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Útdráttur 

Fyrirtæki nýta sér ótal leiðir til að hafa áhrif á kaup neytenda. Ýmsar kenningar hafa sýnt 

fram á hvaða þættir hafa áhrif á kaup neytenda og ein þeirra er kenningin um römmun. 

Römmun sýnir meðal annars hvernig mismunandi framsetning hefur áhrif á kaup 

neytenda. Markmiðið með þessari rannsókn var að svara rannsóknarspurningunni: 

Hefur mismunandi römmun tilboða áhrif á kaup neytenda? Tilraunin fór fram í 

ferðamannaversluninni Woolcano sem staðsett er í miðborg Reykjavíkur. Sett voru þrjú 

tilboð fram í versluninni dagana 26. febrúar til 8. apríl 2018. Hvert tilboð var sett fram í 

viku í senn og svo aftur þremur vikum síðar. Notast var við sömu vöruna allan tímann, 

húfu að andvirði 1.990 krónur. Tilboð 1 var 4 fyrir 3 af húfum, tilboð 2 var 25% afsláttur 

af húfu og í tilboði 3 fylgdi frítt póstkort með húfu sem kaupauki. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að neytendur hölluðust mest að tilboði 2 þar sem boðinn var 

25% afsláttur. Þetta gefur til kynna að neytendur hallist mest að tilboðum þar sem 

auðvelt er að reikna út afsláttinn. Þar þurfa neytendur ekki að kaupa meira til að fá 

afslátt, eins og raunin er í 4 fyrir 3 tilboðum. Auðveldustu afsláttarformin eru einföld og 

þetta geta fyrirtæki nýtt sér, auk þess að geta sparað sér tíma og vinnu í tilboðsgerð. 

Ekki er nauðsynlegt að bjóða kaupauka eða blönduð tilboð til að selja vöruna. 
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1 Inngangur 

Markmið flestra fyrirtækja er að reyna að selja meira af vörum og þjónustu til að ná 

fram meiri hagnaði (Belch og Belch, 2015). Fyrirtæki vilja ná betri árangri en 

samkeppnisaðilar sínir og til þess nýta þau sér meðal annars kynningarstarf (e. 

promotional mix). Margar leiðir eru færar í kynningarstarfi en í þessari ritgerð verður 

einungis fjallað um söluhvata (e. sales promotion). Fyrirtæki nýta sér söluhvata í von um 

að neytendur versli meira, sem lýsir sér þannig að fyrirtækin setja vörur sínar á 

tímabundið tilboð. Tilboð hafa mismunandi áhrif á fólk og því eru sum tilboð áhrifaríkari 

en önnur (Kotler og Armstrong, 2008). Fyrir vikið er mikilvægt að framsetning tilboðsins 

sé skýr fyrir neytandann (Kotler, 2012). 

Þegar neytandi hefur ákveðið að eyða pening í vöru eða þjónustu hefst 

kaupferlið og hann fer í gegnum fimm þrep sem verður nánar fjallað um í þessari ritgerð 

(Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). Sumir einstaklingar eru skipulagðir og 

fara í verslun með innkaupalista en flestir neytendur hafa einnig lent í því að vera í 

verslun og grípa með sér vöru sem ekki var fyrirfram búið að ákveða að kaupa, en þá er 

um skyndikaup (e. impulse buying) að ræða. 

Þegar neytendur kaupa vöru er mögulegt að neytendur sjái eftir kaupunum síðar, 

enda geta fjárhagslegar ákvarðarnir verið háðar áhættu. Neytendur vita ekki með vissu 

hvort þeir völdu réttu vöruna eða ekki, en kenningin um horfur (e. prospect theory) 

segir til um val neytenda milli valkosta sem fela í sér áhættu, hvort sem um ræðir 

hagnað eða tap (Kahneman og Tversky, 1979; Kahneman og Tversky, 1984; Thaler, 

2000; Tversky og Kahneman, 1986). Neytendur eru í sífellu að meta notagildi þeirra vara 

sem þeir íhuga að kaupa og hafa persónuleg einkenni neytenda þar áhrif.  

Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að setja upp tilboð sem höfða til neytenda 

(Della Bitta, Monroe og McGinnis, 1981). Daniel Kahneman og Amos Tversky (1979) 

settu fram kenninguna um römmun (e. framing) en hún snýst um það hvernig römmun 

hefur áhrif á mat einstaklinga á valkostum. Hugmynd Kahneman og Tversky var sú að 

framsetning valkosta hefði áhrif, rétt eins og raunverulegt gildi þeirra (Biswas og Grau, 

2008). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort mismunandi römmun tilboða hefur 

áhrif á kaup neytenda. Rannsóknin er byggð á fyrri rannsókn Pria Raghubir Das (1992) 
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en niðurstöður hennar sýndu að mismunandi römmun tilboða hefur áhrif á kaup 

neytenda. Das rannsakaði hvernig neytendur skynjuðu fjögur mismunandi tilboð sem öll 

buðu upp á 25% afslátt en voru sett fram á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi var boðið upp 

á 25% afslátt, í öðru lagi gat neytandi keypt tvær vörur og fengið síðari vöruna á hálfvirði 

og þriðja tilboðið hljóðaði á eftirfarandi hátt: „Sparaðu 500 kr. ef þú kaupir tvo á 2.000 

kr.“. Að lokum var fjórða tilboðið sett fram á þann hátt að neytandi gat keypt tvær vörur 

á 1.500 kr. Das setti þessi tilboð fram með átta mismunandi vörum og niðurstöður 

hennar sýndu að mismunandi framsetning tilboða hafði áhrif á kaup neytenda og 

prósentuafsláttur kom best út. Mismunandi römmun tilboða hefur meiri áhrif á 

neytendur hvað varðar vörur á lágvörumarkaði. Das sýndi einnig að með dýrari vöru vilja 

neytendur frekar sjá hversu mikið þeir spara og fyrir dýrar vörur virkar til að mynda 

betur að nota römmun á tilboði sem segir „sparaðu 49.990 krónur“. Ekki hafa verið 

gerðar sambærilegar rannsóknir hérlendis og með þessari rannsókn er kannað hvort 

mismunandi römmun tilboða hafi áhrif á kaup neytenda.  

Markmið þessarar rannsóknar er að finna út hvaða römmun tilboða virkar best á 

neytendur. Rannsóknin fór fram í ferðamannaverslun Bolasmiðjunnar sem er staðsett í 

miðborg Reykjavíkur. Bolasmiðjan ehf. hefur að mestu unnið með 4 fyrir 3 tilboð en 

byrjaði á síðasta ári með fleiri tilboð sem bjóða upp á kaupauka. Tilboðin sýndu 

töluverðan árangur og sölutilvik urðu enn fleiri. 

Fyrst verður fjallað um fræðilegan bakgrunn og hugtök sem tengjast 

rannsókninni, þar á meðal kaupferli, skyndikaup, ávinning neytenda, söluhvata, liti í 

auglýsingum, kenninguna um horfur og að lokum römmun. Þar á eftir verður farið yfir 

aðferðarfræðina, hvernig tilraunin fór fram og í lokin verður farið yfir niðurstöður. 

