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Útdráttur	

Viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	er	að	skoða	kauphegðun	aldamótakynslóðarinnar.	Sérstök	

áhersla	var	lögð	á	það	að	skoða	þá	skiptingu	sem	á	sér	stað	innan	viðkomandi	kynslóðar.	

Aldamótakynslóðin	hefur	verið	að	færa	sig	frá	hefðbundnum	auglýsingamiðlum	og	yfir	til	

samfélagsmiðla	 og	 hefur	 rafrænt	 umtal	 breytt	 því	 hvernig	 neytendur	 stunda	

upplýsingaleit	í	dag.	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	komast	að	því	hvort	aldamótakynslóðin	sé	einsleitur	

hópur	þegar	kemur	að	kauphegðun	hennar.	Framkvæmd	var	megindleg	rannsókn	þar	sem	

spurningalisti	var	sendur	út	á	samfélagsmiðlaneti	höfundar.	Höfundur	leitaði	aðeins	eftir	

svörum	 frá	 einstaklingum	 innan	 aldamótakynslóðarinnar	 á	 aldursbilinu	 18-36	 ára.	 Við	

úrvinnslu	 gagna	 voru	 svarendur	 á	 aldursbilinu	 18-29	 ára	 flokkaðir	 sem	 yngri	

aldamótakynslóðin	 og	 svarendur	 á	 aldursbilinu	 30-36	 ára	 flokkaðir	 sem	 eldri	

aldamótakynslóðin.	Eftirfarandi	aldursgreining	var	gerð	með	það	að	markmiði	að	fá	sem	

skýrustu	mynd	á	það	hvort	aldamótakynslóðin	sé	einsleitur	hópur.	

Helstu	 niðurstöður	 bentu	 til	 þess	 að	 yngri	 aldamótakynslóðin	 taki	 frekar	 eftir	

auglýsingum	 á	 samfélagsmiðlum.	 Báðir	 undirhópar	 aldamótakynslóðarinnar	 leita	 sér	

ummæla	 áður	 en	 kaupákvörðun	 er	 tekin	 og	 það	 skiptir	 kynslóðina	 miklu	 máli	 að	

viðkomandi	vara	hafi	fengið	góð	ummæli.	Aldamótakynslóðin	tekur	upplýsingaleit	í	sínar	

eigin	 hendur	 en	 yngri	 aldamótakynslóðin	 leitar	 fremur	 eftir	 ummælum	 í	 gegnum	

ummælasíður	 á	meðan	eldri	 aldamótakynslóðin	 leitar	 eftir	 ummælum	 frá	nákomnum.	

Aldamótakynslóðin	 leitar	eftir	ummælum	um	þjónustu	 sem	byggist	 á	 reynslu	og	 leitar	

yngri	aldamótakynslóðin	til	dæmis	eftir	ummælum	um	hótel	á	meðan	eldri	leitar	frekar	

eftir	ummælum	um	veitingastaði.		
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1 Inngangur		

Áhrif	tækniþróunar	hefur	mótað	aldamótakynslóðina	 í	þá	kynslóð	sem	hún	er	 í	dag	og	

hefur	 kynslóðin	 breytt	 hefðbundnum	 markaðsaðferðum	 fyrirtækja	 til	 komandi	 tíma	

(BridgeWorks,	2017).		

Kynslóð	Y,	eða	aldamótakynslóðin,	eru	einstaklingar	sem	fæddir	eru	á	tímabilinu	1982-

2000	 (Lissitsa	 og	 Kol,	 2016).	 Aldamótakynslóðin	 er	 kynslóð	 sem	 mikið	 hefur	 verið	

rannsökuð	sem	heild,	en	aldursskipting	viðkomandi	kynslóðar	hefur	lítið	verið	rannsökuð.	

Þessi	skipting	innan	kynslóðarinnar	kemur	meðal	annars	til	vegna	þeirra	tækniframfara	

sem	hafa	átt	sér	stað	síðustu	áratugi.	Aldamótakynslóðin	er	talin	vera	stafræna	kynslóðin,	

en	háþróuð	tækni	og	samfélagsmiðlar	voru	aðeins	að	hluta	til	til	staðar	á	æskuárum	eldri	

aldamótakynslóðarinnar.	Hins	vegar	er	netið	og	samfélagsmiðlar	það	sem	bindur	yngri	

aldamótakynslóðina	 saman.	 Þessi	 tækniþróun	 hefur	 haft	 áhrif	 á	 fjölmiðlanotkun	 og	

kauphegðun	þeirra	einstaklinga	sem	tilheyra	kynslóðinni.	Aldamótakynslóðin	hefur	verið	

að	færa	sig	frá	hefðbundnum	miðlum	og	yfir	til	samfélagsmiðla.	Umrædd	kynslóð	hefur	

aðgang	að	miklu	magni	af	upplýsingum	og	er	því	upplýsingaleit	kynslóðarinnar	töluvert	

frábrugðin	því	sem	eldri	kynslóðir	þekkja	(BridgeWorks,	2017).	

Mikil	umfjöllun	hefur	verið	um	aldamótakynslóðina	og	er	það	skoðun	höfundar	að	um	

kynslóðina	hafi	verið	talað	í	of	breiðu	samhengi.	Forvitnin	um	einstaklinga	sem	tilheyra	

aldamótakynslóðinni	 og	 hvort	 hægt	 sé	 að	 alhæfa	 yfir	 svona	 stóran	 aldurshóp	 leiddi	

höfund	 að	 þessu	 viðfangsefni.	 Aldamótakynslóðin	 hefur	 verið	 vinsæl	 kynslóð	 til	

rannsóknar	og	telur	höfundur	að	þörf	sé	á	því	að	rannsaka	hvort	að	hún	sé	 í	raun	jafn	

einsleit	 kynslóð	 og	 haldið	 hefur	 verið	 fram.	 Markmið	 höfundar	 var	 að	 rannsaka	

kauphegðun	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 áhersla	 rannsóknarspurningarinnar	 var	 hvort	

aldamótakynslóðin	 sé	 jafn	 einsleitur	 hópur	 og	 talið	 hefur	 verið.	 Til	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni	var	ákveðið	að	notast	við	megindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	

spurningalista	var	deilt	á	samfélagsmiðlum	og	einstaklingar	á	aldrinum	18-36	ára	beðnir	

um	að	svara	spurningalistanum.	

Ritgerðinni	er	skipt	upp	 í	átta	kafla	og	fjallar	sá	fyrsti	um	aldamótakynslóðina,	hvað	

einkennir	 kynslóðina	 og	 þá	 skiptingu	 sem	 á	 sér	 stað	 innan	 aldamótakynslóðarinnar.	 Í	
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öðrum	kafla	verður	fjallað	um	kauphegðun	aldamótakynslóðarinnar	og	þá	þætti	sem	hafa	

áhrif	 á	 kauphegðun	 einstaklinga.	 Í	 þriðja	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 kaupferlið	 sem	

einstaklingar	fara	í	gegnum	áður	en	þeir	taka	ákvörðun	um	að	kaupa	vöru	og	þjónustu.	Í	

fjórða	kafla	verður	farið	yfir	hefðbundna	miðla	og	samfélagsmiðla.	Einnig	verður	farið	yfir	

hvernig	 hefðbundið	 umtal	 og	 rafrænt	 umtal	 nýtist	 einstaklingum	 í	 upplýsingaleit	 og	

hvernig	það	hefur	áhrif	á	kaupákvörðun.	Í	fimmta	kafla	verður	farið	yfir	þá	aðferðafræði	

sem	notast	var	við	í	rannsókninni.	Í	sjötta	kafla	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar	

og	 farið	 yfir	 það	 helsta	 sem	 kemur	 fram	 í	 rannsókninni	 og	 það	 borið	 saman	 við	 fyrri	

rannsóknir.	Í	lokin	koma	umræður	höfundar	um	rannsóknina	og	rannsóknarspurningunni	

svarað	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

11	

2 Aldamótakynslóðin	

Til	þess	að	öðlast	dýpri	 skilning	á	kauphegðun	neytenda	er	notast	við	skiptingu	á	milli	

kynslóða	til	þess	að	kanna	hvaða	neyslumynstur	myndast	í	hverjum	aldurshópi	fyrir	sig.	

Kynslóðunum	er	skipt	upp	 í	einstaklinga	sem	fæddir	eru	á	tilteknu	tímabili	og	þar	sem	

lífsskeið	eru	lík.	Flokkun	einstaklinga	eftir	aldri	hefur	verið	gagnlegt	tól	í	markaðssetningu,	

þar	sem	hver	aldurshópur	deilir	svipuðum	gildum	(Parment,	2013).	

Kynslóð	Y,	eða	aldamótakynslóðin	(e.	millennials)	eins	og	hún	verður	nefnd	hér	eftir,	

eru	einstaklingar	sem	fæddir	eru	eftir	árið	1981.	Engin	nákvæm	dagsetning	hefur	verið	

ákvörðuð	hvenær	þessi	kynslóð	tekur	enda	og	ný	byrjar.	Rannsakendur	notast	þó	við	árin	

1981-2000	(Lissitsa	og	Kol,	2016).	Aðrar	flokkunaraðferðir	hafa	þó	verið	lagðar	fram	þar	

sem	rannsakendur	eru	ekki	sammála	um	það	hvaða	lífsatburðir	greinir	eina	kynslóð	frá	

annarri.	 Þar	 af	 leiðandi	 eru	 eiginleikar	 aldamótakynslóðarinnar	 oft	 ræddar	 í	 of	 breiðu	

samhengi.	Aftur	á	móti	getur	verið	gagnlegt	að	draga	stuttlega	saman	þá	eiginleika	sem	

venjulega	tilheyra	aldamótakynslóðinni	(Lissitsa	og	Kol,	2016).	

Það	sem	helst	hefur	mótað	þessa	kynslóð,	er	að	þessi	hópur	fékk	snemma	að	kynnast	

nýrri	tækni,	tækni	sem	náði	að	umbreyta	því	hvernig	við	höfum	samskipti	við	hvert	annað.	

Það	 að	 kynnast	 snemma	nýrri	 tækni	 hefur	 bæði	 kosti	 og	 galla,	 sem	getur	 haft	 áhrif	 á	

tilfinningalegar,	félagslegar	og	vitrænar	niðurstöður.	Til	dæmis	treystir	þessi	hópur	mikið	

á	 tækni	 til	 skemmtunar,	 til	þess	að	eiga	 í	 samskiptum	við	aðra	og	hefur	einnig	áhrif	á	

tilfinningalegt	gildi	einstaklinga.	Framfarir	í	tækniþróun	hafa	vaxið	gífurlega	síðastliðin	ár	

í	samskiptatækni.	Þessi	tækniþróun	hefur	mótað	aldamótakynslóðina	 í	þá	kynslóð	sem	

hún	er	 í	dag	og	hefur	áhrif	á	 fjölmiðlanotkun	og	kauphegðun	þeirra	aðila	sem	tilheyra	

kynslóðinni	(Lissitsa	og	Kol,	2016).	

Aldamótakynslóðin	 hefur	 notið	 góðs	 af	 auknu	 framboði	 af	 sérsniðnum	 vörum	 og	

þjónustu,	 sem	 leiðir	 til	 þess	að	aðilar	 geta	nálgast	upplýsingar	um	vöru	og	þjónustu	á	

gífurlega	einfaldan	og	fljótlegan	hátt.	Það	sem	einkennir	aldamótakynslóðina	frá	öðrum	

kynslóðunum,	er	það	að	þessi	kynslóð	er	sögð	vera	“tæknivædda	kynslóðin”.	Stór	hluti	af	

lífi	þessarar	kynslóðar	og	daglegum	atburðum	er	stjórnað	af	stafrænni	 tækni,	 svo	sem	

mannleg	samskipti,	vinátta	og	áhugamál.	Þeir	sem	falla	undir	þessa	kynslóð,	eru	innfæddir	

í	 stafrænan	heim	og	 flestir	 hafa	 aldrei	 þekkt	 neina	 aðra	 lifnaðarhætti	 (Lissitsa	 og	 Kol,	

2016).	
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2.1 Kauphegðun	aldamótakynslóðarinnar	
Aldamótakynslóðin	hefur	alist	upp	við	það	að	kaup	á	vöru	er	ekki	einföld	kaupákvörðun.	

Umrædd	kynslóð	hefur	þróað	nýja	kauphegðun	sem	er	ólík	kauphegðun	eldri	kynslóða.	

Aldamótakynslóðin	lifir	í	samfélagi	þar	sem	einstaklingar	sækjast	eftir	efnislegum	hlutum	

og	hafa	breiðan	tengslahóp	í	gegnum	samfélagsmiðla.	Þar	af	leiðandi	er	mikill	hvati	hjá	

einstaklingum	 kynslóðarinnar	 að	 kaupa	 hluti	 til	 að	 sýna	 vald	 eða	 ákveðna	 stöðu	 í	

samfélaginu	(Lissitsa	og	Kol,	2016).		

Aldamótakynslóðin	er	sú	kynslóð	sem	hefur	aðgang	að	miklu	magni	af	upplýsingum	og	

geta	þar	af	 leiðandi	farið	 í	gegnum	upplýsingaleit	áður	en	þau	kaupa	vöru.	Einnig	gerir	

þetta	aldamótakynslóðina	mun	meðvitaðri	um	markaðsaðferðir	í	kringum	sig	heldur	en	

eldri	 kynslóðir	 (Lissitsa	 og	 Kol,	 2016).	 Einstaklingar	 sem	 flokka	 má	 undir	

aldamótakynslóðina	leita	til	jafningja	sinna	til	þess	að	fá	upplýsingar	um	væntanleg	kaup	

þeirra	og	er	upplýsingaleit	þeim	almennt	auðveld	vegna	þess	hversu	tengd	þessi	kynslóð	

er	við	stafræna	umheiminn.	Tengsl	aldamótakynslóðarinnar	við	stafræna	miðla	veldur	því	

að	kynslóðin	leitar	sér	upplýsinga	um	ummæli	er	varða	vöru	og	þjónustu	á	internetinu,	

hér	eftir	nefnt	netið.	Netið	er	vettvangur	sem	gefur	aldamótakynslóðinni	tækifæri	til	þess	

að	hafa	stjórn	á	ýmsum	mörkuðum	með	því	að	tjá	skoðanir	sínar	um	vöru	og	þjónustu	í	

gegnum	fjölmarga	stafræna	miðla	sem	hefur	áhrif	á	aðra	neytendur	og	markaðinn	sjálfan.	

Ummæli	um	vöru	og	þjónustu	sem	koma	frá	neytendum	á	netinu	er	að	verða	mikilvægur	

þáttur	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 ákvörðun	 fólks.	 Auðvelt	 er	 fyrir	 neytendur	 í	 dag	 að	 nálgast	

ummæli	 um	 vöru	 og	 þjónustu	 sem	 kemur	 frá	 öðrum-	 og	 þriðja	 aðila	 sem	 keypt	 hafa	

ákveðna	vöru	og	þjónustu	áður	(Mangold	og	Smith,	2012).	

Í	rannsókn	sem	framkvæmd	var	af	Mangold	og	Smith	árið	2012,	voru	áhrif	ummæla	á	

netinu	athuguð	meðal	einstaklinga	úr	aldamótakynslóðinni	 (Mangold	og	Smith,	2012).	

