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Útdráttur 

Framboð á matvöruverslunum hefur aukist til muna síðastliðna áratugi og standa 

neytendur frammi fyrir fjölmörgum möguleikum þegar versla á inn fyrir heimilið. Ýmsir 

þættir á borð við verð, úrval og gæði hafa áhrif á valið. Viðfangsefni þessarar rannsóknar 

er að kanna hvaða þættir það eru sem neytendur meta mikilvægasta þegar kemur að því 

að velja matvöruverslun. Ásamt þessum almennu þáttum var kannað hvaða þættir það 

eru sem viðskiptavinir Fjarðarkaupa meta mikils enda sker verslunin sig töluvert úr 

fjöldanum á þessum markaði. Framkvæmd var megindleg rannsókn sem 342 einstaklingar 

tóku þátt í, konur voru 63,9% þátttakenda og karlar 36,1%. Þátttakendur voru á öllum 

aldri, þó fæstir undir 25 ára. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þeir þættir sem þátttakendur líta helst til þegar velja á 

matvöruverslun eru verð, gæði og það að geta verslað allt í einni verslun. Úrval og 

staðsetning verslunar var einnig á meðal þátta sem þátttakendur mátu sem mikilvæga. 

Þessar niðurstöður svipa mjög til fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið á sama efni. 

Áhugavert þótti að ekki fannst marktækur munur eftir aldri og þess að nýta sér 

sjálfsafgreiðslukassa í matvöruverslunum. Þegar kom að þáttum sem snéru að 

Fjarðarkaupum voru það sérdeildir á borð við Fræið sem stóðu upp úr. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta komið sér vel þegar kemur að því að skipuleggja markaðsaðgerðir 

matvöruverslana. Þær gefa til kynna hvað það er sem neytendur kalla eftir og því 

ákjósanlegt að stýra markaðsaðgerðum samkvæmt því. 
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1  Inngangur 

Aðgangur Íslendinga að matvöruverslunum hefur breyst mikið á síðastliðnum áratugum. 

Kaupmaðurinn á horninu, mjólkurbúðin, fiskbúðin og slátrarinn voru þau form verslunar 

sem Íslendingar þekktu. Á þessum stöðum voru vörurnar afgreiddar yfir borðið á meðan 

sjálfsafgreiðsla tíðkast í því verslunarformi sem Íslendingar þekkja í dag. Með tilkomu 

stórmarkaða á borð við Hagkaup breyttist landslagið mikið og landsmönnum stóð til boða 

að kaupa inn alla matvöru á einum stað. Enn meiri breytingar áttu sér stað þegar fyrsta 

verslun Bónus opnaði árið 1989 með nýja hugsun, lágvöruverðsverslun. Stórmarkaðir og 

verslunarkeðjur hafa aukið markaðshlutdeild sína jafnt og þétt undanfarin ár og eru nú 

ráðandi á markaði matvöruverslunar á Íslandi (Lýður Björnsson, 2005). 

Örfáar verslanir sem svipa til kaupmannsins á horninu eru eftir á landinu og má 

þar nefna Pétursbúð og Rangá. Í hópi matvöruverslana má þó segja að Fjarðarkaup skeri 

sig úr fjöldanum. Þar er haldið í gömul gildi og mætti segja að hún sé sambland 

kaupmannsins á horninu og stórmarkaðs. Verslunin heldur í sérstöðu sína með hóflegum 

breytingum og nútímavæðingu í gegnum árin og er hún einnig ólík samkeppninni á þann 

hátt að halda einungis úti einni verslun undir sínu nafni. Verslunin er með hærra 

þjónustustig en gengur og gerist í stórmörkuðum meðal annars í formi fjölda starfsmanna 

í verslun og sérvöru af ýmsu tagi til að mynda búsáhöld og fatnað. Sérstakar einingar eru 

innan hennar með heilsu- og hannyrðavörum, kjöt- og fiskborð ásamt því að þar er að 

finna veglegt úrval sælkeravöru á borð við sjaldgæfa osta og framandi krydd sem er erfitt 

að nálgast annars staðar.  

Þegar kemur að vali á matvöruverslun geta margir þættir haft áhrif og geta þeir 

þættir sem vega þyngst verið mismunandi á milli neytenda. Á meðan einn telur verð vera 

þann þátt sem vegur þyngst geta aðrir litið til vöruúrvals, þjónustustigs í versluninni, 

vörugæða, opnunartíma og aðgengis. Aðrir þættir sem geta haft áhrif á valið eru tryggð 

og félagslegir þættir á borð við tekjur og aldur (Reutterer og Teller, 2009; Uusitalo, 2001; 

Carpender og Moore, 2006; Kahn og McAlister, 1996; Wong og Dean, 2009; Baltas og 

Papastathopoulou, 2003; Mitchell og Harris, 2005). 
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir eru mikilvægir í huga 

neytenda þegar kemur að matvöruverslunum með áherslu á hvort þjónusta á borð við þá 

sem nefnd er hér að ofan, gæði þjónustunnar og þeirrar vöru sem boðið er uppá og úrval 

spili þar stóran þátt. Rannsóknin gefur hugmynd um hvaða þættir það eru sem 

viðskiptavinir kalla eftir og kunna að meta þegar kemur að þjónustu, gæðum og vöruúrvali 

í stórmörkuðum. Auk þess verður kannað hvaða þættir það eru sem viðskiptavinir eru 

síður að leitast eftir og því tækifæri fyrir verslunareigendur að laga sig að þörfum 

viðskiptavina sinna og með því aðgreina sig enn frekar frá samkeppnisaðilum. Einnig 

verður kannað viðhorf til nokkurra þátta sem einkenna Fjarðarkaup og þá þjónustu og 

úrval sem verslunin bíður upp á. 