Með niðurstöðum rannsóknarinnar verður auðveldara fyrir fyrirtæki að átta sig á 

því að hvaða tilboði neytendur laðast mest. Þar með geta fyrirtækin nýtt niðurstöðurnar 

við hönnun tilboða. 
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2 Kaupferli 

Kaupferli neytenda hefst þegar þeir ákveða að eyða tíma og peningum í vörur eða 

þjónustu (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). Neytendur fara í gegnum fimm 

þrep og í fyrsta þrepinu kviknar þörf hjá neytanda sem þarf að leysa (e. problem 

recognition). Í öðru þrepinu leitar neytandinn að því hvaða leiðir eru færar til að leysa þá 

þörf og aflar upplýsinga um hinar ýmsu leiðir (e. information search). Neytandinn metur 

valkostina og loks í þriðja þrepinu tekur neytandinn ákvörðun um val (e. alternative 

evaluation). Hér eru neytendur að taka kaupákvörðun (e. purchase decision). Þegar 

ákvörðun hefur verið tekin þróa neytendur kaupáform (e. purchase intention) (Belch og 

Belch, 2015). Kaupáform eru hluti af kaupferlinu og þau segja til um möguleg kaup 

neytanda á tiltekinni vöru (Brassington og Pettitt, 2013; Dodds, Monroe og Grewal, 

1991). Þegar neytendur sjá núverandi verð bera þeir saman verð miðað við gæði 

vörunnar; þeir athuga s.s. hvort gæði vörunnar séu næg miðað við núverandi verð (Wu, 

2015). Fjórða þrepið er þegar neytendur hætta að afla upplýsinga um vöruna og bera 

hana saman við aðrar vörur og ákveða loks að kaupa vöruna (e. purchase decision). Að 

lokum er það fimmta þrepið sem er eftirkaupaáhrif (e. postpurchase evaluation) en það 

segir til um það þegar neytendur bera saman vöruna miðað við væntingarnar sem þeir 

höfðu. Þetta þrep er mjög mikilvægt því að hugsanlegt er að neytendur muni tala um 

vöruna við vini og mæla með henni. Jákvæð endurgjöf skiptir fyrirtæki miklu máli því að 

slæmt orðspor er fljótt að berast út (Belch og Belch, 2015). Sem dæmi má taka þegar 

ferðamenn finna fyrir þeirri þörf að fara í tveggja vikna ferðalag eftir erfiða vinnulotu. 

Eftir að hafa leitað og leitað að rétta áfangastaðnum sem hentar öllum í fjölskyldunni 

verður Ísland að lokum fyrir valinu. Fólkið leitar sér upplýsinga um veðurfar, verð og 

ýmislegt annað sem er gott að vita fyrir brottför. Næst þarf að leita upplýsinga um flug 

til Íslands og einnig hvaða hótel eru í boði. Þegar ferðamennirnir bera saman flug og 

hótel eru þeir að taka kaupákvörðun. Næst ákveða þeir að fljúga með WOW Air og gista 

á Hótel Hilton. Ferðamönnunum fannst upplifunin í ferðinni vera umfram væntingar og 

Ísland reyndist algjör náttúruperla. Þeir voru mjög ánægðir með flugið og gistinguna og 

gáfu báðum fyrirtækjunum góða dóma. Einnig tala ferðamennirnir við vini og ættingja 

og dreifa þannig góðum eða slæmum upplýsingum um ferðina.  
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 Margir þættir geta spilað inn í hjá neytenda þegar ákveða þarf hvaða vöru skal 

kaupa, meðal annars félagslegir þættir, menning, meðmæli og aðstæður. Það eru ekki 

allir neytendur sem upplifa endilega öll fimm þrepin í kaupákvörðunarferlinu, stundum 

sleppa þeir þrepum, einu eða fleiri. Þegar neytandi kaupir vöruna í fyrsta sinn fer hann 

líklega í gegnum öll þrepin en þegar hann hefur reynslu af vörunni sleppir hann þrepum 

(Keller, 2001). Þegar um tilboð er að ræða getur það fallið undir þrep þrjú og þrep 

fjögur. Neytendur sjá tilboð, taka kaupákvörðun og kaupa vöruna. Einnig framkvæma 

neytendur stundum skyndikaup með því að fara í verslun og grípa vöru án þess að hugsa 

sig tvisvar um, en slíkar aðstæður verða ræddar hér á eftir.  
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3 Skyndikaup 

Sum kaup eru mjög vel skipulögð en það á þó alls ekki við um öll kaup. Skyndikaup eru 

þau kaup þegar neytandi fer í verslun og sér vöru sem hann ákveður að kaupa, en áður 

en hann fór í verslunina var hann ekki með hugann við þessa tilteknu vöru, heldur greip 

hana einfaldlega í versluninni þegar hann sá hana (Rook og Gardner, 1993; Rook og 

Hoch, 1985).  

Neytandinn hugsar ekkert um áhrif eða afleiðingar þess að kaupa umrædda vöru. 

Munurinn á skyndikaupum og skipulögðum kaupum er sá að í skyndikaupum vaknar 

skyndilegur áhugi og löngun hjá neytandanum að eignast vöruna. Neytandinn úthugsar 

ekki kaupin til fulls. Mjög hvatvísir neytendur eru líklegri til að kaupa vöruna strax án 

þess að hugsa sig tvisvar um (Hoch og Loewenstein, 1991; Thompson, Locander og 

Pollio, 1990). Mjög hvatvísir neytendur laðast einnig tilfinningalega að vörunni og eru 

með löngun til að fá ánægju tafarlaust. Neytendur sem eru mjög hvatvísir leiða oft lítið 

hugann að mögulegum neikvæðum afleiðingum kaupanna (Hoch og Loewenstein, 1991; 

Rook, 1987). 

Þeir þættir sem hafa verið tengdir við skyndikaup eru einnig líklegir til að tengjast 

menningu (Triandis, 1995). Kenningin um einstaklingshyggju og samfélagshyggju (e. 

individualism/collectivist) veitir innsýn í margar af þeim breytum sem eru tengdar 

skyndikaupahegðun, þar á meðal sjálfsmynd neytenda og löngunina til að falla inn í 

normið og hegða sér eins og aðrir gera. Börn sem eru alin upp í samfélagi þar sem 

samfélagshyggja er ríkjandi læra ung að stjórna hvatvísi sinni (Ho, 1994). Í samfélagi þar 

sem einstaklingshyggja er ríkjandi hunsa einstaklingar þær neikvæðu afleiðingar sem 

skyndikaupahegðunin getur mögulega haft í för með sér (Rook, 1987) og einbeita sér 

frekar að þeim jákvæðu afleiðingum sem kaupin munu hafa (Kacen og Lee, 2002). 

Neytendurnir einbeita sér að því að líða vel með kaupin og þeim finnst eins og 

markmiðunum sé náð. Einstaklingum í samfélagshyggjusamfélagi gæti fundist þetta vera 

rangt þar sem þeir eru líklegri til að einbeita sér að neikvæðum afleiðingum sem kaupin 

gætu haft í för með sér og þeim áhrifum sem kaupin munu hafa á aðra í samfélaginu 

(Triandis, 1995). Því meira sem einstaklingar í samfélagshyggjusamfélagi munu líta til 

neikvæðra afleiðinga gjörða sinna, því líklegra er að þeir nái að halda aftur af sér þegar 
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skyndikaup gætu átt sér stað (Kacen og Lee, 2002). Sem dæmi mætti nefna tilvik þar 

sem neytandinn sér vöru á tilboði og langar í hana en vantar hana ekkert sérlega og nær 

að halda aftur af sér á þeim forsendum. 

