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Útdráttur 
Sú gífurlega þróun og breyting sem átt hefur sér stað í tækni á síðastliðnum árum hefur haft 

áhrif á markaðsumhverfi og aukið það magn upplýsinga sem að neytendur hafa til að leita sér 

upplýsinga um vörur eða þjónustu. Nú er að koma upp kynslóð sem þekkir heiminn ekki 

öðruvísi en með þessari tækni til staðar og er kölluð Z-kynslóðin. Rannsóknir hafa sýnt að Z-

kynslóðin er gjörólík kynslóðinni á  undan hvað varðar gildi þeirra og kauphegðun og því ekki 

seinna vænna fyrir fyrirtæki en að fara að átta sig á hverjar eru þarfir og óskir þessara 

framtíðarkaupenda. Ekki eingöngu vegna þess að þessi hópur er stór og eyðir miklum 

peningum, heldur einnig því að kauphegðun þessarar kynslóðar hefur mikil áhrif á aðrar 

kynslóðir (Fromm og Read, 2018).   

Viðfangsefni þessa rannsóknar var að kanna hvort að marktækur munur væri á milli 

kauphegðunar kynslóða X og Z á íslenskum markaði við kauphegðun þeirra á farsíma- og 

skyndibitakaupum. Z-kynslóðin er skilgreind sem fólk fætt á árunum 1995 – 2010 og X-

kynslóðin er fólk fætt á árunum 1965 – 1979 (Fromm og Read, 2018) (Kasasa, 2019). 

Mældur marktækur munur á milli kynslóðanna mældist jákvæður með kí- kvaðrat og t- 

prófi í 38 atriðum af þeim 56 sem prófuð voru eða í 67% tilvika. Niðurstaðan er því sú að það 

er marktækur munur á kauphegðun kynslóða X og Z á íslenskum markaði, þegar kemur að 

skyndibita- og farsímakaupum.  



Abstract 
The enormous development and change that has taken place in technology in the past years and 

decades has had an impact on the market environment and the amount of information that 

consumers have to look for products or services. We now have a generation that has no 

recollection of life without this technology and is called generation Z. Research has shown that 

generation Z think and act differently from previous generation and their buying behavior also. 

This generation is not only large, a big spenders and future purchasers but they also have a great 

influence on other generations spending habit. Therefore marketers need to understand their 

behavior so they can meet their needs and preferences better than the competition (Fromm og 

Read, 2018)  

The subject of these studies was to examine whether there were significant differences 

between the buying behavior of generations X and Z in the Icelandic market,  when it comes to 

their buying behavior for fast food and mobile purchases. Generation Z, people born in 1995 – 

2010 and generation X, people born in 1965 – 1979.     

The measured significant differences between the generations came positive in 38 items 

out of 56 tested or in 67% cases measured with the Pearson Chi-square test and T-Test. The 

result is that there is a significant difference between the buying behavior of generations X and 

Z in the Icelandic market, when it comes to fast food and mobile purchases. 



Formáli 
Verkefni þetta er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst og 

er samtals 14 ETCS einingar. Ritgerðin ber heitið: Er marktækur munur á kauphegðun kynslóða 

X og Z á íslenskum markaði? 

Ritgerðin var unnin að mestu leiti á tímabilinu 22. ágúst – 9. desember 2019. Áhugasvið 

höfundar innan markaðsfræðinnar er meðal annars kauphegðun neytanda því að skilningur á 

hegðun viðskiptavina hefur áhrif á það hvernig fyrirtækjum tekst til að skapa virði til 

viðskiptavina sem er ætlað að uppfylla þarfir þeirra og óskir í síbreytilegum umhverfi. 

Ég vil þakka öllu því frábæra fólki sem hefur aðstoðað mig við ritgerðarskrifin. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Ragnar Már Vilhjálmsson aðjúnkt og kennari við 

Háskólann á Bifröst, en hann hefur einnig kennt mér í mörgum skemmtilegum áföngum innan 

markaðsfræðinnar og hefur svo sannarlega glætt þá miklu lífi og aukið enn frekar á áhuga minn 

á markaðsfræðum. Einn af áföngunum sem hann kenndi mér, ásamt tveimur öðrum góðum 

kennurum við Háskólann var áfanginn ,, Nýir straumar í markaðsmálum‘‘ sem var einn af þeim 

áföngum sem var meðal annars kveikjan að þessu verkefni. Ég vil þakka honum fyrir góðar og 

gagnlegar ábendingar og leiðbeiningar ásamt góðum og skilvirkum samskiptum í gegnum allt 

ferlið. Mig langar einnig að þakka yfirmönnum mínum hjá Ísam þeim Hjördísi Ósk 

Óskarsdóttur og Lárusi Sigvaldasyni sem styrktu mig og hvöttu mig áfram í náminu. Einnig 

langar mig að þakka þeim fjölmörgu vinum mínum og ættingjum sem hafa staðið við bakið á 

mér og haft trú á mér í gegnum þetta ferli, stuðningur ykkar var ómetanlegur. Líf G. 

Gunnlaugsdóttir systir mín fær sérstakar þakkir fyrir dýrmæta hjálp og ráðleggingar við yfirferð 

ritgerðar. Síðast en ekki síst þá langar mig að þakka maka mínum Birgi Þór Jóhannssyni fyrir 

að hafa óbilandi trú á mér og vera ávallt skilningsríkur og hjálpsamur í gegnum alla skólagöngu 

mína, án þín hefði þetta aldrei tekist og verð ég þér ævinlega þakklát.  

Mosfellsbær 9. desember 2019 
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1. Inngangur
Hlutverk fyrirtækja er að finna, laða að, viðhalda og byggja upp viðskiptavinahóp með því að 

skapa, bjóða upp á og markaðssetja yfirburða viðskiptavinavirði (e. customer value)  þar sem 

að fyrirtækið leitast eftir því að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina sinna betur en 

samkeppnisaðilar. Þá skiptir máli að fyrirtæki séu vakandifyrirbreytingum á markhópusínum 

og aðlagi sínar vörur og markaðsaðgerðir að þeirra þörfum og óskum (Kotler & Armstrong, 

2012). Fyrirtæki vilja ekki eingöngu skapa langtímaviðskiptasamband við viðskiptavini sína, 

heldur halda í þá til framtíðar, eignast stærri hlut af markaðnum og bjóða viðskiptavinum sínum 

virði til framtíðar (Kotler & Armstrong, 2012). Helsta leiðin til þess að skapa viðskiptavinavirði 

er að fyrirtæki nái að skapa virði sem skiptir miklu máli fyrir viðskiptavini þeirra hvort sem það 

eru núverandi viðskiptavinir eða framtíðarviðskiptavinir. (Kotler & Armstrong, 2012). . 

Forsenda þess að viðskiptavinir upplifi sérstakt virði í viðskiptum og að þörfum og óskum þeirra 

sé fullnægt krefst þekkingar á  hegðun neytenda (Kotler & Armstrong, 2012) og er því 

mikilvægt að fyrirtæki fylgist með breytingu á kauphegðun neytenda sinna.  

Á hverjum degi eiga sér stað miklar breytingar á markaðsumhverfinu sem að fyrirtæki 

þurfa að fylgjast með og aðlaga sig að og má segja að breytingarnar sem eiga sér stað eru orðnar 

það miklar að hæfileiki fyrirtækja til að bregðast við  breytingum er nú orðið samkeppnisforskot 

í sjálfu sér (Kotler & Armstrong, 2012). Nútímafyrirtæki þurfa ekki eingöngu að halda í við 

tæknina sem stöðugt er að breytast heldur þurfa þau einnig að vera skrefi á undan og átta sig á 

mögulegum breytingum á þörfum, óskum og væntingum viðskiptavina sinna (Fromm og Read, 

2018).  

Samfélagið sem við lifum í og jafnframt hegðun fólks hefur einnig tekið miklum 

breytingum á síðastliðnum árum. Fólk á öllum aldri er að taka af sér sjálfu (e. selfie) á 

snjallsímana sína, bregðast við póstum á samfélagsmiðlum með brosköllum eða fýluköllum og 

fólk á öllum aldri sendir snapchat skilaboð sín á milli. Margir vilja fá að vita hvað er það nýjasta 

og vinsælasta á samfélagsmiðlum og öllu því helsta í tækninni og leita jafnan til yngri kynslóða 

fyrir þær upplýsingar (Weis, 2019). Yngsta kynslóð kaupanda kallast Z-kynslóðin og ber 

rannsakendum ekki alveg saman um hvernig aldursbil kynslóða almennt er skilgreint 

nákvæmlega. Höfundur mun nýta sér þá skilgreiningu  að Z-kynslóðin sé fólk fætt á árunum 

1995 – 2010 og eru því elstu einstaklingarnir innan hennar orðnir 24 ára (Kasasa, 2019) (Fromm 

og Read, 2018). Markaðurinn er í höndum yngri kynslóða og það hefur tekið markaðsfræðinga 

mörg ár að rannsaka og nálgast aldamótakynslóðina sem er kynslóðin á undan Z-kynslóðinni 

sem er fólk fætt á árunum 1980 – 1993 og er sú kynslóð talin mjög frábrugðin Z-kynslóðinni 
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(Fromm og Read, 2018). Mörg fyrirtæki eru því ekki endilega tilbúin strax í aðra breytingu með 

yngri kynslóð, en greining og skilningur á Z-kynslóðinni skiptir miklu máli fyrir fyrirtæki því 

að kauphegðun þeirra getur haft áhrif á fleiri kynslóðir og hegðun neytenda í framtíðinni 

(Fromm og Read, 2018). Rannsóknir hafa sýnt að unglingar nútímans hafa hvað mest áhrif á 

neyslu fólks í heiminum og eru einstaklingar innan Z-kynslóðar að skapa sínar eigin óskir um 

vörumerki og þróa með sér sína eigin kauphegðun og því verða fyrirtæki að aðlagast þeim til 

að mæta væntingum þeirra (Fromm og Read, 2018) (Kasasa, 2019). Þar sem fólk innan Z-

kynslóðar eru mörg hver frekar ung þá eru ekki ennþá komnar margar rannsóknir um þessa 

kynslóð hér á landi. Þó hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar erlendis og eru margar þeirra að 

líta dagsins ljós nú nýlega sem höfundur mun styðjast við í rannsókninni.  

 Kveikjan að þessu verkefni var sú gríðarlega breyting á umhverfi fólks í dag eftir 

tilkomu samfélagsmiðla og þess aðgengis að upplýsingum sem hægt er að finna á netinu. 

Höfundur hefur tekið eftir að ungir krakkar í dag eru skot fljót að finna upplýsingar á netinu um 

hvað sem er, og eru oft búin að finna það sem þau eru að leita af áður en eldra fólk nær að snúa 

sér við. Eins eru samfélagsmiðlar og ýmiskonar netforrit stór hluti af lífi þeirra. Skyldu þessar 

breytingar eiga eftir að hafa mikil áhrif á framtíðarneytendur? Eru eldri kynslóðir farnar að 

líkjast þeim yngri í kauphegðun, eða er munurinn mikill á milli þeirra? Með hvaða hætti þurfa 

fyrirtæki að bregðast við til að mæta þörfum og óskum framtíðarviðskiptavina sinna ? Er þessi 

nýja Z-kynslóð mjög frábrugðin fyrri kynslóðum sem gefur tilefni til að fyrirtæki þurfi að 

bregðast við með afgerandi hætti ? Höfundi þótti áhugavert og fróðlegt að fá einhver svör við 

þessum spurningum þó ógjörningur væri að fá svör við þeim öllum, en höfundur setti því fram 

rannsóknarspurninguna:  

 Er marktækur munur á kauphegðun kynslóða X og Z á íslenskum markaði ?

Kauphegðun neytanda á farsíma- og skyndibitakaupum

Höfundur nýtti sér megindlega rannsóknaraðferð sem fól í sér að lögð var fyrir 

spurningakönnun til  beggja kynslóðanna um kauphegðun þeirra sem miðaðist út frá því að kafa 

ofan í hegðun kynslóðanna í kaupferlinu sjálfu (e. buying decsison making). Þar sem 

kauphegðun fólks er mjög mismunandi eftir eðli kaupanna þá taldi höfundur mikilvægt að fá 

þátttakendur að rannsókninni til að hugsa um tiltekin kaup þegar þeir svöruðu spurningunum, 

og varð fyrir valinu annarsvegar farsímakaup og hinsvegar skyndibitakaup. Ástæðan fyrir vali 

höfundar á þessum tveimur vöruflokkum var annarsvegar vegna þess að það er yfirleitt þó 

nokkur munur hvernig við hegðum okkur í kaupferlinu þegar við kaupum okkur farsíma og 
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erum við líklegri til að fara í gegnum fleiri skref kaupferilsins þegar við kaupum okkur farsíma 

heldur en þegar við kaupum okkur skyndibita þegar við frekar sleppum skrefum í kaupferlinu. 

Markmið rannsóknar var að varpa ljósi á Z-kynslóðina á íslenskum markaði með því að nýta til 

þess samanburð X-kynslóðar sem er fólk fætt á árunum 1965 – 1979 og er eitt kynslóðarbil á 

milli þessara kynslóða sem er aldamótakynslóðin. Margir innan X-kynslóðar eiga börn sem 

tilheyra Z-kynslóðinni og hafa því að einhverju eða mörgu leyti mótað Z-kynslóðina (Fromm 

og Read, 2018). Ástæðan fyrir því að höfundur valdi að hafa eitt kynslóðabil á milli 

kynslóðanan var vegna þess að kynslóðin á milli X-kynslóðar og Z-kynslóðar eða 

aldamótakynslóðin ólst upp við tæknina að nokkru leyti á meðan að X-kynslóðin gerði það ekki. 

Höfundur telur að tæknin, samfélagsmiðlar og aukið magn upplýsinga um vörur, þjónustu og 

ummæli um vörur hafi áhrif á það hvernig fólk hegðar sér í kaupferlinu sjálfu og því var 

nauðsynlegt að velja þá kynslóð til samanburðar við Z-kynslóðina sem ólst ekki upp við tæknina 

a.m.k. ekki hér á landi sem er X-kynslóðin

Höfundur mun byrja á því að fjalla um takmörkun rannsóknar. Í kafla 2 verður fjallað 

um kynslóðamarkaðssetningu og markaðshlutun, þar á eftir verður tekin nokkuð ítarleg 

umfjöllun um lýsingu á kynslóðunum tveimur X og Z og lögð verður sérstök áhersla á að lýsa 

Z-kynslóðinni út frá nýlegum rannsóknum um kauphegðun þeirra, auk umfjöllunar um

geðheilbrigði Z-kynslóðarinnar. Í kafla 3 verður fjallað um kauphegðun og þá ytri og innri þætti 

sem að hafa áhrif á kauphegðun. Í kafla 4 verður fjallað um  kaupákvörðunarferlið sjálft eða 

það ferli sem að neytendur fara í gegnum við kaup sín á vörum eða þjónustu, og er það ferlið 

sem að spurningakönnunin sjálf byggist á. Þá verða skoðaðar þrjár tegundir kaupákvarðana og 

því næst aðferðafræði rannsóknar kynnt. Síðan eru niðurstöður kynntar og farið yfir það helsta 

sem kom fram í rannsókninni og það borið saman við niðurstöður úr tölfræðiprófunum. Að 

lokum eru umræður um efnið ásamt tillögum að frekari rannsóknum.  

Takmarkanir 
Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar er hve kynjahlutfallið er ójafnt sem getur alltaf haft 

áhrif á niðurstöður og skekkt þær. Þó var hlutfall á milli kynjanna svipað hjá báðum kynslóðum 

sem þó gerir samanburðinn marktækari. Úrtaksaðferð getur einnig skekkt niðurstöður þar sem 

að um hentugleika og snjóboltaúrtak var að ræða og er því ekki hægt að alhæfa um þýðið eða 

alla einstaklinga innan kynslóðar X og Z. Einnig hefur úrtaksstærð mikið að segja um 

áreiðanleika rannsóknar, en úrtakið var 211 manns í eldri hópnum og 269 manns í yngri 

hópnum, en úrtakið hefði mátt vera aðeins stærra. Einnig gæti það haft áhrif á niðurstöður að 

úrtak yngri hópsins var örlítið stærra. Beiting auglýsingaaðferðar til að ná til yngri hópsins getur 



4 

einnig hafa haft áhrif á niðurstöður því að þeir þátttakendur sem sáu auglýsinguna á 

samfélagsmiðlum og ákváðu að taka þátt í könnun um neytendahegðun eru líklegri til að vera, 

annarsvegar einsleitur hópur og hinsvegar líklegri til að svara spurningum þar sem spurt er um 

auglýsingar jákvætt þar sem að þeir höfðu nú þegar séð auglýsingu á samfélagsmiðlum sem 

hafði áhrif á þau með þeim afleiðingum að þeir tóku þátt í rannsókninni. Sá hópur sem svaraði 

spurningakönnuninni á netinu ekki í gegnum auglýsingu heldur með snjóboltaúrtæki væri þó 

að sama skapi líklegur til að upplifa það að þau væru að bregðast við eins konar auglýsingu eða 

annarskonar áreiti í umhverfinu með því að taka þátt í rannsókninni. Lengd rannsóknar og mikill 

fjöldi spurninga gæti jafnframt hafa haft áhrif á einbeitingu þátttakenda í rannsókninni.  

Hafa ber í huga við lestur á lýsingum á kynslóðunum að flestar rannsóknir sem að 

höfundur studdist við voru frá erlendum heimildum mest frá Bandaríkjunum en einnig frá 

Bretlandi og Belgíu en það má ýminda sér að efnahagskreppan hafi haft jafnvel djúpstæðari 

áhrif á íslensku Z-kynslóðina heldur en t.d. bandarísku Z-kynslóðina. Að auki má gera ráð fyrir 

að mismunandi atburðir í samfélaginu geti haft mismunandi mikil áhrif á kynslóðir hvers lands 

þó svo að vissulega séu margir þættir sem kynslóðirnar deila.  Af þessum sökum ber að skoða 

þessar greiningar með gagnrýnum augum. 

2. Kynslóðamarkaðssetning og markaðshlutun
Markaðsstjórunun (e. marketing management) snýst að mörgu leyti um þá list að greina 

markhópa (e. target group) og byggja upp langtíma viðskiptavinasamband sem að skapar virði 

bæði fyrir viðskiptavini og fyrirtæki (Kotler & Armstrong, 2012). Til að fyrirtæki geti náð að 

sinna viðskiptavinum sínum vel þá þurfa fyrirtæki að átta sig á hvern þau ætla að þjónusta og 

velja vel þá viðskiptavini sem það ætlar sér að þjóna sem kallast að velja markhópa (e. target 

marketing). Tæknin hefur gert fyrirtækjum kleift að eiga auðveldara með að greina markhópa 

eins og með því að nýta sér gögn frá viðskiptavinum á netinu og koma þannig auga á markhópa 

(Kotler & Armstrong, 2012). Þegar talað er um markhópa er verið að vísa til þess hóps sem 

fyrirtæki vilja ná til með vörur eða þjónustu. Mikilvægt er að skilgreina markhóp rétt svo vara 

eða þjónusta falli í kramið. Til þess að finna þann hóp þá er nauðsynlegt að greina 

markaðshlutun ( e. market segmentation) en það er skipting ólíks en sundurleits markaðar niður 

í marga smærri markaðshluta sem eiga eitthvað sameiginlegt. Þetta er gert til að ná betur til 

þeirra viðskiptavina sem ætlunin er að kaupi vörur eða þjónustu fyrirtækis. Hægt er að skipta 

markaði upp með þrennum hætti, atferlis – og sálfræðilegum þáttum, lýðfræðilegum þáttum og 

landfræðilegum þáttum (Kotler & Armstrong, 2012). 

Markhópagreining fólks eftir lýðfræðilegum breytum eins og aldri hefur löngum verið 
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gagnleg í markaðsshlutun fyrirtækja, vegna þess að hægt er að finna sameiginleg gildi innan 

aldurshópsins því þau deila sameiginlegu lífsskeiði að einhverju leyti. Skipting á milli kynslóða 

veitir einnig dýpri skilning á kauphegðun á milli þeirra (Parment, Anders, 2013) (Fhay & 

Jobber, 2019). Hver kynslóð spannar yfirleitt um það bil um 15 - 20 ár og því kemur ný og ný 

kynslóð inn í markhópinn. Kynslóðir haldast þær sömu meðan að fólk innan markhósins breytist 

með tímanum (Fromm og Read, 2018). Kynslóðir eru ekki eingöngu skilgreindar eftir aldri, 

heldur hefur hver kynslóð sín einkenni, upplifanir og menningu sem tengist þeirra atburðum á 

ákveðnum tíma á æviskeiði þeirra. Kynslóðir hafa því oft sameiginleg einkenni sem geta meðal 

annars verið gildi, lífsviðhorf og húmor sem að atburðir í samfélagi þeirra og venjur hafa mótað 

þau vegna ytri aðstæðna á þeim tíma sem þau voru að alast upp. Þættir eins og efnahagsástand, 

hryðjuverk, stríð, polítískir atburðir, náttúruhamfarir, tæknilegar framfarir ásamt fleiri 

samfélagslegum þáttum sem eiga sér stað í lífi fólks á svipuðum aldri mótar kynslóðir og hægt 

er að finna sameiginleg einkenni innan þeirra (Fromm og Read, 2018)  

 Kynslóðamarkaðssetning(e. generational marketing) er þegar markhópagreining (e. 

segmentation) er byggð á því að einhver ákveðin vara eða þjónusta henti einhverju ákveðnu 

aldursbili og varan eða þjónustan og markaðsaðgerðir eru sérsniðnar að ákveðinni kynslóð. 