Niðurstaða	 rannsóknarinnar	 leiddi	 í	 ljós	að	84%	viðmælenda	sögðust	 lesa	ummæli	um	

vöru	og	þjónustu	áður	en	þeir	festu	kaup.	Spurt	var	um	það	hvort	ummæli	á	netinu	hefðu	

áhrif	á	kaup	þátttakenda	og	voru	80%	svarenda	sammála	því.	Samkvæmt	rannsókninni	

eru	 nokkrir	 vöruflokkar	 sem	 eru	 sérstaklega	 næmir	 fyrir	 ummælum	 frá	

aldamótakynslóðinni	á	netinu,	en	það	eru	raftæki,	bækur,	kvikmyndir,	tölvur,	tónlist,	skór	

og	fatnaður	og	þurfa	fyrirtæki	sem	selja	slíkar	vörur	að	fylgjast	náið	með	þeim	samskiptum	

sem	myndast	um	vörur	þeirra	á	netinu	(Mangold	og	Smith,	2012).	
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Einstaklingar	úr	aldamótakynslóðinni	eru	fljótari	en	eldri	kynslóðir	að	taka	ákvarðanir	

og	hugsa	sig	minna	um	áður	en	þeir	festa	kaup	á	vörum,	þeir	eru	fljótir	að	tileinka	sér	

nýjungar.	Þar	af	leiðandi	stundar	aldamótakynslóðin	hvatvísari	kaup	og	verslar	oftar	vörur	

og	þjónustur	heldur	en	eldri	kynslóðir.	Aldamótakynslóðin	leitar	eftir	vörum	sem	passa	

við	þeirra	persónuleika	og	lífstíl,	og	eru	því	ekki	mikið	að	velta	sér	upp	úr	vörumerkinu	

sjálfu.	Verð	og	gæði	eru	mikilvægari	heldur	en	vörumerkið	sjálft.	Tryggð	kynslóðarinnar	

við	vörumerki	er	sögð	vera	breytileg	eftir	því	hvað	er	í	tísku	hverju	sinni	(Lissitsa	og	Kol,	

2016).	

2.2 Skipting	aldamótakynslóðarinnar	
Könnun	sem	framkvæmd	var	af	stofnunni	Bridgeworks,	leiddi	í	ljós	að	marktækur	munur	

er	til	staðar	á	milli	eldri	og	yngri	einstaklinga	innan	aldamótakynslóðarinnar.	Niðurstöður	

úr	könnuninni	sýndu	fram	á	það	að	þessir	tveir	undirhópar	aldamótakynslóðarinnar	hafa	

mismunandi	skoðanir	á	lífinu	og	hefur	það	áhrif	á	hvað	og	hvernig	þessir	hópar	stunda	

kaup.	Ýmsir	þættir	hafa	einnig	áhrif	á	það	hvernig	svona	stórri	kynslóð	getur	verið	skipt	

upp,	en	þrír	þættir	mótuðust	úr	þeim	gögnum	sem	safnað	var	um	hvaða	þættir	höfðu	

mestu	áhrif	á	skiptingu	innan	aldamótakynslóðarinnar.	Þessir	þættir	eru	lífsskeið	(e.	life	

stage),	tækni	og	hagkerfið	(BridgeWorks,	2017).	Einungis	verður	farið	dýpra	í	það	hvernig	

tæknilegir	atburðir	mótuðu	þessa	skiptingu.	

Eldri	einstaklingar	 innan	aldamótakynslóðarinnar	eru	einstaklingar	 fæddir	á	árunum	

1980-1988.	Aldamótakynslóðin	er	almennt	talin	vera	“stafræna	kynslóðin”,	en	í	raun	var	

háþróuð	 tækni	 og	 samfélagsmiðlar	 aðeins	 að	 hluta	 til	 til	 staðar	 á	 æskuárum	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar.	 Facebook	 kom	 ekki	 á	 markaðinn	 fyrr	 en	 elstu	 einstaklingar	

innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar	voru	um	það	bil	25	ára	og	margir	sáu	ekki	vini	sína	

með	iPhone	síma	fyrr	en	þeir	byrjuðu	í	háskóla.	Þetta	sýnir	fram	á	gríðarlega	frábrugðið	

uppeldi	en	það	sem	fólk	ímyndar	sér	vanalega	um	aldamótakynslóðina.	Þar	sem	tæknin	

þróaðist	afar	fljótt	í	kringum	árið	1990	geta	einstaklingar	innan	aldamótakynslóðarinnar	

verið	með	töluvert	frábrugðnar	minningar	um	það	hvernig	tækni	var	á	æskuárunum,	þar	

af	 leiðandi	 er	 þetta	 einn	 af	 mest	 ákvarðandi	 þáttum	 í	 skiptingu	 innan	

aldamótakynslóðarinnar.	 Eldri	 einstaklingar	 innan	 aldamótakynslóðarinnar	 voru	

sannarlega	þeir	fyrstu	til	þess	að	bæta	samfélagsmiðlum	og	tækni	inn	í	líf	sitt,	en	þó	muna	

þeir	enn	eftir	þeim	tíma	þar	sem	sú	tækni	var	ekki	til	staðar	(BridgeWorks,	2017).	
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Yngri	 einstaklingar	 innan	 aldamótakynslóðarinnar	 eru	 fæddir	 á	 árunum	 1989-2000	

(BridgeWorks,	 2017).	 Þetta	 er	 í	 raun	 sú	 kynslóð	 sem	þekkt	 er	 fyrir	 að	 vera	 “stafræna	

kynslóðin”	þar	sem	tækni	og	samfélagsmiðlar	eru	megineinkenni	hennar	og	hefur	netið	

alltaf	 verið	 til	 staðar	 (BridgeWorks,	 2017).	 Það	 sem	 bindur	 yngri	 einstaklinga	 innan	

aldamótakynslóðarinnar	saman,	er	meðal	annars	það	hversu	mikið	kynslóðin	treystir	á	

farsíma.	Kynslóðin	notar	farsímann	í	margt	annað	en	að	hringja	og	senda	skilaboð,	hún	

notar	þá	 fyrir	 samfélagsmiðla,	 leiki,	 tónlist,	 vekjaraklukku,	myndir,	 tölvupóst	og	margt	

fleira.	Yngri	einstaklingar	innan	aldamótakynslóðarinnar	er	sú	kynslóð	sem	kom	til	lífsins	

í	gegnum	uppsveiflu	netsins	og	er	það	nánast	eins	og	tækni	og	yngri	einstaklingar	innan	

aldamótakynslóðarinnar	hafa	vaxið	og	þróast	samhliða.	Þetta	hefur	myndað	sterk	tengsl	

innan	kynslóðarinnar	og	í	dag	eru	farsímar	neytenda	notaðir	sem	sími,	tölvur,	sjónvarp	og	

fleira.	Síminn	er	ákveðin	lífslína	þessara	aðila	og	þegar	þeir	eru	án	þeirra	myndast	óöryggi.	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 vera	 meðvitað	 um	 þessar	 upplýsingar,	 þar	 sem	

kaupákvarðanir	þessara	neytenda	eru	sterklega	undir	áhrifum	frá	samfélagsmiðlum	og	

farsímaforritum	(Camarda,	2016).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

15	

3 Kauphegðun	

Áhrifaþættir	kauphegðunar	er	notað	til	að	svara	spurningum	um	það	hvað	neytendur	eru	

að	kaupa,	hvenær	og	hvað	mikið.	Oft	vita	neytendur	sjálfir	ekki	nákvæmlega	hvað	hefur	

áhrif	á	kauphegðun	þeirra.	Það	sem	hefur	sterk	áhrif	á	kauphegðun	eru	menningarlegir-,	

félagslegir-,	persónulegir-	og	sálfræðilegir	þættir.	Fyrirtæki	geta	þó	ekki	stjórnað	þessum	

þáttum,	en	mikilvægt	er	að	þau	taki	tillit	til	þeirra	(Kotler	og	Armstrong,	2010).		

3.1 Menningarlegir	þættir	
Menningarlegir	 þættir	 (e.	 cultural	 elements)	 hafa	 sterk	 áhrif	 á	 kauphegðun	neytanda.	

Markaðsstjórar	þurfa	að	þekkja	þrjá	undirhópa	sem	menningarlegir	þættir	skiptast	í,	en	

þeir	eru:	menning	(e.	culture),	menningarkimar	(e.	subculture)	og	stéttir	(e.	social	class).	

Einstaklingur	 lærir	 grunn	 gildi,	 skynjanir,	 langanir	 og	 hegðun	 frá	 fjölskyldu	 eða	öðrum	

mikilvægum	 stofnunum.	 Allir	 hópar	 eða	 samfélög	 hafa	 sína	 eigin	 menningu	 og	 þeir	

menningarlegu	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	geta	verið	mismunandi	á	milli	þjóða.	

Vanræksla	á	að	aðlaga	sig	að	þessum	mismun	milli	þjóða	getur	leitt	til	markaðssetningar	

sem	engum	árangri	nær.	Markaðsstjórar	eru	stöðugt	að	reyna	greina	þessar	breytingar		á	

þessum	menningarlegu	þáttum	til	þess	að	geta	þróað	nýjar	vörur.	Menning	eru	þau	gildi,	

venjur	og	viðhorf	sem	einkennir	hvert	samfélag	sem	einstaklingur	býr	 í	og	hefur	hvert	

samfélag	sína	eigin	menningu	(Kotler	og	Armstrong,	2010).		

Innan	menningar	 eru	 smærri	 menningarkimar,	 þar	 sem	 hver	 hópur	 deilir	 ákveðnu	

þjóðerni,	trú	og	lífstíl.	Þessir	hópar	hafa	áhrif	á	kauphegðun.	Markaðsstjórar	líta	til	dæmis	

til	 unglinga	 sem	 eru	 á	 aldri	 við	 einstaklinga	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 sem	

einkennandi	 alþjóðlegan	menningarkima.	Neytendur	 sem	 flokkast	 í	 þennan	 aldurshóp	

hafa	mikið	sameiginlegt,	burt	séð	frá	því	í	hvaða	landi	þau	hafa	búsetu.	Þau	deila	því	að	

hafa	 sameiginlegan	 áhuga	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 hafa	 vinsældir	 á	 farsímanotkun	

undanfarin	ár	einnig	aukið	við	það	sem	bindur	þennan	menningarkima	sterklega	saman	

(Wood,	2013).	

Stéttaskipting	 (e.	 social	 class)	 er	 hópur	 fólks	 sem	eiga	 sameiginleg	 viðhorf,	 gildi	 og	

áhugamál.	 Í	 flestum	 samfélögum	 er	 einhvers	 konar	 form	 stéttaskiptingar	 til	 staðar.	

Nokkrir	þættir	mynda	stéttaskiptingu	eins	og	efnahagur,	atvinna	og	menntun.	Fólk	bæði	

fæðist	 inn	í	ákveðna	stéttaskiptingu,	en	einnig	getur	það	unnið	sig	upp	metorðstigann.	
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Einstaklingar	 innan	 sömu	 stéttar	 hafa	 þá	 tilhneigingu	 að	 sýna	 svipaða	 kauphegðun.	 Á	

sama	tíma	geta	þeir	neytendur	sem	vilja	líkja	eftir	annarri	stétt,	svo	sem	þeir	sem	leitast	

eftir	að	flytja	sig	yfir	í	hærri	stétt,	tileinkað	sér	kauphegðun	þessarar	hærri	stéttar	til	þess	

að	líkjast	henni	(Wood,	2013).	

3.2 Félagslegir	þættir	
Félagslegir	 þættir	 (e.	 social	 factors)	 eins	 og	 viðmiðunarhópar,	 fjölskyldumeðlimir,	

hlutverk	og	staða	eru	þeir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda.	Þessir	þættir	

hafa	mikil	áhrif	á	aldamótakynslóðina	þar	sem	hún	leitar	mikið	til	vina	sinna	og	þeirra	vina	

sem	 þeir	 eiga	 á	 samfélagsmiðlum	 til	 þess	 að	 hjálpa	 þeim	 við	 að	 taka	 kaupákvörðun	

(Solomon,	2014).	Samkvæmt	Solomon	(2014)	á	þessi	kynslóð	erfitt	með	að	taka	stærri	

ákvarðanir	án	þess	að	ræða	þær	fyrirfram	við	nokkra	aðila	sem	þau	kunna	að	treysta.	Líkt	

og	 sumir	neytendur	 fylgja	kauphegðun	þeirrar	 stéttar	 sem	þeir	 vilja	 tilheyra,	eru	aðrir	

neytendur	 sem	 líkja	 eftir	 kauphegðun	 þeirra	 félagslegra	 hópa	 sem	 þeir	 vilja	 tilheyra.	

Samfélagsmiðlar	 eru	 til	 dæmis	 notaðir	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 fá	 áhrifavalda	 (e.	 social	

influencer)	sem	getur	átt	í	tvíhliða	samtali	við	þúsundir	neytenda	og	hefur	það	í	för	með	

sér	áhrif	á	viðhorf	og	kauphegðun	neytenda	á	vöru	og	þjónustu	(Wood,	2013).	

Viðmiðunarhópar	(e.	reference	groups)	hafa	áhrif	á	viðhorf	og	skoðanir	fólks.	Þessir	

hópar	 geta	 til	 dæmis	 verið	 vinir	 eða	 vinnufélagar	 sem	 einstaklingur	 hefur	 regluleg	

samskipti	við.	Einstaklingur	verður	einnig	fyrir	áhrifum	frá	þeim	hópum	sem	hann	tilheyrir	

ekki,	en	væri	aftur	á	móti	til	í	að	tilheyra	(Kotler	og	Armstrong,	2010).	Fjölskyldumeðlimir	

hafa	mikil	áhrif	á	kauphegðun	einstaklings	(Kotler	og	Armstrong,	2010).	Foreldrar	móta	

afstöðu	barna	sinna	hvað	varðar	meðal	annars	trú,	stjórnmál	og	efnahagsmál	(Kotler	og	

Keller,	 2012),	 en	 einnig	 hefur	 stór	 hluti	 einstaklinga	 sem	 flokkast	 undir	

aldamótakynslóðina	áhrif	á	hvaða	vörur	foreldrar	þeirra	versla	(Solomon,	2014).	

Einstaklingur	tilheyrir	mörgum	hópum	svo	sem	fjölskyldu,	vinahópum	og	stofnunum.	

Staða	einstaklings	í	þessum	hópum	getur	bæði	verið	skilgreind	sem	hlutverk	og	staða	(e.	

roles	and	status).	Hlutverk	einstaklings	samanstendur	af	þeim	væntingum	sem	aðilar	 í	

kringum	hann	gera	ráð	fyrir	að	hann	uppfylli.	Staðan	sýnir	hversu	mikilvægur	einstaklingur	

er	í	samfélaginu.	Framkvæmdarstjóri	í	fyrirtæki	hefur	til	dæmis	hærri	stöðu	en	sölufulltrúi	

og	sölufulltrúi	hefur	hærri	stöðu	en	skrifstofumaður.	Einstaklingur	kaupir	sér	vörur	sem	

endurspegla	hlutverk	þeirra	aðila	og	 sýnir	 raunverulega	eða	vænta	 stöðu	þeirra	 innan	
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samfélagsins.	 Kauphegðun	 getur	 því	 verið	 tól	 fyrir	 neytendur	 til	 þess	 að	 sýna	 þeirra	

hlutverk	 og	 stöðu	 innan	 samfélagsins,	 hvort	 sem	 það	 sé	 raunveruleg	 eða	 vænt	 staða	

(Kotler	og	Armstrong,	2010).	

3.3 Persónulegir	þættir	
Þriðji	 þátturinn	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 eru	 persónulegir	 þættir	 (e.	

personal	factor),	svo	sem	aldur,	starf,	efnahagsleg	staða,	lífstíll	og	persónuleiki	(Kotler	og	

Armstrong,	2010).	

Atvinna	(e.	occupation)	einstaklings	hefur	einnig	áhrif	á	neyslumynstur.	Iðnaðarmenn	

hafa	 tilhneigingu	 til	 þess	 að	 kaupa	 einhvers	 konar	 vinnugalla,	 á	meðan	 einstaklingur	 í	

stjórnendastöðu	kaupir	 jakkaföt.	Markaðsstjórar	 fylgjast	með	því	hversu	mikinn	áhuga	

atvinnuhópar	hafa	á	vörum	þeirra	og	þjónustu.	Sum	fyrirtæki	sérhanna	vörur	sínar	fyrir	

ákveðnar	 atvinnugreinar.	 Efnahagsleg	 staða	 (e.	 economic	 circumstances)	 hefur	 áhrif	 á	

valið	á	vörunni.	Markaðsstjórar	eru	að	reyna	laða	að	ákveðna	stétt,	til	dæmis	fólk	sem	á	

mikið	af	peningum.	Einnig	er	það	 líklegra	að	einstaklingar	með	hærri	 laun	kaupi	dýrari	

vörur	heldur	en	þeir	sem	eru	á	lægri	launum	(Kotler	og	Armstrong,	2010).	

