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Útdráttur 

Matvælaöryggi og greiður aðgangur að heilnæmum og umhverfisvænum matvælum sem 

framleidd eru á ábyrgan hátt og styrkja innviði strjálbýlla svæða er mikið til umræðu í 

íslensku samfélagi í dag. Nú er komin upp sú staða í samfélagi okkar að mikilvægi þess að 

geta séð landsmönnum fyrir heilnæmum matvælum, sem framleidd eru á sjálfbæran hátt 

og skapar atvinnu sem leiðir til þróunar og nýsköpunar, er ekki bara aðkallandi heldur 

nauðsynlegt. Til rannsóknar í þessu verkefni eru nær- og fjærumhverfi kjötvörumarkaðs á 

Íslandi og kauphegðun neytenda. Mikilvægi markaðsrannsókna fyrir inngöngu nýrra aðila 

á markað er lykilatriði ef vel skal takast til. Ef rannsóknaraðferðir eru framkvæmdar 

faglega og greining gagna unnin af kostgæfni eiga niðurstöður að geta nýst til betri 

ákvarðanatöku í markaðsstarfi. Mikilvægt er fyrir aðila á markaði eða þá sem stefna á 

inngöngu á nýjan markað að þekkja umhverfi hans og neytendur í þeim tilgangi að taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi stefnur og framkvæmd markaðsaðgerða.  

Rannsókn á umhverfi markaðsins hefur þann tilgang að komast að því hvort að á 

þessum tímapunkti sé mögulega sóknartækifæri fyrir markaðssetningu frumframleiðenda 

á kjötafurðum sínum milliliðalaust til neytenda. Við rannsókn á umhverfi verður stuðst 

við PESTEL greiningu fyrir fjærumhverfi og TASK greiningu fyrir nærumhverfi.  

Rannsókn á kaupákvörðunum neytenda hefur þann tilgang að komast að því hvaða 

þætti kjötvörumarkaðs sé fýsilegast að leggja áherslu á fyrir frumframleiðendur sem 

hyggjast markaðssetja kjötafurð sína beint til neytenda. Í því samhengi verður 

kauphegðun rannsökuð með mælitækinu Customer Decision Making Styles (CDMS), sem 

er mælitæki sem þróað var til að aðgerðabinda kaupákvörðunarstíla (Bauer o.fl., 2006). 

Sá liður rannsóknarinnar er í formi spurningalista.  

Niðurstöður rannsóknarinnar í held sýna fram á að töluverðar hindranir eru í 

fjærumhverfi kjötvörumarkaðs en tækifæri virðast helst vera í nærumhverfi, 

markaðsstraumum og kauphegðunarstílum. Ekki er hægt að horfa fram hjá hraðri 

breytingu í fjærumhverfi sökum heimfaraldurs, Covid-19. Ljóst er að þær eiga eftir að hafa 

mikil áhrif á hegðun, neyslu og hugarfar neytenda sem og áherslu, skipulag og stefnur 

stjórnvalda, sem mun leiða til breytinga í markaðsumhverfi. Mikil áhersla er á 
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verðmætasköpun, innlenda framleiðsla og atvinnuþróun nálægt upprunastað afurða í 

matvælaframleiðslu í kjölfar Covid-19 og markaðsstraumar sem hafa áhrif á kauphegðun 

geta hugsanlega lagt grunn að tækifærum í milliliðalausri sölu kjötafurða frá bónda beint 

til neytenda.  
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1  Inngangur 

Framþróun landbúnaðar á Íslandi stendur á krossgötum um þessar mundir, einkum hvað 

varðar kjötframleiðslu, samkeppni og nýsköpun. Á þessum tímapunkti þarf að taka 

ákvörðun um hvort skuli hlúa að framþróun og aukinni verðmætasköpun í landbúnaði eða 

ekki. Í ljósi yfirstandandi heimsfaraldurs hefur skapast visst óvissustig í efnahagslífi og 

atvinnuleysi hefur aukist til muna. Matvælastefna stjórnvalda kveður meðal annars á um 

að íslensk matvælaframleiðsla skuli byggja á gæðum, hreinleika og sjálfbærri nýtingu 

auðlinda og að framleiðni í atvinnulífi megi auka með fjölbreytni, tækninýjungum og 

nýsköpun.  

Kjötframleiðsla hefur lengi verið eitt aðalsmerki íslenskra landbúnaðarframleiðslu. Í 

samhengi við matvælastefnu stjórnvalda er því mikilvægt að hlúa að nýsköpun og 

atvinnuþróun með stuðningi við tækifæri til verðmætasköpunar. Með það að leiðarljósi 

er mikilvægt að styrkja framþróun fölbreyttari framleiðsluhátta og markaðssetningar 

afurða með áherslu á sjálfbærni og atvinnuþróun. Í þessu samhengi, og við núverandi 

aðstæður atvinnu- og efnahagslífs, verður tekið til rannsóknar hvort grundvöllur sé fyrir 

aukinni áherslu á heimaframleiðslu bænda og valdeflingu til markaðsetningar á afurðum 

þeirra milliliðalaust, beint til neytandans.  

Markaðsstraumar verða rannsakaðir í þeim tilgangi að komast að hverskonar þróun er 

á eftirspurn á kjörvörumarkaði. Áhersla þeirrar rannsóknar verður að greina 

markaðsumhverfið annarsvegar og neytandann hins vegar.  

Markaðsumhverfi verður greint með viðurkenndum rannsóknaraðferðum 

markaðsfræðinnar og verður litið til fjærumhverfis (e. macroenvironment) og 

nærumhverfis (e. microenvironment) kjötvörumarkaðs á Íslandi. Fjærumhverfi  eru þættir 

í markaðsumhverfi sem fyrirtæki hefur litla, ef einhverja, stjórn á (Kotler & Keller, 2016). 

Sem dæmi um slíka þætti má nefna efnahag, pólitískt umhverfi og lagalegt umhverfi. 

Þættir í fjærumhverfi markaðsins hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og þarf að leiðandi 

nærumhverfi þeirra. Nærumhverfi er það umhverfi sem fyrirtæki geta haft áhrif á með 

markaðsstafi sínu til að mynda álit almennings eða viðskiptavina.  
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PESTEL greining er rammi sem notaður er til að greina og fylgjast með breytingum í 

fjærumhverfi fyrirtækja. (Kotler o.fl., 2020; Rothaermel, 2019). PESTEL er skammstöfun 

sem stendur fyrir Pólitík, efnahagur, samfélag, tækni, umhverfi (e. environment) og lög.  

Aðlögunarhæfni fyrirtækja að fjærumhverfi og þeim leikreglum sem fyrir þau er lagt er 

einn af lykilþáttum í velgengni, líftíma og hugsanlegum samkeppnisyfirburðum 

(Rothaermel, 2019).   

TASK greining verður framkvæmd til að greina nærumhverfi kjötvörumarkaðsins. Í 

þeim hluta markaðsgreiningar verða þættir markaðsins, viðskiptavina, samkeppni, 

dreifileiða, birgja, milliliða og almennings á kjötvörumarkaði greindir (Keller og Kotler, 

2016).   

Undirstaða árangursríks markaðsstarfs er ekki eingöngu bundið við að þekkja nær- og 

fjærumhverfi fyrirtækis. Heldur þarf markaðsfólk einnig að vera meðvitað um hvernig 

neytendur hegða sér og hvers vegna þeir taka ákvarðanir sem leiða kaupum. 

Hegðunarmynstur og ákvarðanataka neytanda hefur verið í brennidepli 

markaðsrannsókna undanfarna áratugi. Á fjölbreytilegum eða stórum markaði geta 

fyrirtæki ekki náð til allra neytenda og því mikilvægt að þau læri að þekkja sinn markhóp 

í þeim tilgangi að miða markaðsstarfi sínu að ákveðnum hópi líklegra neytanda. Keller og 

Kotler (2016) skilgreina kauphegðun sem þá hegðun og hugsun neytanda þegar þeir velja 

tiltekna vöru. Markmið rannsókna á hegðun neytanda er að komast að vilja hans og öðlast 

skilning þörfum og löngunum, og hvers vegna, hvenær og hvernig ákvarðanir um kaup eru 

teknar. Rannsóknir á hegðun neytenda eru yfirgripsmiklar, einkum sökum þess hversu 

margbreytilegt samfélag okkar er. Samfélagslegar breytingar, menning, framþróun tækni, 

nýsköpun og stöðugleiki eða óstöðugleiki hagkerfis hafa áhrif á hegðunarmynstur og 

ákvarðanatöku neytenda (Keller og Kotler, 2016). Fræðimenn og fyrirtæki hafa því keppst 

við að spá fyrir um þróun strauma (e. trend) markaðs og hvað orsakar breytingar í 

neysluhegðun einstaklinga, í þeim tilgangi að svara breytingum á eins skömmum tíma og 

mögulegt er og þannig hámarka skilvirkni í markaðsstafi (Rothaermel, 2019).  

Það ferli sem neytandinn gengur í gegnum í leið sinni að loka ákvörðun og sannfæringu 

hans um að tiltekin vara sé sú rétta er kallað kaupákvörðunarferli. Engel, Kollat og 

Blackwell (1986) settu fram líkan sitt, EKB, í þeim tilgangi að aðgerðabinda 

kaupákvörðunarferlið. Í EKB líkaninu eru kaupákvörðunarstílar ráðandi þáttur í 
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upplýsingaleit og mati neytanda og því mætti ætla að það sé lykilatriði að 

kaupákvörðunarstílar séu rannsakaðir og kortlagðir til grundvallar markaðsaðgerða 

(Engel, o.fl., 1986, Hiu, Siu, Wang og Chang, 2001). Þar sem kaupákvörðunarferlið nær allt 

frá uppsprettu þarfa neytandans fram yfir neyslu hans og upplifun hefur neytendahegðun 

verið skilgreind sem það stöðuga og samfellda ferli sem á sér stað fyrir kaup, á meðan 

kaupum stendur og eftir að kaupum er lokið (Auður Hermannsdóttir 2016).  

Rannsóknir á kaupákvörðunarstíl neytenda miðast við að geta nýtt niðurstöður við 

markaðshlutun (e. market segmentation). Markaðshlutun miðar að því að hluta 

markaðinn niður í vel skilgreinda hluta eftir sameiginlegum einkennum eða 

kaupákvörðunum neytenda. Sameiginleg einkenni og ákvarðanataka ákveðins hóps 

neytanda er síðan hægt að nálgast á hnitmiðaðan hátt með markaðsaðgerðum (Keller og 

Kotler, 2016). Sproles og Kendall (1986) gerðu tilraun til að aðgerðabinda einkenni 

kaupákvörðunarstíla með mælitæki sínu Customers Styles Inventory (CSI). Mælitækið var 

það fyrsta sinnar tegundar til að mæla kaupákvörðunarstíla á skilvirkan hátt og var lengi 

vel algengasta verkfæri fræðimanna til að öðlast skilning á hvernig neytendur velja sér 

vöru (Bauer, Sauer og Becker 2006 og  Zhou, Arnold, Pereira og Yu, 2010). Þrátt fyrir 

vinsældir CSI þótti mælitækið of yfirgripsmikið og Bauer o.fl (2006) settu fram nýtt 

mælitæki sem bygg var á grunni CSI. Mælitæki Bauer o.fl (2006) kallast Customer Decision 

Making Styles (CDMS) og tekur mið af vöruaðild sem CSI gerði ekki. Niðurstöður þeirra 

leiddu í ljós að neytendur geta tilheyrt mismunandi kauphegðunarstílum eftir vöruflokk, 

vöruflokkurinn ákvarðar þá stílinn en ekki öfugt (Bauer o.fl., 2006).  

Ótal þættir geta haft áhrif á ákvörðun neytanda þegar kemur að því að velja vöru eða 

þjónustu. Talið er að ákveðnir gunnþættir í bland við persónueinkenni stýra því hvernig 

neytandinn velur á milli og tekur ákvörðun. Hægt er að komast að þeim með að kanna 

viðhorf og aðferðir sem neytandi velur við kaup sín (Bauer o.fl., 2006 og Lysonski og 

Durvasula, 2013). Viðhorf einstaklinga í garð vörumerkja geta verið breytileg eftir 

samfélögum og menningarheimum (Xue og Wang 2012). Í samfélagi okkar, þegar þessi 

rannsókn fer fram, ríður yfir Ísland og heim allan heimsfaraldur sem hefur að öllum 

líkindum hrint af stað nýrri efnahagskreppu. Aukið atvinnuleysi, minni ferðalög og lokun 

landamæra hefur mikil áhrif á neytendur og neyslu þeirra. Ríkisstjórn Íslands hefur beitt 

umfangsmiklum aðgerðum til að sporna við þeirri þróun og styðja atvinnuvegi í þessu 
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ástandi. Aðgerðir stjórnvalda hafa til að mynda miðast við að auka atvinnu- og 

verðmætasköpun innan Íslands og áhersla lögð á nýsköpun.  

Rannsókn ritgerðarinnar verður tvennskonar. Annarsvegar verður gerð megindleg 

rannsókn á fjær- og nærumhverfi í þeim tilgangi að kanna hvort grundvöllur sé fyrir sölu 

kjötafurða milliliðalaust frá bónda til neytanda. Hins vegar verður gerð eigindleg rannsókn 

á ákvörðunum neytenda og hegðun þeirra í þeim tilgangi að komast að hvaða þætti 

bændur ættu að leggja áherslu á varðandi inngöngu á kjötvörumarkað. 

Rannsóknarspurning 1 (R1): Benda kaupákvarðanir neytenda til þess að grundvöllur 

sér fyrir milliliðalausri sölu kjötafurða frá bónda til neytanda?  

Rannsóknarspurning 2 (R2): Hvaða þætti íslensks kjötvörumarkaðs ættu bændur að 

leggja áherslu á varðandi  hugsanlega milliliðalausa inngöngu á kjötvörumarkað?  

Fimm tilgátur verða settar fram í þeim tilgangi að geta svarað rannsóknarspurningum 

út frá niðurstöðum rannsóknar.  

Tilgáta eitt (T1): Mismunandi þættir kauphegðunarstíla hafa áhrif á hvort 

neytendur eru tilbúnir til að borga meira fyrir kjöt sem kemur beint frá bónda 

 

Tilgáta tvö (T2): Vörumerkjatryggð hefur áhrif á hvort neytendum finnst vistvænt 

að kaupa kjöt úr nærumhverfi 

 

Tilgáta þrjú (T3): Búseta hefur áhrif á vilja til að kaupa kjöt milliliðalaust 

 

Tilgáta fjögur (T4): Þeim hærri nýjungagirni þeim líklegri er neytandi til að nota 

vefverslun til að kaupa kjöt í framtíðinni 

 

Tilgáta fimm (T5): Neytendur sem hafa háa verðvitund eru líklegri til að leggja 

áherslu á að styrkja lítil eða staðbundin fyrirtæki og framleiðendur 
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2 Fræðilegt umfang rannsóknar 

Hér verður fræðilegur rammi verkefnisins settur upp. Byrjað verður á að setja sögu 

landbúnaðar í sögulegt samhengi og umfjöllun þrengd að landbúnaði á Íslandi með 

áherslu á kjötframleiðslu og tækifæri markaðsins. Því næst verður farið yfir 

markaðsstrauma og þróun þeirra í þeim tilgangi að sjá hvaða áherslur og straumar eru 

áberandi í stöðugri þróun í markaðsumhverfi dagsins í dag. Í kjölfarið verður rammi 

markaðsgreiningar tilgreindur og fjallað á fræðilegan hátt um hvernig staðið verður að 

greiningu hins íslenska kjötvörumarkaðs. Þar eftir verður neytandinn sjálfur í brennidepli 

þar sem ferli kaupákvarðana verður rakið og hvernig fræðin flokka neytendur í hópa eftir 

sameiginlegum stíl eða hegðun við kaup. Fræðilegri umgjörð verkefnisins verður lokað 

með umfjöllun um hverskonar mælitæki verður notað við rannsókn þessa til að komast 

að því hverskonar stílar eru ráðandi á hinum íslenska kjörvörumarkaði.  

2.1 Landbúnaður 

Þróun mannskyns frá samfélagi veiðimanna og safnara yfir í landbúnaðarsamfélag hefur 

verið talið eitt mikilvægasta skref í tilvist mannsins. Með tilkomu skipulagningar í 

landbúnaði grundvallaðist róttæk breyting í félagslegri uppbyggingu og 

hegðunarmynstrum mannsins (Mears, 2012). Þessi kaflaskipti í mannkynssögunni hafa 

sagnfræðingar talið lykilþátt í þróun mannsheilans með fjölbreyttara fræði og þannig 

grundvallað uppbyggingu samfélags eins og við þekkjum það í dag (Mears, 2012). 

Landbúnaður er skilgreindur  á eftirfarandi hátt í jarðlögum: „Landbúnaður merkir í lögum 

þessum hvers konar vörslu, verndun, nýtingu og ræktun búfjár, ferskvatnsdýra, lands og 

auðlinda þess til atvinnu- og verðmætasköpunar, matvælaframleiðslu og þjónustu er 

tengist slíkri starfsemi.“ (Jarðlög nr.81/2004). Í þeim tilgangi að setja landbúnað og 

heimaframleiðslu bænda í samhengi verður farið yfir sögu landbúnaðar og þróun hans í 

þá mynd sem við þekkjum hann í dag. Einnig verður farið yfir strauma greinarinnar og 

áherslubreytingar, og þeir þættir í samhengi við breytingar í neysluhegðun dagsins í dag. 

Fyrir um það bil 10.000 -12.000 árum hófust menn handa við að hagræða umhverfi 

sínu með framleiðslu matar með akuryrkju og húsdýrahaldi. Talið er að upphaf 

landbúnaðarbyltingarinnar hefjist með því. Þá var landsvæði fyrst skipulagt til rækturnar 

og fæðuöryggi tryggara en áður. Í kjölfarið tók föst búseta þjóðflokka að myndast, 

fólksfjölgun margfaldaðist og félagsleg uppbygging samfélags breyttist (Mears, 2012). Hér 



 

16 

tekur við töluvert hæg framþróun varðandi landbúnað og framleiðslutækni hans en eins 

og í öðrum atvinnugeirum var framleiðsla starfsmannafrek og afkastalítil. Það var ekki fyrr 

en með iðnbyltingu að landbúnaður tók stór skref fram á við varðandi framlegð og 

framþróun. Þá opnast nýir möguleikar, bæði með vélvæðingu og mikilli fólksfjölgun. Með 

auknum umsvifum og framlegð jukust gróðamöguleikar í faginu. Þar sem landbúnaður 

varð gerður að söluvöru (e. commercialized) tók verksmiðjuvæðing við á kostnað minni 

framleiðanda, með því grundvallaðist myndun stórra fyrirtækja á markaðnum. Með nýrri 

tækni og meiri möguleikum við vörudreifingu leituðust ráðandi fyrirtæki við að hámarka 

framlegð og gróða. Þessi þróun leiddi til þess að fleiri fluttust úr dreifbýli til þéttbýls, þar 

sem landbúnaðarframleiðsla kostaði ekki jafn hátt hlutfall starfsmanna og áður. Eftir 

seinni heimsstyrjöld jókst þessi þróun enn frekar og verksmiðjuvæðing landbúnaðar tekur 

á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. Minni tenging borgarsamfélaga við dreifbýlið jókst 

jafnt og þétt á meðan fjöldaframleiðsla búfés og nytjaplantna tók að mestu leyti yfir. Eftir 

aldamótin 2000 var ofnýting lands og kerfisbundnar genabreytingar á bústofnum dýra í 

mjólkur- og kjötframleiðslu í brennidepli. Áherslur neytanda varðandi heilsusamlegan 

lífstíl og velferð dýra gerði það að verkum að tenging þéttbýlis aftur í dreifbýli varð 

sterkari. Upplýsingaflæði og aukin áhersla neytanda á upprunaleika matvæla, og með 

hvaða hætti þau eru framleidd, leiddi til neikvæðrar afstöðu í garð fjöldaframleiðslu og 

vélvæðingar. Afleiðingar slíkra framleiðsluhátta leiddu í ljós til að mynda hræðilega 

meðferð dýra í þeim tilgangi hámarka framlegð þeirra til að svara eftirspurn markaðsins. 

Verksmiðjubú jafnt sem risafyrirtæki matvælageirans fundu greinilega fyrir þessari 

áherslubreytingu neytanda. Þar af leiðandi hafa alþjóðleg matvælafyrirtæki á borð við 

McDonalds og Starbucks þurft að sannfæra neytendur sína um að kjöt og kaffi þeirra sé 

framleitt með samfélagslega ábyrgum hætti og velferð búfés í fyrirrúmi. McDonalds, sem 

lengi vel hefur verið ímynd fjöldaframleiðslu matvæla í hinum vestræna heimi, hefur 

aðlagað gildi sín vegna umtalaðra áherslubreytinga. McDonalds leggur ríka áherslu á kröfu 

þeirra á uppruna, öryggi, sjálfbærni og ábyrga framleiðslu hráefna og meðhöndlun þeirra 

í opinber gæðaskuldbinding (e. Commitment to Quality) (McDonalds, á.á.). Starbucks 

hefur farið svipaða leið varðandi framleiðslu og meðferð þess hráefnis sem þeir nýta við 

sína framleiðslu. Á heimasíðu Starbucks má sjá áherslur þeirra á upprunaleika kaffis, 

tengingu við einstaka kaffibændur og mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar og heilsu 

(Starbucks, á.á.).  
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Áherslubreytingar í átt að mannlegri tengingu, upprunaleika, sjálfbærni, gagnsæi og 

samfélagslegri ábyrgð við matvælaframleiðslu virðist vera komin til að vera. Sú þróun 

bendir því til að vettvangur sé að skapast fyrir sterkari tengingu milli neytanda og 

framleiðanda á grundvelli sjálfbærrar matvælaframleiðslu og samfélagslegrar ábyrgðar 

fyrirtækja. 

2.1.1 Landbúnaður á Íslandi  

Ef við horfum í átt að framleiðsluháttum landbúnaðar hérlendis þá eru þeir töluvert 

fjarlægir framangreindri fjöldaframleiðslu og verksmiðjuvæðingu. Ætla má að aðgerðir 

stjórnvalda varðandi hámarksframleiðslu, innflutning, verndun bústofna, meðhöndlun 

dýra og matvæla hafa dregið úr þeirri þróun. Samt sem áður hefur slitnað upp úr tengingu 

þéttbýlis og dreifbýlis. Stjórnarráð Íslands (á.á.a) bendir á að mikil samþjöppun hefur átt 

sér stað meðal bænda þar sem þeim hefur fækkað og búin stækkað. Árið 2020 segja gögn 

Hagstofu Íslands varðandi byggðarþróun að einungis 5,9% landamanna búa í strjálbýli, en 

með strjálbýli er átt við sveit eða byggðakjarna með færri en 200 íbúa (Marínó Melsted, 

2020). Sú þróun hlýtur að vera visst áhyggjuefni þar sem landbúnaður er ein mikilvægasta 

atvinnugrein landsins og gegnir veigamiklu hlutverki í fæðu og matvælaöryggi sem og 

grundvallar ýmsa þjónustu og tækfæri í nýsköpun (Stjórnarráð Íslands, á.á.a). 

Bændasamtök Íslands (á.á.) taka saman umsvif og heildarframleiðsluvirði landbúnaðar 

árið 2018 sem var 60,9 milljarðar króna. Framleiðsluverð er það sem framleiðandi fær í 

sinni hlut eftir kaup. Þess þarf samt að halda til haga að þessi tala inniheldur ekki 

vörutengda styrki. Virði búfjárræktar var þá 42,2 milljarða, þar af voru vörutengdir styrkir 

og skattar um 11,5 milljaðar (Hagstofa Íslands, 2020, 6. mars). Árið 2019 hækkaði 

heildarframleiðsluvirði um 6,8 % og áætlað virði framleiðslu sé 65 milljarðar. Hækkun má 

rekja til verðhækkana og 2,5 % aukningar framleiðslumagns í samanburði við 2018 

(Hagstofa Íslands, 2020, 6. mars). Heildarútgjöld hins opinbera til landbúnaðar voru 16 

milljarðar árið 2019 sem nemur 1,74% af útgjöldum ríkisins. Sala á innlendu kjöti jókst um 

einungis 0,6 % árið 2019 á meðan innflutningur á kjöti og kjötvörum jókst um 17,6 %, sem 

gerir hlutdeild innflutts kjöts 13,4% á íslenskum markaði. Á sama tíma fjölgaði íbúum 

Íslands um 2% en ferðamönnum fækkaði hins vegar um 14,2% (Hagstofa Íslands, 2020, 6. 

mars). Í kringum 10.000 heilsársstörf tengjast landbúnaði á einhvern hátt (Bændasamtök 

Íslands, á.á.). Miðað við aukið atvinnuleysi og atvinnuóöryggi sem við okkur blasir í 
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samfélagi dagsins í dag í miðjum heimsfaraldi mætti ætla að hagur hins opinbera væri í 

að styrkja innviði landbúnaðar og með tillitil til atvinnu og nýsköpunar (Stjórnarráð 

Íslands, á.á.a).  

2.1.2 Tækifæri íslensks landbúnaðar  

Áhersla í nýsköpun, sjálfbærni framleiðsluhátta og atvinnusköpunar hefur opnað ný 

tækifæri í landbúnaði. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 

nefndi sérstaklega í opnunarræði sinni við vígslu Matvælasjóðs mikilvægi sjávar og 

landbúnaðar í atvinnusköpun sem og mikilvægi þess að styrkja vöruþróun nær 

upprunastað afurðar. Frá því í apríl 2020 hefur Alþingi unnið að stofnun Matvælasjóðs, 

mikil pólitísk samstaða var um stofnun sjóðsins og var hann settur á laggirnar í september 

2020. Hlutverk Matvælasjóðs er að veita styrki til þróunar og nýsköpunar við framleiðslu 

og vinnslu matvæla úr landbúnaðar- og sjávarafurðum (Stjórnarráð Íslands, á.á.b.). Auk 

þess kemur fram í stefnu sjóðsins að áhersla er á nýsköpun, stuðning við 

matvælaframleiðslu sem næst uppruna afurðar, sjálfbærni, verðmætasköpun og 

samkeppnishæfni íslenskar matvælaframleiðslu um landa allt. Sjóðurinn styrkir einnig 

verkefni og rannsóknir tengda matvælaframleiðslu (Stjórnarráð Íslands, á.á.b.). Sjóðnum 

bárust 263 umsóknir á fyrsta starfsári og til viðbótar við þær 500 milljónir sem veitt var til 

stofnunar sjóðsins fyrir 2020 var 250 milljónum bætt við fyrir 2021 samkvæmt 

fjárlagafrumvarpi (Stjórnarráð Íslands, 2020, 2. október). Miðað við góðar viðtökur eftir 

stofnun Matvælasjóðs má greinilega sjá mikinn vilja stjórnvalda og sjálfstæðar 

framleiðenda til að blása til sóknar í innlendri matvælaframleiðslu. 

Keimlík þróun hefur átt sér stað innan sveitafélaga sem eiga mikið undir varðandi 

hagsmuni frumframleiðanda, framgang þeirra og sölu heimaframleiðslu. 

