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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna viðskiptaryggð, auglýsingaeftirtekt og hvaða áhrif 

tryggð hefur á auglýsingaeftirtekt. Ásamt því verður skoðað hvað það er sem einkennir trygga 

viðskiptavini á markaði matvöruverslana.  

 Rannsóknin skiptist upp í megindlega og eigindlega, þar sem rannsakandi gerði bæði 

spurningakönnun ásamt því að taka viðtöl. Megindlega rannsóknin var spurningakönnun sem 

búin var til í forritinu Microsoft Forms og henni var svo dreift víða um land á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Rannsakandi dreifði könnuninni á handahófi á bæjarhópa um 

land allt. Í heildina svöruðu 206 einstaklingar.  

 Eigindlega rannsóknin fór þannig fram að rannsakandi tók viðtal við fimm 

einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að starfa hjá matvöruverslunum, allir viðmælendurnir 

voru annað hvort stjórnendur eða störfuðu hjá markaðsteyminu. Viðtölin voru hálfopin. Þrír 

af þeim stjórnendum sem tekin voru viðtöl við starfa í verslunum sem eru með þeim stærstu á 

markaðnum í dag og eru með mikla markaðshlutdeild. Hinar tvær matvörubúðirnar eru 

töluvert minni en hinar þrjár og eiga það sameiginlegt að hafa verið lengi starfandi og eru 

með sterkan og tryggan viðskiptahóp. Sendur var tölvupóstur á stjórnendur og markaðstjóra 

þessara fimm verslana með kynningu á rannsókninni og þeir beðnir að taka þátt í henni með 

því að veita viðtöl. 

Helstu niðustöður voru þær að neytendur eru oftar en ekki tryggir sinni 

matvöruverslun. Einnig benda þær til þess að konur eru tryggari neytendur á markaði 

matvöruverslana en karlar, ásamt því að eldri neytendur eru tryggari en yngri neytendur.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að helstu ástæður viðskiptatryggðar á markaði 

matvöruverslana eru staðsetning, verð og úrval. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að meirihluti 

neytenda sjá auglýsingar mjög víða. Þeir auglýsingastaðir sem könnunin leiddi í ljós að væru 

eftirtektarmestir eru: sjónvarp, samfélagasmiðlar, vefsíður, útvarp og auglýsingaskilti 

(auglýsingastaðirnir eru raðaðir upp eftir vinsældum). Niðurstöðurnar bentu einnig á það að 

auglýsingaeftirtekt á samfélagsmiðlum er lang mest hjá yngri neytendum (20-40 ára) og eftir 

því sem neytendur eldast þá eykst eftirtekt auglýsinga í sjónvarpi og í tímaritum og 

dagblöðum. Niðurstöður viðtalanna sem rannsakandi tók leiddi í ljós hversu mikið 

matvörubúðir á Íslandi (alla vega þessar stærstu) spá mikið í viðskiptatryggð neytenda og 

auglýsingaeftirtekt. Allar stærstu verslanirnar gera annað hvort sínar eigin rannsóknir á 
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tryggð viðskiptavina sinna eða fá hjálp frá háskólum landsins. Með rannsóknum þeirra skoða 

þeir tryggð neytenda, eftirtekt auglýsinga, ánægju og margt fleira.  

 

Lykilorð: Viðskiptatryggð, auglýsingaeftirtekt, áhrif auglýsinga, sannfæring í auglýsingum, 

neytendahegðun, langtíma viðskiptasamband, stjórnun viðskiptatengsla.  
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1. Inngangur 
 

1.1. Lýsing á viðfangsefni 

Matvara er nauðsynjavara og allir íbúar landsins þurfa á vörum og þjónustu matvöruverslana 

að halda. Því er markaðurinn hér á landi með stóran viðskiptahóp og er mikið af fjölbreyttum 

matvöruverslunum í boði fyrir neytendur. Fyrirtæki átta sig á því hversu mikilvægt er fyrir þau 

að auglýsa sig á þessum samkeppnisharða markaði. Því er ekki nóg að auglýsa vörur sínar og 

þjónustu og halda það að það dugi til að ná til neytandans. Auglýsingar í dag eru stór partur af 

daglegu lífi fólks svo mikilvægt er fyrir fyrirtæki að kynna vörur sínar og þjónustu á sem 

eftirminnilegastan hátt.  

 Til þess að fyrirtæki séu arðbær á hörðum samkeppnismarkaði líkt og markaður 

matvöruverslana er þurfa þau á tryggum viðskiptavinum á að halda. Viðskiptatryggð er einn af 

mörgum þáttum sem fær viðskiptavini til þess að snúa aftur og endurtaka viðskipti sín við 

eftirfarandi fyrirtæki. Það eru mikil verðmæti fyrir fyrirtæki að vera með langtíma og trygga 

viðskiptavini, því með langtíma viðskiptavinum erum við með hóp viðskiptavina sem koma 

aftur og aftur að kaupa vörur og þjónustu (Timm, 1999). 

 Neytendur þurfa að geta aðgreint á milli vörumerkja á mörkuðum. Líkt og markaði 

matvöruverslanna eru vörumerkin matvöruverslanir, þá þurfa neytendur að geta aðgreint á milli 

matvöruverslana. Það að neytandinn þekkir vörumerkin á markaðnum er mjög mikilvægt vegna 

þess að það skiptir hann miklu máli þegar kemur að því að kaupa vörur og þjónustu, því er 

mikilvægt fyrir matvöruverslanir að kynna sig vel fyrir neytendum (L.K. Keller, 2008). 

 

1.2. Rannsóknarspurning og tilgátur 
 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hversu mikil eftirtekt er hjá íslenskum 

neytendum á markaði matvöruverslana. Matvara er nauðsynjavara og allir íbúar landsins þurfa 

á vörum og þjónustu matvöruverslana að halda, því er markaðurinn hér á landi með stóran 

viðskiptahóp og er mikið af fjölbreyttum matvöruverslunum í boði fyrir neytendur. Einnig 

verður kannað hversu mikil tryggð er á matvörumarkaði og hvort einhver tengsl séu á milli 

þess að neytendur séu tryggir og hversu mikil eftirtekt er á auglýsingum. Markmið 

rannsóknarinnar er einnig að skoða hvað það er sem einkennir trygga viðskiptavini á markaði 
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matvöruverslana ásamt því að skoða hvort einstaklingar séu líklegri til að sýna meiri eftirtekt 

með auglýsingum út frá kyni, aldri og búsetu.  

Rannsóknarspurningin er því svo hljóðandi: 

„Hefur tryggð viðskiptavina áhrif á auglýsingaeftirtekt á markaði matvöruverslana?“ 

Undirrannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi:  

„Er mikil tryggð á markaði matvöruverslana, ef svo er hversu mikil?“ „Er munur á milli 

eftirtektar á auglýsingum á fyrrgreindum markaði eftir kynjum og aldri?“ og „Hvaða 

auglýsingar ná mest til neytenda á markaði matvöruverslana?“ 

 

Tilgátur þessarar rannsóknar eru eftirfarandi: 

 

Tilgáta 1. 

Auglýsingaeftirtekt er meiri hjá tryggum viðskiptavinum frekar heldur en þeim viðskiptavinum 

sem eru ekki eins tryggir. Eftirtektin hjá viðskiptavinum sem ekki eru tryggir er minni en hjá 

þeim sem eru tryggir. 

Tilgáta 2. 

Tryggð þeirra sem taka spurningakönnunina eru mismunandi eftir kyni og aldri. Rannsakandi 

telur að tryggðin sé meiri hjá körlum og þeim sem eru eldri.  

Tilgáta 3.  

Auglýsingar á samfélagsmiðlum ná til fleirri viðskiptavina heldur en aðrar auglýsingastaðir 
(eins og t.d. sjónvarps- og útvarps auglýsingar). 

Tilgáta 4. 

Meirihluti neytenda eru tryggir á markaði matvöruverslana. 

 

1.3. Kynning á aðferðafræði 
 

Í aðferðafræði rannsóknarinnar var stuðst við svo kallaða blandaða rannsóknaraðferð þar sem 

bæði var gerð eigindleg og megindleg rannsókn til að svara rannsóknarspurningum og tilgátu 

höfundar. Gerð verður grein fyrir bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum, 
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ásamt því að fara yfir kosti og galla þeirra. Í svona víðu viðfangsefni sem viðskiptatryggð og 

auglýsingaeftirtekt er taldi rannsakandi að nauðsynlegt væri að fá víðtækt sjónarhorn út frá 

viðfangsefninu og því er notast við blandaða rannsóknaraðferð (eignidlega og megindlega). 

(Bryman, 2016) 

 

1.4. Annmarkar rannsóknar 
 

Takmarkanir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að þátttakendurnir voru bara 206 talsins, sem gæti 

gert það erfiðara að alhæfa yfir á almennt þýði. Rannsakandi reyndi hins vegar að dreifa 

rannsókninni á sem flesta landshluta á Íslandi til þess að fá sem besta þýði fyrir könnunina. 

Aldursdreifing var nokkuð góð, hins vegar hefði svörunin mátt vera betri. 

Spurningakönnuninni var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook, því nær hún ekki til þeirra 

einstaklinga sem ekki eru með aðgang að þeim samfélagsmiðli sem getur haft áhrif á 

niðurstöður könnunarinnar. Spurningakönnunin var einungis með 206 þátttakendur, ef 

rannsakandi myndi endurgera rannsóknina myndi hann vilja fleiri þátttakendur sem gæti haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Lítil þátttaka var hjá einstaklingum sem búa á 

Norðurlandi, og Vestfjörðum ásamt því að enginn tók þátt frá Austurlandi, ef rannsakandi hefði 

fengið meiri svörun frá þessum landshlutum gæti það haft áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. 

Meirihluti þátttakenda í könnuninni voru konur, ef fleiri karlar hefðu svarað gætu niðurstöður 

hennar verið aðrar.  

 Höfundur rannsóknar tók samtals fimm viðtöl við annað hvort stjórnendur og/eða 

markaðsstjóra hjá matvöruverslunum. Hefði rannsakandi tekið fleiri viðtöl gætu niðurstöður 

eigindlegu rannsóknarinnar verið öðruvísi. Sama á við um fjölbreytileika viðmælenda, ef 

rannsakandi hefði tekið viðtöl við fjölbreyttari hóp (sem dæmi: auglýsingastofur, birgjar 

o.s.frv.) gæti það haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

1.5. Uppbygging ritgerðar 
 

Ritgerðin skiptist upp í fimm meginkafla. Í þessum inngangi er gerð grein fyrir viðfangsefni 

ritgerðarinnar og ástæðu fyrir efnisvali. Í 2. kafla er fjallað um fræðilegt samhengi 

rannsóknarinnar. Þar er fyrst fjallað um auglýsingaeftirtekt, viðskiptatryggð, langtíma 
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viðskiptasamband og stjórnun viðkiptatengsla. Í 3. kafla er rannsóknaraðferð lýst ásamt 

markmiðum rannsóknarinna. Einnig er sagt frá vali á viðmælendum og gagnagreiningu. 

Niðurstöður eru settar fram í 4. kafla og í 5. kafla eru niðurstöður ræddar í fræðilegu samhengi 

og leitast eftir því að svara rannsóknarspurningum og mat lagt á styrkleika og veikleika 

rannsóknarinnar.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í köflunum hér á eftir er fjallað um fræðilegt sjónarmið, kenningar og skrif á sviði 

rannsóknarinnar. 

2.1. Auglýsingaeftirtekt 
 

Einstaklingar verða fyrir áreiti auglýsinga alla daga. Allt í kring um okkur eru auglýsingar, þær 

eru að finna í sjónvarpi, útvarpi, dagblöðum, auglýsingaskiltum, samfélagsmiðlum ásamt 

mörgum öðrum stöðum. Mesta áreitið kemur hins vegar frá samfélagsmiðlum, í farsímum hjá 

okkur er mikið áreiti frá auglýsingum og nánast ómögulegt að komast hjá því að sjá 

auglýsingar. Hins vegar er þetta frábær leið fyrir fyritæki sem vilja kynna vörur sínar og 

þjónustu fyrir neytendum sínum. Til þess að neytandi geti valið ákveðið vörumerki verða tvö 

skilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi verður vörumerkið að vera í boði fyrir neytendann og í 

öðru lagi verður neytandinn að velja vörumerkið fram yfir öll önnur vörumerki sem eru í boði 

fyrir hann á þeim markaði. Til þess að neytandinn velji þitt vörumerki geta auglýsingar hjálpað 

til að uppfylla þessi tvö skilyrði. Til þess að auglýsingar virki þurfa þær að vekja upp eftirtekt 

hjá neytandanum (Larry Percy, 2012).  

Eftirtektarstig auglýsinga 

(the awareness score) 

mælir hversu vel 

neytendur eru upplýstir 

um tilvist og framboð 

vörumerkisins sem verið 

er að auglýsa og að hve 

miklu leyti er vörumerkið 

í valsetti neytendans.  

Mynd 1: Auglýsingaeftirtekt 

Valsett neytendans getur verið þannig að auglýsingin sem hann sér er frá vörumerki sem er 

ekki honum innan handar alla daga ársins. Dæmi um þetta á Íslandi væri t.d. matvöruverslun 

sem er einungis á Höfuðborgarsvæðinu og einstaklingur sem býr á Vestfjörðum sér 

auglýsinguna, hann kannski tekur eftir auglýsingunni en þetta vörumerki er ekki í hans valsetti. 

Gæðaeinkunn eftirtektarinnar mælir huglæga vöruaðgreiningu hjá neytandanum um hversu 
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mikið neytandinn skynjar vörumerkið sem betra/ákjósanlegra vörumerki en önnur sambærileg 

á markaðnum (Larry Percy, 2012). 

