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Útdráttur	

Aukinn	 vöxtur	 netverslunar	 og	 breytt	 kauphegðun	 þúsaldarkynslóðarinnar	 hefur	

gerbreytt	verslunarumhverfi	nútímans	og	allir	sem	starfa	á	verslunar-	og	þjónustumarkaði	

þurfa	 að	 bregðast	 við	 þessari	 þróun.	 Internetið	 er	 notað	 í	miklu	magni	 til	 að	 leita	 að	

vörum,	 bera	 saman	 og	 kaupa	 vörur.	 Með	 framförum	 tækninnar	 hefur	 kauphegðun	

neytenda	 tekið	 stakkaskiptum,	neytendur	 vilja	 að	 allt	 gangi	 fljótar	 fyrir	 sig	 og	 að	 allar	

upplýsingar	séu	aðgengilegar.	Í	þessari	ritgerð	var	lögð	sérstök	áhersla	á	að	skoða	hvernig	

kauphegðun	 neytenda	 er	 að	 breytast	 og	 hvað	 fyrirtæki	 geta	 gert	 til	 að	missa	 ekki	 af	

lestinni.	Tvær	rannsóknir	voru	framkvæmdar,	annars	vegar	megindleg	rannsókn	þar	sem	

tveir	spurningalistar	voru	lagðir	fyrir	á	Internetinu	og	hins	vegar	eigindleg	rannsókn	þar	

sem	 höfundur	 tók	 viðtal	 við	 verslunarstjóra	 í	 fataverslun	 ásamt	 því	 að	 ræða	 við	

starfsmann	í	markaðsdeild	Smáralindar.	Helstu	niðurstöður	ritgerðarinnar	gáfu	til	kynna	

að	 þróun	 tækninnar	 býður	 neytendum	 að	 kaupa	 nánast	 hvað	 sem	 er	 á	 hvaða	 tíma	

sólarhrings,	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 innanlands	 eða	 erlendis	 frá.	 Væntingar	

viðskiptavina	 eru	 að	 aukast	 og	 þörf	 er	 á	 stöðugum	 endurbótum	 fyrirtækja.	

Nútímaneytendur	horfa	í	miklu	minna	magni	á	sjónvarp	svo	góð	leið	til	að	ná	til	þeirra	er	

í	gegnum	samfélagsmiðla	og	áhrifavalda.	Því	er	stafræn	innleiðing	mikilvægur	þáttur	fyrir	

fyrirtæki	til	að	lifa	af	í	breyttum	heimi.		
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1 Inngangur		

Á	 tímum	 Internetsins	 og	 samskiptatækninnar	 hefur	 kauphegðun	 tekið	 stakkaskiptum.	

Samfélagið	skiptist	á	upplýsingum	í	gegnum	snjallsíma,	fartölvur	og	spjaldtölvur	á	meðan	

smásalar	nota	ýmsar	nýjungar	til	að	auðvelda	innkaup	neytenda.	Þau	fyrirtæki	sem	leggja	

það	á	sig	að	skilja	þarfir	og	langanir	neytenda	eru	líklegri	að	skara	fram	úr.	

Í	 ritgerðinni	 hér	 að	 aftanverðu	 er	 fjallað	 um	 hvað	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	

neytenda	 og	 hvernig	 neytendur	 taka	 kaupákvarðanir.	 Tækniþróun	 hefur	 verið	

fyrirferðamikil	síðustu	ár	og	smásölumarkaður	er	hluti	af	þessari	þróun.	Tæknin	er	notuð	

til	 að	 auðvelda	 rekstur	 og	 spara	 kostnað	 á	 smásölumarkaði	 hvort	 sem	 átt	 er	 við	

sjálfsafgreiðslukassa,	strikamerki,	smáforrit	eða	heimasíður.	Tæknin	er	sífellt	að	þróast	og	

líklegt	er	að	smásölumarkaður	fari	í	gegnum	enn	frekari	breytingar	á	komandi	árum.	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 spá	 fyrir	 um	 kauphegðun	 framtíðarinnar	 og	

skoða	þær	áskoranir	sem	fyrirtæki	þurfa	að	horfast	í	augu	við	til	að	halda	í	viðskiptavini	

sína.	Leitast	var	við	að	svara	tveimur	rannsóknarspurningum	sem	allra	best	í	ritgerðinni	

sjálfri.	Þær	eru	svohljóðandi:	Hvernig	er	kauphegðun	neytenda	að	breytast?	og	„Hver	er	

helsta	áskorun	fyrirtækja	þegar	kemur	að	því	að	halda	í	viðskiptavini	sína?“		

Ritgerðin	er	uppbyggð	með	eftirfarandi	hætti:	 Fyrsti	hlutinn	er	 fræðilegur	hluti	

ritgerðarinnar.	 Þar	 er	 kauphegðun	 tekin	 fyrir	 og	 útskýrð.	Notast	 er	 við	 þarfapýramída	

Maslow´s	í	þeim	tilgangi	að	útskýra	þarfir	neytenda.	Ásamt	því	er	kaupákvörðunarferlið	

tekið	fyrir.	Næst	er	fjallað	um	þær	tegundir	verslana	sem	til	eru	auk	eiginleika	þeirra.	Í	lok	

fyrri	hlutans	er	farið	yfir	þá	áhrifaþætti	sem	eru	að	breyta	kauphegðuninni.	Seinni	hluti	

ritgerðarinnar	 er	 aðferðafræðin,	 niðurstöður	 og	 umræður.	 Gerð	 verður	 megindleg	

rannsókn	í	formi	spurningalista	og	eigindleg	rannsókn	í	formi	viðtals.	Í	lok	ritgerðar	eru	

helstu	 niðurstöður	 kynntar	 ásamt	 umræðukafla	 þar	 sem	 fræðilegu	 ljósi	 er	 varpað	 á	

atburðarásina.	

	Nútímaneytendur	eru	vel	 tengdir	og	hafa	aðgang	af	miklum	upplýsingum.	Þeir	

vilja	persónulegri	þjónustu	og	að	fyrirtæki	taki	samfélagslega	ábyrgð.	Stafræn	innleiðing	

er	góð	fyrir	 fyrirtæki	til	þess	að	halda	 í	viðskiptavini	sína	þar	sem	neytendur	færa	sig	 í	

auknu	mæli	frá	sjónvarpinu	yfir	á	Internetið.	Með	komandi	tækni	hefur	þörf	á	trausti	og	

öryggi	aukist,	ekki	síst	vegna	þess	að	neytendur	gefa	upp	viðkvæmar	upplýsingar	þegar	

þeir	 versla	 í	 gegnum	 Internetið.	Það	er	 stór	ástæða	 fyrir	því	 að	hefðbundnar	verslanir	
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munu	aldrei	hverfa	til	fulls	þótt	þeim	fari	fækkandi.	Breytingar	í	rekstrarumhverfi	verslana	

og	þjónustu	kalla	á	breytt	hugarfar	og	breytt	vinnubrögð	innan	menntakerfisins	svo	búa	

megi	 starfsfólk	 framtíðarinnar	 undir	 nýjan	 veruleika.	 Alverslun	 er	 nýjasta	 skrefið	 á	

smásölumarkaði,	 þar	 sem	 neytendur	 vilja	 hindrunarlaust	 kaupferli.	 Helstu	 áskoranir	

fyrirtækja	eru	 tækniframfarir,	þar	sem	dýrt	getur	verið	að	 innleiða	 tækni,	en	að	öllum	

líkindum	mun	það	borga	sig	fyrir	framtíðina.	Með	breyttri	kauphegðun	bendir	allt	til	þess	

að	gott	sé	fyrir	fyrirtæki	að	vera	sýnileg	á	Internetinu	svo	þau	einfaldlega	gleymist	ekki.	Í	

lok	dagsins	skiptir	það	neytendur	hins	vegar	ekki	miklu	máli	hjá	hvaða	fyrirtæki	varan	er	

keypt,	svo	lengi	sem	þeir	telja	sig	hafa	gert	góð	kaup.	
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2 Kauphegðun	

Kauphegðun	(e.	buying	behaviour)	vísar	til	þess	ferlis	sem	neytendur	fara	í	gegnum	þegar	

þeir	velja,	versla,	nota	og	ráðstafa	vörum	eða	þjónustu	til	persónulegra	nota.	Markaðsfólk	

setur	 sér	 oft	 þau	 markmið	 að	 túlka	 kaupákvarðanir	 neytenda	 og	 kortleggja	

kaupákvörðunarferli	þeirra	í	því	skyni	að	geta	nýtt	sér	þekkingu	á	viðskiptavinum	sínum	

til	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	(Askegaard	o.fl.,	2010).		

Áður	 fyrr	 var	 mun	 auðveldara	 að	 skilja	 kauphegðun	 neytenda	 vegna	 þess	 að	

fyrirtæki	voru	meira	 í	beinu	sambandi	við	viðskiptavini	sína.	Nýir	straumar	herja	öllum	

stundum	á	markaðinn	 sökum	ört	 vaxandi	 tækniþróunar	 og	 framkoma	neytenda	hefur	

breyst.	Með	breyttum	tímum	hafa	bein	samskipti	minnkað,	sem	hefur	í	för	með	sér	að	

erfitt	getur	reynst	að	skilja	vöntun	og	löngun	neytenda	(Kotler	og	Keller,	2012).		

2.1 Áhrifaþættir	kauphegðunar	

Kauphegðun	neytenda	má	skipta	 í	marga	þætti	 sem	nefnast	áhrifaþættir.	Oftast	er	þó	

talað	 um	 þá	 þrjá	 þætti	 sem	 hafa	 hvað	 mest	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda.	 Það	 eru	

menningarlegir,	félagslegir	og	persónulegir	þættir	(Kotler	og	Keller,	2012).	

2.1.1 Menningarlegir	þættir	

Menningarlegir	þættir	(e.	cultural	factors)	hafa	dýpstu	og	breiðustu	áhrifin	á	kauphegðun	

neytenda.	Þessir	þættir	skiptast	í	þrjá	hluta;	menningu,	menningarkima	og	samfélagshópa	

(Kotler	og	Keller,	2012).		

Menning	er	samsett	heild	af	þekkingu,	trú,	siðum,	venjum,	gildum	og	fleiri	atriðum	

sem	 tengjast	meðlimum	 samfélagsins	 (Askegaard	o.fl.,	 2010).	 Þú	 fæðist	 inn	 í	 ákveðna	

menningu	og	lærir	að	fylgja	þeim	gildum	og	viðhorfum	sem	eru	til	staðar	í	þínu	samfélagi	

(Kotler	og	Keller,	2012).	Áhrif	menningar	á	kauphegðun	eru	mismunandi	milli	landa.	Því	

er	 mikilvægt	 að	 greina	 vel	 menningu	 mismunandi	 hópa,	 svæða	 og	 landa,	 þar	 sem	

menningarheimar	eru	fjölbreyttir	og	sífellt	að	breytast	með	innleiðingu	menningarláns	(e.	

cultural	borrowing).	Menningarkimi	(e.	sub-culture)	er	smærri	hópur	fólks	sem	hefur	búið	

sér	 til	 sín	 eigin	 gildi	 og	 viðhorf,	 ólík	 þeim	 sem	 eru	 ríkjandi	 í	 þeirra	 samfélagi.	

Þjóðernishópar,	 trúarbragðahópar,	 kynþáttahópar,	 landsvæði	 o.s.frv.	 falla	 undir	

menningarkima	(Askegaard	o.fl.,	2010).	Samfélagshópar	er	einsleitir	hópar	af	fólki	sem	
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eiga	sameiginleg	áhugamál,	gildi,	hegðun,	menntun	o.fl.	Jafnvel	í	stórum	hópum	er	hægt	

að	finna	svipuð	gildi,	svipaðan	lífsstíl	og	svipaða	hegðun	hjá	einstaklingum	sem	tilheyra	

sama	samfélagshóp	(Kanuk	o.fl.,	2010).	Einstaklingar	innan	samfélagshópa	hafa	sýnt	að	

kauphegðun	þeirra	 er	 oft	mjög	 svipuð	 og	 því	 hefur	markaðsfólk	 áhuga	 á	 að	 rannsaka	

kauphegðun	þeirra	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Tengsl	 milli	 menningarheima	 hafa	 aldrei	 verið	 jafnmikil	 og	 í	 dag,	 þökk	 sé	

nútímavæðingu.	Vilji	 til	að	skilja	og	aðlagast	nýjum	tímum	hefur	breytt	 lifnaðarháttum	

manna.	Í	nútímasamfélagi	er	meiri	munur	innan	kynþátta	en	á	milli	þeirra.	Vaxandi	fjöldi	

fólks	fer	fram	á	að	vera	frá	fjölþjóðlegum	(e.	multi-ethnic)	bakgrunni	sem	gerir	það	að	

verkum	að	hefðbundinn	greinarmunur	á	því	hvaða	menningarkima	einstaklingur	tilheyrir	

verður	óljós	(Kanuk	o.fl.,	2010).		

Tækni	og	menning	eru	tveir	kraftar	sem	hafa	mikil	áhrif	á	hvorn	annan.	Þegar	ný	

tækni	er	kynnt	í	samfélaginu,	bregst	menning	annaðhvort	jákvætt	eða	neikvætt	við	og	er	

hún	þá	breytt	að	eilífu	(Burley,	2010).	Kostirnir	sem	fylgja	nýjum	stafrænum	aðferðum	

hafa	mikil	áhrif	á	samfélagið.	Hins	vegar	er	ein	stærsta	hindrun	fyrirtækja	ekki	tæknin,	

heldur	 snýst	 hún	 um	 það	 hvernig	 fyrirtæki	 stjórna	 ferli	 menningarbreytinga.	 Þessa	

stundina	eru	margir	þættir	 í	alþjóðlegum	samskiptum	reknir	áfram	af	menningarlegum	

mismun,	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 tölvupósta,	 samfélagsmiðla	 eða	 í	 gegnum	 síma.	

Lykillinn	að	samskiptum	er	að	skilja	og	virða	hefðir	annarra	til	þess	að	hafa	jákvæð	áhrif.	

Þörf	er	á	að	sameina	mannlega	og	stafræna	þætti	til	að	hafa	skýr	samskipti	milli	landa,	

svo	hægt	sé	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	(Van	Wageningen,	2017).		

2.1.2 Félagslegir	þættir	

Félagslegir	þættir	(e.	social	factors)	eru	þættir	sem	skilgreina	og	hafa	áhrif	á	kauphegðun	

neytenda	og	lífsstíl	þeirra.	Þetta	eru	utanaðkomandi	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun,	

annaðhvort	 með	 beinum	 eða	 óbeinum	 hætti.	 Þessir	 þættir	 eru	 settir	 saman	 af	

samanburðarhópum,	 fjölskyldumeðlimum,	 félagslegu	 hlutverki	 og	 stöðu	 innan	

samfélagsins.	Mikilvægt	er	að	markaðsfólk	taki	tillit	til	þessara	þátta	þegar	kemur	að	því	

að	gera	markaðsáætlanir	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Samanburðarhópar	(e.	reference	groups)	eru	hópar	fólks	sem	hafa	bein	eða	óbein	

áhrif	á	skoðanir	og	framkomu	einstaklinga.	Þeir	sem	hafa	bein	áhrif	nefnast	aðildarhópar	

(e.	membership	groups).	Það	eru	þeir	sem	hafa	tíð	og	óformleg	samskipti	við	neytendur.	
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Þeir	 eru	 oftast	 tengdir	 félagslegum	uppruna,	 aldri,	 vinnu,	 áhugamálum	o.s.frv.	 (Kanuk	

o.fl.,	 2010).	 Einnig	 tilheyra	 neytendur	 öðrum	 hópum,	 eins	 og	 trúarhópum	 eða	

stéttarfélögum,	þar	sem	samskiptin	fara	formlega	fram	og	eru	ekki	eins	tíð	(Askegaard,	

2010).	Samanburðarhópar	hafa	að	minnsta	kosti	þrjár	leiðir	til	að	hafa	áhrif	á	einstaklinga.	

Í	fyrsta	lagi	leiða	þeir	saman	nýrri	hegðun	og	lífsstíl	fyrir	einstaklinga,	í	öðru	lagi	hafa	þeir	

áhrif	á	skoðanir	og	sjálfsmynd	einstaklinga	og	í	þriðja	lagi	skapa	þeir	þrýsting	til	að	fylgja	

ákveðnu	mynstri	sem	getur	haft	áhrif	á	vöruval	 (Kotler	og	Keller,	2012).	Fjölskyldan	er	

talin	 vera	 einn	 mikilvægasti	 félagslegi	 þátturinn,	 þar	 sem	 hún	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	

kauphegðun	neytenda.	Þegar	neytendur	eru	ungir	hafa	foreldrar	áhrif	á	það	hvernig	þeir	

sjá	 heiminn.	 Foreldrar	 veita	 börnum	 sínum	 sérstaka	 stefnu	 þegar	 kemur	 að	 ást,	

sjálfsvirðingu,	trúarbrögðum	o.s.frv.	sem	hefur	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	(Assael,	1998).	