Menning getur bæði haft áhrif á tifinningareglur (e. feeling rules) og birtar reglur 

(e. display rules). Tilfinningareglur segja til um líðan neytenda og hvernig þeir túlka 

umhverfi sitt á meðan birtar reglur segja til um hvaða tilfinningar neytandinn tjáir og 

hvernig hann tjáir þær (Ekman, 1971). Til að mynda hafa Asíubúar í 

samfélagshyggjusamfélagi tilhneigingu til þess að stjórna neikvæðri líðan og sýna 

einungis jákvæðar tilfinningar þegar þeir eru í kringum vini og kunningja (Gudykunst, 

1993). Að teknu tilliti til þess að hvatvísi er tengd skynjun áreiðanleikans og 

tilfinningaörvun (Rook, 1987; Weinberg og Gottwald, 1982) er líklegt að einstaklingar í 

samfélagshyggjusamfélagi læri að stjórna hvatvísi sinni meira en einstaklingar sem lifa í 

einstaklingshyggjusamfélagi. Sem dæmi þá er líklegra að neytendur frá 

einstaklingshyggjusamfélagi stjórni hvatvísinni meira þegar þeir sjá tilboð á vöru en 

neytendur í samfélagsmiðuðu samfélagi. 
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4 Ávinningur neytenda 

Fyrri rannsóknir hafa beint sjónum að fjárhagslegum sparnaði sem ávinningi neytenda 

þegar kemur að söluhvata (Blattberg og Neslin, 1993). Þessar rannsóknir benda að auki 

til þess að fleiri þættir hafi áhrif á neytendur, meðal annars sparnaður, gæði, þægindi, 

gildistjáning og skemmtun (Kwok og Uncles, 2005). Þessi atriði eru flokkuð sem 

annaðhvort notagildi (e. utilitarian) eða nautn (e. hedonic) (Babin, Darden og Griffin, 

1994; Hirschman og Holbrook, 1982). Ávinningur af vörum sem byggja á notagildi er 

nánast áþreifanlegur og hann tengist fyrst og fremst notkun viðkomandi vöru á 

praktískan máta. Vörurnar auka afköst, nytjar og framleiðni neytandans (Kwok og 

Uncles, 2005). Vörur sem eru með hátt notagildi gegna yfirleitt mikilvægu hlutverki fyrir 

neytendur. Notagildisvörur einfalda líf neytenda með því að hámarka notagildi 

vörunnar. Vörur sem bjóða upp á sparnað, þægindi og gæði eru oft flokkaðar sem 

notagildisvörur.  

Vara sem flokkast undir nautn veitir neytendum ánægju en ekki endilega 

praktískt notagildi (Kwok og Uncles, 2005). Varan ber ákveðið tilfinningalegt gildi fyrir 

neytandann, til dæmis verða sumir neytendur að eignast nýjasta símann þótt eldri 

síminn sé í fullkomnu lagi. Vörur sem bjóða upp á gildistjáningu og skemmtun eru oft 

flokkaðar sem vörur sem veita neytendum nautn. 

Vörur geta verið með hátt notagildi og lága nautn – og öfugt. Dæmi um vörur 

með hátt notagildi og lága nautn er ísskápur og örbylgjuofn. Neytendur geta geymt ýmis 

matvæli og drykki í ísskáp, hitað mat og poppað popp í örbylgjuofni, svo einföld dæmi 

um notkun séu tekin. Ísskápurinn gefur neytendum í raun ekki mikla nautn en þetta er 

þó raunverulega mikilvæg vara fyrir hvert heimili. Dæmi um vöru sem er með háa nautn 

og lágt notagildi er til dæmis kertastjaki frá Iittala. Neytandanum líður vel að fara í Epal 

og hann fyllist af nautn við að kaupa vöruna þótt hún sé alls ekki nauðsynleg fyrir 

heimilið. Chandon, Wansink og Laurent (2000) sýndu fram á að fjárhagsleg tilboð gefi 

meiri ávinning notagildis á meðan ófjárhagsleg tilboð gefi meiri ávinning nautnar. Það er 

þó ekki hægt að alhæfa og segja að þetta eigi alltaf við, þar sem fjárhagsleg tilboð geta 

einnig veitt ávinning nautnar, svo sem skemmtun, þótt aðalávinningur sparnaðar sé 

notagildi (Mittal, 1994) 
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5 Söluhvatar  

Algengt er að fyrirtæki noti kynningarstarf til að koma vörum og þjónustu betur á 

framfæri (Belch og Belch, 2015). Philip Kotler (1999) telur fimm kynningarleiðir vera fyrir 

hendi í kynningarstarfi, en það eru söluhvatar, auglýsingar, persónuleg sölumennska, 

bein markaðssetning og almannatengsl. Auglýsingar (e. advertising) eru hannaðar í því 

skyni að selja vöru eða þjónustu og byggja upp góða ímynd fyrirtækis (Lohse og Rosen, 

2001). Auglýsingar eru birtar á mismunandi miðlum, svo sem í fréttablöðum og 

tímaritum, á internetinu, í sjónvarpi og útvarpi. Persónuleg sölumennska (e. personal 

selling) er þegar starfsmaður fyrirtækis talar beint við neytandann og reynir að selja 

honum vörur. Árangur af persónulegri sölumennsku er háður frammistöðu 

starfsmannsins og því hversu vel hann nær til neytandans. Þetta getur verið kynning á 

snyrtivörum í Hagkaup þar sem starfsmaður snyrtivörufyrirtækis kemur og reynir að 

selja eins mikið af vörunum og hann getur. Bein markaðssetning (e. direct marketing) er 

þegar fyrirtæki leita beint til neytenda, t.d. með símhringingum eða markpósti (Belch og 

Belch, 2015). Með aukinni þróun og tækni síðustu ára hefur bein markaðssetning 

lækkað verulega í verði því nú þarf ekki að senda í bréfpósti heldur er hægt að senda í 

tölvupósti sem er mun einfaldara fyrir báða aðila (Smith og Taylor, 2004). 

Almannatengsl er þegar skipulagsheild vinnur saman að því að tala við marga ólíka hópa 

fólks með skipulögðum hætti til að hafa áhrif á ímynd og stöðu fyrirtækis í huga 

almennings. Mynd 1 sýnir fimm algengar leiðir í kynningarstarfi. 

 

Mynd 1. Kynningarstarf 

Kynningarstarf

Söluhvatar

Auglýsingar

Persónuleg 
sölumennska

Bein 
markaðssetning

Almannatengsl
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Stundum seljast vörur ekki jafn hratt og fyrirtæki átti von á og þá grípur fyrirtækið oft til 

söluhvata. Söluhvati er þar með góð leið fyrir fyrirtæki til að færa vörurnar sínar úr 

hillum og yfir í hendur neytenda (Belch og Belch, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að 

söluhvatar leiða til verulegrar aukningar á sölu og hagnaði (Dhar og Hoch, 1996; Hock, 

Dreze og Purk, 1994).  

Söluhvati er skilgreindur sem samansafn af mismunandi verkfærum sem auka 

hvatvís kaup; með söluhvata er verið að örva neytendur til að versla (Valette-Florence, 

Guizani og Merunka, 2011). Verkfærin eru flest hugsuð til notkunar í skamman tíma. Þau 

eru hönnuð til að örva neytandann til að kaupa vöruna hraðar eða gera betri kaup á 

sérstakri vöru (Blattberg og Neslin, 1990; Kotler, 1988). Fyrirtæki nýta sér söluhvata til 

að vekja athygli á vörum sínum, ná til neytenda og hvetja þá til að kaupa (Belch og 

Belch, 2015).  

Söluhvatar eru tvenns konar, annars vegar þeir sem fela í sér fjárhagslegt tilboð 

(e. monetary) og hins vegar þeir sem fela í sér ófjárhagslegt tilboð (e. non-monetary). 

Fjárhagsleg tilboð eru tilboð á borð við helgartilboð, afsláttarmiða, endurgreiðslur og 

tilboðspakka. Þau hafa tilhneigingu til að veita neytendanum nokkuð hraða umbun. 