Rannsóknir benda til þess að útgjöld til auglýsinga hafa umtalsverð jákvæð áhrif á bæði 

vörumerkjavitund og eftirtekt á auglýsingar en engin marktæk áhrif á skynjuð gæði frá 

neytendum. Vitund og eftirtekt eru þær tegundir grunnupplýsinga sem neytandi getur haft um 

vörumerki, því getum við ályktað að mikilvægasta hlutverk auglýsinga sé upplýsingagjöf til 

neytenda. Þrátt fyrir þessa upplýsingagjöf auglýsinga benda niðurstöður rannsókna til þess að 

auglýsingar geti ekki breytt skynjun neytendans á gæðum vörumerkisins (Larry Percy, 2012). 

 

2.1.1. Sannfæring í auglýsingum (ad based persuation) 
 

Til eru margar aðferðir að auglýsingum og sannfærandi auglýsingar eru ein af þeim, en hún 

lýsir sér þannig að auglýsandinn reynir að sannfæra neytendann um að kaupa vörur sínar eða 

þjónustu með því að höfða til þarfa þeirra og löngunar. Með þessari auglýsingaraðferð reynir 

seljandinn að varpa jákvæðu ljósi á vöruna og sannfæra neytendur um kosti hennar. 

Sannfærandi auglýsingar nota tilfinningaleg viðbrögð í stað staðreynda til þess að hvetja 

neytendur til kaupa. Sannfæring í auglýsingum er hægt að flokka niður í þrjá flokka, en þeir 

eru:  

- Ethos: sem höfðar til siðfræði og trúveruleika.  

- Logos: sem höfðar til skynsemi og rækfræði. 

- Pathos: sem höfðar til tilfinninga. 

Sannfærandi auglýsingar leggja mikla áherslu á að fullnægja þörfum neytenda, þá eru notaðar 

aðferðir sem skapa og veita kaupendum mjög persónulegan ávinning (þá bara þeim sem kaupa). 

Sannfærandi auglýsingar reyna að sannfæra neytendur um að kaupa vörur sínar og þjónustu út 

frá því hvað þeim finnst um vöruna en ekki staðreyndir varðandi vöruna. Þessi aðferð gerir 

fyrirtækjum kleift að koma á trúverðugleika með vel smíðuðum rökum, þessi rök sannfærir svo 

neytendur um að velja þína vöru. Neytendur velja vörur og þjónustu út frá tilfinnanlegum 

ástæðum eftir því hvernig auglýsingarnar láta þeim líða, ásamt því að sannfærandi auglýsingar 

skapa tengsl milli viðskiptavinar og vörumerkis og hvetja þá til að koma að kaupa aftur og aftur 

(Indeed, 2021). 

 Annað dæmi eða aðferð um sannfæringu er „the scarcity princeple“ sem byggist í 

löngun neytenda sem vilja hafa eitthvað einstakt sem ekki margir eiga. Þetta er höfðað til 
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neytenda sem meta sjaldgæfa hluti. Það virkar því oft fyrir fyrirtæki að sannfæra neytendur um 

að vilja þessa sjaldgæfu vöru, því með því að eignast hana þá ert þú með þeim fáu sem átt 

tiltekna vöru. Dæmi um auglýsingu varðandi þessa aðferð eru auglýsingar sem nota slagorð 

líkt og: „takmarkað framboð“ „takmarkað magn í boði“. Þetta gera fyrirtæki til að skapa álitinn 

skort til þess að auka eftirspurn. Önnur aðferð beintengd þessari eru þegar fyrirtæki láta 

neytendur líða eins og þeir séu að missa af einhverju ef þeir eiga ekki tiltekna vöru, það getur 

sannfært hóp neytenda sem vilja ekki missa af því að eiga vöruna sem verið er að auglýsa. Þessi 

tækni höfðar til löngunar hjá neytendum sem vilja tilheyra en ekki missa af (Indeed, 2021). 

 

2.1.2. Áhrif auglýsinga 
 

Áhrif auglýsinga geta verið alls konar, áhrifin geta bæði verið árangursrík og árangurslítil. 

Árangursríkar auglýsingar geta verið ákveðnar vítamínssprautur fyrir fyrirtæki og haft góð 

áhrif á bæði vörumerki fyrirtækisins og sölu fyrirtækisins. Hins vegar hafa árangurslitlar 

auglýsingar slæm áhrif á vörumerkið og fyrirtækið, því þá er um að ræða  óþarfa útgjöld sem 

skila ekki miklu fyrir fyrirtækið. Útreikningur í mælingu á auglýsingaherferð á sölu 

fyrirtækisins getur verið snúin, sérstaklega þar sem þeir staðir sem fyrirtæki geta auglýst eru 

svo margir. Dæmi um staði sem hægt er að auglýsa eru: samfélagsmiðlar, útvarp, sjónvarp, 

vefsíður, auglýsingaskilti og margt fleira. Að eyða miklu fjármagni í auglýsingar getur haft 

jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja, hins vegar verða fyrirtæki að hugsa sig um áður en miklu 

fjármagni er eytt í auglýsingar. Mikið af litlum fyrirtækjum flýta sér of hratt að kaupa 

auglýsingar án þess að vera með einhvers konar plan og enda með því að eyða of miklu 

fjármagni. Meira að segja ódýrar auglýsingar eru sóun á fjármagni ef þær skila sér ekki í meiri 

tekjum fyrir fyrirtækið en auglýsingaherferðin kostaði (Clark C. R., 2009). 

 Áhrif auglýsinga á verð hefur lengi verið umdeilt. Því hefur verið haldið fram að 

sannfærandi þættir og vöruaðgreiningaráhrif auglýsinga hafi tilhneigingu til að hækka verð á 

vörum til neytenda. Á hinn bóginn, með því að veita neytendum upplýsingar um vörur og 

valmöguleika á markaðnum, gerir það neytendum kleift að hagræða leit sína og finna seljendur 

á lægra verði. Þannig geta auglýsingar haft tilhneigingu til að lækka verð fyrir neytendur. Áhrif 

auglýsinga geta einnig lækkað verð með því að leyfa seljendum og framleiðendum að hagræða 

öðrum sölukostnaði og þannig nýtt sér stærðarhagkvæmni. Af fræðilegum forsendum er því 

ekki hægt að segja áreiðanlega fyrir um heildaráhrif auglýsinga á verð. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á mismunandi vörumerkjum sem selja einsleitar vörur, þar sem helmingur vörumerkjana 
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eru að auglýsa en hinn helmingurinn er ekki að auglýsa. Niðurstöður rannsóknanna leiddu í 

ljós að almennt séð reyndust auglýst vörumerki selja vörur sínar á hærra verði (Benham, 2002). 

 Hægt er að flokka auglýsingar niður í jákvæð áhrif auglýsinga og neikvæð áhrif 

auglýsinga. Jákvæð áhrif auglýsinga eru eftirfarandi: auglýsingarnar gerir fólk meðvitað um 

vörumerki þitt og vörur þínar, ef það er engin eftirtekt eftir þér og þínu fyrirtæki, þá verða engir 

viðskiptavinir fyrir fyrirtækið. Auglýsingar geta laðað að nýja viðskiptavini. Eftirtekt neytenda 

er mikilvæg, en hún er ekki nægjanleg til þess að hann gerist viðskiptavinur. Viðskiptavinir 

verða að velja að heimsækja verslunina þína eða versla á vefsíðunni þinni. Auglýsingar hjálpa 

til við það. Hvort sem þú ert að keppa um skilvirkni, verð, álit eða þægindi, þá geta auglýsingar 

hjálpað þér að skera þig úr í atvinnugreininni þinni. Í stað þess að búa bara til nýja viðskiptavini 

gætirðu unnið þá frá keppinautum þínum, auglýsingar geta frætt og fangað neytendur. Hins 

vegar hafa slæmar auglýsingar neikvæð áhrif á reksturinn ásamt því að fjárfestingin sem 

auglýsingin var skilar sér ekki og þú tapar á henni. Dæmi um fleiri neikvæð áhrif auglýsinga 

er t.a.m. þegar fyrirtæki auglýsa með auglýsingum sínum loforð sem þau geta ekki staðið við, 

eins og t.d. of lágt verð. Fleiri dæmi um neikvæðar auglýsingar sem skaða vörumerkið þitt eru 

auglýsingar sem koma út óviljandi rasískar eða með kvenfyrirlitningar ívafi (Clark C. R., 

2009). 

 

 

2.1.3. Ad processing  
 

Hugtakið „ad processing“ eða vinnsla auglýsinga vísar til getu auglýsingarinnar sem neytendur 

sjá og hversu mikið hún nær að grípa, halda og beina athygli, vekja upp tilfinningar og hversu 

mikið hún upplýsir neytendur. Þessi tiltekna vinnsla lýsir því hversu mikið auglýsingin fangar 

skammtímaminni neytenda (Indeed, 2021). 
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2.2. Viðskiptatryggð 
 

Á markaði matvöruverslana er mikil samkeppni og er því mjög mikilvægt fyrir 

matvöruverslanir að byggja upp sterkan og tryggan hóp viðskiptavina. Tryggð viðskiptavina er 

ein af þeim ástæðum að viðskiptavinir snúa aftur og endurtaka viðskipti sín. Þessa tryggð er að 

finna á flestum mörkuðum sem selja vörur og þjónustu, hvort sem það er matvörumarkaður, 

farsímamarkaður eða hvaða markaður sem er. Það er hins vegar ekki nóg fyrir fyrirtæki að 

viðskiptavinir séu ánægðir með vörur þínar og þjónustu en er þó partur af því að stuðla að 

viðskiptatryggð. Djúpt og gott samband fyrirtækja við neytendur er „factor“ sem mikilvægt er 

fyrir fyrirtæki að tileinka sér frekar heldur en að sækjast alltaf við nýja og nýja viðskiptavini. 

Það er nefnilega dýrara fyrir fyrirtæki að sækja sér nýja viðskiptavini frekar en að viðhalda 

viðskiptavinum. Hins vegar þýðir það að viðskiptavinur sé ánægður ekkert endilega að hann 

verði tryggur fyrirtækinu og er ekkert sem segir að hann geti ekki fært sig til 

samkeppnisaðilans. Rannsóknir benda hins vegar á það að þeir viðskiptavinir sem eru tryggir 

ákveðnu fyrirtæki eru í flestum tilfellum ánægðir sem leiðir til þess að viðskiptavinurinn vill 

halda viðskiptum áfram (Timm, 1999). 

Viðskiptavinir eru ekki bara 

viðskiptavinir. Hægt er að 

skilgreina viðskiptavini á tvo 

mismunandi vegu en það eru 

innri og ytri viðskiptavinir. 

Ytri viðskiptavinir eru þeir 

sem við köllum neytendur, 

þeir verða neytendur á þeim 

vörum og þjónustu sem 

fyrirtækið framleiðir (s.s. það 

fyrirtæki sem við á hverju 

sinni). Innri viðskiptavinur eru 

hins vegar það fólk eða þeir 

viðskiptavinir sem njóta þeirra fríðinda og þjónustu sem starfsfólk veitir.    

    Mynd 2: Viðskiptatryggð 
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Því er gott fyrir fyrirtæki að bjóða góða og skilvirka þjónustu til þess að auka viðskiptatryggð 

neytendans við fyrirtækið ásamt því að bjóða betri þjónustu en önnur fyrirtæki á sama markaði. 

Rannsóknir hafa verið gerðar þar sem verið er að rannsaka tryggð viðskiptavina. Í þeim 

rannsóknum hefur komið í ljós að oft eru mikil og sterk tengsl á milli viðskiptatryggðar og 

fjárhagslegs árangurs (L., 2006). Því er hægt að færa rök fyrir því að ef fyrirtæki stefna á 

arðbærari rekstur þar sem þeir vilja auka fjárhaglegan árangur er viðskiptatryggð einn af þeim 

þáttum sem skiptir miklu máli. Fyrirtæki vilja nefnilega trygga og ánægða viðskiptavini til þess 

að ná sem bestum árangri á þeim markaði sem fyrirtækið starfar á. Ánægja er hins vegar ekki 

nóg til þess að viðskiptavinur sé tryggur, ánægðir viðskiptavinir geta nefnilega verið óvirkir 

viðskiptavinir. Ánægja þeirra getur lýst sér þannig að þeir séu bara ekki óánægðir sem veldur 

því að þeir verða ekki fastakúnnar hjá fyrirtækinu. Markmið fyrirtækisins er s.s. að vekja upp 

áhugasemi hjá viðskiptavininum og fá hann til þess að verða meira en bara ánægður og þannig 

tryggja að hann verði fastur viðskiptavinur hjá fyrirtækinu (Timm, 1999). 

 Þegar kemur að viðskiptatryggð eru fjögur stig þar sem neytendur geta gerst tryggir, 

fyrsta stig tryggðarinnar er vitræn tryggð, en hún lýsir sér þannig að neytendur kjósa að velja 

eitthvað eitt vörumerki fram yfir önnur vörumerki sem eru í boði, þessi tryggð er byggt á trausts 

og þekkingu á vörumerkinu. Tilfinningaleg tryggð er annað stig, með þeirri tryggð hefur þróast 

einhvers konar jákvætt viðhorf til fyrirtækisins/vörumerkisins. Þessi tiltekna tryggð getur 

skapast með stöðugum ánægjulegum upplifunum, en eins og rannsakandi sagði hér að ofan eru 

ánægðir viðskiptavinir og tryggir viðskiptavinir ekki samnefnarar og því oft sem ánægðir 

viðskiptavinir koma ekki aftur. Þriðja stigið lýsir sér þannig að hjá viðskiptavininum myndast 

ætlun um að snúa aftur til fyrirtækisins vegna skuldbindingar um endurkaup á ákveðnu 

vörumerki. Fjóða stigið er svo þannig að viðskiptavinurinn hefur ákveðið að snúa aftur til 

fyrirtækisins (Sasser, 1990). 