Lífstíll	 fólks	 getur	 verið	 mismunandi	 þrátt	 fyrir	 að	 einstaklingurinn	 komi	 frá	 sama	

menningarhópi,	stétt	eða	starfi.	Lífstíll	er	það	mynstur	sem	einstaklingur	lifir	eða	þráir	að	

lifa	eftir.	Lífstíll	fangar	meira	en	einungis	í	hvaða	stétt	einstaklingur	tilheyrir	eða	hvernig	

persónuleika	hann	hefur.	Neytandi	er	ekki	aðeins	að	kaupa	vöruna,	þeir	eru	að	kaupa	

ímynd	 vörunnar	 og	 getur	 það	 táknað	 ákveðin	 lífstíl	 sem	 neytandi	 þráir	 að	 eignast	

(Hollensen,	2003).	

Aldur	hefur	áhrif	 kauphegðun	neytanda	þar	 sem	kaupmynstur	 yngri	 einstaklinga	er	

ekki	það	sama	og	hjá	eldri	einstaklingum	og	er	það	því	stöðugt	að	breytast	yfir	lífstíðina.	

Kauphegðun	 breytist	 einnig	 eftir	 því	 hver	 hjúskaparstaða	 og	 fjölskyldumynstur	

neytandans	 er	 (Gajjar,	 2013).	 Persónuleiki	 einstaklings	 segir	 mikið	 til	 um	 hvernig	

kauphegðun	hans	er	og	 líklegt	er	að	einstaklingur	vilji	kaupa	vöru	sem	passar	við	hans	

eigin	persónuleika	(Gajjar,	2013).	

3.4 Sálfræðilegir	þættir	
Kauphegðun	neytanda	er	undir	 áhrifum	 frá	 fjórum	mikilvægum	sálfræðilegum	þáttum	

sem	eru	trú	og	viðhorf,	hvatning,	skynjun	og	lærdómur	(Hollensen,	2003).	
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Einstaklingur	 upplifir	 mikið	 af	 mismunandi	 þörfum	 hverju	 sinni.	 Sumar	 þarfir	 eru	

líffræðilegar	og	myndast	til	dæmis	frá	svengd,	þorsta	eða	óþægindum.	Aðrar	þarfir	eru	

sálfræðilegar,	svo	sem	þörf	á	viðurkenningu,	álit	annarra	eða	vilja	til	að	tilheyra	ákveðnum	

hópi.	Þegar	þessi	þörf	verður	nægilega	sterk	þá	myndast	hvati	(e.	motivation)	sem	ýtir	

undir	það	að	einstaklingur	reyni	að	fullnægja	þörfum	(Hollensen,	2003).	

Skynjun	(e.	perception)	einstaklings	á	aðstæðum	hefur	áhrif	á	það	hvernig	hann	bregst	

við	 vissum	 aðstæðum	 líkt	 og	 því	 umhverfisáreiti	 sem	 hann	 verður	 fyrir.	 Fyrirtæki	 eru	

stöðugt	að	reyna	ná	athygli	fólks	með	auglýsingum	og	verða	neytendur	sífellt	fyrir	áreiti	í	

umhverfinu	 frá	 þessum	auglýsingum.	 Einstaklingar	 bregðast	með	ólíkum	hætti	 við	 því	

áreiti	sem	þeir	verða	fyrir	frá	auglýsingum	og	þarf	því	markaðsfólk	að	fara	varlega	með	

það	hvernig	þau	auglýsa	vörur	og	þjónustu	(Hollensen,	2003).	

Lærdómur	lýsir	þeim	breytingum	sem	eiga	sér	stað	í	hegðun	einstaklings	sem	myndast	

af	reynslu.	Hegðun	er	lærð	og	maður	lærir	af	reynslu.	Einstaklingar	læra	af	þeirri	reynslu	

sem	myndast	við	kaup	á	vörum	og	þjónustu	sem	þeim	líkar	ekki	og	mun	það	leiða	til	þess	

að	einstaklingurinn	 stundi	 ekki	 endurtekin	 kaup	 (e.	 repurchase)	 (Kotler	 og	Armstrong,	

2010).	

	Sú	trú	(e.	belief)	sem	neytandi	hefur	á	vöru	eða	þjónustu	myndar	ímynd	vörumerkis	í	

huga	 neytandans	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2010).	 Viðhorf	 (e.	 attitude)	 einstaklings	 er	 sú	

tilfinning	sem	ákvarðar	hvort	neytanda	líki	við	vöru	og	þjónustu	fyrirtækis.	Þegar	neytandi	

er	búin	að	mynda	sér	skoðun	um	fyrirtæki	og	skoðunin	er	neikvæð	getur	verið	erfitt	fyrir	

fyrirtæki	að	breyta	þeirri	ímynd	sem	neytandinn	hefur	í	garð	fyrirtækis	(Hollensen,	2003).	

Aldamótakynslóðin	 nýtir	 sér	 þá	 trú	 og	 þau	 viðhorf	 sem	 þau	 hafa	 tileinkað	 sér	 þegar	

ákveðið	er	hvaða	fyrirtæki	þau	vilja	eiga	í	viðskiptum	við.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	meira	

en	 helmingur	 aldamótakynslóðarinnar	 kýs	 fremur	 að	 kaupa	 vörur	 af	 fyrirtækjum	 sem	

styðja	sömu	málefni	og	kynslóðin	hefur	áhuga	á	(Solomon,	2014).	
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4 Kaupferlið	

Kaupferlið	samanstendur	af	 fimm	skrefum	sem	byrja	á	því	að	þörf	myndast	 fyrir	vöru,	

næst	leitar	neytandinn	eftir	upplýsingum	um	vöruna,	metur	þá	valkosti	sem	eru	í	boði,	

kaupir	vöruna	og	að	því	ferli	loknu	fylgja	eftirkaupaáhrifin.	Kaupendur	fara	þó	ekki	alltaf	í	

gegnum	öll	skrefin	fimm	í	kaupferlinu,	en	það	veltur	allt	á	því	hvernig	kaup	viðkomandi	er	

að	eiga	(Fahy	og	Jobber,	2012).	

Kaupferlið	getur	verið	breytilegt,	en	það	veltur	allt	á	því	hvernig	kaup	neytandi	er	að	

eiga	hverju	sinni	og	hvort	kaupin	séu	reglubundin	eða	flókin.	Reglubundinn	kaup	eiga	sér	

stað	 þegar	 lítil	 upplýsingaleit	 er	 til	 staðar	 hjá	 neytanda	 og	 lítill	 munur	 er	 á	 milli	

vörumerkja.	Dæmi	um	reglubundin	kaup	er	þegar	neytandi	er	að	kaupa	sér	það	tannkrem	

sem	 hann	 er	 vanur	 að	 nota	 og	 grípur	 það	 úr	 hillunni	 án	 þess	 að	meta	 aðra	 valkosti.	

Auglýsingar	geta	verið	áhrifarík	leið	hér	til	þess	að	vörumerkið	sé	efst	í	huga	neytenda	og	

geta	þar	af	leiðandi	komið	í	veg	fyrir	það	að	viðskiptavinur	leiti	annað.	Flókin	kaup	eru	

þegar	 neytandi	 tekur	mikinn	 þátt	 í	 kaupunum,	 gerir	mikla	 upplýsingaleit	 og	metur	 þá	

valkosti	sem	eru	í	boði	hverju	sinni	þar	sem	varan	er	dýr	og	kaupin	áhættusöm.	Dæmi	um	

flókin	kaup	eru	bílakaup,	hér	kaupir	neytandi	ekki	fyrsta	bílinn	sem	hann	prufar	heldur	

metur	hann	aðra	valkosti	þar	sem	mikilvægt	er	að	taka	rétta	ákvörðun	(Fahy	og	Jobber,	

2012).	

4.1 Uppgötvun	á	þörf	
Kaupferlið	hefst	með	uppgötvun	á	þörf	 (e.	problem	recognition).	Hér	upplifir	neytandi	

þörf	eða	vöntun	fyrir	vöru.	Innri	og	ytri	þættir	hafa	áhrif	á	þörf	neytenda.	Innri	þáttum	má	

lýsa	sem	þeirri	upplifun	sem	neytandi	verður	fyrir	þegar	grunnþörfum	þarf	að	uppfylla,	

svo	sem	svengd	eða	þorsta.	Ytri	þættir	eru	svo	þegar	umhverfi	neytanda	hefur	áhrif	á	

kauphegðun	hans	(Armstrong	og	Kotler,	2009).	Uppgötvun	á	þörf	getur	til	dæmis	verið	

þegar	einstaklingur	er	að	skoða	Facebook	“vegg”	sinn.	Viðkomandi	tekur	eftir	auglýsingu	

frá	 matsölustað	 á	 Facebook	 “vegg”	 sínum	 og	 verður	 skyndilega	 svangur.	 Það	 kviknar	

ákveðin	þörf	fyrir	viðkomandi	aðila	að	fara	á	þennan	matsölustað.	Facebook	síða	er	því	

hér	umhverfisáreiti	sem	einstaklingur	verður	fyrir	og	þar	að	leiðandi	kviknar	ómeðvitað	á	

þörf	fyrir	vöru	eða	þjónustu	í	huga	neytandans.				



	

20	

4.2 Upplýsingaleit	
Eftir	 að	 neytandi	 hefur	 uppgötvað	 þörf	 fyrir	 vöru	 fer	 hann	 að	 afla	 sér	 upplýsinga	 um	

vöruna.	Upplýsingaleit	(e.	information	search)	skiptist	í	innri	og	ytri	leit.	Innri	leitin	felur	

ekki	í	sér	mikla	upplýsingaleit	þar	sem	leitin	fer	fram	í	huga	neytanda.	Neytandi	er	þyrstur	

og	þekkir	til	Kristal	sódavatnsins	og	hefur	góða	upplifun	á	þeirri	vöru	og	kaupir	vöruna	án	

þess	að	afla	sér	upplýsinga	um	aðra	drykki.	Ytri	leit	er	þegar	neytandi	getur	ekki	treyst	á	

eigin	upplifun,	en	þess	í	stað	þarf	hann	að	afla	sér	utanaðkomandi	upplýsinga	um	vöru	og	

þjónustu.	 Þessar	 upplýsingar	 getur	 neytandi	 fengið	 í	 gegnum	 fjölskyldumeðlimi,	

leitarsíður,	ummælasíður	á	netinu,	auglýsingar	í	fjölmiðlum	og	á	samfélagsmiðlum	(Kotler	

og	Armstrong,	2010).		

Auglýsingar	 veita	 neytenda	 mikið	 upplýsingaflæði	 um	 vöruna	 sjálfa	 og	 eiginleika	

hennar	(Armstrong	og	Kotler,	2009).	Aldamótakynslóðin	stólar	meira	á	upplýsingar	sem	

koma	 frá	 öðrum	neytendum,	 frekar	 en	 þeim	upplýsingum	 sem	 koma	 frá	 fyrirtækjum.	

Neytendur	 eru	 því	 farnir	 að	 taka	 upplýsingaleit	 í	 eigin	 hendur	 í	 stað	 þess	 að	 leita	

upplýsinga	 beint	 frá	 fyrirtækjunum	 sjálfum.	 Þetta	 gerir	 leitar-	 og	 ummælasíður	meira	

viðeigandi	 uppsprettu	 af	 upplýsingaleit	 heldur	 en	 heimasíður	 fyrirtækja.	 Persónuleg	

tengsl	 hafa	 sterk	 áhrif	 á	 lokamat	 neytanda	 innan	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 eru	 það	

upplýsingar	sem	koma	frá	aðilum	sem	nánir	eru	neytandanum	sjálfum,	líkt	og	fjölskylda	

og	vinir	(Mangold	og	Smith,	2012).	Markmið	með	upplýsingaleit	er	að	byggja	upp	vitund	

á	vörumerki	fyrirtækis	í	huga	neytanda	(Fahy	og	Jobber,	2012).	

4.3 Mat	valkosta	
Í	þriðja	skrefinu	er	neytandinn	búinn	að	afla	sér	upplýsinga	um	vörurnar	sem	koma	til	

greina	 og	 næst	 þarf	 hann	 að	meta	 hvaða	 valmöguleiki	 (e.	 evaluation	 of	 alternatives)	

uppfyllir	þarfir	hans	(Armstrong	og	Kotler,	2009).	

Neytendur	haga	sér	mismunandi	í	hverju	kaupferli	fyrir	sig	þar	sem	engin	ein	sérstök	

aðferð	 er	 notuð	 í	 hverju	 kaupferli.	 Hvernig	 neytendur	 vega	 og	 meta	 valkosti	 er	 afar	

persónubundið	 ferli	 og	 fer	 það	 alfarið	 eftir	 því	 hvað	 er	 verið	 að	 kaupa	 hverju	 sinni	

(Armstrong	og	Kotler,	2009).	Einstaklingar	meta	valkosti	þegar	vara	er	dýr	og	þegar	það	

fylgir	ákveðin	áhætta	 í	kaupunum.	Ummælasíður	hafa	verið	gagnlegar	fyrir	hugsanlega	

kaupendur	innan	aldamótakynslóðarinnar	til	þess	að	fá	skoðanir	annarra	neytenda	sem	

áður	hafa	prófað	vöruna	 (Mangold	og	Smith,	2012).	Þegar	neytandi	er	að	velja	á	milli	
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tveggja	vara	getur	hann	leitað	eftir	hjálp	á	netinu	í	gegnum	ummælasíður,	til	dæmis	ef	

neytandi	er	að	taka	ákvörðun	um	kaup	á	bíl	og	er	búinn	að	fækka	valkostunum	niður	í	tvo	

valmöguleika,	vörumerki	A	og	vörumerki	B.	Þegar	neytandi	sér	hins	vegar	mikið	magn	af	

neikvæðum	ummælum	um	vörumerki	A	frá	öðrum	neytendum	á	netinu,	en	sér	hins	vegar	

mikið	magn	af	jákvæðum	ummælum	um	vörumerki	B	frá	öðrum	neytendum,	eru	líkurnar	

minni	á	því	að	hann	kaupi	vörumerki	A.	Aldamótakynslóðin	telur	að	ummæli	sem	koma	

frá	 fyrrum	 neytenda	 veita	 trúverðugri	 upplýsingar	 um	 eiginleika	 vöru	 heldur	 en	 þær	

upplýsingar	sem	koma	frá	fyrirtæki	í	gegnum	auglýsingar	(Foux,	2006).	

4.4 Ákvörðun	
Í	þessu	skrefi	er	neytandinn	búinn	að	meta	þá	valkosti	sem	í	boði	eru	og	er	einu	skrefi	frá	

því	að	festa	kaup	á	vöru	eða	þjónustu.	Tveir	þættir	geta	komið	í	veg	fyrir	að	kaupákvörðun	

(e.	purchase	decision)	eigi	sér	stað	og	eru	það	viðhorf	annarra	og	óvæntar	uppákomur	

(Armstrong	og	Kotler,	2009).	

Fyrri	þátturinn,	það	er	viðhorf	annarra,	er	þegar	neytandinn	er	að	velja	á	milli	tveggja	

vara	og	leitar	eftir	hjálp	frá	fjölskyldumeðlimum	eða	vinum	sem	eru	nánir	neytandanum	

og	neytandinn	 treystir	 skoðunum	viðkomandi	 (Armstrong	og	Kotler,	2009).	Neikvæðar	

umsagnir	 frá	 öðrum	 neytendum	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 einstaklinga	 innan	

aldamótakynslóðarinnar.	Þessar	umsagnir	geta	haft	það	í	för	með	sér	að	einstaklingurinn	

kaupi	ekki	viðkomandi	vöru.	Þetta	geta	verið	neikvæð	ummæli	sem	neytandi	les	til	dæmis	

á	ummælasíðum	sem	kemur	 frá	aðila	 sem	er	ekki	 tengdur	neytandanum	á	neinn	hátt	

nema	það	eina	að	þeir	hafa	áhuga	á	sömu	vöru	eða	þjónustu	(Mangold	og	Smith,	2012).	