Staðsetning	 einstaklinga	 innan	 fjölskyldunnar,	 vinnu	 og	 vinahópa	 er	 skilgreind	 sem	

hlutverk	og	staða	í	samfélagi	og	er	mismunandi	milli	einstaklinga.	Félagslegt	hlutverk	er	

sett	 saman	 af	 viðhorfum	 og	 athöfnum	 sem	 einstaklingar	 eiga	 að	 viðhafa	 samkvæmt	

starfsgrein	eða	stöðu	í	vinnu,	innan	fjölskyldunnar,	kyns	o.s.frv.	Þetta	er	það	hlutverk	sem	

fólkið	í	kringum	þá	býst	við	að	þeir	leiki.	Einstaklingar	velja	oftast	vörur	sem	endurspegla	

stöðu	þeirra	(Kanuk	o.fl.,	2010).	

Samfélög	á	 Internetinu	hafa	breytt	 flestöllum	mörkuðum.	Gagnvirk	 samskipti	 á	

vefnum	eru	 orðinn	 ómissandi	 þáttur	 í	 faglegu	markaðsstarfi.	 Þar	 sem	hjarðhegðun	 er	

mjög	ríkjandi	í	nútímasamfélagi,	eru	einstaklingar	líklegir	að	gera	hluti	einungis	vegna	þess	

að	 einhverjir	 aðrir	 eru	 að	 gera	 þá.	 Nú	 á	 dögum	 fylgjast	 margir	 með	 svo	 kölluðum	

áhrifavöldum	(e.	influencers).	Þeir	eru	þekktir	einstaklingar	sem	hafa	gott	tengslanet	og	

geta	haft	áhrif	á	fólkið	sem	fylgist	með	þeim.	Þeir	tilheyra	nýrri	tegund	auglýsenda	sem	

koma	 skilaboðum	 til	 neytenda	 sem	 þriðji	 aðili.	 Það	 er	 sífellt	 að	 verða	 algengara	 að	

fyrirtæki	borgi	áhrifavöldum	til	að	vera	talsmenn	þeirra.	Áhrifavaldar	geta	haft	gríðarlega	

mikil	áhrif	á	markaðinn	og	neyslusögur	með	umtali	sínu	um	vörur,	vörumerki	og	þjónustu	

fyrirtækja	(Freberg	o.fl.,	2011).	

2.1.3 Persónulegir	þættir	

Kauphegðun	 ákvarðast	 af	 persónulegum	 þáttum	 (e.	 personal	 factors)	 á	 borð	 við	

persónuleika,	 sjálfmynd,	 lífsstíl,	 aldur,	 starf	 og	 efnahagslega	 stöðu,	 ásamt	
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grundvallargildum	(Kanuk	o.fl.,	2010).	Þessir	þættir	geta	útskýrt	hvers	vegna	val	neytenda	

er	sífellt	að	breytast.		

Persónuleiki,	 sjálfsmynd	og	 lífsstíll	 neytenda	 segir	 til	 um	kauphegðun	og	vöruval	

einstaklinga.	Einhleypir	einstaklingar	lifa	oftast	frjálslegra	lífi	en	einstaklingar	í	sambandi	

og	eru	ekki	endilega	að	hugsa	um	húsnæðiskaup	eða	að	borga	tryggingar.	Aftur	á	móti	

hafa	 einstaklingar	með	 börn	meiri	 áhuga	 á	 að	 kaupa	 eitthvað	 sem	 gagnast	 fjölskyldu	

þeirra	og	veitir	þeim	öryggi	í	framtíðinni	(Askegaard,	2010).	Mikilvægt	er	að	hafa	vöruval	

og	 þjónustu	 eins	 persónulega	 og	 hægt	 er	 fyrir	 hvern	 og	 einn.	 Smekkur	 einstaklinga	

breytist	 með	 aldrinum,	 þar	 sem	 flestir	 einstaklingar	 vilja	 ekki	 ganga	 í	 eins	 fötum	 á	

fimmtugsaldri	og	þeir	gerðu	á	tvítugsaldri.	Neysluvenjur	einstaklinga	eru	sífellt	að	þróast	

og	með	aldrinum	breytast	viðhorf,	áhugamál	og	umhverfi	fólks.	Starf	segir	sitthvað	um	

kauphegðun,	 oft	 eru	 gerðar	 kröfur	 og	 reglur	 til	 vinnuklæðnaðar	 eftir	 vinnustöðum	og	

atvinnugreinum.	Skrifstofufólk	kaupir	sér	fín	föt	fyrir	vinnuna	á	meðan	iðnaðarfólk	kaupir	

sér	vinnuvesti	og	vinnuskó	 (Kanuk	o.fl.,	2010).	Efnahagsleg	staða	neytenda	hefur	mikil	

áhrif	á	kauphætti	þeirra.	Hátekjufólk	kaupir	dýrari	vörur	heldur	en	lágtekjufólk,	sem	kaupa	

aðallega	nauðsynjavörur	(Kotler	og	Keller,	2012).	

2.2 Þarfapýramídi	Maslow´s	

Sálfræðingurinn	Abraham	Maslow	er	talinn	vera	einn	áhrifamesti	sálfræðingur	tuttugustu	

aldarinnar.	Hann	þróaði	þarfapýramídann	(e.	hierarchy	of	needs)	til	þess	að	greina	betur	

vöxt	einstaklinga	og	hvernig	þeir	ná	hámarksupplifun	(Askegaard	o.fl.,	2010).	Pýramídinn	

sýnir	að	fólk	er	drifið	áfram	af	sínum	eigin	þörfum	sem	skiptast	í	fimm	undirliggjandi	þætti	

eftir	mikilvægi,	eins	og	sjá	má	á	mynd	1.	Samkvæmt	Maslow	er	ólíklegt	að	einstaklingar	

hoppi	yfir	þrep	án	þess	að	fullnægja	fyrri	þörf	(Maslow,	1943).	 		
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Neðsta		þrepið	í	pýramídanum	og	það	sem	skiptir	hvað	mestu	máli,	eru	líkamlegar	þarfir	

(e.	physiological	needs)	sem	eru	grundvallaratriði	fyrir	einstaklinga	til	að	lifa	af.	Um	er	að	

ræða	fæði	og	húsaskjól.	Maður	sem	er	svangur	sækist	meira	í	það	að	seðja	hungrið	eða	í	

vellíðan,	heldur	en	að	inntaka	ákveðið	prótein-	og	vítamínmagn.	Aftur	á	móti,	er	möguleiki	

að	 uppfylla	 hungrið	 með	 öðrum	 aðferðum,	 eins	 og	 með	 sígarettum	 eða	 vatni.	

Óumdeilanlega	eru	líkamlegar	þarfir	veigamesta	þrepið	í	pýramídanum.	Manneskja	sem	

skortir	mat,	öryggi,	ást	og	virðingu	mun	að	öllum	líkindum	seðja	hungrið	áður	en	hann	

reynir	 að	 uppfylla	 aðrar	 þarfir.	 Ef	 þörfunum	 er	 ekki	 sinnt	 einkennist	 einstaklingur	 af	

líkamlegum	þörfum,	öllum	hinum	þörfunum	gæti	einfaldlega	verið	ýtt	í	bakgrunninn	eða	

þær	gætu	horfið.	Næst	á	eftir	líkamslegum	þörfum	koma	öryggisþarfir	(e.	safety	needs)	

en	eins	og	orðið	gefur	til	kynna	er	um	að	ræða	þörf	fyrir	öryggi	og	vernd	hvort	sem	átt	er	

við	líkamlegt	öryggi,	atvinnuöryggi,	öryggi	eigna,	heilsu	eða	fjölskyldu.	Þriðja	þrepið	eru	

félagslegar	þarfir	(e.	social	needs).	Undir	þær	fellur	vinátta,	samneyti	og	ást.	Manneskja	

sem	áður	gat	ekki	hugsað	um	neitt	annað	en	hversu	svöng	hún	væri,	hefur	nú	löngun	í	

ástúðleg	samskipti	við	aðra	manneskju.	Maslow	segir:	„Þegar	þörf	er	fullnægt,	er	hún	ekki	

lengur	þörf“.	Þannig	gæti	einstaklingurinn	einfaldlega	gleymt	því	að	einu	sinni	var	hann	

það	svangur	að	hann	yrti	ekki	á	ást.	Fjórða	þrepið	kallast	viðurkenning	(e.	esteem	needs)	

og	fjallar	um	sjálfsálit	og	stöðu	einstaklinga	í	samfélaginu.	Allar	manneskjur,	með	nokkrum	

undantekningum,	 hafa	 þá	 þörf	 fyrir	 stöðugt	 og	 vel	 uppbyggt	 sjálfsálit,	 sjálfsvirðingu,	

sjálfsöryggi	 eða	 virðingu	 annarra.	 Uppfylling	 á	 viðurkenningu	 leiðir	 til	 tilfinninga	 af	

sjálfsöryggi,	virði,	styrkingu,	getu	og	nægjanleika	þegar	kemur	að	því	að	vera	gagnlegur	

og	nauðsynlegur	í	heiminum.	Síðasta	þrepið	og	það	þrep	sem	hefur	hvað	minnst	áhrif	á	

einstaklinga,	 er	 þörf	 fyrir	 sjálfstjáningu	 (e.	 self-actualization	 needs).	 Það	 er	 hluti	 af	

Sjálfstjáning

Viðurkenning

Félagslegar	þarfir

Öryggisþarfir

Líkamlegar	þarfir

Mynd	1:	Þarfapýramídinn	(Maslow,	1943)	
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sjálfsþroska	þegar	einstaklingur	uppgötvar	getu	sína	og	tekst	á	við	þá	löngun	að	vera	allt	

sem	hann	er	fær	um	að	vera.	Sjálfstjáning	getur	verið	mjög	mismunandi	eftir	fólki.	Hjá	

einum	getur	það	tengst	því	að	ná	sem	lengst	í	 íþróttum,	hjá	öðrum	getur	það	verið	að	

verða	hið	fullkomna	foreldri	og	hjá	þeim	þriðja	getur	það	verið	myndlist	(Maslow,	1943).	

Í	nútímasamfélagi	hafa	ýmsar	breytingar	orðið	frá	því	sem	áður	var.	Nú	á	dögum	

hefur	fólk	þörf	fyrir	Internetið	sem	verður	stærri	partur	af	lífi	þess	með	hverjum	deginum	

sem	líður.	Sumir	segja	að	netið	sé	orðið	nýtt	þrep	í	Maslow	pýramídanum	og	ekki	nóg	

með	það	heldur	hefur	því	verið	haldið	fram	að	það	sé	neðsta	og	því	mikilvægasta	þrepið.	

Því	hefur	ekki	verið	bætt	við	enn	sem	komið	er	en	einn	daginn	getur	sá	tími	komið	þar	

sem	þetta	breytist	í	raunveruleika.	Við	treystum	á	Internetið	á	hverjum	degi,	til	að	koma	

okkur	 frá	 A	 til	 B,	 til	 að	 eiga	 samskipti	 við	 nákomna,	 til	 að	 auðvelda	 okkur	 vinnu	 o.fl.	

Internetið	hefur	umbreytt	því	hvernig	við	hugsum	(Majumdar,	2015).	

Þarfapýramídi	Maslow´s	 getur	 verið	 hjálplegur	 en	 þetta	 eru	 ekki	 algildar	 reglur.	

Menningarheimarnir	eru	ólíkir	og	það	fer	eftir	fólki	hvað	það	telur	vera	mikilvægara	en	

annað.	Hjá	sumum	geta	öryggisþarfir	vegið	meira	en	líkamlegar	þarfir	og	öfugt	(Askegaard	

o.fl.,	2010).	

2.3 Kaupákvörðunarferli	

Ekki	er	algilt	að	sá	sem	nýtir	sér	vöruna	sé	sá	sem	tekur	endanlega	ákvörðun	um	kaup	á	

henni.	Markaðsfólk	þarf	að	þekkja	hver	verslar	í	matinn,	kaupir	heimilistækin	eða	bílinn	á	

heimilið.	Mikilvægt	er	að	skilgreina	hvað	hefur	áhrif	á	kaupákvörðun	og	hvaða	hlutverki	

hver	og	einn	gegnir	í	ferlinu,	í	hvert	skipti	fyrir	sig	(Askegaard	o.fl.,	2010).		

Kaupákvörðunarferlið	 (e.	 buying	 decision	 process)	 var	 formlega	 kynnt	 af	 John	

Dewey	árið	1910	og	var	það	hannað	í	þeim	tilgangi	að	skilgreina	og	afmarka	þau	hlutverk	

sem	 nefnd	 voru	 hér	 að	 ofan.	 Hugmyndin	 hefur	 stækkað	 og	 þróast	 í	 gegnum	 árin,	 en	

upphaflega	leiðarljósið	er	enn	mjög	mikilvægt	fyrir	reynslu	nútímaneytenda	(Bruner	II	og	

Pomazal,	1988).	Stór	fyrirtæki	reyna	að	skilja	kaupákvörðunarferli	fólks	til	fulls	til	þess	að	

leita	svara	við	spurningum	á	borð	við	hvað,	hvar	og	hversu	mikið	neytendur	eru	að	versla	

(Askegaard	o.fl.,	 2010).	 Svo	kallað	þrepamódel	 (e.	 stage	model)	hefur	 verið	þróað	um	

kaupákvörðunarferlið,	sjá	mynd	2.	Vanalega	fara	neytendur	í	gegnum	öll	fimm	þrepin,	en	

mögulegt	er	að	fella	niður	sum	þrep	ef	varan	er	ódýr	eða	orðin	að	vanakaupum	(Kotler	og	

Keller,	2012).		
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2.3.1 Þörf	er	viðurkennd		

Einstaklingar	uppgötva	ákveðna	þörf	eða	vöntun	fyrir	vöru	og	þá	

fyrst	 hefst	 kaupákvörðunarferlið.	 Vöntun	 getur	 vaknað	 vegna	

innri	eða	ytri	áhrifa.	 Innri	áhrif	eru	grunnþarfir	eins	og	hungur,	

þorsti	 og	 húsaskjól.	 Ytri	 áhrif	 eru	 félagslegir	 þættir,	 eins	 og	

löngun	í	snjalltæki	eða	þú	sérð	áhrifavalda	auglýsa	vöru	og	núna	

langar	 þig	 í	 hana	 (Olson	 og	 Peter,	 2008).	 Markaðir	 þurfa	 að	

þekkja	þær	kringumstæður	sem	kalla	á	tiltekna	þörf	með	því	að	

safna	saman	upplýsingum	frá	 fjölda	viðskiptavina.	Þegar	því	er	

lokið	 geta	 fyrirtæki	 unnið	 áætlanir	 um	 markaðssetningu	 sem	

kveikir	áhuga	neytenda	(Kotler	og	Keller,	2012).	

2.3.2 Upplýsingaöflun	

Eftir	 að	 þörf	 er	 viðurkennd	 og	 henni	 er	 fullnægt	 er	 komið	 að	

upplýsingaöflun	(e.	information	search).	Algengasta	leiðin	til	að	

afla	sér	upplýsinga	er	 í	gegnum	vini	og	vandamenn	en	slíkir	

miðlar	 kallast	 persónulegir	 miðlar	 (e.	 personal	 media).	

Neytendur	geta	einnig	aflað	sér	upplýsinga	í	gegnum	Internetið	og	auglýsingar.	Þeir	miðlar	

nefnast	 viðskiptamiðlar	 (e.	 commercial	 media)	 og	 eru	 þeir	 sífellt	 að	 verða	 algengari.	

Almenningsmiðlar	(e.	public	media)	eru	þeir	miðlar	þar	sem	neytendur	fá	upplýsingar	í	

gegnum	 fjölmiðlun.	 Síðast	 en	ekki	 síst	 er	 hægt	 að	nefna	 tilraunamiðla	 (e.	 experiential	

media)	og	snúast	þeir	um	skoðun	og	prófun	á	vöru	(Kotler	og	Keller,	2012).	 Internetið	

hefur	breytt	upplýsingaöflun	neytenda	undanfarin	ár,	ekki	síst	vegna	þess	að	neytendur	

hafa	aldrei	áður	haft	eins	mikinn	aðgang	að	upplýsingum.	Margir	treysta	á	vefsíður	til	þess	

að	auðvelda	sér	upplýsingaöflunina	og	þar	með	kaupákvörðunarferlið.	Neytendur	flakka	

á	milli	netheima	og	raunheima	til	að	geta	borið	saman	vörur	og	fundið	þær	vörur	sem	

henta	 þeim	 best.	 Áhrifavaldar	 eru	 einnig	 nýjung	 í	 upplýsingaöflun,	 þar	 sem	þeir	 deila	

reynslusögum	sínum	af	vöru	eða	þjónustu	með	fylgjendum	sínum	(Kurtkoti,	2016).	