Kynslóðamarkaðssetningu er hægt að beita með þrennum hætti; með sérhæfingu gagnvart 

einhverri einstakri kynslóð, með því að bjóða upp á vöru eða þjónustu aðgreiningu 

(e.differentation) á milli kynslóða eða með aðlögun markaðs- og auglýsingaefnis á milli 

kynslóða (e. multi generation marketing). Kynslóðamarkaðssetning gagnvart fleiri en einni 

kynslóð (e. multi generation marketing) er þegar vara eða þjónusta á að höfða til þarfa og óska 

viðskiptavina innan fleiri en einnar kynslóðar (Kaylene C Williams ofl, 2010) (Ragnar Már, 

2017). Forsenda kynslóðamarkaðssetningar milli fleiri en einnar kynslóðar byggist á tveimur 

grundvallarþáttum. Annarsvegar þurfa vörur að aðlagast og breytast með árunum og hinsvegar 

þarf að vera hægt að hafa áhrif á kauphegðun ákveðinna kynslóða með því að beita 

markaðsskilaboðum sem miða á ákveðinn markhóp sem endurspeglar gildi kynslóðanna 

(Kaylene C Williams ofl, 2010).        

 Sumir sérfræðingar segja að það þurfi að fara varlega við beitingu 

kynslóðamarkaðssetingar , vegna þess að hver kynslóð spannar yfirleitt mörg ár og félagslegar 

og samfélagslegar aðstæður þeirra geta verið mjög mismunandi (Kotler & Armstrong, 2012). 

Auk þess hafa rannsóknir sýnt að atburðir sem við upplifum á 5 ára tímabili í lífi okkar eða yfir 

mótunarár okkar (e. coming of age) á milli 17 ára – 23 ára aldurs hafa mikil áhrif á gildi 

(e.values) okkar og þau gildi haldast nánast óbreytt út lífið (Parment, Anders, 2013). Þetta eru 

mikilvæg mótunarár í lífi hvers einstaklings þegar að hann er að mótast í fullorðinn einstakling. 
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Þessi gildi hafa áhrif á það hvernig þeir upplifa sjálfan sig og umhverfið sem þeir lifa í. Því 

getur verið áhrifaríkara að beita markaðssetningu sem felur í sér skiptingu innan kynslóðanna 

eins og að skipta einni kynslóð niður í þrjá mismunandi hópa eða árganga (Kotler & Armstrong, 

2012). Markaðsfræðingar gætu þannig farið í frekari greiningu innan hverrar kynslóðar og 

komið auga á árganga (e. cohort) innan hennar sem deila þessum sameiginlegu gildum 

(Parment, Anders, 2013).  

Kynslóðir skilgreindar 
Fræðimenn hafa ekki getað komið sér nákvæmlega saman um hvaða fæðingarár tilheyrir hvaða 

kynslóð fyrir sig og er þó nokkuð mismunandi hvernig þær eru skilgreindar. En það munar þó 

yfirleitt ekki miklu á milli rannsakenda og hefur höfundur ákveðið að nota eftirfarandi 

skilgreiningu á kynslóðum (Kasasa, 2019) sem er líka nálægt því að vera lík skiptingunni hjá 

Jeff Fromm og Angie Read (Fromm og Read, 2018) en þar munar einu ári á skilgreiningunni: 

Hljóðláta kynslóðin (e. Silent generation) fæðingarár 1925 - 1945 

 Uppgangskynslóðin (e. Baby Boomers generation) fæðingarár 1944 – 1964

 X- kynslóðin (e. generation X eða Gen-Me) fæðingarár 1965 – 1979

 Y-kynslóðin eða aldamótakynslóðin ( e. generation Y eða millennials)  fæðingarár 1980

– 1994

 Z-kynslóð(e. generation Z, homeland generation eða post millennials)  fæðingarár 1995

– 2010

 Kynslóð Alpha (e. generation alpha) fæðingarár 2011 -
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Mynd 1 Marketing to Gen Z – skilgreining á kynslóðum (Fromm og Read, 2018 ,bls 2) 
(Kasasa, 2019) 

Lýsing á X-Kynslóðinni 
X-kynslóðin er fólk fætt á árunum 1965 – 1979 og er gjarnan kölluð sjálfstæða-  MTV eða lykla

kynslóðin og tilheyra um 60 miljónir manns þessari kynslóð í heiminum (Bridgeworks, 2017). 

Á árunum 1960 – 1980 tvöfaldaðist skilnaðartíðni í heiminum og konur fóru að auka hlut sinn 

á vinnumarkaði (Bridgeworks, 2017). Af þeim sökum þá var þessi kynslóð meira ein heima 

sem börn heldur en fyrri kynslóðir og þurfti að treysta mikið á sig sjálf í æsku. Þau urðu því 

fljótt mjög sjálfstæð og ekkert endilega vön því að fá klapp á bakið fyrir það sem vel var gert 

(Bridgeworks, 2017). Þrátt fyrir mikið frelsi þá er talið að þau hafi þráð meiri nánd frá foreldrum 

sínum í æsku (Ragnar Már, 2017).   

Þau ólust upp við mikið sjónvarpsáhorf, tækninýungar litu dagsins ljós eins og PC tölvan 

og myndbandsupptökuvélar og eru talin sú kynslóð sem er hvað mest á Facebook í dag eða 

rúmlega 7 klukkustundir á viku (Kasasa, 2019). Barnapía þessara barna var oftar en ekki 

sjónvarpið og fyrir tvítugt voru þessi börn búin að horfa á fjöldann allan af sjónvarpsþáttum, 

bíómyndum og tónlistarmyndböndum og er þessi kynslóð því oft skilgreind eftir 

sameiginlegum tengslum þeirra við popp menninguna (Bridgeworks, 2017). Þau lesa ennþá 

blöðin, hlusta á útvarpið, lesa tölvupóst daglega og þrátt fyrir að vera mikið á netinu þá kjósa 

þau frekar að eiga sum viðskipti augliti til auglitis eins og bankaviðskipti (Kasasa, 2019). Þrátt 

fyrir að aldamótakynslóðin og Z- kynslóðin séu skilgreindar sem tæknikynslóðin og að X- 

kynslóðin hafi að mestu leyti alist upp án tækninnar hér á Íslandi að þá var það X-kynslóðin 

sem að fyrst lærði að umgangast tæknina eins og PC tölvuna, myndbandsupptökutæki og fyrstu 

tölvuleikina og fyrir vikið þá eiga þau auðvelt með að venjast og aðlagast breytingum (IIABA, 
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2012). X-kynslóðin er mjög menntuð kynslóð en eru svartsýn að eðlisfari og oft full efasemda 

því að sum hver þeirra ólust upp við það að foreldrar þeirra skildu og jafnvel oftar en einu sinni, 

auk þess sem þau horfðu upp á mörg fyrirtæki fara í gjaldþrot í kringum 1990 (IIABA, 2012). 

Þau eru einnig mótuð af upplifun þeirra af alnæmis sjúkdómnum. Af þessum sökum þá vita þau 

að ekkert er varanlegt og þau eru varkárari í fjárfestingum en aðrar kynslóðir og leggja mikið 

upp úr því að leggja í varasjóð til að safna fyrir efri árin (Hugo, Scott-Gall, Goldman Sachs, 

2016).  Það hefur einnig komið sér vel fyrir þau á vinnumarkaði og eru þau miklir frumkvöðlar 

í sér og gera hlutina á eigin spýtur. Fyrirtæki eins og Tesla, Twitter og Google eru allt dæmi um 

afrakstur nýsköpun X-kynslóðarinnar sem hafur mótað þá veröld sem við þekkjum í dag 

(Bridgeworks, 2017). X-kynslóðin hefur ekki fengið mikla athygli frá markaðsfólki og hefur 

staðið í skugga uppgangskynslóðarinnar og aldamótakynslóðarinnar, sem má helst rekja til þess 

að færra fólk tilheyrir þeirri kynslóð en kynslóðunum sem koma á undan og eftir henni, auk 

þess sem markaðsfólk hefur átt erfitt með að átta sig á hvað sameinar þessa kynslóð og með 

hvaða hætti sé best að ná til þeirra sem henni tilheyra (Kotler & Armstrong, 2012). En það er 

svo sannarlega þess virði fyrir markaðsfólk að kynnast þessari kynslóð betur,  því rannsókn frá 

American Express frá árinu 2014 sýndi að X-kynslóðin hafði meira ráðstöfunarfé en nokkur 

önnur kynslóð (Rieva Lesonsky, 2014). Þau hafa þó einnig miklar fjárhagslegar skuldbindingar 

á bakinu eins og námslán og íbúðarlán og hafa þó nokkrar áhyggjur af efnahag sínum þegar 

kemur að efri árum (Kotler & Armstrong, 2012).  Þau eru vinnuþjarkar og mikið fjölskyldufólk 

sem að  leggja mikið upp úr því að vernda fjölskyldu sína og eyða meiri tíma með þeim en fyrri 

kynslóðir. Gott jafnvægi við vinnu og fjölskyldulíf skiptir þau máli (Bridgeworks, 2017) og þau 

eyða minni peningum í flotta bíla en fjárfesta frekar í dýru húsnæði og eyða meiri peningum í 

börnin sín en fyrri kynslóðir (Hugo, Scott-Gall, Goldman Sachs, 2016).   

Kaupákvörðun kynslóðarinnar er byggð á upplýstum ákvörðunum og þau vita hvar þau 

fá mesta virðið fyrir vöru eða þjónustu og velja frekar gæði fram yfir magn. Þau geta verið mjög 

efins gagnvart markaðsaðgerðum fyrirtækja og markaðsfræðingar ættu því að forðast 

aðgangshörð skilaboð til þeirra (Kotler & Armstrong, 2012). 

 Rannsókn frá 2012 sem unnin var í Bandaríkjunum leiddi í ljós að X-kynslóðin leggur 

mikið upp úr því að fyrirtæki séu gagnsæ og heiðarleg í sínum aðgerðum og séu ekki að leyna 

neinu því þau eru fljótir að sjá í gegnum það (IIABA, 2012). Gott væri að nota staðreyndir um 

vöruna eða þjónustuna og vera ekki að segja hálfan sannleik. Það getur verið mjög  gott að tala 

þeirra tugumáli og tala hreint út og hvetja þau með því að notast við slagorð eins og til dæmis 

,,farðu þínar eigin leiðir‘‘ eða ,,þú ert við stjórnvölinn‘‘ (IIABA, 2012). Þau leitast eftir 

gæðavörum sem leysa eitthvað vandamál fyrir þau og fara í mikla upplýsingaleit til að finna 
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vöru sem gerir raunverulega það sem hún er sögð eiga að gera (Wagner, 2018). Þrátt fyrir að 

þessi kynslóð sé oft með efasemdir þá er þessi kynslóð sérstaklega trygglynd þeim 

vörumerkjum um leið og þau hafa sýnt þeim áhuga (Wagner, 2018). Það getur virkað vel að 

nota húmor í auglýsingum, jafnvel kaldhæðni sem geta oft virkað betur heldur en hefðbundnar 

leiðir í auglýsingum. X-kynslóðin leitar síður í svokallaða hjarðhegðun og herma síður eftir 

öðrum, þvert á móti eru þau líklegri til að sleppa einhverju bara af því að öðrum líkar við 

eitthvað, þau kjósa heldur að fá að velja fyrir sig sjálf (IIABA, 2012). Markaðsmenn þurfa að 

vanda sig við að segja söguna á bak við vöruna eða þjónustuna og segja hana nákvæmlega eins 

og hún er án þess að sleppa neinu og þá munu þeir frekar ná að heilla þessa kynslóð (IIABA, 

2012).  

Lýsing á Z-kynslóðinni 
Z-kynslóðin er fólk og börn fædd á árunum 1995 – 2010. Kynslóðin er kölluð netkynslóðin því

þessi kynslóð elst upp við miklar og stöðugar nettengingar við umheiminn og er fyrsta 

kynslóðin sem man ekki heiminn öðruvísi en að netið sé til staðar (Christopher Wolf, Goldman 

Sachs, 2016). Þetta er sú kynslóð sem að rannsakendur og markaðssfólk eru að reyna að átta 

sig betur á áður en þau eru öll orðin fullorðin. En kynslóðin er enn á sínum mótunarárum og er 

yngri hópur hennar ennþá börn og við munum ekki ná fullkomnum skilning á þessari kynslóð 

fyrr en þau hafa flest náð 20 ára aldri (Bridgeworks, 2019). Það borgar sig þó að byrja strax að 

kynnast þessari kynslóð þvi rannsóknir Mintel leiða í ljós að Z-kynslóðin hefur nú þegar um 

mikla fjármuni í ráðstöfunarfé árlega auk áhrifa sem þau hafa á kaup heimila sem eru gríðarlega 

mikil (Duckett, 2018). 

Þau fyrirtæki sem læra að markaðssetja gagnvart þessari kynslóð núna munu eiga 

auveldara með að tengjast þessum hópi í framtíðinni (Fromm og Read, 2018). Þau eru meðvituð 

um umhverfi sitt og láta sig pólitísk- og samfélagsleg málefni varða. Þau eru vön því að leita 

sér frekar upplýsinga með því að spyrja leitarvélar á netinu spurninga í stað þess að spyrja 

forledra sína. Þau muna ekki eftir öðru en að það sé hægt að leita allt uppi á leitarvélum eða 

samfélagsmiðlum. Það sama á við þegar þau fara í vinnu, þau vilja fá að vita allt nákvæmlega 

hvernig eigi að gera hlutina og sækjast eftir því að gera allt eins fullkomið og mögulegt er. Þau 

vilja fá frammistöðumat frá atvinnurekanda á því sem þau eru að gera og vilja vita hverjar 

væntingar til þeirra séu til að vera viss um að þau séu að standa sig vel (Bridgeworks, 2017). 

Snjallsími er sú leið sem þau vilja helst nýta til að vera í samskiptum við fólk og þau 

ólust upp við að vera í snjallsímum eða spjaldtölvum foreldra sinna og eyða að meðaltali um 

þremur klukkutímum á dag í snjallsíma (Kasasa, 2019). Þau eru alltaf á netinu og versla mikið 

þar og meðmæli á netinu skipta þau miklu máli þegar tekin er ákvörðun um kaup (Christopher 
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Wolf, Goldman Sachs, 2016). Kynslóðin telur samfélagsmiðla ekki vera tækninýjung, heldur 

er það bara samfélag þeirra og þægilegasta leiðin til að lifa félagslegu lífi (Fromm og Read, 

2018) 

Rannsóknir hafa sýnt að Z-kynslóðin sýnir ekki af sér mikla vörumerkjatryggð  gagnvart 

vörumerkjum heldur beita þau sér fyrir því að koma í veg fyrir að þurfa að verða fyrir 

hefðbundum auglýsingum og er sú kynslóð sem að sýnir vörumerkjum minni áhuga miðað við 

fyrri kynslóðir. Þau þola ekki þegar að fyrirtæki reyna of mikið að ná til þeirra eins og með því 

að reyna að vera voða svöl með því að líkjast þeim á einhvern hátt, og eru fljót að sjá í gegnum 

markaðsbrellur fyrirtækja (Fromm og Read, 2018). Dæmi um þetta er þegar að Hillary Clinton 

reyndi að ná til ungs fólks í forsetakosningum Bandaríkjanna árið 2015 með því að setja fram 

tíst á Twitter sem var á þessa leið ,,How does your student debt make you feel? Tell us in 3 

emojis or less,, (Fromm og Read, 2019, bls 58). Ekki virtust þessi skilaboð ná til margra ungra 

kjósenda og einn hafði á orði að þessi skilaboð væru eins og þegar að einhver mamma væri að 

reyna að líta vel út fyrir framan vini barna sinna en náði að klúðra því fullkomlega (Fromm og 

Read, 2018). Þrátt fyrir þetta þá er kynslóðin opnin fyrir því að bregðast við auglýsingum frá 

fyrirtækjum svo lengi sem það er að þeirra frumkvæði. Þau vilja láta koma fram við sig eins og 

fólk en ekki tölur og þau vænta þess að uppáhalds vörumerkið þeirra hegði sér samkvæmt því. 

Mikilvægt er því að markaðsfólk leitist eftir því að byggja upp persónulegt 

viðskiptavinasamband við Z-kynslóðina og hlusti á það sem þau hafa að segja, þau gera ráð 

fyrir að vörumerkin þekki sig (Fromm og Read, 2018).  

Atburðir sem hafa mótað þessa kynslóð er efnahagskreppan 2008 þegar þau horfðu 

mörg hver upp á foreldra sína og ættingja koma illa út úr kreppunni fjárhagslega og þekkja 

heiminn ekki öðruvísi en að það sé einhversstaðar stríð eða hryðjuverk í heiminum (Kasasa, 

2019) (Fromm og Read, 2018). Upplifunin af efnahagskreppunni er mögulega ein af ástæðum 

þess að þessi kynslóð hefur mikinn áhuga á fjármálatengdri menntun og eru að opna 

sparnarnaðarreikninga yngri að árum heldur en fyrri kynslóðir, og virðast því líklegri til 

að verða ábyrgari í fjármálum en eldri kynslóðir (Kasasa, 2019) (Fromm og Read, 2018).  

Aldamótakynslóðin hefur verið mikið rannsökuð af markaðsfólki og er hún fyrsta 

kynslóðin sem ólst einnig upp við miklar tækninýjungar,  en þó eingöngu að hluta til í 

snjallsímabyltingunni, og er markaðsfólk ennþá að reyna að átta sig á þeim og með hvaða hætti 

sé best að ná til þeirra. Áhugavert er að bera saman Z-kynslóðina við aldamótakynslóðina en 

þær eru taldar mjög ólíkar. Einn helsti munurinn á Z-kynslóðinni og aldamótakynslóðinni er 

kannski einna helst að Z-kynslóðin hugsar meira um fjárhaginn og fjárfestingar sínar og vilja 

síður skuldsetja sig (Christopher Wolf, Goldman Sachs, 2016) á meðan að aldamótakynslóðinni 



11 

finnst skipta meira máli að fylgja draumum sínum en að leggja til hliðar í sparnað (Christopher 

Wolf, Goldman Sachs, 2016). Aldamótakynslóðin er talin sú kynslóð sem sækist hvað mest 

eftir upplifunum á meðan að Z-kynslóðin er talin sú kynslóð sem er hvað mest meðvituð um að 

þú þurfir að vinna fyrir því sem þú ætlar þér (Fromm og Read, 2018). 

Rannsóknir Goldman Sachs frá árinu 2016 leiddi í ljós að 66% af Z-kynslóðinni taldi 

að það að eiga mikla peninga benti til þess að manneskjan væri að ná miklum árangri í lífinu á 

meðan að rannsókn sem var framkvæmd fyrir aldamótakynslóðina þegar þau voru á sama aldri 

sýndi að einungis 44% kynslóðarinnar var sammála þeirri fullyrðingu. Z-kynslóðin er mjög 

meðvituð um að þeirra ákvarðanir og gjörðir geta haft fjárhagslegar afleiðingar (Hugo, Scott-

Gall, Goldman Sachs, 2016). Frá nýlegri rannsókn ,,Getting to know the Gen Z‘‘ kom í ljós að 

um rúmur helmingur Z-kynslóðinnar töldu að það að ná árangri (e .successful) væri það sem 

mestu máli skipti í lífinu: 

Mynd 2 Mikilvægi þess að ná árangri á milli kynslóða – Tekið úr bókinni: Marketing to Gen Z frá rannsókn sem ber hetið 
,,Getting to know the Gen Z''  (Fromm og Read, 2018, bls 19). 

Ein helsta skýring á þessari breytingu á mikilvægi þess að ná árangri að mati kynslóðanna má 

rekja til þeirra áhrifa sem samfélagsmiðlar hafa haft á umheiminn og jafnframt Z-kynslóðina. 

Um leið og eitthvað jákvætt gerist í lífi fólks eða ef einhver nær miklum árangri þá er næsta 

skref að deila því á samfélagsmiðlum. Því telja yngri kynslóðir að það skipti meira máli að ná 

árangri í lífinu og ekki síður að þau hafi sönnun fyrir því að það hafi gerst með því að deila því 

á samfélagsmiðla (Fromm og Read, 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt að 69% unglinga trúa því að það að ná árangri í lífinu hafi lítið 

sem ekkert að gera með heppni. Helsta ástæðan fyrir þessu getur einnig verið að margir sem 

tilheyra Z-kynslóðinni eiga foreldra sem tilheyra X-kynslóðinni sem eru eins og við munum, 

þekkt fyrir að vera frekar mikið efasemdarfólk og vita að ekkert er varanlegt og hafa því 
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mögulega alið börnin sín upp við þau gildi að árangur í lífinu ráðist af því hversu mikla vinnu 

og dugnað hver og einn leggur í það að ná markmiðum sínum, auk þess sem að efnahagskreppan 

hefur líklega haft mikil áhrif á þau (Fromm og Read, 2018).  

Rannsóknin ,,Getting to know the Gen Z‘s‘‘ leiddi ljós að Z-kynslóðin er talin líkjast 

frekar eldri kynslóðum eins og hljóðlátu kynslóðinni eða uppgangs kynslóðinni þegar kemur að 

menntun, frama, viðhorfi til peninga og leið þeirra til að ná árangri  (Fromm og Read, 2018). 