Ófjárhagsleg tilboð eru tilboð á borð við getraunir, ókeypis prufur, kaupauka og 

vildarkort. Þessi tilboð hafa tilhneigingu til að gefa umbun með tímanum en við það 

myndast meira samband milli neytenda og fyrirtækja (Kwok og Uncles, 2005). Dæmi um 

ófjárhagsleg tilboð er þegar neytendur safna vildarpunktum hjá Icelandair og nota svo 

vildarpunktana síðar.  

Flest hagfræðileg módel um söluhvata gera ráð fyrir að fjárhagslegt tilboð sé eini 

ávinningurinn sem hvetur neytendur til að bregðast við söluhvata (Blattberg og Neslin, 

1993). Sterkar vísbendingar í niðurstöðum rannsókna benda til þess að fjárhagslegur 

sparnaður geti ekki að fullu útskýrt af hverju og hvernig neytendur bregðast við 

söluhvötum, til dæmis það hvers vegna neytendur bregðist meira við afslætti sem þeir 

sjá í verslun en auglýsingu sem þeir lesa í blaði um afslátt sem býður upp á sama 

fjárhagslega hvata (Dhar og Hoch, 1996; Schindler, 1992). Hvers vegna bregðast 

neytendur við mjög lítilli verðlækkun og hvers vegna skipta neytendur um vörumerki 

einungis útaf afsláttarmiða eða vegna endurgreiðslu sem þeir nýta svo ekki? Margar 

ástæður geta verið fyrir því hvers vegna neytendur bregðast ekki við tilboðum eins og 
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fyrirtæki myndu vilja. Eitt af því getur verið uppsetningin á tilboðinu og að sama skapi 

getur skipt máli í hvaða lit tilboðið er sett fram (Garber, Burke og Jones, 2000).  

 

5.1 Litir í auglýsingum 

Litir hafa mismunandi þýðingu og það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því áður en 

litur er valinn fyrir vöru (Kotler og Keller, 2012). Litir eru flokkaðir í sex flokka sem eru: 

Rauður, appelsínugulur, gulur, grænn, blár og fjólublár. Sálfræðingar hafa flokkað 

appelsínugulan, gulan og rauðan sem hlýja liti og bláan, fjólubláan og grænan sem kalda 

liti. Einnig eru þrír hlutlausir litir sem eru svartur, hvítur og grár (Singh, 2006). Til að 

mynda er rauður notaður til að fanga athygli, en rauður er mjög kraftmikill litur sem 

táknar orku, ástríðu og jafnvel hættu. Rauður virkar best fyrir vörumerki sem eru með 

völd (Kotler, 2012), en sem dæmi má nefna að rauður er aðallitur Coca Cola. Þó þarf að 

hafa í huga að það getur verið mjög einstaklingsbundið hvernig fólk túlkar liti (Singh, 

2006).  

Litir vekja athygli neytenda (Grimes og Doole, 1998) og þeir nota liti til að 

auðvelda sér að bera kennsl á vörumerki (Garber, Burke og Jones, 2000). Þeir litir sem 

skapa fagurfræðilega upplifun eru líklegri til að draga athygli neytenda að vörum heldur 

en vörur með óaðlaðandi útlit (Stoll, Baecke og Kenning, 2008). Þekking fyrirtækja á 

litum er því mjög mikilvæg (Singh, 2006). Þegar markaður er einsleitur getur reynst 

markaðsaðilum mikilvægt að fanga athygli neytenda með notkun lita sem byggja upp þá 

tilfinningu hjá neytendum að varan eða þjónustan sé aðlaðandi (Gorn o.fl., 1997). 

Samkvæmt rannsóknum eru skærir litir sem búa yfir meiri fyllingu líklegri til að verða 

fyrir valinu hjá neytendum en aðrir litir (Gorn o.fl., 1997; Labrecque og Milne, 2012)  

Alls staðar er reynt að fanga athygli neytenda með auglýsingum. Hafa þarf ótal 

þætti í huga við gerð auglýsinga og litur kemur sterkur þar inn, en litir hafa áhrif á 

skynjun neytenda á auglýsingar (Gorn o.fl., 1997). Prentauglýsingar í lit kunna t.d. að 

virka meira sannfærandi og traustvekjandi fyrir neytendur en sama prentauglýsingin í 

svarthvítu. Einnig horfa neytendur lengur á auglýsinguna þegar hún er í lit (Lohse og 

Rosen, 2001; Meyers-Levy og Peracchio, 1995) og þegar ferðamenn sjá tilboð er líklegra 

að þeir kaupi vöruna ef litirnir á tilboðsskiltinu eru skærir og aðlaðandi. 
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6 Kenningin um horfur 

Öll kaup og fjárhagslegar ákvarðanir eru háðar ákveðinni áhættu enda er ávallt 

hugsanlegt að neytendur sjái eftir kaupum sínum. Fræðimenn hafa löngum haft áhuga á 

að skilja betur hvernig einstaklingar taka fjárhagslegar ákvarðanir og sett fram kenningar 

til að útskýra það (Barberis og Thaler, 2003). Kenningin um horfur var sett fram af Daniel 

Kahneman og Amos Tversky árið 1979 til að útskýra hvernig einstaklingar taka 

ákvarðanir, en hún er byggð á kenningunni um væntar nytjar (e. expected utility theory). 

Kahneman sá að kenningin um væntar nytjar var ekki nógu skýr og setti því fram 

kenninguna um horfur. Kenningin um horfur sýnir hvernig einstaklingur velur á milli 

valkosta sem fela í sér áhættu, hvort sem um er að ræða gróða eða tap. Tversky og 

Kahneman (1979) framkvæmdu einfalda tilraun sem fólst í því að sett voru upp tvö 

veðmál og einstaklingarnir sem tóku þátt í tilrauninni voru spurðir hvort þeir myndu 

taka veðmálunum. Í fyrra veðmálinu stóðu einstaklingarnir frammi fyrir 50% líkum á því 

að vinna 15.000 krónur og 50% líkum á því að tapa 10.000 krónum. Þá voru þeir einnig 

spurðir að því hvort þeir myndu skipta um skoðun ef þeir ættu minna en 10.000 krónur. 

Tilraunin sýndi að flestir einstaklingar myndu hafna þessu veðmáli. Þeir myndu 

samþykkja veðmálið ef það væru að lágmarki tvöfalt meiri líkur á að vinna (Tversky og 

Kahneman, 1992). Einstaklingar myndu ekki skipta um skoðun ef heildarauðlegð þeirra 

væri lægri en 10.000 krónur. 

Seinna veðmálið fólst í því að einstaklingarnir voru spurðir að því hvort þeir 

myndu frekar velja að tapa 10.000 krónum með vissu eða velja helmingslíkur á því að 

vinna 50.000 krónur eða tapa 20.000 krónum. Þá voru einstaklingarnir spurðir að því 

hvort þeir myndu skipta um skoðun ef þeir ættu meiri fjármuni en 10.000 krónur. Hér er 

meira aðlaðandi að taka veðmálinu en að vera viss um að tapa. Niðurstöður 

tilraunarinnar benda til þess að meirihluti svarenda sé áhættusækinn. Það hefur ekki 

áhrif á val einstaklinga ef heildarauðlegð þeirra er 10.000 krónur og því ekki hægt að 

taka því alvarlega (Kahneman, 2003). 

Kahneman (1979) setti einnig fram kenninguna um tapfælni (e. loss aversion) en 

hún er hluti af kenningunni um horfur. Í tapfælni felst að þegar um tap á tiltekinni 

upphæð er að ræða eru áhrifin á einstaklinginn meiri en ef sama upphæð fæli í sér 
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gróða (Tversky og Kahneman, 1991). Minnkandi tilfinninganæmi þýðir að áhrifin á 

muninum eru minni þegar báðir valkostir eru fjarlægðir frá viðmiðunarpunktinum fyrir 

viðkomandi vídd.  

