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Útdráttur
Með nýtingu markaðssetningar á netinu hafa fyrirtæki haft möguleika á því að sérsníða auglýsingar
til einstaklinga út frá áhugasviði þeirra. Þegar einstaklingur vafrar um á netinu þá er hann á sama
tíma að skilja eftir sig slóð af persónulegum upplýsingum sem fyrirtæki geta safnað og nýtt í
einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Markmiðið með einstaklingsmiðaðari markaðssetningu (e.
personalized marketing) er að ýta undir kaup neytenda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að
einstaklingsmiðun getur leitt til hagkvæmari svara frá neytandanum þegar auglýsingin er sérsniðin
honum.
Þessi rannsókn var gerð til að kanna hvort einstaklingsmiðuð markaðssetning á netinu hafi
jákvæð áhrif á kaupáform neytenda. Rannsóknin var sett fram með megindlegri rannsóknaraðferð
með spurningalista þar sem 216 einstaklingar tóku þátt. Niðurstöður leiddu í ljós að tekjur hafa
áhrif á peningaeyðslu neytenda en ekki á fjölda keyptra vara. Það kom fram að fólk á aldrinum 40
ára og yngra verslar oftar vegna áhrifa frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum og fólk er líklegra
til að versla vöru á netinu ef hún er á afslætti. Í ljós kom að fólki sem finnst upplýsingasöfnun
þægileg hunsar síður einstaklingsmiðaðar auglýsingar og þeir sem leyfa vafrakökur vilja frekar
einstaklingsmiðaðar

auglýsingar. Það

kom einnig

fram að

karlar vilja frekar sjá

einstaklingsmiðaðar auglýsingar heldur en konur. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að
einstaklingsmiðuð markaðssetning á netinu hefur jákvæð áhrif á kaupáform neytenda.
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1 Inngangur
Samfélagsmiðlar eru notaðir af milljörðum manna um allan heim og hafa fljótt orðið eitt stærsta
tækniundur samtímans. Hægt er að hugsa sér samfélagsmiðla á nokkra mismunandi vegu. Í
hagrænum skilningi eru samfélagsmiðlar safn stafrænnar tækni sem byggir á hugbúnaði, venjulega
í formi vefsíðna eða smáforrita, sem veitir notendum tækifæri á að senda eða taka á móti stafrænu
efni eða upplýsingum (Appel o.fl., 2020). Samfélagsmiðlar hafa auðveldað samskipti milli
fyrirtækja, hópa, samfélaga, samtaka, neytenda og meira til (Dwivedi o.fl, 2015). Samfélagsmiðlar
eru stöðugt að breytast og þróast. Samfélagsmiðlarnir sem við þekkjum í dag eru öðruvísi en þeir
voru fyrir ári síðan, hvað þá fyrir áratug síðan, og samfélagsmiðlar næsta árs verða líklega öðruvísi
en við þekkjum þá í dag. Þessar breytingar stafa af stöðugri nýsköpun sem er að eiga sér stað á
bæði tæknihliðinni, þar sem stöðugt er verið að bæta við nýjum eiginleikum og þjónustu, og
notendahliðinni, þar sem fólk finnur nýja notkun fyrir samfélagsmiðla (Appel o.fl., 2020).
Í nútímasamfélagi hafa samfélagsmiðlar reynst mikilvægt markaðstól fyrir fyrirtæki
(Hensel og Deis, 2010). Með því að nýta sér markaðssetningu á samfélagsmiðlum geta fyrirtæki
miðað auglýsingum sínum að einstaklingum og höfðað beint til þeirra áhugasviðs (Tucker, 2014).
Þegar einstaklingar vafra um á netinu þá eru þeir á sama tíma að skilja eftir sig slóð af
persónulegum upplýsingum sem fyrirtæki geta safnað og nýtt í einstaklingsmiðaðar auglýsingar
sem beint er að þessum einstaklingum (Christiansen, 2011; McDonald og Cranor, 2010).
Einstaklingsmiðuð markaðssetning (e. personalized marketing) er þegar auglýsingar eru
sérstaklega sniðnar að áhugamálum, einkennum eða smekk ákveðins einstaklings í þeim tilgangi
að ýta undir kaup (Keyzer o.fl., 2015; Tam og Ho, 2006). Auglýsingu sem beint er að ákveðnum
einstaklingi er falið það markmið að skilaboð hennar veki áhuga, að hún sé persónuleg og
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viðeigandi (Kim, 2002). Einstaklingsmiðuðum auglýsingum getur einnig verið miðað að
einstaklingum út frá fyrri hegðun þeirra á netinu. Sú miðun auglýsinga tengist þá því sem
einstaklingur hefur áður skoðað eða leitað að á netinu (Chen og Stallaert, 2014).
Einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu geta valdið áhyggjum hjá neytendum í tengslum við
persónulegar upplýsingar þeirra en þeir telja það stundum vera brot á friðhelgi einkalífsins
(Juggath, 2019; Cvach o.fl., 2018). Með einstaklingsmiðuðum auglýsingum geta fyrirtæki reynt
að gera sig minnisstæð í hugum neytenda og þar með átt frekari möguleika á að ýta undir kaup
(Tam og Ho, 2006).
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort einstaklingsmiðuð markaðssetning á netinu
hefur jákvæð áhrif á kaupáform neytenda. Þá verða einnig skoðaðar sex tilgátur. Kannað verður
hvort háar tekjur hafi jákvæð áhrif á kaupáform neytenda út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum
á netinu. Þá næst hvort fólk undir fertugu sé líklegra til að kaupa vörur út frá einstaklingsmiðuðum
auglýsingum á netinu. Þá verður einnig kannað hvort fólk sé líklegra til að kaupa vöru út frá
einstaklingsmiðaðri auglýsingu á netinu ef varan er á afslætti. Það verður skoðað hvort fólk, sem
finnst þægilegt að upplýsingum um það sé safnað, sé líklegra til að hunsa ekki einstaklingsmiðaðar
auglýsingar sem það sér á netinu. Þar næst verður kannað hvort fólk sem leyfir vafrakökur vilji
frekar sjá einstaklingsmiðaðar auglýsingar heldur en almennar auglýsingar á netinu og að lokum
hvort konur séu líklegri til að vilja að auglýsingar, sem birtast þeim á netinu, passi þeirra þörfum.
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Fræðileg umræða
2.1

Markaðssetning

Markaðssetning er ferli þar sem fyrirtæki skapa, miðla, skila og skiptast á tilboðum sem hafa gildi
fyrir viðskiptavini, samstarfsaðila og samfélagið almennt. Það sem tilheyrir markaðssetningu eru
auglýsingar, sala og dreifing vara til viðskiptavina eða annarra stofnana (American Marketing
Association, 2017). Með markaðssetningu eru fyrirtæki að sérsníða eigin vörur eða þjónustu að
ákveðnum markhópum sem eru líklegir að njóta góðs af vörunni eða þjónustunni sjálfri (Fahy og
Jobber, 2012). Þegar kemur að innleiðingu markaðssetningar þurfa fyrirtæki að huga vel að ánægju
viðskiptavina en ekki bara þjónustunni eða framleiðslu vörunnar (Silk, 2006). Markaðssetning
snýst um að byggja upp arðbært samband við viðskiptavininn. Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki
að greina þarfir og langanir viðskiptavinarins, velja markhópa sem þau vilja ná til og skapa virði
sem aðferð til að laða að viðskiptavininn, halda í hann og þróa gott samband við hann. Með því að
skapa virði (e. value) fyrir neytandann er fyrirtækið á sama tíma að skapa virði fyrir sig (Armstrong
o.fl., 2009). Þegar búið er að skapa virði fyrir viðskiptavininn er mikilvægt að fyrirtæki haldi áfram
þeirri þróun. Þarfir viðskiptavinarins breytast stöðugt og því er mikilvægt að fylgja þeim eftir (Silk,
2006). Ef fyrirtæki geta mætt þörfum viðskiptavinarins betur en samkeppnisaðilarnir þá eiga þau
meiri möguleika á að ná eigin markmiðum (Fahy og Jobber, 2012). Markaðssetning er í höndum
allra deilda innan fyrirtækja og er því ekki einungis hlutverk markaðsdeildar. Allir starfsmenn
fyrirtækis eru andlit þess og því er mikilvægt að þeir séu með á hreinu hvað fyrirtækið stendur
fyrir og hver markmið þess eru (Kotler o.fl., 2016).
Eitt af því sem fyrirtæki nýta sér mikið í dag er markaðssetning á netinu, en hún felur í sér
ráðstafanir sem leiða notendur á ákveðna vefsíðu til að kaupa eða panta ákveðnar vörur eða

4
þjónustu. Fyrirtæki nýta sér einnig markaðssetningu á netinu til að stuðla að vörumerkjavitund (e.
brand awareness). Markaðssetning á netinu ber með sér marga kosti þar sem m.a. er hægt að ná
fram betri nálgun viðskiptavina, framkvæmdin er hagkvæmari, hægt er að mæla niðurstöður með
áreiðanlegum hætti og hægt er að nýta einstaklingsmiðaða nálgun. Helsti gallinn er hins vegar sá
að það getur verið mikil samkeppni á netinu en þá er mikilvægt að fyrirtæki þekki sína markhópa
vel og viti hvernig hægt er að ná til þeirra (Schwarzl og Grabowska, 2015). Markaðssetning á
netinu hefur aukist mikið á undanförnum árum en fyrirtæki nýta sér hana aðallega í
auglýsingaherferðum sem ýta undir vörumerkjavitund (Kiang o.fl., 2000).

2.2

Auglýsingar

Auglýsingar eru skilgreindar sem skilaboð sem fyrirtæki varpa til markhópa í þeim tilgangi að gera
vörur sínar eða þjónustu meira heillandi heldur en samkeppnisaðilans. Virði auglýsinga veltur á
því hver áhrif þeirra eru á kauphegðun neytandans (Tellis, 2004). Markmiðið með auglýsingum er
að reyna að ná til sem flestra sem tilheyra þeim markhópi sem verið er að einblína á. Árangursrík
auglýsing flokkast í tvö stig. Það fyrsta er að auglýsendur eiga alltaf að uppfylla markmið
neytandans með því að vekja áhuga þeirra og koma á framfæri viðeigandi skilaboðum. Það seinna
er að auglýsingarnar þurfa að vera hluti af markmiðum auglýsandans (Ramalingam o.fl, 2006).
Auglýsingar eru eitthvað sem neytendur sjá daglega. Þær eru sýnilegar í fréttunum, í
sjónvarpi, á auglýsingaskiltum, á netinu og jafnvel í vinnunni eða í skólanum (Tellis, 2004).
Samkvæmt tölulegum gögnum frá Bandaríkjunum frá árinu 2017 er talið að hinn almenni neytandi
sjái á bilinu 4.000 - 10.000 auglýsingar á dag. Á ákveðnum tímapunkti getur neytandinn farið að
hunsa auglýsingar viljandi sem eiga ekki við hans áhugasvið (Simpson, 2017). Ef auglýsingin er
nægilega skemmtileg getur það verið nóg til að fá neytandann til að muna eftir henni. Hins vegar
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getur auglýsingin líka tengst persónulegri þörf og veitir þar með viðeigandi upplýsingar sem
uppfylla þá þörf. Markmið auglýsandans eru frábrugðin markmiðum neytandans, en neytendur
hafa tvenns konar markmið. Annars vegar almenn markmið (e. generic goals) og hins vegar
markmið um sérstaka vöru (e. product specific goals). Almenn markmið snúast um að uppfylla
einhverja ákveðna þörf. Markmið um sérstaka vöru snúast um að ákveðið vörumerki getur einungis
uppfyllt þörf neytandans (Khraiwesh, 2012). Auglýsendur vilja að neytendur versli og haldi áfram
að kaupa vörurnar sínar eða þjónustu. Til að fá neytendur til að bregðast við, verða auglýsendur
að ná athygli þeirra. Auglýsendur verða því að fanga áhuga neytenda nægilega lengi svo hægt sé
að sannfæra þá um að breyta kauphegðun sinni, prófa vöruna eða halda áfram að kaupa vöruna
(Ramalingam o.fl, 2006). Áður fyrr voru hefðbundnar auglýsingar í gegnum dagblöð, tímarit,
útvarp, sjónvarp og fjölpóst eina leiðin. Þessir miðlar gera hins vegar auglýsendum mjög erfitt
fyrir að miða á tiltekna kaupendur með einstaklingsmiðuðum skilaboðum og þeir eiga erfitt með
að mæla niðurstöðurnar. Samfélagsmiðlar hafa gert auglýsendum auðveldara fyrir að ná til
ákveðins markhóps með einstaklingsmiðuðum skilaboðum (Scott, 2007).

