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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja tækifæri íslenskra netverslana sem þær 

standa frammi fyrir í kjölfar stafrænnar tækniþróunar undanfarinna ára. Auk þess að 

skoða hversu ánægðir viðskiptavinir eru með kaup sín á netinu og tryggð viðskiptavina við 

netverslanir. Tryggðin var metin út frá því hvaða netverslun er efst í huga þeirra og hvaða 

netverslun þeir versluðu við síðast. 

Sú stafræna tækniþróun sem er fjallað um í ritgerðinni byggir á tæknibyltingu þegar 

snjallsímar, tölvur, smáforrit (app) og samfélagsmiðlar komu til sögunnar og 

netverslunum gafst tækifæri til þess að selja vörur í gegnum þau tæki. Í kjölfar 

þróunarinnar hefur verið lögð aukin áhersla á að byggja upp traust samband við 

viðskiptavini (Laudon og Traver, 2013). Til þess að kortleggja tækifæri netverslana er 

fjallað um tólin sem netverslanir geta nýtt sér og markaðsrannsókn framkvæmd til þess 

að kortleggja stöðu netverslana. Niðurstöðurnar ættu umsjónarmenn og starfsmenn 

netverslana að geta nýtt sér í starfi. Við framkvæmd rannsóknarinnar var spurningalista 

dreift og tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Science) var notað fyrir 

tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að sterk jákvæð fylgni er milli þess að 

kaupendur sem eru ánægðir með kaup og þjónustu netverslana eru líklegir til þess að 

mæla með netversluninni við vini eða kunningja. Netverslanir ættu því að leggja áherslu 

á að tryggja jákvætt orðspor (word-of-mouth) meðal núverandi viðskiptavina. Það eru 

einnig tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og hvaða netverslun 

þeir versluðu við síðast. Stafræn tækniþróun veitir íslenskum netverslunum möguleika til 

að miðla markaðsefni sínu á samfélagsmiðlum, þeir eru góð leið til þess að auka vitund á 

netversluninni og til þess að byggja upp traust samband við viðskiptavini. Netverslanir 

ættu að nota greiningartól á borð við Google Analytics til þess að kortleggja hegðun 

viðskiptavina sinna og mæla viðbrögð við markaðsáreiti. Gott greiningartól getur nýst vel 

til þess að hámarka árangur markaðsmiðlunar miðað við þann kostnað sem lagður er til. 

Stafræn tækni býður starfsmönnum upp á tækifæri til að rækta samband við viðskiptavini 

eftir kaupin. Samskiptin geta verið í gegnum samfélagsmiðla eða vefsíðu 

netverslunarinnar þar sem viðskiptavinum gefst kostur á tala við starfsmenn 

netverslunarinnar. 
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1  Inngangur 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru netverslanir sem selja áþreifanlegar vörur þar sem 

seljendur varanna selja þær beint til neytenda (business-to-consumer). Ekki verður fjallað 

um kaup á þjónustu líkt og aðgöngumiða, farmiða eða gistingu. Hér verður annars vegar 

fjallað um netverslun þegar viðskiptavinur greiðir fyrir vörukaup með greiðslukorti 

gegnum vefgátt og hins vegar um hefðbundna/staðbundna verslun þegar viðskiptavinur 

greiðir með reiðufé eða gegnum posa (POS, Point of Scale) (Emil Karlsson, 2018). 

Árið 1990 opnaðist aðgangur að internetinu og í kjölfarið tækifæri til verslunar á 

netinu. Stafræn tækniþróun á sér því áralanga sögu en í ritgerðinni verður fjallað um þær 

breytingar sem byrjuðu um árið 2007 (Choen-Alamgor, 2011; Laudon og Traver, 2013). 

Þróunin í tölvum, samskiptum og upplýsingaflæði hefur haft áhrif á hvernig fyrirtæki búa 

til virði fyrir viðskiptavini sína. Stafræn tækni hefur leitt af sér nýjar samskiptaleiðir, nýjar 

leiðir í auglýsingum og nýja sýn á hvernig hægt er að byggja upp sambönd við neytendur. 

Það hefur aldrei áður verið jafn mikil tengsl á milli seljenda og kaupenda og aðgengi að 

upplýsingum er auðveldara (Kotler og Armstrong, 2010). 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru helstu 

tækifæri íslenskra netverslana í kjölfar stafrænnar tækniþróunar? Til þess kynnti 

rannsakandi sér fræðilegt efni  um markaðssetningu í stafrænum heimi, viðskiptaformið 

netverslun, kauphegðun og kaupákvörðunarferli  á netinu, mælikvarða á tryggð og fyrri 

rannsóknir tengdar markaðssetningu og kaupum á netinu. Markaðsrannsókn var 

framkvæmd til þess að kortleggja stöðu íslenskra netverslana og kanna tækifæri þeirra. 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum í rannsóknarverkefninu: 

1. Hvernig er kynja-, aldurs- og tekjuskipting þeirra sem eru með þær verslanir sem 
eru oftast nefndar efst í huga sér? 

2. Hvar heyra svarendur helst um þær netverslanir sem eru efst í huga þeirra? 

3. Eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og við hvaða 
netverslun þeir versluðu síðast? 

4. Hversu ánægðir eru kaupendur með viðskipti sín við þá netverslun sem þeir 
versluðu síðast við og eru þeir líklegir til þess að mæla með kaupunum við vini 
eða kunningja? 
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Rannsóknin hófst á gerð spurningalista sem síðan var dreift á samfélagsmiðlum 

rannsakanda. Spurningalistinn var saminn af höfundi með hliðsjón af fyrri rannsóknum 

Rannsóknarseturs Verslunarinnar. Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Sciences (hér eftir nefnt SPSS) var notað til þess að greina svör þátttakenda, en alls bárust 

436 gild svör. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum er fjallað um markaðsfærslu netverslana í hinum 

stafræna heimi og helstu greiningartól fyrir netverslanir kynnt. Fjallað er um hinar ýmsu 

tegundir netverslunar, framtíðarhorfur, kauphegðun neytenda á netinu og mælikvarða til 

þess að mæla tryggð viðskiptavina við netverslanir, NPS stuðull. Í rannsóknarhlutanum er 

fjallað um aðferðafræði megindlegu rannsóknarinnar og niðurstöður settar fram með 

lýsandi tölfræði og aðstoð tölfræðiprófa. Eftir að hafa rýnt í helstu niðurstöður tekur við 

umræða og lokaorð rannsakanda þar sem rannsóknarspurningunni og undirspurningum 

er svarað.
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2 Markaðsfærsla í stafrænum heimi netverslana  

Viðskiptavinir netverslana eru allir nettengdir svo markaðsfærsla netverslana fer að 

mestu leyti fram í gegnum internetið, en sú tegund markaðsfærslu verður hér eftir nefnd 

stafræn markaðsfærsla (digital marketing). Til stafrænnar markaðsfærslu teljast allar 

markaðsaðgerðir netverslunar þar sem tæknin er notuð til þess að miðla markaðsefninu 

til viðskiptavina, nær alltaf í gegnum internetið. Stafræn markaðsfærsla hefur breytt 

hefðbundinni markaðsfærslu að því leyti að aðrar leiðir eru notaðar til þess að miðla 

markaðsefninu. Netverslanir þurfa að hanna markaðsefni sitt þannig að hægt sé að miðla 

því með mismunandi tækjum, t.d. snjallsíma, spjaldtölvum, fartölvum og borðtölvum. 

Viðskiptavinir skoða markaðsefnið í gegnum mismunandi miðla í tækjunum, s.s. 

Facebook, Instagram, Twitter og Google bæði á vefsíðum og í smáforritum (apps). Tæknin 

gerir umsjónarmönnum og starfsmönnum netverslana einnig kleift að safna upplýsingum 

um notendur sína sem gagnast markaðsfólki netverslana til þess að miða markaðsefninu 

að réttum markhópi eða markhópum (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Ef þessar 

upplýsingar innihalda persónuupplýsingar er mikilvægt að fyrirtækið láti notendurna vita 

af því og fái samþykki þeirra fyrir að nota upplýsingarnar til einkanota, sbr. 10 gr. laga um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Sem dæmi má nefna á 

Facebook yfir höfði sér sekt vegna þess hvernig þeir fóru með persónuupplýsingar 

notenda þegar þeir veittu tæknifyrirtækjum heims aðgang að viðkvæmum 

persónuupplýsingum. Talað er um að sektin hljóði upp á 300-500 milljarða Bandaríkjadala 

(Mbl.is, 2019).  

Stjórnendur netverslana ættu að leggja áherslu á að byggja upp traust samband milli 

viðskiptavina sinna og starfsmanna því sambandið getur verið dýrmætt fyrir 

netverslunina. Ef stjórnendur netverslunarinnar þekkja þarfir viðskiptavina sinna, bjóða 

upp á vörur sem fullnægja þörfum þeirra, verðleggja, afhenda og auglýsa vörurnar á 

áhrifaríkan hátt eru miklar líkur á því að netversluninni takist vel til í stafrænni 

markaðssetningu sinni og að varan seljist vel. Til þess að netverslunin nái að byggja upp 

og þróa tryggð við viðskiptavini sína er mikilvægt að gott samspil sé milli fyrirtækisins sem 

rekur netverslunina, viðskiptavina og starfsmanna. Aðgerðir starfsmanna 

netverslunarinnar miða ávallt að óskum viðskiptavinanna (Kotler og Armstrong, 2010). 

Markaðsþríhyrningurinn á mynd 1 sýnir samspil ytri, innri og gagnvirkrar markaðsfærslu. 
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Mynd 1: Markaðsþríhyringurinn. Stuðst við (Kotler og Armstrong, 2010, bls. 19). 

Á hægri hlið þríhyrningsins er ytri markaðsfærsla sem felst í þeim loforðum sem 

netverslunin veitir viðskiptaskiptavinum sínum, þeim er nær alltaf miðlað með stafrænni 

markaðsfærslu. Út frá loforðunum mynda viðskiptavinir væntingar sem þeir ætlast til að 

verði uppfylltar þegar þeir versla hjá netversluninni. Innri markaðsfærslan snýst svo um 

að starfsmenn eða umsjónarmenn netverslunarinnar geti staðið við þau loforð sem hafa 

verið gefin en til þess þurfa þeir að hafa fengið viðeigandi þjálfun og hafa aðgengi að 

réttum búnaði til að geta veitt þá þjónustu sem var lagt upp með. Á botni þríhyrningsins 

fer fram gagnvirk markaðsfærsla þar sem kaupin eiga sér stað. Þar kemur í ljós hvort að 

starfsmenn og heimasíða netverslunarinnar standi við þau loforð sem hafa verið gefin út 

og mæti þeim væntingum sem viðskiptavinir bera til kaupanna (Kotler og Armstrong, 

2010). Með tilkomu tækninnar má segja að þríhyrningurinn hafi tekið breytingum og líkist 

nú meira pýramída í lögun. Á mynd 2 má sjá hvernig líkanið hefur breyst. 
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Mynd 2: Markaðspýramídinn. Stuðst við (Parasuraman, 2000, bls. 308). 

Tæknin er í miðju pýramídans og miðlar samskiptum starfsfólks netverslunarinnar og 

viðskiptavina þar sem nær öll þjónusta netverslunar fer fram í gegnum tæknina. Innri-, 

ytri- og gagnvirkri markaðsfærslu er því miðlað með tækninni. Parasuraman (2000) heldur 

því fram að notkun tækninnar við miðlun þjónustu gefi umsjónarmönnum og starfsfólki 

netverslana þrjú tækifæri. Í fyrsta lagi geta umsjónarmenn netverslana átt skilvirkari 

samskipti, þróað nýjar vörur og greint hegðun viðskiptavina sinna með tækninni. Í öðru 

lagi geta stjórnendur haft samskipti við starfsfólk í gegnum innra net (internal network) 

hvar sem er og hvenær sem er, landfræðileg staðsetning og tímamismunur hamlar ekki 

samskiptum. Í þriðja lagi gefur tæknin starfsfólki tækifæri til þess að eiga samskipti við 

viðskiptavinina í gegnum tæknina þar sem að við kaup viðskiptavina á heimasíðu 

netverslunarinnar á sér stað lítil sem engin persónuleg þjónusta (Parasuraman, 2000). 

Tæknin veitir einnig fyrirtækjum netverslana efnahagslega kosti en kostnaður við sölu 

vara á netinu er mun lægri en í staðbundnum verslunum þar sem hver sala krefst færra 

starfsfólks. Neytendur í dag eru vanir að nota tæknina og kjósa því flestir að geta verslað 

einnig á netinu og því eru meiri líkur á því að netverslanir nái betri samkeppnisstöðu á 

markaði en staðbundnar verslanir. Viðskiptavinir geta framkvæmt kaupin hvar sem er og 

hvenær sem er og sparað sér mikinn tíma og jafnvel peninga með því (Parasuraman, 

2000). 
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Eins og hefur verið nefnt hafa miðlunarleiðir markaðsefnisins breyst með tilkomu 

tækninnar. Omni-Channel er hugtak sem leggur áherslu á að upplifun viðskiptavina 

netverslunarinnar sé eins á öllum snertiflötum eða kerfum hennar, þar sem þeir koma við 

á flestum þessara snertiflata áður en kaupin fara fram og á meðan kaupin standa yfir 

(Verhoef, Kannan og Inman, 2015). Á mynd 3 sést hvernig Omni-Channel gæti litið út hjá 

netverslun. 

 

Mynd 3: Omni-Channel. Stuðst við (Verhoef o.fl., 2015). 

Eins og sést á mynd 3 eru snertifletir netverslana oft margir. Sem dæmi má nefna 

heimasíðu netverslunarinnar þar sem kaupin fara fram, sýningarrými (showroom) þar 

sem viðskiptavinum gefst kostur á að handfjatla vöruna en framkvæma svo kaupin á 

netinu, staðbundnar verslanir og mismunandi miðlar til að dreifa markaðsefninu. 

Viðskiptavinirnir verða fyrir mismunandi áreiti á öllum snertiflötunum en áherslan er 

ávallt að lokum á að flytja viðskiptavini inn á heimasíðu netverslunarinnar þar sem kaupin 

fara fram. Markmiðið með Omni-Channel er því að setja viðskiptavininn í miðjuna og 
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hanna kerfi og markaðefni netverslunarinnar út frá þörfum hans og þeim miðlum sem 

hann notar mest í sínu daglega lífi (Verhoef o.fl., 2015).  

Í framhaldinu verður fjallað nánar um hvernig netverslanir geta nýtt sér hin ýmsu 

stafrænu tól til þess að miðla markaðsefni sínu og ná betri árangri í markaðssetningu sinni. 