2.3.3 Lagt	mat	á	valkosti	

Nú	þegar	neytendur	eru	búnir	að	afla	sér	upplýsinga	um	vörur	eða	þjónustu	mynda	þeir	

sér	skoðun	gagnvart	vörumerkjum	og	notfæra	sér	þær	upplýsingar	sem	þeir	söfnuðu	til	

Mynd	2:	Kaupákvörðunarferli	
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að	ákveða	hvaða	vara	hentar	þeim	best.	Ekkert	eitt	ferli	er	notað	af	öllum	neytendum	eða	

af	 einum	 neytanda	 í	 öllum	 kaupaðstæðum	 (Kotler	 og	 Keller,	 2012).	 Algengt	 er	 að	

netverslanir	bjóði	upp	á	afsláttakóða,	fríar	heimsendingar	og	fjölbreytta	greiðslumáta	til	

að	hafa	áhrif	á	valkosti	neytenda	(Wu	o.fl.,	2014)	

2.3.4 Ákvörðun	um	kaup	

Núna	er	komið	að	vörukaupunum	sjálfum.	Þegar	ákvörðun	um	kaup	á	vöru	og	þjónustu	

er	 tekin	 geta	 neytendur	 horft	 til	 vörumerkis,	 seljanda,	 magns,	 tímasetningar,	

greiðslumáta	o.s.frv.	(Olson	og	Peter,	2008).	Einstaklingar	geta	svo	lagt	mat	á	og	valið	vöru	

eftir	mismunandi	leiðum	út	frá	þessum	þáttum.	Skoðanir	annarra	og	óvæntar	aðstæður	

geta	breytt	ákvörðun	neytenda	á	vörukaupum.	Þegar	skoðanir	annarra	á	vörunni	eru	ekki	

eins	og	neytendur	bjuggust	við	er	 líklegt	að	þeir	 skipti	um	skoðun.	Einnig	ef	hagkerfið	

breytist	skyndilega	til	hins	verra	eða	laun	neytenda	lækka	kallast	það	óvæntar	aðstæður	

sem	gætu	haft	áhrif	á	kaup	neytenda	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Árið	 1960	 lagði	 Reymond	Bauer	 til	 að	 það	ætti	 að	 líta	 á	 neytendahegðun	 sem	

ákveðna	 áhættu.	 Í	 gegnum	 tíðina	 hefur	 bæst	 við	 tillögu	 Bauer	 og	 í	 dag	 eru	 þessir	

áhættuþættir	orðnir	sex	talsins,	þeir	eru:	

Hagnýt	áhætta	(e.	functional	risk)	–	varan	stenst	ekki	væntingar.	

Líkamleg	áhætta	(e.	physical	risk)	–	varan	skapar	ógnun	við	líkamlega	vellíðan	eða	

heilsu.	

Fjárhagsleg	áhætta	(e.	financial	risk)	–	varan	er	ekki	virði	þess	verðs	sem	greitt	er.	

Félagsleg	áhætta	(e.	social	risk)	–	varan	leiðir	til	óþæginda	fyrir	framan	aðra.	

Sálfræðileg	áhætta	(e.	psychological	risk)	–	varan	hefur	áhrif	á	andlega	vellíðan	

notandans.	

Tímaáhætta	(e.	time	risk)	–	bilun	á	vöru	veldur	fórnarkostnaði	við	að	finna	aðra	

fullnægjandi	vöru.	

Sú	ákvörðun	einstaklinga	að	breyta,	fresta	eða	einfaldlega	forðast	ákvörðun	á	kaupum	er	

undir	miklum	áhrifum	frá	einum	eða	fleiri	tegundum	áhættuþátta	(Kotler	og	Keller,	2012)	
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2.3.5 Hegðun	eftir	kaup	

Síðasta	þrepið	í	kaupákvörðunarferlinu	er	hegðun	eftir	kaup.	Neytendur	meta	hvort	kaup	

þeirra	 hafi	 staðist	 væntingar	 og	 ánægju.	 Ef	 varan	 stenst	 ekki	 væntingar,	 þá	 upplifa	

neytendur	óánægju	en	ef	varan	stenst	væntingar	upplifa	þeir	ánægju	 (Olson	og	Peter,	

2008).	Þessi	atriði	hafa	áhrif	á	það	hvort	neytendur	haldi	áfram	að	versla	vöruna,	ásamt	

því	hvort	þeir	mæla	með	henni.	Því	er	mikilvægt	fyrir	markaðs-	og	sölufólk	að	lofa	ekki	

upp	í	ermina	á	sér	og	sýna	ábyrgð	ef	viðskiptavinur	er	óánægður	(Kotler	og	Keller,	2012).	
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3 Verslanir	

3.1 Hefðbundin	verslun	

Hefðbundin	verslun	(e.	brick	and	mortar)	vísar	til	áþreifanlegrar	verslunar.	Hugtakið	er	oft	

notað	 til	 að	 vísa	 til	 fyrirtækis	 sem	 á	 eða	 leigir	 fasteign	 undir	 verslun,	 vöruhús	 eða	

framleiðslu.	Þessi	fyrirtæki	stunda	einungis	viðskipti	augliti	til	auglits	við	viðskiptavini	sína.	

Hefðbundin	verslun	hefur	þann	möguleika	að	bjóða	upp	á	upplifun,	ásamt	því	að	verslanir	

geta	 boðið	 viðskiptavinum	 að	 prófa	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Auk	 þess	 geta	 viðskiptavinir	

samstundis	fundið	fyrir	ánægju	þegar	þeir	versla	við	hefðbundnar	verslanir,	þar	sem	þeir	

fá	vöruna	sína	strax	í	hendur	(Enders	og	Jelassi,	2000).	Í	viðtali	við	verslunarstjóra	í	fatabúð	

(sjá	viðauka	3)	fengust	þær	upplýsingar	að	fólk	vill	versla	við	hefðbundnar	verslanir	því	

þar	fær	það	persónulega	þjónustu.	Einnig	vilja	neytendur	fá	að	snerta	og	máta	vörur	ef	

um	flík	er	að	ræða.	Vara	getur	haft	ýmsa	eiginleika	sem	neytendur	sjá	ekki	á	myndum	á	

Internetinu	sem	þeir	sjá	síðan	þegar	komið	er	í	verslunina.	

Sumir	neytendur	eru	varir	um	sig	þegar	kemur	að	því	að	gefa	upp	kortaupplýsingar	

á	 Internetinu	 og	 kjósa	 þess	 vegna	 að	 versla	 við	 hefðbundnar	 verslanir.	 Vegna	

áþreifanleika	þeirra	tengja	margir	réttmæti	við	hefðbundna	verslun,	sem	stuðlar	oft	að	

auknu	trausti	(Ko	og	Roztocki,	2009).	Vefsíður	þessara	fyrirtækja	eru,	ef	þær	eru	til	staðar,	

einungis	notaðar	 til	 að	miðla	upplýsingum	um	 fyrirtækið,	 vörur	og	þjónustu	 fyrirtækis	

ásamt	staðsetningu	þess	(Saeed	o.fl.,	2003).	

Nú	á	dögum	þurfa	smásalar	að	búa	til	áferð	og	samskipti	fyrir	viðskiptavini	sína,	

vegna	 komu	 netverslana.	 Viðskiptin	 fjalla	 um	 að	 búa	 til	 vináttu	 og	 gera	 viðskiptin	

persónuleg.	Verslunarupplifun	er	lykilhluti	kaupákvörðunar	og	gerir	það	að	verkum	að	í	

mörgum	tilvikum	eru	smásalar	eins	og	leikhús.	Mat	neytenda	á	verslunum	og	vörum	má	

ráðast	 af	 þeirri	 „sýningu“	 sem	 þeir	 sjá.	 Leikarinn	 (t.d.	 sölumaður),	 umhverfið	 (t.d.	

verslunarumhverfið)	 og	 leikmunir	 (t.d.	 uppstilling	 búðar)	 hafa	 áhrif	 á	 mat	 neytenda	

(Olenski,	2018).		

3.1.1 Blönduð	verslun	

Núorðið	 selja	 flestar	 verslanir	 bæði	 í	 gegnum	 netverslun	 og	 yfir	 búðarborðið.	 Þær	

verslanir	kallast	blandaðar	verslanir	(e.	brick	and	click).	Þá	er	átt	við	þær	verslanir	sem	

hafa	bætt	við	sig	netsíðu	fyrir	upplýsingar	og	viðskipti	á	vefnum	(Kuan	og	Bock,	2007).	
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Árekstrar	 geta	orðið	 við	milliliði	 þegar	 fyrirtæki	 ákveður	 að	 fara	 einnig	 út	 í	 viðskipti	 á	

Internetinu.	Framleiðendur	reyna	að	komast	að	samkomulagi	við	dreifiaðila	um	hvernig	

hægt	sé	að	láta	hvort	tveggja	ganga	upp,	til	dæmis	með	því	að	bjóða	upp	á	aðrar	vörur	á	

Internetinu,	bjóða	dreifiaðilum	hærri	sölulaun	og	gefa	þann	möguleika	að	panta	vörur	á	

Internetinu	en	dreifingaraðilar	sjái	um	afhendingu	og	greiðslu	á	vörum	(Kotler	og	Keller,	

2012).		

3.2 Netverslun	

Netverslun	(e.	e-commerce)	notar	Internetið	til	að	framkvæma	og	auðvelda	sölu	á	vöru	

eða	þjónustu.	Sala	á	netverslunum	hefur	sprungið	út	og	blómstrað	á	síðustu	árum,	en	það	

er	ástæða	fyrir	því.	Netverslanir	veita	aukin	þægindi,	upplýsingar	og	persónulega	reynslu	

fyrir	geysistóran	hóp	ólíkra	neytenda	og	fyrirtækja.	Möguleiki	er	fyrir	netverslanir	að	selja	

vörur	á	lægra	verði	en	hefðbundnar	verslanir	með	því	að	spara	kostnað	við	búðarrými,	

starfsfólk	og	viðhald	(Kotler	og	Keller,	2012).	Þó	er	almennur	misskilningur	að	netverslanir	

stuðli	 að	 fækkun	 stöðugilda	 og	 þá	 aðallega	 sölumanna.	 Sannleikurinn	 er	 sá	 að	 þeim	

fækkar	ekki,	heldur	er	hlutverk	þeirra	að	breytast.	Nú	ver	markaðs-	og	sölufólk	meiri	tíma	

í	 að	 veita	 viðskiptavinum	 sínum	 betri	 þjónustu	 (Viðskiptablaðið,	 2016).	 Netverslanir	

keppa	í	þremur	helstu	þáttum	viðskipta.	Þessir	þættir	eru;	samskipti	við	neytendur	sem	

eiga	sér	stað	í	gegnum	vefsíðu,	afhendingar	og	getan	til	að	takast	á	við	vandamál	þegar	

þau	eiga	sér	stað	(Kotler	og	Keller,	2012).		

	 Kostir	 við	 netverslanir	 eru	 þeir	 að	 rannsóknarvinnan	 er	 gerð	 heima,	 það	 er	

auðveldara	 að	 gera	 verðsamanburð,	 formið	 felur	 í	 sér	 tímasparnað,	 fjölbreyttara	

vöruúrval	þar	sem	allur	heimurinn	er	undir	og	það	er	opið	allan	sólarhringinn.	Gallarnir	

felast	meðal	 annars	 í	 smæð	markaðsins.	 Við	 erum	 fámenn	 þjóð	 í	 stóru	 landi,	 sem	 er	

viðkvæm	fyrir	erlendri	samkeppni.	Sendingarkostnaður	er	hár,	þar	sem	við	njótum	ekki	

sömu	 stærðarhagkvæmni	 og	 nágrannar	 okkar.	 Birgðahald	 er	 einnig	 dýrt	 og	 mikil	

nýsköpunarþörf	sem	verslanir	þurfa	að	fylgja	svo	þær	verða	ekki	undir.	

	 Í	viðtali	við	verslunarstjóra	fengust	þær	upplýsingar	að	afsláttardagar	væru	oftast	

á	Internetinu	til	þess	að	hífa	upp	söluna	þar.	Þetta	reynist	stundum	erfitt	fyrir	verslanir	

því	neytendur	ætlast	oft	til	þess	að	afslættirnir	gildi	líka	í	verslunum,	sem	er	oftast	ekki	

raunin.	Algengt	er	að	það	sé	mjög	rólegt	í	búðum	á	þessum	afsláttardögum,	en	það	munar	

samt	sem	áður	ekki	oft	á	sölutölum,	þar	sem	flestar	verslanir	selja	bæði	í	hefðbundinni	
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verslun	og	netverslun.	Stafrænn	mánudagur	(e.	Cyber	Monday)	og	dagur	einhleypra	(e.	

singles	day)	eru	farnir	að	láta	sjá	sig	í	fleiri	og	fleiri	netverslunum	en	áður.	Nokkrum	dögum	

fyrir	 þessa	 afsláttadaga	 fær	 verslunarstjórinn	heilmikið	 af	 fólki	 inn	 í	 búðina	hjá	 sér	 að	

skoða	og	máta	vörur.	Viðskiptavinir	gera	þetta	til	að	vera	undirbúnir	fyrir	afsláttardaginn.	

Mikið	 af	 fólki	 sem	 er	 í	 næturvinnu	 verslar	 í	 gegnum	 Internetið	 á	 afsláttardögum	 því	

afslættirnir	 byrja	 oftast	 á	 miðnætti.	 Fólk	 er	 að	 versla	 klukkan	 þrjú	 að	 nóttu	 sem	

verslunarstjóranum	fannst	mjög	furðulegt	að	sjá	þegar	netverslanir	urðu	vinsælli.	Hann	

segir	einnig	að	mikið	af	 jólainnkaupum	fari	 fram	 í	gegnum	 Internetið	 til	þess	að	spara	

neytendum	tíma.	

Miklar	 væntingar	 viðskiptavina	 og	 þróun	 erlendra	 netverslana	 eru	 heljarinnar	

ógnun	fyrir	íslenskar	verslanir	en	það	getur	einnig	verið	tækifæri	þar	sem	það	er	tími	til	

kominn	að	taka	sig	á	og	styrkja	íslenskar	netverslanir	(Edda	Blumenstein,	2017).		

3.2.1 Algjör	netfyrirtæki	

Algjör	netfyrirtæki	(e.	pure-click	companies)	eru	þau	fyrirtæki	sem	hafa	hleypt	af	stokki	

vefsíðu	án	 fyrri	 tilvistar	 sem	 fyrirtæki	 -	 til	 dæmis	Google	og	Amazon	 (Kotler	og	Keller,	

2012).	Þessi	 fyrirtæki	eiga	einungis	samskipti	við	viðskiptavini	sína	 í	gegnum	Internetið	

(Enders	og	Jelassi,	2000).	Í	dag	er	Amazon	ein	mesta	ógn	verslunar-	og	þjónustufyrirtækja	

þar	sem	vefsíðan	selur	allt	frá	heimilistækjum	til	matvæla	og	sendir	vörurnar	beint	heim	

að	dyrum	(Edda	Blumenstein,	2017).	
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4 Breytt	kauphegðun	

4.1 Internetið	
Til	 að	ná	árangri	 á	markaði	þurfa	 fyrirtæki	 stöðugt	að	 fylgjast	með	verðum,	 tilboðum,	

þátttöku	viðskiptavina	og	hegðun	samkeppnisaðila.	Síðast	en	ekki	síst	þurfa	fyrirtæki	að	

aðlagast	 breytingum.	 Ef	 þau	 gera	 það	 ekki,	 geta	 þau	 átt	 á	 hættu	 að	 verða	 útrýmt	 af	

samkeppnisaðilum	(Priporas	o.fl.,	2017).	Internetið	er	að	gerbreyta	því	hvernig	neytendur	

hafa	samskipti	við	fyrirtæki	og	einnig	við	hvern	annan.	Internetið	leyfir	okkur	að	staðsetja	

alls	 konar	 vörur	 frá	 öllum	 heimshornum	 og	 veitir	 neytendum	 vettvang	 til	 að	 deila	

skoðunum	og	mæla	með	vörum.	Nú	á	dögum	ganga	allir	um	með	snjallsíma	í	vasanum	

sem	veitir	 aðgang	að	endalausum	upplýsingum.	Neytendur	hafa	aldrei	haft	eins	mikið	

aðgengi	að	upplýsingum.	Ófyrirsjáanleg	kauphegðun	neytenda	hefur	áhrif	á	alla	smásala,	

hvað	varðar	umfram	birgðastöðu	eða	skort	á	birgðum.	Þetta	kallar	á	þörf	fyrir	auknum	

samskiptum	milli	 rekstrar	 og	markaðsstarfs	 innan	 smásölukerfisins	 (Ramanathan	 o.fl.,	

2017).		

Í	 júlí	2016	voru	329.967	Íslendingar	með	netaðgang	(Central	 Intelligence	Agency,	

2016).	Það	er	ekki	hægt	að	mæla	gegn	því	að	Internetið	hefur	ýmsa	góða	kosti	í	för	með	

sér	og	 fólk	er	alltaf	 að	 treysta	 Internetinu	meira	og	meira	 fyrir	upplýsingunum	sínum.	

Hugsanlegt	vandamál	sem	gæti	fylgt	þessum	ávinningi	er	þó	tap	á	friðhelgi	einkalífsins	og	

versnandi	hefðbundin	félagsleg	samskipti,	þar	sem	fólk	eyðir	meiri	tíma	á	Internetinu.		