Þrátt fyrir að einstaka rannsóknir bendi til annars (Tversky og Kahneman, 1991) 

er heildarniðurstaða rannsókna sú að neytendur sýni tapfælni.  

Með tilraunum Kahneman og Tversky sýndu þeir að ekki aðeins séu einstaklingar 

áhættusæknir í tapi og áhættufælnir í gróða heldur einnig að niðurstöður séu 

mismunandi eftir því hvernig dæmin eru uppsett og hvernig þau eru römmuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

7 Römmun 

Kenningin um römmun eftir Daniel Kahneman og Amos Tversky (1979) lýsir því hvernig 

römmun hefur áhrif á mat einstaklinga á valkostum. Hugmynd Kahneman og Tversky var 

sú að framsetning valkosta hefði áhrif, rétt eins og raunverulegt gildi þeirra (Biswas og 

Grau, 2008). Tversky og Kahneman (1981) bjuggu til einfalt dæmi um römmun sem 

hefur haldið vinsældum sínum síðustu áratugi. Dæmið sem þeir settu upp var að 

Bandaríkin væru að undirbúa sig undir banvænan faraldur frá Asíu sem fyrirséð væri að 

yrði 600 manns að bana. Dæmið settu þeir svo upp á tvo ólíka vegu og lögðu fyrir tvo 

rýnihópa. Fyrir rýnihóp 1 var dæmið sett upp á þann veg að ef ákvörðun A væri tekin þá 

væri öruggt að 200 manns yrði bjargað. Ef ákvörðun B yrði hins vegar fyrir valinu væru 

1/3 líkur á því að 600 manns yrði bjargað en 2/3 líkur á því að engum yrði bjargað. 

Meirihluti rýnihópsins valdi að bjarga 200 manns enda er það betra en að vera 

áhættusækinn og bjarga engum. Framsetningin sem rýnihópur 2 fékk var sú að ef 

ákvörðun C væri tekin myndu 400 manns láta lífið. Ef ákvörðun D væri tekin væru 1/3 

líkur á því að enginn muni deyja en 2/3 líkur á því að 600 manns létu lífið. Meirihluti 

þátttakenda í rýnihópi 2 valdi ákvörðun D og var því áhættusækinn, ólíkt rýnihópi 1. 

 Ofangreindar framsetningarnar sýna algeng mynstur, s.s. þau að þegar römmun 

ber með sér hagnað séu einstaklingar áhættufælnir en þegar römmun ber með sér tap 

séu einstaklingar áhættusæknir (Tversky og Kahneman, 1981). Eini munurinn á 

framsetningunum tveimur er sá að í fyrri römmuninni var því lýst hversu mörgum yrði 

bjargað og í þeirri síðari var talað um hversu margir myndu deyja. Þetta dæmi notuðu 

Tversky og Kahnemann til að útskýra nánar hvernig mismunandi römmun með sömu 

grunnupplýsingum hefur áhrif á skoðun einstaklinga, en framsetning á römmun getur 

haft gríðarleg áhrif á ákvörðunartöku neytenda (Kahneman og Tversky, 1979). Römmun 

tilboða birtist í því að sömu ákvörðuninni sé lýst á mismunandi hátt og að lýsingin sjálf 

hafi áhrif á ákvörðun neytendans (Frisch, 1993). Það getur haft mikil áhrif á kaup og 

kaupákvarðanir neytenda þegar römmun er sett upp á nokkra mismunandi vegu en eru 

með svipað vægi (Biswas og Grau, 2008).  

Kahneman og Tversky (1984) sýndu fram á það hvernig römmun getur haft áhrif á 

skoðanir og val út frá mismunandi framsetningu. Þeir settu fram tvö dæmi en í fyrra 
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dæminu er einstaklingur spurður að því hvort hann myndi samþykkja fjárhættu sem 

býður upp á 10% líkur á því að vinna 95 dollara en 90% líkur á því að tapa 5 dollurum. Í 

seinna dæminu er einstaklingur spurður að því hvort hann myndi borga 5 dollara fyrir 

þátttöku í lottói sem býður upp á 10% líkur á því að vinna 100 dollara og 90% líkur á því 

að vinna ekkert. Í báðum tilfellum verður einstaklingurinn að ákveða hvort hann 

samþykki þá óvissu sem felst í því að annaðhvort muni hann verða 95 dollurum ríkari 

eða tapa 5 dollurum. Báðir valmöguleikarnir eru jafn gildir og gefa sömu niðurstöðu en 

engu að síður finnst fleirum seinni valkosturinn meira aðlaðandi. 

Rannsóknir á mismunandi verðrömmun gefa mikilvæga innsýn í það hvernig 

neytendur meta mismunandi tilboð og muna þau á mismunandi hátt. Richard Thaler 

(1985) kom fram með kenninguna „reikningsskil hugans“ (e. mental accounting) árið 

1980 en hún felur í sér að einstaklingar aðgreina fjármálin sín í mismunandi box í 

huganum. Til að mynda er einstaklingur líklegri til að eyða 200.000 krónum sem hann 

vann í happdrætti heldur en laununum sínum sem samsvara 200.000 krónum. Þótt 

upphæðin sé sú sama hugsar einstaklingurinn ekki á sama hátt um peninginn (Barberis 

og Thaler, 2003; Bodie, Kane og Marcus, 2014; Elton, Gruber, Brown og Goetzmann, 

2009). Vísbendingar eru uppi um að lykilþættir í því hvort neytandi flokki tiltekið tilboð 

sem gróða eða minni kostnað byggi á tilboðinu sjálfu, þ.e. hvort neytendur þurfi að 

greiða aukalega fyrir tilboðið sjálft eða þeir fái kaupauka með vöru (Sinha og Smith, 

2000). Neytendur eiga það til að meta afslátt hlutfallslega í stað krónutölu. Þegar 

neytendum er boðinn kaupauki eiga þeir erfitt með að gera sér grein fyrir fjárhagslegu 

gildi vörunnar og því hversu mikill afslátturinn er af verði vörunnar (Palazon og Delgado-

Ballester, 2009).  

Til að ná til neytandans verða fyrirtæki að setja metnað og púður í framsetningu 

römmunarinnar (Della Bitta, Monroe og McGinnis, 1981). Með römmun er hægt að 

setja skilaboð upp á mismunandi vegu, en römmun getur bæði haft áhrif á sölu þegar 

hún er sýnd í prósentum og einnig þegar hún sýnir hversu mikinn pening neytendur 

spara (Chen, Monroe og Lou, 1998; Gendall, Hoek, Pope og Young, 2006). Til að greina 

hvernig römmun getur haft áhrif á ákvörðun neytenda á útsöluverði settu Grewal og 

Marmonstein (1994) fram kenningu um verð leiðsagnarreglu (e. psychophysics of price 

heuristic) til að útskýra hvernig römmun hefur áhrif á ákvörðun neytenda. Samkvæmt 
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henni sýna neytendur tilhneigingu til að meta notagildi sparnaðar sem hlutfall af verði 

vörunnar í stað krónutölu. Til dæmis hefur það ekki jafnmikil áhrif þegar neytendur 

spara 1.000 krónur af vöru sem kostar 2.990 krónur eins og að spara 1.000 krónur af 

vöru sem kostar 24.990 krónur. Sparnaðurinn er sá sami en neytendur hugsa ósjálfrátt 

út frá prósentutölu (Chen, Monroe og Lou, 1998). 