2.1 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar hafa opnað nýjar leiðir fyrir markaðssetningu netverslana. Þeir geta 

verið gott tól fyrir netverslanir til þess að auka vitund á netversluninni og vörumerkinu, 

auka vörumerkjaímynd, auka streymi á heimasíðu netverslunarinnar og lækka 

markaðskostnað. Starfsfólk netverslana geta haft áhrif á kaupákvarðanir hugsanlegra 

viðskiptavina með efni sem er dreift á samfélagmiðlum (Felix, Raushnable og Hinsch, 

2016).  

Samfélagsmiðlar eru frábrugðnir öðrum markaðsmiðlum að því leyti að viðskiptavinir 

hafa möguleika á því að tjá sig frjálst og eiga samræður við þann sem setur inn skilaboðin, 

í þessu tilviki netverslunina. Þetta er þó ekki algilt þar sem stundum veit viðtakandinn ekki 

frá hverjum skilaboðin koma. Viðskiptavinirnir eru ekki óvirkir móttakendur eins og þegar 

markaðsefni er dreift með hefðbundnum miðlum á borð við sjónvarp, útvarp, vefborða 

eða prentmiðla. Helstu breytingar sem hafa orðið í kjölfar samfélagsmiðlanna eru að nú 

eru samskipti starfsmanna netverslana og viðskiptavinanna á samskiptaformi og tækifæri 

til þess að auka árangur í markaðsstarfi fyrirtækisins á hagkvæman hátt hafa aukist. 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009).  

Hins vegar í kjölfar mikillar aukningar á miðlun markaðsefnis á samfélagsmiðlum hafa 

miðlarnir aðgreint aðgengi fyrir almenna notendur og notendur í viðskiptahugleiðingum. 

Þannig er notendum í viðskiptahugleiðingum gefinn kostur á að nýta sér 

auglýsingaþjónustu miðilsins gegn gjaldi, t.d. á Facebook. Auglýsandi á Facebook ákveður 

þá fjárhæð sem hann er tilbúin að eyða í auglýsingar, hannar svo auglýsinguna og 

Facebook rukkar hann eftir því hvernig auglýsingunni vegnar, hversu margir sjá hana og 

ýta á hana. Þar af leiðandi er þessi miðlun ekki alveg frí eins og hún var í upphafi (Facebook 

Business, e.d.). 

Starfsfólk netverslunarinnar þarf að hafa tíma, aðföng og fjármagn til þess að auka 

þekkingu sína á samfélagsmiðlum og opna augu sín fyrir tækifærum sem miðlarnir gefa 

þeim í starfi. Markaðsfólk netverslana verður að velja viðeigandi samfélagsmiðil og setja 
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sér sértæk markmið fyrir samfélagsmiðlana. Það er mikilvægt að ákveðin sé stefna fyrir 

markaðssetninguna á samfélagmiðlunum. Það eykur líkur á að markmiðum 

markaðsstarfsins verði náð og í kjölfarið býður upp á aukna vaxtarmöguleika 

netverslunarinnar í framtíðinni. Til þess að fyrirtæki geti sett sér markmið og ákveðið sína 

stefnu á samfélagsmiðlum er mikilvægt að þau líti í kringum sig og átti sig á umhverfi 

miðlanna. (Chio, Bolan, Hutchinson og Mitchell, 2015). 

Til þess að ákveða stefnu netverslunarinnar ættu starfsmenn í fyrsta lagi að skoða 

hvaða samfélagmiðla markhópur þeirra notar mest. Þar á eftir þurfa markmiðin að vera 

vel skilgreind og sértæk. Markmiðin geta verið tengd því að ná til nýrra viðskiptavina þar 

sem kraftur núverandi viðskiptavina á samfélagsmiðlum hefur einskonar margföldunar 

áhrif ef þeir mæla með kaupum við netverslunina eða með vörunum sem eru seldar. 

Tilvonandi viðskiptavinir treysta oft best þeim sem hafa reynslu af kaupunum og 

vörunum. Einnig getur almannatengill (public relations specialist) gagnast vel til þess að 

fylgjast með jákvæðri og neikvæðri umfjöllun um netverslunina og vörurnar sem er boðið 

upp á. Markmið almannatengilsins er að stuðla að jákvæðri umfjöllun og bregðast við 

neikvæðri umfjöllun (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

POST líkanið er gott tól til þess að aðstoða við hönnun stefnu á samfélagsmiðlum. P 

stendur fyrir fólk (people), O fyrir markmið (objectives), S fyrir stefnu (strategy) og T fyrir 

tækni (technology). Starfsfólk netverslunarinnar þarf að átta sig á hegðun notenda á 

samfélagmiðlum og í hvaða tilgangi þeir nota þá. Það þarf að setja mismunandi markmið 

fyrir mismunandi tækifæri til þess að ná til viðskiptavinanna frá því að þeir huga að 

kaupum þar til samskipti hafa komið á og kaupin gerð. Stefnan snýst um það hvernig á að 

ná markmiðunum sem hafa verið sett. Tæknin eða stafræni miðillinn er svo valinn eftir 

því hvað þykir líklegast til að styðja við stefnuna og að markmiðum sem hafa verið sett 

verði náð (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Til þess að átta sig á umhverfi netverslunarinnar á samfélagsmiðlum ættu netverslanir 

að fylgjast vel með því sem fer fram á samfélagsmiðlum tengdum netverslun og sölu 

áþreifanlegra vara. Það er hægt að kaupa orð á Google Alert og skoða fréttir og umfjöllun 

sem innihalda orðið, það gæti til dæmis verið nafnið á netversluninni eða vörum sem hún 

selur. Netverslunin getur skoðað umhverfi sitt með því að leita eftir nafni eða vörum 

verslunarinnar og einnig getur verið áhrifaríkt að leita eftir nafni samkeppnisaðila og sjá 
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hvernig fjallað er um hann. Það er mikilvægt fyrir netverslanir að ráða starfsmann til þess 

að sjá um samskipti við viðskiptavini í gegnum samfélagsmiðla og jafnvel bjóða upp á 

spjallþráð á netsíðunni þar sem starfsmaðurinn getur svarað spurningum 

viðskiptavinarins en einnig fylgst með umræðum á samfélagsmiðlum og tekið þátt í þeim. 

Starfsmaðurinn vinnur í nánu samstarfi við almannatengilinn. Að hafa ákveðið teymi sem 

sér um samfélagsmiðla eykur líkur á að skilaboðin frá netversluninni miði að sama 

markmiðinu á öllum miðlunum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009). 

Þegar starfsfólk netverslana hefur áttað sig á umhverfi miðlanna og þeim tækifærum 

sem felast í notkun þeirra ættu þau að vera fær um að velja réttan miðil sem hentar vörum 

netverslunarinnar. Það er hægt að dreifa markaðsefni netverslana á samfélagsmiðlum í 

formi mynda, myndbanda og texta í gegnum aðdáendasíður (like page) og þeirra aðganga 

á miðlunum. Notendur svara og bregðast við með því að smella (click), líka við (like) og 

deila (share). Öll viðbrögð notenda geta aukið sölu, vörumerkjavitund, bætt 

vörumerkjaímynd, skapað umferð á heimsíðu netverslunarinnar, dregið úr kostnaði við 

aðra markaðssetningu og skapað gagnvirkni á miðlunum (Constantinides, 2014).  

Netverslanir geta nýtt sér áhrifavalda (social media influencers) en það eru opinberar 

persónur eða leiðtogar sem móta viðhorf annarra í gegnum samfélagmiðla. Áhrifavaldar 

geta verið talsmenn vörumerkisins og vörunnar sem netverslunin selur til þess að vekja 

áhrifamikla eftirtekt og umtal (Constantinides, 2014). Áhrifavaldar nota miðlana til þess 

að birta umfjöllun og myndir af sjálfum sér og fylgjendur þeirra nota miðlana til þess að 

fá nýjustu upplýsingar um áhrifavaldinn og þær vörur sem hann notar. Fylgjendur og 

áhrifavaldar þróa samband þar sem aðeins annar aðilinn í sambandinu veit mikið um hinn. 

Fylgjendum gefst kostur á að öðlast upplýsingar um vörur og þjónustu sem birtist oft fyrr 

á samfélagsmiðlun en öðrum miðlum. Netverslunin getur gert vörur sínar að ómissandi 

þætti í lífi áhrifavaldanna og þannig verður varan hluti af efninu sem áhrifavaldurinn deilir 

með fylgjendum sínum. Önnur leið fyrir netverslanir er að greiða áhrifavöldunum fyrir að 

birta vörurnar á sínum miðlum. Til að ná sem bestum árangri með samstarfinu er 

mikilvægt að velja trúverðuglegan áhrifavald sem hefur áhuga á að nota vöruna (Zhu og 

Chen, 2015).  
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Hins vegar gilda lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 

um alla markaðssetningu, að meðtöldum áhrifavöldum sem fá greiðslu eða annað 

endurgjald gegn því að að skrifa um eða dreifa upplýsingum um vörur eða þjónustu 

fyrirtækja á vefsíðum eða samfélagsmiðlum. Áhrifavaldur þarf að merkja umfjöllun sem 

auglýsingu ef hann fékk sendar vörur, skrifar um þær eða fær vörurnar lánaðar til þess að 

fjalla um þær. Það er óháð því hvort áhrifavaldurinn hafi haft samband við fyrirtækið 

sjálfur eða fyrirtækið við hann. Það skipti ekki máli þó áhrifavaldinum beri engin skylda af 

hálfu fyrirtækisins að skrifa um vöruna eða að hann fjalli um raunverulegar skoðanir sínar. 

Það þarf alltaf að merkja umfjöllunina til dæmis á eftirfarandi hátt: 

 ,,Auglýsing“ (Neytendastofa, e.d.). 

 ,,Kynning“ (Neytendastofa, e.d.). 

 ,,Kostuð umfjöllun“ (Neytendastofa, e.d.). 

 ,,Unnið í samstarfi við (fyrirtækið X)“ (Neytendastofa, e.d.). 

 ,,Þessi umfjöllun er styrkt af (fyrirtækinu X)“ (Neytendastofa, e.d.). 

Ef brotið er gegn lögum nr. 57/2005 getur Neytendastofa sett áhrifavaldinum bann, 

fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði. Einnig getur viðkomandi og fyrirtæki verið 

sektað (Neytendastofa, e.d.). 

Í framhaldinu verður rýnt í hvernig netverslanir geta nýtt sér kerfi sem Google hefur 

hannað til þess að kortleggja streymi á heimasíðu netverslana og hvernig er hægt að nýta 

þau til þess að ná betri árangri við miðlun markaðsefnisins á stafrænum miðlum. 

2.2 Google Analytics 

Ein af forsendum þess að ná hámarksárangri í sölu á netinu og í miðlun markaðsefnis er 

gott vefgreiningartól. Að geta borið stöðuna í dag saman við fortíðina hjálpar 

markaðsfólki að forgangsraða því sem má gera betur svo vefurinn skili hámarksárangri 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Google Analytics er 

vefgreiningartól sem hjálpar umsjónarmönnum netverslana að fylgjast með og greina 

streymi á heimasíðu sinni og smáforritum eins og samfélagsmiðlum. Vefgreiningartólið 

gefur upplýsingar um hverju viðskiptavinir óska eftir frá netversluninni og hvernig hægt 

er að þjónusta þá betur. Það er hægt að greina fjölda heimsókna á netverslunina, hvaðan 

notendur koma, eða með öðrum orðum hvernig þeir fundu heimasíðu netverslunarinnar, 
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og hvaða vörur þeir skoðuðu í netversluninni. Hægt er að sjá hversu margir smella á 

auglýsingar netverslunarinnar á samfélagsmiðlum, vefborðum, leitarvélum og tölvupósti. 

Vefgreiningartólið er frítt en netverslanir geta keypt Google Analytics 360 útgáfu sem 

býður upp á ítarlegri og fleiri greiningar og það hentar oft stórum fyrirtækjum og 

verslunum. Til þess að vefgreiningartólið geti safnað þessum gögnum fyrir netverslunina 

þarf að vera kóði frá tólinu á öllum undirsíðum netverslunarinnar (Google Marketing 

Platform, e.d.). Á myndum 4, 5 og 6 má sjá skjáskot af heimasvæði Google Analytics.  

 

Mynd 4: Skjámynd af Google Analytics heimasvæði. 

Á mynd 4 sést dæmi um hvernig flæði um vefsíðuna getur litið út. Hversu margir 

heimsækja hana og hversu há prósenta fer út af síðunni aftur án þess að gera ekki neitt 

og einnig sést hversu lengi neytendur eru að meðaltali á síðunni. Þessar upplýsingar er 

hægt að fá fyrir vefsíðuna í heild sinni og fyrir hverja og eina undirsíðu. Á mynd 5 má sjá 

hvernig vefgreiningartólið greinir hvaðan neytendur koma inn á vefsíðuna.  

 

Mynd 5: Skjámynd af Google Analytics heimasvæði. 
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Á mynd 5 sést hvaðan neytendur koma inn á vefsíðuna, hvort þeir skrifi sjálfir inn 

slóðina, finni vefsíðuna í leitarvél, komi af samfélagsmiðlum eða annars staðar frá. Aftar í 

kaflanum er fjallað um mismunandi leiðir neytenda inn á vefsíðuna. Á mynd 6 sést hvernig 

vefgreiningartólið greinir kauphegðun neytenda sem heimsækja vefsíðu netverslunar. 

 

Mynd 6: Skjámynd af Google Analytics heimasvæði. 

Á mynd 6 sést hvernig neytendur haga kaupferli sínu hjá netversluninni. Hægt er að sjá 

hversu margir taka næsta skref og til dæmis skoða vöru. Eins sést í hvaða skrefi neytendur 

fara helst út af síðunni. Þessar upplýsingar eru dýrmætar fyrir starfsmenn netverslana þar 

sem þeim gefst tækifæri til þess að nýta þessar upplýsingar í markasstarfi sínu og við 

hönnun netverslunarinnar. 

Heimsókn á netverslunina lýkur þegar notandinn hefur ekki gert neitt á síðunni í 30 

mínútur, en það er hægt að breyta þessum tíma. Vefgreiningartólið reynir að skilgreina 

hvern notanda bara sem einn, ekki alltaf sem nýjan notenda þegar hann fer aftur inn á 

netverslunina. Tólið notar vafrakökur (cookies) og IP tölur til þess að reikna þetta út og 

gefur því sem gleggsta mynd á þann fjölda einstaklinga sem hafa heimsótt netverslunina. 