Fræðileg umfjöllun í upphafi verkefnisins fer yfir kauphegðun, tryggð, samval 

markaðsráða, staðsetningu og aðgreiningu á markaði ásamt mikilvægi þess að bregðast 

við breyttu umhverfi hvort sem það á við um þarfir viðskiptavina eða aðgerðir 

samkeppnisaðila. Því næst verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og niðurstöður 

hennar. Að lokum eru umræður um rannsóknina og takmarkanir hennar settar fram. 
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2 Kauphegðun 

Kauphegðun neytanda er samkvæmt Kotler o.fl. (2008) sú hegðun sem endanlegur 

neytandi, einstaklingur og heimili sem kaupa vörur eða þjónustu til persónulegra nota 

sýnir þegar vörur eða þjónusta er keypt. Allir þessir neytendur samanlagðir mynda 

neytendamarkað. Neytendamarkað sem samanstendur af rúmlega sjö milljörðum 

einstaklinga (Kotler o.fl,. 2008) 

Þegar skoða á kauphegðun eru sex spurningar sem hafa ber í huga: Hvað kaupa 

neytendur? Hvar kaupa þeir? Hvenær kaupa þeir? Hversvegna kaupa þeir? Hvernig kaupa 

þeir? Hver kaupir? Ásamt þessu er mikilvægt að markaðsrannsakendur komist að því hvað 

er í svarta boxi neytanda Kotler o.fl. (2008) sem er skýrt á mynd 1. 

 

Mynd 1. Frá hvata til viðbragða (Kotler o.fl., 2008, bls. 239) 

Helsta spurning sem markaðsrannsakendur standa frammi fyrir er: „Hvernig bregðast 

neytendur við hinum ýmsu tilraunum til að ná til þeirra?“ Upphafspunkturinn er módelið, 

sjá mynd 1, það sýnir að markaðsaðgerðir og aðrir hvatar koma inn í „svarta box“ 

neytandans og kalla fram ákveðin viðbrögð. Markaðsráðar, sem farið verður nánar yfir 

hér að neðan, sem og aðrir mikilvægir hvatar í umhverfi neytandans sem eru 

efnahagslegir, tæknilegir, pólitískir og menningarlegir fara inn í „svarta box“ hans þar sem 

þeir breytast í safn sýnilegra viðbragða; Val á vöru, val á vörumerki, val á söluaðila, 

tímasetningu kaupa og upphæð kaupa (Kotler o.fl,. 2008). 

Það sem markaðsrannsakendur vilja skilja er hvernig hvatarnir breytast í viðbrögð 

í „svarta boxi“ neytandans, sem samanstendur af tveimur þáttum. Fyrst hafa 

karaktereinkenni neytandans áhrif á hvernig hann skynjar og bregst við hvatanum. Því 

næst hefur ákvörðunarferli neytanda sjálft áhrif á kauphegðun (Kotler o.fl,. 2008). 
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3 Samval markaðsráða 

Samval markaðsráða (e. marketing mix) er einn lykilþátta markaðsfræði. Samval 

markaðsráða samanstendur af stýranlegum taktískum markaðstækjum sem fyrirtæki 

setja saman í þeirri von að ná til ákveðins markhóps. Þetta val getur innihaldið marga 

möguleika en allir falla þeir undir sjö þætti. Þeir eru vara (e. product), verð (e. price), 

dreifing (e. place), kynning (e. promotion), fólk (e. people), áþreifanlegir þættir (e. 

physical evidence) og ferli (e. process) (Palmer, 2004). 

Skilgreining vöru samkvæmt Kotler o.fl. (2008) er hvað það sem boðið er á markaði 

sem kallar á athygli, öflun, notkun eða neyslu sem fullnægir þörf eða löngun. Vara getur 

verið áþreifanlegur hlutur líkt og matvara eða staður. Hún getur einnig verið óáþreifanleg 

líkt og þjónusta eða samtök. Veitingastaður er dæmi um bæði áþreifanlega og 

óáþreifanlega vöru þar sem maturinn sem reiddur er fram er áþreifanlegur og þjónustan 

sem veitt er óáþreifanleg, þetta á einnig við um hugmyndir og persónur líkt og söngvara 

og staði á borð við skemmtigarða. Sum fyrirtæki bjóða eingöngu upp á vörur á rafrænu 

formi, má þar nefna fyrirtæki sem hanna og selja leiki í snjalltæki (Wood, 2017). 

Fjarðarkaup býður upp á vörur sem falla í alla þessa flokka, mat- og sérvara eru 

áþreifanlegar, sú þjónusta sem starfsfólk verslunarinnar veitir er óáþreifanleg en í sumum 

tilfellum verður hún áþreifanleg líkt og í tilfelli hannyrðaeiningarinnar innan Fjarðarkaupa, 

Rokku, þar sem viðskiptavinir koma og fá aðstoð með prjónauppskrift og úr verður 

áþreifanleg flík. 