Frumframleiðendur í þessu samhengi er framleiðendur sem framleiða lifandi afurð sem 

seld er til vinnslustöðva til úrvinnslu og sölu. Hvað varðar heimaframleiðslu er framleiðsla 

lifandi búpenings ekki sú heimaframleiðsla sem verður til rannsóknar hér, þó svo það sé 

óumflýjanlegur vinkill á heildarmyndina. Hér verður fjallað um heimaframleiðslu sem þær 

afurðir sem bændur framleiða og vinna á þann hátt að þær séu tilbúnar til neyslu og sölu 

til einstaklinga eða heimila, beint frá bónda. Því til stuðnings má meðal annars nefna 

opnun Matarskemmunnar á Laugum í Þingeyjarsveit en þar er um að ræða aðstöðu sem 

býður upp á vinnslu hverskonar kjötafurða, bakstur, kryddþurrkun og sultugerð svo 
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eitthvað sé nefnt (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 2020, 26. ágúst). Þar gefst tækifæri til 

nýsköpunar með fyrsta flokks aðstöðu sem stenst allar kröfur Matvælastofnunar varðandi 

vinnslu matvæla. Byrjað hefur verið á undirbúningsvinnu til stofnunar Auðlindagarðs í 

Skútustaðarhrepp, tilgangur verkefnisins er að skapa ný atvinnutækifæri og auka 

verðmætasköpun í héraðinu með sjálfbærri matvælaframleiðslu með nýtingu jarðavarma 

og staðbundinna auðlinda. Auk þess felast tækifæri Auðlindagarðs í iðnaðarframleiðslu 

sérstaklega ef litið er til lífrænnar kjarnfóðurs- og áburðarframleiðslu, sem er hvoru 

tveggja flutt inn í dag (Sveinn Margeirsson, 2019).  

Frjáls félagasamtök hafa einnig beitt sér fyrir aukinni sölu afurða beint frá bónda og 

ber þar helst að nefna samtök heimavinnsluaðila,  Beint frá býli.  Samtökin voru stofnuð 

árið 2008 og tilgangur þeirra var að hvetja til heimavinnslu og sölu beint frá bændum, 

sem og að vinna að hagsmunum þeirra bænda sem stunda eða leitast við að stunda sölu 

á heimaunnum afurðum og hefðum sem tengjast matargerð. Félagið var stofnað að 

frumkvæði þáverandi landbúnaðarráðherra, Guðna Ágústssonar, en árið 2004 stofnaði 

hann til nefndar sem hafði það markmið að skoða möguleika bænda á að selja afurðir 

milliliðalaust til neytanda. Félagar í samtökunum árið 2020 eru 85 býli sem framleiða og 

selja matvæli og handverk beint frá bónda til neytanda (Beint frá býli, á.á.). Einnig má 

nefna Ljómalind í Borgarnesi, sem er staðbundinn sveitamarkaður, einungis fyrir afurðir 

og handverk sem framleitt er á vesturlandi. Ljómalind er einkahlutafélag sem stofnað var 

2013. 

Orðræða í samfélaginu virðist einnig bera þess merki að grundvöllur sé fyrir auknum 

umsvifum í heimaframleiðslu. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu og 

sveitarstjórnarráðherra, talar um í pistli sínum í Morgunblaðinu (2020, 10. október) að 

landbúnaður standi á krossgötum og vísar þá til  breytingar í neyslu, alþjóðlegri og 

innlendri samkeppni sem og aðkomu stjórnvalda. Ef landbúnaður á að lifa af þessar 

breytingar þarf regluverið að breytast líka. Í því samhengi er rætt um frelsi til 

heimavinnslu og að auka rétt bænda til að selja afurðir sínar beint til neytanda. Sú 

breyting gæti fært bændur nær markaðnum sem gefur þeim tækifæri til að mynda 

sterkara og persónulegra samband við neytandann. Einnig má vísa í útvarpsviðtal við 

fyrrverandi landbúnaðarráðherra á Bylgjunni. Þar nefnir Guðni Ágústsson að íslenskur 

landbúnaður sé á krossgötum, að því leyti að innflutningur innflutningseftirlitið hafi 
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brugðist varðandi ferskt kjöt og mjólkurvörur. Það sé að grafa undan samkeppni á 

íslenskum markaði, til dæmis vegna þeirrar afleiddu skuldbindingar vinnslustöðva að taka 

aftur við því kjöt sem selst ekki og er komið fram fyrir síðasta söludag. Á meðan innflutta 

kjötið er sett á útsölu þar sem því er ekki hægt að skila til vinnslustöðva erlendis, hvað þá 

rekja uppruna þess. Sigurður tekur í sama streng í pistli sínum og gagnrýnir eftirlit og 

innflutningaðila harðlega og ljóst sé að endurskoða þarf fyrirkomulag tollverndar og 

tollsamninga ESB.  

Hér að ofan má sjá tækifæri og velvilja ríkisstjórnar, sveitastjórna og félagasamtaka 

bænda til þess að haga framleiðsluháttum til ný- og atvinnusköpunar í þeim tilgangi að 

styrkja framleiðslu nær upprunastað afurðarinnar og auka sjálfbærni við framleiðslu. 

Umræðan virðist einnig vera kominn á skrið í samfélaginu og vitund almennings varðandi 

mikilvægi ábyrgra framleiðsluhátta og hag frumframleiðanda er að aukast. Nánar verður 

fjallað þá þróun í umfjöllun um markaðsstrauma. Í því samhengi er áhugavert að rannsaka 

kjötvörumarkaðinn og kauphegðun neytenda til að komast að því hvort grundvöllur sé 

fyrir milliliða lausri sölu kjötafurða. 

2.2 Markaðsstraumar  

Mikilvægur liður í árangursríku markaðsstarfi er að öðlast innsæi og skilning á þörfum eða 

löngunum neytanda með þeim tilgangi að sjá fyrir um framtíðar þróun markaðs til að haga 

aðgerðum samkvæmt þeim. Fræðimenn og stofnanir hafa því keppst við að skilgreina og 

nýta sér niðurstöður markaðsrannsókna sem snúa að innsæi neytenda til að koma auga á 

markaðsstrauma (Watson IV, Wormb, Palmatier og Ganesanda, 2015). Í þessu samhengi 

á við um þá skynjuðu tilhneigingu markaðs að þróast í tiltekna átt. Til að mynda þróun á 

aukið mikilvægi umhverfissjónarmiða eða gangsæi framleiðsluhátta. Rannsóknir á 

markaðsstraumum snúa því að hvað það er sem stjórnar ferðinni.  

Samkvæmt rannsókn Deloitte (2020) á hnattrænum markaðsstraumum árið 2020, 

sýndu niðurstöður fram á greinilega þörf neytenda til að upplifa vörumerki (e. brand) sem 

einhvers konar mannlega einingu. Það er að segja að vörumerkin sýni neytendum 

gagnkvæma virðingu og upplifun neytenda skilji eftir þýðingarmeiri tengsl við vörumerkið. 

Þetta á við um allar aðgerðir fyrirtækis sem endurspegla  vörumerkið, jafnt í nær- og 

fjærumhverfi þess. Niðurstöður rannsóknar sýna sjö strauma í markaðsumhverfi dagsins 

í dag en undirstrika þó tvo megin strauma. Þeir straumar eru tilgangur (e. purpose) 
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fyrirtækis og mannleg upplifun (e. human experience) neytanda í garð vörumerkja. Með 

tilgangi er vísað í þann tilgang sem fyrirtækið þjónar og hvers vegna það er yfir höfuð til. 

Hin mannlega upplifun neytanda í garð vörumerkja og markaðsaðgerða þeirra vísar til 

þess að vörumerki sé traust, samkvæmt sjálfu sér í aðgerðum og stefnu, gagnsæ í 

aðgerðum, ábyrg í framleiðslu, mannleg í samskiptum og trú uppruna sínum í gegnum 

gildi, tilvist og tilgang (Deloitte, 2020).Eiginleikar og samspil þessara tveggja megin 

strauma rannsóknarinnar endurspegla næstu fimm strauma. Þeir eru, samruni (e. fusion), 

traust (e. trust), þátttaka (e. participation), hæfni (e. talent), og aðlögunarhæfni (e. agile). 

Vert er að taka fram að vissulega er listinn ekki tæmandi yfir markaðsstrauma árið 2020 

en þeir munu mynda þann ramma sem fjallað verður um hér eftir. 

Tilgangur fyrirtækja verður að vera skýr ef vel á að takast til varðandi staðsetningu á 

markaði og stefnumörkun aðgerða. Markmið þess að staðsetja vörumerki rétt á markaði 

er meðal annars að búa til grundvöll að dýpri tengslum við neytendur (Abimbola og Kocak, 

2007 og Rotharemel, 2019). Fyrirtæki sem rækta samfélag sitt og mynda tengsl við 

neytendur og starfsmenn sína út frá tilgangi fyrirtækis eiga meiri möguleika á sterkri 

tengslamyndun við nær og fjærumhverfi sitt (Deloitte, 2020).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tilgangsdrifin (e. purpose driven) fyrirtæki auka 

markaðshluta sinn og stækka hraðar en samkeppnisaðilinn. Á sama tíma skapar slík 

fyrirtæki aukna ánægju meðal starfsmanna og neytanda sem skilar sér í aukinni tryggð 

þeirra við fyrirtæki eða vörumerki (Eggers, O’Dwye, Kraus, Vallaster og Guldenberg, 2013; 

Arthur Page Society, 2007). Upprunaleiki og heiðarleiki fyrirtækja á markaði og í 

aðgerðum sínum eru lykilþættir þess að skapa jákvætt viðhorf og vilja neytenda til að 

tengja sig við vörumerki eða fyrirtæki (Deloitt, 2020) Sérstaklega á tímum óvissu í 

samfélagi (Eggers o.fl., 2013). Þar sem neytendur leitast við að mynda persónulegt 

samband við vörumerki verður tilgangur vörumerkis að vera í samræmi við persónulegan 

tilgang neytandans (Eggers o.fl., 2013; Deloitte, 2020; Arthur Page Society, 2007). Slík 

tengst mynda jákvætt viðhorf í garð vörumerkis og jákvætt viðhorf hefur áhrif á 

kaupákvörðun neytanda (Gupta, Melewar og Bourlakis, 2010).  

Starfræn tækniframþróun og vinsældir samfélagsmiðla hafa haft mikil áhrif á hvernig 

neytendur og fyrirtæki tengjast. Það mætti segja að ný vídd samskipta hafi opnast með 

tilkomu stafrænna samskiptamiðla, þeim fylgja nýjar leikreglur og sífellt breytilegar 



 

22 

boðleiðir (Emil Karlsson, 2018; Deloitte, 2020). Flestum neytendum er kleift að fara á 

internetið og lesa sér til um vöru eða þjónustu, bera saman verð eða uppgötva nýjar vörur 

í gegnum snjall tæki sín eða tölvur. Rannsókn á netverslun hafa sýnt fram á að hærra 

hlutfall neytanda leita sér upplýsinga um vöru á netinu áður en þeir síðan kaupa í verslun 

heldur en að versla beint í gegnum netið (Emil Karlsson, 2018).  

Á smásölumarkaði árið 2019 var sala í gegnum internetið 11,9% af heildarveltu 

smásölu í heiminum og spár segja til um að hluti netverslunar aukist enn frekar á komandi 

árum. Þar sem að hefðbundin smásala dróst saman um 1,7 % á sama tíma (Emil Karlsson, 

2018; Ingvar Freyr Ingvarsson, 2019, 26. janúar). Íslenski markaðurinn er ekki kominn jafn 

langt í hlutfalli netsölu og nágrannaþjóðir okkar, þar sem hlutfall netverslunar er í kringum 

10% af heildarveltu. Hérlendis er hluti netverslunar 2,9% af heildar veltu íslenskara 

smásöluverslanna (Emil Karlsson, 2018). Til að setja vefverslun Íslendinga í samhengi sýna 

gögn Hagstofu Íslands fram á að árið 2019 hafa 59% Íslendinga verslað á netinu fyrstu þrjá 

mánuði ársins. Heilt yfir eru vissir vöruflokkar sem standa upp úr varðandi netverslun. 

Munur milli vöruflokka árið 2019 varðandi verslun á netinu lýsir þér þannig að hluti 

afþreyingar, ferðalaga og samgangna er yfirburðar hæstur. Þar sem tæplega 77% af allir 

tónlist og kvikmyndum eru keypt í gegnum netið, aðgöngumiðar á viðburði eru tæp 72%, 

farmiðar og bílaleigubílar 69,6 % og svo gisting á ferðalögum 58,6% (Hagstofa Íslands, 

2020, 1. apríl). Ef við horfum til hlutfalls matvæla og hreinlætisvara er ekki nema 17,2% 

keypt á netinu. Hafa ber í huga að viðmiðunartímabil rannsóknar er 12 mánuðir og 

rannsókn fer fram á fyrsta ársfjórðungi (Hagstofa, 2020, 1. apríl). Með tillitil til núverandi 

samfélagsaðstæðna vegna áhrifa Covid-19 má ætla að hluti matvæla og hreinlætisvara 

hafi farið mjög vaxandi. Þær tölur eru ekki aðgengilegar þegar þessi orð eru skriftið skrifuð 

en áhugavert verður að sjá hlutfallið fyrir 2020, gera má einnig ráð fyrir að matvæli og 

hreinlætisvörur verið flokkaðar í sér flokki en ekki í sama flokki eins og þær koma fram í 

gögnum Hagstofu í dag. Í raun má mætti búast við hærra hlutfalli í netverslun almennt 

séð, en vænta má mesta stökkið í flokki matvæla og hreinlætisvara. Enn fremur höfðu um 

80% Íslendinga verslað á netinu síðustu 12 mánuði. Ef litið er til hlutfalls mismunandi 

aldurhópa sem versla á netinu frá 2004 til 2019 er leitni nánast alfarið uppá við. Að 

undanskildum efnahagshrunsárunum 2007 til 2010 þegar netverslun dróst saman 

(Hagstofa Íslands, 2020). Frekari vísbendingar eru um að hluti netverslunar sé að sækja í 

sig veðrið hér á landi. Samkvæmt skýrslu Rannsóknaseturs verslunar (Emil Karlsson, 2018) 
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um netverslun Íslendinga kemur fram að árlegur vöxtur í veltu innlendrar netverslunar 

var 14,9% þegar bornir voru saman fyrstu sex mánuðir 2017 og 2018. Í grein sinni í 

Viðskiptablaðinu bendir Ingvar Freyr Ingvarsson á að kortavelta Íslendinga í netverslun í 

nóvember 2018 jókst um 15% frá sama mánuði árinu áður á meðan kortavelta innlendra 

greiðslukorta í verslunum jókst eingöngu um 5% á sama tímabili (Ingvar Freyr Ingvarsson, 

2019, 26. janúar). Miðað við samfélagslegar aðstæður í eftir Covid-19 má gera ráð fyrir að 

netverslun aukist og kortavelta á innlendra korta einnig. Ætla má að matvara munu sækja 

töluvert á hvað varðar netverslun, bæði hvað varðar dagleg innkaup frá smásölum til 

heimilis og hvað varðar umsvif veitingastaða og heimsendingarþjónustu tilbúins mats. 

Ef skortur er á hinum mannlega þætti í sambandi fyrirtækis og neytanda getur það 

skapað ópersónulegt umhverfi fyrir neytandann. Hætta er þá á því að hann upplifi sig sem 

lítið númer af stórri heild eða jafnvel óþarfan. Ópersónuleg upplifun getur leitt til þess að 

neytandi skynji að vörumerkið meti hann ekki á sama hátt og hann metur vörumerkið. 

Slíkt samband verður að teljast ólíklegt til árangurs, einkum og sér í lagi þegar við göngum 

út frá því að tilgangur og hin mannlegi þáttur fyrirtækja séu tveir helstu straumar 

markaðsins í dag (Deloitte, 2020).   

Aukin umsvif netverslana og tæknilausna, í bland við nýjan stafrænan vettvang 

samskipta, hefur dregið úr þætti mannlegra samskipta í kaupferlinu (Deloitte, 2020). 

Kaupferli er það ferli sem neytandinn gengur í gegnum í leið sinni að vöru eða 

þjónustukaupum (Auður Hermannsdóttir, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi 

hraða þróun hefur skapað aukna þörf neytanda á upplifun hinnar mannlegu tengingu og 

neytendahneigðar í kaupferlinu (Eggers o.fl., 2013; Deloitte, 2020; Arthur Page Society, 

2007). Neytandinn leitast eftir því að blanda saman tæknitengdum lausnum og mannlegri 

upplifun í kaupferli sínu. Samvirkni stafrænna tæknilausna og hefðbundinna lausna er því 

lykilatriði fyrir starfsemi fyrirtækja í núverandi markaðsumhverfi. Sem dæmi má nefna 

vefverslanir matvörubúða. Hægt er að versla alfarið í gegnum vefverslanir og með 

hefðbundnum hætti eða blanda þessum leiðum saman t.d. nýta vefverslun fyrir þurrvöru 

og fara í búðina til að versla ferskvöru. Einnig gerir vefverslun fyrirtækja þeim auðveldara 

að bjóða upp á sérsniðna vöru eða þjónustu í rauntíma. Upplýsingasöfnun af 

endurteknum viðskiptum gefur vefverslun auðveldara fyrir þekkja þarfir neytanda og þarf 

að leiðandi möguleikann á að bjóða tilteknum neytanda uppá hnitmiðaðri tilboð eða 
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afslætti byggða á verslunarsögu hans (Rothaermel, 2019). Á meðan starfræna tæknin 

veður áfram hefur reynst vandasamara að fylla það bil eða þá skuld sem tæknin hefur 

látið eftir sig varðandi mannlega upplifun eða góða þjónustu (Deloitte, 2020). Burt séð frá 

því hvar samskipti neytanda og vörumerkja fara fram, munu þau engu að síður fara fram 

í einhverju stigi kaupferlis.  

Samkvæmt straumum tilgangs og mannlegra upplifunar mætti halda því fram að 

fyrirtæki sem hafa skýran tilgang og upprunalega (e. authentic) vöru myndu leiða 

markaðinn. Því neytendur geta samsamað sér með slíkum vörum og þannig tengst 

vörumerkjum á mannlegum forsemdum.  

2.3 Aðrir markaðsstraumar upplifunar 

Samkvæmt markaðsgreiningu Deloitte (2020) virðist vera að mannleg upplifun neytenda, 

og með hvaða hætti þeir kjósa að tengja sjálfsmynd sína við vörur og vörumerki sem þeir 

kaupa, sé rauði þráður ráðandi markaðsstrauma.  

Í sífellt minnkandi heimi hnattvæðingar verða fyrirtæki að huga vel að straumi 

samruna. Með honum er átti við þá þróun að vörumerki sem áður voru einangruð og 

ráðandi vegna sérstöðu sinnar eða tækni virðast vera að glata þeirri sérstöðu. Hefðbundin 

uppskipting markaða sem áður mörkuðu skýr skil milli atvinnugreina eru sífellt að vera 

óskýrari (Deloitte, 2020). Áður ótengdar atvinnugreinar bjóða því upp á mismunandi 

lausnir fyrir sama vandamál neytandans (Deloitte, 2020). Aukin söfnun og aðgengi 

upplýsinga leiðir af sér hærra hlutfall sérþekkingar og hæfni einstaklinga í samfélaginu. 

Það skapar greiðara aðgengi að fagmönnum sem búa yfir þverfaglegri þekkingu á breiðara 

sviði. Þar að leiðandi eru vörumerki orðin sífellt tengdari mismunandi atvinnugreinum 

(Deloitte, 2020). Dropinn er einfaldlega að verða hluti af hafinu. Öldur þessa straums eru 

vissulega ekki nýjar í róðri markaðsfræðinga en hraði samfélagslegra breytinga og á 

mörkuðum hefur margfaldast. Stór jafnt sem smá fyrirtæki verða því að vera meðvituð 

um umfang vörumerkis og umhverfi starfseminnar í þeim tilgangi að sjá fyrir og bregðast 

við breytingum í nær og fjærumhverfi. Jafnvel stór og vel stæð fyrirtæki, sem ekki 

bregðast við breytingum í umhverfi með hnitmiðuðum markaðsaðgerðum, gætu átt á 

hættu að dragast aftur úr samkeppni sem hefur brugðist við á viðeigandi hátt. Theodore 

Levitt (1960) í tímamótagrein sinni „Marketing Myopia“ gerði grein fyrir mikilvægi þess 

að fyrirtæki skildu ekki vanmeta umfang sitt og ekki skilgreina starfsemi sína of þröngt. 
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Árangursríkara yrði að leggja áherslu á neytandann með því markmiði að koma til móts 

við þarfir hans og langanir. Þau fyrirtæki sem einblína á eigin vöru og hunsa mikilvægi 

þess að aðlaga að hana þörfum neytandans myndu skilgreina starfsemi sína of þröngt 

(Levitt, 1960). Slíkt viðhorf væri því ekki vænlegt til árangurs til lengri tíma litið þar sem 

neytandinn ætti að vera miðpunktur markaðsaðgerða. Levitt (1960) nefnir nokkur dæmi 

um fyrirtæki sem hafa fallið í þessa gryfju og orðið eftir í samkeppni markaðsins. Þar ber 

helst að nefna olíufyrirtæki sem misstu af tækifærum til að stækka umfang sitt þar sem 

þau staðsettu sig á olíumarkaði en ekki orkumarkaði. Þannig fóru þau á mis við þá 

neytendur sem kusu frekar að nýta sér gas eða sólarorku til að leysa orkuvandamál sín. 

Enn fremur járnbrautarfyrirtækin sem staðsettu sig á járnbrautarmarkaði en ekki 

samgöngumarkaði. Í kjölfar iðnaðarbyltingarinnar, fjöldaframleiðslu einkabíla og 

framþróunar í flugþjónustu tók verulega að halla á starfsemi þeirra þar sem neytendur 

kusu frekar nýjar lausnir varðandi samgöngur. Sömu sögu má segja af hremmingum 

Blockbuster og annarra vídeóleiga sem sáu ekki fyrir yfirtöku streymisveita á borð við 

Netflix. Öll þessi dæmi eiga það sameiginlegt að stjórnendur misstu sjónar á því hvað 

neytandinn vill og hikuðu eða neituðu að aðlaga starfsemi sína samkvæmt því. 

Markaðsfólk verður því að horfa út fyrir ramma viðkomandi atvinnugreinar í þeim tilgangi 

að svara þörfum neytanda, greina framtíðartækifæri og möguleika á samruna eða 

samstarfi til að skapa vörumerkinu áframhaldandi virði í augum neytanda. Samruni við 

aðrar atvinnugreinar gerir vörumerki gildandi utan síns upprunasviðs og getur þannig 

aukið umfang vörumerkisins (Deloitte, 2020). Fyrirtæki sem leggja áherslu á að finna 

lausnir á þörfum neytenda, reglulega og á kerfisbundin hátt eru líklegri til að leiða 

markaðinn (Levitt, 1960). 

Traust neytenda í garð vörumerkis á við um þegar neytendur búast við að þau séu 

opinská, heiðarleg og áreiðanleg í öllum sínum aðgerðum, bæði í nær- og fjærumhverfi 

(Deloitte, 2020). Í hinu fullkomna markaðsumhverfi leiða gildi, viðmið og væntingar 

neytandans framleiðslu og þjónustu fyrirtækja. Ákvarðanir stjórnanda og stefna fyrirtækis 

þurfa að vera gagnsæ og í samræmi við tilgang fyrirtækis til að geta á kerfisbundin hátt 

skapað eða viðhaldið trausti neytanda (Eggers o.fl., 2013 og Deloitte, 2020). Helstu 

áherslur varðandi traust í garð vörumerkja samkvæmt Deloitte (2020) eru meðferð 

upplýsinga varðandi vörumerki og neytendur sem og hlutverk gervigreindar (e. artificial 

intelegent) í sambandi neytanda og vörumerkja. Uppruni og rekjanleiki vörumerkja getur 
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haft mikil áhrif á traust neytanda þar sem framleiðsluhættir, aðferðir og notkun auðlinda 

geta endurspeglað viðhorf neytanda í garð fyrirtækis (Abimbola of Kocak, 2007 og Arthur 

Page Society, 2007). Aðgerðir fyrirtækja sem byggja á upplýsingum um neytendur þurfa 

að vera á þann hátt að þær viðhaldi eða efli traust á hæfni fyrirtækja á meðhöndlun slíkra 

upplýsinga. Í könnun sem Deloitte lagði fyrir 4.000 neytendur, kom í ljós að 53% sagðist 

ekki vilja kaupa vöru frá fyrirtæki sem selur persónuupplýsingar og 40% voru sammála því 

að fyrirtæki ættu ekki að hagnast á því að selja slíkar upplýsingar (Deloitte, 2020). Þáttur 

gervigreindar í markaðsaðgerðum fer ört vaxandi, einkum hvað varðar notkun upplýsinga 

fyrir algríma (e. algorithm). Hlutverk hans er meðal annars að greina og flokka neytendur, 

bæta frammistöðu á markaði og auka jákvæða verslunarupplifun neytenda. Notkun 

upplýsinga um neytendur í þeim tilgangi að bæta upplifun þeirra er þróun sem neytandinn 

vill. Lykilatriði í notkun gagna á þann hátt er gagnsæi. Til að ávinna sér traust neytenda 

þurfa þeir að vera meðvitaðir um hvernig upplýsingar um þá eru notaðar og hvort 

neytandi sé samþykkur upplýsingaöflun og notkun þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að 

meirihluti neytanda er jákvæður í garð notkunar persónuupplýsinga ef hann er 

meðvitaður um á hverskonar hátt þær eru nýttar (Deloitte, 2020).  

Þátttaka neytenda getur spilað stórt hlutverki í uppbyggingu og þróun vörumerkja og 

getur verið allt frá hefðbundnu samtali til veigamikilla rannsókna (Kotler o.fl., 2020). 

Hlutverk neytandans varðandi vöruþróun eftir framþróun starfrænnar tækni og 

samfélagsmiðla hefur líklega aldrei verið jafn stórt (Kotler o.fl., 2020). Fyrirtæki keppast 

við að safna upplýsingum varðandi upplifun neytanda á vöru í þeim tilgangi að þróa og 

aðlaga þær að þörfum neytanda (Deloitte, 2020). Við slíka þátttöku styrkjast tengsl 

vörumerkis við neytendur. Þar að leiðandi hafa mörg fyrirtæki reynt að þróa öflugan og 

gagnkvæman vettvang vörumerkja og neytanda. Vettvangur starfrænnar tækni og vilji 

neytenda til að dæma kosti og galla vörumerkja gefur sameiginlegan grundvöll fyrirtækja 

og neytenda að þróa vörur (Deloitte, 2020; Rothaermel 2019). Hagur fyrirtækis er að fá 

mikilvæga innsýn inn í upplifun neytanda á vörumerki og nákvæmari upplýsingar varðandi 

með hvaða hætti best er að ná til neytanda. Þær upplýsingar geta stjórnendur notað sér 

til að spá fyrir um þróun vöru og hvatt til nýsköpunar. Hagur neytandans er að hann fær 

að taka þátt og líður eins og hann sé hluti af vörumerkinu og þróun þess. Þetta styrkir enn 

frekar þau mannlegu tengsl sem stjórnendur leitast við að koma á milli vörumerkja og 

neytanda. Áherslur í þátttöku samkvæmt Deloitte (2020) er til að mynda 
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fjöldafjármögnun (e. crowdfunding) herferðir þar sem neytandinn getur kosið um og haft 

áhrif á þróun vörumerkis, jafnvel forkeypt. Með þeim upplýsingum getur framleiðandi 

fengið innsýn inn í væntingar neytanda og hagað vöruþróun eftir því. Sérhæfing (e. 

customisation) er þegar fyrirtæki leitar til neytanda í þeim tilgangi að fá innsýn á 

hverskonar breytingar eða eiginleika hann vill varðandi tiltekið vörumerki. Samvinna (e. 

collaboration) þá er leitast við að búa til nýjar vörur, lausnir eða þjónustu með beinni 

samvinnu fyrirtækis og neytanda. Til að mynda eru sum fyrirtæki tilbúin að bjóða 

neytendum sínum að þrívíddarprenta sína eigin vöru í verslun eða bjóða upp á vettvang 

þar sem  þeim er gert kleift að hanna sína eigin útfærslu af vörunni. Spjallþræðir á netinu  

(e. communites) þar sem neytendur ræða vörumerki sín á milli og skiptast á skoðunum 

um notagildi og gagn vöru eða þjónustu. Á samfélagsmiðlum eru slík samfélög algeng, þar 

sem tiltekið vörumerki er rætt og kostir þess og gallar taldir upp og ræddir. Slíkar 

umræður gefa framleiðendum góða innsýn inn í upplifun neytanda.  