 Grönross lagði fram kenningu sem kallast þjónustu þríhyrningur Grönross, þar nefnir 

hann að viðskiptatryggðin byrjar með innri markaðssetningu hjá fyrirtækjum, þar sem þeir 

undirbúa loforð til neytenda. Með þessari innri markaðssetningu er hvatning, þjálfun og hæfni 

lögð fyrir starfsmenn, umhverfi starfsmanna, samskipti ásamt því að betrumbæta viðmót á 

vinnustaðnum. Eftir að búið er að bæta innri markaðssetningu hjá fyrirtækinu er hægt að færa 

sig yfir í ytri markaðssetningu. Þá geta fyrirtæki sent frá sér loforð til neytenda í formi 

auglýsinga og markaðsetningu, markmiðinu er svo náð þegar neytendur versla við sama 

fyrirtækið og gerast tryggir viðskiptavinir. Starfsemi fyrirtækisins myndi hreinlega ekki ganga 

upp ef ekki væri fyrir ánægða viðskiptavini sem eru hliðhollir fyrirtækinu og versla við 
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fyrirtækið aftur og aftur (Grönroos, 2000). Tryggð viðskiptavina er algjör lykilþáttur í 

velgengni fyrirtækja. Rannsóknir benda til þess að kostnaðurinn við það að sækja sér nýjan 

viðskiptavin sé 5-6 sinnum dýrara en að viðhalda núverandi viðskiptavini ásamt því að 5% 

aukning í því að viðhalda viðskiptavinum getur leitt til 25-125% hagnaðar (Grönroos, 2000). 

 

2.2.1 Hjól neytendahegðunar (wheel of consumer analysis) 
 

Hjól neytendahegðunar eða „wheel of consumer analysis“ er frábær greiningaraðferð sem 

hjálpar fyrirtækjum að móta sér markaðsstefnu með teknu tilliti til neytenda. Hjólið 

samanstendur af þremur þáttum sem gefur sýn á hugarfar neytenda. Þessir þrír þættir sem 

notaðir eru til greiningar eru: áhrif og vitsmunir, neytendahegðun og neytendaumhverfi.  

 Áhrif og vitsmunir eru fyrsti hluti hjólsins sem við ætlum að skoða. Til þess að hægt sé 

að greina neytendur þarf að taka tillit til áhrifa og hvað hefur áhrif á neytendur. Neytendur eru 

eins mismunandi og þeir eru margir og hlutir geta haft mismunandi áhrif á neytendur. 

Neytendur taka ákvarðanir í samræmi við það sem hefur áhrif á þá og hvað þeim finnst um 

ákveðna hluti. Vitsmunir er það sem neytendur eru að hugsa um. Neytendur eru alltaf að sjá 

eitthvað nýtt sem er að gerast líkt og í matvöruverslunum. Fyrst fóru allir á afgreiðslukassann 

þar sem afgreiðslumaðurinn tók á móti þér, síðar meir komu sjálfsafgreiðslukassar þar sem þú 

getur skannað þínar vörur sjálfur svo nú nýjast eru netverslanir þar sem neytendur geta verslað 

í matinn heima hjá sér og fá vörurnar sendar heim. Markaðsstefnur fyrirtækja þurfa því að miða 

slíku hugsunarferli hjá neytendum (Bhasin, 2018). 

 Neytendahegðun: Það er margt sem hefur áhrif á hegðun neytenda ásamt því að allir 

neytendur eru mismunandi. Neytendahegðun felur í sér að rannsaka líkamlegar athafnir 

viðskiptavinar, óháð bakgrunni hans og hugsunarferli. Þegar neytendahegðun er skoðuð út frá 

hjóli neytendahegðunar er einungis kannað hvernig neytendur hegða sér og skoðað hvernig 

aðgerðir neytendur grípa til. Ef við tökum aftur dæmi um afgreiðslukassa í matvörubúðum líkt 

og áðan, þá getur hegðun neytenda verið mismunandi. Þeir geta verið fljótir að aðlaga sig að 

nýjum breytingum á þjónustu eða verið varkárir og haldið í gömlu þjónustuna (s.s. ekki nota 

sjálfsafgreiðslukassann) (Bhasin, 2018). 
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Neytendaumhverfi spilar stóra rullu í hegðun neytenda og 

hefur áhrif á neytandann. Neytendur geta komið úr alls 

kyns umhverfi, hvort sem það er hinum megin á 

hnettinum, frá fátæku landi, meðal ríku landi eða mjög 

ríku landi. Ef neytandi kemur úr fátæku umhverfi þar sem 

hann er ekki með mikið á milli handanna hegðar hann sér 

öðruvísi heldur en neytandi sem kemur úr ríku 

neytendaumhverfi (Bhasin, 2018). 

        Mynd 3: Hjól neytendahegðunar 

 

 

2.2.2 Tilfinningar og hugsanir neytenda 
 

Vörur og þjónusta vekja upp mismunandi merkingu og tilfinningar hjá neytendum. Einstök 

sambönd geta myndast á milli neytenda og þessara tilteknu vöru eða þjónustu, en slík sambönd 

eru oftast meira háð eðli neytenda frekar en eðli vörunnar. Sterkur áhrifaþáttur að slíku 

sambandi er gæði í sölusamskiptum (e. quality of sales interaction), vegna þess að gæði í 

sölusamskiptum laðar að viðskiptavini ásamt því að hún byggir upp jákvæða upplifun og tryggð 

við vörumerkið. Söluaðilar fyrirtækja starfa fyrir hönd fyrirtækja í samskiptum við 

viðskiptavini og upplýsir fyrir þeim hvaða vörur og þjónusta henta best til að mæta þörfum og 

óskum viðskiptavinanna. Þessi samskipti á milli neytandans og sölumannsins hefur áhrif á 

skynsemi, tilfinningar og hegðun neytandans. Þar sem neytendur hafa regluleg samskipti við 

sölumenn er líklegt að neytandi líti á hegðun sölumanna sem annað hvort samræmi eða 

ósamræmi við hvata netandans til að versla ákveðna vöru og þjónustu (Clark C. R., 2009).    

 Þegar neytendur versla sér vörur og þjónustu eru ákvarðanir neytanda teknar út frá 

tilfinningum þeirra sem og ákvörðunum í gegnum tíðina, þessar tilfinningar skapa þær óskir 

sem leiða til ákvörðunar hjá neytandanum. Mikilvægast er að tilfinningar ýta okkur í átt að 

aðgerðum og til að bregðast við tilfinningum neyðumst við til að gera eitthvað. Máttur 

tilfinninga í ákvörðunartöku er mjög sterkur ásamt því að neytendur kjósa að velja vörumerki 

vegna tilfinningalegrar tengingar við þær. Dæmi um þessar tilfinningar er t.d. einstaklingur 

sem gæti sparað sér mikla peninga með því að kaupa ódýrari snjallsíma frekar en þann nýjasta 

á markaðnum, þar velur einstaklingurinn tilfinningar sínar gagnvart nýja snjallsímanum fram 

yfir sparnaðinn sem hann gæti sparað sér (Clark C. R., 2009). 
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  Tvö mikilvæg tengsl gagnvart vörumerkjum sem tengjast tilfinningum eru vörumerkja 

persóna (e. brand personality) og frásögn (e. narrative). Neytendur laðast að vörumerkjum líkt 

og þeir laðast að persónuleika annarra. Frásögn og umtal vörumerkis er mikilvægur fyrir 

vörumerkið en það umtal hefur áhrif á tilfinningalegt aðdráttarafl vörumerkisins.  

 Þrátt fyrir að tilfinningar mannkynsins séu fleiri en hundrað talsins þá eru einungis þrjár 

tilfinningar sem eru mikilvægar til að greina hegðun kaupenda. Þær tilfinningar eru: stolt, 

skömm og sektarkennd. Dæmi um þessar tilfinningar eru eftirfarandi: með stolti kaupir 

einstaklingurinn eitthvað til þess að láta sér líða betur með sjálfan sig og líta betur út í augum 

annarra. Með skömm kaupir einstaklingurinn eitthvað til þess að verða sér ekki til skammar í 

augum annarra. Svo er það sektarkennd, þar kaupir einstaklingur eitthvað til þess að forðast 

sektarkennd. Það sem er athyglisvert er að engin þessara tilfinninga er hluti af grunn 

tilfinningum sem við upplifum daglega, sem eru: reiði, ótti, hamingja, sorg, undrun og ímugust. 

Það sem einkennir þessar tilfinningar s.s. stolt, skömm og sektarkennd er að þetta eru allt 

tilfinningar sem orsakast af öðrum einstaklingum og hvernig við upplifum okkur í augum 

annarra. Vörumerki sem geta kallað fram einhverjar af þessum tilfinningum við kaup neytenda 

eiga örugglega eftir að ná árangri. En til að vörumerki nái góðum árangri þurfa þau að hafa 

skilning á áhrifum mannlegra tilfinninga og ákvörðunartöku neytenda (Kapoor, 2009). 

 

2.2.3.  Neytendahegðun 
 

Neytendahegðun: er nánast ófyrirsjánleg og getur verið flókin að greina, en mikilvægt er fyrir 

markaðsteymi fyrirtækja að ekki einungis skoða kaupin á eftirfarandi vörum eða þjónustu. 

Mikilvægt er fyrir teymin að skoða einnig allt ferlið hjá viðskiptavininum, s.s. allt frá þörf 

viðskiptavinar þar til hann hefur notið vörunnar eða þjónustunnar (Y, 2004).  

Neytendur taka ákvarðanir allan daginn, en ákvarðanir hjá neytendum geta verið 

takmarkaðar. Takmörkuð ákvarðanataka er ákvörðun neytenda sem er notuð þegar við kaupum 

vörur sem við þekkjum, en þurfum samt að afla frekari upplýsinga um hvaða vörumerki eða 

gerð mun henta þörfum okkar best. Ágætt dæmi um takmarkaða kaupákvörðun er t.d. kaup á 

raftækjum eins og t.d. fartölvu eða sjónvarpi. Segjum sem svo að einstaklingur fari í Elko að 

kaupa sér fartölvu, kaup á fartölvu er dæmi um kaup sem krefst takmarkaðrar ákvörðunartöku. 

Einstaklingurinn mun mæta í Elko og bera saman vörur og hugsa meira um þessi kaup heldur 

en hann myndi með t.d. við kaup á pizzutilboði (við kaup á pizzutilboði þarf neytandinn lítið 

sem ekkert að hugsa). Takmörkuð kaupákvörðun fellur því mitt á milli flókinnar og 
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vanabundinnar kaupákvörðunnar, þetta er s.s. vörur sem eru mitt á milli pizzutilboðs og kaup 

á íbúð (Jerry Olson, 2015). 

Kauphegðun neytenda getur einnig verið flókin, flókin kauphegðun er örlítið víðtækari 

ákvörðun en takmarkaða ákvörðunartakan, dæmi um flókna kaupákvörðun eru t.d. bifreiðar og 

fasteignir. Þessar vörur eiga það sameiginlegt að vera framandi fyrir viðskiptavininn, þær eru 

dýrar og eru sjaldan keyptar af neytendum. Neytendur líta á dýr kaup sem áhættusamari en 

önnur kaup og taka því meiri þátttöku í ákvörðun um kaup. Mikil þátttaka í ákvörðun hjá 

viðskiptavinum getur falið í sér að eyða mörgum klukkustundum í að rannsaka vöruna, lesa 

dóma og biðja vini eða fjölskyldumeðlimi um persónulegar tillögur. Lítil þátttaka í kaupum 

krefst hins vegar lítillar ákvarðanatöku (dæmi: nammi og hamborgaratilboð). (Jerry Olson, 

2015) 

 

2.3. Langtíma viðskiptasamband 
 

Langtíma viðskiptasamband er ábati fyrir bæði kaupendur og seljendur, þar sem bæði 

fyrirtækin sem selja vörurnar og þjónustuna og neytendurnir sem kaupa vörurnar og þónustuna 

njóta góðs af hvorum öðrum. Kostir langtíma viðskiptasambands er hægt að flokka niður í sex 

áhrifaþætti. Þeir eru eftirfarandi.   

- Hjá fyrirtækjum myndast sparnaður þar sem þau þurfa ekki að eyða eins miklu í það að 

ná í nýja viðskiptavini sem er mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki. ?  

- Sala hjá fyrirtækinu vegna þess að viðskiptavinir versla vörur og þjónustu aftur og aftur. 

- Fyrirtækið öðlast samkeppnisforskot á samkeppnisaðila þegar þau læra inn á og þekkja 

viðskiptavinina hjá sér. 

- Það getur myndast jákvætt umtal hjá fyrirtækinu sem getur aukist og aukist með 

tímanum.  

- Einnig er hægt að horfa á samanlagðan lífstíðarhagnað sem getur myndast, en hann 

verður til af samanlögðum hagnaði af kaupum viðskiptavinanna. 

