	 2015).	

Hérlendis	bjóða	Nettó	og	Iceland	upp	á	slíka	þjónustu.	

Einn	af	valkostunum	þegar	kemur	að	því	að	versla	matvöru	á	netinu	er	að	fá	hana	senda	

heim,	annar	möguleiki	er	fyrrnefndur	panta	og	sækja	möguleiki,	en	einnig	er	mögulegt	að	

sækja	í	gegnum	bílalúgu,	vera	í	áðurnefndri	áskrift,	sækja	á	ákveðna	afhendingarstaði	eða	

versla	 hjá	 sýndarverslun	með	matvöru	 (e.	 virtual	 supermarket)	 (Nielsen,	 2015).	 Fyrsta	

sýndarverslunin	með	matvöru	 var	 opnuð	 á	 lestarstöð	 í	 Seoul,	 Suður	 Kóreu	 árið	 2011.	

Verslunin	 er	 sett	 upp	 á	 veggjum	 lestarstöðvar,	 viðskiptavinir	 versla	 vörur	 í	 gegnum	

smáforrit	 (e.	 application)	 í	 snjallsímum	 sínum.	 Vörurnar	 fara	 í	 stafræna	 körfu,	
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viðskiptavinurinn	greiðir	og	velur	afhendingartíma	(Petit	de	Meurville,	Kimberley	Pham,	

og	Trine,	2015).	

Sjá	má	í	töflu	2	hvaða	aldurshópar	nýta	sér	helst	þá	þjónustu	að	panta	mat	á	netinu	og	

fá	sendan	heim	og	hvernig	skiptingin	er	þegar	skoðað	er	hvaða	aldurshópar	eru	tilbúnir	

til	að	nýta	sér	þjónustuna.		

Tafla	2.	Aldursskipting	neytanda	sem	versla	matvöru	á	netinu	og	fá	hana	heimsenda	(Nielsen,	2015).	

Pantað	á	netinu	

og	sent	heim	

Nota	þjónustuna	

nú	þegar	

Tilbúin	til	að	nota	

þjónustuna	

Nota	hvorki	

þjónustuna	nú	þegar	

né	eru	tilbúnir	til	þess	

15-20	ára	 28%	 55%	 17%	

21-34	ára	 30%	 57%	 13%	

35-49	ára	 22%	 57%	 21%	

50-64	ára	 17%	 48%	 35%	

65	ára	og	eldri	 9%	 35%	 56%	

	

Yngstu	tveir	hóparnir	í	töflunni	eru	þeir	hópar	sem	ólust	upp	með	internetinu	og	eru	

því	algjörlega	óhræddir	við	hvers	kyns	nýjungar	á	því	sviði	og	eru	tilbúnir	til	að	nýta	sér	

alla	mögulega	valmöguleika	í	matvöruverslun	á	netinu.	Einstaklingar	á	aldrinum	15-34	ára	

eru	 líklegastir	til	að	nýta	sér	þá	þjónustu	að	versla	matvöru	á	netinu	og	fá	hana	senda	

heim.	Þeir	sem	ekki	nýta	sér	hana	nú	þegar	á	þessu	sama	aldursbili,	eru	samt	tilbúnir	til	

þess	 að	nýta	 sér	hana,	 eða	55%	þátttakenda	á	 aldrinum	15-20	ára	og	57%	21-34	ára.	

Aldurshópurinn	65	ára	og	eldri	er	aftur	á	móti	ólíklegastur	til	að	nýta	sér	þjónustuna	og	

samkvæmt	könnun	Nielsen	nýta	sér	einungis	9%	þátttakenda	eldri	en	65	ára	sér	það	að	

versla	 matvöru	 með	 þessum	 hætti.	 Hinsvegar	 eru	 48%	 þeirra	 tilbúnir	 til	 að	 nýta	 sér	

þjónustuna.	 Hvað	 varðar	 framtíðina	 þá	 mun,	 samkvæmt	 könnun	 Nielsen	 (2015)	

netverslun	með	matvöru	 halda	 áfram	 að	 vaxa	 en	mun	 ekki	 taka	 við	 af	 hefðbundnum	

matvöruverslunum	í	nálægri	framtíð.	
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5.2 Netverslun	með	mat	á	Íslandi		
Netverslun	 með	 mat	 á	 Íslandi	 er	 sífellt	 að	 færast	 í	 aukana	 og	 fleiri	 aðilar	 að	 hefja	

matvörusölu	á	netinu.	Hagkaup	starfrækti	um	tíma	netverslun	á	heimasíðu	sinni	og	var	á	

sínum	tíma	ein	af	fáum	dagvöruverslunum	sem	bauð	upp	á	netverslun.	Í	mars	2018	er	

ekki	starfrækt	eiginleg	netverslun	á	heimasíðu	Hagkaupa,	Hagkaup.is.	Það	er	hinsvegar	

hægt	að	panta	hjá	þeim	og	fá	heimsent.	Form	pantana	er	þannig	að	hægt	er	að	senda	inn	

innkaupalista	með	tölvupósti,	á	pöntunarformi	á	heimasíðunni	eða	hringja	hann	inn	til	

þeirra.	 Á	 pöntunarforminu	 er	 bæði	 hægt	 að	 velja	 staka	 pöntun,	 sem	 og	 reglubundna	

pöntun,	sem	hentar	fyrir	fyrirtæki	og	einstaklinga	sem	kaupa	alltaf	sömu	matarkörfuna	

(Hagkaup,	e.d).	

Netverslunin	Boxið	opnaði	 í	október	2016	en	hugmyndin	að	henni	kviknaði	eftir	að	

Sigurður	Pálmi	Sigurbjörnsson,	annar	eiganda	fyrirtækisins,	var	í	námi	í	Bandaríkjunum	og	

nýtti	sér	gjarnan	svipaða	þjónustu	(Vísir,	2016).	Fyrst	um	sinn	bauð	Boxið	eingöngu	upp	á	

þurrvöru,	drykkjarföng	og	hreinlætis-	og	snyrtivörur,	en	í	dag	býður	fyrirtækið	upp	á	alla	

almenna	matvöru	og	 aðrar	 vörur	 sem	 fást	 í	 almennum	matvöruverslunum.	 Fyrirtækið	

býður	fría	heimsendingu	ef	verslað	er	fyrir	meira	en	10.000	krónur	og	er	ein	af	sérstöðum	

fyrirtækisins	sú	að	viðskiptavinurinn	velur	 tveggja	 tíma	afhendingarramma	sem	hentar	

hverju	sinni	(Vísir,	2016).	Nýlega	hóf	fyrirtækið	að	bjóða	viðskiptavinum	sínum	upp	á	það	

að	 taka	 við	 flöskum	og	 dósum	 sem	 bera	 skilagjald	 um	 leið	 og	 vörur	 eru	 afhentar,	 en	

fyrirtækið	sér	þá	um	það	fyrir	viðskiptavini	sína	að	skila	 flöskum	til	endurvinnslu	og	 fá	

viðskiptavinirnir	skilagjaldið	greitt	í	formi	inneignar	hjá	versluninni.	Fyrir	þetta	tekur	Boxið	

20%	söluþóknun	af	andvirði	skilagjaldsins	(Boxið,	e.d).	

Vefsvæði	Aha.is	hýsir	 tvær	matvöruverslanir,	Nettó	og	 Iceland.	Nettó	opnaði	 fyrstu	

lágvöruverðsverslunina	 á	 netinu	 þann	 6.	 september	 árið	 2017	 og	 lögðust	 stjórnendur	

Nettó	í	mikla	rannsóknarvinnu	fyrir	opnun	hennar	(Viðskiptablaðið,	2017).	Hjá	Nettó	er	

hægt	að	velja	um	að	kaupa	það	sama	og	síðast	auk	þess	sem	viðskiptavinir	hafa	kost	á	að	

panta	 á	 netinu	 og	 sækja	 í	 verslun	 Nettó	 í	 Mjódd	 eða	 fá	 vörurnar	 sendar	 heim,	 með	

hraðsendingu	 eða	 hefðbundinni	 sendingu.	 Hraðsending	 kostar	 1490	 krónur	 en	 sú	

hefðbundna	er	ókeypis	ef	verslað	er	fyrir	meira	en	15.000	krónur	(Aha.is,	e.d).	

Breska	verslunarkeðjan	Iceland	starfrækir	sem	fyrr	segir	einnig	netverslun	á	vefsvæði	

Aha.is	en	þar	er	einungis	í	boði	að	fá	heimsent	og	er	boðið	upp	á	tvo	möguleika	í	sendingu,	
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hraðsendingu	 og	 venjulega	 sendingu.	 Báðar	 kosta	 1490	 krónur	 en	 venjulega	

sendingarleiðin	er	ókeypis	ef	verslað	er	fyrir	meira	en	15.000	krónur	en	lágmarksupphæð	

á	hverri	pöntun	er	2000	krónur.	Einnig	er	í	boði	að	endurnýta	eldri	pantanir,	sem	hentar	

vel	fyrir	þá	sem	endurtekið	kaupa	sömu	vörurnar	(Aha.is,	e.d).	

Auk	 þessara	 stóru	 aðila	 eru	 til	 nokkrar	 smærri	 netverslanir,	 sem	 dæmi	 má	 nefna	

verslanirnar	Fiska.is	og	Sveitabær.is.	Fiska	er	bæði	dagvöruverslun	og	netverslun,	Fiska.is.	

en	þar	eru	seldar	ýmsar	þurr-	og	frystivörur	og	felst	sérhæfing	verslunarinnar	í	asískum	

vörum	(Fiska,	e.d).	Sveitabær.is	er	netverslun	með	matvöru	sem	sérhæfir	sig	í	nautakjöti	

beint	frá	bónda	og	er	það	selt	í	þremur	mismunandi	pökkum	(Sveitabær,	e.d).	

