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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var sjónum beint að markaðshneigð, ákveðinni tegund stefnu fyrirtækja sem 

hverfist um að þekkja viðskiptavini, núverandi sem og framtíðar og færa þeim í sífellu aukið 

virði með því að uppfylla þarfir og óskir. Markaðshneigð snýr að því að safna upplýsingum úr 

gervöllu markaðsumhverfinu, miðla þeim um allt fyrirtækið og bregðast við upplýsingunum 

með virðisaukandi hætti. Ávinningur markaðshneigðar er meiri ánægja starfsfólks og 

viðskiptavina sem leiðir til betri heildarframmistöðu fyrirtækisins. Markaðshneigð meðal 

verslana á íslenskum markaði matvöruverslana var tekin fyrir í þessari rannsókn, þar sem mælt 

var magn markaðshneigðar og ánægja viðskiptavina meðal fjögurra stærstu 

matvöruverslanakeðja Íslands sem samanlagt hafa um þrjá fjórðunga markaðshlutdeild.  

Rannsóknaraðferðin skilgreinist sem megindleg, þar sem lögð var fyrir viðskiptavini 

verslananna spurningakönnun. Mælitæki rannsóknarinnar voru ánægjuvog, NPS 

meðmælaspurning og svo viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki sem mælir 

markaðshneigð fyrirtækja. Settar voru fram fjórar tilgátur sem snúa að sambandi 

markaðshneigðar við ánægju viðskiptavina og líkum þess að viðskiptavinir mæli með 

versluninni við aðra, sambandi milli ánægju viðskiptavina og líkum þess að þeir mæli með 

versluninni við aðra og að síðustu milli markaðshneigðar, ánægju og meðmæla við megin 

ástæðu fyrir vali á verslun. Rannsóknarspurningin sem sett var fram er: Hvaða áhrif hefur 

markaðshneigð á viðskiptavini matvöruverslana? 

Helstu niðurstöður eru að magn markaðshneigðar hefur marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina 

sem og líkum þess að viðskiptavinir mæli með versluninni, auk þess sem að ánægja hefur 

marktæk áhrif á líkur þess að viðskiptavinir mæli með versluninni. Þeir sem velja verslun vegna 

vöruúrvals eru þá marktækt ánægðari en þeir sem velja verslun vegna verðs eða staðsetningar. 

Íslenskar matvöruverslanir eru duglegri í að fylgjast með breytingum í samfélaginu og 

breytingum á starfsháttum samkeppnisaðila en þurfa að leggja aukna áherslu á að rannsaka og 

þekkja þarfir, óskir og ánægju viðskiptavina sinna betur, ætli þær að auka við markaðshneigð. 
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Abstract 

In this research the focus is on market orientation (MO), a certain type of strategic approach 

business can incorporate. MO evolves around knowing the customers, in the present and the 

future, to fulfill their needs and wishes as an ongoing process. MO behavior is to collect data 

and information from the whole market environment, mediate that information throughout the 

company and take appropriate actions, aiming to bring added value to its customers, employees 

and the company itself. The benefit of MO are happier employees, more satisfied customers 

which leads to a better business performance. MO within the Icelandic Grocery Store market 

was the subject of this research, where MO was measured along with customer satisfaction 

among the four largest Grocery Store chains in Iceland who hold about three quarters of market 

share. 

The research is defined as quantitative where customers of the Grocery Chains answered a 

questionnaire, which included a satisfaction index, NPS referral question and a customer based 

MARKOR measuring tool to measure MO. Four Hypothesis were put forward regarding the 

relationship among MO and customer satisfaction and the likelihood of customers referral. The 

relationship among customer satisfaction and the likelihood of customers referral and at last if 

the main reason for choosing Grocery Store effects MO, customer satisfaction and referral. A 

research question was put forward to fulfill the purpose of the research: What are the effects of 

MO on customers of Grocery Stores? 

Main conclusions are that the quantity of MO has significant effect on customer satisfaction 

and on the likelihood of customer referral and customer satisfaction has significant effect on 

referral. They who choose a Grocery Store based on product selection are significantly more 

satisfied then those who choose based on price or location. The Icelandic Grocery Stores do a 

better job at collecting and reacting to information regarding changes in the society and changes 

among their competitors but they need to focus more on the changing and evolving customer 

needs and wishes and monitor their satisfaction, if they want to become more market orientated.   



 

  vii 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS-eininga lokaverkefni sem unnið var á vorönn 2020 til M.S.-gráðu í 

markaðsfræði við Háskólann á Bifröst. Þetta lokaverkefni er eigin smíð og afrakstur rannsóknar 

sem ég framkvæmdi. Heimilda er getið samkvæmt reglum skólans þegar stuðst var við annarra 

verk. Leiðbeinandi verkefnisins var Ragnar Már Vilhjálmsson og vil ég færa honum þakkir 

fyrir góða leiðsögn í gegnum rannsóknina. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til Hafsteins 

Eylands fyrir góð ráð, stuðning og yfirlestur ásamt Hönnu Guðrúnu Kristinsdóttur fyrir 

prófarkalestur. 

 

 

Vera Dögg Höskuldsdóttir 

 



 

 

Efnisyfirlit 
1. Inngangur ....................................................................................................................... 12 

1.1. Tilgangur og markmið ....................................................................................................... 14 

1.2. Framsetning og bygging .................................................................................................... 15 

2. Fræðilegur bakgrunnur ................................................................................................ 16 

2.1. Áherslur í stjórnun markaðsstarfs ................................................................................... 16 

2.1.1. Framleiðslu- og vöruáhersla ........................................................................................ 16 

2.1.2. Söluáhersla .................................................................................................................. 17 

2.1.3. Markaðsáhersla og félagsleg markaðsáhersla ............................................................. 17 

2.2. Neytendahegðun ................................................................................................................. 18 

2.2.1. Aðild ............................................................................................................................ 19 

2.2.2. Kauphugleiðingarferlið ............................................................................................... 19 

2.2.3. Neytendarannsóknir á markaði matvöruverslana ........................................................ 22 

2.3. Markaðshneigð ................................................................................................................... 23 

2.3.1. Kohli og Jaworski ....................................................................................................... 23 

2.3.2. Narver og Slater .......................................................................................................... 27 

2.3.3. Samanburður ............................................................................................................... 29 

2.4. Ávinningur markaðshneigðar og áhrif ............................................................................ 29 

2.4.1. Áhrif á frammistöðu .................................................................................................... 30 

2.4.2. Áhrif á starfsfólk ......................................................................................................... 32 

2.4.3. Áhrif á viðskiptavini ................................................................................................... 32 

2.4.4. Utanaðkomandi áhrifaþættir á frammistöðu ............................................................... 33 



 

 

2.5. Mælitæki markaðshneigðar .............................................................................................. 35 

2.5.1. Fyrri rannsóknir og mælingar á markaðshneigð verslana ........................................... 37 

2.6. Mælitæki ánægju ............................................................................................................... 38 

2.6.1. Fyrri rannsóknir og ánægjumælingar verslana ............................................................ 41 

2.7. Staða íslenskra rannsókna ................................................................................................ 43 

2.8. Íslenski markaður matvöruverslana ................................................................................ 46 

2.8.1. Neytendarannsóknir íslenskra matvöruverslana ......................................................... 47 

2.8.2. Einkenni verslana ........................................................................................................ 48 

3. Rannsóknarefni og tilgátur ........................................................................................... 51 

4. Aðferðafræði ................................................................................................................... 54 

4.1. Rannsóknarsnið og mælitæki ........................................................................................... 54 

4.2. Úrtaksaðferð og framkvæmd ............................................................................................ 56 

4.3. Úrvinnsla gagna ................................................................................................................. 57 

4.4. Réttmæti og áreiðanleiki ................................................................................................... 58 

4.5. Takmarkanir og staða rannsakanda ................................................................................ 58 

5. Niðurstöður ..................................................................................................................... 60 

5.1. Niðurstöður markaðshneigð ............................................................................................. 62 

5.2. Niðurstöður ánægju viðskiptavina ................................................................................... 65 

5.3. Niðurstöður NPS meðmælavísitölu .................................................................................. 67 

5.4. Rannsóknartilgátum svarað .............................................................................................. 69 

5.4.1. Fylgni markaðshneigðar og ánægju ............................................................................ 69 

5.4.1. Fylgni markaðshneigðar og NPS ................................................................................ 71 

5.4.1. Fylgni ánægju og NPS ................................................................................................ 74 



 

 

5.4.2. Megin ástæða fyrir vali á verslun ................................................................................ 76 

5.5. Samantekt á niðurstöðum ................................................................................................. 79 

6. Umræður og ályktanir ................................................................................................... 82 

6.1. Hagnýting niðurstaðna ...................................................................................................... 88 

7. Lokaorð ........................................................................................................................... 91 

8. Heimildaskrá .................................................................................................................. 92 

9. Viðaukar ....................................................................................................................... 101 

9.1. Viðauki 1 – Neytendakönnun mælitæki ......................................................................... 101 

 

Myndaskrá 

Mynd 1 - Kauphugleiðingarferlið ............................................................................................ 19 

Mynd 2 - Markaðshneigð Kohli & Jaworski (1990) ................................................................ 26 

Mynd 3 - Markaðshneigð Narver & Slater (1990) ................................................................... 28 

Mynd 4 - Viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki ............................................................ 89 

 

Töfluskrá 

Tafla 1 - Íslenska Ánægjuvogin 2017 til 2019 (Stjórnvísir, 2020) .......................................... 48 

Tafla 2 - Lýðfræðileg skipting þátttakenda .............................................................................. 60 

Tafla 3- Fjöldi svara eftir verslunum ....................................................................................... 61 

Tafla 4 - Fjöldi svara eftir kyni og verslun .............................................................................. 61 

Tafla 5- Markaðshneigðareinkunn - verslanir og markaðurinn ............................................... 63 

Tafla 6 - Marktækur munur á heildareinkunn markaðshneigðar ............................................. 64 



 

 

Tafla 7 - Tíðni verslunarferða og markaðshneigð .................................................................... 64 

Tafla 8 - Heildaránægja viðskiptavina matvöruverslana og markaðarins ............................... 66 

Tafla 9 - Marktækur munur á heildaránægju viðskiptavina ..................................................... 66 

Tafla 10 - Tíðni verslunarferða og ánægja viðskiptavina ........................................................ 67 

Tafla 11 - NPS meðmælavísitala ............................................................................................. 68 

Tafla 12 - Marktækur munur á meðaltali NPS ......................................................................... 68 

Tafla 13 - Fylgni markaðshneigðar og ánægju ........................................................................ 69 

Tafla 14 - Fylgnirit markaðshneigðar og ánægju ..................................................................... 70 

Tafla 15 - Aðhvarfslíkan - Markaðshneigð (x) Ánægja (y) ..................................................... 71 

Tafla 16 - Fylgni markaðshneigðar og meðaltals NPS ............................................................ 72 

Tafla 17 - Fylgnirit markaðshneigðar og NPS ......................................................................... 73 

Tafla 18 - Aðhvarfslíkan - Markaðshneigð (x) NPS (y) .......................................................... 73 

Tafla 19 - Fylgni ánægju og NPS ............................................................................................ 74 

Tafla 20 - Fylgnirit ánægju og NPS ......................................................................................... 75 

Tafla 21 - Aðhvarfslíkan - Ánægja (x) NPS (y) ...................................................................... 75 

Tafla 22 - Dreifing staka á megin ástæður fyrir vali á verslun eftir verslunum ....................... 76 

Tafla 23 - Markaðshneigð, ánægja og meðaltal NPS - megin ástæða við val á verslun .......... 77 

Tafla 24 - Marktækur munur á markaðshneigð - megin ástæða fyrir vali á verslun ............... 77 

Tafla 25 - Marktækur munur á heildaránægju - megin ástæða fyrir vali á verslun ................. 78 

Tafla 26 - Marktækur munur á NPS meðaltali - megin ástæða fyrir vali á verslun ................. 78 

Tafla 27 - Fylgni markaðshneigðar, NPS og ánægju - megin ástæða við val á verslun .......... 79 

Tafla 28 - Markaðshneigðareinkunnir mismunandi markaða á Íslandi ................................... 82 

Tafla 29 - Megin ástæður við val á verslun, skipt eftir verslunum .......................................... 86 



 

 12 

1. Inngangur 

Í nútímasamfélagi er upplýsingaflæði mikið og framboð af vörum. Miklar breytingar hafa því 

átt sér stað í hegðun neytenda þar sem þeir geta aflað sér upplýsinga um vörur hvenær sem er, 

hvar sem er og úr hvaða átt sem er, þ.e. hvort sem þar er frá fyrirtækinu sem um ræðir,  

umsögnum viðskiptavina um vörur og þjónustu fyrirtækisins eða þeir gert samanburð. 

Samkeppnisumhverfið er því orðið harðara og í senn flóknara þar sem samskiptaleiðir eru 

orðnar fleiri og opnari í báða enda (Ritson, 2016; Peter & Olson, 2010; Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2012).  

Markaðshneigð (e. Market Orientation) er hugtak sem kom fram á sjónarsviðið í kring um 

1954, þegar Peter Drucker skrifaði fyrstur manna um hugtakið markaðsáhersla, um mikilvægi 

viðskiptavinarins, hans þarfir og nýsköpun, í bók sinni The Practice of Management (1954). 

Markaðsáherslan spilar lykilhlutverk í markaðsfræðum en segja má að markaðshneigð sé 

innleiðingarferli markaðsáherslunnar í starfshætti fyrirtækja. Skilgreining markaðshneigðar 

eftir fræðimönnum hefur ekki verið sú sama þó finna megi sammerktan kjarna. Kjarni 

skilgreiningar markaðshneigðar er að fyrirtækið í heild sinni á að vera hlutaðeigandi í 

markaðsstarfseminni. Tilvera og tilgangur fyrirtækis ætti að vera sá sami í huga allra, þarfir 

viðskiptavina þess eiga að vera ljósar, í forgrunni og vitund meðal allra um þær auk vitundar 

og skilnings á markaðsumhverfinu og samkeppnisaðilum. Talið er að öll fyrirtæki séu 

markaðshneigð en þó mismikið, en markaðshneigð ætti að leiða af sér aukinn hagnað, meiri 

ánægju viðskiptavina og starfsfólks. Þessi sameinaða skilgreining er frá tveimur af þekktustu 

rannsóknum á markaðshneigð, eftir þá Ajay K. Kohli og Bernard J. Jaworski annars vegar og 

John C. Narver og Stanley F. Slater hins vegar (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 

1990). Þó að áhersla Kohli og Jaworski og svo Narver og Slater séu ekki þær sömu hefur verið 

bent á að hvor skilgreining eða áhersla útiloki ekki hvor aðra, heldur sé markaðshneigð 

samblanda af þessu tvennu. Hefur verið fjallað um áherslurnar sem víddir markaðshneigðar, 

þ.e. aðgerðavídd og svo menningarvídd (Gainer & Padanyi, 2002).  

Rannsóknir á markaðshneigð fyrirtækja hafa í miklu magni verið beint að stórum 

framleiðslufyrirtækjum en þó er lögð áhersla á að markaðshneigð hefur misjöfn áhrif (e. 

Implications) á fyrirtæki, eftir geira og mörkuðum. Er það raunin með rannsóknir þeirra Kohli 

og Jaworski (1990, 1993) og Narver og Slater (1990, 1994) þar sem til rannsóknar voru stór 

fyrirtæki sem eiga í engri snertingu við endaneytanda vörunnar. Ulf Elg (2003) leitaðist eftir 



 

 13 

því að greina betur hugmyndafræði markaðshneigðar í samhengi við verslanir sem eiga í 

samskiptum við endaneytendur. Fyrirtæki á smásölumarkaði eru frábrugðin 

framleiðslufyrirtækjum úr fyrrnefndum rannsóknum að mörgu leyti. Virðistilboð til neytenda 

er flóknara, þar sem taka þarf fleiri þætti til greina, svo sem margar útfærslur af þjónustu, 

húsnæði verslunarinnar auk vöruúrvals, og að gera það með aðgreinandi og einstökum hætti, 

til þess að aðgreina sig frá samkeppnisaðila og færa viðskiptavinum meira virði. Bendir Elg á 

að þó skilgreining og innleiðingarferli Kohli og Jaworski (1990) sé gild, þurfi að útvíkka 

innleiðingarferlið hjá þeim fyrirtækjum sem þjónusta og eiga í viðskiptum við endaneytendur. 

Þar þarf að afla upplýsinga, deila þeim og nýta til virðisskapandi aðgerða af öllum 

starfsmönnum, ekki einungis stjórnendum (Elg, 2003). Spurningalisti lagður fyrir stjórnendur 

og starfsfólk fyrirtækja til þess að meta magn markaðshneigðar er algengasta aðferðin við 

mælingar á markaðshneigð fyrirtækja, sett hafa verið fram fjölmörg mælitæki, en MARKOR 

mælitæki Kohli, Jaworski og Kumar (1993) og MKTOR þeirra Narver og Slater (1990) eru 

mest notuð. Deshpandé, Farley og Webster Jr. (1993) bentu á mikilvægi þess að fá mat 

viðskiptavina á markaðshneigð fyrirtækja þar sem þetta snýst á endanum allt um upplifun 

þeirra á fyrirtækinu og viðskiptunum. Telja þeir að stjórnendur og starfsfólk geti verið blint á 

eigin athafnir, sem getur leitt til ofmats eða vanmats á markaðshneigð. Í rannsóknum á ánægju 

viðskiptavina er viðskiptavinurinn alltaf spurður um sína upplifun, ætti það ekki að vera 

öðruvísi í rannsókn sem snýr að markaðshneigð (Deshpandé, Farley, & Webster Jr., 1993).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið, bæði erlendis sem og á Íslandi, sýna í yfirgnæfandi 

meirihluta að jákvæð tengsl séu milli markaðshneigðar, frammistöðu fyrirtækja, ánægju 

starfsmanna sem og viðskiptavina (Liao, Chang, Wu, & Katrichis, 2010; Auður 

Hermannsdóttir, 2006; Sturla Sigurðsson, 2012; Anna Bjarney Sigurðardóttir, 2013; Narver & 

Slater, 1990). Mikið af þeim rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi byggjast á 

mælingu magns markaðshneigðar hjá íslenskum fyrirtækjum á einstaka mörkuðum og tengsl 

við ýmist ánægju viðskiptavina, heildarframmistöðu og ánægju starfsfólks (Ellert Rúnarsson, 

2012; Anna Bjarney Sigurðardóttir, 2013; Auður Hermannsdóttir, 2006; Elín Bjarnadóttir, 

2017; Sturla Sigurðsson, 2012). Það er þó þörf á frekari rannsóknum á markaðshneigð á 

íslenskum mörkuðum vegna þeirra áhrifa sem hún er talin hafa á fyrirtæki. 

Undanfarin ár hafa miklar breytingar verið á neyslu matvöru þar sem margar nýjar áherslur 

hafa komið fram eða fleiri einstaklingar farið að temja sér, líkt og veganismi, grænkerafæði, 

ketó matarræði auk þess sem uppruni varanna er sífellt að verða mikilvægari í samfélaginu 
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sökum umhverfissjónarmiða. Ný þjónusta hefur einnig litið dagsins ljós, sem mætti lýsa sem 

einskonar samsuðu af skyndibitastöðum og matvöruverslunum, þar sem hægt er kaupa tilbúna 

pakka með ferskum matvörum, uppskriftum og öllu sem þarf til þess að elda holla og staðgóða 

máltíð heima fyrir. Þessar breytingar hafa haft áhrif á vöruframboð frá framleiðendum um heim 

allan og á vöruúrval verslana. Mikil samkeppni ríkir á markaði matvöruverslana á Íslandi og 

því þörf á að rannsaka magn markaðshneigðar á þeim markaði og komast að því hver 

ávinningurinn er (Baldur Guðmundsson, 2019; Baldur Guðmundsson, 2019; Guðrún Ósk 

Guðjónsdóttir, 2019; E.H., 2016; Erla Hjördís Gunnarsdóttir, 2020).  

1.1. Tilgangur og markmið 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að markaðshneigð leiði af sér ánægðari viðskiptavini og hjálpi 

fyrirtækjum að ná og jafnframt viðhalda samkeppnisforskoti. Því er rannsókninni ætlað að 

mæla magn markaðshneigðar íslenskra matvöruverslana og kanna sambandið milli 

markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina. Markmiðin eru því að komast að því hvort 

matvöruverslanir sem eru markaðshneigðari eigi ánægðari viðskiptavini sem og hvort þeir séu 

líklegri til þess að mæla með versluninni við vini og vandamenn. Hefur það verið talið ágætis 

vísbending um tryggð viðskiptavina (Kohli & Jaworski, 1990; Kotler, Armstrong, Harris, & 

Piercy, 2013; Narver & Slater, 1990; Pelham, 1997; Reichheld, 2003).  

Að tileinka sér markaðshneigð snýst um að umbreyta starfsháttum og innleiða nýja stefnu eða 

bæta ferla sem fyrir eru, er það tímafrekt, þarfnast skuldbindingar og fjármagns. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að setja fram hagnýtar niðurstöður sem geta reynst mikilvægar upplýsingar 

fyrir íslensk fyrirtæki á smásölumarkaði, þ.e. að komast að því hvort vegferð til aukinnar 

markaðshneigðar sé þess virði. Tilgangurinn er auk þess að bæta við fyrirliggjandi fræðagrunn, 

með því að þróa nýtt mælitæki, sem byggt er á fyrirliggjandi mælitæki á markaðshneigð. Í 

þessari rannsókn er viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki notað við mælingu á 

markaðshneigð matvöruverslana. Líkt og áður segir hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir 

sem mæla markaðshneigð íslenskra fyrirtækja, engar hafa tekið markað matvöruverslana fyrir 

eða tekið neytendur með í mengið á mælingu markaðshneigðar, því getur þessi rannsókn reynst 

mikilvæg viðbót á viðfangsefninu. 

Sett er fram rannsóknarspurning sem rannsókninni er ætlað að svara, hún er eftirfarandi: 

Hvaða áhrif hefur markaðshneigð á viðskiptavini matvöruverslana? 
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1.2. Framsetning og bygging 

1. Inngangur 

• Fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og hvers vegna viðfangsefnið varð fyrir valinu. 
• Gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

• Fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil. 
• Farið er yfir fyrri rannsóknir á viðfangsefninu og kenningar sem megindleg rannsókn 

bygggir á. 

3. Rannsóknarefni og tilgátur 

• Rannsóknarefni útskýrt nákvæmlega. 
• Rannsóknartilgátur settar fram. 

4. Aðferðafræði 

• Aðferðir sem rannsakandi beitti við gagnaöflun, mælitæki og framkvæmd settar fram. 
• Farið er yfir réttmæti rannsóknarinnar, takmarkanir hennar sem og stöðu rannsakanda. 

5. Niðurstöður 

• Greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem settar eru fram með ályktunartölfræði og 
myndrænni framsetningu. 

• Heildarniðurstöður eru settar fram þar sem rannsóknartilgátum er svarað. 

6. Umræður og ályktanir 

• Niðurstöður, fyrri rannsóknir og fræðilegur bakgrunnur sett í samhengi í umræðu. 
• Rannsóknarspurningu svarað formlega. 
• Hagnýtar tillögur til stjórnenda settar fram. 

7. Lokaorð 

• Lokaorð þar sem áhugaverðum hugmyndum sem urðu til við framkvæmd 
rannsóknarinnar eru settar fram sem frekara rannsóknarefni. 

• Fjallað um viðfangsefnið til áframhaldandi rannsókna. 

8. Heimildaskrá 

• Í heimildaskrá má finna þau verk sem stuðst var við eða vitnað í. 

9. Viðaukar 

• Í viðauka eru mælitæki rannsóknarinnar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á kenningum og rannsóknum 

neytendahegðunar, markaðshneigðar og ánægju. Neytendahegðun er skilgreind auk þess sem 

farið er yfir helstu þætti sem áhrif hafa á neytendur í kaupferlinu. Fjallað er gaumgæfilega um 

hugmyndafræði markaðshneigðar og skilgreiningar á henni. Farið er yfir bæði ávinning og 

áhrif markaðshneigðar á fyrirtæki og viðskiptavini þess auk þeirra ádeilna sem 

hugmyndafræðin hefur fengið á sig. Því næst verður greint frá þeim mælitækjum sem sett hafa 

verið fram á markaðshneigð ásamt þeirri gagnrýni sem þau hafa hlotið. Einnig er farið yfir 

helstu mælitæki á ánægju viðskiptavina og fjallað um helstu rannsóknir sem hafa skoðað 

ánægju viðskiptavina matvöruverslana. Skoðuð er staða íslenskra rannsókna á markaðshneigð 

fyrirtækja og niðurstöður þeirra teknar saman. Að lokum er rýnt í markað matvöruverslana á 

Íslandi og farið yfir þær neytendarannsóknir sem hafa verið gerðar á sama markaði. Fyrst af 

öllu er þó að finna umfjöllun um áherslur í stjórnun markaðsstarfs fyrirtækja. 

2.1. Áherslur í stjórnun markaðsstarfs 

Markaðsstjórnun snýst í sinni einföldustu mynd um að marka sér stefnu sem beinist að því að 

byggja upp samband við markhóp sem reynist fyrirtækinu arðbær. Í tímanna rás hafa komið 

fram mismunandi hugmyndafræði á hvað skuli leggja áherslu og móta stefnuna í kring um. 

Philip Kotler (2016) fjallar um fimm áherslur sem hefur farið hvað mest fyrir í markaðsfræðum, 

það er framleiðsluáhersla, vöruáhersla, söluáhersla, félagsleg markaðs- og markaðsáhersla. Þó 

svo að ekki sé hægt að staðhæfa að ein þessara áherslna sé réttari en önnur hafa þó rannsóknir 

bent til þess að markaðsáherslan sé sú sem geri fyrirtækjum kleift að ná markmiðum sínum og 

sé undirstaða velgengni til lengri tíma litið (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013; Levitt, 

1975; Drucker, 1954; Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990).  

2.1.1. Framleiðslu- og vöruáhersla 

Ein sú elsta hugmyndafræði er framleiðsluáhersla, í henni felst að neytendur hallast að þeim 

vörum sem eru aðgengilegar og ódýrar. Því eiga stjórnendur að beina spjótum sínum að því að 

auka framleiðslugetu auk þess að betrumbæta framleiðsluferla og dreifingaleiðir. Þessi áhersla 

á enn við að einhverju leyti á þeim mörkuðum sem eru einsleitir og viðkvæmir fyrir verði. Í 

vöruáherslu felst að neytendur laðist að þeim vörum sem hafa að bera mestu gæðin, bestu 

frammistöðuna og nýjungar. Því er einblínt á uppfærslu og betrumbætingu á vörum 
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fyrirtækisins. Mikilvægt er að vera með góða vöru sem þróast með tíð og tíma og er 

samkeppnishæf. Telur þó Kotler að ef einblínt er eingöngu á betrumbætingu á vörum 

fyrirtækisins er hætta á markaðslegri þröngsýni, sama gildir um framleiðsluáhersluna. Á meðan 

fyrirtæki er upptekið af því að betrumbæta framleiðsluferla eða vörur verður það ekki vart við 

breytingar í markaðsumhverfinu, svo sem nýja samkeppnisaðila eða breyttar þarfir og óskir 

neytenda, líkt og Theodor Levitt fjallaði um í grein sinni Marketing Myopia (1975; Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

2.1.2. Söluáhersla 

Söluáhersla er einkar víðfeðm nálgun og hefur hún verið skilgreind sem svo að neytendur kaupi 

ekki nægilegt magn ef ekki sé haldið úti miklum sölu- og kynningarherferðum. Gengið er út 

frá því að neytendur verði ánægðir eftir kaup eða ef þeir verði það ekki, gleymi þeir því fljótt 

og kaupi því aftur síðar. Svo mikil áhersla á sölu telur Kotler áhættusama þar sem ekki er verið 

að byggja upp samband við viðskiptavininn til lengri tíma, sem hann telur arðbærara. Í 

hugmyndafræði söluáherslu er áherslan á að selja það sem fyrirtækið framleiðir en ekki að 

framleiða það sem markaðurinn kallar eftir (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.1.3. Markaðsáhersla og félagsleg markaðsáhersla 

Hugtakið markaðsáhersla (e. Marketing Concept) var fyrst kynnt til sögunnar af Peter Drucker 

í bókinni The Practice of Management (1954). Þar setur hann fram að í raun sé það 

viðskiptavinurinn sem ákvarðar hvað fyrirtæki er, hvað það framleiðir og stendur fyrir. Útskýrir 

hann það á þá leið að án viðskiptavinarins og hans vilja til þess að greiða fyrir vörur eða 

þjónustu er ekki forsenda fyrir tilvist fyrirtækisins (Drucker, 1954). Theodore Levitt fjallar um 

mikilvægi markaðsáherslunnar í grein sinni Marketing Myopia (1975) og nær hún vel utan um 

hugmyndafræðina. Þar segir að líta skuli á starfsemi og markað sem fyrirtæki starfar á, á víðari 

grundvelli, þar sem samkeppnisaðilar eru þeir sem geta uppfyllt sömu þarfir neytenda. 

Áherslan á að vera á síbreytilegum þörfum viðskiptavina, þ.e. horfa skal á starfsemi fyrirtækja 

fyrst út frá þörfum neytenda og svo vörunni sem á að uppfylla þær þarfir. Ekki er hægt að búa 

til þarfir, það er hins vegar hægt að búa til óskir eða langanir og er hægt að gera það með 

framleiðsluaðferðum/aðföngum, aðgreiningu eða lægri kostnaði sem dæmi (Day & Wensley, 

1988; Levitt, 1960). Ef neytendur hafa hins vegar ekki þörf fyrir vöruna er hún einskis nýt 

(Levitt, 1975). Að hluta markaðinn niður og greina markhópa, og með þeim hætti búa til 

virðistilboð aðlagað að hverjum og einum markhópi (e. Micro Environment) er eitt af 
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undirstöðuatriðum markaðsfræðinnar. Kotler skilgreinir markaðsáherslu sem þá 

hugmyndafræði að gott gengi fyrirtækja byggist á áherslu fyrirtækisins á að þekkja 

viðskiptavini sína og þeirra þarfir, og þar með geta uppfyllt og veitt þeim meira virði en 

samkeppnisaðilar (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

Hugmyndafræði félagslegrar markaðsáherslu segir að stjórnun markaðsstarfs taki tillit til þarfa 

og óska neytenda auk velferð neytenda og samfélagsins til lengri tíma litið. Virðissköpun felst 

því í að viðhalda eða auka velferð neytenda og samfélagsins til framtíðar. Hefur það verið 

kynnt sem sjálfbær, umhverfisvæn og samfélagslega ábyrg markaðsfærsla, sem til jafns, hugar 

að því að ná markmiðum fyrirtækisins og uppfylla núverandi þarfir neytenda að því marki að 

komandi kynslóðir fái sínar þarfir einnig uppfylltar. Því setur félagsleg markaðsáhersla 

spurningamerki við hugmyndafræði hreinnar markaðsáherslu, þ.e. að ekki sé víst að fyrirtæki 

sem leggi aðeins áherslu á að uppfylla þarfir og langanir viðskiptavina sinna geti auk þess 

hugað að velferð þeirra í framtíðinni. Eru það þrír þættir sem fyrirtæki sem aðhyllast félagslega 

markaðsáherslu hafa í huga og þurfa auk þess að vera í góðu jafnvægi í stefnumörkun og við 

gerð virðistilboða. Í fyrsta lagi er það hagnaður eða framlegð fyrirtækisins, í öðru lagi langanir 

neytenda og svo í þriðja lagi hagsmunir samfélagsins (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 

2013). Samfélagsábyrgð og sjálfbærni er sífellt að fá aukið vægi í samfélaginu sem og í stefnu 

fyrirtækja, þar sem það er alltaf að verða skýrara að auðlindir jarðarinnar eru ekki ótæmandi 

og aukin samstaða er um réttindabaráttu mismunandi hópa samfélagsins (Festa, e.d.). 