Einnig	 getur	 vinur	eða	 fjölskyldumeðlimur	haft	 slæma	 reynslu	 í	 garð	 fyrirtækisins	 sem	

lætur	 hann	 ekki	 mæla	 með	 vöru	 eða	 þjónustu	 og	 hefur	 þar	 af	 leiðandi	 áhrif	 á	

kaupákvörðun	(Armstrong	og	Kotler,	2009).		

Seinni	þátturinn	eru	þær	óvæntu	uppákomur	sem	leiða	til	þess	að	breyting	verður	í	

kaupferli	neytanda.	Dæmi	um	óvænta	uppákomu	getur	 verið	þegar	neytandi	ætlar	að	

festa	kaup	á	nýjum	bíl.	Skyndilega	bilar	þvottavélin	heima	hjá	honum	og	ákveður	hann	þá	

að	bíða	með	kaupin	á	bílnum	og	vill	fremur	fjárfesta	í	nýrri	þvottavél.	Lokaniðurstaða	í	

kaupferlinu	er	þó	almennt	sú	að	neytandi	kaupir	það	sem	hann	ákveður	að	henti	sér	best	

hverju	sinni	(Armstrong	og	Kotler,	2009).	
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4.5 Eftirkaupaáhrif	
Síðasta	skrefið	 í	kaupferlinu	eru	eftirkaupaáhrifin	 (e.	postpurchase	behaviour),	en	 í	því	

skrefi	er	neytandinn	að	meta	hversu	ánægður	eða	óánægður	hann	er	með	kaup	sín	á	

ákveðinni	 vöru	eða	þjónustu.	Endanleg	niðurstaða	á	ánægju	eða	óánægju	neytandans	

liggur	í	sambandinu	milli	væntinga	og	skynjuðum	árangri	vörunnar.	Ef	vara	eða	þjónusta	

stenst	 ekki	 væntingar	 verður	 neytandi	 fyrir	 vonbrigðum	 og	mun	 líklega	 ekki	 nýta	 sér	

vöruna	eða	þjónustuna	aftur,	en	ef	varan	uppfyllir	væntingar	verður	neytandi	ánægður	

með	val	sitt.	Því	stærra	bil	sem	verður	milli	væntinga	og	frammistöðu	viðkomandi	vöru	

eða	þjónustu,	því	meiri	verða	vonbrigðin.	Þetta	bendir	til	þess	að	seljendur	ættu	aðeins	

að	 lofa	 því	 hvaða	 eiginleika	 varan	 hefur	 í	 raun,	 þannig	 að	 kaupendur	 verða	 ekki	 fyrir	

vonbrigðum	þegar	kaupin	hafa	loks	verið	framkvæmd	(Armstrong	og	Kotler,	2009).	

Ánægja	viðskiptavina	er	 lykilatriði	þegar	 verið	er	að	byggja	upp	góð	 tengsl	 við	nýja	

viðskiptavini	og	til	þess	að	halda	gömlum	viðskiptavinum	ánægðum	áfram	um	ókomna	tíð	

(Armstrong	og	Kotler,	2009).	Ánægður	viðskiptavinur	getur	einnig	verið	ókeypis	auglýsing	

fyrir	fyrirtækið.	Hér	getur	umtal	(e.	word	of	mouth)	verið	afar	mikilvægur	þáttur	vegna	

þess	að	neytandi	sem	er	ánægður	með	kaup	sín	er	líklegri	til	þess	að	mæla	með	vöru	og	

þjónustu	til	aðila	í	kringum	sig	og	skrifa	jákvæð	ummæli	um	vöru	og	þjónustu	á	netinu.	

Óánægður	viðskiptavinur	er	líklegri	til	þess	að	bregðast	öðruvísi	við.	Neytandi	sem	er	ekki	

ánægður	með	kaup	sín	er	líklegur	til	þess	að	hafa	þörf	á	því	að	láta	aðra	í	kringum	sig	vita	

af	þessari	upplifun	sinni.	Þetta	getur	leitt	til	þess	að	neytandi	tali	illa	um	viðkomandi	vöru	

og	þjónustu	til	aðila	í	kringum	sig	og	skrifi	neikvæð	ummæli	um	þessa	ákveðnu	vöru	eða	

þjónustu	 á	 netinu.	 Þar	 af	 leiðandi	 getur	 slæmt	 orðspor	myndast	 í	 garð	 fyrirtækisins	 í	

augum	þeirra	sem	lesa	neikvæðu	ummælin	(Armstrong	og	Kotler,	2009).		
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5 Miðlar	

Auglýsendur	nýta	sér	í	dag	bæði	hefðbundna	miðla	og	nútíma	miðla.	Þrátt	fyrir	að	þessir	

nýju	miðlar	séu	sífellt	að	verða	gagnlegra	markaðstól,	þar	sem	þeir	ná	til	breiðari	hóps	

einstaklinga,	eru	einnig	kostir	sem	fylgja	því	að	nýta	hefðbundna	miðla.	Fyrirtæki	ættu	því	

ekki	að	einblína	aðeins	á	einn	af	þessum	miðlum	heldur	blanda	miðlanotkun	þeirra	saman	

í	formi	samhæfðra	markaðssamskipta	(Higuera,	e.d.).	

Samhæfð	markaðssamskipti	fela	í	sér	að	koma	samræmdum	skilaboðum	til	neytenda.	

Kynningaráðarnir	og	þeir	miðlar	sem	notaðir	eru	til	þess	að	koma	skilaboðunum	áleiðis	

eru	 samstilltir	 og	 vinna	 sameiginlega	 að	 því	 að	 miðla	 upplýsingum.	 Miðlar	 og	

markaðssamskipti	 hafa	 breyst	 verulega	 eftir	 tilkomu	 tækni	 og	 þeirra	 fjölda	miðla	 sem	

hægt	er	að	auglýsa	á.	Miðlun	fer	því	ekki	einungis	fram	í	gegnum	einn	miðil	heldur	þá	

miðla	sem	hægt	er	að	miða	að	ákveðnum	markhóp	(Egan,	2015).	

5.1 Kynningaráðar	
Kynningaráðar	(e.	promotional	mix)	eru	aðferðir	sem	fyrirtæki	nýta	sér	í	þeim	tilgangi	að	

miðla	upplýsingum	um	vöru	og	þjónustu	til	viðskiptavina	sinna	og	eiga	við	þá	samskipti	

samtímis	(Wood,	2010).	Samkvæmt	Hollensen	(2010)	eru	kynningaráðarnir	sex	talsins,	en	

þeir	eru	auglýsingar	(e.	advertising),	söluhvatar	(e.	sales	promotion),	almannatengsl	(e.	

public	relation),	persónuleg	sölumennska	(e.	personal	selling),	bein	markaðssetning	(e.	

direct	 marketing)	 og	 netið	 (e.	 internet	 promotion).	 Aðeins	 verður	 farið	 dýpra	 yfir	

auglýsingar,	beina	markaðssetningu	og	netið	sem	kynningaráða.	

	Auglýsingar	 eru	 þekktasta	 form	 kynningaráða	 (e.	 promotion).	 Markmiðið	 með	

auglýsingum	snýst	 í	raun	um	það	að	hafa	áhrif	á	fólk,	að	sannfæra	það	um	að	grípa	til	

þeirra	 aðgerða	 sem	 fyrirtækið	 sækist	 eftir	 (Ryan	 og	 Jones,	 2009).	 Auglýsingar	 eru	

skilgreindar	sem	öll	greidd	form	af	ópersónulegum	samskiptum	um	fyrirtækið	sjálft,	vöru	

sem	fyrirtækið	býður	uppá	eða	þjónustu	þess.	Auglýsingar	eru	ópersónulegar,	þar	sem	

þær	koma	fram	í	fjölmiðlum	eins	og	sjónvarpi,	útvarpi,	tímaritum	og	dagblöðum	og	er	því	

ekki	tækifæri	til	þess	að	fá	beina	endurgjöf	frá	þeim	sem	móttaka	skilaboðin.	Auglýsingar	

eru	hentug	leið	til	þess	að	ná	til	stórs	hluta	af	markaðnum	(Belch	og	Belch,	2001).	

Bein	 markaðssetning	 er	 aðferð	 sem	 fyrirtæki	 nýta	 sér	 til	 þess	 að	 eiga	 í	 beinum	

samskiptum	 við	 ákveðinn	markhóp,	með	 það	 að	markmiði	 að	 viðkomandi	markhópur	
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bregðist	 við	markaðssetningu	 fyrirtækisins.	 Þessi	 samskipti	 geta	 átt	 sér	 stað	 í	 gegnum	

sjónvarp,	útvarp,	dagblöð,	síma,	 tölvupóst,	netið	og	persónulega	sölumennsku	 (Wood,	

2010).	Bein	markaðssetning	hefur	aukist	gífurlega	á	síðustu	árunum	vegna	tilkomu	netsins	

þar	sem	fyrirtæki	eru	að	einblína	á	stafræna	miðla	(Belch	og	Belch,	2001).	

Þar	sem	netnotkun	hefur	aukist	á	undanförnum	árum,	hefur	markaðssetning	á	netinu	

orðinn	vinsæll	miðill	fyrir	fyrirtæki	til	þess	að	auglýsa	vörur	og	þjónustu	sína.	Auglýsingar	

sem	 fara	 í	 gegnum	 fjölmiðla	 líkt	 og	 sjónvarp	 og	 útvarp	 gefur	 þeim	 sem	 auglýsir	 ekki	

tækifæri	til	þess	að	fá	viðbrögð	til	baka	um	hvort	auglýsingin	hafi	náð	til	neytandans.	Hins	

vegar	hefur	netið	báða	þá	eiginleika,	það	er	að	segja	að	miðillinn	nær	til	stórs	hóps	af	fólki	

og	gefur	einnig	oft	viðbrögð	til	baka	frá	neytendum	um	hvort	auglýsingin	hafi	náð	að	vekja	

áhuga	eða	ekki	(Hollensen,	2010).		

5.2 Hefðbundnir	miðlar	
Hefðbundnir	miðlar	gefa	fyrirtækjum	tækifæri	til	þess	að	senda	skilaboð	til	allra	þeirra	

sem	aðgang	hafa	að	dagblöðum,	tölvupósti,	sjónvarpi	eða	útvarpi	(Higuera,	e.d.).	

Það	 sem	 hefðbundnir	 miðlar	 gera	 vel,	 er	 að	 senda	 samræmd	 skilaboð	 sem	 fara	 í	

gegnum	 einhliða	 ferli	 til	 fjölmenns	 hóps	 af	 einstaklingum.	 Algengustu	 hefðbundnu	

miðlarnir	eru	 sjónvarp,	útvarp,	prentmiðlar,	 svo	 sem	dagblöð	og	 tímarit,	netmiðlar	og	

umhverfisauglýsingar,	svo	sem	bílamerkingar	og	strætóskýli	(Fill,	2013).	

Sjónvarp	 er	 áhrifaríkur	 miðill	 þar	 sem	 viðkomandi	 miðill	 kemur	 til	 skila	 ákveðinni	

upplifun	 til	 neytenda,	 líkt	 og	 ímynd	 fyrirtækis	 eða	 vörumerkis.	 Sjónvarpstækni	 hefur	

þróast	 mjög	 hratt	 undanfarin	 ár,	 en	 það	 eftirtektaverðasta	 í	 þeim	 geira	 eru	 hinar	

svokölluðu	streymisveitur	(e.	video	on	demand).	Streymisveitur	gera	áhorfendum	kleift	

að	sækja	sér	efni	aftur	í	tímann	úr	hefðbundinni	dagskrá	eða	velja	sér	efni	sem	aðgengilegt	

er	úr	gagnagrunni	viðkomandi	þjónustuaðila	á	þeim	tíma	sem	þeim	hentar	(Fill,	2013).	

Stór	hluti	 af	einstaklingum	 innan	aldamótakynslóðarinnar	horfir	ekki	 á	 línulegt	efni	og	

hefur	fært	sig	yfir	í	það	að	horfa	á	streymisveitur.	Þessi	kynslóð	er	meðvituð	um	að	það	

geti	komist	hjá	auglýsingum	og	eru	streymisveitur	þeirra	aðferð	til	þess	(Solomon,	2014).	

Þetta	hefur	breytt	því	auglýsingaáreiti	sem	neytendur	verða	fyrir,	þar	sem	neytendur	geta	

kosið	um	það	að	greiða	hærra	mánaðargjald	og	sleppa	þá	í	staðinn	við	allar	auglýsingar	

(Fill,	2013).	
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Tveir	helstu	miðlar	 innan	prentmiðla	eru	dagblöð	og	 tímarit.	Einstaklingar	 í	dag,	þá	

sérstaklega	ungt	fólk,	lesa	ekki	dagblöð	í	eins	miklum	mæli	og	áður	fyrr.	Fyrirtæki	hafa	þar	

af	leiðandi	minnkað	auglýsingar	sem	þau	birta	á	þessum	miðlum	og	fært	auglýsingar	sínar	

yfir	á	aðra	miðla	eins	og	til	dæmis	netið	(Fill,	2013).	

Útvarp	 er	 sérhæfður	 miðill	 að	 því	 leyti	 að	 hann	 laðar	 að	 sértækan	 og	 þröngan	

hlustendahóp.	Það	má	rekja	til	þess	að	miðillinn	skortir	sjónræna	upplifun	og	getur	því	

reynst	erfitt	fyrir	viðkomandi	miðil	að	halda	athygli	hlustenda.	Þetta	veldur	því	að	mikill	

fjöldi	 skilaboða	 eru	 á	 endanum	hunsuð	 af	 hlustendum.	Útvarpsstöðvar	 hafa	 á	 síðustu	

árum	tekið	upp	á	því	að	bjóða	upp	á	efni	í	gegnum	vefsíður	sínar	svo	að	hlustendur	hafa	

aðgengi	 að	 útvarpsstöðvum	og	 útvarpsþáttum.	 Þetta	 veitir	 hlustendum	útvarpsstöðva	

aðgang	að	efni	þeirra	á	tíma	sem	hentar	hlustendunum	og	hafa	þeir	þar	að	auki	kost	á	því	

að	 hoppa	 yfir	 auglýsingar	 (Fill,	 2013).	 Rannsókn	 sem	 gerð	 var	 af	 Music	 Business	

Associtation	 (2016)	 staðfestir	að	yngri	einstaklingar	 innan	aldamótakynslóðarinnar	eru	

ekki	að	hlusta	jafn	mikið	á	útvarp	líkt	og	eldri	kynslóðir	þeirra.	Í	stað	útvarpsins	eru	þeir	

aðilar	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 að	 snúa	 sér	 að	 streymisveitum	 til	 þess	 að	

hlusta	á	tónlist.	Útvarp	er	því	ekki	í	jafn	miklu	uppáhaldi	og	það	var	fyrir	eldri	systkinum	

og	foreldrum	þessara	aðila.	Samkvæmt	rannsókninni	notuðu	51%	svarendur	innan	yngri	

aldamótakynslóðarinnar	streymisveitur	á	borð	við	Spotify	og	Apple	til	þess	að	hlusta	á	

tónlist	(Music	Busieness	Association,	2016)	og	nýttu	sér	þar	af	leiðandi	minna	venjulegt	

útvarp.	

Umhverfisauglýsingar	 samanstanda	 af	 þremur	 megin	 þáttum.	 Þessir	 þættir	 eru	

umhverfis	 húsgögn	 (e.	 street	 furniture),	 auglýsingaskilti	 og	 auglýsingar	 á	 hreyfingu	 (e.	

transit).	 Þessar	 fyrrnefndu	 umhverfisauglýsingar	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 þær	 eru	

notaðar	til	þess	að	ná	til	neytenda	sem	eru	á	ferðinni	eða	að	flytja	sig	frá	einum	stað	til	

annars.	Auglýsingar	sem	fram	koma	í	öðrum	hefðbundnum	miðlum	fela	í	sér	truflun	og	

áreiti	í	lestri,	upplýsingaleit	eða	við	áhorf.	Þetta	á	þó	ekki	við	um	umhverfisauglýsingar.	

Fyrirtæki	þurfa	að	finna	jafnvægi	á	milli	þess	að	ná	til	neytenda	og	trufla	ekki	þá	neytendur	

sem	vilja	komast	hjá	því	að	sjá	auglýsingaskilaboð	á	víð	og	dreif	(Fill,	2013).	