En gildismat þeirra ( e. personal beliefs) er allt annað en eldri kynslóða. Þeir eru mun 

frjálslyndari gagnvart kynhnegð, trú, þjóðerni eða stöðu fólks í lífinu almennt. Jafnrétti er þeim 

mikilvægt og þau fagna fjölbreytileika og munu setja vörumerkjum sömu kröfur og þau hafa 

gagnvart þessum þjóðfélags- og samfélagsmálum (Fromm og Read, 2018). 

 Í bók Fromm og Read kalla þeir Z-kynslóðina ,,Pivotals‘‘ vegna þess að kynslóðin er 

svo frábrugðin fyrri kynslóðum og sér í lagi aldamótakynslóðinni, en með orðinu ,,pivot‘‘ er átt 

við að eitthvað sé að taka nýja stefnu af miklum þunga og er það einmitt það sem að  kynslóðin 

er að gera. Má því segja Z-kynslóðin sé að neyða markaðsstjóra til að hugsa upp á nýtt hvernig 

þeir skilgreina fyrir hvað vörumerkin þeirra standa og hvað það þýðir fyrir samskipti 

kynslóðarinnar við vörumerkin og kauphegðun þeirra (Fromm og Read, 2018).  

Kynslóð-Z er að koma til sögunnar á mikilvægum tíma í sögu heimsins. Á meðan 

aldamótakynslóðin þráði ekkert heitar en að breyta heimunum, þá er Z-kynslóðin líkleg til að 

taka þau skref sem þarf til þess að breyta honum (Fromm og Read, 2018). Þessi kynslóð hefur 

mörg járn í eldinum og eru tilbúin til að leggja mikið á sig til að ná árangri án þess endilega að 

biðja mikla um hjálp. Þau munu leitast við að finna einhvern sem þau treysta til að fá leiðsögn, 

hugmyndir og stuðning (Fromm og Read, 2018). 

Kauphegðun Z-kynslóðar 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að Z-kynslóðin er tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að verða 

undir áhrifum vörumerkis á samfélagsmiðlum heldur en að stökkva á útsölu- eða afsláttartilboð, 

sem gerir þau að einu kynslóðinni sem metur samfélagsmiðla fram yfir verð þegar kemur að 

kaupákvörðun (Weis, 2019). Þrátt fyrir þetta þá skiptir verð þau miklu máli í kaupákvörðunum 

og  fara þau í þó nokkuð mikla upplýsingaleit þegar kemur að flestum kaupákvörðunum, til 

dæmis með því að horfa á youtube myndbönd, skoða ummæli um vörur o.þ.h. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þau skoða um 62% fleiri síður á netinu í upplýsingaleitinni heldur en aðrar 

kynslóðir og þeir gera það á um helmingi styttri tíma (Weis, 2019). Kynslóðin lærir fyrst af öllu 

með augunum og eru alvön því að bregðast við allskonar sjónrænu áreiti og eru talin hreyfa sig, 

hugsa og jafnvel greina flóknar upplýsingar hraðar en fyrri kynslóðir. Því ætti markaðsfólk að 
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notast við myndbönd eða myndrænt markaðsefni fyrir Z-kynslóðina. Þau eru mun óhræddari 

en fyrri kynslóðir við að versla sér vörur í netverslunum úr snjallsíma sínum, því þau treysta 

því frekar en eldri kynslóðir (Fromm og Read, 2018). 

Rannsókn frá 2017 á kauphegðun leiddi í ljós að 44% af fólki innan Z-kynslóðar töldu 

samfélagsmiðla vinsælan stað til að leita að innblæstri fyrir frekari kaup. Þar kom einnig í ljós 

að það væri munur á því hvernig X-kynslóðin eða eldri kynslóðir og Z-kynslóðin leita eftir 

innblæstri um mögulegar vörur eða þjónustu sem þau hafa hug á að kaupa (e. seeing and 

buying). Mitchelle Fenstermaker kallar þetta ferli Z-kynslóðarinnar „aspirational browsing‘‘ 

eða vöfrun á netinu í leit að innblæstri, þar sem Z-kynslóðin leitast eftir því að búa sér til 

einskonar stað þar sem þau safna og deila á milli sín mögulegum hugmyndum af næstu kaupum 

(Fromm og Read, 2018). 

. 

Mynd 3 ,,Aspirational browsing‘‘ -  Munur á upplýsingaleit milli kynslóða X og Z byggt á rannsókn Reatail and brand 
consultancy Fitch 2017 (Fromm og Read, 2018, bls 115)

Markaðsskilaboð til Z-kynslóðarinnar þurfa því að vera skýr, myndræn og stutt og talað er um 

8 sekúndur sem markaðsfólk hefur til að heilla þessa kynslóð en ekki 12 sekúndur eins og fyrri 

kynslóðir. Mikilvægt að koma fyrir eins mikið af upplýsingum og hægt er innan þess 

tímaramma til að ná til þessarar kynslóðar (Fromm og Read, 2018). Ef að heimasíðan er ekki 

með notendavænu viðmóti fyrir snjallsíma (e. mobile friendly) eða ef viðskiptavinur þarf að 

taka upp borðtölvuna til að versla eða eiga í samskiptum við fyrirtækið, þá hefur fyrirtækið 

misst viðskipti innan Z-kynslóðinarinnar. Það er ein af ástæðum þess að kynslóðin elskar 

samfélagsmiðla eins og Snapchat og Instragram, því þau forrit voru hönnuð fyrir snjallsíma (e. 
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mobile first) og eru þannig með betri upplifun fyrir snjallsíma þar sem ekki þarf að hoppa á mill 

appa o.s.frv. (Fromm og Read, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að um 85% Z-kynslóðarinnar uppgötva nýjar vörur á 

samfélagsmiðlum og tæp 30% af eldri einstaklingum innan Z-kynslóðarinnar telja að 

samfélagsmiðlar séu besti miðillinn fyrir fyrirtæki til að skapa vitund (e. awareness) á 

vörumerkjum sínum (Weis, 2019). Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að vera virk á 

samfélagsmiðlum þrátt fyrir að meiri hlutinn af skilaboðunum þeirra muni ekki endilega ná í 

gegn (Fromm og Read, 2018). Í bók frá Dave Chaffey sem ber heitið Digital Marketing er 

vitnað í orð Michael Porters frá árinu 2001 og talað um að þau eigi jafnvel ennþá betur við í 

dag, en þar segir Porter að fyrirtæki hafi ekki val um það hvort þau ætli sér að taka þátt í hinum 

stafræna heimi heldur verði þau að gera það ef þau ætla sér að vera samkeppnishæf (Chadwick, 

2017, bls 2).  

Z-kynslóðin, ólíkt aldamótakynslóðinni er ekki mikið fyrir það að deila með öðrum

hvaða vörur eða þjónustu þau voru að kaupa. Þau deila frekar með öðrum hvað þau eru kannski 

eða mögulega að fara að kaupa en síður því sem þau svo á endanum kaupa. Það er eins og þau 

vilja ekki segja öðrum frá því ef þau hafa gert góð kaup. Á meðan aldamótakynslóðin elskar að 

deila með öðrum góðum kaupum sem þau hafa gert þá vill Z-kynslóðin deila með öðrum fyrr í 

kaupferlinu eða þegar þau eru að meta mögulega kosti og galla á hugsanlegum kaupum. Þetta 

er áhugavert fyrir markaðsfólks að átta sig á þegar þau skoða eftirkaupaáhrifin hjá 

viðskiptavinum sínum. Því yfirleitt hvetja fyrirtæki viðskiptavini sína til að deila því sem þau 

hafa keypt, strax eftir kaupin en samkvæmt þessu þá þarf að byrja fyrr í ferlinu á því að hvetja 

Z-kynslóðina til að deila með öðrum mögulegum kaupum og hafa þannig áhrif á kauphegðun

annarra (Weis, 2019). 

Geðheilbrigði Z-kynslóðar 
Það sem hefur vakið undrun höfundar er að rannsókn Embættis Landlæknis hefur leitt í ljós að 

árið 2016  töldu rúm 36% einstaklinga á aldrinum 18 – 24 ára á Íslandi (eldri aldurshópurinn 

innan Z-kynslóðar) að andleg heilsa þeirra væri annaðhvort sæmileg eða léleg á árunum 2009 

– 2015 og hlutfall þeirra sem reyndust yfir viðmiðunarmörkum fyrir kvíða jókst um nær 40% á

sama tímabili (Landlæknis, Embætti, 2017). Ekki þykir ljóst hver ástæða þess að geðrænn vandi 

ungmenna virðist vera að versna og hvort að það megi að einhverju leyti rekja til þess að 

samfélagið er opnari nú en áður fyrir geðrænum sjúkdómum, sem getur leitt af sér að fólk eigi 

auðveldara með að leita sér hjálpar og tala um líðan sína en áður var (Landlæknis, Embætti, 

2017). En ástæðurnar geta þó verið margþættar og telur landlæknir mikilvægt að átta sig á að 
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tölur sem þessar geta bent til raunverulegrar hnignunar andlegrar heilsu ungs fólks og því 

mikilvægt að fylgjast með nánar (Landlæknis, Embætti, 2017).  

Þessi staðreynd um geðheilbrigði ungs fólks kom upp í huga höfundar við gerð þessarar 

rannsóknar því að þau karakter einkenni sem komið hafa hér fram um Z-kynslóðarina geta 

passað við afleiðingar kvíða og þunglyndis. Það er þau leggja hart að sér að ná árangri og leita 

sér síður hjálpar en fyrri kynslóðir. Rannsóknir hafa sýnt að það eru ekki bara íslensk ungmenni 

sem eru kvíðin því í ný útgefinni bók Tim Elmore sem fjallar um Z-kynsóðina kemur fram að 

Z-kynslóðin er kvíðnari en nokkur önnur kynslóð í sögu Bandaríkjanna (Elmore, 2019). Margir

undra sig á ástæðunni og segja að þessi kynslóð hafi það svo gott, þau hafi allt til alls og glími 

við sömu vandmál og aðrar kynslóðir gerðu. En Elmore kemur kynslóðinni til varnar þegar 

hann segir að þessi kynslóð fái aldrei frið eins og fyrri kynslóðir gerðu, foreldrar þessara barna 

gátu komið heim eftir skóla  og fengið frið frá því áreiti sem átti sér stað í skólanum og félagslífi 

þeirra , heimilið var þeirra griðarstaður.. En Z-kynslóðin fær aldrei frið frá áreitinu, heimilið er 

ekki einu sinni rólegur staður  því áreitið heldur áfram þar frá  samfélagsmiðlum þeirra og 

stoppar aldrei. Það er enginn staður sem að þau geta farið á og fengið frið frá áreitinu (Elmore, 

2019).  Höfundur gat ekki fundið neinar íslenskar né erlendar rannsóknir sem hafa sýnt fram á 

með óyggjandi hætti að samfélagsmiðla notkun hafi bein áhrif á kvíða, en rannsóknir hafa þó 

sýnt fram á tengsl og að mikil samfélagsmiðlanotkun getur haft áhrif á svefn og þar með aukið 

á kvíða (Woods ofl., 2016) (Benedikt Bóas Hinriksson, 2016) 

Mynd 4  Hlutfall 18-24 ára Íslendinga sem metur andlega heilsu sína sæmilega eða lélega greint eftir kyni. Uppruni gagna:

Heilsa og líðan Íslendinga 2007, 2009; 2012; Vöktun 2016.   2007-2016 
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Þessi mikli vandi í geðheilbrigðismálum ungmenna er hinsvegar ekki umhugsunarefni 

markaðsfólks heldur heilbrigðisvísinda að finna lausnir við. Engu að síður þá koma þessar 

rannsóknir heim og saman við þau karakter einkenni  og þá hegðun sem Z kynslóðin er talin 

líkleg til að sýna af sé sem talað hefur verið fjallað um og út frá sjónarhorni markaðsfræðinnar 

þá getur þessi staðreynd einnig verið umhugsunarefni því skilningur á kynslóðinni er 

mikilvægur fyrir fyrirtæki til þess að tengjast Z kynslóðinni betur með því að tala um 

geðheilbrigði þeirra og eða með því að hjálpa þeim að ná auknu og heilbrigðara jafnvægi á milli 

samfélagsmiðla og raunverulegrar veraldar, fyrirtækjum og ungmennum til hagsbóta (Duckett, 

2018). Einnig gæti markaðsfólk fundið eða skapað leið, eða tengt inn í markaðsstarfið eitthvað 

sem veitir eða talar um þennann frið frá áreiti samfélagsins, en það er mögulega efni í aðra 

rannsókn. 

3. Kauphegðun neytanda
Kauphegðun neytanda samanstendur af tilfinningum (e.affect), hugsunum ( e.cognition) og 

hegðunum (e.behavior) hvers einsaklings og hvernig þeir svo hegða sér í kaupferlinu sjálfu. 

Það inniheldur einnig alla þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á tilfinningar, hugsanir og hegðun 

hvers og eins. Það eru þættir eins og  meðmæli frá öðrum neytendum, auglýsingar, upplýsingar 

um verð, pakkningar, útlit umbúða og margt fleira (Olson & Peter, 2010)  

Stór hluti af lífi okkar snýst um að taka ýmisskonar ákvarðanir, stórar ákvarðanir eins 

og hvað við ákveðum að fara að læra, hvaða stað við ætlum að búa á og minni ákvarðanir sem 

við tökum dagsdaglega eins og hvað við ætum að borða, hvaða fötum við ætlum að klæðast og 

eiga, hvaða tónlist við ætlum að hlusta á o.s.f.v. (Fhay & Jobber, 2019). Fyrirtæki sem selja 

vörur eða þjónustu vilja vita hvað það er sem okkur líkar og hvað ekki og hvernig við hegðum 

okkur við kaupin. Djúpur skilningur á kauphegðun neytenda er hornsteinn árangursíkrar 

markaðssetingar því hann hjálpar okkur að skilja þarfir og óskir viðskiptavina okkar (Fhay & 

Jobber, 2019).  

Fyrirtæki leitast við að skoða kaupferil neytenda í smáatriðum í þeirri von að geta svarað 

spurningum eins og hvað viðskiptavinir kaupa, hvar þeir kaupa, hvernig og hve mikið þeir 

kaupa, hvenær þeir kaupa og hversvegana þeir kaupa. Fyrirtæki geta fundið út með 

markaðsrannsóknum hvað viðskiptavinir eru að kaupa, hvar þeir kaupa og hve mikið, en að átta 

sig á hegðun neytenda er ekki auðvelt og eru svörin geymd djúpt inn í heila viðskiptavinar 

(Kotler & Armstrong, 2012). Vandamálið er að neytendur eiga oft erfitt með að lýsa og útskýra 

sjálfir afhverju þeir taka ákvarðanir um kaup því að hegðanir og ákvarðanir þeirra eru undir 

stöðugum áhrifum ómeðvitaðra sálfræðilegra þátta (Fhay & Jobber, 2019). Sú staðreynd hefur 
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áhrif á áreiðanleika markaðsrannsókna sem notaðar eru til að skilja kauphegðun neytenda eins 

og spurningakannanir, athuganir og viðtöl (Kotler & Armstrong, 2012).  

Markaðsfræðingar skoða þó ekki eingöngu hvað viðskiptavinir gera heldur einnig hvað 

þeir eru að segja. Með tilkomu internetsins geta fyrirtæki hlustað betur á hvað viðskiptavinir 

hafa að segja í gegnum blogg, samfélagsmiðla og vefsíður. Að nýta sér gagnvirkt samband við 

viðskiptavini getur gefið fyrirtækjum upplýsingar um viðskiptavini sína sem erfitt er að ná fram 

með hefðbundnum markaðsrannsóknum (Kotler & Armstrong, 2012). 

Þetta mikla áreiti sem neytendur verða fyrir frá umhverfi sínu á degi hverjum, kemur 

annarsvegar frá innra umhverfinu og hinsvegar úr ytra umhverfi neytendans. Með ytra 

umhverfinu er átt við áreiti frá annarsvegar efnahagslegum, tæknilegum, stjórnmálatengdum og 

menningarlegum áhrifaþáttum og hinsvegar frá markaðsráðunum (e.marketing mix) eða hin 

fjögur P (e. product, price, place, promotion)  sem eru hin fjögur V á íslensku vara, verð, 

vettvangur og vegsauki. Áreitið sem við verðum fyrir úr ytra umhverfinu okkar hefur áhrif á 

kauphegðun fólks. Með hvaða hætti það hefur áhrif ræðst af fjórum innri þáttum það eru 

menningarlegir, persónulegir, félagslegir og sálfærðilegri þættir. Markaðsmenn eiga ekki 

auðvelt með að stjórna þessum þáttum en þeir verða að gera sér grein fyrir þeim og taka tillit til 

þeirra í markaðsstarfi sínu (Kotler & Armstrong, 2012). 

Til að átta sig betur á því hvernig neytendur bregðast við markaðskilaboðum fyrirtækja 

sem og áreitis úr umhverfi sínu er hægt að styðjast við líkanið ,,svarti kassi neytenda‘‘  (e. 

buyers black box) frá Kotler og Armstrong eins og sjá má hér á mynd að neðan (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

Mynd 5 Svarti kassi neytenda (e. buyers black box) -  Kauphegðun og áreiti neytenda byggt á (Kotler 
og Armstrong, 2012, bls 134 – 135). 
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Þessi mynd sýnir hvernig markaðsskilaboð og annað áreiti tengist svarta kassa neytenda sem 

leiðir að einhverskonar viðbrögðum neytenda. Markaðsfræðingar verða að leitast við að átta 

sig á því hvað er inní svarta kassa viðskiptavina þeirra sem hefur síðan áhrif á síðasta kassann 

eða hvort þeir kaupa og þá hvað þeir kaupa o.s.f.v. Markaðsfræðingar eiga auðvelt með að 

átta sig á síðasta kassanum og fá svör með markaðsrannsóknum, ýmisskonar gögnum, eins og 

fyrr segir , en það sem gerist í svarta kassanum er það sem að gerist í huga neytenda sem er 

eitthvað sem við vitum ekki og er því kallað ,,svarti kassinn‘‘. Því er orsök þess sem að 

viðskiptavinir okkar gera eins og að kaupa vörur, eitthvað sem er að finna í þessum svarta 

kassa sem við viljum skilja og markaðsfræðingar hafa eytt miklum tíma og fjármunum í að 

leitast við að skilja og finna út hvað fær viðskiptavininn til að kaupa (Kotler & Armstrong, 

2012). 

Hugsum okkur bara sjálf hversvegna við keyptum okkur Iphone síma síðast en ekki 

Samsung? Eða hversvegna við viljum alltaf bara kaupa Toyota bíla og finnst Pepsi ekki gott? 

þessari spurningu eigum við jafnvel erfitt með að svara með réttu eða átta okkur á þó svo að 

svarið virðist kannski auðvelt í fyrstu, en svarið er oft að finna djúpt inn í heila netytanda þar 

sem að margir þættir hafa þar áhrif. Svör við þessum spurningum er það sem skiptir 

markaðsfólk mestu máli og leitast þeir við að átta sig á því betur en samkeppnisaðilar til að 

geta boðið markhópnum sínum upp á vörur sem að standast hans þarfir og óskir. Það er þess 

vegna sem að það er mikilvægt fyrir okkur að þekkja okkar viðskiptavini og breytingu á 

þeirra þörfum og óskum sem að koma með tilkomu nýrra kynslóða á markaðinn okkar. Við 

munum skoða betur þessa þætti í ytra umhverfinu sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda það 

eru menningarlegir, persónulegir, félagslegir og sálfræðilegir þættir.  

Menningarlegir þættir 

Menning (e. culture) hefur mestu áhrifin á það hvað neytendur vilja og hvernig þeir hegða sér 

við kaupin (Fhay & Jobber, 2019). Frá blautu barnsbeini þá mótumst við af fólki sem er 

í samfélaginu, hefðum, viðmiðum, gildum og óskrifuðum reglum um hvernig við eigum að 

hegða okkur í því samfélagi sem við lifum í (Fhay & Jobber, 2019). 

Menning er eitthvað sem markaðsfræðingum finnst oft erfitt að skilja því að menn hafa 

ekkert endilega komið sér saman um hvað nákvæmlega felst í orðinu menningu og þá 

með hvaða hætti hún hefur áhrif á kaup neytanda. (Olson & Peter, 2010). Menning er sköpuð 

af fólki og gengur á milli kynslóða  og á sér stað í huga fólks og meiningu (e. meanings) þess 

sem þeir 
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deila með fólki innan samfélagsins. Til að skilja menningu fólks er mikilvægt að skilja hvað 

felst í orðinu menningarlegri meiningu ( e.cultural meanings) (Olson & Peter, 2010). Peter og 

Olson útskýra það sem svo að meining er menningarleg ef að margir innan samfélagsins deila 

sömu grunn meiningu. Meining fólks þarf að vera nálægt því að vera eins til að hægt sé að kalla 

það sameiginlega meiningu (Kotler & Armstrong, 2012). 

