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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er neytendahegðun skoðuð út frá þeim áhrifaþáttum sem neytendur 

leggja mesta áherslu á þegar kemur að því að velja íþróttavöruverslun til að stunda 

viðskipti við. Gerð var megindleg rannsókn sem spurningakönnun sem lögð var fyrir 

íslenska neytendur. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort munur væri milli ólíkra 

hópa, hvort munur væri milli þeirra sem búa á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu, hvort munur væri á þessari rannsókn og fyrri rannsóknum og 

hvort munur væri milli hópa eftir því hvar þeir versla oftast. Rannsóknarspurningin sem 

lögð var fyrir sem höfð var af leiðarljósi í gegnum allt verkefnið er: Hverjir eru helstu 

áhrifaþættir í vali neytenda á íþróttavöruverslun á Íslandi? 

Í fræðilega bakgrunni rannsóknarinnar er fjallað um neytendahegðun, áhrifaþætti 

neytendahegðunar, kaupákvörðunarferlið, markaðshlutun, markaðsmiðun, staðfærslu, 

umfjöllun um verslanir, greiningu á íslenska íþróttavörumarkaðnum, ánægju og 

viðskiptavinatryggð. Fjallað er um fyrri rannsóknir á viðfangsefninu sem þessi 

rannsókn styðst við þar sem niðurstöður þeirra rannsókna var aðalundirstaðan í 

spurningakönnuninni sem lögð var fram í þessari rannsókn.  

Þær niðurstöður sem komu í ljós voru að þeir áhrifaþættir sem skipta mestu máli í vali 

neytenda á íþróttavöruverslun eru verð, vöruúrval, netverslun til staðar að auki, 

þjónustustig og vörumerki í verslun. Þessir þættir skipta íslenska neytendur mestu máli 

og sem þeir nota helst til að velja á milli ólíkra íþróttavöruverslana.  
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Abstract 

In this study, consumer behaviour is examined in terms of the influencing factors that 

consumers place the greatest emphasis on when it comes to choosing a sporting goods 

store to do business with. A quantitative study was conducted as a questionnaire that 

was submitted to Icelandic consumers. The aim of the study was to see if there were 

differences between different groups, if there were differences between those living in 

the countryside and in the Greater Reykjavík area, if there were differences between 

this study and previous studies and if there were differences between groups depending 

on where they shop most. The research question that was posed as a guideline 

throughout the project is: What are the main influencing factors in consumers' choice 

of sporting goods store in Iceland? 

The theoretical background of the study deals with consumer behaviour, influencing 

factors of consumer behaviour, the purchase decision process, market share, market 

targeting, localization, discussion of stores, analysis of the Icelandic sporting goods 

market, satisfaction, and customer loyalty. Previous researches on the subject that this 

study supports is discussed, as the results of those studies were the main basis in the 

questionnaire that was presented in this study. 

The results that emerged were that the influencing factors that are most important in 

consumers' choice of sporting goods store are price, product selection, online store in 

addition, service level and the brands sold in the store. These are the factors that are 

most important to Icelandic consumers and that they use most to choose between 

different sporting goods stores.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 ECTS-eininga lokaverkefni sem unnið var á haustönn 2021 til B.S.-

gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun við Háskólann á Bifröst. Þetta 

lokaverkefni er eigin smíð og afrakstur rannsóknar sem ég framkvæmdi. Heimilda er 

getið samkvæmt reglum skólans þegar stuðst var við annarra verk. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Vera Dögg Höskuldsdóttir og vil ég þakka henni góða leiðsögn í 

gegnum rannsóknina. Einnig vil ég þakka fjölskyldu og kærustu fyrir góðan stuðning í 

gegnum verkefnið ásamt þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Að lokum 

vil ég þakka Hörpu Hlín Valgerðardóttur fyrir prófarkalestur. 

 

_________________________ 

Júlíus Óskar Ólafsson  
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1 Inngangur 
1.1 Viðfangsefni og bakgrunnur 

Neytendahegðun á íslenskum markaði hefur verið rannsökuð í þó nokkrum geirum en 

lítið er að finna um rannsóknir á neytendahegðun þegar kemur að íþróttavöruverslun á 

Íslandi. Margar ólíkar tegundir af verslunum er að finna sem skilar sér í mismunandi 

áherslum þessara verslana. Neytendur geta valið verslanir út frá ótal áhrifaþáttum hvort 

sem það sé út frá verðlagningu, staðsetningu, þjónustu eða vöruúrvali svo dæmi séu 

tekin. Það eru þó engar rannsóknir sem sýna hvernig neytendur velja sér 

íþróttavöruverslun á Íslandi. Verslanir hafa einnig verið að setja á fót netverslanir 

samhliða venjulegum verslunum sem stækkar flóruna enn meira út frá þeim 

áhrifaþáttum sem neytendur velja eftir, þar sem netverslunin styður við hefðbundnu 

verslunina og öfugt. 

Hlutfall íslenskra íþróttavöruverslana af heildarneyslu landsmanna er um 2%. Til 

samanburðar eru raftækja- og heimilistækjaverslanir með um 6%, 

byggingavöruverslanir með 8% og fataverslanir með 8%. Íþróttavöruverslanir eru því 

ágætur hluti útgjalda heimilanna. Þessi 2% prósent standa undir níu milljarða króna 

neyslu. Hlutfall hefðbundna verslana var 97% á móti 3% í netverslun af heildarverslun 

íþróttavöruverslana árið 2020 (Rannsóknarsetur Verslunarinnar, 2021).  

Tvær rannsóknir sem gerðar voru í Þýskalandi fjölluðu um hvaða áhrifaþættir það væru 

sem skiptu mestu máli í vali neytenda á íþróttavöruverslun. Önnur þeirra náði til 

nokkurra Evrópulanda en hin náði aðeins til Þýskalands. Hún var uppbyggð á 

samskonar hátt og þessi rannsókn. Þar með varð til samanburður til að geta gert sér 

betur grein fyrir því hvernig íslenskir neytendur velja sér verslun í samanburði við aðrar 

þjóðir.  

Út frá því vaknaði sú spurning að rannsaka neytendahegðun íslenskra neytenda hvað 

íþróttavöruverslanir varðar, út frá þeim áhrifaþáttum sem þeir velja eftir þegar valin er 

verslun til að stunda viðskipti við. Markaðurinn er ágætlega stór eins og tölurnar hér að 

ofan gefa til kynna og því var grundvöllur fyrir að rannsaka markaðinn í heild sinni.  
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1.2 Tilgangur og rannsóknarmarkmið 

Rannsóknin snýr að þeim áhrifaþáttum sem neytendur telja að skipti mestu máli í vali 

þeirra á íþróttavöruverslun á Íslandi. Við rannsóknina var notast við megindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. quantitative research methods) þar sem viðfangsefnið beindist 

að neytendum á íslenskum markaði var ákveðið að fara þá leið til að fá svör frá sem 

flestum.  

Rannsóknin beindist að neytendum á íslenskum markaði og hvaða þáttum þeir telja að 

skipti mestu máli þegar þeir velja sér íþróttavöruverslun til að stunda viðskipti við, 

þannig að stjórnendur fyrirtækja á íþróttavörumarkaði á Íslandi geti betur áttað sig á 

hvað það raunverulega er sem sker á milli í vali fólks á íþróttavöruverslun. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að afla upplýsinga frá íslenskum neytendum þar sem 

spurningakönnunin sem lögð var fram var að hluta til byggð upp af fyrri rannsóknum. 

Þar með er til samanburður frá öðrum löndum til að bera saman við íslenska neytendur. 

Eins er fjallað um staka áhrifaþætti sem hafa verið rannsakaðir og niðurstöður um 

mikilvægi voru þegar til staðar. Þessi rannsókn var síðan borin saman við fyrri 

rannsóknir og þau fræði sem standa að baki neytendahegðun. Enginn 

samanburðarrannsókn hefur verið gerð á Íslandi og meðal markmiða þessarar 

rannsóknar var að skapa hagnýtar upplýsingar fyrir stjórnendur fyrirtækja í skyldum 

rekstri. Síðan gætu þeir, út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar, heimfært þær yfir á 

sinn rekstur og aðlagað reksturinn betur með því að einbeita sér meira að ákveðnum 

þáttum. Sömuleiðis var hugmyndafræðin bundin við að skipta þátttakendum niður og 

skapa ólíka hópa út frá bakgrunnspurningum. Þar með geta stjórnendur betur séð 

hvernig þeirra markhópur lítur á þessa áhrifaþætti sem unnið var með í gegnum 

rannsóknina. 

Rannsóknarspurning var lögð fram sem gæti uppfyllt þessi markmið og tilgang   

Rannsóknarspurningin sem sett var fram er: 

Hverjir eru helstu áhrifaþættir í vali neytenda á íþróttavöruverslun á Íslandi? 

Rannsóknarmarkmiðin sem sett voru fram eru:  

• Er einhver munur á milli ólíkra hópa er varðar helstu áhrifaþætti í vali á 

íþróttavöruverslun? Ef svo er, hver er munurinn? 

• Hver er meginmunurinn á hvaða áhrifaþættir skipta mestu máli eftir þeim sem búa á 

landsbyggðinni og síðan höfuðborgarsvæðinu?  

• Hver eru munurinn á fyrri rannsóknum og þessari rannsókn? 

• Hvaða munur er á milli ólíkra neytenda eftir því hvar þeir versla oftast.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

• Inngangur:  

• Kynnt eru tilgangur og markmið rannsóknarinnar  

Fræðilegur bakgrunnur:  

• Farið er yfir þann fræðilega bakgrunn sem liggur að baki rannsóknarefninu 

• Farið er yfir fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu  

 

Aðferðafræði:  

• Farið er yfir þær aðferðir sem notast var við í rannsókninni 

• Farið er yfir réttmæti, takmarkanir og annmarka og stöðu rannsakanda 

 

Niðurstöður: 

• Niðurstöður kynntar í heild sinni með lýsandi tölfræði ásamt myndrænum myndum 

• Niðurstöður kynntar með tilliti til ólíkra hópa með lýsandi tölfræði ásamt 

myndrænum myndum 

• Heildarniðurstöður settar fram þar sem rannsóknarspurningu og 

rannsóknarmarkmiðum er svarað  

 

Umræður og hagnýtar tillögur: 

• Boðskapur rannsóknar dreginn saman 

• Niðurstöður, fyrri rannsóknir og fræðilegi bakgrunnurinn settur í samhengi 

• Hagnýtar tillögur um hvernig stjórnendur geta notað þessar niðurstöður 

• Helstu kostir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Lokaorð: 

• Í lokaorðum er rannsóknin dregin saman sem og varpað er fram frekari 

rannsóknartillögum til áframhaldandi rannsókna á viðfangsefninu 

Heimildaskrá: 

•  Í heimildaskrá má finna allar þær heimildir sem notast var við í gegnum rannsóknina 

Viðaukar:  

• Í viðaukum má finna spurningakönnuninna sem stuðst var við sem mælitæki í 

rannsókninni  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fjallað verður um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar sem liggur að baki 

viðfangsefninu í þessum kafla. Skilgreint verður hvað neytendahegðun er, 

markaðsráðarnir, áhrifaþættir neytendahegðunar, kaupákvörðunarferlið ásamt því að 

farið verður yfir hvað markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla er. Einnig verður 

farið yfir hvað viðskiptavinatryggð er og hvernig hún tengist ánægju. Að lokum verður 

farið yfir mismunandi tegundir verslana og þær aðgreiningar sem þær geta beitt.  

2.1 Neytendahegðun 

Neytendahegðun er í grunninn rannsóknir á ferlum neytenda. Hegðunin gengur út á það 

ferli sem einstaklingar eða hópar velja, kaupa, nota vörur eða farga þeim, þjónustu, 

hugmyndir eða reynslu til þess eins að fullnægja sínum þörfum og þrám. Þegar talað er 

um að fullnægja þörfum og þrám nær það allt frá hungri og þorsta til ástar, stöðu og 

sjálfsmyndar. Neytendur eru allskonar eins og gefur að skilja. Þeir geta verið allt frá 

ungu barni sem biður móður sína um sælgæti til eldri manns sem ákveður að kaupa sér 

heyrnartæki. Neytendahegðun er stöðugt ferli og er ekki bara það ferli þegar neytendur 

gefa auðlindir sínar í formi greiðslna. Það eru fleiri þættir sem koma þar að, en þar má 

nefna neysluferlið. Það eru öll þau atriði sem hafa áhrif á neytandann fyrir, á meðan og 

eftir kaupin (Solomon, 2006).  

2.2 Markaðsráðar 

Markaðsráðarnir (e. marketing-mix) er samsetning af fjórum þáttum sem hafa verið 

notaðir sem markaðstæki fyrir fyrirtæki. Fyrirtækið púslar þessum þáttum saman í takt 

við sinn markhóp. Þættirnir fjórir eru: vara, verð, kynningastarf og vettvangur. Einnig 

verður fjallað um umgjörð og útlit, fólk og ferla. 

2.2.1 Vara 

Hægt er að skilgreina vöru sem hlut sem í boði er á markaðnum fyrir athygli, kaup, 

notkun eða neyslu. Varan fullnægir þörfum og væntingum neytanda á einhvern hátt 

sem dregur hann að hlutnum. Vara er ekki bara áþreifanlegur hlutur eins og peysa eða 

diskur heldur felur hún það í sér að geta verið þjónusta, fólk, samtök, fyrirtæki, 

hugmynd eða einhver blanda af þessum þáttum. Vörur eru í stórum dráttum eitt af því 

mikilvægasta á markaðnum. Það sem fellur einnig undir vöru er auðvitað varan sjálf, 

eiginleikar, gæði, hönnun, vörumerki, umbúðir stærð, ábyrgð, skil og skipti. Það verður 

að hugsa vörur í þremur skrefum þar sem hvert skref bætir einhverju verðmæti við fyrir 

viðskiptavininn. Fyrst verður að finna út hvaða vandamál vörunni er ætlað að leysa fyrir 
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neytendur. Viðskiptavinur sem kaupir sér hlaupaskó er að kaupa miklu meira en bara 

hlaupaskó. Hann er að kaupa sér afþreyingu, skemmtun og fleiri þætti. Annað skrefið 

felur í sér að breyta fyrsta skrefinu í raunverulega vöru sem felur í sér að þróa vöruna, 

hönnunina, gæði, vörumerki og pakkningar. Ef við snúum okkur aftur að hlaupaskónum 

eru þeir raunverulega varan sem ber eitthvert vörumerki, þeir hafa einhverja eiginleika, 

ákveðin gæði og er pakkað í skókassa. Þessum þáttum hefur verið blandað saman sem 

skilar sér í raunverulegum verðmætum. Þriðja skrefið er síðan að búa til auka vörur eða 

þjónustu í kringum vöruna til að bæta við ávinninginn af vörunni. Það getur verið hvað 

sem er, allt frá ábyrgð, viðgerðaþjónustu eða skila- og skiptireglu, bara að það séu þættir 

sem bæta einhverju við vöruna. Neytendur horfa á vöru sem ávinning sem fullnægir 

þörfum og væntingum þeirra. Það verður því að byrja á að skoða hvað það er sem 

neytendur í raun og veru vilja og hverju þeir sækjast eftir. Vörum er hægt að skipta upp 

í tvo hópa, neysluvörur og iðnaðarvörur. Neysluvörur eru vörur eða þjónusta þar sem 

endanlegur neytandi kaupir vöruna til eigin nota og neyslu. Íþróttavörur falla þar undir 

og flokkast sem kaupendavörur (e. shopping products). Þær eru neysluvörur sem eru 

sjaldnar keyptar en teljast samt nauðsynjavörur. Neytendur bera saman mismunandi 

vörur út frá hentugleika, gæðum, verði og stíl. Neytendur eru tilbúnir að leggja meiri 

tíma og fyrirhöfn til að afla sér upplýsinga og í samanburði við kaup á slíkum vörum 

eru þær einnig til á færri stöðum en neysluvörur, en á móti er veitt mun meiri söluaðstoð 

og þjónusta til viðskiptavinarins (Kotler og Armstrong, 2010).  

2.2.2 Verð 

Verð vöru eru öll þau verðmæti sem viðskiptavinurinn gefur fyrirtækinu til að fá 

ávinninginn af því að nota vöruna. Ef horft á verð í sögulegu samhengi er það einn af 

aðalþáttunum sem hefur áhrif á val neytenda. Á síðastliðnum árum hefur mikilvægi 

annarra þátta hins vegar aukist. Verð er þó eitt hið mikilvægasta sem ákvarðar 

markaðshlutdeild fyrirtækis og arðsemi. Verð er sá hluti markaðsráðanna sem skapar 

tekjur en á sama tíma er hann sveigjanlegasti þátturinn. Það er mun einfaldara að breyta 

verði heldur en að breyta eiginleikum vöru, svo dæmi sé tekið. Hægt er að ímynda sér 

ákveðið þak á verði en það er skynjað verðgildi viðskiptavina á vörunni. Ef verð er 

hærra en skynjað verðgildi vöru munu neytendur ekki kaupa vöruna. Þegar fyrirtæki 

eru að ákveða verð á vöru verður að skoða nokkra innri og ytri þætti. Það þarf að skoða 

stefnu samkeppnisaðila í verðlagningu, heildarmarkaðssetningu, markaðinn og 

eftirspurn. Hægt er að fara nokkrar leiðir í að verðleggja vöru: skynjað verðgildi 

viðskiptavina, góð verð miðað við gæði, virðisaukandi verð og kostnaðardrifið verð. 
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Þegar fyrirtæki fara af stað til að verðleggja samkvæmt skynjuðu verðgildi neytenda 

verðleggja þeir vöruna áður en markaðssetning er ákveðin. Fyrst þarf að meta þarfir og 

skynjað verðmæti neytenda, síðan er viðmiðunarverð sett sem er í takt við skynjað 

verðgildi neytenda, síðan er ákveðið hversu hár kostnaðurinn má vera og að lokum er 

varan hönnuð í takt við þættina á undan. Skynjað verðgildi vöru getur verið breytilegt 

milli landsvæða og markhópa og verður því að miða við þann hóp sem fyrirtækið hefur 

augastað á. Ef verð á að vera gott miðað við gæði verður jafnvægi að ríkja milli verðsins 

og gæðanna sem varan ber. Ef verð er virðisaukandi, þá í stað þess að vera með 

sambærilegt verð og samkeppnisaðilinn er auknu virði bætt við vöruna með betri 

eiginleikum þannig að varan geti borið hærra verð. Kostnaðardrifið verð: þá er verð 

ákveðið í takt við þann kostnað sem kostar að framleiða vöruna  (Kotler og Armstrong, 

2010). Það eru einnig fleiri þættir sem koma hér að eins og afslættir, lánakjör og 

greiðslutímabil. Flest fyrirtæki munu á einhverjum tímapunkti gefa afslátt á vöru til 

skamms eða lengri tíma. Það er samt mikilvægt að fyrirtæki hugsi vandlega til afslátta 

til að viðhalda hagnaði. Afsláttur getur verið í allskonar formi svo sem 

fyrirframgreiðslu, magnafsláttar, afsláttar fyrir ákveðin tilefni og árstíðarbundnum 

afsláttum (Kotler og Armstrong, 2010). 

2.2.3 Vettvangur 

Vettvangur getur verið sölustaður, vöruflokkur, vöruúrval, birgðir, flutningur og/eða 

aðgengi að vöru. Vettvangur er eitthvað sem er áþreifanlegt en einnig eitthvað sem er 

óáþreifanlegt. Vettvangur snýst um þá dreifileið sem notuð er til að koma vörunni til 

skila til neytenda. Sú leið getur verið breytileg eftir fyrirtækjum. Hægt er að fara margar 

leiðir til að dreifa vörum. Vara getur verið í beinni dreifingu frá framleiðanda, einnig 

geta verið milliliðir sem til að mynda verslanir eru alla jafna. Þegar kemur að því hjá 

fyrirtækjum að velja sér ákveðna dreifileið þarf að hafa ýmis atriði í huga líkt og 

kostnað, samkeppni, hvaða dreifileiðir eru í boði og hversu mikla stjórn vill fyrirtækið 

hafa á vörunni. Þetta þurfa fyrirtæki að vega og meta því um margar leiðir er um að 

velja (Kotler og Armstrong, 2010).   

2.2.4 Kynningastarf 

Kynningastarf á vöru er einn af þeim þáttur sem fyrirtæki verða að taka þátt í til að 

koma skilaboðum sínum á framfæri varðandi vöruna til neytenda. Öll þau samskipti 

verður að skipuleggja út frá því hvernig blöndu af mismunandi kynningum á að nota 

sem verður að samþætta. Það er mikilvægt til að skapa arðbær viðskiptasambönd. 

Kynningastarf getur verið í formi auglýsinga, persónulegrar sölumennsku, 
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almannatengsla, beinnar markaðssetningar og söluhvata. Auglýsingar eru allt það efni 

sem kynnt er fyrir neytendum sem fyrirtækið borgar sérstaklega fyrir. Persónuleg 

sölumennska er þegar sölumaður fyrirtækis á í samskiptum við neytandann með því 

markmiði að sannfæra, selja og byggja viðskiptatengsl við neytandann. Almannatengsl 

eru þegar byggð eru upp góð tengsl við almenning með góðri kynningu á ímynd 

fyrirtækisins ásamt meðhöndlun á slæmri umfjöllun, orðrómum og ýmsum atvikum 

sem upp koma. Bein markaðssetning er þegar ákveðið er að herja beint á sérstaka 

viðskiptavini, hópa eða samfélög til að fá viðbrögð til að byggja upp varanleg tengsl 

við viðskiptavinina. Söluhvatar eru þegar neytendum eru boðnir afslættir á vörunni eða 

þegar búinn er til einhverskonar hvati til að kaupa vöruna. Það er mikilvægt að velja 

saman mismunandi tegundir af kynningum í samræmi við markhóp fyrirtækisins og 

vöruna sjálfa (Kotler og Armstrong, 2010). Kynningastarf er yfirleitt gert til að búa til 

skammtímahvata, til að örva eða til að fá meiri og hraðari sölu á vörunni. Þegar verið 

er að vinna að kynningastarfi verða fyrirtæki að setja sér markmið, ákveða hvaða 

verkfæri skal nota, hanna efni, útfæra efnið og meta árangurinn (Kotler og Keller, 

2016).  

2.2.5 Fólk 

Fólk er stór hluti af innri markaðssetningu fyrirtækis og endurspeglar hana í raun og 

veru. Starfsmenn eru mjög mikilvægir til að ná árangri í markaðssetningu. Þá reglu er 

hægt að hafa bak við eyrað að markaðssetningin verður aldrei betri en fólkið innan 

fyrirtækisins. Starfsmenn eru alltaf hjartað í fyrirtækinu. Það er mjög mikilvægt að 

fyrirtæki líti á neytendur sem fólk en ekki bara sem viðskiptavini sem versla og stunda 

viðskipti við fyrirtækið. Þar kemur þjónusta og viðmót starfsmanna sterk inn þar sem 

starfsmenn eiga alltaf í samskiptum við viðskiptavininn (Kotler og Keller, 2016).  