5.3 Tilbúnir	matarpakkar	
Tilbúnir	matarpakkar	hafa	verið	að	ryðja	sér	til	rúms	á	Íslandi	síðustu	ár	og	hafa	þeir	notið	

gífurlegra	vinsælda.	Með	tilbúnum	matarpökkum	er	átt	við	að	búið	sé	að	vigta	og	pakka	

hráefni	 fyrir	 ákveðnar	máltíðir	 ásamt	 leiðbeiningum	um	eldun	 sem	 viðskiptavinir	 elda	

sjálfir	heima.	Hráefnið	sem	afhent	er	í	matarpökkum	er	nákvæmlega	það	sem	þarf	fyrir	

hvern	 rétt	 og	 þannig	 lágmarkar	 þessi	 þjónusta	matarsóun.	 Þrjú	 fyrirtæki	 bjóða	 þessa	

þjónustu	á	Íslandi	í	dag,	Eldum	Rétt,	Einn	tveir	&	elda	og	Matarboxið.	

Eldum	rétt	er	fyrirtæki	sem	sérhæfir	sig	 í	sölu	á	tilbúnum	matarpökkum.	Eldum	rétt	

selur	 matarpakka	 sem	 innihalda	 þrjár	 máltíðir	 og	 hægt	 er	 að	 velja	 á	 milli	 nokkurra	

mismunandi	pakka.	Fyrirtækið	var	stofnað	árið	2014	og	hefur	vaxið	gífurlega	milli	ára,	en	

sala	jókst	til	að	mynda	um	300%	á	árinu	2016	(Viðskiptablaðið,	2017).	Eldum	rétt	býður	

upp	 á	 nokkrar	 mismunandi	 tegundir	 af	 matarpökkum,	 en	 í	 hverjum	 pakka	 eru	 þrír	

mismunandi	réttir	fyrir	einn	til	fjóra	fullorðna.	Matarpakkarnir	eru	algjörlega	staðlaðir	og	

ekki	er	hægt	að	velja	rétti	í	hvern	pakka.	Fyrsti	pakkinn	sem	er	í	boði	er	sígildi	pakkinn	og	

inniheldur	 hann	 einn	 fiskrétt,	 einn	 kjúklingarétt	 og	 einn	 kjötrétt.	 Einnig	 er	 í	 boði	

svokallaður	sígildur	fisklaus	pakki	og	þá	eru	tveir	kjúklingaréttir	og	fiskréttinum	sleppt.	

Einnig	er	 í	 boði	 léttlagaður	pakki,	 þar	 sem	eldamennskan	er	 sérlega	einföld.	Auk	þess	

býður	fyrirtækið	upp	á	tvo	sérhæfðari	pakka	sem	henta	paleo	mataræði	annarsvegar	og	

vegan	mataræði	hinsvegar.	Nýjasta	viðbótin	í	vörulínu	Eldum	rétt	er	léttlagaður	pakki	fyrir	

eina	manneskju.	Auk	þess	að	bjóða	upp	á	matarpakka	sem	innihalda	hráefni	 í	máltíðir	

býður	Eldum	rétt	einnig	upp	á	sérstaka	ávaxtapakka	þar	sem	afhentir	eru	ferskustu	ávextir	

sem	í	boði	eru	hverju	sinni.	Matarpakkar	Eldum	rétt	eru	pantaðir	á	vefsíðu	þeirra	og	er	
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boðið	upp	á	heimsendingu	eða	að	sækja	pakkann	í	móttöku	fyrirtækisins	við	Nýbýlaveg.	

Pakkarnir	eru	afhentir	á	mánudögum,	þriðjudögum	og	miðvikudögum	(Eldum	rétt,	e.d).	

Annað	 fyrirtækið	 á	 íslenskum	 markaði	 sem	 býður	 upp	 á	 tilbúna	 matarpakka	 er	

Matarboxið	 sem	 hóf	 starfsemi	 í	 desember	 2017.	 Hjá	 Matarboxinu	 er	 hægt	 að	 velja	

fyrirfram	ákveðna	pakka	en	einnig	býður	fyrirtækið	viðskiptavinum	sínum	upp	á	að	setja	

saman	sína	eigin	pakka	og	eru	pakkarnir	fyrir	tvo	eða	fjóra	einstaklinga.	Í	hverri	viku	er	

boðið	upp	á	10-15	rétti	og	er	hægt	að	velja	um	tvö	mismunandi	tilbúin	matarbox,	box	

vikunnar,	 vegan	 box	 auk	 þess	 að	 fljótlega	 mun	 fyrirtækið	 byrja	 að	 bjóða	 upp	 á	

lágkolvetnabox.	Það	sem	aðgreinir	matarboxið	 frá	samkeppninni	er	að	þar	er	hægt	að	

panta	og	fá	heimsent	alla	virka	daga	(Mosfellingur,	2018).	

Einn	tveir	og	elda	er	þriðja	fyrirtækið	inn	á	markað	matarpakka	á	Íslandi.	Fyrirtækið	leit	

dagsins	ljós	í	ársbyrjun	2018	og	býður	upp	á	þrjár	tegundir	matarpakka,	klassískan	pakka,	

heilsupakka	og	gestapakka.	Sérstaða	Einn	tveir	og	elda	er	að	í	hverri	viku	fær	fyrirtækið	

þekkta	matgæðinga	 til	 að	 útbúa	 gestapakka	 eftir	 sínu	 höfði.	 Auk	 þess	 er	 fyrirtækið	 í	

samstarfi	við	íþróttafélög	í	hverju	hverfi	fyrir	sig	varðandi	afhendingu	á	matarpökkunum.	

Hvert	félag	fær	5%	af	sölu	hverrar	vöru	sem	það	afhentir	en	Einn	tveir	og	elda	býður	einnig	

upp	á	heimsendingu	(Vísir,	2018).	Afhendingarstaðir	eru	á	Höfuðborgarsvæðinu,	í	Keflavík	

og	 á	 Akureyri	 en	 fyrirtækið	 býður	 upp	 á	 afhendingu	 á	 pökkum	 á	 mánudögum	 og	

þriðjudögum.	Einnig	er	í	boði	helgarpakki	sem	tilbúinn	er	til	afhendinga	á	fimmtudögum	

og	föstudögum,	auk	nýjungar	hjá	fyrirtækinu,	svokölluðum	express	pakka,	sem	hægt	er	

að	 sækja	 sama	 dag	 og	 pantað	 er.	 Þegar	 klassíski	 pakkinn	 er	 keyptur	 velur	

viðskiptavinurinn	þrjá	rétti	af	sex	mögulegum	(Einn	tveir	og	elda,	e.d).	
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6 Aðferðafræði	

Rannsókninni	var	ætlað	að	gefa	mynd	af	matvörumarkaði	á	netinu	á	Íslandi,	bæði	hvað	

varðar	matvöruinnkaup	í	netverslun	og	kaup	á	tilbúnum	matarpökkum.	Við	gagnaöflun	

rannsóknarinnar	var	notast	við	megindlega	rannsóknaraðferð	en	spurningalista	var	dreift	

á	netinu,	með	samfélagsmiðlinum	Facebook.	Hér	á	eftir	verður	rannsókninni	 lýst,	 fyrst	

verður	mælitæki	rannsóknar	gerð	skil,	svo	verður	framkvæmdin	útskýrð	og	loks	verður	

gerð	grein	fyrir	þátttakendum	í	rannsókninni.	 

6.1 Mælitæki	

Rannsókn	þessi	var	framkvæmd	með	notkun	spurningalista	á	netinu.	Spurningalistinn	var	

lagður	fyrir	með	það	að	markmiði	að	skoða	markað	með	matvöru	á	netinu	á	Íslandi.	Fyrsti	

hluti	 spurningalistans	 sneri	 að	 innkaupum	 á	 almennri	matvöru	 í	 netverslun	 hérlendis.	

Markmiðið	með	honum	var	að	kanna	hve	margir	nýta	sér	það	að	kaupa	matvöru	á	netinu,	

hvernig	þeir	sem	nýta	sér	það	fá	vörurnar	afhentar	og	hvers	vegna	þeir	sem	ekki	nýta	sér	

þessa	þjónustu	gera	það	ekki.	Annar	hluti	spurningalistans	sneri	að	innkaupum	á	tilbúnum	

matarpökkum.	Þar	voru	markmiðin	þau	sömu	og	 í	 fyrsta	hlutanum,	nema	með	tilliti	 til	

matarpakka.		

Ákveðið	var	að	nota	tímamörk	í	spurningum	könnunarinnar.	Þegar	spurt	er	um	hvort	

þátttakendur	hafi	nýtt	sér	þá	þjónustu	sem	um	ræðir,	verslað	matvöru	á	netinu	eða	keypt	

tilbúna	matarpakka	er	miðað	við	að	það	hafi	verið	gert	síðustu	12	mánuði.	Einnig	er	spurt	

hve	oft	þjónustan	hefur	verið	keypt	og	er	þar	einnig	notast	við	12	mánaða	tímaramma.	

Þegar	spurt	er	hve	langt	er	síðan	verslað	var	eru	valmöguleikar	að	6	mánuðum	eða	meira.	

Þetta	 er	 gert	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 endurspegli	 núverandi	

neyslumynstur	þáttakenda	og	sýni	niðurstöður	sem	hægt	er	að	túlka	miðað	við	umhverfi	

netverslunar	með	matvöru	á	þeim	tíma	sem	þessi	ritgerð	er	skrifuð.		