Hæfileikar starfsmanna er einn mikilvægasti þáttur eða auðlind fyrirtækis. Einn af 

straumum markaðsins í dag samkvæmt Deloitte (2020) er að finna leiðir til að hámarka 

framleiðni og virkja starfsmenn og hæfileika þeirra. Í þeim tilgangi að búa til umhverfi sem 

virðir og metur hvern starfsmann og fangar fjölbreytileika. Línur sem hafa verið leiðarvísir 

af því að flokka neytendur frá starfsmönnum verða sífellt óskýrari. Því er mikilvægt að 

fyrirtæki skapi umhverfi og fyrirtækjamenningu sem fagni fjölbreytileikanum. Slík nálgun 

getur gefið fyrirtækjum innsýn inn í upplifun neytanda sinna í gegnum upplifun 

starfsmanna. Straumur hæfni á við á því við um þá leikni og útsjónarsemi stjórnenda 

þegar kemur að því að ákveða hvernig þau nýta mannauð í nálgun sinni á neytendur. Þeir 

stjórnendur sem innleiða þessa nálgun þurfa að vera vissir um að hún nái til allra þátta og 

einstaklinga sem tengjast vistkerfi fyrirtækisins og stilla þeim upp í takt við stefnu og 

tilgang. Með vistkerfi fyrirtækis er átt við alla þá þætti í nær- eða fjærumhverfi fyrirtækis 

sem tengjast eða koma að starfsemi þess (Deloitte, 2020).  

Í margslungnu og kröfuhörðu samkeppnisumhverfi fyrirtækja leita þau mismunandi 

leiða til að viðhalda, eða skapa, sérstöðu. Straumlínustjórnuð aðlögunarhæfni (e. agile) 

er ein leið fyrir stjórnendur til að halda í við hraða þróun markaða. Með slíkum 

markaðsaðgerðum er takmarkið að færa fyrirtækið nær neytendum með þeim hætti að 

straumlínulaga markaðsaðgerðir að síbreytilegum samfélagaðstæðum og þörfum 
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neytanda. Á stafrænum vettvangi er hægt að fá upplýsingar um upplifun neytanda nánast 

í rauntíma. Greining og notkun slíkra gagna gefur stjórnendum innsýn í upplifun 

neytandans og gerir þeim kleift að hanna viðeigandi lausn fyrir hvern og einn. Með því að 

byggja upp þverfagleg teymi í þeim tilgangi að nýta upplýsingar varðandi upplifun 

neytanda til að hámarka framlegð, hraða, sveigjanleika og gæði markaðsaðgerða geta 

stjórnendur einnig brugðist við og tekið ákvarðanir í rauntíma. Straumlínumiðuð nálgun 

felur oftar í sér aukna notkun tæknilausna eða þróun óhefðbundinna vinnuferla. Á sama 

tíma og hægt er að fylgjast með og sérsníða lausnir fyrir neytendur í rauntíma verða 

stjórnendur að finna leiðir til að bregðast við þeim í rauntíma. Viðbragðstími sérsniðinna 

lausna er lykilatriði til þess að halda í við langanir og væntingar neytanda. Með 

straumlínumiðaðri nálgun geta fyrirtæki skapað sér sérstöðu eða samkeppnisforskot 

(Deloitte, 2020).   

Sá lærdómur sem hægt er að draga af þeim straumum sem talir eru upp hér í þessum 

kafla er sá að straumar eru sífellt breytilegir. Eingöngu þeir sem þora að kafa dýpra hafa 

tækifæri á að koma auga á straumbreytingar. Þeir leiða því markaðinn. 

2.4 Markaðsgreining  

Markaðsstefna fyrirtækja leggur grunn að markaðsaðgerðum þess og hvernig stjórnendur 

vilja sameina samval söluráða sinna í þeim aðgerðum. Samval söluráðanna eru þættir sem 

fyrirtækið getur stjórnað með beinum hætti, vara, verð, vettvangur og vegsauki. Til að 

búa til árangursríka markaðsstefnu verður að greina markaðinn, skipuleggja aðgerðir, 

framkvæma og stjóra þeim (Kotler, o.fl., 2020). Slíkar aðgerðir gera fyrirtækjum kleift að 

fylgjast með og aðlaga sig að öðrum þáttum og leikmönnum tiltekins markaðsumhverfis 

(Keller og Kotler, 2016). Oftar en ekki er fyrsta stig markaðsgreiningar að greina styrkleika, 

veikleika, tækifæri og ógnanir viðkomandi fyrirtækis með svokallaðir SWOT greiningu 

(Kotler, o.fl., 2020). Í þessum kafla munum við hins vegar einbeita okkur að tilteknu 

markaðsumhverfi þar sem umfjöllunarefni er ekki tengt sérstöku fyrirtæki. 

Utanaðkomandi aðilar í umhverfi fyrirtækja, til að mynda birgjar, milliliðir, neytendur 

og samkeppnisaðilar, geta unnið með eða á móti markmiðum fyrirtækis. Einnig geta aðrir 

umhverfisþættir svo sem tækni, pólitík eða efnahagur stjórnað tækifærum, ógnað 

starfsemi eða haft áhrif á hvernig fyrirtæki nær að þjónusta og byggja upp sambönd við 

viðskiptavini sína (Kotler, o.fl., 2020). Að skilja viðkomandi markaðsumhverfi og þekkja 
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vilja og þarfir neytenda er lykilatriði í flóknu og breytilegu umhverfi fyrirtækja. Hægt er að 

skipta markaðsumhverfi í þrennt, fjærumhverfi (e. macroenvironment), nærumhverfi (e. 

microenvironment) og innra umhverfi (e. internal) (Kotler, o.fl., 2020). Hér verður 

rannsakað markaðsumhverfi kjötvörumarkaðs á Íslandi þar sem stuðst verður við PESTEL 

greiningu til að rannsaka fjærumhverfið og TASK greiningu til að rannsaka hluta 

nærumhverfis. Sjá þætti fjær- og nærumhverfis í mynd 1. 

 

Mynd 1 Áhrifaþættir í nær- og fjærumhverfi fyrirtækja samkvæmt Keller og Kotler (2016), útfært af 
höfundi. 

2.4.1 Fjærumhverfi 

PESTEL greining er rammi sem notaður er til að greina og fylgjast með breytingum í 

fjærumhverfi fyrirtækja. Fjærumhverfi er hluti af ytra umhverfi fyrirtækja. Þeir þættir sem 

greiningin tekur fyrir í fjærumhverfi hafa áhrif á nærumhverfi og eru órjúfanlegur þáttur 

af markaðsumhverfinu (Kotler o.fl., 2020; Rothaermel, 2019). Fyrirtækin hafa takmarkaða 

stjórn eða jafnvel ekkert vald á breytingum í fjærumhverfi (Kotler & Keller, 2016). Þættir 

í markaðsumhverfinu sem PESTEL tekur mið af eru pólitík, efnahagur, samfélag, tækni, 

umhverfi (e. environment) og lög. PESTEL er skammstöfun þeirra þátta sem greiningin 
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tekur tillit til og lýsir i raun tækifærum og ógnunum á viðkomandi markaði (Rothaermel, 

2019). Aðlögunarhæfni fyrirtækja að fjærumhverfi og þeim leikreglum sem fyrir þau er 

lagt eru þar af leiðandi einn af lykilþáttum í velgengni, líftíma og hugsanlegum 

samkeppnisyfirburðum (Rothaermel, 2019). Lýsing þátta PESTEL má sjá nánar í töflu 1.  

Tafla 1. Þættir PESTEL greiningar Keller og Kotler (2016), útfært af höfundi. 

Pólitík Allir þættir sem snúa að hvernig og að hve miklu leyti viðkomandi 
ríkisstjórn hefur áhrif á eða með hvaða hætti hún grípur inn í hagkerfið í 
heild sinni.  

Efnahagur Hagkerfið eins og það leggur sig, þjóðhaglegir þættir, hagvöxtur, 
atvinnuleysi, verðbólga, vextir og ráðstöfunartekjur. Eftirspurn, aðgengi 
og kostnaður fyrirtækja breyst samhliða  

Samfélag Lýðfræðilega eiginleika samfélags, gildi, viðmið og hefðir. Lýðræðislegra 
uppbyggingu, aldur, kyn, fjölskyldustærð, trú og þjóðerni. Sem og 
fólksfjölgun, tekjudreifingu, öryggi og heilsuvitund. 

Tækni Tæknileg framþróun í fjærumhverfi sem skapar nýja þekkingu eða tækni. 
Gerir samkeppni kleift að notfæra sér það í þeim tilgangi að búa til áður 
óþekkta ferla eða nýjar vörur.  

Umhverfi  Áhrifaþættir vistfræðilegs umhverfis t.d. náttúrulegt umhverfi, hlýnun 
jarðar og áhrif fyrirtækis á náttúruna. 

Lög Opinber rammi samþykktra laga hins opinbera sem kemur fram í 
skrásettum lögum, umboðum, regluverki og ákvörðum dómsstóla.  

 

Við framkvæmd PESTEL greiningar þarf að hafa í huga að nauðsynlegt að fylgjast með 

framþróun og breytingum í fjærumhverfi og meta hvernig það viðheldur eða framfylgir 

breytingunum. Í öllum þáttum PESTEL eru tækifæri og ógnanir, það kemur í hlut þeirra 

sem framkvæma greininguna að koma auga á og finna leið að tækifærunum og stýra frá 

ógnum með markaðsaðgerðum (Rothaermel, 2019; Kotler o.fl., 2020). Einnig þarf að hafa 

í huga við greiningu þarf að gera ráð fyrir ástandi markaðs eins og það kemur fyrir og 

nýjustu þróanir í þeim tilgangi að spá fyrir um framtíðarhorfur (Rothaermel, 2019). 

2.4.2 Nærumhverfi  

Mikilvægur þáttur í starfi markaðsfólks er að byggja upp samband við neytendur í gegnum 

virðissköpun og ánægju. Margir þættir hafa áhrif á hvernig neytendur upplifa fyrirtækið, 

aðgerðir þeirra og vörur. Árangursrík virðissköpun vörumerkja og ánægja neytenda 



 

31 

byggist á sambandi viðkomandi fyrirtækis og nærumhverfis. Mikilvægt er því að skapa 

jákvæð sambönd milli markaðsdeildar tiltekins fyrirtækis við aðrar deildir þess sem og 

birgja, millilið, samkeppni, almenning og neytendur (Kotler o.fl., 2020). Viðskiptaumhverfi 

fyrirtækja er því hluti af ytra umhverfi og nauðsynlegt er að greina það og skilja til að koma 

auga á tækifæri eða ógnanir. Ólíkt fjærumhverfi geta fyrirtæki, með markaðsaðgerðum 

sínum, haft  bein áhrif á þætti í viðskiptaumhverfinu þrátt fyrir að þessir þættir standi 

utan veggja fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2020). Nærumhverfi fyrirtækja er oftar en ekki 

greint með svokallaðir TASK-greiningu. Tilgangur greiningar er að koma auga á þróun 

samkeppni, bæði beina og óbeina, sem og þróun í eftirspurn á markaði (Keller og Kotler, 

2016).  

Í töflu 2 má sjá þætti í viðskiptaumhverfi fyrirtækja sem hafa áhrif á virðssköpun og 

með hvaða hætti fyrirtækið myndar samband við neytendur. 
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Tafla 2. Þættir TASK greiningar samkvæmt Keller og Kotler (2016), útfært af höfundi.  

Markaður 

 

Hvað er að gerast og hver þróun markaðsins er, vöxtur hans 
og stærð. Hugsanlegir hagnaðarmöguleikar, hverjir eru helstu 
markhópar innan hans og landfræðileg dreifing markaðsins.   

Viðskiptavinur 

 

 

Þarfir viðskiptavina, hver kaupir og hvað þeir eiga 
sameiginlegt, áhersluþættir í ákvörðunarferli. Hvernig metur 
viðskiptavinur vörugæði, þjónustugæði, verð og orðspor 
fyrirtækis og samkeppnisaðila.  

Samkeppni Greina helstu keppintauta og markmið, styrkleika, veikleika, 
stærð, markaðshlutdeild og stefnu. Hvaða straumar eru 
líklegir til að hafa áhrif á framtíðar samkeppni og hvaða 
staðkvæmdarvörur stafar ógn af.  

Dreifileiðir  

 

Skilvirkni dreifileiða og helstu leiðir, vaxtamöguleikar og 
þróun þeirra. 

Birgjar 

 

Framboð aðfanga til framleiðslu og hvaða straumar og þróun 
er í starfsemi birgja. 

Milliliðir 

 

Hver er kostnaður og framboð dreifileiða, fjármögnunar og 
húsnæði tengt rekstri? Hversu skilvirk eru birtingarfyrirtæki 
og markaðsrannsóknir?  

Almenningur Hvaða hópar geta skapað vandamál eða tækifæri og með 
hvaða hætti hefur fyrirtækið gert ráð fyrir áhrifahópum innan 
samfélagsins varðandi starfsemi sína? 

Neytandinn er mikilvægasti þáttur nærumhverfis fyrirtækja, markmið virðissköpunar 

er að fást við og rannsaka vilja hans og þarfir í þeim tilgangi að finna markhóp fyrir tiltekna 

vöru og þannig mynda traust langtímasamband (Kotler o.fl., 2020). Án neytanda væri 

engin markaður, rannsóknir á hegðun neytanda leitast við að komast að vilja hans og 

öðlast djúpan skilning á þörfum og hvers vegna, hvenær og hvernig ákvarðanir um kaup 

eru teknar (Auður Hermannsdóttir, 2016 og Rothaermel, 2019). Þegar talað er um 

neytendur er átt við einstaklinga eða heimili sem kaupa vörur eða þjónustu sér til eigin 

nota í þeim tilgangi að fullnægja þörfum sínum eða löngunum (Keller og Kotler, 2016). Þar 

af leiðandi er mikilvægt að leitast við að skilja hegðun og ákvörðunarferli neytenda. Því sú 

þekking getur lagt grunn að stefnumörkun og árangursríkri markaðsfærslu (Auður 

Hermansdóttir, 2016). Hegðun neytandans er síður en svo auðvelt að kortleggja en engu 

að síður lykilatriði í markaðsfræði (Kotler o.fl. 2020; Rothaermel, 2019; Lysonski og 

Durvasula 2013). 
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Neytendahegðun er það samfelda og stöðuga ferli sem á sér stað áður en kemur til 

kaupa, á meðan þeim stendur og eftir að þeim er lokið (Auður Hermannsdóttir, 2016). Í 

þessari vegferð verður neytandinn fyrir vissu áreiti. Annarsvegar frá markaðsráðum 

fjórum sem eru varan sjálf, verð, vettvangur og vegsauki og hins vegar frá þáttum í 

fjærumhverfi. Hvaða áhrif áreitið hefur ræðst af félagslegum og sálfræðilegum þáttum 

neytandans (Keller og Kotler, 2016). 

2.5 Ákvarðanataka neytanda og kauphegðunarferli 

Það ferli sem neytendur ganga í gegnum þegar þeir ákveða að kaupa tiltekna vöru kallast 

kaupákvörðunarferli (Cravens og Piercy, 2009). Til þess að skilja og greina mynstur í 

kaupákvörðunarferli neytanda þurfum við að horfa á neytandann sjálfan og hvaða 

vísbendingar hegðun hans og ákvarðanir gefa varðandi neyslu.  

Forsendur fyrir árangursríku markaðsstarfi er meðal annars að komast að því hvers 

vegna neytendur velja tiltekna vöru og hvaða leið þeir fara í gegnum 

kaupákvörðunarferlið. Ákvörðun neytandans getur verið flókið og breytileg ferli, oft er 

neytandinn sjálfur ekki fullkomlega meðvitaður um þá áhrifavalda sem liggja að baki 

kaupum. Mikilvægt er því að greina hvaða ákvarðanir hann tekur á leið sinni og röð þeirra 

(Keller og Kotler 2016; Cravens og Piercy, 2009). Eitt þekktasta líkan kaupákvörðunarferlis 

settu Engel, Kollart og Blackwell (1986) fram það kallast einfaldlega EKB líkan, sjá mynd 2. 

Samkvæmt EKB líkaninu samanstendur kaupákvörðunarferli af fimm skrefum; neytandinn 

finnur þörf til að uppfylla löngun eða leysa vandamál. Næst leitar hann sér upplýsinga 

varðandi lausn sem hentar honum. Þar eftir ber hann saman þær upplýsingar og metur 

hvaða lausn henti best. Loks verður af kaupum og neytandinn metur þau í 

eftirkaupaáhrifum.  
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Mynd 2. Líkan kaupákvörðunarferlis byggt á Engel o.fl.(1986) útfær af höfundi. 

Til þess að skilja kaupákvarðanir neytanda hafa fyrirtæki og fræðimenn rannsakað 

hegðun þeirra og reynt að komast að hvaða hvati liggur að baki hverri ákvörðun varðandi 

val milli valkosta. Hægt er að flokka neytendur í hópa eftir því hverskonar 

kaupákvörðunarstíl þeir hafa. Í EKB líkaninu er kaupákvörðunarstíll neytenda ráðandi 

þáttur, bæði hvað varðar upplýsingaleit og mati valkosta (Hui, Siu, Wang og Chang, 2001).  

Ætla má þá því að hver hópur einkennist af samskonar ákvarðanatöku í leið sinni í gegnum 

kaupákvörðunarferlið og þar að leiðandi réttlætir ákvarðanir sínar á samskonar hátt.  

 

2.5.1 Kaupákvörðunarstílar  

Kauphegðunarstílar er visst mynstur ákvarðanatöku sem kaupandi fer í gegnum þegar 

hann stendur frammi fyrir vali á vöru eða þjónustu (Bauer o.lf. 2006; Sproles og Kendall 

1986). Rannsóknir á kaupákvörðum neytanda hafa sýnt okkur að ótal þættir hafa áhrif þar 

á og hægt er að flokka neytendur í hópa eftir hverskonar ákvarðanir þeir nota þegar þeir 

velja. Sproles og Kendall (1986) skilgreina kaupákvörðunarstíla (c. consumer decision-

Uppgötvun á þörf eða vandamáli 

Upplýsingaleit

Mat valkosta

Vöru eða þjónustukaup 

Eftirkaupaáhrif
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making style) sem sálrænt hegðunarmynstur neytenda sem einkennir val þeirra á vörum 

eða þjónustu. Lýðfræðilegir þættir á borð við kyn og aldur hafa verið mikið rannsakaðir í 

því samhengi að finna út mynstur kauphegðunar (Sproles og Kendall, 1986, Zhou o.fl., 

2010; Auður Hermannsdóttir, 2016; Nayeem og Cassidy, 2015). Xue og Wang (2012) telja 

til að mynda menningu þjóða vera stóran áhrifaþátt í mismunandi kaupákvörðunarstílum, 

á meðan aðrir vilja halda fram að þjóðerni leiki aðalhlutverð (Nayeem og Cassidy, 2015). 

Þar sem kauphegðun er sálrænt hegðunarmynstur neytenda sem þeir sjálfir er oft ekki 

meðvitaður um verður að teljast líklegt að bæði afstaða til menningar og þjóðernis hafi 

töluvert til síns máls.  

Sproles og Kendall (1986) komust að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir ótal þætti sem geta 

haft áhrif á val neytenda væri mögulegt að flokka kaupákvörðunarstíla eftir átta grunn 

einkennum hegðunar og persónueinkenna. Í töflu 3 má sjá upptalningu þessara átta 

þátta.  
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Tafla 3. Kaupákvörðunarstílar byggt á Sproles og Kendall (1986), útfært af höfundi.  

Neytandi  Einkenni 

Áhersla á hágæði Vilja mestu gæði sem völ er á, sætta sig ekki við „nógu 
góða“ vöru. Taka tíma í að versla og  bera saman gæði 
á kerfisbundinn hátt í leit sinni af því besta. Eru 
varkárir í ákvörðunartöku. 

Áhersla á vörumerki  Telja að hærra verð þýði meiri gæði, kaupa frekar vel 
þekkt vörumerki. Kjósa vinsæla og sýnilega 
valmöguleika við kaup. 

Áhersla á tískustrauma Áhersla á fjölbreytileika, finna nýja hluti og fylgja 
vinsælum straumum og leggja áherslu á tísku.  

Áhersla á skemmtun Njóta þess að versla og versla sér til skemmtunar. 

Áhersla á verð  Áhersla að fá sem mest fyrir peninginn, tilboð og eru 
meðvitaðir um lægsta verð. Gera verðsamanburð milli 
verslana og vöruflokka  

Hvatvísi Óundirbúnir, hugsa ekki um eyðslu né að gera bestu 
kaupin. Hvatvísir og opnir. 

Ringlun vegna fjölda valkosta Erfitt að taka ákvarðanir, ringulreið vegna of margra 
valmöguleika og upplýsinga. 

Vörumerkjatryggð Tryggir sínu eftirlætis vörumerki eða verslun, skýr 
ákvarðanataka við kaup og þegar valkostir eru metnir.   

 

2.5.2 Mælanleiki kaupákvörðunarstíla  

Sproles og Kendall (1986) þróuðu mælitæki sitt Customers Styles Inventory (CSI) í þeim 

tilgangi að aðgerðabinda einkenni kaupákvörðunarstíla (Auður Hermannsdóttir, 2016).  

CSI var fyrsta mælitæki sinnar tegundar sem mældi á skilvirkan hátt kaupákvörðunarstíla 

neytanda (Bauer o.fl., 2006). Fræðimenn hafa talið mælitækið of yfirgripsmikið en það 

var lengi vel eitt mest notaða mælitæki er varðar rannsóknir á kaupákvörðunarstílum 

(Bauer o.fl., 2006; Zhou o.fl., 2010).  

Sproles og Kendall (1986) taka fram að líklega er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður 

CSI varðandi kaupákvörðunarstíl neytenda. Það er að segja ef neytandi mælist með háa 

ringlun vegna margra valkosta er þá ekki hægt að fullyrða að viðkomandi sé alltaf 

ringlaður þegar hann reynir að kaupa vöru. Það hefur endurspeglast í helstu 

gagnrýnisröddum CSI og nálgunin talin of almenns eðlis og gæfi ekki rétta mynd af 

kaupákvörðunarstílum mismunandi menningarheima eða vöruflokka (Auður 

Hermannsdóttir, 2016; Bauer o.fl., 2006). Enn frekar var mælitækið gagnrýnt fyrir lágan 

áreiðanleika í sumum þáttum sem getur leitt til skekkju í niðurstöðum (Bauer o.fl., 2006).  
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Í ljósi þessara gagnrýni þótti fræðimönnum ástæða til að þróa annað mælitæki fyrir 

kaupákvörðunarstíla neytenda.  Consumer decision making styles (CDMS) leit dagsins ljós 

árið 2006 þar sem Bauer o.fl. (2006) settu fram sitt líkan sem byggði í grunninn á 

upprunalegum forsemdum CSI mælitækis Sproles og Kendall (1986).  

Tilgangur CDMS miðaðist að því að rannsaka nánar samband vöruaðildar og 

kaupákvörðunar. Vöruaðild er skilgreint sem virði vöru í augum neytandans út frá þörfum 

hans áhættu, áhuga og gildum (Zaichkowsky, 1985). Því hærri vöruaðild þeim meiri hvati 

er til hugsanlegra kaupa, neytandinn er móttækilegri fyrir upplýsingum um vöru, eyðir 

meiri tíma í skipulagningu og ákvarðanatöku á vörukaupum (Kotler o.fl. 2020). Rannsókn 

Bauer o.fl (2006) sýndi fram á jákvætt samband vöruaðildar og kaupákvarðana, vöruaðild 

neytanda gangvart tiltekinni vöru stjórni því hverskonar kaupákvörðunarstíl neytandinn 

notar. Þar af leiðandi notar neytandi mismunandi kaupákvörðunarstíla við mismunandi 

aðstæður.  

CDMS aðferðin byggir á tuttugu og einu atriði sem mæla sjö þætti. Fyrstu fimm þættir 

þess eru sambærilegir fyrstu fimm þáttum CSI aðferðar Sproles og Kendall (1986). Bauer 

o.fl (2006) bættu við tveim þáttum til að dýpka skilning og mælanleika 

kaupákvörðunarstíla og tóku út þrjá frá CSI.  Í töflu 4 má sjá þætti Bauer o.fl. (2006) sem 

einkenna neytendur. 

Tafla 4. Kaupákvörðunarstílar byggt á Bauer o.fl. (2006), útfært af höfundi.  

Neytandi  Einkenni  

Fullkomnunarárátta Meðvitaður um gæði, sættir sig bara við það besta og vandar valið  

Áhersla á vörumerki  Leitar af vel þekktum vörumerkjum, hátt verð táknar há gæði og hann 

er líklegri að velja dýrar vörur 

Áhersla á verð  Leitar í útsölur, tilboð og reynir ávallt að fá sem mest fyrir peninginn 

Hvatvísi Kærulaus og kaupir ódýra vöru. Tekur ákvarðanir á staðnum  

Vörumerkjatryggð  Tryggur sínu vörumerki og er vanafastur  

Nýjungagirni Leitar upplýsinga og miðlar þeim, vill vera fyrstur 

Fjölbreytni 
Áhersla á að prufa ný vörumerki, ekki vegna óánægju heldur vegna 

áhuga á nýjungum  
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Ákvörðunum neytandans er síðan skipt upp í fjóra flokka (1) umfangsmiklar, (2) 

takmarkaðar, (3) vanafastar og (4) hvatvísar. Sjá grunnmynd CDMS á mynd 3. 

Neytendur sem taka umfangsmiklar ákvarðanir eru þeir sem velja vandlega vörur eftir 

mikla umhugsun og upplýsingaleit, vörurnar eru þeim mikilvægar og neytendur taka sér 

lengi tíma við að velja á milli valkosta (Bauer o.fl., 2006). Kaupákvörðunarstíllinn áhersla 

á há gæði í líkani Sproles og Kendall (1986) lendir í þessum flokki og nýjungagirni þeirra 

Bauer o.fl. (2006). Hér um ræðir vörur sem hafa háa vöruaðild í huga neytanda. 

Í flokk takmarkaðra ákvarðana flokkast neytendur sem verja skömmum tíma í val sitt 

á vöru, byggja ákvarðanir sínar á verði, leitast eftir tilboðum og vilja fá sem mest fyrir 

peninginn. Leggja áherslu á vörumerki og kaupa frekar vel þekkt eða vinsæl vörumerki ef 

kostur er. Lítil gangrýn hugsun og lág áhersla á að finna lausn vandamála sjálfur, treystir 

því sem er vinsælast (Bauer o.fl., 2006). Í þessum flokk eiga heima áhersla á vörumerki 

(Sproles og Kendall, 1986) og áhersla á verð (Bauer o.fl., 2006).  

Í hópnum vanafastar ákvarðanir eru neytendur sem falla undir kaupákvörðunarstílana, 

vörumerkjatryggð (Sproles og Kendall, 1986) og fjölbreytni (Bauer o.fl., 2006). Ákvarðanir 

stjórnast því af venjubundnum ákvörðunum sem byggja á jákvæðri reynslu frekar en 

upplýsingaröflun. Ástæða þess að kauphegðunarstíllinn fjölbreytni er í þessum flokki vísar 

til þeirrar venju þeirra að prufa eitthvað nýtt vegna þess þeir vilja endurteknar nýjungar 

en ekki vegna óánægju. 

Síðasti flokkur ákvarðana er hvatvísi, hér er lægsta stig upplýsingaöflunar og ákvarðanir 

eru teknar skyndilega. Á oftast við þegar neytandi kaupir vörur á lágu verði með lága 

vöruaðild (Bauer o.fl., 2006).  

Mynd 3. Grunnmund CDMS samkvæmt Bauer o.fl. (2006), útfært af höfundi. 
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Þetta eru fjórir flokkar kaupákvarðana samkvæmt Bauer o.fl. (2006), sjá má á mynd 3 

uppskiptingu flokka og stíla.  