2.2.6 Ferlar 

Ferlar snúast um þjónustu og hvaða aðferðum er beitt við að veita þjónustu. Fyrirtæki 

verða því að skilja viðskiptavini fyrirtækisins til að geta veitt þá þjónustu sem þeir 

ætlast til að fá frá fyrirtækinu. Þegar sú kunnátta er til staðar er hægt að búa til það ferli 

sem þjónustan er. En þjónustan þarf að vera á sama stað og sú eftirspurn sem er til 

staðar og hverjar þarfir viðskiptavinarins eru. Þannig er best hægt að koma í veg fyrir 

að fyrirtækið sé að sóa auðlindum, bæði fyrir fyrirtækið sjálft en ekki síst auðlindir 

viðskiptavinarins þannig að þörfum viðskiptavinarins sér fullnægt á sem hagkvæmastan 

hátt (Kotler og Keller, 2016).   
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2.2.7 Umgjörð og útlit 

Það er mikilvægt að fyrirtæki hug vel að umgjörð og útliti skrifstofa sinna og/eða 

verslana. Það hefur mikil áhrif á upplifun neytandans að umhverfið sé aðlaðandi og 

notalegt (Kotler og Keller, 2016). Verslunin eða sá staður sem viðskiptavinur 

heimsækir er mikilvægur snertiflötur af hans hálfu og því er mikilvægt að umhverfið 

sé aðlaðandi. Sömuleiðis á viðskiptavinurinn snertiflöt við fyrirtækið út á við og því er 

mikilvægt að hugað sé heildstætt að umgjörð og útliti. Þar með er átt við 

verslunarrýmið, vefverslunina, markaðssetninguna og auglýsingarnar, umbúðirnar og 

aðra þætti sem hafa áhrif á umgjörð og útlit fyrirtækisins út á við. Hönnun á þessum 

þáttum þarf að vera í stíl hvort við annað. Í versluninni sjálfri þurfa þættir einnig að 

vera aðlaðandi, s.s. lýsing, tónlist, innréttingar, litaval, klæðnaður starfsfólks og fleiri 

þættir (Roggeveen o.fl., 2019).  

 

2.3 Áhrifaþættir neytendahegðunar 

Allskyns þættir hafa áhrif á val neytenda á vöru eða þjónustu. Áhrifaþættirnir hafa verið 

flokkaðir í fjóra yfirflokka en þeir eru félagslegir, persónulegir, sálfræðilegir og 

menningalegir áhrifaþættir (Dr. Nilesh B., 2013). Hér að neðan verður fjallað nánar um 

hvern þátt fyrir sig. 

2.3.1 Félaglegir áhrifaþættir 

Félagslegir þættir hafa áhrif á kauphegðun einstaklinga en þættir sem falla þar undir 

eru viðmiðunarhópar, fjölskylda, félagslegt hlutverk og staða. Allt eru þetta þættir sem 

geta mótað og haft áhrif á skoðanir og viðhorf okkar. Viðmiðunarhópar geta mótað og 

breytt hegðun og viðhorfi einstaklinga. Áhrifin geta þó verið breytileg eftir mismunandi 

vörum og/eða vörumerkjum. Þegar horft er til viðmiðunarhóps geta verið ákveðnir 

leiðtogar innan þess hóps sem geta haft mikil áhrif. Það getur verið tilkomið vegna 

kunnáttu eða þekkingar viðkomandi á hlutnum (Dr. Nilesh B., 2013). 

Viðmiðunarhópum er hægt að skipta upp í tvo flokka, aðalhóp (e. primary groups) og 

neðri hóp (e. secondary groups). Aðalhópurinn er í raun sá hópur sem einstaklingar eiga 

í mestum samskiptum við sem geta verið fjölskyldumeðlimir og vinir til dæmis. Sá 

hópur hefur bein og sterk áhrif á viðkomandi og getur haft mikil áhrif á kauphegðun 

einstaklingsins. Þessir einstaklingar láta viðkomandi líða vel, eru heiðarlegir og 

treystandi. Þar með hefur það mikið að segja varðandi kauphegðun einstaklings sem er 

undir áhrifum af slíkum hópi. Síðan er það neðri hópurinn sem eru þá aðilar sem 

einstaklingur á í minni og óbeinum samskiptum við. Þetta geta verið sérfræðingar, 
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samstarfsfélagar og kunningjar. Þessir aðilar geta haft áhrif á kauphegðun einstaklings 

en þó er það ólíklegra. Það kemur til því þeir eru minna tengdir einstaklingnum og deila 

því ekki eins miklum upplýsingum og reynslu af sinni kauphegðun (Rajak, 2020).  

Einstaklingar eru einnig mótaðir af fjölskyldu sinni sem getur haft mikil áhrif á 

kauphegðun einstaklingsins. Neytendahegðun breytist mikið eftir því hvernig 

fjölskyldan er samansett. Markaðsmenn þurfa því að reyna að finna hvaða áhrif 

mismunandi fjölskyldumeðlimur er undir (Dr. Nilesh B., 2013). Fjölskyldan skiptist 

upp í nokkra mismunandi hópa þeir eru áhrifavaldar (e. influencers), aðili upplýsinga 

(e. gate keepers), einstaklingar sem taka ákvarðanir (e. decision makers), kaupendur (e. 

buyers) og endanlegur notandi (e. end-user). Áhrifavaldarnir eru þeir sem gefa 

einstaklingnum hugmyndina um vöruna eða þjónustuna. Aðili upplýsinga eru þeir sem 

hafa upplýsingarnar, þetta geta verið foreldrar eða systkini. Einstaklingurinn sem tekur 

ákvörðunina hefur vald til að gera það, en það getur verið eftir að rýnt hefur verið í 

upplýsingarnar, þá tekur hann ákvörðun um að kaupa eða ekki. Kaupandinn er sá sem 

kaupir vöruna. Síðasti hópurinn er síðan endanlegur notandi en sá hópur er notandi 

vörunnar eða þjónustunnar (Rajak, 2020). 

Félagslegt hlutverk og staða hefur einnig mikið að segja hvað hegðun neytenda varðar. 

Einstaklingar eru í mismunandi stöðum og gegna mismunandi hlutverki í samfélaginu. 

Móðir sem starfar sem ritari gegnir í raun tveimur hlutverkum. Annars vegar eru hún 

ritari og hins vegar móðir. Sama má segja um afa sem er sjómaður hann gegnir því 

hlutverki að vera afi og hins vegar sjómaður. Kauphegðun þeirra er því undir áhrifum 

af þeim þáttum og litast af þeim (Dr. Nilesh B., 2013).  

 

2.3.2 Persónulegir áhrifaþættir 

Persónulegir þættir hafa óneitanleg áhrif á hegðun neytenda. Þeir þættir sem falla hér 

undir eru til að mynda lífstíll, efnahagsástand, atvinna, aldur, persónuleiki og 

sjálfsmynd. Aldur og lífsferill neytenda breytist með tímanum. Þeir sem yngri eru eru 

líklegri til að kaupa eitthvað sem eldri teljast ólíklegri til og svo öfugt.  

Kauphegðun neytenda getur verið undir miklum áhrifum eftir því hvað hann starfar við. 

Einstaklingur sem starfar í banka er mun líklegri til að kaupa sér jakkaföt heldur en 

einstaklingur sem vinnur við byggingavinnu. Eins hefur efnahagsástand hvers tíma fyrir 

sig mikil áhrif á kauphegðun neytenda. Ef ástandið er gott eru meiri líkur á að neytendur 

kaupi sér dýrari vörur. Sama má segja um tekjur og atvinnu fólks en þeir sem hærri 

tekjur hafa eru líklegri til að kaupa sér dýrari vöru heldur en þeir sem minni tekjur hafa 
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(Dr. Nilesh B., 2013). Mismunandi lífstíll neytenda hefur að sama skapi mikil áhrif á 

kauphegðun hans. Þegar talað er um lífstíl neytenda er átt við hvernig hann lifir og eyðir 

tíma sínum og peningum. Fyrri reynsla og aðstæður ráðast mikið af því. Lífstíll 

neytenda skýrist af hans þörfum, þrám og hvötum ásamt ytri aðstæðum líkt og 

menningu, fjölskyldu, samanburðarhópum og stétt (Rajak, 2020). Persónuleiki manna 

er misjafn eins og gengur og gerist og breytist með tímanum. Persónuleiki er ekki það 

sem einstaklingur klæðir sig í á morgnanna heldur hegðun einstaklings við mismunandi 

aðstæður (Dr. Nilesh B., 2013). Kauphegðun neytenda getur breyst eftir því á hvaða 

aldri þeir eru. Hlutir eins og stíll, þarfir og þrár breytast með aldrinum (Ramya og Ali, 

2016).  

 

2.3.3 Sálfræðilegir áhrifaþættir 

Sálfræðilegir þættir eru mikilvægir í kauphegðun neytenda og skiptast í grófum dráttum 

í fjóra þætti. Þeir eru skynjun, hvatning, lærdómur, trú og viðhorf.  

Hvatning: Einstaklingar hafa mismunandi þarfir svo sem lífeðlisfræðilegar, 

líffræðilegar og félagslegar. Hvatning kemur til af þrýstingi í umhverfi einstaklinga til 

að fullnægja þörfum (Dr. Nilesh B., 2013). Til verður ástæða til að kaupa einhvern 

ákveðinn hlut sem kemur til af hvatningu til að fá ánægju út úr kaupunum. Þörf verður 

að hvatningu þegar hún er nægilega mikil (Ramya og Ali, 2016).  

Einstaklingar hafa fimm grunnskilningarvit sem eru áferð, bragð, lykt, sjón og heyrn. 

Síðan eru fleiri sem koma í kjölfarið líkt og jafnvægisskyn svo dæmi sé tekið. Heilinn 

getur ekki ráðið við allt í einu og í staðinn velur einstaklingurinn þær upplýsingar sem 

henta honum sem skapa ímyndunaraflið (Ramya og Ali, 2016). Stuðst er við þrjú 

mismunandi skynjunarferli: sértæka athygli, sértæka röskun og sértæka varðveislu. Til 

að mynda reyna markaðsmenn alltaf að ná athygli neytenda á þann hátt að það nýtist 

þeim en þá er átt við sértæka athygli. Sértæk röskun er átt við þegar neytendur túlka 

upplýsingar á þann veg að það styðji við það sem þeir trúa. Þegar markaðsmenn 

varðveita þær upplýsingar um það sem neytendur muna sem gæti verið þeim gagnlegt 

er um að ræða sértæka varðveislu (Dr. Nilesh B., 2013).  

Trú og viðhorf: Neytendur hafa ákveðna trú og viðhorf gagnvart vörum og þjónustu. 

Þeir gefa sér upp ákveðna ímynd um vörumerkið sem hefur áhrif á kauphegðun þeirra. 

Markaðsmenn geta breytt þessu og komið af stað herferðum til að breyta því (Dr. Nilesh 

B., 2013).  
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2.3.4 Menningarlegir áhrifaþættir 

Menningalegir áhrifaþættir snúast um þau áhrif sem neytendur hafa út frá 

menningarlegum þáttum. Menning er skilgreind í orðabók sem „þroska- eða 

þróunarstig mannlegs samfélags, andlegt líf þess og efnisleg gæði“ (Íslensk 

nútímamálsorðabók, e.d.). Menning er hluti af hverju samfélagi fyrir sig og er mjög 

breytileg eftir löndum. Það helst í hendur við mismunandi neytendahegðun því hún 

getur verið allt öðruvísi eftir mismunandi menningu. Flokkað er síðan í undirmenningar 

eins og trúarbrögð, þjóðerni, kynþáttahópa og margt fleira. Félagsstétt er hluti af 

menningu en hvert samfélag hefur mismunandi samfélagsstétt. Félagsstétt snertir á 

tekjum, menntun og öðrum slíkum þáttum (Dr. Nilesh B., 2013).   

 

2.4 Kaupákvörðunarferlið 
Neytendur fara í gegnum fimm stiga ferli sem saman mynda kaupákvörðunarferlið. 

Ferlið byrjar löngu áður en neytandinn kaupir vöruna og lýkur ekki fyrr en seinna eftir 

að kaupin hafa verið framkvæmd. Á fyrsta stiginu kemur einhver þörf eða vandamál, 

stig númer tvö er upplýsingaleit, númer þrjú mat á valmöguleikum, fjögur ákvörðun um 

kaup og fimmta stigið er síðan mat á kaupunum eftir að varan er keypt. Fyrsta stigið: 

upp kemur eitthvert vandamál eða þörf sem kemur við eitthvað áreiti sem bæði getur 

komið til af innra og ytra áreiti. Innra áreitið getur skapast af grundvallarþörfum 

neytandans s.s. hungri eða þorsta sem kemur af stað þörfinni fyrir mat og drykk. Ytra 

áreitið getur síðan verið frá því að sjá auglýsingu eða eftir að hafa talað við vin sem ýtir 

undir þörf neytandans fyrir ákveðna vöru. Eftir það fer neytandinn í upplýsingaleit á 

stigi tvö. Hversu ítarleg upplýsingaleitin er fer eftir neytandanum sjálfum og vörunni. 

Ef varan er til að mynda dýr og ekki keypt reglulega leggur neytandinn meiri tíma og 

vinnu í upplýsingaleitina. Einnig getur fyrri reynsla haft áhrif á umfang leitarinnar. 

Þegar neytendur kaupa til að mynda staðlaðar vörur líkt og brauð, mjólk og egg leggja 

þeir ekki mikla vinnu í upplýsingaleit sem er síðan einmitt öfugt ef verið er að kaupa 

sértækar vörur. Neytendur byggja upplýsingaleitina á bæði innri og ytri upplýsingum. 

Innri upplýsingar geta komið til af fyrri reynslu eða minni sem bæði geta verið virkar 

og óvirkar. Ytri upplýsingar geta komið frá vinum, fjölskyldu, auglýsingum, vefsíðum, 

sölumönnum, fjölmiðlum eða upplifun. Þær eru þó allar misáhrifamiklar fyrir 

neytandann en meðmæli frá vini er að öllum líkindum áhrifaríkara heldur en auglýsing. 

Eftir upplýsingaleitina fer neytandinn yfir á þriðja stigið sem er mat á valmöguleikum. 

Það er á þessu stigi sem neytandinn leggur sitt mat á upplýsingarnar. Þá koma þættir 
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eins og reynsla neytandans, mikilvægi vörunnar eða þjónustunnar, eiginleikar, 

kostnaður við að taka ranga ákvörðun og fleiri þættir. Hann vinnur úr þeim 

upplýsingum og leggur svo mat sitt út frá því hvaða þættir honum finnst mikilvægastir. 

Fjórða stigið er síðan ákvörðun um kaup en þá hefur neytandinn lagt mat sitt á 

mismunandi valmöguleika. Hann tekur þá ákvörðun um hvaða valmöguleiki verður 

fyrir valinu. Það eru þó þættir sem geta komið í veg fyrir að neytandinn kaupir vöruna 

endanlega, en þeir þættir eru t.a.m. viðhorf annarra eða óvæntar aðstæður. Viðhorf 

annarra getur verið neikvætt gagnvart vörunni sem hindrar neytandann, óvæntar 

aðstæður geta einnig komið upp eins og ef verð breytist, fjárhagsstaða, samkeppnisaðili 

lækkar verð á sinni vöru eða að vinur þinn lætur þig vita af óánægju sinni gagnvart 

vörunni. Neytandinn getur keypt vöruna, hætt við kaupin, frestað kaupunum eða keypt 

einhverja aðra vöru eða þjónustu á þessu stigi. Fimmta stigið og jafnframt síðasta er 

mat á kaupunum eftir kaupin. Neytandinn leggur mat sitt á kaupin og greinir frá því 

hvort þau hafi verið góð eða slæm. Þar hefur vænting neytandans til vörunnar eða 

þjónustunnar mikil áhrif. Ef neytandinn er ánægður með kaupin þá stóðust þau eða fóru 

yfir hans væntingar og öfugt ef hann er óánægður með þau, þá voru þau undir hans 

væntingum. Hvort sem kaupin stóðust væntingar hans eða ekki mun neytandinn geyma 

þær upplýsingar í reynslu sinni fyrir næstu kaupákvörðun. Ef hann er ánægður eru 

miklar líkur á að hann velji sömu vöru eða vörumerki aftur og öfugt ef hann er ekki 

ánægður mun hann líklegast velja aðra vöru eða vörumerki næst. Besta auglýsing 

vörumerkis er góð umsögn viðskiptavina og að sama skapi getur hún verið mjög slæm 

ef hann er óánægður. Líklegt er að óánægður viðskiptavinur getur kostað fyrirtækið allt 

að 20 viðskiptavini (Hana, 2009). 

 

2.5 Markaðshlutun 
Markaðshlutun er eitt af því mikilvægasta þegar kemur að neytendahegðun. 

Markaðshlutun er ekki flókin í sjálfu sér en hún snýst um að skipta markaðnum upp í 

minni einingar af hópum af neytendum sem eru svipaðir. Það er gert til að gera 

fyrirtækjum kleift að sinna þeim hópi sem það vill sinna af bestu getu (Peter og Olson, 

2009).  

Þannig að markaðshlutun sé raunverulega árangursrík verða fyrirtæki að uppfylla 

ákveðna þætti. Markaðshlutunin þarf að vera mælanlegt í því samhengi að hægt sé að 

mæla stærð, kaupmátt og snið markaðarins. Upplýsingarnar þurfa að vera aðgengilegar 

þannig að markaðshlutunin sé í raun og veru að þjóna því hlutverki sem henni er ætlað. 
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Síðan þarf hópurinn að vera nægilega stór svo arðbært sé að þjóna honum. Aðgreining 

skiptir líka miklu máli en til að skara fram úr þarf varan eða fyrirtækið að hafa sína 

sérstöðu á markaðnum með aðgreiningu. Síðast en ekki síst þarf þetta að vera 

framkvæmanlegt. Markaðshlutun skiptist í fjóra hluta, lýðfræðilegar breytur, 

landfræðilegar breytur, sálfræðilegar breytur og atferlisbreytur. Lýðfræðilegar breytur 

eru þær sem mest eru notaðar þegar kemur að markaðshlutun. Þar eru þættir eins og 

aldur, kyn, tekjur, atvinna, menntun, trú, þjóðerni og kynslóð sem skipta mestu máli. 

Helsta ástæðan fyrir því er að lýðfræðilegar breytur eru náskyldar þörfum, óskum og 

notkun neytenda á vörunni. Einnig er auðveldast að mæla og skoða ólíka hópa út frá 

lýðfræðilegum upplýsingum. Landfræðilegar breytur eru til að mynda svæði, lönd, 

sveitafélög, borgir eða hverfi sem felst þá í því að fyrirtæki ákvarða staðsetningu eftir 

þessum þáttum eða notagildi vörunnar eftir mismunandi staðsetningu. Fyrirtæki 

auglýsa til að mynda á mismunandi hátt eftir mismunandi svæðum. Sálfræðilegar 

breytur snúast um að  markaðnum er skipt upp eftir félagsstétt, lífsstíl eða einkennum. 

Þó svo einstaklingar séu staðsettir á sama svæðinu geta þeir lifað öðruvísi lífsstíl. 

Atferlisbreytur miða út frá hegðun neytenda sem inniheldur þætti eins og þekkingu, 

viðhorf, ávinning og kaupstig. Mismunandi aðstæður geta kallað á meiri eða minni 

notkun á ákveðinni vöru. Ef um sumar er að ræða selst meira af stuttbuxum en á 

veturnar selst meira af úlpum. Ávinningur neytenda gagnvart ákveðinni vöru getur 

verið breytilegur eftir mismunandi einstaklingum. Að lokum er hægt að flokka 

neytendur í mismunandi flokka eftir mismunandi kaupstigi viðkomandi gagnvart 

vörunni. Hvort neytandinn hefur aldrei notað vöruna, hvort hann hafi notað vöruna 

áður, hvort hann sé reglulegur notandi vörunnar, hvort hann sé líklegur notandi 

vörunnar eða hvort neytandinn sé að prófa vöruna í fyrsta skipti (Kotler og Armstrong, 

2010).  

2.6 Markaðsmiðun 
Markaðsmiðun á sér stað eftir markaðshlutun og kemur að því að leggja mat á 

mismunandi markaðshluta. Í því felst að ákvarða hversu marga markaðshluta á að velja 

sem og að ákvarða hvernig þeim skal þjóna. Þegar komið er að því að meta mismunandi 

markaðshluta verða fyrirtæki að skoða og gera sér grein fyrir þremur þáttum, stærð og 

vöxt markaðshlutarins, hversu aðlaðandi markaðurinn er og markmið og auðlindir 

fyrirtækisins. Í fyrsta lagi vilja fyrirtæki finna þann markaðshluta sem er nægilega stór 

og líklegur til að vaxa. Það þýðir það samt ekki að sá markaðshluti sem er stærstur og 

líklegastur til að vaxa hraðast sé sá besti. Allir þessir þættir þurfa að vinna saman og ef 
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fyrirtækið hefur til að mynda ekki auðlindirnar til að þjóna stærsta hópnum ætti 

fyrirtækið að finna sér hóp sem það getur þjónað. Fyrirtækið verður einnig að gera grein 

fyrir því hversu aðlaðandi markaðurinn er. Þegar margir sterkir aðilar eru á sama 

markaði getur það skapað hindrun fyrir fyrirtækið eða auðvelt er að komast inn á 

markaðinn. Einnig getur verið erfitt að keppa á markaði þar sem eru margar 

staðkvæmdarvörur þar sem það getur dregið úr hagnaði og lækkað verð vörunnar. Staða 

kaupenda hefur einnig áhrif sem og staða samkeppnisaðila með tilliti til birgja. Þegar 

búið er að skoða og rannsaka þessa þætti er komið að því að ákveða hvaða markaðshluta 

fyrirtækið ætlar að þjóna og hversu marga hluti það ætlar að herja á. Úr því verður 

markhópur fyrirtækisins ákvarðaður. Markhópur er hópur neytenda sem hefur 

sameiginlegar þarfir og óskir. Fyrirtækið verður síðan að ákveða hvernig það ætlar að 

ná athygli síns markhóps með markaðsráðunum. Fyrirtækið getur farið þá leið að ná til 

víðtæks eða afmarkaðs hóps eða þá að fara milliveginn. Ef fyrirtækið fer þá leið að ná 

til víðtæks hóps getur fyrirtækið lent í að ekki verður hugsað nógu mikið um þann 

markaðshlut sem fyrirtækið valdi í upphafi og farið þá leið að horfa á markaðinn sem 

eina heild. Vegna þess mun fyrirtækið því reyna að beina spjótum sínum að þörfum 

sem eru algengar en ekki þeim sem hafa öðruvísi þarfir. Ef fyrirtækið fer þá leið að 

reyna að ná til afmarkaðs hóps fer fyrirtækið þá leið að útbúa mismunandi efni fyrir 

mismunandi markhópa (Kotler og Armstrong, 2010).  

2.7 Staðfærsla 
Eftir markaðsmiðunina kemur að staðfærslu. Hún gengur út á að skapa aðgreind 

verðmæti fyrir þann markhóp sem fyrirtækið hefur ákveðið að þjóna. Neytendur geta 

gert þetta sjálfir þar sem markaðsmenn koma ekki þar að. Til eru margar aðferðir til að 

framkvæma staðfærslu vöru. Vörukort er ein af þeim aðferðum en þau snúast um að 

greina og skilja það sem neytandinn skynjar varðandi ákveðnar vörur. Vörukort á að 

sýna hvaða samkeppnisaðilar eru á markaðnum frá augum neytandans. Þá er hægt að 

sjá hvar vara er staðsett og ef þörf er á, hvernig hægt væri að endurstaðsetja þá vöru á 

markaðnum þannig að hún skili betri árangri. Það er mikilvægt að fyrirtæki átti sig á 

hvernig neytendur horfa á vöruna út frá þeim skilaboðum sem fyrirtækið gefur út um 

hana. Til að fyrirtæki verði farsæl verða þau að aðgreina sig með einhverju móti frá 

samkeppnisaðilanum. Þau verða að skilja þarfir og óskir neytenda og sinna þeim betur 

en samkeppnisaðilarnir með meira virði fyrir neytendur. Með staðfærslu verða fyrirtæki 

að átta sig á vissum þáttum og svara neytendum. Hvað stendur vörumerkið fyrir, hvaða 

ávinning hefur það og hvernig ætlar fyrirtækið að aðgreina sig og gera hlutina betur en 
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samkeppnisaðilinn? Eins og nefnt var hér fyrir ofan snýst staðfærsla um það verðmæti 

sem vörumerki er ætlað að skapa fyrir neytendur sem og þá sannfæringu sem neytendur 

skynja fyrir því að velja tiltekna vöru fram yfir aðra (Kotler og Armstrong, 2010).  