- Í síðasta lagi geta myndast aukin starfsánægja hjá fyrirtækinu sem leiðir til minni 

starfsmannaveltu. Út frá sjónarhóli viðskiptavinarins getur samband hans við starfsfólk 

minnkað stress á að velja stað ásamt því að aukin samskipti bjóða upp á aukna þjónustu 

þar sem fyrirtækið lærir að þekkja viðskiptavini sína (Jobber, 2019). 
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2.4. Stjórnun viðskiptatengsla (e. Customer Relationship Mangement – CRM) 
 

Markmið fyrirtækja eru að byggja upp og vinna að árangursríkum leiðum til að byggja upp gott 

viðskiptasamband við viðskiptavini sína og viðhalda þeim. Rannsóknir benda til þess að það 

er betra fyrir fyrirtæki að byggja upp viðskiptasambönd og viðhalda þeim frekar en að sækja 

nýja og nýja viðskiptavini. Stjórnun viðskiptatengsla eða CRM nýtist fyrirtækjum sem vilja ná 

betri árangri í markaðsstörfum sínum. Það eru tvær aðferðir sem notaðar eru til þess að stjórna 

viðskiptasamböndum, en þær aðferðir eru: CRM og sambandsmarkaðssetning (Relationship 

Marketing). Sambandsmarkaðssetning er nálgun fyrirtækis til þess að koma á eða viðhalda og 

efla langtímasambönd við viðskiptavini sína. (Frow, 2013) 

Markaðssetning er alltaf í stöðugri 

þróun og hefur skilningur og 

áhersla í markaðssetningu þróast 

mikið síðustu ár. Markaðsgeirinn 

einblíndi mikið á neysluvörurnar í 

gamla daga en fór úr því og yfir í 

það að stjórna viðskiptatengslum 

og þannig veita markvissari 

markaðssetningu að viðskiptavinum og markhópum.  Mynd 4: Stjórnun viðskiptatengsla 

Fyrirtæki nýta sér hugmyndafræði CRM sem hefur áhrif á alla starfsemi þess. Hún er 

notuð til þess að laða að sér nýja viðskiptavini, viðhalda núverandi viðskiptavinum og til þess 

að byggja upp langtímasamband við þá viðskiptavini sem eru arðbærir fyrir fyrirtækið (Frow, 

2013). 

 Það getur fylgt mikill ávinningur með því að nota CRM, en til þess að ávinningurinn 

skili sér til fyrirtækisins þurfa stjórnendur að efla starfsfólkið sitt og alla sem koma að notkun 

CRM ásamt því að upplýsa af hverju er verið að nota það og hvernig það virkar. CRM byggist 

á því að þekkja, skynja og skilja þarfir viðskiptavina sinna. Viðskiptasamband á milli fyrirtækis 

og viðskiptavina byggist á trausti og skuldbindingu. Eftir að traust myndast verður  

skuldbinding þar sem viðskiptavinur skuldbindur sig fyrirtækinu með kaupum á vöru og 

þjónustu. Fyrirtækið þarf svo að viðhalda þessum grunnstoðum til að komast á næsta stig í 

viðskiptasambandinu sem er ánægja og tryggð. Þegar fyrirtæki heldur viðskiptavinum sínum 

ánægðum, fylgir tryggðin yfirleitt í kjölfarið. Viðskiptavinurinn vill ekki versla við 

samkeppnisaðila því hann ber traust til fyrirtækisins og er ánægður með viðskipti sín.  Hann 
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heldur áfram að versla við núverandi fyrirtæki því það er eitthvað sem heldur honum þar. 

Ánægður viðskiptavinur smitar út frá sér og það er það sem fyrirtæki eiga að sækjast eftir 

(Frow, 2013). 

 NPS aðferðafræði (e. Net Promoter Score) er mælitæki fyrir fyrirtæki sem mælir hversu 

líklegir eða ólíklegir neytendur eru að mæla með ákveðinni vöru eða vörumerki við ættingja 

og vini. Flokkar NPS eru letjendur, hlutlausir og hvetjendur.  

- Hvetjendur: eru tryggir, kaupa meira og mæla með fyrirtækinu.  

- Hlutlausir: eru ánægðir en fara auðveldlega til samkeppnisaðila. 

- Letjendur: eru óánægðir, yfirleitt latir í viðskiptum og eru yfirleitt um 80% af 

neikvæðum umræðum. 

NPS mælikvarðinn er frá núll upp í tíu. Þeir einstaklingar sem skora núll upp í sex eru letjendur 

og eru eins og skrifað var hér að ofan óánægðir og ekki líklegt að þeir mæli með fyrirtækinu. 

Þeir sem skora sjö til átta eru hlutlausir og eru þeir alveg ánægðir en myndu auðveldlega færa 

sig yfir til samkeppnisaðila. Þeir sem skora svo níu og tíu eru mjög líklegir  til að mæla með 

fyrirtækinu við vini og ættingja, þeir eru hvetjendur og tryggir fyrirtækinu (Frow, 2013). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 

Í þessum kafla lýsir rannsakandi þeim aðferðum sem rannsóknin mín byggist á. Það verður 

farið yfir rannsóknaraðferðir, þátttakendur, framkvæmd rannsóknar, réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Rannsóknin skiptist upp í eigindlega viðtalsrannsókn þar sem var rætt við 

stjórnendur og markaðsstjóra matvöruverslana og megindlega spurningakönnun þar sem 

einstaklingar svöruðu spurningum varðandi auglýsingaeftirtekt og viðskiptatryggð á markaði 

matvöruverslana. Til að svara rannsóknarspurningunni og tilgátu var stuðst við blandaða 

rannsóknaraðferð, gerð verður grein fyrir bæði eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. 

 

3.1. Blönduð rannsókn 
 

Könnunarsnið rannsóknarinnar sem notast var við er blönduð rannsókn sem sameinar 

eigindlega og megindlega gagnaöflun. Fyrst var framkvæmd eigindlega rannsóknin og 

niðurstöður hennar greindar. Þær niðurstöður voru svo notaðar við gerð megindlegu 

rannsóknarinnar (Clark J. C., 2011). Rannsóknin snýr að því að skoða auglýsingareftirtekt 

neytenda á markaði matvöruverslana ásamt því að kanna viðskiptatryggð þeirra. 

Rannsóknarspurning og tilgátur rannsóknarinnar eru byggðar á því viðfangsefni. Rannsakandi 

taldi nauðsynlegt að fá víðtækt sjónarhorn á þetta umfangsmikla viðfangsefni, þess vegna er 

notast við blandaða rannsóknaraðferð, þar sem bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar, og kostir þeirra beggja sameinaðir. (Bryman, 2016) 

 

3.2 Markmið rannsókna og rannsóknarspurningar 
 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að hversu mikil tryggð er hjá neytendum á markaði 

matvöruverslana og hvað það er sem veldur tryggð á markaðnum. Markmið rannsóknarinnar 

var einnig að kanna hversu mikið stjórnendur og markaðsstjórar matvöruverslana skoða tryggð 

neytenda sinna. Einnig skoðaði rannsakandi eftirtekt neytenda á auglýsingum hjá 

matvöruverslunum á Íslandi, rannsakandi kannaði bæði eftirtektina hjá neytendum í gegnum 

spurningakönnun sem var frumsamin af rannsakanda ásamt því að hann tók viðtöl við 

stjórnendur og markaðsstjóra hjá matvöruverslunum og kannaði hver auglýsingaeftirtektin er 

hjá þeirra neytendum.  
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 Rannsóknin var bæði megindleg og eigindleg, þar sem rannsakandi tók bæði viðtöl og 

setti upp spurningakönnun. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem annað hvort voru 

stjórnendur í stjórnunarstöðu hjá matvöruverslun eða starfsmenn í markaðsteymi hjá 

matvöruverslunum. Spurningakönnunin var frumsamin af rannsakanda og gerð í Microsoft 

Forms. Könnuninni var svo dreift á samfélagsmiðlinum Facebook um Ísland. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: „Hefur tryggð viðskiptavina áhrif á 

auglýsingaeftirtekt á markaði matvöruverslana?“ 

Undirrannsóknarspurningar ritgerðarinnar voru eftirfarandi: „Er mikil tryggð á markaði 

matvöruverslana, ef svo er hversu mikil?“ „Er munur á milli eftirtektar á auglýsingum á 

fyrrgreindum markaði eftir kynjum og aldri?“ og „Hvaða auglýsingar ná mest til neytenda á 

markaði matvöruverslana?“ 

 

3.3 Rannsóknaraðferð 
 

Rannsóknaraðferðir rannsóknarinnar eru bæði megindlegar og eigindlegar. Megindlega 

rannsóknin var framkvæmd með spurningakönnun sem samin var af rannsakanda. Með 

spurningakönnuninni er verið að kanna upplifun neytandans á eftirtekt auglýsinga og 

viðskiptatryggð á markaði matvöruverslanna. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að hafa 

spurningarnar í könnuninni sem skýrastar til þess að koma í veg fyrir misskilning hjá 

svarendum. Rannsakandi reyndi einnig að orða spurningarnar þannig að þær væru ekki leiðandi 

fyrir þá sem voru að svara könnuninni.  

 Eigindlega rannsóknin var byggð á hálfopnum einstaklingsviðtölum. Viðtölin felast í 

samræðum þar sem umræðuefnið var ákveðið af rannsakanda en innihald samræðanna ekki. 

Rannsakandinn þarf að fá samþykki, hafa samband við þátttakendur, taka viðtöl, afrita innhald 

þeirra upp orðrétt og síðan vinna með efnið og greina niðurstöður (Sigríður, 2003). 

 

3.4. Þátttakendur rannsóknarinnar 
 

Þýði þessarar rannsóknar eru einstaklingar sem búsettir eru á Íslandi og versla við 

matvöruverslanir á Íslandi. Í tilfelli megindlegra aðferða gildir, því stærra sem úrtakið er, því 

nákvæmari eru upplýsingarnar um viðhorf þýðisins og minni úrtaksskekkja. 
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Búin voru til dulnöfn fyrir viðmælendur þar sem trúnaði var heitið við alla viðmælendur. Ekki 

var sérstaklega litið til kyns viðmælenda þegar viðmælendur voru valdir, dulnöfn eru þó í 

samræmi við kyn.  

 

3.4.1 Framkvæmd rannsóknar: Eigindleg rannsókn 
 

Við val á viðmælendum var markmiðið að fá viðtal við fimm mismunandi matvörubúðir. Þrjár 

af þeim matvörubúðum eru með þeim stærstu á markaðnum í dag og eru með mikla 

markaðshlutdeild. Hinar tvær matvörubúðirnar eru töluvert minni en hinar þrjár og eiga það 

sameiginlegt að hafa verið lengi starfandi og eru með sterkan og tryggan viðskiptahóp. Sendur 

var tölvupóstur á stjórnendur og markaðstjóra þessara fimm verslana með kynningu á 

rannsókninni og þeir beðnir að taka þátt í rannsókninni með því að veita viðtöl.  

 Rannsakandi var búinn að ákveða að fá fimm viðtöl við stjórnendur og/eða 

markaðsstjóra matvöruverslana áður en rannsakandinn hóf leit að viðmælendum. Ástæða þess 

að rannsakandi vildi fá fimm viðmælendur var til þess að ná fram ákveðinni mettun upplýsinga, 

því við rannsóknarvinnu er talið að þurfi að ræða við 5-15 einstaklinga. Það er þó misjafnt 

hversu marga einstaklinga þarf hverju sinni en það fer eftir efni og aðstæðum hverju sinni 

(Sigríður, 2003). Þar sem matvöruverslanir á Íslandi eru ekki það margar alla vega þegar kemur 

að stórum mælikvarða, ákvað rannsakandi að fá viðtöl við fimm matvöruverslanir. Svörunin 

hjá verslununum var ansi misjöfn en eftir að búið var að senda allar beiðnir í viðtöl var búið að 

senda alls ellefu viðtalsbeiðnir, þrír svöruðu ekki, þrír neituðu um viðtal og fimm voru tilbúnir 

að veita viðtal. Þrjár stórar matvöruverslanir og tvær minni verslanir.  

Viðmælendurnir mínir voru eftirfarandi og um gervinöfn er að ræða: 

-  Garðar Jónsson er á fertugsaldri. Hann starfar sem markaðsstjóri hjá stórri 

matvöruverslun. Hann hefur 15 ára starfsreynslu. 

- Sigríður Gunnarsdóttir er á fimmtugsaldri. Hún starfar sem markaðsstjóri hjá stórri 

matvöruverslun. Hún hefur unnið við matvöruverslanir í 26 ár. 

- Jón Ragnarsson er á þrítugsaldri. Hann starfar sem verslunar- og framkvæmdarstjóri 

hjá minni matvöruverslun á Höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur starfað við 

matvöruverslanir í rúm 12 ár. 

- Þorsteinn Grétarsson er á fimmtugsaldri. Hann starfar sem markaðsstjóri hjá stórri 

matvöruverslun. Hann hefur starfað við það í 8 ár. 
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- Karl Jónsson er á sextugsaldri. Hann hefur starfað við og verið eigandi hjá minni 

matvöruverslun á Höfuðborgarsvæðinu í rúm 40 ár.  

 

Tekin voru viðtöl við stjórnendur eða markaðsstjóra hjá matvöruverslunum sem eru 

með allt frá 8-40 ára starfsreynslu við störf hjá matvöruverslunum. Viðtalsramminn sem 

notaður var eru hálfopin viðtöl. Umræðuefni viðtalanna voru auglýsingar, eftirtekt 

neytenda á auglýsingum og tryggð viðskiptavina. Öll viðtölin fóru fram símleiðis eða á 

Teams allt eftir óskum viðmælenda  Ástæða þess að viðtölin fóru ekki fram auglitis til 

auglitis var vegna kórónuveirufaraldursins og því ekki æskilegt fyrir einstaklinga að hittast 

þegar hægt er að veita viðtöl símleiðis eða í gegnum netið. 

 

3.4.2. Framkvæmd rannsóknar: Megindleg rannsókn 

 

Samhliða viðtölum var einnig lögð spurningakönnun fyrir einstaklinga sem versla reglulega 

í matvöruverslunum. Notast var við Google Forms við uppsetningu á spurningakönnuninni, 

ástæða þess að rannsakandi valdi það forrit var vegna reynslu hans á því vefforiti. Í 

spurningunum voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til ákveðinna fullyrðinga og 

var stuðst við 5 punkta Likert-kvarða með einum auka valmöguleika. Þátttakendur voru 

beðnir um að tilgreina hvort þeir væru mjög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar 

ósammála, mjög ósammála eða nýta sér auka valmöguleikann: Veit ekki/vil ekki svara 

(Avolio, 1990). 