4.2 Nútímaneytendur	

Nútímaneytendur	 (e.	 modern	 consumers)	 eru	 þeir	 neytendur	 sem	 búa	 við	 meira	

vöruúrval	en	áður	og	á	hugtakið	oftast	við	íbúa	í	hinum	vestræna	heimi.	Nútímaneytendur	

eru	frjálsari	þegar	kemur	að	því	að	velja	vörur,	þjónustu	og	starfsemi	sem	auðkenna	þá	

sjálfa	og	búa	á	sama	hátt,	til	félagslega	sjálfsmynd	(e.	social	identity)	sem	þeir	miðla	til	

annarra.	Val	á	vöru	og	þjónustu	býr	til	yfirlýsingu	um	persónulegan	stíl	einstaklinga	og	um	

hvernig	týpu	þeir	kjósa	að	tengja	sig	við	eða	jafnvel	hvaða	týpu	sem	þeir	kjósa	að	forðast	

(Askegaard	o.fl.,	2010).	

Að	sögn	verslunarstjóra	ætlast	neytendur	til	að	fá	vörurnar	afhentar	samdægurs	og	

fá	svar	á	þeirri	mínútu	sem	þeir	panta	vörurnar	um	það	hvar	þeir	geti	sótt	hana	og	hvenær.	

Mjög	margir	neytendur	eru	með	þessar	væntingar,	líka	á	stórum	afsláttardögum	eins	og	
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á	degi	einhleypra.	Margar	netverslanir	eru	með	vefsíðu	sína	tengda	við	birgðastöðu	en	

alls	ekki	allar.	Kaupendur	ætlast	til	þess	að	fá	vöruna	sem	þeir	keyptu	og	stundum	reynist	

það	erfitt	því	birgðastaða	getur	verið	röng	eða	ekki	til	staðar.	

Í	 tengslum	 við	 þessa	 umræðu	 var	 rætt	 var	 við	 Söndru	 Arnardóttur	 (munnleg	

heimild,	 25.	 mars	 2019)	 verkefnastjóra	 Smáralindar	 um	 það	 hvernig	 hún	 telur	

kauphegðun	neytenda	vera	að	breytast.	Að	hennar	mati	eru	nútímaneytendur	farnir	að	

undirbúa	sig	áður	en	þeir	mæta	í	verslanir,	þeir	skoða	á	Internetinu	og	kanna	hvað	er	í	

boði	áður	en	þeir	ákveða	að	fara	í	viðkomandi	verslun.	Það	er	því	mikilvægt	að	verslanir	

séu	með	vöruframboð	sitt	 sýnilegt	á	 Internetinu,	hvort	 sem	það	er	 í	netverslun	eða	á	

samfélagsmiðlum.	Það	er	auðveldara	fyrir	fólk	að	gera	samanburð,	t.d.	á	verði,	þannig	að	

verslanir	þurfa	að	passa	sig	að	vera	samkeppnishæfar.	Með	aukinni	vefverslun	er	fólk	ekki	

bara	að	versla	á	þessum	hefðbundna	opnunartíma	heldur	fara	kaupin	jafnvel	fram	uppi	í	

rúmi	þegar	fólk	er	að	fara	að	sofa.	Sandra	telur	að	þetta	ýti	undir	að	fólk	versli	án	þess	að	

um	fyrirætlun	sé	að	ræða	(e.	spontaneous	shopping).	

4.2.1 Kynslóð	Z	
Þeir	 sem	eru	unglingar	 á	þeim	 tíma	 sem	þessi	 rannsókn	 var	 gerð	 kallast	 kynslóð	Z	 (e.	

generation	Z),	en	það	eru	þeir	einstaklingar	sem	fæddust	eftir	1995	(Bassiouni	og	Hackley,	

2014).	 Þessir	 einstaklingar	 urðu	 fyrir	 áhrifum	 farsíma	 og	 snjallsíma	 frá	 barnæsku	

(McCrindle	og	Wolfinger,	2010).	Kynslóð	Z	er	vel	menntuð,	hefur	góða	tæknikunnáttu,	

ásamt	því	að	vera	hugmyndarík	og	skapandi.	Þetta	er	fyrsta	kynslóðin	sem	er	fædd	inn	í	

stafrænan	heim,	hún	býr	á	Internetinu	og	getur	átt	í	stöðugum	samskiptum	við	uppáhalds	

vörumerkin	sín.	Kynslóð	Z	er	áskorun	fyrir	smásala	þar	sem	þeir	haga	sér	öðruvísi	en	fyrri	

kynslóðir	og	þessi	hegðun	getur	leitt	til	breyttrar	kauphegðunar	(Schlossber,	2016).	Wood	

(2013)	fullyrðir	að	fjórar	breytingar	séu	líklegar	til	að	einkenna	kynslóð	Z	sem	neytendur.	

Þetta	eru	þörf	fyrir	nýsköpun,	þægindi,	öryggi	og	veruleikaflótti	(e.	escapism).	Kynslóð	Z	

hefur	hærri	væntingar,	enga	tryggð	við	vörumerki	og	er	meira	annt	um	upplifun	heldur	

en	hluti	(Schlossber,	2016).	

Það	eru	nokkrar	uppgötvanir	sem	þúsaldarkynslóðin	(e.	millenials)	og	kynslóð	Z	gæti	

talið	nýjar,	 en	eru	það	 í	 raun	og	 veru	ekki.	 Í	 dag	bjóða	 aha.is	 og	 fleiri	 fyrirtæki	 upp	á	

matarinnkaup	 í	 gegnum	 Internetið,	þar	 sem	einstaklingar	 velja	 sér	matvæli	 og	ákveða	

hvort	þeir	ætla	sér	að	sækja	vörurnar	eða	fá	þær	sendar	heim	til	sín	(aha.is,	e.d.).	Þetta	er	
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nýjung	sem	kom	með	tækninni,	en	þetta	er	ekki	alveg	nýtt	 fyrirkomulag.	 Í	gamla	daga	

pöntuðu	einstaklingar	í	litlum	bæjum	vörur	í	gegnum	símann	og	voru	þær	síðan	keyrðar	

heim	til	þeirra	á	 föstudögum.	Þetta	er	sama	fyrirkomulag	nema	núna	er	búið	að	bæta	

tækninni	við.	

Framfarir	í	læknavísindum	og	bætt	heilsumeðvitund	hafa	það	í	för	með	sér	að	fólk	

starfar	lengur	á	vinnumarkaði	svo	mikilvægt	er	fyrir	fyrirtæki	að	skilja	að	kynslóðir	geta	

verið	ólíkar.	Þúsaldarkynslóðin	og	kynslóð	Z	leitast	við	að	hafa	meira	jafnvægi	milli	vinnu	

og	 persónulegs	 lífs	 síns.	 Þessir	 einstaklingar	 vilja	 störf	 sem	 eru	 gefandi	 frá	 bæði	

fjárhagslegu	og	persónulegu	sjónarmiði	og	dvelja	ekki	á	sama	vinnustað	í	mörg	ár	heldur	

vilja	fjölbreytni	og	reynslu.	Hugarfar	þessara	kynslóða	er	öfugt	við	hugarfar	fyrri	kynslóðir	

þar	 sem	einstaklingar	 eru	 vanir	 að	 starfa	hjá	 sama	 fyrirtæki	 nánast	 alla	 starfsævi	 sína	

(Merrick,	2016).	

4.3 Persónuleg	þjónusta	
Lífsstíll	 neytenda	 er	 lykilþáttur	 í	mörgum	markaðsaðferðum	 (e.	marketing	 strategies).	

Neytendalífsstíll	vísar	til	þess	hvernig	neytendur	kjósa	að	eyða	tíma	sínum	og	peningum.	

Einnig	 tengist	 hann	 því	 hvernig	 neysluval	 endurspeglar	 gildi	 og	 smekk	 neytendanna.	 Í	

viðtali	 við	 verslunarstjóra	 kom	 í	 ljós	 að	 fólk	 vill	 miklu	 meiri	 þjónustu	 en	 margar	

netverslanir	bjóða	upp	á.	Netverslanir	eru	byrjaðar	að	bjóða	upp	á	netspjall	(Facebook	

skilaboð)	sem	er	svarað	jafnóðum.	Einnig	hringja	neytendur	í	verslanir	til	þess	að	fá	betri	

og	persónulegri	þjónustu	sem	getur	verið	erfitt	að	fylgja	eftir	þar	sem	útskýringar	á	vörum	

geta	reynst	erfiðar	og	langdregnar.	

Nýjasta	 nýtt	 í	 persónulegri	 þjónustu	 er	 hegðunartengd	 markaðsmiðlun	 (e.	

behavioural	targeting)	sem	vísir	í	að	kynna	fólk	fyrir	vörum	eða	þjónustu	með	auglýsingum	

sem	byggjast	á	Internetnotkun	þess.	Þróun	tækninnar	er	orðin	svo	mikil	að	í	dag	er	mjög	

auðvelt	 fyrir	 markaðsfólk	 að	 sérsníða	 þær	 auglýsingar	 sem	 neytendur	 sjá,	 að	 þeim	

(Zuiderveen	Borgesius,	2016).	Lykilhlutverk	verslana	 í	nútímasamfélagi	er	persónulegar	

vörur	og	þjónusta	sem	er	klæðskerasniðin	að	neytendum.	Verslanir	ná	þessu	markmiði	

með	því	að	prófa	vörur	og	þjónustu	í	sýndarveruleika,	með	snjalltækjum	og	með	því	að	

læra	í	skýjunum	(e.	learning	in	the	clouds).	Þessi	þráhyggja	á	gagnasöfnun,	hjálpar	að	veita	

ofur-persónulega	þjónustu	(e.	hyper-personalization).	Neytendur	vilja	ekki	sjá	auglýsingu	

sem	höfðar	ekki	til	þeirra.	Drifkraftur	fyrir	þróun	smásölu	er	að	byggja	upp	tengsl	milli	
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neytenda	 og	 smásala	 með	 því	 að	 auka	 persónuleika,	 umbreyta	 viðskiptavinum	 í	

aðdáendur	og	auka	líftímavirði	viðskiptavina	(Olson,	2018).	

Sumir	gagnrýnendur	segja	að	þetta	sé	bæði	bölvun	og	blessun,	þar	sem	stóru	fyrirtækin	

vita	hvert	við	förum	á	Internetinu	og	safna	saman	þeim	upplýsingum	(Olson,	2018).	Þann	

25.	maí	2018	tóku	ný	persónuverndarlög	gildi	á	Íslandi.	Lög	um	persónuvernd	og	vinnslu	

persónuupplýsinga	nr.	90/2018	eru	svohljóðandi:	

Þær	 endurbætur	 á	 evrópskri	 persónuverndarlöggjöf	 sem	 hér	 um	 ræðir	
samanstanda	 annars	 vegar	 af	 nýrri	 reglugerð	 um	 vernd	 einstaklinga	 í	
tengslum	 við	 vinnslu	 persónuupplýsinga	 og	 frjálst	 flæði	 slíkra	 upplýsinga	
(Evrópureglugerð)	og	hins	vegar	að	tilskipun	um	vernd	einstaklinga	í	tengslum	
við	 vinnslu	 persónuupplýsinga	 hjá	 löggæslu-	 og	 dómsyfirvöldum	
(löggæslutilskipun).		

Nýju	 persónuverndarlögin	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 getu	 fyrirtækja	 til	 að	 hafa	 þjónustu	 eins	

persónulega	og	mögulegt	er	þar	sem	lögin	munu	hafa	áhrif	söfnun,	geymslu	og	notkun	

gagna.	 Fyrirtæki	 þurfa	 samþykki	 frá	 viðskiptavinum	 til	 þess	 að	 fá	 að	 safnað	 saman	

upplýsingum	um	þau	(Edda	Blumstein,	2018).	

4.4 Samfélagsmiðlar	
Sá	vettvangur	sem	hefur	vaxið	hvað	hraðast	á	Internetinu	eru	svonefndir	samfélagsmiðlar	

(e.	social	media).	Samfélagsmiðlar	tengja	saman	fólk	frá	öllum	heimshornum	í	gegnum	

sýndarsamfélag	 (e.	virtual	community).	Meginmarkmið	samfélagsmiðla	er	að	auðvelda	

samskipti	og	miðla	efni	(Bukovina,	2016).		

Samfélagsmiðlasíður	hefjast	vanalega	með	 litlum	hópi	 stofnenda	sem	sendir	út	

boð	um	að	 gerast	meðlimur,	 af	 sinni	 eigin	 persónulegri	 síðu.	Á	 sama	hátt,	 senda	nýir	

meðlimir	boð	til	einstaklinga	innan	þeirra	netkerfa	og	svo	framvegis.	Þannig	hefur	umtal	

(e.	word	of	mouth)	orðið	aðaldrifkrafturinn	til	að	samfélagsmiðlar	eignist	nýja	meðlimi	

(Trusov	 o.fl.,	 2009).	 Tilkoma	 og	 viðurkenning	 samfélagsmiðla	 sem	 mikilvægs	 hlekks	 í	

daglegu	lífi	meirihluta	jarðarbúa,	hefur	breytt	viðskiptamynstri	svo	um	munar	því	ofgnótt	

af	samfélagsmiðlum	og	netverslunum	hefur	veitt	nútímaneytendum	mun	fleiri	valkosti	en	

áður.	 Þetta	 breytir	 verulega	 framleiðslu,	 flutningi	 og	 dreifingu	 margra	 smásala	 og	

framleiðenda	(Ramanathan,	2017).	Samfélagsmiðlar	auka	ekki	einungis	sölu	heldur	veita	

þeir	 aukna	 upplýsingaöflun,	 sérstaklega	 þar	 sem	 samskipti	 milli	 fyrirtækja	 og	

samfélagsmiðla	 veita	 notendum	 innsýn	 í	 vöruþróun	 (Lindsey-Mullikin	 og	 Borin,	 2017).	

Fyrir	smásala	veita	samfélagsmiðlar	boðleið	(e.	channel)	til	að	kynna	vörur	til	sölu,	en	ekki	
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eingöngu	 samskiptatækni	 eða	 kynningartækni.	 Kaupferli	 nútímans	 felur	 í	 sér	

samfélagsmiðlamöguleika	 ásamt	 núverandi	 vefsíðu	 fyrirtækja	 og	 staðsetningu	

hefðbundinnar	verslunar.	Í	mörgum	tilfellum	fer	sala	á	samfélagsmiðlum	fram	í	gegnum	

þriðja	aðila,	sem	getur	komið	í	veg	fyrir	að	mögulegir	viðskiptavinir	versli	við	fyrirtæki.	

Sumum	 finnst	 ennþá	 þægilegast	 og	 öruggast	 að	 versla	milliliðalaust,	 þ.e.a.s.	 beint	 við	

fyrirtækið.	(Lindsey-Mullikin	og	Borin,	2017).		

	 Möguleikinn	 til	 að	 kaupa	 strax,	 ásamt	 upplýsingagjöf	 frá	 vinum	og	 netmiðlum,	

dregur	verulega	úr	þeim	 tíma	 sem	neytendur	eyða	 í	 leit	 að	vöru,	mat	á	 tegundum	og	

ákvarðanatöku	um	að	kaupa.	Sumir	neytendur	gætu	jafnvel	keypt	vöruna	tafarlaust,	án	

frekari	úttektar.	Því	er	gott	fyrir	fyrirtæki	að	byggja	upp	samfélagsmiðla	þar	sem	hægt	er	

að	kaupa	vöruna	á	þeim	miðli,	í	stað	þess	að	þurfa	að	fara	inn	á	boðleið	fyrirtækis	og	leita	

að	vörunni	upp	á	nýtt	(Lindsey-Mullikin	og	Borin,	2017).	

	 Í	viðtali	við	verslunarstjóra	fengust	þær	upplýsingar	að	samfélagsmiðlar	á	borð	við	

Instagram,	 Snapchat	 og	 Facebook,	 hjálpi	 mjög	 mikið	 við	 sölu.	 Þetta	 á	 bæði	 við	 um	

verslanir	sem	nota	samfélagsmiðla	til	að	auglýsa	sig	og	um	áhrifavalda	sem	auglýsa	fyrir	

verslanir/vörumerki.	Þúsaldarkynslóðin	skilur	þetta	 fyrirkomulag	og	yfirleitt	er	 töluvert	

auðveldara	fyrir	einstaklinga	af	þeirri	kynslóð	að	versla	á	Internetinu	en	þá	sem	eldri	eru,	

að	sögn	verslunarstjóra.	Þessir	einstaklingar	fylgjast	mjög	mikið	með	áhrifavöldum	sem	

auglýsa	vörur	vel	og	oft	eru	þessar	auglýsingar	mjög	trúverðugar.	Áhrifavaldar	auglýsa	

vörurnar	eins	og	þetta	séu	þeirra	uppáhalds	vörur	og	eins	og	þær	séu	nánast	ómissandi.	