Í	 fyrsta	 og	 öðrum	 hluta	 spurningalistans	 voru	 settar	 fram	 staðhæfingar	 sem	

þátttakendur	tóku	afstöðu	til	á	fimm	punkta	Likert	kvarða	með	svarmöguleikunum	mjög	

ósammála,	ósammála,	hvorki	né,	sammála	og	mjög	sammála.	Þessar	spurningar	snerust	

um	það	hvers	 vegna	þátttakendur	 versluðu	ekki	matvöru	á	netinu	eða	 keyptu	 tilbúna	

matarpakka.	 Í	 öðrum	 hluta	 spurningalistans	 var	 notast	 við	 spurningu	 úr	 könnun	

Umhverfisstofnunar	um	viðhorf	íslendinga	til	matarsóunar.	Spurningin	„Hversu	mikið	eða	
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lítið	reynir	þú	að	lágmarka	magn	matar	og	drykkjar	sem	hent	er	á	heimilinu?“	var	fengin	

úr	 fyrrnefndri	 könnun.	 Svarmöguleikarnir	 voru	 einnig	 á	 raðkvarða,	 fimm	 stiga	 með	

valmöguleikana	mjög	mikið,	 fremur	mikið,	 í	meðallagi,	 fremur	 lítið	og	 lítið	sem	ekkert.	

Þessi	spurning,	auk	spurninganna	sem	snúa	að	tíma,	„Ég	kýs	að	eyða	tíma	mínum	í	annað	

en	að	versla	í	matinn“	og	„Ég	kýs	að	halda	tímanum	sem	fer	í	að	ákveða	hvað	á	að	vera	á	

að	vera	í	matinn	í	lágmarki“	voru	settar	fram	með	það	í	huga	að	kanna	hvort	sú	staðfærsla	

sem	 fyrirtækin	 sem	 selja	 matarpakka	 setja	 fram	 standist,	 að	 tímasparnaðurinn	 og	

minnkun	matarsóunar	sé	raunveruleg	ástæða	þess	að	þátttakendur	kaupi	matarpakka.	

Síðasti	 hluti	 spurningalistans	 voru	 bakgrunnspurningar	 þar	 sem	 spurt	 var	 um	 kyn,	

aldur,	 tekjur,	 heimilishagi	 og	 búsetu.	 Spurninguna	 um	 kyn	 var	 ákveðið	 að	 hafa	 með	

þremur	svarmöguleikum	til	þess	að	tryggja	að	þátttakendur	sem	telja	sig	hvorki	vera	konu	

né	karl	geti	svarað	spurningunni	með	góðu	móti.	Spurningarnar	fyrir	bakgrunnsbreyturnar	

aldur	og	tekjur	voru	fengnar	úr	könnun	sem	dr.	Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	dósent	setti	

saman	vegna	kennslu	í	áfanganum	Markaðsrannsóknir	sem	rannsakandi	sat	á	haustönn	

2017.	Rannsakandi	breytti	þó	spurningunni	sem	sneri	að	tekjum	lítillega	og	bætti	orðalag	

hennar	með	því	að	taka	fram	að	verið	væri	að	spyrja	um	tekjur	fyrir	skatt,	til	að	forðast	

misskilning	og	til	að	fá	sem	bestu	og	nákvæmustu	niðurstöður.		

Þegar	spurningalisti	var	settur	fram	á	netinu	var	byrjað	á	því	að	setja	upp	kynningu	á	

verkefninu	og	spyrlinum	auk	þess	sem	tekið	var	fram	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	svör	til	

þátttakenda	og	þeim	þakkað	kærlega	fyrir	að	gefa	sér	tíma	í	að	svara	spurningalistanum.	

Því	 næst	 var	 spurningalistinn	 settur	 fram	 með	 þeim	 hætti	 að	 fyrst	 var	 spurt	 um	

matvöruverslun	 á	 netinu,	 því	 næst	 innkaup	 á	 tilbúnum	 matarpökkum	 og	 loks	 voru	

bakgrunnsspurningarnar	settar	fram.	Spurningalistann	má	sjá	í	viðauka	1.	

6.2 Framkvæmd	

Könnunin	 var	 framkvæmd	 með	 því	 að	 leggja	 spurningalista	 fyrir	 og	 notast	 var	 við	

heimasíðuna	Question	Pro.	Áður	en	opnað	var	fyrir	svörun	á	spurningalistanum	var	gerð	

forprófun,	þegar	hann	þótti	tilbúinn	til	dreifingar.	Forprófunin	var	gerð	í	þeim	tilgangi	að	

forðast	 allan	misskilning	 við	 svörun	 á	 spurningunum	 og	 koma	 auga	 á	 vafaatriði.	 Átta	

einstaklingar	 úr	 mismunandi	 áttum	 voru	 fengnir	 til	 að	 svara	 spurningalistanum	 við	

forprófun.	 Rannsakandi	 sat	 við	 hlið	 þriggja	 af	 þessum	 átta	 aðilum	 til	 að	 sjá	 hvort	
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einhverstaðar	 væri	 áberandi	 að	 þátttakendur	 lentu	 í	 vandræðum.	 Var	 spurningalisti	

leiðréttur	 í	samræmi	við	það	og	svörum	sem	borist	höfðu	eytt	út.	 Í	kjölfarið	var	 listinn	

opnaður	fyrir	svörun,	þann	26.	mars	2018.	

Við	dreifingu	á	rannsókninni	var	notast	við	hentugleikaúrtak	sem	hafði	einnig	eiginleika	

snjóboltaúrtaks	 þar	 sem	 rannsakandi	 deildi	 vefslóð	 á	 könnunina	 á	 samfélagsmiðlinum	

Facebook.	Af	deilingarþráðum	á	einkasíðu	 rannsakanda	á	Facebook	var	hægt	að	svara	

könnuninni,	auk	þess	sem	aðrir	en	rannsakandi	gátu	deilt	vefslóðinni	og	þannig	stækkað	

úrtakið.	 Könnuninni	 var	 lokað	 fyrir	 svörun	 þann	 16.apríl	 2018,	 þremur	 vikum	 eftir	 að	

opnað	var	fyrir	svörun.	Í	kjölfarið	fór	gagnaúrvinnsla	fram	í	SPSS	og	voru	til	úrvinnslu	notuð	

t-próf	(e.independent	samples	t-test),	krosstöflur	(e.	crosstabulation)	og	kí-kvaðrat	próf	

(e.	chi-square	test)	þar	sem	stuðst	var	við	95%	marktektarmörk.	Niðurstöður	voru	settar	

fram	með	myndrænum	hætti	með	hjálp	Excel.		

Endurkóða	 þurfti	 eina	 spurningu	 við	 úrvinnslu	 í	 SPSS.	 Til	 þess	 að	 hægt	 væri	 að	

framkvæma	kí-kvaðrat	próf	um	samband	tekna	og	afhendingarleið	á	matarpökkum	þurfti	

að	endurkóða	spurninguna	sem	sneri	að	tekjum.	Upprunalega	kóðun	spurningarinnar	var	

keyrð	saman	við	afhendingarleið	matarpakka	og	voru	niðurstöðurnar	þannig	að	ekki	var	

hægt	að	greina	gögnin	og	endurkóðunar	væri	þörf.	Þá	var	valmöguleikum	fækkað	úr	sex	í	

fjóra	 og	 urðu	 þeir	 eftirfarandi:	 „300	 þúsund	 eða	 lægri“,	 „301-500	 þúsund”,	 „501-700	

þúsund	“	og	„701	þúsund	eða	hærri“.	Eftir	þessa	endurkóðun	reyndist	mögulegt	að	greina	

gögnin	með	því	að	nota	krosstöflur	og	kí-kvaðrat	próf. 

6.3 Þátttakendur	
239	 manns	 byrjuðu	 á	 að	 svara	 spurningalistanum	 en	 af	 þeim	 voru	 206	 sem	 luku	

könnuninni.	Við	úrvinnslu	í	SPSS	voru	þrjú	svör	talin	ógild	vegna	þess	að	meirihluta	svara	

vantaði	og	voru	þessir	þrír	þátttakendur	teknir	út.	Eftir	stóðu	því	203	svör	sem	talin	voru	

gild.	Í	töflu	3	má	sjá	aldursdreifingu	og	kynjahlutfall	þátttakenda.		
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Tafla	3.	Kyn	og	aldur	þátttakenda.	

Kyn	 Hlutfall	 Aldur	 Hlutfall	

Kona	 71,0%	 Yngri	en	21	árs	 2,5%	

Karl	 28,5%	 21-30	ára	 54,5%	

Ég	skilgreini	mig	ekki	

eftir	kyni	

0,5%	 31-40	ára	 16,5%	

	 	 41-50	ára	 9,0%	

	 	 51-60	ára	 11,0%	

	 	 61	árs	eða	eldri	 6,5%	

	

200	manns	svöruðu	spurningunum	um	kyn	og	aldur.	Kynjahlutfall	þátttakenda	var	ójafnt,	

71,0%	 svarenda	eða	142	einstaklingar	 voru	 konur	og	 28,5%	eða	57	einstaklingar	 voru	

karlar.	 Aðeins	 einn	 þátttakandi	 sagðist	 ekki	 skilgreina	 sig	 eftir	 kyni.	 Stærsta	 aldursbil	

þátttakenda	var	21-30	ára	eða	54,5%.	Minnsti	hópurinn	voru	þátttakendur	undir	21	árs	

aldri,	 aðeins	2,5%.	 Í	 töflu	4	má	 sjá	hvernig	dreifingu	á	heimilishögum	þátttakenda	var	

háttað	og	hversu	mörg	börn	undir	18	ára	eru	á	heimilinu,	en	seinni	breytan	var	önnur	af	

tveimur	opnum	bakgrunnsspurningum	könnunarinnar.		

Tafla	4.	Heimilishagir	og	fjöldi	barna	undir	18	ára	á	heimilinu.	