Verð er sú upphæð sem tekin er fyrir vöru eða þjónustu, eða það fjárhagslega 

verðmæti eða sá tími sem neytandi lætur af hendi í skiptum fyrir þann ávinning sem vara 

eða þjónusta veitir honum (Kotler o.fl,. 2008). Hvort sem verðið er eitt pund, ein króna 

eða eitt kíló af hrísgrjónum mun neytandi einungis kaupa vöru þegar hann skynjar virði, 

nánar tiltekið þegar ávinningur vöru eða þjónustu er skynjaður á þann hátt að hann vegi 

þyngra en það fjárhagslega verðmæti sem neytandi lætur af hendi. Jafnvel vöruskipti eiga 

sér ekki stað nema neytendur skynji nægt virði þeirra. Sama hverjar aðstæðurnar eru er 

ekki hægt að líta framhjá hvers virði varan sem á að verðsetja er í huga neytenda (Wood, 

2017). Verðið í Fjarðarkaupum er örlítið hærra en hjá samkeppnisaðilum á borð við Bónus, 

Krónuna og Nettó þó svo það eigi ekki við um allar vörur. Samkvæmt matvörukönnun 

Alþýðusambands Íslands (2020) er verðlag í Fjarðarkaupum mitt á milli ódýrustu 
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verslunarinnar og þeirrar dýrustu. Þó er verslunin nær þeim sem eru með lægra verð en 

hærra og er verslunin í einhverjum tilfellum með lægsta verðið. 

Dreifing felst í öllum þeim aðgerðum sem fyrirtæki framkvæmir til að gera vöru eða 

þjónustu eins aðgengilega og hægt er fyrir ákveðinn markhóp (Kotler o.fl,. 2008). 

Sambönd við birgja og sölufólk er mikilvægt þegar kemur að dreifingu til að auka líkurnar 

á að rétt vöruúrval sé til staðar og í réttu magni þegar viðskiptavinir þurfa á að halda 

(Kotler og Armstrong, 2012). Fyrir íbúa Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Álftaness má segja 

að verslunin Fjarðarkaup sé vel staðsett og miðsvæðis. Aftur á móti gæti öðrum íbúum 

höfuðborgarsvæðisins þótt heldur langt að fara þó til séu dæmi þess að Mosfellingar og 

íbúar á Reykjanesi geri sér sérstaka ferð í verslunina vikulega (Sveinn Sigurbergsson, 

verslunarstjóri Fjarðarkaupa, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2020). Aðgengi við 

verslunina er gott, næg bílastæði og örugg svæði til að skilja innkaupakerrur eftir, engir 

stigar eða þrep eru inn í verslunina svo aðgengi fyrir viðskiptavini í hjólastólum er með 

besta móti. Fjarðarkaup hefur farið aðrar leiðir en samkeppnisaðilar hvað varðar 

opnunartíma verslunarinnar, verslunin er til að mynda með styttri opnunartíma flesta 

daga vikunnar, lokuð á sunnudögum og ávallt um verslunarmannahelgi. Styttri 

opnunartími getur haft í för með sér að færri geri sér leið í verslunina en þar mætti sjá 

tækifæri og opna netverslun þar sem viðskiptavinir hafa þann kost að skoða vöruúrvalið 

og versla þegar þeim hentar heima í stofu. 

Kynning er sú aðferð sem miðlar upplýsingum um vöru eða þjónustu til neytenda í 

þeim tilgangi að hvetja þá til að kaupa það sem kynnt er (Kotler o.fl,. 2008). Fyrir tíma 

internetsins treystu markaðsaðgerðir að mestu á einstefnu líkt og auglýsingar þegar kom 

að því að koma skilaboðum til neytenda. Núna, þökk sé tækninni, geta markaðsaðgerðir 

stuðlað að gagnvirkum samskiptum og með því byggt upp gagnvirkt samband við 

neytendur. Markviss samskipti eru nauðsynleg þegar byggja skal upp stefnu sem hefur 

áhrif á neytendur, hvernig þeir hugsa um, skynja og haga sér gagnvart þeirri vöru eða 

þjónustu sem verið er að kynna. Það að ná tafarlausri sölu er ekki alltaf markmiðið, heldur 

að móta viðhorf neytenda og styrkja við þá sambandið yfir langt tímabil með það að 

markmiði að öðlast traust langtíma viðskiptasamband (Wood, 2017). Fjarðarkaup notast 

við allar helstu aðferðir sem nútíminn býður upp á þegar kemur að því að auglýsa 

verslunina og vera í sambandi við viðskiptavini sína. Má þar nefna auglýsingar í sjónvarpi, 
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dagblöðum ásamt bæjarblöðum í Hafnarfirði og nærliggjandi sveitafélögum. Fjarðarkaup 

heldur einnig út Facebook síðu og er með virkan Instagram aðgang. Á þessum miðlum er 

verslunin í gagnvirku sambandi við viðskiptavini sína og leggur mikið upp úr því að svara 

fyrirspurnum, ábendingum og kvörtunum sem þar berast faglega og eins fljótt og hægt er 

(Sveinn Sigurbergsson, verslunarstjóri Fjarðarkaupa, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 

2020). 