Verslunarstjórinn	segir	að	oftast	þegar	áhrifavaldar	auglýsa	vörur	fyrir	verslunina,	seljist	

hún	upp	á	nokkrum	klukkustundum.	Hann	telur	að	verslunin	selji	miklu	meira	í	gegnum	

áhrifavalda	heldur	en	í	gegnum	hefðbundna	miðla.	Yngri	neytendur	fylgjast	ekki	lengur	

með	 auglýsingum	 annars	 staðar	 en	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	

verslanir	þurfa	að	fylgja	því	markaðsplani	og	minnka	auglýsingar	á	öðrum	miðlum.	

4.5 Fjórða	iðnbyltingin	
Árið	 2016	 var	 kynnt	 til	 sögunnar	 nýtt	 hugtak	 sem	 vísar	 til	 tækniframfara	 eftir	 Klaus	

Schwab,	 stofnanda	 og	 stjórnarformanns	 Alþjóðaefnahagsráðsins.	 Um	 er	 að	 ræða	

hugtakið	 fjórða	 iðnbyltingin	 (e.	 fourth	 industrial	 revolution).	Við	stöndum	sem	vitni	að	

miklum	breytingum	í	öllum	atvinnugreinum	sem	einkennast	af	nýjum	viðskiptamódelum,	

röskun	á	skyldum	og	endurskipulagi	á	framleiðslu,	neyslu,	flutningi	og	afhendingamáta	
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(Schwab,	 2017).	 Fjórða	 iðnbyltingin	 gerir	 línurnar	 á	 milli	 líkamlegra,	 stafrænna	 og	

líffræðilegra	áhrifasviða	óskýrar.	Þegar	talað	er	um	fjórðu	iðnbyltinguna	er	að	mestu	leyti	

átt	 við	 gervigreind,	 Internethlutann,	 sýndarveruleika	 og	 viðbótarveruleika	 sem	 mun	

sennilega	eiga	sök	á	umfangsmiklum	samfélagsbreytingum	á	komandi	árum.	Mikil	áhætta	

fylgir	þessari	þróun	þar	sem	mögulegt	er	að	brjótast	inn	í	forrit	og	tölvur	(e.	cyber	hacking)	

(Schwab,	2017).	Ávinningur	tækninnar	er	svo	hraður	og	mikilfenglegur	að	samfélög	og	

starfssvið	eru	að	breytast	og	þau	munu	taka	frekari	breytingum	á	komandi	árum	(Ólafur	

Andri	Ragnarsson,	2018).	Störfum	mun	fara	fækkandi	og	hin	hefðbundni	vinnutími	er	að	

breytast	 (Schwab,	 2017).	 Nýleg	 rannsókn	 sýnir	 að	 28%	 líkur	 eru	 á	 því	 að	 íslenskur	

vinnumarkaður	 verði	 fyrir	 miklum	 breytingum	 eða	 að	 störf	 hverfi	 alveg	 vegna	

sjálfvirknivæðingar	(Huginn	Freyr	Þorsteinsson	o.fl.,	2019).		

	 Í	viðtali	við	verslunarstjóra	fengust	þær	upplýsingar	að	snjalltækjavæðingin	hafi	

breytt	miklu	 á	 smásölumarkaði.	 Allt	 gangi	miklu	 hraðar	 fyrir	 sig	 en	 áður.	 Vefverslanir	

innleiði	nýja	tækni	sem	er	oftast	mjög	dýr	en	salan	bæti	það	svo	sannarlega	upp.	

4.5.1 Gervigreind	
Þegar	talað	er	um	gervigreind	(e.	artificial	Intelligence,	AI)	er	átt	við	tölvur	sem	skynja	og	

gera	sér	grein	fyrir	umhverfinu	í	kringum	sig.	Þær	taka	síðan	eigin	ákvarðanir	á	álíka	hátt	

og	manneskjur	gera.	Gervigreind	er	ekki	forrituð	fyrirfram,	heldur	lærir	hún	með	því	að	

greina	gögn.	Alls	konar	gervigreindarforrit	eru	í	notkun	um	heim	allan,	en	þau	eru	þó	ekki	

komin	eins	langt	og	Hollywoodmyndir	gætu	gefið	til	kynna	(Ari	Kristinn	Jónsson	,	2000).	

Smásölumarkaður	 getur	 hagnast	 vel	 af	 gervigreind	 á	 marga	 vegu.	 Á	

neytendahliðinni	er	skilningur	og	fyrirséð	kauphegðun,	persónulegri	þjónusta,	meðmæli	

með	 vörum	 o.s.frv.	 sem	 gervigreind	 mun	 hafa	 áhrif	 á.	 Á	 framboðshliðinni	 hefur	

gervigreind	 áhrif	 á	 birgðastjórnun,	 flutning	 og	 afhendingu	 vara	 svo	 nokkuð	 sé	 nefnt	

(Shankar,	 2018).	 Gervigreind	 sameinar	 gífurlegt	 magn	 gagnasafna	 með	 reikniriti	 (e.	

algorithm)	sem	veitir	tækjaklárum	smásölum	innsýn	og	þar	af	leiðandi	samkeppnisforskot	

(Olson,	2018).	Gervigreind	hjálpar	við	að	gefa	upplýsingar	á	borð	við	það	á	hvaða	tíma	

dags	 viðskiptavinir	eru	 líklegastir	 til	 að	versla,	hversu	oft	 viðskiptavinir	 versla	 vöru	hjá	

ákveðnu	fyrirtæki,	hvort	veður	hafi	áhrif	á	sölu	o.s.frv.	Þetta	eru	spurningar	sem	áður	fyrr	

var	ómögulegt	að	svara,	en	með	gervigreind	varð	það	ómögulega	mögulegt.	Gervigreind	

getur	lært	margt	um	viðskiptavini	sína	eins	og	varðandi	hegðun	þeirra,	val	og	þarfir.	Hún	
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getur	greint	kauphegðun	neytenda	með	því	að	greina	sársaukastig	þeirra	í	verslunarferð	

(Shankar,	 2018).	Gervigreind	hjálpar	búðareigendum	að	 staðsetja	 vörurnar	 sínar	 inni	 í	

búðinni	ásamt	því	að	skynja	hvað	einstaklingur	þarf	áður	en	hann	veit	að	hann	þarf	það	

og	sent	honum	afsláttarmiða	fyrir	tiltekinni	vöru.	Þetta	getur	valdið	því	að	hann	kaupir	

viðbótarhlut	 sem	hann	 var	 ekki	 búinn	 að	 hugsa	 sér	 að	 versla	 og	 þannig	 aukast	 tekjur	

fyrirtækis	(Olson,	2018).	Gervigreind	er	byrjuð	að	hafa	áhrif	á	mörg	störf,	frá	framleiðslu	

til	landbúnaðar,	frá	smásölu	til	þjónustu	(Schwab,	2017).	Í	Asíu	eru	róbótar	notaðir	til	að	

taka	á	móti	viðskiptavinum	þegar	þeir	 labba	 inn	 í	búðina,	ásamt	róbótasímsvörun	o.fl.	

(Hudson,	2018).	

Drónum	(e.	drones)	er	ætlað	að	gegna	lykilhlutverki	í	stækkun	á	smásölumarkaði.	

Hægt	er	að	nota	dróna	til	að	senda	matvæli	og	vörur	sem	gerir	sendingarnar	hraðari	og	

ódýrari.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 nota	 dróna	 inni	 í	 verslunum	 sem	 hreyfanlegar	

öryggismyndavélar	í	staðinn	fyrir	að	hafa	þær	fastar	á	vegg,	ásamt	því	að	geta	athugað	

lagerstöðu	og	fylgst	með	kauphegðun	neytenda.	Drónar	munu	umbreyta	smásölumarkaði	

töluvert,	en	þeir	koma	ekki	án	hindrana.	Þar	sem	drónar	fljúga	um	loftin	blá	munu	helstu	

hindranir	þeirra	verða	þyrlur,	flugvélar	og	fuglar	(Shukla,	2018).		

Snjallir	hátalarar	(e.	smart	speakers)	eins	og	Amazon	Echo,	Google	Home	og	Apple	

HomePod	eru	hátalarar	sem	hlusta	á	og	taka	upp	allt	sem	fólk	segir	á	heimili	sínu	sem	

geymist	svo	í	skýjagagnagrunni	(e.	cloud	database).	Þessi	gögn	eru	síðan	sett	í	gegnum	

gervigreindarkerfi	til	að	spá	fyrir	um	hvað	viðskiptavinir	er	líklegir	til	að	kaupa.	Þá	geta	

smásalar	sent	sérsniðnar	tillögur	um	vörur	og	þjónustu	til	neytenda	(Shankar,	2018).	

Á	 komandi	 tímum	 munu	 tækniframfarir	 breyta	 starfsháttum	 okkar	 verulega	 og	

þjóðfélagið	þarf	að	breytast	með.	Verslunarstörf	framtíðarinnar	krefjast	menntunar,	þar	

sem	verið	er	að	framleiða	ökumannslausa	bíla	og	sjálfsafgreiðslukassar	eru	að	taka	við	af	

afgreiðslufólki	á	kassa.	Ekki	verður	þörf	á	afgreiðslu	vara,	en	þörf	verður	á	fólki	sem	kann	

að	gera	við	sjálfsafgreiðslukassana	ásamt	róbótunum	og	fleiri	gervigreindum.	Eins	og	flest	

allar	tækninýjungar	mun	gervigreind	verða	notuð	til	góðs	og	ills.	Því	bendir	allt	til	þess	að		

mikilvægt	er	að	læra	og	skilja	hvernig	nýjungarnar	virka	(Hudson,	2018).	

4.5.2 Internet	hlutanna	
Internet	hlutanna	(e.	Internet	of	Things,	IoT)	fjallar	um	sameiningu	tækja	og	hugbúnaðar	

sem	tengjast	Internetinu	og	safna	saman	gögnum	og	upplýsingum.	Markmið	slíks	kerfis	
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er	að	umbreyta	rafrænum	upplýsingum	um	vistkerfi	svo	hægt	sé	að	betrumbæta	lífsgæði,	

auka	skilvirkni,	mynda	verðmæti	og	lækka	kostnað.	IoT	veitir	aukalag	af	gögnum	sem	geta	

veitt	innsýn	til	að	styðja	við	alverslunarmenningu	(e.	omni-channel)	(Origo,	2015).	Gildi	

Internets	hlutanna	liggur	í	þeim	gögnum	sem	hægt	er	að	tengja	við	aðrar	upplýsingar	til	

að	auka	innsýn	neytenda	og	tengja	hegðun	þeirra	bæði	í	raunheimi	og	netheimi.	Hægt	er	

að	búa	til	alls	kyns	skynjara	sem	er	síðan	komið	fyrir	í	tækjum	af	öllum	gerðum.	Internet	

hlutanna	 er	 allt	 í	 kringum	 okkur	 því	 tæknin	 býður	 upp	 á	 endalausa	 möguleika.	 Með	

skynjurunum	sem	hægt	er	að	rekja	er	mögulegt	að	fylgjast	með	næstum	hverju	sem	er.	

Nú	á	dögum	geta	einstaklingar	 fylgst	með	 snjallhúsi,	 snjallbíl	og	 snjallheimilistækjum	 í	

gegnum	snjallsímann	eða	snjallúrið	sitt.	Það	er	næstum	hægt	að	taka	hvað	sem	er,	tengja	

það	og	breyta	í	skilningsrík	gögn	(e.	insightful	data)	(Ásrún	Matthíasdóttir,	2013).	

Internet	hlutanna	 leggur	áherslu	á	öryggi,	 traust	og	persónuvernd.	Aukið	magn	

upplýsinga	og	það	ferðalag	sem	upplýsingarnar	fara	í	gegnum,	kalla	á	aukið	öryggi.	Ef	það	

er	lítið	sem	ekkert	öryggi	minnkar	traust	notenda	á	nýrri	tækni.	Notendur	verða	að	geta	

treyst	 á	 það	 hvað	 verður	 um	 þær	 upplýsingar	 sem	 um	 þá	 eru	 skráðar.	 Hér	 hafa	

persónuverndarlögin	og	 ekki	 síst	 eftirlit	með	þeim	mikla	 þýðingu	þar	 sem	hægt	 er	 að	

misnota	gögnin	(Ásrún	Matthíasdóttir,	2013).	

4.5.3 Sýndar-	og	viðbótarveruleiki	
Söluaðilar	eru	byrjaðir	að	gera	tilraunir	með	sýndarverslun	 (e.	virtual	commerce),	 sem	

nýtir	 sér	 sýndar-	 og	 viðbótarveruleikatækni	 til	 að	 búa	 til	 algjörlega	 nýja	 verslun	 fyrir	

neytendur	morgundagsins.	Sýndarveruleiki	(e.	virtual	reality)	gerir	fyrirtækjum	kleift	að	

sviðsetja	áþreifanlega	hluti	og	 rými	 í	gegnum	stafræna	 framsetningu	 (Sheridan,	1992).	

Viðbótarveruleiki	(e.	augmented	reality)	vísar	til	samþættingar	tölvugrafíkur	í	almynd	(e.	

holograms)	 ofan	 á	 áþreifanlega	 heiminn	 í	 kringum	 okkur.	 Þar	 sem	 hægt	 er	 að	 kynna	

auknar	vöruupplýsingar	með	þrívíddarvörulíki	í	mismunandi	stærðum,	litum	og	stíl.	Þetta	

er	notað	til	að	hjálpa	neytendum	að	ákveða	kaup	áður	en	þeir	fjárfesta	í	vöru	(Poushneh,	

2018).	 Bæði	 sýndar-	 og	 viðbótarveruleiki	 gera	 smásölum	 kleift	 að	 endurskoða	 allt	 frá	

markaðssetningu	 til	 vöruvals,	 allt	 frá	 hönnun	 á	 verslun	 til	 uppfyllingar	 pantana.	 Þessi	

tækni	hefur	umbreytt	hönnunariðnaðinum	með	algjörlega	nýrri	leið	til	að	veita,	skreyta	

og	 bæta	 heimilið.	 Í	 sýndarverslun	 er	 hægt	 að	 skoða	 þrívíddarhúsnæði	 og	 sjá	 hvernig	

skipulagið	 mun	 líta	 út	 þegar	 allt	 er	 sett	 upp.	 Þessi	 tækni	 veitir	 smásölum	 fullkomin	
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prófunarmörk	(e.	testing	ground)	til	að	safna	saman	verðmætri	innsýn	inn	í	kauphegðun	

viðskiptavina.	 Áður	 fyrr	 gerðu	 fyrirtæki	 próf	 til	 að	 kanna	 kauphegðun	 neytenda,	 sem	

kostaði	 heilmikla	 peninga,	 en	 nú	 getur	 fyrirtæki	 skoðað	 kauphegðun	 neytenda	

áreynslulaust	í	gegnum	sýndarveruleika	(Olson,	2018).	

4.6 Samfélagsleg	ábyrgð	
Eftir	 tæknibyltinguna,	 má	 líta	 á	 samfélagslega	 ábyrgð	 fyrirtækja	 (e.	 corporate	 social	

responsibility,	CSR)	sem	næstu	stóru	samfélagslegu	breytingu	á	smásölumarkaði	(Wood,	

2002).	Í	nútímasamfélagi	fylgjum	við	ekki	lengur	eldri	siðum	og	venjum,	einungis	vegna	

þess	að	„svona	var	þetta	í	gamla	daga“.	Þvert	á	móti	byggjast	lifnaðarhættir	einstaklinga	

í	dag	á	grundvelli	skynseminnar.	Neytendur	hafa	auknar	væntingar	til	þess	að	fyrirtæki	

taki	ábyrgð	á	sinni	framkomu	innan	samfélagsins	sem	þau	starfa	í.	Samfélagsleg	ábyrgð	

snýst	um	að	vernda	og	bæta.	Til	að	vernda	samfélagið	þurfa	fyrirtæki	að	forðast	neikvæð	

áhrif	t.d.	mengun,	mismunun	og	óöruggar	vörur.	Til	að	bæta	velferð	samfélagsins	þurfa	

fyrirtæki	að	skapa	jákvæðan	ávinning	fyrir	samfélagið	t.d.	ýta	undir	samfélagsleg	tengsl,	

notast	við	vistvænar	umbúðir	og	 taka	afstöðu	gegn	dýraníði	 (Carroll,	2015).	Dæmi	um	

samfélagslega	 ábyrgð	 er	 að	 prentun	 á	 nótum	 og	 öðrum	 skjölum	 fer	 minnkandi	 með	

„pappírslausum	viðskiptum“	sem	kom	með	tækniframförum.	Núna	er	hægt	að	nálgast	

skjöl	hjá	mörgum	fyrirtækjum	á	heimasíðu	þeirra.	Þetta	felur	 í	sér	aukin	þægindi	og	er	

umhverfisvænna	vegna	minnkunar	á	útprentun	pappírs	(Barron,	2008).		