Heimilishagir	 Hlutfall	 Fjöldi	barna	undir	18	ára	

aldri	á	heimilinu	

Hlutfall	

Bý	ein/n	 7,5%	 Ekkert	 15,5%	

Bý	í	foreldrahúsum	 19,0%	 Eitt	barn		 48,8%	

Bý	með	vini/vinum	 1,5%	 Tvö	börn	 23,8%	

Bý	með	maka	(án	barna)	 29,0%	 Þrú	börn	 6,0%	

Bý	með	maka	og	barni/börnum	 37,5%	 Fjögur	börn	 6,0%	

Bý	ein/n	með	barni/börnum	 5,5%	 	 	
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200	manns	svöruðu	spurningunni	um	heimilishagi.	Flestir	þátttakendur	eða	37,5%	búa	

með	maka	og	barni	 eða	börnum	og	 29,0%	búa	með	maka	 án	barna.	 84	þátttakendur	

svöruðu	opnu	spurningunni	um	það	hve	mörg	börn	undir	18	ára	aldri	búa	á	heimilinu.	

48,8%	eða	41	einstaklingar	sem	svöruðu	búa	með	einu	barni	undir	18	ára	á	heimilinu	en	

þar	á	eftir	koma	20	manns	eða	23,8%	sem	búa	með	tveimur	börnum	undir	18	ára.	

Í	töflu	5	má	sjá	hvernig	tekjur	þátttakenda	eru,	eftir	skatt.		

Tafla	5.	Tekjur	þátttakenda.	

Tekjur	 Hlutfall	

300	þúsund	eða	lægri	 29,1%	

301-500	þúsund	 35,7%	

501-700	þúsund	 23,0%	

701-900	þúsund	 6,1%	

901-1100	þúsund	 2,0%	

1001	þúsund	eða	hærri	 4,1%	

	

196	manns	svöruðu	spurningunni	um	tekjur.	Algengast	er	að	 tekjur	þátttakenda	séu	á	

bilinu	301-500.000	en	niðurstöður	sýna	að	35,7%	þátttakenda	eru	á	því	tekjubili.	23,0%	

eru	með	tekjur	á	bilinu	501-700.000.	Fæstir	eru	með	tekjur	á	bilinu	901-1.100.000	fyrir	

skatt	eða	2,0%	þátttakenda.	
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Meðal	 bakgrunnsspurninganna	 voru	 sem	 fyrr	 segir	 tvær	 opnar	 spurningar	 þar	 sem	

annars	vegar	spurt	var	um	póstnúmer	þar	sem	viðkomandi	hefur	búsetu	og	hins	vegar	um	

fjölda	barna	undir	18	ára	aldri	sem	fjallað	er	um	hér	að	ofan.	Á	mynd	5	má	sjá	búsetu	

þátttakenda	eftir	landsvæðum,	niðurstöður	spurningarinnar	um	búsetu	eftir	póstnúmeri.	

	

Mynd	5.	Búseta	þátttakenda	eftir	landsvæðum.	

196	þátttakendur	svöruðu	opnu	spurningunni	um	búsetu.	Svör	þátttakenda	voru	færð	yfir	

í	Excel	og	sameinuð	eftir	 landsvæðum.	Niðurstöðurnar	sýna	að	meirihlutinn	eða	51,5%	

hefur	búsetu	í	Reykjavík	og	18,4%	í	Kópavogi.	
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7 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 og	 er	 þeim	 kaflaskipt	 í	

samræmi	við	uppsetningu	spurningalistans.	Fyrst	verður	fjallað	um	þær	niðurstöður	sem	

snúa	að	innkaupum	á	matvöru	sem	gerð	eru	á	netinu.	Því	næst	verður	fjallað	um	viðhorf	

til	matarsóunar	og	loks	um	kaup	á	tilbúnum	matarpökkum.		

7.1 Matarinnkaup	á	netinu	
Af	203	þátttakendum	rannsóknarinnar	höfðu	18	manns	eða	8,87%	nýtt	sér	þann	kost	að	

gera	 matarinnkaupin	 í	 gegnum	 matvöruverslun	 á	 netinu	 síðustu	 12	 mánuði	 en	 allir	

þátttakendur	 svöruðu	 spurningunni.	 Á	 mynd	 6	 má	 sjá	 til	 hvaða	 aðila	 þessir	 18	

einstaklingar	hafa	beint	viðskiptum	sínum.	

	

Mynd	6.	Dreifing	á	matarinnkaupum	á	netinu	meðal	þátttakenda.	

Eins	og	sjá	má	er	Nettó	stærsti	aðilinn	í	netverslun	með	matvöru	meðal	þátttakenda	

en	þar	höfðu	50,0%	þeirra	verslað.	Enginn	þeirra	18	sem	höfðu	verslað	matvöru	á	netinu	

síðustu	 12	mánuði	 höfðu	 gert	 það	 hjá	 Fiska.is	 en	 3	 þátttakendur	 eða	 16,7%	 svöruðu	

annað.	Þeir	aðilar	voru	beðnir	um	að	tilgreina	hvaða	verslun	þeir	hefðu	verslað	við	en	

tveir	 sögðust	 hafa	 verslað	 við	 verslanir	 í	 Danmörku,	 Willy’s	 og	 Greenos	 en	 sá	 þriðji	

tilgreindi	ekki	verslun	heldur	sagðist	búa	erlendis.		
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7.1.1 Matarinnkaup	á	netinu	með	tilliti	til	aldurs	og	kyns	

Af	þeim	18	þátttakendum	sem	keypt	höfðu	matvöru	 í	 gegnum	netverslun	 svöruðu	15	

spurningunni	um	aldur	og	kyn.	Aldursskiptingu	og	kyn	þátttakenda	með	tilliti	til	þess	hvort	

keypt	hafi	verið	matvara	í	gegnum	netverslun	má	sjá	í	töflu	6.	

	Tafla	6.	Aldursdreifing	og	kyn	þeirra	sem	keypt	hafa	matvöru	í	netverslun.	

Aldur	 Hlutfall	 Kyn	 Hlutfall	

Yngri	en	21	árs	 0,0%	 Kona	 73,3%	

21-30	ára	 60,0%	 Karl	 26,7%	

31-40	ára	 33,3%	 Ég	skilgreini	mig	
ekki	eftir	kyni	

0,0%	

41-50	ára	 0,0%	 	 	

51-60	ára	 6,7%	 	 	

61	árs	eða	eldri	 0,0%	 	 	

	

Flestir	 þeirra	 sem	keypt	hafa	matvöru	 í	 gegnum	netverslun	eru	á	 aldrinum	21-30	ára,	

60,0%	eða	9	einstaklingar.	Enginn	af	þeim	þátttakendum	sem	eru	21	árs	eða	yngri,	41-50	

ára	 eða	 61	 árs	 eða	 eldri	 hafa	 verslað	 matvöru	 í	 gegnum	 netverslun.	 Kvenkyns	

þátttakendur	versla	frekar	matvöru	á	netinu,	73,3%	þeirra	eða	11	einstaklingar.	Aðeins	4	

karlkyns	þátttakendur	höfðu	nýtt	sér	þann	kost.		

7.1.2 Matarinnkaup	á	netinu	með	tilliti	til	heimilishaga	

15	 einstaklingar	 af	 þeim	 18	 sem	 keypt	 höfðu	 matvöru	 í	 gegnum	 netverslun	 svöruðu	

spurningunni	um	heimilishagi	sína.	Upplýsingar	um	dreifingu	á	 innkaupum	á	matvöru	 í	

netverslun	samanborið	við	heimilishagi	má	sjá	í	töflu	7.	

Tafla	7.	Heimilishagir	þeirra	sem	keypt	hafa	matvöru	á	netinu.	

Heimilishagir	 Hlutfall	

Bý	einn	 0,0%	

Bý	í	foreldrahúsum	 0,0%	

Bý	með	vini/vinum	 0,0%	

Bý	með	maka	án	barna	 33,3%	

Bý	með	maka	og	barni/börnum	 60,0%	

Bý	einn	með	barni/börnum	 6,7%	
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Flestir	þátttakenda	sem	hafa	nýtt	sér	þá	þjónustu	að	versla	matvöru	í	gegnum	netverslun	

búa	 með	 maka	 og	 barni	 eða	 börnum	 eða	 60%,	 9	 einstaklingar.	 Enginn	 af	 þeim	

þátttakendum	 sem	 búa	 einir,	 í	 foreldrahúsum	 eða	 með	 vini	 eða	 vinum	 hafa	 verslað	

matvöru	á	netinu.		

7.1.3 Afhending	matarinnkaupa	sem	gerð	eru	á	netinu	

Allir	þeir	18	sem	keypt	hafa	matvöru	í	gegnum	netverslun	svöruðu	spurningunni	um	

það	hvernig	varan	var	afhent.	Niðurstöðurnar	má	sjá	á	mynd	7.	

	

Mynd	7.	Val	á	afhendingarleið	við	innkaup	matvöru	á	netinu.		

Þegar	 skoðað	 er	 hvernig	 þeir	 18	 þátttakendur	 sem	 verslað	 hafa	matvöru	 á	 netinu	 fá	

vörurnar	afhendar	sést	að	dreifingin	er	mjög	misjöfn	eftir	því	hvorn	möguleikann	er	verið	

að	nota.	88,9%	eða	16	einstaklingar	velja	að	fá	vörurnar	heimsendar	og	2	aðilar	velja	að	

sækja.		