Hægt er að setja römmun upp á mismunandi vegu og oft á tíðum þurfa fyrirtæki 

að prófa sig áfram til að vita hvað virkar best fyrir vörurnar þeirra. Fyrri rannsóknir sýna 

að neytendur taka betur í tilboð þegar þau eru römmuð þannig að afslátturinn fáist 

samdægurs og þannig virðist tilboð á borð við „á 1.000 krónur einungis í dag” hafa meiri 

áhrif á væntanlega neytendur (Gourville, 1998). Önnur rannsókn sýnir að það skiptir 

mjög miklu máli hvernig tilboðin eru orðuð. Í Bandaríkjunum myndu til að mynda 91% 

einstaklinga frekar kaupa vöru ef það stæði „30% meiri afsláttur” en ef yfirskriftin væri 

„30% afsláttur” (Seibert, 1997).  

Mismunandi römmun tilboða og áhrif þeirra á neytendur hefur verið rannsökuð 

töluvert (Berkowitz og Walton, 1980; Grewal, Marmonstein og Sharma, 1996; 

Lighterstein, Burton og Karson, 1991; Liefeld og Heslop, 1985). Í þessum rannsóknum 

var skoðað hvernig mismunandi merking tilboða hefur ólíkt gildi fyrir neytendur. 

Lichtenstein, Burton og Karson (1991) sýndu að það hefur minni áhrif þegar að verslanir 

auglýsa tilboð með því að sýna samanburð á sínu verði og samkeppnisaðila fyrirtækisins, 

heldur en að auglýsa beinan afslátt á sínu verði. Tilboðið „Húfa hjá okkur kostar einungis 

1495 krónur“ hefur t.d. minni áhrif á neytendur en tilboðið „Húfa áður 1990 krónur en 

er núna á einungis 1495 krónur“.  

Fyrri rannsóknir (Campell og Diamond, 1990) hafa sýnt fram á að römmun getur 

haft áhrif á kauphegðun neytenda þegar söluhvati er annars vegar með fjárhagslegt 

tilboð og hins vegar ófjárhagslegt tilboð. Rannsóknir voru gerðar á tilboðum með 

fjárhagslegu gildi þar sem neytendum var boðið annars vegar tilboð sem var sett upp 

með verðlækkun í prósentum og hins vegar með verðlækkun í tiltekinni fjárhæð (Chen, 

Monroe og Lou, 1998; Gendall, Hoek, Pope og Young, 2006). Tilboðin höfðu bæði sama 

virði. Diamond og Campell (1989) útskýrðu að ef um er að ræða fjárhagslegt tilboð og 

þar með í sama mælikvarða og verð vörunnar séu neytendur líklegri til að fella það 

saman í eina heild og kóða það sem minnkað tap.  
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Einnig hafa verið gerðar rannsóknir sem fela í sér ófjárhagslegt tilboð. Þar geta 

neytendur valið á milli nokkurra útfærslna af tilboðum en tilboðin hafa öll sama virði. 

Tilboðin eru í fyrsta lagi 25% afsláttur, í öðru lagi vara sem er boðin með kaupauka og í 

þriðja lagi blönduð tilboð (e. mixed promotion). Blönduð tilboð eru skilgreind sem tilboð 

með afslátt af aukavörunni, til dæmis „keyptu tvær húfur og þú færð aðra húfuna á 50% 

afslætti“ og „keyptu fjórar húfur að andvirði þriggja“ (Li, Sun og Wang, 2007; Sinha og 

Smith, 2000). Ef tilboðið er ófjárhagslegt munu neytendur leggja á það annað mat og 

þar með kóða það sem hagnað. Þeir Diamond og Sanyal (1990) sýndu að neytendur 

kjósa tilboð sem eru römmuð með hagnaði fram yfir tilboð sem eru sýnd með tapi. Þeir 

komust einnig að því að það virkaði betur að gefa vöru, t.d. þegar neytandi kaupir þrjár 

húfur og fær eina fría með, en að gefa afslátt af vörum þó að heildarupphæðin sé sú 

sama. Frívörur sem afsláttarform var frekar valið hjá neytendum en annar afsláttur.  

Das (1992) gerði rannsókn sem byggði á því hvernig neytendur skynjuðu fjögur 

mismunandi tilboð sem öll áttu það sameiginlegt að bjóða 25% afslátt en voru sett upp á 

mismunandi hátt. Tilboðin hljóðuðu svo: 1) 25% afsláttur ef þú kaupir tvær 

tannkremstúpur, 2) keyptu 1 og fáðu hina tannkremstúpuna á hálfvirði, 3) sparaðu 150 

krónur með að kaupa tvær túpur og síðast en ekki síst 4) keyptu tvær tannkremstúpur á 

450 krónur. Das rannsakaði þessi tilboð í tengslum við átta mismunandi vörur. 

Niðurstöður hennar sýndu að mismunandi römmun tilboða hefur áhrif á kaup neytenda 

áhrifin eru meiri hvað varðar vörur á lágvörumarkaði. Tilboðið sem kom best út hjá Das 

var prósentuafsláttur, kaupauki hafði minni áhrif og blönduð tilboð höfðu minnst áhrif á 

kaup neytenda. 

Byggt á niðurstöðum fyrri rannsókna (Das, 1992; Li, Sun og Wang, 2007; Sinha og 

Smith, 2000; Diamond og Campell, 1989; Diamond og Sanyal, 1990) var sett fram 

eftirfarandi rannsóknarspurning: Hefur mismunandi römmun tilboða áhrif á kaup 

neytenda? 
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8 Aðferðafræði 

Til að svara rannsóknarspurningunni var ákveðið að gera rauntilraun (e. field 

experiment) í verslun í Reykjavík. Ákveðið var að safna gögnum og nota megindlega 

aðferðafræði í þessari rannsókn. Rannsakandi ákvað að nýta sér aðgang sinn að verslun í 

Reykjavík til að safna gögnum um möguleg áhrif mismunandi römmunar. Hér á eftir 

verður farið yfir framkvæmd, þátttakendur og áreitin í þessari rannsókn. 

 

8.1 Framkvæmd 

Rannsóknin fór fram í ferðamannaversluninni Woolcano á Laugaveginum. Rannsakandi 

hafði samband við eigendur verslunarinnar og óskaði eftir leyfi til að safna gögnum fyrir 

rannsóknina. Fyrirtækið Bolasmiðjan ehf. rekur Woolcano og hefur rekið 

ferðamannaverslanir frá árinu 2010, auk þess að vera einn helstu heildsala fyrir aðrar 

ferðamannaverslanir á landinu. Rannsakandi fékk leyfi til að setja upp þrjú mismunandi 

tilboð í einni verslananna en fékk því miður ekki að ráða allri hönnun rannsóknarinnar. 

Upphaflega vildi rannsakandi gera bæði tilboð fyrir ódýra vöru og dýra vöru. Eigendur 

fyrirtækisins samþykktu það ekki því það hefði getað valdið miklu tapi fyrir fyrirtækið að 

bjóða upp á svona mikinn afslátt. Einnig vildi fyrirtækið hafa vöru á tilboði sem það 

framleiðir sjálft til að tapið yrði ekki jafn mikið. Þar sem um raundæmi er að ræða gat 

rannsakandi einungis sett upp þau tilboð sem fyrirtækið leyfði. Eftir nokkrar umræður 

leyfðu eigendur fyrirtækisins að sett yrðu upp þrjú mismunandi tilboð. Varan sem varð 

fyrir valinu var húfa með dúsk og merkingunni „Iceland“. Húfan er til í nokkrum 

mismunandi litum og kostar 1.990 krónur án afsláttar. 

Í samræmi við óskir eigenda verslunarinnar voru því sett upp þrjú tilboð sem voru 

öll með mismunandi römmun en ekki nákvæmlega sama virði. Tilboðin voru sett upp yfir 

sex vikna tímabil þar sem hvert tilboð var í gildi í eina viku og svo var röðin endurtekin. 