Hefur markaðsáherslan verið skilgreind sem hornsteinn markaðsfræðanna og kjarni 

fyrirtækjamenningar. Með innleiðingu markaðsáherslunnar þróa fyrirtæki með sér 

markaðshneigð, sem hefur verið skilgreind sem ákveðin fyrirtækjamenning og aðferðafræði 

(Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). 

2.2. Neytendahegðun 

Grundvallarþáttur þess að geta innleitt markaðsáherslu og þróa með sér markaðshneigð er að 

skilja viðskiptavini sína og halda þeim nærri sér (Peter & Olson, 2010). Hér verður farið yfir 

helstu þætti neytendahegðunar (e. Consumer Behavior) líkt og kauphugleiðingaferli (e. Buyer 

Decision Process) neytenda og greint frá niðurstöðum neytendarannsókna á matvörumarkaði.  

The American Marketing Association (AMA) skilgreinir neytendahegðun sem það kvika 

samband milli þeirra áhrifa sem neytendur verða fyrir, tilfinninga sem það upplifir og hegðunar 

ásamt því umhverfi sem það er statt í hverju sinni. Þetta hefur allt áhrif á neytandann í sínu 
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kauphugleiðingarferli (Peter & Olson, 2010). Kauphugleiðingaferli á við um það ferli sem 

neytendur ganga í gegn um, frá uppgötvun á þörf til kaupa og viðbragða eftir kaup.  

2.2.1. Aðild 

Aðild (e. Involvement) segir til um skynjað mikilvægi eða persónuleg gildi hvers einstaklings 

til vöru eða þess sem framboðið er. Ef varan sem um ræðir hefur persónulegt gildi eða 

afleiðingu fyrir neytandann, hefur varan eða vörumerkið mikla aðild í hans huga og á hann 

jafnvel persónulegt samband við vöruna eða merkið. Þegar um háa aðild er að ræða, fer 

neytandinn í meiri upplýsingaöflun, er staðfastari í að kaupa ákveðna vöru eða vörumerki og 

tilbúinn til þess að leggja meira á sig. Þær hafa oft á tíðum flókið kauphugleiðingaferli og eru 

sem dæmi bíll, þvottavél eða sjónvarp. Það eru vörur sem ekki eru verslaðar oft, eru í flokki 

sterkra vörumerkja og eru dýrari. Aðild segir því til um hvort neytendur fari í hvert þrep í 

kauphugleiðingarferlinu, hversu lengi þeir festist í hverju og einu eða jafnvel sleppi einhverju 

þrepi. Vörur með lága aðild eru því vörur þar sem neytandi þarf ekki að leggja mikla hugsun í 

að kaupa, hún hefur ekki áhrif á hann og er sem dæmi mjólk eða bensín, þessar hversdagslegu 

vörur eða nauðsynjar (Peter & Olson, 2010; Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.2.2. Kauphugleiðingarferlið 

Kauphugleiðingarferlinu er skipt niður í fimm þrep, það er uppgötvun á þörf, 

upplýsingasöfnun, mat á valkostum, kaupákvörðun og svo viðbrögð eftir kaup(Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Sjá mynd 1. 

 

Mynd 1 - Kauphugleiðingarferlið 

Fyrsta þrepið, uppgötvun á þörf, á við um þegar neytandi verður var við þörf eða vandamál 

sem honum vantar úrlausn á. Það myndast bil á milli þess ástands sem hann er í og því ástandi 

sem hann vill vera í (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Abraham Maslow setti fram 

kenningu um þarfir fólks í bók sinni Motivation and Personality (1954), fjallar hann þar um að 

þarfir séu fólki eðlislægar en hægt væri að skipta þeim niður á fimm stig sem hann setti fram 

sem pýramída. Í neðsta hluta pýramídans eru þær frumþarfir sem skilgreina má sem 

lífeðlislægar þarfir sem hver og einn býr yfir; vatn, súrefni og matur. Á næstu stigum 
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pýramídans eru þarfir fyrir félagsskap, öryggi og ástúð, svo er það þörf fyrir virðingu, sjálfstæði 

og sjálfstraust og á toppnum þörf fyrir lífsfyllingu. Forgangsröðun á uppfyllingu þessara þarfa 

samkvæmt Maslow er í þeirri röð sem þær eru settar fram í pýramídanum, þar sem byrjað er á 

neðsta þrepinu. Því mun manneskja sem ekki er með þarfir sínar uppfylltar í neðsta þrepi finna 

fyrir þeim þörfum sem útlistaðar eru á þeim næstu (Maslow, 1954). 

Það sem áhrif getur haft á uppgötvun á þörf eru innri hvatar, svo sem hungur eða þorsti en 

einnig ytri hvatar sem finnast í umhverfinu. Það getur sem dæmi verið lykt, auglýsing eða 

samtal við vini eða fjölskyldu. Þarfir neytenda er ekki hægt að búa til með markaðssamskiptum 

þó hægt sé að uppfylla þær með mismunandi hætti og hægt að hafa áhrif á óskir og kröfur 

neytenda með markaðsfærslu (Kotler & Keller, 2016). 

Þegar komið er í þrep tvö í kauphugleiðingarferlinu, upplýsingasöfnun, er átt við að neytandinn 

verður með meiri athygli, þ.e. að neytandinn verður móttækilegri fyrir skilaboðum um vörur 

eða þjónustu allt í kring um sig sem gætu uppfyllt þörfina. Einnig gæti þetta leitt til kaupa 

samstundis ef þörfin er sterk og vara/þjónusta sem uppfyllir hana er innan handar. Neytandi 

gæti líka í einhverjum tilfellum farið í virka upplýsingaleit, með hvaða aðferðum sem er, t.d. á 

netinu, í verslunum eða með samtali við fólk í hans umhverfi. Fer þessi upplýsingaleit eftir 

styrkleika þarfarinnar og hversu auðvelt það er að leita að upplýsingunum (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013). 

Í þrepi þrjú, mat á valkostum, spilar þekking á vörumerki (e. Brand Knowledge) stóran þátt. 

Vörumerkjaþekking samanstendur af vitund (e. Brand Awareness) og ímynd vörumerkja (e. 

Brand Image). Vörumerkjavitund samanstendur af því að neytendur geti borið kennsl á merkið 

(e. Brand Recognition) og geti endurkallað það fram í minni sér (e. Brand Recall). Styrkur 

vörumerkjavitundar spilar því stóran þátt í því að neytandi velji vörumerkið eða það sé partur 

af vörumerkjavalsetti viðkomandi við kaup eða í kauphugleiðingarferlinu. Ímynd merkis 

samanstendur af eiginleikum (e. Attributes), viðbótum (e. Benefits) og viðhorfi (e. Attitudes) 

til merkisins. Eiginleikar vörumerkisins lýsa því hver áþreifanlega varan er og hvernig 

neytendur upplifa frammistöðu hennar (e. Product-related Attributes) og hvað varan hefur að 

bera í hugum neytenda (e. Non-product-related Attributes). Í því sambandi eru upplýsingar um 

verð, útlit vörunnar, ímynd af notendum vörunnar og neyslu, þ.e. hverjir eru það sem nota 

vöruna og við hvaða aðstæður (Keller, 1993). En hvaða eiginleikar eru það sem neytandinn 

leitar eftir? Það er misjafnt eftir vörum og einstaklingum, þegar sumir leita eftir vöru sem 

uppfyllir það að vera ódýr og gera sitt hlutverk eru aðrir sem leita eftir bestu gæðunum, meiri 
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þjónustu í kring um vöruna eða með þá óáþreifanlegu eiginleika sem vörumerkið skapar. Í 

hverju tilfelli fyrir sig skiptir máli hvaða eiginleikar vega þyngst í huga neytandans og hvernig 

hver og einn eiginleiki stendur sig í samanburði við aðrar vörur eða vörumerki (Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

Hversu flókið þetta mat er veltur á aðstæðum, vörunni (há eða lág aðild) og neytandanum. 

Stundum á það við að neytandi gengur í gegnum þetta allt, notar rökhugsun og reiknar 

ávinningin vandlega út, spyr vini álits eða jafnvel sölumenn en í einhverjum tilfellum er um 

skyndihvatakaup (e. Impulse Buy) að ræða, og því lítil sem engin ígrundun á bakvið þau 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

Í fjórða þrepi, kaupákvörðun, eru kaupin gerð en það er tvennt sem getur komið í veg fyrir að 

áætlun um kaup verði að kaupum. Í fyrsta lagi getur það verið álit annara, þ.e. hversu mikla og 

sterka skoðun hafa aðrir á val neytandans á vörum og hversu mikla hvöt hefur neytandinn til 

þess að hlusta á skoðunina. Þetta á oftar en ekki við um einhvern sem stendur neytandanum 

nærri og getur því haft mikil áhrif á val. Í öðru lagi getur komið upp óvænt aðstaða, svo sem 

tekjumissir, verðmisræmi við upplýsingaöflun eða jafnvel að neytandi heyri af óánægju með 

vöruna frá vinum eða jafnvel á samfélagsmiðlum. Hver sem ástæðan er, ef neytandi skiptir um 

skoðun eða frestar kaupum er það að miklu leyti tilkomið vegna fyrirséðrar áhættu, þó að 

ákveðin áhætta fylgi alltaf kaupum. Hversu mikla áhættu neytandi er tilbúinn að taka fer eftir 

eðli vörunnar, verðs, hversu óviss neytandi er með kaupin og svo sjálfstrausts hans. Þess vegna 

er mikilvægt að átta sig á hvað það er sem gæti vakið óvissu í huga neytandans og hafa þá 

upplýsingar aðgengilegar sem þarf til að draga úr óvissuþætti og áhættu (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013). 

Í fimmta og síðasta þrepinu, viðbrögð eftir kaup, kemur í ljós hvort varan eða þjónustan stóðst 

væntingar, fór fram úr vætningum eða undir væntingar. En sú upplifun eða mat á, segir að 

miklu leyti til um ánægju viðskiptavinarins og vilja hans til þess að versla aftur við fyrirtækið 

eða vörumerkið. Það sem áhrif hefur á væntingar neytenda eru sem dæmi markaðsskilaboð 

fyrirtækisins, virðistilboð eða þjónustuloforð, upplifun vina og fjölskyldu sem og aðrar 

upplýsingar sem neytandi kemst yfir um vöruna. Mikilvægt er því að fyrirtæki ýki ekki kosti 

sína og búi með þeim hætti til of miklar væntingar, einnig er mikilvægt að vera með stöðugleika 

í framleiðslu, þjónustu eða vöruúrvali, svo að jákvæð upplifun viðskiptavinar sem deilir henni 

með vinum og vandamönnum standist þær væntingar sem verða til (Peter & Olson, 2010). 
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2.2.3. Neytendarannsóknir á markaði matvöruverslana 

Neytendur fara að meðaltali einu sinni til þrisvar í viku í matvöruverslun, allt árið um kring 

(Samkeppniseftirlitið, 2019; Ailawadi & Keller, 2004). Viðskiptavinatryggð (e. Customer 

Loyalty) skiptir sköpum þar sem þessi markaður einkennist fyrst og fremst af mikilli 

samkeppni, skiptikostnaður fyrir neytendur er lítill, auknar væntingar eru til staðar og því 

mikilvægt að mynda samband við viðskiptavini. Í dag er því verð og jafnframt staðsetning ekki 

jafn mikilvægt og áður á þessum markaði þegar kemur að því að skapa ánægju og auka virði 

fyrir viðskiptavini sem og fyrirtækið. Ef samkeppnisstefnan er eingöngu byggð á lægra verði 

er fyrirtækið mjög berskjaldað gagnvart nýjum aðilum sem geta undirboðið markaðinn 

(Gómez, McLaughlin, & Wittnik, 2004; Allaway, Huddleston, Whipple, & Ellinger, 2011; 

Ailawadi & Keller, 2004). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á mikilvægi 

viðskiptavinagrunduðu vörumerkjavirði (e. Consumer-Based Brand Equity) matvöruverslana. 

Hafa þær sýnt fram á að breyturnar, viðleitni til þess að halda í viðskiptavini, þjónusta, 

vörugæði og vöruúrval spila stóran þátt í myndun á viðskiptavinagrunduðu vörumerkjavirði 

(Allaway, Huddleston, Whipple, & Ellinger, 2011; Ailawadi & Keller, 2004). 

Vörumerkjaþekking hefur margvísleg áhrif á viðbrögð neytenda og út frá þeim viðbrögðum 

grundvallast viðskiptavinagrundaða vörumerkjavirðið. Virðið er mælt út frá þeim viðbrögðum 

sem markaðsaðgerðir vörumerkja hlýtur til móts við sams konar vöru sem ekkert vörumerki 

hefur (Keller, 1993).  

Vörumerkjaþekkingin leikur því lykilhlutverk í að búa til styttri leið fyrir matvöruverslunina í 

að verða ofarlega í huga og kalla fram þá jákvæðu eiginleika og ánægju sem myndaðist þegar 

viðkomandi fór síðast í verslunina. Það eykur líkur á að viðkomandi versli aftur og dregur úr 

áhrifum samkeppnisaðila (Ailawadi & Keller, 2004). Gómez, McLaughlin og Wittnick (2004) 

skoðuðu tengslin milli ánægju og eiginleika matvöruverslana annars vegar og ánægju og 

árangur sölu hins vegar. Teygni endurtekinna viðskipta með tilliti til ánægju viðskiptavina á 

markaði matvöruverslana er með þeim hæstu á smásölumarkaði. Þar sem um einsleitar vörur 

er að ræða og skiptikostnaður lítill, skipta óánægðir viðskiptavinir um matvöruverslun hiklaust. 

Niðurstöður þeirra Gómez, McLaughlin og Wittnick sýna fram á að heildaránægja 

viðskiptavina hafa mikil áhrif á árangur sölu. Það sem drífur ánægju meðal viðskiptavina 

matvöruverslana eru skynjuð gæði gagnvart verðmætum, þ.e. vörugæði til móts við verð þess 

að vera tryggur viðskiptavinur, þjónustulund starfsfólks og svo gæði og úrval vara og 

vöruflokka. Að viðhalda stöðugum gæðum eða vöruúrvali skiptir meira máli en að auka við 
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þau, þar sem niðurstöður sýndu fram á að ef gæði eða vöruúrval minnkar hefur það mun meiri 

neikvæð áhrif á ánægju viðskiptavina en ef gæði eða vöruúrval eykst. Gæði og vöruúrval er 

því sá þáttur sem myndar grunninn að heildaránægju. Aukning á gæðum eða vöruúrvali hefur 

því ekki mikil áhrif á söluaukningu en fari gæði eða vöruúrval undir væntingar viðskiptavina 

leiðir það til óánægju og hefur mikil neikvæð áhrif á sölu (Gómez, McLaughlin, & Wittnik, 

2004). 

Skynjað virði viðskiptavina er talið geta aukið við heildaránægju, þar sem aukning um eitt stig 

á skynjuðu virði hefur mestu áhrifin á heildaránægju en sama lækkun á skynjuðu virði hefur 

ekki jafn afdrifarík neikvæð áhrif á heildaránægju. Aukning á skynjuðu virði hefur að sama 

skapi áhrif á söluaukningu, en minni á hagnað þar sem oft er um að ræða söluhvata eða tilboð 

sem standa til skemmri tíma. Það sama má segja um þjónustulund starfsmanna, en jákvæð áhrif 

þess þáttar myndar stóran hluta af heildaránægju en neikvæð breyting er ekki eins afdrifarík, 

þó hefur breyting á þjónustulund starfsmanna mestu áhrifin á söluaukningu eða skerðingu 

(Gómez, McLaughlin, & Wittnik, 2004). Að vita hvað það er sem myndar jákvæðar huglægar 

tengingar og ánægju viðskiptavina er því grunnurinn að því að halda viðskiptavinum líkt og 

hugmyndafræði markaðsáherslu hverfist um (Drucker, 1954; Levitt, 1975; Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013). 

2.3. Markaðshneigð 

Hér er farið yfir hugtakið markaðshneigð og þær rannsóknir sem hafa vegið þyngst í þeim 

fræðum. Rannsóknir á hugtakinu hafa farið stigvaxandi síðan árið 1990 og má finna samhljóm 

í fjölmörgum þeirra hvað varðar tengslin milli markaðshneigðar og jákvæðrar frammistöðu 

fyrirtækja á breiðum grundvelli. Það sem má einnig nefna er að hvergi eru neikvæð tengsl að 

finna í niðurstöðum rannsókna sem snúa að sambandinu milli markaðshneigðar og 

frammistöðu fyrirtækja (Liao, Chang, Wu, & Katrichis, 2010). 

2.3.1. Kohli og Jaworski 

Þó mikið hafði verið fjallað um markaðsáhersluna í fræðunum og samþykki ríkti meðal 

fræðimanna á mikilvægi þess í fyrirtækjarekstri, var innleiðing hennar óljós og skilgreining á 

hugtakinu markaðshneigð ekki komin fram (Deshpandé & Webster, 1989). Tilgangur 

rannsóknar þeirra Kohli og Jaworski, Market Orientation: The Construct, Research 

Propositions, and Managerial Implications (1990), var því einmitt sá, að setja fram 
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skilgreiningu á hugtakinu auk aðgerðarmiðaðrar innleiðingar á því. Rannsóknin byggðist á 

fræðilegum bakgrunni ritrýndra greina og rannsókna innan markaðs- og viðskiptafræðinnar 

ásamt eigindlegri rannsóknarvinnu í formi djúpviðtala við 62 stjórnendur mismunandi 

fyrirtækja víðs vegar um Bandaríkin auk tíu einstaklinga við nám í háskólum í Bandaríkjunum. 

Með því að framkvæma þessi viðtöl töldu þeir að skilgreining þeirra á hugtakinu 

markaðshneigð yrði nákvæmari og í takti við raunveruleikann, fengjust þá niðurstöður sem 

hægt væri að hafa til leiðsagnar fyrir fyrirtæki á leið sinni til markaðshneigðar. 

Líkt og áður segir er hugtakið markaðshneigð innleiðing markaðsáherslunnar sem Drucker 

fjallaði fyrstur um (1954). Það voru einkum þrír þættir sem mynduðu markaðsáherslu sem þeir 

Kohli og Jaworski komust að út frá fræðilegum bakgrunni, það er viðskiptavinur í forgrunni 

(e. Customer Focus), samhæft markaðsstarf (e. Coordinated Marketing) og mælingar á 

hagnaði og árangri (e. Profitability). Eftir að þeir framkvæmdu viðtölin bættist við hvern þátt. 

Samkvæmt viðmælendum var ekki nóg að rannsaka einungis viðskiptavinina sjálfa og þeirra 

hegðun heldur þyrfti að kafa mun dýpra í markaðsumhverfið allt í kring og taka 

markaðstengdar ákvarðanir út frá þeim upplýsingum. Með því að kafa svo djúpt í umhverfið, 

samkeppnisaðila og samfélags- og tæknibreytingar væri hægt að uppfylla núverandi og síðar 

undirbúa sig fyrir framtíðarþarfir viðskiptavina. Hvað varðar samhæft markaðsstarf töldu 

viðmælendur ekki nóg að samræma markaðsefni sem sent er frá fyrirtækinu, heldur þurfi 

markaðsfærsla fyrirtækis að endurspegla allt fyrirtækið, frá stjórnun, skipulagi og starfsfólki. 

Að lokum litu þeir viðmælendur svo á, sem töldust vera markaðshneigðir, að hagnaður væri 

afleiðing markaðshneigðar en ekki áherslupunkturinn í markaðsstarfi, það væri því ávinningur 

þess að vera markaðshneigður (Kohli & Jaworski, 1990). 

Niðurstöður og innleiðing markaðshneigðar 

Markaðshneigð samkvæmt Kohli og Jaworski er aðgerðarmiðuð, það er að hún er tímalaus 

ferill aðgerða innan fyrirtækis sem skilgreinist sem víðtæk öflun upplýsinga á 

markaðsumhverfinu og breytingum þar á. Þekkingin sem hlýst er miðlað til og á milli 

skipulagseininga innan fyrirtækisins og jafnframt að viðbrögð við þekkingunni taki mið af 

breytingum á þörfum og óskum markaðarins. Eru þetta þrjár víddir sem mynda markaðshneigð, 

þ.e. upplýsingasöfnun, miðlun upplýsinga og aðgerðir við upplýsingum (Kohli & Jaworski, 

1990).  
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Öflun upplýsinga úr markaðsumhverfinu á ekki aðeins við um upplýsingar um þarfir og óskir 

viðskiptavina sem fást með samtali við neytendur eða með könnunum. Líkt og áður segir hefur 

umhverfi áhrif á hegðun neytenda. Það þarf að kafa dýpra, þar sem margt í umhverfinu getur 

haft áhrif á þarfir þeirra, í nútíð og framtíð. Þess vegna þarf einnig að afla upplýsinga t.d. frá 

lagalegu umhverfi, samfélagsbreytingum, tækniþróun og fylgjast grannt með 

samkeppnisaðilum. Upplýsingasöfnunin snýst ekki aðeins um að komast að núverandi þörfum 

og óskum, heldur einnig framtíðarþörfum. Þá getur fyrirtækið verið í stakk búið að uppfylla 

þarfir og óskir þegar þær taka breytingum. Upplýsingasöfnunin á ekki að vera staðbundin í 

markaðsdeild fyrirtækja, heldur á að virkja allar deildir til þess að safna þeim í öllum þeim 

snertiflötum sem deildin kemst í tæri við, það liggja upplýsingar út um allt (Kohli & Jaworski, 

1990).  

Miðlun og úrvinnsla upplýsinganna er mikilvæg svo hægt sé að nýta upplýsingarnar í 

framþróun fyrirtækisins á öllum vígstöðum. Markaðsupplýsingar þurfa að flæða um allt 

fyrirtækið úr öllum áttum, ekki eingöngu frá markaðsdeildinni heldur einnig til hennar. 

Mikilvægt er að hafa miðlægan stað í fyrirtækinu þar sem upplýsingum er safnað, unnið úr 

þeim og þeim miðlað, þó eru óformleg samtöl manna á milli ekki síður mikilvæg. Þess vegna 

er mikilvægt að hafa samskipti milli deilda góð og samskipti mikil (Kohli & Jaworski, 1990). 

Fyrirtæki geta aflað upplýsinga og miðlað þeim um fyrirtækið, en það þarf að aðhafast með 

þær að vopni svo hægt sé uppfylla þarfir markaðarins betur en samkeppnisaðilar til þess að ná 

árangri. Upplýsingarnar eru notaðar til þess að skilgreina markhópa, hanna og bjóða fram þær 

vörur eða þjónustu sem uppfyllir núverandi og framtíðarþarfir auk þess að framleiða, dreifa og 

kynna vörurnar eða þjónustuna með þeim hætti að neytandinn upplifi aukið virði. Allar deildir 

taka þátt í þessu ferli í markaðshneigðu fyrirtæki (Kohli & Jaworski, 1990). 

Á mynd 2 hér á eftir má sjá aðgerðir og afleiðingar markaðahneigðar, þar sem þær forsendur 

fyrir markaðshneigð, sem eru kjarnin að innleiðingu (e. Antecedents) að markaðshneigð eru til 

vinstri, sem stuðla að eða hindra innleiðingu. Þetta eru aðgerðir æðstu stjórnenda sem skipta 

höfuðmáli í innleiðingu markaðshneigðar, samskipti og samspil deilda og svo skipulag 

skipulagsheilda.  
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Í fyrsta lagi þurfa æðstu stjórnendur að hafa trú á markaðshneigð og senda skýr skilaboð um 

það ásamt því að vera alls óhræddir við að taka áhættur og læra af mistökum. Með því setja 

þeir fordæmi fyrir millistjórnendur að koma fram með nýjungar byggðar á upplýsingum um 

þarfir markaðarins. Ef engar áhættur eru teknar er ekki verið að fjárfesta í framtíð fyrirtækisins 

til hins betra.  

Í öðru lagi að öll samskipti innan og milli deilda fyrirtækja þurfa að vera góð og jákvæð. 

Skipulag á að vera gott svo að upplýsingaflæði renni auðveldlega á milli deilda og að sem 

minnstar hindranir eru í veginum, svo sem deilur milli deilda. Markmið stjórnenda einstaka 

deilda geta verið misjöfn og því orðið deilur vegna þess, taka þeir Kohli og Jaworski dæmi um 

stjórnanda framleiðsludeildar sem hefur það að markmiði að framleiðslan sé skilvirk og að 

lágmarka kostnað. Sá stjórnandi gæti til að mynda sett sig upp á móti tilraunum á nýjungum 

vegna kostnaðar. Í þriðja og síðasta lagi að forðast skuli miðstýringu og að umbun af hendi 

stjórnenda til starfsmanna á að byggja á langtímahagnaði og markmiðum en ekki til skemmri 

tíma. Ef umbunarkerfi miðuðust út frá skammtímamarkmiðum í sölu eða hagnaði gætu aðrir 

mikilvægir þættir sem stuðla að velgengni til lengri tíma litið verið vanræktir (Kohli & 

Jaworski, 1990). 

Aðgerðir þessara þriggja forsenda hafa áhrif á magn markaðshneigðar sem hefur áhrif á 

viðskiptavini, starfsfólk og heildarávinning fyrirtækisins, farið er ítarlega yfir þessi áhrif  í kafla 

Mynd 2 - Markaðshneigð Kohli & Jaworski (1990) 
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2.4. Ytri og innri áhrifaþættir (e.  Moderators) hafa þá áhrif á heildarávinnig fyrirtækis, en farið 

yfir ytri áhrif í kafla 2.4.4. Ávinningur fyrirtækisins með því að verða markaðshneigt eða –

hneigðara er samkeppnisforskot sem lýsir sér í ánægðari viðskiptavinum, stærri 

markaðshlutdeild, meiri starfsánægju og hollustu starfsmannanna, sem allt leiðir til aukins 

hagnaðar fyrir fyrirtækið (Kohli & Jaworski, 1990). 

2.3.2. Narver og Slater 

Narver og Slater (1990) birtu sína rannsókn aðeins seinna á sama ári eftir þeim Kohli og 

Jaworski. Markmið rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að sýna fram á tengsl markaðshneigðar og 

aukins hagnaðar og í öðru lagi að setja fram marktækt mælingartæki, sem metur markaðshneigð 

fyrirtækja. Rannsókn þeirra Narver og Slater, The Effect of a Market Orientation on Business 

Profitability (1990), byggðist á þeirri tilgátu að mikil markaðshneigð fyrirtækja hafi áhrif á 

hagnað þeirra, samanstóð úrtakið í rannsókninni af 140 fyrirtækjum með bæði einsleitar og 

aðgreinanlegar vörur.  

Niðurstöður 

Skilgreining þeirra á markaðshneigð er að hún sé fyrirtækjamenning sem einkennist af helgun 

starfsmanna á að skapa aukið virði fyrir viðskiptavininn í sífellu. Einkennist menningin af 

þremur hegðunarbreytum; viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð og samþættu 

markaðsstarfi. Það er, að safna þarf gögnum um bæði samkeppnisaðila og viðskiptavini, sama 

hvaðan þau gögn koma úr fyrirtækinu á miðlægan stað og nýta upplýsingarnar til þess að búa 

til auka virði fyrir viðskiptavini. Telja þeir að þessi menning sé best til þess fallin að skapa og 

viðhalda auknu virði til viðskiptavina sem leiðir til varanlegs samkeppnisforskots. 

Líkt og Kohli og Jaworski komust að, þá er mikilvægt að rannsaka líka framtíðarþarfir og 

langanir viðskiptavina sem og samkeppnisaðila, núverandi og mögulega framtíðar. Aukið virði 

er að bjóða meira virði en samkeppnisaðilar fyrir vöru eða þjónustu eða bjóða meira virði en 

viðskiptavinurinn bjóst við, t.d. með lægri kostnaði fyrir viðskiptavin, með því næst 

samkeppnisforskot sem leiðir til aukins hagnaðar.  

Narver og Slater töldu einnig til tvær aðgerðarbreytur sem hluta af markaðshneigðri menningu, 

þ.e. langtímasýn og hagnaður ætti að vera langtímamarkmið, en í samkeppnisumhverfi er 

mikilvægt að horfa langt fram í tímann og vera með skýra stefnu til lengri tíma, með því er 



 

 28 

betur hægt að skapa aukið virði fyrir viðskiptavininn og vera skrefi á undan samkeppnisaðilum 

(Narver & Slater, 1990).  

Þessi fimm atriði sem hafa komið fram, viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð, samþætt 

markaðsstarf, langtímamarkmið um hagnað og langtímasýn eru þær breytur sem 

markaðshneigð fyrirtæki þurfa að búa yfir. 