Yfirleitt er menning skilgreind sem fólk sem býr á tilteknu landi eða jafnvel á ákveðnu 

svæði í landi en svo er hægt að skilgreina menningu mun smærra sem er þá kallað undirmenning 

eða menningarkimar (e. subculutres) sem eru þá ennþá smærri hópar eins og fjölskyldur, 

vinnufélagar eða minni samfélagsstéttir sem deila sameiginlegum gildum byggt á lífsreynslu 

eða aðstæðum þess. Markaðsfræðingar leitast eftir því að koma auga á menningarlegar 

breytingar (e. cultural shifts) hjá fólki sem getur hjálpað þeim með að komast að nýjum þörfum 

fyrir vörur eða þjónustu. Dæmi um þetta er t.d. sú breyting sem orðið hefur á vitund í samfélagi 

okkar um umhverfismál sem hefur leitt til þess að aukin eftirspurn er eftir umhverfisvænum 

vörum. Annað dæmi er aukin meðvitund um heilsufar og hreyfingu sem hefur aukið eftirspurn 

eftir heilsu- og íþróttavörum (Kotler & Armstrong, 2012). Einnig getur dæmi um þetta verið að 

markaðsfræðingar komi auga á breytingu á hinum ýmsu gildum sem kalla á nýjar þarfir innan 

nýrra kynslóða. Markaðsfræðingar greina markhóp sinn oft út frá undirmenningu og sérsníða 

vörur og markaðssetningu út frá þeirra þörfum og óskum (Olson & Peter, 2010). 

Það er hægt að skilgreina undirmenningu út frá aldri (e. age subcultures) því algengt er 

að fólk á vissu aldursskeiði deili svipuðum gildum og hegðunum (Olson & Peter, 2010). 

Markaðsfræðingar þurfa þó að fara varlega í að greina markhópa út frá undirmenningu eftir 

aldri því að rannsóknir hafa sýnt að flest fólk telur sig eða finnst það vera yngra en það er og 

því er líklegra að eldra fólk samsinnir sig betur með markaðsskilaboðum sem er beint til yngra 

fólks heldur en öfugt (Olson & Peter, 2010). Sem að rennur stoðum undir það hversu mikilvægt 

að fyrirtæki átti sig á því með hvaða hætti þau geti náð til yngri viðskiptavina sinna til að geta 

nýtt í markaðsstarfi sínu og náð þannig að samstilla markaðsstarf sitt til breiðari hóps 

viðskiptavina. Fjölmargar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að unglingar og ungmenni hafa 

mikil áhrif á það hvað sé keypt í matinn á heimilinu eða um 60% unglinga og um 40% ákveða 

sum af þeim vörumerkjum sem á að versla (Olson & Peter, 2010). Frá árinum 2008 hefur fjöldi 

unglinga í heiminum vaxið mikið og eru unglingar ekki einungis mikilvægir því þeir hafa mikil 

áhrif á kaup heimilisins heldur líka vegna þess að kaupmáttur þeirra er þó nokkur (Olson & 

Peter, 2010). 

Það er auðvelt að vanvirða menningu í tilteknu landi ef þekking á menningu er ekki til 

staðar og skiptir því miklu máli fyrir markaðsfólk að þekkja menningu þess lands ef þeir hyggja 
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á sölu á mörkuðum í öðru landi en þeirra eigin. Markaðsstjórar leggja oft mikla áherslu á að 

átta sig á hver séu helstu gildi hvers samfélags en menning er miklu meira en bara gildi. 

Menning er einnig trú, hegðun, markmið og gildi sem flestir innan samfélagsins eiga 

sameiginleg sem og sameiginlegar meiningar sem endurspeglast í  hegðun fólks, reglum og því 

sem að fólk telur eðlilegt innan hvers samfélags (Olson & Peter, 2010). Kynslóðir eru líklegri 

til að deila sömu gildum og því hægt að koma auga á menningarhópa út frá kynslóðum og þeim 

sameiginlegu gildum sem þau deila og þá er oft horft á smærri hópa innan kynslóðarinnar 

(Parment, Anders, 2013). Ef að stefnt er að því að selja og markaðssetja vörur eða þjónustu í 

öðru landi þá þarf yfirleitt að aðlaga núverandi vörur og markaðssetningu þess að menningu 

hvers lands. Prófesson Theodore Levitt er þó þeirrar skoðunnar að með aukinni alþjóðavæðingu 

heimsins sé ekki eins mikil þörf á að aðlaga vörur og þjónustu að hverju landi eða menningu 

fyrir sig heldur væri hægt að nýta sér alþjóðmarkaðssetningu (e. global marketing) og geta 

þannig aðlagað vörur og markaðsskilaboð til fleiri þjóða og menningarsvæða. Hann segir að 

ákveðnir markhópar geti verið sambærilegir þrátt fyrir að vera frá öðrum heimum og það sé 

hægt að tala til þeirra með svipum hætti þrátt fyrir að um sé að ræða ólíka markaði. Suma þætti 

sé hægt að samræma þvert á menningarheima meðan að aðrir þættir krefjast sérhæfðari lausna 

(Olson & Peter, 2010). 

Félagslegir þættir 
Félagslegir þættir (e. social factors) hafa mikil áhrif á kauphegðun neytenda sem eru minni 

hópar sem að hver manneskja tilheyrir eins og fjölskylda, tilvísunarhópar (e. reference groups), 

félagslegt hlutverk eða stöða (e. social roles and status). Þeir sem hafa hvað mest áhrif á 

neytandann eru þeir sem eru í hvað mestum tengslum og samskiptum við hann og eru 

óformlegir hópar eins og fjölskylda, vinnufélagar, vinahópar og nágrannar. Formlegri 

tilvísunarhópar eru til dæmis trúfélög, stjórnmálafélög og félagsleg- eða atvinnutengd samskipti 

(Fhay & Jobber, 2019). Tilvísunarhópar hafa áhrif á neytandann á margan hátt og geta haft áhrif 

á það hvaða vörur eða þjónusta er samþykkt innan hvers hóps og neytandanum gæti fundist sem 

svo að það að eiga ákveðna vöru hafi áhrif á ímynd hans innan hópsins að einhverju leyti (Fhay 

& Jobber, 2019).  Hópar sem að neytandanum langar að tilheyra hafa einnig áhrif á neytandann 

eins og hópar tengdir áhugamáli hans, frægt fólk eða áhrifavaldar í lífi hans sem honum langar 

að tilheyra eða tilheyrir að einhverju leyti. Þessir hópar hafa jafnvel enn meiri áhrif á fólk í dag 

heldur en áður þar sem fjöldinn allur af fólki ákveður að lifa mjög opinberu lífi í gegnum 

samfélagsmiðla (Fhay & Jobber, 2019). Skoðanaleiðtogar (e. opinion leaders) eru aðilar sem 

eru yfirleitt mjög félagslega sterkir og eru vel tengdir innan einhvers ákveðins hóps. Þeir hafa 
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oft miklar upplýsingar um vörur og þjónustu og eru óragir við að veita ráð og hafa áhrif á 

kauphegðun og vörukaup meðlima innan hópsins (Fhay & Jobber, 2019). Áhrif 

skoðanaleiðtogana geta verið mjög mikil sérstaklega í ljósi aukinnar notkunar starfrænnar tækni 

þar sem að notkun áhrifavalda og annarra skoðanaleiðtoga getur haft mikil áhrif á orðspor og 

ímynd fyrirtækja (e. word of moth) sem í hinum stafræna heimi er oft kallað „Buzz marketing“ 

(Chadwick, 2017). Hjarðhegðun (e .herd mentality) er manneskjunni eðlislæg og hún stjórnar 

oft kauphegðun okkar og erum við líklegri til að vilja fylgja hópnum og frekar kaupa það sem 

aðrir hafa keypt eða er vinsælast meðal annarra hverju sinni. Þess vegna hafa fyrirtæki í auknum 

mæli reynt að finna út hvernig þau geta fundið leiðir til að nýta það til að auka sölu. Það er því 

ekki að ástæðulausu að sum netverslunar fyrirtæki hafa flipa á heimasíðunni sinni sem heitir 

„vinsælustu vörurnar“. Með þessum hætti geta fyrirtæki náð að auka sölu án þess að þurfa að 

veita afslátt af vörunni eða fara í aðgerðir sem minnka hagnað (Fhay & Jobber, 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt að X-kynsóðin leitast ekki eins mikið eftir því að fylgja straumnum eins 

og aðrar kynslóðir og vilja oft frekar fara öfugar leiðir og því er allt eins líklegt að aðferð 

vinsælla vara virki ekki eins vel á X-kynslóðina og aðrar kynslóðir og gæti því þessi aðferð 

virkað betur á Z-kynslóðina á meðan þau er að vafra um á netinu og skoða hugmyndir og 

innblástur af mögulegum kaupum eins og fjallað hefur verið um hér framar. 

Persónulegir þættir 
Persónulegir Persónulegir þættir (e. personal factors) sem hafa áhrif á kaupákvörðun neytanda 

eru þættir eins og aldur, fjárhagur, persónuleiki, sjálfsímynd, lífstíll, gildi og atvinna. Þessir 

þættir hafa bein áhrif á neytendahegðun og því mikilvægt að markaðsfræðingar átti sig á þessum 

þáttum viðskiptavina sinna (Kotler & Armstrong, 2012). 

Markaðsfræðingar nýta sér oft markhópagreiningu byggða á mismunandi lífsskeiðum (e. 

life-cycle stage) fólks og hanna vörur sínar og markaðsefni í takt við þeirra þarfir og óskir. 

Hvernig fólk kaupir vörur og þjónustu fer eftir þeim stað sem það er á í lífinu hverju sinni. Til 

dæmis hvaða föt, húsgögn, áhugamál eða mat það velur og hvernig það bregst við 

markaðsskilaboðum er oft tengt ákveðnu aldursskeiði. Þessir viðburðir í lífi okkar geta t.d. verið 

gifting, barneignir, kaup á eigin húsnæði, skilnaður, eftirlaunaaldur o.s.frv. (Kotler & 

Armstrong, 2012). Markaðsfyrirtækið Acxiom PersonicX sérhæfir sig í rannsóknum og 

greiningum á markaðshlutun eftir lífsskeiðum(e. life-stage segmentation), þar kemur fram að 

markaðsstjórar sem að greina og skilja mismunandi lífsskeið viðskiptavina sinna geti náð 

samkeppnisforskoti og um leið og lífsskeið fólks breytist þá breytist um leið kauphegðun þeirra 

og þarfir (Kotler & Armstrong, 2012). Því skiptir miklu máli fyrir fyrirtæki að vera vakandi 

fyrir lífsskeiðum markhóps síns og eins að koma auga á breytingar sem eiga sér stað á 
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lífsskeiðum fólks með því að átta sig á nýjum kynslóðum og hvernig þær hegða sér. Ungar 

kynslóðir í dag eru t.d. að gifta sig síður og seinna heldur en fyrri kynslóðir, búa lengur í 

foreldrahúsum o.s.frv. sem getur haft bein áhrif á kauphegðun þeirra. 

Persónuleiki og sjálfsímynd hvers og eins hefur áhrif á kauphegðun og getur persónuleiki 

verið gagnlegur við greiningu kauphegðunar á vali viðskiptavina á sérstökum vörum eða 

vörumerkjum. Einnig er oft talað um að vörumerki hafi sinn eigin persónuleika og eru 

viðskiptavinir líklegir til að velja vörur eða vörumerki sem eru í einhverjum takt við þeirra eigin 

persónuleika og mótar ímynd þeirra á einhvern hátt sem þeir geta samsinnt sér við. Það eru 

nokkrar kenningar um hverskonar persónuleikar hafa áhrif á kauphegðun, en sú sem er 

algengust er kenning um hina stóru fimm (e. the big five) og eru þessir fimm mismunandi 

persónuleikarnir skilgreindir sem hér segir: (Fhay & Jobber, 2019): 

 Opinn fyrir nýjum upplifunum, ævintýragjarn o.s.frv.

 Samviskusamur, eins og sjálfsagi, áreiðanleiki o.s.frv.

 Samþykkjandinn, eins og hlýr persónuleiki, vingjarnlegur o.s.frv.

 Stöðugleiki, eins og t.d. andlegur stöðugleiki.

 Opinn eða lokaður persónuleiki, eins og hvort að manneskja er mjög opinn og gjörn á

að tala mikið eða ekki o.s.frv.

Talið er að þessir eiginleikar hafi áhrif á neytendahegðun (Fhay & Jobber, 2019). Hægt væri að 

segja að miðað við þá greiningu á kynslóðum sem farið hefur verið yfir, að aldamótakynslóðin 

gæti passað best inn í persónuleikann sem er opinn fyrir nýjum upplifunum og ævintýragjarn á 

meðan að Z-kynslóðin og X-kynslóðin gæti verið samviskusami persónuleikinn. Lífstíll fólks 

lýsir því með hvaða hætti fólk lifir og lýsir athöfnum, áhugamálum og skoðunum neytenda. 

Lífsstíll fólks þarf ekki að vera sá sami þrátt fyrir að fólk komi úr sömu undirmenningu, 

starfsstétt eða samfélagsstétt. Fólk kaupir ekki bara vörur, þau kaupa virði og lífstíl sem þessar 

vörur standa fyrir. Góður skilningur og greining á lífsstíl neytenda getur hjálpað 

markaðsfræðingum að koma auga á mögulegar breytingar í upplifuðu virði viðskiptavina og 

með hvaða hætti það hefur áhrif á kauphegðun þeirra (Kotler & Armstrong, 2012). 

Þannig getur skilningur á mismunandi og breytilegum lífstíl Z-kynslóðar og X-

kynslóðar hjálpað markaðsfræðinum að átta sig á því með hvaða hætti sé best að ná til þeirra í 

vöruþróun og markaðssetningu á vörum þeirra. Starfsstétt og fjárhagsstaða neytanda hefur  
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einnig áhrif á hvaða vörur og þjónustu þeir kaupa. Iðnaðarmenn eru líklegri til að kaupa sér 

vinnubuxur á meðan að bankastarfsmaður er líklegri til að kaupa sér jakkaföt. Markaðsstjórar 

reyna að koma auga á starfsstéttir sem hafa mikinn áhuga á vörum þeirra og þjónustu eða 

að leitast eftir því að aðlaga vörur sínar sérstaklega að einni starfsstétt (Kotler & 

Armstrong, 2012).  

Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir (e. psychological factors) hafa áhrif á kaupákvörðun neytenda og er þeim 

skipt niður í fimm atriði það er hvatning, skynjun, þroski, trú og viðhorf. Hver manneskja 

hefur mismunandi þarfir, sumar þeirra þarfa eru líffræðilegar eins og svengd, þorsti og eða 

einhver upplifuð óþægindi. Önnur atriði eru sálfræðileg sem koma til dæmis frá þörfinni fyrir 

eftirtekt, viðurkenningu, álit annara eða það að tilheyra. Þörfin verður að hvöt þegar hún er 

orðin ákveðið mikil. Dæmi um þetta er t.d. strákur af Z-kynslóðinni sem kaupir sér Iphone 

síma og gæti þá útskýrt fyrir öðrum að hann hafi keypt símann því að hann elski hve léttur 

og notendavænn hann er, en í dýpri skilningi þá  gæti hann raunverulega hafa keypti símann 

til að finnast hann tilheyra einhverjum hópi vegna aukins sjálfstrausts sem að kaupin á 

símanum veitti honum. Kona sem tilheyrir X-kynslóðinni gæti ákveðið að kaupa sér 

sportlegan bíl og gæti hún útskýrt kaupin sem þörf hennar fyrir að keyra bíl sem er fljótur upp 

í hundraðið og er þægilegur í akstri en í dýpri skilningi gæti hún verið að leitast eftir því að 

finnast hún vera ung og frjáls að nýju (Kotler & Armstrong, 2012). 

4. Kaupákvörðunarferill neytanda
Kaupákvörðunarferli neytenda (e. buyer decision process) er skilgreint sem ferlið sem 

neytendur fara í gegnum við kaup þeirra á vörum eða þjónustu. Kaupferlið samanstendur af 

fimm skrefum sem á að meta hverjir kaupa, hvenær þeir kaupa, af hverju þeir kaupa og hvers 

vegna. Skrefin eru fimm,  það er uppgvötun á þörf, upplýsingaleit, mat valkosta, vörukaup og 

eftirkaupaáhrifin (Kotler & Armstrong, 2012). 
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 Mynd 6 Kaupákvörðunarferlið byggt á (Kotler og Armstrong, 2012 bls 153). 

Fyrsta skref kaupferlisins er að það myndast þörf hjá neytandanum fyrir tiltekinni vöru eða 

þjónustu. Því næst leitar neytandinn sér upplýsinga um vöruna, hann metur valkostina sem 

honum standa til boða, kaupir vöruna og að lokum eru það eftirkaupaáhrifin þar sem að 

neytandinn metur það hvort hann sé ánægður með kaupin eða ekki. Neytendur fara ekki alltaf í 

gegnum öll skrefin fimm við kaup á vörum og veltur það á því hvaða vöru hann er að kaupa og 

hvort um sé að ræða flókin kaup, takmörkuð kaup eða vanabundin kaup (Kotler & Armstrong, 

2012). Dæmi um þetta er viðskiptavinur sem kaupir sama vörumerki af rakfroðu sem hann er 

alltaf vanur að kaupa (vanabundin kaup) mun átta sig á því að það sé þörf fyrir vöruna og fer 

beint í vörukaupin og sleppir hinum skrefunum, því að hann veit hvað hann ætlar að kaupa. 

Mikilvægt er þó að fyrirtæki átta sig á kaupferli neytenda og hvaða feril þeir fara í gegnum við 

kaupin. Algengara er að viðskiptavinir fari í gegnum fleiri skref kaupferlisins þegar þeir standa 

frammi fyrir flóknum og dýrari kaupum eins og kaup á bíl, tölvu, síma, húsnæði eða vörum eða 

vöruflokkum sem þau hafa ekki keypt áður eða þekkja ekki mikið til vöruflokksins (Fhay & 

Jobber, 2019).  
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Uppgötvun á þörf 
Kaupákvörðunarferlið byrjar á því að neytandinn finnur fyrir einhverri þörf (e. need 

recognition), og getur þörfin komið út frá tveimur hvötum það eru innri hvatar og ytri hvatar. 

Með innri hvötum þá er átt við þá hvata sem við finnum fyrir að innan eins og að finna fyrir 

hungri eða þorsta. Þörfin getur svo einnig komið frá ytri hvötum sem eru eins og þegar að 

neytendur verða fyrir markaðsskilaboðum sem að ná til þeirra og kveikja á einhverri þörf hjá 

neytandanum (Kotler & Armstrong, 2012). 

J. Paul Peter og Jerry C. Olson tala um þetta fyrsta stig kaupferlisins sem uppgötvun á

vandamáli (e. problem recognition) og þá verður neytandinn var við einhverskonar ósamræmi 

á milli raunverulegs ástands og þess ástands sem hann óskar sér eða hugsar sér sem er þá 

kjörástandið. Þar sem neytandinn er t.d. þyrstur, sem er raunverulegt ástand hans en 

kjörástandið er að vera ekki þyrstur. Við eigum kannski bara föt sem passa ekki á okkur sem er 

raunverulegt ástand en kjörástandið er að eiga föt sem passa. Við erum með skítugt hár sem er 

raunverulegt ástand en kjörástand er að vera með hreint hár þannig að við finnum fyrir þörfinni 

að kaupa sjampó eða það sem gæti mögulega leyst það tiltekna vandamál að vera með skítugt 

hár. Í raun er það alltaf eitthvað vandamál sem við stöndum frammi fyrir og viljum  sem hvetur 

okkur til að bregðast við (Olson & Peter, 2010). 

Hvernig við áttum okkur á vandamálinu getur gerst á mjög mismunandi hátt og yfir 

langan tíma eða gerst mjög skyndilega. Dæmi um þetta er kona sem hittir vinkonu sína sem fer 

að tala um að hún þurfi að fara að klippingu og konan áttar sig allt í einu á því að hún er sjálf 

með mjög slitið hár og finnur skyndilega fyrir þörf til að leysa það vandamál. Neytandi sem sér 

auglýsingu þar sem er verið er að auglýsa nýja tækni í barnabílstólum og það kveiknar hjá 

honum þörf til að eignast það fyrir barnið sitt. Skyndilegur hvati getur líka verið þegar 

neytandinn er staddur í matvörubúð og sér nýtt nammi við kassann og það kveiknar hjá honum 

skyndileg þörf til að smakka nammið og neytandinn bregst við með því að kaupa það. Þörf sem 

gerist yfir langt tímabil er til dæmis þegar að neytandinn áttar sig á því að 20 ára gamli 

hægindastóllinn sé ónýtur en það tók hann langan tíma að átta sig á því og það kveiknaði þörf 

hjá neytandanum til að fá sér nýjann (Olson & Peter, 2010) (Fhay & Jobber, 2019).   

Í þessu fyrsta skrefi kaupferilsins er mikilvægt að markaðsfólk rannsaki hvað það er sem 

kveikir á þörf hjá viðskiptavinum, hvaða vandamál erum við að leysa eða þörf sem við erum að 

fullnægja með vörunni og reyna að beita markaðsskilaboðum sem kveikja á þessari þörf hjá 

neytandanum (Kotler & Armstrong, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að Z-kynslóðin leitar sér sjálf 

eftir innblæstri eftir mögulegum kaupum þar sem þau skoða á netinu hvað er í boði án þess að 

finna fyrir einhverri sérstakri þörf fyrst (Fromm og Read, 2018). Það er mikilvægt fyrir 
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markaðsfólk að átta sig á þessum breytingum á milli kynslóða sem hefur þessu beinu áhrif á 

kaupákvörðunarferlið eða í þessu tilfelli áhrif á þessa uppgötvun á þörf hjá neytandanum. Með 

hvaða hætti getur markaðsfólk komið inn og kveikt á þessari þörf hjá þessari komandi kynslóð 

og haft áhrif á þetta ferli sem þau fara í gegnum þegar þau leita sér að innblæstri að vöru eða 

þjónustu til að kaupa? 