Markmið spurningakönnunarinnar var að fá sjónarhorn neytandans og hvernig hann 

upplifir auglýsingaeftirtekt sína og viðskiptatryggð á markaði matvöruverslana. 

Spurningakönnuninni dreift á samfélagsmiðlum og þá aðallega samfélagsmiðlinum 

Facebook. Könnunin stóð yfir 18. janúar til 15. mars 2022 og spurningarnar voru 13 talsins. 

Í könnuninni var spurningalisti sem frumsaminn var af rannsakanda og var reynt að hafa 

spurningarnar sem skýrastar svo ekki væri hægt að mistúlka þær og að þær væru ekki 

leiðandi (Sigríður, 2003). 
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3.5 Greining gagna og staða rannsakanda 
 

Gagnaöflun stóð yfir á tímabilinu 18. janúar til 15. mars árið 2022. Gagnaöflun, afritun, og 

greining gagna fór fram samhliða. Aðferðin sem var notuð við greininguna er í anda sex þrepa 

leiðbeiningar Lichman (2010). Hún byggist á því að flokka texta í flokka og hugtök. Í byrjun 

voru öll viðtölin lesin yfir og strikað undir það sem þótti athugavert með tilliti til 

rannsóknarspurninganna. Eftir það vöru gögnin greind og túlkuð (Sigríður, 2003). 

Gætt var að siðfræðilegum álitamálum við gagnagreiningu, rannsakandi eyddi út 

gögnum við afritun viðtala þar sem mögulegt var að rekja gögn til viðmælenda á lýsingum 

fyrirtækja og skipulagi þeirra, þrátt fyrir nafnleynd. Í þessari rannsókn hafði rannsakandi engra 

hagsmuna að gæta og lagði áherslu á hlutleysi. 
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4. Niðurstöður  
 

Þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar á bæði megindlegu 

rannsókninni og eigindlegu rannsókninni. Fyrst verður farið yfir eigindlegu rannsóknina en í 

henni voru tekin viðtöl við stjórnendur og markaðsstjóra sem starfa við matvöruverslanir á 

Íslandi og síðan verður farið yfir megindlegu rannsóknina þar sem niðurstöður verða greindar 

úr spurningakönnun sem rannsakandi gerði. Í fyrsta kafla verður farið yfir niðurstöður 

eigindlegu rannsóknarinnar  

 

4.1. Niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar 
 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Eins og hefur komið 

fram hér að ofan tók rannsakandi fimm viðtöl við fimm mismunandi einstaklinga sem allir eiga 

það sameiginlegt að starfa fyrir matvöruverslanir og eru annað hvort stjórnendur eða starfa hjá 

markaðsteymi matvöruverslana. Hér fyrir neðan koma niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. 

 

4.1.1 Auglýsingar 
 

Allar þær fimm matvöruverslanir sem rannsakandi tók viðtöl við áttu það sameiginlegt að þær 

auglýsa sig allar með einum eða öðrum hætti. Viðtölin sem rannsakandi tók voru við þrjár 

stórar matvöruverslanir og tvær minni matvöruverslanir. Stóru matvöruverslanirnar þrjár eiga 

það allar sameiginlegt að þær auglýsa á flest öllum miðlum sem eru í boði, þ.e. 

samfélagsmiðlum, útvarpi, sjónvarpi, vefsíðum, tímaritum, skiltum ásamt mörgum öðrum 

leiðum. Hins vegar auglýsa hinar tvær búðirnar sem eru töluvert minni ekki  á öllum þessum 

miðlum. Þær eiga það sameiginlegt að auglýsa einungis með skiltum og á samfélagsmiðlum. 

Annað sem báðar minni búðirnar eiga sameiginlegt er að þær hafa verið starfandi í mörg á sama 

staðnum og byggt upp stóran og tryggan viðskiptahóp og þurfa því ekki að auglýsa eins mikið 

og stóru keðjurnar sem eru að keppa á markaði lágvöruverslana.  

 Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvar matvöruverslanirnar væru helst að auglýsa 

og hvort einhver auglýsingaherferð hefur virkað betur en önnur. Þorsteinn Grétarsson sagði að 

hans verslun auglýsi á öllum helstu miðlum, þá aðallega í „blöðum og á prenti“ eins og hann 

orðaði það og samfélagsmiðlum sem hefur stóraukist síðustu ár, enda segir hann að þær 
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auglýsingaherferðir skili sér til sem flestra og breiðasta markhóps. Þorsteinn nefndi einnig að 

peningalega séð skilar það bestum árangri að auglýsa á samfélagsmiðlum frekar en í blöðum, 

sjónvarpi og útvarpi. Auglýsingar í blöðum, sjónvarpi og útvarpi eru nefnilega dýrari en 

samfélagsmiðla auglýsingar, „en þær standa alltaf fyrir sínu“ mælti Þorsteinn. Sigríður svaraði 

þessum spurningum í svipuðum dúr og Þorsteinn en, matvöruverslunin sem hún vinnur hjá sem 

markaðsstjóri auglýsir einnig á flest öllum miðlum eins og var nefnt hér að ofan (dagblöð, 

sjónvarp og auglýsingaskilti (e. billboard)). Upp á síðkastið hafa þau verið að færa sig meira 

yfir á net- og samfélagsmiðla og auglýsa þar og í leiðinni dregið úr auglýsingum í blöðum og 

á prenti. Sigríður man ekki eftir neinni sérstakri auglýsingaherferð sem stendur upp úr, en hún 

hefur tekið eftir því að þegar markaðsteymið keyrir á alla þá auglýsingamiðla sem þeim stendur 

til boða þá finna þeir fyrir jákvæðum áhrifum. Garðar Jónsson er markaðsstjóri hjá þriðju stóru 

matvöruversluninni sem rannsakandi tók viðtal við. Garðar sagði eins og Sigríður og Þorsteinn 

hér að ofan að að matvöruverslunin auglýsir á öllum helstu miðlum, en hafa minnkað 

auglýsingar á prenti, en það er hugsað út frá umhverfissjónarmiðum því auglýsir verslunin sig 

mest á netmiðlum. Þegar rannsakandi spurði Garðar hvort einhver auglýsingaherferð hafi 

skilað meiri árangri en önnur, þá talaði hann um að stærstu og árangursríkustu 

auglýsingaherferðirnar hjá þeim væru þær sem þeir keyra á um jólin.  

 Hins vegar er allt annað upp á teningnum hjá Karli Jónssyni og Jóni Ragnarssyni, en 

þeir starfa hjá minni matvörubúðum á Höfuðborgarsvæðinu. Þeir leggja ekki eins mikið upp 

með að auglýsa eins og stóru verslunarkeðjurnar sem eru að keppast á lágvörumarkaðnum. 

Báðar þessar verslanir auglýsa með skiltum fyrir utan verslanirnar ásamt því að auglýsa á 

samfélagsmiðlum og þá eingöngu í gegnum síðu verslunarinnar á Facebook. Jón sagði að 

verslunin auglýsir einnig í dagblöðum um jólin en ekkert umfram það. Bæði Jón og Karl töluðu 

um að besta auglýsingin fyrir verslanirnar þeirra er það góða orðspor sem fer af búðunum, eins 

og Jón lýsti svo vel en hann sagði „fólk elskar að koma að versla við kaupmanninn á horninu“. 

 

4.1.2. Auglýsingaherferðir 
 

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur mína út í auglýsingaherferðir og hvort einhver herferð 

hefði gengið betur en aðrar voru viðmælendur ekki á sama máli. Þeir Jón Ragnarsson og Karl 

Jónsson (sem báðir starfa hjá minni verslununum) sögðu báðir að það væri ekki oft sem 

verslanirnar fara af stað með stórar auglýsingaherferðir. Hins vegar nefndi Jón Ragnarsson að 

verslunin hafi eitt sinn reynt við stóra auglýsingaherferð fyrir nokkrum árum, en hún skilaði 
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sér engan veginn og sagði svo að besta auglýsingin sem verslunin hefur er orðsporið sem hún 

hefur unnið sér inn í gegnum árin. Rannsakandi spurði viðmælendur hvort verslanirnar setji 

upp skilti og/eða miða á vörur sem segir „takmarkað framboð“ eða „takmarkað magn í boði“. 

Allir viðmælendur könnuðust við að hafa einhvern tímann auglýst þannig innan búðarinnar. 

Verslunarstjórar litlu búðanna vildu nú ekki meina að þetta væru auglýsingar, en þetta er hins 

vegar sannfæring í auglýsingum (líkt og var talað um í fræðilega kaflanum). Nánar tiltekið er 

þetta „the scarcity principle“ sem er aðferð um sannfæringu sem byggist á löngun neytenda 

sem vilja hafa eitthvað einstakt sem ekki margir eiga. Þar eru notuð slagorð líkt og „takmarkað 

magn“ og „takmarkað magn í boði“. 

 Þorsteinn Grétarsson sagði að þær herferðir sem hafa skilað sér hvað best fyrir aurinn 

eru auglýsingar á samfélagsmiðlum. En sú verslun er einnig með auglýsingaherferð sem þeir 

eru með í hverri viku, þar sem verslunin auglýsir fyrir fólki vörur sem eru á hagstæðu verði þá 

vikuna. Garðar Jónsson talaði um að stærstu auglýsingaherferðirnar sem verslunin hans tekur 

þátt í eru auglýsingaherferðirnar sem þau keyra á um jólin. Garðar nefndi einnig að verslunin 

sér mikla aukningu í sölu á þeim „conceptum“ sem þau auglýsa hverju sinni, þar sem verslunin 

er að stjórna svolítið hegðun neytenda með auglýsingum sínum.  Sigríður gat ekki nefnt neina 

sérstaka auglýsingaherferð sem hefur virkað betur en önnur, nema bara auglýsingar á 

samfélagsmiðlum. Sigríður sagði hins vegar að þegar verslunin keyrir á alla auglýsingamiðla 

sína í einu (s.s. sjónvarpsauglýsingar, útvarp, samfélagsmiðlar, prentaðar auglýsingar og svo 

koll af kolli) þá hefur það gríðarlega jákvæð áhrif á sölu. 

 

4.1.3. Eftirtekt auglýsinga 
 

Allir viðmælendurnir sem rannsakandi tók viðtöl við voru sammála því að þegar kemur að 

auglýsingum er eftirtekt neytenda gríðarlega mikilvæg. Auglýsingar eru mældar eftir því 

hversu vel neytendur taka eftir henni. Þrátt fyrir að allir viðmælendurnir eru sammála um það 

að eftirtekt sé mikilvæg þá eru einungis þrjár af þeim fimm verslunum sem rannsakandi tók 

viðtal við sem mæla eftirtekt á auglýsingum sínum. Þær þrjár marvöruverslanir sem eru að spá 

í og kanna eftirtekt á auglýsingum sínum eru þessar stóru, sem keppast á lágvörumarkaði á 

Íslandi.  

 Þegar rannsakandi spurði Þorstein Grétarsson út í eftirtekt auglýsinga hjá versluninni 

sem hann starfar hjá sagði hann að markaðsteymi verslunarinnar spái mikið í því hvort og 
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hversu vel auglýsingarnar ná til neytenda. Þorsteinn sagði að auglýsingarnar nái góðri eftirtekt 

hjá flestum aldurshópum, en þeir eru að reyna höfða meira til ungs fólks, þá aðallega fólki á 

aldrinum 20-27 ára. Þorsteinn nefndi einnig að niðurstöður rannsókna hjá fyrirtækinu leiddu í 

ljós að litasamsetningarnar hjá búðinni vöktu upp tilfinningar og eftirtekt hjá neytendum og 

tengdu litasamsetninguna við það að verslunin sé ódýr. Eitt af því sem vekur einnig upp 

eftirtekt hjá neytendum er stefið í auglýsingunum hjá versluninni, Þorsteinn talaði um það að 

neytendur þekkja stefið og þurfi aðeins að heyra stefið þá sjá þeir fyrir sér verslunina.  

 Garðar Jónsson sagði að þeir spái mikið í hversu mikil eftirtekt er á auglýsingum hjá 

versluninni og að mælanleiki sé mikill á eftirtekt í auglýsingum á samfélagsmiðlum. 

Auglýsingarnar hjá versluninnni skila góðri eftirtekt samkvæmt mælingum hjá versluninni sem 

Garðar starfar hjá ásamt því eftirtektin er góð hjá flestum aldurshópum enda er verslunin með 

stóran viðskiptahóp sem verslar reglulega við verslunina.  Sigríður var á sama máli og Garðar 

og Þorsteinn og nefndi að verslunin er í stanslausum mælingum um hvort fólk taki eftir 

auglýsingunum hjá þeim. Auglýsingaeftirtektin er nokkuð „steady“ allt árið, en ástæðan fyrir 

þeirri velgengni er vegna þess að verslunin auglýsir jafnt og þétt allt árið um kring. Sigríður 

nefndi þó að eftirtektin eykst töluvert yfir jólavertíðina en það er vegna þess að verslunin keyrir 

á auglýsingar í auknum mæli þá, en hina mánuðina er eftirtektin mjög svipuð. Sigríður nefndi 

líkt og Þorsteinn að stefið hjá versluninni væri algjört heilalím og að stefið í auglýsingunum 

hjá þeim vekur upp eftirtekt hjá neytendum.  