 

Mynd 3 - Markaðshneigð Narver & Slater (1990) 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þau fyrirtæki sem eru hvað mest markaðshneigð sýni fram 

á meiri hagnað, þá skipti ekki máli hvort um væri að ræða fyrirtæki með einsleitar eða 

aðgreinanlegar vörur. Þó má geta þess að þau fyrirtæki sem voru hvað minnst markaðshneigð 

með einsleitar vörur skiluðu næstmesta hagnaðinum meðal þeirra fyrirtækja, eða meiri en þau 

fyrirtæki sem voru í meðallagi markaðshneigð. Jákvætt samband var einnig milli 

viðskiptavinatrausts og magn markaðshneigðar. Bentu niðurstöður ennfremur á að þessi 

fyrirtæki skapi inngönguhindranir á markaðinn. Þessar þrjár hegðunarbreytur sem taldar voru 

upp hér að framan, eru til þess fallnar að skapa aukið samkeppnisforskot og telja þeir hagnað 

vera eitt af mikilvægari markmiðum markaðshneigðs fyrirtækis. Settu þeir að lokum fram 

æltiækið MKTOR, fjallað verður nánar um það í kafla  2.5 (Narver & Slater, 1990). 
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2.3.3. Samanburður 

Það sem er einna helst frábrugðið í skilgreiningu þeirra Kohli og Jaworski til móts við Narver 

og Slater er að Kohli og Jaworski leggja áherslu á stjórnendur fyrirtækjanna, að þeirra sýn og 

aðgerðir/aðferðir skipti sköpum í að auka markaðshneigð fyrirtækja. Þeir setja niður ákveðið 

ferli sem hægt er að fylgja til þess að auka markaðshneigð fyrirtækja og telja að hagnaður sé 

ávinningur þess að innleiða markaðshneigð. Á móti leggja Narver og Slater áherslu á 

fyrirtækjamenninguna innan fyrirtækja, það hvernig hún sé er það sem svarar því hversu 

markaðshneigt fyrirtæki er, þeir leggja engar áherslur á stjórnanda þess en þeir telja hagnað 

eiga vera eitt af grundvallarmarkmiðum hvers fyrirtækis. Þessar tvær skilgreiningar hafa 

myndað stoðir tveggja viðhorfa til markaðshneigðar og hafa verið gerðar rannsóknir byggðar 

á hvorri skilgreiningu fyrir sig. Rannsókn Kohli og Jaworski má segja að sé hagnýtari fyrir 

stjórnendur fyrirtækja þar sem hún setur niður ferli aðgerða til þess að auka markaðshneigð. 

Það sem niðurstöður þessara tveggja rannsókna eiga sammerkt er að allir innan fyrirtækisins, 

allar deildir, þurfa að taka þátt í markaðsstarfinu og vita um hvað fyrirtæki stendur fyrir, þarfir 

viðskiptavina þess, samkeppnisaðila og markaðsumhverfi til þess að ýta undir markaðshneigð. 

Auk þess að viðskiptavinurinn eigi að vera í forgrunni, að fyrirtæki séu öll markaðshneigð en 

bara mismikið og að markaðshneigð ýti undir hagnað (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & 

Slater, 1990). Þó svo að skilgreiningar Kohli og Jaworski og svo Narver og Slater séu 

frábrugðnar útiloka þær ekki hvor aðra. Hefur þeim verið lýst sem tveimur víddum 

markaðshneigðar, aðgerðarvídd og menningarvídd markaðshneigðar (Gainer & Padanyi, 2002; 

Van Raaij & Stoelhorst, 2008; Colak & Dayan, 2015). 

2.4. Ávinningur markaðshneigðar og áhrif 

Hér verður fjallað ítarlega um þann ávinning sem markaðshneigð færir fyrirtækjum ásamt 

þeirra ádeilna sem hugmyndafræðin hefur hlotið. Það hefur ekki verið einróma lof um ágæti 

markaðsáherslu og markaðshneigð meðal fræðimanna. Einna helst hafa verið uppi raddir um 

að markaðsáhersla komi niður á nýsköpun og þess í stað komi margar einsleitar vörur á markað, 

vegna þess að áhersla sé lögð á uppsprettu hugmynda að nýjum vörum frá neytendum (Lawton 

& Parasuraman, 1986). Lukas og Ferrell (2000) skoðuðu áhrif markaðshneigðar á nýsköpun 

og komust að því að á heildina litið hafi markaðshneigð jákvæð áhrif á nýsköpun, þar sem 

viðskiptavinahneigð hafði áhrif á að algjörlega nýjar vörur væru settar á markað, 

samkeppnishneigð gerði það að verkum að fyrirtæki settu á markað vörur sem svipa til 
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samkeppnisvara, en samþætt markaðsstarf valdi því að þær nýju vörur sem fyrirtæki setja á 

markað svipar til og samsvara sér vel i vörulínu fyrirtækja (Lukas & Ferrell, 2000). Christensen 

og Bower (1996) telja viðskiptavinahneigð ástæðuna fyrir því að fyrirtæki nái ekki að halda 

sinni samkeppnisstöðu á tímum tækninýjunga. Telja þeir of mikla áherslu setta á núverandi 

viðskiptivini, þeirra þarfir og því eingöngu tileinkað sér þær tækninýjungar sem styðja við 

núverandi vörur og samkeppnisstöðu. Viðskiptavinahneigð hefur verið tengd eða talin hluti af 

markaðshneigð og því telja þeir Christensen og Bower markaðshneigð hamla nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi, þar sem þessi fyrirtæki eru hrædd við að tileinka sér nýsköpun í tækni 

(e. Disruptive Technology) vegna þess að viðskiptavinir eru ekki tilbúnir á þeim tíma 

(Christensen & Bower, 1996).  

Slater og Narver (1998) svöruðu rannsókn þeirra og gerðu greinarmun á viðskiptavinahneigð 

og markaðshneigð sem þeir töldu of oft verið ruglað saman. Annars vegar er það 

viðskiptavinahneigð hugmyndafræði sem hverfist um að uppfylla þær þarfir sem neytendur 

gefa í skyn á hverjum tíma og er það aðferðafræði til skemmri tíma og er frekar lýst sem að 

bregðast við aðstæðum (e. Reactive). Markaðshneigð sé hugmyndafræði sem fer mun lengra 

en að uppfylla núverandi þarfir sem neytendur láta í ljós. Það er lengri tíma aðferðafræði, þar 

sem það snýst um að skilja og uppfylla framtíðarþarfir neytenda og má því lýsa henni sem að 

taka af skarið (e. Proactive). Telja þeir Slater og Narver, samkvæmt sínum niðurstöðum, að 

fyrirtæki ættu að stefna að því að auka við markaðshneigð sína þar sem ávinningur sem af henni 

hlýst eigi við rök að styðjast (Slater & Narver, 1998). 

2.4.1. Áhrif á frammistöðu 

Rannsóknir á markaðshneigð hafa í meirihluta sýnt fram á tengsl, bein eða óbein, milli magns 

markaðshneigðar og jákvæðra áhrifa á heildarávinning (Kohli, Jaworski , & Kumar, 1993; 

Lukas & Ferrell, 2000; Narver & Slater, 1990; Van Raaij & Stoelhorst, 2008; Baker & Sinkula, 

2009). Skipta mætti þeim ávinningi sem hlýst niður í þrjá meginþætti, það eru áhrif á 

viðskiptavini, starfsfólk og frammistöðu. Skýr stefna og framtíðarsýn innan 

skipulagsheildarinnar leiðir til stöðugleika í markmiðum, framfylgni stefnunnar og gilda en 

það er eitt einkenna markaðshneigðs fyrirtækis samkvæmt þeim Kohli og Jaworski. Af því 

hlýst betri frammistaða. Frammistaða er skilgreind sem meiri ávöxtun fjárfestinga (e. ROI), 

aukinn hagnaður, aukin sala og gróði af henni auk stækkunar á markaðshlutdeild (Kohli & 

Jaworski, 1990).  



 

 31 

Kohli og Jaworski (1991) gátu ekki með tölfræðilega áreiðanlegum hætti sannað bein tengsl 

milli hagnaðar og markaðshneigðar. Pelham (1997) telur það stafa af því að sambandið milli 

markaðshneigðar og hagnaðar er óbeint í eðli sínu og því afleiðing markaðshneigðar. Þar sem 

árangur fyrirtækis hvað varðar t.d. gæði vara, frammistöðu vöruþróunar og endurkomu 

viðskiptavina hefur áhrif á hagnað og helst í hendur við magn markaðshneigðar. Markaðshneigt 

fyrirtæki samkvæmt Pelham er líklegra til þess að bjóða samkeppnishæft verð á vörum sem 

veita neytendum aukið virði, getur lágmarkað kostnað við vöruþróun á nýjum vörum vegna 

þekkingar á neytendum, aukið við markaðshlutdeild sína á kostnað annarra fyrirtækja sem ekki 

geta boðið sama virði og því náð stærðarhagkvæmni (e. Economies of Scale), sem leiðir 

ennfremur til aukins hagnaðar og lægra vöruverðs til neytenda (Pelham, 1997).  

Þeir Hult og Ketchen Jr. (2001), telja að markaðshneigð stuðli að auknum árangri en þó ekki 

ein og sér. Setja þeir fram, byggt á auðlindakenningunni (e. Resource-Based View) að um sé 

að ræða samspil fjögurra eiginleika (e. Capabilities) sem fyrirtæki þurfi að búa yfir, það er 

markaðshneigð, frumkvöðlahugsun, nýsköpun og lærdómsmenningu (e. Organizational 

Learning). Hugmyndafræði auðlindakenningarinnar segir að einstakar eignir fyrirtækis, sem 

dæmi, orðspor, einkaleyfi á vörum eða framleiðsluaðferðum eru mikilvægari en aðrar 

efnislegar eignir, vegna hve erfitt er fyrir samkeppnisaðila að líkja eftir. Gerir það að verkum 

að fyrirtæki geti aðgreint sig á markaði. Taka þeir Hult og Ketchen Jr. fram að þessir fjórir 

eiginleikar leiði í samvinnu til sköpunar á þessum einstöku eignum. Þessir eiginleikar séu allir 

nauðsynlegir en ekki nægilega sterkir einir og sér til þess að stuðla að samkeppnisforskoti (Hult 

& Ketchen Jr., 2001).  

Slater og Narver (1994) telja hins vegar markaðshneigð fyrirtækja grundvallarþátt í því að 

byggja upp og viðhalda auðlindum (e. Resources) sem skapa framúrskarandi virði fyrir 

viðskiptavini, sem leiðir til samkeppnisforskots. Þessar auðlindir eru framúrskarandi þjónusta, 

stöðug gæði og nýsköpun. Styðja þeir mál sitt með niðurstöðum úr rannsóknum í fræðum 

nýsköpunar, þjónustu- og gæðastjórnunar. Til þess að veita framúrskarandi þjónustu þarf 

fyrirtæki að þekkja og skilja hvað það er sem viðskiptavinir vænta, því aðeins þá er hægt að 

fara fram úr væntingum sem leiðir til endurtekinna viðskipta og tryggðar. Telja þeir að gæði 

geti aðeins verið metin út frá sjónarhorni viðskiptavina og því lykillinn að því að geta boðið 

upp á mikil gæði fólgin í því að vita hvað viðskiptavinurinn vilji. Meirhluti niðurstaða 

rannsókna, samkvæmt þeim Slater og Narver, sýna fram á að nýsköpun og velgengni nýrra 

vara megi rekja til markaðshneigðar en ekki tækniframfara líkt og áður var haldið fram (Slater 
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& Narver, 1994). Fyrsta skref í vöruþróun er rannsókn á þörfum og óskum neytenda í líkani 

Zirger og Maidique (Zirger & Maidique, 1990). Voru niðurstöðurnar studdar af Deutschman, 

þar sem hann fjallar um einkenni fyrirtækja í hröðum vexti, þar segir að fyrirtækin setji 

viðskiptavininn í forgrunn, hlusti á hann, skilji hann og þjóni honum umfram allt (Deutschman, 

1991). 

2.4.2. Áhrif á starfsfólk 

Markaðshneigð hefur jákvæð áhrif á starfsfólk samkvæmt þeim Kohli og Jaworski (1990). 

Skipulagsheildir markaðshneigðra fyrirtækja hafa betri skilgreiningar á hlutverki sínu sem og 

greinilegri starfslýsingar og er það mikilvægur þáttur í ánægju starfsfólks, að vita til hvers er 

ætlast af þeim (Dessler, 2013). Ennfremur í niðurstöðum Kohli og Jaworski (1990 og 1993) 

segir að markaðshneigð fyrirtækja stuðlar að því að efla liðsanda starfsfólks, snertir það bæði 

félagslega þætti sem og sálfræðilega þætti þess. Með því er átt við að starfsfólk upplifir sig sem 

hluti af teymi með sameiginleg markmið sem gefur því meiri starfsánægju og gerir það 

jafnframt tryggara fyrirtækinu (Kohli & Jaworski, 1990). Ánægt starfsfólk er einn af 

lykilþáttum velgengni fyrirtækja, það skilar betri vinnu, er afkastameira, gerir vinnustaðinn 

aðlaðandi fyrir aðra hæfa einstaklinga auk þess sem viðskiptavinir skynja ánægjuna í formi 

betri þjónustu (Dessler, 2013). Ánægt starfsfólk leiðir því til þess að minnka bilið milli 

væntinga viðskiptavina til þjónustunnar og þeirrar þjónustu sem það fær, sem leiðir til ánægju 

viðskiptavina (Kohli & Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski & Kumar, 1993). 

2.4.3. Áhrif á viðskiptavini 

Ánægja viðskiptavina er mikilvæg og getur leikið lykilhlutverk í samkeppnisumhverfi 

fyrirtækja (O´Loughlin & Coenders, 2002). Ánægja er þó samblanda af mörgum þáttum sem 

tengjast einnig innbyrðis, þættirnir eru skynjuð gæði, virði, vörumerkjaímynd og væntingar. 

Hefur víðtækt sammæli náðst um þá víðu skilgreiningu um myndun ánægju, að ánægja sé það 

sálfræðilega ferli sem felur í sér mat á kaupum eða neyslu vöru eða þjónustu, miðað við þær 

væntingar sem hlutaðeigandi hafði, að varan uppfylli væntingar eða fari þeim framúr. Ánægja 

viðskiptavina er einn af mikilvægari þáttum þess að halda í viðskiptavini, eykur virði 

vörumerkisins og ýtir undir tryggð (Kotler & Keller, 2016). 

Áhrifin af markaðshneigð á viðskiptavini eru meiri ánægja vegna þess að þeirra þarfir og óskir 

eru betur uppfylltar, leiðir það til betra umtals um fyrirtækið (e. Word of Mouth) og 
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endurtekinna viðskipta (Kohli & Jaworski, 1990). Líkt og fyrr segir, telja Slater og Narver 

(1994) markaðshneigð leiða af sér meiri ánægju sem og tryggð viðskiptavina vegna 

framúrskarandi þjónustu sem fer fram úr væntingum, stöðugra gæða og vörunýjunga sem 

uppfylla óskir viðskiptavina. Þeir Brady og Cronin (2001) rannsökuðu áhrif 

viðskiptavinahneigðar á skynjað virði viðskiptavina. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að 

skynjað virði þjónustu eða vöru er meira hjá markaðshneigðari fyrirtækjum (Brady & Cronin, 

2001). Undir þetta tekur Yeh (2016), rannsakaði hann hvort markaðshneigð og nýsköpun 

þjónustuþátta hefðu bein tengsl við skynjað virði viðskiptavina matvöruverslana. Niðurstöður 

sýndu fram á jákvætt samband. Fjölluðu Narver og Slater (1990) einnig um áhrif 

markaðshneigðar á aukið skynjað virði viðskiptavina. Skilgreining og aðferðir við mælingar á 

skynjuðu virði hefur ekki verið samhljóma meðal fræðimanna en hefur verið samþykkt að 

skynjað virði sé mat viðskiptavinarins á því sem hann þarf að greiða fyrir vöru eða þjónustu, 

tími og fyrirhöfn sem hann eyðir í viðskiptin, til móts við það sem hann hlýtur í staðinn. Þar 

sem þetta er huglægt mat hvers og eins getur skynjað virði rokkað milli einstaklinga. Bendir 

Yeh (2016) á að aukið skynjað virði fæst ekki eingöngu með því að spyrja hvað getum við gert 

fyrir þig, heldur sé þetta spurning um að skapa það með viðskiptavininum með því að spyrja, 

hvað getum við gert saman, með þeim hætti er hægt að bregðast við einstökum, æðri og 

síbreytilegum þörfum viðskiptavina betur en samkeppnisaðilinn. Markaðshneigð fyrirtæki eru 

betur í stakk búin til að gera einmitt það, vegna grundvallarhugsunar þess; upplýsingasöfnunar, 

miðlunar á þeim og viðbrögðum (Narver & Slater, 1990; Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 

2013; Yeh, 2016).    

2.4.4. Utanaðkomandi áhrifaþættir á frammistöðu 

Kohli og Jaworski (1990) fjalla um að tengsl milli markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækis 

fari eftir ákveðnum utanaðkomandi áhrifaþáttum. Í fyrsta lagi, á markaði þar sem miklar 

breytingar eru reglulegar eða hann óstöðugur (e. Market Turbulance) hefur magn 

markaðshneigðar mikil áhrif á frammistöðu fyrirtækis, t.d. þar sem þarfir neytenda breytast ört 

eða samsetning neytenda á markaði tekur breytingum. Í öðru lagi er veikara samband milli þörf 

á markaðshneigð til þess að bæta frammistöðu á mörkuðum þar sem tækni er notuð við 

framleiðslu á vörum og miklar breytingar og framþróun er í tækninni. Það er leitt út með þeim 

hætti, að í slíkum aðstæðum er vöruþróunin ekki eins bundin við viðskiptavini heldur frekar 

deild rannsókna og þróunar innan fyrirtækisins.  
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Í þriðja lagi skiptir stig samkeppnis á markaðnum máli, þar sem mikil samkeppni ríkir eru sterk 

tengsl milli frammistöðu og magns markaðshneigðar og því mikilvægi markaðshneigðar mikið. 

Á slíkum mörkuðum er mikið framboð af samskonar vörum og þarf því fyrirtækið að þekkja 

neytendurna, vita hvaða vandamáli þeir standa frammi fyrir, í dag og í framtíðinni og veita 

þeim úrlausn sem gefur þeim aukið virði til þess að ná samkeppnisforskoti. Á mörkuðum þar 

sem samkeppni er lítil, fyrirtæki eru í fákeppni (e. Monopoly) eða hafa einkaleyfi fyrir vöru 

verður markaðshneigð ekki jafn mikilvæg. Í fjórða og síðasta lagi hefur efnahagsástand hvers 

markaðar, svæðis eða lands áhrif á mikilvægi markaðshneigðar í sambandinu við betri 

frammistöðu. Þar sem mikil eftirspurn og hagvöxtur er gefur það ákveðið svigrúm og er vægi 

markaðshneigðar ekki jafn mikið og í veikara efnahagsástandi þar sem fyrirtæki þurfa að geta 

sýnt fram á virði vara sinna eða þjónustu með betri hætti þar sem neytendur hugsa meira um 

peningana sína (Kohli & Jaworski, 1990).  

Slater og Narver (1994) rannsökuðu hvort samkeppnisumhverfi fyrirtækja hefði áhrif á árangur 

markaðshneigðra fyrirtækja. Var það vegna niðurstaðna Kohli og Jaworski (1990) sem segir 

að markaðshneigð skipti minni máli á mörkuðum með mikla eftirspurn og svo vegna 

niðurstaðna Day og Wensley (1988), þar sem þeir leggja til að eðli samkeppnisumhverfisins, 

þ.e. hversu margir og sterkir samkeppnisaðilar eru, hafi áhrif á getu til upplýsingaöflunar úr 

markaðsumhverfi. Með tilliti til fyrrgreinds, þurfi fyrirtæki að ákvarða hvort sé mikilvægara, 

að safna upplýsingum um viðskiptavini eða samkeppnisaðila, vegna takmarkaðra auðlinda 

fyrirtækja. Telja Day og Wensley að á mörkuðum þar sem vöxtur er mikill, sé mikilvægara að 

safna upplýsingum um viðskiptavini og en því er öfugt farið á mörkuðum þar sem vöxtur er 

lítill. Út frá niðurstöðum Kohli og Jaworski (1990) og svo Day og Wensley (1988) gætu 

fyrirtæki því sniðið og aðlagað markaðshneigð sína og aðgerðir út frá þessum ytri áhrifaþáttum.  

Niðurstöður Slater og Narver (1994) voru hins vegar ekki í samræmi við Kohli og Jaworski 

(1990) né Day og Wensley (1988), þar sem þær leiddu til þess að markaðshneigð væri alltaf 

mikilvæg því jákvætt samband sé milli markaðshneigðar og arðsemi heildareigna (e. ROA). 

Segir ennfremur í niðurstöðum þeirra að markaðshneigð hefur jákvæð áhrif á sölumagn sem 

og velgengni vörunýjunga, sem styður við fyrri rannsókn þeirra Narver og Slater (1990). Auk 

þess, vegna skilgreiningar Narver og Slater (1990) á markaðshneigð, að hún sé 

fyrirtækjamenning, telja þeir að það gæti reynst mjög erfitt og jafnframt of kostnaðarsamt að 

ætla aðlaga magn markaðshneigðar eftir ytri þáttum á hverjum tíma (Slater & Narver, 1994). 
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2.5. Mælitæki markaðshneigðar 

Mælitækið MKTOR á markaðshneigð settu þeir Narver og Slater (1990) fram út frá sinni 

skilgreiningu á markaðshneigð og hefur það verið notað í fjölmargar rannsóknir. MKTOR 

mælitækið samanstendur af einni vídd með þremur hegðunarbreytum og tveimur 

ákvörðunarbreytum, en hver og ein breyta er háð hinni. MKTOR samanstendur af 15 

fullyrðingum skipt niður á hverja breytu. Breyturnar eru viðskiptavinahneigð (6 fullyrðingar), 

samkeppnishneigð (4 fullyrðingar), samþætt markaðsstarf (5 fullyrðingar), langtímasýn og 

markmið um hagnað. Ef fyrirtæki vill auka hagnað þurfa hinar breyturnar að eflast líka, hver 

og ein hegðunarbreyta er jafn mikilvægur þáttur í markaðshneigð (Narver & Slater, 1990). 

Í grein sem birt var árið 1993, MARKOR: A Measure of Market Orientation, settu þeir Kohli, 

Jaworski og Kumar fram mælitæki á markaðshneigð, sem þeir nefndu MARKOR (Kohli, 

Jaworski, & Kumar, 1993). MARKOR er hannað út frá skilgreiningu þeirra Kohli og Jaworski 

(1990) á markaðshneigð og er því frábrugðið MKTOR þeirra Narver og Slater vegna mismunar 

á skilgreiningum. MKTOR snýr því frekar að menningu líkt og skilgreining þeirra á hugtakinu 

er en MARKOR mælir frekar aðgerðir í þeim þremur víddum samkvæmt skilgreiningu þeirra 

Kohli og Jaworski, þær voru öflun upplýsinga, miðlun upplýsinga og aðgerðir. Helstu 

vankantar MKTOR samkvæmt Kohli, Jaworski og Kumar eru því þeir að það skortir breytur 

til þess að leggja mat á þær aðgerðir eða hegðun sem endurspegla á markaðshneigð auk þess 

sem ekki er hægt að mæla hraða upplýsingasöfnunar um markaðinn og miðlun þeirra 

upplýsinga innan fyrirtækisins. Þeim þykir það ekki nægilega yfirgripsmikið og takmörkunum 

háð þó vissulega megi finna margt jákvætt við MKTOR. MARKOR samanstóð af 32 

spurningum sem settar voru fram sem fullyrðingar, sem skipta má niður í þær þrjár víddir 

markaðshneigðar sem fjallað hefur verið um (Kohli, Jaworski, & Kumar, 1993; Narver & 

Slater, 1990).  

Bæði MARKOR og MKTOR fengu á sig gagnrýni og sneri hún einna helst að dýpt þeirra 

niðurstaðna sem hægt væri að fá (Gainer & Padanyi, 2002; Bisp, Harmsen, & Grunert, 1996). 

Í rannsókn þeirra Bisp, Harmsen og Grunert (1996) var markmiðið að komast að því hvar 

ákveðið fyrirtæki stóð í markaðshneigð og hvers eðlis hún var. Töldu þau að niðurstöður sem 

fást út frá báðum mælitækjum skorti upplýsingar um hvar fyrirtæki stæðu í markaðshneigð og 

hvernig hægt sé að auka við hana. Fjölluðu þau ennfremur um að taka þyrfti til skoðunar fleiri 

deildir innan fyrirtækisins en ekki eingöngu æðstu stjórnendur, þó það væri mjög mikilvægt að 

fá þeirra svör. Starfsfólk á ólíkum sviðum og með ólíka ábyrgð hefðu misjafna sýn á starfsemi 
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fyrirtækisins. Þess vegna töldu þau sérstaklega til að svör starfsfólks markaðsdeilda væru ekki 

aðeins nauðsynleg, þó þau hefðu hvað mestu þekkinguna á markaðsstarfsemi fyrirtækisins, 

heldur einnig annarra líkt og upplýsingatæknisviðs. Starfsmenn á því sviði eiga mikinn þátt í 

öflun upplýsinga og vinnslu á þeim og þess vegna mikilvægt að taka þá með í mengið. Athuga 

þyrfti líka áhrif fleiri hagsmunaaðila í umhverfinu. Þótti þeim þá mikilvægt að mæla ekki bara 

annaðhvort, aðgerðir og hegðun eða menningu og viðhorf, heldur þyrfti að gera bæði (Bisp, 

Harmsen, & Grunert, 1996). 

Matsuno, Mentzer og Rentz (2000) tóku undir þessa gagnrýni um skort á tilliti til fleiri 

hagsmunaaðila og settu fram í sinni rannsókn, A Refinement and Validation of the MARKOR 

Scale (2000), útvíkkaða útgáfu af MARKOR mælitækinu sem samanstendur af 51 fullyrðingu. 

Sýndu þeir fram á að uppfærða útgáfan væri nákvæmari og gæfi betri mynd af 

aðgerðarvíddunum sem mældar eru og mynda skilgreiningu markaðshneigðar. Tóku þeir þá til 

greina efnahagslegt- og lagalegt umhverfi, breytingar á samfélagslegum þáttum sem og stöðu 

birgja sem áhrif hefur á fyrirtæki, viðskiptavini og samkeppnisaðila. Þeir studdust við 

viðurkenndar aðferðir við útvíkkun MARKOR þar sem þeir tóku upplýsandi djúpviðtöl (e. 

Exploratory Qualitative In-depth) við stjórnendur fyrirtækja þar sem tilgangurinn var að 

komast að því hvaða þættir í markaðsumhverfinu stjórnendur huguðu að. Mikil skoðun og 

útlistun á ritrýndum rannsóknum og greinum um markaðshneigð var gerð auk tveggja prófunar 

á útvíkkuðum MARKOR spurningalista (Matsuno, Mentzer, & Rentz, 2000). 

Deshpandé, Farley og Webster Jr. settu fram mælitæki á markaðshneigð árið 1993 sem byggði 

á skilgreiningu Kohli og Jaworski á markaðshneigð (1990) og MKTOR. Mælitækið samanstóð 

af 9 breytum í tveimur aðgreindum listum, annars vegar listi sem lagður er fyrir fyrirtæki og 

hins vegar listi sem lagður er fyrir viðskiptavini. Spurningarnar sem ætlaðar eru fyrir fyrirtæki 

aðlöguðu þeir að viðskiptavinum með því að skipta út einstaka orðum. Tilgangurinn er að geta 

borið saman niðurstöður beggja hópa til þess að fá betri mynd af markaðshneigð fyrirtækisins. 

Telja þeir að mikilvægt sé að fá mat viðskiptavina á markaðshneigð fyrirtækja því að í 

rannsóknum og fræðigreinum varðandi ánægju viðskiptavina sé lykilatriði að geta greint, 

komið auga á og leyst úr vandamálum með augum viðskiptavina fremur en fyrirtækjanna 

sjálfra. Var því stór hluti rannsóknar þeirra að athuga tengsl milli mats fyrirtækisins á 

markaðshneigð þess og mats viðskiptavinarins ásamt því að kanna tengsl milli matanna og 

árangurs fyrirtækisins. Leiddu niðurstöður þeirra í ljós að mat viðskiptavina á markaðshneigð 

fyrirtækisins hafði sterkari tengsl við árangur þess. Telja þeir því að „sjálfsmat“ stjórnenda og 
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starfsfólks á markaðshneigð fyrirtækisins sé ekki nægilegt því þeir skynji ekki nægilega vel 

markaðshneigð þess. Er hætt við ofmati eða vanmati á eigin athöfnum (Deshpandé, Farley, & 

Webster Jr., 1993).  

2.5.1. Fyrri rannsóknir og mælingar á markaðshneigð 

verslana 

Þrátt fyrir að markaðshneigð sé mikið rannsakað fyrirbæri hafa ekki margar rannsóknir varðað 

smásölumarkað (e. Retail) þar sem þunginn hefur verið á heildsölumarkaði, þjónustu og 

framleiðslu. Flestar rannsóknir sem taka til markaðshneigðar og smásölumarkaða hafa fremur 

haft lýsandi gildi þar sem skoðaðar eru aðferðir og markaðsaðgerðir á markaðnum auk 

útfærslum á mælitækjum en færri þar sem rannsakað er magn markaðshneigðar og áhrif hennar 

á frammistöðu fyrirtækja (Elg, 2003; Panigyrakis & Tehodoridis, 2007; Soehadi, Hart, & Tagg, 

2001; Yeh, 2016).  

Soehadi, Hart og Tagg (2001) rannsökuðu markaðshneigð á indónesíska smásölumarkaðnum 

og áhrif á frammistöðu. Þróuðu þau mælitæki útfrá MARKOR og MKTOR, með einkenni 

smásölumarkaðs í huga sem notað var í rannsókninni (Soehadi, Hart, & Tagg, 2001). Þeir 

Panigyrakis og Theodoridis (2007), rannsökuðu markaðshneigð matvöruverslana í Grikklandi 

og áhrif markaðshneigðar á frammistöðu á sama markaði. Tók rannsóknin til allra 

matvöruverslanakeðja (e. Supermarket Chain) í Grikklandi. Þeir notuðu MARKOR mælitækið 

frá Kohli, Jaworski og Kumar (1993), auk þess mælibreytna sem tóku til frammistöðu 

fyrirtækisins, líkt og útvíkkaða útgáfan af MARKOR frá þeim Matsuno o.fl. (2000) inniheldur. 

Niðurstöður beggja rannsókna sýndu fram á að fyrirtækin sem til rannsóknar voru hafi innleitt 

markaðshneigð og augljós tengsl milli magns markaðshneigðar og áhrif þess á frammistöðu, 

bæði beinan fjárhagslegan sem og óbeinan. Styðja niðurstöður þeirra því við það sem áður 

hefur verið sýnt fram á og fræðin segja, að markaðshneigð er veigamikill hluti af frammistöðu 

(Soehadi, Hart, & Tagg, 2001; Panigyrakis & Tehodoridis, 2007). Benda þeir Panigyrakis og 

Theodoridis á að einkenni markaðshneigðra smásölufyrirtækja eru þau sömu og  

markaðshneigðra framleiðslufyrirtækja (Panigyrakis & Tehodoridis, 2007).  