Áframhaldandi rannsóknir á kaupákvörðunarstílum leiddu Zhou o.fl. (2010) í að flokka 

þessa fjóra ákvörðunarflokka í tvo yfirflokka. Nautnahyggja og nytjahyggja. Samkvæmt 

Zhou o.fl. (2010) eru þeir kaupákvörðunarstílar sem flokkast undir nautnahyggjustíla þeir 

sem versla sér til ánægju og skemmtunar. Nytjahyggjustílar eru þeir sem versla með 

notagildi og hagnýtni í fyrirrúmi. Þess bera að geta að Zhou o.fl. (2010) flokkuðu 

kaupákvörðunarstíla í tvo yfirflokka út frá kaupákvörðunarstílum CSI aðferð Sproles og 

Kendall (1986) en ekki CDMS aðferð Bauer o.fl (2006). Studdust því við átta þátta lausn 

en ekki sjö þátta lausn. Í töflu 5 sést hvaða kauphegðunarstílar teljast til nytjahyggjustíla 

og hverjir teljast til nautnahyggjustíla.  

Tafla 5. Yfirflokkar kaupákvörðunarstíla samkvæmt Zhou o.fl. (2010), útfært af höfundi.  

Nautnahyggja Nytjahyggja 

Áhersla á vörumerki Áhersla á há gæði 

Áhersla á tískustrauma Áhersla á verð 

Áhersla á skemmtun Ringlun vegna margra valkosta 

Vörumerkjatryggð Hvatvísi 

Til kaupákvörðunarstíla nautnahyggju teljast; áhersla á vörumerki, áhersla á 

tískustrauma, áhersla á skemmtun og að lokum vörumerkjatryggð. Þessir þættir hafa það 

sameiginlegt að varan sjálf er ekki í fyrirrúmi heldur sjálfumgleði neytandans og 

persónuleg ánægja hans (Zhou o.fl. 2010). Má því segja til einföldunar að neytandinn sé 

nautnaseggur. Í flokk Nytjahyggjustíla falla; áhersla á há gæði, áhersla á verð, ringlun 

vegna margra valkosta og hvatvísi. Rauði þráðurinn sem leiðir neytandann í þennan flokk 

er nytsemi og varan er hér í fyrirrúmi (Zhou o.fl. 2010). 

2.5.3 Rannsóknir á kaupákvörðunarstílum  

Í skýrslu Euromonitor International eru neytendur flokkaðir eftir ellefu mismunandi 

kauphegðunarstílum. Í veigamikilli rannsókn á alþjóðlegum kauphegðunarstílum árið 

2020 eru stílarnir greindir og lykilþættir hvers stíls settir í samhengi (Shridhar, 2020). Til 

að sjá hvernig eða hvort straumarnir endurspeglast í kauphegðun neytanda verður farið 

fyrir þá kauphegðunarstíla hér.  
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Hvatvísi neytandinn (e. impulsive spender) leggur áherslu á afslætti og tilboð. Vill fylgja 

nýjustu straumum og tækni. Leitar að sérhannaðri og aðlagandi persónulegri upplifun 

varðandi kaup og ferðalög, 16% neytanda heimsins aðhyllast þennan stíl kauphegðunar 

samkvæmt Euromonitor (Shridhar, 2020). Naumhyggju neytandinn (e. minimalist seeker) 

leggur litla áherslu á vörumerki eða ímynd og leitast við að lifa hógværum lífstíl. Sá 

neytandi vill ekki munaðarvöru, leggur áherslu á sparnað og nauðsynjavörur, leitar að 

nýjum upplifunum í gegnum ferðalög og leggur áherslu á frítíma með fjölskyldu og vinum. 

Hægt er að ganga út frá að 13% neytanda séu í þessum hópi (Shridhar, 2020). Hefðbundni 

neytandinn (e. secure traditionalist) forðast helst að versla. Skiptir auðveldlega milli 

vörumerkja en leggur áherslu á lágt verð og tilboð stjórnar helst vali hans. Má ætla að 

12% neytanda aðhyllist þennan stíl (Shridhar, 2020). Valdeflandi aðgerðasinni (e. 

empowerd activist). Þessi neytandi leggur höfuð áherslu á uppruna vöru og er meðvitaður 

um heimsmálin t.d. gróðurhúsaáhrif og velferð. Trúir því að aðgerðir hans og neysla geti 

haft áhrif á þær breytingar sem hann vill sjá heiminum. Passar vel að haga neyslu sinni í 

samræmi við persónuleg gildi leitar í upplifanir á mismunandi menningarheimum í 

gegnum neyslu sína, 12 % af neytendum heims eru í þessum hóp (Shridhar, 2020). 

Framsækinn neytandi (e. undaunted striver). Fylgir straumum samfélags, leggur ríka 

áherslu á að kaupa það besta sem í boði er. Leitar í munaðarvöru og nýtir sér tækni til að 

bæta sitt daglega líf. Forgangsraðar kaupum eftir upplifun og uppruna. Kýs vinsæl 

vörumerki umfram sjálfstæða upplýsingaöflun, 11 % neytanda eru í þessum hópi 

(Shridhar, 2020). Íhaldssamur og heimakær neytandi (e. conservative homebody), 9% af 

neytendum heimsins tilheyra þessum hópi. Höfuð áhersla á hagsýni heimilisins og frítíma 

með fjölskyldu. Mjög ólíklegur til að fylgja nýjum straumum eða hugsa um ímynd. Líklegri 

til að gera við hluti frekar en að kaupa nýja (Shridhar, 2020). Hinn stafræni neytandi (e. 

digital enthusiast), leggur ríka áherslu á að nýta stafræna miðla í neyslu sinni og vill fylgja 

nýjungum á því sviði. Forgangsraðar kaupum samkvæmt því og nýtir sér stafræna tækni í 

öllum mögulegum þáttum. Shridhar (2020) telur 9 % af neytendum heims hafa þessi 

einkenni. Nýjungagjarni neytandinn (e. inspired adventurer), leggur ríka áherslu á að prufa 

nýjungar. Setur sér persónuleg markmið varðandi heilsu og starfsferil. Stefnir á að njóta 

þess besta sem lífið hefur upp á að bjóða, 6 % neytenda heims haga neyslu sinni með 

þessum hætti (Shridhar, 2020). Varfærni skipuleggjandinn (e. cautious planner), er 

meðvitaður um hvað hann vill og ólíklegur til að fylgja nýjustu straumum. Passa vel upp á 
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eyðslu og velur helst þrautreynd vörumerki, 5 % neytanda heimsins sem aðhyllast þessum 

stíl (Shridhar, 2020). Sjálfsmiðaði neytandinn (e. self-care aficionado), forgangsraðar 

neyslu eftir sínum þörfum og heilsu. Líklegur til að taka inn vítamín og bætiefni, leggur 

áherslu á hollt mataræði til að viðhalda heilsusamlegum lífstíl. Fylgir tískustraumum og 

leggur áherslu á að viðhalda ímynd, jafnt á netinu sem og utan þess. Rík áhersla á 

upplifanir og frístundaiðju og vel þekkt vörumerki, 5% neytanda heimsins byggja 

ákvarðanir sínar á þennan máta (Shridhar, 2020). Síðast en ekki síst er hinn bjartsýni og 

stöðugi neytandi (e. balanced optimist). Stendur fyrir 3% af neytanda heimsins, leggur 

ríka áherslu á jafnvægi í lífstíl sínum og einfalda hann ef hann getur. Nýtur núvitundar og 

skipuleggur framtíðina, kýst að verja frítíma með vinum og fjölskyldu (Shridhar, 2020).   

Til samanburðar hefur Auður Hermannsdóttir (2016) rannsakað kauphegðunarstíla á 

íslenskum markaði, rannsóknin byggir á CSI, mælitæki Sproles og Kendall (1986) og CDMS 

mælitæki Bauer o.fl. (2006). Niðurstöður hennar leiddu í ljós fimm klasa 

kauphegðunarstíla Íslendinga. Í rannsókn hennar var framkvæmd tveggja þrepa 

klasagreining og voru klasarnir myndaðir út frá kyni, aldri, tekjum og menntun. Mikill 

meirihluti þátttakanda voru konur og bera klasarnir þess merki. Í töflu 6 má sjá einkenni 

hvers klasa fyrir sig.  
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Tafla 6. Fimm klasar Íslenskra neytenda eftir kauphegðun og áherslum (Auður Hermannsdóttir, 2016) 

Klasar Kauphegðun og áherslur  

Háskólamenntaðar konur á 
aldrinum 36 til 45 ára með 
heimilistekjur frá 400 til 799 
þúsund á mánuði  

Finnst skemmtilegt að versla eru ekki hvatvísar en 
verða töluvert ringlaðar vegna margra valkosta. Leggja 
í meðallagi áherslu á gæði og ekki mikla áherslu á 
vörumerki en eru þó tryggar sínum vörumerkjum. 
Einnig leggja töluverða áherslu á fjölbreytni og 
nýjungar en miðlungs áherslu á tísku. Áhersla á 
fjölbreytni í verslanavali er í meðallagi 

Háskólamenntaðar konur á 
aldrinum 36 til 45 ára með 
heimilistekjur frá 800 þúsund 
eða hærri á mánuði  

Leggja töluverða áherslu á tísku, nokkra áherslu á 
vörumerki og eru tryggar sínum vörumerkjum. Finnst 
hvorki skemmtilegt né leiðinlegt að versla og eru í 
meðallagi hvatvísar. Ringlun vegna margra valkosta er 
einnig í meðallagi. Leggja meðal áherslu á gæði, 
fjölbreytni og nýjungar sem og fjölbreytni í 
verslanavali.  

Háskólamenntaðar konur á 
aldrinum 35 ára og yngri 
með heimilistekjur frá 400 
þúsund eða minna á mánuði  

Leggja töluverða áherslu á tísku, fjölbreytni og 
nýjungar. Finnst skemmtilegt að versla, verða töluvert 
ringlaðar vegna margra valkosta og töluvert hvatvísar. 
Leggja ekki áherslu á vörumerki en eru þó tryggar 
sínum vörumerkjum. Áhersla á gæði er í meðallagi og 
jafnframt er er lögð miðlungsáhersla á fjölbreytni í 
verslanavali  

Háskólamenntaðir karlar á 
aldrinum 46 ára og eldri með 
heimilistekjur frá 800 þúsund 
eða hærri á mánuði  

Leggja mikla áherslu á gæði og töluverða áherslu á 
vörumerki almennt og eru tryggir sínum vörumerkjum. 
Finnst ekki sérstaklega skemmtilegt að versla. Þeir eiga 
það til að vera hvatvísir en verða ekki ringlaðir vegna 
margra valmöguleika. Leggja miðlungsáherslu á tísku 
fjölbreytni og nýjungar auk þess sem áhersla á 
fjölbreytni í verslanavali er í meðallagi.  

Konur á aldrinum 45 ára og 
eldri með grunn- eða 
framhaldsskólapróf og 
heimilistekjur frá 400 til 799 
þúsund á mánuði 

Leggja mikla áherslu á gæði, fjölbreytni og nýjungar. 
Eru nokkuð hvatvísar og verða gjarnan ringlaðar vegna 
margra valkosta, leggja litla áherslu á vörumerki 
almennt en eru tryggar sínum vörumerkjum. Áhersla á 
skemmtun er í meðallagi og þær leggja miðlungs 
áherslu á tísku og fjölbreytni í verslanavali.  

 

Hafa ber í huga að þessir kauphegðunarstílar eru almenns eðlis. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að hegðun neytenda getur verið mismunandi eftir  því hvaða vöruflokk um ræðir 

(Bauer o.fl., 2006). Engu að síður gefur rannsókn Shridhar (2020) góða heildarmynd af 

ráðandi kauphegðunarstílum og vísbendingar varðandi áherslur og hvata kaupa.  
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir og aðferðarfræði sem notuð voru 

við rannsókn þessa. Í kjölfarið verður mælitæki rannsóknar útskýrt og ástæður sem liggja 

að baki þess að tiltekið mælitæki varð fyrir valinu. Loks verður greint frá framkvæmd 

rannsóknar og úrtak þátttakenda skilgreint.  

Gagnaöflun verkefnis var tvískipt. Annarsvegar var notast við eigindlegar (e. 

qualitative) rannsóknaraðferðir í formi greiningar á fyrirliggjandi gögnum. Markmið 

eiginlegra aðferða er til að mynda að túlka og greina félagslega þætti og öðlast dýpri 

skilning á samfélagslegum aðstæðum (Esterberg, 2002). Sú gagnaöflun var nýtt í þeim 

hluta rannsóknar sem snýr að PESTEL og TASK greiningu. Í eðli sínu byggja eigindlegar 

rannsóknaraðferðir á túlkun höfundar á fyrirliggjandi gögnum og því er mögulegt að 

niðurstöður geti endurspeglað viðhorf höfundar í garð viðfangsefnis.  

Hins vegar var stuðst við megindlegar (e. quantitative) rannsóknaraðferðir í formi 

spurningarlista við rannsókn á kaupákvörðunarstílum neytanda á kjötvörumarkaði. 

Megindlegar aðferðir eru notaðar í félagsvísindum með þeim tilgangi að útskýra viðhorf 

eða hegðunarmynstur einstaklinga. Þá er hópur einstaklinga rannsakaður og gerð tilraun 

til að flokka þá í hópa eftir hegðun eða viðhorfi með það markmið að álykta um þýði 

rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Aðferðin byggir á tölulegum gögnum og 

tilvalið að notast við spurningarlista við slíka gagnaöflun. Megin markmið rannsóknar er 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum og tilgátum. Rannsóknarspurning 1 (R1): 

Benda kaupákvarðanir neytenda til þess að grundvöllur sér fyrir milliliðalausri sölu 

kjötafurða frá bónda til neytanda? Rannsóknarspurning 2 (R2): Hvaða þætti íslensks 

kjötvörumarkaðs ættu bændur að leggja áherslu á varðandi hugsanlega milliliðalausa 

inngöngu á kjötvörumarkað?  

Tilgátur rannsóknar eru fimm. Tilgáta eitt (T1): Mismunandi þættir kauphegðunarstíla 

hafa áhrif á hvort neytendur eru tilbúnir til að borga meira fyrir kjöt sem kemur beint frá 

bónda. Tilgáta tvö (T2): Vörumerkjatryggð hefur áhrif á hvort neytendum finnst vistvænt 

að kaupa kjöt úr nærumhverfi. Tilgáta þrjú (T3): Búseta hefur áhrif á vilja til að kaupa kjöt 

milliliðalaust. Tilgáta fjögur (T4): Þeim hærri nýjungagirni þeim líklegri er neytandi til að 

nota vefverslun til að kaupa kjöt í framtíðinni. Tilgáta fimm (T5): Neytendur sem hafa háa 
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verðvitund eru líklegri til að leggja áherslu á að styrkja lítil eða staðbundin fyrirtæki og 

framleiðendur 

3.1 Mælitæki 

Spurningarlisti rannsóknarinnar var gerður samkvæmt CDMS mælitæki Bauer o.fl. (2006) 

í þeim tilgangi að mæla kauphegðunarstíla á íslenska kjötvörumarkaðnum.  

Eins og áður hefur komið fram var mælitæki Bauer o.fl. (2006) þróað út frá eldra 

mælitæki Sproles og Kendall (1986), CSI. Helsta gagnrýni fræðimanna á mælitæki Sproles 

og Kendall (1986) er sú að mælitækið gefi of víða mynd af kauphegðun og geri ekki ráð 

fyrir vöruaðild neytenda (Bauer o.fl., 2006; Lysonski, Durvasula, og Zotos, 1996; Nayheen 

og Casidy, 2015; Durvasula, Lysonski og Andrews, 1993). Bauer o.fl. (2006) sýndu fram á 

í rannsókn sinni að samband er á milli kaupákvörðunarstílar og vöruaðildar. Það þýðir að 

hver neytandi hefur mismunandi kaupákvörðunarstíl eftir hvaða vöruflokk um ræðir en 

ekki með einn stíl sem hann fylgir almennt. Rannsókn Bauer o.fl. (2006) leiddi einnig í ljós 

að mælitæki þeirra virtist henta vel vörum með miðlungs skuldbindingu og miðlungs 

fjárhagslegan kostnað. Þarf að leiðandi varð CDMS mælitæki fyrir valinu í þeim tilgangi að 

rannsaka kauphegðun neytanda á kjötvörumarkaði. Spurningarlisti Bauer o.fl. (2006) var 

þýddur á íslensku og aðlagaður að viðfangsefni rannsóknar. Stuðst var við aðrar þýðingar 

frá íslenskum rannsóknum (Auður Hermansdóttir, 2016), auk þess sem þýðing var borin 

undir þrjá einstaklinga með mismunandi bakgrunn. Í þeim tilgangi að fá uppbyggilega 

gagnrýni og kanna hvaða skilning einstaklingar með mismunandi bakgrunn lögðu í 

þýðingu spurningarlistans. Spurningalistinn var einnig sendur út á ensku, í þeim tilgangi 

að ná einnig til þeirra neytenda sem ekki lesa íslensku.  

Áður en þáttakandi hófst við að svara spurningalista var viðkomandi kynnt 

viðfangsegni rannsóknar, tekið fram að svörun væri órekjanleg og fyllsta trúnaðar yrði 

gætt við gagnavinnslu. Spurningalistinn samanstendur af 35 spurningum. Fyrstu tvær 

spurningarnar voru til þess ætlaðar að komast að hvort þátttakandi væri hæfur til að taka 

þátt. Að því leyti að komast að því hvort viðkomandi keypti kjöt almennt. Síðan voru settar 

fram átta almennar spurningar sem tengdust tilgátum rannsóknar. Þar eftir kom CDMS 

spurningarlistinn, þar voru 21 fullyrðing sett fram á fimm punkta Linket kvarða. 

Svarmöguleikar voru; (1) Mjög ósammála, (2) ósammála, (3) hvorki né, (4) sammála og (5) 
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mjög sammála. Í lokin voru 4 bakgrunnsspurningar. Sjá má kynningartexta og 

spurningarlista í heild sinni í viðauka.   

Eins og önnur rannsóknarspurning gefur til kynna, verður markaðurinn greindur í þeim 

tilgangi að koma auga á þá þætti sem nauðsynlegt er að gera ráð fyrir áður en haldið er 

inn á kjötvörumarkað. Miðað við sterka stöðu stærstu fyrirtækja á markaði, regluverk hins 

opinbera varðandi matvælaframleiðslu, smæðar íslensks markaðs og áberandi áskoranir 

í fjærumhverfi vegna Covid-19 var ákveðið að greina markaðinn með PESTEL greiningu og 

TASK greiningu. PESTEL greining er mælitæki sem flokkar og greinir fjærumhverfi 

fyrirtækja. Það eru þættir sem fyrirtækið getur haft litla sem enga stjórn eða áhrif á. Slíkir 

þættir geta bæði verið ógnanir og tækifæri fyrir fyrirtæki. PESTEL er sérstaklega gott þegar 

fyrirtæki hyggjast sækja á nýjan markað eða koma með nýja vöru á markað (Rothaermel, 

2019). Grunnur markaðsumhverfis er lagður með PESTEL greiningu en kafað verður enn 

dýpra með TASK greiningu. Sú greining er rammi til þess að greina áhrifaþætti í 

nærumhverfi fyrirtækja sem standa samt sem áður utan rekstur þeirra. Greindir eru þeir 

þættir nærumhverfis sem fyrirtækið getur mögulega haft áhrif á með markaðsaðgerðum 

sínum (Keller og Kotler, 2016).  

3.2 Þátttakendur og framkvæmd rannsóknar  

Markmið spurningalistans var að greina kauphegðunarstíla á kjötvörumarkaði hjá 

einstaklingum sem kaupa kjöt. Þýði rannsóknar var því allir sem versla kjöt á Íslandi. Úrtak 

rannsóknar var rafrænt hentugleikaúrtak takmarkað við 18 ára aldur. Ástæða þess að 

ákveðið var að takmarka við 18 ára aldur var að meiri líkur eru á því að einstaklingur sem 

náð hefur þeim aldri komi að innkaupum heimilis. Einstaklingar, 18 ára eða eldri, sem ekki 

kaupa kjöt voru beðnir um að svara ekki spurningalista. Ljóst er að þýði rannsóknar er 

fjölbreytt og því ákveðið að nota fjölbreyttan vettvang við gagnaöflun. Samfélagsmiðillinn 

Facebook varð fyrir valinu, þar sem notendur eru á öllum aldri og auðvelt fyrir 

þátttakendur að deilda rannsókn. Þátttakendur voru hvattir til að deila rannsókn að 

lokinni þátttöku í þeim tilgangi að ná til sem flestra. Alls tóku 545 þátt í könnuninni, 

kynjahlutfall þátttakenda var 64% konur og 36% karlar. Flestir voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu og fæstir á Vestfjörðum. Flestir þátttakenda voru með laun á bilinu   

501-700 þús.kr og algengast var að þátttakendur voru á aldursbilinu 26-35 ára.  Sjá nánari 

niðurstöður varðandi búsetu, meðallaunum og aldursdreifingu þátttakenda í töflu 7.  
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Tafla 7. Þátttakendur 

 

 

Vert er að taka fram að vettvangur rannsóknar er samfélagsmiðill og hentugleikaúrtak 

sem sent er út á slíkum miðli getur gefið skakka mynd af skilgreindu þýði. Spurningalisti 

var settur upp í forritinu QuestionPro og hlekkur inn á könnun sendur út á Facebook. Virk 

gagnaöflun stóð yfir frá 3. október 2020 til 22. nóvember 2020, svarhlutfall þeirra sem 

opnuðu könnun var 76,1% og meðal tími var 7 mínútur.  

3.3 Greining gagna og úrvinnsla  

Greining og úrvinnsla gagna fór fram í forritinu SPSS, þar sem niðurstöður 

spurningakönnunar voru greindar og áreiðanleiki gagnanna kannaður. Hér verður ferli 

gagnagreiningar og úrvinnslu þeirra lýst. 

Við greiningu frumgagna sem fengust úr spurningakönnun kom til álita að vigta gögn 

eftir kyni og aldri, einnig kom til greina að útiloka þau svör sem reyndust óeðlileg. Við 

úrvinnslu gagna var ákveðið að eiga ekki við göngin að öðru leyti en að eyða út ógildum 

svörum og snúa þurfti gildum tveggja spurninga við í mælitæki.  

Lýsandi tölfræði var notuð til að fá lýsandi mynd af niðurstöðum. Það var gert með 

hefðbundnum hætti í SPSS með því að rannsaka meðaltal, staðalfrávik og fjölda svara. 

Þáttagreining með hornréttum snúning (e. varimax orthogonal rotation) var framkvæmd 
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í þeim tilgangi að sjá fylgni þátta í greiningu. Til að staðfesta að stærð úrtaks væri 

ásættanleg var framkvæmd KMO próf (e. keiser-meyer-olkin) svo reyndist vera. Varðandi 

þáttagreiningu var ákveðið að takmarka hana við fjóra þætti til að geta greint gögn eftir 

mælitæki CDMS. Þáttagreining án takmarkana sýndi fimm þætti. Fjögurra þátta greining 

hafði eigingildi hærri en 1 útskýrði 50,7% dreifingu gagnanna. Til að ganga úr skugga 

áreiðanleika hvers þáttar var framkvæmt áreiðanleikapróf með alfastuðli (e. cromback 

alpaha). Notast var við einhliða dreifigreiningar (e. ANOVA) í þeim tilgangi að rannsaka 

fylgni þátta og annarra fullyrðinga og eftiráprófið Hochber‘s GT2 var talið viðeigandi 

eftirápróf þar sem prófið er ákjósanlegt til að staðfesta milli hvaða þátta sé marktækur 

munur þegar ekki eru jafn margir í hverjum hóp fyrir sig.  

 Helstu takmarkanir rannsóknar eru þær að neðri mörk rannsóknar gætu verið heldur 

lág þau voru miðuð við 18 ára aldur. Einnig verður tenging höfundar við bændasamfélagið 

að teljast til takmörkunar rannsóknar. Sérstaklega að því leyti að gagnaöflun fór fram á 

samskiptamiðlinum Facebook. Þátttakendur voru hvattir til að deila könnuninni og verður 

því að teljast líklegt að tengslanet höfundar gæti litað hverjir fengu senda könnunina og 

niðurstöður gætu því verið eftir því. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið ítarlega yfir niðurstöður hverrar greiningar fyrir sig. Fyrst verður farið yfir 

niðurstöður PESTEL greiningar, þar eftir niðurstöður TASK greiningar og í lokinn verður til 

umfjöllunar niðurstöður CDMS . 

4.1 Niðurstöður greiningar fjærumhverfis  

Mikil umræða hefur skapast varðandi það að landbúnaður Íslands standi á krossgötum 

um þessar mundir. Fæðuöryggi og atvinnusköpun hefur leitt þá umræðu bæði meðal 

hagmunaaðila og stjórnenda. Í kjölfar heimsfaraldurs hefur nýsköpun sérstaklega verið til 

umræðu. Stjórnvöld horfa til endurreisnar atvinnulífs og efnahagskerfis á grundvelli 

nýsköpunar og atvinnuþróunar. Áherslur til neytenda um að velja íslenskt í þeim tilgangi 

að halda hjólum innlendrar verslunar og framleiðslu gangandi er einnig áberandi. Hér 

verður farið yfir hvern þátt PESTEL greiningar fyrir sig.  

4.1.1 Pólitíska umhverfi íslenska kjötvörumarkaðsins  

Ísland er lýðveldisríki með þingbundinni stjórn, hvert kjörtímabili er 4 ár og alþingi skipa 

63 þingmenn frá 6 kjördæmum. Æðsta embætti ríkisstjórnar er forsætisráðherra og 

ríkisstjórnin ber ábyrgð gagnvart Alþingi sem ber jafn fram löggjafarvald. Pólitískur 

stöðugleiki Íslands verður að teljast viðunandi, þrátt fyrir að ríkisstjórn hafi ekki setið af 

sér heilt kjörtímabil árið 2009 og 2016.  

Pólitískir þættir sem hafa áhrif á kjötvörumarkað á Íslandi tengjast helst innflutningi á 

erlendum landbúnaðarafurðum og aðgerðum til að viðhalda samþykktum 

samkeppnisvettvangi landbúnaðarafurða. Uppbygging ráðuneyta, skipan í nefndir og 

stýrihópa hafa vissulega áhrif sem og stefna stjórnvalda hvað varðar áherslur á styrkingu 

og uppbyggingarstefnu íslensk efnahagslífs. Hér verður farið yfir þá pólitísku þætti sem 

snerta kjötvörumarkað á Íslandi.  

Óhætt er að fullyrða að pólitískar ákvarðanir og stefnur einkennist af áhrifum Covid-

19 árið 2020. Heimsfaraldurinn hefur haft mikil áhrif á pólitískt umhverfi Íslands og 

yfirvofandi efnahagskreppa setur mark sitt á stefnur, styrkingu og samstöðu samfélagsins. 

Matvælaöryggi og styrking innviða efnahagskerfisins með áherslu á innlenda framleiðslu, 

nýsköpun og sjálfbærni hefur verið í brennidepli hagsmunaaðila og stjórnvalda. Í því 

samhengi undirrituðu Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 
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Guðfinna Harpa Árnadóttir, formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, samkomulag um 

tilraunaverkefni um heimaslátrun í júní 2020. Markmið verkefnisins er að leita leiða til að 

auðvelda bændum löglega heimaslátrun til markaðssetningar. Tilgangur verkefnis er að 

bæta afkomu bænda, stuðla að betri dýravelferð og styrkja tengingu neytenda og 

frumframleiðanda matvæla (Stjórnarráð Íslands, á.á.c). Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra tekur að verkefnið sé mikilvægt skref í átt að því að auka frelsi 

bænda til verðmæta- og nýsköpunar og framþróunar landbúnaðar. Verkefnið fór vel af 

stað og 35 býli tóku þátt, fyrirkomulag var þannig að bændur slátra heima og 

heilbrigðisskoðun framkvæmd af dýrlæknum Matvælastofnunar (Stjórnarráð Íslands, 

2020, 18. september). Niðurstöður liggja ekki fyrir þegar þessi orð eru skrifuð en ætla má 

að niðurstaðan geti litað pólitískt landslag og stefnur til alþingiskosninga árið 2021. 