Vefgreiningartólið gefur upplýsingar um brottfall af vefsíðunni (bounce rate) en það segir 

til um hversu margir skoðuðu bara eina síðu, til dæmis upphafssíðuna á netversluninni og 

fara svo beint út af henni. Það er ákjósanlegt fyrir netverslanir að halda því hlutfalli í 

kringum 20-40% þar sem markmið netverslana er að hvetja notendur til þess að skoða 

vörurnar og versla (Hannes Agnarsson Johnson, e.d.).  

Þær upplýsingar frá vefgreiningartólinu sem eru áhugaverðar fyrir netverslanir að 

skoða eru fjöldi heimsókna á netverslunina eftir klukkutímum, dögum, vikum og 

mánuðum og hvaðan fólk er að koma. Það er hægt að skoða út frá mismunandi leiðum: 
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 Bein umferð (direct), getur verið þegar fólk slær vefslóð netverslunarinnar inn 
í vafrann, smellir á bókamerki eða fer á síðuna með öðrum leiðum sem Google 
Analytics nær ekki að rekja (t.d. ef notandinn smellir á hlekk í smáforriti (app) 
eins og til dæmis póstforritum og samfélagsmiðlum – þegar það er ekki vefsíða 
að senda umferðina (Hannes Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá öðrum vefsvæðum (referral), þegar aðrar vefsíður eru að vísa í 
vefsíðu netverslunarinnar með hlekkjum og fólk smellir á þá hlekki (Hannes 
Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá leitarvélum (organic search), þarna er hægt að sjá hvaða leitarorð 
(keywords) fólk sló inn í Google, og aðrar leitarvélar, áður en það smellti á 
leitarniðurstöðu sem leiddi það yfir á vefsíðu netverslunarinnar (Hannes 
Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá auglýsingum í leitarvélum (paid search), svo sem Google Ads og 
Bing Ads. Nánar verður fjallað um Google Ads síðar í kaflanum (Hannes 
Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá samfélagsmiðlum (social), svo sem Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, Pinterest og fleiri (Hannes Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá vefborðum (display), þetta eru auglýsingar sem eru keyptar til 
dæmis í gegnum Google Ads og íslenska fréttamiðla sem bjóða upp á vefborða 
(Hannes Agnarsson Johnson, e.d.). 

 Umferð frá tölvupóstsendingum (email), þetta eru fréttabréf, kvittanir og 
fleira sem er sent með tölvupósti til notendanna og þeim gefst kostur á að 
smella til þess að fara beint inn á vefsíðu netverslunar og skoða nánar (Hannes 
Agnarsson Johnson, e.d.). 

Með vefgreiningartólinu er hægt að skoða skýrslur yfir hegðun viðskiptavina á 

heimasíðu netverslunarinnar. Skýrslurnar gefa upplýsingar á myndrænan hátt frá því 

hvaðan viðskiptavinirnir koma inn á vefsíðuna, hvaða undirsíður þeir skoða í þeirri röð 

sem þeir smella og hvernig heimsóknin endar. Markmið netverslana er að heimsóknir 

viðskiptavina þeirra endi með kaupum og því eru þessar upplýsingar mikilvægar til þess 

að geta bætt heimasíðu netverslunarinnar og koma í veg fyrir að missa viðskiptavinina út 

af henni án þess að versla. Netverslanir geta nýtt sér þessa tölfræði fyrir hverja og eina 

undirsíðu sína, t.d. upphafsíðuna, síðu fyrir hverja og eina vöru, síðuna sem veitir 

upplýsingar um netverslunina svo sem afhendingarmáta, skilafrest, staðsetningu, 

opnunartíma sýningarrýma (showroom) eða staðbundinnar verslunar og svo framvegis. 

Með því að skoða hversu lengi viðskiptavinir eru á hverri síðu er hægt að álykta um hvort 

þurfi að breyta einhverju. Það er einnig hægt að fylgjast með tölfræði varðandi ákveðnar 

herferðir með vefgreiningartólinu. Þá þarf að merkja vefslóðirnar sem er verið að nota í 

herferðinni með ákveðnum færibreytum. Netverslanir ættu að merkja vefslóðir tengdar 



 

23 

þeim færslum á samfélagmiðlunum (Soat, 2106). Til dæmis þegar netverslunin auglýsir 

ákveðna vöru á afslætti eða vinnur í samstarfi við áhrifavald með gjafaleik eða 

afsláttarkóða er hægt að merkja vefslóðina með nafni sem notendur sjá ekki, heldur er 

það einungis til aðgreiningar fyrir netverslunina. Þá er hægt að fylgjast með hvernig 

ákveðinni herferð vegnar. 

Tólið safnar persónulegum gögnum um notendurna ef þeir gefa samþykki til þess, 

þetta eru gögn á borð við kyn, hvaða tæki notandinn notaði til þess að opna netverslunina 

og hvar í heiminum viðkomandi er staðsettur (Google Marketing Platform, e.d.). 

Netverslanir verða að fara varlega með þessar upplýsingar vegna laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en upplýsingarnar geta hins vegar nýst þeim 

til einkanota við hönnun markaðsefnis og til þess að sjá hvort náð sé til þess markhóps 

sem markmiðið var. 

Það er hægt að setja upp ýmiss konar tilkynningar (custom alert) sem umsjónarmenn 

netverslunarinnar fá ef einhverjar breytingar verða á streymi um síðuna. Sem dæmi er 

hægt að setja upp tilkynningu þegar streymi um síðuna fer niður fyrir eina heimsókn á 

dag, þegar umferð frá Facebook eykst um 50% á einum degi eða þegar öll umferð um 

síðuna eykst um 100% á einum degi. Þetta geta allt verið mikilvægar tilkynningar fyrir 

umsjónarmenn (Analytics Help, e.d.). 

Það er svokölluð innri leitarvél á netversluninni þar sem  vefgreiningartólið greinir það 

sem viðskiptavinir leita að á síðunni. Niðurstöður þessara greininga ættu netverslanir að 

nota sem sitt lykilorð (keywords) í auglýsingum með meðal annars Google Ads til þess að 

auka árangur sinn með leitarvélabestun (Hannes Agnarsson Johnson, e.d.). 

2.3 Leitarvélabestun 

Leitarvélar á borð við Google, Bing og Yahoo! eru oftast fyrsti viðkomustaður fólks í 

upplýsingaleit fyrir kaup. Neytendur nota einnig leitarvélar eftir að það hefur orðið fyrir 

áhrifum frá öðrum miðlum, svo sem samfélagsmiðlum. Aðrir miðlar vekja áhuga fólks á 

ákveðinni vöru og leitarvélarnar aðstoða neytendur við að finna vöruna. Niðurstöður 

leitarvéla eru flokkaðar í náttúrulegar niðurstöður (natural or organic search) og kostaðar 

niðurstöður (paid search). Kostaðar niðurstöður eru merktar með litlu „Ad“ merki í 

niðurstöðunum svo neytendur geti aðgreint náttúrulegar og kostaðar niðurstöður 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Á mynd 7 má sjá leitarniðurstöðu höfundar þegar leitað 
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var eftir „Nike“ á Google. ASOS leitarniðurstaðan kostuð en Nike leitarniðurstaðan 

náttúruleg. Það er ekki hægt að alhæfa um hvernig leitarniðurstaða birtist þar sem hún 

byggð á staðsetningu þess sem leitar og hverju hann hefur leitað að áður í sínu tæki. 

 

Mynd 7: Leitarniðurstöður á Google. 

Náttúrulegar niðurstöður eru líklegri til þess að fá fleiri smelli vegna þess að neytendur 

treysta þeim betur. Það er hins vegar mun erfiðara að ná sýnileika með náttúrulegum 

niðurstöðum þar sem það er auðvelt fyrir fyrirtæki að kaupa sér sýnileika með kostuðum 

leitarniðurstöðum. Þær eru frábrugðnar náttúrulegum niðurstöðum að því leyti að 

fyrirtækjum gefst kostur á að bjóða í leitarorð og borga fyrir smelli eða fjölda birtinga hjá 

leitarvélinni (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Leitarvélarnar virka þannig að þær senda forrit sem kallast köngulær (spiders) á netið 

sem finna vefsíður sem eru líklegar til þess að innihald það efni sem er leitað að. 

Vefsíðurnar tengjast allar saman og vísa hvor á aðra út frá efni þeirra á vefsíðunni. Eftir 

því sem fleiri netsíður eru með traustar tengingar inn á eina vefsíðu meta köngulærnar þá 

vefsíðu sem mjög örugga leitarniðurstöðu. Staðsetning viðkomandi sem leitar í 

leitarvélinni hefur einnig áhrif á niðurstöður leitarinnar. Leitarvélin staðsetur viðkomandi 

miðað við IP tölu tækisins sem er leitað í (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Til þess að ná sem bestum árangri með náttúrulegum niðurstöðum er mikilvægt að 

umsjónarmenn vefsíða átti sig á því hvaða orð (keyword) er líklegt að leitað sé að til þess 
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að finna það sem vefsíða býður upp á.  Umsjónarmenn ættu að koma þessum orðum fyrir 

á flestum stöðum á vefsíðunni. Þau geta verið skrifuð beint í texta, verið á bak við myndir 

og í slóðum inn á lendingarsíður vefsíðunnar. Lendingarsíðan sem tekur á móti 

viðskiptavinum eftir að þeir smella á leitarniðurstöðuna verður að innihalda nákvæmlega 

þær upplýsingar sem fólk leitar að. Hún þarf að breyta heimsókninni í viðskipti. 

Lendingarsíðan ætti því ekki alltaf að vera forsíðan, heldur sú síðan sem geymir þær 

upplýsingar sem viðkomandi leitar að. Það er mikilvægt fyrir netverslanir að vinna náið 

með sérfræðingum í tæknimálum til þess að vera með réttar kóðanir svo köngulærnar 

geti lesið upplýsingar á netsíðunni rétt (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Til þess að ná sem bestum árangri með kostaðar niðurstöður þarf markhópur 

vefsíðunnar að vera skilgreindur og hvaða leitarorði hann leitar oftast að. Þá geta 

greiningar á innri leitarvélum frá vefgreiningartólinu Google Analytics nýst vel til þess að 

vita hvaða leitarorð væri árangursríkast fyrir netverslunina að velja. Googe Adwords 

býður einnig upp á að fletta upp hvaða orðum eða orðasamböndum er oftast leitað eftir 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Umsjónarmenn vefsíðunnar þurfa einfaldlega að 

ákveða leitarorð, stuttan texta, greiðsluform og skrá auglýsinguna inn á Google Adwords. 

Leitarorðið og textinn í auglýsingunni, heildarfjármagn til herferðarinnar, viðskiptasaga 

við Google hafa áhrif á hversu oft Google birtir auglýsingu fyrirtækisins (Google Ads, e.d.).  

Auglýsingin sjálf samanstendur af tveimur þáttum, stuttri fyrirsögn og aðeins lengra 

meginmáli ásamt vefslóð. Gott er að skrifa auglýsinguna með markhóp netverslunarinnar 

í huga og reyna að nota fyrir fram ákveðið leitarorð í fyrirsögn í auglýsingu. Ef netverslun 

er með nokkur leitarorð þarf að gera nýja auglýsingu fyrir hvert leitarorð. Gott er að taka 

fram í meginmáli ef boðið er upp á ókeypis sendingarkostnað eða aðrar viðbætur. 

Vefslóðin undir auglýsingunni ætti að vera stutt og eftirminnileg til þess að næst geti 

notandinn farið beint inn á netverslunina. Til þess að fá fjárhagslega mest útúr 

auglýsingunni er mikilvægt að fylgjast með hversu mörgum smellum hún skilar og hver 

viðbrögð notandans eru eftir að hafa smellt á hana, til þess er vefgreiningartólið Google 

Analytics oft notað (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Í 

megindlegu rannsókninni verður svara leitað við því hvar kaupendur á netinu verða varir 

við netverslunina sem þeir versluðu síðast við og greint hvaða miðla netverslanir ættu að 

leggja áherslu á til þess að ná til núverandi og tilvonandi viðskiptavina. 
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3 Netverslun  

Netverslun (e-commerce) er viðskiptaform þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti 

í gegnum internetið. Viðskiptin eiga sér stað með notkun tölvu, spjaldtölvu eða farsíma, 

þar sem kaupandinn getur framkvæmt kaupin hvar og hvenær sem er (Laudon og Traver, 

2013). Samkvæmt Gunnari Thorbergs Sigurðssyni, sérfræðingi í netverslun, eru markmið 

netverslunar fimm. Það er bein sala í netverslun, óbein sala í netverslun, þar sem 

kaupandi leitar upplýsinga sem gætu leitt til kaupa í hefðbundinni verslun, þjónusta, 

samskipti og kynning á vörumerkinu (Emil B. Karlsson og Stefán Kalmansson, 2015). 

Á seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar fékk almenningur aðgang að internetinu. 

Árið 1990 gaf enski verkfræðingurinn og tölvunarfræðingurinn Tim-Berners Lee út fyrsta 

netvafrann, WorldWideWeb. Það opnaði aðgang að verslun á netinu (Choen-Alamgor, 

2011). Amazon og Ebay voru með fyrstu netverslunum til þess að opna, árið 1995 

(Amazon.com, e.d.; Ebay.com, e.d.). Netverslun hefur breyst mikið á síðustu 20 árum og 

sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Þróunin hefur verið í þremur tímabilum en þriðja og 

nýjasta tímabilið einkennist af stafrænni tækniþróun þar sem fólk er nettengt nánast hvar 

sem er og hins vegar með tilkomu nýrra alþjóðlegra markaða (Schneider, 2011). Laudon 

skilgreinir þessi þrjú tímabil á eftirfarandi hátt: 

 1995-2000, uppfinning: Tímabil þar sem netverslanir voru drifnar áfram með 
tækni og frumkvöðlum. Það var mikið um áhættufjárfestingar, lögð áhersla á 
vöxt og þeir fáu sem náðu í gegn öðluðust forskot. Einkenni verslunar á þessu 
tímabili er einfalt vöruúrval (Laudon og Traver, 2013, bls. 69).  

 2001-2006, samþætting: Tímabil þar sem netverslanir voru á viðskiptaformi og 
lögð var áhersla á aukna afkomu, frumkvöðla einkennin minnkuðu, regluverk 
og stjórnarhættir komu til sögunnar og hefðbundnar verslanir reyndu fyrir sér 
að opna netverslun. Einkenni verslunar á þessu tímabili er aukið vöruúrval og 
þjónusta kom í netverslun (Laudon og Traver, 2013, bls. 73). Árið 2003 skilaði 
Amazon fyrst hagnaði, átta árum eftir opnun netverslunarinnar (Amazon.com, 
e.d.). 