2.3

Samfélagsmiðlar

Á undanförnum árum hafa samfélagsmiðlar (e. social media) orðið stór og mikilvægur vettvangur
þar sem fólk getur skapað tengslanet og deilt ýmsu efni. Sem dæmi um samfélagsmiðla má nefna
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube og fleira (Asur og Huberman, 2010). Árið 2020 voru yfir
3,6 milljarðar einstaklinga sem notuðu samfélagsmiðla, en sú tala fer sífellt hækkandi og er talið
að hún fari upp í 4,41 milljarð árið 2025 (Tankovska, 2021a). Facebook, sem er með rúmlega 2,8
milljarða virka notendur mánaðarlega miðað við tölur frá 2020, er stærsti samfélagsmiðill í heimi
í dag. Árið 2012 voru virkir notendur um milljarður, sem gerði Facebook að fyrsta
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samfélagsmiðlinum til að ná þeim fjölda notenda. Virkir notendur eru taldir vera þeir sem hafa
skráð sig inn á Facebook síðastliðna þrjátíu daga (Tankovska, 2021b). Samfélagsmiðlar hafa aukið
mátt viðskiptavina verulega. Meðmæli um ýmsar vörur eða þjónustu er hægt að finna samstundis
einfaldlega með því að skoða umsagnir á netinu. Með komu snjallsímanna er auðveldara að nálgast
þessar umsagnir. Hægt er að blogga eða tísta (e. tweet) um slæma reynslu sem og góða, sem kallar
oft á snögg svör frá þjónustuaðilum (Fahy og Jobber, 2012). Samfélagsmiðlar gera viðskiptavinum
og fyrirtækjum auðveldara að eiga í samskiptum og veitir þar með fyrirtækjum tækifæri til að
skapa góð tengsl við sína viðskiptavini. Í ljósi þess hve margir eyða miklum tíma á
samfélagsmiðlum í dag, kemur ekki á óvart að fyrirtæki nýti sér vettvanginn sem markaðstól.
Samfélagsmiðlar eru því góð leið fyrir fyrirtæki til að ná til viðskiptavina sinna en rannsóknir sýna
að um 67% af fólki kaupir vörur eða þjónustu eftir að hafa séð auglýsingu á samfélagsmiðli (Appel
o.fl., 2020; Cox, 2019).

2.3.1

Auglýsingar á samfélagsmiðlum

Samfélagsmiðlar eru í auknum mæli notaðir sem vettvangur þar sem fyrirtæki geta auglýst ýmsar
vörur eða þjónustu (Rodgers og Thorson, 2017). Auglýsendur vilja nýta sér vettvanginn til að auka
virkni (e. engagement) neytenda í tengslum við auglýsingarnar. Virkni á samfélagsmiðlum er
oftast metin með sérstökum verkfærum sem geta til að mynda mælt fjölda smella á „líkar við“
takkann, fjölda deilinga og ummæla. Þeir sem opna auglýsinguna, horfa á hana eða smella á hana
eru einnig hluti af mælingu á virkni (Voorveld o.fl., 2018). Samfélagsmiðlar eru kjörinn vettvangur
til að auglýsa vörumerki og nálgast markhópa en það er hægt með bæði ógreiddum auglýsingum
(e. organic advertisements) og greiddum auglýsingum (e. paid advertisements). Með ógreiddum
auglýsingum fylgir hrein nálgun (e. organic reach) sem á við þegar fólk sér auglýsinguna í gegnum
ógreidda dreifingu. Fyrirtæki geta þá deilt færslum, myndum og annars konar efni ókeypis. Gallinn
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við ógreiddar auglýsingar er sá að það eru ekki endilega margir sem sjá auglýsinguna, en kosturinn
er sá að hægt er að mynda náin tengsl við viðskiptavini (Mubayi, 2019). Greiddar auglýsingar eru
þegar fyrirtæki greiða fyrir að ná til neytandans í gegnum auglýsingar (e. ads), kynnt efni (e.
promoted content), ýmis forrit og viðbætur (e. promotions and plug-ins) (Rodgers og Thorson,
2017). Greiddar auglýsingar geta verið góð leið til að auka fylgjendahópinn, fá meira áhorf og
auka virkni neytenda á tilteknum miðli. Með greiddum auglýsingum er hægt að miða á einstaklinga
á grundvelli tekna, hjúskaparstöðu, áhugamála, aldri, kyni og fleira. Hægt er að mæla
raunverulegan árangur greiddra auglýsinga og sjá hvernig auglýsingaherferðin gekk miðað við
svörin sem hún fékk (Mubayi, 2019).

2.4

Einstaklingsmiðuð markaðssetning

Einn af kostum þess að auglýsa á samfélagsmiðlum er sá að það er hægt að miða auglýsingum á
sérstaka aðila út frá áhugamálum og öðrum lýðfræðilegum þáttum. Fólk deilir almennt mikið af
persónulegum upplýsingum á samfélagsmiðlum, meðal annars almennum upplýsingum (aldur,
kyn, búseta og fleira), félagslegum tengslum, áhugamálum og hegðun. Með þessum upplýsingum
geta fyrirtæki að miklu leyti miðað sínum auglýsingum að þeim einstaklingum sem þeir vilja helst
ná til (Keyzer o.fl., 2015). Markmiðið með einstaklingsmiðaðri markaðssetningu (e. personalized
marketing) er að sérsníða auglýsingar fyrir hvern notenda fyrir sig og hafa góð áhrif á kauphegðun
þeirra á netinu (Sousa o.fl., 2012). Ávinningurinn getur verið mjög mikill fyrir bæði fyrirtækið og
einstaklinginn sem auglýsingin er sérsniðin að. Einstaklingurinn sér auglýsingu sem er sérsniðin
að hans áhugamálum eða lífsstíl og í leiðinni sér hann minna af auglýsingum sem hafa ekkert með
hans áhugasvið að gera (Vesanen, 2007; Ansari og Mela, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að
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einstaklingsmiðun getur leitt til hagkvæmari svara frá neytendum vegna þess að auglýsingarnar
eru sérsniðnar að neytandanum sjálfum.
Það getur þó gerst að neytendur bregðist illa við einstaklingsmiðuðum auglýsingum á
samfélagsmiðlum vegna þess að þeim finnst þær vera truflandi eða óþægilegar. Þar með getur það
leitt til þess að neytendum finnist þær auglýsingar vera sér minna viðkomandi heldur en
auglýsingar af öðru tagi (Keyzer o.fl., 2015). Gerð var rannsókn þar sem könnuð voru áhrif
mismunandi auglýsinga á alls konar fólk. Auglýsingarnar voru allar með mismunandi
einstaklingsmiðun, en það sem gerði þær alltof einstaklingsmiðaðar var þegar mynd af
notandanum sjálfum fylgdi auglýsingunni. Rannsóknin leiddi í ljós að notendur voru líklegri til að
taka eftir auglýsingunni þegar einstaklingsmiðunin var sem mest, en þá voru þær hins vegar síst
viðunandi. Þar með var notandinn ólíklegri til að kaupa vöruna eða þjónustuna (Malheiros o.fl.,
2012). Margar verslanir hafa verið að keyra forrit þar sem gögnum um notendur er safnað saman
og því hægt að gera nákvæman verslunarprófíl (e. shopping profile) um hvern og einn viðskiptavin.
Þessir verslunarprófílar innihalda bæði mynstur um það hvenær notandinn verslar og hvar
notandinn er staðsettur þegar hann verslar. Sama gildir um netverslanir sem notandinn hefur átt í
samskiptum við og með því er hægt að rekja verslunarsögu hvers og eins notanda sem hægt er að
nýta til að byggja upp prófíl og að lokum í hönnun auglýsinga sem eru sérsniðnar að
einstaklingnum (Bilchev og Marston, 2003). Dæmi um þetta væri að notandi fer inn á vefverslun
og setur þar vöru í körfu. Stuttu seinna fer hann inn á samfélagsmiðla og sér þessa sömu vöru
auglýsta. Notandinn er þá að fá áminningu um vöruna sem hann hafði íhugað að kaupa, sem lætur
hann annað hvort kaupa vöruna í þetta sinn eða ekki.
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2.5

Kaup á netinu

Notkun netsins sem vettvangur fyrir verslun og innkaup hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum.
Auk þessa gífurlega vaxtar hefur þetta verið einstakt tækifæri fyrir fyrirtæki til að ná til núverandi
og mögulegra viðskiptavina á skilvirkari hátt með því að skipta hefðbundnum smásöluverslunum
út fyrir netverslun (Limayem o.fl., 2000). Árið 2016 voru um það bil 1,6 milljarður fólks sem
keypti vörur eða þjónustu á netinu en talið er að fjöldinn muni hækka upp í meira en 2 milljarða
árið 2021 (Coppola, 2020). Að sumu leyti eru netverslanir því komnar í staðinn fyrir
verslunarferðir, en hins vegar geta þær líka verið að ýta undir verslunarferðir sem mögulega hefðu
ekki átt sér stað. Rannsóknir sýna að nú til dags byrja margir á því að leita upplýsinga um vöruna
áður en þeir fara út í búð til að kaupa hana. Rannsóknir sýna einnig að fólk er gjarnt á að byrja á
að leita upplýsinga um vöruna, fara síðan út í búð til að skoða vöruna en enda síðan á að kaupa
hana á netinu (Farag o.fl., 2007). Netverslanir hafa auðveldað neytendum heilmikið þegar kemur
að ákvörðunartöku, með því að bjóða upp á meira úrval, nægjanlegt upplýsingaflæði, áreiðanleika
og að geta borið saman vörur eða þjónustu (Park og Kim, 2003). Að leita að upplýsingum um
ákveðna vöru eða þjónustu hefur sjaldan verið jafn auðvelt og núna. Netið getur veitt aðstoð við
að finna hraða og auðvelda lausn til að bera saman margar mismunandi vörur eða þjónustu (Farag
o.fl., 2007).
Árið 2019 var netsala um 14% af allri sölu í heiminum og er hún talin verða hátt í 22% árið
2023 (Coppola, 2020). Nú þegar kaup á netinu hafa notið svo mikilla vinsælda hefur það einnig
vakið mikla eftirtekt hjá markaðsfræðingum og rannsakendum. Í kjölfar þess hafa verið gerðar
rannsóknir tengdar skyndikaupum, en þær hafa meðal annars leitt í ljós ýmsar nýjar hugmyndir
eða aðferðir fyrir fyrirtæki til að auka hagnað í gegnum netsölu (Ling og Yazdanifard, 2015).
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2.6