Auk þess að standa fyrir tilraunaverkefni um heimaslátrun hefur ríkisstjórn sett á 

laggirnar Matvælasjóð. Eins og áður hefur komið fram var mikil pólitísk samstaða að 

stofnun sjóðsins. Sjóðurinn veitir styrki til þróunar og nýsköpunar til framleiðslu matvæla 

úr landbúnaði og sjávarútvegi. Leggur höfuðáherslu á stuðning við uppruna 

framleiðslunnar með það markmið að gera íslenska matvælaframleiðslu sjálfbærari, efla 

nýsköpun og auka möguleika til verðmætasköpunar (Stjórnarráð Íslands, á.á.b). 

Matvælasjóði barst rúmlega 250 umsóknir og í kjölfarið féllst ríkisstjórn á að auka 

fjárfestingu til sjóðsins um 250 milljónir til viðbótar þeim 500 milljónum sem var ákveðið 

að veita í sjóðinn við opnun hans (Stjórnarráð Íslands, 2020, 2. október). Þessi þróun og 

vilji ríkisins að styrkja frumframleiðendur í frumkvöðla starfsemi sinni er óneitanlega af 

hinu góða fyrir framþróun matvælaframleiðslu við upprunastað. Hins vegar hefur stefna 

ríkisins varðandi heimaslátrun bænda og rétt þeirra til að markaðssetja afurðir sínar með 

beinum hætti til neytenda verið til umræðu og gagnrýni. Fyrrverandi forstjóri MATÍS, 

Sveinn Margeirsson (2020, 21. október) bendir á að neikvæð umfjöllun Matvælastofnunar 

og ákærur á hendur frumkvöðla í landbúnaði er þvert gegn stefnu Matvælastofnunar 

hvað varðar markmið Matvælalaga um gæði, öryggi og heilnæmi (Lög um matvæli nr. 

93/1995). Vísað er þá í upplifun frumkvöðla að eftirlitsstöðvar vegi að starfsemi þeirra 

með ákærum áður en skynsamur millivegur sé fundinn í frumkvöðlastarfi og eftirlit. 

Varðandi eftirlitskostnaðinn verður einnig það að teljast undarlegt að frumkvöðlar og stór 

framleiðslufyrirtæki séu sett undir sama hatt. Að því leyti að þau þurfa að greiða 

samskonar eftirlitskostnað. Ætla mætti að eftirlitskostnaður ætti vera í samræmi við 
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umfang framleiðslu og raunverulega áhættu. Í raun ber eftirlitið ekki ábyrgð á því að 

matvæli á markarði séu í réttum gæðum eða örugg, það er fyrst og fremst framleiðandinn 

sem ber þá ábyrgð. Vissulega er nauðsynlegt að sinna eftirliti og gera það vel en til þess 

að hindra ekki frumkvöðla sem vilja byrja smátt og þróa vöru sína þarf að endurskoða 

hvernig eftirliti er háttað. Á byrjunarstigi nýsköpunar ráða fæstir aðilar við að ráðast í 

miklar fjárfestingar þar sem ekki er ljóst hverskonar árangri starfsemin skilar.  

Hörð gagnrýni í garð ríkisstjórnar hefur komið frá Bændasamtökum Íslands (BÍ), 

þingmönnum og öðrum hagsmunaaðilum um meint brot á tollalögum varðandi 

innflutning á landbúnaðarvörum. Ósamræmi hefur verið tilkynnt frá 2017 en umræðan 

náð hámarki nýverið í kjölfar Covid-19 og yfirvofandi efnahagskreppu. Meint brot hafa 

verið í meðferð hjá Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Þar sem misræmi hefur 

komið fram í útflutningstölum ESB á landbúnaðarafurðum til Íslands og innflutningstölum 

tollyfirvalda á Íslandi. Misræmið fellst í því að meira magn virðist koma til landsins en tölur 

Evrópusambandsins segja til um. Á sama tíma hefur mikið magn tollfrjálsra 

landbúnaðarvara verið flutt inn frá ESB (Hörður Kristjánsson, 2020, 6.nóvember). Slíkur 

brestur er alvarlegt mál þar sem hann getur haft áhrif eða skekkt upplýsingar um inn- og 

útflutning sem eru grundvallarforsendur viðskiptsamninga eða stefnumótunar ríkisins. 

Auk þess tapar ríkissjóður tekjum vegna rangrar tollunnar við innflutning, grafið er undan 

samkeppnishæfni landbúnaðarframleiðanda sem skilar sér í lægra afurðarverði til bænda 

og hringrás íslenska efnahagslífsins sem grundvallast á innlendri framleiðslu og verslun 

veikist. Samkvæmt fjármála- og efnahagsráðherra, Bjarna Benediktssyni, er málið í 

rannsókn og hefur ráðuneytið stofnað til starfshóp til að rýna í meint brot. Gunnar 

Þorgeirsson formaður BÍ (2020, 8. október) bendir á að miðað við allar aðgerðir sem ráðist 

hefur verið í til að vernda íslenskt atvinnulíf og áherslu á að neytendur velji íslenskar vörur 

er furðulegt andvaraleysi gagnvart verndun íslenskar framleiðslu með þeim hætti sem lög 

og stefna ríkis gera ráð fyrir. Ljóst er að mikilla hagsmuna er að gæta fyrir ríkissjóð, 

neytendur og landbúnaðarframleiðendur.  

Á haustmánuðum 2020 kemur fram í tilkynningu Stjórnaráðsins að tillaga um að ný 

landbúnaðarstefna skuli liggja fyrir í lok mars 2021 (Stjórnarráð Íslands, á.á.d). Í 

verkefnastjórn sem skipuð var af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og í tengslum við 

vinnu hópsins um endurskoðun búvörusamninga er höfð að leiðarljósi 
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sviðsmyndagreining KPMG um framtíð landbúnaðar til ársins 2040. BÍ vakti athygli á því 

að verkefnastjórn sé ekki leidd af sérfræðingi úr landbúnaðargeiranum og í raun enginn í 

nefndinni sérfræðingur þegar kemur að landbúnaði (Hörður Kristjánsson, 2020 16. 

október). Ljóst er samkvæmt sviðsmyndagreiningu KPMG (2019) að landbúnaður standi 

á krossgötum og mótun landbúnaðarstefnu verður að vera samvinnuverkefni stjórnvalda, 

bænda, neytanda og atvinnulífsins. Við mótun landbúnaðarstefnu leggur verkefnastjórn 

til að farið verður eftir fjórum meginþáttum. Í fyrsta lagi, með öflugum landbúnaði skal 

Ísland vera leiðandi í framleiðu á heilnæmum landbúnaðarafurðum með sérstakri áherslu 

á fæðu- og matvælaöryggi og samkeppnishæfum rekstrarskilyrðum í sátt við umhverfi og 

samfélag (KPMG, 2019). Í öðru lagi verði byggðarfesta verði tryggð með nýtingu tækifæra 

í nýsköpun og vöruþróun með áherslu grænna lausna, matamenningu og sjálfbærni 

(KPMG, 2019). Í þriðja lagi að menntun, rannsóknir og þróun mótist af hæfilegi 

samþættingu fræðilegrar viðfagsefna og ráðgjafar í þágu þeirra sem stunda landbúnað og 

vinnslu afurða (KPMG, 2019). Í fjórða lagi er lögð áhersla að dregið verið úr 

umhverfisáhrifum og stuðlað að verndun, endurheimt og nýtingu landsvistkerfa í 

samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (KPMG, 2019). Í frumvarpi til fjárlaga 

fyrr 2021 koma fram áform ríkisstjórnar um aukin framlög til jöfnunar dreifikostnaðar 

raforku, jarðstrengjavæðingu og þrífösun dreifikerfis raforku. Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, segir að þessi verkefni styðja 

við þá stefnu að tryggja öllum landsmönnum jafnan aðfanga að raforku. Reynsla af 

miklum vetrarhörkum gera okkur ljóst að innviðir eru í viðkvæmri stöðu og aðstaða 

landsmanna ólík gagnvart orkuöryggi og orkuverði. Verði frumvarpið að veruleika getur 

orkuverð og oruöryggi vissulega rennt stoðum undir nýsköpunarverkefni sem krefjast 

orkunotkunar og öryggi varðandi búsetu utan þéttbýliskjarna tryggara (Stjórnarráð 

Íslands, á.á.d).  

Varðandi sveitarstjórnarpólitíkina hafa sveitarfélög reynt að láta til sín taka varðandi 

vermæta og nýsköpun í landbúnaði sem grundvöll aukinna atvinnutækifæra og 

byggðarþróunar. Nýsköpun í norðri (NÍN) er gott dæmi um framtak sveitarfélaga til að 

efla verðmætasköpun og styrkja atvinnuþróun í gegnum nýsköpun. Verkefnið er 

samstarfsverkefni Skútustaðarhrepps og Þingeyjarsveitar þar sem til stendur að sameina 

sveitafélögun hafa sveitarstjórar sett það markmið að ímynd nýs sveitarfélags myndi 

einkennast af stefnu sinni varðandi samspils náttúruverndar og verðmætasköpunar í 
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atvinnulífinu. Þar sem staðbundin reynsla og þekking á náttúru og auðlindum hennar 

verði sett í samhengi við framsækna þekkingu og menntun (Þingeyingur, á.á.). Markmið 

verkefnisins er að búa sveitafélög undur að vinna með samfélags- og tækin breytingum í 

þeim tilgangi að efla atvinnulíf og búsetu á sjálfbæran hátt. Miðað við áherslur 

verkefnahóps varðandi nýja landbúnaðarstefnu er von að fleiri sveitarfélög fylgi þessu 

fordæmi. Eflaust eru fleiri sveitarfélög að undirbúa eða komin af stað með þróun 

samstarfsverkefna á borð við NÍN (Þingeyingur, á.á.).  

4.1.2 Efnahagslegt umhverfi  

Efnahagskerfi Íslands er blandað hagkerfi, þar sem sum gæði (vörur eða þjónusta) eru 

framleidd og úthlutuð af hinu opinbera og í bland við önnur gæði sem framleidd eru af 

einkaaðilum á frjálsum markaði. Fjármála- og efnahagsráðuneytið er ábyrgt varðandi 

hagstjórn, stefnumótun í efnahagsmálum og mál er varða efnahagsstefnu ríkisstjórnar 

sem snúa að fjármálastöðuleika og gjaldeyrismálum. Stefnumótun í efnahagsmálum 

hefur það markmið að stuðla að stöðuleika efnahagskerfis og lífskjörum (Stjórnarráð 

Íslands, á.á.e). Verg landsframleiðsla Íslands frá 2015 til 2019 hefur verið í jákvæðum vexti 

og Í mynd 4 má sjá verga landframleiðslu og vergar ráðstöfunartekjur miðað við 

verðvísitölu á því tímabili. 

 

Mynd 4. Vísitölur landsframleiðslu og einstakra þátta (Hagstofa Íslands, 2020, 16. nóvember). 
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Neikvæðar efnahagslegar afleiðingar í kjölfar Covid-19 lýsa sér meðal annars á þann hátt 

að landaframleiðsla, atvinnuleysi og vöru- og þjónustujöfnuður vergrar landsframleiðslu 

taki töluvert högg. Á meðan vísitala neysluverðs á eftir að haldast stöðug, samkvæmt 

þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Mynd 5 sýnir nokkra lýsandi þætti þjóðhagsspá Hagsstofu 

Íslands (Marínó Melsted, 2020). Spáin gerir ráð fyrir að verg landsframleiðsla dragist 

saman um 8,4% áið 2020, sem er mesti samdráttur á lýðveldistímanum. Rekja má slæmar 

horfur til lömunar samgangna milli landa auk takmarkanna innanlands í kjölfar Covid-19 

(Marínó Melsted, 2020). 

 

Mynd 5. Þjóðhagsspá nokkrir þættir (Hagstofa Íslands, 2020, 10.nóvember).  

Sökum aukins atvinnuleysis hefur ríkisstjórn langt mikla áherslu á nýsköpun til 

verðmætasköpunar og atvinnuþróunar. Auk þess hafa ríkisstjórn og einkaaðilar lagt mikla 

áherslu á framleiðslu og verslun innanlands. Ljóst er að þessi þróun mun hafa mikil áhrif 

á stöðu kjötframleiðanda á Íslandi. Erna Bjarnadóttir (2020, 18. október) fjallar um í grein 

sinni í Bændablaðinu að innflutningur kjöts virðist stöðugt aukast. Árið 2010 var 

markaðshlutdeild innflutts kjöts tæp 5% en árið 2017 er hún komin upp í tæp 25%. Þessar 

tölur eru eingöngu fyrir innflutt kjöt en ekki unnar kjötvörur á borð við álegg. Hár 

framleiðslukostnaður íslenskra landbúnaðarvara og samkeppni við innflutning erlendra 

landbúnaðarafurða er helsta ógn frumframleiðanda. Sérstaklega í kjölfar efnahagslegra 

afleiðinga og þrenginga sökum Covid-19. Þau neikvæðu áhrif af samkeppni við innflutning 
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lýsa sér á þann hátt að verslanir sem selja innfluttar kjötafurðir hafa einfaldlega meiru að 

tapa þegar nálgast síðasta söludags innfluttra afurða. Sökum þess að ekki er hægt að skila 

innfluttri afurð aftur til upprunalegu afurðastöðvar líkt og tíðkast með afurðir sem 

framleiddar eru innanlands. Hvati söluaðila er því töluvert meiri að selja innflutt kjöt áður 

en það rennur út til þess að þeir sitji ekki uppi með vöruna og kostnað við að farga henni. 

Slíkt leiðir af sér verðlækkanir eða afsláttartilboð til að koma vörunni í sölu og því virðist 

sem svo að söluverð innfluttra afurða til neytenda stjórni verði til neytenda á innlendri 

framleiðslu. Þar sem innlenda kjötinu er einfaldlega skilað aftur til afurðastöðva og engin 

raunveruleg áhætta fyrir verslun að sitja upp með birgðir sem ekki seljast. Afleiðing þess 

er því minni sala innlendra afurða, þar sem sölustöðvar taki enga áhættu á að sitja uppi 

með kostnað af útrunni innlendri afurð en taka þá áhættu með þá afurð sem flutt er inn. 

Slíkt fyrirkomulag leiðir af sér lægra afurðaverð til frumframleiðanda. Landssamtök 

sauðfjárbænda greina frá því að árið 2019 að afurðaverð til íslenskra bænda sé það lægsta 

í Evrópu og lambakjöt hefur ekki fylgt almennri verðþróun. Lægsta afurðaverð er þá í 

Rúmeníu þar sem framleiðendur fá 479 krónur fyrir hvert kíló og hæðst er að í Frakklandi, 

1.035 kr. Á Íslandi var meðalverð til bænda 468 krónur fyrir hvert kíló (Unnsteinn Snorri 

Snorrason, 2020, 6. ágúst).  Greint hefur verið frá aðgerðum ríkisstjórnar til aukins frelsis 

bænda að vinna og markaðssetja sína eigin afurð og selja hana beint til neytenda. 

Samkeppnishæfni er engu að síður áhyggjuefni framleiðanda þar sem samkeppnisstaða 

þeirra virðist ekki vera á þeim grundvelli sem samþykkur hefur verið af stjórnvöldum. 

Vísað er hér til þeirrar gagnrýni á hendur yfirvalda varðandi afgreiðslu innfluttra 

landbúnaðarafurða og rangrar tollflokkunar.  

Markaðsstraumar benda til aukinnar áherslu neytenda á traust, upprunaleika og 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Auk þess er heilsusamlegur lífstíll, tilgangur fyrirtækja  

og tæknilausnir varðandi aðgengi og samskipti mikilvægur þáttur þegar kemur að vali 

neytenda. Miðað við þessar áherslur virðist vera tækifæri fyrir bændur að nálgast 

neytendur á annan hátt en tíðkast hefur. Hingað til hefur samband neytenda og bænda 

nánast alfarið farið fram í gegnum þriðja aðila. Í því samhengi er mikilvægt er að rannsaka 

hverskonar nálgun og tenging bænda við neytendur henti best. Nánar um þær áherslur 

verður fjallað í samfélagsþætti greininga og í TASK greiningu. Lykilatriði í þróun þess 

vettvangs er aðkoma stjórnvalda þar sem regluverk varðandi heimavinnslu og 

markaðssetningu afurða milliliðalaust frá bændum til neytenda hefur verið strangt og 



 

55 

kostnaðarsamt. Frumkvæði og aðgerðir stjórnvalda varðandi heimaframleiðslu og 

matvælaþróun frumframleiðenda hefur fallið í góðan jarðveg til að mynda fjöldi umsókna 

í Matvælasjóð og aukning á fjárveitingu í hann frá stjórnvöldum.  

Covid-19 hefur einnig haft veruleg áhrif á komur ferðamanna til landsins og aðgerðir 

ríkisstjórnar varðandi samkomutakmarkanir hafa einnig haft áhrif á daglega neyslu 

landsmanna. Sérstaklega að því leiti að veitingastaðir og hótel hafa þurft að loka eða 

skerða starfsemi sína verulega. Sú þróun hefur vissulega haft sitt að segja um afurðaverð 

kjötframleiðanda. Ef við lítum á komur ferðamanna um Keflavíkurflugvöll á fyrstu 10 

mánuðum 2019 komu 2.252.155 farþegar til landsins miðað við 591.878 farþega fyrir 

fyrstu 10 mánuði árið 2020 (Hagstofa Íslands, á.á.). Atvinnu og nýsköpunarráðuneytið 

greindi frá miklum samdrætti í kjötsölu sumarið 2020 sem nam 9,1%, síðastliðna 12 

mánuði hefur neysla einnig dregist saman um 4%. Þessi þróun er sambærileg og þróun í 

öðrum Evrópuríkjum í kjölfar Covid-19 og fækkunar umsvifa í ferðaþjónustu vegna 

lokunar landamæra viða um heim (Hörður Kristjánsson, 2020, 5. nóvember). Auk þess 

stefnir í að neysla kjötafurða innanlands dragist enn frekar saman, þar sem umsvif 

veitingastaða og hótela mun væntanlega bíða enn alvarlegri hnekki vegna 

samkomutakmarkanna og áframhaldandi lokunum.  

4.1.3 Samfélagslegt umhverfi  

Íbúar landsins 1. janúar 2020 voru 364.134 og er það 2% fjölgun miðað við 1. janúar 2019, 

innflytjendur eru 15,2 % af mannfjölda Íslands. Fjölmennasta sveitarfélagið er Reykjavík 

og það fámennasta er Árneshreppur á Ströndum, í upphafi árs bjuggu 342.501 í þéttbýli 

og í dreifbýli og smærri byggðarkjörnum bjuggu 21.633. Íbúar í strjálbýli (50-199 íbúa) búa 

aðeins 1% landsmanna (Brynjólfur Sigurjónsson og Guðrún Berta Stefánsdóttir, 2020). Af 

öllum íbúum Íslands er kynjahlutafllið 51,3% karlar og 48,6% konur. Heildar tekjur 

einstaklinga voru að jafnaði 573.000 krónur árið 2019 (Brynjólfur Sigurjónsson og Guðrún 

Berta Stefánsdóttir, 2020). Heilsufar íbúa er almennt gott, rúmlega 75% landamanna var 

við góða heilsu árið 2018 og ef litið er til langvarandi veikinda glíma 32,2% landsmanna 

við slík veikindi. Það er í samræmi við heilsufar annarra Evrópuríkja (Hagstofa Íslands, 6. 

desember 2020). Áhrif heimsfaraldursins Covid-19 mun án efa hafa áhrif á heilsufar 

landsmanna. Afleiðing ástandsins sem skapast hefur í kjölfar Covid-19 hefur sýnt sig í 

aukinni áherslu á heilsusamlegum lífstíl, verslun með vörur og þjónustu sem framleiddar 
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eru innanlands. Í því samhengi hefur samfélagsleg ábyrgð, fæðuöryggi og gæði matvæla 

verið í brennidepli.  

Framleiðsla kjöts fer fram í sveitum og stjálbýlli svæðum landsins. Ef litið er til stöðu 

kjötframleiðanda miðað við þessar samfélagslegu aðstæður er þjónustustig í sveitum 

landsins áhyggjuefni. Þar er íbúafjöldi mun lægri og dreifðari því reynist erfiðara fyrir ríkið 

að halda út grunnþjónustu á borð við heilbrigðis- og menntaþjónustu. Afleiðing skertrar 

þjónustu í sveitum hefur áhrif á aðdráttarafl svæðis, atvinnutækifæri og búsetuskilyrði. 

Sérstaklega hvað varðar barnafjölskyldur sem þurfa þjónustu við hæfi ungbarna svo sem 

dagvistun, menntun eða tómstundir (Vífill Karlsson, 2015). Slík þróun hefur áhrif bæði 

fyrir fjölskyldur sem búa á tilteknu svæði og þær sem hugsanlega vilja setjast að á slíkum 

svæðum. Einnig ber að líta til atvinnutækifæra í þessu samhengi, þar sem atvinna er grunn 

forsenda fyrir búsetu og grundvöllur aukinnar þjónustu. Skortur á atvinnutækifærum og 

atvinnuþróun við kjötframleiðslu hefur m.a. verið rakið til lélegrar afkomu og hversu langt 

það er að sækja almenna þjónustu. Einnig má rekja skort á atvinnutækifærum til þess að 

kynslóðaskipti í bændastétt virðast ganga hægar fyrir sig en í öðrum stéttum atvinnulífsins 

vegna þess hversu bændur sitja lengur á jörðum sínum. Nýliðar í bændastétt sem hyggjast 

stofa til búskapar standa því oftar en ekki frami fyrir háum byrjunarkostnaði, þar sem 

mikið land, dýrar vélar og atvinnuhúsnæði eru nauðsynleg starfseminni. Nýliðar og 

einkum ungir bændur eru líklegri til að fá lakari lánskjör heldur en þeir sem fyrir eru og 

þarf að leiðandi geta háar fjármagngreiðslur til lánveitanda gert það að verkum að nýliðar 

hætti frekar búskap vegna lakari innkomu (Vífill Karlsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 2015). Ef við rýnum enn dýpra í afleiðingar fólksflutnings úr 

strjálbýli í þéttbýli virðist bilið breikka með hverju árinu. Íbúum fjölgar hraðar í borgum 

og þéttbýliskjörnum. Undanfarin fimm ár eða frá 1. janúar 2015 hefur íbúum í fámennum 

byggðarkjörnum og strjálbýli fjölgað um 1,1% árlega og árið í janúar 2019 bjuggu 6,2% 

landsmanna í slíkum byggðarkjörnum. Ef bið lítum til 1. janúar 2015 bjuggu hins vegar 

6,2% landsmanna í byggðarkjörnunum og strjálbýli. Árið 2019 fjölgaði íbúum um 0,4% á 

slíkum svæðum miðað við 2% fjölgun heilt yfir landið (Brynjólfur Sigurjónsson og Guðrún 

Berta Stefánsdóttir, 2020). Enn frekar til að breikka bilið milli þéttbýlis og dreifbýlis eru 

merki um að kjötframleiðendur færist fjær byggðarkjörnum sem orsök hækkandi verðlags 

á landi í nágreni við þéttbýli. Verðhækkun má rekja til aukinnar eftirspurnar þéttbýlisbúa 

á landi utan þéttbýlis til frístundar (Kolfinna Jóhannesdóttir, 2008). Vífill Karlsson (2018) 
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greinir frá því í niðurstöðum rannsóknar sinnar á sambandi nýliðunar í landbúnaði og 

fjarlægðar frá Reykjavík að nýliðun í sauðfjár- og nautgriparækt er meiri eftir því sem fjær 

jarðir eru frá Reykjavik. Vífill tekur einnig fram að það sé líklega sökum þess að bændur 

geti ekki greitt eins mikið fyrir jarðir og þeir sem vilja notað þær í annað en landbúnað 

(Vífill Karlsson, 2018).  

Á tímum Covid-19 hafa heilbrigðisyfirvöld og almannavarnir langt mikla áherslu á 

heilsu landsmanna, daglega hreyfingu og gott mataræði. Í því samhengi er matvæla- og 

fæðuöryggi gríðarlega mikilvægt samfélaginu, einkum og sér í lagi á óvissutímum þegar 

öryggi og heilsu íbúa er ógnað. Reynt hefur m.a. verið að tryggja slíkt öryggi fyrir þjóðina 

með ríkisstyrkjum í þeim tilgangi að tryggja greiðan aðgang fæðu og draga úr áhættu á 

fæðuskorti ef slíkar aðstæður myndast. Við heimsstyrjaldir, farsóttir eða aðrar hamfarir 

sem gætu haft ófyrirséðar afleiðingar á fæðuframboð til landsins er ábyrgð stjórnvalda að 

tryggja það að innanlandsframleiðsla geti séð landsmönnum fyrir matvælum. 

Matvælastofnun Íslands (MAST) í samvinnu við ráðuneytið vinnur að matvælalöggjöf og 

sér um eftirlit með frumframleiðslu, inn-og útflutning matvæla sé samkvæmt lögum og 

reglum (Matvælastofnun, 23. janúar 2020). Hlutverk MAST er samfélagslega mikilvægt í 

þeim tilgangi að tryggja öryggi matvæla, heilnæmi þeirra og dýravelferð.  

Í því tilliti eru hagsmunir þjóðarinnar í raun undir þegar rætt er um framtíðarhorfur í 

matvælaframleiðslu og alvarlegt vandamál ef sú framleiðsla þróast ekki í takt við vilja og 

þarfir neytenda. Kjötframleiðendur eru í því samhengi of háðir afurðastöðvum til þess að 

koma afurð sinni á markað og afla sér tekna sem er grundvöllur áframhaldandi 

framleiðslu. MAST sér um að framfylgja og farið sé eftir settum lögum og reglum varðandi 

vinnslu og markaðssetningu kjötafurða. Í því samhengi hefur samfélagsumræðan 

stjórnast af aðgerðum MAST í garð frumkvöðla og nýsköpunar við kjötframleiðslu. 

Sjónarmið frumkvöðla sem beita sér fyrir vöruþróun og sölu afurða frá upprunastað er sú 

að regluverkið taki ekki mið af slíkri þróunarvinnu og framþróun sem ber hag neytenda 

og frameiðanda fyrir brjósti. Heldur beinlínis hindri slíka þróun þar sem regluverkið fari 

eftir erlendum stöðlum sem, almennt, eiga ekki við á framleiðslu sambærilegra afurða á 

Íslandi. Ástæða þess að erlendir staðlar varðandi  matvælaöryggi eiga ekki alltaf við 

afurðaframleiðslu hérlendis er að tollar og innflutningshöft á ferskum 

landbúnaðarafurðum hafa staðið vörð um gæði framleiddra íslenskra landbúnaðarafurða. 
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Hlutverk MAST er vissulega gríðarlega mikilvægt og nauðsynlegt að fylgja lögum og 

reglum í þeim tilgangi að ná markmiðum og viðmiðum varðandi matvæla- og fæðuöryggi. 

Markmið eftirlitsins er að standa vörð um gæði og öryggi dýra, plantna, framleiðanda og 

neytenda og ætti því frekar að styðja við nýsköpun frumkvöðla í faginu en ekki hindra 

hana með hörðum aðgerðum. Eins og upplifun aðgerða MAST er í dag, þá er frumkvöðlum 

gert að fara eftir sömu stöðlum varðandi meðhöndlun og vinnslu afurða. Það getur reynst 

frumkvöðlum gríðarlega erfitt og kostnaðarsamt að koma sér upp slíkri aðstöðu, einkum 

í flugtaki. Nánar um regluverkið í viðeigandi þætti greiningar. Samfélagsleg áhrif á hruni í 

komu ferðamanna til landsins er vissulega áhyggjuefni fyrir framleiðendur. 