Benda Panigyrakis og Theodoridis (2007) á að rannsakendur eiga oftar en ekki í erfiðleikum 

með að mæla fjárhagslegan ávinning, þá helst vegna þess að slíkar upplýsingar eru oftar en 

ekki viðkvæmar, ekki aðgengilegar og misræmi á milli fyrirtækja í bókhaldsaðferðum. Óbeinar 

mælingar hafa því verið þróaðar, svo sem með því að spyrja starfsfólk og stjórnendur um að 
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meta árangur út frá samkeppnisaðilum, skoða markaðshlutdeild, þjónustugæði eða gæði vöru, 

tryggð og ánægju viðskiptavina. Þessir mælikvarðar hafa margsinnis verið beintengdir við 

fjárhagslega frammistöðu. Töldu þeir Panigyrakis og Theodoridis, að óbeinar mælingar á 

frammistöðu væru ásættanlegar og marktækar þar sem öll fyrirtæki í rannsókninni þeirra væru 

á sama markaði og því í samskonar samkeppni (Panigyrakis & Tehodoridis, 2007).  

Yeh (2016) skoðaði hvernig stjórnendur stórmarkaða í Tævan innleiða og nota markaðshneigð 

og nýsköpun í þjónustu (e. Service Innovation) til þess að auka við skynjað virði viðskiptavina 

og samband við þá. Lögð var spurningakönnun fyrir viðskiptavini fimm stærstu keðjur 

stórmarkaða þar í landi. Spurningalistinn var byggður á fyrri rannsóknum í fræðunum. Þær 

breytur sem voru skoðaðar eru: skynjað virði, gæði viðskiptasambands, þátttaka viðskiptavina, 

markaðshneigð og nýjungar í þjónustu. Sýndu niðurstöður fram á að þátttaka viðskiptavina og 

gæði sambands við þá hafa jákvæð áhrif á skynjað virði. Jafnframt er jákvætt samband milli 

markaðshneigðar og þjónustuþátta við þátttöku viðskiptavina. Því hefur markaðshneigð og 

þjónustuþættir óbein jákvæð áhrif á skynjað virði viðskiptavina (Yeh, 2016).  

2.6. Mælitæki ánægju 

Ánægja neytenda er mikið rannsökuð og mikilvægi hennar ótvírætt líkt og komið hefur fram. 

Ein aðferð við mælingar hefur ekki verið samræmd og samþykkt í fræðasamfélaginu. Ástæðan 

fyrir því er eðli ánægju, þar sem ánægja er huglægt ástand hvers og eins. Einstaklingar eru jafn 

mismunandi og þeir eru margir og því misjafnt hvað vekur upp það tilfinningalega sem og 

hugræna ástand sem ánægja er. Ánægja er talin vera samblanda af tilfinningalegu ástandi (e. 

Affect) sem og hugrænu ástandi (e. Cognitive), að neytandi finni fyrir ánægju vegna neyslu á 

vöru eða þjónustu og svo að hann viti af hverju honum líki svo vel við vöruna (Danaher & 

Haddrell, 1996; Davies, Goode, Moutinho, & Ogbonna, 2001; Kotler, Armstrong, Harris, & 

Piercy, 2013; Andreson & Sullivan, 1993).  

Það hefur verið lagt til að ánægju ætti ekki að skoða eina og sér, heldur þurfi að skoða hana í 

sambandi við þætti sem hægt er að mæla með áreiðanlegum hætti eins og heildarframmistöðu 

fyrirtækis, þ.e. út frá hagnaði og markaðshlutdeild. Einnig hefur verið fjallað um að skoða þurfi 

afleiðingar ánægju miðað við mismunandi þætti vörunnar (e. Product Mix) (Davies, Goode, 

Moutinho, & Ogbonna, 2001). Þau mælitæki sem eru mest notuð við mælingu á ánægju mætti 

skipta niður í þrjá flokka, þau sem mæla frammistöðu (e. Performance), misræmi væntinga (e. 

Disconfirmation Scale) og svo ánægju (e. Satisfaction). Misræmis mælingaraðferðin er talin 
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best samkvæmt Danaher og Haddrell (1996) sem tekur mið af þeirri skilgreiningu sem lögð var 

fram hér að framan. Það er, að ánægja myndast ef upplifun af neyslu vöru eða þjónustu stenst 

eða fer fram úr væntingum hlutaðeigandi. Gefur niðurstaða slíkra mælinga vísbendingar um 

hvernig tekst til að halda í viðskiptavinina. Ánægju- og frammistöðumælitækin segja svo 

fremur til um heildaránægju viðskiptavina fyrirtækja. Áreiðanlegast er þó að nota margar 

breytur við mælingar á ánægju í stað aðeins einnar þar sem sýnt hefur verið fram á samband 

milli þessara þriggja breyta; misræmis, ánægju og frammistöðu (Danaher & Haddrell, 1996).  

Anderson og Sullivan (1993) rannsökuðu hvaða breytur rekja megi til ánægju og hvaða 

afleiðingar ánægja hefur í för með sér. Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum er ánægja skilgreind 

sem afleiðing skynjaðs virði og misræmis, það er þegar skynjað virði er minna eða meira en 

væntingar gerðu ráð fyrir. Þá segja þau að væntingar hafa ekki bein áhrif á ánægju og jafnframt 

ef skynjað virði er minna en væntingar gerðu ráð fyrir, hafi það meiri áhrif á ánægju en ef um 

meira virði eða jafn mikið er skynjað (Andreson & Sullivan, 1993). 

Frá níunda áratug 20. aldarinnar hafa verið þróaðar ánægjuvogir (e. CSI/Customer Satisfaction 

Index) einstakra landa eða heimsálfa, sem mæla ánægju viðskiptavina fyrirtækja eða geira 

innan landa og heimsálfa. Sem dæmi má nefna Sænsku ánægjuvogina síðan 1989, sem var sú 

fyrsta þessarar tegundar, Amerísku ánægjuvogina (e. ACSI) sem byggir á þeirri sænsku og 

hefur verið í notkun síðan 1994, Evrópsku ánægjuvogina (ECSI) og svo Íslensku 

ánægjuvogina, í eigu Stjórnvísis, sem birti tuttugustu og fyrstu niðurstöðuna í janúar 2020 fyrir 

árið 2019 (O´Loughlin & Coenders, 2002; Stjórnvísi, 2020a). Finna má blæbrigðamun á 

mæliaðferðum eftir heimsálfum eða löndum en grunnurinn að ánægjuvog er byggð á gildum 

kenningum og aðferðum sem varða neytendahegðun, viðskiptavinaánægju og þjónustugæði. 

Ánægjuvogir eru í sífelldri endurskoðun og hafa verið gerðar breytingar eftir því sem við hefur 

átt. Ánægjuvog tekur til heildaránægju viðskiptavina fyrirtækis eða heils geira, hvernig vörur 

og þjónusta standast væntingar viðskiptavina og svo hvernig fyrirtækið stendur sig miðað við 

fullkomið fyrirtæki í sama geira í hugum viðskiptavina. Miðast vogin við ánægju viðskiptavina 

eftir að kaup eða neysla hefur átt sér stað. Stjórnvísir undirstrikar mikilvægi mælinganna þar 

sem um samræmdar mælingar er að ræða, þ.e. að mælingar fara fram á sama tíma, 

framkvæmdar af sama aðila með sömu aðferðum og því samanburður réttmætur á niðurstöðum 

hvers fyrirtækis og geira sem og á milli ára. Upplýsingar sem fyrirtæki fá úr þessum mælingum 

tengjast auk þess ímynd fyrirtækisins, mati á gæðum og tryggð viðskiptavina. Þetta eru allt 

breytur sem tengjast ánægju en líkt og fram hefur komið, er ánægja viðskiptavina sterk 
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vísbending um afkomu fyrirtækis til framtíðar sem og atvinnugreinanna í heild sinni 

(O´Loughlin & Coenders, 2002; Stjórnvísi, 2020a; Stjórnvísi, 2020b; American Customer 

Satisfaction Index, 2020). Lykilniðurstöður Amerísku ánægjuvogarinnar síðan 1994 eru meðal 

annars þær að gæði leikur stærra hlutverk í ánægju viðskiptavina samanborið við verð í flestum 

atvinnugreinum sem mælingar taka til. Söluhvatar geta bætt ánægju neytenda aðeins til 

skemmri tíma en þau fyrirtæki sem einbeita sér að gæðum vegnar mun betur í 

ánægjumælingunum en þau sem einbeita sér að verði. Breytingar á ánægju viðskiptavina hefur 

áhrif á kauphegðun neytenda, ef ánægja minnkar eru neytendur ekki eins viljugir til þess að 

versla. Hefur Ameríska ánægjuvogin þróað mælingu sem tekur mið af heildareyðslu neytenda 

miðað við ánægju, og er sá mælikvarði sá sem hefur mestu áhrif á breytileika framtíðareyðslu. 

Hefur því heildaránægja bandarískra neytenda sterka fylgni við verga þjóðarframleiðslu (e. 

GDP) Bandaríkjanna. Verg þjóðarframleiðsla er mælikvarðinn á magn framleiðslunnar en 

ánægjuvogin segir til um gæði hennar. Efnahagslegur vöxtur snýst því ekki eingöngu um að 

framleiða meira heldur einnig betur (American Customer Satisfaction Index, 2020). 

Blasberg (2008) telur markaðshlutdeild og ánægjumælingu vera í raun mælingar á fortíð og 

segðu því ekki alla söguna, væru það í besta falli spár um að viðskiptavinir yrðu ánægðir í 

framtíðinni og að markaðshlutdeild stæði í stað eða ykist. NPS (e. Net Promotor Score) er 

mælitæki sem kom fram í dagsljósið árið 2003 í grein eftir Fred Reichheld hjá Bain & 

Company, One Number You Need to Grow. NPS mælitækið hefur aðeins eina spurningu, 

hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með versluninni við vini eða ættingja, með 

svarmöguleika á skalanum 0 til 10. Þeir sem svara frá 0 til 6 eru taldir letjendur (e. Detractors), 

þeir sem gefa einkunn 7 eða 8 taldir hlutlausir (e. Passives) en þeir sem gefa 9 eða 10 kallaðir 

hvetjendur (e. Promoters). Þá er meðmælavísitala reiknuð út með því að draga letjendur frá 

hvetjendum. Hvetjendur eru lang líklegastir til þess að eiga endurtekin viðskipti og breiða út 

gott orð um fyrirtækið og má rekja um 80% tilvísana til þeirra. Þeir sem flokkast sem hlutlausir 

hafa ekki jafn mikla tíðni í endurteknum viðskiptum og mæla ekki jafnmikið með fyrirtækinu, 

eða um 50%. Þeir sem teljast svo til letjenda eru þeir sem mynda 80% af slæmu umtali og eru 

ekki líklegir til þess að eiga endurtekin viðskipti eða mæla með fyrirtækinu (Reichheld, The 

One Number You Need to Grow, 2003). Er NPS því talið hafa mikið forspárgildi um 

framtíðarvöxt fyrirtækis og því raunverulega ánægju viðskiptavina og það sem Reichheld 

leggur mikla áherslu á, viðskiptavinatryggð. Reichheld telur að meðmælavísitala gefi 

vísbendingar um framtíðarvöxt fyrirtækja, þó sé vaxtarstigið breytilegt eftir iðnuðum. Telur 

Reichheld að viðskiptavinatryggð er mun meira en bara endurtekin kaup eða ánægja, þegar 
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viðskiptavinur er tilbúinn til þess að mæla með fyrirtæki (e. Referral) er það besta vísbendingin 

um tryggð (Reichheld, 2003; Reichheld, 2006).  

Fisher og Kordupleski (2018) gagnrýndu þá hugmynd að „þetta væri eina talan sem þú þarft 

að vita“ líkt og grein Reichheld kallaðist. Benda þeir á að NPS er gott mælitæki sem slíkt, þar 

sem hægt er að fá mælingu á hlutfalli tryggra viðskiptavina en of einfeldningslegt til þess að 

byggja stefnumótun á og ætlast til þess að betrumbæta stöðu fyrirtækis á markaðnum. Benda 

þeir á að niðurstöður NPS segja ekki til um hvaða úrbætur þurfi að gera eða hvernig, það greini 

aðeins hvernig fyrirtækið stendur sig á þeim tíma. Telja þeir að aðferðafræði NPS einblíni 

eingöngu á að halda í viðskiptavini en ekki að sækja nýja, jafnframt telja þeir hlutlausa 

viðskiptavini ekki vera til. Að lokum tekur NPS ekki tillit til samkeppnisaðila og taka 

niðurstöður því eingöngu til innra umhverfis fyrirtækja (Fisher & Kordupleski, 2018).  

Virði hvers viðskiptavinar er samt sem áður byggt sumpart á líkum þess að viðkomandi mæli 

með og breiði út gott orð um fyrirtækið samkvæmt Jackie Huba og Ben McConnell sem settu 

fram viðskiptavinatryggðar þrepin (e. The Customer Loyalty Ladder), fimm talsins, þar sem 

þau flokka niður þær hegðunarbreytur sem leiða frá því að vera ánægður til þess að verða líkt 

og meðeigandi. Á hverju þrepi sem tekið er verður virði viðskiptavina meira, með auknum 

tekjum og meiri tryggð. Fyrsta þrepið, ánægja, lýsir því að viðskiptavinur haldi áfram að versla 

af fyrirtækinu svo lengi sem væntingum hans er mætt, þrep tvö, endurtekin viðskipti (e. Repeat 

Purchase), lýsir því að viðskiptavinurinn komi aftur og aftur í viðskipti. Í þriðja þrepi breiða 

út gott orð (e. Word of Mouth), lýsir því að viðskiptavinur er tilbúinn til þess að leggja sitt 

orðspor undir og mæla með fyrirtækinu við aðra. Í fjórða þrepi, sannfæring (e. Evangelism), 

tekur viðskiptavinur virkan þátt í að sannfæra aðra um að versla af fyrirtækinu og í því fimmta 

og síðasta eignarhald (e. Ownership), er viðskiptavininum lýst á þann hátt að hann finni fyrir 

ábyrgð á áframhaldandi velgengni fyrirtækisins (Kotler & Keller, 2016).  

2.6.1. Fyrri rannsóknir og ánægjumælingar verslana 

Mikil samkeppni ríkir á smásölumörkuðum og einkennist markaður matvöruverslana einnig af 

hægum vexti sem gerir samkeppnina enn harðari. Líkt og komið hefur fram er mikilvægi 

ánægju viðskiptavina mikið þar sem sýnt hefur verið fram á að ánægja stuðlar að 

viðskiptavinatryggð og því endurteknum viðskiptum (Juhl, Kristensen, & Østergaard, 2002; 

Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998). Sirohi, McLaughlin og Wittink (1998) skoðuðu hvaða 

stefnumiðuðu aðgerðir matvöruverslunarkeðja, sem miða að því að halda í viðskiptavini, 
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skiluðu mestum árangri. Gögnin fengu þeir frá um 16.000 viðskiptavinum 160 

matvöruverslana stórrar verslunarkeðju, um 100 svör fyrir hverja verslun. Þar kom í ljós að 

þjónustugæði eru hvað mikilvægust í skynjuðu heildarvirði viðskiptavina auk 

vörugæða/úrvals. Skynjað heildarvirði er skilgreint sem þjónustugæði, vörugæði, 

samkeppnishæf verð auk virði söluhvata. Skynjað peningalegt virði byggir á samkeppnishæfu 

verði og virði söluhvata en það skipti minna máli hvað tryggð varðar. Ennfremur skiptir 

skynjað heildarvirði viðskiptavinar meira máli á þeim stöðum þar sem samkeppni er meiri. Þær 

breytur sem notaðar voru sem mælitæki eru, áætlun um áframhaldandi viðskipti, áætlun um að 

auka viðskipti í framtíðinni og áætlun um að mæla með versluninni við aðra. Síðasta breytan 

er talin mikilvæg vísbending í mælingu á áætlun viðskiptavina í að auka skuldbindingu sína 

við verslunina, þar sem viðskiptavinur myndi ólíklega mæla með verslun sem hann sjálfur 

hyggst ekki versla við í framtíðinni. Þessar niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að ráðstafa 

auðlindum í fastmótaða stefnu til að halda í viðskiptavini með þjónustu og að uppfylla þeirra 

þarfir, þ.e. skynuð vörugæði/úrval en minna máli að ráðstafa auðlindum í söluhvata, sem er 

oftar en ekki skammtímalausn til þess að auka sölumagn, en kemur í raun niður á hagnaði 

(Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998). Juhl, Kristensen og Østergaard (2002) gerðu 

samanburðargreiningu á niðurstöðum Evrópsku ánægjuvogarinnar, með tilliti til sambands 

milli viðskiptavinatryggðar, gæða og ánægju. Niðurstöður sýndu fram á samband ánægju 

viðskiptavina og tryggðar. Vörugæði er áhrifamesta breytan á ánægju og tryggð viðskiptavina 

(Juhl, Kristensen, & Østergaard, 2002).  

Bloemer og Odekerken-Schroder (2002) rannsökuðu hvaða þættir hefðu áhrif á ánægju 

viðskiptavina í matvöruverslunum sem og á endurtekin kaup meðal viðskiptavina stórrar 

evrópskrar verslunarkeðju. Noyan og Simsek (2011) gerðu hið sama meðal tyrkneskra 

matvöruverslanakeðja. Í báðum rannsóknum var sjónum beint að sambandi viðskiptavina við 

verslun, ímynd verslunar og þá persónulegu reynslu eða upplifunar hvers viðskiptavinar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að samband viðskiptavina við verslunina og ímynd verslunarinnar 

hafði mikil áhrif á reynslu eða upplifun hvers og eins viðskiptavinar á versluninni. Þessar þrjár 

breytur eru saman mikilvægar í sköpun á ánægju viðskiptavina og skýra yfir 65% af breytileika 

ánægju viðskiptavina (Noyan & Simsek, 2011; Bloemer & Odekerken-Schroder, 2002). 

Bloemer og Odekerken-Schroder (2002) rannsökuðu einnig breyturnar traust og skuldbindingu 

viðskiptavina þar sem þær eru taldar þjóna milligöngu í sambandi ánægju viðskiptavina og 

viðskiptavinatryggð. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að ánægja leiði til trausts sem leiði þá til 

skuldbindingar, sem að lokum leiði til viðskiptavinatryggðar. Benda þau á mikilvægi þess að 
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hafa í huga að ánægja viðskiptavina sé samblanda af misjöfnum breytum sem huga þarf að sem 

einni heild til þess að fá heildrænan skilning á ánægju (Bloemer & Odekerken-Schroder, 2002).  

2.7. Staða íslenskra rannsókna 

Þó nokkrar íslenskar rannsóknir hafa varðað markaðshneigð íslenskra fyrirtækja og stofnana, 

og hafa margir mismunandi markaðir verið skoðaðir. Fyrst ber að nefna rannsókn Auðar 

Hermannsdóttur frá árinu 2006, Markaðshneigð fyrirtækja á íslenska tryggingamarkaðnum, 

skoðar hún hvort tengsl séu milli ánægju viðskiptavina og markaðshneigðar þriggja 

tryggingafélaga, tengsl markaðshneigðar og frammistöðu þeirra og svo samband 

markaðshneigðar og starfsánægju. Notaðist hún við endurbætta útgáfu af MARKOR frá þeim 

Matsuno o.fl. (2000) í íslenskri þýðingu í mælingum á markaðshneigð, Norræna 

spurningalistann, QPSNordic um samfélagslega þætti í vinnunni, til þess að leggja mat á 

starfsánægju og svo niðurstöður úr Íslensku ánægjuvoginni til þess að leggja mat á ánægju 

viðskiptavina. Fjöldi þátttakenda eftir tryggingafélögum voru 9, 25 og 41. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar var ekki hægt að sýna fram á tengsl milli ánægju viðskiptavina og 

markaðshneigðar en á hinn bóginn fundust jákvæð tengsl milli markaðshneigðar og 

frammistöðu fyrirtækjanna auk samhugar starfsmanna. Meðaltalseinkunn markaðshneigðar 

mældist 3,45 á fimm punkta skala eða 6,90 á 10 punkta skala (Auður Hermannsdóttir, 2006).  

Árið 2008 rannsakaði Hinrik Fjeldsted íslensk hugbúnaðarfyrirtæki, þar sem samkeppnishæfni 

þeirra og markaðshneigð var rannsökuð. Gerð var greining á fyrirliggjandi gögnum um 

hugbúnaðarmarkaðinn á Íslandi, til þess að leggja mat á samkeppnishæfni og vöxt hans. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsfólk hugbúnaðarfyrirtækja og var úrtakið 20 manns í 

heildina frá níu fyrirtækjum. MARKOR mælitæki Matsuno o.fl. (2000) var notað í þýðingu 

Auðar (2006). Niðurstöður sýndu fram á mikinn vöxt á markaðnum og góða samkeppnishæfni. 

Markaðshneigð hugbúnaðarmarkaðarins á Íslandi mældist 3,11 eða 6,22 á 10 punkta skala. 

Tekur Hinrik fram, að vegna fárra staka og því mikilla skekkja í niðurstöðum markaðshneigðar 

er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður (Hinrik Fjeldsted, 2008). 

Signý Hermannsdóttir skoðaði markaðshneigð og markaðslega færni íslenskra sprotafyrirtækja 

(2010). Skoðaði hún annars vegar hversu markaðshneigð íslensk sprotafyrirtæki eru og hvort 

þau séu með mikla markaðslega færni og svo hvort samband sé að finna milli breytanna tveggja 

og frammistöðu fyrirtækjanna. Markaðsleg færni er skilgreind sem þekking og kunnátta í 

starfsháttum fyrirtækja sem verður til samþættingar á aðgerðum. Með því að búa yfir mikilli 



 

 44 

markaðslegri færni getur fyrirtæki betur aðgreint sig frá keppnautum og öðlast 

samkeppnisforskot. Í úrtaki voru 99 sprotafyrirtæki og var svarhlutfall 28% þar sem lagður var 

fyrir starfsfólk spurningalisti, alls bárust 23 svör frá jafnmörgum fyrirtækjum. Mælitækið var 

byggt á spurningalista sem tekur til markaðshneigðar, markaðslegrar færni og árangurs. Mat á 

markaðshneigð, markaðslegri færni og árangri er því byggt á svari eins starfsmanns hvers 

fyrirtækis. Niðurstöður sýndu fram á góða markaðslega færni sprotafyrirtækjanna sem og 

markaðshneigð, en meðaleinkunn markaðshneigðar sprotafyrirtækja mældist 3,80 eða 7,6 á 10 

punkta skala. Hefur bæði markaðshneigð og markaðsleg færni áhrif á árangur (Signý 

Hermannsdóttir, 2010).  

Sturla Sigurðsson rannsakaði íslenskar auglýsingastofur (2012), bentu niðurstöður til þess að 

jákvætt samband sé milli markaðshneigðar og frammistöðu auk þess sem fyrirtækin sem tekin 

voru fyrir reyndust yfir meðallagi markaðshneigð, meðaltalseinkunn fyrirtækjanna í 

markaðshneigð var 3,81 á fimm punkta skala eða 7,62 á 10 punkta skala. Benti Sturla þó á að 

hægt sé að gera betur og þá helst í miðlun upplýsinga innan fyrirtækja. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru þrjár auglýsingastofur af sjö sem voru í Sambandi íslenskra 

auglysingastofa á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir, en hinar fjórar neituðu þátttöku. Samtals 

bárust 16 svör, frá 3 og upp í 7 frá einstaka fyrirtækjum. Starfsmönnum þessara þriggja stofa 

var sendur MARKOR spurningalisti, sá sami og var notaður í rannsókn Auðar frá árinu 2006. 

Svo að við mat á frammistöðu fyrirtækjanna byggjast niðurstöður eingöngu á huglægu mati 

þátttakenda líkt og algengt er í samskonar rannsóknum (Sturla Sigurðsson, 2012).  

Ellert Rúnarsson (2012) hafði til rannsóknar stór, millistór og lítil fyrirtæki þar sem hann 

kannaði tengsl markaðshneigðar og markaðslegrar færni auk tengsla breytanna við 

frammistöðu fyrirtækja. Smækkuð útgáfa af MARKOR (1993) mælitæki markaðshneigðar var 

notað til að mæla markaðshneigð, spurningalisti hannaður af Vorhies og Harker (2000) var 

notaður til að meta markaðslega færni og að síðustu til þess að meta frammistöðu var notaður 

listi frá Spanos og Lukas (2001). Niðurstöður leiddu í ljós að meðaleinkunn markaðshneigðar 

fyrirtækjanna var 3,73 eða 7,46 á tíu punkta skala. Jákvæð tengsl voru milli allra breytna, 

markaðshneigðar, markaðslegrar færni og frammistöðu fyrirtækja. Ennfremur segir að 

markaðsleg færni er miðlunarbreyta, þ.e. að áhrif markaðshneigðar á árangur er meiri ef 

fyrirtækið er með mikla markaðslega færni (Ellert Rúnarsson, 2012). 

Anna Bjarney Sigurðardóttir rannsakaði tengsl milli viðskiptavinamiðaðra gilda og 

markaðshneigðar og svo tengsl milli markaðshneigðar og frammistöðu fjármálafyrirtækja 
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(2013). Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn (forstjórar, framkvæmdastjórar, 

forstöðumenn og starfsfólk markaðs- og þjónustudeilda) sex fjármálafyrirtækja sem eiga það 

sammerkt að vera aðilar i Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF). Við greiningu gagna og í 

niðurstöðum var fyrirtækjunum skipt í hópa, stærri og minni fyrirtæki. Var rannsóknin bæði 

megindleg, þar sem gagna var aflað með fyrrnefndum MARKOR spurningalista í íslenskri 

þýðingu Auðar (2006), auk þess sem gerð var greining á lýsandi gildum fyrirtækjanna. Alls 

bárust 43 svör frá fyrirtækjunum sex, frá 2 upp í 11 eftir fyrirtækjum. Í niðurstöðukafla 

rannsóknarinnar er greint frá því að meðaltalseinkunn markaðshneigðar var 3,55 eða 7,1 á tíu 

punkta skala. Jákvæð tengsl voru á milli markaðshneigðar og frammistöðu sem og 

viðskiptavinamiðaðra gilda og markaðshneigðar stærri fyrirtækjanna en tengsl milli sömu þátta 

hjá minni fyrirtækjum var ekki að finna. Telur rannsakandi að einmitt smæð þeirra eigi þar sök 

í máli, þar sem úr minni gögnum var úr að moða í greiningum. Þau fyrirtæki sem mældust með 

hæstu markaðshneigð í hvorum hópi fyrir sig eru þau sem hafa átt í mestri samkeppni við stærri 

fyrirtæki í sinni atvinnugrein og veltir rannsakandi fram þeirri vangaveltu um að það sé einmitt 

ástæðan, að þau hafi þróað með sér frekari markaðshneigð til þess að verjast samkeppninni. 

Kom þá einnig í ljós að mikil markaðshlutdeild og markaðshneigð eiga í neikvæðu sambandi, 

þar sem þau fyrirtæki sem mælast hlutfallslega stærst miðað við hlutdeild á markaði mælast 

með minni markaðshneigð (Anna Bjarney Sigurðardóttir, 2013). 

Ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi voru tekin fyrir í rannsókn Guðrúnar Ýrar Sigbjörnsdóttur 

(2014), þar sem rannsakað var samband markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækjanna. Úrtak 

rannsóknarinnar voru 254 fyrirtæki víðsvegar úr ferðaþjónustunni en bárust rannsókninni svör 

frá 55 fyrirtækjum og jafn mörg svör. Lagt var fyrir þátttakendur MARKOR mælitækið frá 

Matsuno o.fl. (2000) í þýðingu Auðar (2006) til þess að leggja mat á markaðshneigð og árangur 

fyrirtækjanna. Niðurstöður sýna fram á fremur sterka fylgni milli markaðshneigðar og 

frammistöðu fyrirtækjanna en bendir Guðrún á að helsta takmörkun rannsóknarinnar var lágt 

svarhlutfall. Meðaltals markaðshneigð fyrirtækjanna var 3,54 eða 7,08 á 10 punkta skala 

(Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir, 2014).  

Árið 2017 rannsakaði Elín Bjarnadóttir markaðshneigð almenningsbókasafna á Íslandi, hvort 

markaðshneigð þeirra hafi tengsl við skynjað virði, ánægju og tryggð notenda bókasafnanna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn tíu bókasafna og svo notendur þeirra safna. 

Lögð var spurningakönnun fyrir starfsfólk bókasafnanna sem metur markaðshneigð 

bókasafnsins, var meðal markaðshneigðareinkunn safnanna 2,77 eða 5,54. Fyrir notendur 



 

 46 

bókasafnanna var lögð fyrir könnun sem tók til ánægju þeirra, skynjaðs virðis og tryggð þeirra 

við safnið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að engin tengsl, hvorki jákvæð né 

neikvæð, eru milli ánægju, skynjaðs virðis eða tryggðar við markaðshneigð, þ.e. að 

markaðshneigð útskýrir ekki fyrrnefnda þætti þegar kemur að almenningsbókasöfnum (Elín 

Bjarnadóttir, 2017).  

Samantekt 

Niðurstöður þessara rannsókna á markaðshneigð sýna í flestum tilfellum fram á jákvæð tengsl 

milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina sem og starfsmanna, frammistöðu fyrirtækja 

og markaðslega færni þeirra. Magn markaðshneigðar á þessum ólíku mörkuðum var nokkur, 

þar sem auglýsingastofur mældust með mestu markaðshneigðina. Þó ber að nefna að 

rannsóknirnar voru ekki framkvæmdar á sama tíma eða með sömu aðferðum, svo sem hvað 

mælitæki og úrtak viðkemur, þar sem oft reyndist úrtak einkar smátt. Því ber að setja varnagla 

á að bera saman markaðshneigðareinkunnir milli rannsókna. Í niðurstöðum Auðar (2006) voru 

ekki tengsl milli markaðshneigðar og ánægju þó tengsl hafi verið milli markaðshneigðar og 

frammistöðu. Úrtakið í rannsókninni var fremur smátt sem gerir úrvinnslu sem slíka 

óáreiðanlegri (McDaniel & Gates, 2012). Niðurstöður Elínar (2017) sýndu þó ekki fram á nein 

tengsl, hvorki jákvæð né neikvæð, milli markaðshneigðar og ánægju, skynjaðs virði eða tryggð 

bókasafnsnotenda. Var meðalmarkaðshneigð bókasafna auk þess mun lægri en á öðrum 

mörkuðum. Sker sú rannsókn sig frá hinum þar sem bókasöfn eru ekki rekin í hagnaðarskyni 

og lúta því ekki að öllu leyti sömu lögmálum og fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni.  