7.1.4 Viðhorf	þeirra	þátttakenda	sem	ekki	versla	matvöru	á	netinu	

Viðhorf	þeirra	 sem	ekki	 kaupa	matvöru	á	netinu	 var	 skoðað	með	því	 að	birta	 tvær	

spurningar	í	formi	fullyrðinga	sem	komu	upp	þegar	þátttakendur	sögðust	ekki	hafa	keypt	

matvöru	á	netinu.	Þær	voru	„Ég	treysti	sjálfum	mér	best	til	að	velja	matvörur,	svosem	

ferskvöru“	og	„Vegna	nálægðar	matvöruverslana	við	heimili	mitt“.		
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182	þátttakendur	tóku	afstöðu	til	spurningarinnar	þar	sem	lögð	var	fram	fullyrðingin	

„Ég	treysti	sjálfum	mér	best	til	að	velja	matvörur,	svosem	ferskvöru“.	Niðurstöður	má	sjá	

á	mynd	8.		

	

Mynd	8.	Viðhorf	til	fullyrðingarinnar	„Ég	treysti	sjálfum	mér	best	til	að	velja	matvörur,	svosem	
ferskvöru“.	

Þegar	niðurstöðurnar	eru	skoðaðar	kemur	 í	 ljós	að	af	182	svarendum	voru	55,0%,	100	

manns,	sammála	eða	mjög	sammála	þessari	fullyrðingu.	Fæstir	reyndust	mjög	ósammála	

fullyrðingunni,	9,3%	þátttakenda.		

Alls	tóku	183	af	þátttakendum	afstöðu	til	fullyrðingarinnar	um	að	matvara	væri	ekki	

versluð	 á	 netinu	 vegna	 nálægðar	 matvöruverslana	 við	 heimili	 viðkomandi.	

Niðurstöðurnar	má	sjá	á	mynd	9.		
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Mynd	9.	Viðhorf	til	fullyrðingarinnar	„Vegna	nálægðar	matvöruverslana	við	heimili	mitt“.	

Af	þeim	sem	tóku	afstöðu	til	fullyrðingarinar	voru	134	manns	eða	73,3%	þátttakenda	mjög	

sammála	eða	sammála	því	að	þetta	væri	ástæða	fyrir	því	að	þeir	versluðu	ekki	matvöru	á	

netinu.	Einungis	8,2%,	voru	ósammála	eða	mjög	ósammála.	

7.1.5 Hversu	oft	hafa	þátttakendur	keypt	matvöru	á	netinu	síðustu	12	mánuði	

Allir	þeir	18	sem	keypt	höfðu	matvöru	á	netinu	svöruðu	spurningunni	um	það	hversu	

oft	 þeir	 hefðu	 keypt	 matvöru	 á	 netinu	 síðustu	 12	 mánuði.	 Þar	 var	 boðið	 upp	 á	 5	

svarmöguleika	 í	 spurningalistanum	 en	 aðeins	 3	 af	 þeim	 valmöguleikum	 voru	 nýttir	 af	

svarendum.	Á	mynd	10	má	sjá	dreifingu	svara	hjá	þeim	18	sem	keypt	hafa	matvöru	á	

netinu.	

	



	

42	

	

Mynd	10.	Hversu	oft	þátttakendur	hafa	verslað	matvöru	á	netinu	síðastliðna	12	mánuði.	

Stærsti	hluti	svarenda,	83,3%	eða	15	manns	höfðu	verslað	matvöru	á	netinu	1-5	sinnum	

síðustu	12	mánuði,	en	aðeins	1	aðili	eða	5,6%	svarenda	hafði	verslað	31	sinnum	eða	oftar.		

7.1.6 Tími	síðan	þátttakandi	verslaði	síðast	matvöru	á	netinu	

Allir	þeir	18	svarendur	sem	verslað	hafa	matvöru	á	netinu	svöruðu	því	hve	langt	væri	

síðan	þeir	versluðu	matvöru	með	þeim	hætti.	Niðurstöður	má	skoða	á	mynd	11.	

	

Mynd	11.	Hversu	langt	er	síðan	þátttakendur	versluðu	síðast	matvöru	á	netinu.	

Þegar	rýnt	er	í	niðurstöður	spurningarinnar	sést	að	16,7%	eða	3	svarendur	höfðu	verslað	

matvöru	á	netinu	síðustu	vikuna	en	10	þátttakendur	eða	55,6%	fyrir	1-3	mánuðum	síðan.	

16,7%	versluðu	síðast	fyrir	meira	en	6	mánuðum	síðan.		
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7.2 Viðhorf	til	matarsóunar	
Allir	 203	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 sem	 skiluðu	 gildum	 svörum	 tóku	 afstöðu	 til	

spurningarinnar	„Hversu	mikið	eða	lítið	reynir	þú	að	lágmarka	magn	matar	og	drykkjar	

sem	hent	er	á	heimilinu“.	Á	mynd	12	má	sjá	hvernig	dreifingin	er	meðal	þátttakenda.	

	

Mynd	12.	Hversu	mikið	eða	lítið	þátttakendur	reyna	að	lágmarka	magn	matar	og	drykkjar	sem	hent	er	á	
heimilinu.	

Flestir	þátttakendur	reyna	fremur	mikið	að	lágmarka	það	magn	matar	sem	hent	er	inni	á	

heimilinu	 eða	 34,5%	 eða	 70	 einstaklingar.	 Þar	 á	 eftir	 reyna	 28,1%	 þátttakenda	 að	

lágmarka	magnið	mjög	mikið	og	23,6%	reyna	það	í	meðallagi.		
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Á	mynd	13	má	sjá	niðurstöður	sömu	spurningar	úr	könnun	Umhvefisstofnunnar	 frá	

árinu	2015.	

	

Mynd	13.	Niðurstöður	úr	könnun	Umhverfisstofnunnar	2015	(Umhverfisstofnun,	2015).	

Þegar	niðurstöður	þessara	tveggja	kannana	eru	skoðaðar	kemur	 í	 ljós	að	hlutföllin	eru	

keimlík.	 Þegar	 síðustu	 tveir	 möguleikarnir	 úr	 könnun	 Umhverfisstofnunnar	 eru	 settir	

saman	fæst	sú	niðurstaða	að	2,2%	þátttakenda	segi	mjög	lítið	eða	ekkert	sem	er	á	pari	við	

þá	rannsókn	sem	fjallað	er	um	í	þessari	ritgerð,	það	er	að	segja	að	það	sé	sá	valmöguleiki	

sem	síst	var	valinn.	Niðurstöðurnar	í	könnununum	tveimur	eru	sambærilegar	vegna	þess	

að	svörin	dreifast	eins,	flestir	segjast	reyna	að	draga	fremur	mikið	úr	því	magni	sem	þeir	

henda,	þar	á	eftir	kemur	valmöguleikinn	mjög	mikið,	svo	í	meðallagi,	fremur	lítið	og	lítið	

sem	ekkert.		

	 	



	

45	

7.3 Kaup	á	tilbúnum	matarpökkum	
Á	íslenskum	markaði	eru	tilbúnir	matarpakkar	að	ryðja	sér	rúms	og	hafa	þeir	verið	í	boði	

síðan	 árið	 2014	 þegar	 Eldum	 rétt	 kom	 inn	 á	 markað.	 Allir	 203	 þátttakendur	

rannsóknarinnar	 svöruðu	 spurningunni	 um	 það	 hvort	 þeir	 hefðu	 keypt	 tilbúna	

matarpakka	 síðustu	 12	 mánuði.	 Niðurstöðurnar	 voru	 að	 67	 einstaklingar	 eða	 33,0%	

þátttakenda	höfðu	verslað	tilbúna	matarpakka.	Þar	sem	að	hægt	var	að	velja	fleiri	en	einn	

valmöguleika	 fengust	 72	 svör	 við	 spurningunni	 sem	þýðir	 að	 greinilega	 hafi	 einhverjir	

svarendur	verslað	við	fleiri	en	einn	aðila	á	markaði.	Á	mynd	14	má	sjá	dreifingu	meðal	

þátttakenda	þegar	skoðað	er	hvar	þeir	hafa	verslað	matarpakka.	

	

Mynd	14.	Dreifing	kaupa	á	tilbúnum	matarpökkum	meðal	þátttakenda.	

Þegar	þau	72	svör	 sem	fengust	við	spurningunni	eru	skoðuð	þá	kemur	 í	 ljós	að	88,9%	

viðskipta	var	beint	 til	Eldum	rétt,	64	aðilar	höfðu	verslað	þar.	2	aðilar	eða	2,8%	höfðu	

verslað	hjá	Einn	tveir	og	elda	og	8,3%	höfðu	verslað	hjá	öðrum	aðilum.	Aðrir	söluaðilar	

sem	tilgreindir	voru	þegar	svarmöguleikinn	annað	var	valinn	voru	Matarboxið	með	tvö	

svör	 auk	 eftirfarandi	 aðila	 sem	 allir	 fengu	 eitt	 svar:	 Aarstiderne	 (í	 Danmörku),	 Ora,	

Suðurnesjamatur	og	einn	aðili	sagðist	ekki	muna	hvaða	pakka	hann	keypti.		

Ákveðið	 var	 að	 kanna	 hvort	 munur	 væri	 á	 viðhorfi	 til	 matarsóunar	 eftir	 því	 hvort	

þátttakendur	hefðu	keypt	matarpakka	eða	ekki.	Til	þess	að	kanna	það	var	framkvæmt	t-

próf.	Ekki	 reyndist	þó	marktækur	munur	á	milli	hópa	miðað	við	95%	marktektarkröfu,	

(p>0,05).	
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7.3.1 Kaup	á	tilbúnum	matarpökkum	með	tilliti	til	aldurs	og	kyns.	

Af	þeim	67	þátttakendum	sem	keypt	höfðu	tilbúna	matarpakka	svöruðu	66	spurningunni	

um	aldur	og	kyn.	Aldursskiptingu	og	kyn	þátttakenda	með	tilliti	til	þess	hvort	keyptir	hafi	

verið	tilbúnir	matarpakkar	má	sjá	í	töflu	8.	