 

2.8 Verslanir 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi þjónustustig verslana, tegundir verslana, 

aðgreiningu verslana og sjálfbærni í verslunum.  

 

2.8.1 Þjónustustig 

 

Verslanir eru yfir höfuð tengingin milli vörumerkisins og viðskiptavinarins og er sá 

hluti síðasta stigið í kaupákvörðunarferlinu. Verslanir geta verið í öllum stærðum og 

gerðum eins og gengur og gerist. Íþróttavöruverslanir flokkast aðallega sem ein gerð af 

verslunum. Þær flokkast undir sérvöruverslanir (e. specialty store) en það eru verslanir 

sem hafa þröngar vörulínur en á sama tíma gott vöruúrval. Þær tegundir af verslunum 

blómstra í dag en með meiri notkun á markaðshlutun og markaðsmiðun hefur það leitt 

til að neytendur hafa meiri þörf fyrir slíkar verslanir. Einnig hefur þjónusta mismunandi 

áhrif. Viðskiptavinir og vörur eru mismunandi eftir verslunum og gera mismunandi 

kröfur um þjónustustig. Til að afmarka hverja þjónustu fyrir sig eru í raun þrjú 

svokölluð þjónustustig en það er sjálfsafgreiðsla, takmörkuð þjónusta og full þjónusta. 

Verslanir sem starfa eftir sjálfsafgreiðslu sem þjónustustig eru þær sem 

viðskiptavinurinn getur afgreitt sig sjálfur með því að finna og velja vörur. Þær verslanir 

sem flokkast þar undir eru til að mynda matvöruverslanir. Verslanir sem bjóða upp á 

takmarkaða þjónustu bjóða upp á vörur sem viðskiptavinurinn þarf meiri upplýsingar 

um. Við það skapast meiri rekstrarkostnaður sem skilar sér í hærra söluverði til 

viðskiptavinarins. Flestar íþróttavöruverslanir falla undir þennan flokk og veita 

takmarkaða þjónustu. Verslanir sem veita fulla þjónustu eru alla jafnan lúxus 

sérvöruverslanir eða fyrsta flokks verslanir. Þar þarf eða vill viðskiptavinurinn fulla 

þjónustu eða ráðgjöf sem skilar sér í háum rekstrarkostnaði og þar með háu söluverði 

(Kotler og Armstrong, 2010).  

 

2.8.2 Tegundir verslana  

Margar verslanir eru reknar af sjálfstæðum fyrirtækjum en aðrar eru reknar af öðru 

formi fyrirtækja (Kotler og Armstrong, 2010). Ef horft er til þeirra íþróttavöruverslana 

sem til eru á Íslandi falla flestar þær undir að vera reknar af sjálfstæðum aðilum. Þó eru 
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verslanir á borð við Sports Direct og Sport24 sem ekki falla þar undir. Sports Direct er 

til að mynda í eigu móðurfélagsins á Bretlandi en árið 2018 voru verslanir fyrirtækisins 

700 talsins í 19 löndum víðsvegar um Evrópu (Kristinn Ingi Jónsson, 2018). Sport24 er 

dönsk keðja en íslenska verslunin er rekin af íslensku fyrirtæki með sérleyfissamningi 

frá danska móðurfélaginu (Baldur Arnarson, 2021).  

Þar með eru í grófum dráttum þrjú rekstrarform notuð á Íslandi ef horft er til 

íþróttavöruverslana; verslunarkeðja, sjálfstæðar verslanir og sérleyfisverslanir.  

2.8.3 Aðgreining verslana  

Verslanir eru stöðugt að reyna með mismunandi aðferðum að laða neytendur að sinni 

verslun með nýjum markaðsaðferðum. Áður fyrr þótti nóg að bjóða upp á fjölbreytt 

vöruúrval og góða þjónustu. Nú til dags bjóða flestir upp á samskonar vöruúrval og það 

sama má segja um vörumerki en flestar íþróttavöruverslanir eru með sömu vörumerkin. 

Sömuleiðis má finna vörumerkin á veraldarvefnum í hinum ýmsu netverslunum. Það er 

því erfiðara fyrir verslanir að vera einar með eitthvert ákveðið vörumerki eins og áður 

tíðkaðist. Það sama má segja um þjónustuþáttinn en það er ekki sá þáttur sem skiptir 

mestu máli í dag þar sem hún er alla jafna samskonar milli verslana. Neytendur eru 

orðnir mun meðvitaðri, upplýstari og hafa betri tilfinningu gagnvart verði. Fyrir þær 

sakir finnst þeim ekki nein ástæða fyrir því að þurfa að borga meira fyrir ákveðna vöru 

þó svo þjónustan sé ekki sú sama þar sem verðið er lægra (Kotler og Armstrong, 2010). 

Samkvæmt rannsókn Rakuten sem gerð var í tólf löndum sýndi að 61% viðskiptavina 

sögðu að verð væri mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að velja sér verslun til 

að stunda viðskipti við á netinu (Insitetrack, 2013). Sömuleiðis sýndi rannsókn sem 

gerð var af rannsóknarfyrirtækinu NPD að í 85% tilvika skiptir verð mjög miklu máli 

þegar kemur að því að velja verslun til að stunda viðskipti við. Þeir sem hafa árlegar 

tekjur upp á 25 til 50.000 dollara segja að verð skipti mjög miklu máli í 87% tilvika, 

þeir sem hafa tekjur upp á 50.000 til 100.000 dollara í 85% tilvika og þeir sem hafa 

árlegar tekjur sem eru hærri en 100.000 dollarar í 82% tilvika. Ef því er skipt niður á 

aldurshópa þá segja þeir sem eru á aldrinum 18 til 34 ára að verð skipti mjög miklu 

máli í 79% tilvika, þeir sem eru 35 til 44 ára í 86% tilvika, þeir sem eru 45 til 54 ára í 

88% tilvika, þeir sem eru 55 til 64 ára í 89% tilvika og þeir sem eru 65 ára og eldri í 

86% tilvika. Tölurnar eru byggðar á spurningalista þar sem um 1500 manns tóku þátt 

(The NPD Group, e.d.).  

Verslanir verða því að skilgreina sinn markhóp, aðgreina og staðsetja sig. Þær verða að 

ákveða hvernig þær ætla að þjónusta sinn markhóp er varðar úrval, gæði, þægindi eða 
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lágt verð sem dæmi til að aðgreina sig frá öðrum. En fyrst verða þær að ákveða sinn 

markhóp og síðan aðlaga þær sig að honum með þáttum eins og vöruúrvali, þjónustu, 

verði, hönnun eða öðrum þáttum sem styrkja þeirra stöðu gagnvart markhópnum sínum. 

Farsælar verslanir hafa skilgreint sinn markhóp vel og sinna honum eins vel og þær 

geta. Vöruúrval verslana getur aðgreint verslanir ef það passar þeirra markhópi. Hið 

sama má segja um þá þjónustu sem verslunin veitir ef hún uppfyllir væntingar 

markhópsins. Þegar kemur að því að móta verðlagsstefnu fyrir verslanir snýst þetta 

alltaf um það sama, þannig að hún passi þeirra markhópi, ásamt þáttum eins og 

staðsetningu, vörum, þjónustu, vöruúrvali, samkeppni og efnahagslegum þáttum. Ef 

heimurinn væri fullkominn fyrir verslanir myndu verslanir vilja verðleggja vörurnar 

sína hátt og selja mikið af þeim en þessir tveir þættir fara alla jafna ekki vel saman. 

Annað hvort er verðlagning í verslunum há og þá selja þær færri einingar eða þá að 

verðlagning er lág og seldar eru margar einingar. Sumar verslanir keppa frekar um að 

veita frekar framúrskarandi þjónustu fremur en að keppa um verð. Síðan eru verslanir 

sem verðleggja ákveðnar vörur á lágu verði og aðrar vörur á hærra verði til að auka 

umferð í verslunina. Þá laða þeir viðskiptavinina að versluninni með vörum á lágu verði 

en vonast eftir að viðskiptavinirnir freistist til að kaupa einnig vörur á hærra verði. 

Hvaða stefna verður fyrir valinu hjá versluninni er háð heildarmarkaðsstefnu, aðferðum 

við verðlagningu samkeppnisaðila og efnahagsumhverfi hvers tíma. Verslanir nota 

mismunandi samsetningar á mismunandi tegundum auglýsinga. Allt frá auglýsingum í 

sjónvarpi, persónulegri sölu, sölukynningum, almannatengslum, útvarpi og nú 

samfélagsmiðlum til að ná til neytenda. Nánast allar verslanir notast við samfélagsmiðla 

burtséð frá því hversu stórt eða lítið fyrirtækið er (Kotler og Armstrong, 2010).  

Sumar verslanir reyna að hámarka þann tíma sem neytandinn er staddur í versluninni 

til að auka líkurnar á að hann kaupi vörur eða þjónustu frá fyrirtækinu og það sama á 

við um netverslanir. Ef verslunin er áhugaverð og vel útlítandi eru meiri líkur á að 

neytendur dvelji lengur í versluninni (Peter og Olson, 2009).  

Andrúmsloftið í versluninni og sú upplifun sem viðskiptavinir fá við það að versla í 

versluninni getur verið mjög mikilvægt. Verslanir sem eru vel heppnaðar skipuleggja 

alla þessa þætti út frá reynslu neytenda. Þetta geta verið þættir allt frá tónlist, skipulagi, 

lýsingu, ilmi og til litavals. Allir þeir þættir koma að því að móta upplifunina sem 

viðskiptavinir skynja þegar þeir ganga inn í verslunina (Farias o.fl., 2014).  

Staðsetning er einn af lykilþáttum árangurs í smásölu. Staðsetningin þarf að vera 

aðgengileg fyrir markhóp verslunarinnar. Verslun getur staðsett sig á svæði þar sem 
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ódýrara er að vera á til að halda kostnaði í lágmarki svo hægt sé að bjóða upp á lægra 

verð. Flestar verslanir eru staðsettar á svæðum þar sem fyrir eru margar verslanir til að 

auðvelda neytendum að versla við fleiri en einn aðila á sama svæðinu. Verslanir geta 

einnig staðsett sig í verslunarmiðstöðvum en þær innihalda fjölbreyttar tegundir af 

verslunum og veitingastöðum allt frá matvöruverslunum yfir í íþróttavöruverslanir 

(Kotler og Armstrong, 2010).  

Staðsetning er mjög mikilvægur þáttur þegar kemur að verslunum. Rétt staðsetning 

getur skipt sköpum í velgengni verslunarinnar. Ef tvær verslanir eru til staðar sem báðar 

eru svipaðar, selja sömu vörurnar og hafa sömu verðlagningu en staðsetning er eini 

munurinn, getur staðsetning haft úrslitaáhrif á hvor verslunin gengur betur, og því er 

mikilvægt að fyrirtæki staðsetji verslanir á réttum svæðum (Hariyadi o.fl., 2018).  

 

2.8.4 Sjálfbærni í verslunum 

 

Vitund neytenda á sjálfbærni er stöðugt að aukast og öfur frá neytendum um að 

fyrirtæki hugsi til málaflokksins eru sömuleiðis að aukast. Margir framleiðendur eru að 

bregðast við þessum kröfum neytenda. Þeir gera það með því að pakka vörum í 

endurvinnanlegar eða niðurbrjótanlegar umbúðir, framleiða vörur úr endurunnum 

efnum, með betri mengunarvörnum og orkunýtnari rekstri. Til að mynda hefur 

íþróttavöruframleiðandinn Nike það markmið að hámarka afköst af sínum fatnaði með 

lágmarks umhverfisáhrifum. Þeir hafa náð að nota 92% af úrgangi sem annars hefði 

endað í landfyllingu eða brennslu í efni til skóframleiðslu. Mörg fyrirtæki hafa verið að 

fara sömu leið og Nike með því að gera sjálfbærni að hluta af kjarnastarfsemi sinni 

(Kotler og Armstrong, 2010). Neytendur eru líklegri til að velja verslun sem hefur 

umhverfisleg sjónarmið að leiðarljósi samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2010 af 

Brosdahl og Carpenter. Þau komust að því að orsakasamhengi var á milli þess að 

neytendur væru líklegri til að velja frekar verslun sem hefði umhverfisleg sjónarmið að 

leiðarljósi ef umhverfisvitund neytandans væri góð gagnvart umhverfisáhrifum. Aldur 

þeirra sem tóku þátt í rannsókninni var frá 18 til 26 ára og var aðallega um að ræða 

konur, eða 95%. Þessi hópur er því 11 árum eldri í dag þar sem rannsóknin var gerð 

árið 2010 (Brosdahl og Carpenter, 2010). Sjálfbærni er eitthvað sem 

íþróttavöruverslanir falla vel að, sérstaklega út frá því að fataiðnaðurinn í heiminum 

stendur undir 10% af öllum mannlegum útblæstri af CO2 í heiminum (Howell, 2021). 
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2.9 Markaðurinn í dag 
 

Markaðurinn í dag samanstendur af nokkuð ólíkum verslunum allt frá litlum 

sérvöruverslunum yfir í stærri verslanir með tilheyrandi vöruúrvali. Miðað við 

ársreikninga nokkurra fyrirtækja sem halda úti íþróttavöruverslunum má sjá að öll 

skiluðu þau hagnaði fyrir árið 2020. Sports Direct velti rúmlega 746 milljónum króna 

og skilaði tæplega 155 milljónum króna í hagnað (Sportsdirect ehf, 2021). Sport24 velti 

tæplega 745 milljónum króna og skilaði tæplega 150 milljónum króna í hagnað 

(Dansport ehf., 2021). S4S sem rekur meðal annars íþróttavöruverslunina AIR velti 

rúmlega 3.452 milljörðum og skilaði tæplega 251 milljón króna í hagnað (S4S ehf., 

2021). Sportver sem rekur samnefnda verslun ásamt Útisport og Sport24 á Akureyri 

velti tæplega 814 milljónum króna og skilaði tæplega 77 milljónum króna í hagnað 

(Sportver ehf., 2021). Skóstar sem rekur Sportbæ og Axel Ó veltu tæplega 325 

milljónum króna og skiluðu tæplega 16 milljónum króna í hagnað (Skóstar ehf., 2021). 

Ekki er hægt að sjá veltutölur hjá Útilíf þar sem verslunin var árið 2020 í eigu Haga og 

er því hluti af ársreikningi þeirra. Það má því segja að íþróttavöruverslunum gangi 

almennt vel á Íslandi og er markaðurinn arðbær ef litið er til ársins 2020 að minnsta 

kosti.  

2.10 Greining á íslenska markaðnum 
Markaðurinn á Íslandi er nokkuð fjölbreyttur með tilliti til íþróttavöruverslana. Þær 

verslanir sem starfa hér á landi eru bæði innlendar og erlendar. Einnig eru verslanir sem 

bjóða aðeins upp á eitt ákveðið vörumerki sem og verslanir sem bjóða upp mörg 

vörumerki. Staðsetning og fjöldi verslana er einnig mismunandi eftir hverri verslun 

fyrir sig eins og við er að búast. Hér verður fjallað um þær tegundir verslana sem starfa 

á Íslandi sem og mismunandi staðsetningar.  

Flestar íþróttavöruverslanir sem starfa á Íslandi eru reknar sjálfstæðar þar sem heiti 

verslunarinnar er íslenskt og alfarið rekið á Íslandi. Síðan eru verslanir sem reknar eru 

af innlendu fyrirtæki en eru hluti af stærri keðju erlendis frá sem eru annaðhvort reknar 

með sérleyfissamningi eða eru í eigu erlendra aðila. Margar verslanir reka einnig 

netverslun samhliða versluninni sem ber sama nafn og býður upp á þær vörur sem hægt 

er að versla sömuleiðis í versluninni.  

Útilíf rekur tvær verslanir á höfuðborgarsvæðinu sem og netverslun samhliða því. 

Báðar verslanirnar eru staðsettar í verslunarmiðstöðvunum Kringlunni og Smáralind. 

Verslunin býður upp á fjölbreytt vörumerki bæði í íþrótta- og útivistafatnaði (Útilíf, 

e.d.). Markmið Útilífs er að bjóða upp á vandaðar íþrótta- og útivistarvörur. 
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Forsvarsmenn fyrirtækisins gáfu það út vorið 2021 að þeir hyggjust í komandi framtíð 

leggja meiri áherslu á útivist og skíði en þeir hafa gert undanfarin ár með aukinni 

sérfræðiþjónustu til útivistar- og skíðafólks (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2021). Þeir 

leggja einnig mikla áherslu á vöruúrval en slagorð verslunarinnar er „Úrvalið er í 

Útilíf“. 

Sports Direct er bresk keðja sem starfrekur um 950 verslanir í 25 löndum þar af um 760 

í Bretlandi. Verslunin á Íslandi er staðsett í verslunarkjarna í Kópavogi. Úrval af 

vörumerkjum er mikið og verslunin stór. Samhliða versluninni á Íslandi er rekin 

netverslun sem rekin er frá Bretlandi (Frasers, e.d.). Sports Direct hefur það markmið 

að bjóða upp á fjölbreytt vöruúrval á frábæru verði eins og sagt er á heimasíðu 

fyrirtækisins. Þeir bjóða upp á vinsæl vörumerki á borð við Nike og Adidas ásamt fleiri 

merkjum. Einnig bjóða þeir upp á þeirra eigin vörumerki sem þeir hanna og framleiða 

sjálfir (Sports Direct, e.d.). Sports Direct er mjög tilboðs- og afsláttardrifin verslun en 

oft er mikill afsláttur á vörum í versluninni. 

Sport24 er dönsk verslunarkeðja sem rekur verslanir undir því nafni í þremur löndum. 

Verslunin á Íslandi er rekin með sérleyfissamningi og er í eigu fyrirtækis á Íslandi. 

Verslanirnar eru fjórar hér á landi og eru þær staðsettar á höfuðborgarsvæðinu, Keflavík 

og Akureyri ásamt netverslun. Staðsetning verslananna er breytileg en þær sem eru á 

höfuðborgarsvæðinu er í verslunarkjörnum en þær sem eru út á landi eru staðsettar á 

göngugötum. Vörumerkjaúrvalið er mikið sem bæði eru íþrótta- og útivistarmerki 

(Dansport, e.d.). Markmið og ímynd Sport24 er að bjóða upp á mikið vöruúrval á 

hagstæðu verði þar sem þeir einbeita sér að fjölskyldum. Þannig að hver sem er getur 

gengið  inn í verslunina og fundið eitthvað við sitt hæfi á hagstæðu verði. Slagorð 

Sport24 er til að mynda „Það borgar sig að líta við hjá okkur“ þar sem þeir gefa til 

kynna að verslunin bjóði upp á hagstætt verð (Ritstjórn Fréttablaðsins, 2019). Nýjasta 

verslun Sport24 á Íslandi er Sport24 Outlet þar sem eldri vörur eru til sölu á hagstæðara 

verði en gengur og gerist þar sem í boði eru gæðavörur, fjölbreytt úrval og góð verð 

bæði í íþrótta- og útivistarfatnaði. Það sama á einnig við um þá verslun en hún einblínir 

einnig á fjölskylduna þar sem allir í fjölskyldunni ættu að finna sér eitthvað við sitt hæfi 

(Ritstjórn Fréttablaðsins, 2021).  

AIR er íslensk verslun sem rekin er af S4S og er keðja með fjölbreyttar verslanir. AIR 

verslanirnar eru tvær sem staðsettar eru í verslunarmiðstöðvunum í Kringlunni og 

Smáralind en samhliða því er rekin netverslun. Verslunin býður aðeins upp á 

vörumerkið Nike í sínum verslunum (S4S, e.d.).  
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H Verslun er vörumerki í eigu Icepharma. Ein verslun er rekin undir vörumerkinu ásamt 

netverslun. Verslunin er staðsett í úthverfi Reykjavíkur. Vörumerki verslunarinnar í 

íþróttafatnaði er Nike en verslunin býður einnig upp á útvistarvörur, bætiefni, 

sundfatnað og aðrar vörur (H Verslun, e.d.).  

AIR og H Verslun mætti flokka sem samskonar verslanir þar sem þær einblína einna 

helst á eitt merki, Nike. Sömuleiðis halda báðar verslanirnar úti öflugum netverslunum. 

Staðsetningalega séð eru verslanirnar mjög ólíkar eins og fram kom hér að ofan. Báðar 

gæta þær vel að ímynd vörumerkisins og leggja þær áherslu á að taka fallegar myndir 

af fatnaði og skóm þar sem íþróttafólk í fremstu röð stendur fyrir framan myndavélina. 

Markmið AIR er að bjóða upp á allt það nýjasta frá íþróttavörumerkinu Nike, hvort sem 

það eru vörur fyrir körfubolta, golf, fótboltann eða almenna líkamsrækt fyrir bæði 

konur, karla og börn (Smáralind, e.d.).   

H Verslun hefur svipaðar áherslur en H stendur fyrir heilsu, hreyfingu, hálendið, 

heilbrigði, heimilið, helgafríið og hvíldina. Þar er einblínt á að eiga fjölbreytt úrval af 

vörum sem ná yfir þessa þætti fyrir alla aldurshópa og kyn (H Verslun, e.d.). Markmið 

þeirra er að hvetja fólk að huga að heilsunni með því vöruframboði sem verslunin býður 

upp á þannig það geti stundað þá hreyfingu sem krefst til að viðhalda heilbrigðum lífstíl. 

Sömuleiðis er boðið upp á eitt mesta úrval landsins af Nike vörum (Icepharma, 2021). 

Altís er íslenskt fyrirtæki sem rekur tvær verslanir á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

netverslun. Staðsetning verslananna er bæði í verslunarmiðstöðinni Kringlunni og í 

Hafnarfirði. Altís býður upp á þrjú vörumerki, Under Armour, Polar og Mizuno (Altís, 

e.d.). 

Eins og fætur toga er íslensk hlaupaverslun. Verslunin er sérvöruverslun og býður 

einungis upp á hlaupatengdar vörur svo sem hlaupaskó og hlaupafatnað ásamt 

göngugreiningu. Reknar eru tvær verslanir, önnur í verslunarmiðstöðinni Kringlunni og 

önnur í úthverfi Reykjavíkur (Fætur toga, e.d.). 