Byrjað var á tilboði 1 (4 fyrir 3), síðan tilboði 2 (25% afsláttur) og að endingu var tilboð 3 

sett fram (kaupauki). Í heildina fékk því hvert tilboð tvær vikur til að sanna sig. Ekkert 

mælitæki var notað annað en sölutölur verslunarinnar. Rannsóknin fór fram dagana 26. 

febrúar til 8. apríl 2018.  
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8.2 Þátttakendur og áreiti 

Rannsóknin fór fram í Woolcano og voru langflestir þátttakendur í henni ferðamenn. 

Ekki er hægt að segja til um hversu margir ferðamenn komu inn í verslunina á þessum 

tíma. Einnig hefur rannsakandi engar upplýsingar um bakgrunnsbreytur viðskiptavina.  

Huga þurfti að nokkrum þáttum áður en tilboðin fóru í prentun. Stærð letursins 

þurfti að vera viðeigandi og læsileg. Ákveðið var að nota rauðan lit því að rauður er 

áberandi og kraftmikill litur sem sýnir orku og ástríðu (Kotler og Keller, 2012).  

Tilboð 1 var 4 fyrir 3, tilboð 2 var 25% afsláttur og tilboð 3 var kaupauki, þ.e.a.s. 

póstkort fylgdi kaupunum. Tilboð með 4 fyrir 3 og tilboð með 25% afslætti bjóða bæði 

upp á 25% afslátt af heildarupphæð en í tilboði 3 felst 15% afsláttur. Erfitt var að finna 

vöru sem bauð upp á 25% afslátt í kaupauka og ekki var gefið grænt ljós fyrir hvaða vöru 

sem er. Fyrir vikið eru tilboð 1 og 2 í samræmi við fyrri rannsókn á römmun (Das, 1992) 

þar sem prósentuafsláttur var sá sami milli tilboða. Hins vegar var tilboð 3 ekki einungis 

önnur römmun því afslátturinn þar var 15%. Mynd 2, mynd 3 og mynd 4 sýna hvernig 

tilboðin litu út eftir prentun.  

 

 

 

Mynd 2. Tilboð 1 
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Mynd 3. Tilboð 2 

 

 

Mynd 4. Tilboð 3 
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9 Niðurstöður 

Til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna var byrjað á að skoða gögn yfir sölutölur frá 

þeim sex vikum sem tilraunin stóð yfir. Sölutölurnar fyrir hvert tilboð voru teknar saman 

ásamt heildarsölu búðarinnar í hverri viku fyrir sig. Þessi nálgun gerði rannsakanda kleift 

að setja tilboðin fram sem hlutfall af heildarsölu sem veldur því að fjöldi viðskiptavina 

milli vikna hefur minni áhrif á niðurstöðuna. 

Við byrjum á að skoða fjölda seldra vara á viðkomandi tímabili. Eins og sést á 

mynd 5 hafði tilboðið með 25% afslætti mestu áhrifin á fjölda seldra húfa; það seldist 32 

sinnum á meðan 4 fyrir 3 tilboðið seldist þrisvar og kaupaukatilboðið seldist tólf sinnum. 

Vegna breytileikans í sölutölum er hinsvegar erfitt að draga ályktanir um áhrif tilboða á 

neytendur.  

 

 

Mynd 5. Fjöldi seldra húfa í tilboðum 

 

Þar sem breytileikinn á heildarsölu verslunarinnar milli vikna getur verið töluverður var 

ákveðið að skoða gögnin með tilliti til þess. Til glöggvunar sýnir mynd 6 fjölda seldra 

húfa í tilboðum sem hlutfall af heildarsölu búðarinnar. Hér má aftur sjá að tilboð 2, 25% 

afsláttur, kom best út. Vert er að geta þess í þessu samhengi að verslunin selur hundruði 

minjagripa og því er hlutfallið af heildarsölu mjög lágt. 
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Mynd 6. Hlutfall af heildarsölu (í prósentum) 

 

Út frá þessu er augljóst að tilboðið með 25% afslætti kom best út, sama hvort litið er á 

fjölda seldra húfa í tilboðum eða hlutfall af heildarsölu.  
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10 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort mismunandi römmun tilboða hefur áhrif á 

kaup neytenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tilboðið með 25% afslætti kemur 

best út í samanburði við hin tilboðin, 4 fyrir 3 og frítt póstkort með húfu. Samkvæmt 

Kahneman og Tversky (1979) lýsir römmun því hvernig einstaklingar meta mismunandi 

valkosti. Í þessari rannsókn voru sett upp þrjú tilboð. Fyrsta tilboðið var fjórar húfur að 

andvirði þriggja þannig að fyrir suma var jafnvel erfiðara að reikna út afsláttinn. Annað 

tilboðið sýndi skýrt hversu mikill afslátturinn var og þar var mjög auðvelt fyrir neytendur 

að reikna afsláttinn. Í þriðja tilboðinu var um að ræða kaupauka og neytendur eflaust 

ekki að hugsa um hversu mikill afslátturinn væri. Hægt er að draga þá ályktun að 

römmun tilboða skipti miklu máli til að ná árangri í sölu.  

Fyrri rannsóknir sýna að prósentuafsláttur virkar best á lágvörur og í þessari 

rannsókn var notast við lágvöru sem kostaði einungis 1.990 krónur. Tilboðið sem kom 

best út í þessari rannsókn var með prósentuafslætti og er það í samræmi við rannsóknir 

(Das, 1992; Li, Sun og Wang, 2007; Sinha og Smith, 2000; Diamond og Campell, 1989; 

Diamond og Sanyal, 1990). Einnig stemmir niðurstaða þessarar rannsóknar við rannsókn 

Das (1992) sem kom að því að mismunandi römmun tilboða skipti máli, að 

prósentuafsláttur virki best, þar næst kaupauki og síst blönduð tilboð. Fyrir vikið kemur 

niðurstaða þessarar rannsóknar ekki á óvart enda í fullu samræmi við fyrri rannsóknir. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt hvernig skyndikaup lýsa sér (Rook og Gardner, 1993; 

Rook og Hoch, 1985). Þar sem þessi rannsókn fór fram í ferðamannaverslun er erfitt að 

segja til um hvaða neytendur í rannsókninni voru í skyndikaupum og hverjir ekki. Fyrir 

utan verslunina Woolcano eru nokkrar biðstöðvar fyrir rútur. Verslunin er eina 

ferðamannaverslunin sem er nálægt þessum biðstöðvum. Þegar ferðamenn bíða eftir 

rútu hlaupa þeir oft á tíðum inn í verslunina og grípa með sér varning, einnig til að hlýja 

sér á köldum vetrardegi. Þetta getur verið dæmi hvatvís skyndikaup, þar sem 

ferðamaðurinn fer inn og kaupir vöruna án þess að hugsa sig tvisvar um (Hoch og 

Loewenstein, 1991; Thompson, Locander og Pollio, 1990). Menning getur verið 

mismunandi og rannsóknir hafa sýnt að menning tengist skyndikaupum (Triandis, 1995). 

Ferðamenn ferðast oft saman í hópum og eru margir hverjir sem vilja falla inn í hópinn 

og haga sér eins og aðrir gera. Oft á tíðum verða starfsmenn Woolcano varir við það að 
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hópur ferðamanna kaupir sama minjagripinn. Sölurnar sýndu t.d. að fjórir einstaklingar 

keyptu húfu á 25% afslætti á sama tíma. Fyrir vikið eru sumir þeirra hallir undir 

skyndikaup og aðrir ekki. Þó má ætla að menning hafi áhrif eins og Triandis (1995) hefur 

bent á, en þar sem rannsakandi hefur engin gögn um þjóðerni neytenda er ekki hægt að 

segja til um það hvort þjóðerni hafi haft áhrif á niðurstöðuna. 