Ferðaþjónustan hefur skapað bæði atvinnutækifæri og aukið neyslu í samfélaginu. 

Ófyrirséð er hvenær ferðaþjónustan rétti úr sér en gera má ráð fyrir að það taki einhvern 

tíma og neysla mun þá haldast í hendur við þá þróun.  

Að lokum er vert að nefna að aukin áhersla stjórnvalda og einkaaðila á 

samfélagsábyrgð og innlenda verslun vegna yfirvofandi atvinnuleysi og samdráttar í vergri 

landsframleiðslu kallar á samstöðu neytenda og framleiðanda. Í því felast tækifæri til 

nýsköpunar og atvinnuþróunar í faginu. Nokkuð hefur borið á umfjöllun um neikvæð 

umhverfisáhrif af völdum kjötframleiðslu hérlendis miðað við grænmetisframleiðslu. 

Umhverfisáhrif innfluttra kjötvöru eru væntanlega enn meiri en umræðan getur leitt til 

breyttra neysluhátta einstaklinga. Í því samhengi, og í ljósi áherslu samfélagsábyrgðar og 

verslun staðbundinna afurða innanlands, getur ástandið leitt til aukinnar nýsköpunar, 

vöruþróunar og því tengt neytendur við framleiðendur á þeim forsemdum. 

4.1.4 Tæknilegt umhverfi  

Tækniþróun ytra umhverfis á Íslandi eru töluverðar. Þegar litið er til Evrópusambandsins 

til samanburðar er Ísland með sjöundu hæstu heildarútgjöld sem hlutfall vergrar 

landsframleiðslu. Í mars 2019 gaf Hagstofa Íslands út endanlegar tölur fyrir 2017 

rannsóknar og þróunarstarf á Íslandi, heildarútgjöld voru 55 milljarðar sem samsvaraði 

2,1% af vergri landsframleiðslu. Árið 2018 voru heildarútgjöld 56.9 milljaðar eða 2,02% af 

vergri landsframleiðslu (Hagstofa Íslands, 22. nóvember 2019.) 

Tæknivæðing íslensks landbúnaðar felst fyrst og fremst í sjálfvirknivæðingu 

framleiðsluhátta. Það auðveldar framleiðslu og fækkar störfum. Vinnsla afurða fer að 

mestu leyti ekki fram hjá bændum heldur afurðastöðum. Kjötvinnsla afurðastöðva er 
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árstíðarbundinn og í dag reiðir sig mestmegnis á aðflutt vinnuafl. Ágúst Andrésson, 

forstöðumaður kjötafurðastöðva Kaupfélags Skagfirðinga greinir frá því að fyrir sláturtíð 

2020 býst hann við að vinnuaflið telji 240 stöður og flestir þeirra komu erlendis frá 

(Sláturtíð mjög háð erlendu vinnuafli, 2020). Vélvæðing landbúnaðar hefur vissulega 

breytt atvinnugreininni. Með tilkomu öflugra vinnuvéla til nýtingu lands og skilvirkni í 

uppskeru og geymslu hennar yfir vetrarmánuðina hefur hjálpað bændum að tryggja 

fæðuöryggi dýra.  

Algengt er að bændur búi við blandaðan búskap, það er að segja, kjötframleiðendur 

reiða sig einnig á aðra framleiðsluhætti landbúnaðar t.d. mjólkurframleiðslu. 

Tækniframfarir og innleiðing tæknilausna við kjötframleiðslu á Íslandi felast því ekki 

eingöngu í lausnum beintengdum kjötframleiðslu. Heldur má færa rök fyrir að tengdar 

tæknilausnir í landbúnaði styrki kjötframleiðslu þar sem bændur þurfa því að sinna 

mörgum mismunandi verkefnum. Mörg þessara verkefna eru tímafrek, líkamlega erfið og 

nauðsynlegt er að sinna þeim á degi hverjum svo sem mjaltir, fóðrun, þrif og eftirlit með 

heilsu og velferð dýranna. Í þessu samhengi ber helst að nefna tækniframþróanir í 

sjálfvirkum mjaltaþjónum og fóðrunarkerfum varðandi vinnuhagræðingu bænda. Við slíka 

hagræðingu get bændur einbeitt sér að öðrum þáttum búskaps til að mynda ræktun, 

heilsu og velferð dýra eða nýjar leiðir til verðmætasköpunar.  

Upplýsingaöflun er grunnur miðaðra ákvarðanatöku. Tækni við upplýsingaöflun 

framleiðanda kjötafurða er til að mynda ómskoðanir og greining sérfræðinga og 

dýralækna á uppbygginu og samsetningu dýra. Ómskoðanir fara fram að hausti áður en 

sauðfé er sent til afurðastöðva til slátrunar og vinnslu. Afurðastöðvar greiða bændum í 

samræmi við þá greiningu og gæðastuðla. Samskonar ferli er við greiningu afurða nauta- 

og svínakjöts að undanskilinni ómskoðun sem er eingöngu framkvæmd við rannsóknir og 

greiningu á sauðfé. Niðurstöður greininga eru einnig skráðar og færðar inn í viðeigandi 

gagnagrunna. Stafrænar lausnir varðandi geymslu og aðgengi upplýsinga hefur 

grundvallað ákvarðanatöku bænda varðandi áherslur í ræktun afurða sinna. Aðgangur 

internets er mjög góður og samkvæmt Hagstofu Íslands nota 97% Íslendinga internet 

daglega. Reikna má með því að kjörframleiðendur séu þá í góðri stöðu til að skrá og deila 

upplýsingum rannsókna um afurðir sínar og ræktun. Greitt aðgengi að interneti gefur 

framleiðendum aukið aðgengi að neytendum og betri möguleika á markaðsetningu 
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afurða beint til þeirra. Samgöngum er víða ábótavant og erfiðar aðstæður og 

kostnaðarsamar aðgerðir geta tekið langan tíma. Markmið núverandi samgönguáætlunar, 

sem er jafnframt talin eins sú umfangsmesta til þessa, felur í sér framtíðarsýn og viðtæk 

áform um að auka öryggi í samgöngum, stytta vegalengdir milli byggða og efla 

atvinnusvæði á öllu landinu (Stjórnarráð Íslands, á.á.f).  

Heilbrigði og velferð dýra er lykilatriði fyrir framleiðendur og er grundvöllur starfsemi 

þeirra. Eftirlitsmyndavélar hafa verið settar upp til að fylgjast með hegðun og atferli 

dýranna sem gerir framleiðendum betur kleift að sjá og greina óeðlilegt atferli án þess að 

vera sjálfir á staðnum. Til tæknilegs umhverfis kjötframleiðanda telst því einnig viðeigandi 

húsnæði og aðbúnaður fyrir starfsemina. Samkvæmt lögum um velferð dýra er markmið 

þeirra að stuðla að velferð og að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta. Auk þess að 

dýrin séu laus við ótta, þjáningu, meiðsli og sjúkdóma (Lög um velferð dýra nr. 55/2013). 

Stafrænt eftirlitskerfi er því mikilvæg tækniframþróun í atvinnugreininni til að unt sé að 

fylgjast með og safna upplýsingum svo hægt sé að framfylgja þeim lögum. 

4.1.5 (E) Umhverfislegir þættir  

Aðgangur að hreinu vatni og sjálfbærri orku er nægur á Íslandi og er grundvöllur 

kjötframleiðslu. Beitarland er einnig nauðsynlegt kjötframleiðendum og getur reynst 

erfitt að rækta nægt fóður til að endast vetrartímann. Veðurfar og losun 

gróðurhúsalofttegunda er því helsta umhverfisáskorun kjötframleiðandans. Uppskera fer 

mikið eftir veðurfari allt árið um kring. Snjóþungir og frostmiklir vetur geta skemmt 

ræktunarland og hægt á uppskeru yfir sumartímann. Sumartíminn er stuttur og 

nauðsynlegt er að bera áburð á tún og algengast er að nota náttúrulegan áburð í bland 

við efnablandaðan áburð. Uppskera er einnig háð úrkomu og ljóstillífun, sem er það 

efnaferli í plöntum sem gerir ólífræn efni að lífrænum efnum en ferlið krefst orku sem 

fengin er úr sólargeislum (Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Martensson, Annika 

Nilsson og Anders Nystrand, 2014).  

Losun gróðurhúsalofttegunda í landbúnaði og við framleiðslu kjöts er umtalsverður. 

Nýverið hefur staðið hæst í þeirri umræðu losun gróðurhúsalofttegunda vegna tilbúins 

beitarlands þar sem votlendi hefur verið ræst fram til túngerðar. Önnur losun 

gróðurhúsalofttegunda innan býla er innyflagerjun búfjár, áburðanotkun og geymsla og 

meðhöndlun búfjár. Samkvæmt greiningu á losun gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum 
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landbúnaði er losun að stærstum hluta frá túnum á framræstum jarðvegi (1.800 kt CO2). 

Þar á eftir kemur losun innan býlanna sjálfra sem eru samtals metin á 734 kt CO2. Sú losun 

kemur að mestu leyti frá innyflagerjun og notkun tilbúins áburðar, sem og meðhöndlun 

búfjárburðar eldsneytisnotkun rekur lestina (Jón Guðmundsson, 2016). 

Ísland er meðal aðildarríkja Parísarsáttmálans, sáttmálinn sem er samkomulag undir 

Loftslagssamningi Sameinuðu Þjóðanna og hefur það markmið að halda hitastigi jarðar 

undir tilskyldum viðmiðum. Aðildarríki skulu setja sér markmið um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, Ísland stefnir að því að ná 40% samdrætti á losun sinni 

(Umhverfisstofnun, á.á.). Aðgerðir sem eiga að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

snúa meðal annars að endurheimt votlendis, betri landnýtingu og hagræðingu í 

hefðbundnum landbúnaðarstörfum. Í því samhengi hafa loftslagsáhrif þegar haft áhrif á 

kjötframleiðendur og líkur eru á því að áhrif verði enn meiri á komandi árum. Í dag eru 

mörg rannsóknar og þróunarverkefni í vinnslu sem vinna að minkun losunar efna sem 

valda loftlagsbreytingum sem mun væntanlega hafa jákvæð áhrif í framtíðinni. Því er ljóst 

að kjötframleiðendur megi búast við breytingum á sínum daglega og svo langtíma 

markmiðum varðandi aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. 

4.1.6 Lagalegt umhverfi  

Samkvæmt núverandi stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er eitt af verkefnum 

ríkisstjórnar að einfalda regluverk í þágu atvinnulífs og almennings (Sáttmáli 

Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 

ríkisstjórnarsamstarfs og eflingu Alþingis, 2017). Samkvæmt Viðskiptaráði (2019) hefur 

þessum fyrirheitum ekki verið fylgt eftir og regluverk þykir íþyngjandi og íslensk fyrirtæki 

takist á við óþarfa og oft kostnaðarsama reglubyrgði sem skerðir hag og lífskjör 

almennings. Umfang regluverks og tíðar breytingar gera fyrirtækjum erfitt fyrir og ýta 

undir óstöðugleika efnahagskerfis í heild. Ef borin er saman vísitala regluverks í þjónustu 

er regluverk Íslands í neðsta sæti allra ríkja OECD og hefur því mest íþyngjandi regluverk 

innan OECD (Viðskiptaráð Íslands, 2019).  

Kjötframleiðendur eru, eins og allir aðrir aðilar á markaði, háðir hinu lagalega umhverfi. 

Landbúnaður er bæði styrktur af ríkinu, verndaður með tollalögum og framleiðsla er háð 

lögum er varðar velferð dýra og innflutning dýra eða erfðaefnis (Lög um velferð dýra nr. 

55/2013 og Lög um innflutning dýra nr. 54/1990). Auk þess hafa náttúruverndarlög og lög 
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um loftslagsmál áhrif á dagleg störf, ferli og þróun framleiðsluhátta og arðsemi. Að lokum 

er sala og markaðssetning afurða háð Búvörulögum og lögum um matvæli, sem er sá 

lagalegi rammi er grundvallar starfsemi framleiðenda og milliliða á markaði.  

Lög um ríkisstyrk til kjötframleiðenda kveða á um að beingreiðslur verði greiddar til 

bænda, styrkurinn er ekki afurðatengdur en háður vissum skilyrðum og fylgir 

greiðslumarki. Sauðfjárbændur fá þá til dæmis greitt fyrir allar þær ær sem þeir halda yfir 

veturinn og samskonar fyrirkomulag er fyrir nautgripabændur. Megin skilyrði þess að 

njóta styrkja frá ríkinu er að tiltekin bóndi verður að fjárfesta í greiðslumarki. Markmið 

Búvörulaga er „stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu 

og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur“ (Búvörulög nr. 99/1993). 

Stefnt er að breyttu fyrirkomulagi styrkja til sauðfjárbænda í janúar 2026, um það var 

samið í búvörusamning 2017.  Býlisstuðningur og gripagreiðslur munu þá taka við af 

beingreiðslum sem styrkir ríkis til bænda. Auk þess styður ríkið við íslenska 

landbúnaðarframleiðslu með tollskyldum á innfluttar landbúnaðarvörur. Í þeim tilgangi 

að lækka vöruverð til hagsbóta neytanda og jafnframt auka tækifæri í útflutning íslenskra 

landbúnaðarvara (Búvörulög nr. 99/1993). Tollvernd íslensks landbúnaðar hefur verið 

mikið til umræðu árið 2020 þar sem innflytjendur búvara hafa verið sakaðir um stórfelld 

tollalagarbrot og tollaeftirlit ríkisins gagnrýnt harðlega í kjölfarið. Meira virðist vera flutt 

inn í landið af afurðum úr mjólk, kjöti, grænmeti og eggjum. Bændasamtökin hafa komið 

áhyggjum sínum á framfæri við Ríkisskattstjóra, fjármálaráðuneytið og sjávarútvegs og 

landbúnaðarráðuneyti. Það er vissulega áhyggjuefni þegar stjórnvöld sem bera ábyrgð á 

að lögum varðandi innflutning sé framfylgt virðast ekki beita sér fyrir því að eftir þeim sé 

farið. Séstaklega í ljósi þess að sömu stjórnvöld hvetja landsmenn alla til að til að velja 

innlenda framleiðslu og styrkja með þeim hætti stoðir efnahagskerfisins. Tekjutap 

ríkissjóðs af ranglega tollafgreiddum vörum getur ekki auk þess ekki komið sér vel og ekki 

sé framfylgt þeim lögum sem stuðla að þeim samkeppnisgrundvelli sem samþykkur hefur 

verið.  

Markmið laga um dýravelferð er að stuðla að velferð þeirra og þau séu laus við 

þjáningar, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma. Auk þess 

að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt (Lög um velferð dýra nr. 

55/2013). Samkvæmt lögum um innflutning dýra nr. 54/1990 er tekið fram að óheimilt er 
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að flytja til hverskonar dýr og erfðaefni þeirra, gæludýr og lifandi fiskar, krabbadýra eða 

lindýr frá eldisstöð er leyfilegt að flytja inn með ströngum skilyrðum. Tilgangur laga um 

matvæli er að tryggja, svo sem kostur er, gæði, öryggi og hollustu matvæla og að 

merkingar og aðrar upplýsingar um þau séu réttar og fullnægjandi (Lög um matvæli nr. 

93/1995). Jafnframt skal tryggja að Ísland verði í fararbroddi í aðgerðum til að koma í veg 

fyrir útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería með matvælum og koma í veg fyrir að nýir 

smitsjúkdómar og ákveðnar tegundir sýklalyfjaónæmra baktería berist til landsins  (Lög 

um matvæli nr. 93/1995). Varðandi heimaslátrun bænda og markaðssetningu þeirra 

afurða á almennan markað er eigendum búfjár eingöngu heimilt að slátra búfé til eigin 

neyslu. Óheimilt er að selja afurðir úr heimaslátrun nema starfsemin sé með starfleyfi 

Matvælastofnunar þar sem dýrum verður að vera slátrað á sláturhúsum með starfsleyfi 

ef afurð á að fara á markað. Markmiðum matvælalaga skal ná með innra eftirliti, 

áhættugreiningu, rekjanleika afurða og vara, varúðaraðgerðum, fræðslu, 

upplýsingamiðlun, rannsóknum, neytendavernd og opinberu eftirliti (Lög um matvæli nr. 

93/1995).  

Náttúruverndarlög og lög um lofslagsmál munu koma til með að hafa enn þá meiri áhrif 

á starfsumhverfi kjötframleiðenda og hvernig þeir haga markaðssetningu afurða sinna. 

Einkum og sér í lagi vegna lagalegrar bindingar Parísarsamnings varðandi loftlagsmál og 

losun gróðurhúsalofttegunda í þeim tilgangi að stuðla að aukinni kolefnisbindingu. 

Markmið ríkisstjórnar er að Ísland sé kolefnishlutlaust árið 2040. Samkvæmt 

Parísarsamningnum er kolefnishlutleysi (e. net-zero emissions) skilgreint á þá leið að 

koma á jafnvægi milli losunar gróðurhúsalofttegunda frá manngerðum uppsprettum og 

bindingu þannig að nettó útstreymi sé jafnara núlli. Markmið Parísarsamningsins er að 

halda hækkun hitastigs jarðar undir 2°C og lágmarka loftslagsskaða sem iðnþróun 

mannsins hefur haft á samfélög og náttúrulegt umhverfi (Umhverfisstofnun, á.á.). 

Markmið náttúruverndalaga (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013) er að vernda framtíðar 

fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og 

fjölbreytilegu landslagi. Sérstaklega er tekin fram endurheimt raskaðra vistkerfa og að 

auka þol íslenskra vistkerfa gegn náttúruhamförum og hnattrænum 

umhverfisbreytingum (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Lög um loftslagsmál (Lög um 

loftslagsmál nr. 70/2012) hafa það markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

með hagkvæmum og skilvirkum hætti. Auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti stuðla að 
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aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinga og skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að 

standa við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum (Lög um loftslagmál nr. 

70/2012). 

4.2 Niðurstöður greiningar nærumhverfis  

Til greiningar á nærumhverfi kjötvörumarkaðs á Íslandi verður litið til markaðsumhverfis 

varðandi framleiðslu og nýtingu í þeim tilgangi að fá heildarsýn á eftirspurn á markaði en 

auk þess verður gert grein fyrir umsvifum út- og innflutnings. Því næst verða 

samkeppnisaðilar, birgjar og dreifileiðir greindir með tilliti til þess hvaða áhrif þeir geta 

haft á stjórnun, hæfni og myndun tengsla við markhópa. Að lokum verða viðskiptavinir og 

almenningur einnig greindir í því samhengi. 

4.2.1 Markaður 

Viðbúið er að neysla kjötafurða á Íslandi muni koma til með að dragast enn frekar saman 

í ljósi áframhaldandi takmarkana vegna heimsfaraldurs og óljóst hvenær ferða- og 

samkomutakmörkunum verður létt. Ef við lítum á kjötframleiðslu á  Íslandi og kjötneyslu 

íbúa frá 2015-2019 er augljóslega munur á milli afurða. Yfirburða mest er framleitt af 

kindakjöti og alifuglakjöti þar eftir svínkjöt og nautakjötið rekur lestina hvað varðar 

framleidd tonn, eins og sjá má á mynd 6.  

Mynd 6. Framleitt kjöt í tonnum frá 2015 – 2019 (Hagstofa Ísalands, 2020, 15. nóvember) 
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Þar sem tölur varðandi kjötneyslu landsmanna eru ekki aðgengilegar eftir 2015 inn á 

vef Hagstofu Íslands er hægt að líta til birgða í árslok frá 2015-2019 til að gera sér grein 

fyrir ráðstöfun framleiðslunnar. Í því samhengi verður lögð áhersla á kinda-, nauta- og 

svínakjöt hér eftir. Þar kemur í ljós að miklar birgðir safnast upp af kindakjöti á hverju ári 

á meðan litlar birgðir safnast upp af nauta- og svínakjöt. Sjá töflu varðandi uppsafnaðar 

birgðir í tonnum í töflu 8.  

Tafla 8. Birgðastaða í lok árs í tonnum (Hagstofa Íslands, 2020, 17. nóvember). 

 

Þessi þróun endurspeglar tölur yfir innflutt kjöt til Íslands á sama tímabili. Mynd 7 sýnir 

út- og innflutning sama tímabils á sömu afurðum. 

Ár Kindakjöt Nautakjöt Svínakjöt 

2015 6.238  22 40 

2016 6.698 39 0 

2017 5.751 33 0 

2018 5.003 26 70 

2019 4.644 33 76 

Mynd 7. Út- og innflutningur í tonnum frá 2015-2019 (Hagstofa Íslands, 2020, 17. nóvember). 
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Hér sést að kindkjötið er án efa sterkasta útflutningsafurðin en samt sem áður safnast 

upp töluvert af birgðum í árslok svo ljóst er að öðruvísi fyrirkomulag við framleiðslu gæti 

verið þörf. Útflutningur á svína- og nautakjöri er nánast enginn en sjá má að árið 2015 var 

flutt út mesta magn svínakjöts eða 483 tonn. Útflutningur á nautakjöti var ekki nema 10 

tonn 2018 en 20 tonn árið 2019. Innflutningur svínakjöts er mestur af þessum þremur kjöt 

tegundum og verður það teljast rökrétt afleiðing þess að litlar birgðir safnast upp í árslok. 

Sjá töflu 8 til samanburðar. Innflutningur nautakjöts var mestur árið 2015, 1.045 tonn, en 

frá því hefur hann verið töluvert stöðugur eða frá 674 til 853 tonn á ári. Talið er að stærsti 

áhrifavaldur varðandi samdrátt í neyslu kjötafurða sé umtalað fall ferðaþjónustu sökum 

heimsfaraldurs. Einnig má rekja einhvern hluta þess til breytinga í neyslu landsmanna.  

Nýverið óskaði utanríkisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, formlega eftir því við 

Evrópusambandið að tollasamningar Íslands við sambandið um landbúnaðarvörur yrðu 

endurskoðaðir í ljósi þess að nýting íslenskra útflytjenda er í flestum tilfellum lítill. Mest 

er flutt út af lambakjöti eða 56% kvóta til útflutnings nýtt. Aðrir kvótar eru nánast ekkert 

nýttir, til samanburðar er 3% kvótans nýttur varðandi útflutnings á skyri og 62% kvótans 

er nýtt til útflutningar á osti. Kjötafurðir eins og unnið kindakjöt, svínakjöt og alífuglakjöt 

hefur nýtt 0% af kvóta sínum til útflutnings. Á meðan tollkvótar innflutnings frá 

sambandinu eru ofnýttir sem dæmi má nefna að 106% meira var flutt inn af nautakjöti en 

samningar gera ráð fyrir og heil 222% meira flutt inn af ostum og 83% meira svínakjöt  

(Heimir Már Pétursson, 2020, 17. desember).  

4.2.2 Samkeppni 

Samkeppni samanstendur í raun af öllum aðilum sem framleiða, vinna eða selja matvæli 

innanlands og þeir sem þeir sem flytja út eða inn matvæli. Þar sem neytendum er frjálst 

að velja milli allar matvæla sem í boði eru á markaði. Varðandi sölu á heimaunnu kjöti frá 

fumframleiðanda milliliðalaust til neytenda er vert að þeir aðilar sem vinna kjöt og selja 

innanlands í smásölu og heildsölu séu rammi samkeppninnar. 

Umsvifamestu samkeppnisaðilar á kjötvörumarkaði á Íslandi verða því að teljast 

kjötvinnslustöðvar. Hlutverk þeirra er að kaupa afurð frá frumframleiðendum og 

undirbúa hana til sölu í heildsölu og smásölu. Annaðhvort undir sínu eigin vörumerki eða 

undir vörumerki smásala. Starfssvæði kjötvinnsluaðila er svæðisskipt þar sem afurð er 

send lifandi til vinnslustöðvar og ýmsum reglum þarf að fylgja varðandi flutning lifandi 
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búfés milli landshluta. Þessir aðilar eru á sama tíma samstarfsaðilar frumframleiðanda 

sem og samkeppnisaðilar fyrir þá frumframleiðendur sem hyggjast markaðssetja afurð 

sína beint á markað. Samstarfsaðilar að því leiti að kjörvinnslustöðvar kaupa afurðir af 

fumframleiðanda og eru þar að leiðandi helsta tekjuauðlind þeirra og samkeppni skapast 

ef frumframleiðendur og kjötvinnslur keppast um að selja samskonar vöru á sama 

markaði. Í samhengi stærðarhagkvæmni og með samlegðaráhrifum sem stóru aðilarnir 

búa yfir getur reynst erfitt fyrir frumframleiðanda að sækja ásættanlegan markaðshluta. 

Sem dæmi má nefna sameiningu tveggja stærstu kjötvinnsluaðila á norðurlandi, 

Norðlenska matborðið ehf og Kjarnafæði sf. Með sameiningu eykst stærðarhagkvæmnin 

og samkeppni um kaup á afurðum frumframleiðanda minnkar á sama tíma og kraftur 

samlegðaráhrifa eykst.  

Kjötverkendur sem kaupa afurð frá kjötvinnslustöðvum og vinna hana frekar, pakka og 

selja í smásölu og heildsölu til einstaklinga og fyrirtækja. Hér um ræðir fyrirtæki á borð 

við Ferskar kjötvörur, sem er dótturfélag Haga ehf og sér matvörukeðjum þeirra fyrir 

kjötvörum. Ferskar kjötvörur framleiða undir sínu vörumerki og fyrir vörumerki verslana 

Haga ehf, auk þess sem Ferskar kjötvörur stunda innflutning á ferskum kjötvörum. Ekki er 

hægt að segja nákvæmlega til um markaðshlutdeild fyrirtækja á kjötvörumarkaði en ef 

litið er til markaðshlutdeildar á marvörumarkaði þá eru stærstu aðilarnir Bónus með 27%, 

Krónan með 19%, Hagkaup með 11%, Nettó og Costco er með sitt hvor 8% 

markaðshlutdeild. (Guttormur Árni Ársælsson, 2019). Helsta áhyggjuefni varðandi stöðu 

frumframleiðenda sem hyggjast fara í beina markaðssetningu á afurðum sínum í garð 

aðila innflutningsaðila er eftirlit ábyrgðaraðila með innflutningi ferskra kjörvara. Þar sem 

ekki virðist vera farið eftir samþykktum samkeppnisgrundvelli.  

Mikilvægt er að taka mið af þeim frumframleiðendum sem eru einnig sláturleyfishafar. 

Það er að segja, þeir aðilar sem hafa tilskylt húsnæði og viðeigandi leyfi frá 

Matvælastofnun fyrir starfsemi sína. Hér er átt við þá aðila sem slátra sjálfir og selja beint 

á markað og þá aðila sem greiða kjörafurðarstöðvum fyrir slátrun og fá afurð aftur til sín 

í þeim tilgangi að koma henni á markað. Töluverð vakning hefur verið á þessu sviði en er 

markaðshlutdeild þessara aðila ennþá smá í samanburði við hluta kjötvinnslustöðva og 

kjötverkendur. 
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4.2.3 Birgjar 

Þeir aðilar sem sjá kjötframleiðendum fyrir aðföngum eru nokkrir. Svipað 

samkeppnislandslag ríkir í þeirra umhverfi og samkeppnisumhverfis kjötvinnslustöðva. 

Það er að segja að birgjar eru fáir og staðsetning þeirra byggist á landshlutum. Það þýðir 

að hver birgi sinnir oftar en ekki stóru svæði og framleiðendur þá háðir vissum birgja. 

Framboði þeirra meðal annars á áburði, vélbúnaði og tæknilausnum getur haft veruleg 

áhrif á framleiðslugetu og samkeppnisstöðu framleiðanda. Framboð innfluttra 

nauðsynjavara sem ekki hægt er að framleiða á Íslandi verður að teljast stöðugt en staða 

birgja sterk þar sem fáir eru á markaði.  