Fólk eru allir þeir sem koma að því að skila þjónustu til viðskiptavina og hafa áhrif á 

hvernig þeir upplifa þjónustuna, þetta á einnig við um aðra viðskiptavini. Hvernig fólk er 

til fara og hvernig það kemur fram hefur mikil áhrif á hvernig neytendur skynja þjónustuna 

sem veitt er (Wilson, 2008). Starfsfólk, þá sérstaklega framlínu starfsfólk, er í miklum 

samskiptum við neytendur og búa því yfir miklu magni af mikilvægum upplýsingum hvað 

varðar þarfir og viðhorf þeirra, þessar upplýsingar geta fyrirtæki nýtt sér til að bæta gæði 

þjónustu (Bitner, Booms og Mohr, 1994). Hröð og skilvirk þjónusta getur skipt sköpum 

þegar neytendur eru í tímaþröng (Keller, 1993). Með breyttum tímum og auknum hraða 

í samfélaginu er hraði og skilvirkni starfsmanna við afgreiðslu og þjónustu talinn 

mikilvægur þáttur (Keller, 2003). Í tilfelli Fjarðarkaupa er þessi þáttur afar stór, til að 

mynda er verslunin ekki opnuð nema með 22 starfsmenn að lágmarki svo því þjónustustigi 

sé haldið úti sem lagt hefur verið upp með. Það að fara í Fjarðarkaup er fyrir marga fasta 

viðskiptavini jafn mikið félagslegt og að versla inn nauðsynjar, enda eru margir starfsmenn 

búnir að vinna í versluninni í áratugi og þekkja viðskiptavini hennar vel. 

Áþreifanlegir þættir á borð við umgjörð og útlit eru taldir skipta miklu máli þegar 

kemur að markaðssetningu. Útlit verslunar, hvernig uppsetning hennar er, hvernig raðað 

er í hillur og hvernig tónlist ómar innan veggja hennar spila stórt hlutverk þegar byggja 

skal upp virði á aðgreiningu (e. point of difference) skapað af fagurfræðilegum- eða 

hagnýtum þáttum útlits eða óbeint með eflingu vitundar og ímyndar (Keller o.fl,. 2012). 

Verslunin Fjarðarkaup er sett upp í anda matvöruverslunar hvað varðar nauðsynjar, það 

er, að mjólkurvörur, grænmeti, ferskt kjötmeti og brauð er meðfram útveggjum svo 

viðskiptavinir gangi í gegnum sem stærstan hluta verslunarinnar þegar þessar nauðsynjar 

eru keyptar. Önnur uppsetning minnir á uppsetningu kaupfélaga úti á landi hér á árum 

áður þar sem sérvara af ýmsu tagi er afar sýnileg þeim viðskiptavinum sem koma í 

verslunina til að kaupa þær nauðsynjar sem eru nefndar hér að ofan. 
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Ferli er í raun þjónustuferli (e. service delivery process) þar sem þjónustan er innt af 

hendi og getur hún krafist þátttöku viðskiptavinar, mismikillar þó, svo hægt sé að ljúka 

ferlinu. Viðskiptavinir meta þjónustu að miklu leyti út frá þátttöku sinni í þjónustuferlinu 

(Wilson, 2008). Þjónusta við viðskiptavini er Fjarðarkaupum mikilvæg eins og fram hefur 

komið. Mikið er lagt upp úr því að hafa starfsfólk sýnilegt og aðgengi viðskiptavina að því 

sé gott. Viðskiptavinir verslunarinnar eiga að geta fengið aðstoð með allt sem þeir þurfa 

mögulega á að halda innan hennar, allt frá því hvaða spaði hentar best við 

pönnukökubakstur til þess hvaða krydd henta best í indverska matargerð. 
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4 Að skapa viðskiptavinatryggð 

Þó svo að tryggð sé ekki sérstaklega til skoðunar í rannsókninni er vel þess virði að tíunda 

hvað fellst í hugtakinu þar sem tryggð tengist viðfangsefni hennar náið. Forsenda þess að 

ýta undir tryggð viðskiptavina er að átta sig á því hvað það er sem þeir kalla eftir, hverjar 

þeirra þarfir og væntingar eru. Þeir þættir sem kannaðir eru í þessari rannsókn eru þeir 

helstu sem stjórnendur matvöruverslana ættu að þekkja hjá sínum markhópi og miða að 

í sínum markaðsaðgerðum. Hér á eftir er farið yfir hugtakið tryggð og þá verðmætu kosti 

sem hún hefur í för með sér sé henni náð. 

Tryggð (e. loyalty) neytenda má tengja virði en er þó aðskilið hugtak. Tryggð 

samanstendur af hegðun neytenda, þ.e. hversu oft neytendur kaupa sömu vöru eða fara 

í sömu verslun. Þessi aðferð er þó ekki gallalaus þar sem neytandi getur ítrekað keypt 

sömu vöru eða farið í sömu verslunina af vana og í raun án þess að hugsa út í það á 

nokkurn hátt, en ekki vegna þess að hann hefur myndað sterk tengsl við vöruna eða 

verslunina. Þegar ný vara eða verslun kemur á markað er í raun fyrst reynt á tryggð 

neytenda (Keller, Apéria, og Georgson, 2012). 

Hegðunartryggð sem líst er hér að ofan er ein og sér ekki nóg. Til að ná dýpri tryggð 

þarf að vera til staðar persónuleg tenging eða viðhorfstryggð (e. attitudinal attachment). 

Með slíkri tengingu fer neytandi frá því að hafa jákvætt viðhorf gagnvart vöru eða 

þjónustu í að líta á hana sem eitthvað alveg sérstakt. Neytendur með sterka 

viðhorfstryggð gagnvart ákveðinni vöru eða þjónustu tala um að elska hana eða tala um 

hana sem sýna uppáhalds eign eða upplifun sem viðkomandi lætur eftir sér við sérstök 

tækifæri (Keller o.fl., 2012). 