 2007-, nýtt upphaf: Tímabil sem byggir á tæknibyltingu. Snjallsímar, tölvur, 
smáforrit (app) og samfélagsmiðlar komu til sögunnar og netverslunum gafst 
tækifæri til þess að selja vörur sínar í gegnum þau tæki. Það er lögð áhersla á 
að byggja upp traust samband við viðskiptavini. Netverslanir sækja fram á 
nýjum mörkuðum og hefðbundnar netverslanir sækja fram á núverandi 
mörkuðum. Bylting að verða sem breytir markaðssetningu á vöru og þjónustu 
(Laudon og Traver, 2013, bls. 73). 
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Þessi þróun hefur breytt markaðsfærslu netverslana þar sem fleiri miðlunarleiðir eru í 

boði og hún hefur einnig haft jákvæð áhrif fyrir neytendur þar sem kaupin eru einfaldari 

og auðveldara fyrir þá að gera samanburð á vörum og verði.  

Árið 2017 var velta íslenskrar netverslunar 8,8 milljarðar, sem er þó aðeins um 1,6% af 

heildarveltu smásöluverslunar á Íslandi. Velta netverslana vex hins vegar margfalt hraðar 

en smásöluverslana svo framtíðarhorfur íslenskrar netverslunar eru góðar. Árlegur vöxtur 

íslenskrar netverslunar var 17% þegar bornir voru saman fyrstu fjórir mánuðirnir 2017 og 

2018, en vöxtur smásöluverslana var 7,7%. 19% af veltu íslenskrar netverslunar fór fram 

hjá netverslunum sem selja raftæki og heimilistæki, 10% var vegna fatakaupa og 10% 

vegna heimilisbúnaðar en aðeins 1% af netverslun voru bækur, tímarit og hljómdiskar. 

Það er athyglisvert þar sem það var söluhæsti flokkur við upphaf netverslunar. Netverslun 

með mat jókst um 170% á Íslandi milli áranna 2017 og 2018 (Emil Karlsson, 2018). 

Íslenskar netverslanir standa frammi fyrir miklum árstíðabundnum sveiflum vegna 

þátttöku í ýmsum afsláttardögum sem eiga rætur sínar að rekja til Ameríku, t.d. Black 

Friday og Cyper Monday. Einnig vegna þess að jólainnkaupin hafa færst í auknu mæli á 

netið. Velta netverslana jókst frá 696 milljónum í október í 1.175 milljónir í nóvember 

2017 (Emil Karlsson, 2018). Afsláttardagarnir eru gott tækifæri fyrir nýjar netverslanir til 

þess að auka sýnileika þar sem flestir landsmenn leita eftir tilboðum á þessum tíma og 

geta orðið varir við verslanir sem þeir vissu ekki af. Það að jólainnkaupin séu að færast 

yfir á netið og dreifast á fleiri mánuði en bara desember er jákvætt fyrir 

netverslunareigendur og fyrir verslanir sem eru bæði með netverslun og hefðbundna 

verslun. Það eru minni líkur á að hefðbundnar verslanir þurfi að bæta við sig miklum 

starfskrafti yfir jólahátíðirnar þar sem salan og álagið dreifist yfir lengra tímabil. 
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3.1 Tegundir netverslunar 

Það eru til ýmsar tegundir af netverslunum eftir því hverjir eru seljendur og kaupendur. 

Með nýjum tækni- og samfélagsbyltingum myndast nýjar tegundir netverslana en í 

þessum kafla verður fjallað um helstu form netverslana. 

 Seljendur til neytenda (business-to-consumers), þar sem fyrirtæki selur 
almennum neytendum vörur (Laudon og Traver, 2013, bls. 60). Þetta geta verið 
netverslanir sem eru einnig með hefðbundnar verslanir, líkt og IKEA, eða 
eingöngu netverslanir, líkt og Heimkaup. Þetta er sú netverslun sem er 
vinsælust. Neytandinn getur skoðað vörur, borgað fyrir þær og fengið afhentar 
án þess að þurfa að fara í verslunina (Vaithianathan, 2010). 

 Seljendur til fyrirtækja (business-to-business), þar sem fyrirtæki leggja áherslu 
á að selja vörur til annarra fyrirtækja (Laudon og Traver, 2013, bls. 60). Þetta 
eru oftast erlendar netverslanir á borð við Alibaba sem framleiða vörur til þess 
að selja til endursöluaðila. Fáar íslenskar heildsölur eru með netverslanir til 
þess að selja til endursöluaðila en það er tækifæri sem þær ættu að horfa til. 

 Neytendur til neytenda (consumers-to-consumers) þar sem einstaklingur selur 
öðrum einstaklingi vöru eða heldur uppboð þar sem einstaklingur með hæsta 
boð öðlast rétt til að kaupa vöruna (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2013). 
Með tilkomu netsins og samfélagsmiðla eins og Facebook hefur endursala milli 
neytenda orðið auðveldari.  

 Netverlsun gegnum samfélagsmiðla (social e-commerce) er byggð á notkun 
samfélagsmiðla til að vekja áhuga mögulegra kaupenda (Laudon og Traver, 
2013, bls. 60). Eins og var nefnt í kafla tvö eru samfélagmiðlar góð leið fyrir 
netverslun til þess að auglýsa netverslunina. Það er mikilvægt að neytendur 
geti komist beint inn á vefsíðu netverslunarinnar af samfélagmiðlunum. 

 Netverslun gegnum snjallsíma (mobile e-commerce), þá eru snjallsímar notaðir 
til að kaupa í netverslun (Laudon og Traver, 2013, bls. 61). Þetta er sambærilegt 
samfélagmiðlunum. Hönnunareiginleiki netverslunarinnar verður að henta 
öllum mögulegum tækjum sem neytendur nota við kaupin. 

 Staðbundin netverslun (local e-commerce) er netverslun með tilboð til 
neytenda sem eru háð því að lágmarks þátttaka náist (Laudon og Traver, 2013, 
bls. 61). Hópkaup er dæmi um íslenska netverslun sem pantar gáma af 
ákveðinni vöru á lægra verði ef næg þátttaka næst. Neytendur þurfa oftast að 
borga hluta af verði vörunnar áður en gámurinn er pantaður. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er seljendur til neytenda (business-to-consumers), 

netverslanir sem selja áþreifanlegar vörur á borð við fatnað og skó, raftæki, heimilistæki 

t.d. húsgögn og stærri matarskammta eða matarinnkaup. Einnig er fjallað um netverslun 

í gegnum samfélagsmiðlar (social e-commerce) og netverslun í gengum snjallsíma (mobile 

e-commerce). 



 

29 

3.2 Framtíðarhorfur netverslunar 

Íslenskar netverslanir sem selja áþreifanlegar vörur standa áfram frammi fyrir mikilli 

samkeppni við erlenda netverslun vegna hugsanlega lægra vöruverðs og meira úrvals en 

íslenskar netverslanir bjóða upp á. Einnig hafði innkoma Costco og H&M á íslenskan 

smásölumarkað 2017 þau áhrif að vöruverð lækkaði og markaðshlutdeild smásala og 

heildsala breyttist. Það sýnir að innkoma stórra alþjóðlegra verslana gæti haft veruleg 

áhrif á verslunarmynstur Íslendinga. Í framtíðinni má ætla að erlendar netverslanir opni á 

Íslandi með því að þær verði aðgengilegar á íslensku og markaðssetning þeirra beinist að 

Íslendingum. Íslenskar netverslanir ættu að færa starfsemi sína einnig á stærri erlenda 

markaði í gegnum netið, til dæmis með því að tengjast fjölþjóðlegum netverslunartorgum 

(platform). Einnig væri tækifæri fyrir netverslanir að stofna til slíks torgs hér (Emil 

Karlsson, 2018). Anna Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Evris telur að víða um 

landið sé þekking sem á erindi út í hinn stóra heim (Óðinn Jónsson, 2019). Evris myndar 

nokkurs konar brú fyrir íslensk nýsköpunarfyrirtæki á alþjóðlega markaði og aðstoðar 

einnig íslensk fyrirtæki við að sækja um styrki úr styrkjasjóði Evrópusambandsins til 

vöruþróunar og undirbúnings markaðssetningar erlendis (Evris, e.d.). 

Mikilvægt er að íslenskar netverslanir nýti kosti stafrænna tæknilausna til þess að 

uppfylla þarfir neytenda um nýtt og breytt verslunarmynstur. Netverslanir ættu að greina 

kauphegðun og kaupákvörðunarferli frá því að viðskiptavinir leita að tiltekinni vöru, bera 

saman verð og gæði á vörum, skoða notagildi vörunnar og þar til varan er komin í hendur 

kaupandans. Einnig er mikilvægt að skoða þjónustuna sem er veitt í tengslum við 

vörukaupin (Emil Karlsson, 2018). 

3.3 Kauphegðun í netverslun 

Í þessum kafla verður fjallað um kauphegðun á neytendamarkaði. Umfjöllunarefnið er 

sala netverslana til einstaklinga eða heimila, sem kaupa vörur til eigin nota. Áður fyrr var 

auðveldara fyrir starfsmenn verslana að skilja neytendur þar sem beint samband var á 

milli þeirra. Með tilkomu netverslunar hafa fyrirtæki og markaðir stækkað, tæknin aukist 

og hegðun neytenda breyst. Það er nauðsynlegt fyrir markaðsfólk að vita hverjir kaupa, 

hvað þeir kaupa og hvernig þeir kaupa á netinu. Sú netverslun sem skilur hvernig 

neytandinn bregst við mismunandi eiginleikum vöru, verði og auglýsingum getur skapað 

sér samkeppnisforskot. Netverslanir ættu því að leggja kapp við að kortleggja 
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kauphegðun neytenda, áreiti frá umhverfinu og viðbrögð neytandans við því (Kotler og 

Armstrong, 2010). 

Helstu áhrifaþættir í umhverfi neytenda (consumer enviroment) sem geta haft áhrif á 

neytendur og kaupákvarðanir þeirra eru menningarlegir, félagslegir, persónulegir og 

sálfræðilegir þættir. Markaðsfólk getur ekki stjórnað þessum áhrifaþáttum en verða að 

taka tillit til þeirra í starfi sínu (Kotler og Armstrong, 2010). Dave Chaffey og Fiona Ellis-

Chadwick (2010) hafa skoðað nánar þá þætti sem hafa áhrif á kauphegðun á netinu og 

telja að þeir séu lýðfræðilegir (demographic variables), sálfræðilegir og hegðunartengdir 

(psychopraphic and behavioural variables) þættir.  

Lýðfræðilegu þættirnir samanstanda af aldri, kyni, stétt, tekjum, menntun, lífsstíl og 

menningu. Sálfræðilegu og hegðunartengdu þættirnir samanstanda af skynjun, trausti og 

viðhorfum. Hegðunartengdir þættir á borð við þekkingu, viðhorf, nýsköpun og ótta við 

hættur hafa áhrif á kauphegðun. Það hefur sýnt sig að neytendur sem vilja hafa kaup sín 

sem þægilegust og einföldust velja frekar að versla á netinu en í hefðbundinni verslun. En 

þeir sem hafa mikla félagslega þörf velja frekar versla í hefðbundinni verslun þar sem 

persónuleg þjónusta er hluti af kaupunum (Doherty og Ellis-Chadwick, 2010). 

Á netinu hafa einnig umsagnir, hönnun vefsíðunnar og öryggi netverslunarinnar áhrif 

á kauphegðun og upplifun neytenda. Ef umsjónarmenn netverslunarinnar reyna að 

kortleggja upplifun viðskiptavina á kaupum á netinu eru líkur á að þeir átti sig á því hvernig 

er hægt að auka tryggð við viðskiptavini í gegnum netverslunina og hvetja þannig til 

kaupa. Neytendur sem sækjast í að versla á netinu vilja finna fljótt það sem þeir leita að, 

viðmót vefsíðunnar þarf að vera aðlagað að því tæki sem viðkomandi er í, þeir verða að 

geta keypt hvar sem er og hvenær sem er og einnig þurfa þeir að finna einhvern ávinning 

á að versla á netinu. Neytendur sem versla á netinu eru flestir vanir að nýta sér tæknina 

og hafa því góðan skilning á henni. Tryggð og öryggi skiptir miklu máli svo neytendum líði 

vel þegar þeir versla á netinu og þeir séu ekki að taka neina áhættu með kaupunum, á 

borð við fjárhagslega, félagslega eða samfélagslega áhættu (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2016). 
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3.3.1 Kaupákvörðunarferli í netverslun 

Þegar seljendum hefur tekist að skilja kauphegðun neytenda á netinu ættu þeir að vera 

færir um að átta sig á ákvörðun neytenda um kaup og geta haft áhrif á ákvörðun kaupanda 

með því að hanna netverslanir með tilliti til þess og bjóða upp á eftirsóttarverðar vörur. 

Netverslanir geta haft mest áhrif á kaupákvörðun neytenda á netinu með miðlun 

markaðsefnis á stafrænum miðlum þar sem kaupin fara fram á netinu (Kotler og 

Armstrong, 2010). 

Áður en neytandi kaupir vöru fer viðkomandi í gegnum stigbundið ferli (the byers 

decision process). Á mynd 8 má sjá stigbundið kaupákvörðunarferli samkvæmt Alan 

Wilson (2016), en það samanstendur af fimm skrefum. Kaupákvörðunarferlið hefst á því 

að neytandi greinir þörf fyrir vöru í huga sínum. Því næst er upplýsingum um vöruna 

leitað. Neytandi metur síðan alla valkosti sem eru í boði áður en hann tekur ákvörðun um 

kaup, neytandinn pantar svo vöruna hjá netversluninni og að lokum verða eftirkaupaáhrif 

(Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler, 2016). Á mynd 8 má sjá hvernig stigbundið kaupferli 

neytenda birtist. 

 

Mynd 8: Stigbundið kaupákvörðunarferli. Stuðst við (Wilson o.fl., 2016, bls. 87). 

Neytendur fara ekki alltaf í gegnum öll þessi þrep í réttri röð, stundum er þeim víxlað, 

skipt út eða sleppt. Ef neytendur eru til dæmis vanir að kaupa vöruna er ekki þörf fyrir að 

fara í gegnum öll skrefin. En ef neytendur eru að fjárfesta í dýrum vörum fara þeir oftast 

í gegnum öll fimm skrefin (Peter og Olsen, 2010). 

Í fyrsta skrefi kaupákvörðunarferlisins verður til þörf sem neytandinn uppgötvar þrátt 

fyrir að gera sér kannski ekki grein fyrir henni. Þörfin getur verið vegna þess að eitthvað 

klárast, bilar eða hann finnur þörf til að endurnýja. Þörfin getur kviknað frá innra áreiti 

neytandans (internal stimuli), grunnþörfum neytandans. Þörfin getur jafnframt kviknað 

frá ytra áreiti (external stimuli), til dæmis þegar kaupandi verður fyrir markaðsáreiti frá 

fyrirtæki. Markaðsfólk þarf því að gera sér grein fyrir því hvað kveikir þörf hjá 

neytandanum og hvernig þörfin beinist að vöru netverslunarinnar (Kotler og Armstrong, 

2010). Netverslanir geta aukið vitund meðal neytenda með stafrænni markaðssetningu 
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sem eykur líkur á að þegar þörf kviknar hjá neytendum er netverslunin eitt af því fyrsta 

sem kemur upp í huga neytenda til þess að leysa þörfina (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2016). 