Hefðbundnir	miðlar	eru	takmarkaðir	við	einhliða	samskipti.	Neytanda	sem	móttekur	

þessi	skilaboð	eða	auglýsingar	er	ekki	gefinn	kostur	á	því	að	bregðast	við	og	þar	að	auki	

er	neytandanum	ekki	gefið	tækifæri	til	þess	að	eiga	samskipti	við	fyrirtækið	sjálft.	Þessi	
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galli	við	hefðbundna	miðla	gefur	nýjum	miðlum	tækifæri	til	þess	að	fylla	upp	í	þær	eyður	

sem	hefðbundnir	miðlar	ná	ekki	að	uppfylla	(Fill,	2013).	Aldamótakynslóðin	hefur	snúið	

hefðbundnum	markaðsaðferðum	 á	 hvolf	 og	 þurfa	 fyrirtæki	 að	 finna	 nýjar	 aðferðir	 ef	

ætlunin	er	að	höfða	til	þessarar	kynslóðar.	Þegar	einstaklingar	úr	aldamótakynslóðin	eru	

að	íhuga	að	kaup	á	vöru	þá	leitast	þeir	einstaklingar	frekar	til	vina	sinna	og	samfélagsmiðla	

en	til	hefðbundinna	miðla	til	þess	að	fá	ummæli	annarra	á	vörunni	(Barnes,	2015).	Í	næsta	

kafla	verður	farið	yfir	samfélagsmiðla	og	afhverju	þeir	miðlar	innan	samfélagsmiðla	höfða	

betur	til	aldamótakynslóðarinnar.		

5.3 Samfélagsmiðlar		
Þau	verkfæri	 og	þær	aðferðir	 sem	 fyrirtæki	nýta	 sér	 til	 þess	 að	eiga	 í	 samskiptum	við	

viðskiptavini	 sína	 hafa	 breyst	 verulega	 með	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 sem	 markaðstól	

(Mangold	og	Faulds,	2009).		Samfélagsmiðlar	eru	vefsíður	á	netinu	þar	sem	einstaklingar	

geta	átt	 frjáls	 samskipti	 sín	á	milli	 og	deilt	upplýsingum	um	ýmsa	hluti	 (Dapke,	2015).	

Samfélagsmiðlar	hafa	þróast	út	 í	það	að	vera	mikilvægur	áhrifaþáttur	þegar	kemur	að	

kauphegðun	einstaklinga	 innan	 aldamótakynslóðarinnar.	Aldamótakynslóðin	 er	 sífellt	 í	

auknum	mæli	að	færa	sig	frá	hefðbundnu	auglýsingamiðlum	eins	og	sjónvarpi,	útvarpi,	

tímaritum	og	 dagblöðum	og	 yfir	 til	 samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	 auðvelda	 þeim	 að	 taka	

kaupákvörðun.	 Kynslóðin	 kýs	 fremur	 að	 nota	 samfélagsmiðla	 vegna	 þess	 að	 þeir	 telja	

þann	miðil	 veita	 trúverðugri	 upplýsingar	hvað	varðar	 vöru	og	þjónustu	heldur	en	þær	

upplýsingar	 sem	 koma	 fram	 í	 auglýsingum	 frá	 fyrirtækinu	 sjálfu	 (Mangold	 og	 Faulds,	

2009).	Nú	til	dags	eru	nánast	allir	einstaklingar	 innan	aldamótakynslóðarinnar	að	nota	

samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	 eiga	 samskipti	 sín	 á	milli.	 Samfélagsmiðlar	 hafa	 breytt	 því	

hvernig	einstaklingar	tengjast,	uppgötva	og	deila	upplýsingum	(Dapke,	2015).	

Samfélagsmiðlar	geta	nýst	fyrirtækjum	sem	gagnlegt	svörunarkerfi	(e.	feedback	loop)	

þar	sem	þessir	miðlar	veita	fyrirtækjum	tækifæri	til	þess	að	fylgjast	með	og	svara	því	sem	

neytendur	 hafa	 að	 segja	 um	ákveðna	 vöru	 eða	þjónustu.	 Einnig	 byggja	 fyrirtæki	 sterk	

sambönd	við	neytendur,	þar	sem	neytendur	kynnast	fyrirtækinu	betur,	kunna	betur	við	

það	 og	 mynda	 sterkari	 tengsl.	 Samfélagsmiðlar	 gera	 vörumerkið	 mannlegra	 í	 augum	

neytenda	og	er	vettvangur	sem	gerir	 fyrirtækinu	kleift	að	 leyfa	neytendum	að	kynnast	

vörumerki	 þess	 betur	 (Dapke,	 2015).	 Í	 ljósi	 þess	 að	 ummæli	 sem	 eiga	 uppruna	 sinn	 í	
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gegnum	umtal	hefur	mikil	áhrif	á	aldamótakynslóðina	hvað	varðar	kauphegðun	verður	

farið	nánar	yfir	umtal	í	næsta	kafla.		

5.4 Umtal	
Einstaklingar	 meðtaka	 upplýsingar	 ýmist	 frá	 umhverfi	 sínu,	 fjölmiðlum	 eða	 í	 gegnum	

samskipti	við	aðra	einstaklinga.	Upplýsingar	frá	öðrum	aðilum	um	vöru	og	þjónustu	geta	

bæði	komið	frá	sölufólki	eða	frá	öðrum	neytendum.	Í	markaðssetningu	er	umtal	vanalega	

notað	til	þess	að	lýsa	notagildi	og	eiginleika	vöru	sem	koma	frá	öðrum	neytendum	(East,	

Hammond	og	Wright,	2007).	

Umtal	 (e.	word	 of	mouth)	 er	 skilgreint,	 samkvæmt	 Arndt	 (1967),	 sem	 öll	munnleg	

samskipti	um	vöru	eða	þjónustu	milli	tveggja	eða	fleiri	aðila,	það	er	að	segja	sendanda	og	

móttakanda,	þar	 sem	móttakandi	upplifir	 samtalið	ekki	 sem	auglýsingu	 (Leung,	Bai	og	

Stahura,	2013).	

Rannsóknir	 sýna	að	umtal	hefur	áhrif	á	og	getur	ýtt	undir	kaupákvörðun	neytenda.	

Umtal	er	árangursríkt	markaðstól	og	er	mun	persónulegra	en	hefðbundnar	auglýsingar	í	

fjölmiðlum	eða	frá	sölufólki	(Leung,	Bai	og	Stahura,	2013).	Umtal	kann	að	vera	eina	leiðin	

þar	 sem	 neytendur	 fá	 að	 heyra	 eitthvað	 neikvætt	 um	 vöru	 eða	 þjónustu,	 þar	 sem	

hlutlausir	einstaklingar	eru	að	tjá	jákvæða	eða	neikvæða	skoðun	sína	á	vörunni.	Fyrirtæki	

í	dag	eru	í	auknum	mæli	að	reyna	að	taka	þátt	í	þeim	aðgerðum	sem	tengjast	umtali,	en	

dæmi	um	það	er	þegar	fyrirtæki	fara	í	samstarf	með	áhrifavaldi	í	þeim	tilgangi	að	reyna	

að	 hafa	 áhrif	 á	 umtal	 um	 vörur	 þeirra	 og	 þjónustu	 (Lis	 og	 Nebler,	 2013).	

Aldamótakynslóðin	nýtir	sér	umtal	til	þess	að	fá	ummæli	um	vöru	og	þjónustu	og	eru	þeir	

líklegri	til	þess	að	kaupa	vöru	eða	þjónustu	ef	hún	hefur	fengið	jákvæð	ummæli	frá	öðrum	

neytendum.	Þegar	fyrirtæki	vilja	ná	til	aldamótakynslóðarinnar	ættu	þau	þar	af	leiðandi	

að	einbeita	sér	að	safna	jákvæðum	meðmælum	og	ummælum	frá	viðskiptavinum	til	þess	

að	laða	að	þessa	kynslóð	(Arnold,	2017).		

Umtal	er	öflugt	upplýsingastreymi	sem	veitir	bæði	gagnvirkar	og	hraðar	upplýsingar	

um	 vöru	 og	 þjónustu,	 þetta	 á	 sérstaklega	 við	 um	 þjónustu	 þar	 sem	 reynsla	 fyrrum	

neytendans	getur	verið	takmörkuð.	Þegar	kemur	að	vali	neytendans	á	vöru	eða	þjónustu	

er	 umtal	 ráðandi	 þáttur	 hvort	 sem	 neytandi	 kaupir	 vöru	 og	 þjónustu	 eður	 ei	 (East,	

Hammond	og	Wright,	2007).		



	

28	

Keaveney	(1995)	gerði	rannsókn	á	516	manns	um	afleiðingar	þess	þegar	viðskiptavinir	

skipta	um	þjónustuaðila.	Þegar	spurt	var	út	í	það	hvernig	einstaklingar	fóru	að	því	að	finna	

nýjan	þjónustuaðila,	voru	60%	þátttakenda	sem	svöruðu	á	þann	veg	að	þeir	hafi	fundið	

nýjan	þjónustuaðila	 í	gegnum	umtal,	nánar	 tiltekið	 í	gegnum	meðmæli	 frá	öðrum	sem	

hafa	 nýtt	 sér	 þjónustu	 viðkomandi	 þjónustuaðila.	 Það	 voru	 um	 20%	 þátttakenda	 í	

rannsókninni	sem	fundu	nýja	þjónustuaðila	í	gegnum	ytri	leit,	það	er	með	því	að	skoða	sig	

um	og	hafa	 samband	við	annað	 fólk.	 Síðustu	20%	þátttakendanna	voru	undir	 áhrifum	

markaðssetningar	svo	sem	beinni	sölu,	kynningartilboða,	eða	auglýsinga	í	fjölmiðlum,	til	

dæmis	 frá	 dagblöðum	 (Keaveney,	 1995).	Með	þessari	 rannsókn	 var	 hægt	 að	 fá	 aukna	

innsýn	á	það	hversu	mikil	áhrif	umtal	hefur	á	neytendur	og	kaupákvörðun	þeirra.	Hins	

vegar	er	þessi	 rannsókn	framkvæmd	árið	1995	og	var	því	 rafrænt	umtal	ekki	komið	til	

sögunnar.	

5.5 Rafrænt	umtal	
Með	aukinni	notkun	á	netinu	og	þeirri	 tækniþróun	sem	hefur	átt	sér	stað	hefur	umtal	

orðið	verulega	öflugt	á	netmiðlum	og	nefnist	það	rafrænt	umtal	(e.	electronic	word	of	

mouth).	 Samkvæmt	 Hennig,	 Gwinner,	 Walsh	 og	 Gremler	 (2004)	 er	 rafrænt	 umtal	

skilgreint	 sem	 alls	 kyns	 jákvæðar	 eða	 neikvæðar	 umsagnir	 skrifaðar	 af	 hugsanlegum,	

núverandi	 eða	 fyrrum	 viðskiptavinum	 um	 fyrirtæki	 eða	 vöru,	 sem	 aðgengilegar	 eru	

fjölmörgum	aðilum	og	stofnunum	í	gegnum	netið.	Dæmi	um	rafrænt	umtal	eru	samtöl	

sem	eiga	sér	stað	á	samfélagsmiðlum,	svo	sem	Facebook	og	Twitter,	ummælasíður,	svo	

sem	TripAdvisor	og	Yelp	og	vefsíður	eins	og	blogg.	Neytendur	geta	notað	þessa	miðla	til	

þess	að	afla	sér	upplýsinga	um	vöru	og	þjónustu	í	stað	þess	að	fá	þær	einungis	frá	vinum	

og	fjölskyldu.	Ummælasíður	er	mest	notaða	form	af	rafrænu	umtali.	Finna	má	gífurlega	

mikið	 magn	 af	 ummælum	 um	 vöru-	 og	 þjónustu	 tengda	 þætti	 sem	 skrifað	 er	 af	

neytendum	 sem	 aðgengilegt	 er	 umheiminum	 á	 netinu,	 inná	 heimasíðum	 eins	 og	

TripAdvisor	og	Yelp.	Þessar	heimasíður	gefa	neytendum	tækifæri	til	þess	að	lesa	ummæli	

af	reynslu	annarra	neytenda	en	einnig	geta	neytendur	sjálfir	skrifað	ummæli	um	þeirra	

eigin	upplifun	(Hennig,	Gwinner,	Walsh	og	Gremler,	2004).		

Þegar	aðilar	 innan	aldamótakynslóðarinnar	sjá	mikið	magn	af	 jákvæðum	ummælum	

um	fyrirtæki,	vöru	eða	þjónustu	þá	eykur	það	væntingar	þeirra	á	gæði	vörunnar	og	þeirri	

þjónustu	sem	fyrirtækið	mun	koma	til	með	að	veita.	Þessi	jákvæða	vænting	leiðir	til	þess	
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að	neytandi	verður	fullviss	um	kaup	sín.	Þegar	neytandi	tekur	eftir	mikið	af	neikvæðum	

ummælum	um	fyrirtæki,	vöru	eða	þjónustu	dregur	það	úr	líkum	á	því	að	viðkomandi	versli	

hjá	tilteknu	fyrirtæki,	en	einnig	minnkar	það	álit	neytenda	á	fyrirtækinu	sjálfu	(See-To	og	

Ho,	2013).		

Aldamótakynslóðin	 deilir	 miklu	 magni	 af	 upplýsingum	 um	 álit	 þeirra	 á	 vöru	 eða	

þjónustu	í	gegnum	netið	og	þessar	upplýsingar	hjálpa	öðrum	neytendum	við	það	að	taka	

ákvörðun	um	kaup	(Pelsmacker,	Geuens,	og	Bergh,	2013).	Aldamótakynslóðin	telur	þær	

upplýsingar	 sem	 koma	 frá	 öðrum	neytendum,	 eins	 og	 ummæli	 á	 netinu	 um	 vöru	 eða	

þjónustu,	 veiti	 trúverðugri	 upplýsingar	 en	 þær	 upplýsingar	 sem	 koma	 frá	

framleiðandanum	sjálfum	um	vöru	og	þjónustu,	til	dæmis	upplýsingar	sem	koma	fram	í	

auglýsingum.	Kynslóðin	telur	þær	upplýsingar	sem	þeir	nýta	sér	í	gegnum	rafrænt	umtal	

vera	gagnlegra	en	hefðbundnar	auglýsingar.	Þetta	á	sérstaklega	við	um	vöru	eða	þjónustu	

sem	byggir	á	reynslu	(e.	experience	products),	eins	og	hótel	og	veitingastaðir	(Pelsmacker,	

Geuens,	og	Bergh,	2013).		

Helsti	munurinn	á	umtali	og	rafrænu	umtali	er	sá	að	rafrænt	umtal	eru	samtöl	sem	eiga	

sér	 stað	 á	 netinu.	 Sá	 hópur	 sem	 nýtir	 sér	 rafrænt	 umtal	 hefur	 stækkað	 í	 takt	 við	

tækniþróun	 og	 hefur	 því	 rafrænt	 umtal	 markvissari	 áhrif	 á	 aldamótakynslóðina	 í	

samanburði	við	hið	hefðbundna	umtal	(Pelsmacker,	Geuens,	og	Bergh,	2013).	
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6 Aðferðarfræði	

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	kanna	hvort	aldamótakynslóðin	sé	einsleitur	hópur	

eða	 ekki.	 Með	 rannsókninni	 er	 verið	 að	 kanna	 á	 hvaða	 miðlum	 yngri	 og	 eldri	

aldamótakynslóðin	tekur	eftir	auglýsingum.	Einnig	er	áhugavert	að	kanna	hvort	að	þessir	

hópar	leita	sér	ummæla	áður	en	kaupákvörðun	er	tekin,	hvernig	þau	leita	sér	ummæla	og	

um	hvers	konar	vöru	og	þjónustu.		

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	rannsóknaraðferðina,	mælitækið	sem	notast	var	við,	

framkvæmd	 rannsóknarinnar,	 greiningu	 gagna	 og	 úrvinnslu	 þeirra	 og	 að	 lokum	

þátttakendur	rannsóknarinnar.		