Flóran í íslenskum íþróttavöruverslunum er fjölbreytt eins og fjallað hefur verið 

um hér að ofan. Auk þeirra verslana sem fjallað hefur verið um eru reknar þó nokkuð 

margar aðrar verslanir vítt og breytt um landið. Þær verslanir eru allt í bland við 

verslanir sem bjóða upp á fjöldann allan af vörumerkjum niður í sérvöruverslanir á borð 

við golfverslanir, hjólreiðaverslanir, crossfitverslanir og fleiri sérvöruverslanir.  
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2.11 Ánægja 
Alla jafna er mikil fjölbreytni ríkjandi í þeim verslunum sem neytendur geta valið á 

milli sem mögulega geta fullnægt þeirra þörfum. Þeir mynda sér ákveðnar væntingar 

um verðmæti og ánægju af hinum ýmsu verslunum. Ef fyrirtæki ná að verða við þeim 

væntingum verða til ánægðir viðskiptavinir. Af þeirri reynslu viðskiptavinarins er hann 

mun líklegri til að segja öðrum frá þeirri reynslu eins og rætt var um hér að ofan. Ef um 

óánægðan viðskiptavin er að ræða eru allar líkur á að hann muni skipta yfir til 

samkeppnisaðila og tala illa um verslunina við aðra. Það er því mikilvægt að 

markaðsmenn stilli væntingarnar rétt. Ef þeir setja þær of lágt munu þeir fullnægja þeim 

sem kaupa en munu ekki ná að laða nógu marga aðra að versluninni. Ef þeir setja of 

háar væntingar munu viðskiptavinirnir verða fyrir vonbrigðum. Ánægja viðskiptavina 

er einn af lykilþáttum í því að skapa viðskiptavinatryggð. Sú tegund af viðskiptavini 

kemur ekki bara aftur og aftur að versla við verslunina heldur dreifir því út og verður 

einskonar boðberi verslunarinnar. Orsakasamhengi er á milli ánægðara viðskiptavina 

og betri afkomu fyrirtækis (Kotler og Armstrong, 2010). Væntingar kaupenda eru 

myndaðar með fyrri reynslu, vinum og félögum, ráðgjöf, opinberum upplýsingum, 

orðræðum, markaðsaðilum og samkeppnisaðilum. Fyrir fyrirtæki er ódýrara að þjóna 

viðskiptavinum sem halda tryggð við fyrirtækið heldur en nýjum því viðskiptin eru 

orðin að vana. Það skapast ákveðin tilfinning milli viðskiptavinarins og fyrirtækisins 

sem kemur til vegna mikillar ánægju og gleði við að stunda viðskipti við fyrirtækið. 

Viðskiptavinir eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir og geta tveir mismunandi 

viðskiptavinir verið ánægðir út frá sitthvorum hlutnum. Það getur verið auðveldara að 

gera einn viðskiptavin ánægðan en erfiðara getur að gera einhvern annan ánægðan með 

sömu áherslum (Kotler og Keller, 2016).  

Þegar verið er að mæla ánægju er meginreglan að meta frammistöðu vara eða þjónustu 

fyrirtækis út frá því hvernig viðskiptavinurinn upplifir það. Við það að mæla ánægju 

viðskiptavina er hægt að skapa meiri hagnað og ákveðið samkeppnisforskot ef fyrirtæki 

vinna með niðurstöðurnar. Til þess að fyrirtæki nái langtímaárangri þurfa þau að 

fylgjast vel með ánægjumælingum. Einn af kostum þess að mæla ánægju viðskiptavina 

er að fyrirtæki fá góða innsýn á það hvernig kauphegðun viðskiptavina þeirra er fyrir 

og eftir kaup. Þannig geta fyrirtæki betur áttað sig á því hvernig þau geti bætt og þróað 

þjónustu sína við viðskiptavini fyrirtækisins. Ásamt því að sjá hvort þær endurbætur 

sem fyrirtækið gerir skili sér í meiri ánægju viðskiptavina fyrirtækisins. Þau þurfa hins 
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vegar að þróa verkfæri til þess að geta fylgst með ánægju viðskiptavina til þess að það 

sé mögulegt (Cengiz, 2010).  

 Fyrir íslenskan markað hefur Íslenska ánægjuvogin mælt ánægju viðskiptavina á 

ákveðnum mörkuðum allt frá árinu 2020. Þar er ánægja viðskiptavina skoðuð á sex 

mörkuðum, eldsneytismarkaði, farsímamarkaði, matvörumarkaði, 

byggingavörumarkaði, tryggingamarkaði og smásölumarkaði. Þar eru skoðaðir þættir 

eins og ímynd, mat á gæðum og tryggð viðskiptavina. Gefin er einkunn á skalanum 0 

og upp í 100. Til samanburðar við þá einkunnagjöf var það Costco eldsneyti sem fékk 

hæstu einkunn allra árið 2020 með 85,8 stig (Ánægjuvogin, e.d.).  

 

2.12 Viðskiptavinatryggð 
Viðskiptavinatryggð (e. customer loyalty) í sinni einföldustu mynd er tryggð 

viðskiptavinarins við eitthvað ákveðið fyrirtæki. Viðskiptavinatryggð er gríðarlega 

mikilvægur þáttur sem markaðsmenn verða að hafa ofarlega í huga.  

Jill Griffin gaf út bók sem ber heitið Customer Loyalty: How to Earn it, How to Keep 

it. Þar er fjallað um helstu ástæður þess af hverju viðskiptavinatryggð er svona 

mikilvæg. Fjallað er um 80/20 regluna sem fjallar um að 20% af viðskiptavinum 

ákveðins fyrirtækis skapa 80% af tekjum þess. Viðskiptavinir sem halda tryggð við 

fyrirtækið eru að mestu leiti að kaupa af því fyrirtæki en ekki af samkeppnisaðilanum 

sem skilar sér í betri staðsetningu á markaðnum.  

Alla jafna skapast ekki viðskiptavinatryggð eftir fyrstu kaup hjá viðskiptavininum. Hún 

vex með tímanum ef vel er að verki staðið (Griffin, 2002). Til að mynda er hægt að 

nefna stjórnun viðskiptatengsla (CRM) í þessu samhengi. Það er byggt á þremur 

þáttum; fólki, ferlum og tækni. Með því að sameina þessa þrjá þætti er verið að skilja 

og þekkja viðskiptavini fyrirtækisins betur, þar sem gögn um viðskiptasögu eru 

varðveitt til að þróa betur viðskiptasamband við viðskiptavininn. Einn helsti ávinningur 

af því að fyrirtæki innleiði CRM kerfi og hugmyndafræðina í heild sinni inn í fyrirtækið 

er tryggð viðskiptavinarins og arðsemi af honum til lengri tíma litið (Chen og Popovich, 

2003).  

Curasi og Kennedy hafa skipt tryggð viðskiptavinar upp í fimm stig. Stigin fimm eru 

byggð á tegund fyrirtækja og mismunandi geirum. Stigin eru í þessari röð: fangar (e. 

prisoners), fáskiptin trygglyndi (e. detached loyalists), punkta-trygglyndi (e. purchased 

loyalists), ánægjutrygglyndi (e. satisfied loyalists) og postular (e. apostles). Fangar eru 

oft á tíðum mjög óánægðir en á sama tíma hafa þeir fáa valkosti þannig þeir halda áfram 
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viðskiptum sínum við fyrirtækið. Föngum finnst þeir oft fastir í sínu fari. Dæmi um slík 

fyrirtæki eru fjarskiptafyrirtæki þar sem það getur verið flókið að skipta um 

fjarskiptafyrirtæki vegna umstangs í kringum skiptin. Fáskiptin trygglyndi er annað 

stigið en þá eru valkostir til staðar en viðkomandi finnst skiptikostnaðurinn of hár. 

Viðskiptavinurinn verslar við fyrirtækið út frá hentugleika sem hefur þau áhrif að hann 

er snöggur að snúa baki við fyrirtækinu ef annað er honum hentugra. Dæmi um slík 

fyrirtæki eru tannlæknastofur. Punkta-trygglyndi snúast um tryggðarkerfi sem fyrirtæki 

bjóða upp á. Þar með ganga viðskiptin út á endurkaupaákvörðun út frá fríðindum sem 

koma með kaupum hjá fyrirtækinu. Viðskiptavinir geta skipt um fyrirtæki ef 

samkeppnisaðili býður upp á hagstæðari tryggðarkerfi. Dæmi um slík fyrirtæki eru 

flugfélög. Ánægjutrygglyndi byggir á þörfum og ánægju viðskiptavinar. Ef þeim 

kröfum er mætt heldur viðskiptavinurinn tryggð við fyrirtækið. Hann er þó vakandi 

fyrir verðbreytingum og gerir verðsamanburð milli ólíkra fyrirtækja. Þó svo að 

viðskiptavinurinn sé líklegur til að versla við fyrirtækið hefur hann augun opin fyrir 

verðinu og er líklegur til að gera verðsamanburð. Viðskiptavinir eru ekki fastir og geta 

á einfaldan máta verslað við aðra samkeppnisaðila ef fyrirtækið hættir að mæta þörfum 

og ánægju viðskiptavinarins. Hins vegar sýnir tölfræðin að neytendur hafa þá 

tilhneigingu að versla við sama fyrirtækið út frá vana, þægindum, umhverfi og/eða  

framboði.  Dæmi um slík fyrirtæki eru smávöruverslanir og fellur þetta stig því vel að 

þessari rannsókn. Postular er svo síðasta stigið en þá hafa viðskiptavinir sterk 

tilfinningaleg tengsl við fyrirtækið. Litlar eða engar líkur eru á að þeir muni versla við 

aðra samkeppnisaðila. Slíkir viðskiptavinir bera skilaboð um ágæti þjónustunnar áfram 

til annarra neytenda. Dæmi um slíka þjónustu eru hárgreiðslustofur. Mikil tengsl eru 

milli varðveislu, tryggðar og ánægju viðskiptavina (Curasi og Kennedy, 2002).  

Það eru því margir kostir við að viðhalda tryggð viðskiptavina við fyrirtæki.  
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3 Fyrri rannsóknir 

Fjallað verður um fyrri rannsóknir á viðfangsefninu í þessum kafla. Farið verður yfir 

niðurstöður úr sambærilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið. Fjallað verður um 

rannsóknir sem fjalla um þá áhrifaþætti sem skipta máli sem neytendur velja út frá og 

vægi hvers og eins í samanburði við aðra þætti.  

 

3.1 Rannsókn Deloitte árið 2018 

Samskonar rannsókn var gerð árið 2018 fyrir þýskan markað af sama fyrirtækinu, 

Deloitte. Alls tóku 1.677 einstaklingar þátt og voru þeir allir 16 ára og eldri. Þar af voru 

53,8% karlar og 46,2 konur. Ef horft er til aldursdreifingar voru 26,4% 16 til 34 ára, 

14,5% 35 til 44 ára, 17,8% 45 til 54 ára og 41,3% 55 ára eða eldri. Hlutfallið milli þeirra 

sem kjósa frekar að versla á netinu var 39,7% á móti 60,3% sem kjósa frekar að versla 

í verslunum. Konur og einstaklingar með lægri tekjur voru líklegri til að versla á netinu. 

Ef skoðaðir eru þeir áhrifaþættir sem skipta neytendur mestu máli voru það þættir eins 

og möguleiki á að geta mátað og prófa, gæði þjónustunnar og einfaldar skilareglur sem 

voru í efstu þremur sætunum. Þar á eftir voru það þættir eins og vöruúrval og 

verðlagning. Þeir þættir sem skipta þýska neytendur minna máli voru sérstök tilboð, 

gagnsæi í verðlagningu, sendingamöguleikar og hollustukerfi. Þá svöruðu 85,8% 

svarenda að það skipti miklu eða mjög miklu máli að getað mátað og prófað vöruna. 

76,8% svarenda svöruðu að gæði þjónustunnar skipti miklu eða mjög miklu máli. 79,7% 

svarenda svöruðu að einfaldar skila- og skiptireglur skiptu miklu eða mjög miklu máli. 

77,4% svarenda svöruðu að vöruúrval skipti miklu eða mjög miklu máli. 69,3% 

svarenda svöruðu að verð skipti miklu eða mjög miklu máli (Deloitte, 2018). Betur má 

sjá hvernig svörun þátttakenda skiptist milli ólíkra áhrifaþátta á myndinni hér að neðan.  
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.  

Mynd 1 - Niðurstöður rannsóknar Deloitte árið 2018 

 

3.2 Rannsókn Deloitte árið 2020 
Rannsókn var gerð árið 2020 af Deloitte í Þýskalandi sem fjallar um neytendahegðun í 

íþróttavöruverslunum. Alls tóku 3.911 þátt í rannsókninni en hún náði til átta landa í 

Evrópu þar á meðal Þýskalands, Frakklands og Póllands. Um 1200 manns tóku þátt í 

Þýskalandi og Frakklandi en um 600 í hinum sex löndunum. Aldursdreifingin var frekar 

jöfn og það sama má segja um dreifinguna milli kynja. Rannsóknin náði yfir ýmsa þætti 

og var til að mynda tenging við hreyfingu þátttakenda, hvort þeir kusu að versla á netinu 

eða í verslun, hvaða áhrifaþættir skiptu þá mestu máli við val á verslun og hversu miklu 

þeir eyddu í íþróttavörur. Einnig voru skoðaðir þeir þættir af hverju þátttakendur myndu 

frekar versla á netinu og öfugt. Ef horft er til allra landa kusu flestir að versla í 

verslunum í stað þess að versla á netinu eða frá 57,1% til 74,1% þátttakenda. Þegar 

munurinn er skoðaður milli rannsókna Deloitte frá árinu 2018 og 2020 út frá því hvar 

þýskir neytendur versla oftast var 1,1% munur. Þar sem 61,4% þeirra sem svöruðu 

könnuninni árið 2020 versla oftar í verslunum en árið 2018 var hlutfallið 60,3%. 

Ef við rýnum í niðurstöður sem snúa að verslununum sjálfum var munur milli landa 

yfir þá áhrifaþætti sem mestu máli skipta. Almennt yfir öll löndin voru það þættir eins 

og möguleiki á að máta og prófa vöruna, vöruúrval og verðlagning sem þátttakendur 

töldu skipta mestu máli. Þó voru þættir eins og gagnsæi í verðsamanburði og gæði 

þjónustunnar einnig nefndir á einum stað, hvor um sig.  
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Hér á myndinni fyrir neðan er hægt að sjá hvernig þessu var raðað í fyrstu þrjú sætin 

eftir hverju landi fyrir sig. Eins og sjá má er töluverður munur milli landa (Deloitte, 

2020). 

 

 

Mynd 2 - Niðurstöður rannsóknar Deloitte árið 2020 

 

3.3 Rannsókn á sambandinu milli verðs og staðsetningar 

Rannsókn var gerð í Danmörku af þremur mönnum, Torben Hansen, Flemming 

Cumberland og Hans S. Solgaard. Þar rannsökuðu þeir sambandið milli tveggja  

áhrifaþátta, verðs og staðsetningu. Rannsóknin fjallaði um hvort hefði meira vægi 

staðsetning og fjarlægð eða verð við val neytenda á tiltekinni verslun. Rannsóknin snéri 

aðallega að matvöruverslunum. Þar kom fram að með tilkomu netverslana var 

neytendum gert kleift að geta leitað sér að kostnaðarlausu hjá mörgum verslunum í einu 

og keypt síðan út frá því, hvort sem áhrifaþátturinn var verð eða eitthvað annað. Þannig 

lækkar það kostnaðinn fyrir neytendur við að heimsækja verslanir sem eru mögulega 

lengra í burtu frá heimili þeirra en aðrar verslanir. Teknar voru fyrir átta verslanir í 

rannsókninni, þrjár voru venjulegar smávöruverslanir, tvær voru vöruhús og þrjár voru 
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stórmarkaðir. Þar spilar inn í það verðmæti sem neytandinn leggur í kaupin svo sem 

tími, peningar og fyrirhöfn varðandi kaupin. Þannig gæti verið hagstæðara fyrir 

neytenda sem býr lengra frá tiltekinni verslun að kaupa í verslun sem er nær honum ef 

aðeins er verið að kaupa lítið. Síðan getur verið um að ræða neytenda sem þarf að kaupa 

meira magn þar sem hagstæðara getur verið fyrir hann að ferðast lengri vegalengd til 

að kaupa sömu vöru nema á lægra verði. Heildarverðmætið fyrir neytandann skiptir því 

miklu máli hvort sem verð eða staðsetning og fjarlægð frá verslun skiptir meira máli. 

Niðurstöðurnar sýndu að staðsetning og fjarlægð hefur neikvæð áhrif á hegðun 

neytandans þegar hún var mæld í tíðni heimsókna neytandans í tiltekna verslun. 

Neikvæðu áhrifin voru hins vegar minni þegar hún var mæld sem kostnaðarhlutfall af 

ráðstöfunartekjum. Verslanir ættu því að velja sér staðsetningu sem býður upp á hæstu 

mögulegu arðsemina af fjárfestingunni sem er breytilegt eftir verslunum. Þannig, 

samkvæmt þessari rannsókn skiptir oft á tíðum staðsetning meira máli heldur en verð. 

Það er tekið fram í rannsókninni að fleiri þættir spila þó inn í sem skipta einnig miklu 

máli. Þeir þættir geta haft margvísleg áhrif og er rannsóknin því takmörkuð fyrir þær 

sakið. Rannsóknin snerist hins vegar um að mæla sambandið milli verðs og 

staðsetningar (Hansen o.fl., 2004).  
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4 Aðferðafræði 

Fjallað verður um þá aðferðafræði sem beitt var við gagnaöflun og framkvæmdina við 

úrvinnslu gagnanna. Einnig verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

ásamt þeim annmörkum sem rannsóknin ber með sér. 

4.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
Notast var við megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem töluleg gögn voru fengin með 

spurningakönnun. Það lá beinast fyrir að fara þá leið að notast við megindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem rannsóknarefnið og spurningin krefst svara frá mörgum og 

ólíkum einstaklingum til að fá betri sýn á viðfangsefnið. Einnig var farin sú leið til að 

geta mælt betur ýmsar breytur og samband þeirra á milli. Þeir ókostir sem fylgja því að 

styðjast við megindlegar aðferðir eru að ekki er tekið tillit til þeirra túlkunar sem 

einstaka þátttakendur gætu haft. Hins vegar vonast rannsakandinn til að allir 

þátttakendur skilji spurningarnar eins og ætlast var til. Einnig getur sú hætta skapast að 

spurningarnar svari ekki því sem þeim er ætlast til að mæla, að svarendur tengi 

spurningarnar við daglegt líf sem og að þátttakendur leggi ekki sama skilning í hugtökin 

og rannsakandi ætlaðist til (Bryman, 2012).  

Úrtakið sem rannsóknin miðaðist við var hentugleikaúrtak þar sem þátttakendur 

tilheyra ekki aðeins einum hópi heldur var þeirra aflað á mismunandi stöðum. Þýði 

rannsóknarinnar voru allir Íslendingar. 

4.2 Megindleg rannsókn 

4.2.1 Þátttakendur 

Rannsókninni var dreift með kostuðum auglýsingum á Facebook út frá fyrirtækjasíðu 

sem útbúin var sérstaklega fyrir þessa rannsókn. Rannsókninni var dreift til allra 

aldurshópa, kynja og landsvæða á Íslandi. Úrtakið var því samansett af fjölbreyttum 

einstaklingum á öllum aldri, búsettum út um allt land, konum, körlum og 

kynhlutlausum. Úrtakið var takmarkað að því leiti að aðeins þeir einstaklingar sem 

búsettir eru á Íslandi og hafa aðgang að Facebook gátu tekið þátt í rannsókninni.  

Alls svöruðu 547 einstaklingar könnuninni en hlutfall milli kynjanna var frekar ójafnt 

þar sem 69,9% svarenda voru konur, 30% karlar og 0,1% annað. Þó svo að í lokin hafi 

auglýsingin með rannsókninni aðeins verið í dreifingu til karla gekk erfiðlega að fá svör 

frá þeim. Aldursdreifingin var frekar jöfn milli þriggja hópa þar sem 28,4% svarenda 

voru á aldrinum 18 til 28 ára, 26,7% á aldrinum 29 til 39 ára, 27,1% á aldrinum 40 til 

50 ára en 12,8% voru á aldrinum 51 til 60 ára og 61 ára og eldri voru aðeins 4,9% 
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svarenda. Ef horft er til búsetu voru 53,1% búsett á höfuðborgarsvæðinu og 46,9% á 

landsbyggðinni. 

 

4.2.2 Mælitæki 

Spurningalistinn var gerður út frá fyrri rannsóknum þar sem allir þeir áhrifaþættir hafa 

verið mældir og notast við hann sem mælitæki. Spurningalistinn byggist til að mynda  

á rannsóknum sem má finna í þriðja kafla. Úrtakið er því hægt að skilgreina sem 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling). Hægt er skilgreina hentugleikaúrtak þar 

sem rannsakandi nær til fjölmenns hóps með auðveldum og hentugum hætti (Baxter og 

Sedley, 2015).  

Spurningalistinn var settur upp á einfaldan hátt með skýru orðalagi þannig að sem flestir 

myndu skilja spurningarnar. Alls voru lagðar fram 20 spurningar fyrir þátttakendur. Ef 

horft er á spurningalistann í heild sinni var spurt um hina ýmsu ólíku áhrifaþætti til að 

fá sem áreiðalegasta vitneskju um hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli í vali 

neytenda á íþróttavöruverslun. Spurningalistann má finna í viðauka. 

Þeir áhrifaþættir sem spurt var um voru:  

• Vöruúrval 

• Verð 

• Þjónustustig 

• Vörumerki í verslun 

• Skila- og skiptiréttur 

• Útlit og framsetning 

• Netverslun til staðar að auki 

• Staðsetning 

• Markaðssetning/auglýsingar 

• Sjálfbærnistefna 

• Fjöldi útibúa 

Fyrsti hluti spurningalistans áttu svarendur að svara hversu miklu máli hver áhrifaþáttur 

skipti viðkomandi, frá mjög miklu máli til mjög litlu máli. Þar á eftir áttu svarendur að 

velja þrjá af þeim áhrifaþáttum sem skiptir þá mestu máli. Eftir það fóru svarendur yfir 

í bakgrunnsspurningarnar. Þær voru nokkuð ítarlegar þar sem spurt var um kyn, aldur, 

búsetu, menntunarstig, tekjur, fjölskyldustærð, hvernig svarendur versli yfirleitt og í 

hvaða verslun þeir versla oftast.  
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4.2.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Notast var við Google Forms við uppsetninguna á spurningakönnuninni. Áður en 

spurningakönnuninni var dreift sendi rannsakandi tíu ólíkum aðilum hana til að ganga 

úr skugga um að allir skildu spurningarnar og hvort orðalag væri skiljanlegt. Eftir þá 

endurgjöf voru þær spurningarnar uppfærðar. Eftir það fór hún í loftið um kvöld 3. 

október og var lokað fyrir svör um kvöldið 13. október. Alls bárust 547 svör á þessum 

tíu dögum.  

Eftir það voru svargögnin færð yfir í Microsoft Excel. Við greininguna var notuð 

lýsandi tölfræðigreining og myndræn aðferð. Öll svör við ólíkum spurningum voru 

borin saman og greind sérstaklega út frá helstu niðurstöðum.  

 

4.3 Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti megindlega rannsókna skiptist í tvennt, innra réttmæti og ytra réttmæti. Þau 

segja til um hvort niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli raunveruleikann. Innra 

réttmæti fjallar um hversu vel rannsóknin er uppbyggð. Þá reynir á þá hreinskilni sem 

þátttakendur rannsóknarinnar hafa þegar verið er að svara könnuninni. Það hefur því 

mikið að segja hvort vel hafi verið að verki staðið þegar rannsóknin var sett um og hún 

framkvæmd. Síðan snýr það að þáttum eins og þátttakendum sjálfum, hvort að 

umhverfið í kringum þá hafi verið óþægilegt sem gæti haft áhrif á hvernig þátttakandinn 

svaraði spurningakönnuninni (Cuncic, 2021). Spurningalisti þessarar rannsóknar var 

mjög einfaldur í uppsetningu sem gerði það að verkum að auðvelt var að svara honum. 

Orðalag og framsetning var einföld og við þær spurningar þar sem möguleiki var á að 

rannsakandi hefði ekki sett tæmandi lista gátu þátttakendur skrifað sitt svar inn. Þar sem 

könnuninni var dreift í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook getur rannsakandi ekki 

lagt mat á það í hvernig aðstæðum þátttakendur voru þegar þeir tóku könnunina. Þó 

höfðu þeir sjálfviljugir tekið þátt í könnuninni og þar með ekki undir neinum þrýstingi 

af hálfu rannsakanda við að taka þátt. Rannsakandi telur að vel hafi verið gætt að innra 

réttmæti. 