 Hinir tveir viðmælendurnir (Karl og Jón) auglýsa ekki eins mikið og hinir þrír 

viðmælendurnir. Eina eftirtektin á auglýsingum sem þeir taka eftir eru á auglýsingum sem þeir 

deila á samfélagsmiðlinum Facebook. Báðar verslanirnar er með síðu á samfélagsmiðlinum 

Facebook þar sem þeir auglýsa opnunartíma og ef þeir eru með vörur á hagstæðu verði. Þeir 

hins vegar spá lítið í eftirtektinni á þeim auglýsingum.  

 Þessar litasamsetningar og stef hjá matvöruverslunum er hægt að tengja við tilfinningar 

og hugsanir neytenda (líkt og var talað um í fræðilega kaflanum). Vörur og þjónusta vekja upp 

mismunandi merkingu og tilfinningar hjá neytendum. Einstök sambönd geta myndast á milli 

neytenda og matvöruverslana.  

 

4.1.4. Markhópur verslananna  
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Rannsakandi spurði alla viðmælendur mína hver markhópur verslananna væri og þeir voru allir 

með sama svar og það var að markhópurinn sem verslaði hjá þeim væri á öllum aldri enda þurfa 

allir aldurshópar að versla sér mat, nema þeir sem eru of ungir til þess að geta það sjálfir eins 

og t.d. ungbörn. Rannsakandi spurði þá í framhaldi af þeim svörum hvort það væri einhver 

sérstakur markhópur sem væri stærri en einhver annar. Garðar Jónsson sagði að þrátt fyrir að 

allir aldurshópar versli við matvörubúðina sem hann starfar hjá þá er stærsti markhópurinn sem 

verslar hjá þeim á aldrinum tuttugu og fimm til fjörtíu ára. Garðar nefnir þó að hinir 

markhóparnir sé ekki litlir, heldur bara aðeins minni en tuttugu og fimm til fjörtíu ára 

markhópurinn. Það þótti mér merkilegt því Þorsteinn sagði að þeir væru að reyna höfða meira 

til ungs fólks á aldrinum tuttugu til þrjátíu ára og sagði að stærsti markhópurinn sem verslaði 

við þá væru á aldrinum fjörtíu til sextíu ára. Sigríður og Karl sögðu að verslunin væri ekki með 

nein gögn um það hvaða markhópur væri stærstur hjá versluninni. Jón sagði að fjölmennasti 

markhópurinn sem verslar við verslunina væri eldra fólk á aldrinum fimmtíu til sextíu og fimm.  

 

4.1.5. Neytendahegðun 
 

Neytendahegðun er hugtak sem viðmælendur mínir spá mikið í. Verslanirnar reyna að koma 

til móts við neytendur og verða að óskum þeirra eins mikið og hægt er ásamt því að fylgjast 

vel með hegðun þeirra. Þorsteinn og verslunin sem hann starfar hjá spá mjög mikið í 

neytendahegðun en þar sem þau er svo fáliðuð eru þau hvorki með tíma né starfskraft til þess 

að sjá um þá miklu vinnu sem krefst til þess að kanna hegðun neytenda. Í staðinn eru þau í 

samstarfi með Háskóla Íslands, þar sem nemendur vinna að því að kanna hegðun neytenda á 

markaði matvöruverslana og Þorsteinn kaupir svo skýrslurnar hjá þeim og sér svo rauða þræði. 

Nemendurnir sem sjá um rannsóknirnar fyrir þessa verslun eru yfirleitt nemendur sem eru að 

læra markaðsfræði og eða viðskiptafræði hjá háskólanum og hefur þeirra samstarf gengið mjög 

vel. 

 Garðar tók undir orð Þorsteins og sagði að það væri mikilvægt fyrir matvöruverslanir 

að skoða og kanna hegðun neytenda. Garðar nefndi að verslunin sem hann starfar hjá hugar að 

upplifun neytendans og reynir að komast til móts við sem flesta viðskiptavini. Garðar finnur 

fyrir því að viðskiptavinirnir vilja versla við þá vegna umverfisvottunar og umhverfismálefnum 

sem verslunin stendur fyrir. Samhliða því að verða sjálfbærari fyrir framtíðina eru þau að verða 

rafrænni allt til þess að komast til móts við viðskiptavininn og gera honum kleift að upplifa 

þægilegri þjónustu hjá versluninni. Vörum verslunarinnar eru einnig raðað niður þannig að 
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hollasti kosturinn mætir þér alltaf fyrst, Garðar segir það eina af þeim ástæðum að 

viðskiptavinir koma alltaf aftur og aftur.  

 Sigríður tók að einhverju leyti í sama streng og Garðar og Þorsteinn. Hennar verslun 

pælir mikið í hvaða vinsældir (e. trend) eru að eiga sér stað sem hafa áhrif á neytendahegðun, 

Sigríður nefndi að gott dæmi um slíkar vinsældir (e. trend) væri t.d. ketó mataræðið. Þegar ketó 

mataræðið varð vinsælt hér á landi voru þau fljót að auglýsa og selja ketóvænar matvörur. 

Sigríður segir að verslunin sé alltaf að fylgjast með neytendahegðun og hvað er nýjasta 

„trendið“ á markaðnum, eins og Sigríður orðaði það: „þegar eitthvað verður heitt þá bregðast 

þau við, eins fljótt og hægt er“. Sigríður sagði einnig að vörum búðarinnar eru að hluta til raðað 

upp eftir rannsóknum sem gerðar voru á neytendahegðun. 

 Karl telur það mikilvægt fyrir verslunina að fylgjast með hegðun neytenda og sjá hvað 

það er sem neytandinn er að kalla eftir. Því fylgist hann vel með þeim vörum og vöruflokkum 

sem seljast vel og þeim sem seljast ekki eins vel. Ásamt því hlustar Karl vel á viðskiptavini 

sína og fylgist vel með vöruúrvali annarra verslanna og hvað sé nýtt og vinsælt hjá þeim. Jón 

svaraði í svipuðum dúr og sagði að maður megi ekki festast í sömu rútínu og aldrei breyta 

neinu. Jón sagði það mikilvægt að fylgjast með viðskiptavinum og hvað það er sem þeir sækjast 

í.  

 Einungis einn af þeim fimm viðmælendum sem rannsakandi ræddi við kannaðist við og 

nota greiningaraðferð sem kallast hjól neytendahegðunar („wheel of consumer analysis“) sem 

er frábær greiningaraðferð sem hjálpar fyrirtækjum að móta sér markaðsstefnu með teknu tilliti 

til neytenda. Hjólið samanstendur af þremur þáttum sem gefur innsýn í hugarfar neytenda. 

Þessir þrír þættir sem notaðir eru til greiningar eru: áhrif og vitsmunir, neytendahegðun og 

neytendaumhverfi. 

 Það er hins vegar ekki nóg bara að hlusta á viðskiptavini verslunarinnar og ætlast til að 

starfsmenn komi því á framfæri, þess vegna er mikilvægt fyrir verslanir að bjóða upp á það að 

viðskiptavinir geti haft samband við verslunina, líkt og með þjónustuveri, vefsíðu og á  

samfélagsmiðlum. Allar þrjár stóru matvöruverslunirnar eru með símanúmer sem hægt er að 

hafa samband, vefsíðu þar sem er hægt að senda fyrirspurnir og svo eru þær með síður á helstu 

samfélagsmiðlum (aðallega Facebook og Instagram). Ein af stóru verslununum safnar saman 

öllum ábendingunum og reynir að koma til móts við sem flesta neytendur, sú verslun segist fá 

mikið af endurgjöfum og eru mjög fljót að svara flestum. Önnur af stóru verslununum sagði að 

eftir komu samfélagsmiðla hefur endurgjöfum frá neytendum stór aukist og að svörunin frá 
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versluninni sé nokkuð góð. Hins vegar eru hinar tvær verslanirnar einungis með síðu á 

samfélagsmiðlinum Facebook en þar geta viðskiptavinir sent hrós, kvartanir og fyrirspurnir. 

Báðar búðirnar segja að svörun á þeim miðlum sé mjög góð.   

      

4.1.6. Alheimsfaraldur (Covid-19) 
 

Lokaspurningin mín til viðmælenda minna var hvort heimsfaraldurinn Covid-19 hafi haft 

einhver sérstök áhrif á hegðun neytenda sem viðmælendurnir hefðu tekið eftir. Faraldurinn 

hafði haft mikil áhrif á starfsemi fyrirtækisins þar sem þau eru framlínufólk og hafa oft þurft 

að aðlaga verslanir sínar út frá sóttvarnarlögum (eins og t.d. samkomutakmarkanir). Þegar 

viðtölin voru tekin var álag mikið vegna faraldursins, starfsmenn búðanna þurftu að sótthreinsa 

allt allan daginn og verslanirnar þurftu að fjölga starfsfólki í öryggisgæslu.  

 Jákvæðu áhrifin eru klárlega þau að fleira fólk er á landinu þegar fáir eru að ferðast 

erlendis, það skilar sér í fleirri kúnnum og aukinni sölu. Sérstaklega minni verslanirnar tvær 

fylgdi með faraldrinum mikil aukning í sölu og viðskiptavinum, sem hefur svo haldið sér (bæði 

viðskiptahópurinn og salan). Einnig fæddist nýr vinkill á þjónustu hjá annarri búðinni sem voru 

sóttkvíar pantanir, þar sem viðskiptavinir hringja inn og panta þær vörur sem þau vilja og 

starfsmennirnir svo skutlað vörunum til þeirra.  

 Heimsfaraldurinn hafði því ekki einungis neikvæðar afleiðingar í för með sér, heldur 

einnig margt jákvætt.  

 

4.2. Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar 
 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður spurningakönnunarinnar. Fyrst verður farið yfir 

lýðfræðilegu spurningarnar áður en farið verður yfir niðurstöðurnar á hinum spurningunum. 

Spurningakönnunin stóð yfir í 41 dag, könnunin opnaði þann 22. janúar og lokaði þann 3. mars. 

Rannsakandi gerði ráð fyrir að tímalengd viðskipta geti gefið vísbendingar um tryggð þegar 

viðskiptavinur hefur verslað við einhverja ákveðna matvöruverslun í meira en 6 mánuði.  

Til þess að fá sem besta þýði fyrir könnunina reyndi rannsakandi að dreifa 

spurningakönnuninni á samfélagsmiðlinum Facecbook á sem flesta bæjarhópa vítt og breytt 

um landið. Rannsakandi valdi hópa á öllum þeim landshlutum sem hægt var að velja í 
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könuninni, þeir landshlutar eru: Höfuðborgarsvæðið, Reykjanes, Suðurland, Vesturland, 

Vestfirðir, Norðurland, og Austurland. 

 

4.2.1. Lýðfræði 
 

Þátttakendur könnunarinnar voru alls 206 talsins og var aldursmunur þátttakenda nokkuð jafn, 

flestir voru samt á aldursbilinu 21-60 ára en það voru 86,9% á því aldursbili. Kynjamunur 

þátttakenda var ekki eins mikill og búist var við, enda hafa verið gerðar þó nokkuð margar 

kannanir á þátttöku kynjanna í skoðunarkönnunum og eru konur taldar mun líklegri til þess að 

svara könnunum heldur en karlar (Porter &whitcomb, 2005, p.8). Kynjaskiptingin var þannig 

að 44,2% þátttakenda voru karlar en 55,3% voru konur, hin 0,5 þátttakenda skilgreindu sig sem 

annað en karl eða kona.  

 Könnuninni var dreift í hverfa- og bæjarhópa á Facebook og í könnuninni voru 

þátttakendur spurðir á hvaða landshluta þeir búa. 59,7% þáttakenda svöruðu að þeir byggju á 

Höfuðborgarsvæðinu eða Reykjanesi, 11,2%  á Suðurlandi, 24,2% á Vesturlandi og 

Vestfjörðum, og 4,9%  á Norðurlandi en enginn svaraði frá Austurlandi. 

 

4.2.2. Niðurstöður varðandi tryggð 
 

Fyrst eru það niðurstöður könnunarinnar sem tengist tryggð neytenda á markaði 

matvöruverslana. Í fyrstu spurningu könnunarinnar var spurt hvar neytendur versla. Eins og 

sést á mynd 1 hér að neðan er Bónus verslunin sú vinsælasta sem neytendur kjósa en það eru 

41,26% neytenda sem versla við hana. 23,79% velja að versla við Krónuna og 23.3% velja 

Nettó. 11,65% velja að versla við Hagkaup, Costco, Iceland, Krambúðina eða einhverja aðra 

verslun.  
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Tafla 1 matvöruverslanir sem neytendur versla við 

Á mynd tvö sést samanburður á því hvort neytendur telji sig trygga og hversu lengi þeir hafa 

verslað við matvöruverslun sína. Af þeim 206 þátttakendum eru 133 sem telja sig trygga 

viðskiptavini, 62 telja sig ekki vera tryggan viðskiptavin og 11 sem vildu ekki svara eða voru 

ekki vissir um hvort þeir væru tryggir. Þeir neytendur sem hafa verslað við verslun sína í meira 

en 5 ár eru 99 af þeim 134 sem telja sig trygga og 35 sem telja sig ekki trygga. Þeir neytendur 

sem hafa verslað við verslun sína í 2-5 ár eru 21 af 27 sem telja sig trygga við matvöruverslun 

sína. Af þeim sem svöruðu 6-12 mánuði og 1-2 ár eru 34 sem svöruðu, 11 telja sig trygga en 

16 sem telja sig ekki trygga. Þeir sem hafa verslað í minna en 6 mánuði við verslun sína er 

enginn sem telur sig vera tryggan við matvöruverslun.  