6.1 Rannsóknaraðferð	
Höfundur	notaði	megindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	spurningalista	var	dreift	rafrænt	

til	svarenda.	Þátttakendur	svöruðu	spurningalista	á	netinu	í	þeim	tilgangi	að	fá	svör	við	

rannsóknarspurningunni.	 Höfundur	 reyndi	 að	 komast	 að	 því	 hvort	 aldamótakynslóðin	

væri	 einsleitur	 hópur	 þegar	 litið	 er	 á	 kauphegðun	 þeirra	 aðila	 innan	 kynslóðarinnar.	

Úrtaksaðferðin	 sem	 notast	 var	 við	 var	 þægindaúrtak	 (e.	 convenience	 sample)	 og	

snjóboltaúrtak.	

6.2 Mælitæki	rannsóknar	
Mælitækið	 er	 í	 formi	 spurningalista	 sem	 samanstendur	 af	 nítján	 spurningum.	

Spurningalistinn	 var	 með	 sjö	 bakgrunnsbreytur	 og	 tólf	 almennar	 spurningar.	 Ein	 af	

spurningunum	var	opin	spurning,	en	hinar	voru	lokaðar.	Spurningalistann	er	hægt	að	sjá	

í	heild	sinni	í	viðauka	1	í	lok	þessarar	ritgerðar.	

Spurningar	eitt	og	tvö	voru	almennar	spurningar	í	þeim	tilgangi	að	sjá	á	hvers	konar	

miðlum	svarendur	taka	eftir	auglýsingum	og	í	þeim	spurningum	gátu	svarendur	valið	fleiri	

en	einn	svarmöguleika.	Spurning	eitt	var	byggð	á	óbirtri	B.S	rannsókn	sem	framkvæmd	

var	af	Ragnheiði	Smáradóttur	(2017)	en	spurning	tvö	bjó	höfundur	til	sjálfur.		

Í	spurningum	þrjú	til	sex	var	höfundur	að	athuga	hvort	ummæli	um	vöru	og	þjónustu	

skiptu	 svarendur	máli,	 í	 gegnum	 hvaða	 vettvang	 svarendur	 leitast	 eftir	 ummælum	 og	

hvers	konar	vöru	og	þjónustu	þeir	vilja	fá	ummæli	um.	Spurningar	þrjú	til	sex	voru	einnig	

byggðar	á	óbirtri	B.S	rannsókn,	sem	framkvæmd	var	af	Ragnheiði	Smáradóttur	 (2017).	

Spurning	þrjú	var	síuspurning	þar	sem	þátttakendur	voru	beðnir	um	að	svara	hvort	þeir	
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leita	sér	ummæla	um	vöru	og	þjónustu	áður	en	kaupákvörðun	er	tekin.	Þeir	svarendur	

sem	völdu	svarmöguleikann	“nei”	fóru	beint	í	að	svara	spurningu	númer	sjö.	Í	spurningu	

fjögur	voru	svarendur	beðnir	að	velja	hvers	konar	vöru	og	þjónustu	þau	leita	ummæla	um	

áður	en	kaupákvörðun	er	tekin	og	hægt	var	að	velja	fleiri	en	einn	svarmöguleika	í	þessari	

spurningu.	 Spurning	 fjögur	 var	 með	 níu	 svarmöguleika	 með	 mismunandi	 tegundir	 af	

vörum	og	þjónustu	sem	svarendur	leita	ummæla	um.	Einnig	var	svarmöguleikinn	“annað”	

til	 staðar	 ef	 svarendur	 leituðu	 ekki	 eftir	 ummælum	 um	 þessa	 níu	 svarmöguleika.	 Í	

spurningu	fimm	var	verið	að	kanna	hvar	svarendur	leituðu	eftir	ummælum	um	vöru	og	

þjónustu.	 Spurning	 sex	var	á	 fimm	punkta	 Likert	 kvarða,	þar	 sem	svarendur	 tilgreindu	

hversu	miklu	máli	skipti	að	vara	og	þjónusta	hafi	fengið	góð	ummæli	

Spurningar	sjö	til	tólf	voru	á	fimm	punkta	Likert	kvarða	þar	sem	svarendur	voru	beðnir	

að	 svara	 hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 þeir	 voru	 viðkomandi	 fullyrðingum.	 Ekki	 var	

notast	 við	 fyrri	 rannsóknir	 við	 spurningum	 sjö	 til	 tíu	 þar	 sem	 höfundur	 bjó	 til	 þær	

spurningar	sjálfur.	Spurning	tíu	var	byggð	á	óbirtri	B.S	rannsókn,	sem	framkvæmd	var	af	

Ragnheiði	Smáradóttur	(2017).	Spurningar	ellefu	og	tólf	voru	byggðar	á	rannsókn,	sem	

framkvæmd	var	af	Lissitsa	og	Kol	(2016).	

Spurningar	 þrettán	 til	 nítján	 voru	 bakgrunnsspurningar	 þar	 sem	 spurt	 var	 um	 kyn,	

aldur,	 námsgráðu,	 búsetu,	 hjúskaparstöðu,	 börn	 og	 stöðu	 á	 vinnumarkaði.	 Spurning	

fjórtán	var	opin	 spurning	þar	 sem	svarendur	voru	skyldugir	 til	þess	að	 fylla	 inn	 í	þann	

svarmöguleika	það	ártal	sem	þeir	voru	fæddir	til	þess	að	halda	áfram	könnuninni.		

6.3 Framkvæmd	rannsóknar	
Spurningalistinn	var	settur	upp	í	gegnum	vefkerfið	QuestionPro	og	var	hann	notaður	til	

þess	að	safna	svörum.	Forprófun	var	gerð	á	spurningalista	áður	en	hann	var	sendur	út	í	

þeim	 tilgangi	 að	 kanna	 hvort	 spurningalistinn	 væri	 nægilega	 skýr.	 Þátttakendur	 sem	

höfundur	 fékk	 til	 þess	 að	 forprófa	 spurningalistann	 voru	 af	 báðum	 kynjum	 og	 á	

mismunandi	aldri.	Höfundur	forprófaði	þau	svör	í	SPSS	forritinu	til	þess	að	forðast	villur	

sem	 gætu	 átt	 sér	 stað,	 en	 einnig	 til	 þess	 að	 flýta	 fyrir	 þegar	 kom	 að	 því	 að	 vinna	 úr	

endanlegum	 niðurstöðum.	 Í	 forprófun	 fékk	 höfundur	 gagnlegar	 ábendingar	 og	 var	

spurningalistinn	 í	 kjölfarið	 sendur	 á	 leiðbeinanda	 þessarar	 ritgerðar	 sem	 samþykkti	

spurningalistann.	Höfundur	notaði	samskiptamiðlana	Facebook	og	Snapchat	til	þess	að	

deila	könnuninni	og	gerði	það	á	sínum	persónulega	aðgangi.	Höfundur	fékk	nokkra	aðila	



	

32	

til	að	deila	könnuninni	með	það	að	markmiði	að	fá	fjölbreyttari	aldurshóp	innan	þeirra	

aldursmarka	sem	höfundur	setti	fram.	Gagnaöflun	fór	fram	á	tímabilinu	2.	apríl	til	19.	apríl	

2018	og	á	því	tímabili	ítrekaði	höfundur	nokkrum	sinnum	könnunina	á	Facebook.	

6.4 Greining	gagna	og	úrvinnsla	
Forritið	 SPSS	 var	 notað	 við	 greiningu	 gagna	 og	 úrvinnslu	 ásamt	 Excel	 við	 myndræna	

framsetningu	á	niðurstöðum.	Eftir	að	gagnaöfluninni	var	lokið	voru	gögnin	flutt	yfir	í	SPSS	

til	frekari	greiningar.	Viðfangsefni	þessarar	rannsóknar	er	aldamótakynslóðin	og	voru	því	

svarendur	sem	ekki	voru	á	aldursbilinu	18-36	ára	samkvæmt	skilgreiningu	fjarlægðir.		

Til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	milli	þess	hvort	svarendur	tilheyrðu	yngri	eða	eldri	

aldamótakynslóðinni	 var	 framkvæmt	 t-próf	 (e.	 independent	 samples	 t-test)	 þar	 sem	

stuðst	var	við	95%	marktektarmörk.		

6.5 Þátttakendur	
Alls	voru	207	einstaklingar	sem	kláruðu	könnunina,	en	eftir	að	gögnin	voru	hreinsuð	og	

ófullnægjandi	 svör	 tekin	 út	 voru	 195	 gildir	 þátttakendur	 sem	 stuðst	 verður	 við	 í	

niðurstöðum.	Í	töflu	1	má	sjá	að	af	þeim	sem	svöruðu	könnuninni	voru	konur	í	meirihluta	

eða	74,9%	svarenda,	karlar	voru	24,6%	svarenda	og	0,5%	svarenda	sem	skilgreindu	sig	

ekki	eftir	kyni.	Flestir	svarendur	voru	í	fullri	vinnu	eða	í	námi	þar	sem	42,9%	svarenda	voru	

í	fullri	vinnu	og	42,4%	svarenda	voru	í	námi.		

Tafla	1.	Bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda	varðandi	kyn	og	stöðu	á	vinnumarkaði	

	

Í	 bakgrunnsspurningum	 í	 töflu	 2	má	 sjá	 að	44,3%	 svarenda	býr	 í	 foreldrahúsum	og	

43,2%	svarenda	býr	með	maka.	Flestir	þátttakendur	tilgreindu	sig	 í	sambúð	eða	55,7%	

svarenda	og	þar	á	eftir	voru	35,0%	svarenda	einhleypir.	Meirihluti	þátttakenda	áttu	ekki	

börn	eða	73,4%	svarenda.		
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Tafla	2.	Bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda	varðandi	búsetu,	hjúskaparstöðu	og	börn	

	

Höfundur	vildi	aðeins	fá	svarendur	á	aldursbilinu	18-36	ára	til	þess	að	svara	könnuninni	

þar	 sem	eftirfarandi	 rannsókn	er	 að	 leitast	 eftir	 því	 hvort	 sá	 aldurshópur	 sé	einsleitur	

hópur	eða	ekki.	Þeir	svarendur	sem	uppfylltu	ekki	þær	aldurskröfur	voru	því	fjarlægðir	úr	

rannsókninni.	Mynd	1	sýnir	aldursdreifingu	svarenda	þar	sem	um	nítján	aldursflokka	var	

að	ræða	en	svarendur	könnunarinnar	voru	fæddir	á	bilinu	1982-2000.	Stærsti	hópurinn	

var	fæddur	árið	1993	eða	27,7%	svarenda.		

		

Mynd	1.	Aldursdreifing	svarenda	

Í	 niðurstöðum	 voru	 aldurshóparnir	 flokkaðir	 niður	 í	 tvo	 aldurshópa	 og	 er	 sú	 flokkun	 í	

samræmi	við	rannsókn	sem	gerð	var	af	stofnuninni	BridgeWorks	(2017)	og	stuðst	verður	

við	 þessa	 aldursskiptingu	 í	 niðurstöðum.	 Yngri	 aldamótakynslóðin	 eru	 því	 svarendur	 á	

aldrinum	 18-29	 ára	 og	 voru	 þeir	 83,6%	 svarenda	 þessarar	 könnunar.	 Eldri	

aldamótakynslóðin	 eru	 á	 aldrinum	 30-36	 ára	 og	 voru	 þeir	 16,4%	 svarenda	 þessarar	

könnunar.		 	
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7 Niðurstöður		

Hér	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	greindar	og	túlkaðar	með	það	að	markmiði	að	

komast	að	því	hvort	aldamótakynslóðin	sé	einsleitur	hópur.	Rannsóknarspurningin	sem	

höfundur	vildi	fá	svar	við	var:		

• Er	aldamótakynslóðin	jafn	einsleitur	hópur	og	talið	er?	

7.1 Á	hvaða	miðli	taka	svarendur	eftir	auglýsingum	

Mynd	2	sýnir	á	hvaða	miðlum	svarendur	taka	eftir	auglýsingum.	Gefinn	var	kostur	á	því	

að	svarendur	gætu	valið	fleiri	en	einn	svarmöguleika	og	voru	því	529	svör	sem	fengust	við	

þessari	spurningu.	Á	mynd	2	má	sjá	að	bæði	yngri	og	eldri	aldamótakynslóðin	tekur	helst	

eftir	auglýsingum	á	samfélagsmiðlum	en	yngri	aldamótakynslóðin	eru	þó	fleiri	með	35,0%	

svarenda	en	26,0%	svarenda	meðal	eldri	aldamótakynslóðarinnar.	

	

Mynd	2.	Þeir	miðlar	sem	svarendur	taka	eftir	auglýsingum	á	

Næsti	miðill	sem	svarendur	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	tóku	eftir	voru	vefsíður	

með	 19,3%	 svarendur	 en	 sá	 miðill	 sem	 var	 næstur	 meðal	 aðila	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar	voru	sjónvarp	og	útvarp	en	þessir	miðlar	voru	báðir	með	18,0%	

svarendur.	Eldri	aldamótakynslóðin	tekur	meira	eftir	auglýsingum	í	dagblöðum	með	9,0%	

svarenda	 og	 8,0%	 svarenda	 sem	 taka	 eftir	 auglýsingum	 í	 tímaritum.	 Yngri	

aldamótakynslóðin	tók	meira	eftir	umhverfisauglýsingum	með	7,7%	svarendur	á	meðan	

eldri	aldamótakynslóðin	var	með	6,0%	svarendur.	
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7.2 Á	hvaða	samfélagsmiðlum	taka	svarendur	helst	eftir	auglýsingum	
Mynd	3	sýnir	þá	samfélagsmiðla	sem	aldamótakynslóðin	tók	helst	eftir	auglýsingum	á.	

Facebook	var	sá	miðill	sem	flestir	svarendur	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar	tóku	eftir	

auglýsingum	 á,	 eða	 47,1%	 svarenda,	 en	 33,2%	 svarenda	 innan	 yngri	

aldamótakynslóðarinnar	tóku	eftir	auglýsingum	á	þeim	miðli.	Instagram	var	sá	miðill	sem	

flestir	 aðilar	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 tóku	 eftir	 auglýsingum	 á,	 eða	 33,4%	

svarenda,	 en	 20,6%	 svarenda	 innan	 eldri	 aldamótakynslóðarinnar	 merktu	 við	 hann.	

Snapchat	 var	 miðill	 með	 nokkuð	 jafnt	 svarhlutfall	 með	 14,2%	 svarenda	 innan	 yngri	

aldamótakynslóðarinnar	og	14,7%	svarenda	innan	eldri.		

	

Mynd	3.	Þeir	samfélagsmiðlar	sem	svarendur	tóku	eftir	auglýsingum	á	

Þeir	 sem	 tóku	 eftir	 auglýsingum	 á	 Youtube	 voru	 16,2%	 svarenda	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar	 og	 14,7%	 svarenda	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar.	

Svarendur	 tóku	 síst	 eftir	 auglýsingum	 á	 bloggum	 og	 Twitter	 en	 blogg	 var	 með	 2,4%	

svarenda	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	og	1,5%	svarenda	innan	eldri.	Twitter	var	

með	 2,1%	 svarenda	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 var	 enginn	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar	sem	tóku	eftir	auglýsingum	á	þeim	miðli.	
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7.3 Leita	svarendur	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu	áður	en	
kaupákvörðun	er	tekin	

Á	mynd	4	er	kannað	hvort	svarendur	leita	sér	ummæla	um	vöru	eða	þjónustu	áður	en	

kaupákvörðun	er	 tekin.	Þeir	 sem	svöruðu	 játandi	 við	því	 að	 leita	ummæla	voru	26,4%	

svarenda	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 21,9%	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar.	

	

Mynd	4.	Hlutfall	þeirra	svarenda	sem	leitast	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu	

Flestir	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	völdu	svarmöguleikann	“stundum”	eða	75,0%	

svarenda	 og	 68,7%	 svarenda	 innan	 eldri	 aldamótakynslóðarinnar.	 Innan	 yngri	

aldamótakynslóðarinnar	 voru	 4,9%	 sem	 svöruðu	 nei	 og	 3,1%	 svarenda	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar	 leita	 sér	 ekki	 eftir	 ummælum	 um	 vöru	 og	 þjónustu	 áður	 en	

kaupákvörðun	er	tekin.	