Ytra réttmæti snýr þá að því hversu viðeigandi vel megi heimfæra niðurstöðurnar yfir 

á raunverulegar aðstæður. Þannig er hægt að segja að ytra réttmæti snúi að því hversu 

vel sé hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. Erfiðara getur verið að stjórna 

ytra réttmæti heldur en því innra. Ytra réttmæti snýr að úrtaksstærðinni og úrtakinu í 

heild. Úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem hver og einn var alveg jafn til þess fallinn 
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að falla innan úrtaksins að því gefnu að hann hafði aðgang að Facebook sem það 

sömuleiðis takmarkaðist við. Skilgreining á þýðinu voru Íslendingar sem hafa aðgang 

að Facebook (Cuncic, 2021).    

Rannsakandi telur hins vegar að niðurstöður rannsóknarinnar gefi sterkar vísbendingar 

og hagnýtt gildi. 

 

4.4 Takmörk og annmarkar 

Fyrst ber að nefna að engar rannsóknir fyrir þennan geira hafa verið gerðar á Íslandi. 

Erfitt reyndist einnig að finna sambærilegar rannsóknir sem hægt væri að styðjast við 

en þær náðu yfirleitt allar til ákveðins þáttar en ekki heildar eins og þessi rannsókn er. 

Rannsakandi reyndi að finna samanburðarrannsóknir frá Íslandi en ekki fannst neitt sem 

marktækt var. Þar með verður þessi rannsókn aðeins borin saman við erlendar 

rannsóknir þar sem markaðurinn gæti verið frábrugðinn þeim íslenska. Það sama má 

segja um ólíka menningu, kaupmátt og fleiri þætti sem erfitt getur verið að bera saman 

við íslenska neytendur.  

Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður þessarar rannsóknar á allt þýðið. Rannskandi telur 

þó að niðurstöður þessarar rannsóknar gefi góða mynd af raunveruleikanum. 

Niðurstöðurnar ættu að hafa hagnýtt gildi fyrir stjórnendur sem starfa innan geirans og 

gefa þeim ákveðna hugmynd um hvernig neytendur hugsa þegar þeir velja sér verslun 

til að stunda viðskipti við.  

 

 

4.5 Staða rannsakanda 
 

Rannsakandi starfar innan sama geira og viðfangsefni rannsóknarinnar, 

íþróttavöruverslanir. Sú staða hefur þó enginn áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar þar 

sem þátttakendur tóku sjálfviljugir þátt í rannsókninni án vitneskju rannsakenda. 

Rannsókninni var að mestu leiti aðeins dreift í gegnum kostaðar auglýsingar á 

Facebook. Þar með hefur staða rannsakanda engin áhrif á rannsóknarferlið, 

gagnaöflunina eða niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegla þau gögn sem fengust úr spurningakönnuninni sem unnið var með í 

niðurstöðunum.  
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5 Niðurstöður 

Fjallað verður um helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni í þessum kafla. Fyrst 

verður farið yfir niðurstöðurnar í heild sinni en í kaflanum sem á eftir fylgir verður rýnt 

meira í áhugaverðar niðurstöður þar sem mismunandi hópar eru skoðaðir. Einnig verða 

niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna sem hefur verið fjallað 

um. Eftir það verða niðurstöðurnar dregnar saman og rannsóknarmarkmiðum og 

rannsóknarspurninginni svarað sem lögð voru fyrir þessa rannsókn. 

5.1 Almennar niðurstöður spurningakönnunar 
 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar munu fylgja hér þar sem þær hafa verið greindar 

með lýsandi tölfræði ásamt myndrænni framsetningu. Alls voru átta 

bakgrunnsspurningar sem verða bornar saman við öll svör og athugað hvort teljandi 

munur sé á milli ólíkra hópa. 

Alls tóku 547 þátt í rannsókninni þar af 380 konur, 163 karlar og 1 annað. Aldursbilið 

var frá 17 ára og yngri til 68 ára og eldri þar sem flestir svarendur voru á bilinu 18 til 

50 ára. Betur má sjá hvernig aldursdreifingin skiptist milli aldurshópa á myndinni hér 

fyrir neðan. 

 

Mynd 3 - Aldursdreifing þátttakenda 

Þegar spurt var um búsetu gátu svarendur valið um alla landshluta Íslands en 53,1% 

voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og 46,9% á landsbyggðinni, af þeim voru 17,6% 

búsett á Norðurlandi. Hæsta menntunarstig svarenda dreifðist þannig að 8,5% höfðu 

lokið grunnskóla, 11,9% iðnmenntun, 26,5% stúdentsprófi, 34% grunnnámi á 

háskólastigi, 18,8% framhaldsnámi á háskólastigi og 0,4% höfðu lokið doktorsnámi 

eins og sjá má betur á myndinni hér að neðan. 

28,4%
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18 til 28 ára

29 til 39 ára

40 til 50 ára

51 til 60 ára

61 til 67 ára

68 ára og eldri



 

46 
 

 

Mynd 4 - Hæsta menntunarstig þátttakenda 

 Þegar spurt var um heimilisstærð var hægt að svara út frá fjórum svarmöguleikum frá 

einum upp í sjö eða fleiri. Flestir voru með heimilisstærð á bilinu þrír til fjórir 

einstaklingar eða í 43,6% tilvika þar næst á eftir var einn til tveir eða í 31,1% tilvika, 

fimm til sex í 23,6% tilvika og aðeins 1,6% tilvika sjö eða fleiri. Einnig var spurt um 

samanlagðar tekjur heimilisins eftir skatta og gátu svarendur svarað út frá sjö 

mismunandi bilum. Flestir höfðu tekjur á bilinu 850.000 krónur til 999.999 krónur eða 

í 20,6% tilvika, þar næst á eftir voru það þeir með tekjur á bilinu 650.000 krónur til 

849.999 krónur og þar á eftir voru það þeir með tekjur á bilinu 1.000.000 krónur til 

1.299.999 krónur. Betur er hægt að skoða skiptingu á svörum um tekjur á myndinni hér 

að neðan  

 

Mynd 5: Samanlagðar tekjur heimilisins eftir skatta 
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Spurt var einnig um hvort svarendur versluðu oftar í netverslun eða fari í verslunina en 

49,5% versla oftar í verslunum, 27,6% versla oftar á netinu og 22,8% versla jafn oft á 

báðum stöðum. Að lokum var spurt um í hvaða verslun svarandi verslar oftast til að sjá 

hvort munur væri þar á. Fjöldi þeirra sem versla á ákveðnum stað hefur lítið að segja 

um þessa rannsókn. Þessi spurning einungis ætluð til að sjá hvort munur væri milli 

mismunandi áhrifaþátta eftir því í hvaða verslun viðkomandi verslar oftast. Þær 

verslanir sem hafa marktæka svörun voru Sport24, Sports Direct, Útilíf, AIR, H 

Verslun, Altís og Sportver. Verða þau fyrirtæki aðeins tekin fyrir en hin munu flokkast 

undir annað. En betur má sjá hlutfall hverrar verslunar fyrir sig á myndinni hér að 

neðan. 

 

Mynd 6 - Við hvaða verslun þátttakendur versla oftast við 

5.2 Niðurstöður spurning 1 
Fyrir spurningu eitt var sett upp tafla með ellefu mismunandi áhrifaþáttum. Þeir 

áhrifaþættir sem spurt var um voru vöruúrval, vörumerki í verslun, þjónustustig, verð, 

markaðssetning eða auglýsingar, netverslun til staðar að auki, útlit og framsetning 

aðlaðandi, fjöldi útibúa, verslunin starfar eftir sjálfbærnistefnu, skila- og skiptiréttur er 

einfaldur og að lokum staðsetning,  

Þar áttu svarendur að meta hvern áhrifaþátt út frá hversu miklu máli viðkomandi 

áhrifaþáttur skipti þá. Hægt var að svara frá mjög miklu máli til mjög litlu máli ásamt 

því að hægt var að svara að viðkomandi vildi ekki svara eða vissi það ekki.  

Það er greinilegt að vöruúrval skiptir miklu máli en 95,2% svarenda svöruðu annað 

hvort miklu máli eða mjög miklu máli eins og sjá má á myndinni hér að neðan. Ef þessar 

niðurstöður eru bornar saman við rannsókn Deloitte (2018) svöruðu aðeins 77,4% 
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svarenda að vöruúrval skipti miklu eða mjög miklu máli. Aðeins voru 1,3% sem svöruðu 

litlu máli eða mjög litlu máli.  

 

Mynd 7 - Vöruúrval 

Það var hins vegar ekki jafn afgerandi þegar spurt var um vörumerki í verslun en þar 

vöru mun fleiri sem svöruðu hvorki né eða í 18,6% tilvika. Hins vegar voru 74,4% sem 

svöruðu miklu máli eða mjög miklu máli eins og sjá má á myndinni hér að neðan. 

 

Mynd 8 - Vörumerki í verslun 

Verð og vöruúrval var nánast það sama en þó voru fleiri sem svöruðu mjög miklu máli 

eða 59,6% svarenda og 33,1% svarenda svöruðu að það skipti miklu máli, þá voru 

aðeins 0,9% sem svöruðu að verð skipti litlu máli eða mjög litlu máli eins og sjá má á 

myndinni hér að neðan. Til samanburðar svöruðu 31,8% í rannsókn Deloitte (2018) að 

verð skipti mjög miklu máli og 37,5% miklu máli.  
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Mynd 9 - Verð 

Þjónustustig skiptir einnig miklu máli en 88,5% svöruðu miklu máli eða mjög miklu 

máli, 8,6% hvorki né og aðeins 2,7% litlu eða mjög litlu máli eins og myndin hér að 

neðan sýnir betur. 76,8% þeirra sem tóku þátt í rannsókn Deloitte (2018) svöruðu að 

þjónusta skipti miklu eða mjög miklu máli.  

 

 

Mynd 10 - Þjónusta 

Einfaldur skila- og skiptiréttur er þáttur sem skiptir svarendur miklu máli en 38,4% 

sögðu að það skipti mjög miklu máli og 36,4% miklu máli. Þá voru 17,6% sem svöruðu 

hvorki né en aðeins 7,3% litlu eða mjög litlu máli en betur er hægt að sjá hvernig þetta 

skiptist á myndinni hér að neðan. Við rannsókn Deloitte (2018) svöruðu 41,9% að 

einfaldar skila- og skiptireglur skiptu mjög miklu máli, 37,8 miklu máli, 15,9% hvorki 

né og 4,4% litlu eða mjög litlu máli.  
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Mynd 11 - Skila- og skiptiréttur 

Þegar spurt var um hversu miklu máli aðlaðandi útlit og framsetning skipti voru flestir 

sem svöruðu eða í 47,7% tilvika að hún skipti miklu máli, þá voru 24,5% sem svöruðu 

mjög miklu máli og 19,9% hvorki né. Þá voru 6,9% sem svöruðu að aðlaðandi útlit 

skiptir litlu eða mjög litlu máli. Betur er hægt að sjá hvernig svörun skiptist á myndinni 

hér að neðan. 

 

Mynd 12 - Útlit og framsetning 

Verslanir sem einnig hafa netverslun eru alltaf að færast í aukana. Þegar spurt var um 

hversu miklu máli skipti að verslun hafi einnig netverslun svöruðu 39,7% að það skipti 

mjög miklu máli, 31,3% mjög miklu máli og 18,6% hvorki né. Þó voru tæplega 10% 

sem svöruðu litlu eða mjög litlu máli. Myndin hér að neðan sýnir skiptinguna betur. 
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Mynd 13 - Netverslun til staðar 

Staðsetning töldu flestir að skipti miklu máli eða í 41,5% tilvika, þar næst eða í 27,1% 

svöruðu hvorki né. Rétt um 22,5% svöruðu að staðsetning skipti mjög miklu máli og 

aðeins 8,8% svöruðu að staðsetning skipti litlu eða mjög litlu máli eins og sjá má betur 

á mynd 12. Fróðlegt er að sjá hvað staðsetning skiptir minna máli en til að mynda verð, 

en í rannsókn Hansen, Cumberland og Solgaard (e.d) kom fram að staðsetning skiptir 

alla jafna alltaf meira máli en verð. Mikill munur er hins vegar á milli verðs og 

staðsetningar í þessari rannsókn. 

 

Mynd 14 - Staðsetning 

Markaðssetning og auglýsingar virðist skipta minna máli en þeir áhrifaþættir sem taldir 

hafa verið upp. Þar svöruðu 28,9% að auglýsing og markaðssetning skipti litlu eða mjög 

litlu máli og 39,9% svöruðu hvorki né. Þó voru 24,5% sem töldu hana skipta miklu máli 

en aðeins 5,7% mjög miklu máli. Sjá má betur skiptinguna á myndinni hér að neðan. 
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Mynd 15 - Markaðssetning og auglýsingar 

Að verslunin starfi eftir sjálfbærnistefnu var sá þáttur sem flestir svöruðu hvorki né eða 

47,9% tilvika. Þá voru 22,3% sem svöruðu að sjálfbærnistefna skipti litlu eða mjög litlu 

máli og svipað hlutfall var milli þeirra sem svöruðu miklu máli og mjög miklu máli eða 

í 27,6% tilvika, þar af voru 20,1% sem svöruðu miklu máli eins og sjá má betur á mynd 

14. Það verður að teljast athyglisvert hvort verslunin starfi eftir sjálfbærnistefnu skiptir 

litlu máli fyrir neytendur. En eins og fram kom í rannsókn Brosdahl og Carpenter 

(2010) eru neytendur mun líklegri til að versla við verslun sem hefur sjálfbærni og 

umhverfisleg sjónarmið að leiðarljósi heldur en þær sem gera það ekki. Sú rannsókn 

var að vísu takmörkuð við þá sem eru á aldrinum 18 til 26 ára. 

 

Mynd 16 - Sjálfbærnistefna 

 

Fjöldi útibúa var sá áhrifaþáttur sem skipti minnstu máli en 43,1% svöruðu að fjöldi 

útibúa skipti litlu eða mjög litlu máli, þá voru 42,4% sem svöruðu hvorki né og aðeins 

12,4% litlu eða mjög litlu máli eins og myndin hér að neðan sýnir betur.  
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Mynd 17 - Fjöldi útibúa 

Hér að neðan má skoða samantekt á öllum þeim þáttum sem taldir hafa verið upp á 

myndrænan hátt. Súlunum hefur verið raðað frá hæstu samlagningunni á 

svarmöguleikunum mjög miklu og miklu máli. Úr því er hægt að lesa að vöruúrval, verð 

og þjónusta séu þeir áhrifaþættir sem skipta mestu máli. 

 
Mynd 18: Vægi mismunandi áhrifaþátta 

Lykilniðurstöður: 

• Vöruúrval, verð, þjónusta eru þeir þættir sem skipta þátttakendur hvað mestu máli 

• Að verslanir hafi netverslun að auki skiptir þátttakendur miklu máli 

• Markaðsetning og auglýsingar, sjálfbærnistefna og fjöldi útibúa eru þeir þættir sem 

skipta minnstu máli 
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5.3 Niðurstöður spurning 2 
Til að draga listann svolítið saman fyrir þátttakendur snerist spurning tvö um að 

svarendur áttu að velja þrjá áhrifaþætti sem skipta þá mestu máli. Svarendur gátu valið 

á milli þeirra ellefu áhrifaþátta sem taldir hafa verið upp hér að ofan. Þátttakendur gátu 

að minnsta kosti valið einn þátt en að hámarki þrjá. Aðeins þrír völdu einungis einn 

áhrifaþátt og aðeins tveir völdu tvo áhrifaþætti. Þar með voru 542 sem svöruðu með 

þremur áhrifaþáttum. 

Sá áhrifaþáttur sem var langoftast valinn eða í 77,5% tilvika var verð. Þar næst á eftir 

var vöruúrval en svarendur völdu vöruúrval í 56,7% tilvika. Að verslun hafi netverslun 

til staðar að auki var síðan næst á eftir vöruúrvali en svarendur nefndu það í 39,7% 

tilvika. Þar rétt á eftir var þjónustustig í 36,6% tilvika og vörumerki í verslun í 33,8% 

tilvika. Aðrir áhrifaþættir voru mun lengra frá þeim en aðeins einn af þeim sex neðstu 

komst yfir 20% en það var staðsetning verslunarinnar í 20,8% tilvika. Eftir það var 

aðeins einn sem komst yfir 7% en sá áhrifaþáttur var að verslunin viðhafi einfaldar 

reglur um skil og skipti. Aðrir þættir eru góð markaðssetning og auglýsingar, að 

verslunin hafi fleiri en eina verslun, útlit og framsetning verslunar er aðlaðandi og að 

verslunin starfi eftir sjálfbærnistefnu voru öll á bilinu 1,1% til 6,9%. Áhugavert þykir 

að áhrifaþátturinn að verslun starfi eftir sjálfbærnistefnu var valinn í aðeins 4,4% 

tilvika. Betur er hægt að sjá vægi mismunandi áhrifaþátta á myndinni hér að neðan. 

 

 
Mynd 19 - Áhrifaþættir sem skipta mestu máli 

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan eru það verð, vöruúrval og að verslun hafi 

netverslun til staðar að auki þeir áhrifaþættir sem eru í efstu þremur sætunum og þar 

rétt á eftir var þjónustustig. Eins og fram kemur í rannsókn Deloitte (2020) er aðeins 
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þeir sem búa í Ungverjalandi, Búlgaríu og Frakklandi sem hafa sömu áhrifaþætti í fyrsta 

og öðru sæti, verð og vöruúrval. Sömuleiðis eru það þau lönd þar sem verð er í fyrsta 

sæti yfir mikilvægustu áhrifaþættina.  

Tekið skal fram að ekki var spurt um hvort verslun hafi netverslun til staðar að auki í 

rannsókn Deloitte.  

Lykilniðurstöður: 

• Verð, vöruúrval, netverslun til staðar að auki, þjónustustig og vörumerki í verslun eru 

þeir fimm þættir sem skipta mestu máli 

• Aðeins 4,4% tilgreindu það að verslun starfi eftir sjálfbærnistefnu sé einn af þeim 

þremur mikilvægustu þáttunum þegar kemur að því að velja íþróttavöruverslun til þess 

að stunda viðskipti við 

• Staðsetning mælist aðeins með 20,8% hlutfall 

• Góð markaðsetning / auglýsingar og verslunin er með fleiri en eina verslun, mældust 

lang neðst.  

5.4 Niðurstöður spurningakönnunar - Bakgrunnspurningar 

Bakgrunnspurningar voru allar miðaðar við almennar spurningar til að sjá hvort munur 

væri milli ólíkra hópa milli mismunandi áhrifaþátta. Farið verður yfir þær niðurstöður 

þar sem mælanlegur munur var á milli ólíkra hópa. Aðeins voru þeir hópar skoðaðir þar 

sem marktækur fjöldi svara kom frá viðkomandi hópi. Ekki verður fjallað um 

áhrifaþáttinn fjöldi útibúa þar sem enginn munur var á milli ólíkra hópa. Ekki er hægt 

að bera saman svör mismunandi hópa við rannsóknir Deliotte þar sem niðurstöðurnar 

voru ekki greindar út frá bakgrunnsbreytum.  

5.4.1 Verð 

Ef áhrifaþátturinn verð er skoðaður er ekki mikill munur milli ólíkra hópa nema 

einstaka hópum í sumum tilvikum. Til að mynda skiptir verð meira máli hjá þeim sem 

versla við Sport24 í 75,9% tilvika og Sports Direct í 69,2% tilvika. Lægsta hlutfallið 

voru þeir sem versla oftast í Altís eða í 41,4% tilvika. Meðaltalið var 59,6% við þeim 

svarmöguleika. Betur er hægt að sjá hvernig þetta skiptist á milli verslana á myndinni 

hér að neðan. 
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Mynd 20 - Verð með tilliti til verslana 

Sama má segja um þá aðila sem búa á Reykjanesi en þeir svarendur sögðu að verð skipti 

mjög miklu máli í 79,55% tilvika en næsti landshluti á eftir var Norðurland í 63,5% 

tilvika. Verð skipti einnig tekjuhæsta hópinn minna máli en aðeins 47,2% sögðu að 

verð skipti mjög miklu máli. Það var síðan einmitt öfugt ef horft er á þrjá lægstu 

tekjuhópana þar sem hlutfallið var á bilinu 61,5% til 64,1%. Ef horft er til hvar 

þátttakendur versla oftast, var það hópurinn sem verslar jafn oft í netverslun og verslun 

sem sagði að verð skipti í 65,32% tilvika mjög miklu máli samanborið við 58,4% sem 

versla oftar í verslun og 56% hjá þeim sem versla oftar í netverslun. 

Þegar verð er skoðað út frá spurningu tvö þar sem þátttakendur áttu að velja þá þrjá 

áhrifaþætti sem skipta þá mestu máli voru svör milli ólíkra hópa mismunandi.  

Þeir aðgreiningarhópar sem ekki mældist munur á var kyn og fjölskyldustærð. Þó var 

óreglulegur eða lítill munur á nokkrum þáttum. Ef horft er til aldurs eykst hlutfallið eftir 

því sem svarendur verða eldri. Hjá yngsta aldurshópnum 18 til 28 ára var svarhlutfallið 

73%, 29 til 39 ára 78,6%, 40 til 50 ára 79,3% og 51 til 60 ára 84,7%. Var því munurinn 

á lægsta og hæsta svarhlutfallinu 11,6% eins og sjá má betur á myndinni hér að neðan. 
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Mynd 21 - Verð út frá aldri 

Ef horft er til búsetu var örlítill munur ef horft var á höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðina. Þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu nefndu verð í 80,2% tilvika en 

landsbyggðin í 76,7% tilvika. Þeir landshlutar sem höfðu nægilega háa svörun nefndu 

þeir sem búa á Suðurlandi verð í 81% tilvika, Norðurlandi í 75,5% tilvika og Reykjanesi 

í 75% tilvika. Ef horft er til menntunar var óreglulegur munur milli ólíkra hópa. Þeir 

sem höfðu klárað framhaldsskóla nefndu verð í 71,9% tilvika en þeir sem höfðu lokið 

iðnmennt í 85,9% tilvika. Þeir sem höfðu lokið gunnskóla nefndu verð í 79,4% tilvika, 

grunnnám á háskólastigi í 78,5% tilvika og framhaldsnámi á háskólastigi í 82,6% 

tilvika. Það er því ekki hægt að segja að þeir sem hafi meiri eða minni menntun séu 

líklegri til að segja að verð sé einn þremur mikilvægustu áhrifaþáttunum í vali á verslun 

þar sem munurinn er nokkuð óreglulegur með 14% mun á hæsta og lægsta 

svarhlutfallinu. Betur er hægt að sjá hvernig þetta skiptist niður á myndinni hér að 

neðan.  
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Mynd 22 - Verð með tilliti til menntunar 

Hið sama má segja um verð með tilliti til tekna þar sem aðeins einn hópur sker sig mikið 

úr. Sá hópur voru þeir sem mestu tekjurnar höfðu en þeir nefndu verð í aðeins 69% 

tilvika. Fjórir tekjuhópar voru með svarhlutfall yfir 80% og tveir undir 80% eins og sjá 

má betur á myndinni hér að neðan.  

 

Mynd 23 - Verð með tilliti til tekna 

Þeir sem versla oftar í netverslun nefndu verð í 72,6% en þeir sem gera það jafn oft í 

70,3% tilvika og þeir sem versla oftar í verslun 81,2% tilvika.  

Að lokum þegar skoðuð eru svör með tilliti til þeirra verslana sem ólíkir svarendur 

versla við var munurinn milli hæsta og lægsta svarhlutfalls 13,1%. Þeir sem versla 

oftast við Útilíf voru með lægsta hlutfallið og nefndu verð í 70% tilvika. Þeir sem versla 

oftast við Sportver voru með hæsta hlutfallið eða í 83,1% tilvika. Þeir sem versla á 
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öðrum stöðum nefndu verð í 83,09% tilvika. Aðrar verslanir voru þar mitt á milli en 

betur er hægt að sjá hvernig þetta skiptist niður á milli ólíkra verslana á myndinni hér 

að neðan. 