 Þeir þátttakendur sem hafa verslað við matvöruverslun sína lengur en 6 mánuði eru 195 

og 72% af þeim telja sig tryggan þeirri matvöruverslun sem þeir versla við og 28% sem telja 

sig ekki tryggan. Líklega er ekki hægt að staðfesta að sex mánaða viðskiptasamband jafnist á 

við viðskiptatryggð á matvörumarkaði.   
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Tafla 2 samanburður tryggðar og tíma á matvörumarkaði 

 

   Tafla 3 & 4 Hlutföll kynja 

Á þriðju og fjórðu mynd má sjá samanburð á 

tryggð og hlutföll milli kynja. Eins og sést á 

mynd þrjú eru 60,44% karla sem eru tryggir sinni 

matvöruverslun. 36,26% sem telja sig ekki trygga 

og 3,3% sem vita ekki eða vilja ekki svara. Á 

mynd fjögur sést að 67,54% kvenna eru tryggar 

sinni matvöruverslun, 24,56% eru ekki trygg 

sinni matvöruverslun og 7,89% sem vita ekki eða 

vilja ekki svara um hvort þær séu tryggar sinni 

verslun. Eins og sést er tryggðin meiri hjá konum 

en hjá körlum og þeir þátttakendur sem eru ekki 

tryggir eru karlarnir hlutfallslega fleiri en 

konurnar. Fyrir rannsóknina taldi rannsakandi að 

karlar væru tryggari þeirri matvöruverslun sem þeir versla við, ástæða þess að rannsakandi taldi 

að karlar væru tryggari en konur var vegna þess að hann taldi það að konur væru 

ævintýragjarnari og meira tilbúnar að breyta til.  
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Tafla 5 samanburður á tryggð og aldri 

Eins og sést hér á mynd 5 er tryggð meiri eftir því sem neytendur eldast og tryggðin minnkar 

svo eftir því sem neytendur eru yngri. Þátttakendur sem eru 20 ára og yngri eru 80% af  þeim 

ekki tryggir sinni matvöruverslun. Sama má sjá hjá 51-60 ára og eldri en 60 ára eru rúmlega 

75% prósent sem eru tryggir sinni matvöruverslun.  

Fyrir þessa rannsókn taldi rannsakandi að eldri neytendur væru tryggari en þeir yngri. 

Skv. rannsókninni reynist tilgáta rannsakanda varðandi tryggð og aldurs standa.  
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Á töflu 6 sést tryggð 

neytenda á 

matvörumarkaði hvort 

þeir telji sig trygga eða 

ekki trygga 

viðskiptavini og hvort 

þeir hafa verið í 

viðskiptum við  

matvöruverslun sína í 

meira eða minna en 6 

mánuði. 

 

Tafla 6 tryggð neytenda á markaði 

 

 

Þeir þátttakendur sem haldið hafa tryggð við verslun sína eru flestir sem eiga í viðskiptum við 

Bónus eða 45,04%. Þar 

á eftir fylgja Nettó og 

Krónan bæði með rúm 

20%. En þessar 

niðurstöður koma lítið 

á óvart þar sem 

meirihlutinn af þeim 

þátttakendum sem tóku 

þátt versla við: Bónus, 

Krónuna og Nettó.  

Tafla 7 Langtíma viðskipti á matvörumarkaði 
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Tafla 8 Ástæður viðskiptatryggðar 

Helstu ástæður viðskiptatryggðar á markaði matvöruverslana geta verið margar, staðsetning er 

hins vegar sú ástæða sem flestir þátttakendur telja að stuðli að viðskiptatryggð þeirra við 

matvöruverslun sína. Rúmur fjórðungur segja að helsta ástæða þeirra viðskiptatryggðar sé verð, 

enda vill meðalmaðurinn oftar en ekki fá matvörur sínar á sem bestum kjörum. 16% þátttakenda 

velja sína matvöruverslun út frá úrvali og hin 9,5% völdu þjónustu, gæði eða eitthvað annað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9 sannfæring auglýsinga 
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Líkt og rannsakandi talaði um hér að ofan eru sannfæringar í auglýsingum sínum (e. ad based 

persuation). Þátttakendur voru spurðir út í  upplifun sína í gegnum auglýsingar frá 

matvöruverslunum og hvort þeim finnist matvöruverslanir reyna að sannfæra þá að versla við 

sig. 58% þátttakenda svörðu að þeir upplifi það að matvöruverslanir reyni að sannfæra sig, 30% 

þátttakenda segjast ekki finna fyrir þessari sannfæringu frá matvöruverslunum og 12% kusu að 

svara ekki eða voru ekki vissir.  

 

4.2.3. Niðursstöður auglýsingaeftirtektar 
 

Þátttakendur voru spurðir hvar þeir sjá auglýsingar, eins og flestir vita er hægt að sjá 

auglýsingar á mörgum stöðum. Þess vegna var þessi spurning fjölbreyttir valmöguleikar og gat 

hver og einn valið meira en einn auglýsingastað, því hver og einn getur séð auglýsingar út um 

allt.  

 Eins og sést á mynd 10 sjá flestir þátttakendur auglýsingar í sjónvarpi og á 

samfélagsmiðlum. 82,52% þátttakenda sjá auglýsnigar í sjónvarpi og 70,87% sjá auglýsingar 

á samfélagsmiðlum. Rannsakandi taldi að samfélagsmiðlar væru vinsælasti auglýsinga-

vettavangurinn sem næði til flestra neytenda, en skv. þátttakendum ná sjónvarpsauglýsingar til 

flestra neytenda. Vefsíður ná til 61,65% þátttakenda, 48,54% heyra auglýsingar 

matvöruverslana í útvarpi, 45,6% sjá auglýsingar í tímaritum og dagblöðum, 40,29% sjá 

auglýsingar á auglýsingaskiltum og tæp 9% vilja ekki svara, vita ekki eða völdu annað.  
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Tafla 10 Auglýsingastaðir  

 

Tafla 11 samanburður á kynjum og auglýsingum  

Þátttakendur voru spurðir hvar þeir sjá helst auglýsingar, sú spurning var einungis hægt að velja 

einn auglýsingastað þar sem þú sérð hvað flestar auglýsingar. Auglýsingastaðir eru þeir sömu 

og á mynd 10. Eins og sést á myndinni sjá tvöfalt fleiri konur auglýsingar í sjónvarpi heldur en 

karlar. Tæplega þriðjungur karla sjá auglýsingar á samfélagsmiðlum líkt og konurnar þar sem 

rúmlega þriðjungur sjá auglýsingar á samfélagsmiðlum. Helsti munurinn á kynjunum eru 
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auglýsingaskiltin þar sem tæp 20% karla sjá auglýsingar á auglýsingaskiltum en einungis 1,7% 

kvenna sjá auglýsingar aðallega þar. Einnig ná útvarpsauglýsingar til karla betur en kvenna 

skv. þátttakendum þar sem rétt tæpt 1% kvenna heyra aðallega auglýsingar í útvarpi á meðan 

7% karla heyra aðallega auglýsingar matvöruverslana í útvarpi.  

 

Tafla 12 samanburður á aldri neytenda og auglýsingum 

 

Þeir þátttakendur sem sjá flestar auglýsingar á samfélagsmiðlum eru aldurshópar 21-30 ára og 

31-40 ára. Rannsakandi taldi að yngri en 20 ára hópurinn væri inn í þessum hóp, en þar sem 

þátttaka 20 ára og yngri var svo fámenn eru tölurnar ekki marktækar. Eftir því sem aldur 

þátttakenda hækkar eru færri sem sjá auglýsingar frekar á samfélagsmiðlum og sjá aðallega 

auglýsingar matvöruverslana í sjónvarpi. Rannsakandi var búinn að spá því að auglýsingar 

matvöruverslana næðu til yngra fólks á samfélagsmiðlum og til eldra fólks í gegnum 

sjónvarpsauglýsingar. Það sem kemur einnig lítið á óvart eru auglýsingar sem sjást í 

tímaritum/dagblöðum, nánast eingöngu einstaklingar sem eru eldri en 51 árs sjá auglýsingar í 

dagblöðum og tímaritum. Það sem kom rannsakanda hins vegar á óvart að sjá niðurstöður 

auglýsinga í útvarpi og auglýsingaskiltum, þar sem þátttaka yngri en 20 ára var svo fámenn eru 

niðurstöður hennar ómarktækar en það sem kom rannsakanda á óvart með auglýsingum í 

útvarpi er hversu há prósenta 21-30 ára er og hversu lág hún er hjá eldri þátttakendum.  

Yngri en 20 ára 21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára Eldri en 60 ára

Samfélagsmiðlar 20,00% 48,89% 51,06% 26,09% 24,56% 18,18%

Útvarpi 1/5 11,11% 2,13% 2,17% 0,00% 4,55%

Sjónvarpi 20,00% 22,22% 23,40% 26,09% 38,60% 45,45%

Vefsíðum 0,00% 6,67% 19,15% 21,74% 5,26% 4,55%

Tímaritum/dagblöðum 0,00% 2,22% 0,00% 8,70% 7,02% 18,18%

Auglýsingaskiltum 40,00% 0,00% 0,00% 2,17% 1,75% 4,55%

Annað 0,00% 0,00% 2,13% 4,35% 3,51% 0,00%

Veit ekki/vil ekki svara 0,00% 0,00% 2,13% 8,70% 7,02% 4,55%
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Tafla 13 samanburður á auglýsingaeftirtekt og kynjum 

 

Eins og sést á mynd 13 er eftirtekt meiri hjá körlum en konum þegar kemur að eftirtekt 

auglýsinga á markaði matvöruverslana. Rétt tæp 66% karla eru sammála eða mjög sammála 

því að þeir taki eftir auglýsingum á markaði matvöruverslana. Rétt rúmlega helmingur kvenna 

eru sammála eða mjög sammála. Það sem er sláandi við eftirtektina hjá báðum kynjum er að 

minna en 15% hjá báðum kynjum er ósammála, mjög ósammála eða veit ekki/vil ekki svara. 

Það þýðir að eftirtekt þátttakenda á auglýsingum matvöruverslana eru nokkuð sýnilegar.  
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Tafla 14 (Fyrir ofan) samanburður kynja og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem þátttakendur 

eru tryggir gagnvart. 

Mynd 15 (Fyrir neðan) samanburður kynja og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem 

þátttakendur eru ekki tryggir gagnvart.  
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Tafla 14 sýnir muninn á eftirtekt auglýsinga hjá neytendum tryggra viðskiptavina. 58% karla 

eru sammála og mjög sammála um það að auglýsingar þeirra verslana sem þeir eru tryggir 

gagnvart eru sýnilegar á auglýsingamarkaði og 54% kvenna eru sammála og mjög sammála. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu hvorki né eru 23% kvenna og tæp 20% karla. Þátttakendur sem 

völdu mjög ósammála eru töluvert fleiri en þeir sem svöruðu mjög ósammála hér að ofan (tafla 

13 og 15), það þýðir að þátttakendur eru líklegri að taka eftir auglýsingum hjá 

matvöruverslunum sem þátttakendur eru ekki tryggir gagnvart. Tafla 15 sýnir að bæði karlar 

og konur er ekki eins líkleg að velja mjög sammála að sjá auglýsingar hjá ótryggum verslunum, 

heldur völdu frekar sammála. Það sem rannsakandi tók eftir sem er sameiginlegt við allar þrjár 

töflurnar (13,14 og 15) er að eftirtektin er meiri hjá karlkyns þátttakendum.  

Mynd 16 samanburður á auglýsingaeftirtekt og aldurs 

 

Eins og sést á töflu 16 er eftirtekt þátttakenda meiri hjá yngra fólki og fer minnkandi eftir því 

sem þátttakendur verða eldri. 60% þátttakenda sem eru yngri en 20 ára eru sammála eða mjög 

sammála því að eftirtekt auglýsinga á matvörumarkaði er sýnilegar. 21-30 ára þátttakendur eru 

64% sem eru sammála eða mjög sammála, 31-40 ára eru 73% sem svöruðu sammála eða mjög 

sammála. Eldri þátttakendur voru hins vegar mun líklegri að svara hvorki né, ósammála og 

mjög ósammála.  

Tafla 17 – Samanburður aldurs og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem þátttakendur eru 
tryggir gagnvart. Tafla 18 - Samanburður aldurs og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem 
þátttakendur eru ekki tryggir gagnvart. 
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Tafla 17 (Fyrir ofan) Samanburður aldurs og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem 
þátttakendur eru tryggir gagnvart. 

Tafla 18 (Fyrir neðan) Samanburður aldurs og auglýsingaeftirtektar matvöruverslana sem 
þátttakendur eru ekki tryggir gagnvart. 
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Líkt og hér að ofan var þátttaka hjá 20 ára og yngri svo lítil að niðurstöðurnar eru ekki 

marktækar. Munurinn á auglýsingaeftirtekt þátttakenda á auglýsingum hjá verslunum sem þeir 

eru tryggir gagnvart og þeim sem þeir eru ekki tryggir gagnvart er ekki mikill. 21-30 ára 

þátttakendur eru tæp 70% sem svöruðu sammála eða mjög sammála bæði hjá verslunum sem 

þeir eru tryggir og ekki tryggir. Hjá 31-40 ára þátttakendur er eftirtektin aðeins meiri hjá 

tryggari viðskiptavinum en hjá þeim sem eru ekki tryggir. Hjá 41-50 ára er munurinn á eftirtekt 

hjá tryggum og ótryggum nánast enginn, sem þýðir að eftirtektin er jafn mikil þegar kemur að 

auglýsingum hjá verslunum sem þau eru trygg og ekki trygg gagnvart. Það sem kom hins vegar 

rannsakanda á óvart voru niðurstöðurnar hjá eldri en 60 ára þar sem fleiri svöruðu að væru 

sammála því að sjá auglýsingar hjá verslunum sem þau eru ekki trygg gagnvart heldur en þeim 

sem þau eru trygg gagnvart.   
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5. Umræður og ályktanir 

 

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu ljósi. Þá verða 

rannsóknarspurningarnar og tilgáturnar sem unnið var með skoðaðar nánar í ljósi niðurstaðna. 