Í öðru skrefi kaupákvörðunarferlisins afla neytendur sér upplýsinga um það sem er í 

boði til að uppfylla þörf þeirra. Það fer eftir neytandanum og eðli vörunnar hversu mikil 

upplýsingaleitin er. Leitin er flokkuð í innri (internetal search) og ytri leit (external search). 

Með innri leit hefst leitin í huga neytandans og hann treystir á upplýsingar um vöruna eftir 

minni. Ef neytandinn er vanur að kaupa vöruna verður innri leit oftast án meðvitundar 

hans. Með ytri leit býr neytandinn ekki yfir nægum upplýsingum um vörurnar og leitar því 

til fjölskyldu, vina, samstarfsfólks og auglýsinga til þess að taka þá ákvörðun  sem er líklegt 

að leiði til jákvæðra eftirkaupaáhrifa (Kotler og Armstrong, 2010). Við upplýsingaleit á 

netinu leitar neytandinn eftir umsögnum og reynslu annarra viðskiptavina sem hafa áður 

verslað við netverslunina. Hann leitar einnig upplýsinga á samfélagsmiðlum. Sú 

netverslun sem verður fyrir valinu er því oftast netverslun sem neytandinn þekkir og ber 

traust til og hefur jákvætt orðspor. Til þess að hann skynji sem minnsta áhættu við kaupin 

er nauðsynlegt að netverslunin sé með tryggingar á bak við sig vegna vöruskila, greiðslu 

og flutnings vörunnar til viðskiptavinarins (Wilson o.fl., 2016). Í megindlegu rannsókninni 

verður meðal annars aflað gagna um hvar þátttakendur verða varir við netverslunina sem 

þeir versluðu við síðast.  

Í þriðja skrefi ferlisins metur neytandinn þá valmöguleika sem eru í boði (evaluation of 

alternatives) en þá vinnur neytandinn úr þeim upplýsingum sem hann hefur aflað. Mat 

valkostanna skiptist í þrjú skref. Fyrst skilgreinir neytandinn þær vörur sem koma til 

greina. Þar næst forgangsraðar hann eiginleikum eftir ýmsum leiðum svo sem verði, 

gæðum, vörumerki og útliti. Þá ákveður neytandinn hvaða eiginleiki vegur mest hjá 

honum (Kotler og Armstrong, 2010).  

Lítil sem engin persónuleg þjónusta á sér stað beint í gegnum netið þegar neytendur 

leita eftir upplýsingum á netinu, svo upplýsingar um netverslunina og vörurnar eru 

mikilvægar. Meðmæli kaupenda um vöru og þjónustu netverslunarinnar vega þungt við 

ákvarðanatöku kaupandans (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Til þess að netverslunin 

verði fyrir valinu verður varan eða þjónusta netverslunarinnar að leysa ákveðin vanda sem 

neytandinn stendur frammi fyrir. Kaupin á netinu verða að vera þægilegri en í 
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hefðbundinni verslun og vefsíðan verður að virka eins og henni er ætla að gera. Neytendur 

verða óánægðir ef vefsíðan virkar ekki, er illa hönnuð eða þeir eiga í vandræðum með að 

skrá sig inn. Því er mikilvægt að starfsfólk netverslana bregðist fljótt við þessum 

aðstæðum og leysi vandamálin (Wilson o.fl., 2016). 

Eftir mat á þeim valmöguleikum sem eru í boði hefst fjórða skrefið þar sem kaupin eru 

áformuð. Í þessu skrefi gerir neytandinn upp á milli allra valmöguleikanna og ákveður 

hvaða vara er keypt. Á þessum stað í ferlinu er mikilvægt að netverslanir séu með vel 

hannaðar greiðsluleiðir og öruggar til þess að neytendur geti framkvæmt kaupin 

auðveldlega á vefsíðunni. Afhendingin verður svo að ganga fljótt og örugglega fyrir sig. 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Það getur hins vegar margt óvænt gerst í millitíðinni frá 

því að kaupákvörðun hefur verið tekin og þangað til að vara er keypt. Neytandinn getur 

heyrt viðhorf annarra til vörunnar sem eru það sterkt að þau hafa áhrif á hann. Einnig geta 

komið upp óvænt atvik á borð við tekjuskerðingu kaupandans eða hann rekst á eitthvað 

sem honum sýnist vera betra og kaupir það í hugaræsingi augnabliksins (Kotler og 

Armstrong, 2010). Þetta skýrir vel hversu óútreiknanlegur kaupandinn getur verið (Bogi 

Þór Siguroddsson, 2000).  

Síðastu tvö skref ferlisins er reynsla kaupandans á kaupunum og eftirkaupaáhrifin. 

Neytandinn ber vöruna saman við þær væntingar sem hann hafði til hennar og þjónustu 

netverslunarinnar fyrir kaupin. Það sem sker úr um hvort kaupandi er ánægður með 

kaupin eða ekki er bilið milli væntinga hans og þess sem varan uppfyllir. Því stærra sem 

bilið er á milli væntinga og frammistöðu því ósáttari verður kaupandinn með kaupin 

(Kotler og Armstrong, 2010). Eftir því sem vefsíða netverslunarinnar er betur hönnuð og 

leiðbeinir kaupendum í gegnum kaupferlið eru meiri líkur á að kaupin gangi vel fyrir sig. 

Ef kaupandinn er ánægður með vöruna og þjónustuna er líklegt að hann versli aftur við 

netverslunina og mæli með kaupum við verslunina, en ef ekki getur kaupandinn haft slæm 

áhrif á orðspor netverslunarinnar ef hann dreifir óánægju sinni (Wilson o.fl., 2016). 

Starfsfólk netverslana ætti að hvetja kaupendur til þess að gefa umsagnir um vöruna og 

þjónustuna. Bæði til þess að geta hvatt aðra kaupendur til að versla og til þess að geta 

brugðist við óánægju viðskiptavina (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Netið hefur einfaldað kaupákvörðunarferli fyrir neytendur að því leyti að 

upplýsingarnar eru aðgengilegri og auðveldara fyrir þá að afla upplýsinganna. Áhrif 
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starfrænnar tækni og markaðsfærslu eru mest í upplýsingaleitinni og við mat valkosta. 

Neytendur leita upplýsinga á netinu, annað hvort á vefsíðum eða með leitarvélum. Það er 

nauðsynlegt fyrir seljendur að aðlaga starfsemi sína að þeirri tækni þróun sem hefur átt 

sér stað, annars eiga þeir á hættu að geta ekki mætt væntingum kaupenda sinna og 

jafnvel misst viðskipti sín til hefðbundinnar verslunar (Kadey Lobaugh, 2014). Í 

megindlegu rannsókninni verður meðal annars kannað hvort þátttakendur nýti sér netið 

við upplýsingaleit en versli síðan vöruna í hefðbundinni verslun.  

3.4 NPS stuðull 

Árið 2003 kynnti Fredrich F. Reicheld til sögunnar NPS stuðul (Net Promote Score) sem 

mælir þá tryggð sem fyrirtækið nýtur hjá viðskiptavinum sínum og um leið er hægt að 

meta hversu viljugir viðskiptavinir eru til að mæla með þjónustu, vöru eða fyrirtækinu við 

vini eða kunningja (Reichheld, 2003). NPS stuðullinn gefur því netverslunum innsýn í þá 

viðskiptavinatryggð sem er á milli neytenda og tiltekinnar netverslunar, vöru eða 

þjónustu. Til þess að finna NPS stuðulinn eru viðskiptavinir spurðir: ,,hversu líklegt eða 

ólíklegt er að þú mælir með X við vini eða kunningja?“. Viðskiptavinir svara spurningunni 

með því að staðsetja svar sitt á kvarðanum 1–10 þar sem 0 þýðir mjög ólíklegt og 10 mjög 

líklegt. Viðskiptavinir eru svo flokkaðir í þrjá flokka eftir því hverju þeir svara, þeir sem 

svara spurningunni á bilinu 0–6 eru kallaðir lastarar (e. detractors), þeir sem svara á bilinu 

7–8 eru kallaðir passífir (e. passives) og þeir sem svara á bilinu 9–10 eru kallaðir 

meðmælendur (e. promoters). NPS stuðullinn er svo fundinn út með því að draga 

prósentu lastara frá prósentu meðmælenda. Niðurstaðan er annað hvort neikvæð eða 

jákvæð töluleg stærð. Netverslanir ættu að leitast eftir að hafa niðurstöðuna jákvæða en 

til þess þarf að leggja áherslu á að mynda tengsl við viðskiptavini við miðlun 

markaðsefnisins (Reichheld, 2003). 

Stuðullinn hefur hlotið ýmsa gagnrýni, meðal annars vegna þess að hann mælir ekki 

vörumerkjavitund né raunverulegt virði vörumerkis. Hann mælir einungis viðhorf, ekki 

hegðun, þ.e. að viðskiptavinir gætu verið viljugir til þess að mæla með netversluninni en 

einhverra hluta vegna gera það ekki. Einnig geta tvær netverslanir verið með NPS 

stuðulinn +20 en önnur getur þannig haft 20% meðmælendur, 80% passífa og 0% lastarar 

á meðan hin netverslunin getur haft 60% meðmælendur, 0% passífa og 40% lastara 

(Qualtrics, e.d.). Kvarðinn fyrir stuðulinn hefur einnig verið gagnrýndur, að hann sé of 
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breiður frá 0–10 og betra væri að nota 1–7 eða 1–5 kvarðann. Rannsóknar fyrirtækið 

Loop11 komst að því að 64% fyrirtækja sem nýta sér NPS mælikvarðann nota 0–10 

kvarðann en 36% nota annan kvarða. Loop11 (2016) rannsakaði 149 verkefni í kerfinu hjá 

sér og fann út NPS stuðla verkefnanna eftir því hvaða mælikvarði var notaður. Í töflu 1 má 

sjá niðurstöður rannsóknarinnar í tölum. 

Tafla 1: Mikilvægi þess að nota réttan kvarða fyrir NPS stuðul (Loop11, 2016). 

 

Áhugavert er að sjá kvarðann sem er minni en 0–10, en þar aukast líkurnar á að fleiri 

viðskiptavinir lendi í hópnum meðmælendur. Líkurnar aukast einnig á að fyrirtæki búi til 

falskt viðmið um raunverulega tryggð viðskiptavina sinna með því að nota aðra kvarða en 

0–10 (Loop11, 2016).  

Í megindlegu rannsókninni verður NPS stuðull fundinn fyrir íslensku netverslanirnar 

sem þátttakendur rannsóknarinnar hafa verslað við. 

  

Kvarði Fjöldi verka Þátttakendur NPS Meðmælendur Passífir Lastarar

0–10 95 17539 -21 25% 30% 46%

1–10 47 4113 -10 30% 31% 40%

1–7 1 94 37 51% 35% 14%

1–5 6 1658 28 49% 30% 21%
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4 Aðferðafræðin 

Viðfangsefni markaðsrannsóknarinnar er að kanna tækifæri íslenskra netverslana sem 

selja áþreifanlegar vörur í kjölfar stafrænnar tækniþróunar undanfarin ár. Í þessum kafla 

eru viðfangsefnin skilgreind og gerð er grein fyrir undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknarinnar, spurningalistanum, gagnaöfluninni, greiningu og úrvinnslu. Í næsta 

kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 

4.1 Skilgreining á vandamáli 

Markaðsrannsókninni var ætlað að varpa ljósi á eftirfarandi spurningar: 

1. Hvernig er kynja-, aldurs- og tekjuskipting þeirra sem eru með þær verslanir sem 
eru oftast nefndar efst í huga sér? 

2. Hvar heyra svarendur helst um þær netverslanir sem eru efst í huga þeirra? 

3. Eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og við hvaða 
netverslun þeir versluðu síðast? 

4. Hversu ánægðir eru kaupendur með viðskipti sín við þá netverslun sem þeir 
versluðu síðast við og eru þeir líklegir til þess að mæla með kaupunum við vini 
eða kunningja? 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst umsjónarmönnum og markaðsfólki 

netverslana eða þeim sem hyggjast opna netverslun. Þær geta leitt í ljós tækifæri fyrir 

netverslanir við notkun tækninnar til þess að mæta væntingum viðskiptavina og auka 

árangur markaðsmiðlunar. 

4.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Megindleg rannsóknaraðferð (quantitative research method) var notuð til þess að kanna 

tækifæri íslenskra netverslana sem selja áþreifanlegar vörur í kjölfar stafrænnar 

tækniþróunar. Megindleg rannsóknaraðferð hefur það markmið að mæla og bera saman 

viðhorf, athafnir og einkenni einstaklinga og hópa með tölfræðilegum hætti. Þýði 

rannsóknarinnar voru allir sem höfðu keypt áþreifanlega vöru á netinu síðastliðinn 

mánuð. Rannsóknin felur í sér að álykta um þýðið en besti kosturinn væri að geta 

rannsakað alla í heild sinni, þó svo að það sé ekki gerlegt vegna tímatakmarkanna og 

kostnaðar. Úrtak er því notað til þess að álykta um þýðið (Burns og Bush, 2014). 
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Notast var við þægindaúrtak til þess að ná til sem flestra á auðveldan hátt. 

Spurningalisti var hannaður og honum svo dreift til þess að afla gagna. Hann var settur 

upp í forritinu Questionpro með þeim 19 spurningum sem þátttakendur voru hvattir til að 

svara. Könnunin var því aðgengileg á vefsíðunni http://www.questionpro.com/. Henni var 

svo dreift í gegnum samfélagsmiðlana Facebook og Instagram, þar deildu vinir og 

kunningjar rannsakanda könnuninni áfram. Þannig var hægt að auka fjölbreytileika 

úrtaksins og ná fram betri dreifingu aldurs og búsetu. Könnunin var opin í 10 daga. Gögnin 

samanstóðu af svörum frá 619 einstaklingum. Í framhaldinu voru gögnin hreinsuð í SPSS. 

4.3 Spurningalistinn 

Spurningalistinn var saminn af höfundi ritgerðarinnar með hliðsjón af fyrri rannsóknum 

Rannsóknarseturs Verslunarinnar. Hann var svo sendur leiðbeinanda til frekari athugunar. 