Skyndikaup

Skyndikaup eru stór hluti af kaupum neytenda. Helstu ástæður skyndikaupa er auðvelt aðgengi,
gæði vefsíðna og sýnileiki sem heilla neytandann til kaupa (Dodoo og Wu, 2019). Skyndikaup fela
í sér að fá skyndilega hvöt til að kaupa hlut án þess að hafa hugsað sér fyrir fram að kaupa hlutinn.
Þeir þættir sem eru taldir leiða til skyndikaupa eru hvatvísi, kvíði og skortur á sjálfsstjórn. Hvatvísi
er útskýrð sem óskipulögð, stjórnlaus eða fyrirvaralaus hegðun (Tremblay, 2005). Hvati fyrir
skyndikaupum er utanaðkomandi, sem einfalt er að ýta undir með auðveldu aðgengi og miklum
sýnileika. Nauðungarkaup (e. compulsive buy) eru lík skyndikaupum nema hvati fyrir þeim kemur
hins vegar að innan. Helstu ástæður nauðungarkaupa eru stress og kvíði. Þessir hvatar geta því
ollið afar ávanabindandi kaupum og verður stanslaus þörf á að kaupa vörur til að draga úr kvíða
og stressi tímabundið. Það er því mikilvægt að rugla þessum mismunandi kaupum ekki saman og
gera sér grein fyrir þeim (Johnson og Attmann, 2009).
Með aukinni tækni og kaupum á netinu hafa viðskiptamynstur breyst og skyndikaup orðið
stærri partur af kaupum neytenda (Ling og Yazdanifard, 2015). Viðskiptavinir eru talsvert líklegri
til þess að taka skyndiákvörðun um kaup á vöru út frá auglýsingu á Facebook heldur en hinum
stóru samfélagsmiðlunum. Viðskiptavinum finnst auðvelt að tengjast fyrirtækjum persónulega
þegar þeir hafa fylgst með því lengi og eru líklegri til að festa kaup á vöru ef auglýsingar frá því
fyrirtæki birtast þeim á samfélagsmiðlum (Cox, 2019).
Rannsókn Jeffrey og Hodge (2007) sýndi fram á að skyndikaup á vörum eru mun líklegri
þegar ágóði sölunnar rennur til góðgerðarmála að hluta til heldur en þegar enginn hluti ágóðans
rennur til góðgerðarmála. Það er vegna þess að viðskiptavinir vilja oftast koma með góð rök fyrir
kaupáformum sínum jafnvel þótt um skyndikaup sé að ræða (Ling og Yazdanifard, 2015).
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2.7

Kaupáform

Kaupákvörðunarferlið getur verið flókið ferli. Kaupákvörðunarferlinu er lýst þannig að neytandi
stendur frammi fyrir ákvörðun og þarf að velja hvort hann kaupir ákveðna vöru eða þjónustu. Í
byrjun ferlisins er einhver þörf eða löngun sem kveiknar og ferlið endar með því að annað hvort
kaupir neytandinn vöruna eða þjónustuna eða hann gerir það ekki (Mirabi o.fl., 2015; Fahy og
Jobber, 2012). Kaupáform tengjast venjulega hegðun, skoðunum og viðhorfi neytenda. Ghosh
(1990) fullyrðir að kaupáform sé áhrifaríkt tól til að spá fyrir um kauphegðun neytenda. Verð og
gæði vörunnar eru talin hafa áhrif á kaupáform (Mirabi o.fl., 2015). Kaupáform er partur af
kaupákvörðunarferlinu, en það á við þegar neytendur eru í hugleiðingum um að festa kaup á
ákveðinni vöru eða þjónustu. Hugtakið sjálft er skilgreint sem ætlun neytandans til að kaupa sér
ákveðna vöru eða þjónustu, ef löngun eða þörf fyrir kaupum kveiknar hjá neytandanum
(Brassington og Pettitt, 2013).
Rannsóknir sýna að gæði vörunnar og vörumerki hefur mestu áhrifin á kaupáform
neytenda, en umbúðir og verð hafa ekki mikil áhrif á kaupáform. Aðrar rannsóknir hafa einnig
sýnt fram á að sterk tengsl eru á milli ímyndar vörumerkis (e. brand image) og kaupáforma (Mirabi
o.fl., 2015). Það þýðir að því hærra sem virðismatið er, því meiri líkur eru á kaupum (Younus o.fl.,
2015). Virðismat getur myndast óháð því hvort kaup séu gerð eða ekki, en kaupáform eru talin
sem forsenda yfirvofandi viðskipta. Þar af leiðandi eru kaupáform oft talin mikilvæg vísbending
um að kaup munu eiga sér stað (Chang og Wildt, 1994).
Það er auðvelt fyrir neytendur nú til dags að finna upplýsingar um hinar ýmsu vörur og
þjónustur hjá fyrirtækjum. Meðal annars er hægt er að finna þessar upplýsingar á ýmsum
leitarvélum, heimasíðum eða á samfélagsmiðlasíðum fyrirtækisins. Kaupáform geta orðið fyrir
sterkum áhrifum slíkrar þekkingaröflunar (Park o.fl., 2007). Að sama skapi geta fyrirtæki nálgast
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hinar ýmsu upplýsingar um neytendur. Gögn, sem safnað er um neytandann, eru notuð í
persónulegri þjónustu og viðeigandi skilaboð sem eru einstaklingsmiðuð að neytandanum sjálfum.
Fyrirtæki geta boðið neytendum betri kjör vegna þess að þeir geta starfað á skilvirkari hátt með
betri upplýsingum (Martin og Murphy, 2016). Sumir neytendur eru hins vegar orðnir áhyggjufullir
yfir því hversu mikið fyrirtæki geta fylgst með aðgerðum þeirra (Graeff og Harmon, 2002). Auknar
áhyggjur varðandi einkalíf eru oft tengdar við það að neytendur eru ekki jafn viljugir að deila
persónulegum upplýsingum og kaupáformum sínum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kaupáform
bera meira vægi þegar kemur að áhyggjum neytenda varðandi persónulegar upplýsingar heldur en
gagnaleynd (Martin og Murphy, 2016).

2.8

Gagnaleynd

Skilgreining á gagnaleynd (e. data privacy) er að notandi geti haldið gagnaupplýsingum sínum
leyndum sem og persónuupplýsingum (Dodoo og Wu, 2019). Gagnaleynd snýst um upplýst
samþykki. Notendur þurfa að vita meira með hvaða hætti gögnin, sem þeir eru að veita
notkunarleyfi fyrir, verða notuð og hvernig notkun þeirra gæti haft persónuleg áhrif á notandann
sjálfan (PR Newswire, 2020a). Persónuleynd snýst um getu einstaklingsins til að stjórna þeim
persónulegu upplýsingum sem er aflað um hann og hvernig þær upplýsingar eru notaðar (Dodoo
og Wu, 2019). Persónuleynd gagna er gífurlega mikilvæg fyrir fyrirtæki í dag (PR Newswire,
2021).
Fyrirtæki standa frammi fyrir mörgum áskorunum vegna breytilegra laga og reglugerða um
neytendavernd og gagnaleynd. Upplýsingarnar sem fyrirtæki safna saman geta verið mjög
viðkvæmar og erfitt fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra (PR Newswire, 2020b).
Notendur eru gjarnan til í að greiða gjald til fyrirtækja sem eru með mikla gagnaleynd og góða
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persónuverndarstefnu. Notendur treysta betur fyrirtækjum sem safna ekki óþarfa upplýsingum
heldur en þeim fyrirtækjum sem safna öllum upplýsingum sem möguleiki er á. Meirihluti
fyrirtækja og félaga telja að þau njóti ávinnings af sterkari persónuvernd. Mörg fyrirtæki nota
ýmsar leiðir til að styðja sig í persónuvernd og gagnaleynd (PR Newswire, 2021).
Gefin hefur verið út gagnaleyndarorðabók (e. Data Privacy Dictionary) sem auðveldar
fyrirtækjum að stjórna og nota viðkvæm gögn ásamt því að vernda leynd notenda (PR Newswire,
2020b). Einnig er búið að setja fram gagnaleyndarvettvang (e. data privacy platform) sem hjálpar
fyrirtækjum að fylgjast með leyndar- og eftirlitsreglum sem þeim ber að fylgja og stjórna fyrir
gögnin sem þeir geyma (PR Newswire, 2019). Fyrirtæki bera alla ábyrgð á þeim gögnum sem þau
safna og geyma í gagnageymslum (PR Newswire, 2020b).

2.9

Gagnageymsla

Gagnageymslur eru geymslur sem geyma gögn, ýmist á skýinu eða á staðnum (Sharda o.fl., 2018).
Skýjalausnir og framfarir þeirra hafa breytt viðhorfi fólks til gagnageymslna. Fyrirtæki vilja kaupa
það sem þau þurfa þegar þau þurfa á því að halda og sleppa því að þurfa að flytja gögn úr gömlum
kerfum í ný kerfi (Business Wire, 2014). Gagnageymslur á staðnum eru einnig að þróast mikið þar
sem notast er við samblöndu af diska- og leifturbúnaði sem hentar vel fyrir notkun og geymslu
gagna á auðveldan hátt (Business Wire, 2014). Samkeppnin hefur aukist mikið í
gagnageymsluiðnaðinum og er stafræn markaðssetning orðin nauðsynleg fyrir fyrirtæki til að ná
til réttra viðskiptavina (News Bites - Private Companies, 2019). Fyrirtæki með stafræna
markaðsstefnu, sem huga að geymslu gagna, fá þaðan endalaus tækifæri til að tengjast
viðskiptavinum sínum talsvert betur en með hefðbundnum leiðum í markaðssetningu (News Bites
- Private Companies, 2019). Þau kerfi sem stjórna og geyma gögn telja mikilvægt að fela þá vensla
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tengingu sem er í gögnunum (Czajkowski ofl., 2016). Gögnin, sem safnað er um viðskiptavini og
sem síðar eru nýtt í einstaklingsmiðaða markaðssetningu, geta hjálpað til við ákvarðanatöku í
kaupum. Það að nota gögnin í dag til að hjálpa við ákvarðanir í framtíðinni gerir fyrirtækjum kleift
að finna réttu viðskiptavinina á réttum tíma (News Bites - Private Companies, 2019). Með því að
greina innskráningu notenda í gagnagrunn með notkun vafrakaka (e. cookies) geta vefstjórar
flokkað innskráða notendur. Þær upplýsingar gera síðan fyrirtækjum kleift að birta auglýsingar
sem eru einstaklingsmiðaðar fyrir þessa notendur (Lajoinie, 2000). Helstu tól sem notuð eru til að
greina innskráningu notenda eru vafrakökur og Pixel kóðar (Sharda o.fl., 2018).