Upplýsingaleit 
Næsta skref er upplýsingaleitin (e. information search) og þá finnur neytandinn sig knúinn til 

að leita sér upplýsinga við hæfi varðandi mögulega lausn á vandamálinu. Ef að vöruþekking 

neytanda á viðkomandi vöru eða vöruflokki er lítil þá finnur hann sig knúinn til að fara í mikla 

upplýsingaleit. Það fer eftir eðli vörunnar hverju sinni hve mikla upplýsingaleit neytandinn fer 

í gegnum og ef um flókin og dýr kaup er að ræða þá eykst upplýsingaleitin (Olson & Peter, 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að þegar neytandinn er í matvöruverslunum þá tekur hann 

ákvarðanir um hvað skal kaupa í 65% tilvika inni í búðinni sjálfri fyrir framan hillurekkana. Í 

þeim tilfellum þá fer neytandinn í litla upplýsingaleit samanborið við kaup á t.d. bílum, húsnæði 

eða farsímum þar sem neytandinn fer frekar í ítarlegra upplýsingaleit (Olson & Peter, 2010). 

Upplýsingaleit  má skipta í tvennt, það er innri upplýsingaleit og ytri upplýsingaleit. 

Innri upplýsingaleit er þegar neytandinn leitar í minni eða eigin reynslu eftir upplýsingum um 

vöruna eða vöruflokkinn sem hann hefur nú þegar öðlast í gegnum tíðina. Ef að neytandinn 

hefur ekki upplýsingarnar sem hann þarf í sínu eigin minni,  þá finnur hanns sig knúinn til að 

fara í ytri leit. Ytri leit er flokkuð upp í þrjá flokka, persónulegar heimildir, markaðsdrifnar 

upplýsingar, opinberar heimildir og eigin reynsla (Fhay & Jobber, 2019).  

Persónulegar heimildir eru þegar neytandinn leitar upplýsinga og meðmæla hjá vinum, 

ættingjum, samstarfsfélögum eða samnemendum. Þessum upplýsingum treystir neytandinn oft 

þrátt fyrir að þær séu ekki endilega frá sérfræðingum og yfirleitt eingöngu persónulegt mat fólks 

(Fhay & Jobber, 2019). Markaðsdrifnar upplýsingar eru ítarlegri upplýsingar sem koma frá 

sölumönnum eða framleiðanda vörunnar, þetta eru oft mjög góðar og ítarlegar upplýsingar en 

eru þó yfirleitt ekki hlutlausar. Opinberar heimildir eru upplýsingar frá þriðja aðila eins og 

umsagnir frá fjölmiðlum eða neytandakönnunum, þessar upplýsingar eru góðar því þarna eru 

aðilar að leggja mat á vöruna eða þjónustuna fyrir neytendur á hlutlausan hátt. Eigin reynsla er 

þegar að neytandinn sjálfur kemst í snertingu við vöruna eða þjónustuna af eigin reynslu eins 

og að reynsluaka bíl, prufur og sýnishorn á vörum o.s.frv (Fhay & Jobber, 2019).  

Eftir því sem neytandinn þarf að leita sér meiri upplýsinga um vörur eða þjónustu þeim 

mun meira eykst þekking hans á þeim vörumerkjum eða fyrirtækjum sem í boði eru. Ef að 
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neytandinn  væri í símahugleiðingum þá gæti ítarleg upplýsingaleit komið honum á snoðir um 

nýtt vörumerki sem að hann vissi ekki um áður og getur þessi leit því annað hvort fengið 

neytandann til að taka einhver vörumerki til frekari skoðunar eða fengið hann til að sleppa 

frekari leit á ákveðnum vörumerkjum (Kotler & Armstrong, 2012).  

Neytendur fá yfirleitt mest magn upplýsinga um vörur eða þjónustu í gegnum 

auglýsingar og upplýsingar frá fyrirtækjum, en þær upplýsingar sem að hafa hvað mest áhrif á 

neytendur eru persónulegar heimildir. Internetið og snjallsímanotkun hefur breytt 

upplýsingaleit neytenda og aðgengi að upplýsingum um vörur og þjónustu og geta neytendur 

fundið fjöldann allan af upplýsingum á netinu (Kotler & Armstrong, 2012). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að upplýsingar um meðmæli eða ummæli um vörumerki frá fjölskyldum, vinum og 

jafnvel óþekktum viðskiptavinum á netinu eða orðspori sem berast á milli manna (e. word of 

mouth), eru eitt af þeim atriðum sem hafa hvað mestu áhrif á kaup neytenda (Chadwick, 2017) 

(Kotler & Armstrong, 2012). Fyrirtæki þurfa því að skoða vel með hvaða hætti viðskiptavinir 

þeirra vilja leita að upplýsingum á netinu um vörur þeirra (Chadwick, 2017) og þurfa að huga 

vel að því hvernig þau nota markaðsráðana (e.marketing mix) til að mögulegir viðskiptavinir 

eigi auðveldara með að leita sér upplýsinga um vörumerkið eða fyrirtækið og þar með auka 

líkur á því að þeirra vörumerki eða þjónusta verði í valsetti viðskiptavinarins (Kotler & 

Armstrong, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að Z-kynslóðin leitar leitar jafnvel eftir fleiri 

upplýsingum en fyrri kynslóðir og eru jafnframt fljótari að leita sér upplýsinga, þau vilja hafa 

upplýsingarnar myndrænar og skilaboðin eiga að vera stutt og hnitmiðuð. Það skiptir máli að 

fyrirtæki átti sig á breytingum viðskiptavina sinna í upplýsingaleitinni til að auka líkurnar á því 

að þeirra vörur verði teknar til greina hjá viðskiptavininum.  

Mat valkosta 
Þegar neytandinn er búinn að afla sér upplýsinga og fækka valkostum sem hann telur koma til 

greina þá fer fram mat valkosta (e. evaluation of alternatives). Þá ber neytandinn saman og 

vegur á móti þá valkosti sem koma til greina (Kotler & Armstrong, 2012). Á þessu stigi eru 

búiðað fækka þeim valmöguleikum sem koma sterklega til greina og er það kallað valsett (e. 

evoket set) neytanda (Fhay & Jobber, 2019). Það hvernig neytendur velja hvaða valmöguleikar 

koma til greina að skoða betur fer eftir því hvaða trú neytendur hafa á því að varan eða 

vörumerkið geri eitthvað fyrir þá eða hverjar séu afleiðingar þess að eignast vöruna (Olson & 

Peter, 2010). Sem dæmi þá hefur sérstakt tilboð á vöru áhrif á afleiðingar tengt því að vilja 

„spara peninga“ . Vara sem er sérmerkt á pakkningu með orðunum; „umhverfisvænar umbúðir“ 

getur haft áhrif á afleiðingar þess að vilja hugsa um umhverfið. Fyrirtæki reyna að draga fram 
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atriði eða eiginleika vöru sem gætu haft áhrif á þær afleiðingar sem að neytendur vilja að varan 

hafi á þá og þannig aukið líkur á að varan verði í valsetti neytendans (Olson & Peter, 2010). Því 

skiptir máli fyrir fyrirtæki að fylgjast með hvaða atriði skipta markhópinn þeirra máli og 

skilningur á þeim afleiðingum sem að neytendur þeirra eru að sækjast eftir getur verið mjög 

misjafn á milli kynslóða. Atriði eins og sveigjanleiki, ímynd og trúverðugleiki vörunnar eru 

dæmi um  atriði sem neytendur gætu talið mikilvægt að taka til skoðunar og forgangsraða þegar 

þeir velja hvaða vörur koma til greina (Fhay & Jobber, 2019).  Manneskja sem hefur mikið á 

milli handanna og ætlar að kaupa sér ryksugu gerir kannski ráð fyrir  hærri fjárfestingu vegna 

þess að hún er með meiri kröfur á eiginleika vörunnar heldur en námsmaður sem er eingöngu 

að leita að ryksugu á heimilið og metur jafnvel sem svo að það séu einhverjir lágmarks 

eiginleikar sem að varan þarf að hafa en hún megi ekki kosta meira en eitthvað ákveðið. Með 

þessum hætti vegur og metur neytandinn valkostina sem í boði eru út frá viðmiðum sem hann 

hefur sett sér fyrir kaupin.  

Hvernig neytandi velur á milli vörumerkja fer að miklu leyti eftir því hver aðild (e. 

involvement) þeirra að vörukaupunum er. Með aðild er átt við hversu mikið neytandinn er 

þátttakandi í kaupunum hverju sinni. Ef kaup á vöru hefur afleiðingar sem að skipta neytandann 

virkilegu máli, þá verður neytandinn frekar virkur þátttakandi í vörukaupunum. Tilfinningar (e. 

afffect)   og hugsanir  (e.cognition) hafa áhrif á aðild neytandans að vörum eða vörumerkjum 

(Olson & Peter, 2010). 

Rannsókn frá Laurer og Kaupferer hefur leitt í ljós fjögur atriði sem hafa áhrif á aðild 

neytandans, þau eru sjálfsímynd, áhætta á kaupum, samfélagsleg áhrif og áhrif á upplifun (Fhay 

& Jobber, 2019). Með sjálfsímynd er átt við að aðild neytanda að kaupunum er yfirleitt hærri 

þegar kemur að hlutum eins og fötum, skartgripum eða hárgreiðslu eða því sem hefur áhrif á 

sjálfsímyndina á meðan að aðild að kaupum eins og handsápu eða tannkremi er yfirleitt minni. 

Með áhættu á kaupum er átt við að aðild er yfirleitt hærri eftir því sem áhættan á kaupunum 

eykst eins og áhættan á að kaupa ,,rangan‘‘ síma eða ,,rangt‘‘ hús er mun hærri heldur en 

áhættan á að kaupa ,,rangan‘‘ bol eða mat, og yfirleitt hækkar sinnustig og aðild að vörum eftir 

því sem verðið hækkar á vörunni (Fhay & Jobber, 2019). 

 Með samfélagslegum þáttum er átt við að ef að samfélagslegt samþykki skiptir máli við 

kaup á vöru þá er er aðild neytanda líklegri til að vera meiri, eins og það hvaða tónlist 

unglingurinn ákveður að kaupa getur skipt hann miklu máli og það hvaða sími verður fyrir 

valinu getur skipt neytanda máli þegar kemur að samfélagslegu samþykki og eykur þannig 

þátttöku eða aðild hans að vörunni (Fhay & Jobber, 2019). 
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Með upplifunarþáttum er átt við að ef að val á vöru hefur áhrif á upplifun eða eitthvað 

augnablik sem að á að vera ríkt af jákvæðri upplifun eins og val á veitingastað þegar farið er 

með hóp af fólki út að borða eða þegar valið er um hvaða rennibrautagarð skal fara í með 

krakkana á Flórída. Eftir því sem upplifunin skiptir meira máli fyrir neytandann því meiri aðild 

hefur hann að vörunni eða þjónustunni (Fhay & Jobber, 2019).  

Munurinn á því hvernig neytendur meta valkostina fer eftir því hvort varan sé með háa 

eða lága aðild hjá neytandanum og skiptir miklu máli og hefur áhrif á þær markaðsaðgerðir sem 

beitt er fyrir viðkomandi vörur. Það flókna val valkosta sem fer í gang á vörum sem hafa háa 

aðild þýðir að fyrirtækið þarf að bjóða neytendum upp á mikið magn upplýsinga um vöruna í 

formi vel þjálfaðs starfsfólks og góðu aðgengi að upplýsingum um vöruna á netinu. Við 

markaðssetningu á vörum sem hafa lága aðild þá skiptir meira máli að byggja upp og styrkja 

góða ímynd á vörunni í gegnum markaðsaðgerðir sem og að fá fólk til að prófa (e. gain trial) 

frekar en að auka upplýsingar um vöruna. Markaðsfræðingar vilja leita leiða til að hækka aðild 

neytanda sinna að vörum þeirra (Fhay & Jobber, 2019).  

Rannsóknir sýna að neytendur taka til hliðar fleiri valmöguleika sem koma til greina við 

kaupin vegna aukins úrvals sem í boði er bæði á netinu og í búðum. Neytandinn getur skoðað 

á netinu video frá öðrum neytendum sem eru að sýna þær vörur sem þeir hafa keypt og deilt 

með öðrum og hefur mikil aukningin verið á notkun á ummæla síðum þar sem neytendur láta 

vita af ánægju eða óánægju sinni á síðunni fyrir aðra til að skoða og getur þannig haft áhrif á 

mat valkosta annarra kaupanda (Fhay & Jobber, 2019).  

Fyrirtæki ættu að greina vel með hvaða hætti viðskiptavinir þeirra meta valkosti á 

þeirra vörum og hvernig þeir svo á endanum velja, því ef fyrirtæki veit hvernig viðskiptavinir 

þessmeta valkostina og hvað skiptir þá máli í ferlinu þá getur það leitast við að hafa áhrif á 

það val með ýmsum hætti (Kotler & Armstrong, 2012). Mikilvægt er að makaðsfræðingar 

skilji á hvaða þáttum neytendur byggja aðild (þátttöku) sína á vörunni eða þjónustunni og 

hvaða eiginleikar skipta þá máli svo hægt sé að nýta þær upplýsingar til að koma upp með  

markaðsaðgerðir sem auka á aðild neytenda með því að tengja þær við markmið og gildi 

neytendans (Olson & Peter, 2010).   

Vörukaup 
Þegar neytandinn hefur tekið ákvörðun um hvað skal velja þá er komið að vörukaupunum 

sjálfum (e.  purchase decision) sem felur yfirleitt í sér kaup á vöru eða þjónustu. En það eru 

tveir áhrifaþættir sem geta komið í veg fyrir að það sem að neytandinn hefur ákveðið að kaupa 

verði síðan ekki keypt, það er hegðun annarra og óútreiknanlegir þættir. Með hegðun annarra 
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er til dæmis átt við ef að nánum ættingja neytandans finnst að hann eigi frekar að kaupa ódýrari 

týpuna af bíl heldur en að kaupa dýrari týpuna eins og neytandinn var búinn að ákveða, þá 

aukast líkurnar á því að ódýrari týpan verði fyrir valinu. Óútreiknanlegir þættir eru eins og ef 

neytandinn missir vinnuna, gengisfall verður, samkeppnisaðili lækkar óvænt verð á vöru o.s.frv. 

og getur þannig breytt því vali sem neytandinn hafði tekið um kaupin (Olson & Peter, 2010).  

Áður fyrr voru leiðir til vörukaupa yfirleitt með þeim hætti að viðskiptavinurinn fór í 

verslunina sjálfa og gekk frá kaupunum. Nú á dögum hafa leiðir fólks til að nálgast vörur og 

þjónustu aukist með tilkomu internetisins og loks netverslana sem hafa verið að springa út hér 

á landi. Það kemur fram í nýlegri rannsókn EMC í samstarfi við Hugsmiðjuna að árlegur vöxtur 

netverslana hér á landi er mun meiri en hjá nágrannaþjóðum okkar þó svo að umfang 

netverslana sé ennþá hlutfallslega minni. Þar kom fram að 40% fólks á aldrinum 18 – 54 ára 

versli meira á netinu í dag en fyrir um ári síðan. Að auki áætlar um 70 – 75% fólks í sama hópi 

að þau munu kaupa meira í gegnum netið á næstu 5 árum. Samkvæmt þessari rannsókn versla 

um 25% af X-kynslóðar oft í gegnum netið og 35% sem tilheyra Z-kynslóðinni  kaupa oft í 

gegnum netið ,svipað margir af báðum kynslóðum eða um 45% versla stundum í gegnum netið. 

Sýnir þessi rannsókn að aðgengileg og góð þjónusta á netinu borgar sig og þau fyrirtæki sem 

nýta tæknina munu uppskera ríkulega á næstu árum (Hugsmiðjan & EMC , 2019). Þá skiptir 

máli að fyrirtæki fari vel yfir með hvaða hætti fólk verslar á netinu og það ferðalag sem það fer 

í gegnum við kaupin til að hámarka upplifunina. Í hinum stafræna heimi gilda sömu reglur og 

fræði og í hinum hefðbundna heimi en viðskiptavinurinn fer í gegnum mun fleiri snertifleti á 

netinu sem getur haft áhrif á kaupákvörðun þeirra eins og heimasíður, samfélagsmiðlar, blogg, 

áhrifavaldar o.s.frv. Með aukinni notkun á stafrænni tækni aukast snertifletirnir sem að 

viðskiptavinurinn fer í gegnum við kaupin og getur þannig haft áhrif á vörukaup hans á undan, 

á meðan og eftir að vara eða þjónusta hefur verið keypt. Það er því í höndum nútíma 

markaðsmannsins að að aðlaga vörur sínar og nota réttar aðferðir til að styðja við þetta 

kaupákvörðunarferli viðskiptavina sinna í hverju einasta skrefi í ferðalaginu (e.customer 

journey) og sér í lagi ef að viðskiptavinir eru að sína vörumerkinu áhuga þegar hann á í snertingu 

við fyrirtækið. Til þess að hjálpa fyrirtækjum að skilja þessa snertifleti sem að viðskiptavinurinn 

fer í gegnum við kaupin á netinu og hvernig þeir hafa áhrif á hegðun hans er gott að nota til 

þess sérstakt kort fyrir ferðalag viðskiptavininarins ( e.customer journey map) (Chadwick, 

2017). Með aukinni notkun netverslana hér á landi má gera ráð fyrir því að það séu fleiri 

tæknilegir þættir sem geta komið í veg fyrir að fólk gangi frá kaupum sem þau ætla sér að versla 

á netinu heldur en í verslunum sjálfum, hlutir eins og tæknileg vandamál sem verða þess 
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valdandi að neytandinn getur ekki klárað að ganga frá kaupunum og hættir því við að kaupa 

tiltekna vöru eða þjónustu o.s.frv. 

Eftirkaupaáhrif 
Síðasta skrefið í kaupákvörðunarferlinu eru eftirkaupaáhrifin ( e. postpurchase behavior). Þá 

verður neytandinn annað hvort ánægður eða óánægður með kaupin og ræðst það á þeim 

væntingum sem hann gerði til vörunnar áður en kaupin áttu sér stað. Ef að varan stóðst ekki 

væntingar hans verður viðskiptavinurinn óánægður, ef varan stóð undir þeim væntingum sem 

neytandinn gerði til hennar fyrir kaupin, verður hann ánægður. Ef varan fer fram úr væntingum 

hans verður hann mjög ánægður með kaupin og öfugt ef um óánægju er að ræða og eykst eftir 

því sem bilið er lengra á milli væntinga hans og raunverulegrar upplifunar á vörunni (Kotler & 

Armstrong, 2012). Því skiptir miklu máli hverju fyrirtækin lofa viðskiptavinum sínum og 

mikilvægi þess að þau geti staðið við það sem þau lofa (Kotler & Armstrong, 2012). 

Algengt er að neytendur upplifi óvissu eða efasemdir eftir kaup ( e. cognitive 

dissonance), ástæður þess geta verið vegna þess kostnaðar sem neytandinn hefur lagt fram við 

kaupin og óvissan við það að hafa tekið rétta ákvörðun. Auk þess sem vörukaup á einu 

vörumerki þýðir oft höfnun á eftirsóknarverðum eiginleikum annarra vara úr valsetti 

viðskiptavinar (Fhay & Jobber, 2019). Óvissan (e. dissonance) um kaupin eykst eftir því sem 

að varan er dýrari eða flóknari og ef erfitt er að bera saman eiginleika á milli vörumerkja og á 

það frekar við um vörukaup sem hafa háa aðild (e. high involvment purchases). Fyrirtæki geta 

reynt að minnka þessa óvissu hjá viðskiptavinum sínum með markaðssamskiptum (e. marketing 

communications) og eru fyrirtækin farin að nýta sér ummæli viðskiptavina (e. customer 

reviews) í auknari mæli þar sem viðskiptavinir geta sett inn ummæli sín á netið um vöru eða 

þjónustu og haft þannig áhrif á væntingar mögulegra viðskiptavina (Fhay & Jobber, 2019) 

Markaðsfræðingar vilja að neytendur upplifi  jákvætt viðhorf gagnvart kaupum á vörum 

þeirra eða þjónustu og skilningur á því hvernig hægt er að fullnægja þörfum viðskipavina betur 

en samkeppnisaðilinn er lykilinn að því að byggja upp arðsamt viðskiptavinasamband 

(Chadwick, 2017) (Kotler & Armstrong, 2012). Ánægður viðskiptavinur kaupir frekar aftur og 

aftur, talar frekar vel um fyrirtækið við aðra og fylgist síður með vörum og auglýsingum 

samkeppnisaðila og er líklegri til að verða tryggur viðskiptavinur, á meðan að óánægður 

viðskiptavinur er líklegri til að skipta um vörumerki (Kotler & Armstrong, 2012) (Olson & 

Peter, 2010). 

Slæmt umtal frá óánægðum viðskiptavini ferðast tvöfalt hraðar á milli fólks en gott 

umtal og hefur þannig áhrif á viðhorf fólks til fyrirtækisins og vörumerkja þess (Chadwick, 
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2017). En vandamálið er að flestir óánægðir viðskiptavinir láta fyrirtækið aldrei vita af því að 

þeir séu óánægðir og því skiptir miklu máli að fyrirtæki mæli reglulega ánægju viðskiptavina 

sinna með einhverjum hætti og mikilvægt að viðskiptavinir hafi greitt aðgengi að því að leggja 

fram kvörtun til fyrirtækisins (Kotler & Armstrong, 2012). 