4.7 Boðleiðir	

4.7.1 Ein	boðleið	
Talað	er	um	ein	boðleið	(e.	single	channel)	þegar	smásalar	bjóða	viðskiptavinum	einungis	

upp	á	eina	boðleið,	óháð	því	hvort	það	sé	í	gegnum	Internetið,	í	hefðbundinni	verslun,	

pöntunarlista	o.s.frv.	Þessi	leið	er	áhættusöm	þar	sem	nútímaneytendur	eru	vel	tengdir	

og	hafa	mikið	val	(Dholakia	o.fl.,	2010).	

4.7.2 Fjöldi	boðleiða	
Fjöldi	boðleiða	(e.	multi	channel)	vísar	til	smásala	sem	samtímis	bjóða	upp	á	upplýsingar,	

vörur	 og	 þjónustu	 í	 gegnum	 tvær	 eða	 fleiri	 boðleiðir	 eins	 og	 hefðbundna	 verslun,	

heimasíðu,	pöntunarlista	o.fl.	Þessar	rásir	eru	ekki	tengdar	hverri	annarri,	heldur	eru	þetta	

aðskildar	 einingar	 í	 gegnum	mismunandi	 deildir	 sem	 deila	 ekki	 gögnum	 (Huang	 o.fl.,	
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2016).	Það	er	ómögulegt	fyrir	neytendur	að	skipta	á	milli	boðleiða,	án	þess	að	endurtaka	

kaupferlið	(Ailawadi	og	Farris,	2017).	

4.7.2.1 Sýningarsalur	
Sýningarsalur	(e.	showrooming)	er	fyrirkomulag	innan	fjölda	boðleiða	sem	hefur	vaxið	ört	

síðustu	ár	(Basak	o.fl.,	2017).	Þar	heimsækja	neytendur	hefðbundna	verslun	til	að	skoða	

og	safna	upplýsingum	um	vörur,	en	kaupa	síðan	vöruna	í	gegnum	Internetið	til	að	fá	lægra	

verð	(Kuksov	og	Liao,	2018).	Neytendur	njóta	góðs	af	því	að	nota	hefðbundnar	verslanir	

til	þess	að	skoða	og	meta	vörur	vegna	þess	að	margir	eiginleikar	vöru	sjást	ekki	á	stafrænu	

formi	og	því	getur	það	reynst	erfitt	að	meta	vörurnar	á	Internetinu	(Lal	og	Sarvary,	1999).	

Svo	lengi	sem	neytendur	versla	við	hefðbundna	verslun	og	netverslun	frá	sama	söluaðila,	

eru	 sýningarsalir	 ekki	 hættulegir	 frá	 sjónarhóli	 smásala.	Aftur	 á	móti	 segja	 skýrslur	 að	

neytendur	 noti	 oft	 hefðbundna	 verslun	 eins	 söluaðila	 sem	 sýningarsal	 en	 versli	 við	

samkeppnisaðila	þeirra	(Gensler	o.fl.,	2017).	

4.7.3 Blandaðar	boðleiðir		
Blandaðar	 boðleiðir	 (e.	 cross	 channel)	 eru	 þegar	 viðskiptavinir	 geta	 notað	 nokkrar	

boðleiðir	 fyrir	 sömu	 pöntun.	 Hugmyndin	 er	 sú	 að	 auðvelda	 reynslu	 viðskiptavina.	

Viðskiptavinir	 geta	 skoðað	 vörur	 á	 heimasíðu	 og	 fara	 svo	 í	 verslun	 að	máta	 og	 kaupa	

vöruna	eða	öfugt	(Li	o.fl.,	2018).	Heimasíður	verslana	veita	miklar	upplýsingar,	þar	sem	

neytendur	geta	séð	hvaða	vörur	eru	til,	í	hvaða	stærð,	þá	liti	sem	eru	í	boði	og	hvar	varan	

er	til,	þar	sem	búðir	geta	verið	með	nokkrar	staðsetningar.	Smáforrit	og	samfélagsmiðlar	

tilheyra	 ekki	 þessum	 boðleiðum,	 sem	 gerir	 upplifunina	 ekki	 án	 hindrana	 (Edda	

Blumenstein,	2017).	

4.7.4 Alverslun	
Nú	er	komið	nýtt	tímaskeið	í	verslunum	þar	sem	hefðbundnar	verslanir	og	netverslanir	

styðja	hverja	aðra	og	mynda	alverslun	(e.	omni	channel).	Söluaðilar	hafa	ekki	lengur	vef-	

eða	farsímadeildir	heldur	vinna	þeir	sem	ein	eining	til	að	sameina	líkamlega	og	stafræna	

reynslu	 viðskiptavina.	 Alverslun	 snýst	 um	 að	 bjóða	 viðskiptavinum	 hindrunarlaust	

kaupferli	sem	byggist	á	þörfum	þeirra,	en	ekki	þeim	tæknilausnum	sem	boðið	er	upp	á	(Li	

o.fl.,	2018).	Alverslun	býður	viðskiptavinum	sínum	að	panta	vöru	hvernig,	hvar	og	hvenær	

sem	er,	auk	þess	að	fá	vörurnar	afhentar	hvernig,	hvar	og	hvenær	sem	er.	Allt	er	gert	til	
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að	mæta	þörfum	viðskiptavina	(Rowell,	2013).	Væntingar	og	kauphegðun	neytenda	hafa	

breyst	 mikið	 undafarin	 ár,	 vegna	 yfirgripsmikillar	 tækniþróunar,	 t.d.	 með	 tilkomu	

samfélagsmiðla	og	snjalltækja	(Li	o.fl.,	2018).	Viðskiptavinir	vilja	hafa	þann	möguleika	að	

geta	 nálgast	 vörur	 og	 þjónustu	 í	 gegnum	 ýmiss	 konar	 boðleiðir	 á	 sömu	 stundu,	 s.s.	

hefðbundna	verslun,	netverslun	og	samfélagsmiðla.	Neytendur	fara	inn	á	Internetið	og	

afla	sér	upplýsinga	um	ákveðna	vöru,	síðan	fara	þeir	í	verslunina	til	að	máta,	versla,	sækja	

eða	skila	vöru.	Í	þessu	ferli	nota	neytendur	margar	mismunandi	boðleiðir.	Nú	á	dögum	er	

það	ekki	viðhlítandi	að	bæta	við	nýjum	boðleiðum.	Fyrirtæki	þurfa	að	tengja	saman	allar	

boðleiðir	hindrunarlaust	til	að	standast	væntingar	viðskiptavina.	Fyrirtæki	þurfa	að	taka	

næsta	skref	og	ná	valdi	á	alverslun,	til	þess	að	blómstra	í	nútímaverslunarumhverfi.	Þetta	

ferli	 tekur	 sinn	 tíma,	en	það	hefst	með	hugarfarsbreytingum.	 Innleiðing	alverslunar	er	

þannig	séð	aldrei	lokið,	þar	sem	væntingar	viðskiptavina	eru	alltaf	að	breytast	með	hraðri	

tækniþróun.	Það	sem	aðskilur	alverslun	frá	hinum	boðleiðunum	er	það	að	hjá	alverslun	

eru	þarfir	viðskiptavina	númer	eitt,	tvö	og	þrjú,	en	hjá	hinum	boðleiðunum	er	áherslan	

lögð	á	þarfir	fyrirtækisins	og	hverja	boðleið	fyrir	sig	(Edda	Blumenstein,	2017).	
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5 Aðferðafræði	

Rannsókn	 verkefnisins	 styðst	 bæði	 við	 megindlega	 (e.	 quantitative)	 og	 eigindlega	 (e.	

qualitative)	rannsóknaraðferð.	Megindleg	rannsókn	byggist	á	tölulegum	gögnum	og	felst	

oftast	í	notkun	spurningalista	sem	lagðir	eru	fyrir	úrtak	með	fyrirfram	ákveðnum	svörum.	

Eigindleg	rannsókn,	felur	í	sér	að	safna,	greina	og	túlka	gögn	með	því	að	fylgjast	með	hvað	

fólk	gerir	og	segir.	Rannsóknaraðferðin	reynir	að	fá	dýpri	skilning	á	ástæðum	tiltekinnar	

hegðunar	 (Burns	 og	 Bush,	 2014).	 Eitt	 eigindlegt	 viðtal	 var	 tekið	 við	 verslunarstjóra	 í	

fataverslun	 og	 voru	 tveir	 spurningalistar	 sendir	 út.	 Sá	 fyrri	 leitaði	 upplýsinga	 hjá	

almenningi	en	sá	seinni	leitaði	upplýsinga	hjá	fyrirtækjum.	

5.1 Undirbúningur	rannsóknar	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 komast	 að	 því	 hvernig	 kauphegðun	 neytenda	 hefur	

breyst	og	skoða	helstu	áskoranir	fyrirtækja	þegar	kemur	að	því	að	halda	í	viðskiptavini	

sína	í	breyttum	heimi.		

5.1.1 Spurningalisti	fyrir	almenning	
Fyrri	spurningalistinn	(sjá	viðauka	1)	var	staðlaður	spurningalisti	með	fyrirfram	ákveðnum	

svarmöguleikum	 sem	 var	 útbúinn	 af	 höfundi	 ritgerðar	 og	 samanstóð	 alls	 af	 23	

spurningum.	Þar	af	voru	fjórar	fjölvalsspurningar	og	fjórar	bakgrunnsspurningar.	Þar	var	

spurt	um	kyn,	aldur,	menntunarstig	og	búsetu.	Spurningalistinn	var	 forprófaður	af	 sex	

einstaklingum	á	aldrinum	24	til	63	ára.	Tilgangur	þess	var	að	athuga	hvort	spurningarnar	

væru	 villulausar	 og	 auðskiljanlegar.	 Að	 lokinni	 forprófun	 var	 spurningalistinn	

betrumbættur	með	hliðsjón	af	athugasemdum.	

5.1.2 Spurningalisti	fyrir	fyrirtæki	
Seinni	spurningalistinn	(sjá	viðauka	2)	var	einnig	staðlaður	spurningalisti,	sem	samanstóð	

af	17	spurningum	sem	leitað	var	svara	við	hjá	fyrirtækjum.	Í	honum	var	notast	við	fimm	

stiga	 Likert-skala.	 Einstaklingar	 voru	 spurðir	hversu	 sammála	eða	ósammála	þeir	 væru	

tilteknum	 staðhæfingum,	 en	 í	 lokin	 var	 opin	 spurning	 þar	 sem	 mögulegt	 var	 fyrir	

þátttakendur	að	koma	sínum	skoðunum	um	breytta	kauphegðun	á	framfæri.	
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5.2 Framkvæmd	

Rannsóknin	var	byggð	á	megindlegri	aðferð	þar	sem	notast	var	við	hentugleikaúrtak	(e.	

convenience	 sample).	 Vefsíðan	 QuestionPro	 var	 notuð	 til	 að	 setja	 upp	 og	 hýsa	

kannanirnar.	 Fyrri	 könnunin	 sem	ætluð	 var	 almenningi,	 var	 birt	 þann	 23.	mars	 2019.	

Samskiptamiðillinn	 Facebook	 var	 notaður	 til	 að	 dreifa	 þeirri	 könnun,	 ásamt	 því	 að	

fjölskyldumeðlimir	og	vinir	höfundar	voru	hvattir	til	að	deila	rannsókninni	áfram	og	var	

henni	deilt	23	sinnum.	Þann	25.	mars	2019	var	henni	deilt	inn	á	Facebook	hóp	sem	heitir	

Beauty	 tips	 og	 inniheldur	 hann	 34.792	 meðlimi.	 Rannsóknin	 var	 opin	 í	 sjö	 daga	 og	

söfnuðust	 alls	 439	 svör.	 Takmakaðar	 upplýsingar	 í	 kynningartexta	 voru	 gefnar	

þátttakendum	 en	 þeir	 sem	 svöruðu	 könnuninni	 fengu	 að	 vita	 að	 um	 væri	 að	 ræða	

rannsókn	sem	fjallar	um	breytta	kauphegðun.	Þann	25.	mars	2019	var	seinni	könnunin	

birt,	en	þá	sendi	höfundur	könnunina	á	netföng	160	fyrirtækja	ásamt	því	að	deila	henni	á	

Facebooksíðu	höfundar	og	 inni	á	hópunum	Markaðsnördar	á	Facebook	sem	inniheldur	

11.415	meðlimi.	 Skýrt	 var	 tekið	 fram	að	 í	 könnuninni	ættu	einstaklingar	að	 svara	 fyrir	

hönd	fyrirtækis	sem	þeir	starfa	hjá.	Rannsóknin	var	opin	í	14	daga	og	söfnuðust	alls	84	

svör.		

5.3 Greining	gagna	og	úrvinnsluaðferðir	

Þegar	 lokað	 var	 fyrir	 kannanirnar	 voru	 gögn	 hreinsuð	 og	 svör	 þeirra	 einstaklinga	 sem	

kláruðu	ekki	rannsóknina	hent	út.	Að	því	loknu	stóðu	eftir	437	gild	svör	úr	fyrri	könnuninni	

en	allir	sem	tóku	þátt	í	seinni	könnuninni	kláruðu	hana,	sem	þýddi	samtals	84	svör.	Forritið	

SPSS	 var	 notað	 fyrir	 frekari	 úrvinnslu	 gagna	 og	 Excel	 var	 notað	 við	 myndræna	

framsetningu	 niðurstaðna.	 Stuðst	 var	 við	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 hópa	 (e.	 independent	

sample	t-test)	til	að	bera	saman	meðaltöl	og	kanna	hvort	marktækur	munur	væri	á	milli	

þeirra.		

5.4 Þátttakendur	
Eftir	gagnahreinsunina	stóðu	eftir	437	svör	sem	notuð	voru	við	greiningu	þátttakenda.	

Bakgrunnsbreytur	rannsóknarinnar	voru	fjórar	talsins;	kyn,	aldur,	menntun	og	búseta.	Í	

töflu	 1	 má	 sjá	 hlutfall	 þátttakenda	 eftir	 kyni,	 aldri,	 menntun	 og	 búsetu.	 Engar	

bakgrunnsbreytur	 voru	 í	 seinni	 könnuninni,	 þar	 sem	 einstaklingar	 svöruðu	 fyrir	 hönd	

fyrirtækis.	
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Tafla	1:	Bakgrunnsbreytur	

Kyn	 Hlutfall	
Karl	 6,00%	
Kona	 93,80%	
Annað	 0,20%	
Aldur	 Hlutfall	
Yngri	en	18	ára	 12,60%	
18-28	ára	 58,70%	
29-38	ára	 8,70%	
39-48	ára	 4,60%	
49-58	ára	 7,60%	
59-68	ára	 6,40%	
Eldri	en	68	ára	 1,40%	
Menntun	 Hlutfall	
Ekki	lokið	grunnskólaprófi	 4,70%	
Grunnskólapróf	 27,30%	
Stúdentspróf/Iðnnám	 40,40%	
Háskólamenntun	(BA/BS)	 19,30%	
Framhaldsmenntun	
(MA/MS/MBA/PHD)	 8,30%	
Búseta	 Hlutfall	
Reykjavík	 43,00%	
Nágrannasveitarfélög	Reykjavíkur	 24,70%	
Vesturland	eða	Vestfirðir	 5,30%	
Suðurland	eða	Reykjanes	 13%	
Norðurland	 6,20%	
Austurland	 3%	
Erlendis	 4,80%	

	
	
Við	tíðnidreifingar	kom	í	 ljós	að	dreifing	kynjanna	var	mjög	ójöfn.	Konur	voru	í	miklum	

meirihluta,	eða	93,6%	sem	samsvarar	410	einstaklingum	en	hlutfall	karla	einungis	6,0%	

og	 0,2%	 skilgreindu	 ekki	 kyn	 sitt.	 Hvað	 varðar	 aldur	 þá	 var	 rúmlega	 helmingur	 á	

aldursbilinu	18-28	ára,	eða	256	þátttakendur.	Tafla	1	sýnir	að	71,3%	þátttakenda	tilheyrðu	

annaðhvort	 þúsaldarkynslóðinni	 eða	 kynslóð	 Z.	 Þátttakendur	 voru	 flestir	 búnir	 með	

stúdentspróf	eða	iðnmenntun	eða	176	svarenda,	næst	á	eftir	kom	grunnskólapróf	með	

119	svarenda.	Tæplega	helmingur	svarenda	voru	búsettir	í	Reykjavík	eða	188	manns,	þar	

á	 eftir	 komu	 nágrannasveitarfélög	 Reykjavíkur,	 en	 108	 þátttakenda	 voru	 búsettir	 þar.	