Hvað varðar fjárhagslegan sparnað sem ávinning neytanda þegar kemur að 

söluhvata þá styðja niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri rannsóknir (Dhar og Hock, 

1996; Hock, Dreze og Puck, 1994). Tilboðið með 25% afslætti seldist best eins og fram 

hefur komið. Niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem neytendur geta keypt eina húfu 

á 25% afslætti. Það hafa ekkert endilega allir not fyrir að kaupa 4 fyrir 3 tilboð þar sem 

boðið var upp á fjórar húfur að andvirði þriggja. Hins vegar getur verið að neytendur 

hallist meira að því að fá kaupauka með vöru og geta sent vinum og ættingjum póstkort 

frá Íslandi.  

Hægt er að líta á kenninguna um horfur þegar skoðað er hvernig einstaklingar 

velja á milli valkosta sem fela í sér áhættu (Kahneman og Tversky, 1979; Kahneman og 

Tversky, 1984; Thaler, 2000; Tversky og Kahneman, 1986). Þegar neytendur taka 

ákvörðun um að ganga að tilboði er oft hætta á að þeir muni sjá eftir kaupum sínum. Í 

25% afsláttar tilboðinu voru eflaust margir ferðamenn sem gripu húfuna án þess að 

hugsa um hvort þeir væru að fara að nota húfuna einu sinni eða oftar. Hinsvegar felur 4 

fyrir 3 tilboðið í sér meiri áhættu fyrir neytendur því þeir hugsa eflaust um hvað þeir 

ætla að gera með fjórar húfur. Áhugavert hefði verið að sjá tilboðin sett fram á dýrari 

vörum til að sjá hvort ferðamenn hefðu valið annan valkost.  

Oft á tíðum eru einföldustu afsláttarformin beint fyrir framan okkur og í þau fer 

minni tími og vinnuframlag. Bolasmiðjan ehf mun geta nýtt sér niðurstöður 

tilraunarinnar við tilboðsgerð í framtíðinni. Bolasmiðjan hóf nýverið framleiðslu á ótal 

sokkategundum sem kosta einungis 990 krónur. Áhugavert hefði verið að sjá hvort þeir 

hefðu selst meira því að allir hafa not fyrir sokka en í mörgum löndum er veðurfar of 

heitt til þess að ganga með húfu. 
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10.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 
Þótt rannsókn Das hafi verið birt fyrir 26 árum virðist þetta eiga við enn í dag. Ekki var 

hægt að hafa nýrri rannsóknir til hliðsjónar með sambærilegum mælitækjum eins og 

rannsakandi vildi nota og því var einkum stuðst við rannsókn Das. Tilboðin fóru fram á 

rólegasta tímabili ársins, þ.e.a.s. frá lok febrúar til byrjun apríl 2018. Mjög fáar húfur 

seldust á tímabilinu og veltan var almennt ekki mikil á þessum tíma. Rannsakandi fékk 

ekki að velja vöru fyrir tilboðið eins og fram hefur komið. Varan þurfti að vera vara sem 

fyrirtækið framleiðir svo að hugsanlegt tap yrði ekki mikið. Rannsakandi vildi upphaflega 

nota ódýra og dýra vöru en eigendur fyrirtækisins leyfðu ekki að notuð yrði dýr vara. 

Rannsakandi hefur engar bakgrunnsbreytur um neytendurna sem koma og 

versla. Það er ekki hægt að segja til um aldur, kyn eða þjóðerni. Það er ekki hægt að 

segja hvort ákveðið þjóðerni falli meira fyrir tilboðunum eða ekki. Þetta er ekki tvíblind 

rannsókn, þ.e.a.s. sumir starfsmenn vissu að rannsóknin stæði yfir. Þetta getur hafa haft 

áhrif, til að mynda ef einhverjir starfsmenn reyndu sérstaklega að selja tiltekin tilboð. 

Veðrátta getur auk þess haft áhrif á húfusölu. Það hefði verið betra að setja 

tilboðin handahófskennt niður á vikur. Tilboð 3 var alltaf aftast í röðinni, sem gerir það 

að verkum að almennt séð var betra veður í viku 3 og viku 6. Hugsanlegt er að þetta hafi 

ýtt niðurstöðunum í einhverja átt.  

Áhugavert var að sjá niðurstöðurnar en það kom rannsakandanum á óvart 

hversu lítið seldist af öllum tilboðunum, þá sérstaklega þegar póstkort fylgdi með húfu. 

Þegar 4 fyrir 3 tilboðið var í gangi keyptu margir sér einungis eina húfu og nýttu sér þar 

með ekki tilboðið um að fá fjórar húfur á andvirði þriggja. Það væri áhugavert að sjá 

hvernig tilboðin myndu ganga að sumri til þegar ferðamannastraumurinn er meiri. Eftir 

að hafa unnið við þetta verkefni er ljóst að það skiptir miklu máli hvaða tilboð fyrirtæki 

nota til að selja meira af vörum sínum og þjónustu. Það væri áhugavert að sjá stærri 

rannsókn með þessi tilboð og á fleiri stöðum. Einnig væri áhugavert að sjá hvernig 

niðurstöðurnar kæmu út ef tilboðin væru notuð á fleiri vörur, bæði fleiri vörur á 

mismunandi verðbili og hins vegar á ólíka vöruflokka. Það væri hægt að nota þurrvörur, 

matvörur, fatnað og snyrtivörur. Með því að sjá tilboðin á mismunandi vörum og á 

mismunandi verðbilum er hægt að fá skýrari mynd af því hvaða tilboð höfðar best til 

neytenda fyrir hverja vöru. Einstaklingar laðast mismikið að tilboðum og ef um væri að 
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ræða vöru með miklu notagildi, til dæmis klósettpappír, er hugsanlegt að hann hefði 

selst betur á 4 fyrir 3 tilboði en húfa. Einnig hefði verið áhugavert að athuga hvort tilboð 

þrjú, 4 fyrir 3, hefði selst betur ef það hefði verið 3 fyrir 2.  

Við vinnslu rannsóknarinnar voru áhrif ólíkra lita skoðuð og kannað hvaða liti 

væri best að nota þegar sett eru upp tilboð. Samkvæmt Kotler og Keller (2012) er 

liturinn rauður mjög góður fyrir vörumerki sem eru með völd og eru mjög þekkt. 

Ákveðið var að nota rauðan lit, þrátt fyrir að vörumerkið sé ekki með mikil völd, en 

rauður er áberandi litur (Grimes og Doole, 1998). Einnig var notast við svartan og hvítan 

því þeir eru hlutlausir (Singh, 2006) og passa vel með rauðum. Það er erfitt að segja til 

um hvort niðurstöður þessarar rannsóknar séu í samræmi við fyrri rannsóknir (Gorn o. 

fl., 1997). Rannsakandi telur að það hafi skipt miklu máli að hafa tilboðin skýr og í 

góðum litum til að auðvelda neytendum að lesa tilboðin. Fyrir frekari rannsóknir væri 

áhugavert að skoða áhrif mismunandi lita í tilboðum á kaup neytenda. Í þessari 

rannsókn var það ekki markmiðið og fyrir vikið er ekki hægt að draga ályktanir um þau 

áhrif. 

Aðrar ástæður gætu legið að baki þess hvers vegna það seldist ekki jafn mikið af 

húfunum eins og rannsakandi hefði viljað sjá. Einn hugsanlegur áhrifaþáttur er sá að 

litirnir á húfunum eru skærir og höfða ekki endilega til allra.  
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