Tafla	8.	Aldursdreifing	og	kyn	þeirra	sem	keypt	hafa	tilbúna	matarpakka.	

Aldur	 Hlutfall	 Kyn	 Hlutfall	

Yngri	en	21	árs	 1,5%	 Kona	 74,2%	

21-30	ára	 58,2%	 Karl	 25,8%	

31-40	ára	 17,9%	 Ég	skilgreini	mig	
ekki	eftir	kyni	

0,0%	

41-50	ára	 6,0%	 	  

51-60	ára	 11,9%	 	  

61	árs	eða	eldri	 3,0%	 	  

	

Flestir	þeirra	þátttakenda	sem	keypt	hafa	tilbúna	matarpakka	eru	á	aldrinum	21-30	ára,	

58,2%	eða	 39	 einstaklingar.	 17,9%	þeirra	 sem	eru	 á	 aldrinum	31-40	 ára	 hafa	 nýtt	 sér	

þjónustuna	eða	12	einstaklingar.	Meðal	þátttakenda	hafa	mun	fleiri	konur	keypt	tilbúna	

matarpakka	en	karlar,	74,2%	eða	49	einstaklingar.		

7.3.2 Kaup	á	tilbúnum	matarpökkum	með	tilliti	til	heimilishaga	

Af	 þeim	 67	 þátttakendum	 sem	 keypt	 höfðu	 tilbúna	 matarpakka	 svöruðu	 66	

spurningunni	um	heimilishagi	sína.	Upplýsingar	um	heimilishagi	þeirra	má	sjá	í	töflu	9.		

Tafla	9.	Heimilishagir	þeirra	sem	keypt	hafa	tilbúna	matarpakka.	

Heimilishagir	 Hlutfall	

Bý	einn	 4,5%	

Bý	í	foreldrahúsum	 22,7%	

Bý	með	vini/vinum	 0,0%	

Bý	með	maka	án	barna	 24,2%	

Bý	með	maka	og	barni/börnum	 43,9%	

Bý	ein	með	barni/börnum	 4,5%	
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Flestir	þeirra	þátttakenda	sem	keypt	hafa	tilbúna	matarpakka	búa	með	maka	og	barni	eða	

börnum,	43,9%	eða	29	einstaklingar.	Enginn	af	þeim	sem	býr	með	vini	eða	vinum	hefur	

nýtt	sér	þessa	þjónustu	og	aðeins	4,5%	þeirra	sem	búa	einir	hafa	nýtt	sér	hana,	samtals	3	

aðilar.		

7.3.3 Afhending	tilbúinna	matarpakka		

Þegar	skoðað	er	hvernig	þeir	67	aðilar	sem	keypt	hafa	tilbúna	matarpakka	fá	þá	afhenta	

má	 sjá	 að	mikill	munur	 er	 á	möguleikunum	 tveimur,	 heimsendingu	og	 því	 að	 sækja	 á	

afhendingarstað.	Sjá	má	dreifingu	hlutfalls	á	mynd	15.		

	

Mynd	15.	Val	á	afhendingarleið	við	kaup	á	tilbúnum	matarpökkum.	

Myndin	sýnir	að	35,8%	þeirra	sem	kaupa	tilbúna	matarpakka	eða	24	manns	velja	að	fá	þá	

heimsenda	en	64,2%	eða	43	aðilar	ákveða	að	sækja	pakkann.		

Þegar	kanna	átti	hvort	samband	væri	á	milli	tekna	og	þess	hvernig	matarpakkar	eru	

afhentir,	hvort	þátttakendur	veldu	að	fá	þá	heimsenda	eða	sækja	á	afhendingarstað	var	

notast	við	krosstöflur	og	kí-kvaðrat	próf	(e.	chi-square	test).	Ekki	reyndust	vera	marktæk	

tengsl	í	krosstöflunni	(p>0,05).	

7.3.4 Viðhorf	til	tímasparandi	þátta	

Til	þess	að	kanna	viðhorf	þáttakenda	til	tímasparandi	þátta	tengdum	matarkaupum	voru	

settar	fram	tvær	spurningar	í	formi	fullyrðinga	sem	þátttakendur	voru	beðnir	um	að	taka	

afstöðu	til.	Þessar	fullyrðingar	voru	„Ég	kýs	að	eyða	tíma	mínum	í	annað	en	að	versla	í	

matinn“	 og	 „Ég	 kýs	 að	 halda	 tímanum	 sem	 fer	 í	 að	 ákveða	hvað	 á	 að	 vera	 í	matinn	 í	
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lágmarki“.	Allir	203	þátttakendur	rannsóknarinnar	tóku	afstöðu	til	fyrri	fullyrðingarinnar	

um	að	eyða	 tíma	 í	annað	en	að	versla	 í	matinn.	Niðurstöður	spurningarinnar	má	sjá	á	

mynd	16.	

	

Mynd	16.	Viðhorf	til	fullyrðingarinnar	„Ég	kýs	að	eyða	tíma	mínum	í	annað	en	að	versla	í	matinn“.	

Flestir	 þáttakenda	 voru	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni,	 45,8%	 eða	 93	

einstaklingar.	 30,0%,	 61	 aðili	 svöruðu	 hlutlaust	 með	 hvorki	 né	 en	 fæstir	 voru	 mjög	

ósammála,	6,4%	eða	13	þátttakendur.		

Til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	viðhorfi	til	þess	að	eyða	tíma	í	annað	en	að	versla	í	

matinn	og	hvort	þátttakendur	hefðu	keypt	matarpakka	eða	ekki	var	framkvæmt	t-próf.	

Ekki	reyndist	marktækur	munur	á	milli	hópa	(p>0,05)	miðað	við	95%	marktektarkröfu.		

Þegar	fullyrðingin	er	varðar	það	að	halda	tímanum	sem	fer	í	að	ákveða	hvað	á	að	vera	

í	matinn	er	skoðuð	sést	að	202	þátttakendur	taka	afstöðu	til	hennar.	Skoðun	þátttakenda	

á	fullyrðingunni	má	sjá	á	mynd	17.	
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Mynd	17.	Viðhorf	til	fullyrðingarinnar	„Ég	kýs	að	halda	tímanum	sem	fer	í	að	ákveða	hvað	á	að	vera	í	
matinn	í	lágmarki“.	

Flestir	 þátttakendur	 reyndust	 sammála	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 þeir	 kysu	 að	 halda	

tímanum	 sem	 fer	 í	 að	 ákveða	 hvað	 á	 að	 vera	 í	 matinn	 í	 lágmarki,	 58,6%	 eða	 118	

einstaklingar.	Fæstir	voru	mjög	ósammála,	4,0%	þátttakenda,	einungis	8	manns.		

Til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	milli	hópa	með	tilliti	til	þess	hvort	þátttakendur	hefðu	

keypt	matarpakka	eða	ekki	og	hvort	þeir	kysu	að	lágmarka	tímann	sem	fer	í	það	að	ákveða	

hvað	á	að	vera	í	matinn	var	framkvæmt	t-próf.	Þar	reyndist	vera	tölfræðilega	marktækur	

munur	milli	hópa.	Munurinn	sem	kemur	fram	er	að	þeir	sem	svara	spurningunni	um	að	

hafa	keypt	matarpakka	játandi	hafa	hærra	meðaltal	þegar	kemur	að	því	að	kjósa	að	halda	

tímanum	 í	 lágmarki,	 (M=3,69,	 SD=0,988)	 heldur	 en	 þeir	 sem	 svara	 neitandi	 [M=3,37,	

SD=1,088;	t(200)=2,009;	p=0,046].	Reiknað	ETA	(0,019781)	gildi	sýnir	hinsvegar	að	áhrifin	

eru	veik.	

7.3.5 Viðhorf	þeirra	þátttakenda	sem	ekki	kaupa	tilbúna	matarpakka	

Til	þess	að	skoða	viðhorf	þeirra	sem	ekki	kaupa	tilbúna	matarpakka	voru	settar	fram	tvær	

spurningar	 í	 formi	 fullyrðinganna	 „Þeir	 henta	 ekki	 mínum	 lífsstíl“	 og	 „Ég	 sé	 engan	

fjárhagslegan	ávinning	af	því	“.	Alls	tóku	133	þátttakendur	afstöðu	til	fullyrðingarinnar	um	

það	hvort	matarpakkar	henti	þeirra	lífsstíl.	Niðurstöðurnar	má	sjá	á	mynd	18.		
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Mynd	18.	Viðhorf	til	fullyrðingarinnar	„Þeir	henta	ekki	mínum	lífsstíl“.		

Niðurstöðurnar	 voru	 þær	 að	 flestir	 þátttakendur,	 36,1%	 eða	 48	manns	 svöruðu	með	

hvorki	né.	Athygli	vekur	að	sami	fjöldi	þátttakenda	segist	vera	sammála	og	ósammála,	27	

manns	eða	20,3%	svarenda.		

Þegar	 kom	 að	 fullyrðingunni	 um	 það	 hvort	 þátttakendur	 sjái	 engan	 fjárhagslegan	

ávinning	 af	 því	 að	 kaupa	 tilbúna	 matarpakka	 bárust	 131	 svör.	 Skiptingu	 á	 svörum	

þátttakenda	má	sjá	á	mynd	19.	

		

Mynd	19.	Viðhorf	til	fullyrðingrinnar	„Ég	sé	engan	fjárhagslegan	ávinning	af	því“.	

Flestir	voru	sammála	fullyrðingunni,	34,4%	þátttakenda	eða	45	manns.	Fæstir	voru	mjög	

ósammála	henni	eða	aðeins	8	manns,	6,1%.		
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7.3.6 Hversu	oft	hafa	þátttakendur	keypt	tilbúna	matarpakka	síðastliðna	12	
mánuði	

Allir	þeir	67	sem	sögðust	hafa	keypt	tilbúna	matarpakka	síðastliðna	12	mánuði	svöruðu	

því	 hversu	 oft	 þeir	 hefðu	 keypt	 þjónustuna.	 Gefnir	 voru	 5	 valmöguleikar	 í	 svörun	 á	

spurningunni	og	má	sjá	dreifingu	svara	á	mynd	20.		