Vísbendingar hafa gefið til kynna að með því að beina athygli á að varðveita samband 

við núverandi viðskiptavini, jafnvel aðeins að hluta til, geti það aukið hagnað til muna 

(Reichheld og Sasser, 1990; Fornell og Wernerfelt, 1987,1988). Það að varðveita þetta 

samband getur einnig haft í för með sér að auka enn fremur á fjölda viðskiptavina ásamt 

því að hagnaður á hvern viðskiptavin eykst því lengur sem hann heldur tryggð við 

verslunina þar sem núverandi viðskiptavinir eiga það til að versla meira en þeir sem nýir 

eru (Rose, 1990). Að auki sýnir rannsókn „The U.S. Department of Consumer Affairs“ 

(Perers, 1998) fram á að kostnaður við að halda núverandi viðskiptavinum sé um það bil 

80% lægri en sá kostnaður sem skapast við að afla nýrra viðskiptavina. Ef það að viðhalda 
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góðu sambandi við núverandi viðskiptavini leiðir af sér aukna ánægju þeirra getur það 

haft í för með sér jákvæða umfjöllun (e. word-of-mouth) þeirra um verslunina útá við. 

Með aukinni tryggð viðskiptavina minnkar þörfin á að bjóða upp á kostnaðarsama afslætti 

í þeim tilgangi að laða fleiri viðskiptavini inn í verslunina. Hvernig viðskiptavinir þróa með 

sér tryggð til ákveðinnar verslunar og hvernig viðhalda skal þeirri tryggð er umdeilanlegt. 

Það að skilja hvaða þættir það eru sem skapa hina eftirsóknarverðu tryggð hjá 

viðskiptavinum ákveðinnar verslunar er lykilatriði þegar kemur að því að ákveða hvaða 

aðferðum skal beita til að viðhalda tryggðinni. Óvissa og rangar ályktanir hvað varðar 

þessa þætti virðist vera til staðar og þá sérstaklega hjá matvöruverslunum. Til að mynda 

hefur verið sýnt fram á að stjórnendur í þeim geira eigi það til að ofmeta það hlutfall 

viðskiptavina sem leita uppi lægsta auglýsta verð á vörum og kjósi að versla vörurnar út 

frá þeim þætti (Urbany, Dickson, Key, 1994; Urbany, Kalapurakal, Dickson, 1996). 
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5 Hvað hefur áhrif á val neytenda? 

Algengast er að ganga út frá því að neytendur kjósi breitt vöruúrval. Lögmál smásölu (e. 

the law of retail gravitation), grundvallarkenning um val á verslun, gefur til kynna líkur á 

að jákvætt samband sé á milli þess að neytendur velji ákveðna verslun útfrá stærð hennar 

en aftur á móti öfugt þegar um fjarlægð verslunar frá heimili er um að ræða, það er, 

líklegra er að stærð verslunar ráði vali fremur en fjarlægð hennar frá heimili neytanda 

(Huff, 1964; Reilly, 1931). Stærð verslunar getur gefið hugmynd um vöruúrval og þá 

hversu breitt vöruúrval boðið er uppá innan hvers vöruflokks (Levy og Weitz, 2004).  

Eðli málsins samkvæmt er kjarni vöruúrvals í matvöruverslunum sá sami og velta því 

gæði vöruúrvals helst á því hversu breitt það er innan hvers vöruflokks. Verslanir hafa í 

gegnum tíðina notast við líkön til að áætla hvert hið fullkomna vöruúrval er og einnig til 

að greina vöruúrval samkeppnisaðila. Nýrri rannsóknir sýna aftur á móti að ekki sé 

samband á milli þess að hafa mikið úrval innan vöruflokks og aukinnar sölu innan hans 

(Broniarczyk, Hoyer og McAlister, 1998; Daze, Hoch and Purk, 1994; Information 

Resources Inc., 2004 and Willard Bishop Consulting 1993). Þetta gefur til kynna að 

verslanir séu með óþarflega mikið vöruúrval. Aftur á móti hafa Fox, Montgomery og 

Lodish (2004) reiknað út að teygni vöruúrvals í smásölu á matvörumarkaði sé jákvæð og 

séu neytendur því líklegri til að vera fastir viðskiptavinir í þeim verslunum sem bjóða uppá 

meira úrval.  

Mikil áhersla hefur verið lögð á að ákvarða hvaða eiginleikar verslana neytendur telja 

mikilvægasta og hverjir eru ásættanlegir (Reutterer og Teller, 2009). Meginhluti þeirra 

rannsókna sem gerðar hafa verið sýna að þeir þættir sem teljast mikilvægastir eru: verð, 

vörugæði, þjónustugæði og vöruframboð (Reutterer og Teller, 2009; Uusitalo, 2001; 

Carpender og Moore, 2006; Kahn og McAlister, 1996; Wong og Dean, 2009; Baltas og 

Papastathopoulou, 2003; Mitchell og Harris, 2005). Pan og Zinkhan (2006) gerðu 

safngreiningu úr fyrri rannsóknum sem sýndu fram á að vöruúrval, þjónustugæði, 

vörugæði, andrúmsloft í verslunum og verð tengjast sterklega vali neytenda þegar kemur 

að matvöruverslunum. 