2.9.1

Vafrakökur

Vafrakökur eru lítill hugbúnaður sem geymist í tölvum notenda. Vafrakökur þurfa alltaf samþykki
notenda áður en þær verða virkar (Clark, 2003). Vafrakökur eru viðvarandi þar til þeim er eytt af
notandanum sjálfum (Bilchev og Marston, 2003). Þegar notandi samþykkir vafrakökur tengjast
þær við aðrar vafrakökur notandans og senda til baka upplýsingar um þær síður sem notandinn
hefur heimsótt (Clark, 2003). Vafrakökur geta geymt notendanöfn og lykilorð sem auðveldar
innskráningarferlið og hentar vel fyrir reglulegar innskráningar (Tomkins, 2000). Vafrakökur geta
geymt hvaða vörur voru keyptar ásamt upplýsingum um skoðaðar vörur (Clark, 2003). Vafrakökur
eru mikilvægar fyrir verslanir á netinu og fyrir viðskiptavini þeirra. Það eru vafrakökur sem muna
hvað notandi setur í körfuna og skila þeim vörum aftur til baka þegar viðskiptavinurinn opnar
síðuna á ný (Clark, 2003). Vafrakökur geta safnað miklum upplýsingum um notendur og þar af
leiðandi veitt frekar nákvæma mynd af þeim, bæði af áhugamálum og persónueinkennum
(Tomkins, 2000).
Neytendur verða stöðugt varari um sig þegar kemur að vafrakökum og að skrár tengdar
vafrakökunum séu settar í tölvur þeirra þegar þeir samþykkja kökurnar á netinu (Kesmodel, 2005).
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Tækniþróunin hefur í för með sér mikinn og breytilegan ávinning fyrir neytendur þegar kemur að
vafrakökum. Réttur neytenda á að geta varið sitt einkalíf gegn utanaðkomandi áhrifum er
mikilvægur þáttur sem þarf að huga að (Clark, 2003). Persónuvernd er frekar nýlegt hugtak í okkar
samfélagi og nafnleynd kom til sögunnar í kjölfar iðnbyltingarinnar þegar fólk fór að safnast saman
í borgum og bæjum (Tomkins, 2000). Mikið er um að neytendur skilji ekki vafrakökur og geri ekki
greinarmun á þeim og illgjörnum hugbúnaði eða njósnahugbúnaði sem stelur persónuupplýsingum
þeirra eða breytir stillingum tölvunnar. Mikið af notendum á netinu hafa sett upp vafrakökuvarnir
sem sjálfvirkt neita öllum kökum svo þær birtist ekki notendunum. Notendur sem setja upp slíkar
varnir fá því ekki einstaklingsmiðaðar auglýsingar (Kesmodel, 2005).
Markaðsfræðingar og aðrir sem auglýsa á netinu vilja safna sem mestum upplýsingum um
sína viðskiptavini en það ríkir mikil óvissa um framtíð gagnasöfnunar með vafrakökum þar sem
persónuverndarlög hafa þróast mikið síðustu ár (Sack, 2011). Markaðsfræðingar segja hins vegar
að vafrakökur séu saklausar og að upplýsingum sé safnað nafnlaust og skrárnar sem vafrakökurnar
búa til séu einungis nytsamlegar fyrir notendur til fá auglýsingar sem henta þeirra þörfum og fyrir
auglýsendur sem vilja ná til síns markhóps (Kesmodel, 2005). Mikið af reglugerðum eru í vinnslu
um framtíð einstaklingsmiðaðrar markaðssetningar á netinu eins og við þekkjum hana auk þess
sem herferðir eru háðar um að leyfa ekki vafrakökur, enda treystir fólk ekki tækni sem það skilur
ekki (Sack, 2011).

2.9.2

Pixel kóðar

Facebook pixel kóðar eru öflugt greiningartæki sem gefur auglýsendum tækifæri á að sjá
nákvæman árangur auglýsinga sinna á samfélagsmiðlinum Facebook. Kóðarnir veita fyrirtækjum
skilning um hegðun og aðgerðir fólks inn á þeirra síðum (Wendt, 2021). Pixel kóðar gera
fyrirtækjum kleift að veita fleiri leiðir og ódýrari viðskipti fyrir notendur (Newstex, 2017). Pixel
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kóðar eru einfaldir kóðar sem fyrirtæki setja upp á síðunni sinni. (Wendt, 2021). Þeir hafa þróast
og skapað ný tækifæri fyrir eigendur fyrirtækja sem sækjast eftir árangri í markaðssetningu á
netinu (Web Newswire, 2019).
Pixel kóðar eru góðir til að ná margskonar markmiðum og safna saman þýðingamiklum
gögnum sem veita fyrirtækjum innsýn í hegðun notenda og auka þannig möguleika á sölu með
markvissari auglýsingum. Þeir geta séð til þess að auglýsingarnar birtist réttu notendunum, hvort
sem felst í endurteknum auglýsingum til núverandi viðskiptavina eða með því að finna notendur
út frá ákveðinni hegðun þeirra á netinu (Wendt, 2021). Pixel kóðar gera fyrirtækjum kleift að
tengja nafnlausa smelli á auglýsingar við tengdan aðila. Þá geta fyrirtæki birt auglýsingu hjá
þessum tengda aðila þegar næsta auglýsingaherferð fer í loftið (Newstex, 2017). Með þessum hætti
geta Pixel kóðar aukið sölumöguleika fyrirtækja, bæði með því að beina auglýsingum til núverandi
viðskiptavina og með því að finna nýja mögulega viðskiptavini sem væru líklegir til að kaupa hina
auglýstu vöru (Wendt, 2021). Pixel kóðar geta mælt árangur herferða sem fyrirtæki setja út á
Facebook. Þeir henta vel til að greina áhrifin sem auglýsingarnar hafa og gera fyrirtækjum kleift
að skilja hvað fólk gerir eftir að það sér auglýsingarnar. Þess vegna er kóðinn gott tól sem fyrirtæki
geta notað til að læra af velgengni herferðarinnar og mistökum, sem hægt er að taka með sér þegar
kemur að vinnu við næstu markaðsherferðir (Wendt, 2021). Pixel kóðinn virkar þannig að þeir
koma vafrakökum fyrir þegar notendur hafa samskipti við auglýsingar og vefsíður fyrirtækja (Web
Newswire, 2019). Pixel kóðinn er öflugt tól sem lang flestir hafa orðið fyrir áhrifum af (Newstex,
2017). Persónuvernd á Facebook hefur orðið áhyggjuefni hjá tæknisérfræðingum undanfarin ár.
Þeim finnst umhugsunarvert hvernig Facebook hefur meðhöndlað persónuverndarstillingar á
síðunni. Þetta hefur valdið áhyggjum hjá notendum varðandi friðhelgi einkalífs (Andrews, 2011).
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2.10 Friðhelgi einkalífsins
Friðhelgi einkalífs á netinu er snúið mál en geymsla persónulegra upplýsinga í gagnageymslum
ætti alltaf að vera örugg og má aldrei leka til óviðkomandi aðila. Notkun handahófskenndra
auðkenna tryggir að dulnefni séu varðveitt í gögnum einstaklinga (Bilchev og Marston, 2003).
Friðhelgi einkalífs er skilgreind sem sú hæfni til að ákvarða hvort, hvenær og til hvers persónulegar
upplýsingar notenda eru aðgengilegar. Markaðssérfræðingar skilgreina friðhelgi einkalífs oft niður
á mismunandi viðkvæm stig og skilgreina stefnur um hvað megi gera og hvað megi ekki gera við
mismunandi tegundir upplýsinga (Bilchev og Marston, 2003). Einstaklingsmiðaðar auglýsingar
geta haft neikvæðar afleiðingar eins og auknar áhyggjur af friðhelgi einkalífs notenda. Þessar
áhyggjur geta leitt til þess að notendum finnst þeim vera stjórnað til að líka við vörumerki þegar
auglýsingar verða of áberandi og uppáþrengjandi (Juggath, 2019). Í rannsókn Cvach o.fl. (2018)
kom í ljós að þótt að áhyggjur um friðhelgi einkalífsins hefðu verið settar fram kom það ekki í veg
fyrir að einstaklingar keyptu á netinu, heldur aðeins frá hvaða síðum kaupin voru gerð. Það að
notandi skynji brot á friðhelgi einkalífs síns getur einnig talist neikvæð afleiðing
einstaklingsmiðunar á netinu (Juggath, 2019).
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Aðferðafræði rannsóknar
Í þessum kafla verður gert grein fyrir aðferðafræðinni sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar.
Fjallað verður um þátttakendur, framkvæmd, mælitæki og að lokum úrvinnslu gagnanna. Eins og
áður var nefnt, þá var meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna áhrifaþætti einstaklingsmiðaðrar
markaðssetningar á kaupáform neytenda. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð til að kanna
áhrifaþætti einstaklingsmiðaðrar markaðssetningar á kaupáform neytenda. Með megindlegri
rannsóknaraðferð er notast við úrtak sem segir til um þýðið. Markmiðið með slíkri aðferð er að
útskýra tiltekna þætti með því að safna tölulegum gögnum sem eru síðan greind með tölfræðilegri
aðferð (Brannen, 2017).

3.1

Þátttakendur

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við hentugleikaúrtak. Könnunin var send út í
gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Svör bárust frá alls 216 einstaklingum og þar af voru 131
kona og 84 karlar. Einn einstaklingur svaraði ,,Annað” varðandi kyn. Algengasta aldursbil
þátttakendanna var frá 21-30 ára og algengasta menntunarstigið var stúdentspróf, iðnpróf eða
sambærilegt. Í töflu 1 hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um bakgrunnsbreytur þátttakenda.
Tafla 1
Hlutfall kynja, aldurs og menntunar úrtaks.
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3.2

Mælitæki

Í upphafi rannsóknarinnar var settur upp stuttur kynningartexti þar sem einstaklingsmiðuð
markaðssetning var útskýrð. Ástæðan fyrir þeirri kynningu var til þess að þátttakendur væru með
fullan skilning til að svara spurningunum sem fylgdu í kjölfarið. Fyrsta spurningin sem
þátttakendur voru beðnir um að svara sneri að skoðun þeirra á upplýsingasöfnun fyrir
einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu þægilegt eða
óþægilegt þeim finnst að upplýsingum um þá sé safnað fyrir einstaklingsmiðaðar auglýsingar.
Næsta spurning sneri að því að kanna hversu sáttur eða ósáttur þátttakandinn er með að vefsíður
sem hann heimsækir sýni honum auglýsingar, afslætti eða tilboð sem er sniðnar að hans
áhugasviðum. Í næstu spurningu átti þátttakandinn að ímynda sér vöru sem hann hafði hugsað sér
að kaupa í einhvern tíma. Auglýsing með þessari vöru birtist honum síðan á samfélagsmiðlum. Þar
voru þátttakendur beðnir um að meta hversu líklegt eða ólíklegt það væri að þeir keyptu vöruna út
frá auglýsingunni. Í framhaldi spurðu rannsakendur þátttakendur að spurningu með svipuðu sniði
nema við bættist að ef varan væri auglýst á 10% afslætti þá var þátttakandinn spurður hversu líklegt
eða ólíklegt væri að hann keypti vöruna. Í næstu spurningu áttu þátttakendur að hugsa sér vöru
sem þeir setja í körfu í netverslun, en þeir kaupa ekki vöruna. Næsta dag fá þeir auglýsingu um
vöruna á samfélagsmiðlum. Rannsakendur vildu kanna hvað þátttakendum fyndist um það. Næsta
spurning byrjaði á sama máta en svo var spurt hversu líklegt eða ólíklegt væri að þátttakandi keypti
vöruna. Í öllum ofangreindum spurningum voru svarmöguleikarnir birtir á fimm punkta Likert
kvarða þar sem 1 stóð annað hvort fyrir „mjög óþægilegt“, „mjög ólíklegt“ eða ,„mjög ósátt/ur“
og 5 fyrir „mjög þægilegt“, „mjög líklegt„ eða „mjög sátt/ur“. Í næstu spurningu áttu þátttakendur
að hugsa sér auglýsingar sem þeir sjá á netinu. Voru þátttakendur beðnir um að meta hvort þeir
vildu frekar sjá almennar auglýsingar eða einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Í framhaldi af því voru
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þátttakendur beðnir að hugsa sér aðstæður þar sem þeir fara inn á vefsíðu sem þeir hafa ekki farið
inn á áður og þar birtist vafrakökuviðvörun (e. cookies). Spurningin sneri að því að meta hvort
þátttakendur væru líklegir til að samþykkja vafrakökur eða ekki. Næsta spurning var á opnu formi
þar sem þátttakendur gátu skrifað svarið sitt inn í dálk. Í þessari spurningu vildu rannsakendur
kanna af hverju þátttakendur leyfa vafrakökur og af hverju þeir leyfa þær ekki. Næstu þrjár
spurningar sneru að því að kanna hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru
fullyrðingunum sem birtust þeim. Þátttakendur voru þar beðnir um að merkja við þann
valmöguleika sem átti best við hverju sinni. Í fyrstu fullyrðingunni vildu rannsakendur kanna hvort
þátttakendur væru sammála eða ósammála því að fá auglýsingar sem passa þeirra þörfum. Í næstu
fullyrðingu áttu þátttakendur að meta það hversu sammála eða ósammála þeir væru því að í
einstaklingsmiðuðum auglýsingum, sem birtast þeim á netinu, birtist tillögur að kaupum sem passi
þeirra þörfum. Í síðustu fullyrðingunni vildu rannsakendur kanna hvort þátttakendur vildu hunsa
viljandi einstaklingsmiðaðar auglýsingar sem þeir sjá á netinu. Svarmöguleikarnir voru birtir á
fimm punkta Likert kvarða þar sem 1 stóð fyrir „mjög ósammála“ og 5 stóð fyrir „mjög sammála“.
Næstu tvær spurningar sneru að því hversu oft þátttakendur telja sig hafa keypt vörur vegna
einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu síðastliðna sex mánuði og hversu miklum peningum þeir
telja sig hafa eytt í vörur vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu síðastliðna sex mánuði.
Að lokum voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum þar sem spurt var
um kyn, aldur, heildartekjur á mánuði og hæsta menntunarstig. Sjá má spurningalistann í heild
sinni í viðauka A.
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3.3