	

Mynd	20.	Hversu	oft	þátttakendur	hafa	verslað	tilbúna	matarpakka	síðastliðna	12	mánuði.	

Niðurstöðurnar	sýna	að	flestir	þátttakendur	höfðu	keypt	tilbúinn	matarpakka	1-5	sinnum,	

64,2%	 eða	 43	manns.	 Fæstir	 voru	 í	 hópnum	 sem	hafði	 keypt	 16-30	 sinnum	eða	 4,5%	

þátttakenda.		

7.3.7 Tími	síðan	þátttakandi	verslaði	síðast	tilbúinn	matarpakka	

Allir	þeir	67	svarendur	sem	keypt	höfðu	tilbúinn	matarpakka	svöruðu	því	hvenær	þeir	

keyptu	síðast	matarpakka.	Sjá	má	niðurstöður	spurningarinnar	á	mynd	21.		
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Mynd	21.	Hversu	langt	er	síðan	þátttakendur	versluðu	síðast	tilbúna	matarpakka.	

	34,3%	svarenda	eða	23	einstaklingar	höfðu	keypt	matarpakka	síðast	fyrir	1-3	mánuðum	

síðan	 og	 reyndist	 það	 vera	 fjölmennasti	 hópurinn.	 19,4%	 eða	 13	manns	 höfðu	 keypt	

matarpakka	síðustu	vikuna	en	11,9%	keyptu	síðast	matarpakka	fyrir	meira	en	6	mánuðum	

síðan	og	voru	það	samtals	8	aðilar.	
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8 Umræða	

Tilgangur	rannsóknarinnar	var	að	kanna	matvörumarkað	á	netinu	á	Íslandi	í	þeim	tilgangi	

að	 reyna	 að	 varpa	 ljósi	 á	 stöðu	 á	 þessum	markaði	 og	 svara	 rannsóknarspurningunum	

þremur.		

Ø Hvaða	neytendur	nýta	sér	það	að	gera	matvörukaupin	í	netverslun?	

Ø Hver	er	ávinningurinn	sem	neytendur	telja	vera	af	því	að	kaupa	matarpakka,	stenst	
staðfærsla	matarpakkafyrirtækjanna?	

Ø Eru	tengsl	á	milli	viðhorfs	til	matarsóunar	og	kaupa	á	tilbúnum	matarpökkum?	

Þegar	kemur	að	því	að	skoða	innkaup	á	matvöru	sem	gerð	eru	í	gegnum	netið	kemur	í	

ljós	að	8,87%	þátttakenda	höfðu	nýtt	sér	þann	valmöguleika	en	það	kemur	á	óvart	hversu	

lágt	hlutfallið	er.	Netverslun	með	matvöru	er	eitthvað	sem	hægt	væri	að	búast	við	að	

muni	vaxa	mjög	á	næstu	árum	vegna	þess	hve	upptekin	nútímamanneskjan	virðist	vera.	

Meðalmanneskja	vinnur	fullan	vinnudag	auk	þess	sem	sinna	þarf	fjölskyldunni,	skutla	á	

hverskyns	tómstundaæfingar	og	þar	fram	eftir	götunum.	Það	að	panta	matvöru	á	netinu	

og	fá	sent	heim	að	dyrum	myndi	fækka	þeim	verkefnum	sem	sinna	þarf	í	amstri	dagsins	

og	skapa	jafnvel	enn	meiri	tíma	með	fjölskyldunni.	Flestir	þátttakenda	hafa	verslað	hjá	

Nettó	 í	 gegnum	 Aha.is	 og	 er	 það	 eins	 og	 ætla	 hefði	 mátt	 þar	 sem	 Nettó	 er	

lágvöruverðsverslun.	Ætla	má	að	lágvöruverðsverslanir	verði	fyrirferðameiri	í	netverslun	

framtíðarinnar	 hér	 á	 landi	 og	 fleiri	 aðilar	 komi	 inn	 á	 þann	markað	 ef	 eftirspurn	 eftir	

matvöru	í	netverslun	eykst.		

Þegar	 skoðað	 er	 hvaða	 þátttakendur	 það	 eru	 sem	 versla	 matvöru	 á	 netinu	 sýna	

niðurstöðurnar	 að	 það	 eru	 helst	 þeir	 sem	 eru	 á	 aldrinum	 21-30	 ára,	 þar	 á	 eftir	

aldurshópurinn	31-40	ára	og	eru	konur	í	miklum	meirihluta.	Ástæðuna	fyrir	því	að	þetta	

aldursbil	 verslar	 helst	 á	 netinu	 má	 til	 að	 mynda	 tengja	 við	 að	 það	 að	 21-30	 ára	

einstaklingar	hafa	alist	upp	með	internetinu	og	ættu	því	að	vera	óhræddir	við	að	nýta	sér	

nýjungar	 tengdu	 því.	 Ástæða	 þess	 að	 konur	 eru	 í	miklum	meirihluta	 er	meðal	 annars	

vegna	 þess	 að	 almennt	 svöruðu	 fleiri	 konur	 könnuninni	 en	 karlar.	 Þegar	 heimilishagir	

þátttakenda	eru	skoðaðir	varðandi	það	hverjir	kaupa	helst	matvöru	á	netinu	þá	sést	að	

stærsti	hópurinn	býr	með	maka	og	börnum	eða	60,0%.	Þar	á	eftir	kemur	fólk	sem	býr	með	

maka	án	barna	og	er	sá	hópur	33,0%	af	þeim	sem	verslað	hafa	matvöru	á	netinu.		
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Til	þess	að	skoða	hvers	vegna	þátttakendur	nýta	sér	ekki	að	versla	matvöru	í	netverslun	

voru	settar	fram	tvær	fullyrðingar	og	voru	55%	þátttakanda	sammála	því	að	þeir	treystu	

sjálfum	sér	best	fyrir	því	að	velja	matvöru,	svosem	ferskvöru.	Þátttekendur	vilja	fá	að	velja	

hráefni	sitt	sjálfir	og	má	helst	ætla	að	erfitt	þyki	að	panta	ferskvöru,	ávexti	og	grænmeti	

til	dæmis	í	gegnum	netið.	Það	er	vitað	að	smekkur	manna	er	mjög	misjafn	og	til	dæmis	

vill	fólk	hafa	ávextina	sína	misþroskaða,	kannski	á	avocado-ið	að	vera	hart	því	það	á	að	

nota	það	í	næstu	viku,	eða	mjúkt	vegna	þess	að	það	á	að	nota	það	samdægurs.	Þessari	

hlið	er	erfitt	að	stjórna	þegar	matvara	er	keypt	í	gegnum	netið.		

Önnur	fullyrðing	sem	sett	var	fram	sem	möguleg	ástæða	þess	að	þátttakendur	keyptu	

ekki	matvöru	á	netinu	var	vegna	nálægðar	matvöruverslana	við	heimili	þeirra.	Þar	voru	

73,3%	þátttakenda	mjög	sammála	eða	sammála	þeirri	fullyrðingu.	Hér	þarf	að	taka	tillit	

til	þess	að	verið	er	að	kanna	íslenskan	markað	og	alla	 jafna	er	matvöruverslun	í	næsta	

nágrenni	við	 íbúa	þéttbýlis	öllum	stundum.	Yfirleitt	er	matvöruverslun	staðsett	nálægt	

heimili	eða	vinnustað	og	því	auðvelt	að	koma	þar	við	í	leiðinni.		

Flestir	þeir	sem	höfðu	keypt	matvöru	á	netinu	höfðu	gert	það	í	örfá	skipti.	83,3%	þeirra	

sem	höfðu	nýtt	sér	þjónustuna	höfðu	gert	það	1-5	sinnum	og	11,1%	16-30	sinnum.	Þegar	

skoðað	er	hversu	langt	er	síðan	þátttakendur	keyptu	með	þessum	hætti	sést	að	langflestir	

keyptu	síðast	fyrir	1-3	mánuðum	síðan	eða	55,6%.	Þetta	virðist	því	ekki	vera	komið	í	mikla	

notkun	 og	 ekki	 komið	 inn	 í	 daglega	 rútínu	 hjá	 þeim	 sem	 hafa	 nýtt	 sér	 það	 að	 kaupa	

matvöru	með	þessum	hætti.		

Áhugavert	 var	 að	 skoða	 viðhorf	 þátttakanda	 til	 matarsóunar.	 Í	 ljós	 kom	 að	

niðurstöðurnar	 úr	 þeirri	 könnun	 sem	 gert	 er	 grein	 fyrir	 í	 ritgerð	 þessari	 eru	 í	 takt	 við	

niðurstöður	sömu	spurningar	í	könnun	Umhverfisstofnunnar	á	matarsóun	frá	árinu	2015,	

en	upphaflega	er	spurningin	þaðan.	Vitundarvakning	hefur	orðið	hvað	matarsóun	varðar	

og	greinilegt	að	þátttakendum	finnst	mikilvægt	að	reyna	að	lágmarka	það	magn	matar	og	

drykkjar	sem	hent	er	á	heimilinu.	Spurt	var	hversu	mikið	eða	lítið	þátttakendur	reyndu	að	

lágmarka	magnið	og	sögðust	62,5%	reyna	að	lágmarka	það	mjög	mikið	eða	fremur	mikið.	