7.4 Hvers	konar	vöru	eða	þjónustu	leita	svarendur	eftir	ummælum	um	
áður	en	kaupákvörðun	er	tekin	

Á	mynd	 5	 má	 sjá	 þá	 vöruflokka	 sem	 aldamótakynslóðin	 leitar	 sér	 ummæla	 um	 áður	

kaupákvörðun	 er	 tekin.	 Veitingastaðir	 og	 hótel	 voru	 þeir	 vöruflokkar	 sem	 svarendur	

leituðu	helst	eftir	ummælum	um	þar	 sem	yngri	aldamótakynslóðin	 leitaði	 fremur	eftir	

ummælum	 um	 veitingastaði	 með	 20,8%	 svarendur	 á	 meðan	 eldri	 aldamótakynslóðin	

leitaði	eftir	ummælum	um	hótel	með	21,0%	svarendum.	Þar	næst	voru	20,2%	svarenda	

innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar	sem	leituðu	sér	ummæla	um	snyrtivörur	og	16,9%	

svarenda	meðal	yngri	kynslóðarinnar.	Þeir	sem	leituðu	ummæla	um	raftæki	voru	15,1%	
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svarenda	 meðal	 eldri	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 13,2%	 svarenda	 meðal	 yngri	

aldamótakynslóðarinnar.		

	

Mynd	5.	Algengustu	vöruflokkar	sem	svarendur	leita	ummæla	um	áður	en	kaupákvörðun	er	tekin	

Næst	voru	12,6%	svarenda	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar	sem	leituðu	ummæla	um	

bíla	og	9,3%	svarenda	meðal	yngri	hóps	sem	leituðu	ummæla	um	viðkomandi	vöruflokk.	

Fjöldi	svarenda	sem	leita	ummæla	í	ofangreindum	vöruflokkum	fer	svo	minnkandi	eins	og	

sjá	má	á	mynd	5.		

7.5 Hvar	leita	svarendur	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu	áður	en	
kaupákvörðun	er	tekin	

Mynd	6	sýnir	hvar	svarendur	leita	helst	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu.	Það	sem	

aldamótakynslóðin	á	sameiginlegt	er	að	hún	aflar	sér	upplýsingar	um	vöru	og	þjónustu	

sjálf	þar	sem	svarmöguleikinn	“leitarvélar”	var	nokkuð	jafn	með	24,3%	svarenda	frá	yngri	

aðilum	 innan	 aldamótakynslóðarinnar	 og	 25,0%	 svarenda	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar.	
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Mynd	6.	Hvar	leita	svarendur	innan	aldamótakynslóðarinnar	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu	áður	
en	kaupákvörðun	er	tekin	

Ummæli	hafa	mikil	áhrif	á	aldamótakynslóðina,	en	þó	 í	gegnum	mismunandi	vettvang.	

Ummælasíður	hafa	meiri	áhrif	á	yngri	aðila	innan	aldamótakynslóðarinnar	þar	sem	24,3%	

svarenda	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 valdi	 þann	 svarmöguleika	 og	 18,0%	

svarenda	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar.	Ummæli	í	gegnum	nákomna	hefur	þó	meiri	

áhrif	á	aðila	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar,	með	27,0%	svarendur,	á	meðan	yngri	

aldamótakynslóðin	 var	 með	 22,1%	 svarendur.	 Aldamótakynslóðin	 var	 með	 svipaða	

skoðun	 þegar	 kom	 að	 því	 að	 leita	 ummæla	 hjá	 fyrirtækjunum	 sjálfum	 með	 15,5%	

svarendur	meðal	aðila	 innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	og	15,0%	svarendur	meðal	

eldri	aðila.	Fleiri	aðilar	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	eða	7,5%	svarenda	nýttu	sér	

samfélagsmiðla	 í	 upplýsingaleit	 á	 meðan	 4,0%	 svarenda	 innan	 eldri	 hóps	

aldamótakynslóðarinnar	 nýttu	 sér	 þann	 miðil.	 Prentmiðlar	 hafa	 lítil	 áhrif	 á	

aldamótakynslóðina	þar	sem	0,9%	svarenda	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	nýta	sér	

þann	miðil	í	upplýsingaleit	og	2,0%	svarenda	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar.		

7.6 Hversu	litlu	eða	miklu	máli	finnst	þér	skipta	að	vara	eða	þjónusta	
sem	þú	hyggst	kaupa	hafi	fengið	góð	ummæli	

Á	mynd	7	má	sjá	hversu	miklu	máli	það	skiptir	svarendur	að	vara	eða	þjónusta	sem	þeir	

hugðust	kaupa	hefði	fengið	góð	ummæli.	Framkvæmt	var	t-próf	(e.	independent	samples	

t-test)	til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	því	hvort	svarendur	tilheyri	yngri	eða	eldri	hópnum.	
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Ekki	 kom	 fram	munur	 á	milli	 þessara	 tveggja	 hópa	 í	 afstöðu	 sinni	 til	 fullyrðingarinnar	

(p>0,05).	Mynd	10	sýnir	að	29,0%	svarenda	innan	eldri	aldamótakynslóðarinnar	segja	að	

það	skiptir	þá	mjög	miklu	máli	að	vara	eða	þjónusta	hafi	fengið	góð	ummæli	og	19,4%	

svarenda	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar.	

	

Mynd	7.	Álit	svarenda	innan	aldamótakynslóðarinnar	á	því	hvort	góð	ummæli	skipta	máli	

Þar	 næst	 voru	 73,5%	 svarenda	 innan	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 sem	 fannst	 góð	

ummæli	 skipta	 þá	 frekar	 miklu	 máli	 og	 64,5%	 svarenda	 innan	 eldri	

aldamótakynslóðarinnar.	Samkvæmt	mynd	7	er	greinilegt	að	það	skipti	báða	undirhópa	

aldamótakynslóðarinnar	máli	að	vara	eða	þjónusta	hafi	fengið	góð	ummæli.		

7.7 Auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	og	samfélagsmiðlum	
Á	mynd	8	má	sjá	hvort	að	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun	

svarenda.	 Framkvæmt	var	 t-próf	 til	 að	 kanna	hvort	munur	 væri	 á	því	hvort	 svarendur	

tilheyri	 yngri	 eða	 eldri	 hópnum.	 Ekki	 kom	 fram	munur	 á	milli	 þessara	 tveggja	 hópa	 í	

afstöðu	 sinni	 til	 fullyrðingarinnar	 (p>0,05).	 Mynd	 8	 sýnir	 að	 afstaða	 svarenda	 til	

fullyrðingarinnar	er	fremur	lík	þegar	kemur	að	auglýsingum	á	hefðbundnum	miðlum	þar	

sem	39,3%	svarenda	innan	yngri	aldamótakynslóðarinnar	og	39,0%	svarenda	innan	eldri	

hópsins	voru	sammála	því	að	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun	

þeirra.		
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Mynd	8.	Hafa	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	áhrif	á	kauphegðun	svarenda	

Mynd	9	sýnir	hvort	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun	svarenda.	

Hér	var	einnig	 framkvæmt	t-próf	 til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	því	hvort	 svarendur	

tilheyri	 yngri	 eða	 eldri	 hópnum.	 Ekki	 kom	 fram	munur	 á	milli	 þessara	 tveggja	 hópa	 í	

afstöðu	sinni	til	fullyrðingarinnar	(p>0,05).		

	

Mynd	9.	Hafa	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	kauphegðun	svarenda	

Þegar	 svarendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 taka	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar	 ,,Auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 mína”	 voru	 70,0%	 svarenda	 í	 yngri	

aldamótakynslóðinni	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 fullyrðingunni	 á	 meðan	 68,8%	

svarenda	í	eldri	aldamótakynslóðinni	voru	sammála	eða	mjög	sammála	sömu	fullyrðingu.	
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7.8 Hafa	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	meiri	áhrif	á	kauphegðun	
svarenda	en	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	

Á	mynd	10	má	sjá	hvort	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eða	hefðbundnum	miðlum	hafi	

meiri	áhrif	á	kauphegðun	svarenda.	Framkvæmt	var	t-próf	til	að	kanna	hvort	munur	væri	

á	því	hvort	svarendur	tilheyri	yngri	eða	eldri	hópnum.	Ekki	kom	fram	munur	á	milli	þessara	

tveggja	hópa	í	afstöðu	þeirra	til	fullyrðingarinnar	(p>0,05).	

	

Mynd	10.	Álit	svarenda	á	því	hvort	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	meiri	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	
en	auglýsingar	frá	hefðbundnum	miðlum		

Þegar	 svarendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 taka	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar	 ,,Auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	hafa	meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	mína	en	 auglýsingar	 á	hefðbundnum	

miðlum”	kom	 í	 ljós	að	66,9%	svarenda	 í	 yngri	 aldamótakynslóðinni	 voru	 sammála	eða	

mjög	sammála	fullyrðingunni	á	meðan	56,3%	svarenda	í	eldri	aldamótakynslóðinni	voru	

sammála	eða	mjög	sammála	sömu	fullyrðingu.	Þar	á	eftir	merktu	19,6%	svarenda	innan	

yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 við	 “hvorki	 né”,	 9,2%	 svarenda	 voru	 ósammála	

fullyrðingunni	og	4,3%	voru	mjög	ósammála	því	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hefðu	

meiri	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	en	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum.	Ef	litið	er	til	eldri	

aldamótakynslóðarinnar	voru	21,9%	svarenda	“mjög	sammála”	og	34,4%	voru	“sammála”	

þeirri	spurningu.	Næst	á	eftir	svöruðu	25,0%	svarenda	“hvorki	né”,	15,6%	voru	ósammála	

og	3,1%	svarenda	voru	mjög	ósammála.		
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7.9 Veita	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	trúverðugri	upplýsingar	en	
auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	

Mynd	11	sýnir	hvort	að	svarendur	telji	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	veita	trúverðugri	

upplýsingar	en	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum.	Framkvæmt	var	t-próf	til	að	kanna	

hvort	munur	væri	á	því	hvort	svarendur	tilheyri	yngri	eða	eldri	hópnum.	Ekki	kom	fram	

munur	 á	 milli	 þessara	 tveggja	 hópa	 í	 afstöðu	 þeirra	 til	 fullyrðingarinnar	 (p>0,05).	

Meirihluti	 svarenda	 innan	 beggja	 aldurshópa	 aldamótakynslóðarinnar	 völdu	

svarmöguleikann	“hvorki	né”	með	46,9%	svarenda	innan	eldri	og	36,8%	svarenda	innan	

yngri	aldamótakynslóðarinnar.		

	

Mynd	11.	Telja	svarendur	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	veita	trúverðugri	upplýsingar	en	auglýsingar	á	
hefðbundnum	miðlum	

Yngri	 aldamótakynlsóðin	 var	 aftur	 á	 móti	 meira	 sammála	 því	 en	 eldri	 hópurinn	 að	

samfélagsmiðlar	 veiti	 trúverðugri	 upplýsingar	 en	 hefðbundnir	 miðlar	 með	 19,6%	

svarenda	innan	yngri	sem	voru	“sammála”	því	og	4,3%	sem	voru	“mjög	sammála	því”.		

7.10 Telja	svarendur	mikilvægt	að	eiga	vörur	sem	sýna	ákveðið	vald	eða	
stöðu	innan	samfélags	

Mynd	12	sýnir	hvort	svarendur	telji	mikilvægt	að	eiga	vörur	sem	sýna	ákveðið	vald	eða	

stöðu	innan	samfélags.	Framkvæmt	var	t-próf	til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	því	hvort	

svarendur	tilheyri	yngri	eða	eldri	hópnum.	Ekki	kom	fram	munur	á	milli	þessara	tveggja	

hópa	í	afstöðu	þeirra	til	fullyrðingarinnar	(p>0,05).	
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Mynd	12.	Telja	svarendur	mikilvægt	að	eiga	vörur	sem	sýna	ákveðið	vald	eða	stöðu	innan	samfélags	

Flestir	 aðilar	 innan	 eldri	 aldamótakynslóðarinnar	 voru	 ósammála	 fullyrðingunni,	 eða	

34,4%	svarenda.	Yngri	aldamótakynslóðin	var	í	meirihluta	hvorki	sammála	né	ósammála	

fullyrðingunni	eða	31,9%	svarenda.	

7.11 Telja	svarendur	eigur	einstaklinga	vera	endurspeglun	af	persónuleika	
og	lífstíl	hans	

Á	 mynd	 13	 má	 sjá	 hvort	 svarendur	 telji	 eigur	 einstaklinga	 vera	 endurspeglun	 af	

persónuleika	og	lífstíl	hans.		

	

Mynd	13.	Telja	svarendur	eigur	einstaklinga	vera	endurspeglun	af	persónuleika	og	lífstíl	hans	

Framkvæmt	var	t-próf	til	að	kanna	hvort	munur	væri	á	því	hvort	svarendur	tilheyri	yngri	

eða	eldri	hópnum.	Ekki	kom	fram	munur	á	milli	þessara	tveggja	hópa	í	afstöðu	þeirra	til	
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fullyrðingarinnar	 (p>0,05).	 Svarendur	 innan	 beggja	 aldurshópa	 eru	 álíka	 sammála	

fullyrðingunni,	með	37,4%	 svarenda	 innan	yngri	 sem	eru	 sammála	og	37,5%	 svarenda	

innan	 eldri	 aldamótakynslóðarinnar	 sem	 eru	 sammála	 því	 að	 eigur	 einstaklinga	 séu	

endurspeglun	af	persónuleika	og	lífstíl	hans.	
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8 Umræða	

Markaðssetningaraðferðir	meðal	fyrirtækja	hafa	breyst	gífurlega	síðustu	áratugi	aðallega	

til	að	fanga	athygli	aldamótakynslóðarinnar,	en	sú	kynslóð	hefur	aðrar	áherslur	en	eldri	

kynslóðir	þegar	kemur	að	miðlanotkun	(BridgeWorks,	2017).		

Rannsókn	sem	höfundur	 lagði	fram	einblíndi	á	aldursgreiningu	svarenda.	Aðeins	var	

notast	við	svör	frá	einstaklingum	á	aldursbilinu	18-36	ára	og	var	það	gert	til	þess	að	fá	

skýrari	mynd	á	því	hvort	aldamótakynslóðin	væri	einsleitur	hópur.		

Þegar	kom	að	því	á	hvaða	miðlum	aldamótakynslóðin	 tók	eftir	auglýsingum,	þá	 tók	

yngri	aldamótakynslóðin	frekar	eftir	auglýsingum	á	samfélagsmiðlum	og	vefsíðum	miðað	

við	eldri	aldamótakynslóðina.	Athyglisvert	var	að	eldri	hópurinn	tilgreindi	frekar	sjónvarp	

og	prentmiðla	en	yngri	hópurinn.		

Þegar	spurt	var	til	um	hvaða	samfélagsmiðla	svarendur	taka	helst	eftir	auglýsingum	á	

var	Facebook	sá	samfélagsmiðill	sem	eldri	hópurinn	nefndi	oftast.	Instagram	og	Facebook	

voru	 þeir	 samfélagsmiðlar	 sem	 yngri	 hópurinn	 tók	 eftir	 auglýsingum	 á.	 Yngri	

aldamótakynslóðin	er	meira	sammála	þeirri	fullyrðingu	en	eldri	hópurinn,	að	auglýsingar	

á	 samfélagsmiðlum	 veiti	 trúverðugri	 upplýsingar	 en	 hefðbundnir	 miðlar.	 Yngri	

aldamótakynslóðin	 var	 einnig	 meira	 sammála	 þeirri	 fullyrðingu	 en	 eldri	 hópurinn,	 að	

auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 meiri	 áhrif	 á	 kaupvenjur	 þeirra	 en	 auglýsingar	 á	

hefðbundnum	miðlum.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	rannsókn	sem	gerð	var	af	

Camarda	(2016)	þar	sem	fram	kom	að	kaupákvarðanir	yngri	aldamótakynslóðarinnar	eru	

sterklega	undir	áhrifum	frá	samfélagsmiðlum	og	farsímaforritum.		