Þegar	 gögnin	 eru	 dregin	 saman	 úr	 töflu	 1	 sést	 að	 meirihluti	 svarenda	 voru	 konur	 á	

aldursbilinu	18-28	ára,	hæsta	menntunarstig	þeirra	var	stúdentspróf	eða	iðnmenntun	og	

flestar	voru	búsettar	í	Reykjavík.	
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6 Niðurstöður	

Í	 kaflanum	 hér	 að	 aftanverðu	 er	 farið	 yfir	 þýðingamestu	 útskýringarþættina	 og	 þær	

breytur	 sem	 fylgja.	 Farið	 verður	 yfir	 hvern	 þátt	 fyrir	 sig	 og	 ýtarleg	 greining	 á	

bakgrunnsbreytum	verður	gerð	á	milli	þátta	þar	 sem	munur	á	kyni,	aldri,	menntun	og	

búsetu	verður	skoðaður.	Kaflanum	er	skipt	 í	 tvo	hluta.	 Í	þeim	 fyrri	er	greint	 frá	helstu	

niðurstöðum	 þar	 sem	 fram	 koma	 svör	 við	 rannsóknarspurningunum:	 „Hvernig	 er	

kauphegðun	neytenda	að	breytast?“	og	„Hver	er	helsta	áskorun	fyrirtækja	þegar	kemur	

að	 því	 að	 halda	 í	 viðskiptavini	 sína?“.	 Í	 seinni	 hlutanum	 er	 greint	 frá	 ýtarlegum	

niðurstöðum.	 Þeim	 hluta	 er	 einnig	 skipt	 í	 tvennt,	 annars	 vegar	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	

niðurstöður	 úr	 fyrri	 könnuninni	 og	 hins	 vegar	 niðurstöður	 úr	 seinni	 könnuninni.	

Bakgrunnsbreytur	þátttakenda	eru	skýrðar	og	helstu	spurningar	og	svör	sett	fram	með	

hjálp	SPSS	og	Excel.	

6.1 Helstu	niðurstöður	

Margt	áhugavert	kom	í	ljós	þegar	tölfræðipróf	voru	framkvæmd	í	SPSS.	Í	fyrri	könnuninni	

sýna	 niðurstöður	 að	 auglýsingar	 hafa	 færst	 frá	 útvarpi	 og	 sjónvarpi	 yfir	 á	 Internetið.	

Þátttakendur	 töldu	 að	 áhrifaríkast	 væri	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 auglýsa	 sig	 á	 Facebook,	

Instagram	og	Snapchat	þar	sem	þátttakendur	nota	mest	þá	samfélagsmiðla.	Stærsti	hluti	

svarenda	hefur	verslað	í	gegnum	Internetið.	Í	ljós	kom	að	57,85%	segja	að	netkaup	hafi	

aukist	 hjá	 sér	 og	 97,94%	 telja	 að	 netkaup	 séu	 að	 aukast	 yfir	 höfuð.	 Því	 væri	 stafræn	

innleiðing	góð	 fyrir	 fyrirtæki	 til	 að	halda	 sér	á	 floti.	 Sannleikurinn	virðist	 vera	 sá	að	ef	

Google	finnur	þig	ekki	þá	ertu	ekki	með	í	leiknum.	Í	seinni	könnuninni	kom	ekki	á	óvart	

hvað	 mörg	 fyrirtæki	 segja	 að	 markaðssetning	 þeirra	 hafi	 breyst	 vegna	 styrkingar	

stafrænna	miðla.	Ásamt	því	að	margir	telja	neysluvenjur	neytenda	vera	að	breytast	hraðar	

en	vanalega	vegna	tækniframfara.	Vegna	innleiðingar	nýju	persónuverndarlaganna	sem	

kallar	á	samþykki	frá	neytendum	um	hvort	fyrirtæki	megi	safna	saman	upplýsingum	um	

þau,	 kom	á	óvart	 hversu	 fáir	 voru	 sammála	 fullyrðingunni:	 „Nýju	persónuverndarlögin	

hindra	tækifæri	okkar	til	að	gera	þjónustu	okkar	eins	persónulega	og	hægt	er“.	Það	bendir	

allt	 til	 þess	 að	 mikilvægt	 sé	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 breytast	 með	 tímanum	 og	 bjóða	

viðskiptavinum	sínum	upp	á	hindrunarlaust	kaupferli.	 Í	viðtali	við	verslunarstjóra	kom	í	

ljós	 að	 gott	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 fylgja	 straumnum,	 allt	 frá	 samfélagsmiðlum	 að	
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snjalltækjavæðingu	 og	 kaupum	á	 Internetinu.	 Verslunarstjóri	 telur	 tæknina	 hins	 vegar	

þurfa	að	vera	miklu	betri	til	þess	að	hún	minnki	heimsóknir	í	hefðbundna	verslun.	Fólk	

treystir	mikið	á	að	geta	mátað	eða	snert	vörur	sem	það	kaupir.	Sumir	mæta	í	búðirnar	til	

þess	að	máta	vörur	og	kaupa	síðan	af	erlendum	netverslunum	en	ef	verðið	er	ekki	of	hátt	

hérna	á	Íslandi	þá	telur	hann	það	sleppa	í	bili.	Með	tímanum	telur	verslunarstjóri	þörf	á	

að	fækka	búðum	og	flytja	í	minna	rými.	En	fyrirtæki	verða	að	fylgja	straumnum	og	gera	

þetta	að	góðu	tækifæri.	Mögulega	þarf	færri	starfsmenn	í	hefðbundnar	verslanir	og	fjölga	

starfsfólki	á	sviði	netverslana.	

6.2 Ýtarlegar	niðurstöður	

Hér	 verða	 tölfræðipróf	 með	 SPSS	 framkvæmd	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 setja	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 fram	 á	 ýtarlegan	 hátt.	 Ásamt	 því	 var	 Excel	 notað	 til	 þess	 að	 setja	

niðurstöðurnar	 fram	 á	 myndrænan	 hátt.	 Bakgrunnsbreytur	 verða	 skoðaðar	 og	 leitast	

verður	við	að	skoða	hvernig	kauphegðun	neytenda	er	að	breytast.		

6.2.1 Niðurstöður	úr	spurningalista	fyrir	almenning	
Þátttakendur	voru	spurðir	hversu	sammála	eða	ósammála	þeir	væru	ákveðnum	atriðum	

um	hvernig	neytendur	þeir	telji	sig	vera.	Tilgangurinn	með	þessu	var	að	skoða	hvernig	

vörur	og	þjónusta	myndu	henta	þessu	úrtaki.	Margir	þátttakendur	telja	sig	vera	vanafasta,	

skipulagða	 og	 sparsama	 og	 því	 er	 það	 eðlilegt	 að	 á	 móti	 telji	 margir	 sig	 ekki	 vera	

eyðslusama	og	óskipulagða,	eins	og	sjá	má	á	töflu	3.	Einnig	voru	145	manns	annaðhvort	

frekar	ósammála	eða	mjög	ósammála	því	að	þeir	fylgi	tískustraumum.		

Tafla	2:	Neytendur	telja	sig	vera	

	
	
Ákveðið	var	að	kanna	hvar	best	væri	fyrir	fyrirtæki	að	auglýsa	sig.	Spurt	var	á	hvaða	miðli	

þátttakendur	teldu	best	að	auglýsa	vörur	og	þjónustu.	Þessi	spurning	var	fjölvalsspurning	

og	því	getur	reynst	erfitt	að	greina	svör	allra	þátttakenda	í	einni	mynd,	þar	sem	margir	

hökuðu	við	fleiri	en	einn	valmöguleika.	Á	mynd	3	má	sjá	að	einungis	lítill	hluti	svarenda	

segir	að	tímarit	séu	áhrifamikil	þegar	kemur	að	auglýsingum	eða	5,7%.	
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Mynd	3:	Á	hvaða	miðli	er	áhrifamest	að	auglýsa?	

Ekki	kom	á	óvart	að	rúmlega	94%	eða	412	manns	telja	best	að	auglýsa	vörur	á	Internetinu	

en	 næst	 best	 reyndist	 sjónvarp	 með	 42,3%.	 Það	 er	 augljóst	 að	 við	 lifum	 á	 tímum	

Internetsins.	

	

Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 tilgreina	 hversu	 mikið	 eða	 lítið	 þeir	 nota	 ákveðna	

samfélagsmiðla,	til	þess	að	sjá	á	hvaða	samfélagsmiðli	sé	áhrifaríkast	að	auglýsa.	Eins	og	

sjá	má	á	 töflu	3	nota	þátttakendur	 Facebook,	 Instagram	og	Snapchat	mest	af	 gefnum	

samfélagsmiðlum.		

Tafla	3:	Notkun	samfélagsmiðla	

	
Facebook	er	notað	mikið	eða	mjög	mikið	af	68,2%	þátttakenda,	Instagram	er	notað	mikið	

eða	mjög	mikið	af	70%	þátttakenda	og	Snapchat	er	notað	mikið	eða	mjög	mikið	af	66,4%.	

Aftur	á	móti	eru	97,5%	þátttakenda	sem	nota	blogg	annaðhvort	lítið,	mjög	lítið	eða	ekkert	

og	82,4%	sem	nota	Twitter	annaðhvort	lítið,	mjög	lítið	eða	ekkert.	Fyrirtæki	auglýsa	sig	

oft	í	gegnum	áhrifavalda	og	allt	bendir	til	þess	að	best	væri	að	fá	áhrifavalda	sem	hafa	

fjölda	fylgjenda	á	Facebook,	 Instagram	eða	Snapchat	svo	að	auglýsingin	hafi	sem	mest	

áhrif.	
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Eins	 og	mynd	 4	 sýnir	 hafa	 nánast	 allir	 þátttakendur	 einhvern	 tímann	 verslað	 vörur	 á	

Internetinu	eða	97,7%	þátttakenda.	Einungis	10	manns	höfðu	ekki	verslað	vörur	í	gegnum	

Internetið.	Þeir	einstaklingar	sem	höfðu	ekki	verslað	vörur	á	Internetinu	slepptu	næstu	

þremur	spurningum	en	næsta	spurning	sem	þeir	svöruðu	var	Telur	þú	að	netkaup	séu	að	

aukast	 yfir	 höfuð?	Óháð	 t-próf	 var	 notað	 til	 þess	 að	 kanna	 hvort	munur	 væri	 á	milli	

kynjanna	og	dreifingar.	Í	ljós	kom	að	enginn	marktækur	munur	var	á	milli	þeirra	þar	sem	

p>0,05.	

	

	 	 Mynd	4:	Hefur	þú	keypt	vöru	á	Internetinu?	

Þátttakendur	voru	spurðir	hvort	netkaup	hjá	þeim	hafi	aukist	en	427	svör	bárust	við	þeirri	

spurningu.	Einnig	var	spurt	hvort	þeir	teldu	netkaup	væru	að	aukast	yfir	höfuð	og	þeirri	

spurningu	svöruðu	437	manns.	Mynd	5	sýnir	að	57,85%	eða	247	manns	sögðu	að	netkaup	

hafi	 aukist	 hjá	 þeim,	 en	 42,15%	 töldu	 netkaup	 sín	 hafa	 annaðhvort	 staðið	 í	 stað	 eða	

minnkað.	Nánast	allir,	428	einstaklingar,	töldu	að	netkaup	væru	að	aukast	yfir	höfuð.		

	

Mynd	5:	Netkaup	þátttakenda	
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Óháð	t-próf	var	notað	til	þess	að	kanna	hvort	munur	væri	á	milli	kynjanna	og	dreifingar	í	

spurningunni	Hafa	netkaup	aukist	hjá	þér?	Enginn	marktækur	munur	var	á	milli	kynjanna	

þar	sem	p>0,05.	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	um	að	tilgreina	hversu	mikið	eða	lítið	ákveðnir	þættir	skipti	máli	

í	þeirra	huga	þegar	kemur	að	kaupum.	Tafla	4	sýnir	niðurstöður	sem	gefa	til	kynna	að	

traust	og	öryggi	 skipti	hvað	mestu	máli,	en	þó	 skipti	 allir	þættirnir	máli	hjá	meirihluta	

svarenda.		

Tafla	4:	Þættir	sem	hafa	áhrif	á	vörukaup	

	
Með	komandi	tækni	hefur	þörf	á	trausti	og	öryggi	aukist,	ekki	síst	þar	sem	neytendur	gefa	

upp	viðkvæmar	upplýsingar	þegar	þeir	versla	á	Internetinu.	

6.2.2 Niðurstöður	úr	spurningalista	fyrir	fyrirtæki	

Í	 þessari	 könnun	 var	 notast	 við	 fimm	 stiga	 Likert-skala	 og	 voru	 svarmöguleikarnir	

svohljóðandi:	„Mjög	ósammála“	,	„Frekar	ósammála“,	„	Hvorki	né“,	„	Frekar	sammála“	og	

„Mjög	 sammála“.	 Í	 fyrstu	 spurningunni	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvort	 þeir	 telji	

markaðssetningu	þeirra	hafa	breyst	vegna	styrkingar	stafrænna	miðla.	Tilgangurinn	með	

þessari	spurningu	var	að	kanna	hvort	fyrirtæki	væru	að	breytast	í	takt	við	tímann.	Eins	og	

mynd	 6	 sýnir	 þá	 eru	 92,7%	 annaðhvort	 frekar	 sammála	 eða	 mjög	 sammála	 þessari	

staðhæfingu.		
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Mynd	6:	Markaðssetning	okkar	hefur	breyst	vegna	styrkingar	stafrænna	miðla	

Eftir	 það	 voru	 svarendur	 spurðir	 hversu	 sammála	 eða	 ósammála	 þeir	 væru	 tveimur	

staðhæfingum	 um	 að	 kaupferlum	 færi	 fækkandi	 vegna	 snjalltækjavæðingar	 og	 að	

neysluvenjur	 væru	 að	 breytast	 hraðar	 að	 sökum	 tækninnar.	 Ákveðið	 var	 að	 setja	

niðurstöður	saman	í	graf	því	báðar	spurningarnar	tengjast	tæknibreytingu.	Mynd	7	sýnir,	

að	langflestir	eru	sammála	þessum	staðhæfingum	og	enginn	er	mjög	ósammála	þeim.	

	

Mynd	7:	Breytt	kauphegðun	vegna	tæknivæðingar	
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þess	að	nútímaneytendur	séu	vanir	að	fá	vörur	í	góðum	gæðum	fyrir	sem	allra	lægsta	verð	

og	stór	ástæða	fyrir	því	gæti	verið	Internetið.	Þar	geta	þeir	fengið	endalausar	upplýsingar	

um	vörur	og	þjónustu,	vörumerki,	verð,	stærð	o.fl.	Því	er	algengt	að	neytendur	hoppi	á	

milli	smásala	og	versli	við	þá	sem	eru	með	lágt	verð.	Því	kom	það	höfundi	á	óvart	hversu	

margir	eru	ósammála	fullyrðingunni:	Tryggð	við	vörumerki	fer	minnkandi	með	komandi	

kynslóð.	Þar	sem	sú	kynslóð	velur	það	sem	hentar	þeim	best.	

	

Mynd	8:	Ný	kynslóð	
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smásölumarkaði	heldur	en	önnur	 löndin	 í	kringum	okkur,	32,2%	eru	ósammála	þessari	

setningu	og	34,5%	eru	hvorki	sammála	né	ósammála.	Niðurstöður	má	sjá	á	mynd	9.	

	

	

Mynd	9:	Breytingar	á	smásölumarkaði	á	Íslandi	
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Ákveðið	var	að	kanna	hvort	 sérstakir	afsláttardagar	hafi	 áhrif	 á	 fótspor	 inn	 í	 verslanir.	

Þannig	væri	hægt	að	skoða	hvort	mikilvægt	sé	fyrir	fyrirtæki	að	taka	þátt.	Rúmlega	40%	

telja	að	stafrænn	mánudagur	og/eða	dagur	einhleypra	hafi	áhrif	á	fótspor	inn	í	verslun	

þeirra,	31%	er	hvorki	sammála	né	ósammála	þessari	fullyrðingu	og	21,5%	er	annað	hvort	

mjög	ósammála	eða	frekar	ósammála	fullyrðingunni.	Rúmlega	60%	voru	sammála	því	að	

fótspor	 aukist	 í	 verslunum	 á	 svörtum	 föstudegi	 og	 26,2%	 eru	 hvorki	 sammála	 né	

ósammála	því	að	fótspor	aukist.	Ásamt	því	er	9,5%	ósammála	því	að	fótspor	aukist	inn	í	

verslun	þeirra	á	svörtum	föstudegi,	eins	og	mynd	10	sýnir.		

	

Mynd	10:	Áhrif	á	fótspor	inn	í	verslun	
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7 Umræður	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	tvíþætt,	annars	vegar	að	skoða	hvernig	kauphegðun	er	

að	breytast	og	hins	vegar	að	finna	út	hvernig	fyrirtæki	geti	haldið	í	viðskiptavini	sína.	Út	

frá	fyrri	rannsóknarspurningunni	gefa	niðurstöður	til	kynna	að	kauphegðun	neytenda	sé	

að	breytast	töluvert	og	muni	taka	frekari	breytingum	á	næstu	árum.	Það	sem	getur	haft	

áhrif	á	þetta	er	að	neytendur	hafa	aðgang	að	endalausum	upplýsingum	og	þann	valkost	

að	deila	skoðunum	og	lesa	meðmæli	um	vörur	og	þjónustu,	áður	en	fjárfest	er	í	vöru.	Nú	

á	dögum	byggist	kaupákvörðun	neytenda	mest	á	meðmælum	vara.	Samfélagsmiðlar	eru	

orðnir	 einn	 stærsti	 auglýsingamiðillinn	 og	 neytendur	 fylgjast	 í	 auknum	 mæli	 með	

áhrifavöldum	 og	 ummælum	 þeirra	 á	 vörum	 og	 þjónustu.	 Í	 dag	 byrjar	 kaupferlið	með	

leitarvél	og	netverslun	er	orðin	eðlilegur	partur	af	kauphegðun	neytenda.	