Framkvæmd

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann settur upp á vefsíðu SurveyMonkey. Rannsóknin var
þar næst forprófuð af nokkrum einstaklingum og þeir beðnir um að gera athugasemdir ef þeim
fannst einhverju vera ábótavant. Rannsakendur deildu næst spurningakönnuninni á eigin Facebook
síðum þann 28. mars 2021 og báðu vini og vandamenn um að svara henni. Fjölskyldumeðlimir
voru beðnir um að deila spurningalistanum áfram á sínum Facebook síðum. Rannsakendur deildu
könnuninni á fjölmennum hópum á Facebook til að ná til fleiri þátttakenda. Áður en þátttakendur
svöruðu rannsókninni var þeim tilkynnt að könnunin væri hluti af lokaverkefni tveggja nemenda
úr Háskólanum í Reykjavík. Síðan var tekið fram að könnunin sneri að kaupáformum neytenda
vegna einstaklingsmiðaðrar markaðssetningar á netinu og að það tæki um það bil fimm mínútur
að svara könnuninni. Þátttakendur voru upplýstir um að könnunin væri nafnlaus og þar með ekki
hægt að rekja svörin til þátttakenda. Að lokum voru gefin upp nöfn rannsakenda og ef það væru
einhverjar spurningar eða ábendingar þá mætti endilega hafa samband í gegnum tölvupóst.
Rannsókninni var lokað þann 7. apríl 2021, en þá töldu rannsakendur fjölda svara vera orðinn
nægilegan til að veita áreiðanlegar niðurstöður.
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Niðurstöður
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður sýnt frá töflugreiningu
þar sem ýmsar spurningar eru skoðaðar út frá kyni þátttakenda. Þá verður næst greint frá
niðurstöðum sem snúa að því hvort háar tekjur hafi jákvæð áhrif á kaupáform neytenda vegna
einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu. Því næst verður greint frá því hvort fólk undir fertugu sé
líklegra til að kaupa vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á netinu, heldur en þeir sem
eldri eru. Þá verður greint frá því hvort fólk sé líklegra til að kaupa vöru út frá einstaklingsmiðaðri
auglýsingu á netinu ef varan fæst með afslætti. Næst verður skoðað hvort fólk, sem finnst þægilegt
að safnað sé um það upplýsingum, sé líklegra til að hunsa ekki einstaklingsmiðaðar auglýsingar.
Þar á eftir er skoðað hvort fólk sem leyfir vafrakökur vilji frekar sjá einstaklingsmiðaðar
auglýsingar heldur en almennar auglýsingar á netinu. Að lokum verður greint frá því hvort konur
séu líklegri til að vilja að auglýsingar sem birtast þeim á netinu passi þeirra þörfum. Fyrst verður
greint frá niðurstöðum á myndrænan máta. Því næst verða gerðar tilgátuprófanir. Frekari
tölfræðiútreikningar og töflur fyrir hverja tilgátu má sjá í viðauka B.
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4.1

Tölfræðigreining

Tafla 2
Kyn á móti á birtingum einstaklingsmiðaðra auglýsinga og líkum á kaupum.
Kyn þátttakenda

Karlkyn
n
%

Kvenkyn
n
%

Samtala
n
%

Mjög sátt/ur
Frekar sátt/ur
Hvorki né
Frekar ósátt/ur
Mjög ósátt/ur
Hvað finnst þér um að vara sem birtist þér í auglýsingu
degi eftir en þú setur í körfu en kaupir ekki?
Mjög þægilegt
Frekar þægilegt
Hvorki né
Frekar óþægilegt
Mjög óþægilegt
Hversu líklegt er að þú kaupir vöru sem birtist þér í
auglýsingu degi eftir en þú setur í körfu en kaupir ekki?

11
36
19
16
2

13%
43%
23%
19%
2%

18
51
27
27
8

14%
39%
21%
21%
6%

29
87
46
43
10

13%
40%
21%
20%
5%

7
15
26
25
11

8%
18%
31%
30%
13%

5
8
44
43
31

4%
6%
34%
33%
24%

12
23
70
68
42

6%
11%
33%
32%
20%

Mjög líklegt
Frekar líklegt
Hvorki né
Frekar ólíklegt
Mjög ólíklegt
Hefur þú keypt vörur vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga
á netinu sl. sex mánuði?

1
13
36
19
15

1%
15%
43%
23%
18%

0
13
42
52
24

0%
10%
32%
40%
18%

1
26
78
71
39

0%
12%
36%
33%
18%

39
45

46%
54%

75
56

57%
43%

84

39%

131

61%

114
101
215

53%
47%
100%

Vefsíður sem þú heimsækir sýni þér auglýsingar, afslætti
eða tilboð sem eru sniðnar að þínum áhugasviðum?

Já
Nei
Fjöldi af hvoru kyni og hlutfall af heild

Töflugreiningin hér að ofan sýnir nánari upplýsingar á fjórum mælingum á móti kyni þátttakenda.
Tekið var út kynið ,,Annað“ þar sem aðeins einn þátttakandi var í þeim flokki. Fyrsta mælingin
sýnir hversu sáttir þátttakendur voru með að auglýsingar, afslættir og tilboð sem henta þeirra
áhugasviðum birtust þeim á netinu. Það er ekki mikill munur milli karla og kvenna en svörin flakka

24
1% – 4% frá meðaltali. Næstu tvær mælingar tengjast auglýsingabirtingu á vöru daginn eftir að
þátttakandi setti vöruna í körfu. Fyrst var kannað hvort þátttakendum þætti það þægilegt og þar
kom út að konum finnst það að meðaltali 6% óþægilegra heldur en körlum. Síðar var kannað
hversu líklegt væri að þátttakendur keyptu vöruna út frá þessum auglýsingum. Þar er minni munur
á kynjunum en að meðaltali eru konur 8,5% ólíklegri en karlar til að kaupa vöruna. Sú fjórða mældi
hvort þátttakendur hefðu keypt vörur vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu síðastliðna
sex mánuði og þar hafa hlutfallslega fleiri konur keypt vörur en karlar, eða 11% fleiri.
Mynd 1

Mynd 2

Upphæð eytt í vöru/r á móti tekjum þátttakenda.

Keyptar vörur móti tekjum þátttakenda.

60%

700.001 kr eða meira

40%
30%
20%
10%

700.000 kr eða minna
700.001 kr eða meira

50%

Hlutfall af Tekjubili

50%

Hlutfall af Tekjubili

60%

700.000 kr eða minna

40%
30%
20%
10%

0%
Ekki keypt

10.000 kr. 10.001 kr. - 25.001 kr. - 50.001 kr. - 75.001 kr. - 100.001 kr.
eða minna 25.000 kr. 50.000 kr. 75.000 kr. 100.000 kr. eða meira

Upphæð Eytt í Vöru/r

0%
Ekki keypt

1-3 sinnum

4-6 sinnum

7-9 sinnum 10 sinnum eða
oftar

Fjöldi Keyptra Vara

Mynd 1 sýnir hversu miklum peningum þátttakendur hafa eytt í vöru/r út frá einstaklingsmiðuðum
auglýsingum á netinu síðastliðna sex mánuði, sem hlutfall af mánaðartekjum. Mynd 2 sýnir hversu
oft þátttakendur hafa keypt vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á netinu síðastliðna sex
mánuði sem hlutfall af mánaðartekjum.
Mynd 1 sýnir að þeir sem eru með mánaðartekjur umfram 700.000 kr. eyða að meðaltali
meiri peningum í vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum. Mynd 2 sýnir að þeir sem eru
með mánaðartekjur undir 700.000 kr. kaupa að meðaltali fleiri vörur út frá einstaklingsmiðuðum
auglýsingum á netinu.
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Mynd 3
Kaup á vörum vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga út frá aldri þátttakenda.
70%

40 ára og yngri
41 árs og eldri

Hlutfall af Aldurshópi

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ekki keypt

Keypt

Kaup á Vörum

Mynd 3 sýnir þá sem hafa keypt og ekki keypt vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á
netinu síðastliðna sex mánuði út frá aldri þátttakenda. Myndin sýnir að þeir sem eru 40 ára og
yngri hafa að meðaltali oftar keypt vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á netinu
síðastliðna sex mánuði heldur en þeir sem eldri eru.
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Mynd 4
Líkur á vörukaupum út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu með og án afsláttar.

Mynd 4 sýnir hversu líklegir þátttakendur eru til að kaupa vöru út frá einstaklingsmiðaðri
auglýsingu á netinu ef varan er á afslætti og ef varan er ekki á afslætti. Myndin sýnir að
þátttakendur eru að meðaltali líklegri til að kaupa vöru út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu á
netinu ef varan er á afslætti.
Mynd 5

Hlutfall af Skoðunarflokki

Upplýsingasöfnun á móti hunsun á einstaklingsmiðuðum auglýsingum.
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0%
Þægilegt

Hvorki né

Þægindi við Upplýsingasöfnun

Óþægilegt
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Mynd 5 sýnir skoðanir þátttakenda á upplýsingasöfnun á netinu á móti því hvort þátttakendur hunsi
viljandi einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Á myndinni má sjá að þátttakendur, sem finnst
þægilegt að upplýsingum um þá sé safnað á netinu, eru að meðaltali ólíklegri til að hunsa viljandi
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Þátttakendur, sem finnst óþægilegt að upplýsingum um
þá sé safnað á netinu, eru að meðaltali líklegri til að hunsa viljandi einstaklingsmiðaðar auglýsingar
á netinu.
Mynd 6
Val á auglýsingum á móti leyfi á vafrakökum á netinu.
100%
Almennar auglýsingar

Hlutfall af Auglýsingategund

90%

Jafnt hlutfall auglýsinga

80%

Einstaklingsmiðaðar auglýsingar

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Leyfir vafrakökur

Hvorki né

Leyfir ekki vafrakökur

Leyfi á Vafrakökum

Mynd 6 sýnir leyfi á vafrakökum á móti því hvernig auglýsingar þátttakendur vilja sjá á netinu.
Myndin sýnir að þátttakendur sem leyfa vafrakökur vilja að meðaltali frekar sjá
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu eða jafnt hlutfall af hvoru tveggja. Þeir þátttakendur sem
ekki leyfa vafrakökur og svara hvorki né varðandi leyfi á vafrakökum vilja að meðaltali frekar sjá
almennar auglýsingar á netinu.
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Mynd 7

Hlutfall af Kyni

Hlutfall kynja á móti hvort þau vilji einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu.
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Mynd 7 sýnir vilja til þess að sjá einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu út frá kyni þátttakenda.
Dreifing gagnanna er fjöldi skoðunar innan kynsins á móti hinu kyninu. Myndin sýnir hlutfallslega
að karlar eru að meðaltali líklegri heldur en konur til að vilja sjá einstaklingsmiðaðar auglýsingar
á netinu.
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4.2