2.8. Íslenski markaður matvöruverslana 

Samkeppniseftirlitið hefur skilgreint matvöruverslanir sem verslanir sem selja matvörur og 

aðrar dagvörur, með mikið vöruúrval eða frá 1.100 til 15.000 vörutegundir, þar sem úrvalið er 

það mikið að neytendur geta gert öll sín daglegu innkaup á einum stað, eða allt að því. Einkenni 

taka einnig til góðs aðgengis og nægra bílastæða. Skiptir Samkeppniseftirlitið verslunum í 

eftirfarandi flokka eftir eðli, flokkar eru: stórmarkaðir (sem dæmi Hagkaup og Fjarðarkaup), 

lágvöruverðsverslanir (sem dæmi Bónus, Krónan og Nettó), klukkubúðir (sem dæmi Iceland, 

Krambúðin og bensínstöðvar) og aðrar minni verslanir sem ekki falla í fyrrnefnda flokka. Erfitt 

getur reynst að flokka verslanir þar sem einhverjar geta fallið í tvo flokka. Ber þó að nefna að 

Samkeppniseftirlitið telur fyrst og fremst stórmarkaði og lágvöruverðsverslanir til þess fallnar 

að neytendur geti gert stórinnkaup. Klukkubúðir og aðrar minni verslanir væru fremur til þess 
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fallnar að gera svokölluð viðbótarinnkaup. Costco telst ekki starfa á sama samkeppnismarkaði 

og dagvöruverslanir samkvæmt Samkeppniseftirlitinu því þar er takmarkað úrval dagvara og 

væri í flestum tilvikum aðeins hægt að kaupa vörur í stærri einingum eða pakkningum og 

flokkast Costco því fremur til birgðaverslunar. Hagar, í samstarfi við 

markaðsrannsóknarfyrirtækið Zenter, framkvæmdu spurningakönnun sumarið 2017 þar sem 

kom í ljós að aðeins lítill hluti neytenda ætla sér að gera stórinnkaup til heimilisins í Costco 

(Samkeppniseftirlitið, 2019).  

Samkvæmt gögnum frá Meniga, þar sem meðaltöl útgjalda til matvöruinnkaupa um 23.000 

notenda Meniga fjármálaþjónustunnar árið 2019, er Bónus með um 30% markaðshlutdeild og 

Hagkaup 12%. Krónan með um 24% hlutdeild og þá Nettó með um 10%. Aðrar verslanir eru 

með um 1% - 2% hver, líkt og Fjarðarkaup, Iceland og Kjörbúðin (Guttormur Árni Ársælsson, 

2020). Í ársskýrslu Festi kemur fram að Krónan sé með um 25,8% markaðshlutdeild á landinu 

öllu árið 2019 og í skýrslu frá Samkeppniseftirlitinu (2019) kemur fram að Hagar séu með um 

45% - 50% markaðshlutdeild á matvörumarkaði, með verslunum sínum tveimur Bónus með 

45% - 50% og Hagkaup 0% - 5% (Festi, 2020; Samkeppniseftirlitið, 2019). 

2.8.1. Neytendarannsóknir íslenskra matvöruverslana  

Árið 2018 framkvæmdu Samkeppniseftirlitið og MMR neytendakönnun þar sem markmiðið 

var að komast að innkaupavenjum fólks í dagvöruverslunum. Var könnunin hluti af ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins um samruna Haga hf., Olíuverzlunar Íslands hf. og DGV ehf. Voru því 

aðeins aðgengilegar niðurstöður hvað varðar Hagkaup og Bónus þegar kom að einstaka 

verslunum. Könnunin var send á 1900 einstaklinga og var úrtakið tekið með slembiaðferð úr 

Þjóðskrá Íslands. Niðurstöður byggja á 1639 svörum. Um tíðni og eðli dagvöruinnkaupa kemur 

fram í niðurstöðum að ríflega 30% einstaklinga kaupa dagvörur á hverjum degi eða annan 

hvern dag, um 40% tvisvar til þrisvar sinnum í viku og ríflega 20% einu sinni til tvisvar í viku. 

Þegar spurt var um hvað lýsi best innkaupum sögðust um 40% alltaf eða yfirleitt gera 

stórinnkaup auk þess að gera viðbótarinnkaup inn á milli. Ríflega 35% svarenda sögðust þá 

gera stórinnkaup inn á milli en viðbótarinnkaup oft þess á milli en um 24% kaupa fremur 

dagvörur eftir þörfum og gera því nær aldrei stórinnkaup (Samkeppniseftirlitið, 2019).  

Spurt var sérstaklega um tilgang kaupa hjá Bónus og Hagkaup. Kom í ljós að einungis 3% 

svarenda sögðust gera stórinnkaup í Hagkaup, 33% sögðust þá hafa keypt dagvöru hjá Hagkaup 

sem „viðkomandi þurfti nauðsynlega og neyta hafi átt þegar heim væri komið“ og ríflega 20% 
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kaupa snakk eða nammi fyrir fjölskyldu, vini eða vinnufélaga. Í Bónus aftur á móti voru 

tæplega 70% þátttakenda sem sögðu að stórinnkaup eða skipulögð viðbótarinnkaup lýsti best 

viðskiptum sínum við verslunina og um 23% sem „viðkomandi þurfti nauðsynlega og neyta 

hafi átt þegar heim væri komið“. Þátttakendur voru að lokum spurðir um helstu ástæðu 

viðskipta við fyrirtækin. Í tilfelli Bónuss sögðu ríflega 55% að verð væri helsta ástæðan, 

rúmlega 30% völdu staðsetningu en einungis 5% vöruúrval. Þegar kom að sömu spurningu 

varðandi Hagkaup var staðsetning helsta ástæða 43% þátttakenda, tæplega 30% nefndu 

vöruúrval og rétt tæplega 25% opnunartíma (Samkeppniseftirlitið, 2019). 

Stjórnvísi hefur sem fyrr segir, staðið fyrir mælingu á ánægju íslenskra neytenda sem kallast 

einu nafni Íslenska ánægjuvogin. Tuttugustu og fyrstu niðurstöður voru birtar í janúar 2020 

fyrir árið 2019, þar sem safnað var 200 til 1050 svörum fyrir 31 fyrirtæki í 10 atvinnugreinum. 

Árlega eru veitt verðlaun til efsta fyrirtækis í hverri atvinnugrein. Á meðfylgjandi töflu má sjá 

niðurstöður og þróun á ánægju viðskiptavina á matvörumarkaðnum hjá þeim verslunum sem 

niðurstöður eru birtar fyrir. Matvöruverslanir hafa verið mældar í þrjú skipti, frá árinu 2017 til 

2019 (Stjórnvísi, 2020a; Stjórnvísi, 2020b). 

Matvöruverslanir 2019 2018 2017 
Krónan 74,7* 69,9 68,9 
Nettó 70 67,9 68,8 
Bónus 68,6 65,9 64,5 

Tafla 1 - Íslenska Ánægjuvogin 2017 til 2019 (Stjórnvísir, 2020) 

2.8.2.  Einkenni verslana 

Til rannsóknar eru matvöruverslanir með meira en 10% markaðshlutdeild og eru með starfsemi 

víðsvegar um landið auk þess sem Samkeppniseftirlitið hefur skilgreint sem svo: verslanir sem 

selja matvörur og aðrar dagvörur, með mikið vöruúrval eða frá 1.100 til 15.000 vörutegundir, 

þar sem úrvalið er það mikið að neytendur geta gert öll sín daglegu innkaup á einum stað, eða 

allt að því. Því eru Krónan, Bónus, Nettó og Hagkaup aðeins til rannsóknar. 

Krónan er í dag í eigu Festi hf. og hafa Krónuverslanir verið starfræktar síðan árið 2000. Krónu 

verslanir eru 20 talsins víðs vegar um landið, þar af 14 á höfuðborgarsvæðinu en auk þess eru 

tvær Kr.- verslanir út á landsbyggðinni, sem er smækkuð mynd af Krónunni. Krónan flokkast 

sem lágvöruverslun sem byggir aðgreiningu sína á lágu verði ásamt miklu vöruúrvali og 

ferskleika í úrvali grænmetis, ávaxta, kjöts og fisks. Krónan var fyrst til að bjóða 
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sjálfsafgreiðslukassa sem sjást nú í öðrum verslunum, voru þeir fyrst og fremst hugsaðir til 

þess að auka þjónustu og gefa þeim sem eru á hraðferð og eru með minna í körfunum kost á að 

afgreiða sig með hröðum og auðveldum hætti (Krónan, e.d.). Á teikniborðinu hjá Krónunni var 

að bjóða upp á snjallverslun haustið 2020 en vegna vaxandi eftirspurnar, sem mætti líkja við 

hvell, sem tilkominn var vegna samkomubannsins sem sett var á vegna COVID-19 

heimsfaraldursins í mars 2020, var ferlinu flýtt og sett á laggirnar snjallverslun í apríl 2020 

(Krónan, 2020; Fanndís Birna Logadóttir, 2020). 

Nettó er í eigu Samkaupa hf. en fyrsta Nettó verslunin opnaði á Akureyri árið 1989 og eru í 

dag starfræktar 17 verslanir víðs vegar um landið, þar af 6 á höfuðborgarsvæðinu. Nettó 

skilgreinir sig sem lágvöruverðsverslun og aðgreinir sig með miklu úrvali vara og 

samkeppnishæfu verði miðað við aðrar sambærilegar verslanir. Slagorð Nettó er Lægra verð, 

léttari innkaup. Nettó var fyrst matvöruverslana að opna netverslun með matvöru haustið 2017 

og eru vörur seldar á sama verði hvort sem um ræðir í netverslun eða verslununum sjálfum, um 

land allt. Nettó er með rúman opnunartíma í verslunum og er auk þess með tvær verslanir opnar 

allan sólarhringinn (Samkaup, e.d.; Nettó, 2020).  

Bónus og Hagkaupsverslanir eru í eigu Haga hf. en Bónus verslanir hafa verið starfræktar síðan 

1989 og eru 31 verslanir starfræktar um landið allt, þar af 19 á höfuðborgarsvæðinu. Bónus 

flokkast sem lágvöruverðsverslun og hefur ávallt byggt aðgreiningu sína á lægra verði en nær 

Bónus að halda verði í lágmarki með því að hafa opnunartímann ekki ýkja rúman, verslanir 

með ódýrum innréttingum og reynt að hafa aðeins algengustu vöruflokka í boði, þó úrvalið 

hafið aukist síðustu ár. Bónus hefur einnig tekið upp sjálfsafgreiðslukassa í þó nokkrum 

verslunum. Slagorð Bónuss er Ekkert bruðl og hefur verið frá upphafi (Bónus, e.d.).  

Hagkaup hefur verið starfrækt síðan 1959 og var fyrst um sinn póstverslun. Árið 1967 opnaði 

svo fyrsta verslunin en fyrsti stórmarkaðurinn var þá opnaður 1970 í Skeifunni, þar sem hann 

er enn þann dag í dag. Í dag eru 10 Hagkaupsverslanir að finna um landið allt, þar af 6 á 

höfuðborgarsvæðinu. Hagkaup flokkast sem stórmarkaður, þar sem úrval er einnig af öðrum 

vörum en matvöru, svo sem leikföngum, búsáhöldum, fatnaði og snyrtivöru. Hagkaup aðgreinir 

sig með þjónustu, góðu aðgengi að verslunum sem og að innan ásamt miklu vöruúrvali, en 

slagorð Hagkaups er, Meira svona alla daga. Opnunartíminn er einn þáttur í þjónustunni, en 

er hann mjög rúmur, auk þess eru starfræktar tvær verslanir sem eru opnar allan sólarhringinn 

(Hagkaup, e.d.). Hagkaup opnaði fyrst netverslun árið 1998 sem lagðist svo niður einhverjum 

árum síðar. Netverslun Hagkaupa var endurbætt og endurvakin á skömmum tíma í apríl 2020 
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vegna samkomubannsins til þess að geta komið til móts við viðskiptavini sína og séð þeim fyrir 

nauðsynjum sem ekki hafa tök á að fara sjálfir í verslanir (Kristinn Magnússon, 2020). 

Verðlagseftirlit ASÍ sinnir eftirlitsstarfi í þágu neytenda, upplýsir þá um þróun á markaði til 

þess að efla neytendavitund sem og að veita fyrirtækjum aðhald (ASÍ, e.d.). Í síðustu könnun 

ASÍ sem var gerð í september 2019, þar sem matarkarfa var sett saman af um 50 algengum 

vörum til heimilishalds kom í ljós að matarkarfa Bónuss var ódýrust, næstódýrust var Krónan 

eða aðeins 3% dýrari en Bónuss. Nettó var þá um 11% dýrari en Bónus en dýrust af öllum 

verslunum var Hagkaup, sem var um 30% dýrari en hjá Bónus. Eingöngu er um beinan 

verðsamanburð að ræða og tekur ASÍ fram að í könnunum sem slíkum er ekki lagt mat á gæði 

eða þjónustu eftir verslunum (Snorri Már Skúlason, 2019). Verðlagseftirlitið gerir reglulega 

úttekt á yfir 100 vörum og er Bónus alltaf ódýrast í flestum vörum og Krónan með næst flestu 

vörurnar ódýrastar. Nettó kemur þá yfirleitt í sæti þrjú til fjögur, en Hagkaup er alltaf í efri 

kantinum, þriðja dýrast til dýrast. Þess má þó geta að oft munar ekki nema 1 til 5 krónum á 

verði Bónuss og Krónunnar (Verðlagseftirlit ASÍ, 2019; Verðlagseftirlit ASÍ, 2020).  
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3. Rannsóknarefni og tilgátur 

Til rannsóknar er markaðshneigð í íslenskum matvöruverslanakeðjum og eru fjórar 

matvöruverslanakeðjur kannaðar, Bónus, Krónan, Nettó og Hagkaup, líkt og áður segir, sem 

samanlagt eru með um eða yfir þrjá fjórðunga markaðshlutdeildar. Rannsóknarmarkmið eru að 

komast að því hve markaðshneigðar fyrrnefndar keðjur eru, hvort samband sé milli ánægju og 

markaðshneigðar, NPS meðmælavísitölu og markaðshneigðar og svo samband milli 

markaðshneigðar, ánægju, NPS og megin ástæðu fyrir vali á verslun.  

Fyrri rannsóknir á markaðshneigð, hvort um sem ræðir fyrirtæki í smásölu, heildsölu eða 

framleiðslu, hafa leitt í ljós samband milli ánægju viðskiptavina og magns markaðshneigðar 

(Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Panigyrakis & Tehodoridis, 2007; Brady & 

Cronin, 2001). Í markaðshneigðum fyrirtækjum er áhersla á upplýsingaöflun um þarfir og 

langanir viðskiptavina í forgrunni og eru virðistilboð hönnuð með það í huga, svo hægt sé að 

uppfylla raunverulegar þarfir á hverjum tíma, betur en samkeppnisaðilar og fara fram úr 

væntingum viðskiptavina í hvívetna (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Yeh, 

2016). Samkvæmt fræðum markaðshneigðar verða viðskiptavinir fyrir áhrifum 

markaðshneigðar fyrirtækja, þar sem þeir skynja að þarfir þeirra eru betur uppfylltar, hugað sé 

að þeirra hag og verða þeir frekar tryggir viðskiptavinir fyrirtækjanna (Kohli & Jaworski, 1990; 

Drucker, 1954; Narver & Slater, 1990; Yeh, 2016). Ánægja skapast þegar farið er fram úr 

væntingum sem og þegar skynjað virði viðskiptavina er mikið. Ánægðir viðskiptavinir eru 

líklegri til þess að breiða út gott orð (e. Word of Mouth) en aðrir og hafa rannsóknir sýnt fram 

á að einn ávinningur þess að vera markaðshneigt fyrirtæki er að njóta meðmæla viðskiptavina 

og gera þá að talsmönnum sínum (Kotler & Keller, 2016; O´Loughlin & Coenders, 2002; 

Andreson & Sullivan, 1993; Danaher & Haddrell, 1996).  

Vegna fyrrgeinds má leiða líkur að jákvæðu sambandi milli markaðshneigðar og ánægju 

viðskiptavina og jákvæðu sambandi milli markaðshneigðar og meðmælavísitölunnar NPS. 

H1: Milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina er jákvæð fylgni. 

H2: Milli markaðshneigðar og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

 



 

 52 

Ánægja viðskiptavina og tryggð er samofin og hafa rannsóknir sýnt fram á að mikil stöðug 

ánægja viðskiptavina geti umbreytt viðskiptavinum í talsmenn fyrirtækisins (e. Advocators) 

líkt og viðskiptavinatryggðar þrep þeirra Huba og McConnell lýsa (Juhl, Kristensen, & 

Østergaard, 2002; Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998; Kohli & Jaworski, 1993; Kotler & 

Keller, 2016). Reichheld, upphafsmaður NPS meðmælavísitölunnar, sem mælir hversu margir 

viðskiptavinir eru líklegir til þess að mæla með fyrirtækinu, telur NPS mælingu segja til um 

ánægju viðskiptavina og tryggð þeirra. Telur Reichheld að tryggð sé ekki aðeins endurtekin 

kaup eða ánægja, heldur einnig, ef viðskiptavinur er tilbúinn að mæla með fyrirtækinu, sé það 

besta vísbending um viðskiptavinatryggð (Reichheld, 2006; Reichheld, 2003). Því má leiða 

líkur að á milli ánægju viðskiptavina og NPS meðmælavísitölu séu jákvæð tengsl.  

H3: Milli ánægju viðskiptavina og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

 

Rannsóknir á matvöruverslunum hafa sýnt fram á að mismunandi breytur hafi mismikil áhrif á 

ánægju neytenda (Gómez, McLaughlin, & Wittnik, 2004; Elg, 2003). Í virðistilboði verslana 

sem eiga í samskiptum við endaneytendur þarf að huga að fleiri og flóknari þáttum en í 

framleiðslu- eða heildsölufyrirtækjum. Vörur á matvörumarkaði eru einsleitar og hafa alla jafna 

ekki háa aðild í hugum neytenda þar sem þær skilgreinast sem nauðsynjavörur eða hvers dags 

vörur. Huga þarf að útfærslu þjónustuþátta, útliti og hönnun verslunarrýmis, vöruúrvali og 

verði, og gera það með virðisaukandi hætti fyrir bæði viðskiptavini sem og fyrirtækið sjálft en 

jafnframt aðgreina sig frá samkeppnisaðilum til þess að ná samkeppnisforskoti (Elg, 2003). 

Þær breytur sem hafa mestu áhrifin á heildaránægju viðskiptavina matvöruverslana eru gæði 

og vöruúrval, skynjað virði, þ.e. að varan sem viðskiptavinur fær í staðinn fyrir sem hann 

borgaði fyrir hana sé þess virði auk þjónustulundar starfsfólks (Gómez, McLaughlin, & 

Wittnik, 2004). Að uppfylla þarfir viðskiptavina er það sem markaðshneigð hverfist um, að 

gera það með betri hætti en samkeppnisaðilinn. Samkvæmt þarfapýramída Maslow (1954) eru 

þarfir mannfólks eðlislægar en jafnframt eru þær ekki allar jafnar og því forgangsraða 

einstaklingar þörfum eftir mikilvægi. Mikilvægastar eru þær lífeðlislegu þarfir hvers og eins, 

súrefni, matur og vatn. Matvöruverslanir uppfylla þarfir um mat og vatn, en eftir að þær eru 

uppfylltar er það því einstaklingsbundið hvaða þarfir eða óskir viðskiptavinir eru með eða 

leggja áherslu á að uppfylla (Maslow, 1954). Því má gera ráð fyrir því að sumir neytendur 

mynda lítil tengsl við matvöruverslanir þar sem þær eru aðeins til þess að uppfylla þessar 

grunnþarfir, eru þeir því ólíklegri til þess að vera tryggir viðskiptavinir. Á meðan aðrir hafa 
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þörf fyrir ákveðnum einkennum matvöruverslana, svo sem vöruúrvali, þjónustu eða þæginda 

(Gómez, McLaughlin, & Wittnik, 2004; Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Af þessu 

má leiða líkur að helsta ástæða viðskiptavina fyrir vali á verslun hafi áhrif á ánægju 

viðskiptavina, líkur þess að þeir mæli með versluninni og mat þeirra á markaðshneigð 

verslunarinnar. 

H4: Helsta ástæða fyrir vali á verslun hefur áhrif á ánægju viðskiptavina, 

NPS meðaltal og markaðshneigð.  

.  
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4. Aðferðafræði 

Hér verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt var og mælitækjum sem notuð voru við 

öflun gagna og svo úrvinnslu þeirra. Greint er frá þátttakendum og úrtaksaðferðum auk þess 

eru tilgreindar takmarkanir rannsóknarinnar sem og farið yfir réttmæti og áreiðanleika hennar.  

4.1. Rannsóknarsnið og mælitæki 

Við gagnaöflun var beitt megindlegum rannsóknaraðferðum (e. Quantitative Research 

Methods) til þess að fá svör við þeim tilgátum sem settar eru fram.  

Spurningakönnun var lögð fyrir neytendur sem samanstóð af þremur mælitækjum auk 

spurninga um bakgrunnsbreytur. Um er að ræða annars vegar tvö mælitæki sem taka á ánægju 

neytenda, þá var notast við mælitæki Íslensku ánægjuvogarinnar og NPS mæltitækið. Íslenska 

ánægjuvogin í eigu Stjórnvísis hefur í 21 ár mælt ánægjustuðul þeirra íslensku fyrirtækja sem 

kjósa að taka þátt. Upplýsingar sem fyrirtæki fá úr könnuninni er mikilvæg viðbót upplýsinga 

um þeirra stöðu á markaði, þar sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknum tengsl milli 

ánægju viðskiptavina og fjárhagslegrar frammistöðu. Fyrirtækið Zenter sem sérhæfir sig meðal 

annars í markaðsrannsóknum sér um framkvæmdina. Ánægjuvogin samanstendur af þremur 

spurningum og eru einkunnir á bilinu 0 og upp í 100, þar sem hærri einkunn þýðir meiri ánægja 

(Stjórnvísi, 2020). Voru spurningar Íslensku ánægjuvogarinnar notaðar orðrétt með samskonar 

svarmöguleikum, en skalaðar í kvarðann 0 og upp í 10. 

Íslenska markaðsrannsóknarfyrirtækið MMR hefur mælt NPS meðmælavísitölu íslenskra 

fyrirtækja, fyrst árið 2014, og hafa þá niðurstöður verið birtar opinberlega eftir iðnuðum en 

fyrirtæki geta keypt upplýsingar um sína stöðu og með því borið sig saman við viðeigandi 

iðnað (MMR, 2014). NPS mælitækið inniheldur aðeins eina spurningu, þar sem viðkomandi er 

beðinn um að meta líkurnar á því að hann mæli með fyrirtæki við einstaklinga í sínu 

nærumhverfi, á skalanum 0 til 10. 

Hins vegar var þriðja mælitækið ætlað að meta markaðshneigð matvöruverslana að mati 

viðskiptavina. Til forgrunns var MARKOR mælitækið í endurbættri útgáfu Matsuno o.fl. 

(2000) en líkt og Deshpandé o.fl. (1993) gerðu, voru spurningar aðlagaðar að viðskiptavinum. 

MARKOR (2000) mælitækið samanstendur af 51 fullyrðingu en varð viðskiptavinagrundað 

MARKOR mælitækið að 8 fullyrðingum sem taka til allra þriggja vídda markaðshneigðar, 

söfnun upplýsinga, miðlun upplýsinga og viðbrögð við upplýsingum. Spurningar úr MARKOR 
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lista Matsuno o.fl. (2000) voru kóðaðar með það að markmiði að stytta listann og finna 

kjarnann í hverri vídd sem viðskiptavinir verða fyrir áhrifum af. Þá var hægt að flokka saman 

spurningar og aðlaga að neytendum.  

Spurningar sem mynda viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki markaðshneigðar eru frá 

númer 2 til 9 í heildarspurningalistanum sem lagður var fyrir neytendur: 

2. Verslunin fylgist vel með breytingum á mínum þörfum og óskum 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (2) voru spurningar 5 til 7 á lista MARKOR úr vídd 

upplýsingasöfnun markaðshneigðar. 

3. Verslunin fylgist vel með minni ánægju í viðskiptum við hana 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (3) var spurning 9 á lista MARKOR úr vídd 

upplýsingasöfnun markaðshneigðar. 

4. Allir starfsmenn verslunarinnar eru vel upplýstir um vörur og þjónustuþætti hennar 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (4) voru spurningar 18, 22 til 31 og spurning 41 á lista 

MARKOR úr víddum miðlun upplýsinga og viðbragðs markaðshneigðar. 

5. Verslunin bregst fljótt við aðgerðum samkeppnisaðila sinna, svo sem vegna 

vörunýjunga, nýrrar þjónustu eða markaðsherferða 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (5) voru spurningar 11 til 12, 19 til 20, 32, 40 og 44 á 

lista MARKOR úr öllum víddum markaðshneigðar. 

6. Verslunin bregst fljótt við breytingum í samfélaginu 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (6) voru spurningar 8, 13 til 17, 21, 37 og 48 á lista 

MARKOR úr öllum víddum markaðshneigðar. 

7. Verslunin bregst fljótt við kvörtunum viðskiptavina sinna og leysir úr þeim farsællega 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (7) voru spurningar 42, 45 til 47 á lista MARKOR úr 

vídd viðbragðs markaðshneigðar. 
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8. Verslunin bregst við breyttum þörfum mínum og óskum með vöruþróun/nýjungum 

eða þjónustu 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (8) voru spurningar 33 til 36 og 38 úr vídd viðbrags 

markaðshneigðar. 

9. Verslunin uppfyllir mínar þarfir og óskir 

Til forgrunns spurningarinnar að ofan (9) voru allar spurningar á lista MARKOR, þar sem 

markaðshneigð og markaðsáhersla snýr að því að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina sinna.  

Listinn var þá forprófaður á litlum hópi af fólki, á mismunandi aldri og kyni, og beðið um 

athugasemdir hvað skilning á orðalagi varðar sem og skilning á meiningu spurninganna. 

Athugasemdir sem bárust voru teknar til athugunar og lagfæringar gerðar á einstaka 

spurningum. Spurningarnar voru settar fram sem fullyrðingar og svarmöguleikar á 5-punkta 

Likert-kvarða, frá mjög sammála (5) til mjög ósammála (1).  

Neytendur voru spurðir í hvaða verslun þeir keyptu oftast í matinn og svo beðnir um að svara 

spurningakönnuninni út frá þeirri verslun, þar sem markmiðið var að fá mat viðskiptavina 

einstaka verslana á markaðshneigð og ánægju með viðskiptin. 

Spurningakönnunin var í heildina 17 spurningar, þar af átta sem myndaði MARKOR 

mælitækið sem fyrr segir, þrjár sem mynduðu ánægjuvogina og ein fyrir NPS mælingu. Aðrar 

spurningar tóku til lýðfræðilegra breytna, aldurs og kyns. Þá var spurt hversu oft viðkomandi 

verslaði í matinn og hver megin ástæða væri fyrir því að velja þá verslun sem hann tilgreindi í 

fyrstu spurningunni. Spurning 1, þar sem viðkomandi tilgreinir í hvaða verslun hann verslar 

oftast í matinn, var sú eina sem var áskilin. Aðrar spurningar höfðu svarmöguleikann veit ekki 

/ vil ekki svara auk þess sem mátti sleppa spurningum. Var það gert svo að einkunnir sem 

verslanir fengu væru sem áreiðanlegastar, þ.e. ekkert svar sem áhrif hefur á 

markaðshneigðareinkunn eða ánægju er þvingað. Spurningalistann í heild sinni má finna í 

Viðauka 1.  

4.2. Úrtaksaðferð og framkvæmd  

Í neytendakönnuninni var þýði rannsóknarinnar Íslendingar á aldrinum 18 ára og eldri. Úrtakið 

skilgreinist sem hentugleikaúrtak, þar sem spurningakönnunin var birt á Facebook og 

takmarkaðist því við notendur samfélagsmiðilsins. Um eða yfir 90% Íslendinga á aldrinum 18 
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til 67 ára nota Facebook reglulega og um 80% fólks 68 ára og eldri (MMR, 2018; NapoleonCat, 

2020). Er Facebook því fínn vettvangur til að ná til flestra í þýðinu. Stofnuð var sérstök 

fyrirtækjasíða á Facebook (e. Page), svo hægt væri að nýta sér auglýsingakerfi Facebook, Ads 

Manager. Þá voru búnar til nokkrar auglýsingar þar sem hver og ein hafði ákveðinn markhóp 

svo hægt væri að fá nokkuð lagskipt úrtak sem líkir eftir þýðinu hvað aldur og kyn kemur. Auk 

þess höfðu allir íslenskir Facebook notendur, 18 ára og eldri jafnan möguleika á að lenda í 

úrtaki. Var það gert svo hægt væri að yfirfæra niðurstöður á þýðið með áreiðanlegri hætti en 

ella þegar um hentugleikaúrtak er að ræða. Fyrst um sinn eftir að gagnaöflun hófst, fór hún 

hægt af stað, þ.e. það voru ekki margir sem smelltu á auglýsinguna og enn færri sem tóku þátt. 

Því var brugðið á það ráð að gefa þátttakendum kost á því að vinna veglegan gjafapakka með 

því að skilja eftir tölvupóstfang í lok könnunar og skrá sig með þeim hætti í „pottinn“. Eftir að 

gjafaleikurinn var settur af stað fór boltinn að rúlla mun hraðar og fleiri smelltu á auglýsinguna 

auk þess að taka þátt í könnuninni. 