Út	frá	seinni	rannsóknarspurningunni	gefa	niðurstöður	til	kynna	að	helstu	áskoranir	

fyrirtækja	tengist	tækninni,	fyrirtækin	þurfa	að	vera	undir	það	búin	að	innleiða	þá	tækni	

sem	boðið	er	upp	á,	þar	sem	framtíðin	en	núna.	Ásamt	því	að	innleiðing	tækninnar	er	dýr	

eru	margs	konar	tæknimöguleikar	í	boði	og	mikilvægt	er	að	velja	það	sem	hentar	hverju	

fyrirtæki	fyrir	sig.	Til	þess	að	blómstra	í	nútímaverslunarumhverfi	væri	gott	að	innleiða	

alverslun.	 Neytendur	 vilja	 versla	 við	 alverslanir	 þar	 sem	 þeir	 hafa	 þann	möguleika	 að	

upplifa	hindrunarlaust	kaupferli.	Það	getur	reynst	fyrirtækjum	erfitt	þar	sem	innleiðingu	

alverslunar	er	þannig	séð	aldrei	lokið	vegna	stöðugrar	tækniþróunar.	Ásamt	því	er	þörf	á	

að	 betrumbæta	 íslenskar	 netverslanir.	 Það	 er	 áskorun	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 bjóða	 upp	 á	

sérsniðna	þjónustu	þar	sem	persónuverndarlögin	gera	þeim	erfiðara	fyrir	að	safna	saman	

upplýsingum	um	viðskiptavini,	en	svarendur	seinni	könnunarinnar	telja	þá	áskorun	ekki	

vera	stóra.	Neytendur	telja	þörf	á	trausti	og	öryggi,	sem	er	stór	ástæða	þess	af	hverju	

hefðbundin	verslun	mun	aldrei	hverfa.	Svo	hefðbundnum	verslunum	gangi	vel	þurfa	þær	

að	búa	til	upplifun	fyrir	viðskiptavini	sína	sem	sker	í	gegnum	hávaðann.	Einstaklingar	vilja	

upplifa	þá	tilfinningu	að	þeir	skipti	máli.	Menning	er	mikilvægur	þáttur	kaupferlis	og	því	

gott	 fyrir	 fyrirtæki	að	aðlagast	menningu	 í	hverju	 landi	 fyrir	 sig.	 Í	nútímasamfélagi	eru	

völdin	í	höndum	neytenda.	
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7.1 Takmarkanir	
Nokkrar	 takmarkanir	 voru	 til	 staðar	 sem	höfðu	 áhrif	 á	 niðurstöður	 rannsóknarinnar.	 Í	

fyrsta	lagi	má	nefna	smæð	úrtaks,	þar	sem	í	heild	söfnuðust	einungis	523	svör	úr	báðum	

könnununum.	Eftir	hreinsun	gagna	stóðu	eftir	437	gild	svör	úr	fyrri	könnuninni	og	84	úr	

þeirri	seinni	og	því	er	erfitt	að	halda	því	fram	að	þessar	niðurstöður	endurspegli	mat	allra	

Íslendinga.	Munur	á	kynjaskiptingu	þátttakenda	gæti	einnig	valdið	skekkju	og	dregið	úr	

gildi	rannsóknarinnar,	þar	sem	kynjaskiptingin	var	mjög	ójöfn	en	93,6%	þátttakenda	voru	

konur.	Áhugavert	gæti	reynst	að	gera	rannsókn	sem	inniheldur	 jafnara	kynjahlutfall	og	

athugað	 hvort	 niðurstöður	 þeirrar	 rannsóknar	 endurspegli	 niðurstöður	 þessarar	

rannsóknar.	 Einnig	 voru	 71,3%	 þátttakenda	 undir	 28	 ára	 aldri.	 Áhugavert	 væri	 að	 sjá	

hversu	mikið	svörun	breyttist	ef	hærri	prósenta	eldra	fólks	myndi	svara	könnuninni.	Það	

gæti	 líka	 reynst	 áhugavert	 að	 þýða	 rannsóknirnar	 yfir	 á	 ensku	 og	 bera	 svo	 saman	

niðurstöður.	Einnig	væri	áhugavert	að	sjá	niðurstöður	ef	fleiri	og	stærri	fyrirtæki	tækju	

þátt	 í	 seinni	 könnuninni.	 Þó	 svo	 að	 takmarkanir	 séu	 nokkrar	 í	 þessari	 rannsókn	 telur	

höfundur	að	rannsóknin	hafi	hagnýtt	gildi	sem	getur	nýst	fyrirtækjum	þar	sem	gott	er	fyrir	

fyrirtæki	að	þekkja	viðhorf	almennings	og	að	vita	í	hvaða	átt	kauphegðun	neytenda	er	að	

færast.	
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Viðauki	1	–	Spurningalisti	fyrir	almenning	
	

Kæri	þátttakandi,	

Þessa	dagana	er	ég	að	vinna	að	B.S.	lokaverkefni	mínu	í	viðskiptafræði	við	Háskóla	Íslands.	

Meðfylgjandi	rannsókn	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu	sem	fjallar	um	breytta	kauphegðun	

og	þætti	mér	gríðarlega	vænt	um	það	ef	þið	gætuð	gefið	ykkur	örfáar	mínútur	til	þess	að	

svara	þessari	rannsókn.	Ætti	ekki	að	taka	meira	en	3-5	mínútur.	

Einnig	 þætti	 mér	 rosa	 vænt	 um	 það	 ef	 þið	 mynduð	 deila	 rannsókninni	 með	 ykkar	

Facebook	vinum.		

Fyrirfram	þakkir,	

Harpa	Karen	

p.s.	könnunin	er	nafnlaus	og	ekki	verður	unnt	að	rekja	svör	til	einstaklinga	

Hvaða	 miðli	 er	 áhrifamest	 að	 auglýsa	 á?	 (Hér	 má	 merkja	 við	 fleiri	 en	 einn	
svarmöguleika)	
Sjónvarpi	
Útvarpi	
Interneti	
Dagblöðum	
Tímaritum	
Auglýsingaskiltum	
	
Hversu	mikið	eða	lítið	notar	þú	eftirfarandi	samfélagsmiðla?		

																									Ekkert	 		Mjög	lítið	 Lítið	 Hvorki	né	 Mikið	 						Mjög	mikið	

Facebook	
Snapchat	
Instagram	
YouTube	
Blogg	
Twitter	 	
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Hversu	jákvæð/ur	eða	neikvæð/ur	ert	þú	fyrir	því	að	versla	á	netinu?	
Mjög	jákvæð/ur	
Jákvæð/ur	
Hvorki	né	
Neikvæð/ur	
Mjög	neikvæður	
	
Hefur	þú	keypt	vörur	á	netinu?		
Já,	á	íslenski	netsíðu	
Já,	á	erlendri	netsíðu	
Já,	á	íslenskri	og	erlendri	netsíðu	
Nei,	ég	hef	ekki	keypt	vörur	á	netinu	
	
Hvaða	 tæki	 notar	 þú	 til	 að	 versla	 á	 netinu?	 (Hér	 má	 merkja	 við	 fleiri	 en	 einn	
svarmöguleika)	
Tölvu	
Spjaldtölvu	
Farsíma	
	
Hversu	oft	hefur	þú	keypt	vörur	á	netinu	síðastliðna	sex	mánuði?	
Aldrei	
1-4	sinnum	
5-9	sinnum	
10-14	sinnum	
Meira	en	14	sinnum	
Veit	ekki	
	
Hafa	netkaup	aukist	hjá	þér?	
Já	
Nei	
	
Telur	þú	að	netkaup	séu	að	aukast	yfirhöfuð?	
Já		
Nei	
	
Leitar	þú	eftir	ummælum	um	vöru/þjónustu	á	netinu	áður	en	þú	tekur	ákvörðun	um	
kaup?	
Já	
Stundum	(fer	eftir	vöru/þjónustu)	
Nei	
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Ef	þú	leitar	eftir	ummælum	um	vöru/þjónustu	á	netinu	áður	en	þú	tekur	ákvörðun	um	
kaup,	 hvers	 konar	 vöru/þjónustu	 er	 umrætt?	 (Hér	 má	 merkja	 við	 fleiri	 en	 einn	
svarmöguleika)	
Fatnað	
Snyrtivörur		
Hótel		
Matvæli	
Veitingastaðir	
Námskeið	
Raftæki	
Annað	
	
Hvar	leitar	þú	helst	eftir	ummælum	um	vöru/þjónustu	áður	en	þú	tekur	kaupákvörðun?	
(Hér	má	merkja	við	fleiri	en	einn	svarmöguleika)	
Hjá	nákomnum	
Hjá	fyrirtækjunum	sjálfum	(t.d.	heimasíður	eða	Facebook	síður	fyrirtækja	
Hjá	áhrifavöldum	
Í	tímaritum	eða	dagblöðum	
Leitarvélum	(s.s	Google)	
Á	ummælasíðum	(t.d.	TripAdvisor	og	Yelp)	
Ég	treysti	á	eigin	reynslu	
	
Hversu	litlu	eða	miklu	máli	skipta	eftirfarandi	þættir	þig	þegar	þú	verslar?		

Mjög	litlu	 Litlu	 		Hvorki	né	 Miklu	 				Mjög	mikli	
Traust	
Verð	
Vöruúrval	
Tímasparnaður	
Öryggi	
Upplýsingagjöf	
Annað	
	
Hvaða	atriði	lýsir	þér	best	sem	neytandi?	 	

																																			Mjög	ósammála							Frekar	ósammála									Hvorki	né	 	Frekar	sammála				Mjög	sammála	

Sparsamur	
Eyðslusamur	
Skipulagður	
Óskipulagður	
Nýjungagjarn	
Vanafastur	
Fylgir	tískustraumum	
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Með	hvaða	hætti	fékkst	þú	síðast	netkaupin	þín	afhent?		
Sótt	í	verslun	
Sót	í	pósthús	
Sótt	í	póstbox	
Með	heimsendingu	
Í	rafrænuformi	
Annar	afhendingarmáti	
	
Með	hvaða	hætti	greiddir	þú	síðast	fyrir	vöru/þjónustu?	
Millifærslu	af	bankareikning	
Kreditkort	
Netgíró	
Raðgreiðslur	
Paypal	
Annar	greiðslumöguleiki	
	
Hefur	þú	lent	í	vandræðum	við	netverslun?	
Já	
Nei	
Vil	ekki	svara	
	
Hefur	þú	beðið	einhvern	annan	að	versla	fyrir	þig	á	Internetinu?	
Já	
Stundum	
Nei	
Vil	ekki	svara	
	
Myndir	þú	versla	matvæli	á	netinu?	
Já	
Ég	er	opin	fyrir	því	að	prófa	
Nei	
	
Notar	þú	sjálfsafgreiðslukassa	ef	það	er	boðið	upp	á	hann?	
Já	
Stundum	
Nei	
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Bakgrunnsbreytur	
	
Hvaða	kyn	ert	þú?	
Karl	
Kona	
Annað	
	
Á	hvaða	aldursbili	ert	þú?	
Yngri	en	18	ára	
18-28	ára	
29-38	ára	
39-48	ára	
49-58	ára	
59-68	ára	
Eldri	en	68	ára		
	
Hvað	er	hæsta	menntunarstig	sem	þú	hefur	lokið?	
Ég	hef	ekki	lokið	grunnskólaprófi	eða	sambærilegri	menntun	
Ég	hef	lokið	grunnskólaprófi	eða	sambærilegu	prófi	
Ég	hef	lokið	framhaldsskóla/iðnnámi	
Ég	hef	lokið	bacherlorgráðu	í	háskóla	
Ég	hef	lokið	meistaragráðu	eða	doktorsgráðu	
	
Hver	er	búseta	þín?	
Reykjavík	
Nágrannasveitarfélög	Reykjavíkur	
Vesturland	eða	Vestfirðir	
Suðurland	eða	Reykjanes	
Norðurland	
Austurland	
Erlendis	
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Viðauki	2	–	Spurningalisti	fyrir	fyrirtæki	

Kæri	viðtakandi,	

Ég	 heiti	 Harpa	 Karen	 og	 þessa	 dagana	 er	 ég	 að	 vinna	 að	 B.S.	 lokaverkefni	 mínu	 í	

viðskiptafræði	við	Háskóla	Íslands.		

Meðfylgjandi	rannsókn	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu	sem	fjallar	um	breytta	kauphegðun	

og	þætti	mér	gríðarlega	vænt	um	það	ef	þið	gætuð	gefið	ykkur	örfáar	mínútur	til	þess	að	

svara	þessari	 rannsókn.	Spurningarnar	er	17	 talsins	og	 taka	að	meðaltali	3	mínútur	að	

svara.	Könnunin	er	nafnlaus	og	ekki	verður	unnt	að	rekja	svör	til	einstaklinga.	

Könnunin	er	ætluð	einstaklingi	að	svara	fyrir	hönd	fyrirtækis	sem	hann	starfa	hjá.	Ef	ekki	

á	við,	vinsamlegast	sendið	á	viðeigandi	aðila	innan	fyrirtækisins	:)		

Með	fyrirfram	þakklæti	og	bestu	kveðjum,	

Harpa	Karen	

Upplifun	viðskiptavina	er	númer	eitt,	tvö	og	þrjú.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Markaðssetning	okkar	hefur	breyst	vegna	styrkingu	stafrænna	miðla.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Við	aðlögum	okkur	breyttri	hegðun.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Neysluvenjur	eru	að	breytast	hraðar	en	vanalega	vegna	tækniframfara.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
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Með	snjalltækjavæðingu	vill	fólk	að	allt	gangi	fljótar	fyrir	sig	og	útaf	því	eru	kaupferli	að	
styttast.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Eina	leiðin	til	að	lifa	af	í	breyttum	heimi	er	stafræn	innleiðing.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Ísland	hefur	fundið	minna	fyrir	breytingum	á	smásölumarkaði,	heldur	en	nágrannalönd	okkar.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Netverslanir	á	Íslandi	eru	vanþróaðar.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Það	er	munur	á	innkaupum	hjá	þúsaldarkynslóðinni	(e.	millennials)	og	hjá	þeim	sem	komu	á	
undan.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Tryggð	við	vörumerki	fer	minnkandi	með	komandi	kynslóð.	Þar	sem	sú	kynslóð	velur	það	sem	
hentar	þeim	best.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
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Stafrænn	mánudagur	(e.	Cyber	Monday)	og/eða	dagur	einhleypra	(e.	singles	day)	hefur	áhrif	á	
„fótspor”	inn	í	verslun	okkar?	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
„Fótspor”	aukast	inn	í	verslun	okkar	á	svörtum	föstudegi	(e.	Black	Friday)?	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Nýju	persónuverndarlögin	hindra	tækifærin	okkar	til	að	gera	þjónustu	okkar	eins	persónulega	
og	hægt	er.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Verslunarstörf	framtíðarinnar	krefjast	frekari	menntunar,	vegna	tækniframfara.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Heimsóknum	í	verslanir	fara	fækkandi.	
Mjög	ósammála	
Frekar	ósammála	
Hvorki	né	
Frekar	sammála	
Mjög	sammála	
	
Við	teljum	Internetið	vera...	

Mjög	ósammála				Frekar	ósammála			Hvorki	né			Frekar	sammála			Mjög	sammála	
Tækifæri	
Ógn	
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Viðauki	3	-	Viðtal	

	

1) Hvernig	telur	þú	kauphegðun	vera	að	breytast?	(er	hún	að	færa	sig	meira	yfir	á	
netið,	tæknin?)	
	

2) Hefur	stafrænn	mánudagur	(e.	Cyber	Monday)	og	dagur	einhleypra	(e.	singles	day)	
áhrifa	á	„fótspor“	inn	í	verslun/ir	þína/r?	
	

3) Er	munur	á	innkaupum	hjá	þúsaldakynslóðinni	og	þeim	sem	komu	á	undan?	
	

4) Hvernig	hefur	snjalltækjavæðingin	áhrif	á	verslanir?	
a) Telur	því	að	með	snjalltækjavæðingunni	að	fólk	vill	að	allt	gangi	fljótar	fyrir	sig	og	

útaf	því	eru	kaupferlarnir	að	styttast?	
b) Telur	nú	að	neysluvenjur	séu	að	breytast	hraðar	en	vanalega,	vegna	tækninnar?	

	
5) Fara	heimsóknum	í	verslanir	fækkandi?		

	
6) Hverjar	eru	afleiðingarnar	af	vinsæld	vefverslana?	

	
7) Hefur	markaðssetning	hjá	ykkur	breyst	með	komandi	tæknivæðingu?	

	
8) Hverjar	eru	helstu	ógnir	ykkar	og	helstu	tækifæri?	
	