Rekstrarkostnaður frumframleiðenda er einna helst áburður, viðhald og rekstur 

vélbúnaðar og kaup á kjarnfóðri. Árið 2018 var aðfanganotkun í landbúnaði 66% af 

heildarframleiðsluvirði (Bændasamtök Íslands, á.á.).  Varðandi þróun í kostnaði aðfanga 

ber helst að nefna að með áherslu á innanlands framleiðslu, sjálfbærni í 

framleiðsluháttum og stefnu stjórnvalda um kolefnishlutleysi að möguleikar á fóður- og 

áburðarframleiðslu séu raunhæfari en á undanförnum árum. Slík þróun hefur væntanlega 

í för með sé lægri rekstrarkostnað frumframleiðenda. Verðhækkanir aðfanga geta komið 

sé illa fyrir frumframleiðendur þar sem kerfið gerir þeim erfitt fyrir að hækka verð afurða 

sinna til að taka högg af verðhækkunum. Afurðaverð er ákveðið af vinnslustöðvum og 

verðstýring því ekki í höndum frumframleiðenda, nema ef þeir selja afurð sína sjálfir.  

4.2.4 Dreifileiðir 

Varðandi dreifileiðir á kjötvöru frá frumframleiðanda til neytenda án milliliða gefur það 

auga leið að samskipti þurfa að vera milli beggja aðila, neytandans og framleiðanda. 

Hefðbundið fyrirkomulag lýsir sér á þann hátt að frumframleiðendur eða aðilar sem 

stunda innflutning selja milliliðum vöru sína. Milliliðir koma vörum til endanlegs neytenda 

í gegnum heildsala eða smásala. Þetta er algengasta leið matvöru í matvörubúðir, sem 

gerir þeim kleift að bjóða neytendum upp á margar ólíkar vörur á sama stað. Því fylgir viss 

hagkvæmni fyrir neytenda, þar að segja að þurfa ekki að fara milli mismunandi verslana 

til að versla mismunandi vörur, heldur fá þær allar á sama stað. Vissulega er sá möguleiki 

einnig fyrir hendi sem dreifileið fyrir frumframleiðendur. Það verður þó að teljast 

óraunhæft að neytendur geti nálgast slíka vöru í stærstu matvöruverslunum Íslands vegna 

samninga kjötvinnsla, kjötverkanda og matvöruverslana og stærðarhagkvæmni sem fylgja 
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slíku samkomulagi. Það hefur hins vegar opnað tækifæri fyrir smærri matvöruverslanir 

sem opnað hafa í þeim tilgangi að koma vörum frá frumframleiðendum til neytenda. Slíkir 

milliliðir og dreifileið eru hentugastar fyrir umrædda dreifingu. Ekki má gleyma þeim 

möguleika að frumframleiðandi dreifi vöru sinni sjálfur. Algengara er að minni aðilar sjái 

sjálfir um markaðssetningar og dreifingu sinna vara. Auk þess er Ísland lítið 

nágrannasamfélag þar sem umtal (e. word of mouth) ferðast hratt og persónuleg tengsl á 

borð við fjölskyldu og vinatengsl geta verið mikilvæg dreifileið. Þetta á einkum við fyrir 

litla framleiðendur þar sem slík tengsl geta lagt grunn að rekstri og svigrúm til að taka 

næsta skref. Ef farmleiðandi velur að selja vöruna sjálfur getur hann átt möguleika á hærri 

hagnaði ef honum tekst að mynda stöðugt viðskiptasamand við þá. Hæfni milliliða fer eftir 

reynslu þeirra af þörfum neytanda og sérfræðiþekkingu á sviði kynningamála, myndun 

viðskiptasamanda og dreifingu vörunnar. Þessa þætti þarf framleiðandi að þróa með sér 

ef hann kýs að dreifa vörunn sinni sjálfur. 

4.2.5 Viðskiptavinir 

Hugsanlegir viðskiptavinir eru allir þeir sem borða rautt kjöt. Þeir viðskiptavinir sem 

frumframleiðendur verða helst að líta til varðandi sölu á heimaframleiddu kjöti eru fyrst 

og fremst einstaklingsbundin persónuleg neysla. Einkum ef litið er til sölu lambakjöts, þá 

er framleiðsla árstíðarbundin og kostnaðarsamt að halda úti viðeigandi tækjabúnaði til að 

geta selt mikið magn með reglulegum hætti allt árið um kring. Annað kjöt er hins vegar 

hægt að rækta með þannig hætti að stöðugri eftirspurn getur verið svarað. Fer eingöngu 

eftir umfangi framleiðslu og magni eftirspurnar.  

Ef viðeigandi tækjabúnaður er til staðar eða stofnað er til sterks viðskiptasambands 

svo að möguleiki sé á að halda úti slíkum búnaði aukast möguleikarnir til muna. Minni 

veitingastaðir og jafn vel veitingastaðir sem gera sig út á sér íslenskt hráefni sem hluti af 

ímynd sinni eru hugsanlegir viðskiptavinir. Algengt hefur verið að sjá nafn 

frumframleiðanda í lýsingu rétta á veitingastöðum ef slíkt fyrirkomulag er fyrir hendi. Það 

hjálpar báðum aðilum í markaðssetningu sinni.  

Annar möguleiki er að selja kjöt beint til ferðamanna. Þeir eru flestir komnir til landsins 

til að upplifa land og menningu. Ekki síður matarmenningu en aðra, því verður að teljast 

mögulegt að erlendir og innlendir ferðamenn séu hugsanlegir viðskiptavinir. 
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4.2.6 Almenningur  

Ef vel á að takast til við þær áskoranir sem felast í því að breyta núverandi 

markaðsumhverfi án aðstoðar frá milliliðum, í raun á skjön við þá, er orðspor 

frumfarmleiðanda í því samhengi lykilatriði. Þar sem afurðin er samskonar frá 

frumframleiðanda og milliliðum varðandi gæði og heilnæmni verður almenningur að vera 

með skýra afmörkun í huga til að velja á milli. Eitthvað verður að leiða þá að valinu. Jákvæð 

samskipti neytenda og frumframleiðanda og áhersla á að straumur samfélagslegrar 

ábyrgðar varðandi neysluhegðun og framleiðsluhætti leiði saman neytendur og 

frumframleiðendur. Til að geta myndað samband á slíkum grundvelli verður 

sameiningarkrafturinn að vera orðspor frumframleiðanda. Orðspor verður að vera skapað 

af heilum hug og ábyrg framleiðsla og meðhöndlun dýranna verður að vera sýnileg og 

sönn. Kynning vöru með slíkri áherslu verður að vera miðuð og markviss, auglýsingar á 

vefmiðlum og annað myndrænt efni skal vera miðað að vissum markhóp og með 

skilaboðum um samfélagslega ábyrgð og ábyrga framleiðsluhætti í fyrirrúmi. 

Notendavæn vefsíða þar sem auðvelt að komast að upplýsingum, sjá myndir og 

myndbönd frá frumframleiðanda mun hjálpa til við að viðhalda jákvæðu orðspori. Siðast 

en ekki síst verður að vera auðvelt fyrir neytandann að nálgast vöruna á síðunni. Orðspor 

og jákvæð eða neikvæð reynsla neytenda er nánast metin í rauntíma og því mikilvægt að 

vera vel á verði varðandi umtal og umfjöllun. Ímynd almennings af íslenskum 

landbúnaðarvörum virðist vera á þá leið að afurðirnar séu hreinar, náttúrulegar og 

heilnæmar. Búfé búi við mikið frelsi og velferð sé almennt góð hvað varðar fóðrun, 

meðferð og heilsu. Hvað varðar bændur hefur borið á neikvæðri ímynd vegna 

einokunarfyrirkomulags vegna innflutninghafta og sökum hás verð til neytenda. Eins og 

áður hefur verið fjallað um er lítil tenging almennings við bændasamfélagið. Einkum þar 

sem mikill meirihluti býr í borgum og mjög fáir í strjálbýli, þar sem framleiðsla fer fram og 

því skiljanlega lítil tenging á milli þessara aðila. Tilvera þeirra byggist þó á hvor öðrum í 

því samhengi að bændur verða að framleiða afurðir fyrir neytanda og hann verður að 

borða mat til að lifa af. Neikvæða ímynd má aðallega reka til rekstrarfyrirkomulags frekar 

en framleiðslu afurðanna, þar sem bændur eru styrktir af ríkinu og njóta verndun tolla 

fyrir framleiðslu sína. Slík staða myndi grundvalla og styrkja hugmyndir af breyttu 

fyrirkomulagi á borð við dreifingu beint frá frumframleiðanda til neytenda.   
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Ljóst er að hagsmunaaðilar geta haft veruleg áhrif á framþróun í milliliðalausri kjötsölu 

þar sem miklir hagsmunir eru í húfi og markaðurinn í raun ekki frjáls. Lög og reglur setja 

upp ramma leikreglna á markaði, frumframleiðendur, afurðastöðvar og milliliðir þurfa að 

vinna innan þess ramma. Þessi rammi takmarkar helst frelsi á verðlagningu. Verð er 

leiðandi afl í vali almennings á matvöru og getur slíkur rammi einnig hindrað samkeppni. 

Þar kemur aftur að því að varan er sambærileg þegar litið er á gæði og heilnæmni. Því er 

vald þess sem stjórnar verði gríðarlega mikið hvað varðar ímynd almennings. Auk þess 

verður að taka fram að kaup beint frá bónda geti átt ólíkar rætur. Ætla má að stór hluti 

kjöts beint frá bónda sé keypt vegna tengingar eða vinskapar við tiltekinn bónda og ekki 

endilega selt með löglegum leiðum. Það er að segja, ekki er víst að allir bændur sem selja 

kjöt sitt séu með viðeigandi leyfi á meðan einhver hluti neytenda leitast eftir að kaupa 

kjöt beint frá bónda vegna samfélagslegrar ábyrgðar eða í þeirri trú að slíkt sé 

umhverfisvænna. Færa má því rök fyrir því ekki sé í raun hægt að gera sér grein fyrir 

umfangi milliliðalausri kjötsölu bænda þar sem hluti sé seldur án nokkurrar skráningar til 

fjölskyldu, vina eða vandamanna. Gera má ráð fyrir að þetta muni ekki breytast þar sem 

kostnaðarsamt getur verið fyrir bændur að koma sér upp viðurkenndri aðstöðu og 

tilskyldum leyfum fyrir umfangslita sölu til fjölskyldu, vina eða vandamanna. Þar að 

leiðandi mætti halda fram að skilvirkari leið varðandi eftirlit matvæla væri að leyfa slíka 

sölu svo hægt sé að sjá í raun og veru hversu mikið magn af slíkri afurð er í umferð.  

4.3 Niðurstöður greiningar kaupákvörðunarstíla  

Tafla 9 sýnir lýsandi tölfræði fyrir almennar spurningar varðandi kaupákvarðanir 

einstaklinga á kjötvörumarkaði. Allar fullyrðingar nema 2 voru á  voru á fimm punkta 

Likert kvarða, þar sem 1 stóð fyrir mjög ósammála, 2 fyrir ósammála, 3 fyrir hvorki né, 4 

fyrir sammála og 5 fyrir mjög sammála. Tvær spurningar voru á skalanum 0-10, þar sem 0 

var útilokað og 10 stóð fyrir pottþétt.  
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Tafla 9 Lýsandi tölfræði almennra spurninga 

Lýsandi tölfræði M sf n 

Almennt, þegar ég kaupi kjöt legg ég mikla áherslu á 
uppruna þess og hvernig það er framleitt   

3.99 1.04 567 

Ég er tilbúin(n) að borga meira fyrir kjöt sem kemur 
beint frá bónda    

3.86 1.05 568 

Heilt yfir legg ég mikla áherslu á að styrkja lítil eða 
staðbundin fyrirtæki eða framleiðendur    

3.97 0.91 567 

Ég vil kjötvöru sem er sniðin er að mínum þörfum og 
hentar minni neyslu 

4.19 0.82 568 

Að kaupa kjötvöru úr mínu nærumhverfi er vistvænt    4.28 0.85 567 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir kjöt beint 
frá bónda í framtíðinni  
(0= útilokað / 10 =  pottþétt)  

  

8.39 2.18 565 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir vefverslun til 
að kaupa kjöt í framtíðinni  
(0= útilokað / 10 =  pottþétt)  

6.11 3.24 568 

 

Auk þess var ein spurning sem átti að sýna hvort og hversu oft neytendur versluðu kjöt 

án milliliða. Sú spurning var ekki á jafnbilakvarða en niðurstöður hennar má sjá á mynd 8.  

 

Mynd 8. Tíðni kaupa kjöts beint frá bónda 
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Ef við lítum á þessa tölfræði er hægt að segja að neytendur leggi mikla áherslu á 

uppruna og framleiðslu kjöts og virðast vera tilbúnir til að greiða meira fyrir kjöt sem 

kemur beint frá bóndanum. Neytendur leggja einnig töluverða áherslu á að styrkja lítil 

eða staðbundin fyrirtæki og telja vistvænt að kaupa kjötvöru úr sínu nærumhverfi. Á sama 

tíma leggja þeir mikla áherslu á kjötvöru sem sérsniðin er að þeirra þörfum. Neytendur 

eru einnig mjög líklegir til að kaupa kjöt beint frá bónda í framtíðinni og verða að teljast 

líklegir til að nota vefverslun til kaupa á kjöti. Einungis 10% hafa aldrei keypt kjöt beint frá 

bónda en þeir sem hafa keypt kjöt og gera það að staðaldi eða allaf eru samanlagt 49%, 

verður það að teljast óvenjulega hátt hlutfall. Hér er ekki útilokað að bakgrunnur 

höfundar hafi haft áhrif á úrtakið. Í töflu 10 má sjá lýsandi tölfræði fyrir alla þætti 

spurningalistans sem rannsaka átti ráðandi kaupákvörðunarstíla á Íslenska 

kjötvörumarkaðnum. Allar fullyrðingar voru á fimm punkta Likert kvarða, þar sem 1 stóð 

fyrir mjög ósammála, 2 fyrir ósammála, 3 fyrir hvorki né, 4 fyrir sammála og 5 fyrir mjög 

sammála. 
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Tafla 10. Lýsandi tölfræði þátta mælitækis CDMS 

Lýsandi tölfræði M sf n 

Vanalega vel ég dýrari vörumerki  3.01 0.81 568 

Ég kaupi frekar vel þekkt vörumerki  3.37 0.83 567 
Til að kaupa vörumerkið sem ég vill, fer ég alltaf í 
sömu búðina    

3.09 0.92 568 

Ég á mér uppáhalds vörumerki sem ég kaupi í hvert 
skipti  

3.17 0.95 568 

Vanalega legg ég mig sérstaklega fram við að velja 
vörumerki sem gefur mér mestu gæðin  

3.89 0.80 567 

Þegar ég hef valið mér búð sem selur tiltekið 
vörumerki kýs ég framvegis að kaupa vörumerkið 
þar án þess að prufa aðrar búðir 

2.87 0.93 568 

Þegar ég hef fundið mér vörumerki sem mér líkar 
við, kaupi ég það reglulega  

3.95 0.70 568 

Væntingar mínar varðandi vöru sem ég hef í huga 
að kaupa eru mjög háar  

3.85 0.73 565 

Ég kaupi vanalega nýjungar þegar kemur að þessum 
vöruflokk   

3.08 0.82 564 

Ég legg áherslu á að verslunarferð taki sem stystan 
tíma og kaupi fyrstu vöru sem virðist nógu góð  

2.68 1.01 560 

Á heildina litið, tel ég að ekki sé mikill munur milli 
vörumerkja í þessum vöruflokki varðandi gæði    

2.46 1.05 558 

Ég tek oft kæruleysislegar ákvarðanir varðandi 
vörukaup, sem ég síðar sé eftir    2.22 0.89 554 
Ég ætti að skipuleggja innkaup mín betur    3.09 1.04 555 

Ég ætti að verja meiri tíma í að velja milli vara    2.82 0.87 555 

Ég tek oft skyndiákvarðanir varðandi vörukaup    2.82 1.04 555 

Ég leitast oft eftir tilboðum    3.48 1.01 552 
Ég vanda verulega til við að gera hagstæðustu 
kaupin    

3.41 0.86 549 

Ég spara vanalega töluvert af peningum með því að 
leita uppi kjarakaup    

2.99 0.94 548 

Ég nýt þess verulega að prufa mismunandi vörur 
eða vörumerki    

3.33 0.85 546 

Fyrir fjölbreytileika, versla ég í mismunandi eða 
nýjum búðum og vel mismunandi vörumerki    

2.85 0.92 533 

Ég er mjög varkár þegar kemur að því að prufa 
nýjar vörur eða vörumerki     

2.84 0.94 531 

    
Ef rýnt er í töflu 10 og skoðaðir þeir þættir sem skora hæst. Þá sést að íslenskir 

neytendur á kjötvörumarkaði virðast vera tryggir þeim vörumerkjum sem þeim líkar vel 

við, vanda valið vel til að tryggja bestu gæðin og gera háar kröfur í garð þeirra vörumerkja 

sem þeir hyggjast kaupa. Samt sem áður leggja þeir áherslu á tilboð og vanda til við að 
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gera hagstæðustu kaupin en vilja einnig kaupa vel þekkt vörumerki og njóta þess að prufa 

nýjar vörur. Þessar niðurstöður ríma við þá þætti sem skora lægst. Það er að segja, 

neytendur virðast ekki leggja áherslu á að verslunarferðir taki stuttan tíma og velja fyrstu 

vöru sem þeir sjá sem virðist nógu góð. Það virðist vera sökum þess að þeir telja 

töluverðan mun á gæðum þegar kemur að kjötvörum. Þar að leiðandi taka þeir ekki 

kæruleysislegar kaupákvarðanir, sá þáttur skorar lægst af öllum. Það verður að teljast að 

þessar niðurstöður gefi nokkuð skýra mynd, neytendur virðast vera upplýstir og 

kröfuharðir í ákvörðunartöku sinni þegar kemur að því að kaupa kjöt.  

Til að kafa enn dýpra í gögnin var framkvæmd þáttagreining með hornréttum snúning 

(e. varimax orthogonal rotation), til að staðfesta að úrtaksstærð væri nægjanleg var 

framkvæmt KMO próf (e. keiser-meyer-olkin). Úrtakið reyndist vera nægjanlega stórt, 

0,783. Sjá þáttagreiningu í töflu 11. Athyglisvert er að niðurstöður sýndu fram á fimm 

þætti með hærra eigingildi en 1 sem útskýrði 56,4% dreifingu breytnanna. Í þátt fimm 

röðuðust tvær fullyrðingar sem komu eingöngu fram í þeim þætti. Þær voru „ég legg mikla 

áherslu á að verslunarferð taki sem stystan tíma og kaupi fyrstu vöru sem virðist nógu 

góð“ (0,634) og „á heildina litið, tel ég að ekki sé mikill munur milli vörumerkja í þessum 

vöruflokki varðandi gæði“ (0,765). Verður það að teljast há hleðsla á þessa þætti. Í fimm 

þátta greiningunni voru tvær fullyrðingar til viðbótar sem hlóðust neikvætt inn á þátt 

fimm en jákvætt inn á þátt eitt. Jákvæða hleðsla þessara þátta er tengt vörumerkjatryggð 

sem er sambærilegt og í módeli CDMS. Þetta voru spurningarnar „vanalega legg ég mig 

sérstaklega fram við að velja vörumerki sem gefur mér mestu gæðin“ (-0,454 í þátt 5 og 

0,559 í þátt 1) og „væntingar mínar varðandi vöru sem ég hef í huga að kaupa eru mjög 

háar“(-0,490 í þátt 5 og 0,478 í þátt 1). Það getur gefið vísbendingu um að fimm þátta 

greining á kauphegðunarstílum væri viðeigandi fyrir framhaldsrannsóknir. Þáttur fimm er 

þá bæði tengdur þætti vörumerkjatryggðar og þætti hvatvísis samkvæmt módeli CDMS.  

Þegar þáttagreining er takmörkuð við fjóra þætti, samkvæmt CDMS, hlaðast þrjár 

fullyrðingar utan þeirra þátta sem mælitækið gerir ráð fyrir. Þrjár fullyrðingar sem eiga að  

hlaðast í þátt eitt dreifa sér yfir aðra þætti greiningarinnar samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fullyrðingin „vanalega vel ég dýrari vörumerki“ hleðst inn á þátt þrjú 

sem er þáttur verðvitundar en ætti að vera í þætti eitt sem er þáttur vörumerkjatryggðar. 

Fullyrðingin „ég legg áherslu á að verslunarferð taki sem stystan tíma og kaupi fyrstu vöru 
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sem virðist nógu góð“ hleðst inn á þátt tvö sem er hvatvísi en ætti að vera í þætti eitt sem 

er vörumerkjatryggð. Fullyrðingin „ég kaupi vanalega nýjungar þegar kemur að þessum 

vöruflokk“ ætti að vera í flokki eitt en hleðst inn á flokk fjögur, sem er nýjungagirni. Sjá 

nánar töflu 11. Fjögurra þátta greining með eigingildi hærra en 1 útskýrði 50,7% dreifingu 

breytnanna. Áreiðanleika prófið með aflastuðli (e. cromback alpaha) var framkvæmt fyrir 

hvern þátt CDMS. Leitast var við áreiðanleika yfir 0,7, gildum tveggja spurninga var snúið 

við til að fá rétta mynd af áreiðanleika. Heilt fyrir var áreiðanleikaskorið ásættanlegt. 

Þáttur hvatvísis skoraði 0,766 og verðvitund skoraði 0,781. Þáttur vörumerkjatryggðar 

skoraði lægst, 0,634 en þáttur nýjungagirni skoraði 0,568. Erfit getur reynst að skora hátt 

í áreiðanleikaprófi ef fullyrðingar eru færri en 10 og þar sem þáttur nýjungagirni skoraði 

yfir 0,5 getur hann talist ásættanlegur. Þáttur vörumerkjatryggðar verður að teljast í lægra 

falli þar sem fullyrðingar innan þess þáttar eru 11.  

Í því samhengi er ef til vil vert að velta fyrir sér réttmætis mælitækisins og hvort það 

gefi rétta mynd af kauphegðun á kjötvörumarkaði Íslands. Nánar að því í umræðum. Þrátt 

fyrir annmarka verða gögnin notuð til frekari greiningar þar sem KMO staðfesti að stærð 

úrtaksins væri nægjanleg og við þáttagreiningu hlaðast þættir að mestu inn á þætti CDMS. 

Stuðst var við fjögurra þátta greiningu á fyrirliggjandi göngum.  
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Tafla 11. Þáttagreining 

 

Fullyrðingar 
Vörumerkja-

tryggð 
Hvatvísi Veðvitund  

Nýjunga-
girni 

Vanalega vel ég dýrari vörumerki      -0.52   

Ég kaupi frekar vel þekkt vörumerki  0.42       

Til að kaupa vörumerkið sem ég vill, fer ég 
alltaf í sömu búðina    

0.66       

Ég á mér uppáhalds vörumerki sem ég 
kaupi í hvert skipti  

0.75       

Vanalega legg ég mig sérstaklega fram við 
að velja vörumerki sem gefur mér mestu 
gæðin  

0.64       

Þegar ég hef valið mér búð sem selur 
tiltekið vörumerki kýs ég framvegis að 
kaupa vörumerkið þar án þess að prufa 
aðrar búðir 

0.69       

Þegar ég hef fundið mér vörumerki sem 
mér líkar við, kaupi ég það reglulega  

0.67       

Væntingar mínar varðandi vöru sem ég hef 
í huga að kaupa eru mjög háar  

0.58       

Ég kaupi vanalega nýjungar þegar kemur að 
þessum vöruflokk   

      0.65 

Ég legg áherslu á að verslunarferð taki sem 
stystan tíma og kaupi fyrstu vöru sem 
virðist nógu góð  

  0.42     

Á heildina litið, tel ég að ekki sé mikill 
munur milli vörumerkja í þessum 
vöruflokki varðandi gæði    

        

Ég tek oft kæruleysislegar ákvarðanir 
varðandi vörukaup, sem ég síðar sé eftir    

  0.76     

Ég ætti að skipuleggja innkaup mín betur      0.73     

Ég ætti að verja meiri tíma í að velja milli 
vara    

  0.70     

Ég tek oft skyndiákvarðanir varðandi 
vörukaup    

  0.75     

Ég leitast oft eftir tilboðum        0.78   

Ég vanda verulega til við að gera 
hagstæðustu kaupin    

    0.82   

Ég spara vanalega töluvert af peningum 
með því að leita uppi kjarakaup    

    0.80   

Ég nýt þess verulega að prufa mismunandi 
vörur eða vörumerki    

      0.73 

Fyrir fjölbreytileika, versla ég í mismunandi 
eða nýjum búðum og vel mismunandi 
vörumerki    

      0.73 

Ég er mjög varkár þegar kemur að því að 
prufa nýjar vörur eða vörumerki     

      -0.52 
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Að lokinni þáttagreiningu voru fullyrðingar umreiknaðar til að sjá vægi hvers þáttar fyrir 

sig í þeim tilgangi að nota þær niðurstöður til að skýra tengsl milli þátta og ótengdra 

breyta í spurningalista. Í töflu 12 má sjá lýsandi tölfræði fyrir þættina fjóra, 

vörumerkjatryggð, hvatvísi, verðvitund og nýjungagirni. Miðað við niðurstöður í töflu 11 

mætti halda því fram að íslenskir neytendur á kjötvörumarkaði væri yfir meðallagi tryggir 

vörumerkjum og meðvitaðir um verð þegar kemur að kaupum. Ekkert sérstaklega 

hvatvísir né nýjungagjarnir.  

Tafla 12. Lýsandi tölfræði þátta CDMS 

 Vörumerkjatryggð Hvatvísi Verðvitund Nýjungagirni 

n 
 

554 552 547 528 

M 3.28 2.74 3.29 3.12 

Miðgildi  3.36 2.75 3.33 3.00 

sf 0.41 0.74 0.78 0.71 

Lægsta gildi 1.64 1.00 1.00 1.00 

Hæsta gildi  4.36 5.00 5.00 5.00 

Hlutfallsmark 25 3.00 2.25 2.67 2.67 

50 3.36 2.75 3.33 3.00 

75 3.55 3.25 4.00 3.67 

 

Til þess að tilgreina hvort tiltekinn einstaklingur skori hátt, miðlungs eða lágt í þætti 

vörumerkjatryggðar, hvatvísi, verðvitundar eða nýjungagirni var sami mælikvarði 

ákveðinn fyrir alla þætti. Vörumerkjatryggð er mæld samkvæmt CDMS út frá ellefu 

fullyrðingum sem mældar voru á jafnbilamælikvarða frá 1=mjög ósammála til 5=mjög 

sammála. Summa allra fullyrðinga í þætti verðvitundar var deilt í fjölda fullyrðinga (11) 

sem sá þáttur snéri að, til  þess að fá meðaltal fyrir hvern einstakling hvað varðar svör 

hans í garð vervitundar. Ef meðaltal var undir 2,99 taldist það til lágrar 

vörumerkjatryggðar, ef meðaltal var milli 3 og 3,49 er meðal vörumerkjatryggð, allt 

meðaltal yfir 3,5 taldist þá til mikillar vörumerkjatryggðar. Sama formúla var gerð fyrir alla 

þætti. Ástæða þess að ákveðið var að ganga úr frá þessum tiltekna kvarða til að ákveða 

lítið, meðal eða hátt skor þátt var hver þáttur greindur og sérstaklega með tilliti til 

fjórðungsmarka (e.percentiles). 
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Tilgáta eitt (T1): Mismunandi þættir kauphegðunarstíla hafa áhrif á hvort neytendur 

eru tilbúnir til að borga meira fyrir kjöt sem kemur beint frá bónda. Niðurstöður einhliða 

dreifigreiningar (e. ANOVA) leiddu í ljós að munur var milli kauphegðunar og hvort 

neytendur væri tilbúnir að borga hærra verð fyrir vöru beint frá bónda. Eftiráprófið 

Hochber‘s GT2 var framkvæmt til að staðfesta milli hvaða þátta sé marktækur munur þar 

sem ekki eru jafn margir í hverjum hóp fyrir sig. Niðurstöður þess sýndu fram á að 

neytendur sem eru með háa vörumerkjatryggð virðast frekar vera tilbúnir til að greiða 

meira fyrir vöru beint frá bónda (F=22.856; p<0,001) auk þess eru neytendur með 

miðlungs vörumerkjatryggð líklegri en þeir sem eru með lága til að vilja borga meira 

(F=22.856; p<0.001). Engin marktækur munur mældist á hvatvísi (F=1.121; p<0,327) eða 

nýjungagirni (F=0.438; p<0.645). Varðandi þátt verðvitundar reyndist vera marktækur 

munur við einhliða dreifigreiningu, þar sem há verðvitund sker sig frá bæði lágri (F=6.062; 

p<0,003) og miðlungs (F=6.062; p<0,041). Því mætti leiða líkur að því að þeim hærri 

vörumerkjatryggð og verðvitund þeim líklegri er neytandi til að vilja greiða hærra verð 

fyrir kjötvöru beint frá bónda. Til upplýsinga er hægt að skoða yfirlit í töflu 13.  