Tilgátuprófanir

Gerðar voru sex kí-kvaðratprófanir (e. chi-square test) þar sem fjöldi gilda er alltaf 216, n = 216.
Til að túlka áhrif phi stuðulsins var notast við viðmið Cohen sem segja að 0,1 sé lítil áhrif, 0,3 sé
meðal áhrif og 0,5 sé mikil áhrif (Pallet, 2010).
Tafla 3
Heildartekjur á móti hvort þátttakandi hefur keypt vöru á netinu.
Heildartekjur
þátttakenda fyrir skatt

700.000 kr. eða minna
700.001 kr. eða meira
Samtala

Hefur þátttakandi keypt vöru út frá
einstaklingsmiðuðum auglýsingum á
netinu síðastliðna sex mánuði
Ekki keypt
Keypt
Samtala
62
68
130
39
47
86
101
115
216

Fyrir fyrstu tilgátuna voru gögnin sameinuð í tvo flokka til að framkvæma prófunina. Flokkarnir
fyrir heildarmánaðartekjur skiptust í heildartekjur undir 700.000 kr. og heildartekjur yfir 700.001
kr. og flokkarnir fyrir keyptar vörur út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á netinu síðastliðna
sex mánuði skiptust í ,,Ekki keypt vöru“ og ,,Keypt vöru“. Staðtala fyrstu prófunarinnar er 0,114
og p-gildið er 0,735. P-gildið er yfir tiltekna alfa gildinu sem er 0,05. Niðurstöður sýna að ekki sé
hægt að hafna tilgátunni. Það er ekki marktækur munur milli þátttakenda sem hafa keypt vörur og
þeim sama hafa ekki keypt vörur miðað við heildartekjur. Miðað við viðmið Cohen geta
rannsakendur sagt að heildartekjur hafa engin áhrif á eyðslu í vörur út frá einstaklingsmiðuðum
auglýsingum þar sem phi gildið er 0,023.
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Tafla 4
Kaup á vörum vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga út frá aldri þátttakenda.
Aldur þátttakanda

40 ára eða yngri
41 árs eða eldri
Samtala

Hefur þátttakandi keypt vöru út frá
einstaklingsmiðuðum auglýsingum á
netinu síðastliðna sex mánuði
Ekki keypt
Keypt
Samtala
46
67
113
56
47
103
102
114
216

Fyrir tilgátu tvö voru gögnin sameinuð í annars vegar aldursflokka („40 ára eða yngri“ og „41 árs
og eldri“) og hins vegar flokka fyrir kaup á vörum út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á
netinu síðastliðna sex mánuði („Ekki keypt vöru“ og „Keypt vöru“). Staðtala prófunarinnar er
4,035 og p-gildið er 0,045. P-gildið er undir tiltekna alfa gildinu sem er 0,05. Niðurstöður sýna
að tilgátunni er því hafnað. Það er marktækur munur á milli þeirra sem hafa keypt og hafa ekki
keypt vöru út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum á netinu síðastliðna sex mánuði miðað við
aldur þátttakenda undir fertugu og yfir fertugu. Út frá viðmiðum Cohen geta rannsakendur sagt að
aldur hefur lítil áhrif á fjölda vara sem keyptar eru út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum þar
sem phi gildið er 0,137.
Tafla 5
Líkur á vörukaupum út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu með og án afsláttar.
Kaupa vöru sem þau
hafa hugsað um sem
birtist í
einstaklingsmiðaðari
auglýsingu
Líkleg
Hvorki né eða ólíkleg
Samtala

Kaupa vöru sem þau hafa hugsað um sem birtist
í einstaklingsmiðaðari auglýsingu á 10% afslætti
Líkleg
66
51
117

Hvorki né eða
ólíkleg
15
84
99

Samtala
81
135
216
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Í tilgátu þrjú var einnig skipt í flokka. Þar voru báðir skalar eins og voru flokkarnir „Mjög líklegt“
og „Frekar líklegt“ sameinaðir á móti flokkunum „Hvorki né“ , „Mjög ólíklegt“ og „Frekar
ólíklegt“. Staðtala prófunarinnar er 38,948 og p-gildið er <0,001. P-gildið er undir tiltekna alfa
gildinu sem er 0,05. Niðurstöður sýna að tilgátunni er því hafnað. Það er marktækur munur á að
kaupa vöru út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum og að kaupa vöru á afslætti út frá
einstaklingsmiðuðum auglýsingum. Þegar horft er til viðmiða Cohen þá geta rannsakendur sagt að
vörukaup út frá einstaklingsmiðuðum auglýsingum hafa mikil áhrif á vörukaup á afslætti út frá
einstaklingsmiðuðum auglýsingum þar sem phi gildið er 0,425.
Tafla 6
Upplýsingasöfnun á móti hunsun á einstaklingsmiðuðum auglýsingum.
Þægindi við að
upplýsingum sé safnað um
sig til að nýta í
einstaklingsmiðaðar
auglýsingar
Þægilegt

Sammála eða
hvorki né
16

Ósammála
27

Hvorki né eða óþægilegt
Samtala

127
143

46
73

Ég hunsa viljandi einstaklingsmiðaðar
auglýsingar sem ég sé á netinu
Samtala
43
173
216

Fyrir tilgátu fjögur voru flokkarnir „Frekar þægilegt“ og „Mjög þægilegt“ sameinaðir í flokkinn
„Þægilegt“ auk þess sem flokkarnir „Hvorki né“, „Frekar óþægilegt“ og „Mjög óþægilegt“ voru
sameinaðir í flokkinn „Hvorki né eða óþægilegt“. Skipt var flokkunum, sem svara staðhæfingunni
um hunsum einstaklingsmiðaðra auglýsinga, í „Sammála eða hvorki né“ og flokkinn „Ósammála“.
Staðtala prófunarinnar er 20,172 og p-gildið er <0,001. P-gildið er undir tiltekna alfa gildinu sem
er 0,05. Þessar niðurstöður sýna að tilgátunni er hafnað. Einnig er marktækur munur á að finnast
þægilegt að upplýsingum sé safnað annars vegar og að finnast það óþægilegt hins vegar, þegar
litið er til hvort fólk hunsi einstaklingsmiðaðar auglýsingar eða ekki. Út frá viðmiðum Cohen geta
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rannsakendur sagt að þægindi við að upplýsingum sé safnað um viðkomandi hefur meðal áhrif á
að hunsa ekki einstaklingsmiðaðar auglýsingar þar sem phi gildið er 0,306.
Tafla 7
Val á auglýsingum á móti leyfi á vafrakökum á netinu.
Hvort vilt þú frekar sjá
almennar auglýsingar eða
einstaklingsmiðaðar
auglýsingar á netinu?
Almennar auglýsingar eða
jafnt hlutfall auglýsinga
Einstaklingsmiðaðar
auglýsingar
Samtala

Leyfir þú vafrakökur eða ekki

Leyfir
vafrakökur

Leyfi ekki
vafrakökur
eða pæli ekki
í því

120

46

166

43
163

7
53

50
216

Samtala

Í tilgátu fimm voru sameinuð svör, en flokkarnir fyrir val á auglýsingum skiptust í ,,Almennar
auglýsingar eða jafnt hlutfall auglýsinga“ og þar næst ,,Einstaklingsmiðaðar auglýsingar“. Afstöðu
svarenda til vafrakaka var skipt í „Leyfi vafrakökur“ sem var samansafn af „Leyfi alltaf
vafrakökur“ og „Leyfi oftast vafrakökur“ og í flokkinn „Leyfi ekki vafrakökur eða pæli ekki í því“
voru „Leyfi aldrei vafrakökur“, „Leyfi oftast ekki vafrakökur“ og „Pæli ekki í því“. Staðtala
prófunar fimm er 3,901. P-gildið er 0,048 er undir tiltekna alfa gildinu sem er 0,05. Niðurstöður
sýna að tilgátunni er því hafnað. Það er marktækur munur á að vilja almennar auglýsingar eða
einstaklingsmiðaðar auglýsingar eftir því hvort fólk leyfir vafrakökur á netinu eða ekki. Miðað við
viðmið Cohen geta rannsakendur sagt að það að vilja fá einstaklingsmiðaðar auglýsingar hefur lítil
áhrif á að leyfa vafrakökur þar sem phi gildið er 0,134.
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Tafla 8
Hlutfall kynja með hliðsjón af því hvort þau vilja einstaklingsmiðaðar auglýsingar.
Kyn þátttakenda

Karlkyn eða annað
Kvenkyn
Samtala

Ég vil að mér séu birtar auglýsingar á netinu
sem passa mínum þörfum
Hvorki né eða
Sammála
ósammála
Samtala
49
36
85
60
71
131
109
107
216