 

Mynd 24- Verð með tilliti til verslana 

 

5.4.2 Vöruúrval 

Það var þó nokkur munur milli ólíkra hópa ef horft er til vöruúrvals. Nánast enginn 

munur var þó á milli kyns eða aldurs. Vöruúrval skiptir meira máli fyrir einstaklinga 

þar sem fjölskyldustærð er hærri. Heimili með fjölskyldustærð á bilinu fimm til sex 

sögðu að vöruúrval skipti mjög miklu máli í 62,8% tilvika. Hlutfallið fer síðan lækkandi 

hjá einstaklingum með fjölskyldustærðina þrír til fjórir eða í 54,6% tilvika og 58,82% 

tilvika hjá þeim sem hafa fjölskyldustærðina einn til tveir.  

Allar verslanir voru yfir 60% í svarmöguleikanum um að vöruúrval skipti mjög miklu 

máli, nema Altís, Sports Direct og Útilíf þar sem bilið var frá 41,4% til 48%. 

Vöruúrval skiptir einstaklinga sem versla oftar á netinu meira máli heldur en þeim sem 

versla oftar í verslun. Þeir sem versla oftar í netverslun sögðu í 61,3% tilvika að 

vöruúrval skipti mjög miklu máli en þeir sem versla oftar í verslun í 50,2% tilvika. Þeir 

sem versla jafn oft í verslun og netverslun voru þar mitt á milli í 57,2% tilvika.  

Ef litið er til menntunar og vöruúrvals var enginn skýr lína eftir mismunandi menntun 

þátttakenda. Þau menntunarstig sem þó mældust hæst varðandi að vöruúrval skipti mjög 

miklu máli voru þeir svarendur sem höfðu lokið grunnskóla, framhaldsskóla og 

framhaldsnámi á háskólastigi með svarhlutfall á bilinu 59,8% til 61,8%.   
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Ekki var mikill munur á mikilvægi vöruúrvals ef litið er til tekna þó var útkoman á þá 

leið að eftir því sem tekjurnar voru hærri, því mikilvægara var vöruúrval fyrir 

viðkomandi. Þeir sem voru með tekjur hærri en 1.000.000 kr. voru með svarhlutfallið 

á að vöruúrval skiptir mjög miklu máli á bilinu 58,3% til 64,7%. Þeir sem lægri tekjur 

höfðu eða undir 1.000.000 kr. voru á sama tíma með svarhlutfallið á bilinu 48,% til 

52,8%. Betur er hægt að sjá skiptinguna milli ólíkra tekjuhópa á myndinni hér að neðan.  

 

Mynd 25 - Mikilvægi vöruúrvals með tilliti til tekna 

Ef horft er til vöruúrvals út frá spurningu tvö þar sem þátttakendur áttu að velja þá þrjá 

áhrifaþætti sem skiptu hvað mestu máli var nánast enginn munur milli ólíkra hópa. 

Aðeins var munur á einum stökum hóp innan ólíkra aðgreiningshópa. 

5.4.3 Netverslun til staðar að auki  

Ef horft er á hvort breyting sé á milli ólíkra hópa út frá mikilvægi þess að verslanir hafi 

einnig netverslun til staðar var töluverður munur milli ólíkra hópa. Konur voru töldu 

almennt mikilvægara að netverslun væri til staðar að auki. Konur sögðu í 43,2% tilvika 

að það væri mjög mikilvægt á móti 31,9% karla. Þeir sögðu einnig í 14,1% tilvika að 

netverslun að auki skipti litlu eða mjög litlu máli á móti 7,89% kvenna.   

Þó nokkur munur var með tilliti til fjölskyldustærðar en þar sem fimm til sex 

einstaklingar búa saman skiptir meira máli að netverslun sé til staðar að auki. Þar sem 

einn til tveir búa saman svöruðu þeir svarendur í 65,3% um að netverslun væri til staðar 

skipti miklu eða mjög miklu máli. Þar sem þrír til fjórir búa saman var svipað hlutfall 

eða 68,5%. Það var síðan mun hærra hjá þeim þar sem fimm til sex búa saman eða í 

82,2% tilvika. Hægt er að sjá betur hvernig þetta skiptist niður á myndinni hér að neðan.   
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Mynd 26 - Netverslun til staðar að auki með tilliti til fjölskyldustærðar 

Talsverður munur var eftir aldri svarenda eftir því hvernig þeir svöruðu um mikilvægi 

netverslunar að auki, þar sem aldurshópurinn 29 til 39 ára var með hæsta hlutfallið um 

mikilvægi þess eða 79,5% tilvika um að netverslun að auki skipti miklu máli eða mjög 

miklu máli. Þeir sem eru 18 til 28 ára í 74,2% tilvika, 40 til 50 ára í 70,3% tilvika. Þeir 

sem eru 51 til 60 ára sögðu í 24,3% tilvika að netverslun að auki skipti mjög miklu máli 

og í 35,7% tilvika að hún skipti miklu máli, þó var hlutfallið samtals 60%. Þar með var 

19,5% munur milli hæsta og lægsta gildisins.  

Mjög mikill munur var milli þeirra sem versla oftast í verslun og síðan netverslun við 

mikilvægi þess að hafa netverslun til staðar að auki sem kemur kannski ekki á óvart. 

Þeir sem versla oftast í verslunum sögðu að netverslun að auki skiptir mjög miklu máli 

í 22,3% tilvika, þeir sem versla jafn oft á báðum stöðum í 37,1% tilvika og þeir sem 

versla oftast á netinu í 72% tilvika. Þá voru 17,85% sem versla oftast í verslun sem 

svöruðu að netverslun að auki skipti litlu eða mjög litlu máli, að auki voru 26,4% sem 

svöruðu hvorki né í sama hópi. 

Ef horft var til búsetu var mikilvægi þess að hafa netverslun að auki meira mikilvægt 

þeim sem búa á landsbyggðinni en þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu eða 

Reykjanesi. Þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu töldu í 30,5% tilvika að netverslun að 

auki skipti mjög miklu máli, 36,4% tilvika hjá þeim sem búa á Reykjanesi, 42,9% tilvika 

hjá þeim sem búa á Suðurlandi og 51,1% tilvika hjá þeim sem búa á Norðurlandi. Hjá 

öðrum landshlutum náðist ekki marktæk svörun en betur verður fjallað um muninn við 

þessum lið við spurningu tvö hér að neðan.  
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Þegar skoðaðar eru tekjur og hvort munur sé á mikilvægi þess að hafa netverslun til 

staðar að auki skera nokkrir hópar sig úr en munurinn er nokkur óreglulegur.  

Tekjubilin frá 850.000 kr. til 1.599.000 kr. töldu að netverslun til staðar að auki væri 

almennt mikilvægara er önnur tekjubil. Hægt væri að draga þá sem hafa tekjur á bilinu 

650.000 kr. til 849.999 kr. með en sá hópur var með hæsta hlutfallið við 

svarmöguleikanum um að netverslun að auki skipti mjög miklu máli. Þó var hlutfallið 

lægst eða rúmlega 15% í miklu máli og sá hópur var með hæsta hlutfallið við 

svarmöguleikanum hvorki né í 23,7% tilvika. Lægsta hlutfallið á mikilvægi 

netverslunar var þó hjá tekjuhæsta hópnum með tekjur hærri en 1.600.000 kr. en sá 

hópur svaraði í 27,8% tilvika að það skipti mjög miklu máli. Sömuleiðis sögðust 19,4% 

að netverslun að auki skipti litlu eða mjög litlu máli. Betur er hægt að sjá hvernig þetta 

skiptist niður mill ólíkra tekjuhópa á myndinni hér að neðan.  

 

Mynd 27 - Netverslun til staðar að auki með tilliti til tekna 

Ef áhrifaþátturinn er skoðaður út frá spurningu 2 voru ekki margir þættir sem skáru sig 

úr þegar skoðuð voru svör ólíkra hópa og í raun voru aðeins tveir liðir þar sem 

mælanlegur munur var á milli hópa. Það var við bakgrunnsspurninguna um hvar 

svarendur versla oftast. Þeir sem versla oftast í netverslun sögðu í 42,2% tilvika að 

netverslun að auki væri einn að þremur mikilvægustu áhrifaþáttunum. Þeir sem versla 

jafn oft í verslun og netverslun settu netverslun í efstu þrjú sætin í 34,9% tilvika en þeir 

sem versla oftast í verslun í 41,3% tilvika. Síðan var rúmlega 10% munur á milli 

kynjanna en 33,1% karla settu netverslun í efstu þrjú sætin á móti 43,2% kvenna. 
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5.4.4 Vörumerki 

Þegar horft er til vörumerkis og niðurstaðna milli ólíkra hópa voru nokkrir hópar með 

sitthvorar niðurstöðurnar. Enginn munur var þó milli kyns, búsetu og hvernig svarendur 

versla oftast. Þó nokkur munur var milli ólíkra fjölskyldustærða þar sem fjölskyldur 

sem á bilinu fimm til sex að stærð töldu vörumerki mikilvægri áhrifaþátt heldur en 

minni fjölskyldur. Þar sem fimm til sex búa saman sögðust í 80,6% tilvika að vörumerki 

í verslun skiptu mjög miklu eða miklu máli. Þar sem þrír til fjórir búa saman svöruðu 

við sömu svarmöguleikum í 71,8% tilvika og þar sem einn til tveir búa saman í 67,6% 

tilvika. Þar sem einn til tveir búa saman svöruðu í 11,2% tilvika að vörumerki skipti 

litlu eða mjög litlu máli og í 22,2% tilvika hvorki né. Betur er hægt að sjá hvernig þetta 

skiptist niður á ólíka hópa á myndinni hér að neðan.  

 

Mynd 28- Vörumerki með tilliti til fjölskyldustærðar 

Þegar menntun og vörumerki eru skoðuð var ekki mikill munur ef skoðaðir voru 

svarmöguleikarnir mjög miklu máli og miklu máli. Þó var mikill munur hjá þeim sem 

hafa hæstu menntun í iðnmenntun og grunnskólaprófi þar sem aðeins 23,1% þeirra sem 

hafa iðnmenntun sem hæstu menntun svöruðu að vörumerki í verslun skipti mjög miklu 

máli og 26,1% þeirra með grunnskólapróf sem hæstu menntun. Þá voru þeir sem hafa 

lokið framhaldsnámi á háskólastigi svöruðu að vörumerki í verslun skipta mjög miklu 

máli í 43,1% tilvika. Annars var lítill munur milli ólíkrar menntunar þátttakenda.  

Þegar mismunandi aldursbil voru skoðuð var aðeins elsti hópurinn sem skar sig út úr 

eða þeir sem eru 51 til 60 ára. Sá aldurshópur svaraði aðeins í 25,7% tilvika að 

vörumerki í verslun skipti mjög miklu máli á meðan aðrir hópar voru á bilinu 35,6% til 
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38,1%. Sömuleiðis voru 25,7% sem svöruðu hvorki né á meðan aðrir hópar voru á 

bilinu 17,1% til 17,6%. Að öðru leiti var munurinn nánast enginn.  

Ef svör voru skoðuð út frá hvar svarendur versla oftast voru niðurstöðurnar mjög 

breytilegar. Þeir sem versla oftast í AIR og H Verslun svöruðu að á bilinu 60% til 62,2% 

tilvika að vörumerki í verslun skipta mjög miklu máli. Sú verslun sem var með lægsta 

hlutfallið um að vörumerki í verslun skipti mjög miklu máli var Sports Direct í 15,4% 

tilvika. Aðrar verslanir voru á bilinu 27,6% til 35,7%. Sömuleiðis svöruðu þeir sem 

versla oftast í Sports Direct svarmöguleikanum hvorki né í 27,7% tilvika og í 20% 

tilvika litlu eða mjög litlu máli.  

Þegar tekjur voru skoðaðar voru það tveir tekjulægstu hóparnir sem svöruðu að 

vörumerki í verslun skiptir minna máli en aðrir tekjuhópar. Þeir sem hafa tekjur á bilinu 

250.000 kr. til 649.999 kr. svöruðu á bilinu 25% til 28,2% tilvika að vörumerki í verslun 

skipti mjög miklu máli. Til samanburðar voru aðrir tekjuhópar á bilinu 33% til 40,9% 

í sama svarmöguleika. Þá svöruðu þeir sem hafa tekjur á bilinu 450.000 kr. til 649.999 

kr. að vörumerki í verslun skipti litlu eða mjög litlu máli í 20,5% tilvika.  

 

5.4.5 Þjónusta 

Þegar þjónusta er skoðuð út frá ólíkum hópum var enginn munur milli kyns, tekna, 

menntunar og hvernig svarendur versla. Mikilvægi þjónustu fór hækkandi eftir því sem 

fjölskyldustærðin var stærri. Þar sem einn til tveir búa saman skiptir þjónusta í 47% 

tilvika mjög miklu máli, þar sem þrír til fjórir búa saman skiptir hún í 53,8% tilvika 

mjög miklu máli og þar sem fimm til sex búa saman skiptir hún í 57,4% tilvika mjög 

miklu máli. Það er því 10,4% munur á hæsta og lægsta svarhlutfallinu.  

Þegar þjónusta er skoðuð út frá hvar svarendur versla var mjög mikill munur á hæsta 

og lægsta gildinu í svarmöguleikanum um að þjónusta skipti mjög miklu máli. Þar sem 

þeir sem versla oftast í H Verslun sögðu í 45,7% tilvika að þjónusta skipti mjög miklu 

máli en þeir sem versla í Sportver í 75% tilvika. Þó var meðaltalið 52,5% í 

svarmöguleikanum um að þjónusta skipti mjög miklu máli og voru nær allar verslanir 

rétt við það hlutfall.  

Þegar mikilvægi þjónustu er skoðað út frá aldri er mikill munur á hæsta og lægsta 

gildinu þar sem mikilvægi þjónustu hækkar eftir því svarendur verða eldri. Þeir sem eru 

á aldrinum 18 til 28 ára svöruðu að þjónusta skipti mjög miklu máli í 43,9% tilvika, þeir 

sem eru 29 til 39 ára í 48,6% tilvika, þeir sem eru 40 til 50 ára í 60,8% tilvika og þeir 

sem eru á aldrinum 51 til 60 ára í 64,3% tilvika. Þá svöruðu þeir sem eru 18 til 28 ára 
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svarmöguleikanum hvorki né 12,3% tilvika. Betur má sjá hvernig þetta skiptist niður á 

myndinni hér að neðan. 

 

Mynd 29 - Þjónusta með tilliti til aldurs 

Þegar mikilvægi þjónustu er skoðað út frá búsetu kemur í ljós að hún er mikilvægari 

hjá svarendum sem búsettir eru á landsbyggðinni. Þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu 

svöruðu ú 44,3% tilvika að þjónusta skipti mjög miklu máli. Þeir sem búa til að mynda 

á Norðurlandi og Suðurlandi svöruðu að þjónusta skipti mjög miklu máli á bilinu 64,3% 

til 67,7% tilvika. Sömuleiðis voru 10,7% sem búa á höfuðborgarsvæðinu sem svöruðu 

hvorki né. 

Þegar munur milli ólíkra hópa er skoðaður út frá spurningu 2 var ekki munur milli kyns, 

búsetu, menntunar, fjölskyldustærðar og hvernig svarendur versla.  

Þeir sem eru á aldrinum 18 til 28 ára settu þjónustustig í efstu þrjú sætin í 42,4% og 

þeir sem eru á aldrinum 51 til 60 ára í 40,2% tilvika. Þeir sem eru á aldrinum 29 til 50 

ára settu hins vegar þjónustustig í efstu þrjú sætin í 33,1% til 35,2% tilvika. Það var því 

9,3% munur á hæsta og lægsta hlutfallinu.  

Út frá tekjum var mjög óreglulegur munur milli ólíkra hópa þar sem svarhlutfallið var 

lægst í 25,9% en hæst í 50,8% tilvika. Ekki var línuleg hækkun hvorki frá lægsta upp í 

hæsta tekjuhópinn eða öfugt. Þeir sem hafa tekjur á bilinu 850.000 kr. til 999.999 kr. 

settu þjónustustig í efstu þrjú sætin í 50,8% tilvika. Tekjubilið fyrir neðan það í 25,9% 

tilvika og tekjubilið fyrir ofan í 32,3% tilvika. Eins og kom fram hér að ofan mældist 

ekki munur milli ólíkra tekjuhópa í spurningu 1. Betur er hægt að sjá hvernig þetta 

skiptist á milli ólíkra tekjuhópa á myndinni hér að neðan.  
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Mynd 30 - Þjónustustig með tilliti til tekna 

Ef þjónustustig er skoðað út frá við hvaða verslun svarendur versla oftast var 28,3% 

munur milli hæsta og lægsta hlutfallsins. Þeir sem versla oftast við AIR settu 

þjónustustig í 27,5% tilvika í efstu þrjú sætin en þeir sem versla oftast við Altís í 55,8% 

tilvika. Það voru þó einu verslanirnar sem voru frábrugðnar öðrum verslunum en 

hlutfallið hjá þeim var á bilinu 32,9% til 38,3% 

 

 

5.4.6 Skila- og skiptiréttur 

Þegar mikilvægi einfaldra skila- og skiptireglna er skoðað var munur á nokkrum ólíkum 

hópum. Þeir hópar sem ekki var munur á voru fjölskyldustærð, við hvaða verslun 

svarendur versla oftast við, hvar þeir versla og menntunarstigs.  

Mikil munur var milli kyns en 25,8% karla sögðu að einfaldar skila- og skiptireglur 

skiptu mjög miklu máli samanborið við 44% kvenna. Þá svöruðu karlar í 14,1% tilvika 

að einfaldar skila- og skiptireglur skiptu litlu eða mjög miklu máli samanborið við 4,5% 

kvenna. Þá svöruðu karlar í 22,1% tilvika svarmöguleikanum hvorki né en konur í 

15,8% tilvika. Betur má sjá hvernig þetta skiptist niður milli kynja á myndinni hér fyrir 

neðan.  
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Mynd 31- Einfaldar skila- og skiptireglur með tilliti til kyns 

Þegar mikilvægi einfaldra skila- og skiptireglna var skoðað með tilliti til aldurs fór 

hlutfallið á mikilvægi þess hækkandi með hækkandi aldri svarenda. Þeir sem eru á 

aldrinum 18 til 28 ára svöruðu í 32,3% tilvika að einfaldar skila- og skiptireglur skiptu 

mjög miklu máli í 32,3%, þeir sem eru á aldrinum 29 til 39 ára í 36,3% tilvika, þeir sem 

eru á aldrinum 40 til 50 ára í 39,9% tilvika og þeir sem eru 51 til 60 ára í 50% tilvika. 

Munurinn var ekki mikill til 50 ára aldurs en hækkaði umtalsvert þegar svarendur voru 

eldri en 50 ára. Munurinn á hæsta og lægsta hlutfallinu var því 17,7%. 

Þegar mikilvægi einfaldra skila- og skiptireglna var skoðað með tilliti til tekna var 

mismikill munur milli hópa. Lægsti tekjuhópurinn og hæsti tekjuhópurinn svaraði á 

bilinu 25% til 28,9% um að einfaldar skila- og skiptireglur skiptu mjög miklu máli. 

Sömuleiðis svaraði hæsti tekjuhópurinn, þeir sem hafa tekjur sem nema 1.600.000 kr. 

eða meira í 13,9% tilvika að einfaldar skila- og skiptireglur skipti litlu eða mjög litlu 

máli. Þeir sem höfðu tekjur á bilinu 450.000 kr. til 999.999 kr. svöruðu á bilinu 40% til 

43,6% tilvika að það skipti mjög miklu máli. Eftir það fór hlutfallið að lækka en þeir 

sem höfðu tekjur á bilinu 1.000.000 kr. til 1.599.999 kr. svöruðu á bilinu 34,5% til 

36,5% tilvika um að það skipti mjög miklu máli. Þannig er hægt að lesa úr þessu ef 

lægsta tekjubilið er tekið út að mikilvægi einfaldra skila- og skiptireglna skiptir mestu 

máli fyrir þá sem hafa lægri tekjur samanborið við þá sem hafa hærri tekjur. Munurinn 

á hæsta og lægsta hlutfallinu var því 18,6%.  

Ef munurinn er skoðaður út frá búsetu svöruðu þeir sem búa á landsbyggðinni að 

einfaldar skilareglur skipta mjög miklu máli í 42,7% til 46,9% tilvika. Aftur á móti 

svöruðu þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu sama svarmöguleika í 34,9% tilvika. 
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Mynd 32 - Einfaldar skila- og skiptireglur með tilliti til tekna 

 

5.4.7 Staðsetning 

Þegar staðsetning er skoðuð milli ólíkra hópa var munur á milli nokkurra hópa. Þeir 

aðgreiningarhópar sem ekki mældist munur á voru fjölskyldustærð, menntun, tekjur, 

aldur og búseta. Karlar svöruðu í 17,2% tilvika að staðsetning skipti mjög miklu máli 

samanborið við 24,8% kvenna. Sömuleiðis svöruðu 11,7% karla að staðsetning skipti 

litlu eða mjög litlu máli samanborið við 7,6% kvenna. Hins vegar ef skoðuð er samtalan 

á svarmöguleikunum mjög miklu máli og miklu máli er nánast enginn munur milli karla 

og kvenna eða aðeins 1,2%. 

Þeir sem versla við Útilíf og AIR svöruðu í á bilinu 27% til 30% tilvika að staðsetning 

skipti mjög miklu máli samanborið við 16,9% til 18,5% tilvika hjá þeim sem versla 

oftast hjá Sport24 og Sports Direct. Þeir sem versla oftast við H Verslun svöruðu í 

14,3% tilvika að staðsetning skipti litlu eða mjög litlu máli sem var hæsta hlutfallið 

fyrir þá svarmöguleika.  

Þeir sem versla oftast í netverslun svöruðu í 52% tilvika að staðsetning skipti mjög 

miklu eða miklu máli samanborið við 73% þeirra sem versla oftast í verslunum. Þeir 

sem versla jafn oft á báðum stöðum svöruðu í 60% tilvika að hún skipti mjög miklu eða 

miklu máli. Sömuleiðis svöruðu þeir sem versla oftast í netverslun að staðsetning skipti 

litlu eða mjög litlu máli í 16% tilvika samanborið við 5,6% tilvika hjá þeim sem versla 

oftast í verslunum. Betur er hægt að sjá hvernig þetta skiptist milli ólíkra hópa á 

myndinni hér fyrir neðan.  
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Mynd 33 - Staðsetning með tilliti til hvernig er verslað 

Þegar staðsetning er skoðuð út frá spurningu tvö var ekki munur milli aldurs, 

fjölskyldustærðar og menntunar. Karlar settu staðsetningu í efstu þrjú sætin í 26,7% 

tilvika samanborið við 18,9% kvenna. Sem er einmitt öfugt við spurningu eitt þar sem 

17,2% karla sögðu að staðsetning væri mjög mikilvæg en konur í 24,8% tilvika.  