Einnig hefur því verið haldið fram að umfang innkaupa skipti máli þegar 

matvöruverslun er valin. Samkvæmt Kahn og Schmittlein (1992) krefjast stórinnkaup 

meiri fyrirhafnar, tíma og fjármuna af neytendum. Smá innkaup eða uppfyllingakaup, til 
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að mynda ef einhver hráefni voru ófáanleg í þeirri verslun sem stórinnkaupin voru gerð í 

eða þegar það vantar einungis nokkrar vörur á heimilið, krefjast aftur á móti minni tíma 

og fyrirhafnar. Aðrir þættir sem hafa verið kannaðir varðandi hvað það er sem hefur áhrif 

á val neytenda á matvöruverslunum eru félagslegir og hagrænir þættir (e. socio-

demographic factors). Í þeim hefur meðal annars komið fram að aldur, kyn og tekjur hafa 

áhrif (Carpenter og Moore, 2006). Annað sem komið hefur fram í þessum rannsóknum er 

að þessir þætti virðast einnig hafa áhrif á verslunarmáta neytenda. Karlmenn og þeir sem 

eru tekjuminni eru líklegri til að versla lítið í einu á meðan konur og þeir sem eru 

tekjuhærri eru líklegri til að gera stórinnkaup (Zeithaml, 1985) 

Þegar nýrri rannsóknir sem snúa að vali á matvöruverslunum eru skoðaðar má sjá að 

úrval lífrænna- og framandi vara, aðgengi að sjálfsafgreiðslukössum og það að geta keypt 

allt inn á sama stað hafa bæst á lista neytenda hvað varðar mikilvæga þætti (Koistinen og 

Järvinen, 2009; Cho og Fiorito, 2010; Mitchell og Harris, 2005). 
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6 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi byggist á megindlegri rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar. 

Greint verður frá þátttakendum, mælitæki og framkvæmd rannsóknar. 

6.1 Þátttakendur 
Notast var við hentugleikaúrtak þar sem höfundur deildi spurningakönnunni á Facebook 

síðu sinni og hvatti vini og vandamenn til að gera slíkt hið sama. Alls fengust 342 svör og 

var hlutfall kynjanna þannig að 63,9% svarenda voru konur á móti 36,1% karla, sjá má 

nánari upplýsingar um bakgrunn þátttakenda í töflu 1. 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 

 

6.2 Mælitækið 
Spurningarlistinn sem lagður var fyrir hófst með opinni spurningu til að leggja mat á 

vitund um Fjarðarkaup þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara hvaða 

matvöruverslun kæmi fyrst upp í hugann. Til að fá hugmynd um þá þætti sem 

þátttakendur telja vera mikilvæga þegar kemur að matvöruverslunum voru settar fram 

sex fullyrðingar þar sem kannað var hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru 

þeim. Fullyrðingarnar voru settar fram á fimm punkta Likert kvarða þar sem gildið 1 stóð 

fyrir mjög sammála og 5 fyrir mjög ósammála. Þeir þættir sem kannaðir voru í þessum 

spurningum eru eftirfarandi: gæði, þjónusta, verð, úrval, hvort viðkomandi sé tilbúin að 

greiða hærra verið í verslun með meira vöruúrval, hvort það að geta leitað til starfsmanns 

með þekkingu á þeim vörum sem eru þar seldar og hvort það að geta verslað allt inn í 

einni matvöruverslun skipti þá máli. Þar sem Fjarðarkaup er einungis á einum stað var 

einnig kannað hversu miklu staðsetning matvöruverslunar skiptir þátttakendur máli og 

gátu þeir valið frá mjög litlu máli til mjög miklu máli. 
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Því næst tóku við spurningar sem snéru að Fjarðarkaup og hófst sá hluti á því að spyrja 

þátttakendur hversu oft þeir versla í Fjarðarkaup með svarmöguleika þar sem 1 stendur 

fyrir einu sinni í viku eða oftar, 2 fyrir tvisvar til þrisvar í mánuði, 3 fyrir einu sinni í mánuði, 

4 fyrir þrisvar til fjórum sinnum á ári og 5 fyrir aldrei. Eins og áður hefur komið fram búa 

starfsmenn Fjarðarkaupa yfir mikilli þekkingu á þeim vörum sem þar eru seldar og lá því 

beint við að kanna hversu margir velja verslunina vegna þessarar sérþekkingar ásamt því 

að kanna hversu margir velja verslunina til að nýta sér þjónustu þeirra sérdeilda sem eru 

innan verslunarinnar á borð við Fræið. Þessar spurningar voru settar fram á sama skala 

og fyrri spurningar þar sem 1 stendur fyrir mjög sammála og 5 fyrir mjög ósammála. Til 

að kanna félagslega þáttinn í verslunarferðinni var kannað hversu stór þáttur það er fyrir 

þátttakendur að hitta fólk í Fjarðarkaupum þar sem verslunin hefur það orð á sér að þar 

komi sama fólkið aftur og aftur. Þó svo margir séu farnir að nýta sér sjálfsafgreiðslukassa 

stórmarkaða þarf ekki að vera að þeir henti í öllum verslunum og var því kannað viðhorf 

þátttakenda til slíkra kassa í Fjarðarkaup og hvort þeir myndu nýta sér þá. Það sama var 

gert varðandi netverslun og heimsendingu, það er að segja, kannað hvort þátttakendur 

myndu nýta sér þá þjónustu ef Fjarðarkaup byði upp á hana. Fimm einstaklingar 

forprófuðu listann til að kanna hvort hann væri vel skiljanlegur og hversu langan tíma það 

tæki að svara honum, smávægilegar breytingar voru gerðar hvað varðar málfar og 

stafsetningu. 