Síðasta og sjötta tilgátan er flokkuð fyrir kyn þátttakenda í „Karlkyn eða annað“ og „Kvenkyn“.
Við staðhæfingunni er flokkurinn „Sammála“ annars vegar, þar sem saman eru flokkarnir „Mjög
sammála“ og „Frekar sammála“, og flokkurinn „Hvorki né eða ósammála“ hins vegar, þar sem
svarmöguleikarnir „Hvorki né“, „Frekar ósammála“ og „Mjög ósammála“ eru sameinaðir. Staðtala
prófunarinnar er 2,894 og p-gildið er 0,089. P-gildið er yfir tiltekna alfa gildinu sem er 0,05.
Niðurstöður sýna að ekki næst að hafna tilgátunni. Það er ekki marktækur munur á að vilja fá birtar
auglýsingar sem henta þörfum einstaklings og að vilja þær ekki þegar litið er til kyns þátttakenda.
Út frá viðmiðum Cohen geta rannsakendur sagt að kyn hefur lítil áhrif þegar kemur að því að vilja
fá birtar auglýsingar sem passa þörfum viðkomandi þar sem phi gildið er 0,116.
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Umræða
Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða áhrifaþætti einstaklingsmiðaðrar markaðssetningar á
netinu á kaupáform neytenda. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort einstaklingsmiðuð
markaðssetning á netinu hefur jákvæð áhrif á kaupáform neytenda. Greindir voru ýmsir
undirliggjandi þættir sem gætu mögulega haft áhrif á kaupáform neytenda á netinu.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tekjur hafa áhrif á peningaeyðslu neytenda á
netinu. Þeir sem eru með mánaðarlaun umfram 700.000 kr. hafa eytt meiri pening í vörukaup á
netinu vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga síðastliðna sex mánuði, heldur en þeir sem lægri
tekjur hafa. Þá kom í ljós að tekjur hafa samt sem áður ekki sömu áhrif á hversu margar vörur
neytendur versla á netinu vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga. Niðurstöðurnar sýndu fram á það
að ekki var marktækur munur á því hversu margar vörur neytendur versla á netinu vegna
einstaklingsmiðaðra auglýsinga. Tekjur haldast því ekki í hendur við fjölda keyptra vara. Þessar
niðurstöður endurspegla að einhverju leyti niðurstöður fyrri rannsókna sem segja að lýðfræðilegar
breytur, eins og starf, tekjur, kyn, aldur og hjúskaparstaða hafa mikil áhrif á kauphegðun á netinu
(Hashim o.fl., 2009). Tekjur hafa því viss áhrif á það hversu miklum pening er eytt í vörur á netinu,
en hafa ekki marktæk áhrif á fjölda keyptra vara. Rannsakendur telja ástæðuna fyrir þeim
niðurstöðum vera þá að þeir sem eru tekjuhærri spá ekki endilega mikið í því hvað varan kostar
þegar kemur að vörukaupum á netinu. Ástæðan gæti einnig verið sú að stundum er talið að því
hærra verð sem varan er á, þeim mun betri gæði séu í vörunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef
bornar eru saman tvær svipaðar vörur frá sitthvoru vörumerkinu og önnur varan er dýrari en hin,
en er þó auglýst sem gæðameiri, þá séu neytendur viljugri til að borga meira og velja því vöruna
sem er talin gæðameiri (Ligas og Chaudhuri, 2012).
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Niðurstöður sýndu einnig fram á að aldur hefur áhrif á kaupáform á netinu. Þeir
þátttakendur sem eru á aldrinum 40 ára og yngri hafa oftar keypt vörur vegna einstaklingsmiðaðra
auglýsinga á netinu síðastliðna sex mánuði, heldur en þeir sem eldri eru. Rannsakendur telja
ástæðuna fyrir þessum niðurstöðum vera þá að ungt fólk eyðir miklum tíma á netinu og er kannski
meira vart við einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Því meira sem fólk skoðar netið og aðrar
síður, þeim mun meira af einstaklingsmiðuðum auglýsingum eru þau líkleg til að sjá. Í
nútímasamfélagi er netverslun helsta verslunaraðferðin, þá sérstaklega hjá yngri kynslóðum sem
eru nánast alltaf tengd netinu. Yngri kynslóðir velja frekar að versla á netinu vegna þægindanna,
möguleikanna á lægra verði, fleiri valkosta, tímasparnaðar og auðveldara aðgengis (Musyifah og
Simanjuntak, 2016). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar versla yngri kynslóðir meira á
netinu vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga. Það gefur til kynna að einstaklingsmiðun á netinu
hefur góð áhrif á kaupáform yngri kynslóða. Þær niðurstöður endurspegla að miklu leyti
niðurstöður fyrri rannsókna sem segja að yngri kynslóðir sýna almennt jákvætt viðhorf til
netverslunar sem hefur góð áhrif á kaupáform þeirra á netinu (Dharmesti o.fl., 2019).
Niðurstöður sýndu einnig tengsl á milli verðs á vöru og kaupáforma á netinu. Meirihluti
fólks var sammála því að þeir væru líklegri til að kaupa vöru út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu
á netinu ef varan fengist á afslætti. Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður fyrri rannsókna
sem sýna fram á að verð hefur áhrif á kaupáform neytenda (Amron, 2018). Rannsakendur telja
ástæðurnar fyrir því að fólk vill frekar kaupa vöru þegar hún er á afslætti vera þær að fólk vill
almennt gera góð kaup á netinu. Ef einstaklingur hefur lengi hugsað sér að kaupa ákveðna vöru,
en hætt við að kaupa hana af einhverjum ástæðum, þá er hann líklegri til að kaupa sér þessa sömu
vöru ef hún er á afslætti. Með því að auglýsa vöru á afslætti þá er auglýsandinn einnig að ýta undir
skyndikaup neytenda. Þetta gerist þegar neytandinn kaupir vöru án þess að vera búinn að ákveða
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það fyrir fram (Parmar og Chauhan, 2018). Neytendur eru taldir líklegri til að festa kaup á vöru á
netinu vegna skyndiákvörðunar út frá auglýsingu sem birtist þeim á samfélagsmiðlum (Cox, 2019).
Það helst í hendur við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna fram á að afsláttur á vöru, sem auglýst
er á samfélagsmiðli, hefur mikil áhrif á skyndikaup neytenda á netinu (Parmar og Chauhan, 2018).
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að skoðanir fólks á upplýsingasöfnun á netinu hafa áhrif á það
hvort fólk hunsi viljandi einstaklingsmiðaðar auglýsingar sem birtast því á netinu. Þeir, sem finnst
þægilegt að safnað sé upplýsingum um sig á netinu, eru ólíklegri til að hunsa viljandi
einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Fólk, sem finnst ekki þægilegt að verið sé að safna upplýsingum
um það, vill frekar sjá almennar auglýsingar á netinu. Einstaklingsmiðaðar auglýsingar hafa reynst
vera áhrifaríkasta og arðbærasta auglýsingaraðferðin. Þrátt fyrir að einstaklingsmiðuðum
auglýsingum hafi verið hrósað mikið í gegnum tíðina hafa komið upp áhyggjur varðandi
persónulegar upplýsingar sem neytendur telja stundum fela í sér brot á friðhelgi þeirra (Cvach o.fl.,
2018). Ástæðan fyrir því gæti verið sú að fólk treystir ekki öllum vefsíðum á netinu og það veit
ekki almennilega í hvað þessar upplýsingar eru notaðar. Þessar upplýsingar geta verið persónulegar
sem og upplýsingar um hvaða vefsíður einstaklingurinn hefur verið að skoða á netinu og hvað
hann var að gera á þeim vefsíðum (Chen og Stallaert, 2014). Þetta endurspeglar á vissan hátt
niðurstöður fyrri rannsókna, sem sýna að viðhorf til einstaklingsmiðaðra auglýsinga, áhyggjur
varðandi persónuvernd og áhrif þeirra á kaupáform, fara eftir því hvaðan auglýsingin kemur og
hvar neytandinn er að versla. Þrátt fyrir það, kemur það ekki í veg fyrir að neytandinn heldur áfram
að versla á netinu, heldur hefur það aðeins áhrif á vefsíðuna þar sem kaupin fóru fram (Cvach o.fl.,
2018).
Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að leyfi á vafrakökum hafa áhrif á val fólks á
auglýsingum á netinu. Þeir sem leyfa vafrakökur á netinu vilja frekar sjá einstaklingsmiðaðar
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auglýsingar á netinu. Rannsakendur buðu upp á opinn svarmöguleika í könnuninni, sem ekki var
skylt að svara, til að athuga ástæðuna hjá þátttakendum fyrir því að samþykkja eða samþykkja ekki
vafrakökur á netinu. Algengasta ástæðan hjá fólki sem leyfir vafrakökur var sú að það pælir
almennt ekki mikið í því þegar það samþykkir vafrakökur á netinu. Önnur algeng ástæða var að
fólki finnst allt í lagi eða er alveg sama um hvort upplýsingum um það sé safnað á netinu.
Rannsakendur telja að eflaust finnst mörgum þeim sem samþykkja vafrakökur þægilegt að
persónulegar upplýsingar vistist inni á vefsíðunni ef það ætlar sér að versla meira á síðunni seinna.
Þátttakendur sem leyfa ekki vafrakökur á netinu svöruðu oftast að ástæðan fyrir því væri sú að þau
langar ekki að gefa vefsíðum tækifæri á að safna um sig upplýsingum og þau langar ekki að sjá
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Rannsakendur telja að sumir vita ekki almennilega hvað
vafrakökur eru og hvað þær gera og af þeim ástæðum treysta sumir ekki vafrakökum. Niðurstöður
þessarar rannsóknar endurspegla að miklu leyti fyrri rannsóknir sem sýna að algeng ástæða fyrir
því að fólk vill ekki einstaklingsmiðaðar auglýsingar er sú að neytendur hafa áhyggjur af einkalífi
sínu og því að auglýsingarnar séu of uppáþrengjandi (Juggath, 2019). Með því að leyfa vafrakökur
eru neytendur um leið að samþykkja einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Vitneskja á prófílum (e.
profile)

neytenda er

notuð

í

einstaklingsmiðaðar

auglýsingar

(Cvach

o.fl.,

2018).

Einstaklingsmiðun tengd hegðun neytenda á netinu er eitt helsta tólið í verkfærakistu
markaðssérfræðingsins til að ná til neytenda með réttum skilaboðum, á réttum tíma og auglýsa
réttar vörur og þjónustu (Juggath, 2019). Það að flestir sem leyfa vafrakökur vilja frekar
einstaklingsmiðaðar auglýsingar gefur sterklega til kynna að einstaklingsmiðaðar auglýsingar hafi
góð áhrif á kaupáform. Það rímar við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna fram á að
einstaklingsmiðaðar auglýsingar séu áhrifaríkari heldur en almennar auglýsingar (Cvach o.fl.,
2018).
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Niðurstöðurnar sýndu einnig tengsl á milli kyns annars vegar og vilja til að sjá
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu hins vegar. Rannsakendur töldu fyrir fram að kvenmenn
væru líklegri til að vilja sjá einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu heldur en karlmenn, en
niðurstöðurnar leiddu í ljós að karlar vilja það frekar. Yfirleitt er talið að konur versla mikið á
netinu og því töldu rannsakendur að konur væru líklegri til að vilja fá einstaklingsmiðaðar
auglýsingar á netinu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar versla konur meira á netinu en
karlar. Fyrri rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að konur kunna minna að meta notagildi þess
að versla á netinu heldur en karlar. Gefa þær niðurstöður til kynna að körlum finnst þægilegra og
meira heillandi að versla á netinu heldur en konum. Konur sýna jákvæðara viðhorf til
hefðbundinnar verslunar. Talið er að konur hugsi meira um ógnirnar og áhætturnar við það að
versla á netinu (Hasan, 2010). Rannsakendur telja ástæðuna fyrir því að karlar vilja frekar
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu heldur en konur vera þá að þeim finnst auglýsingarnar
hentugar og þægilegar og að þær auðveldi þeim kaup á netinu. Sambærilegar rannsóknir virðast
ekki hafa verið gerðar áður en tilgátur voru hannaðar út frá fyrri fræðum varðandi val kynja á
auglýsingum á netinu.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einstaklingsmiðuð markaðssetning á netinu
hefur jákvæð áhrif á kaupáform neytenda. Neytendur reynast vera mjög móttækilegir fyrir
einstaklingsmiðuðum auglýsingum og virðast flestir hafa keypt vörur á netinu vegna þeirra. Þessar
niðurstöður haldast í hendur við það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Neytendur eru almennt
taldir vilja fá einstaklingsmiðaðar auglýsingar og finnst þær hjálplegar við ákvarðanatöku varðandi
kaup (Dangi og Malik, 2017). Tam og Ho (2006) rannsökuðu aðstæður þar sem neytendur eru
meðvitaðir um einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Þeirra niðurstöður gáfu til kynna að neytendur
þurfa ekki að leita uppi jafn miklar upplýsingar og þurfa ekki að eyða jafn miklum tíma í að taka
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ákvörðun um kaup. Constantinides og Fountain (2008) útskýrðu að bæði neytendur og tæknin
munu þróast áfram og að markaðsfræðingar þurfi að gera sér grein fyrir að einstaklingsmiðun sé
mikilvæg til þess að bæta upplifun og mæta upplýsingaþörfum neytenda. Rannsakendur telja út
frá þessum niðurstöðum að einstaklingsmiðaðar auglýsingar séu áhrifaríkar og að þær hafi jákvæð
áhrif á kaupáform neytenda á netinu.