Með þessari aðferð, að nýta auglýsingakerfi Facebook, var hægt að hafa bæði yfirsýn og mikla 

stjórn á úrtakinu, svo sem draga úr sýnileika eða stöðva alfarið svör frá ákveðnum hópum, 

þegar mettun hópsins hafði verið náð. Á móti, einnig auka sýnileika hjá þeim hópum sem tók 

lengri tíma að afla svara frá. Eftir því sem úrtak er stærra því áreiðanlegri eru niðurstöður, var 

því stefnt á að afla 1300 til 1500 svara, þar sem búast mátti við þó nokkru brottfalli, þar sem 

ekki var gerð krafa um að svara öllum spurningum auk þess sem ekki var verið að rannsaka 

allar matvöruverslanir á landinu. Oft má gera ráð fyrir um 30% til 40% brottfalli í 

skoðanakönnunum eða markaðsrannsóknum og var viðmið um að fá að lágmarki 600 gild svör 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Alls bárust 743 svör frá konum, 690 svör 

frá körlum og 4 einstaklingar vildu ekki gefa upp kyn eða skilgreindu sig á annan hátt, samtals 

1438 svör. Gagnaöflun tók lengri tíma hjá körlum, eða um viku lengur. Gagnaöflun hófst þann 

13. mars 2020 og lauk 5. apríl 2020. 

4.3. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við Excel. Ályktunartölfræði var beitt til þess að vinna 

niðurstöður, svara tilgátum og rannsóknarspurningu. Eftir að öflun gagna lauk voru svörin færð 

yfir í Excel og gögnin hreinsuð. Með því er átt við að tekin voru í burtu þau svör einstaklinga 

sem ekki svöruðu öllum spurningum frá 2 til 13, eða svöruðu veit ekki / vil ekki svara, og þeirra 

sem völdu aðrar verslanir en Bónus, Krónuna, Nettó og Hagkaup. Var litið á þau svör sem 

brottfall. Spurningar 2 til 13 mynda mælitækin þrjú í rannsókninni og því aðeins hægt að byggja 
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niðurstöður á þeim einstaklingum sem svöruðu þeim öllum og völdu Bónus, Krónuna, Nettó 

eða Hagkaup. 

Brottfall var 48% svo að niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á 757 gildum svörum, 379 karla, 

376 kvenna og tveimur sem skilgreina sig á annan hátt. Svörin skiptast á verslanir með 

eftirfarandi hætti: Krónan 246 stök, Bónus 427 stök, Nettó með 65 stök og Hagkaup með 19 

stök. 

4.4. Réttmæti og áreiðanleiki 

Hreinskilni þátttakenda í svörum, skilningur á meiningu spurninga og athygli þátttakenda við 

svörun eru þættir sem hafa áhrif á innra réttmæti í megindlegum rannsóknum (Sigríður 

Halldórsdóttir & Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Spurninglistinn sem var lagður fyrir í þessari 

rannsókn var forprófaður og bætt úr þeim athugarsemdum sem fengust, til þess að tryggja að 

spurningar væru auðskildar og að meining hverrar spurningar kæmist vel til skila með þeim 

tilgangi að auka innra réttmæti rannsóknarinnar. Spurningalistinn var sendur út á rafrænu formi 

og því ekki hægt að meta hvort þátttakendur hafi verið með fulla eða skerta athygli á meðan 

þeir tóku könnunina. Spurningalistinn var þó stuttur og var honum auðsvarað þar sem 

meðaltími sem tók að svara forprófun á spurningalistanum var milli 3 til 4 mínútur. Innra 

réttmæti má því segja að sé töluvert og að því hafi verið gætt.  

Ytra réttmæti megindlegra rannsókna taka til yfirfærslugildis niðurstaðna á þýði, hvort alhæfa 

megi um niðurstöðurnar (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Þátttakendur í rannsókninni voru 

fengnir með hentugleikaúrtaki, en þó þar sem 80% til 90% af þýðinu höfðu möguleika á að 

lenda í úrtaki. Úrtakið var nægilega stórt og endurspeglaði vel kynjaskiptingu þýðisins en 

skipting úrtaks eftir aldri var ekki með línulega fylgni, en stærstur hluti aldurshópanna voru 

nokkuð jafnir. Úrtaksaðferð gerir það að verkum að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður á þýði 

með eins áreiðanlegum hætti og ef allir í þýði hefðu jafnan möguleika á að lenda í úrtaki. 

Niðurstöðurnar gefa engu að síður skýrar vísbendingar um rannsóknarefnið og hafa gott 

leiðbeinandi gildi.  

4.5. Takmarkanir og staða rannsakanda 

Rannsóknin takmarkast við þau gögn sem fást og taka þarf tillit til árstíðar og annarra 

markaðslegra þátta. Farið var af stað með rannsókn innan matvöruverslunarkeðja og var 

gagnaöflun nýhafin þegar Almannavarnir Íslands lýstu yfir hæsta neyðarstigi vegna COVID-
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19 veirunnar (Almannavarnir, 2020). Í kjölfarið var sett á samkomubann sem setti verslunum 

ásamt öllu samfélaginu höft (Freyr Bjarnason, 2020; Erla María Markúsdóttir, 2020). Í ljósi 

þeirra breytinga og aukins álags sem verslanir þurftu að bregðast við fékk rannsóknin ekki næg 

gögn frá verslunum. Ákvað rannsakandi því að halda áfram með rannsóknina án þátttöku 

þeirra. 

Taka þarf til greina að viðskiptavinagrundaða MARKOR mælitækið á markaðshneigð sem 

þróað og notað var í þessari rannsókn hefur ekki verið notað áður og því ekki hægt að gera 

samanburð á niðurstöðum. Það er þó vert að nefna að sú aðferð sem notuð var til þess að aðlaga 

MARKOR mælitækið að viðskiptavinum hefur verið gerð áður auk þess sem innri áreiðanleiki 

mælitækisins var kannaður með aðferð Cronbach Alpha. Innri áreiðanleiki var mikill eða α = 

0,868 en yfir α = 0,7 er talið gott og yfir α = 0,8 er talið gildi sem endurspeglar mjög mikinn 

áreiðanleika (McDaniel & Gates, 2012). 

Með hentugleikaúrtaki í megindlegri rannsókn er viðbúið að nokkur úrtaksskekkja sé. Huga 

þarf því sérstaklega að öðrum skekkjum (e. Non-Sampling Errors) sem stafa af undirbúningi 

rannsóknarinnar. Það er þá aðallega mælingarskekkja sem snýr að gerð spurningalistans en 

listinn var forprófaður á litlum hópi fólks til þess að ganga úr skugga um að allar spurningar 

skildust eins og best varð á kosið, auk þess sem innri áreiðanleiki hans reyndist mikill, meðal 

allra þriggja mælitækjanna sem spurningalistinn innihélt (Malhotra & Birks, 2007). 

Rannsakandi er alls ótengdur þeim markaði sem rannsóknin tekur til og hefur engra hagsmuna 

að gæta hvað niðurstöður rannsóknarinnar varða. Gætt var að því að fylgja viðurkenndu 

verklagi markaðsrannsókna og gögnin sett fram á sem skilmerkilegastan hátt og unnt var.  
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5. Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, fyrst hvað varðar markaðshneigð, þá 

ánægju viðskiptavina og NPS meðmælavísitölunnar. Tilgátum sem settar voru fram í 

rannsókninni verður svo svarað. Við úrvinnslu gagnasetta var notast við ályktunartölfræði og 

viðurkenndar tölfræðilegar aðferðir í Excel. 

Könnunin fékk í heildina 1438 svör. Kynjahlutföll voru svo til jöfn, þar sem konur mynduðu 

51,7% þátttakenda og karlar 48%, en 0,3% vildu ekki greina frá kyni sínu eða kjósa að 

skilgreina sig á annan hátt. Á meðfylgjandi töflu má sjá dreifingu úrtaksins hvað kyn og aldur 

varðar. 

 Karl Kona Annað 
24 ára eða yngri 13,2% 7,9%   

        
25 til 39 ára 26,1% 31,5%   

        
40 til 54 ára 29,7% 28,7%   

        
55 til 66 ára 24,5% 25,4%   

        
67 ára eða eldri 6,5% 6,3%   

        
Kynjaskipting 48,0% 51,7% 0,3% 

Tafla 2 - Lýðfræðileg skipting þátttakenda 

Við gagnaöflun var lögð mikil áhersla á sem jöfnustu skiptingu kynjanna, auk þess að fá sem 

jöfnustu hlutföllin í aldurshópum. Ef stök innan aldurshópanna á töflunni er deilt niður á eitt ár 

er að meðaltali 25 svör á hvert aldursár frá 18 til 24 ára, 29 svör á hverju aldursári frá 25 til 66 

ára en elsti hópurinn er um 7 svör á hvert aldursár miðað við að elsti einstaklingurinn sé 80 ára. 

Með hækkandi aldri eru færri notendur á Facebook og því var viðbúið að elsti hópurinn yrði 

minnstur (NapoleonCat, 2020; MMR, 2018). 

Til rannsóknar eru matvöruverslanir með meira en 10% markaðshlutdeild og eru með starfsemi 

víðsvegar um landið auk þess sem Samkeppniseftirlitið hefur skilgreint sem svo: verslanir sem 

selja matvörur og aðrar dagvörur, með mikið vöruúrval eða frá 1.100 til 15.000 vörutegundir, 

þar sem úrvalið er það mikið að neytendur geta gert öll sín daglegu innkaup á einum stað, eða 

allt að því. Því eru Krónan, Bónus, Nettó og Hagkaup aðeins til rannsóknar. Þær verslanir sem 
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falla í flokk annað hér í töflunni að neðan eru svo sem Fjarðarkaup, Melabúðin, Iceland og 

fleiri sem ekki uppfylla fyrrnefnd skilyrði. 

Krónan Bónus Nettó Hagkaup Annað 
444 740 112 31 111 

30,9% 51,5% 7,8% 2,2% 7,7% 

Tafla 3- Fjöldi svara eftir verslunum 

Líkt og má sjá á töflunni að ofan má sjá nokkra fylgni á markaðshlutdeild og svarhlutfalli fyrir 

hverja verslun miðað við gögn annars vegar frá Meniga (2019) sem byggjast á eyddum krónum 

23.000 notenda snjallforritsins á hverjum stað, þar sem Krónan var með 24%, Nettó með 10%, 

Bónus 30% og Hagkaup 12%. Þá kom fram í ársskýrslu Festi að Krónan væri með 25,8% 

markaðshlutdeild árið 2019 og samkvæmt Samkeppniseftirlitinu eru Hagar með um 45% - 50% 

markaðshlutdeild á matvörumarkaði, með verslunarkeðjum sínum tveimur, Bónus með 45% - 

50% og Hagkaup 0% - 5% (Samkeppniseftirlitið, 2019; Festi, 2020). Það sem er þó mjög 

frábrugðið er svarhlutfall Bónuss og Hagkaupa. Þó kemur þetta ekki á óvart þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að tilgreina þá verslun sem þeir versluðu oftast í matinn en í 

niðurstöðum könnunar Samkeppniseftirlitsins og MMR (2019) kom í ljós að ekki nema um 3% 

þátttakenda sögðust gera stórinnkaup í Hagkaup, í flestum tilvikum væri um viðbótarinnkaup 

að ræða (Samkeppniseftirlitið, 2019). 

Líkt og var búið að greina frá í kafla 4.4. voru gögnin hreinsuð. Þar sem vantaði svör eða 

viðkomandi svaraði með veit ekki / vil ekki svara í spurningum 2 til 13, var svarið álitið sem 

brottfall þar sem ekki reynist unnt að fá fulla einkunnargjöf á markaðshneigð, ánægju eða NPS 

ef öllum spurningum er ekki svarað. Eftir að gögnin höfðu verið hreinsuð, stóðu eftir 757 gild 

svör sem mynda niðurstöður. Á meðfylgjandi töflu má sjá dreifingu hvað kyn og verslun 

varðar. 

 Karl Kona Annað Alls 
Bónus 207 48,3% 218 50,8% 2 0,47% 56,5% 429 
Krónan 128 52,0% 118 48,0%     32,4% 246 
Nettó 30 46,2% 35 53,8%     8,6% 65 
Hagkaup 14 73,7% 5 26,3%     2,5% 19 
Alls 379 50,1% 376 49,7% 2 0,30% 100% 757 

Tafla 4 - Fjöldi svara eftir kyni og verslun 
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5.1. Niðurstöður markaðshneigð 

Út frá niðurstöðum viðskiptavinagrundaða MARKOR mælitækisins er markaðshneigð 

verslana metin. Innri áreiðanleiki mælitækisins var kannaður með aðferð Cronbach Alpha. 

Innri áreiðanleiki var mikill eða α = 0,868 en yfir α = 0,7 er talið gott og yfir α = 0,8 er talið gildi 

sem endurspeglar mjög mikinn áreiðanleika. Innri áreiðanleiki segir til um hversu líklegt sé að 

endurtaka mælingu á öðru úrtaki á sama tímabili og fá svipaðar niðurstöður (McDaniel & 

Gates, 2012). Neytendur voru beðnir um að tilgreina þá verslun þar sem þeir versluðu oftast í 

matinn. Því taka niðurstöður einungis til virkra viðskiptavina hverrar verslunar. Voru 

neytendur beðnir um að segja til hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunum sem 

settar voru fram á 5 punkta Likert-kvarða, þar sem 5 stóð fyrir mjög sammála, sem þýðir mikil 

markaðshneigð og 1 stóð fyrir mjög ósammála og þýðir lítil markaðshneigð. Allar 

spurningarnar hafa sama vægi í mati á markaðshneigð, líkt og í MARKOR mælitæki Matsuno 

o.fl. (2000). Mælitækið samanstóð af átta spurningum, sem tóku til allra þriggja vídda 

markaðshneigðar.  

Við úrvinnslu gagna var meðaleinkunn sem hver þátttakandi gaf markaðshneigð verslunarinnar 

reiknuð út með því að leggja saman gildi hvers svars og meðaltal fundið. Meðaltal var svo tekið 

af öllum svörum hverrar verslunar sem myndar markaðshneigðareinkunn verslunarinnar. Þar 

sem svarmöguleikar gáfu hæst 5 stig og lægst 1 stig, tekur heildareinkunn gildi á bilinu 1 til 5. 

Í töflunum hér á eftir má sjá meðaltal fyrir hverja spurningu fyrir sig, staðalfrávik sem segir til 

um hversu dreifð meðaltölin voru, því hærra staðalfrávik því meiri dreifni á meðaltali og svo 

fjölda svara. Neðst í töflunni má svo sjá markaðshneigðareinkunn hverrar verslunar fyrir sig. 

Spurning 
Hagkaup   Krónan 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi   Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
2 3,63 0,90 19   3,53 0,86 246 
3 3,47 1,22 19   3,49 0,90 246 
4 3,21 1,32 19   3,43 0,97 246 
5 3,47 1,22 19   3,91 0,84 246 
6 3,79 1,18 19   4,22 0,74 246 
7 3,53 1,39 19   3,77 0,82 246 
8 3,21 1,23 19   3,53 0,84 246 
9 4,16 0,69 19   4,03 0,77 246 

Alls 3,56 0,97   Alls 3,74 0,59   
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Spurning 
Bónus   Nettó 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi   Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
2 3,26 0,88 427   3,37 0,94 65 
3 3,20 0,94 427   3,46 1,05 65 
4 3,32 1,02 427   3,48 1,05 65 
5 3,59 0,85 427   3,80 0,87 65 
6 3,89 0,79 427   4,03 0,83 65 
7 3,63 0,83 427   3,74 0,89 65 
8 3,24 0,80 427   3,46 0,92 65 
9 3,85 0,77 427   3,92 0,85 65 

Alls 3,50 0,61   Alls 3,66 0,72   
 

Spurning 
Allur markaður 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
2 3,36 0,88 757 
3 3,32 0,95 757 
4 3,37 1,01 757 
5 3,71 0,87 757 
6 4,01 0,8 757 
7 3,69 0,85 757 
8 3,35 0,85 757 
9 3,92 0,78 757 

Alls 3,59 0,63   

Tafla 5- Markaðshneigðareinkunn - verslanir og markaðurinn 

Á töflunum hér á undan má sjá að Krónan mælist hæst með einkunn 3,74. Á 10 punkta skala 

er sú einkunn 7,48. Því næst er Nettó með 3,66 eða 7,32 á 10 punkta skala, þá Hagkaup með 

einkunnina 3,56 og 7,12 miðað við 10 punkta skala og Bónus með lægstu einkunn, 3,50 sem 

gerir 7,00 á 10 punkta skala. Þessar verslunarkeðjur hafa samanlagt um þrjá fjórðunga 

markaðshlutdeildar á íslenskum markaði matvöruverslana, og var því heildareinkunn 

markaðshneigðar reiknuð út sem gæti gefið vísbendingar um markaðshneigð markaðarins í 

heild sinni. Meðal markaðshneigð matvöruverslananna í heild sinni er 3,59 eða 7,18 á 10 

punkta skala. 

Athugað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á heildareinkunnum verslananna og svo 

markaðarins í heild sinni miðað við marktektarkröfu p < 0,05. Í töflu 6 má sjá hvar marktækan 

mun var að finna.  
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 Nettó Bónus Krónan Hagkaup Allur Markaður 

Nettó 
  NEI NEI NEI NEI 

  (F(1,490) = 1,46/0,38; 
p>0,05) 

(F(1,309) = 0,34/0,38; 
p>0,05) 

(F(1,82) = 0,14/0,61; 
p>0,05) 

(F(1,820) = 0,26/0,4; 
p>0,05) 

Bónus 
NEI   JÁ NEI JÁ 

(F(1,490) = 1,46/0,38; 
p>0,05)   (F(1,671) = 9,18/0,36; 

p<0,05) 
(F(1,444) = 0/0,39; 
p>0,05) 

(F(1,1182) = 2,4/0,38; 
p<0,05) 

Krónan 
NEI JÁ   NEI JÁ 

(F(1,309) = 0,34/0,38; 
p>0,05) 

(F(1,671) = 9,18/0,36; 
p<0,05)   (F(1,263) = 0,57/0,39; 

p>0,05) 
(F(1,1001) = 4/0,39; 
p<0,05) 

Hagkaup 
NEI NEI NEI   NEI 

(F(1,82) = 0,14/0,61; 
p>0,05) 

(F(1,444) = 0/0,39; 
p>0,05) 

(F(1,263) = 0,57/0,39; 
p>0,05)   (F(1,774) = 0/0,41; 

p>0,05) 

Allur 
markaður 

NEI JÁ JÁ NEI   
(F(1,820) = 0,26/0,4; 
p>0,05) 

(F(1,1182) = 2,4/0,38; 
p<0,05) 

(F(1,1001) = 4/0,39; 
p<0,05) 

(F(1,774) = 0/0,41; 
p>0,05)   

Tafla 6 - Marktækur munur á heildareinkunn markaðshneigðar 

Líkt og sjá má í töflunni að ofan er aðeins að greina marktækan mun milli heildareinkunna á 

markaðshneigð Krónunnar og Bónuss (F(1,671) = 9,18/0,36; p<0,05), og svo milli Krónunnar 

og markaðarins (F(1,1001) = 4/0,39; p<0,05) og Bónuss og markaðarins (F(1,1182) = 2,4/0,38; 

p<0,05). Krónan er því með marktæka hærri markaðshneigðareinkunn en meðaltal markaðarins 

og Bónus með marktæka lægri einkunn en meðaltal markaðarins. 

Athugað var hvort tíðni innkaupaferða viðskiptavina hefði áhrif á markaðshneigðareinkunn 

verslana eftir hópum. Á töflunni hér að neðan má sjá skiptingu þátttakenda út frá tíðni innkaupa 

og markaðshneigðareinkunn. Rétt rúmlega helmingur þátttakenda fara einu sinni til tvisvar í 

viku að versla í matinn og 35% þátttakenda fara þrisvar til fjórum sinnum í viku. Þeir sem fara 

oftar eru rúmlega 10% þátttakenda. Aðeins 4% fara einu sinni til tvisvar í mánuði í búð. 

Nokkuð jöfn skipting var á hlutfalli karla og kvenna miðað við tíðni. Mestur munurinn á 

kynjahlutfalli var meðal þeirra sem fara einu sinni til tvisvar í mánuði í búð. 

 Fjöldi Karlar Konur Annað Markaðshneigð 

5 til 7 í viku 10,4% 79 50,6% 49,4%   3,58 
3 til 4 í viku 35,0% 265 54,3% 45,7%   3,57 
1 til 2 í viku 50,6% 383 46,5% 53,3% 0,2% 3,60 

1 til 2 í mánuði 4,0% 30 56,7% 40% 0,3% 3,61 

Tafla 7 - Tíðni verslunarferða og markaðshneigð 
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Líkt og sjá má á töflunni hér á undan munar aðeins 0,03 á mælingu á markaðshneigð milli 

hópa, athugað var hvort marktækan mun var að finna miðað við marktektarkröfuna p<0,05 en 

var hann hvergi að finna.  

5.2. Niðurstöður ánægju viðskiptavina 

Mælitæki Íslensku ánægjuvogarinnar var notað í þessari rannsókn til þess að leggja mat á 

ánægju viðskiptavina verslananna. Innri áreiðanleiki mælitækisins var kannað á sama hátt og 

hér að framan með aðferð Cronbach Alpha, innri áreiðanleiki var einnig mikill eða α = 0,861. 

Sem fyrr segir, svöruðu þátttakendur spurningunum út frá þeirri verslun sem þeir stunda oftast 

viðskipti við. Mælitækið samanstendur af þremur spurningum, með svarkvarða á bilinu 0 til 

10 þar sem 0 er mikil óánægja og 10 er mikil ánægja. Spurningarnar hafa allar sama vægi í 

heildaránægju viðskiptavina. Ánægjueinkunn er því fundin út á sama hátt og markaðshneigð, 

þar sem gildin fyrir hverja spurningu eru lögð saman og meðaltal fundið sem endurspeglar 

heildaránægju hvers þátttakanda. Heildareinkunn fyrir ánægju hverrar verslunar er þá fengin 

með því að taka meðaltal af einkunnum viðskiptavina þeirra. Í töflunum hér á eftir má sjá 

meðaltal fyrir hverja spurningu fyrir sig, staðalfrávik sem segir til um hversu dreifð meðaltölin 

voru, því hærra staðalfrávik því meiri dreifni á meðaltali og svo fjölda svara. Neðst á hverri 

töflu má sjá heildaránægju viðskiptavina hverrar verslunar fyrir sig. 

Spurning 
Hagkaup   Krónan 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi  Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
11 7,63 2,17 19   8,03 1,59 246 
12 7,42 2,46 19   7,80 1,53 246 
13 6,11 2,42 19   6,70 1,95 246 

Alls 7,05 2,08   Alls 7,51 1,53   
 

Spurning 
Bónus   Nettó 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi   Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
11 7,79 1,68 427   7,60 2,36 65 
12 7,55 1,74 427   7,43 2,19 65 
13 6,09 2,14 427   6,37 2,32 65 

Alls 7,14 1,68   Alls 7,13 2,08   
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Spurning 
Allur markaður 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 
11 7,85 1,73 757 
12 7,62 1,74 757 
13 6,31 2,12 757 

Alls 7,26 1,69   

Tafla 8 - Heildaránægja viðskiptavina matvöruverslana og markaðarins 

Á töflunum hér á undan má sjá að Krónan á ánægðustu viðskiptavinina þar sem heildaránægja 

er 7,5, þar á eftir kemur Bónus með 7,14 og Nettó með einkunnina 7,13 en Hagkaup rekur 

lestina og fær 7,05. Þessar verslunarkeðjur hafa samanlagt um þrjá fjórðunga 

markaðshlutdeildar á íslenskum markaði matvöruverslana líkt og áður segir og var því 

meðaltals heildaránægja á markaðnum reiknuð út sem var 7,26.  

Athugað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á heildareinkunnum verslananna og svo 

markaðarins miðað við marktektarkröfu p < 0,05. Í töflu 9 má sjá hvar marktækan mun var að 

finna. 

 Nettó Bónus Krónan Hagkaup Allur Markaður 

Nettó 
  NEI NEI NEI NEI 

  (F(1,490) = 0/3; 
p>0,05) 

(F(1,309) = 7,27/2,7; 
p>0,05) 

(F(1,82) = 0/4,3; 
p>0,05) 

(F(1,820) = 
0,91/2,95; p>0,05) 

Bónus 
NEI   JÁ NEI NEI 

(F(1,490) = 0/3; 
p>0,05)   (F(1,671) = 21/2,6; 

p<0,05) 
(F(1,444) = 0.13/2,8; 
p>0,05) 

(F(1,1182) = 
3,76/2,8; p>0,05) 

Krónan 
NEI JÁ   NEI JÁ 

(F(1,309) = 7,27/2,7; 
p>0,05) 

(F(1,671) = 21/2,6;  
p<0,05)   (F(1,263) = 

3,68/2,47; p>0,05) 
(F(1,1001) = 
11,8/2,72; p<0,05) 

Hagkaup 
NEI NEI NEI   NEI 

(F(1,82) = 0/4,3; 
p>0,05) 

(F(1,444) = 0.13/2,8; 
p>0,05) 

(F(1,263) = 3,68/2,47; 
p>0,05)   (F(1,774) = 

0,77/2,87; p>0,05) 

Allur 
markaður 

NEI NEI JÁ NEI   
(F(1,820) = 0,91/2,95; 
p>0,05) 

(F(1,1182) = 3,76/2,8; 
p>0,05) 

(F(1,1001) = 11,8/2,72; 
p<0,05) 

(F(1,774) = 0,77/2,87; 
p>0,05)   

Tafla 9 - Marktækur munur á heildaránægju viðskiptavina 

Líkt og má sjá reyndist aðeins tölfræðilega marktækur munur á milli Krónunnar og Bónuss 

(F(1,671) = 21/2,6; p<0,05) þó að Nettó mælist með nánast sömu einkunn og Bónus og 

Hagkaup lægri. Mætti álykta að vegna fjölda svara hjá Hagkaup og Nettó, hafi ekki fengist 

tölfræðilega marktækur mismunur á milli ánægju Krónunnar og þeirra fyrrnefndu, en fjöldi 

staka getur haft áhrif á útreikning p-gilda (McDaniel & Gates, 2012). Marktækur munur var 
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einnig á milli Krónunnar og markaðarins, sem þýðir að Krónan á ánægðari viðskiptavini en 

markaðurinn að meðaltali. 

Athugað var hvort tíðni innkaupaferða hefði áhrif á heildaránægju viðskiptavina. Á töflunni 

hér að neðan má sjá aftur skiptingu þátttakenda út frá tíðni innkaupa og heildaránægju. Líkt og 

sjá má á töflu 10 eru ánægjueinkunnir á svipuðu reki en þeir sem fara að jafnaði einu sinni til 

tvisvar og svo fimm sinnum eða oftar í búðina á viku eru svo gott sem jafnánægðir, en þeir sem 

fara þrisvar til fjórum sinnum lýsa yfir minnstu ánægjunni.  

 Fjöldi Karlar Konur Annað Ánægja 

5 til 7 í viku 10,4% 79 50,6% 49,4%   7,32 
3 til 4 í viku 35,0% 265 54,3% 45,7%   7,16 
1 til 2 í viku 50,6% 383 46,5% 53,3% 0,2% 7,31 

1 til 2 í mánuði 4,0% 30 56,7% 40% 0,3% 7,23 

Tafla 10 - Tíðni verslunarferða og ánægja viðskiptavina 

Athugað var hvort marktækur munur væri á ánægju viðskiptavina miðað við marktektarkröfuna 

p<0,05 en hann var ekki að finna á milli hópanna.  

5.3. Niðurstöður NPS meðmælavísitölu 

NPS meðmælavísitala verslananna var fengin með NPS mælitækinu. Mælitækið er aðeins ein 

spurning og eru svarmöguleikarnir á bilinu 0 til 10. Spurt er hversu miklar líkur eru á að 

viðkomandi muni mæla með fyrirtækinu við vini og vandamenn á skalanum 0 til 10. Þeir sem 

svara á bilinu 0 til 6 eru taldir sem letjendur og eru ólíklegri en aðrir til að versla aftur auk þess 

eru meiri líkur á að þessir aðilar breiði út vont orð um verslunina. Þeir sem svara á bilinu 7 til 

8 eru taldir hlutlausir og líklegri en fyrrnefndur hópur til þess að versla aftur. Þeir sem svara 

svo á bilinu 9 til 10 eru taldir sem hvetjendur og eru mjög líklegir til þess að versla oft og mikið 

auk þess sem þeir breiða út gott orð um fyrirtækið. NPS einkunnin eða meðmælavísitalan er 

fundin út með því að draga prósentuhlutfall letjenda frá prósentuhlutfalli hvetjanda, en hlutlaus 

svör eru ekki tekin með í reikninginn. Á töflu 11 má sjá NPS einkunn, meðaltal einstaka 

einkunna viðskiptavina og spönn. 
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 Meðaltal Spönn 
NPS 

einkunn 
Hagkaup 7,32 8 -0,5 

        
Bónus 7,92 10 23 

        
Krónan 7,94 10 24 

        
Netto 7,71 10 22 

    
Allur 

markaður 7,89 10 22 

Tafla 11 - NPS meðmælavísitala 

Líkt og sjá má á töflu 11 eru allar verslanir með svipaða NPS einkunn, að undanskildri 

Hagkaup. Hagkaup var með fæstu svörin á bak við sig sem álykta má að skýri þessa niðurstöðu 

að einhverju leyti, þar sem meðaltal allra verslana er á svipuðu róli auk þess sem lægsta svar 

Hagkaupa var 2 og hæsta 10, líkt og spönnin segir til um. Hinar verslanirnar fengu svör á öllum 

skalanum. 

Athugað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á meðaltali verslananna miðað við 

marktektarkröfuna p<0,05 en það var ekki að finna. Í töflu 12 má sjá niðurstöður 

marktektarprófs. 

 Nettó Bónus Krónan Hagkaup 

Nettó 
  NEI NEI NEI 
  (F(1,490) = 2,4/4,1; p>0,05) (F(1,309) = 2,7/4,3; p>0,05) (F(1,82) = 2,2/5,7; p>0,05) 

Bónus 
NEI   NEI NEI 

(F(1,490) = 2,4/4,1; 
p>0,05)   (F(1,671) = 0/3,8; p>0,05) (F(1,444) = 6,5/3,9; p>0,05) 

Krónan 
NEI NEI   NEI 

(F(1,309) = 2,7/4,3; 
p>0,05) (F(1,671) = 0/3,8; p>0,05)   (F(1,263) = 6,8/3,8; p>0,05) 

Hagkaup 
NEI NEI NEI   

(F(1,82) = 2,2/5,7; 
p>0,05) (F(1,444) = 6,5/3,9; p>0,05) (F(1,263) = 6,8/3,8; p>0,05)   

Tafla 12 - Marktækur munur á meðaltali NPS 
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5.4. Rannsóknartilgátum svarað 

Settar voru fram fjórar tilgátur sem rannsókninni var ætlað að svara. Hér á eftir verður hverri 

og einni svarað. Tilgátur voru:  

H1: Milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina er jákvæð fylgni. 