Alls voru 19 spurningar sem þátttakendur voru hvattir til þess að svara, spurningalistinn 

skiptist í 4 hluta. 

 Í fyrsta hluta eru spurningar um hvaða netverslun kemur fyrst upp í huga fólks 
(top of mind) og hversu oft á síðastliðnum mánuði svarendur versluðu á netinu. 

 Í öðrum hluta eru spurningar til þeirra sem höfðu verslað á netinu síðastliðinn 
mánuð. Spurningarnar varða kaup viðskiptavina við þá netverslun sem þeir 
versluðu við síðast. 

 Í þriðja hluta eru spurningar til allra þátttakenda um hvað mætti betur fara hjá 
netverslunum til þess að svarendur myndu auka kaup sín á netinu og hvaða 
vörur þeir gætu alls ekki hugsað sér að versla á netinu. 

 Í fjórða hluta eru bakgrunnsbreytur um kyn, aldur, menntun, tekjur og búsetu. 

 Spurningalistann má sjá í viðauka 1. 

4.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Eftir að könnuninni lauk voru gögnin hreinsuð í SPSS og Excel. Sett var sú regla að 

svarendur yrðu að hafa svarað fyrstu spurningunni um hvaða netverslun væri efst í huga 

þeirra. Eftir að gögnin voru hreinsuð stóðu eftir alls 436 gild svör. Þar sem um nokkrar 

opnar spurningar var að ræða í könnuninni fór rannsakandi yfir þau svör, greindi þau og 

flokkaði. Í spurningu 1 og 2 var ákveðið að skoða niðurstöður út frá þeim netverslunum 

sem voru oftast nefndar, aðrar netverslanir voru settar í flokkinn „annað“. Þeir sem höfðu 

http://www.questionpro.com/
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aldrei verslað á netinu síðastliðinn mánuð, 109 einstaklingar, fengu ekki spurningar 

tengdar kaupum á netinu og fóru beint í þriðja hluta könnunarinnar. 

Við úrvinnslu gagnanna í SPSS var notuð lýsandi tölfræði með meðaltölum og hlutfalli 

af heild. Einnig voru framkvæmd tölfræðipróf við úrvinnsluna. Fyrst var keyrt kí-kvaðrat 

(Chi-square test) til þess að athuga hvort marktæk tengsl væru milli nafnbreyta. Ef p-gildið 

(Asymp.Sig) er minna en 0,05 eru tengsl milli nafnbreytanna sem eru skoðaðar. Í kjölfar 

kí-kvarðrat prófsins var keyrð krosstafla til þess að kanna hvort tengslin milli 

nafnbreytanna séu sterk eða veik.  

Til þess að kanna fylgni milli skalabreyta var framkvæmt fylgnifylki (Correlation) 

tölfræðipróf þar sem Pearson‘s fylgnistuðullinn (r) segir til um hversu sterk fylgnin er. P-

gildið (sig.(2-tailed)) verður að vera minna en 0,0005. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í nokkra kafla. Fyrst verður fjallað um helstu 

niðurstöður og rannsóknarspurningunni svarað stuttlega. Þar á eftir verður þátttakendum 

lýst og lýsandi tölfræði notuð til þess að setja fram niðurstöður við spurningum 

rannsóknarinnar. Í lokin verða sett fram svör við þeim spurningum sem markmiðið var að 

leita svara við með aðstoð tölfræðiprófa. Niðurstöður miðast við 436 gild svör, til að 

auðvelda skilning á niðurstöðum eru þær settar fram með myndrænum hætti og töflum. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Eftir hreinsun gagnanna í SPSS og nánari skoðun eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

þær að 70% svarenda könnunarinnar hafa verslað einu seinni eða oftar á netinu 

síðastliðinn mánuð og 30% aldrei. Heimkaup, Asos og Elko eru þær netverslanir sem eru 

efst í huga svarenda og því er líklegt að þær deili stórri markaðshlutdeild á íslenskum 

netverslunarmarkaði. Miðað við bakgrunn þeirra sem hafa Heimkaup, Asos og Elko efst í 

huga má álykta að konur eldri en 21 árs séu líklegastar til þess að versla vörur sem 

Heimkaup býður upp á, svo sem fatnað og/eða skó, heimilisbúnað og annað. Konur yngri 

en 21 árs með 300 þúsund eða lægri tekjur eru líklegastar til þess að versla við Asos og 

karlar eldri en 21 árs úr öllum tekjuhópum eru líklegastir til þess að versla og skoða raftæki 

á netinu. Svarendur voru helst varir við Heimkaup í sjónvarpi, útvarpi, samfélagsmiðlinum 

Facebook og á fréttamiðlum á netinu, Asos hjá áhrifavöldum, vinum og kunningjum og 

samfélagsmiðlinum Instagram, og Elko í bæklingi og sjónvarpi.   

Það eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og hvaða 

netverslun þeir versluðu við síðast, (2 (4)=22,959, p<0,05). Einnig eru sterk jákvæð fylgni 

milli þess að kaupendur sem eru ánægðir með kaup og þjónustu netverslana séu líklegir 

til þess að mæla með netversluninni við vini eða kunningja, [r=0,515, n=191, p<0,0005].  

5.2 Þátttakendur 

Bakgrunnsbreytur sem lýsa þátttakendum eru fimm talsins. Allar bakgrunnsbreyturnar 

verða settar fram með myndrænum hætti. Fyrsta bakgrunnsbreytan sem verður skoðuð 

er kyn svarenda, sjá á mynd 9. 
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Mynd 9: Kyn þátttakenda. 

Alls voru 298 svarendur sem gáfu upp kyn sitt og þegar breytan er skoðuð betur má sjá 

að hlutfall kvenna er mun hærra en karla, eða 82,6%, á meðan hlutfall karla er aðeins 

17,1% eins og mynd 9 sýnir. Aðeins einn svarandi vildi ekki svara. Önnur bakgrunnsbreyta 

var aldur þátttakenda og sjá má á mynd 10 hvernig aldur dreifðist. 

 

Mynd 10: Aldur þátttakenda. 

Alls 297 svarendur gáfu upp aldur sinn og eins og sést á mynd 10 voru flestir svarenda 

á aldrinum 21–30 ára eða 44% úrtaksins. Fæstir svarendur voru eldri en 61 árs, aðeins 3%. 

Í þriðju bakgrunnsbreytunni var spurt um heildarmánaðartekjur einstaklinga fyrir skatt, 

niðurstöðurnar má sjá á mynd 11. 
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Mynd 11: Heildarmánaðartekjur þátttakenda fyrir skatt. 

Það svöruðu 297 spurningunni um heildarmánaðartekjur sínar. Þegar niðurstöðurnar 

á mynd 11 eru skoðaðar sést að flestir svarendur voru með 300 þúsund eða lægri 

heildartekjur mánaðarlega eða 41% úrtaksins. Þá voru næst flestir með heildartekjur á 

bilinu 301–700 þúsund mánaðarlega, eða 45% úrtaksins. Fæstir eru með hærri 

heildarmánaðartekjur en það. Með fjórðu bakgrunnsbreytunni var spurt um hæstu 

námsgráðu sem svarendur höfðu lokið. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12: Hæsta námsgráða sem þátttakendur hafa lokið. 
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Það voru einnig 297 svarendur sem gáfu upp hæsta menntunarstig sem þeir höfðu 

lokið. Á mynd 12 má sjá að flestir svarenda höfðu lokið stúdentsprófi, eða 31%, en einnig 

höfðu margir lokið fyrstu námsgráðu á háskólastigi eða alls 28%. Að lokum voru svarendur 

spurðir um það póstnúmer sem þeir búa í. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 13, til 

einföldunar voru póstnúmerin flokkuð eftir landsvæði. 

 

Mynd 13: Búseta þátttakenda. 

Alls svöruðu 287 spurningunni um í hvaða póstnúmeri þau búa. Það búa örlítið fleiri 

svarenda á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. 57% svarenda búa á 

höfuðborgarsvæðinu og 42% svarenda á landsbyggðinni. Nokkrir svarendur eru búsettir 

erlendis, þó mjög fáir, aðeins 1%.  

5.3 Lýsandi tölfræði 

Hér verða settar fram niðurstöður við spurningum könnunarinnar með lýsandi tölfræði. 

Meðaltöl og hlutföll af heild eru skoðuð, niðurstöðurnar verða settar fram með 

myndrænum hætti.  

Til þess að skoða hvaða netverslun hefur mesta vitun í hugum neytenda var einfaldlega 

spurt „Hvaða netverslun kemur fyrst upp í huga þinn?“. Eins og sjá má á mynd 14 nefna 

um 35% svarenda netverslunina Heimkaup og þar á eftir kemur erlenda netverslunin 

Asos. Netverslanir sem voru nefndar níu sinnum eða oftar eru á myndinni, netverslanir 

sem voru nefndar sjaldnar eru í flokknum „annað“. 
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Mynd 14: Hvaða netverslun er efst í huga svarenda? 

Einnig var spurt hvaða fleiri netverslanir svarendur gátu nefnt. Niðurstöður 

spurningarinnar „Hvaða fleiri netverslanir getur þú nefnt?“ má sjá á mynd 15. 

 

Mynd 15: Hvaða fleiri netverslanir geta svarendur nefnt? 
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Netverslanirnar á mynd 15 voru allar nefndar tvisvar eða oftar, leturstærð þeirra er 

stærri eftir því sem þær voru oftar nefndar. Svipuð niðurstaða og við fyrstu spurningunni, 

Heimkaup, Elko, Aha.is, Nettó, Amazon og Asos voru oftast nefndar. Það er því hægt að 

álykta að þær netverslanir sem eru efst í huga einhverra svarenda séu það oftast líka hjá 

öðrum svarendum þegar þeir nefna fleiri netverslanir. 

Mynd 16 sýnir niðurstöður spurningarinnar ,,hversu oft hefur þú verslað á netinu 

síðastliðinn mánuð?“.  

 

Mynd 16: Hversu oft hafa svarendur verslað á netinu síðastliðinn mánuð? 

Það voru 353 sem tóku afstöðu til spurningarinnar en það er nokkuð algengt að 

svarendur versli á netinu þar sem rúmlega helmingur þeirra sem tóku afstöðu hafa verslað 

á netinu einu sinni eða 2–4 sinnum síðastliðinn mánuð.  

Í töflum 2 og 3 má sjá kyn borið saman við hversu oft svarendur hafa verslað á netinu 

síðastliðinn mánuð.  
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Eins og sjá má í töflum 2 og 3 eru 56,8% karla sem hafa verslað tvisvar eða oftar á 

netinu síðastliðinn mánuð en 34,50% konur hafa verslað á netinu tvisvar eða oftar á 

netinu síðastliðinn mánuð. Niðurstöður kí-kvaðrats prófs leiða í ljós að tengslin eru 

marktæk, (2 (4)=19,741, p<0,05). 

Þeir sem höfðu verslað á netinu fengu í framhaldinu spurningar tengdar síðustu 

kaupum sínum á netinu. Fyrst var spurt um hvaða netverslun viðkomandi hafði verslað 

við, niðurstöðurnar má sjá á mynd 17. 

 

Mynd 17: Við hvaða netverslun versluðu svarendur síðast? 

Það voru 179 sem svöruðu spurningunni, en þess má geta að 109 einstaklingar sem 

höfðu ekki verslað á netinu síðastliðinn mánuð fengu ekki þessa spurningu svo úrtakið 

samanstendur hér af 244 þátttakendum. Verslanirnar „annað“ voru nefndar tvisvar eða 

sjaldnar, sjá nánar í viðauka 2. Þátttakendur voru næst spurðir um hvort netverslunin sem 

þeir versluðu við síðast væri innlend eða erlend. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 18. 
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Mynd 18: Er netverslunin sem svarendur versluðu við síðast innlend eða erlend? 

Alls tóku 231 afstöðu til spurningarinnar. Um helmingur þátttakenda verslaði við 

innlenda netverslun, eða 49% og um helmingur við erlenda netverslun, eða 51%. Í 

framhaldinu var spurt um hvar þátttakendur höfðu orðið varir við netverslunina sem þeir 

versluðu við síðast. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 19. 

 

Mynd 19: Hvar voru svarendur varir við netverslunina sem þeir versluðu við síðast? 
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Það svöruðu 395 spurningunni, en þess má geta að þátttakendur gátu valið allt sem 

átti við svo sumir völdu nokkra valmöguleika. Niðurstöður sýna að algengast var að 

neytendur höfðu orðið varir við netverslanir á Facebook, 24,35%, og hjá vinum eða 

kunningjum, 21,3%. Niðurstöður við svarmöguleikanum „annars staðar“ á mynd 19 má 

sjá á mynd 20.  

 

Mynd 20: Hvar annars staðar voru svarendur varir við netverslunin sem þeir versluðu við síðast? 

Þegar skoðað var hvar annars staðar þátttakendur höfðu orðið varir við netverslunina 

sést að flestir höfðu vitað af netversluninni í nokkurn tíma og einnig hefur Google 

leitarvélin oft hjálpað viðskiptavinum að finna netverslunina.  

Mynd 21 sýnir hvaða vöru var algengast að þátttakendur versluðu á netinu. 

 

Mynd 21: Hvernig vöru versluðu svarendur síðast á netinu? 
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Fatnaður og/eða skór er vinsælasta varan, 44% þeirra sem versla á netinu versla fatnað 

og/eða skó. Það tóku 252 afstöðu til spurningarinnar og þátttakendur máttu velja allt sem 

átti við. Niðurstöður við svarmöguleikanum „annað“ á mynd 21 má sjá á mynd 22.  

 

Mynd 22: Hvernig aðrar vöru keyptu svarendur á netinu síðast? 

Á mynd 22 sést hvaða fleiri vörur eru vinsælar, eins og áður fer leturstærð eftir því 

hversu oft varan er nefnd. Því oftar sem hún er nefnd er leturstærð hennar stærri. Aðrar 

vörur sem er vinsælt að versla á netinu er snyrtivörur, fæðubótarefni, vítamín og bækur. 

Kannað var hvaða greiðsluleið væri vinsælust meðal þátttakenda við kaup þeirra á 

netinu, niðurstöðurnar má sjá á mynd 23. 

 

Mynd 23: Hvernig greiddu svarendur fyrir vöruna/vörurnar? 
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Það tóku 240 afstöðu til spurningarinnar og í ljós kom að mikill meirihluti svarenda, 

81%, greiddi með greiðslukorti, debet- eða kreditkorti. Þátttakendur voru því næst 

spurðir um þá kosti sem þeir telja vera við kaup á netinu. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 

24. 

 

Mynd 24: Hverja telja svarendur helstu kosti þess að versla á netinu? 