Tilbúnir	matarpakkar	eru	lausn	sem	auðvelda	fólki	lífið,	ekki	þarf	að	ákveða	hvað	á	að	

vera	 í	 matinn	 og	 þarf	 ekki	 að	 kaupa	 inn	 fyrir	 þær	 máltíðir.	 Af	 þátttakendum	

rannsóknarinnar	 höfðu	 33,0%	 höfðu	 nýtt	 sér	 þessa	 þjónustu	 og	 langflestir	 þeirra	 eða	

88,9%	höfðu	verslað	hjá	Eldum	rétt.	Það	kemur	ekki	á	óvart	þar	sem	Eldum	rétt	er	sá	aðili	
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sem	lengst	hefur	verið	á	íslenskum	markaði	eða	síðan	2014	en	Einn	tveir	og	elda	sem	er	

eini	samkeppnisaðilinn	sem	var	nafngreindur	meðal	þátttakenda	kom	á	markað	í	janúar	

2018.		

Þegar	skoðað	er	hvaða	þátttakendur	kaupa	helst	tilbúna	matarpakka	kom	í	ljós	að	það	

voru	þeir	sem	tilheyrðu	aldurshópnum	21-30	ára	og	helst	konur	frekar	en	karlar.	Hvað	

varðar	 heimilishagi	 þá	 búa	 43,9%	 þeirra	 sem	 keypt	 höfðu	matarpakka	með	maka	 og	

barni/börnum.	Lausnin	er	auðvitað	sérlega	þægileg	fyrir	kjarnafjölskylduna	og	einfaldar	

heimilislífið	að	fækka	dögum	þar	sem	þarf	að	ákveða	hvað	á	að	vera	í	matinn.		

Sérstaklega	var	skoðað	hvort	munur	væri	á	viðhorf	til	matarsóunar	með	tilliti	til	kaupa	

á	tilbúnum	matarpökkum,	rannsóknin	sýndi	ekki	marktækan	mun	en	það	væri	áhugavert	

að	 skoða	 betur,	 með	 stærra	 úrtaki	 hvort	 reynist	 munur	 þarna	 á.	 Þeir	 sem	 kaupa	

matarpakka	gætu	að	einhverju	leyti	gert	það	vegna	þess	að	þeir	vilja	minnka	sóun	á	til	

dæmis	hráefnaafgöngum.	Þar	væri	áhugavert	að	skoða	nánar	bakgrunn	þeirra	sem	kaupa	

matarpakka,	til	dæmis	gætu	þeir	reynst	mjög	góður	kostur	þegar	aðeins	tveir	eru	í	heimili	

þar	sem	hráefni	fer	mikið	til	spillis.		

Eitt	af	markmiðum	rannsóknarinnar	var	að	kanna	hvort	sú	staðfærsla	sem	fyrirtæki	

sem	 selja	 matarpakka	 setja	 fram	 standist.	 Þar	 má	 nefna	 tímasparnað,	 bæði	 vegna	

innkaupa	og	þess	að	ákveða	hvað	á	að	vera	í	matinn.	Ekki	reyndist	marktækur	munur	á	

milli	hópa	þegar	kanna	átti	hvort	munur	væri	á	því	að	þátttakendur	kysu	að	eyða	tíma	í	

annað	en	að	versla	í	matinn	í	tengslum	við	innkaup	á	matarpökkum	en	flestir	þátttakendur	

voru	sammála	fullyrðingunni.	Þegar	kemur	að	því	að	skoða	mun	á	milli	hópa	með	tilliti	til	

þess	að	keyptir	hefðu	verið	matarpakkar	og	að	þátttakendur	kysu	að	lágmarka	þann	tíma	

sem	fer	í	að	ákveða	hvað	er	í	matinn	kom	fram	marktækur	munur.	Hér	stenst	staðfærsla	

matarpakkafyrirtækja	 og	 greinilegt	 er	 að	 þátttakendum	 þykir	 það	 einn	 af	 kostum	

matarpakkanna	að	geta	sparað	sér	hluta	af	þeim	hausverk	sem	vill	fylgja	því	að	þurfa	að	

ákveða	hvað	á	að	hafa	í	kvöldmatinn	öll	sjö	kvöld	vikunnar.		

Ekki	 reyndust	 vera	 tengsl	 milli	 þess	 hvernig	 matarpakkar	 eru	 afhentir	 og	 tekna	

kaupanda.	Áhugavert	væri	þó	að	skoða	og	greina	nánar	hverjar	ástæðurnar	eru	fyrir	því	

að	sumir	velji	heimsendingu	og	aðrir	að	sækja.	Þá	væri	áhugavert	að	skoða	hvort	það	fari	

einfaldlega	eftir	staðsetningu	heimilis	og	afhendingarstaðar	eða	hvort	aðrar	ástæður	liggi	

að	baki.	
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Einnig	 var	 ákveðið	 að	 skoða	hvers	 vegna	þeir	 þátttakendur	 sem	ekki	 kaupa	 tilbúna	

matarpakka	ákveða	að	gera	það	ekki.	Aftur	voru	 tvær	 fullyrðingar	settar	 fram,	að	þeir	

hentuðu	ekki	 lífsstíl	viðkomandi	og	að	viðkomandi	sjái	engan	fjárhagslegan	ávinning	af	

því.	 Engar	 afgerandi	 niðurstöður	 komu	 fram	 þegar	 fullyrðingin	 sem	 snýr	 að	 lífsstíl	

þátttakenda	 er	 skoðuð.	 Á	 fimm	 stiga	 Likert	 kvarða	 eru	 niðurstöðurnar	 nokkurnvegin	

jafnar	 sitthvorum	megin	 við	 miðju	 en	 flestir	 svöruðu	 hlutlaust	 með	 hvorki	 né.	 Þegar	

fullyrðingin	 er	 snýr	 að	 fjárhagslegum	 ávinningi	 er	 hinsvegar	 skoðuð	 sést	 að	 flestir	 sjá	

engan	fjárhagslegan	ávinning	af	kaupum	á	matarpökkum.	Þar	gætu	mögulegar	ástæður	

til	dæmis	verið	að	fjölskyldan	sé	of	stór.	Ef	tveir	fullorðnir	eru	á	heimili,	auk	mögulega	2-

3	unglinga	og	2-3	barna	þá	er	fjölskyldan	orðin	of	stór	fyrir	þá	matarpakka	sem	í	boði	eru.	

Matarpakkarnir	miða	helst	að	kjarnafjölskyldunni	og	þyrftu	stærri	fjölskyldur	því	að	kaupa	

tvo	 pakka	 eða	 fleiri	 og	 er	 þá	 fjárhagslegur	 ávinningur	 mögulega	 horfinn.	 Það	 verður	

áhugavert	 að	 fylgjast	með	 í	 framtíðinni	 hvort	 á	markað	 komi	 lausn	 sem	hentar	 stærri	

fjölskyldum.	

Flestir	 þeirra	 þátttakenda	 sem	 hafa	 keypt	 matarpakka	 hafa	 gert	 það	 1-5	 sinnum	

síðastliðna	12	mánuði	eða	64,2%,	en	6,0%	hafa	keypt	matarpakka	31	sinnum	eða	oftar	á	

sama	tímabili	og	eru	því	nokkurvegin	í	áskrift	af	þeim,	kaupa	þá	í	hverri	viku.	Þegar	skoðað	

er	hve	langt	er	síðan	matarpakki	var	keyptur	þá	var	algengasta	svar	þátttakenda	fyrir	1-3	

mánuðum	síðan.	Áhugavert	væri	að	skoða	nánar	viðskiptavinahóp	matarpakkafyrirtækja	

og	sjá	hve	margir	eru	vikulegir	viðskiptavinir	og	kanna	bakgrunn	þeirra	nánar	og	hverjar	

ástæðurnar	eru,	hver	í	raun	sé	ávinningur	af	viðskiptunum	er	fyrir	viðskiptavininn.		

Val	 á	 afhendingarleið	 var	 skoðuð	 saman	 fyrir	 bæði	 tilbúna	 matarpakka	 og	

matvörukaup	á	netinu	og	var	mjög	áhugavert	 að	 sjá	að	mun	 fleiri	 velja	heimsendingu	

þegar	matvöruinnkaup	 eru	 annarsvegar.	 Það	 er	 kannski	 helsti	 ávinningurinn	 af	 því	 að	

kaupa	matvöru	á	netinu,	að	fá	hann	heimsendann,	því	annars	þarf	viðskiptavinurinn	hvort	

eð	er	að	fara	á	staðinn	og	sækja	vörurnar.	

8.1 Takmarkanir	
Niðurstöður	 rannsóknar	 endurspegla	 ekki	 viðhorf	 Íslendinga	 í	 heild	 sinni.	

Hentugleikaúrtak	rannsóknarinnar	var	lítið	og	er	einungis	fjallað	um	svör	203	einstaklinga.	

Takmarkanir	rannsóknarinnar	tengdust	aðallega	úrtaki	hennar.	Kynjahlutfallið	var	skakkt	

með	 70%	 svara	 frá	 konum.	 Skýrist	 það	 af	 því	 að	 rannsakandi	 er	 kona	 og	 dreifing	 á	
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spurningarlista	 fór	 að	 mestu	 leyti	 fram	 á	 persónulegum	 aðgangi	 hennar	 á	 Facebook.	

Einnig	er	aldursdreifing	skekkt,	með	flesta	svarendur	eða	53,7%	í	aldurshópnum	21-30	ára	

og	er	sama	skýring	á	því	og	kynjahlutfallinu.	Einnig	hafði	það	mögulega	slæm	áhrif	á	fjölda	

svara	að	á	þeim	tíma	sem	könnunin	var	opin	fyrir	svörun,	frá	26.mars	–	16.apríl	2018	var	

mikið	framboð	af	spurningakönnunum	vegna	lokaritgerða	annarra	háskólanema	og	því	

mikið	áreiti	á	annars	mögulegum	svarendum.
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