Tafla 13. Lýsandi tölfræði þátta og hvort neytendur séu reiðubúnir að greiða hærra verð fyrir kjöt beint 
frá bónda 

Þættir   M sf n 

Vörumerkjatryggð  Hátt 4,07 0,92 164 

 Mið  3,94 0.96 288 

 Lágt 3,24 1,25 102 
Hvatvísi Hátt 3,74 0,98 110 

 Mið  3,94 1,05 117 

 Lágt 3,87 1,07 325 
Verðvitund Hátt 3,67 1,08 221 

 Mið  3,93 1,02 177 

 Lágt 4,03 0,98 149 
Nýjungagirni Hátt 3,79 1,10 153 

 Mið  3,89 0,99 199 
  Lágt 3,87 1,09 176 

  

Tilgáta tvö (T2): Vörumerkjatryggð hefur áhrif á hvort neytendum finnst vistvænt að 

kaupa kjöt úr nærumhverfi. Niðurstöður einhliða dreifigreiningar sýndu fram á að 

marktækur munur væri á kauphegðunarstílum og að finnast vistvænt að kaupa kjöt úr 

nærumhverfi (F=15,401; p<0,001). Hochberg´s GT2 eftirápróf leiddi í ljós að þeir sem 



 

80 

skora lágt í þætti vörumerkjatryggðar eru ekki eins líklegir og þeir sem skora hátt eða í 

meðallagi í vörumerkjatryggð. Því er niðurstaðan sú að T2 er studd, vörumerkjatryggð 

hefur áhrif á hvort neytendum finnst vistvænt að kaupa kjöt úr nærumhverfi. Þeim minni 

tryggð þeim ólíklegri er að neytandi sé sammála því að kjöt úr nærumhverfi sé vistvænna. 

Tilgáta þrjú (T3): búseta hefur áhrif á vilja til að kaupa kjöt milliliðalaust. Hér virðist 

vera sem svo að T3 sé studd. Einhliða dreifigreining sýndi fram á marktækan mun milli 

landsvæða á svörun. Átt var við breytuna sem mældi búsetu í greiningu ganga, 

upprunalega voru 8 valmöguleikar en þeim var fækka í 3 við greiningu frumgagna. Þar 

sem svörun raðaðist ójafnt, mest var svörun af höfuðborgasvæðinu (N=211) og 

norðurland eystra (N=161) og fæstir í sameinuðum flokki „Aðrir landshlutar“ sem 

samanstóð af hinum sex landshlutum (N=149). Við einhliða dreifigreiningu kom í ljós að 

marktækur munur var á höfuðborgarsvæðinu og norðurlandi eystra (F=31,404; p<0,001), 

einnig var marktækur munur á höfuðborgasvæðinu og öðrum landshlutum (F=31,404; 

p<0,001). Samkvæmt niðurstöðum eru því íbúar höfuðborgasvæðisins ólíklegri en aðrir 

íbúar Íslands til að kaupa kjöt milliliðalaust.  

Tilgáta fjögur (T4): Því hærri nýjungagirni því líklegri er neytandi til að nota vefverslun 

til að kaupa kjöt í framtíðinni. Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að marktækur munur var 

milli þess hversu nýjungagjarnir neytendur voru og hvort þeir væri tilbúnir að nota 

vefverslun til að kaupa kjöt í framtíðinni. Hochberg´s GT2 sýni fram á að þeir sem skora 

hátt í nýjungagirni eru líklegi til að versla kjöt í vefverslun en þeir sem skora lágt (F=10.098; 

p<0.001) og þeir sem skoða miðlungs í nýjungagirni (F=10.098; p<0.033). Því er 

niðurstaðan sú að því hærri nýjungagirni því líklegri er neytandi til að notfæra sér 

vefverslun í þeim tilgangi að kaupa kjöt.  

Tilgáta fimm (T5): Neytendur sem hafa háa verðvitund eru líklegri til að leggja áherslu 

á að styrkja lítil eða staðbundin fyrirtæki og framleiðendur. Einhliða dreifigreining 

staðfesti að engin marktækur munur er á milli þátta (F=1.503; p<0,223). T5 er því hrakin. 

Hins vegar var marktækur munur á þætti vörumerkjatryggðar og hvort neytendur leggja 

áherslu á að styrkja lítil og staðbundin fyrirtæki eða framleiðendur. Þá reyndist vera 

marktækur munur á þeim sem eru með lága vörumerkjatryggð og þeim sem miðlungs 

(F=13.430; p<0,001) eða háa (F=13.430; p<0,001) hvað varðar vilja til að styrkja litla og 
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staðbundin fyrirtæki eða framleiðendur. Fylgni er því á milli þess að vera tryggur 

vörumerkjum og vilja til að styrkja lítil eða staðbundin fyrirtæki eða framleiðendur.  

Að lokum er gagnlegt að sýna fram á hvernig þættir raðast eftir landshlutum 

annarsvegar og eftir tekjum hins vegar. Sjá töflu 14 þar sem sýnt er hvernig þáttum er 

raðað eftir landshlutum og töflu 15 þar sem þættir raðast eftir tekjum. Þáttur 

vörumerkjatryggðar er örlítið hærri meðal neytanda sem búa utan höfuðborgasvæðisins, 

hvatvísi virðist dreifast jafnt milli landshluta og verður almennt að teljast lág. Þáttur 

verðvitundar dreifist einnig þónokkuð jafnt milli landshluta en þáttur nýjungagirni er 

hæstur meðal neytenda á höfuðborgasvæðinu.  

Tafla 14. Þættir eftir landshlutum 

Landshlutar Þættir M sf n 

Höfuðborgasvæðið Vörumerkjatryggð  2,07 0,71 210 

 Hvatvísi 1,60 0.84 211 

 Verðvitund 2,14 0.83 211 

 Nýjungagirni 2,03 0.82 211 
Norðurland eystra Vörumerkjatryggð  2,14 0.70 161 

 Hvatvísi 1,67 0.80 163 

 Verðvitund 2,10 0.79 163 

 Nýjungagirni 1,95 0.78 161 
Aðrir landshlutar Vörumerkjatryggð  2,13 0.63 149 

 Hvatvísi 1,52 0.74 148 

 Verðvitund 2,10 0.81 148 
  Nýjungagirni 1,83 0.74 148 

 

Í töflu 15 má sjá hvernig tekjur dreifast á þættina. Þó svo ekki sé hægt að sjá 

marktækan mun þátta og tekna er áhugavert að sjá töluverð líkindi eru milli lægsta 

tekjuflokks og þess hæsta.  
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Tafla 15. Þættir eftir tekjum 

Tekjur Þættir M sf n 

300 þúsund krónur eða lægri Vörumerkjatryggð  2.18 0.63 89 

 Hvatvísi 1.59 0.80 88 

 Verðvitund 2.24 0.78 89 

 Nýjungagirni 1.88 0.78 89 

301-500 þúsund krónur Vörumerkjatryggð  2.10 0.71 130 

 Hvatvísi 1.56 0.78 130 

 Verðvitund 2.07 0.81 129 

 Nýjungagirni 1.75 0.74 130 

501-700 þúsund krónur Vörumerkjatryggð  2.07 0.67 134 

 Hvatvísi 1.58 0.80 137 

 Verðvitund 2.26 0.77 137 

 Nýjungagirni 2.07 0.78 137 

701-900 þúsund krónur Vörumerkjatryggð  2.13 0.67 91 

 Hvatvísi 1.70 0.81 91 

 Verðvitund 2.02 0.86 91 

 Nýjungagirni 2.06 0.82 89 

901-1100 þúsund krónur Vörumerkjatryggð  2.09 0.71 44 

 Hvatvísi 1.73 0.87 44 

 Verðvitund 1.95 0.86 44 

 Nýjungagirni 2.14 0.88 44 

Hærri en 1101 þúsund krónur  Vörumerkjatryggð  2.19 0.79 27 

 Hvatvísi 1.33 0.68 27 

 Verðvitund 1.93 0.83 27 

  Nýjungagirni 1.96 0.77 26 
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5 Umræður  

Tilgangur rannsóknar var að svara rannsóknarspurningum; Benda kaupákvarðanir 

neytenda til þess að grundvöllur sé fyrir milliliðalausri sölu kjötafurða frá bónda til 

neytanda? og hvaða þætti íslensks kjötvörumarkaðs ættu bændur að leggja áherslu á 

varðandi  hugsanlega inngöngu með heimaframleiðslu sína? 

Til að svara fyrri rannsóknarspurningu bendir ýmislegt til þess að grundvöllur sé fyrir 

aukinni áherslu í milliliðalausri sölu kjötafurða frá bændum til neytanda. 

Markaðsaðstæður virðast vera að færast í þá átt að aukin áhersla sé lögð á nýsköpun og 

atvinnuþróun með verðmætasköpun nálægt upprunastað sem fyrirmynd. 

Tilraunaverkefni varðandi heimaslátrun og tilgangur Matvælasjóðs renna stoðum undir 

þá ályktun. Hindranir eru samt sem áður vissulega til staðar. Þeir þættir 

markaðsumhverfis sem verða að teljast áhyggjuefni varðandi atvinnuþróun og hvata til 

nýsköpunar í milliliðalausri sölu kjötafurða eru þrennskonar. Í fyrsta lagi er óstöðugleiki í 

samþykktu samkeppnisumhverfi hvað varðar innflutning landbúnaðarafurða. Það lýsir sér 

í auknum innflutningi í vissum tollflokkum sem leiðir af sér tekjutap frumframleiðanda og 

ríkisins, rangar forsendur fyrir hagtölur sem notaðar eru til skipulagsvinnu hins opinbera 

og lægra afurðaverði til frumframleiðanda vegna aukins hags heild- og smásala til sölu 

innfluttra afurða. Í öðru lagi er framleiðslukostnaður kjötafurða á Íslandi hár og aðstæður 

virðast vera erfiðar hvað varðar þjónustu og byggðarþróun. Vegna lágra tekna, lítillar 

þjónustu og erfiðleika varðandi nýliðun er róðurinn þungur fyrir frumframleiðendur. 

Framleiðsla er einnig háð innflutningi hráefnis, tæknibúnaðar og tækjabúnaðar. Áburður, 

kjarnfóður og tæki til landbúnaðar eru innflutt og eru stærsti hluti rekstrarkostnaðar 

framleiðenda. Þetta gefur minna svigrúm til að ráða auka vinnuafl eða horfa til 

nýsköpunar. Þar af leiðandi, skapa þessar aðstæður það ástand að íslenskar afurðir eru 

ekki samkeppnishæfar þeim erlendu þegar kemur að verði til neytanda. Í þriðja lagi hefur 

mikill meirihluti af sölu afurðanna farið fram í gegnum þriðja aðila og þannig hefur 

samband frumframleiðanda og neytanda liðið fyrir það fyrirkomulag. Regluverk varðandi 

markaðssetningu sláturafurða hefur átt þar stóran þátt þar sem dýrt er að koma upp 

viðurkenndri aðstöðu til að slátra og dreifa afurðinni. Vissulega eru verkefni á borð við 

Matvælasjóð og tilraunaverkefni varðandi heimaslátrun jákvæð þróun í því samhengi. 
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Á þessum tímapunkti vegna áherslu á verðmætasköpun og nýsköpun í innlendri 

matvælaframleiðslu virðist horfa til bjartari vegar fyrir milliliðalausri sölu. Sú þróun 

markaðs sem rennir stoðum undir að tækifæri séu til aukinnar áherslu í milliliðalausri sölu 

frumframleiðanda á afurð sinni til neytandans eru einmitt frumkvæði ríkisstjórnar á borð 

við Matvælasjóð og tilraunaverkefnis varðandi heimaslátrun. Auk þess er stefna 

stjórnvalda að leggja áherslu á innlenda framleiðslu til atvinnuþróunar en vægi þess í 

efnahaglega viðkvæmum aðstæðum heimsins í dag geta enn frekar styrkt stöðu 

frumframleiðanda í milliliðalausri sölu. Aukin áhersla á rekjanleika, hollustu og heilnæmni 

matvæla og framleiðsluhátta þeirra getur einnig verið hagstæð milliliðalausri sölu. 

Markaðsstraumar tilgangs og mannlegrar upplifunar geta einnig verið mikill styrkur fyrir 

frumframleiðendur. Lykilþáttur í því er að tengjast neytandanum sterkari böndum en áður 

og leggja áherslu á viðeigandi markaðsstrauma. Einnig geta straumar trausts, þátttöku og 

samruna átt vel við þar sem bæði vilji til nýsköpunar virðist vera til staðar hjá 

frumframleiðendum og vilji neytanda til að neyta afurða sem eru heilnæmar og 

framleiddar ábyrgan hátt í því samhengi að styrkja nærumhverfi og efla nærsamfélagið.  

Vissulega er of snemmt að fullyrða um að milliliðalaus sala kjötafurða eigi eftir að 

blómstra en óneitanlega er jákvæð þróun þess efnis. Hindranirnar eru ennþá stór þáttur 

en samfélags- og efnahagslegar aðstæður virðast vera fyrir hendi svo unt sé að nýta sér 

neikvæðar aðstæður til framþróunar í milliliðalausri sölu kjötafurða og þar af leiðandi 

nýsköpun í kjötframleiðslu. Síðast en ekki síst verður að nefna ákvörðun utanríkisráðherra 

að óska formlega eftir endurskoðun tollasamninga við Evrópusambandið. Eins og fjallað 

hefur verið um eru útflutningstollar vannýttir á meðan innflutningstollar eru ofnýttir. Ef 

íslenskir bændur framleiða afurð sem er ekki nýtt og nauðsynlegt er að urða eða granda 

með öðrum hætti verður að teljast undarlegt að sama afurð sé flutt inn, tollfrjálst. 

Sérstaklega í samhengi áherslu ríkisstjórnar á innlendra framleiðslu. 

Ef við lítum til seinni rannsóknarspurningar og frekar til þáttar kaupákvörðunarstíla 

neytenda sem vísbendingu að áherslu varðandi hugsanlega inngöngu á kjötvörumarkað 

þá sýna niðurstöður að vænlegast til árangurs væri að leggja áherslu á þætti sem tengjast 

vörumerkjatryggð og verðvitund. Íslenskir neytendur á kjötvörumarkaði leggja ríka 

áherslu á uppruna og framleiðsluhætti, vilja styrkja litla framleiðendur og telja vistvænt 

að kaupa kjöt úr nærumhverfi. Einnig virðist sem meirihluti neytenda hafi keypt beint frá 

bónda áður og telji sig líklega til að kaupa meira í framtíðinni og því verður að 
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viðurkennast að tækifæri eru til staðar. Niðurstöður gefa til að mynda sterklega til kynna 

að neytendur eru viljugir til að greiða hærra verð fyrir slíka vöru og telja sig einnig líklega 

til að nota vefverslun til að kaupa kjöt. Samfélagslegar aðstæður og framþróun 

stafrænnar tækni getur því verið ákjósanleg leið til markaðssetningar og dreifingar. 

Niðurstöður sýna fram á að 49% hafa keypt eða kaupa að staðaldri kjötvöru beint frá 

bónda og verður það að teljast góður grundvöllur á áframhaldandi þróun dreifileiða og 

markaðssetningar. Einnig er mælt til þess að áhersla væri frekar lögð á neytendur sem 

búa utan höfuðborgasvæðisins miðað við niðurstöður rannsóknar.  

Hafa ber í huga að höfundur mælist eindregið til frekari rannsókna viðfangsefnis, 

einkum vegna stærðar úrtaks, hvar gagnaöflun átti sér stað fyrir eigindlega rannsókn og 

persónulegrar tengingar höfundar við bændasamfélagið. Það gæti gefið skakka mynd af 

viðfangsefni, einkum vegna hluta gagnaöflunar. Einnig á þeim tímapunkti sem þessi 

ritgerð er skrifuð er að vænta niðurstaðna úr tilraunaverkefni varðandi heimaslátrun og 

starfsemi Matvælasjóðs svo til nýbyrjuð. Varðandi kaupákvörðunartstíla væri áhugavert 

að rannsaka hluta stafrænnar tækni og áhrif heimsfaraldurs á verslunarhætti og 

ákvörðunartöku neytenda.  
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6 Lokaorð 

Slagurinn við kerfið heldur áfram þar til kerfinu verður breytt það er nokkuð ljóst. Hver á 

eftir öðum tala stjórnmálamenn, formenn hagsmunaaðila og greiningarfyrirtæki um að 

landbúnaður standi á krossgötum. Sá sem stendur frammi fyrir krossgötum þarf að velja 

sér leið ef viðkomandi ætlar ekki að standa í stað. Í tilfelli landbúnaðar Íslands er mikilvægt 

að velja þá leið sem kerfið stendur vörð um hagsmuni landbúnaðar, stuðli að og viðhaldi 

sanngjarnri samkeppni,  hvetji til nýsköpunar og atvinnuþróunar eða verðmætasköpunar. 

Án aðgerða stendur landbúnaðurinn enn fastur á sömu krossgötunum með sama 

valkvíðann og lætur sig dreyma um að uppfylla þá miklu möguleika sem afurð hans býður 

uppá og að verða leiðtogunn sem hann eitt sinn var fyrir neytendur sína og framleiðendur. 
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Viðauki 

See English version below 

 

Kæri þátttakandi,   

Meðfylgjandi könnun er liður í rannsókn minni fyrir lokaverkefni til meistaragráðu í 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.  

Ég óska því hér með eftir framlagi þínu og bið þig um að svara nokkrum spurningum 

varðandi almennar kaupákvarðanir og ákvarðanir þínar þegar kemur að því að kaupa kjöt 

á Íslandi.  

Framlag þitt er mikilvægur hlekkur í rannsókninni og vert er að taka fram að svör þín eru 

ekki rekjanleg og fyllsta trúnaðar er heitið varðandi meðhöndlun gagnanna.  

Vinsamlegast smellið á "Next"  hnappinn hér fyrir neðan til að byrja  

 

Fyrirfram þakkir,  Aðalgeir Ásvaldsson 

 

Dear participant, 

The below survey is an essential part of the investigation for my Master's thesis in 

Marketing and International Business at the University of Iceland. 

I now ask for your contribution by answering this survey regarding general purchase 

decisions and decisions regarding meat purchases in Iceland.  

Your contribution is greatly appreciated, answers are untraceable, and full confidentiality 

is promised regarding data analysis.Please press the "Next" button to start the survey. 

 

Thank you in advance, Aðalgeir Ásvaldsson  
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Vinsamlegast veljið viðeigandi tungumál(e. please select the apropriate language)  

o Íslenska  

o English 

 

Hversu oft í viku er keypt „hvítt kjöt“ (fugla kjöt) í matinn á þínu heimili ? 

o 3 sinnum eða oftar 

o 1-2 sinnum í viku 

o Sjaldnar en vikulega 

o Aldrei 

 

Hversu oft í viku er keypt „rautt kjöt“ (lamba, svína eða nautakjöt) í matinn á þínu heimili 

? 

o 3 sinnum eða oftar 

o 1-2 sinnum í viku 

o Sjaldnar en vikulega 

o Aldrei 
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Í þessum hluta eru spurningar og fullyrðingar um almenna kauphegðun og hugsanleg 

kaup á kjöti beint frá bónda. Kjöt beint frá bónda í þessu tilfelli á við um kjöt sem þú 

kaupir án nokkurs milliliðs, beint í frá bóndanum sjálfum.  

 

Almennt, þegar ég kaupi kjöt legg ég mikla áherslu á uppruna þess og hvernig það er 

framleitt  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég er tilbúin(n) að borga meira fyrir kjöt sem kemur beint frá bónda   

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Heilt yfir legg ég mikla áherslu á að styrkja lítil eða staðbundin fyrirtæki eða framleiðendur   

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Ég vil kjötvöru sem er sniðin er að mínum þörfum og hentar minni neyslu   

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Að kaupa kjötvöru úr mínu nærumhverfi er vistvænt    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Veldu þann valmöguleika sem á best við  

o Ég hef aldrei keypt kjöt beint frá bónda  

o Ég hef keypt kjöt beint frá bónda en geri það ekki að staðaldri 

o Ég kaupi reglulega kjöt beint frá bónda 

o Ég kaupi alltaf kjöt beint frá bónda  
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Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir kjöt beint frá bónda í framtíðinni (0= útilokað / 

10=pottþétt)  

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir vefverslun til að kaupa kjöt í framtíðinni 

(0=útilokað / 10=pottþétt)  

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 
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Í þessum hluta ert þú beðin um að svara hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum varðandi ákvarðanatöku þína þegar kemur að því að kaupa 

kjötvörur almennt séð  

 

Vanalega vel ég dýrari vörumerki  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég kaupi frekar vel þekkt vörumerki  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Til að kaupa vörumerkið sem ég vill, fer ég alltaf í sömu búðina    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Ég á mér uppáhalds vörumerki sem ég kaupi í hvert skipti  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Vanalega legg ég mig sérstaklega fram við að velja vörumerki sem gefur mér mestu gæðin  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Þegar ég hef valið mér búð sem selur tiltekið vörumerki kýs ég framvegis að kaupa 

vörumerkið þar án þess að prufa aðrar búðir  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Þegar ég hef fundið mér vörumerki sem mér líkar við, kaupi ég það reglulega  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Væntingar mínar varðandi vöru sem ég hef í huga að kaupa eru mjög háar  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég kaupi vanalega nýjungar þegar kemur að þessum vöruflokk   

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég legg áherslu á að verslunarferð taki sem stystan tíma og kaupi fyrstu vöru sem virðist 

nógu góð  

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Á heildina litið, tel ég að ekki sé mikill munur milli vörumerkja í þessum vöruflokki 

varðandi gæði    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég tek oft kæruleysislegar ákvarðanir varðandi vörukaup, sem ég síðar sé eftir    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég ætti að skipuleggja innkaup mín betur    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég ætti að verja meiri tíma í að velja milli vara    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Ég tek oft skyndiákvarðanir varðandi vörukaup    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég leitast oft eftir tilboðum    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég vanda verulega til við að gera hagstæðustu kaupin    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég spara vanalega töluvert af peningum með því að leita uppi kjarakaup    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Ég nýt þess verulega að prufa mismunandi vörur eða vörumerki    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Fyrir fjölbreytileika, versla ég í mismunandi eða nýjum búðum og vel mismunandi 

vörumerki    

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 

 

Ég er mjög varkár þegar kemur að því að prufa nýjar vörur eða vörumerki     

Mjög ósammála   

Ósammála 

Hvorki né  

Sammála  

Mjög sammála 
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Í lokin eru nokkrar spurningar sem verða notaðar við lokaúrvinnslu rannsóknarinnar  

 

Kyn 

o Karl 

o Kona 

o Hvorugkyn 

 

Aldur 

o 18-25 ára 

o 26-35 ára 

o 36-45 ára  

o 46-55 ára  

o 56-65 ára  

o 66 ára eða eldri 

 

Búseta eftir landshluta  

o Höfuðborgarsvæðið 

o Suðurland 

o Suðurnes 

o Vesturland 

o Vestfirðir 

o Norðurland vestra  

o Norðurland eystra  

o Austurland  

 

 

 

 

 

 



 

106 

Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði fyrir skatta?  

o 300 þúsund krónur eða lægri 

o 301-500 þúsund krónur 

o 501-700 þúsund krónur 

o 701-900 þúsund krónur 

o 901-1100 þúsund krónur 

o 1101 þúsund krónur eða hærri 
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In the first part of the survey, you must answer two questions regarding your meat 

consumption. 

 

How often per week does your household buy white meat (bird meat)?  

o 3 times or more 

o 2-1 times  

o Weekly or less 

o Never 

 

How often per week does your household buy red meat (lamb, beef, or pork)?  

o 3 times or more 

o 2-1 times  

o Weekly or less 

o Never 
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In this part are questions and statements regarding purchasing meat directly from a 

farmer and general consumer behavior. In this context, purchasing meat directly from 

a farmer refers to purchasing meat directly from a farmer with no intermediary 

involved. 

 

Generally speaking, when I purchase meat, I emphasize on its origin and how it was 

produced  

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

 

 

I am willing to pay a higher price for meat purchased directly from a farmer   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I want to support small or local businesses and producers with my purchases   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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I want meat products that are specially made for my needs   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

Buying meat locally is better for the environment   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

Please select the most appropriate option 

o I have never purchased meat directly from a farmer  

o I have purchased meat directly from a farmer but not on a regular basis 

o I regularly purchase meat directly from a farmer 

o I always purchase meat directly from a farmer 
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How likely or unlikely is that you will buy meat directly from a farmer? (0=never / 

10=definitely) 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

 

How likely or unlikely is that you will buy meat via online stores? (0=never / 10=definitely) 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

 

  



 

111 

In this part of the survey, you are asked to answer to what extent you agree or disagree 

with the following statements regarding your decisions when it comes to buying meat 

in general. 

 

I usually choose the more expensive brands 

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

 I prefer buying well-known brands  

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

In order to buy this product, I always go to the same shop(s).    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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I have a certain favorite brands, which I buy every time   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I usually make a special effort to choose the best quality product available  

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

Once I have made a choice regarding the shop(s) from which to buy this product, I prefer 

shopping there without trying other shops.  

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

Once I have found a brand I like, I buy it regularly    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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My standards and expectations regarding the product I intend to buy are very high    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I usually buy the very latest products    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I do my shopping quickly, buying the first product I find that seems good enough   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I do not think the different brands in this product category differ much in terms of overall 

quality    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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I often make careless purchase decisions, which I later regret  

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I should plan my shopping more carefully   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I should spend more time deciding in favour of a certain product. 

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I often make spontaneous purchase decisions    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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I often look for sale specials   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I look very carefully to find the best value for money    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I usually save quite a lot of money by shopping around for bargains   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I really enjoy trying different products or brands    

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 
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For variation’s sake, I shop in different or new stores and choose different brands   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

I am very cautious about trying our new products or brands   

Strongly disagree 

Disagree 

Neutral 

Agree 

Strongly agree 

 

  



 

117 

Finally, here are a few questions that will be used in final analysis of this research  

 

Gender 

o Male 

o Female 

o Other 

 

How old are you  

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o Above 66 

 

What part of Iceland do you live?   

o Greater capital area  

o South Iceland 

o Southern Peninsula 

o West Iceland 

o Westfjords 

o Northwest of Iceland 

o Northeast of Iceland 

o East Iceland 
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What is your monthly income, before tax?   

o 300 thousand ISK or less  

o 301-500 thousand ISK 

o 501-700 thousand ISK 

o 701-900 thousand ISK 

o 901-1100 thousand ISK 

o 1101 thousand ISK or more 

 