Þátttakendur gátu valið alla þá valmöguleika sem þeir töldu helstu kosti þess að versla 

á netinu. Kostirnir sem vega mest eru að það sé alltaf opið í netverslun og þægindi. 

Niðurstöðurnar við svarmöguleikanum ,,annað“ má sjá á mynd 25. 

 

Mynd 25: Hvaða aðra kosti telja svarendur við að versla á netinu? 
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Aðrir kostir sem þátttakendur nefndu oftast voru lægra vöruverð og kostur fyrir fólk 

sem býr úti á landi og hefur ekki tök á því að fara í verslanir á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttakendur voru svo spurðir hversu ánægðir þeir voru með kaupin/þjónustuna hjá 

netversluninni sem þeir versluðu við síðast. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 26. 

 

Mynd 26: Hversu ánægðir eru svarendur með kaupin/þjónustuna hjá netversluninni sem þeir versluðu 
við síðast? 

Það tóku 192 afstöðu til spurningarinnar og voru 95% þeirra ánægð eða mjög ánægð 

með kaupin og/eða þjónustu netverslunarinnar. Í framhaldinu var spurt um hversu líklegt 

væri að þátttakendur myndu mæla með kaupum á netinu við vini eða kunningja. 

Niðurstöðurnar má sjá á mynd 27 þar sem gildið 0 = alls ekki ólíklegt og 10 = mjög líklegt. 

 

Mynd 27: Hversu líklegt er að svarendur mæli með kaupunum/þjónustunni hjá þeirri verslun sem þeir 
versluðu við síðast við vini eða kunningja? 
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Það tóku 225 afstöðu til spurningarinnar en út frá þessum gögnum er hægt að reikna 

NPS stuðul (Net Promoter Score) sem gefur innsýn inn í þá viðskiptavinatryggð sem er á 

milli neytenda og tiltekinnar netverslunar og hversu líkleg viðkomandi netverslun sé til 

þess að vaxa. NPS stuðull spurningarinnar er 60,2%, jákvæður og hár stuðull svo framtíðar 

horfur netverslana eru almennt góðar. 

Næstu spurningar eru með öllu úrtakinu, 436 þátttakendum, þar sem þær snúa allar 

almennt að kaupum á netinu. Fyrst var spurt um hvaða vöru/vörur þátttakendur gætu alls 

ekki hugsað sér að versla á netinu. Spurningin var opin og þátttakendur gátu svarað hverju 

sem er, á mynd 28 sjást niðurstöðurnar. 

 

Mynd 28: Hvaða vörur myndu svarendur ekki versla á netinu? 

Alls tóku 170 afstöðu til spurningarinnar. Þær vörur sem eru á mynd 28 voru nefndar 

að minnsta kosti þrisvar. Aðrar ástæður sem voru nefndar eru í flokknum ,,annað“. Það 

var helst matvara og mjög persónulegar vörur sem neytendur vilja geta valið sjálfir, á borð 

við nærfatnað, brjóstahaldara og skó. Næst var spurt hverju netverslanir þyrftu helst að 

breyta eða bæta til þess að auka kaup þátttakenda á netinu. Niðurstöðurnar má sjá á 

mynd 29.  
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Mynd 29: Hverju þyrftu netverslanir að breyta eða bæta til þess að auka kaup svarenda á netinu? 

216 þátttakendur tóku afstöðu til spurningarinnar og þær ástæður sem voru nefndar 

að minnsta kosti þrisvar eru á mynd 29. Svörin ,,engu“ ,,veit ekki“ og ,,nei“ eru ekki með 

á myndinni þar sem eingöngu var leitast eftir upplýsingum um hvað mætti betur fara. Það 

sem netverslanir þyrftu helst að breyta eða bæta til þess að auka kaup neytenda á netinu 

er að lækka sendingarkostnað og stytta afhendingartíma. Eins finnst neytendum vanta 

stærðartöflur með nákvæmum mælingum. Að lokum var kannað hvort þátttakendur 

notuðu netverslanir til þess að stytta og einfalda kaupákvörðunarferli sitt. Niðurstöðurnar 

má sjá á mynd 30. 

 

Mynd 30: Hafa svarendur skoðað vöru á netinu og keypt hana svo í verslun síðustu 12 mánuði? 

Það voru 305 þátttakendur sem tóku afstöðu til spurningarinnar, flestir höfðu skoðað 

vöru á netinu og keypt hana svo í verslun einhvern tímann  síðustu 12 mánuði eða 68%.  
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5.4 Úrlausn viðfangsefna 

Hér verður þeim undirspurningum sem voru settar fram í upphafi ritgerðarinnar svarað. 

5.4.1 Hvernig er kynja-, aldurs- og tekjuskipting þeirra sem eru með þær 
verslanir sem eru oftast nefndar efst í huga sér? 

Eins og kom fram í lýsandi tölfræði kaflanum eru Heimkaup, Asos og Elko efst í huga 

svarenda, nú verður bakgrunnur þeirra þátttakenda sem eru með þessar verslanir efst í 

huga skoðaður nánar.  

Þegar tíðni netverslunar sem var efst í huga þátttakenda er skoðuð eftir kyni sést að 

flestir karlar voru með Elko efst í huga eða 25,5% og flestar konur með Heimkaup eða 

37,9%. Niðurstöður kí-kvaðrats prófs leiða í ljós að tengslin eru marktæk, (2 (2)=18,577, 

p<0,05). 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 4. Alls svöruðu 51 karl og 246 konur spurningunni.  

Tafla 4: Kyn borið saman við þær verslanir sem voru efst í huga þátttakenda. 

 

Næst var tíðni netverslunar sem var efst í huga þátttakenda skoðuð eftir aldri, 

niðurstöðurnar má sjá í töflu 5. Asos er efst í huga þeirra svarenda sem eru yngri en 21 

árs, Heimkaup og Elko er efst í huga hjá þeim sem eru eldri en 21 árs. Niðurstöður kí-

kvaðrats prófs leiða í ljós að tengslin eru marktæk, (2 (10)=46,805, p<0,05).  

Tafla 5: Aldur borin saman við þær verslanir sem voru efst í huga þátttakenda. 

 

Að lokum var tíðni netverslunar sem var efst í huga þátttakenda skoðuð eftir tekjum, 

niðurstöðurnar má sjá í töflu 6. Þátttakendur sem eru með 300 þús. eða lægri, 301–700 

þús., 701–1.000 þús. og 1.101. eða hærri tekjur eru með Heimkaup efst í huga. 

Niðurstöður kí-kvaðrats prófs leiða í ljós að tengslin eru marktæk, (2 (6)=11,549, p<0,05). 

Karlar Konur

Heimkaup 17,6% 37,4%

Asos 5,9% 19,1%

Elko 25,5% 10,2%

Aðrar netverslnir 51,0% 33,3%

Yngri en 21 árs 21 - 30 ára 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51 - 60 ára 61 árs eða eldri

Heimkaup 23,5% 35,1% 41,3% 34,0% 24,0% 45,5%

Asos 47,1% 22,1% 6,5% 4,0% 0,0% 0,0%

Elko 2,9% 13,7% 13,0% 12,0% 16,0% 27,3%

Aðrar netverslanir 26,5% 29,0% 39,1% 50,0% 60,0% 27,3%
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Tafla 6: Tekjur bornar saman við þær verslanir sem voru efst í huga þátttakenda. 

 

5.4.2 Hvar heyra svarendur helst um þær netverslanir sem eru efst í huga 
þeirra? 

Töflur 7 og 8 sýna hvar þátttakendur urðu helst varir við Heimkaup, Asos og Elko.  

Tafla 7: Hvar þátttakendur heyra helst um þær netverslanir sem eru efst í huga þeirra. 

 

Tafla 8: Hvar þátttakendu heyra helst um þeir netverslanir sem eru efst í huga þeirra. 

 

Eins og sést í tölfum 7 og 8 voru svarendur varir við Heimkaup í sjónvarpi, útvarpi, 

samfélagsmiðlinum Facebook og á fréttamiðlum á netinu. Asos hjá áhrifavöldum, vinum 

og kunningjum og samfélagsmiðlinum Instagram og Elko í bæklingi og sjónvarpi.   

5.4.3 Eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga þátttakenda og við 
hvaða netverslun þeir versluðu síðast? 

Kannað var hvort væru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga þátttakanda og 

við hvaða netverslun þeir versluðu síðast. Kí-kvaðrat próf var keyrt í SPSS og krosstafla 

sett fram vegna þess að verið er að skoða tengsl milli tveggja nafnbreyta. Til þess að 

forsendur kí-kvaðrat prófsins um lágmarks væntgildi standist voru þeir sem svöruðu ekki 

Heimkaup eða Asos sameinaðir í flokk sem nefndur er ,,annað“. Niðurstöður úr kí-kvaðrat 

300 þús. eða lægri 301 - 700 þús. 701 - 1.100 þús. 1.101 þús. eða hærri

Heimkaup 36,4% 33,1% 33,3% 20,0%

Asos 23,1% 15,0% 3,3% 10,0%

Elko 11,6% 14,3% 16,7% 0,0%

Aðrar netverslanir 28,9% 37,6% 46,7% 70,0%

Facebook Instagram Snapchat Twitter

Öðrum 

samfélagsmiðlum Áhrifavöldum

Fréttamiðlum 

á netinu

Heimkaup 44,8% 23,1% 25,0% 75,0% 28,6% 23,3% 31,6%

Asos 11,5% 28,8% 25,0% 0,0% 28,6% 40,0% 0,0%

Elko 10,4% 5,8% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8%

Annað 33,3% 42,3% 41,7% 25,0% 42,9% 36,7% 52,6%

Sjónvarpi Útvarpi Bréfpósti Bæklingi

Hjá vini eða 

kunningja Annarsstaðar

Heimkaup 53,3% 40,0% 25,0% 28,6% 27,4% 25,5%

Asos 6,7% 20,0% 25,0% 14,3% 32,1% 12,8%

Elko 20,0% 0,0% 25,0% 42,9% 6,0% 19,1%

Annað 20,0% 40,0% 25,0% 14,3% 34,5% 42,6%
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prófi sýna að tengsl eru á milli þeirra netverslunar sem er efst í huga þátttakenda og 

þeirrar netverslunar sem þeir versluðu við síðast: (2-(4)=22,959, p<0,05). 

Í töflu 9 sést að 25,9% þeirra sem versluðu síðast við Heimkaup eru með Heimkaup efst 

í huga. 5,9% þeirra sem versluðu síðast við Asos eru með Asos efst í huga  á meðan 47,7% 

þeirra sem versluðu við aðrar netverslanir nefndu aðrar netverslanir sem þeim efst í huga. 

En þau 35,5% sem versluðu við aðra netverslun en Heimkaup eða Asos síðast nefndu 

Heimkaup sem þá verslun sem er þeim efst í huga. Áhugavert er einnig að sjá að 51,9% af 

þeim sem versluðu við Heimkaup síðast eru með Asos efst í huga og 35,3% af þeim sem 

versluðu síðast við Asos eru með Heimkaup efst í huga.  

Tafla 9: Krosstafla, sú netverslun sem er efst í huga þátttakenda. 

 

 

 

 

Heimkaup Asos Annað Heild

Fjöldi 7 6 139 152

% innan "Sú netverslun 

sem er efst í huga"
4,6% 3,9% 91,4% 100,0%

% innan "Sú netverslun 

sem var verslað við 

síðast"

25,9% 35,3% 35,5% 34,9%

Fjöldi 14 1 66 81

% innan "Sú netverslun 

sem er efst í huga"
17,3% 1,2% 81,5% 100,0%

% innan "Sú netverslun 

sem var verslað við 

síðast"

51,9% 5,9% 16,8% 18,6%

Fjöldi 6 10 187 203

% innan "Sú netverslun 

sem er efst í huga" 3,0% 4,9% 92,1% 100,0%

% innan "Sú netverslun 

sem var verslað við 

síðast"

22,2% 58,8% 47,7% 46,6%

Fjöldi 27 17 392 439

% innan "Sú netverslun 

sem er efst í huga" 6,2% 3,9% 89,9% 100,0%

% innan "Sú netverslun 

sem var verslað við 

síðast"

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Asos

Annað

Sú netverslun 

sem er efst í huga

Heild

Sú netverslun sem var verslað við síðast

Heimkaup
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5.4.4 Hversu ánægðir eru kaupendur með viðskipti sín við þá netverslun sem 
þeir versluðu við síðast og eru þeir líklegir til þess að mæla með 
kaupunum við vini eða kunningja? 

Til þess að kanna hvort væru tengsl milli þess hversu ánægðir kaupendur voru með 

viðskipti sín við þá verslun sem þeir versluðu við síðasta og hvort þeir væru líklegir til þess 

að mæla með kaupunum við vini eða kunningja var fylgnipróf framkvæmt. Eins og sést í 

töflu 10 er sterk jákvæð fylgni milli þess hversu ánægðir viðskiptavinir eru með kaup sín 

á netinu og hversu líklegt er að þeir muni mæla með kaupunum við vini eða ættingja 

[r=0,515, n=191, p<0,0005]. 

Tafla 10: Fylgnifylki (Correlation) 

  

Pearson (r) fylgni 1

P

N 192

Pearson (r) fylgni ,515** 1

P 0,000

N 191 225

Hversu líklegt er að 

þú mæli með 

kaupum á netinu við 

vini eða kunningja?

Hversu ánægð/ánægður 

ertu með 

kaupin/þjónustuna hjá 

netversluninni?

Hversu líklegt er að þú 

mæli með kaupum á 

netinu við vini eða 

kunningja?

Hversu 

ánægð/ánægður ertu 

með 

kaupin/þjónustuna hjá 

netversluninni?



 

57 

6 Umræða og lokaorð 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni: Hver eru helstu tækifæri íslenskra 

netverslana í kjölfar stafrænnar tækniþróunar? Svarað út frá fræðilegri umfjöllun og þeim 

niðurstöðum sem liggja fyrir. Markmið ritgerðarinnar var að kortleggja tækifæri íslenskra 

netverslana sem þær standa frammi fyrir í kjölfar stafrænnar tækniþróunar undanfarinna 

ára ásamt því að skoða hvaða netverslun er efst í huga neytenda og ánægju neytenda á 

kaupum á netinu. Niðurstöður eftirfarandi spurninga liggja fyrir. 

1. Hvernig er kynja-, aldurs- og tekjuskipting þeirra sem eru með þær verslanir sem 
eru oftast nefndar efst í huga sér? 

2. Hvar heyra svarendur helst um þær netverslanir sem eru efst í huga þeirra? 

3. Eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og við hvaða 
netverslun þeir versluðu síðast? 

4. Hversu ánægðir eru kaupendur með viðskipti sín við þá verslun sem þeir versluðu 
síðast við og eru þeir líklegir til þess að mæla með kaupunum við vini eða 
kunningja? 