6.3 Framkvæmd 
Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni www.questionpro.com. Könnunin var birt á 

Facebook síðu höfundar þann 14. mars 2020, nokkrir aðilar voru fengnir til að deila slóð 

könnunarinnar í tölvupósti. Þann 20. mars höfðu 342 svör borist og var könnunninni lokað 

þann sama dag. Þær upplýsingar sem þátttakendur fengu við upphaf könnunar eru 

eftirfarandi: „Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu til B.S.c. prófs í Viðskiptafræði við 

Háskóla Íslands. Það tekur einungis 3-5 mínútur að svara henni og mér þætti afar vænt 

um að þú gæfir þér þann tíma í að aðstoða mig við þetta verkefni. Könnunin er nafnlaus 

og ekki hægt að rekja einstaka svör. Könnunin birtist þegar þú ýtir á Next hér fyrir neðan. 

Bestu þakkir, Edda Bergmann“. 
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7 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og leitast verður við að varpa ljósi 

á hvaða þættir það eru sem eru mikilvægir í huga neytenda þegar kemur að 

matvöruverslunum ásamt því að kanna nokkra þætti sem einkenna Fjarðarkaup og það 

úrval og þjónustu sem þar er boðið uppá. 

7.1 Hvaða verslun kemur fyrst upp í hugann? 
Alls svöruðu 329 spurningunni sem snéri að því hvaða matvöruverslun kæmi fyrst upp í 

hugann og kom þar fram að verslunin Bónus var flestum efst í huga eða hjá 45,9% 

þátttakenda, Krónan fylgdi þar á eftir með 34%. Nánari niðurstöður má finna í töflu 2. 

Tafla 2. Hvaða verslun kemur fyrst upp í hugann? 

 

7.2 Hvaða þættir eru mest metnir 
Kannað var hvaða þættir það eru sem þátttakendur töldu skipta miklu máli þegar kemur 

að því að velja matvöruverslanir. Meðalgildi og staðalfrávik má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Meðalgildi og staðalfrávik þátta sem hafa áhrif á val neytenda. 

 

Þegar skoðað er hvort munur sé á því hvaða þættir kynin telja vera mikilvæga kemur í ljós 

að þjónusta í matvöruverslunum skiptir konur (M=1,90, sf=0,894; N=211) meira máli en 

karla (M=2,28, sf=0,062; N=120; t(329)=3,664 p<0,000). Ekki fannst marktækur munur á 
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milli kynja hvað varðar aðra þætti sem kannaðir voru (p > 0,05). Þegar kannað var hvort 

marktækur munur væri eftir aldri og hversu oft þátttakendur nýta sér 

sjálfsafgreiðslukassa í matvöruversunum kom í ljós að svo var ekki og kom það töluvert á 

óvart. 

Veik neikvæð fylgni reyndist vera á milli tekna heimilis og að meta þjónustu í 

matvöruverslunum þannig að hún skipti miklu máli r(313) = 0,15; p < 0,05. Þetta gefur til 

kynna að þeir sem eru tekjuhærri meti þjónustu í matvöruverslunum mikilvægari en þeir 

sem tilheyra tekjuminni hópum. Veik neikvæð fylgni mældist einnig á milli aldurs og þess 

að verð sé mikilvægt þegar kemur að vali á matvöruverslunum r(333) = 0,141; p < 0,05. 

Þessar niðurstöður benda til þess að með hækkandi aldri meta þátttakendur verð meira 

til mikilvægs þáttar þegar kemur að því að velja matvöruverslun. Ásamt þessum 

niðurstöðum kom einnig í ljós að veik jákvæð fylgni mældist á milli þess að vera tilbúin að 

greiða hærra verð fyrir góða þjónustu í matvöruverslun og aldurs r(336) = -0,230 p < 0,05. 

Gefur það til kynna að yngri aldurshópar séu frekar tilbúnir að greiða hærra verð fyrir 

góða þjónustu í matvöruverslunum en þeir sem tilheyra eldri aldurshópum. 

Einnig var kannað hvaða þættir það eru varðandi Fjarðarkaup sem þátttakendur kunna 

að meta. Niðurstöður má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Þættir sem snúa að Fjarðarkaupum 

 

Veik neikvæð fylgni reyndist vera á milli aldurs og þess að versla í Fjarðarkaupum til að 

nýta sér þjónustu sérdeilda innan verslunarinnar r(331 = -0,109; p < 0,05) sem gefur til 

kynna að því eldri sem þátttakendur eru því líklegri eru þau til að velja Fjarðarkaup vegna 

sérdeilda innan verslunarinnar. Einnig fannst veik neikvæð fylgni á milli aldurs og þess að 

velja Fjarðarkaup vegna sérþekkingar starfsmanna r(333 = -0,238; p < 0,000) sem bendir 

til þess að eldri þátttakendur meti sérþekkingu starfsmanna Fjarðarkaup meira en þeir 

sem eru í yngri aldurshópunum. Ekki fannst fylgni á milli annarra bakgrunnsbreyta og 