Markaðsfólk þurfa að greina kaupákvörðunarferli viðskiptavina sinna vel og leitast við 

að koma auga á leiðir til að hjálpa viðskiptavinum í gegnum ferlið. Ef greining leiðir í ljós að 

viðskiptavinir kaupi ekki nýjar vöru frá fyrirtækinu því  þeir sjá ekki þörfina fyrir vöruna, þá 

geta markaðsfræðingar nýtt sér þær upplýsingar og beitt markaðsherferð sem að sýnir 

viðskiptavinum sínum með hvaða hætti varan getur leyst vandamál viðskiptavina sinna (Kotler 

& Armstrong, 2012).  

 Mismunandi tegundir kaupákvarðana 
Kaupum er skipt upp í þrjú stig það eru flókin kaup (e. extensive decssion making), takmörkuð 

kaup (e. limited decission making) og vanabundin kaup (e. routinized choice behavior). Með 

flóknum kaupum er átt við kaup sem að krefjast mikillar upplýsingaöflunar til að komast að því 

hvaða vörumerki verða í valsetti neytandans til frekari skoðunar og samanburðar. Við flókin 

kaup fer neytandinn oft í mikinn samanburð á milli vörumerkja sem getur oft tekið langan tíma 

(Fhay & Jobber, 2019). Yfirleitt eru neytendur með háa aðild (e. high involvement) að 

kaupunum þegar kemur að flóknum kaupum (Kotler & Armstrong, 2012). Dæmi um þessi kaup 

eru eins og kaup á bíl, húsnæði og farsíma. Með takmörkuðum kaupum er átt við þegar að 

kaupákvörðun byggist á minni upplýsingaleit og takmarkaðari upplýsingum um vöruna eins og 

verð og eiginleikar. Neytandinn eyðir mun minni tíma í að leysa vandamálið heldur en við 

flókin kaup. Dæmi um takmörkuð kaup eru eins og kaup á fötum, blómum og garðáhöldum. 

Með vanabundum kaupum er átt við kaup þar sem neytandinn leggur nær yfirleitt í enga 

upplýsingaleit við kaupin og það þarf ekki mikla hugsun við þessi kaup. Dæmi um þessi kaup 

eru kaup á súkkulaðistykki við búðarborðið, kaup á uppáhalds kaffipakkanum o.s.frv. Kaupin 

gerast án þess að mikil ákvörðun eigi sér stað í huga neytanda heldur meira einhver hvatvísi 

eða vani eins og þegar að neytandinn er kunnugur ákveðnum vöruflokkum eða vörumerki (Fhay 

& Jobber, 2019). 

Kaupákvarðanir síma – og skyndibitakaupa 
Í þessari rannsókn voru neytendur beðnir um að lýsa hegðun sinni við kaup á annars vegar 

farsíma og hins vegar .Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að tilgreina ákveðin kaup þegar 

spurningakönnun var lögð fyrir var vegna þess að hegðun neytenda fer alltaf eftir því hvaða 
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kaup er átt við og því mikilvægt að þátttakendur ættu auðvelt með að svara út frá sérstökum 

vörukaupum svo að hægt væri að bera þá saman og að þeir væru allir að lýsa út frá svipuðum 

kaupum. Hegðun okkar við kaup á húsnæði er allt önnur og flóknari heldur en kaup á handsápu 

og því erfitt fyrir neytandann að svara um kauphegðun sína ef hann veit ekki um hvernig 

vöruflokk er að ræða. Á sama hátt er hegðun okkar við kaup á símum önnur en við kaup á 

skyndibitamat og yfirleitt felst meiri aðild í kaupum okkar á síma heldur en á skyndibitanum. 

Síminn væri yfirleitt flokkaður sem flókin kaup en þó gæti síminn einnig verið flokkaður sem 

takmörkuð kaup. Ef að viðskiptavinurinn er mjög tryggur einhverju ákveðnu vörumerki eins og 

Iphone farsíma þá er hann líklegri til að fara í minni upplýsingaleit við kaupin á símanum og 

fari beint í að skoða valmöguleikana á einu vörumerki. Sumir gætu verið opnir fyrir hverju sem 

er og ekki tryggir einu vörumerki og ef að þeir sjá þörf á að skipta um síma þá gætu þeir allt 

eins farið í mikla upplýsingaleit á mismunandi tegundum á símum þó svo að hann jafnvel endi 

á að kaupa Iphone símann. Símar geta einnig verið á mismunandi verðbilum og því mismunandi 

hve miklum tíma viðskiptavinurinn eyðir í kaupákvörðun sína á síma eftir því sem að verðbilið 

á símanum hækkar og fjárfestingin verður meiri þeim mun meira verður aðild hans að 

kaupunum.  

Skyndibitakaup væru yfirleitt flokkuð sem vanabundin kaup en þó gætu þau einnig verið 

flokkuð sem takmörkuð kaup og fer allt eftir þekkingu og aðild viðskiptavinar að kaupunum. 

Ef viðskiptavinur er vanur að kaupa skyndibitamat og að hans mati séu bestu pizzurnar á 

Eldsmiðjunni þá þarf hann ekki að hugsa sig um þegar þörfin fyrir það að borða pizzu kemur, 

hann veit hvar hann ætlar að kaupa pizzuna og því ekki mikil hugsun sem fer í gang og því um 

vanabundin kaup að ræða. En ef að viðskiptavinurinn er ekki vanur að kaupa skyndibita og þarf 

að fara í innri og jafnvel ytri upplýsingaleit um það hvar bestu pizzurnar fáist eða ef að 

viðskiptavinurinn er jafnvel að kaupa sér sjálfur skyndibitmat í fyrsta sinn þá færi 

viðskiptavinurinn í gegnum fleiri skref kaupferilsins en eingöngu í uppgötvun á þörf og 

vörukaup og því gæti einnig verið um takmörkuð kaup að ræða.  

5. Aðferðafræði
Markmið þessara rannsóknar er að kanna hvort að marktækur munur sé á kauphegðun Z-

kynslóðar og X-kynslóðar. Rannsóknin greinir hver munurinn er á kynslóðunum út frá 

kaupferlinu sjálfu . Rannsóknin snýst um að fá neytendur til að svara spurningum þegar 

kemur að tveimur tegundum af kaupum það eru annarsvegar flókin kaup og hinsvegar 

vanabundin kaup sem á að gefa rannsókninni aukið vægi við greiningu á kauphegðun. Í 
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þessum kafla verður farið yfir þá aðferð sem notuð var við rannsóknina, mælitæki rannsóknar, 

famkvæmd rannsóknar, greiningu gagna og úrvinnslu og farið verður yfir þátttakendur 

rannsóknar.  

Rannsóknaraðferð 
Mælitæki rannsóknar er spurningarlisti þar sem notast er við megindlega rannsóknaraðferð, þar 

sem spurningalista var dreift með rafrænum hætti til þátttakanda. Þar sem markmið rannsóknar 

var þess eðlis að fjöldi þátttakanda var mikilvægur til að ná fram fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma þá varð megindleg aðferð fyrir valinu. Spurningar á listanum áttu að kanna 

muninn á kauphegðun á milli X-kynslóðar og Z-kynslóðar. Mikilvægt var að eingöngu þessar 

tvær kynslóðir tækju þátt og var því aldur fólks fyrsta spurningin og kom þar skýrt fram að ekki 

væri hægt að taka þátt nema að viðkomandi væri fæddur á þeim árum sem að rannsóknin tók 

til. Notast var við hentugleika- og snjóboltaúratak auk þess sem að höfundur beitti aðferð þar 

sem að búin var til auglýsing sem beindist sérstaklega að markhóp Z-kynslóðar. Ástæðan fyrir 

því að sú aðferð var valin, var vegna þess að hentugleika og snjóboltaúrtak veitti höfundi ekki 

nægilega mikila þátttöku frá Z-kynslóðinni. Auglýsingin gekk vonum framar þar sem að 

auglýsing var keypt á Facebook og Instagram sem var miðuð á aldurinn 14– 24 ára. Höfundur 

gaf miða í bíó fyrir heppinn þátttakanda fengust 150 svör  með auglýsingaaðferð frá þessum 

markhópi 

Mælitæki rannsóknar 
Mælitæki rannsóknar er spurningalisti sem samanstendur af 17 spurningum og af þeim er ein 

spurning sem ætluð var til þess að þátttakendur gætu tilgreint símanúmer eða tölvupóstfang ef 

þau vildu eiga möguleika á því að vinna bíómiða. Spurningar númer 2 og 3 eru 

bakgrunnsbreytur þar sem annars vegar er spurt um aldur (kynslóðarbil) og hins vegar spurning 

um kyn. Spurning 4 snérist um að kanna með hvaða hætti kynslóðirnar völdu sér skyndibita og 

hvaða atriði skiptu þá máli. Þá gátu svarendur hakað í nokkra möguleika um það hvaða atriði 

höfðu áhrif á val þeirra þegar að þeir væru að versla sér skyndibita. Spurning 5 var til að kanna 

með hvaða hætti auglýsingar hefðu áhrif á kynslóðirnar þegar kæmi að kaupum á skyndibita. 

Spurningin var á fimm skala líkert kvarða þar sem að svarendur þurftu að gera grein fyrir 

áhrifum auglýsinga fyrir hvert atriði fyrir sig. Í spurningu 6 var verið að athuga með hvaða hætti 

svarendur keyptu sér skyndibita og var hægt að velja fleiri en einn valmöguleika. Í spurningu 7 

og 8 var verið að skoða hvernig kynslóðirnar haga sér eftir kaupin. Báðar voru fimm líkert 

kvarða spurningar um hvernig þátttakandinn hegðar sér ef að hann er óánægður eða ánægður 

með skyndibitakaup og þurfa þátttakendur að taka afstöðu til hvers þáttar fyrir sig á skalanum 

1 -5. Í spurningu 9 er eingöngu verið að sía þá þátttakendur frá sem aldrei höfðu keypt sér, eða 



35 

haft áhrif á kaup á farsíma og ef að henni var svarað neitandi hafði þátttakandi lokið rannsókn 

og var sendur neðst í könnunina, ef að henni var svarað játandi fór þátttakandinn strax á næstu 

spurningu. Í spurningu 10 er spurt með hvaða hætti þátttakandi leitaði sér upplýsinga við 

símakaupin, hægt var að velja fleiri en eitt atriði sem áttu við. Spurning 11 snérist um að kanna 

hvaða auglýsingar höfðu áhrif á val neytanda á síma og er fimm líkert kvarða spurning þar sem 

að þátttakendur velja á skalanum 1-5. Í spurningu 12 er eingöngu hægt að velja eitt atriði og þar 

er spurt með hvaða hætti þátttakandi keypti símann. Spurning 13 er fimm líkert kvarða spurning 

og snýst um að kanna hvaða atriði skiptu mestu eða minnstu máli við val þátttakanda á síma, 

atriði eins og verð, gæði og þjónusta. Spurningar númer 14 og 15 eru alveg eins og spurningar 

7 og 8 nema þar er verið að athuga hvernig kynslóðirnar haga sér eftir kaupin á síma ef þau eru 

annars vegar óánægð og hins vegar ánægð og voru báðar fimm líkert kvarða spurniningar. 

Spurningar 16 og 17 eru frábrugðnar öllum hinum spurningnunum því að þær snúast ekki um 

kaupferilinn sjálfan heldur um viðhorf til samfélagslegrar ábyrgðar og umhverfissjónarmiða 

fyrirtækja og snérist um að athuga hver afstaða kynslóðanna væri til þessara þátta við kaup 

þeirra á vörum eða þjónustu. Spurningarnar voru á 5 punkta líkert kvarða þar sem að annars 

vegar var spurt um hversu miklu máli það skipti fyrir þátttakandann að fyrirtækið sem hann/hún 

verslaði við beitti sér í umhverfismálum og hins vegar hversu miklu máli það skipti fyrir 

þátttakandann að fyrirtækið sem hann/hún verslaði við styrkti góðgerðarmál. Spurningarnar áttu 

eingöngu að hjálpa til við að bera kennsl á úrtakið og sjá hvort munur væri á kauphegðun og 

viðhorfi þeirra til samfélagslegra þátta sem hafa sterkari tengingar við tilfinningar og gildi 

frekar en fyrri spurningar í rannsókninni og er ætlað að varpa frekari ljósi á kynslóðirnar.  

Framkvæmd rannsóknar 
Spurningalistinn var settur upp í spurningarforritinu Survey Monkey og var öllum gögnum 

safnað þangað inn. Spurningalistinn var forprófaður af nokkrum aðilum og hann lagfærður eftir 

ábendingar um úrbætur. Leiðbeinandi fór einnig yfir og kom með athugasemdir sem voru 

lagfærðar og spurningalistinn að lokum samþykktur af leiðbeinandanum Ragnari Má 

Vilhjálmssyni. Þýði voru allir Íslendingar annars vegar fæddir á árunum 1965 – 1979 og hins 

vegar á árunum 1995 – 2005.  Þó svo að skilgreining höfundar á fæðingarárum Z-kynslóðar nái 

til ársins 2010 þá mun rannsóknin miðast við fólk fætt til ársins 2005 þar sem að höfundur taldi 

að síðustu fimm árgangar kynslóðarinnar væru of ung til að taka eigin kaupákvarðanir almennt. 

Spurningalistanum var deilt á Facebook og Instagram reikningum höfundar þar sem honum var 

síðan deilt áfram af vinum og kunningjum. Auk þess uaglýsti höfundur spurningakönnunina til 
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yngri aldurshópsins á Facebook og Instagram þar sem notast var við aldursmiðun til að ná til 

þess hóps. Einnig var rannsókn send af kunningja höfundar með tölvupósti til nemanda eins 

bekkjar í Verzlunarskóla Íslands. Gagnaöflun stóð yfir á tímabilinu 22. október – 1. nóvember 

2019. 

Greining gagna og niðurstöður 
Við greiningu gagna og úrvinnuslu þeirra voru niðurstöður færðar úr Survey Monkey forritinu 

yfir í  Excel til að setja niðurstöður fram með myndrænum hætti.  Spurningunum var skipt upp 

eftir svörun þátttakanda um aldursbil þeirra sem kom fram í spurningu 2 og svo voru 

niðurstöður kynslóðanna bornar saman eftir hlutföllum í prósentum við hverja spurningu fyrir 

sig. Þegar þeirri greiningu var lokið voru gögnin flutt yfir í forritið SPSS þar sem frekari 

greining hófst á spurningum 4, 5, 7, 8, 11, 13 og 14 . Til að kanna hvort að marktækur munur 

væri á kauphegðun á milli kynslóðanna var framkvæmt t-próf  óháðra úrtaka (e. independent 

samples test) þar sem notast var við  minna en 0,05 marktæktarmörk . Spurning 4 var með þeim 

hætti að hver þátttakandi gat hakað í marga valmöguleika og því var framkvæmt kí-kvaðrat próf 

(e. pearson chi square) þar sem að einnig var notast við marktæktarmörk minni en 0,05.  

6. Niðurstöður
Hér verður farið yfir niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig og þær túlkaðar út frá hlutföllum 

og eins út frá t- prófi og kí-kvaðrat prófi sem framkvæmt var á flestum spurningnum. Með það 

að markmiði að svara rannsóknarspurningunni hvort marktækur munur sé á kauphegðun X-

kynslóða og Z-kynslóðar á íslenskum markaði ?  

Spurning 1 - Viltu gefa upp póstfang eða símanúmer? 
Spurning 1 var valkvæð og var svarbox þar sem að þátttakendur gátu sett inn símanúmer eða 

tölvupóstfang ef þeir vildu eiga möguleika á að vinna bíómiða. Hér  má sjá auglýsinguna sem 

var notuð á Facebook og Instagram þann 30. október 2019 og  markaðssett á aldurshópinn 14-

24 ára. Fyrir auglýsinguna voru eingöngu komnir um 120 þátttakendur í yngri aldurshópnum 

en um 200 manns í þeim eldri þannig að það var nauðsynlegt að ná þátttakendum í yngra 

menginu allavega í 100 manns og markmiðið náðist þar sem alls svöruðu um 150 manns 

rannsókninni á þessari einu auglýsingu sem stóð yfir í um sólarhring.  
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Mynd 7 Facebook og Instagram auglýsing til Z-kynslóðar þann 30.október 2019 

Spurning 2-  Hvaða ár ertu fædd/ur ? 
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Mynd 8 Spurning 2. Hvaða ár ertu fædd/ur ? Kynslóð X og Z 

Aðeins fleiri tilheyrðu Z-kynslóðinni en munurinn var 57% á móti 43%, eða 279 manns í yngri 

hópnum og 211 manns í þeim eldri, samtals 490 manns sem tóku þátt í rannsókninni.  

Spurning 3 -  Hvert er kyn þitt ? 

Mynd 9 Spurning 3 Hvert er kyn þitt ? Munur á milli kynjanna hjá öllum þáttakendum rannsóknar 

Mynd 10 Spurning 3 Hvert er kyn þitt? Munurinn á kynjahlutfalli á milli kynslóðanna X og Z 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar var kynjahlutfallið sem var alls ekki nægilega jafnt eða í 

heildina 20% karlar og 79% konur og 0,61% óskilgreint kyn. Einnig var munur innan 

kynslóðanna meiri hjá Z-kynslóðinni eða um 13% karlar á móti 86% konur en innan X-

kynslóðar var munurinn aðeins minni eða 29% karlar á móti 71% konur. Mögulega kann það 

að vera að  konur séu viljugri til að taka þátt í svona rannsóknum.  
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Spurning 4 – Hvaða atriði hafa áhrif á val þitt á skyndibita? 

Mynd 11 Spurning 4 – Hvaða atriði hafa áhrif á val þitt á skyndibita? Kynslóð X og Z

Í Spurningu 4 var spurt um hvaða atriði höfðu áhrif á val fólks á skyndibita og um 60% Z-

kynslóðar töldu að það að fjölskylda eða vinur mæli með stað hafi áhrif á valið en 42% hjá X-

kynslóðinni. Einnig voru nokkuð fleiri frá Z-kynslóðinni sem hökuðu við upplýsingar sem ég 

finn sjálf/ur á netinu með því að „googla“  eða um 34% Z-kynslóðar á móti 20% hjá X-

kynslóðar. Ekki margir merktu við að meðmæli á viðkomandi stað væri að finna á netinu hefðu 

áhrif á valið eða einungis 8% hjá Z-kynslóðinni og 14% hjá X-kynslóðinni. Greinilegt er að Z-

kynslóðin sig bregðast betur við tilboðum eða afsláttum eða tæp 69% á móti 40% hjá X- 

kynslóðinni sem er í samræmi við lífskeið kynslóðanna sem getur endurspeglast í því að X-

kynslóðin hefur almennt meiri peninga á milli handanna vegna aldurs. Það sem kannski kemur 

mest á óvart er að um 81% af Z-kynslóðinni telja að tryggð við viðkomandi skyndibitastað 

skipti máli við valið á móti rúmum 66% hjá  X-kynslóðinni. En samkvæmt rannsóknum sem 

hafa verið gerðar á kynslóðunum þá er Z-kynslóðin ekki talin mjög trygg vörumerkjum á meðan 

X-kynslóðin er líklegri til að vera trygglynd vörumerkjum. En einnig hafa rannsóknir sýnt að

vörumerkjatryggð hefur verið að dvína í heimunum almennt (Olson & Peter, 2010). Það getur 

þó verið mismunandi eftir vöruflokkum og tegund kaupa hverju sinni eins og sjá má hér. En 

þessar niðurstöður geta einng bent til þess að fólk hugsi sig ekki mikið um þegar velja á 

skyndibita, þetta eru yfirleitt kaup sem að neytendur leggja ekki mikla vinnu við að velja og því 

hefði mögulega þurft að hafa annan möguleika hér sem væri t.d: „ég nenni ekki að spá mikið í 

það hvar ég kaupi mér skyndibita“ . Nánast sömu hlutföll voru við möguleikanum um hvort 

staðsetning staðar skipti máli eða um 58% hjá báðum kynslóðum. Varðandi hvort að góð 
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þjónusta skipti máli við val staðar þá hökuðu 48% Z-kynslóðar í þann möguleika á móti 34% 

hjá X-kynslóðinni. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi kom í ljós að það var marktækur munur á 

kynslóðunum á öllum atriðum spurningar 4 fyrir utan staðsetningu.  

Spurning nr. 4, niðurstaða: 

Z-kynslóðin er marktækt líklegri heldur en X-kynslóðin til að velja sér skyndibitastað út frá

neðangreindum þáttum: 

 Fjölskylduvinur eða vinur sem mælir með viðkomandi stað (60% töldu það skipta frekar

miklu eða mjög miklu máli við valið).

 Bregðast við tilboði eða afslætti (69% töldu það skipta frekar miklu eða mjög miklu máli við valið).

 Tryggð við viðkomandi stað (81% töldu það skipta frekar miklu eða mjög miklu máli við valið)

 Góð þjónusta (48% töldu það skipta frekar miklu eða mjög miklu máli við valið).

 Að það sé hægt að kaupa skyndibitann á netinu (15% töldu það skipta frekar miklu eða mjög

miklu máli við valið).