Samkvæmt niðurstöðum lýsandi tölfræði eru kaup á netinu fremur vinsæl, á heildina 

litið eru þau heldur vinsælli hjá körlum en konur. Helstu kostir þess að versla á netinu sem 

þátttakendur nefndu eru að það er alltaf opið í netverslun og þægindi. Viðskiptavinum 

gefst kostur á að framkvæma kaup sín hvar sem er og hvenær sem er, einnig bjóða flestar 

netverslanir upp á heimsendingu svo kaupendur þurfa ekki að sækja vöruna. Flestir 

þátttakendur höfðu skoðað vöru á netinu og keypt hana svo í verslun einhvern tímann 

síðustu 12 mánuði, eða 68%. Það gefur sterka vísbendingu um að neytendur nýti sér 

heimasíður netverslana til þess að stytta og einfalda kaupákvörðunarferlið. Það styrkir 

einnig þær vangaveltur um að netverslanir ættu að hafa staðbundna verslun á bak við sig 

eða aðstöðu fyrir viðskiptavini til þess að skoða vöruna og jafnvel kaupa.  

Þegar tíðni netverslunar sem var efst í huga þátttakenda var skoðuð eftir kyni, aldri og 

tekjum má draga þá ályktun að konur eldri en 21 árs úr öllum tekjuhópum séu líklegastar 

til þess að versla vörur eins og Heimkaup selur, svo sem fatnað og/eða skó, heimilisbúnað 

og fleira. Konur yngri en 21 árs með 300 þúsund eða lægri tekjur eru líklegastar til þess 

að versla við Asos og karlar eldri en 21 árs úr öllum tekjuhópum eru líklegastir til þess að 

versla og skoða raftæki á netinu. 
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Þátttakendur voru varir við Heimkaup í sjónvarpi, útvarpi, samfélagsmiðlinum 

Facebook og á fréttamiðlum á netinu, Asos hjá áhrifavöldum, vinum og kunningjum og 

samfélagsmiðlinum Instagram og Elko í bæklingi og sjónvarpi. Af þessum niðurstöðum má 

draga þá ályktun að ef markhópur viðkomandi netverslunar eru eldri en 21 árs 

einstaklingar ættu þær að miðla markaðsefni sínu í gegnum hefðbundna miðla, eins og 

sjónvarp, útvarp, bæklinga og fréttamiðla á netinu en mest á stafrænum miðlum fyrir 

einstaklinga yngri en 21 árs. 

Það eru tengsl milli þess hvaða netverslun er efst í huga viðskiptavina og hvaða 

netverslun þeir versluðu við síðast. Einnig er sterk jákvæð fylgni milli þess að kaupendur 

sem eru ánægðir með kaup og þjónustu netverslana eru líklegir til þess að mæla með 

netversluninni við vini eða kunningja. Samkvæmt NPS stuðli lýsandi tölfræði var hann 

jákvæður og viðskiptavinir almennt ánægðir með kaup sín á netinu við þá verslun sem 

þeir versluðu síðast. Því er hægt að draga þá ályktun af þessum niðurstöðum að eftir því 

sem viðskiptavinir eru ánægðari með kaupin og þjónustuna hjá netversluninni séu þeir 

líklegri til að mæla með versluninni við vini eða kunningja. Starfsfólk netverslana verður 

því að leggja áherslu á að allir sem versla við netverslunina séu sáttir við kaupin og 

þjónustuna þar sem það er dýrmætur ábati fyrir netverslunina. 

Helstu tækifæri fyrir íslenskar netverslanir í kjölfar stafrænnar tækniþróunar 

undanfarinna ára er möguleiki þeirra til að miðla markaðsefni sínu á stafrænum miðlum 

til yngri markhópa, en einnig eldri þar sem foreldrar standa nálægt ungmennum sínum. 

Samfélagsmiðlar eru góð leið til þess að auka vitund á netversluninni meðal neytenda og 

byggja upp traust samband við viðskiptavini. Annað tækifæri í kjölfar stafrænnar 

tækniþróunar er greiningartól á borð við Google Analytics. Netverslanir  geta kortlagt 

hegðun viðskiptavina sinna og mælt viðbrögð þeirra við markaðsáreiti. Margar 

markaðsleiðir eru í boði í dag og netverslanir þurfa að velja á milli hefðbundinnar 

markaðsfærslu og stafrænnar markaðsfærslu, því því getur greiningartól nýst þeim vel til 

þess að hámarka árangur markaðsmiðlunar miðað við þann kostnað sem lagður er til. 

Þegar netverslanir hafa stofnað til viðskipta er mikilvægt að það sé ræktað samband við 

viðskiptavini.  Stafræn tækni býður upp á mismunandi leiðir til þess, samskiptin geta verið 

í gegnum samfélagmiðla, rafræna persónulega þjónustu á vefsíðu netverslunarinnar, þar 

sem viðskiptavinum gefst kostur á tala við starfsfólk netverslunarinnar. 
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6.1 Takmarkanir og tillögur 

Í ljósi þess að um þægindaúrtak var að ræða og svara megindlegu rannsóknarinnar aflað 

á samfélagsmiðlum rannsakanda þar sem vinir og kunningjar deildu könnuninni áfram er 

úrtakið fremur einsleitt. Fjöldi kvenna var mun meiri en karla, 83% konur og 17% karla. 

Það hefði mögulega verið gagnlegt að vigta gögnin út frá kyni til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði áreiðanlegri. Rannsakandi er starfsmaður netverslunarinnar 

Hverslun.is, um 4% svarenda voru með þá netverslun efst í huga sér. Sú niðurstaða er 

líklega að hluta til skekkt þar sem könnuninni var dreift meðal vinnufélaga og vina. 

Þar sem aðeins var gerð sú krafa að þeir sem svöruðu fyrstu spurningu könnunarinnar 

væru með við úrvinnslu gagnanna hafði það takmarkandi áhrif á niðurstöðurnar. Sumir 

svarendur hættu í miðri könnun og einhverjir neituðu að svara nokkrum spurningum 

könnunarinnar en það hefur áhrif á hversu misjafn fjöldi svara er við spurningum 

könnunarinnar. Könnunin innihélt einnig margar opnar spurningar sem olli því að erfitt 

reyndist að greina niðurstöður með tölfræðiprófum í SPSS þar sem svörin dreifðust niður 

á margar hópa. Til þess að koma í veg fyrir þessar aðstæðubundnu skekkjur hefði verið 

gott að framkvæma forkönnun sem hefði gefið rannsakanda hugmyndir að  fyrir fram 

ákveðnum svarmöguleikum og þannig fækkað opnum spurningum könnunarinnar. 

Áhugavert væri að skoða nánar hvernig þær netverslanir sem eru ofarlega í huga 

svarenda haga markaðsfærslu sinni og hvort umsjónarmenn og markaðsfólk þeirra nýti 

þau tækifæri sem stafræn tækni býður upp á. Einnig væri áhugavert að sjá mælanlegan 

árangur hjá netverslunum sem nýta sér þau greiningartól sem var fjallað  um í fræðilegu 

yfirliti ritgerðarinnar, til þess að kortleggja hegðun og viðbrögð neytenda við 

markaðsaðgerðum þeirra.  
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Viðauki 1. Spurningalisti könnunarinnar 

Ágæti þátttakandi,  

Markmið þessarar könnunar er að kortleggja stöðu og tækifæri íslenskra netverslana sem selja 

áþreifanlegar vörur. Könnunin er hluti af BS ritgerð minni við Háskóla Íslands, framlag þitt er mér 

því mjög mikilvægt en aðeins tekur um 10 mínútur að svara könnuninni. Með fyrir fram þökk fyrir 

þátttökuna Bryndís Rún Baldursdóttir, (brb59@hi.is). 

1. hluti: Spurningakönnun þessi byrjar á þremur almennum spurningum um íslenskar 

netverslanir og tíðni kaupa þinna á netinu. 

Hugsaðu um netverslanir sem selja áþreifanlegar vörur á borð við raftæki, heimilistæki, fatnað, 

skó, heimilisbúnað – húsgögn, matvöru (ekki skyndibita heldur stærri matarinnkaup og 

matarskammta). 

1. Hvaða netverslun af þeim toga kemur fyrst upp í huga þinn, nefndu eina: 

______________________________ 

2. Hvaða fleiri netverslanir af þeim toga getur þú nefnt, nefndu í mesta lagi fimm: 

________________________________________________________________ 

3. Hversu oft hefur þú keypt áþreifanlega vöru á netinu síðastliðinn mánuð? 

a. Oftar en 10 sinnum 

b. 5-9 sinnum  

c. 2-4 sinnum 

d. 1 sinni 

e. Aldrei 

 

2. hluti: Ef svarað lið a-d við spurningu 3: 

Næsti hluti könnunarinnar snýr að kaupunum hjá þeirri netverslun sem þú verslaðir við síðast. 

Vinsamlegast hafðu það í huga þegar þú svarar spurningunum. 

4. Við hvaða netverslun verslaðir þú síðast? 

________________________________ 

 

mailto:brb59@hi.is
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5. Er netverslunin innlend eða erlend? 

a. Innlend netverslun 

b. Erlend netverslun 

6. Hvar varst þú var/vör við netverslunina sem þú verslaðir við síðast? (Hakaðu í allt sem á 
við) 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Snapchat 

d. Twitter 

e. Öðrum samfélagsmiðlum en eru taldir upp hér að ofan 

f. Áhrifavöldum 

g. Fréttamiðlum á netinu 

h. Sjónvarpi 

i. Útvarpi 

j. Fréttablaði eða tímariti 

k. Bréfpósti 

l. Bæklingum 

m. Hjá vini/ættingja 

n. Annarsstaðar 

7. Hvernig vöru/vörur verslaðirðu síðast í netverslun? 

a. Raftæki  

b. Heimilistæki 

c. Fatnað og/eða skó 

d. Heimilisbúnað t.d. húsgögn 

e. Matvöru, ekki syndibita heldur stærri matarinnkaup og matarskammtar.  

f. Annað 
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8. Hvernig greiddir þú fyrir vöruna/vörurnar? 

a. Greiðslukorti (debet- eða kreditkorti) 

b. Millifærsla af bankareikningi 

c. Aur eða Kass app 

d. Netgíró 

e. Raðgreiðslum 

f. PayPal 

g. Gjafakorti 

h. Annar greiðslumöguleiki 

9. Hverja telur þú vera helstu kosti þess að kaupa vörur á netinu? (Hakaðu í allt það sem á 
við) 

1. Auðvelt að gera verðsamanburð 

2. Alltaf opið 

3. Auðveldar kaupákvörðunarferlið 

4. Heimsending á vörum 

5. Meiri sveigjanleiki við vöruskil 

6. Meira vöruúrval 

7. Úrval greiðsluleiða  

8. Þægindi 

9. Annað 

10. Hversu ánægð/ánægður ertu með kaupin/þjónustuna hjá netversluninni? 

a. Mjög óánægð/óánægður 

b. Óánægð/óánægður  

c. Hvorki né 

d. Ánægð/ánægður  

e. Mjög ánægð/ánægður 

11. Hversu líklegt er að þú mælir með kaupum á netinu við vini eða kunningja? 
(0=mjög ólíklegt / 10=mjög líklegt) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. hluti: Þeir sem svöruðu „aldrei“ við spurningu 3 fara beint í þennan hluta og þeir sem svöruðu 

2. hluta svara þessum spurningum líka: 

12. Er einhver vara/vörur sem þú gætir alls ekki hugsað þér að kaupa á netinu? 

___________________________________ 

13. Hverju þyrfti helst að breyta/bæta til þess að þú myndir auka kaup þín á netinu? 

___________________________________ 

14. Hefur þú skoðað vöru á netinu fyrst og síðan keypt sömu vöru í búð, einhvern tímann 
síðustu 12 mánuði? 

a. Já 

b. Nei 

4. hluti: Í þessum hluta, og þeim síðasta, eru spurningar sem notaðar verða við úrvinnslu 

könnunarinnar. Mikilvægt er að þeim sé öllum svarað. 

15. Hvert er kyn þitt? 

a. Karl  

b. Kona 

c. Annað / Vil ekki svara  

16. Hver er aldur þinn? 

a. Yngri en 21 árs 

b. 21-30 ára 

c. 31-40 ára 

d. 41-50 ára 

e. 51-60 ára 

f. 61 árs eða eldri 

17. Hverjar eru heildarmánaðartekjur þínar fyrir skatta? 

a. 300.000 eða lægri 

b. 301-700 þús. 

c. 701-1100 þús. 

d. 1101 þús. eða hærri. 
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18. Hver er hæsta námsgráða sem þú hefur lokið? 

a. Grunnskóli 

b. Iðnnám eða sambærilegt 

c. Stúdentspróf eða sambærilegt 

d. Fyrsta gráða (BA/BS) á háskólastigi 

e. Framhaldsgráða á háskólastigi (MA/MS) 

19. Hvert er póstnúmerið þar sem þú býrð? 

___________________________________  
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Viðauki 2. Þær netverslanir sem svarendur versluðu við síðast 

 

Verslun Hversu oft nefnd Verslun Hversu oft nefnd

Asos 27 HornerShearing 1

Amazon 17 Humblebundle 1

Heimkaup 16 Húsgagnahöllin 1

AliExpress 15 Hverslun 1

Aha.is 5 Icehest 1

IKEA 5 Jolly 1

Pretty little thing 5 Knillax 1

Ebay 4 Komplett.no 1

EldumRétt 4 Lautus 1

Elko 4 Liveglam 1

iHerb 3 Mai.is 1

Nettó 3 Misou.co 1

Wodbud.is 3 Missguided 1

Boohoo 2 Momo 1

Bætiefnabúllan 2 Mottumars 1

Curvy 2 MrPorter 1

Hópkaup 2 Nemlig 1

Mfitness 2 Next 1

Advania 1 Nola 1

Afroditadesign.is 1 Nova 1

Babyshop.com 1 Origo 1

Brandson 1 Petit 1

Bændur í bænum 1 Petitknitting.is 1

Camilie 1 Prótín.is 1

Cintamani 1 Rakeltomas.com 1

Computer.is 1 Reebok.is 1

Cultbeauty 1 Regnboginn 1

Depop.com 1 Romanorginals 1

Dogma 1 Sápa.is 1

Dórukot 1 Showpo.com 1

Dresslily 1 Síminn 1

Ellingsen 1 Sker 1

Facebook 1 SportsDirect 1

Fairvape.is 1 Sportvörur 1

FashionNova 1 Systur og makar 1

Frjósemi.is 1 Teamchange 1

Gryfjan 1 Tropic.is 1

Heimilistæki 1 Útilíf 1