5.1

Takmarkanir og framtíðar rannsóknir

Það eru ýmsar takmarkanir, sem hugsanlega höfðu áhrif á niðurstöður þessar rannsóknar, sem
mikilvægt er að varpa ljósi á. Fyrst má nefna að það hefðu mátt vera fleiri þátttakendur í rannsókn
þessari. Kynjahlutfall var ágætt en hefði mátt vera jafnara, en í heildina voru þátttakendur um það
bil 60% konur og 40% karlar. Samt sem áður er ekki hægt að alhæfa fyrir þýðið út frá
niðurstöðunum. Þar sem rannsakendur voru við gerð þessarar rannsóknar að styðjast við
hentugleikaúrtak, er ekki hægt að gera ráð fyrir að það endurspegli almennt álit varðandi
einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Erfitt er að greina kaupáform neytenda út frá megindlegri
rannsóknaraðferð þar sem margt getur haft áhrif á svör þátttakenda með slíkri aðferð. Telja má
einnig til takmarkana að COVID-19 faraldurinn hefur eflaust haft áhrif svör þátttakenda.
Megindleg rannsóknaraðferð var samt mikilvæg fyrir rannsóknina vegna þess að rannsakendum
fannst gott að fá mismunandi álit út frá ýmsum lýðfræðilegum þáttum varðandi
einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Rannsakendur hefðu mögulega átt að hafa aldurflokkana
þrengri, til að geta gert betur greinarmun á aldurskiptingu þátttakenda.
Gott hefði verið að bæta við spurningu þar sem spurt var hversu oft þátttakendur hafa
verslað á netinu síðastliðna sex mánuði. Í framhaldi af því, þegar þátttakendur voru spurðir út í
hversu margar vörur þeir höfðu keypt vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga síðastliðna sex
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mánuði, hefði frekar mátt spyrja hversu oft viðkomandi einstaklingur hefur verslað á netinu vegna
einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu síðastliðna sex mánuði. Sú spurning hefði mátt koma í
staðinn vegna þess að mögulega fannst þátttakendum erfitt að svara hversu margar vörur þeir höfðu
keypt á netinu síðastliðna sex mánuði. Mögulega hefði verið auðveldara að svara hversu oft þeir
höfðu verslað. Rannsakendur telja að ágætt hefði verið að bera svörin við þessum tveimur
spurningum saman.
Fyrir framtíðar rannsakendur væri eflaust áhugavert að hafa kynjahlutföllin jafnari.
Sömuleiðis væri gott að styðjast við stærra úrtak þátttakenda. Einnig væri hægt að útfæra
rannsóknina á öðruvísi hátt. Það væri hægt að bæta við og breyta aðeins spurningunum eins og
nefnt var hér að framan. Það væri einnig möguleiki að skoða mismunandi menningarheima og sjá
hvar munurinn liggur. Hægt væri að skoða kaupáform neytenda vegna einstaklingsmiðaðra
auglýsinga á tímum COVID-19. Þá væri mögulega hægt að bera saman tölur á netsölu vegna slíkra
auglýsinga. Annar möguleiki væri að nálgast rannsóknina frá eigindlegri hlið og kafa enn dýpra í
viðfangsefnið. Það gæti einnig verið áhugavert að kanna betur viðhorf til einstaklingsmiðaðra
auglýsinga og rýna betur í hvað fólki finnst. Rannsakendur telja viðfangsefnið vera afar mikilvægt
og telja að einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu og kaupáform vegna þeirra muni breytast
mikið á komandi árum.
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Lokaorð
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort einstaklingsmiðuð markaðssetning hefur jákvæð
áhrif á kaupáform neytenda. Byrjað var á að skoða fræðilega hlutann á bak við einstaklingsmiðaða
markaðssetningu og hvað tilheyrir slíkri tegund af markaðssetningu. Rannsakendur lögðu þar næst
fyrir spurningakönnun til að skoða almennt álit á upplýsingasöfnun á netinu og hvort fólk hafi
orðið fyrir áhrifum einstaklingsmiðaðra auglýsinga. Rannsóknin veitti mikla innsýn í hvað fólki
finnst um einstaklingsmiðaðar auglýsingar og hvort fólk hafi verið að versla á netinu vegna þeirra.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að einstaklingsmiðuð markaðssetning á netinu hafi jákvæð
áhrif á kaupáform neytenda. Samkvæmt niðurstöðunum eru þó einhver atriði sem má bæta. Ýmsar
rannsóknir hafa verið framkvæmdar á þessu sviði og eru niðurstöður þeirra í samræmi við
niðurstöður þessarar rannsóknar. Áhugavert væri, fyrir frekari rannsóknir, að kanna betur hvað
fólki finnst um einstaklingsmiðaða markaðssetningu á siðferðislegan hátt. Rannsakendur telja að
einstaklingsmiðaðar auglýsingar séu komnar til að vera og að þær munu breytast mikið í komandi
framtíð.
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Viðauki A – Spurningalisti
Kaupáform við einstaklingsmiðaða markaðssetningu á netinu
Kæri þátttakandi,
Við erum tveir nemendur í Háskólanum í Reykjavík og er þessi spurningakönnun hluti af
lokaverkefni okkar í BSc í viðskiptafræði. Könnun þessi snýr að því að kanna áhrifaþætti
einstaklingsmiðaðrar markaðssetningar á netinu á kaupáform. Könnunin er nafnlaus og verða svör
ekki rakin til þátttakenda. Það tekur um það bil 5 mínútur að svara könnuninni.
Hafir þú einhverjar ábendingar eða spurningar má endilega hafa samband með tölvupósti við
gudbjorgs18@ru.is eða helgatho18@ru.is.
Með fyrirfram þökk, Guðbjörg Lilja Sveinsdóttir og Helga Þorvarðardóttir

Vinsamlegast lestu þessa kynningu á einstaklingsmiðaðri markaðssetningu á netinu áður
en þú svarar spurningunum sem fylgja:
Markmiðið með einstaklingsmiðaðri markaðssetningu er að sérsníða auglýsingar fyrir hvern
notanda fyrir sig og hafa jákvæð áhrif á kauphegðun þeirra á netinu. Fólk deilir almennt
persónulegum upplýsingum á netinu, með þessum upplýsingum geta fyrirtæki að miklu leyti beint
sínum auglýsingum að þeim einstaklingum sem þau vilja helst ná til.

1) Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að upplýsingum um þig sé safnað til að nýta í
einstaklingsmiðaðar auglýsingar?
a) Mjög þægilegt
b) Frekar þægilegt
c) Hvorki né
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d) Frekar óþægilegt
e) Mjög óþægilegt

2) Hversu sátt/ur eða ósátt/ur værir þú með að vefsíður sem þú heimsækir sýni þér auglýsingar,
afslætti eða tilboð sem eru sniðnar að þínum áhugasviðum?
a) Mjög sátt/ur
b) Frekar sátt/ur
c) Hvorki né
d) Frekar ósátt/ur
e) Mjög ósátt/ur

3) Ímyndaðu þér vöru sem þú hefur hugsað um að kaupa í einhvern tíma, auglýsing með þessari
vöru birtist þér á samfélagsmiðlum, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir vöruna út frá
þessari auglýsingu?
a) Mjög líklegt
b) Frekar líklegt
c) Hvorki né
d) Frekar ólíklegt
e) Mjög ólíklegt

4) Ímyndaðu þér vöru sem þú hefur hugsað um að kaupa í einhvern tíma, auglýsing með þessari
vöru á 10% afslætti birtist þér á samfélagsmiðlum, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir
vöruna út frá þessari auglýsingu?
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a) Mjög líklegt
b) Frekar líklegt
c) Hvorki né
d) Frekar ólíklegt
e) Mjög ólíklegt

5) Þú setur vöru í körfu í netverslun, en kaupir hana ekki. Næsta dag færðu auglýsingu um
vöruna á netinu. Hvað finnst þér um það?
a) Mjög þægilegt
b) Frekar þægilegt
c) Hvorki né
d) Frekar óþægilegt
e) Mjög óþægilegt

6) Þú setur vöru í körfu í netverslun, en kaupir hana ekki. Næsta dag færðu auglýsingu um
vöruna á netinu. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir vöruna út frá þessari auglýsingu?
a) Mjög líklegt
b) Frekar líklegt
c) Hvorki né
d) Frekar ólíklegt
e) Mjög ólíklegt
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7) Hugsaðu um auglýsingar sem þú sérð á netinu. Hvort viltu frekar sjá almennar auglýsingar
eða einstaklingsmiðaðar auglýsingar?
a) Einungis almennar auglýsingar
b) Aðallega almennar auglýsingar en einnig einstaklingsmiðaðar auglýsingar
c) Jafnt hlutfall af almennum og einstaklingsmiðuðum auglýsingum
d) Aðallega einstaklingsmiðaðar auglýsingar en einnig almennar auglýsingar
e) Einungis einstaklingsmiðaðar auglýsingar

8) Þú ferð inn á vefsíðu sem þú hefur ekki farið inn á áður og vafrakökuviðvörun (e. cookies)
birtist. Hvort er líklegra að þú leyfir vafrakökur eða ekki?
a) Ég leyfi alltaf vafrakökur
b) Ég leyfi oftast vafrakökur, en stundum leyfi ég þær ekki
c) Ég leyfi oftast ekki vafrakökur, en stundum leyfi ég þær
d) Ég leyfi aldrei vafrakökur
e) Ég pæli ekki mikið í því hvað ég vel varðandi vafrakökur

9) Af hverju leyfir þú vafrakökur eða af hverju leyfir þú þær ekki?
a) Opið svar

10) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég hunsa viljandi
einstaklingsmiðaðar auglýsingar sem ég sé á netinu.
a) Mjög sammála
b) Frekar sammála
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c) Hvorki né
d) Frekar ósammála
e) Mjög ósammála

11) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég tel að einstaklingsmiðaðar
auglýsingar á netinu birti tillögur að kaupum sem passa mínum þörfum.
a) Mjög sammála
b) Frekar sammála
c) Hvorki né
d) Frekar ósammála
e) Mjög ósammála

12) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég vil að mér séu birtar
auglýsingar á netinu sem passa mínum þörfum.
a) Mjög sammála
b) Frekar sammála
c) Hvorki né
d) Frekar ósammála
e) Mjög ósammála

13) Hversu oft telur þú þig hafa keypt vörur vegna einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu
síðastliðna sex mánuði?
a) Ég hef ekki keypt mér vöru út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu síðastliðna sex mánuði
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b) 1-3 sinnum
c) 4-6 sinnum
d) 7-9 sinnum
e) 10 sinnum eða oftar

14) Hversu miklum peningum telur þú þig hafa eytt í vörur sem keyptar voru á vegna
einstaklingsmiðaðra auglýsinga á netinu síðastliðna sex mánuði?
a) Ég hef ekki keypt mér vöru út frá einstaklingsmiðaðri auglýsingu síðastliðna sex mánuði
b) 10.000 kr. eða minna
c) 10.001 kr. - 25.000 kr.
d) 25.001 kr. - 50.000 kr.
e) 50.001 kr. - 75.000 kr.
f) 75.001 kr. - 100.000 kr.
g) 100.001 kr. eða meira

15) Hvert er kyn þitt?
a) Karlkyn
b) Kvenkyn
c) Annað
d) Vil ekki svara

16) Hver er aldur þinn?
a) 20 ára eða yngri
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b) 21-30 ára
c) 31-40 ára
d) 41-50 ára
e) 51-60 ára
f) 61-70 ára
g) 71 árs eða eldri

17) Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði fyrir skatt?
a) 300.000 kr. eða minna
b) 300.001 - 500.000 kr.
c) 500.001 - 700.000 kr.
d) 700.001 - 900.000 kr.
e) 900.001 - 1.100.000 kr.
f) 1.100.001 kr. eða meira

18) Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?
a) Grunnskólapróf
b) Stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt
c) Grunnnám á háskólastigi
d) Framhaldsnám á háskólastigi
e) Doktorspróf
f) Annað
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Viðauki B – Tölfræðitöflur
Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 1

Phi greining fyrir tilgátu 1
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Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 2

Phi greining fyrir tilgátu 2
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Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 3
Chi-Square Tests
Asymptotic

Pearson Chi-Square
Continuity

Correctionb

Likelihood Ratio

Significance (2-

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

,000

,000

Value

df

sided)

38,948a

1

,000

37,208

1

,000

41,312

1

,000

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association

38,768

N of Valid Cases

216

1

,000

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Phi greining fyrir tilgátu 3
Symmetric Measures
Approximate
Nominal by Nominal

N of Valid Cases

Value

Significance

Phi

,425

,000

Cramer's V

,425

,000

216
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Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 4

Phi greining fyrir tilgátu 4

64
Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 5

Phi greining fyrir tilgátu 5
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Kí-kvaðratsgreining fyrir tilgátu 6

Phi greining fyrir tilgátu 6