X-kynslóðin er marktækt líklegri heldur en Z-kynslóð til að velja sér skyndibita út frá

neðangreindum þáttum: 

 Meðmæli með viðkomandi stað á netinu (14% töldu það skipta frekar miklu eða mjög miklu máli við

valið)

Mynd 12 Spurning 5. Niðurstaða kí-kvaðrat prófs á marktæktum mun á kynslóðunum
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Mynd 13 Spurning 5 - Hversu mikið eða lítið hafa auglýsingar áhrif á val þitt á skyndibita ? Z-kynslóð 

Mynd 14 Spurning 5. Hversu mikið eða lítíð hafa auglýsingar áhrif á val þitt á skyndibita? X-Kynslóð 

Í spurningu 5 var spurt um áhrif auglýsinga á val fólks á skyndibita, þar kom í ljós að mun fleiri 

Z-kynslóðar töldu að auglýsingar á samfélagsmiðlum höfðu mjög mikil eða frekar mikil áhrif

á val þeirra eða 34% á móti 13% hjá X-kynslóðinni. Jafnframt hafði umfjöllun frá aðila á 

samfélagsmiðlum meiri áhrif á val Z-kynslóðar á skyndibita eða tæp 30% á móti 16% hjá X- 

kynslóðinni sem töldu þær hafa frekar mikil eða mjög mikil áhrif. Auglýsingar á netinu höfðu 

ekki mikil áhrif á kynslóðirnar, en aðeins meiri áhrif á Z-kynslóðina eða tæp 17%, á móti 13% 

hjá X-kynslóð sem töldu þær hafa frekar mikil eða mjög mikil áhrif á val sitt. 

Sjónvarpsauglýsingar höfðu svipað mikil áhrif á kynslóðirnar eða 14% hjá Z-kynslóðinni á móti 

Spurning 5 – Hversu mikið eða lítið hafa auglýsingar áhrif á val þitt á skyndibita 
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13% hjá X-kynslóðinni sem töldu það hafa frekar mikil eða mjög mikil áhrif á kaup sín. 

Takmarkanir á þessari spurningu eru að hér var eingöngu verið að spyrja um 

sjónvarpsauglýsingar og hefði einnig þurft að koma fram hvort um Netflix auglýsingar væri að 

ræða eða svipaðar auglýsingar og því getur niðurstaðan hér verið ónákvæm fyrir þá sem að 

horfa ekki á sjónvarp nema í gegnum Netflix, Youtube o.s.frv. Útvarpsauglýsingar höfðu ekki 

mikil áhrif á kynslóðirnar, en aðeins meiri áhrif á val X-kynslóðarinnar eða um 8% á móti 5% 

hjá Z-kynslóðinni. Auglýsingar í blaði eða tímariti höfðu töluvert meiri áhrif á val X-kynslóðar 

eða rúm 17% á móti 6% hjá Z-kynslóðinni. Auglýsingar sendar með tölvupósti höfðu ekki mikil 

áhrif á val þátttakanda eða um 2% hjá Z-kynslóðinni á móti rúmum 6% hjá X-kynslóðinni. 

Auglýsingaskilti höfðu meiri áhrif á Z-kynslóðina eða tæp 15% á móti tæpum 9% hjá X-

kynslóðinni sem töldu þau hafa frekar mikil eða mjög mikil áhrif á val sitt.  

Spurning nr. 5, niðurstaða út frá t- próf. Eftirfarandi auglýsingar voru marktækt líklegri 

til að hafa áhrif á val Z-kynslóðar en X-kynslóðir á skyndibita: 

 Auglýsingar á samfélagsmiðlum (34% Z-kynslóðar sögðu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif).

 Umfjöllun frá aðila á samfélagsmiðlum (30% Z-kynslóðar sögðu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil

áhrif).

Eftirfarandi auglýsingar voru marktækt líklegri til að hafa áhrif á val X-kynslóðar heldur en Z-

kynslóðar: 

 Auglýsingar í blaði eða tímariti (17% X-kynslóðar sögu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif).

Mynd 15 Spurning 5 - Niðurstaða t-prófs til að kanna hvort marktækur munur væri á milli kynslóðanna

Það mældist marktækur munur á milli kynslóðanna í öllum atriðum í spurningu 5 nema 

sjónvarpsauglýsingar, auglýsingar á netinu og úti auglýsingaskilti ( eins og vefborðar) sem 

kom út ómarktækt.  
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Spurning 6 - Með hvaða hætti kaupir þú þér yfirleitt skyndibita? 

Mynd 16 Spurning 6 Með hvaða hætti kaupir þú þér yfirleitt skyndibita? Veldu fleiri en eitt atriði -  Kynslóð Z og X 

Í spurningu 6 var spurt  með hvaða hætti skyndibitinn var keyptur. Þar kom í ljós að 

kynslóðirnar voru nokkuð sammála í svörun og nánast allir, eða um 95% beggja kynslóða sækja 

skyndibitamatinn yfirleitt sjálf í verslun. Jafnmargir frá báðum kynslóðum eða um 22% fá 

matinn sendann heim. En aðeins fleiri sem tilheyra Z-kynslóðinni panta matinn á netinu eða 

rúm 14% á móti rúm 10% hjá X-kynslóð. Helsti munurinn hér var á því að um 34% Z- 

kynslóðarinnar sögðust notast við app við kaupin en 24% X-kynslóðar sögðust gera slíkt hið 

sama. En það er þó nokkuð hátt  hlutfall hjá X-kynslóðinni og ljóst er að það er algengara að 

þessar kynslóðir notist við app heldur en að fara á netið (heimasíður) til að panta skyndibita.  
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Spurning 7 Þegar þú ert óánægð/ur með skyndibita, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert 
þú til að gera eftirfarandi?: 

 

Mynd 17 Spurning 7 Þegar þú ert óánægð/ur með skyndibita hversu líkleg/ur eða ólíklkeg/ur ert þú til að gera 
eftirfarandi?: Kynslóð Z 

 

Mynd 18 Spurning 7 Þegar þú ert óánægð/ur með syndibita, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert þú til að gera 
eftirfarandi?: Kynslóð X 

Í spurningu 7 var spurt hvernig kynslóðirnar myndu bregðast við ef þau væru óánægð með 

skyndibita sem þau hefðu keypt. Þar kom í ljós að mun fleiri Z-kynslóðar eru mjög líklegir eða 

frekar líklegir til að gera ekki neitt þegar þeir eru óánægðir með kaup á skyndibita eða um 68% 

á móti 40% hjá X-kynslóðínni. X-kynslóðin er mun líklegri til að hringja í fyrirtækið og láta 

vita af óánægju sinni eða 46%  á móti 26% . Báðar kynslóðirnar eru mjög ólíklegar til að lýsa 

yfir óánægju sinni á samfélagsmiðlum eða á netinu eða 5% Z-kynslóðar og 7% X-kynslóðar, 
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en 60% X-kynslóðar sögðu þeir vera mjög ólíklegir og um 75% Z-kynslóðar töldu það mjög 

ólíklegt. Hvorugar kynslóðirnar eru líklegar til að gefa umsögn á netinu eða 13% X-kynslóðar 

en um 6% Z-kynslóðar. Um 60% X-kynslóðar voru mjög ólíkleg til þess og um 70% Z-

kynslóðar. Um 25% X-kynslóðar sögðu það mjög líklegt að þau myndu láta vini eða 

fjölskyldumeðlimi vita af óánægju sinni og um 51% töldu það frekar líklegt. Um 36% Z-

kynslóðar töldu það mjög líklegt og tæp 44% töldu það frekar líklegt. Aðeins fleiri X-kynslóðar 

töldu það líklegt eða frekar líklegt að þau myndu senda tölvupóst á fyrirtækið eða 24% X- 

kynslóðar á móti 19% Z-kynslóðar.  

Samkvæmt t-prófi þá er Z-kynslóðin marktækt líklegri til að gera eftirfarandi ef að þau eru 

óánægð með skyndibita sem þau hafa keypt sér heldur en X-kynslóðin: 

 Gera ekki neitt (68% Z-kynslóðar voru mjög líkleg eða frekar líkleg). 

 Láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita (80% Z-kynslóðar voru mjög líkleg eða frekar líkleg). 

Samkvæmt t-prófi þá var X-kynslóðin marktækt líklegri til að gera eftirfarandi ef þau eru 

óánægð með skyndibita sem þau hafa keypt sér heldur en Z-kynslóðin: 

 Hringja í fyrirtækið og láta vita ( 46% X-kynslóðar telja það mjög líklegt eða frekar líklegt). 

 Senda tölvupóst á fyrirtækið (24% X-kynslóðar töldu það mjög líklegt eða frekar líklegt). 

 

Mynd 19 Spurning 7 Niðurstaða úr t-prófi um hvort marktækur munur sé á milli kynslóðanna 

Það mældist marktækur munur á kynslóðunum í öllum atriðum í spurningu 7 eins og sést í 

töflunni hér að ofan. 
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Spurning 8 -  Þegar þú ert ánægð/ur með skyndibita hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert 
þú til að gera eftirfarandi?: 

 
Mynd 20 Spurning 8 Þegar þú ert óánægð/ur með skyndibita, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert þú til að gera 
eftirfarandi?: Z-kynslóð 

 
Mynd 21 Spurning 8 Þegar þú ert ánægð/ur með skyndibita, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert þú til að gera 
eftirfarandi?: X-kynslóð 

Við greiningu á spurningu 8 kom í ljós að aðeins fleiri Z-kynslóðar voru frekar líkleg eða mjög 

líkleg til þess að gera ekki neitt ef þau væru ánægð með skyndibita eða um 70% á móti 62%. 

Mjög fáir í báðum kynslóðum voru líklegir til að hringja í fyrirtækið og lýsa yfir ánægju sinni 

eða um tæp 3% X-kynslóðar á móti 2,5% Z-kynslóðar. Athygli vakti að báðar kynslóðirnar 

töldu það líklegra að þau myndu lýsa yfir ánægju sinni á samfélagsmiðlum eða netinu heldur 

en að gera slíkt hið sama ef þau væru óánægð ( sbr. Spurningu 7).  En 25% X-kynslóðar á móti 
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16% Z-kynslóðar  töldu það frekar líklegt eða mjög líklegt að þau myndu lýsa yfir ánægju sinni 

á á samfélagsmiðlum eða netinu. Einnig var líklegra að báðar kynslóðir myndu gefa 

einkunn/umsögn á netinu ef þau væru ánægð með skyndibita heldur en ef þau væru óánægð. En 

18% frá X-kynslóð töldu það líklegt eða frekar líklegt að þau myndu gefa einkunn/umsög á 

netinu ef þau væru ánægð á móti 10% Z-kynslóðar. Þó nokkur munur var á kynslóðunum 

varðandi spurninguna hversu líkleg þau væru að láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita ef þau 

væru ánægð með skyndibita, eða 52% Z-kynslóðar og 36% X-kynslóðar töldu það mjög líklegt 

og 34% Z-kynslóðar töldu það frekar líklegt og 47% X-kynslóðar. Hér sést mikill munur á 

kynslóðunum varðandi það sem þau telja mjög líklegt og frekar líklegt en samtals eru 

kynslóðirnar með svipað hlutfall á mjög líklegu og frekar líklegu eða 86% hjá Z-kynslóðinni 

og 83% hjá X-kynslóðinni. Mjög ólíklegt var að báðar kynslóðir myndu senda tölvupóst til að 

lýsa yfir ánægju sinni.  

Samkvæmt t-prófi er Z-kynslóðin marktækt líklegri til að gera eftirfarandi ef að þau eru 

ánægð með skyndibita sem þau hafa keypt sér heldur en X-kynslóðin: 

 Gera ekki neitt (70% Z-kynslóðar voru mjög líkleg eða frekar líkleg) 

 Láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita (52% Z-kynslóðar voru mjög líkleg) 

Samkvæmt t-prófi er X-kynslóðin marktækt líklegri til að gera eftirfarandi ef þau eru ánægð 

með skyndibita sem þau hafa keypt sér: 

 Lýsa yfir ánægju sinni á samfélagsmiðlum eða netinu ( 25% X-kynslóðar telja það mjög líklegt eða 

frekar ólíklegt) 

 Gefa einkunn/umsöng á netinu ( 18% X-kynslóðar telja það mjög líklegt eða frekar líklegt) 

 

Mynd 22 Spurning 8 Niðurstður úr t-prófi til að kanna hvort að marktækur munur sé á milli kynslóðanna 

Það mældist marktækur munur á milli kynslóðanna í öllum atriðum í spurningu 8. 
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Spurning 9 - Hefur þú keypt þér síma eða haft áhrif á kaup á síma fyrir þig?  
 

 

Mynd 23 Spurning 9 Hefur þú keypt þér síma eða haft áhrif á kaup á síma fyrir þig? Kynslóð Z og X 

Í spurningu 9 var eingöngu verið að sía þá þátttakendur frá sem að höfðu aldrei keypt sér eða 

haft áhrif á kaup á síma. Þeir sem að svöruðu þessari spurningu neitandi voru um 4% og lauk 

þeirra þátttaka í spurningakönnuninni þar með.  

 

Spurning 10 - Þegar þú keyptir þér síma ( valdir þér síma) hvernig leitaðir þú þér 
upplýsinga um hvaða sími ætti að verða fyrir valinu ?  

 

Mynd 24 Spurning 10 - Þegar þú keyptir þér síma hvernig leitaðir þú þér upplýsinga um hvaða sími ætti að verða fyrir 
valinu ? Kynslóð Z og X 

Við greiningu á spurningu 10 kom í ljós að nánast svipað margir eða 45% Z-kynslóðar og 49% 

X-kynslóðar töldu að þau myndu spyrja vin eða fjölskyldumeðlim hverju þeir mæltu með í 

símum ef þau væru að leita sér upplýsinga. Nokkuð fleiri af Z-kynslóðinni töldu að þau myndu 

leita sér upplýsinga um síma á netinu eða 77% á móti 59% X- kynslóðar. Einnig töldu aðeins 
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fleiri Z-kynslóðar að þeir myndu leita sér upplýsinga um síma með því að skoða ummæli 

annarra á netinu eða rúm 43% á móti tæpum 32% X-kynslóðar. Hvorugum kynslóðunum þótti 

líklegt að þau myndu leita sér upplýsinga um síma með því að hringja í verslanir. Athygli vakti 

að þó nokkuð fleiri innan Z-kynslóðar töldu að þeir myndu fara í verslanir til að leita sér 

upplýsinga um síma eða 68% á móti 53% X-kynslóðar. Svipað margir í báðum kynslóðum töldu 

að þeir myndu fá starfsmann í verslun til að veita sér upplýsingar um síma eða 27% X-kynslóðar 

og 31% Z-kynslóðar. Hér þarf að hafa í huga að hver þátttakandi gat valið fleiri en eitt atriði og 

því prósentu talan ekki 100% á súlunum, en hún sýnir hversu margir af heildinni hökuðu við 

hvert atriði fyrir sig. Í heildina hakaði Z-kynslóðin við 270% atriða sem þýðir að hver og einn 

krossaði við 2,7 atriði að meðaltali á móti 217% X-kynslóðar eða um 2,17 atriði að meðaltali. 

Helstu niðurstöður hér eru að mun líklegra var að Z-kynslóðin myndi leita sér upplýsinga um 

síma á netinu heldur en X-kynslóðin eða 77% á móti 59%. Z-kynslóðin var líklegri til að leita 

sér upplýsinga með því að skoða ummæli/meðmæli annarra á netinu eða 43% á móti 32% X-

kynslóðar. Eins var það áhugavert að sjá að Z-kynslóðin er aðeins líklegri til að fara í 

verslanirnar sjálfar til að skoða símana heldur en X-kynslóðin. 

 

Spurning 11 - Hvaða auglýsingar höfðu áhrif á val þitt á síma?  

 

Mynd 25 Spurning 11 Hvaða auglýsingar höfðu áhrif á val þitt á síma? Z-kynslóðin 
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Mynd 26 Spurning 11 Hvaða auglýsingar höfðu áhrif á val þitt á síma ? X-kynslóðin 

Í spurningu 11 var spurt hvaða auglýsingar höfðu áhrif á val þátttakanda á síma á skalanum 1 – 

5. Það sem var fróðlegast við niðurstöðurnar, var að nánast enginn úr X-kynslóðinni taldi 

auglýsingar hafa mjög mikil áhrif á val sitt á síma á meðan að Z-kynslóðinni fannst þó nokkur 

atriði hafa mjög mikil áhrif á val sitt. Mikill munur var á milli kynslóðanna með auglýsingar á 

samfélagsmiðlum en 25% Z-kynslóðar töldu auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa frekar mikil 

eða mjög mikil áhrif á kaup sín á síma á meðan að 7% X-kynslóðar töldu auglýsingar á 

samfélagsmiðlum hafa frekar mikil áhrif á kaup sín en engir töldu það hafa mjög mikil áhrif frá 

X-kynslóðinni. Umfjöllun frá aðila á samfélagsmiðlum hafði jafnframt mun meiri áhrif á Z-

kynslóðina heldur en X-kynslóðina eða 25% á móti rúmum 8%. Auglýsingar á  netinu eins og 

vefborðar og blogg höfðu frekar mikil eða mjög mikil áhrif á val á síma hjá Z-kynslóðinni í 

rúmum 19% tilfella á móti 12%. Mjög fáir töldu sjónvarpsauglýsingar hafa áhrif á val þeirra og 

bar kynslóðunum saman um það eða um 6% töldu þær hafa frekar mikil eða mjög mikil áhrif. 

Útvarpsauglýsingar höfðu lítil sem engin áhrif á báðar kynslóðir eða rétt um 2%. Örlítið fleiri 

X-kynslóðar  töldu blaðaauglýsingar hafa haft áhrif á val þeirra eða um 15% á móti tæpum 11% 

Z-kynslóðar. Auglýsing í tölvupósti hafði ekki mikil áhrif á þátttakendur eða um rúm 5% Z- 

kynslóðar á móti rúmlega 3% X-kynslóðar. Jafnframt hafði útiauglýsingaskilti lítil áhrif á báðar 

kynslóðir, eða 3% X-kynslóðar og 4% Z-kynslóðar. 

Spurning nr. 5, niðurstaða út frá t- próf : Eftirfarandi auglýsingar voru marktækt líklegri til 

að hafa áhrif á val Z-kynslóðar heldur en X-kynslóðar: 

 Auglýsingar á samfélagsmiðlum ( 34% Z-kynslóðar sögðu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif). 
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 Umfjöllun frá aðila á samfélagsmiðlum (30% Z-kynslóðar sögðu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil 

áhrif). 

Eftirfarandi auglýsingar voru marktækt líklegri til að hafa áhrif á val X-kynslóðar heldur en Z-

kynslóðar: 

 Auglýsingar í blaði eða tímariti ( 16% X-kynslóðar sögðu þær hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif). 

 

Mynd 27 Spurning 11 Niðurstaða úr t-prófi um hvort marktækur munur sé á milli kynslóðanna 

Það mældist marktækur munur á milli kynslóðanna á 5  þáttum í spurningu 11, þær 

auglýsingar sem höfðu ekki marktæk áhrif á mun á milli kynslóðanna voru auglýsingar á 

netinu(vefborðar,heimasíður), sjónvarpsauglýsingar og úti auglýsingaskilti.  

Spurning 12-  Með hvaða hætti keyptir þú símann ?  

 

Mynd 28 Spurning 12 Með hvaða hætti keyptir þú símann ? Kynslóð Z og X 
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Í spurningu 12 var spurt með hvaða hætti síminn var keyptur og voru niðurstöður nokkuð 

svipaðar  milli kynslóðanna. Þó voru aðeins fleiri sem versluðu símann sinn erlendis af Z-

kynslóðinni eða 16 % á móti 9% en lang flestir versluðu símann sinn hér heima í versluninni 

sjálfri eða 77% X-kynslóðar og 73% Z-kynslóðar.  

 

 Spurning 13-  Hvaða atriði skiptu máli við val þitt á síma ?  

 

Mynd 29 Spurning 13 Hvaða atriði skiptu máli við val þitt á síma? Z-Kynslóð 

 

Mynd 30 Spurning 13 Hvaða atriði skiptu máli við val þitt á síma? X-kynslóð 

Í spurningu 13 er spurt hvaða atriði höfðu áhrif á val símakaupandans. Í ljós kom að aðeins 

fleirum af Z-kynslóðinni þótti verð skipta mjög miklu máli, eða 23% á móti tæplega 15% af X-

kynslóðinni. En X-kynslóðinni þótti verð skipta frekar miklu máli í rúmum 52% tilvika og í 



 
 

53 

tæpum 47% tilvika hjá Z-kynslóðinni. Ef við tökum saman samtölur frá þeim sem töldu það 

skipta mjög miklu máli eða frekar miklu máli, þá var X-kynsóðin með 67% og Z-kynslóðin í 

70% tilvika, og því nánast á pari þegar það er lagt saman. Z-kynslóðin þótti gæði skipta mjög 

miklu máli í 63% tilvika, á móti 49% tilvika hjá X-kynslóðinni. En 49% X-kynslóðar þóttu 

gæði skipta frekar miklu máli, á móti 34% hjá Z-kynslóðinni. Vörumerkið skipti Z-kynslóðina 

mjög miklu máli í 39% tilvika á móti 31% tilvika hjá X-kynslóðinni. En mun fleiri frá X-

kynslóðar taldi vörumerkið skipta frekar miklu máli við val sitt, eða  í 42% tilvika á móti 29% 

Z-kynslóðar. Kynslóðirnar voru nánast alveg á pari í spurningunni um hvort að góð þjónusta 

skipti mjög miklu eða frekar miklu máli við valið á síma, eða í um 67% tilvika. Jafnframt skiptu 

meðmæli frá öðrum þær svipað miklu máli, eða mjög miklu og frekar miklu máli í 59% tilvika 

hjá X-kynslóðinni og 56% tilvika hjá Z-kynslóðinni. Það kom kannski ekki mikið á óvart að 

það að vilja líkjast öðrum skipti Z-kynslóðina meira máli heldur en X-kynslóðina, en Z-

kynslóðin taldi það að síminn væri vinsæll og að „allir ættu svona síma“  hafa áhrif á val sitt á 

síma í um 28% tilvika á móti 12 % tilvika hjá X-kynslóðinni. Það skipti 18% Z-kynslóðar og 

11% X-kynslóðar mjög miklu máli að hægt væri að nálgast upplýsingar um símann á netinu og 

nánast sama hlutfall á milli kynslóðanna eða í kringum 42% taldi það skipta frekar miklu máli. 