Niðurstöður	sýndu	fram	á	það	að	aldamótakynslóðin	tekur	upplýsingaleit	í	sínar	eigin	

hendur,	þar	sem	flestir	svarendur	komu	til	með	að	leita	sér	ummæla	um	vöru	og	þjónustu	

áður	en	kaupákvörðun	er	tekin.	Það	er	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsóknar	Mangold	

og	Smith	(2012),	sem	sýna	að	ummæli	um	vöru	og	þjónustu	sem	koma	frá	neytendum	á	

netinu	er	 að	 verða	mikilvægur	þáttur	 sem	hefur	 áhrif	 á	 ákvörðun	 fólks.	Hinsvegar	 var	

munur	á	því	hvar	yngri	og	eldri	aldamótakynslóðin	kusu	að	leita	eftir	þessum	ummælum.	

Yngri	 kynslóðin	 leitar	 frekar	 eftir	 ummælum	 í	 gegnum	 ummælasíður	 á	 meðan	 eldri	

aldamótakynslóðin	 leitar	 eftir	 ummælum	 frá	 nákomnum.	 Samkvæmt	 stofnuninni	

BridgeWorks	(2017)	er	yngri	aldamótakynslóðin	einnig	nefnd	“stafræna	kynslóðin”	en	sú	

kynslóð	hefur	alist	upp	við	það	að	geta	nýtt	sér	rafrænt	umtal	til	þess	að	fá	upplýsingar	
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um	 vöru	 og	 þjónustu.	 Þar	 af	 leiðandi	 notar	 yngri	 aldamótakynsóðin	 ummælasíður	 á	

meðan	eldri	aldamótakynslóðin	nýtir	sér	munnlegt	umtal	og	leita	því	að	ummælum	frá	

nákomnum.	

Aldamótakynslóðin	var	sammála	 í	 svörum	sínum	að	 leita	oftast	eftir	ummælum	um	

þjónustu	þar	sem	upplifun	fyrrum	neytenda	skiptir	máli.	Yngri	aldamótakynslóðin	leitar	

frekar	eftir	ummælum	um	hótel	á	meðan	eldri	aldamótakynslóðin	leitar	eftir	ummælum	

um	veitingastaði.	Það	staðfestir	þá	kenningu	sem	Pelsmacker,	Geuens,	og	Bergh	(2013)	

settu	fram	að	aldamótakynslóðin	sækist	mest	eftir	ummælum	um	vöru	og	þjónustu	sem	

byggir	 á	 reynslu.	 Vöruflokkarnir	 “veitingastaðir”	 og	 “hótel”	 eru	 því	 mjög	 næmir	 fyrir	

ummælum	 frá	 aldamótakynslóðinni.	 Raftæki	 og	 bílar	 voru	 einnig	 vöruflokkar	 sem	

aldmótakynslóðin	 leitaði	 eftir	 ummælum	 um.	 Samkvæmt	 Fahy	 og	 Jobber	 (2012)	 eru	

raftæki	og	bílar	talin	vera	flókin	kaup	þar	sem	ákveðin	áhætta	er	fólgin	í	þeim	kaupum.	

Þar	af	leiðandi	er	mikilvægt	fyrir	neytendur	að	leita	sér	ummæla	um	þær	vörur	þar	sem	

oft	er	um	dýrar	vörur	að	ræða	og	er	því	minna	svigrúm	fyrir	mistök.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 það	 skiptir	 báða	 undirhópa	

aldamótakynslóðarinnar	miklu	máli	 að	 vara	 sem	 þau	 hyggjast	 kaupa	 hefði	 fengið	 góð	

ummæli.	Sú	niðurstaða	er	í	samræmi	við	rannsókn	sem	gerð	var	af	See-To	og	Ho	(2013)	

þar	 sem	 fram	 kom	 að	 mikið	 magn	 af	 jákvæðum	 ummælum	 um	 fyrirtæki,	 vöru	 eða	

þjónustu	eykur	væntingar	aldamótakynslóðarinnar	á	gæði	vörunnar	og	þeirri	þjónustu	

sem	fyrirtækið	mun	koma	til	með	að	veita.	

Í	 rannsókn	 hjá	 Lissita	 og	 Kol	 (2016)	 kom	 í	 ljós	 að	mikill	 hvati	 er	 hjá	 einstaklingum	

aldamótakynslóðarinnar	að	kaupa	hluti	sem	sýna	vald	eða	ákveðna	stöðu	í	samfélaginu.	

Samkvæmt	rannsókn	sem	höfundur	lagði	fram	voru	svarendur	í	meirihluta	ósammála	því	

að	 mikilvægt	 væri	 að	 eiga	 vörur	 sem	 sýna	 ákveðið	 vald	 eða	 stöðu	 innan	 samfélags.	

Höfundur	 rannsakaði	 einnig	 hvort	 að	 svarendur	 töldu	 eigur	 einstaklinga	 vera	

endurspeglun	af	persónuleika	og	lífstíl	hans	og	voru	svarendur	í	meirihluta	sammála	þeirri	

fullyrðingu.	

Til	að	svara	rannsóknarspurningunni:	,,Er	aldamótakynslóðin	jafn	einsleitur	hópur	og	

talið	 er?”	 voru	 bornar	 saman	 niðurstöður	 yngri	 aldamótakynslóðarinnar	 við	 þá	 eldri.	

Þegar	aldamótakynslóðin	var	skoðuð	 innbyrðis	kom	 í	 ljós	að	einhver	munur	var	á	milli	

yngri	og	eldri	aldamótakynslóðarinnar.	Hægt	var	að	sjá	mun	á	miðlaneyslu	og	miðlavali	
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innan	 aldamótakynslóðarinnar	 þar	 sem	 yngri	 aldamótakynslóðin	 tekur	 meira	 eftir	

auglýsingum	 á	 samfélagsmiðlum	 en	 eldri	 aldamótakynslóðin.	 Yngri	 aldamótakynslóðin	

taldi	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	veittu	trúverðugri	upplýsingar	og	einnig	töldu	þeir	

einstaklingar	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafði	 meiri	 áhrif	 á	 kaupvenjur	 þeirra	

miðað	við	eldri	aldamótakynslóðina.	Munur	var	á	þessum	hópum	þegar	kom	að	leit	að	

ummælum	þar	sem	yngri	aldamótakynslóðin	leitar	sér	ummæla	í	gegnum	ummælasíður	

en	eldri	aldamótakynslóðin	leitar	sér	ummæla	í	gegnum	nákomna.	

Það	sem	yngri	og	eldri	aldamótakynslóðin	eiga	sameiginlegt	er	að	þessir	hópar	leita	sér	

ummæla	um	vöru	og	þjónustu	áður	en	kaupákvörðun	er	tekin.	Það	skipti	einnig	bæði	yngri	

og	eldri	aldamótakynslóðina	miklu	máli	að	sú	vara	eða	þjónusta	hefði	fengið	góð	ummæli.	

Einnig	átti	yngri	og	eldri	aldamótakynslóðin	það	sameiginlegt	að	 leita	sér	ummæla	um	

þjónustu	þar	sem	upplifun	fyrrum	neytenda	skiptir	máli.		

8.1 Takmarkanir	
Takmarkanir	 voru	 nokkrar	 sem	 gætu	 haft	 áhrif	 á	 niðurstöður	 rannsóknarinnar.	

Spurningalistinn	var	sendur	út	á	tíma	þegar	margar	aðrar	kannanir	voru	einnig	í	gangi	og	

getur	það	áreiti	haft	áhrif	á	svörun.	Ekki	er	hægt	að	færa	niðurstöður	rannsóknarinnar	yfir	

á	 alla	 einstaklinga	 sem	 tilheyra	 aldamótakynslóðinni	 á	 Íslandi	 þar	 sem	 notast	 var	 við	

þægindaúrtak	 og	 úrtaksstærð	 lítil.	 Helsta	 takmörkun	 rannsóknarinnar	 var	 fjöldi	

þátttakenda,	 sem	einungis	 voru	 195,	 eftir	 að	 höfundur	 kom	 til	með	 að	 eyða	 útlögum	

könnunarinnar.	Vert	er	að	taka	hér	fram	að	fleiri	konur	svöruðu	könnuninni	en	karlar,	sem	

getur	 skekkt	 niðurstöður	 rannsóknarinnar.	 Einnig	 er	 aldursdreifing	 skekkt	 þar	 sem	

fjölmennasta	ártalið	er	1993.		

8.2 Tillögur	
Aldamótakynslóðin	er	afar	áhugaverð	kynslóð	til	að	rannsaka	og	einnig	væri	áhugavert	í	

framtíðinni	 að	 rannsaka	 þær	 breytingar	 sem	munu	 fylgja	 næstu	 kynslóð	 sem	 nefnist	

kynslóð	Z.	Kynslóð	Z	mun	alast	upp	í	stafrænt	tengdum	heimi	og	mun	ekki	þekkja	aðra	

lifnaðarhætti.	Áhugavert	væri	að	rannsaka	hvernig	þessi	kynslóð	mun	koma	til	með	að	

leitast	eftir	upplýsingum	og	á	hvaða	miðlum	þessi	hópur	mun	taka	eftir	auglýsingum,	þar	

sem	miklar	líkur	eru	á	því	að	nokkrir	miðlar	innan	hefðbundinna	miðla	munu	ekki	vera	til	

staðar	í	framtíðinni.	 	
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Viðauki	1	–	Spurningalistinn	

Kæri	þátttakandi,	

Könnun	þessi	er	hluti	af	BS	lokaverkefni	mínu	í	viðskiptafræði	við	Háskóla	Íslands.	

Markmið	könnunarinnar	er	að	kanna	miðlanotkun	einstaklinga	á	aldrinum	18-36	ára.	

Mér	þætti	afar	vænt	um	ef	þú	gætir	gefið	þér	tíma	til	þess	að	taka	könnunina	en	það	

tekur	aðeins	3-5	mínútur	að	svara.	Könnunin	er	nafnlaus	og	verða	svör	ekki	rakin	til	

einstakra	þátttakenda.		

		

Með	fyrirfram	þökk	fyrir	þátttökuna,	

	

Dögg	Hrafnsdóttir	

doh14@hi.is	

	

1.	hluti		

Í	þessum	hluta	ertu	beðin/n	um	að	svara	nokkrum	almennum	spurningum.	

	

1. Á	hvaða	miðlum	tekur	þú	helst	eftir	auglýsingum?	(merkja	má	við	fleiri	en	einn	
valmöguleika)	

	 Sjónvarp	

	 Útvarp	

	 Dagblöð	

	 Tímarit		

	 Umhverfisauglýsingar	(t.d.	auglýsingaskilti,	bílamerkingar	og	strætóskýli)	

	 Vefsíður	

	 Samfélagsmiðlar	
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2. Á	hvaða	samfélagsmiðlum	tekur	þú	helst	eftir	auglýsingum?	(merkja	má	við	fleiri	
en	einn	valmöguleika)	

	 Facebook		

	 Snapchat		

	 Instagram		

	 YouTube	

	 Blogg	

	 Twitter	

	

3. Leitar	þú	eftir	ummælum	um	vöru/þjónustu	áður	en	þú	tekur	kaupákvörðun	

	 Já		

	 Stundum	(fer	eftir	vöru/þjónustu)	

	 Nei	

	

4. Ef	þú	leitar	eftir	ummælum	um	vöru/þjónustu	áður	en	kaupákvörðun	er	tekin,	
hvers	 konar	 vöru/þjónustu	 ræðir	 um?	 (merkja	 má	 við	 fleiri	 en	 einn	
valmöguleika)	

	 Snyrtivörur		

	 Matvörur	

	 Veitingastaðir	

	 Hótel	

	 Fatnað	

	 Hreinlætisvörur		

	 Áfengi	

	 Raftæki	

	 Bíla	 
	 Annað,	hvað?	
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5. Hvar	 leitar	 þú	 helst	 eftir	 ummælum	 um	 vöru/þjónustu	 áður	 en	 þú	 tekur	

kaupákvörðun	?	(merkja	má	við	fleiri	en	einn	valmöguleika)	

	 Í	gegnum	nákomna		

	 Upplýsingar	 hjá	 fyrirtækjunum	 sjálfum	 (t.d.	 heimasíður	 eða	 Facebook	 síður	
	 fyrirtækja)	

	 Ég	skoða	ummæli	frá	þekktum	aðilum	á	samfélagsmiðlum		

	 Ég	skoða	ummæli	í	tímaritum	eða	dagblöðum	

	 Hvert	 sem	 leitarvélar	á	netinu	 leiða	mig	 (heimasíður	 sem	t.d.	Google	 leiða	mig
	 	inn	á)	

	 Ég	skoða	ummælasíður	(t.d.		TripAdvisor	og	Yelp)	

	 Ég	treysti	á	eigin	reynslu	

	

6. Hversu	 litlu	eða	miklu	máli	 finnst	þér	 skipta	að	vara/þjónusta	 sem	þú	hyggst	
kaupa	hafi	fengið	góð	ummæli		

	 Mjög	litlu	

	 Frekar	litlu	

	 Hvorki	né	

	 Frekar	miklu		

	 Mjög	miklu		

	

2.	hluti		

Í	þessum	hluta	ertu	beðin/n	um	að	segja	til	hversu	ósammála	eða	sammála	þú	ert 

					eftirfarandi	fullyrðingum.		

	

7. Ég	tel	að	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	hafi	áhrif	á	kaupvenjur	mínar.	
Hefðbundnir	miðlar	eru	sjónvarp,	útvarp,	prentmiðlar	(tímarit	og	dagblöð),	netmiðlar	
og	umhverfisauglýsingar	(t.d.	auglýsingaskilti	og	bílamerkingar)	
	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	
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8. Ég	tel	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kaupvenjur	mína.	

	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	

	

9. Ég	 tel	 að	auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	hafi	meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	mína	
heldur	en	auglýsingar	frá	hefðbundnum	miðlum.	

Hefðbundnir	miðlar	eru	sjónvarp,	útvarp,	prentmiðlar	(tímarit	og	dagblöð),	netmiðlar	
og	umhverfisauglýsingar	(t.d.	auglýsingaskilti	og	bílamerkingar)	
	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	

	

10. Ég	 tel	 auglýsingar	 sem	 eru	 á	 samfélagsmiðlum	 veita	 trúverðugri	 upplýsingar	
heldur	en	auglýsingar	frá	hefðbundnum	miðlum.	

	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	

	

11. Ég	 tel	 það	 mikilvægt	 að	 eiga	 vörur	 sem	 sýna	 ákveðið	 vald	 eða	 stöðu	 innan	
samfélags.		

	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	
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12. Ég	tel	eigur	einstaklinga	vera	endurspeglun	af	persónuleika	og	lífstíl	hans.	
	 Mjög	ósammála	

	 Ósammála	

	 Hvorki	né	

	 Sammála	

	 Mjög	sammála	

	

3.hluti	
Í	 lokin	 eru	 nokkrar	 bakgrunnspurningar	 sem	 notaðar	 verða	 við	 úrvinnslu	
rannsóknarinnar.	

	

13. Hvert	er	kyn	þitt	

	 Karl		

	 Kona	

	 Ég	skilgreini	mig	ekki	eftir	kyni	

	

14. Vinsamlegast	fylltu	inn	hvaða	ár	þú	ert	fædd/ur	(t.d.	1993)	

	

15. Hver	er	hæsta	námsgráða	sem	þú	hefur	lokið?	

	 Grunnskólanám	

	 Iðnnám	eða	sambærilegt	

	 Framhaldsskólanám	

	 Fyrsta	gráða	á	háskólastigi	

	 Framhaldsgráða	á	háskólastigi		

	

16. Hver	er	búseta	þín?	

	 Bý	í	foreldrahúsum	

	 Bý	ein/n	

	 Bý	með	vini/vinum	

	 Bý	með	maka	
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17. Hver	er	hjúskaparstaða	þín?	

	 Einhleyp/ur	

	 Í	sambúð	

	 Gift/ur	

	 Ekkja/ekkill	

	 Fráskilin/n	

	

18. Átt	þú	barn/börn?		

	 Já	

	 Nei		

	

19. Hver	er	staða	þín	á	vinnumarkaði?	

	 Í	fullri	vinnu	

	 Í	hlutastarfi	

	 Í	námi	

	 Atvinnulaus	

	 Annað
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