H2: Milli markaðshneigðar og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

H3: Milli ánægju viðskiptavina og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

H4: Helsta ástæða fyrir vali á verslun hefur áhrif á ánægju viðskiptavina, 

NPS meðaltal og markaðshneigð.  

5.4.1. Fylgni markaðshneigðar og ánægju 

Tilgáta um að jákvæð fylgni sé á milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina var sett fram. 

Til þess að svara henni var fylgni athuguð auk þess sem línuleg aðhvarfsgreining var 

framkvæmd til þess að kanna hvort magn markaðshneigðar hafi áhrif á ánægju viðskiptavina.  

Jákvæða fylgni er að finna miðað við marktektarkröfu p<0,05 milli markaðshneigðar og 

ánægju viðskiptavina í tilfelli allra verslana. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja því tilgátu H1: 

Milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina er jákvæð fylgni, með tölfræðilega 

marktækum hætti. Í töflu 13 má sjá fylgnistuðul r hverrar verslunar fyrir sig og svo markaðarins 

í heild sinni. 

 Fylgnistuðull r T-próf p<0,05 
Nettó 0,809 10,938 3,361E-16 

        
Bónus 0,737 23,648 4,9818E-82 

        
Krónan 0,689 14,867 4,9706E-36 

        
Hagkaup 0,863 7,070 1,8781E-06 

        
Allur 

markaður 0,738 27,477 9,4177E-116 

Tafla 13 - Fylgni markaðshneigðar og ánægju 
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Sterka fylgni er að finna í tilfelli allra verslana, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,68 og upp í 

0,86. Það er á reiki meðal fræðanna hvar viðmið fyrir styrkleika fylgni liggur nákvæmlega, 

getur það farið eftir viðkvæmni niðurstaðna sem verið er að túlka. Algengt er þó að flokka 

fylgni undir 0,3 sem veika, frá 0,3 til 0,5 sem miðlungs og svo 0,5 til 0,7 sterka en yfir 0,7 mjög 

sterka (McDaniel & Gates, 2012). Sjá hér á eftir fylgnirit markaðshneigðar og ánægju eftir 

verslunum og svo markaðarins í heild. 

  

Tafla 14 - Fylgnirit markaðshneigðar og ánægju 
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Niðurstöður aðhvarfsgreiningar miðað við marktektarkröfuna p<0,05 sýndu fram á að magn 

markaðshneigðar fyrirtækja hafa áhrif á breytuna ánægja viðskiptavina; því markaðshneigðara 

sem fyrirtæki er því ánægðari eru viðskiptavinir þess.  

 Aðhvarfslíkan T-próf p<0,05 R2 Restliður (E) 

Nettó Ánægja = -1,39 + 2,33 * Markaðshneigð + 
E 10,938 3,361E-16 

0,65 
0,01883333 

           
Bónus Ánægja = 0,02 + 2,03 * Markaðshneigð + E 22,487 2,3917E-74 0,54 0,03503458 

           
Krónan Ánægja = 0,83 +1,78 * Markaðshneigð + E 14,867 4,9706E-36 0,47 0,02228509 

           
Hagkaup Ánægja = 0,46 + 1,85 * Markaðshneigð + E 7,07 1,8781E-06 0,74 0,00809211 

           
Allur markaður Ánægja = 0,19 + 1,96 * Markaðshneigð + E 30,059 3,702E-131 0,54 0,040641 

Tafla 15 - Aðhvarfslíkan - Markaðshneigð (x) Ánægja (y) 

Á töflu 15 má sjá aðhvarfslíkan allra verslana og svo markaðarins i heild sinni. Markaðshneigð 

útskýrir um 47% til 74% af breytileika ánægju (R2). Miðað við spálíkanið, eykst heildaránægja 

viðskiptavina um 1,78 til 2,33 stig (eftir verslunum) ef markaðshneigðareinkunn eykst um einn 

heilan. Líkt og sjá má, er restliður ekki stór og því líkönin nokkuð nákvæm. Restliður segir til 

um mun á spágildi aðhvarfsjöfnunnar og raungildis sem mælt var, s.s. mæliskekkju. Skýrir 

þessi niðurstaða fylgnina sem sést á fylgniritunum í töflu 14, þar sem sterkari fylgni er eftir því 

sem markaðshneigð er meiri. 

5.4.1. Fylgni markaðshneigðar og NPS 

Tilgáta um að jákvæð fylgni sé á milli markaðshneigðar og NPS mælingar var sett fram. Til 

þess að svara henni var fylgni athuguð auk þess sem línuleg aðhvarfsgreining var framkvæmd 

til þess að kanna hvort magn markaðshneigðar hafi áhrif á NPS meðaltal. 

NPS mælitækið inniheldur aðeins eina spurningu líkt og áður segir, þar sem spurt er um líkur 

þess að viðkomandi myndi mæla með fyrirtækinu við vini og vandamenn. Svarmöguleikar eru 

á bilinu 0 til 10, þar sem 0 eru engar líkur og 10 miklur líkur. Meðmælavísitalan er fundin með 

því að draga frá svokallaða letjendur (þeir sem svara frá 0 til 6) frá þeim sem kallaðir eru 

hvetjendur (þeir sem svara frá 9 til 10). Þeir sem gefa einkunnina 7 og 8 eru því ekki meðtaldir 

í vísitölunni. Hér í þessari greiningu er hins vegar líkur hvers og eins paraðar við þá einkunn 
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sem hver og einn gaf versluninni í markaðshneigðareinkunn. Fylgnin er því milli 

markaðshneigðareinkunnar og skala NPS mælitækisins. 

Jákvæða fylgni er að finna miðað við marktektarkröfu p<0,05 milli markaðshneigðar og NPS 

í tilfelli allra verslana. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja því tilgátu H2: Milli 

markaðshneigðar og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni með tölfræðilega marktækum 

hætti. Í töflu 16 má sjá fylgnistuðul r hverrar verslunar fyrir sig.  

 Fylgnistuðull r T-próf p<0,05 
Nettó 0,739 8,720 1,97413E-12 

        
Bónus 0,602 16,357 6,24307E-48 

        
Krónan 0,648 13,314 9,04315E-31 

        
Hagkaup 0,740 4,543 0,000287567 

        
Allur markaður 0,625 27,477 9,4177E-116 

Tafla 16 - Fylgni markaðshneigðar og meðaltals NPS 

Nokkuð sterka fylgni er að finna milli allra verslana, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,6 í öllum 

tilfellum en hæst er fylgnin 0,74. Í athugun hér að framan milli ánægju og markaðshneigðar 

var fylgnin sterkari þar sem lægsta gildið var 0,686 (McDaniel & Gates, 2012). Sjá hér á eftir  

fylgnirit markaðshneigðar og NPS eftir verslunum og svo markaðarins í heild, í töflu 17. 
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Tafla 17 - Fylgnirit markaðshneigðar og NPS 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar miðað við marktektarkröfuna p<0,05 sýndu fram á að magn 

markaðshneigðar fyrirtækja hafa áhrif á breytuna NPS; því markaðshneigðara sem fyrirtæki er 

því meiri líkur eru á að viðskiptavinir mæli með fyrirtækinu. 

 Aðhvarfsjafna T-próf p<0,05 R2 Restliður 
Nettó NPS = -1,54 + 2,52 * Markaðshneigð + E 8,720 1,9741E-12 0,54 0,04969231 

         
Bónus NPS = 1,07 + 1,95 * Markaðshneigð + E 15,554 1,6605E-43 0,36 0,04019087 

         
Krónan NPS = -0,09 + 2,14 * Markaðshneigð + E 13,314 9,0432E-31 0,42 0,02542439 

         
Hagkaup NPS = 1,64 + 1,59 * Markaðshneigð + E 4,543 0,00028757 0,54 0,01664474 

      
Allur 

markaður NPS = 0,73 + 1,99 * Markaðshneigð + E 22,535 2,1101E-86 
 

0,39 0,02606907 

Tafla 18 - Aðhvarfslíkan - Markaðshneigð (x) NPS (y) 
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Á töflu18 má sjá aðhvarfsjöfnur allra verslana og svo markaðarins i heild sinni. Markaðshneigð 

útskýrir um 36% til 54% af breytileika NPS (R2). Eykst NPS stig þar sem viðskiptavinir meta 

líkur sínar á að mæla með versluninnni um 1,6 til 2,5 stig eftir verslun ef 

markaðshneigðareinkunn eykst um einn heilan. Líkt og sjá má er restliður ekki stór og því 

líkönin nokkuð nákvæm. Restliður segir til um mun á spágildi aðhvarfsjöfnunnar og raungildis 

sem mælt var, s.s. mæliskekkju. 

5.4.1. Fylgni ánægju og NPS 

Tilgáta um að jákvæð fylgni sé á milli ánægju viðskiptavina og NPS mælingar var sett fram. 

Til þess að svara henni var fylgni athuguð auk þess sem línuleg aðhvarfsgreining var 

framkvæmd til þess að kanna hvort ánægja hafi áhrif á NPS. 

NPS mælitækið inniheldur aðeins eina spurningu líkt og áður segir, þar sem spurt er um líkur 

þess að viðkomandi myndi mæla með fyrirtækinu við vini og vandamenn. Svarmöguleikar eru 

á bilinu 0 til 10, þar sem 0 eru engar líkur og 10 miklur líkur. Hér í þessari greiningu er hins 

vegar líkur hvers og eins paraðar við þá einkunn sem hver og einn gaf versluninni í 

heildaránægju. Fylgnin er því milli heildaránægju og skala NPS mælitækisins.  

Jákvæða fylgni er að finna miðað við marktektarkröfu p<0,05 milli ánægju og NPS í tilfelli 

allra verslana. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja því tilgátu H3: Milli ánægju viðskiptavina 

og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni með tölfræðilega marktækum hætti. Í töflu 19 má 

sjá fylgnistuðul r hverrar verslunar fyrir sig. 

 Fylgnistuðull r T-próf p<0,05 
Nettó 0,869 13,958 6,05808E-21 

        
Bónus 0,788 27,763 3,9119E-101 

        
Krónan 0,774 19,108 2,21175E-50 

        
Hagkaup 0,891 8,079 3,18938E-07 

        
Allur markaður 0,793 27,477 9,4177E-116 

Tafla 19 - Fylgni ánægju og NPS 

Mjög sterk tengsl eru að finna milli allra verslana, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,77 í öllum 

tilfellum en hæst er fylgnin 0,89 (McDaniel & Gates, 2012).  
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Á fylgniritunum hér á eftir má sjá myndrænt hvernig fylgnin er milli ánægju viðskiptavina og 

NPS meðal allra verslana sem og markaðarins í heild sinni.  

 

Tafla 20 - Fylgnirit ánægju og NPS 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar miðað við marktektarkröfuna p<0,05 sýndu fram á að magn 

heildaránægju fyrirtækja hafa áhrif á breytuna NPS; því ánægðari viðskiptavini sem fyrirtæki 

á því meiri líkur eru á að viðskiptavinir mæli með fyrirtækinu. 

 Aðhvarfsjafna T-próf p<0,05 R2 Restliður 
Nettó NPS = 0,34 + 1,03 * Ánægja + E 13,957 6,0581E-21 0,75 0,02035897 

           
Bónus NPS = 1,28 + 0,93 * Ánægja + E 26,400 1,2594E-91 0,62 -0,0042623 

           
Krónan NPS = 0,50 + 0,99 * Ánægja + E 19,108 2,2118E-50 0,59 0,00463415 

           
Hagkaup NPS = 1,01 + 0,89 * Ánægja + E 8,079 3,1894E-07 0,79 0,02894737 

           
Allur markaður NPS = 1,00 + 0,94 * Ánægja + E 35,811 6,398E-165 0,62 0,06863056 

Tafla 21 - Aðhvarfslíkan - Ánægja (x) NPS (y) 
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Í  töflu 21 hér á undan má sjá aðhvarfsjöfnur allra verslana og svo markaðarins i heild sinni. 

Ánægja útskýrir um 59% - 79% breytileika NPS gilda. Eykst NPS stig þar sem viðskiptavinir 

meta líkur sínar um 0,89 til 1,03 stig eftir verslun ef heildaránægja eykst um einn heilan. Líkt 

og sjá má, er restliður ekki stór og því líkönin nokkuð nákvæm. Restliður segir til um mun á 

spágildi aðhvarfsjöfnunnar og raungildis sem mælt var, s.s. mæliskekkju. 

5.4.2. Megin ástæða fyrir vali á verslun 

Tilgáta um að sú megin ástæða sem viðskiptavinir gefa fyrir vali á verslun hafi áhrif á mat 

viðskiptavina á markaðshneigð, ánægju og NPS var sett fram. Til þess að svara henni var 

þátttakendum skipt í hópa eftir þeirri ástæðu sem þeir tilgreindu sem megin ástæðu fyrir vali á 

verslun. Hópar og jafnframt ástæður voru: ódýrt, staðsetning, vöruúrval og þjónusta. Þessar 

ástæður voru fyrirframgefnir svarmöguleikar en þátttakendum bauðst að rita niður ástæðu þótti 

þeim þörf á. Opin svör voru samtals 30 en féllu 19 þeirra svara í fyrrgreinda hópa. Aðrar 

ástæður sem nefndar voru en töldu færri en þrjú svör talsins voru meðal annars opnunartími, 

vefverslun eða að viðkomandi gat ekki gert upp á milli valmöguleika. Dreifing staka á ástæður 

og verslanir má sjá á töflu 22.  

Flestir nefndu ástæðuna ódýrt, eða 379 þátttakendur og voru það 76,1% viðskiptavina Bónuss, 

tæplega 20% viðskiptavina Krónunnar og tæp 12% viðskiptavina Nettó. Næst algengasta 

ástæðan var staðsetning, með 217 þátttakendur. Það eru 17,1% af viðskiptavinum Bónuss, 

tæplega 42% viðskiptavina Krónunnar, 55% viðskiptavina Nettó og 52,6% viðskiptavina 

Hagkaupa. Þriðja algengasta ástæðan var vöruúrval, eða 142 stök. Það voru 5,9% viðskiptavina 

Bónuss, tæplega 37% viðskiptavina Krónunnar, tæplega 32% viðskiptavina Nettó og 47,4% 

viðskiptavina Hagkaups. Þjónusta fékk eingöngu 8 stök í sinn flokk, af þeim eru 0,9% af 

viðskiptavinum Bónuss, 1,2% af viðskiptavinum Krónunnar og 1,7% af viðskiptavinum Nettó.  

 Þjónusta Staðsetning Ódýrt Vöruúrval Alls 
Bónus 4 0,9% 73 17,1% 324 76,1% 25 5,9% 426 

                    
Krónan 3 1,2% 101 41,9% 48 19,9% 89 36,9% 241 

                    
Nettó 1 1,7% 33 55,0% 7 11,7% 19 31,7% 60 

                    
Hagkaup   0,0% 10 52,6% 0 0,0% 9 47,4% 19 

Alls 8 1,1% 217 29,1% 379 50,8% 142 19,0% 746 

Tafla 22 - Dreifing staka á megin ástæður fyrir vali á verslun eftir verslunum 
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Á töflu 23 hér á eftir má sjá heildaránægju hvers hóps, meðaltal úr NPS og 

markaðshneigðareinkunn sem hóparnir gefa sinni verslun að meðaltali. Ástæðan þjónusta er 

hér með hæstu einkunnir í öllum breytum, markaðshneigðar, ánægju og NPS, en það ber að 

undirstrika að eingöngu átta stök standa að baki þessarar niðurstöðu. Vöruúrval var þá með 

næst hæstu einkunnir í öllum breytum, þá kemur ástæðan ódýrt þar á eftir og svo þeir sem 

völdu staðsetningu lýsa yfir minnstu ánægjunni, eru ólíklegri til þess að mæla með versluninni 

sem og gefa minnstu markaðshneigðareinkunnir að meðaltali. 

 Markaðshneigð Ánægja NPS 
Þjónusta 4,17 8,22 8,83 

Staðsetning 3,44 6,54 7,03 
Ódýrt 3,55 7,38 8,11 

Vöruúrval 3,92 8,00 8,59 

Tafla 23 - Markaðshneigð, ánægja og meðaltal NPS - megin ástæða við val á verslun 

Markaðshneigðareinkunn, heildaránægju og NPS meðaltal hópanna fjögurra var þá borin 

saman og athugað hvort um marktækan mun á breytum milli hópa væri að finna. Á töflu 24 má 

sjá hvar greina mátti tölfræðilega marktækan mun á mati markaðshneigðar á milli hópa miðað 

við marktektarkröfuna p<0,05. 

 Þjónusta Vöruúrval Ódýrt Staðsetning 

Þjónusta 
  NEI JÁ JÁ 

  (F(1,146) = 0,3/0,3; p>0,05) (F(1,383) = 2,2/0,3; p<0,05) 
(F(1,221) = 3,09/0,49; 
p<0,05) 

Vöruúrval 
NEI   JÁ JÁ 

(F(1,146) = 0,3/0,3; 
p>0,05)   (F(1,519) = 14/0,3; p<0,05) 

(F(1,357) = 20/0,40; 
p<0,05) 

Ódýrt 
JÁ JÁ   JÁ 

(F(1,383) = 2,2/0,3; 
p<0,05) (F(1,519) = 14/0,3; p<0,05)   

(F(1,594) = 1,6/0,39; 
p<0,05) 

Staðsetning 
JÁ JÁ JÁ   

(F(1,221) = 3,09/0,49; 
p<0,05) 

(F(1,357) = 20/0,40; 
p<0,05) 

(F(1,594) = 1,6/0,39; 
p<0,05)   

Tafla 24 - Marktækur munur á markaðshneigð - megin ástæða fyrir vali á verslun 

Marktækan mun á mati á markaðshneigð er að finna í öllum hópum nema milli vöruúrvals og 

þjónustu, hópanna tveggja sem meta markaðshneigð sinna verslana hæst. Á töflu 25 má svo sjá 

að marktækan mun á ánægju milli hópa, miðað við marktektarkröfuna p<0,05, er til staðar 

milli allra hópa nema þjónustu og vöruúrvals annars vegar og þjónustu og ódýrt hins vegar. 
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 Þjónusta Vöruúrval Ódýrt Staðsetning 

Þjónusta 
  NEI NEI JÁ 

  
(F(1,146) = 0,29/1,59; 
p>0,05) 

(F(1,383) = 4,17/2,18; 
p>0,05) 

(F(1,221) = 16,59/3,77; 
p<0,05) 

Vöruúrval 
NEI   JÁ JÁ 

(F(1,146) = 0,29/1,59; 
p>0,05)   

(F(1,519) = 39,19/2,03; 
p<0,05) 

(F(1,357) = 183/2,9; 
p<0,05) 

Ódýrt 
NEI JÁ   JÁ 

(F(1,383) = 4,17/2,18; 
p>0,05) 

(F(1,519) = 39,19/2,03; 
p<0,05)   

(F(1,594) = 98,67/2,78; 
p<0,05) 

Staðsetning 
JÁ JÁ JÁ   

(F(1,221) = 16,59/3,77; 
p<0,05) 

(F(1,357) = 183/2,9; 
p<0,05) 

(F(1,594) = 98,67/2,78; 
p<0,05)   

Tafla 25 - Marktækur munur á heildaránægju - megin ástæða fyrir vali á verslun 

Á töflu 26 má sjá hvar greina mátti tölfræðilega marktækan mun á NPS meðaltali á milli hópa 

miðað við marktektarkröfuna p<0,05. Ekki var að finna marktækan mun á meðaltali þjónustu 

og hinna hópanna, marktækan mun var að finna milli allra hinna hópanna. Þó þjónusta hafi 

verið með hæstu einkunnir eða meðaltöl í öllum breytum, má leiða líkur að því að vegna fárra 

staka mælist ekki marktækur munur á gildum. 

 Þjónusta Vöruúrval Ódýrt Staðsetning 

Þjónusta 
  NEI NEI NEI 

  (F(1,146) = 0,3/1,7; p>0,05) (F(1,383) = 3/3,2; p>0,05) 
(F(1,221) = 18,9/5,7; 
p>0,05) 

Vöruúrval 
NEI   JÁ JÁ 

(F(1,146) = 0,3/1,7; 
p>0,05)   (F(1,519) = 24/2,8; p<0,05) 

(F(1,357) = 210/4,2; 
p<0,05) 

Ódýrt 
NEI JÁ   JÁ 

(F(1,383) = 3/3,2; 
p>0,05) (F(1,519) = 24/2,8; p<0,05)   

(F(1,594) = 162/4,1); 
p<0,05) 

Staðsetning 
NEI JÁ JÁ   

(F(1,221) = 18,9/5,7; 
p>0,05) 

(F(1,357) = 210/4,2; 
p<0,05) 

(F(1,594) = 162/4,1); 
p<0,05)   

Tafla 26 - Marktækur munur á NPS meðaltali - megin ástæða fyrir vali á verslun 

Þessar niðurstöður styðja því tilgátu H4: Helsta ástæða fyrir vali á verslun hefur áhrif á ánægju 

viðskiptavina, NPS meðaltal og markaðshneigð. Sýnt hefur verið fram á með tölfræðilega 

marktækum hætti að þeir sem velja verslun út frá vöruúrvali eru ánægðari en þeir sem velja 

hana vegna staðsetningar eða verðs og eru líklegri til þess að mæla með versluninni. Auk þess, 

þeir sem velja verslun vegna þjónustu eða vöruúrvals meta markaðshneigð hærri en þeir sem 

eru í hinum hópunum tveimur. Greina má á töflu 27 hér að neðan, að fylgni er einnig hér að 

finna á milli breytanna NPS meðaltals, markaðshneigðar og ánægju.  
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Tafla 27 - Fylgni markaðshneigðar, NPS og ánægju - megin ástæða við val á verslun 

5.5. Samantekt á niðurstöðum 

Meðalmarkaðshneigð á íslenskum markaði matvöruverslana mældist 3,59 á fimm punkta skala 

en Krónan mældist með mestu markaðshneigðina af verslunarkeðjunum fjórum sem til 

rannsóknar voru, en Bónus mældist með lægstu einkunnina. Tölfræðilega marktækur munur 

miðað við marktektarkröfu p<0,05 á magni markaðshneigðar var milli Krónunnar (einkunn 

3,74) og Bónus (einkunn 3,50).  

Ánægjumæling leiddi í ljós að Krónan á ánægðustu viðskiptavinina með 7,5 af 10 mögulegum 

í einkunn, eða 75 stig af 100 ef skalinn er settur fram líkt og í Íslensku ánægjuvoginni. Bónus 

mældist með 7,14 og Nettó með einkunn 7,13 en Hagkaup rekur lestina með 7,05. Meðaltals 

heildaránægja á markaði matvöruverslana er 7,25. Tölfræðilega marktækan mun var að finna 

á ánægju viðskiptavina Bónus og Krónunnar, en sökum takmarkana á fjölda staka á bak við 

niðurstöður Hagkaups og Nettó var ekki um tölfræðilega marktækan mun að finna milli þeirra 

og Krónunnar, þó svo að einkunnir hafi verið lægri en hjá Bónus. Athugað var hvort tíðni 

innkaupaferða meðal þátttakenda hefði áhrif á mat þeirra á markaðshneigð eða heildaránægju, 

svo var ekki að finna. 

NPS meðmælavísitalan var á svipuðu reki meðal Nettó (22), Krónunnar (24) og Bónus (23) en 

Hagkaup var sú eina sem fór í mínustölu (-0,5). Má álykta að vegna fárra staka í röðum 

Hagkaupa sé þessi mæling ekki nægjanlega áreiðanleg þar sem meðaltal NPS var á svipuðu 

róli og hjá hinum þremur verslununum, auk þess sem spönn á svörum Hagkaupa er 8, þar sem 
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hæsta einkunn var 10 og sú lægsta 2, en svör á öllum skalanum 0 til 10 var hjá hinum 

verslununum. Ekki var um marktækan mun að ræða miðað við marktektarkröfu p<0,05 á meðal 

meðaltala NPS milli verslana eða markaðarins. 

Tilgáturnar fjórar sem settar voru fram var svarað og voru þær allar sannaðar.  

H1: Milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina er jákvæð fylgni. 

Jákvæða sterka fylgni var að finna, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,68 og upp í 0,86 í öllum 

tilfellum, milli markaðshneigðar og ánægju viðskiptavina miðað við marktektarkröfu p<0,05. 

Auk þess hefur markaðshneigð tölfræðilega marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina. Útskýrir 

markaðshneigð um 47% til 74% af breytileika ánægju viðskiptavina. Niðurstaðan er því sú að 

því markaðshneigðara sem fyrirtæki er því ánægðari eru viðskiptavinir þess.  

H2: Milli markaðshneigðar og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

Jákvæða og nokkuð sterka fylgni var að finna, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,6 í öllum 

tilfellum en hæst er fylgnin 0,74 milli markaðshneigðar og NPS meðaltals miðað við 

marktektarkröfu p<0,05. Auk þess hefur markaðshneigð tölfræðilega marktæk áhrif á líkur 

þess að viðskiptavinir mæli með fyrirtækinu við vini og vandamenn. Útskýrir markaðshneigð 

um 36% til 54% af breytileika NPS stiga. Niðurstaðan er því sú að því markaðshneigðara sem 

fyrirtæki er því meiri líkur eru á að viðskiptavinir þess mæli með því við vini og vandamenn.  

H3: Milli ánægju viðskiptavina og meðaltals NPS svörunar er jákvæð fylgni. 

Jákvæða og mjög sterka fylgni var að finna, þar sem fylgnistuðull r er yfir 0,77 í öllum tilfellum 

en hæst er fylgnin 0,89 milli ánægju viðskiptavina og NPS meðaltals miðað við 

marktektarkröfu p<0,05. Auk þess hefur ánægja viðskiptavina tölfræðilega marktæk áhrif á 

líkur þess að viðskiptavinir mæli með fyrirtækinu við vini og vandamenn. Útskýrir ánægja 

viðskiptavina um 59% til 79% af breytileika NPS stiga. Niðurstaðan er því sú að því ánægðari 

viðskiptavini sem fyrirtæki á því meiri líkur eru á að viðskiptavinir þess mæli með því við vini 

og vandamenn. 

H4: Helsta ástæða fyrir vali á verslun hefur áhrif á ánægju viðskiptavina, 

NPS meðaltal og markaðshneigð.  
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Helstu ástæður fyrir vali á verslun voru ódýrt, staðsetning, vöruúrval og þjónusta. Þeir sem 

voru hvað ánægðastir (einkunn 8,22), með hæsta meðaltal í NPS (8,83) og jafnframt mátu 

markaðshneigð hæst (einkunn 4,17) voru þeir sem velja verslun vegna þjónustu en sá hópur 

var fremur lítill og ekki hægt að álykta mikið um hann með áreiðanlegum hætti af þeim sökum. 

Sá hópur sem var þar rétt á eftir velja verslun vegna vöruúrvals, voru þeir næstánægðastir 

(einkunn 8,00), með næsthæsta meðaltal í NPS (8,59) og jafnframt meta markaðshneigð 

næsthæst (einkunn 3,92). Þar á eftir komu þeir sem velja verslun vegna verðs (ánægja 7,38, 

NPS 8,11 og markaðshneigð 3,55) og svo síðast vegna staðsetningar (ánægja 6,54, NPS 7,03 

og markaðshneigð 3,44). Marktækan mun miðað við marktektarkröfuna p<0,05 var að greina 

milli allra hópa hvað ánægju varðar nema milli þjónustu og vöruúrvals. Þá var marktækan mun 

að finna á markaðshneigðareinkunnum milli allra hópa nema þjónustu og vöruúrvals annars 

vegar og þjónustu og verðs hinsvegar. Að síðustu var ekki að finna marktækan mun á meðaltali 

þjónustu og hinna hópanna þó þjónusta hafi verið með hæsta meðaltalið. Má leiða líkur að það 

stafi af fáum stökum í hópi þjónustu en marktækan mun var að finna milli allra hinna hópanna 

á NPS meðaltali. 

Niðurstöðurnar styðja því tilgátuna sem sett var fram þar sem helsta ástæða fyrir vali á verslun 

hefur áhrif á ánægju viðskiptavina, NPS meðaltal og markaðshneigð. Sannað var með 

tölfræðilega marktækum hætti, að það sem gerir viðskiptavini hvað ánægðasta er vöruúrval og 

eru þeir jafnframt líklegastir til þess að mæla með versluninni við vini og vandamenn. 
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6. Umræður og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga sér að mörgu leyti hliðstöðu við fyrirliggjandi fræðagrunn 

og niðurstöður fyrri rannsókna. Verslunarkeðjurnar Krónan, Bónus, Nettó og Hagkaup hafa 

samanlagt um þrjá fjórðunga markaðshlutdeildar á íslenskum markaði matvöruverslana líkt og 

hefur komið fram, og var því heildareinkunn markaðshneigðar reiknuð út, sem gefur 

vísbendingar um markaðshneigð markaðarins í heild sinni. Meðaltals einkunn 

markaðshneigðar verslananna er 3,59 eða 7,18 á 10 punkta skala. Í töflu 28 má sjá 

markaðshneigð matvöruverslana auk markaðshneigð þeirra markaða sem hafa verið til 

rannsóknar áður á Íslandi og fjallað var um í kafla 2.7. 

Höf - ártal Markaður Markaðshneigð 10 punkta skali 
Auður (2006) Tryggingafélög 3,45 6,90 

       
Hinrik (2008) Hugbúnaðarfyrirtæki 3,11 6,22 

       
Signý (2010) Sprotafyrirtæki 3,80 7,6 

       
Sturla (2012) Auglýsingastofur 3,81 7,62 

       
Ellert (2012) Öll fyrirtæki 3,73 7,46 

       
Anna (2013) Fjármálafyrirtæki 3,55 7,10 

       
Guðrún (2014) Ferðaþjónustufyrirtæki 3,54 7,08 

       
Elín (2017) Almenningsbókasöfn 2,77 5,54 

       
Vera (2020) Matvöruverslanir 3,59 7,18 

Tafla 28 - Markaðshneigðareinkunnir mismunandi markaða á Íslandi 

Þessar einkunnir eru flestar byggðar á MARKOR spurningalistanum, en þó ekki beitt sömu 

aðferðum. Var mælitækið aðlagað að neytendum í þessari rannsókn, styttur listi var notaður í 

rannsókn Ellerts auk þess sem aðeins einn til tveir svöruðu fyrir hvert fyrirtæki og misjafnlega 

mörg svör bárust í öðrum rannsóknum. Þetta getur þó gefið vísbendingar um hvar hver 

markaður er staðsettur á skalanum og hægt að bera saman magn markaðshneigðar. Við svona 

samanburð er þó áreiðanlegast að nota sama mælitæki með sömu aðferðum með mælingar á 

sama tímabili. Það má þó setja spurningamerki við þær rannsóknir sem hafa fáar mælingar á 

bak við hvert fyrirtæki, þar sem áreiðanleiki smárra úrtaka er ekki mikill, því hvert auka svar 
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hefur mikil áhrif á niðurstöður. Í þessari rannsókn var úrtakið stórt og hægt að beita 

tölfræðilegum aðferðum við greiningu á gögnum og setja fram niðurstöður með tölfræðilega 

marktækum hætti. Auk þess má benda á að líkt og Deshpandé, Farley og Webster Jr. (1993) 

komust að í sinni rannsókn, að stjórnendur og starfsfólk geta verið blint á eigin athafnir, sem 

getur leitt til ofmats eða vanmats á markaðshneigð, en mat viðskiptavina á markaðshneigð í 

þeirra rannsókn átti í betra sambandi við frammistöðu fyrirtækjanna sem til rannsóknar voru 

(Deshpandé, Farley, & Webster Jr., 1993). Ánægjumælingar eru auk þess alltaf mældar út frá 

upplifun viðskiptavina á fyrirtækjum, en ekki mati starfsfólks á ánægju viðskiptavina sinna. 