Að það væri hægt að kaupa símann í vefverslun skipti hvorugar kynslóðirnar miklu máli við 

val þeirra á síma en þó kom á óvart að X-kynslóðin taldi það aðeins mikilvægara heldur en Z-

kynslóðin eða í 16% tilvika á móti 11 %.  

Spurning nr. 13, niðurstaða út frá t- prófi : Efirfarandi atriði voru marktækt líklegri til að 

hafa áhrif á val Z-kynslóðar en X-kynslóðar á símakaupum: 

 Síminn væri vinsæll/allir í kringum mig eiga svona síma (28% Z-kynslóðar sögðu það hafa mjög 

mikil eða frekar mikil áhrif á val sitt ). 

 

Mynd 31 Spurning 13 Niðurstöður t-prófs þegar kannað var hvort að marktækur munur væri á milli kynslóðanna 

Eins og sést á töflu hér að ofan þá voru þrjú atriði sem mældust með marktækum mun á milli 

kynslóðanna sem atriði sem höfðu áhrif á val þeirra á síma,  þau atriði voru gæði, að síminn 

væri vinsæll, auðvelt að finna upplýsingar um símann á netinu.   
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Spurning 14 - Þegar þú ert óánægð/ur með síma sem þú hefur keypt, hversu líkleg/ur 
eða ólíkleg/ur ert þú til að gera eftirfarandi?: 

 

Mynd 32 Spurning 14 Þegar þú ert óánægð/ur með síma sem þú hefur keypt, hversu......?: Kynslóð Z 

 

Mynd 33 Spurning 14 Þegar þú ert óánægð/ur með síma sem þú hefur keypt, hversu.....?: X-Kynslóðin 

Í spurningu 14 var verið að leitast eftir því hver munurinn væri á hegðun kynslóðanna eftir 

kaupin eða á eftirkaupaáhrifunum ef að óánægja ríkti með kaupin. Í ljós kom að Z-kynslóðin er 

mjög líkleg eða frekar líkleg til að gera ekki neitt í 35% tilvika á móti 31% tilvika hjá X-

kynslóðinni, en þó er hlutfall þeirra sem telja það mjög líklegt þó nokkuð hærra hjá Z-

kynslóðinni heldur en X-kynslóðinni. X-kynslóðin er frekar líkleg eða mjög líkleg til að hringja 

í fyrirtækið og láta vita í 59% tilvika á móti 44% tilvika hjá Z-kynslóðinni, og var X-kynslóðin 

mun hærra hlutfall þeirra sem töldu það mjög líklegt. Svipað fáum innan beggja kynslóða fannst 

frekar líklegt eða mjög líklegt að þau myndu lýsa yfir óánægju sinni á samfélagsmiðlum eða 

11% X-kynslóðar og 12% Z-kynslóðar. 14% Z-kynslóðar á móti 16% X-kynslóðar töldu það 
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frekar líklegt eða mjög líklegt að þau myndu gefa einkunn eða umsögn á netinu. Z-kynslóðin 

var frekar líkleg eða mjög líkleg til að láta fjölskyldu eða vini vita af óánægju sinni eða í 86% 

tilvika á móti 82% tilvika hjá X-kynslóð, en mun hærra hlutfall Z-kynslóðar taldi það mjög 

líklegt. Mjög svipað hlutfall kynslóðanna taldi frekar líklegt eða mjög líklegt að þau myndu 

senda tölvupóst á fyrirtækið eða 39% Z-kynslóðar á móti 41% X-kynslóðar.  

Z-kynslóðin er marktækt líklegri samkvæmt t-prófi til að gera eftirfarandi ef að þau eru 

óánægð með síma sem þau hafa keypt sér heldur en X-kynslóðin: 

 Gera ekki neitt (35% Z-kynslóðar voru mjög líkleg eða frekar líkleg). 

 Láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita (86% Z-kynslóðar voru mjög líkleg eða frekar líkleg). 

X-kynslóðin er marktækt líklegri til að gera eftirfarandi ef þau eru óánægð með síma sem þau 

hafa keypt sér heldur en Z-kynslóðin: 

 Hringja í fyrirtækið og láta vita (59% X-kynslóðar telja það mjög líklegt eða frekar líklegt). 

 

Mynd 34 Spurning 14 Niðurstöður t-próf til að kanna hvort marktækur munur væri milli kynslóðanna 

Það mældist marktækur munur á kynslóðunum í þremur atriðum af sex varðandi hegðun  ef 

óánægja ríkti með kaup á síma, þau atriði voru, að gera ekki neitt, hringja í fyrirtækið og láta 

vini eða fjölskyldumeðlimi vita af óánægjunni 
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Spurning 15-  Þegar þú er ánægð/ur með síma sem þú hefur keypt þér, hversu líkleg/ur 
eða ólíkleg/ur ert þú til að gera eftirfarandi?: 

 

Mynd 35 Spurning 15 Þegar þú ert ánægð/ur með síma sem þú hefur keypt, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert þú til að 
gera eftirfarandi:? Z-kynslóð 

 
Mynd 36 Spurnig 15 Þegar þú ert ánægð/ur með síma sem þú hefur keypt, hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur ert þú til að 
gera eftirfarandi?: X-kynslóð 

Z-kynslóðin er frekar líkleg eða mjög líkleg til að gera ekki neitt í 74% tilvika og X-kynslóð í 

69% tilvika ef þau eru ánægð með síma sem þau hafa keypt sér. Báðar kynslóðirnar eru frekar 

ólíklegar eða mjög ólíklegar til að hringja í fyrirtækið og lýsa yfir ánægju sinni en Z-kynslóðin 

er mjög ólíkleg til að hringja í tæpum 80% tilvika á móti 63% tilvika hjá X-kynslóðinni. Hvorki 

X-kynslóðin né Z-kynslóðin voru líkleg til að lýsa yfir ánægju sinni á samfélagsmiðlum eða í 

16% tilvika hjá Z-kynslóðinni á móti 14% tilvika hjá X-kynslóðinni. Í um 11% tilvika var Z-
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kynslóðin mjög líkleg eða frekar líkleg til að gefa einkunn eða umsögn á netinu á móti um 13% 

tilvika hjá X-kynslóðinni. Z-kynslóðinvar mjög líkleg eða frekar líkleg til að láta vini eða 

fjölskyldumeðlimi vita ef þau væru ánægð með farsímakaup í 81% tilvika á móti 78% tilvika 

hjá X-kynslóðinni Hvorki X-kynslóðin né Z-kynslóðin voru líkleg til að senda tölvupóst ef þær 

væru ánægð með farsímakaup.  

 

Mynd 37 Spurning 15 Niðurstöður t-prófs til að kanna hvort marktækur munur væri á kynslóðunum 

Hvorki kynslóð X né Z voru líkleg til að aðhafast nokkuð ef þau væru ánægð með 

farsímakaup, en þó mælist marktækur munur á þremur atriðum af sex á milli kynslóðanna sem 

er að hringja í fyrirtækið og láta vita en X-kynslóðin er aðeins líklegri til að gera það heldur 

en Z-kynslóðin. X-kynslóðin er líklegri til að lýsa yfir ánægju sinni á samfélagsmiðlum. 

Einnig var X-kynslóðin líklegri til að gefa einkunn/umsögn á netinu heldur en Z-kynslóðin. 

Hér þarf að hafa í huga að báðar kynslóðir voru mjög ólíklegar til að aðhafast mikið við 

ánægju á símakapum annað en það að láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita sem að mældist 

ekki marktækt og því má segja að báðar kynslóðirnar eru ólíklegar til að bregðast við 

símkaupum sem þau eru ánægð með, en þó má greina marktækan mun á hegðun kynslóðanna 

á fyrrgreindum atriðum.  

Spurning 16 -  Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að varan eða þjónustan sem þú ert 
að kaupa komi frá fyrirtæki sem lætur sig umhverfismál varða? 
 

 

Mynd 38 Spurning 16 Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að varan eða þjónustan sem þú ert að kaupa komi frá 
fyrirtæki sem lætur sig umhverfismál varða? Kynslóð Z og X 
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Kynslóðirnar voru nokkuð sammála um hvort að umhverfismál skiptu þau máli þegar þau 

versluðu sér vörur og töldu 59% beggja kynslóða það skipta frekar miklu eða mjög miklu máli. 

Í öllu falli voru kynslóðirnar nokkuð sammála í þessari spurningu og er óhætt að fullyrða að 

það sé ekki marktækur munur á milli þeirra þegar kemur að mikilvægi þess að fyrirtæki séu 

umhverfisvæn. 

 

Spurning 17 - Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að varan eða þjónustan sem þú ert 
að kaupa komi frá fyrirtæki sem styrkir góðgerðarmál? 

 

Mynd 39 Spurning 17 Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að varan eða þjónustan sem þú ert að kaupa komi frá 
fyrirtæki sem styrkir góðagerðarmál? Kynslóð Z og X 

Það skipti Z-kynslóðina aðeins meira máli en X-kynslóðina að fyrirtækið sem þau væru að 

versla við tækju þátt í að styrkja góðgerðarmál eða 42% Z-kynslóðar töldu það skipta frekar 

miklu eða mjög miklu máli á móti 32% hjá X-kynslóðar. 10% Z-kynslóðar taldi það skipta 

mjög miklu máli en X-kynslóðin í 5% tilvika. Kynslóðirnar voru nokkuð sammála á hvorki né 

en þó nokkuð fleiri hjá X-kynslóðinni töldu það skipta frekar litlu eða mjög litlu máli eða 23 % 

X-kynslóðar á móti 13% Z-kynslóðar. Því er ljóst að munurinn á milli kynslóðanna í þessari 

spurningu er áberandi meiri heldur en í fyrri spurningunni um umhverfismálin.   
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7. Umræður

Þó nokkuð fleiri af Z-kynslóðinni sögðu upplýsingar sem þeir fengju með því að ,,googla‘‘ um 

matinn hefði áhrif á val þeirra eða 34% á móti 20%. Mun fleiri af Z-kynslóðinni bregðast við 

afsláttum og tilboðum á skyndibita eða 69% á móti 40%. Tryggð við ákveðinn skyndibitastað 

skipti fleiri af yngri kynslóðinni máli við val þeirra eða 81%  á móti 66%, sem eru mjög 

áhugaverðar niðurstöður í ljósi þess að  X-kynslóðin á að vera, samkvæmt rannsóknum 

vörumerkjatryggari heldur en Z-kynslóðin. En það getur líka bent til þess að fólk hugsar sig 

ekki mikið um þegar velja á skyndibita, sem eru yfirleitt kaup sem að neytendur leggja ekki 

mikla vinnu í að velja og því hefði mögulega þurft að hafa annan möguleika hér sem væri t.d. 

ég nenni ekki að spá mikið í hvar ég kaupi mér skyndibita. Einnig má ætla að Z-kynslóðin kaupi 

sér meiri skyndibita heldur en X-kynslóðin  

Niðurstöður þeirra spurninga sem að sýndu fram á mikinn mun á milli kynslóðanna var 

helst  munurinn á kynslóðunum þegar kom að áhrif þeirra af auglýsingum á samfélagsmiðlum. 

En Z-kynslóðin sögðu að auglýsingar á  samfélagsmiðlum höfðu áhrif á val þeirra í 34% tilvika 

á móti 13% hjá X-kynslóðinni sem er næstum því þrefalt meiri áhrif á Z-kynslóðina. Z-

kynslóðin telur auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa mjög mikil áhrif á val sitt á skyndibita og 

farsímakaupum í um 25% tilvika á meðan að Z-kynslóðin telur þær í engum tilfellum hafa mjög 

mikil áhrif á val sitt. Að auki hafði umfjöllun frá aðila á samfélagmiðlum um helmingi meiri 

áhrif á val Z-kynslóðar á skyndibita eða tæp 30% á móti 16%. Gefa þessar niðurstöður tilefni 

til frekari skoðunar á efninu. Niðurstöður sem komu síður á óvart var t.d. varðandi auglýsingar 

í tímaritum og blöðum þar sem að X-kynslóðin sagði þær hafa áhrif á sig í 17% tilvika á meðan 

að 6% Z-kynslóðar telja hið sama.  

Þegar að kom að spurningunum um óánægju um kaup þá er Z-kynslóðin mun líklegri til 

að gera ekki neitt eða í 35% tilvika þegar um er að ræða óánægju með farsímakaup og í 68% 

tilvika þegar um var að ræða óánægju með skyndibitakaup. Z-kynslóðin er einnig líklegri til að 

láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita heldur en X-kynslóðin, og sögðust 86% Z-kynslóðar  vera 

frekar líkleg eða mjög líkleg til að láta vini eða ættingja vita af óánægju sinni á farsímakaupum 

og í 76% tilvika þegar óánægja væri með skyndibitakaup. Það sem er umhugsunarefni er hvað 

Z-kynslóðin virðist ekki vera líkleg til að aðhafast nokkuð þegar að þau eru óánægð með

skyndibita- eða farsímakaup nema það að láta vini eða fjölskyldumeðlimi vita þegar þau eru 

óánægð með kaup. Hér þurfa fyrirtæki að leita leiða til að fá Z-kynslóðina sérstaklega til að láta 

í ljós óánægju sína til fyrirtækisins í stað þess að láta eingöngu vini og fjölskyldu vita. Fyrirtæki 

þurfa þá að finna út með hvaða hætti kynslóðin vill láta vita af óánægju sinni. En það kom í ljós 



 
 

60 

að X-kynslóðin var líklegri til að velja það að hringja í fyrirtækið ef þau væru óánægð heldur 

en Z-kynslóð eða í 46% tilvika á móti 26% hjá yngri kynslóðinni. Helmingi fleiri voru þó 

líklegri til að aðhafast ekki neitt ef um ánægju væri að ræða heldur en óánægju eða í um 70% 

Z- kynslóðar og 62% eldri kynslóðar voru frekar líklegir eða mjög líkleg til að gera ekki neitt 

ef um ánægju um skyndibitakaup væri að ræða og svipað var hlutfallið þegar um ánægju með 

farsímakaup var að ræða. Báðar kynslóðir voru mjög eða frekar líklegar til að láta vini eða 

fjölskyldumeðlimi vita eða í kringum 80% á bæði farsíma- og skyndibitakaupum, en í báðum 

tilvikum var mun meira hlutfall Z- kynslóðar sem töldu það mjög líklegt í stað frekar líklegt en 

samanlagt á valmöguleikunum mjög líklegt og frekar líklegt voru kynslóðirnar nánast á pari.   

Ánægja viðskiptavina er forsenda viðskiptavinatryggðar og það kostar fyrirtæki 

margfallt minna að viðhalda núverandi viðskiptavinum en að sækjast alltaf í það að ná í nýja 

og því skiptir máli að fyrirtæki leitist við að halda í núverandi viðskiptavini sína (Olson & Peter, 

2010). Fyrirtæki þurfa að leggja upp úr því að viðskiptavinir þess láti þá vita ef þau eru óánægð 

því að þannig ná fyrirtækin að bæta sig og eins þá fá þau tækifæri til að gera viðskiptavininn 

trygglyndari.  

Marktækur munur á milli kynslóðanna mældist í 67% tilvika á þeim atriðum sem að 

mæld voru í tölfræðiprófun og eru það jafnvel meira afgerandi niðurstöður en ætla mætti, en 

það sem að kom líka í ljós var hvað Z-kynslóðin var mun meira afgerandi í svörun og svöruðu 

frekar ,,mjög miklu máli‘‘ eða ,,frekar miklu máli‘‘ í næstum öllum þáttum rannsóknarinnar. 

Þegar valkostir voru fleiri en einn þá hakaði Z-kynslóðin oftar í fleiri þætti en kynslóð X sem 

sýnir einnig ákveðinn mun á hegðun eða upplifun kynslóðanna. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að miðað við svörun hjá kynslóðunum þá þurfa fyrirtæki að leggja sig fram við að 

koma auga á breytingu á hegðun nýrra kynslóða. Þau þurfa að fylgjast náið með því hvernig 

kaupendur þeirra leita eftir upplýsingum, meta valkosti, kaupa vörur og meta síðan áhrif á 

kaupunum til að geta aðlagað vörur sínar og markaðsaðgerðir  að viðskiptavinum sínum.  

 

 Tillögur 
Áhugavert væri að skoða áfram Z-kynslóðina á íslenskum markaði, sér í lagi í ljósi þess að 

rannsóknir sýna að hegðun þeirra er að hafa gríðarleg áhrif á kaupendur almennt og því skiptir 

máli fyrir fyrirtæki að átta sig á hegðun þeirra og tryggja að þeir séu að hanna vöruframboð og 

haga markaðssetningu sinni með þeim hætti að markhópurinn þeirra tengi við þau og sjái virði 

í því að eiga í samskiptum við fyrirtækið. Það væri því áhugavert að gera rannsókn sem fæli í 

sér greiningu á nokkrum kynslóðum og velja þá t.d. Z-kynslóðina, aldamótakynslóðina og X-

kynslóðina þar sem sett yrði raunverulegt verkefni fyrir þátttakendur úr öllum kynslóðum og 
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þau yrðu látin kaupa vöru sem dæmi og hægt væri að skoða skrefin þeirra sem þau tækju í 

tölvunni á meðan. Þannig væri hægt að kanna með enn betri hætti hvernig kynslóðirnar hegðuðu 

sér í kaupferlinu, einnig hve mikið þær leituðu að upplýsingum og með hvaða hætti þau svo 

tóku ákvörðun og kaup o.s.frv. Mögulega er hægt að nýta tæknina til að kanna þetta með betri 

og árangursíkari hætti en venjulegar spurningakannanir. 

Einnig væri áhugavert að kafa betur í þá þætti sem mældust með marktækum mun á 

milli kynslóðanna í þessari rannsókn og sérstaklega þar sem að munurinn var mikill. 

Hversvegna telur t.d. Z-kynslóðin að þau bregðist betur við auglýsingum almennt heldur en 

eldri kynslóðin, og þá sér í lagi á auglýsingum á samfélagsmiðlum?  Er það raunverulega raunin 

eða er þetta mismunur á upplifun kynslóðanna? Rannsóknir benda til þess að X-kynslóðir séu 

að líkjast þeim yngri (Fromm og Read, 2018), en munurinn á milli kynslóðanna í þessari 

rannsókn er þó nokkuð mikill. Við vitum þó ekki með þessari rannsókn hvort að munurinn á 

milli þeirra hafi breyst á milli ára og hafi jafnvel verið meiri fyrir um nokkrum árum síðan. Því 

væri áhugavert að gera rannsókn svipaða og þessa eftir 1-2 ár og meta hvort að munurinn á milli 

kynslóðanna væri farinn að minnka eða breytast. Í einhverjum tilvikum líkist Z-kynslóðin 

einnig þeim eldri þegar kemur að atriðum sem hafa áhrif á hvar kaupendur eru staddir í lífsskeiði 

sínu sem breytist með auknum aldri og hafa þar kynslóðir ekkert með það að gera. Fyrirtæki 

gætu nýtt rannsóknina til að koma auga á sameiginlega þætti eða gildi kynslóðanna. Því má 

segja að þessa rannsókn væri einnig hægt að nýta til að koma auga á þá sameiginlega þætti sem 

að kynslóðirnar deila, eða þá sem mælast ekki með marktækum mun í þessari rannsókn og 

örðum rannsóknum.  

 Mjög áhugavert væri að sjá rannsókn á því hversvegna Z-kynslóðin (samkvæmt þessari 

rannsókn) leitar í mun fleiri tilvikum frekar til fjölskyldu og vina ef þau eru óánægð með kaup 

í stað þess að leita til fyrirtækisins. Eru fyrirtæki að koma til móts við þessa kynslóð hvað varðar 

greitt aðgengi að kvörtunum til fyrirtæksins? Áhugavert væri því að skoða kynslóðirnar út frá 

þjónustu og með hvaða hætti kynslóðirnar kjósa að kvarta.  

Síðast en ekki síst þá væri áhugavert að gera rannsókn sem fæli í sér athugun á milli 

kynslóða á því sem gerist áður en uppgötvun á þörf kemur hjá neytandanum og skoða muninn 

á milli Z-kynslóðar annarsvegar og jafnvel aldamótakynslóðar hinsvegar. Rannsóknin þyrfti að 

hafa það að markmiði að komast að því hvernig markaðsfólk getur haft áhrif á ferli Z- kynslóðar 

þegar þeir leita sér að innblæstri fyrir næstu kaupum. Hafa þarf þó í huga að rannsóknir um 

þetta ferli Z-kynslóðarinnar á Íslandi hafa ekki verið gerðar eftir því sem að höfundur kemst 

næst og því gæti þetta atriði ekki átt við íslenska neytendur en engu að síður væri það þess virði 
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að komast að því hvort svo sé eins og þá með hvaða hætti markaðsfræðingar geta nýtt sér þetta 

skref Z-kynslóðar og tekið tilllit til þess í markaðsstarfi sínu. 
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