þátta sem koma að Fjarðarkaupum. 
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8 Umræða 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara rannsóknarspurningunni; „Hvaða þættir eru 

mikilvægir í huga neytenda þegar kemur að vali á matvöruverslunum?“ Ásamt þessu eru 

þættir sem snúa beint að þjónustu og úrvali Fjarðarkaupa kannaðir. Litið var til þátta á 

borð við verð, úrval, þjónustu, gæði og staðsetningu. Niðurstöður gáfu til kynna að verð, 

það að geta verslað allt inn á sama stað, gæði og úrval voru þeir þættir sem þátttakendur 

mátu sem þá mikilvægustu þegar kemur að vali á matvöruverslunum. Einnig var 

staðsetning matvöruverslunarinnar og þjónusta ofarlega á lista þátttakenda. Þessar 

niðurstöður koma lítið á óvart og eru í samræmi við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á þessu efni í gegnum árin (Baltas og Papastathopoulou, 2003; Carpender og Moore, 

2006; Kahn og McAlister, 1996; Mitchell og Harris, 2005; Reutterer og Teller, 2009; 

Uusitalo, 2001; Wong og Dean, 2009).  

Þegar litið var til kynjanna mátti greina mun á þjónustuþættinum og mátu konur 

þjónustu mikilvægari en karlar. Þó munur væri á kynjunum var þjónusta almennt mikils 

metin sem samræmist rannsóknum Pan og Zinkhan (2006). Ekki mátti greina marktækan 

mun á kynjunum hvað aðra þætti varðar. Hvað fylgni varðar mátti greina neikvæða fylgni 

á milli þess að meta þjónustu í matvöruverslunum mikils og tekna, þeir sem eru tekjuhærri 

meta þjónustu í matvöruverslunum mikilvægari en þeir sem eru tekjulægri. Neikvæð 

fylgni á milli aldurs og verðs kom einnig fram og bendir það til þess að með hækkandi aldri 

sé verð metið mikilvægari þáttur en í yngri aldurshópum. Auk þessa kom fram jákvæð 

fylgni á milli aldurs og þess að vera tilbúinn að greiða hærra verð fyrir góða þjónustu í 

matvöruverslunum. Það gefur til kynna að þeir sem tilheyra yngri aldurshópunum eru 

frekar tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir góða þjónustu en þeir sem tilheyra eldri 

aldurshópunum. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum rannsóknar Carpenter og 

Moore, (2006) þar sem kom fram að þættir á borð við aldur og kyn geta haft áhrif. 

Þegar þættir sem er beint sérstaklega að Fjarðarkaupum og þeir þættir sem 

þátttakendur kunna að meta varðandi verslunina eru skoðaðir má sjá að sérþekking og 

þjónusta starfsmanna er það sem þátttakendur meta mest og þar á eftir koma sérdeildir 

innan verslunarinnar á borð við Fræið. Neikvæða fylgni mátti greina á milli aldurs og þess 

að versla í Fjarðarkaup vegna sérdeilda verslunarinnar sem segir okkur að þeir sem eldri 

eru séu líklegri til að velja verslunina vegna þessa þáttar en þeir sem yngri eru. Einnig 
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fannst neikvæð fylgni á milli aldurs og þess að versla í Fjarðarkaup vegna sérþekkingu 

starfsfólks verslunarinnar sem bendir til þess að þeir sem yngri eru séu ólíklegri til að velja 

verslunina vegna þessa þáttar en þeir sem eldri eru.  

Þó svo að ekkert nýtt hafi í raun komið í ljós og þeir þættir sem áður hafa verið metnir 

mikilvægastir koma fram sem þeir mikilvægustu í þessari rannsókn er ávallt gott að kanna 

hverjar þarfir neytenda eru og hvað það er sem þeir kalla eftir enda umhverfið 

síbreytilegt. Niðurstöðurnar geta nýst matvöruverslunum sem hvatning til að skerpa á 

þeim þáttum sem neytendur telja mikilvægasta og jafnvel í framhaldi kanna áhuga á fleiri 

þáttum. 

8.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 
Hentugleikaúrtök, líkt og notast var við í þessari rannsókn, endurspegla sjaldnast þýðið 

nægilega vel. Hlutfall kynjanna var ójafnt sem getur skekkt niðurstöður ásamt því að hátt 

hlutfall þátttakenda er búsett utan höfuðborgarsvæðisins sem er líklegt til að hafa áhrif á 

gæði svara er koma að Fjarðarkaupum þar sem verslunin er eingöngu staðsett í 

Hafnarfirði. Þar sem tryggð var ekki mæld sérstaklega í rannsókninni en eindregið mælt 

með að stjórnendur matvöruverslana byggi upp og hlúi að tryggð viðskiptavina verður 

það að teljast til takmarkana í rannsókninni. Þrátt fyrir þessa annmarka má lesa ýmislegt 

gagnlegt úr niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Áhugavert væri til að mynda að skoða viðhorf til þátta sem talist geta nýir eða nýlegir 

í framboði matvöruverslana á borð við sjálfsafgreiðslukassa, framboð á vörum sem henta 

grænkerum, vörur sem eru sérstaklega ætlaðar fólki með algeng fæðuóþol og í ljósi 

atburða síðastliðna vikna, hvort netverslun með matvöru sé komin til að vera. Ásamt 

þessum þáttum er tryggð áhugavert hugtak sem skoða mætti betur hvað þetta 

viðfangsefni varðar. 
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