Samkvæmt fyrirliggjandi fræðagrunni verða viðskiptavinir fyrir áhrifum markaðshneigðar, 

sem leiða á til aukinnar ánægju þeirra sem hvetur þá til endurtekinna kaupa, líkt og niðurstöður 

í þessari rannsókn styðja (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Liao, Chang, Wu, 

& Katrichis, 2010). Því er nauðsynlegt að athuga hvort og hvernig viðskiptavinir skynji 

markaðshneigða hegðun fyrirtækja, þetta snýst á endanum allt um upplifun þeirra á fyrirtækinu 

og viðskiptunum. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður einstaka spurningar innan viðskiptavinagrundaða MARKOR 

mælitækisins fá allar verslanir hæstu einkunnir sínar í spurningum 9. Verslunin uppfyllir mínar 

þarfir og óskir og 6. Verslunin bregst fljótt við breytingum í samfélaginu. Krónan fær 4,22 af 

5 í spurningu 6, þar á eftir Nettó með 4,03, þá Bónus með 3,89 og Hagkaup 3,79. Í spurningu 

9 fær Hagkaup hins vegar hæstu einkunnina 4,16 en þar á eftir Krónan með 4,03, svo Nettó 

með 3,92 og þá Bónus með 3,85. Þessar einkunnir fyrir einstaka spurningar eru einnig hærri en 

heildar markaðshneigðareinkunn verslananna. Krónan virðist standa sig best í að fylgjast með 

samfélaginu og aðlaga sig breyttum aðstæðum en Nettó fylgir þar fast á hæla. Hagkaup 

uppfyllir þarfir og óskir viðskiptavina sinna hvað best en Krónan kemur þar á eftir. Nettó, 

Krónan og Bónus eru auk þess með hærri einkunn en markaðshneigðareinkunnir sínar í 

spurningu 5. Verslunin bregst fljótt við aðgerðum samkeppnisaðila svo sem vegna 

vörunýjunga, nýrrar þjónustu eða markaðsherferða.  

Þegar skoðaðar eru einstaka verslanir er hægt að greina hvaða þætti hver og ein þarf að efla til 

þess að auka við markaðshneigð. Hagkaup fékk lægstu einkunnir sínar í spurningum 4. Allir 

starfsmenn verslunarinnar eru vel upplýstir um vörur og þjónustuþætti hennar og 8. Verslunin 

bregst við breyttum þörfum mínum og óskum með vöruþróun/nýjungum eða þjónustu. Einkunn 

í báðum spurningum var 3,21 sem er talsvert undir markaðshneigðareinkunn verslunarinnar 

sem var 3,56. Þessir tveir þættir eru því þeir sem leggja þarf mesta áherslu á til þess að auka 



 

 84 

við markaðshneigð Hagkaupa, en spurningar 3, 5 og 7 voru einnig örlítið undir 

markaðshneigðareinkunninni. Þessir þættir snúa að því að fylgjast með ánægju viðskiptavina 

og leysa úr kvörtunum farsællega auk þess að bregðast við aðgerðum samkeppnisaðila sem eru 

sem dæmi vörunýjungar eða þjónusta. 

Krónan fékk lægstu einkunnir sínar í spurningum 3. Verslunin fylgist vel með minni ánægju í 

viðskiptum við hana með 3,49 og 4. Allir starfsmenn verslunarinnar eru vel upplýstir um vörur 

og þjónustuþætti hennar með 3,43. Eru einkunnir þessa spurninga talsvert undir 

markaðshneigðareinkunn Krónunnar sem var 3,74. Krónan þyrfti því að leggja mestu áhersluna 

á þessa þætti til þess að auka við markaðshneigð, en spurningar 2 og 8 voru einnig undir 

markaðshneigðareinkunn, taka þær til þess að fylgjast með breytingum á þörfum og óskum 

viðskiptavina og bregðast við þeim með vörunýjungum eða þjónustu.  

Nettó fékk lægstu einkunnir í spurningum 3. Verslunin fylgist vel með minni ánægju í 

viðskiptum við hana og númer 8. Verslunin bregst við breyttum þörfum mínum og óskum með 

vöruþróun/nýjungum eða þjónustu með 3,46 og svo lægstu einkunnina 3,37 í spurningu 2. 

Verslunin fylgist vel með breytingum á mínum þörfum og óskum. Í spurningu 4 sem tekur til 

hversu vel starfsmenn eru upplýstir um vöruframboð og þjónustuþætti var einkunnin einnig 

lægri en markaðshneigðareinkunn Nettó sem er 3,66.  

Lægstu einkunnir Bónuss voru í spurningum 3. Verslunin fylgist vel með minni ánægju í 

viðskiptum við hana með 3,20 og spurningu 8. Verslunin bregst við breyttum þörfum mínum 

og óskum með vöruþróun/nýjungum eða þjónustu með 3,24. Markaðshneigðareinkunn Bónus 

var 3,50 og þessir tveir þættir því talsvert undir en spurningar 2 og 4 voru þó einnig lágar, þær 

taka til þess að fylgjast með breytingum á þörfum og óskum viðskiptavina og að starfsfólk sé 

upplýst um vörur og þjónustuþætti.  

Hægt er að greina ákveðið þema í þeim þáttum sem verslanirnar þurfa að bæta sig í til þess að 

auka við markaðshneigð, það er að fylgjast með ánægju viðskiptavina sinna, fylgjast betur með 

breytingum á þörfum og óskum viðskiptavina og bregðast við þeim með vörunýjungum eða 

þjónustu. Einnig má nefna að allar verslanir voru lægri en markaðshneigðareinkunn hennar í 

að upplýsa starfsfólk um þjónustu og vörur. Líkt og kom fram eru allar verslanir að standa sig 

einna best í að bregðast við breytingum sem eiga sér stað í samfélaginu ásamt því að bregðast 

við aðgerðum samkeppnisaðila sinna (e. Macro Environment). Markaðsrannsóknir í innra 

umhverfi eru mikilvægar þ.e. að hluta markaðinn niður og greina markhópa, og með þeim hætti 
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búa til virðistilboð aðlagað að hverjum og einum markhópi (e. Micro Environment) er eitt af 

undirstöðuatriðum markaðsfræðinnar. Þó svo að nánast allir neytendur fari í matvöruverslun er 

ekki þar með sagt að allar verslanir höfði til allra. Þess vegna er mikilvægt að fara í þessa vinnu 

til þess að geta aukið við ánægju og skynjað virði viðskiptavinarins, þar sem niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem og annara sína fram á að því markaðshneigðari sem fyrirtæki eru, því 

ánægðari eru viðskiptavinir og því ánægðari sem viðskiptavinir eru því líklegri eru þeir til að 

mæla með versluninni við aðra sem er góð vísbending um viðskiptavinatryggð (Kohli & 

Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998; Kotler & Keller, 

2016). 

Fyrri rannsóknir á markaðshneigð hafa í meirihluta sýnt fram á tengsl, bein eða óbein,  milli 

magns markaðshneigðar og jákvæðra áhrifa á heildarávinning (Kohli, Jaworski , & Kumar, 

1993; Lukas & Ferrell, 2000; Narver & Slater, 1990; Van Raaij & Stoelhorst, 2008; Baker & 

Sinkula, 2009). Það sem einkennir meðal annars markaðshneigð fyrirtæki er skýr stefna og 

langtímamarkmið. Af því hlýst betri frammistaða, sem er skilgreind sem ávöxtun fjárfestinga 

(e. ROI), stækkun markaðshlutdeildar, söluaukningar og meiri hagnaðar. Aukinn hagnaður er 

talinn vera afleiðing markaðshneigðar þar sem hægt er að uppfylla betur þarfir og óskir 

viðskiptavina sem stuðlar að ánægju. Ánægja viðskiptavina stuðlar að endurteknum 

viðskiptum, viðskiptavinatryggð sem og viðskiptavinir hjálpa til við að afla nýrra viðskiptavina 

með góðu umtali. Líkt og Ameríska ánægjuvogin hefur leitt út frá sínum mælingum á ánægju, 

þá er sterk fylgni milli ánægju viðskiptavina og heildareyðslu þeirra, þar sem breytan ánægja 

útskýrir stærsta hluta breytileika framtíðareyðslu. Þetta er því samspil margra þátta sem leiða í 

sameiningu að betri frammistöðu (Kohli & Jaworski, 1990; Pelham, 1997; Slater & Narver, 

1994). Niðurstöður í þessari rannsókn sýna fram á meiri ánægju viðskiptavina meðal 

markaðshneigðari verslana líkt og áður segir, auk þess að því ánægðari sem viðskiptavinir eru, 

því meiri líkur eru á að þeir mæli með fyrirtækinu. Mætti því álykta að markaðshneigðari 

verslanir standi sig betur og hljóti meiri fjárhagslegs ávinnings til lengri tíma litið. 

Líkt og fram kom í niðurstöðukafla var jákvæð fylgni milli NPS og markaðshneigðar en var 

fylgnin milli ánægju og NPS sterkari og skýrir ánægja breytileika NPS betur en markaðshneigð. 

Reichfeld (2003) telur NPS mælitækið, sem mælir hversu líklegir viðskiptavinir eru til þess að 

mæla með fyrirtækinu, segja til um bæði ánægju viðskiptavina og tryggð þeirra, því tryggð 

byggist ekki bara á stöðugri ánægju og endurteknum kaupum að hans mati, heldur er sterkari 

vísbending um tryggð ef viðskiptavinur er tilbúinn að mæla með fyrirtækinu við aðra. 
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Niðurstöður Juhl, Kristensen og Østergaard (2002) sýndu einnig fram á samband ánægju og 

tryggðar. Ánægja og NPS eru því mælikvarðar sem mæla að einhverju leyti sama hlutinn, en 

líkt og má sjá á niðurstöðum þessarar rannsóknar, því meiri ánægja eða hærri 

heildaránægjueinkunn, þeim mun líklegri er viðskiptavinur til þess að mæla með versluninni, 

sem kemur heim og saman við skilgreiningu á viðskiptavinatryggð og viðskiptavinatryggðar 

þrepunum sem þau Huba og McConnell settu fram (Reichheld, 2003; Juhl, Kristensen, & 

Østergaard, 2002; Kotler & Keller, 2016). Að vita hvernig hægt sé að auka við ánægju 

viðskiptavina sinna er því lykilatriði. 

Í niðurstöðum var greint frá hver megin ástæða þátttakenda væri við val á verslun. Flestir velja 

verslun vegna verðs og svo vegna staðsetningar, því næst vöruúrvals, en aðeins átta 

þátttakendur völdu verslun vegna þjónustu. Þeir sem velja verslun vegna verðs eða 

staðsetningar eru þó marktækt mun óánægðari en þeir sem velja verslun vegna vöruúrvals, auk 

þess sem vöruúrvalshópurinn gefur hærri markaðshneigðareinkunn og eru líklegri til þess að 

mæla með versluninni. Skipting ástæðna eftir verslunum má sjá á töflu 29 hér að neðan.  

 

Tafla 29 - Megin ástæður við val á verslun, skipt eftir verslunum 

Líkt og kom fram í niðurstöðum mældist Bónus með minnstu markaðshneigðina en Krónan þá 

hæstu, auk þess sem Krónan á ánægðustu viðskiptavinina, í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

sem og mælinga Íslensku ánægjuvogarinnar þrjú ár í röð (Stjórnvísir, 2020b). Á töflunni að 

ofan má sjá að mikill meirihluti viðskiptavina Bónuss velja verslunina vegna verðs, var það 

einnig niðurstaða í spurningakönnun Samkeppniseftirlitsins og MMR (2019), en þar voru 

ríflega 55% þátttakenda sem sögðust velja Bónus aðallega vegna verðs og um 5% vegna 

vöruúrvals. Í þessari rannsókn völdu 5,9% Bónus vegna vöruúrvals. 37% af viðskiptavinum 

Krónunnar velja hinsvegar verslunina vegna vöruúrvals, yfir 47% viðskiptavina Hagkaupa og 

tæplega 32% viðskiptavina Nettó af sömu ástæðu.  
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Fyrri rannsóknir sem farið hefur verið yfir greina frá því að það sem hefur mestu áhrifin á 

ánægju meðal viðskiptavina matvöruverslana er skynjað virði, þjónustulund starfsfólks og svo 

gæði og úrval vara og vöruflokka. Mikil og stöðug ánægja leiðir til trausts og skuldbindingar 

sem allt eru mikilvægir þættir í myndun viðskiptavinatryggðar. Komið hefur fram að varasamt 

geti verið að byggja aðgreiningu eingöngu á lægra verði og staðsetningu, þar sem ánægja 

viðskiptavina og tryggð skiptir sköpum á þessum markaði til lengri tíma litið, þar sem 

skiptikostnaður er lítill fyrir neytendur. Teygni endurtekinna viðskipta með tilliti til ánægju 

viðskiptavina á markaði matvöruverslana er með þeim hæstu á smásölumarkaði (Gómez, 

McLaughlin, & Wittnik, 2004; Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998; Juhl, Kristensen, & 

Østergaard, 2002). Mætti því álykta að þær verslanir sem byggja sína aðgreiningu eingöngu á 

verði eða staðsetningu eru berskjaldaðri fyrir breytingu verðstefna annarra verslana eða nýjum 

aðilum á markaði sem geta boðið betra verð og/eða staðsetningu.  

Krónan, Nettó og Hagkaup gefa sig út fyrir að vera með mun meira vöruúrval en Bónus og 

styðja niðurstöður þá ályktun, ánægja viðskiptavina Krónunnar hefur auk þess vaxið hvað mest 

síðan mælingar Íslensku ánægjuvogarinnar hófust á matvöruverslunum og verðmunur á 

Krónunni og Bónus er sáralítill miðað við kannanir ASÍ, eða um 1% til 3% eftir könnunum 

(Bónus, e.d.; Krónan, e.d.; Snorri Már Skúlason, 2019; Trausti Hafliðason, 2019; 

Verðlagseftirlit ASÍ, 2019; Verðlagseftirlit ASÍ, 2020; Sirohi, McLaughlin, & Wittnik, 1998). 

Það má því velta fyrir sér hvort að Krónan, Hagkaup og Nettó haldi betur í sína viðskiptavini 

og standi því betur að vígi til lengri tíma litið ef nýr aðili kæmi á markað sem væri betur 

staðsettur eða byði lægra verð, þar sem greinilegur munur er á ánægju þeirra sem velja verslun 

vegna vöruúrvals og þeirra sem velja vegna verðs og staðsetningar. Það sem er þó áhugavert 

er að fleiri velja verslun vegna verðs og staðsetningar en vegna vöruúrvals, mætti leiða líkur 

að því að líkt og þarfapýramídi Maslow greinir frá er misjafnt hvaða þarfir hver og einn leggur 

áherslu á að uppfylla eftir að grunnþarfir eru uppfylltar; vatn, súrefni og matur (Maslow, 1954). 

Mætti velta fyrir sér hvort að þessi hópur sé ef til vill nauðbeygður til þess að velja verslun 

vegna verðs eða staðsetningar, þeir hreinlega hafi ekki þörf eða óskir fyrir að mynda frekari 

tengsl við matvöruverslun eða þeir hafi ekki fundið þá verslun sem höfðar til þeirra og uppfyllir 

þarfir þess betur en aðrir? 

Rannsóknarspurningin sem lögð var fram í upphafi og leitast var eftir að svara var:  

Hvaða áhrif hefur markaðshneigð á viðskiptavini matvöruverslana?  
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Telur rannsakandi að spurningunni hefur verið svarað með ótvíræðum hætti. Í ljós kom að 

markaðshneigðari matvöruverslanir eiga ánægðari viðskiptavini sem eru líklegri til þess að 

mæla með versluninnni við vini og vandamenn. Ánægja viðskiptavina er einn af mikilvægari 

þáttum þess að halda í viðskiptavini, eykur virði vörumerkisins og ýtir undir tryggð. Mjög sterk 

fylgni greindist á milli ánægju og NPS meðaltals sem segir til um hversu líklegt sé að 

viðskiptavinir mæli með fyrirtækinu. Talið er að meðmæli viðskiptavina sé góð vísbending um 

bæði áætlun til að halda viðskiptum áfram og tryggð. Markaðshneigð hefur því áhrif á bæði 

ánægju sem og gefur vísbendingar um tryggð viðskiptavina. Leiðin að því að gera viðskiptavini 

ánægðari sem eykur líkur á að þeir mæli með fyrirtækinu er því að verða markaðshneigðari. 

Mikil og stöðug ánægja viðskiptavina er talin áhrifaþáttur í velgengni fyrirtækja og því sterk 

vísbending um afkomu fyrirtækis til framtíðar. 

6.1. Hagnýting niðurstaðna 

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur, í fyrsta lagi að bæta við fyrirliggjandi fræðagrunn 

með því að þróa og setja fram nýtt mælitæki á markaðshneigð, var það gert með 

viðskiptavinagrunduðu MARKOR mælitæki. Samkvæmt fyrri rannsóknum á markaðshneigð 

hefur magn markaðshneigðar áhrif á ánægju viðskiptavina. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu fram á sterka fylgni markaðshneigðar og ánægju auk NPS, jafnframt að markaðshneigð 

hefur marktæk áhrif á breyturnar; því meiri markaðshneigð, því ánægðari viðskiptavinir. Að fá 

upplýsingar um upplifun viðskiptavina á markaðshneigð fyrirtækisins er mikilvægt, líkt og 

Desphandé o.fl. (1993) komu inn á, að í rannsóknum á ánægju viðskiptavina sé lykilatriði að 

geta greint, komið auga á og leyst úr vandamálum með augum viðskiptavina fremur en 

fyrirtækjanna sjálfra. Innri áreiðanleiki viðskiptavinagrundaða MARKOR mælitækisins var 

mikill eða α = 0,868 sem segir til um hvort mælitæki sé að mæla það sem það á að mæla og að 

ef mælt er aftur, á svipuðum tíma á öðru úrtaki, verði mælingin svipuð. Mælitækið uppfyllir 

því það sem því var ætlað. Mikilvægt er þó að prófa mælitækið áfram, með sömu aðferðum og 

var beitt í þessari rannsókn, ýmist á öðrum mörkuðum eða svipuðum, til þess að treysta það 

enn frekar.  

Í öðru lagi var tilgangurinn að setja fram hagnýtar niðurstöður sem reynast mikilvægar 

upplýsingar í ákvarðanatöku fyrirtækja á smásölumarkaði á Íslandi, þ.e. að komast að því hvort 

vegferð til aukinnar markaðshneigðar sé þess virði. Sýnt hefur verið fram á það, að magn 

markaðshneigðar hafi áhrif á ánægju viðskiptavina og líkur þeirra á að mæla með fyrirtækinu. 

Styðja þessar niðurstöður við niðurstöður fyrri rannsókna. Fyrri rannsóknir á ánægju 
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viðskiptavina hafa sýnt fram á hvaða hlutverki ánægja gegnir og mikilvægi hennar í velgengni 

fyrirtækja til framtíðar. Kohli og Jaworski (1990) settu fram í sinni rannsókn skilgreiningu á 

markaðshneigð og aðgerðamiðað líkan sem stjórnendur geta nýtt í innleiðingarferli 

markaðshneigðar í starfsemi og stjórnarhætti fyrirtækja sem fyrirtæki á Íslandi geta nýtt sér. 

Það sem er þó einna mikilvægast er að fyrirtæki geta nýtt sér viðskiptavinagrundaða MARKOR 

mælitækið sem hjálpartæki, til þess að komast að því hversu markaðshneigt fyrirtækið er og 

hvaða þætti þarf að leggja aukna áherslu á til þess að auka við markaðshneigð. Þegar mælitækið 

er notað í þeim tilgangi er ekki þörf á samanburði við samkeppnisaðila, þar sem niðurstöðurnar 

er stöðumat á markaðshneigð fyrirtækisins út frá upplifun viðskiptavinar hvers fyrirtækis. Hafa 

niðurstöður úr slíkri rannsókn á eigin viðskiptavinum því gott og dýrmætt leiðbeinandi gildi í 

innleiðingarferli fyrirtækja á markaðshneigð með stefnumiðuðum hætti og vegferð til vaxtar. 

Hér á mynd 4 má sjá myndræna framsetningu af stefnumiðaðri innleiðingu markaðshneigðar 

með viðskiptavinagrunduðu MARKOR mælitæki.   

Samkvæmt Kohli og Jaworski eru forsendur fyrir markaðshneigð þrjár talsins og má sjá á efstu 

línu á mynd 4. Æðstu stjórnendur þurfa að hafa trú á markaðshneigð og leiða hana áfram, 

Mynd 4 - Viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki 
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samskipti og samspil deilda þarf að vera gott og samskipti mikil en forðast á miðstýringu í 

skipulagi fyrirtækja og setja langtímamarkmið og umbuna starfsfólki þegar ákveðnum vörðum 

er náð að því markmiði eða markmiðum. Tímalausi ferill markaðshneigðar lýsir þeim 

aðgerðum sem fyrirtæki þurfa að innleiða í sína verkferla, þar sem upplýsingasöfnun um 

gervallan markaðinn, ytra og innra umhverfi er í sífellu. Upplýsingum er þá safnað á miðlægan 

stað í fyrirtækinu og upplýsingum miðlað til og frá allra deilda. Svo þarf að bregðast við 

upplýsingunum með virðisaukandi hætti fyrir alla hlutaðeigandi, viðskiptavini, starfsfólk og 

fyrirtækið sjálft. Í innleiðingu á markaðshneigð er þá hægt að nýta sér viðskiptavinagrundaða 

MARKOR mælitækið. Ákjósanlegast er að tryggja greiðan rafrænan aðgang að 

viðskiptavinum, svo hægt sé að senda þeim spurningalistann. Þegar svörin hafa borist er 

meðaltal tekið af hverri spurningu, sem gefur þá einkunn fyrir einstaka þætti markaðshneigðar. 

Meðaltal er svo tekið af öllum spurningum sem gefur markaðshneigðareinkunn. Þeir þættir 

sem mælast undir markaðshneigðareinkunn eru þeir þættir sem leggja þarf aukna áherslu á að 

bæta, til þess að verða markaðshneigðara fyrirtæki. Niðurstöður úr þeirri rannsókn nýtast strax 

og er unnið úr þeim í tímalausa feril markaðshneigðar.   



 

 91 

7. Lokaorð 

Markaðshneigð hefur tvímælalaust mikil áhrif á starfsemi fyrirtækja og er stefnumiðuð 

innleiðing hennar mikilvæg í samkeppnisumhverfi smásölufyrirtækja. Breytingar í umhverfinu 

og á þörfum neytenda eru hraðar, á meðan á þessari rannsókn stóð jókst þörf fyrir netverslun 

umtalsvert vegna heimsfaraldursins og margar verslanir sem þurftu að setja á laggirnar 

netverslanir á methraða. Þetta dæmi er að sjálfsögðu nokkuð ýkt í ljósi aðstæðna, en engu að 

síður nokkuð lýsandi fyrir þá tækniþróun sem hefur verið í gangi og mun verða áfram. Að geta 

uppfyllt þarfir, óskir og langanir viðskiptavina en í senn verið búin undir síbreytilegar 

framtíðarþarfir þeirra er lykilatriði til þess að halda dampi eða skara fram úr samkeppnisaðilum. 

Markaðshneigð hefur að geyma þau verkfæri sem þarf til að færa viðskiptavinum, starfsfólki 

og fyrirtækinu aukið virði. 

Í rannsóknum sem þessum þar sem farið er yfir mikinn grunn af fræðum og frumgagna aflað, 

koma fram áhugaverðar hugmyndir að frekari rannsóknum. Mikilvægt var þó að halda 

niðurstöðum og umræðum innan þess ramma sem lagt var af stað með í upphafi, verða því 

þessar hugmyndir lagðar hér fram í lokaorðum. Lagt var upp með í byrjun þessarar rannsóknar, 

að mæla bæði markaðshneigð með viðskiptavinagrunduðu MARKOR mælitæki sem og 

MARKOR mælitæki Matsuno o.fl. (2000), en vegna ófyrirsjáanlegra og óviðráðanlegra 

aðstæðna sem upp spruttu á heimsvísu varð ekki úr því. Telur rannsakandi þó mikilvægt að 

framkvæma slíka rannsókn, svo hægt sé að bera saman eigið mat fyrirtækja á markaðshneigð 

til móts við mat viðskiptavina og skoða sambandið við ánægju viðskiptavina. Með því er auk 

þess hægt að reyna frekar á viðskiptavinagrundaða MARKOR mælitækið. Frekari rannsókn á 

ástæðum viðskiptavina á vali matvöruverslana og samband þess við áætlanir um að halda 

viðskiptum áfram myndi án efa gefa hagnýtar niðurstöður fyrir stjórnendur verslana. Þar sem 

ekki virðist nóg að aðgreina sig aðeins með verði til þess að gera viðskiptavini ánægða eða 

trygga. Líkt og fram hefur komið, er bil milli lægstu verða verslana á Íslandi að minnka og því 

mikilvægt að geta fært viðskiptavininum aukið skynjað virði. 

Von rannsakanda er sú að niðurstöður, framlag til fræðanna sem og hagnýtar niðurstöður nýtist 

fræðasamfélaginu og stjórnendum fyrirtækja. Að haldið verði áfram með rannsóknir á þessu 

viðfangsefni vegna þeirra áhrifa sem markaðshneigð hefur á rekstur og umhverfi fyrirtækja. 

Að stjórnendur staldri í hið minnsta við, meti og vegi ávinning til móts við kostnað þess að 

innleiða markaðshneigð með skipulögðum hætti.   
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9. Viðaukar 

 

9.1. Viðauki 1 – Neytendakönnun mælitæki 

1. Í hvaða matvöruverslun verslar þú oftast í matinn? 

Svarmöguleikar: Bónus – Fjarðarkaup – Hagkaup – Iceland – Krónan – Melabúðin – Nettó – Annað 

Tilmæli: Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með tilliti til þeirrar verslunar þar sem 

þú verslar oftast í matinn. 

Viðskiptavinagrundað MARKOR mælitæki 

2. Verslunin fylgist vel með breytingum á mínum þörfum og óskum 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

3. Verslunin fylgist vel með minni ánægju í viðskiptum við hana 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

4. Allir starfsmenn verslunarinnar eru vel upplýstir um vörur og þjónustuþætti hennar 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

5. Verslunin bregst fljótt við aðgerðum samkeppnisaðila sinna, svo sem vegna 

vörunýjunga, nýrrar þjónustu eða markaðsherferða 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

6. Verslunin bregst fljótt við breytingum í samfélaginu 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

7. Verslunin bregst fljótt við kvörtunum viðskiptavina sinna og leysir úr þeim farsællega 
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Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

8. Verslunin bregst við breyttum þörfum mínum og óskum með vöruþróun/nýjungum 

eða þjónustu 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

9. Verslunin uppfyllir mínar þarfir og óskir 

Svarmöguleikar: (5) Mjög sammála – (4) Sammála – (3) Hvorki / né – (2) Ósammála – (1) Mjög 

ósammála – Vil ekki svara / veit ekki 

 

NPS mæling 

10. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með versluninni við vini eða ættingja? 

Svarkvarðinn er á bilinu 0 til 10, þar sem 0 er mjög ólíklegt að þú mælir með fyrirtækinu en 10 er það 

mjög líklegt 

Svarmöguleikar: (0) Mjög líklegt  – (1) – (2) - (3) - (4) - (5) - (6)  (7) - (8) - (9) - (10) Mjög líklegt 

 

Mælitæki Íslensku ánægjuvogarinnar 

11. Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með reynslu þína af 

versluninni? 

Svarmöguleikar: (0) Mjög óánægð(ur)  – (1) – (2) - (3) - (4) - (5) - (6)  (7) - (8) - (9) - (10) Mjög 

ánægð(ur) 

12. Hugleiddu allar væntingar þínar til verslunarinnar annars vegar og reynslu þína af 

fyrirtækinu hins vegar. Að hve miklu leyti uppfyllir verslunin væntingar þínar? 

Svarmöguleikar: (0) Að engu leyti  – (1) – (2) - (3) - (4) - (5) - (6)  (7) - (8) - (9) - (10) Að öllu leyti 
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13. Núna biðjum við þig um að ímynda þér hina fullkomnu matvöruverslun. Hversu 

nálægt slíku fyrirtæki er verslunin? 

Svarmöguleikar: (0) Ekkert í líkingu  – (1) – (2) - (3) - (4) - (5) - (6)  (7) - (8) - (9) - (10) Alveg eins 

 

Bakgrunnsbreytur 

14. Hvaða kyn ert þú? 

Svarmöguleikar: Kona – Karl – Annað – Veit ekki / vil ekki svara 

15. Á hvaða aldri ertu? 

Svarmöguleikar: 18 til 24 ára – 25 til 39 ára – 40 til 54 ára – 55 til 66 ára – 67 ára eða eldri – Veit 

ekki / vil ekki svara 

16. Hversu oft ferðu í matvöruverslun að jafnaði? 

Svarmöguleikar: 1 í mánuði  – Aðra hvora viku  – 1 í viku – 2 í viku – 3 í viku – 4 í viku – 5 í viku – 6 í 

viku – Á hverjum degi – Aldrei -  Veit ekki / vil ekki svara 

17. Hver er megin ástæða þess að þú velur þessa verslun? 

Svarmöguleikar: Ódýrt – Vöruúrval – Staðsetning – Þjónusta – Annað, opin spurning 

 



 

 

  



 

 

 

 
 