Staðsetning er einnig mikilvægari fyrir þá sem búa á landsbyggðinni þar sem 24,5% 

þeirra settu staðsetningu í efstu þrjú sætin samanborið við 18,3% þeirra sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Ekki mældist munur milli tekna í spurningu eitt en töluverður munur mældist þegar átti 

að velja þrjá þætti í spurningu tvö. Lægsti tekjuhópurinn, þeir sem hafa tekjur á bilinu 

250.000 kr. til 449.999 kr., valdi staðsetningu í 32,7% tilvika sem var jafnframt sá hópur 

með hæsta hlutfallið af öllum tekjuhópunum. Sá hópur sem hafði lægsta hlutfallið var 

næsti tekjuhópur á eftir eða þeir sem hafa tekjur upp á 450.000 kr. til 649.999 kr. eða í 

15,3% tilvika ásamt þeim sem hafa tekjur upp á 850.000 kr. til 999.999 kr.. Munurinn 

var nokkuð óreglulegur þó svo að þeir sem hafa tekjur á bilinu 450.000 kr. til 999.999 

kr. voru með lægra hlutfall en aðrir tekjuhópar var það frekar óreglulegt. Betur má sjá 

hvernig staðsetning var valin af mismunandi tekjuhópum á myndinni hér að neðan.  
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Mynd 34 - Staðsetning verslunar með tilliti til tekna 

Þegar skoðaður er munur eftir því hvernig svarendur versla snerist það við milli 

hópanna út frá spurningu eitt. Þar var staðsetning mikilvægari fyrir þá sem versla oftast 

í verslunum síðan þeir sem versla jafn oft á báðum stöðum og þeir sem versla oftast í 

netverslun með lægsta hlutfallið. Þeir sem versla jafn oft á báðum stöðum voru með 

hæsta hlutfallið út frá spurningu 2 eða í 24,3% tilvika en þar rétt á eftir voru þeir sem 

versla oftast í netverslun eða í 24,1% tilvika. Þeir sem versla oftast í verslunum völdu 

staðsetningu í 18,2% tilvika.  

Þegar staðsetning er skoðuð út frá hvar svarendur versla yfirleitt var mjög mikill munur 

milli hæsta og lægsta hlutfallsins eða 19,2%. Þeir sem versla oftast í Altís settu 

staðsetningu í efstu þrjú sætin í 7% tilvika samanborið við 26,2% þeirra sem versla 

oftast í H Verslun. Myndin hér að neðan sýnir betur muninn milli ólíkra verslana.  
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Mynd 35 - Staðsetning verslana með tilliti til hvar oftast er verslað 

5.4.8 Útlit og framsetning 

Hvað útlit og framsetningu verslana varðar mældist aðeins munur milli kyns og hvar 

oftast er verslað. Þar með mældist ekki munur milli aldurs, menntunar, búsetu, tekna, 

hvernig er verslað og fjölskyldustærðar. Konur svöruðu í 76,3% tilvika að útlit og 

framsetning skipti miklu eða mjög miklu máli samanborið við 63,2% karla. Sömuleiðis 

svöruðu 10,4% karla að útlit og framsetning skipti litlu eða  mjög litlu máli samanborið 

við aðeins 5,5% kvenna. 

Þegar útlit og framsetning er skoðuð út frá hvar svarendur versla oftast var mikill munur 

milli ólíkra verslana. Þeir sem versla oftast í Sports Direct svöruðu í 56,9% tilvika að 

útlit og framsetning skipti miklu eða mjög miklu máli og sömuleiðis svöruðu 15,4% um 

að það skipti litlu eða mjög litlu máli. Aðeins 1,9% þeirra sem versla oftast í Sport24 

svöruðu að útlit og framsetning skipti litlu eða mjög litlu máli. Þeir sem versla oftast í 

Altís voru með hæsta samanlagða hlutfallið ef skoðaðar eru niðurstöður út frá 

svarmöguleikunum miklu máli og mjög miklu máli eða í 82,8% tilvika. Hins vegar voru 

13,8% sem svöruðu um að útlit og framsetning skipti litlu eða mjög litlu máli.  

Ekki er hægt að skoða mun út frá ólíkum hópum þegar horft er út frá spurningu 2 þar 

sem aðeins 38 svarendur eða 6,9% völdu útlit og framsetningu sem einn af þremur 

mikilvægustu áhrifaþáttunum.  

5.4.9 Markaðssetning og auglýsingar 

Markaðsetning og auglýsingar var almennt séð ekki mikilvægur þáttur en munur var á 

hinum endanum milli ólíkra hópa. Þeir hópar sem ekki mældist munur á voru hvernig 

er verslað, menntun og búseta. Þegar svör um mikilvægi markaðssetningar og 

auglýsinga eru skoðuð út frá kyni er mjög mikill munur milli kynjanna. Konur svöruðu 

í 33,7% tilvika að það skipti mjög miklu eða miklu máli, þar af voru 26,8% sem svöruðu 
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að það skipti miklu máli. Til samanburðar voru einungis 22,7% karla og þar af voru 

19,6% sem svöruðu að það skipti miklu máli. Þá voru flestar konur sem svöruðu hvorki 

né eða í 42,9% tilvika samanborið við 32,5% karla. Sömuleiðis svöruðu 42,9% karla 

að markaðssetning og auglýsingar skiptu litlu eða mjög litlu máli samanborið við 22,6% 

kvenna eins og sjá má betur á myndinni hér fyrir neðan.  

 

Mynd 36 - Markaðssetning og auglýsingar með tilliti til kyns 

Út frá fjölskyldustærð var ekki munur milli hópa út frá því að markaðssetning og 

auglýsingar skipti miklu eða mjög miklu máli. Hins vegar var munur þegar aðrir 

svarmöguleikar eru skoðaðir. Þar sem færri búa saman skiptir markaðssetning og 

auglýsingar minna máli. Hlutfallið fer lækkandi á svarmöguleikunum litlu máli og mjög 

litlu máli þar sem fleiri búa saman en á móti svöruðu fleiri hvorki né hjá þeim hópum. 

Þar sem búa einn til tveir svaraði sá hópur í 35,3% tilvika að markaðssetning og 

auglýsingar skipti litlu eða mjög litlu máli, þar sem búa þrír til fjórir í 26,9% tilvika og 

þar sem búa fimm til sex í 24,8% tilvika.  

Út frá því hvar svarendur versla oftast voru tvær verslanir sem skáru sig úr, AIR og H 

Verslun. Þeir sem versla oftast við þær verslanir svöruðu á þann veg að auglýsingar og 

markaðssetning skipti meira máli en þeir sem versla við aðrar verslanir. Þeir sem versla 

oftast við AIR svöruðu í 62,2% tilvika að það skipti miklu eða mjög miklu máli og þeir 

sem versla oftast við H Verslun í 42,86% tilvika. Aðrar verslanir voru á bilinu 13,9% 

til 24,1%.  
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Þegar þetta er skoðað út frá aldri voru tvö yngstu aldursbilin sem skáru sig úr. Út frá 

þeirra svörum má lesa að þeim finnst auglýsingar og markaðssetning mikilvægari en 

eldri þátttakendum. Þeir sem eru á aldrinum 18 til 28 ára svöruðu í 37,4% tilvika að það 

skipti miklu eða mjög miklu máli og þeir sem eru á aldrinum 29 til 39 ára í 34,3% tilvika. 

Betur er hægt að sjá muninn á myndinni hér fyrir neðan.  

 

Mynd 37 - Markaðssetning og auglýsingar með tilliti til aldurs 

Ekki er hægt að skoða mun út frá ólíkum hópum þegar horft er út frá spurningu tvö þar 

sem aðeins 17 svarendur eða 3,1% völdu góða markaðssetningu og auglýsingar sem 

einn af þremur mikilvægustu áhrifaþáttunum.  

 

 

5.4.10 Sjálfbærnistefna 

Þegar sjálfbærnistefna er skoðuð út frá ólíkum hópum mældist aðeins munur út frá kyni 

og aldri. Konur svöruðu í 52,1% hvorki né samanborið við 37,4% karla. Karlar svöruðu 

hins vegar í 36,8% tilvika um að sjálfbærnistefna skipti litlu eða mjög litlu máli 

samanborið við aðeins 16% kvenna. Konur svöruðu einnig í 30,3% tilvika um að hún 

skipti miklu eða mjög miklu máli samanborið við 22,1% karla.  

Þegar sjálfbærnistefna er skoðuð út frá aldri var yngsti og elsti aldurshópurinn sem skar 

sig úr. Þeir sem eru á aldrinum 18 til 28 ára svöruðu í 32,9% tilvika að sjálfbærnistefna 

skipti miklu eða mjög miklu máli og þeir sem eru á aldrinum 51 til 60 ár í 28,6% tilvika. 

Aðrir aldurshópar svöruðu sömu svarmöguleikum í 22% til 24% tilvika. Mesti 

munurinn var þó á hinum endanum en aðeins 16,1% þeirra sem eru á aldrinum 18 til 

28 ára ára og 18,6% þeirra sem eru 51 til 60 ára svöruðu að sjálfbærnistefna skipti litlu 
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eða mjög litlu máli. Aðrir aldurshópar svöruðu sömu svarmöguleikum í 25% til 27,4% 

tilvika.  

Ekki er hægt að skoða mun út frá ólíkum hópum þegar horft er út frá spurningu tvö þar 

sem aðeins 24 svarendur eða 4,4% völdu að verslunin starfi eftir sjálfbærnistefnu sem 

einn af þremur mikilvægustu áhrifaþáttunum. 

 

5.5 Heildarniðurstöður 
Hér verður í þessum kafla verður rannsóknarmarkmiðum og rannsóknarspurningunni 

svarað út frá þeim niðurstöðum sem komu úr megindlegu rannsókninni.  

 

5.6 Rannsóknarmarkmiðum svarað 
Sett voru markmið í upphafi rannsóknarinnar sem unnið var að og notuð sem leiðarvísir 

í gegnum rannsóknina. Rannsóknarmarkmiðunum var ætlað að dýpka 

rannsóknarspurninguna. Með þeim átti að skapa ákveðna grunnmarkhópa og hvaða 

munur það væri sem er á milli þessara markhópa. Þau rannsóknarmarkmið sem sett 

voru eru: 

• Er einhver munur á milli ólíkra hópa er varðar helstu áhrifaþætti í vali á 

íþróttavöruverslun? Ef svo er, hver er munurinn? 

• Hver er meginmunurinn á hvaða áhrifaþættir skipta mestu máli eftir þeim sem búa á 

landsbyggðinni og síðan höfuðborgarsvæðinu?  

• Hver er munurinn á fyrri rannsóknum og þessari rannsókn?  

• Hvaða munur er á milli ólíkra neytenda eftir því hvar þeir versla oftast?  

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá ólíkum hópum var enginn munur milli ólíkra 

hópa á efstu tveim áhrifaþáttunum, verði og vöruúrvali. Eftir þá tvo var það breytilegt 

hvernig röðunin var en aðeins nokkrir áhrifaþættir voru sem breyttumst milli ólíkra 

hópa, það voru áhrifaþættirnir þjónustustig, netverslun til staðar að auki og vörumerki 

í verslun. Þó er hægt að segja að lítill munur hafi verið milli ólíkra hópa og þegar það 

var munur var lítill munur milli mismunandi áhrifaþátta. Hægt er að ganga út frá 

heildarniðurstöðum rannsóknarinnar þegar út í það er farið.  

Enginn munur er á efstu fimm áhrifaþáttunum þegar horft er til þeirra sem búa á 

landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Það á við um alla röðun frá efsta til þess neðsta 

sem verður að teljast áhugaverð niðurstaða.  

Munurinn á fyrri rannsóknum og þessari rannsókn var þó nokkur ef horft er sérstaklega 

til rannsókn Deloitte (2018). Þar voru þjónusta, einfaldar skila- og skiptireglur, 
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vöruúrval og verð í efstu sætunum samanborið við þessa rannsókn. Þar með er þó 

nokkur munur milli landa bæði í röðun og hlutfallslega. Ef horft er til rannsóknar 

Deloitte (2020) var mikill munur milli fimm landa, Þýskalands, Rúmeníu, Tékklands, 

Póllands og Austurríkis. Hins vegar voru sambærilegar niðurstöður milli Frakklands, 

Ungverjalands og Búlgaríu.  

Lítill munur var á vægi mismunandi áhrifaþátta eftir því hvar neytendur versla oftast 

og voru í raun aðeins tvær verslanir sem skáru sig úr með einum áhrifaþætti hvor.  

Hins vegar var verð mun mikilvægara þeim sem versla oftast við Sport24 og Sports 

Direct. Annars var lítill munur milli ólíkra neytenda eftir því hvar þeir versla oftast.  

 

5.7 Rannsóknarspurningunni svarað 
Rannsóknarspurningin sem sett var upp í byrjun rannsóknarinnar var nokkuð opin og 

beindist að heildinni. Með rannsóknarmarkmiðunum voru síðan komnar 

undirspurningar sem var ætlað að styðja við rannsóknarspurninguna. Með því að svara 

rannsóknarspurningunni er sömuleiðis verið að uppfylla rannsóknarmarkmiðin en 

spurningin er: 

 
Hverjir eru helstu áhrifaþættir í vali neytenda á íþróttavöruverslun á Íslandi? 

 

Þeir áhrifaþættir sem skipta mestu máli eru verð, vöruúrval, að netverslun sé til staðar 

að auki, þjónustustig og vörumerki í verslun. Þeir þættir fengu allir hlutfallslega mesta 

vægi svarenda og þá var áhrifavaldurinn verð í algjörum sérflokki með 77,5% 

svarhlutfall. Að sjálfsögðu styður hver áhrifaþáttur hvern annan en ef horft er út frá 

mikilvægi eru það tvímælalaust þeir áhrifaþættir sem nefndir voru. Svarið við 

rannsóknarspurningunni er því að þeir áhrifaþættir sem skipta mestu máli í vali 

neytenda á íþróttavöruverslun á Íslandi eru verð, vöruúrval, að verslunin hafi 

netverslun til staðar að auki, þjónustustig og vörumerki í verslun. Það er þeir þættir 

sem skipta neytendur mestu máli og sem þeir nota helst til að velja á milli ólíkra 

íþróttavöruverslana. Þeir sem versla oftast við Sport24 og Sports Direct velja meira út 

frá verði sem eru einmitt markmið þeirra - að bjóða upp á hagstæð verð. Þeir sem versla 

oftast við H Verslun, AIR og Altís nefna verð ekki eins oft sem getur skýrst af því að 

þeir bjóða upp á takmarkaðra vöruúrval og bjóða ekki upp á eins ódýrar vörur og 

Sport24 og Sports Direct sem skýrist þá af ímynd þessara verslana. Út frá þeirra 

markmiðum er mikilvægt að þeir haldi verði niðri til að uppfylla væntingar 

viðskiptavina. H Verslun, AIR og Altís: eins voru þeir sem versla oftast við þá aðila 
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meira á því að markaðssetning og auglýsingar skipti meira máli en þeir sem versla á 

öðrum stöðum. Eins og fram hefur komið svöruðu þeir sem versla oftast við AIR í 

62,2% tilvika að markaðssetning og auglýsingar skipti miklu eða mjög miklu máli og 

þeir sem versla við H Verslun í 42,9% tilvika. Aðrar verslanir voru á bilinu 19,3% til 

24,1% við sömu svarmöguleika. Báðar þessar verslanir leggja mikið upp úr flottu 

markaðsefni þar sem þeir taka sjálfir myndir og myndbönd af íslensku íþróttafólki í 

fatnaði frá versluninni.  
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6 Umræður og hagnýtar tillögur  

 

Rannsóknin hefur bætt miklu við, sértaklega þegar horft er til íþróttavöruverslana þar 

sem geirinn er lítið rannsakaður á íslenskum markaði. Markmið rannsóknarinnar var að 

komast að því hvaða áhrifaþættir það væru sem skiptu mestu máli fyrir neytendur þegar 

kemur að því að velja sér íþróttavöruverslun til að stunda viðskipti við. Með þessari 

rannsókn geta verslanir séð hvað það raunverulega er sem neytendur velja út frá, hvað 

er það mikilvægasta og hvað er minna mikilvægt. Þar sem mikið púður var lagt í að 

greina niðurstöður út frá ólíkum hópum geta stjórnendur verslana séð út frá markhópi 

sínum hvað er mikilvægt og hvað ekki. Þannig geta þeir aðlagað sína stefnu út frá þeim 

áhrifaþáttum sem skiptir markhóp þeirra mestu máli. Auðvitað styður hver og einn 

áhrifaþáttur hvorn annan en hægt er að setja meira vægi á mögulega þætti sem ekki 

hefur verið hugsað nógu mikið um eða hægt er að gera betur en nú þegar er gert.  

Umhverfi íþróttavöruverslana og verslana í heild er sífellt að breytast og þróast. 

Mikilvægi netverslana er svarað í þessari rannsókn og eru þær orðnar mjög mikilvægur 

áhrifaþáttur í vali neytenda á íþróttavöruverslun. Það er nokkuð ljóst að verslanir sem 

ekki hafa netverslun að auki þurfa að færast nær þeirri stefnu þar sem í dag er þetta ekki 

einungis nýr söluvettvangur fyrir verslanir heldur einnig ákveðin þjónusta sem verið er 

að bjóða neytendum upp á. Netverslanir auðvelda einnig neytendum við 

verðsamanburð milli ólíkra verslana þar sem þeir geta skoðað margar ólíkar verslanir á 

sama tíma og borið saman verð sem var einmitt sá þáttur sem skipti mestu máli. Ekki 

er langt síðan að íþróttavöruverslanir fóru í að setja upp netverslanir sem viðbót við 

verslanir fyrirtækisins. Það verður fróðlegt að sjá hvaða þróun verður á netverslunum á 

íslenskum íþróttavörumarkaði. Sértaklega þar sem alltaf verður auðveldara fyrir 

íslenska neytendur að versla af erlendum netverslunum og eru þær orðnar ágætur hluti 

af þeirri samkeppni sem fyrir er á markaðnum. Íslenskar verslanir þurfa því að leggja 

áherslu á þennan þátt og jafnvel meira en gert er í dag. 

Að verslanir hafi netverslun að auki er ekki bara mikilvægt út frá þeim sem versla oftar 

í hefðbundnum verslunum heldur einnig þeim neytendum sem versla jafn oft á báðum 

stöðum og þeim sem versla oftar á netinu. Þessi rannsókn sýnir að gríðarlega mikilvægt 

er að verslanir sem ekki hafa netverslun í dag geri það sem fyrst þar sem hún snertir 

marga fleti. Hún mun að öllum líkindum opna dyr fyrir nýja viðskiptavini. Það getur 

verið stórt stökk fyrir fyrirtæki að innleiða slíkan rekstur. Hins vegar er það 

tvímælalaust mikilvægt að þau fyrirtæki sem hafa fjármagn og auðlindir til að fara í þá 
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vegferð að huga að því í náinni framtíð. Ef horft er til rannsóknar Deloitte (2020) versla 

38,6% neytenda í Þýskalandi oftast á netinu en í þessari rannsókn sögðust 27,6% versla 

oftast á netinu og 22,8% jafn oft á netinu og í verslun. Það er því ágætis markaður fyrir 

netverslanir, bæði sem söluvettvangur en einnig fyrir neytendur til að skoða hvað 

verslunin hefur upp á að bjóða. 

Niðurstöður um mikilvægi staðsetningar mældist fremur lág í samanburði við aðra 

áhrifaþætti. Þar sem áhrifaþáttum var raðað eftir mikilvægi var staðsetning í sjötta sæti 

af ellefu áhrifaþáttum. Staðsetning getur verið mjög opin út frá því hvað er góð 

staðsetning og hvað er slæm staðsetning. Rannsókn Hanses, Flemming og Solgraad 

(e.d) þar sem rannsakað var sambandið milli verðs og staðsetningar sýndu niðurstöður 

að fjarlægð hefur neikvæð áhrif á val neytenda á verslun. Staðsetning skipti því miklu 

máli þar sem neytendur ferðast síður langar vegalengdir til að kaupa sér ákveðinn hlut 

jafnvel þótt verðið sé hagstæðara. Þó voru áhrifin jákvæðari ef niðurstöðurnar voru 

reiknaðar sem kostnaðarhlutfall af ráðstöfunartekjum og ef mikið magn væri keypt í 

hverri ferð. Rannsóknin er þó gerð í Danmörku þar sem neytendur þurfa að ferðast 

tímafrekari leiðir til að heimsækja verslanir. Hægt er að gefa sér að staðsetning skipti 

mögulega meira máli þar en á Íslandi og þá sérstaklega ef litið er til 

höfuðborgarsvæðisins þar sem um styttri og greiðari vegalengdir er að ræða til að fara 

í verslanir. Að auki eru stærstu íþróttavöruverslanir landsins nánast allar staðsettar 

frekar miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, annað hvort í verslunarmiðstöðvum og 

kjörnum eða í stuttri fjarlægð frá þeim. Þar með getur vægi mikilvægi staðsetningar 

skipt neytendur minna máli. Einnig segja Kotler og Armstrog (2010) að staðsetning sé 

einn af lykilþáttunum til að ná árangri í smásölu sem er að mörgu leiti rétt. En 

rannsóknin sýnir að neytendur er frekar tilbúnir að ferðast lengri vegalengd til að sækja 

lægra verð, meira vöruúrval, betri þjónustu og vörumerki í verslun svo dæmi séu tekin.  

Niðurstöðurnar sýna að verð er án efa sá þáttur sem skiptir mestu máli. Rannsókn 

Rakuten (2013) og NPD (e.d) sýna báðar að verð skiptir neytendur mjög miklu máli 

sem styður þessa rannsókn. Hins vegar ef horft er til fyrri rannsókna Deloitte (2018) 

hefur verð töluvert minna vægi en aðrir þættir í þeirri rannsókn. Frá rannsókn Deloitte 

(2020) sem náði til fleiri landa mældist verð og vöruúrval í efstu tveimur sætunum hjá 

neytendum sem búa í Frakklandi, Rúmeníu, Ungverjalandi og Búlgaríu. Til 

samanburðar mældist verð í þriðja sæti yfir mikilvægustu áhrifaþættina í vali þýskra 

neytenda á íþróttavöruverslun. Þannig getur þetta verið mismunandi eftir neytendum 

eftir því í hvaða landi þeir búa í.  
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Það er ljóst hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli og miðað við fyrri rannsóknir 

sem fjallað var um var áhugavert að sjá þann mun sem sást í samanburði við þessa 

rannsókn. Hvað veldur þessum mun er ekki hægt að fullyrða um. Stærsti munurinn er 

mögulega sá að rannsóknirnar eru gerðar í öðrum löndum og mögulega er munurinn 

bara svona mikill milli landa og þar með ólíkra neytenda. En það veltur allt á 

neytandanum sjálfum og mati hans á hvað mikilvægast er fyrir honum.  

Ánægja viðskiptavina skapast ef fyrirtæki fullnægir þörfum viðskiptavinarins. Þeir 

viðskiptavinir eru einnig mun líklegri til að mæla með fyrirtækinu við aðra ef þeir eru 

ánægðir. En ánægðir viðskiptavinir eru einnig mun líklegri til að halda tryggð við 

fyrirtækið eða með öðrum orðum skapast viðskiptavinatryggð. Ef fyrirtækið leggur 

markvisst áherslu á þá áhrifaþætti sem skipta mestu máli er það mun líklegra til að 

skapa viðskiptavinatryggð við viðskiptavini sína og sérstaklega ef það gerir það betur 

en aðrir samkeppnisaðilar og skilar það sér í ánægðum viðskiptavinum. Eins og Kotler 

og Armstrong (2010) benda á er orsakasamhengi milli ánægðra viðskiptavina og betri 

afkomu fyrirtækja. Ef fyrirtæki leggja áherslu á þá þætti sem skipta neytendur miklu 

máli er hægt að segja að ef fyrirtæki standa undir þeim væntingum sem 

viðskiptavinurinn leggur á þá út frá þeim áhrifaþáttum sem skipta mestu máli eru mun 

meiri líkur á því að ánægður viðskiptavinur gangi út úr versluninni en óánægður.  

Þegar neytendur velja sér verslun eru það ekki bara þeir áhrifaþættir sem teknir voru 

fyrir í þessari rannsókn heldur einnig allir þeir landfræðilegu, sálfræðilegu, 

lýðfræðilegu og atferlisbreytur sem spila inn í. Þær breytur eru að hluta til hluti af 

samfélaginu og menningunni. Það er einnig nauðsynlegt að verslanir skilgreini þær 

breytur sem áhrifaþætti við val á verslun ásamt þeim þáttum sem teknir voru fyrir í 

rannsókninni sjálfri. Þeir þættir eru mjög mikilvægir og verður að hafa þá í huga þegar 

verið er að skoða stefnubreytingar.  

Við kaupákvörðunarferli neytenda koma flestir þeir áhrifaþættir fram sem teknir voru 

fyrir í rannsókninni. Meðal annars vegna þess að neytendur leggja meiri tíma og 

fyrirhöfn í kaup á íþróttavörum en til að mynda staðlaðar vörur eins og mjólk og brauð. 

Val neytenda á íþróttavöruverslun byrjar í kaupákvörðunarferlinu þar sem neytandinn 

hefur einhverja þörf fyrir að eignast ákveðinn hlut. Út frá því fer hann í upplýsingaleit 

þar sem neytandinn skoðar hvar hann getur uppfyllt þörf sína sem getur verið breytilegt 

eftir neytendum. Þar koma nokkrir áhrifaþættir inn eins og að verslunin hafi einnig 

netverslun, auglýsingar frá versluninni, vöruúrval og verð svo dæmi séu tekin. Það 

gefur neytandanum ákveðna mynd af þeim valmöguleikum sem eru í boði sem hann 
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svo velur úr. Við það er hann að velja sér ákveðna verslun til að stunda viðskipti við út 

frá þeim áhrifaþáttum sem hann telur vera sér mikilvægastir. Hann metur síðan kaupin 

eftir þau og veltur upp hvort að hann sé ánægður með þau eða ekki. Það er gott að skilja 

feril neytenda út frá áhrifaþáttunum og út frá því hvað þeir meta mikilvægt. Þeir byrja 

meðal annars strax þar að meta valmöguleikana út frá áhrifaþáttunum. 

Þær verslanir sem flestir versla við miðað við þessa rannsókn eru Sport24 og Sports 

Direct og er þó nokkur munur á þeim verslunum og öðrum. Eins og fram hefur komið 

eru markmið þeirra að bjóða upp á breitt úrval og góð verð. Það kemur því kannski ekki 

á óvart að flestir versli við þessar verslanir þar sem þeir tveir þættir eru einmitt þeir 

þættir sem skipta mestu máli þegar kemur að því að velja sér íþróttavöruverslun til að 

stunda viðskipti við. Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar sem er frekar 

jákvætt. Það sem styður það enn frekar er að bæði þessi fyrirtæki skila góðum 

rekstrarhagnaði ef horft er til ársins 2020. Það sannar það að vel er hægt að reka slíkar 

verslanir með hagnaði út frá áherslum á þá áhrifaþætti.  

Það kemur á óvart hvað sjálfbærni skiptir neytendur litlu máli en miðað við þróunina í 

heiminum gagnvart sjálfbærni mun það að öllum líkindum fylgja inn sem  krafa frá 

neytendum að verslanir hafi sett sér sjálfbærnistefnu og vinni markvisst að henni í 

náinni framtíð. Sjálfbærni er eitthvað sem allir þurfa að tileinka sér og verður fróðlegt 

að sjá hvernig þróunin í sjálfbærnimálum verður hjá íþróttavöruverslunum á næstu 

árum. Einnig út frá því að fataiðnaðurinn stendur undir 10% af öllum mannlegum 

útblæstri í heiminum. Mögulega mun verða meiri vitundarvakning hjá neytendum 

gagnvart þessu. Það muni síðan mögulega leiða af sér meiri kröfu frá neytendum að 

íþróttavöruverslanir bjóði upp á fatnað gerðan úr endurunnum efnum eða meiri gæðum 

þannig að hann endist lengur. Það verður því fróðlegt að sjá þróunina í þessum málum 

næstu árin.  

Helstu kostir og styrkleikar þessarar rannsóknar er að hún beinist að mjög þröngum 

markaði og er aðeins verið að rannsaka út frá íþróttavöruverslunum. Þar með getur hún 

reynst áreiðanlegri fyrir stjórnendur íþróttavöruverslana en ella. Einnig er hún gerð með 

það að leiðarljósi að bera saman ólíkar verslanir út frá þeirra markmiðum og áherslum 

bæði til að sannreyna niðurstöðurnar og einnig til að stjórnendur geti betur borið saman 

markmið og áherslur ólíkra verslana út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Þegar stjórnendur horfa á niðurstöður þessarar rannsóknar þurfa þeir fyrst að gera sér 

grein fyrir þeim markhópi sem þeir leggja áherslu á, ásamt því að skilgreina markmið 

og ímynd fyrirtækisins. Ef ímynd verslunarinnar er ákveðin þarf að huga að henni í takt 
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við hvernig stjórnendur ætla að aðlaga reksturinn að þeim áhrifaþáttum sem þeir ætla 

að leggja meiri áherslu á, skoða hvað þeir eru að gera og hvar þeir standa í þeim 

áhrifaþáttum sem rannsakaðir eru í þessari rannsókn. Þeir þurfa einnig að skoða hvar 

samkeppnisaðilar fyrirtækisins standa gagnvart þessum áhrifaþáttum.  

Stjórnendur og fyrirtæki þurfa að leggjast í ákveðna rannsóknarvinnu á markaðnum og 

þeirri samkeppni sem er til staðar. Nú til dags er samkeppnin ekki bara innlendur 

markaður heldur einnig erlendar netverslanir. Þær hafa opnað fyrir íslenskan markað 

og hefur aldrei verið auðveldara fyrir íslenska neytendur að versla af erlendum 

netverslunum. Stjórnendur verslana þurfa að taka það með í rannsóknarvinnu sína hvað 

samkeppnisaðilarnir aðhafast og hvað ekki. Ef fyrirtækið er til að mynda að bjóða besta 

verðið á markaðnum er engin ástæða að breyta því. Þá þurfa þeir hins vegar að skoða 

þá þætti sem þeir standa sig verr í miðað við samkeppnina. Úr því geta verslanir ákveðið 

hvað þær ætla að gera og hvernig þær fara að því og að lokum innleiða þá stefnu inn í 

fyrirtækið. Aðgreining verslunarinnar er einnig eitthvað sem verður að huga að. Kotler 

og Armstrong (2010) fjalla um aðgreiningu á þann veg að fyrirtæki eða verslanir þurfa 

að skara fram út og halda ákveðinni sérstöðu á markaðnum þannig að þau nái sem 

bestum árangri. Hægt er að aðgreina sig út frá ótal þáttum en ef horft er til 

áhrifaþáttanna sem skipta mestu máli er ákjósanlegt að huga að þeim í bland við aðra 

þætti.  

Fyrst og síðast er mikilvægt að verslanir geti sýnt fram á jákvæða arðsemi þegar kemur 

að því að aðlaga reksturinn að þeim áhrifaþáttum sem fyrirtækið ætlar að breyta og 

innleiða eða með öðrum orðum, þetta þarf að vera framkvæmanlegt.  
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7 Takmarkanir 

Takmarkanir við gerð þessarar rannsóknar var meðal annars úrtaksaðferðin, en 

með hentugleikaúrtaki er ekki hægt að alhæfa eða yfirfæra niðurstöður með eins 

áreiðanlegum hætti á þýðið en ella, ef notast hefði við slembiúrtaksaðferð. 

Hlutfall kynjanna er einnig vert að minnast á en aðeins rúmlega 30% svarenda voru 

karlar á móti 70% konum, ásamt því að við nokkrar bakgrunnsspurningarnar náðist ekki 

marktæk svörun frá nokkrum hópum sem gerir það að verkum að ekki er hægt að greina 

þann hóp í samanburði við aðra hópa innan aðgreiningarinnar. Könnuninni var dreift í 

gegnum kostaðar auglýsingar á samfélagsmiðlinum Facebook. Það getur leitt það af sér 

að þátttakendur gætu í einhverjum tilfellum svarað könnuninni af handahófi eða með 

því að svara meðvitað rangt. Ekki var hægt að bera þessa rannsókn saman við fyrri 

innlendar rannsóknir þar sem þær voru ekki til staðar.  

Út frá samanburði við rannsóknir Deloitte greindu þeir ekki niðurstöður út frá 

bakgrunnsspurningum og var því ekki hægt að bera saman niðurstöður við rannsókn 

Deloitte út frá bakgrunnsspurningum.  
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8 Lokaorð 

Sá lærdómur sem rannsakandi fékk úr heimi neytendahegðunar í íþróttavöruverslunum 

og út frá niðurstöðum er hversu yfirgnæfandi áhrifaþátturinn verð hefur. Sömuleiðis 

hvað netverslanir hafa raunverulega mikinn áhrifamátt og hafa, samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar, meira vægi heldur en þjónusta. Það má álykta sem svo 

að netverslun sé orðinn stór hluti af þjónustu þar sem neytendur geta sparað sér tíma 

með því að skoða úrvalið sem verslunin hefur upp á að bjóða á netinu áður en farið er 

í verslunina. Sömuleiðis gerir netverslun neytendum kleift að gera verðsamanburð milli 

ólíkra verslana á einfaldari hátt en að fara á milli verslana sem styður þar með enn meira 

áhrifamátt verðs, vöruúrvals og hvaða vörumerki er að finna í versluninni. 

Þær rannsóknir sem hægt væri að gera í kjölfarið á þessari væri að rannsaka meira 

markaðinn, gera frekari greiningu á ólíkum verslunum og gera rannsókn á 

viðskiptavinum þeirra. Betur væri þá hægt að sjá hversu meðvitaðir hver og einn 

markhópur er gagnvart hverjum áhrifaþætti fyrir sig miðað við áherslur og markmið 

verslunarinnar ásamt því að greina hvernig neytendur sækja sér þær upplýsingar þegar 

verið er að velja sér íþróttavöruverslun til að stunda viðskipti við.  

Þær verslanir sem eru á markaðnum er ólíkar, sumar leggja meiri áherslu á eitthvað sem 

önnur verslun leggur  minni áherslu á. Ef markaðurinn er greindur betur og þær 

verslanir sem á honum starfa er betur hægt að sjá hvernig hver og ein verslun starfar og 

hver þeirra stefna er gagnvart áhrifaþáttunum. Til að mynda eftir stutta athugun er þó 

nokkur verðmunur milli ólíkra verslana sem er áhugavert í ljósi þess hvað þátttakendur 

þessara rannsóknar lögðu fram. Áhugavert væri að sjá hversu meðvitaðir neytendur 

hverrar verslunar fyrir sig eru gagnvart hverjum áhrifaþætti fyrir sig. Þar með er betur 

hægt að skoða hvað góð verð, þjónusta, staðsetning og vöruúrval er fyrir þeim svo 

dæmi séu tekin.   

Með þessari rannsókn vonar rannsakandi að niðurstöðurnar geti nýst stjórnendum 

fyrirtækja á íþróttavörumarkaði en einnig öðrum verslunum í svipuðum geirum.  

  



 

84 
 

9 Heimildaskrá 

Altís. (e.d.). Um Altis – Altis verslun. https://altis.is/um-altis/ 

Ánægjuvogin. (e.d.). Stjórnvísi. https://www.stjornvisi.is/is/anaegjuvogin 

Baldur Arnarson. (2021, 5. febrúar). Morgunblaðið—Sport 24-verslanirnar veltu 

tæpum milljarði árið 2020. 

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/grein/1772594/ 

Baxter, K., & Sedley, A. (2015). Understanding your Users (2. útg.). 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/convenience-

sampling 

Brosdahl, D. J. C., & Carpenter, J. M. (2010). Consumer Knowledge og the 

Environmental Impacts of Textile and Apparel Production, Concern for the 

Enviromental, and Environmentally Friendly Consuption Behavior. 

https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/JTATM/article/view/854/730 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4. útg.). Oxford University Press. 

https://www.academia.edu/30520568/Social_Research_Methods_4th_Edition

_by_Alan_Bryman_pdf 

Cengiz, E. (2010). MEASURING CUSTOMER SATISFACTION:  MUST OR NOT? 

Journal of Naval Science and Engineering. shorturl.at/ehoOP 

Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management 

(CRM): People, process and technology. Business Process Management 

Journal, 9(5), 672–688. https://doi.org/10.1108/14637150310496758 

Cuncic, A. (2021, 31. júlí). Understanding Internal and External Validity. Verywell 

Mind. https://www.verywellmind.com/internal-and-external-validity-4584479 



 

85 
 

Curasi, C., & Kennedy, K. (2002). From prisoners to apostles: A typology of repeat 

buyers and loyal customers in service businesses. Journal of Services 

Marketing, 16, 322–341. https://doi.org/10.1108/08876040210433220 

Dansport. (e.d.). Um okkur – SPORT24 OUTLET. Sótt 3. desember 2021, af 

https://www.dansport.is/um-okkur/ 

Dansport ehf. (2021). Ársreikningur Dansport ehf 2020. 

Deloitte. (2018). Sports Retail Study 2018- Findings from a German consumer 

survey. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-

business/Deloitte_Sportmarktstudie2018.pdf 

Deloitte. (2020). Sport Retail Study 2020—Findings from a Central European 

consumer survey. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/consumer-

business/Publications/deloitte_sports-retail-survey-2020.pdf 

Dr. Nilesh B., G. (2013). International Journal of Research In Humanities and Social 

Sciences. Humanities and Social Sciences, 1(2), 6. 

Farias, S., Aguiar, E., & Melo, F. (2014). Store Atmospherics and Experiential 

Marketing: A Conceptual Framework and Research Propositions for An 

Extraordinary Customer Experience. International Business Research, 7. 

https://doi.org/10.5539/ibr.v7n2p87 

Frasers. (e.d.). https://frasers.group/ 

Fætur Toga. (e.d.). Um Okkur. Fætur Toga.  https://faeturtoga.is/um-okkur/ 

Griffin, J. (2002). Customer loyalty: How to earn it, how to keep it (New and rev. ed). 

Jossey-Bass. 

H Verslun. (e.d.). Um okkur. H Verslun. https://www.hverslun.is/is/um-okkur 



 

86 
 

Hana, T. (2009). The buying decision process and types of buying decision behaviour. 

Academia, 2(4), 8. 

Hansen, T., Cumberland, F., & Solgaard, H. S. (2004). How the measurement of store 

choice behaviour moderates the relationship between distance and store choice 

behaviour. University of Southern Denmark Research Output. 

https://core.ac.uk/download/pdf/50684972.pdf 

Hariyadi, S., Ningsih, A., & Away, J. L. (2018). The Effect Of Effect Of Store Image 

And Store Location On Purchase Decision And Customer Loyalty Of Modern 

Retails In The City Of Samarinda. International Journal of Scientific and 

Technology Research, 7(9), 5. 

Howell, B. (2021, 27. ágúst). Top 7 Most Polluting Industries. The Eco Experts. 

https://www.theecoexperts.co.uk/blog/top-7-most-polluting-industries 

Icepharma. (2021, 16. febrúar). H Verslun opnar endurbætta vefverslun með 

heimsþekkt vörumerki—Vísir. visir.is. https://www.visir.is/g/20212073714d 

Insitetrack. (2013, 10. september). Price is the most important factor for consumers. 

Insitetrack. https://www.insitetrack.com/price-is-the-most-important-factor-

for-consumer-shopping-globally/ 

Íslensk nútímamálsorðabók. (e.d.). https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/28222 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Pearson Education. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (Alþjóðleg útgáfa). 

Pearson Education. 

Kristinn Ingi Jónsson. (2018, 14. febrúar). Eignast rekstur Sports Direct á Íslandi—

Vísir. visir.is. https://www.visir.is/g/20181651880d 

Peter, P., & Olson, J. C. (2009). Consumer Behavior & Marketing Strategy (9th útg.). 

McGraw-Hill Irwin. 



 

87 
 

Rajak, H. (2020, 31. maí). Consumer Behavior & Lifestyle Marketing—Hmhub. 

https://hmhub.me/consumer-behavior-lifestyle-marketing/ 

Ramya, N., & Ali, Dr. S. M. (2016). Factors affecting consumer buying behavior. 

Rannsóknasetur Verslunarinnar. (2021). Árið í verslun—Kauphegðun Ísland 2020. 

https://ab670be8-b32a-43d1-995f-

810d402f1fbd.filesusr.com/ugd/864c7e_1c64b67923b94b8a80482d414600a1

99.pdf 

Ritstjórn Fréttablaðsins. (2019, 7. nóvember). Það borgar sig að líta inn hjá 

SPORT24. https://www.frettabladid.is/kynningar/a-borgar-sig-a-lita-inn-hja-

sport24/ 

Ritstjórn Fréttablaðsins. (2021, 8. febrúar). Splunkunýtt SPORT24 OUTLET á 

Smáratorgi. https://www.frettabladid.is/kynningar/splunkunytt-sport24-outlet-

a-smaratorgi/ 

Ritstjórn Viðskiptablaðsins. (2021, 9. apríl ). Útilíf frá Högum til nýrra eigenda—

Viðskiptablaðið. http://www.vb.is/frettir/utilif-fra-hogum-til-nyrra-

eigenda/167803/ 

Roggeveen, A. L., Grewal, D., & Schweiger, E. B. (2019). The DAST Framework for 

Retail Atmospherics: The Impact of In- and Out-of-Store Retail Journey 

Touchpoints on the Customer Experience | Elsevier Enhanced Reader. 

Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.11.002 

S4S. (e.d.). Verslanir S4S. https://s4s.is/s4s/verslanir 

S4S ehf. (2021). Ársreikningur S4S ehf. 2020. 

Skóstar ehf. (2021). Ársreikningur Skóstar ehf. 2020. 

Smáralind. (e.d.). Nike AIR stækkar. Smáralind. 

https://www.smaralind.is/frettir/frett/nike-air-staekkar 



 

88 
 

Solomon, M. R. (Ritstj.). (2006). Consumer behaviour: A European perspective (3rd 

ed). Financial Times/Prentice Hall. 

Sports Direct. (e.d.). About Us Old | SportsDirect.com.  

https://is.sportsdirect.com/obsoletecspages/aboutusold 

Sportsdirect ehf. (2021). Ársreikningur Sportsdirect ehf. 2020. 

Sportver ehf. (2021). Ársreikningur Sportver ehf 2020. 

The NPD Group. (e.d.). Eighty-Five Percent of Consumers Say the Price Needs to Be 

Right Before They Shop, Reports NPD. PRWeb. 

https://www.prweb.com/releases/2012/4/prweb9438346.htm 

Útilíf. (e.d.). Útilíf—Íþrótta og útivistarbúð. https://www.utilif.is/about 

 
  



 

89 
 

10 Viðaukar 

Undir viðauka má finna spurningakönnunina sem lögð var fram fyrir þessa rannsókn. 

 

10.1 Spurningakönnun  
 

Ágæti þátttakandi  

Þessi spurningakönnun er hluti af BS ritgerð við Háskólann á Bifröst.   

Markmið rannsóknarinnar er að kanna helstu áhrifaþætti í vali neytenda á 

íþróttavöruverslun. 

Ásamt því að gerður verður samanburður milli ólíkra hópa og skoðað hvort einhver 

munur sé þar á. 

Vinsamlega athugaðu að þú ert ekki skyldugur til að svara einstökum spurningum eða 

spurningakönnuninni í heild sinni, þó er þátttaka þín vel þegin. Ekki verður hægt að 

rekja svör til þátttakenda og fullum trúnaði er heitið.  

Það tekur um 3-4 mínútur að svara könnuninni.  

Leiðbeinandi verkefnisins er Vera Dögg Höskuldsdóttir  

Ekki hika við að senda mér fyrirspurn ef spurningar vakna varðandi könnunina á 

netfangið : juliuso19@bifrost.is 

 

Þegar kemur að því að velja íþróttavöruverslun til að stunda viðskipti við, hversu miklu 

máli skipta eftirfarandi þættir þig? Frá mjög miklu máli til mjög litlu máli.  

Athugaðu að aðeins er hægt að velja einn reit við hvern þátt og það verður að haka við 

alla þætti til að komast á næstu síðu. 

 

 

Staðsetning Mjög 

miklu 

máli 

Miklu 

máli 

Hvorki 

né 

Litlu 

máli 

Mjög 

litlu 

máli 

Veit 

ekki / vil 

ekki 

svara 

Vöruúrval       

Vörumerki í 

verslun 

      

Þjónusta       

Verð       

Markaðssetning / 

auglýsingar? 

      

Netverslun til 

staðar 

      

Útlit og 

framsetning 

aðlaðandi 

      

Fjöldi útubúa       

Sjálfbærnistefna       

Skila- og 

skiptiréttur 

einfaldur 
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Af eftirfarandi áhrifaþáttum að neðan, hvaða þrír (3) þættir skipta þig mestu máli í vali 

á íþróttavöruverslun.  

Athugaðu að hér getur þú valið þrjá þætti. 
A) Staðsetning verslunar 

B) Vöruúrval 

C) Vörumerki í verslun  

D) Þjónustustig 

E) Verð 

F) Góð markaðssetning/auglýsingar 

G) Netverslun til staðar að auki 

H) Útlit og framsetning verslunarinnar aðlaðandi 

I) Verslunin er með fleiri en eina verslun 

J) Verslunin starfar eftir sjálfbærnistefnu 

K) Verslunin er með einfaldar reglur um skila- og skiptirétt. 

L) Vil ekki svara 

 

 

Bakgrunnsspurningar 

Kyn? 

A) Karl 

B) Kona 

C) Annað 

Aldur? 

A) 17 ára og yngri 

B) 18 til 25 ára 

C) 26 til 32 ára  

D) 33 til 39 ára  

E) 40 til 46 ára  

F) 47 til 53 ára 

G) 54 til 60 ára  

H) 61 til 67 ára 

I) 68 ára og eldri  

Hvar á landinu býrð þú? 

A) Höfuðborgarsvæðinu 

B) Reykjanesi 

C) Suðurlandi 

D) Austurlandi 

E) Norðurlandi 

F) Vestfjörðum 

G) Vesturlandi 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

A) Grunnskólapróf 

B) Stúdent 

C) Iðnmenntun 

D) Grunnnám á Háskólastigi (BS / BA / BEd) 

E) Framhaldsnám á Háskólastigi (MS / MA / MBA) 

F) Doktorsnám 
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Hvað búa margir á heimilinu þínu að þér meðtöldum/taldri 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

F) 6 

G) 7+ 

Hverjar eru samanlagðar tekjur heimilisins eftir skatt að meðaltali á mánuði? 

A) 0 til 199.999  kr.  

B) 200.000  kr. til 399.999  kr.  

C) 400.000  kr. til 599.999  kr.  

D) 600.000  kr. til 799.999  kr.  

E) 800.000  kr. til 999.999  kr. 

F) 1.000.000  kr. til 1.249.000  kr.  

G) 1.250.000  kr. til 1.599.000  kr. 

H) 1.600.000  kr. eða meira  

 

Hvort verslar þú oftar í netverslun eða ferð í verslunina? 

A) Netverslun 

B) Verslun 

C) Jafn oft 

 

Hvaða verslun verslaru oftast við? 

A) Sports Direct 

B) Sport24  

C) Útilíf 

D) Músík og Sport 

E) WOD Búðin 

F) Miðherji 

G) Sportbær 

H) Sportver 

I) Altís 

J) AIR 

K) Adidas.is 

L) H Verslun 

M) Axeló 

N) Stúdíó Sport 

O) Fjarðasport 

P) River 

Q) Siglósport 

R) Útisport 

S) Borgarsport 

T) Sportval 

U) Sportís 
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V) Annað? _______________ 

 

 

 