Þær voru þessar:  

Rannsóknarspurningarnar eru. 

a. Hefur tryggð viðskiptavina áhrif á auglýsingaeftirtekt á markaði matvöruverslana? 

b. Er munur á milli eftirtektar á auglýsingum á fyrrgreindum markaði eftir kynjum og 

aldri? 

c. Hvaða auglýsingar ná mest til neytenda á markaði matvöruverslana? 

d. Er mikil tryggð á markaði matvöruverslana, ef svo hversu mikil? 

Tilgátur þessarar rannsóknar eru eftirfarandi: 

a. Auglýsingaeftirtekt er meiri hjá tryggum neytendum heldur en þeim neytendum sem 

eru ekki eins tryggir. Eftirtektin hjá neytendum sem eru ekki tryggir er minni en hjá 

þeim sem eru tryggir. 

b. Tryggð þeirra sem taka spurningakönnunina eru mismunandi eftir kyni og aldri. 

Rannsakandi telur að tryggðin sé meiri hjá körlum og þeim sem eru eldri.  

c. Auglýsingar á samfélagsmiðlum ná til fleirri viðskiptavina heldur en aðrir 

auglýsingastaðir (eins og t.d. sjónvarps og útvarps auglýsingar). 

d. Meirihluti neytenda eru tryggir á markaði matvöruverslana. 
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Ef við byrjum á að skoða fyrstu rannsóknarspurninguna númer a og tilgátu a hjá  

rannsakanda. Rannsakandi spáði því að auglýsingareftirtekt hjá tryggum neytendum sé 

meiri en hjá ótryggum neytendum. Sú tilgáta hjá rannsakanda stóðst, eins og sést á 

myndinni hér eru þeir neytendur sem telja sig vera trygga eru líklegri til þess að taka eftir 

auglýsingum hjá matvöruverslunum. Tryggir eru líklegri til að svara mjög sammála og 

sammála auglýsingaeftirtektinni, tryggir eru einnig ólíklegri til að svara hvorki né og er 

ekki 

marktækur 

munur á því 

hvort tryggir 

eða ótryggir 

eru líklegri 

til að svara 

ósammála 

eða mjög 

ósammála.  

   Tafla 19 samanburður á tryggð og auglýsingaeftirtekt 

 

Þessi niðurstaða stenst í samræmi við rannsóknir sem segja að kunnugleiki vörumerkja og 

fyrirtækja hefur áhrif á eftirtekt þeirra, þar sem niðurstaða rannsóknarinnar var að 

neytendur tóku meira eftir vörumerkjum/fyrirtækjum sem þeir eru tryggir gagnvart 

(Campell og Keller, 2003). Það er hins vegar jákvætt fyrir fyrirtæki eins og matvörubúðir 

sem vilja sækja nýja viðskiptavini að þá er nokkuð mikil auglýsingaeftirtekt hjá ótryggum 

viðskiptavinum og geta þær sótt þá í gegnum auglýsingar sínar.  

 Ef við skoðum núna rannsóknarspurningu 2 og tilgátu 2, rannsakandi spáði því að 

tryggð neytenda væri meiri hjá körlum og einnig meiri hjá eldri þátttakendum. Önnur 

tilgátan stóðst á meðan hin stóðst ekki. Rannsakandi spáði því að karlar væru tryggari en 

konur á markaði matvöruverslana, sú tilgáta stóðst ekki þar sem niðurstöðurnar sýndu að 

konur eru tryggari en karlar á markaði matvöruverslana. Hin tilgátan sem rannsakandi spáði 

var að eftir því eldri sem þátttakendur væri því meiri væri tryggðin á markaði 

matvöruverslana. Sú tilgáta stóðst, niðurstöðurnar sýna að eftir því sem aldur þátttakenda 

hækkar því meiri verður tryggð þátttakenda hjá matvöruverslunum og eftir því sem aldur 
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lækkar því minni verður tryggðin. Fyrir utan þær niðurstöður sem komu út hjá 20 ára og 

yngri, því það var svo lítil þátttaka að niðurstaðan er ekki marktæk. Þetta er umhugsunarefni 

fyrir auglýsendur á markaði matvöruverslana að þar sem konur eru tryggari og oft taldar 

vera innkaupastjórar heimilanna.  

 Rannsóknarspurning og tilgáta 3 um það hvaða auglýsingar ná mest til neytenda, spáði 

rannsakandi því að auglýsingar á samfélagsmiðlum nái best til neytenda. Sú tilgáta stóðst 

ekki hjá rannsakanda þar sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

sjónvarpsauglýsingar ná best til neytenda, samfélagsmiðlar voru næst besti staðurinn til að 

ná til neytenda.  

 Rannsóknarspurning og tilgáta 4 um að hvort tryggð sé á markaði matvöruverslana 

stóðst, rannsakandi spáði því að þátttakendur væru tryggir á markaði matvöruverslana og 

sú tilgáta stóðst.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru nokkuð áhugaverðar fyrir auglýsendur og 

markaðsteymi hjá matvöruverslunum. Það er hægt að velta því fyrir sér hversu mikla 

athygli ný auglýsing fær hjá viðskiptavini, hversu mikið og oft þarf að birta auglýsingu til 

þess að ná í gegnum það magn áreitis sem neytendur verða fyrir daglega. En eins og hefur 

komið fram í rannsókninni eru auglýsingar út um allt. Auglýsingahugsun fyrirtækja hefur 

breyst mikið á síðustu árum með komu samfélagsmiðla og internetsins. Þetta landslag er 

breytt, sem þýðir að markaðurinn þarf að breytast með og átta sig á nýjum áherslum hvað 

varðar birtingu auglýsinga. Hvar best sé að ná til neytenda í nýju og flóknara landslagi 

auglýsingabirtinga. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að neytendur eru oftar en ekki tryggir 

matvöruverslun sinni. Einnig benda þær til þess að konur eru tryggari neytendur á markaði 

matvöruverslana en karlar, ásamt því að eldri neytendur eru tryggari en yngri neytendur.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að helstu ástæður viðskiptatryggðar á markaði 

matvöruverslana eru staðsetning, verð og úrval. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að meiri 

hluti neytenda sjá auglýsingar út um allt. Þeir auglýsingastaðir sem könnunin leiddi í ljós 

að væru eftirtektarmestir eru: sjónvarp, samfélagasmiðlar, vefsíður, útvarp og 

auglýsingaskilti (auglýsingastaðirnir eru raðaðir upp eftir vinsældum). Niðurstöðurnar 

bentu einnig á það að auglýsingaeftirtekt á samfélagsmiðlum er lang mest hjá yngri 

neytendum (20-40 ára) og eftir því sem neytendur eldast þá eykst eftirtekt auglýsinga í 

sjónvarpi og í tímaritum og dagblöðum. Niðurstöður viðtalana sem rannsakandi tók leiddi 
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í ljós hversu mikið matvörubúðir á Íslandi (alla vega þessar stærstu) spá mikið í 

viðskiptatryggð neytenda og auglýsingaeftirtekt. Allar stærstu verslanirnar gera annað 

hvort sínar eigin rannsóknir á tryggð viðskiptavina sinna eða fá hjálp frá háskólum landsins, 

með rannsóknum þeirra skoða þeir tryggð neytenda, eftirtekt auglýsinga, ánægju og margt 

fleira.  
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Lokaorð 
 

Í rannsókninni var leitað eftir tryggð og viðhorfum neytenda við matvöruverslanir ásamt því 

að kanna auglýsingaeftirtekt þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar kom á nokkrum sviðum 

rannsakanda á óvart en á öðrum sviðum ekki eins mikið á óvart. Í rannsókninni var einnig leitað 

eftir viðhorfum stjórnenda á viðskiptatryggð og auglýsingaeftirtekt neytenda. Rannsóknin gekk 

vel, en það sem kom rannsakanda á óvart var hversu erfitt er að fá stjórnendur í viðtal. Það var 

eitthvað sem rannsakandi hafði ekki gert ráð fyrir. Ef rannsakandi myndi rannsaka þetta efni 

aftur myndi hann nota aðrar aðferðir til þess að fá viðmælendur í viðtal. Spurningakönnunin 

gekk ágætlega. Líkt og með viðtölin er rannsakandi viss um að hann myndi nota aðrar aðferðir 

til þess að fá enn fleiri svör frá neytendum til þess að fá marktækari niðurstöður. Rannsakandi 

er reynslunni ríkari eftir þetta krefjandi verkefni sem rannsóknin var og er hann fullur 

innblásturs að skoða fleiri tækifæri sem leynast í því að bæta viðskiptatryggð og eftirtekt 

auglýsinga á hinum ýmsu mörkuðum. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

staðsetning og verð eru líklegustu ástæður þess að viðskiptavinir séu tryggir viðskiptavinir, þá 

væri spurning hvort fyrirtæki myndu ekki hafa meiri hag af því að leggja meira upp úr 

þjónustuþáttum heldur en að vera sífellt að reyna að keppa um verð. 
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Viðauki A  
 

Viðtalsrammi 

 Við hvað starfar þú hjá fyrirtækinu og hvað hefur þú unnið lengi hjá viðkomandi fyrirtæki? 
 

 Veistu hver markaðshlutdeild versluninnar er á markaðnum í dag? 
 

 Auglýsir verslunin sig með einhverjum hætti? 
 

o Ef svo hvernig? 
 (Spyrja út í útvarp, sjónvarp, samfélagsmiðla og skylti) 

 
 Er einhver auglýsingaherferð sem hefur virkað betur en önnur? 

o Hvernig lýsir hún sér? 
 

 Er verslunin með sterkan og tryggann kúnnahóp sem sækist í vörur og þjónustu 
verslunarinnar? 
 

 Hvernig myndir þú lýsa kúnnahópnum sem sækir verlsunina, vv. á öllum aldri eða er einhver 
aldurshópur sem sækir í verslunina í meira magni en einhver annar hópur? 
 

 Er verslunin með mörg útibú/verslanir? 
 

o Ef já hversu mörg og eru þær verslanir að finna víðast hvar á landsbyggðinni? 
 

 Á síðustu árum hefur viðskiptavinum verið að fjölga, fækka eða haldist sá sami hjá 
versluninni? 
 

o Ef fjölgun, hefur verið einhver ástæða fyrir fjölguninni? 
 Heldur þú að auglýsingar hafi haft áhrif á kúnnann? 

o Ef fækkun, hefur verið einhver ástæða fyrir fækuninni? 
 

 Er eftirtekt neytenda hugtak sem þið sem fyrirtæki hafið unnið með? 
o Vitið þið hvort eftirtektin sé mikil eða lítil hjá auglýsingum ykkar? 
o Vitið þið hvar auglýsingarnar eru að skora sem hæst, s.s. hjá hvaða aldurshóp sé 

eftirtektin mest? 
 

 Myndir þú segja að það sé mikil sannfæring í auglýsingum verslaninnar, sem vekur upp 
athygli og áhuga á að eiga viðskipti við versluninna? 

o Ef ekki hvað er það sem sannfærir neytendur um að best sé að versla hjá þinni 
verslun? 
 

  Fáið þið mikið feedback frá neytendum og viðskiptavinum varðandi vörur, þjónustu og 
auglýsingar? 
 

 Spáið þið eitthvað í neytendahegðun viðskiptavina? 
 

o Ef svo er, hvernig? 
 

 Eru vörum verslunarinnar raðað upp eftir ákveðinni neytendahegðun sem viðskiptavinir hafa 
sýnt áður? 
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 Hafði Covid-19 faraldurinn einhver sérstök áhrif á hegðun neytenda sem þið tókuð eftir? 
o Ef svo hvaða áhrif? 
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Viðauki B 
 

Góðan dag 

 

Ég heiti Óttar Sigurðsson og ég hef mikinn áhuga á verslunarrekstri og hvernig slík fyrirtæki 

ná árangri með auglýsingum. Ég er í viðskiptafræði á Háskólanum á Bifröst og er að vinna að 

lokaverkefninu mínu. Í því langar mig að skoða auglýsingaeftirtekt og tryggð íslenskra 

neytenda á markaði matvöruverslanna. Val mitt á viðfangsefninu er ekki síst vegna þess að ég 

hef staðið í verslunarrekstri á lítilli matvörubúð með fjölskyldu minni.  

Mér þætti því vænt um ef einhver innan ykkar fyrirtækis sæi sér fært að gefa mér upplýsingar 

með viðtali. Viðtalið væri símleiðis þar sem Covid faraldurinn leyfir ekki annað. Áætluð lengd 

viðtalsins er 20 mín.  

Viðtölin verða hálfopin, en nokkrar fyrirfram ákveðnar spurningar verða lagðar fyrir og 

viðtölin tekin upp svo hægt sé að greina þau til frekari úrvinnslu. Viðtölin eru nafnlaus og 

fullum trúnaði heitið.  

Með von um góðar undirtektir. 

Hlakka til að heyra frá ykkur 

Kær kveðja, 

Óttar 
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Viðauki C 
 

Spurningakönnun – spurningalisti 

 

1. Hvaða matvöruverslun verslar þú við? 
a. Bónus 
b. Krónuna 
c. Hagkaup 
d. Costco 
e. Nettó 
f. Annað 

 

2. Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við þína matvöruverslun? 
a. Minna en 6 mánuði 
b. 6-12 mánuði 
c. 1 til 2 ár 
d. 2-5 ár 
e. Lengur en 5 ár 

 

Ef þú svaraðir spurningu 2 „minna en 6 mánuði“ þá sleppur þú þessari spurningu. 

3. Hver er að þínu mati helsta ástæða þess að oftast hefur verið verslað við 
matvöruverslunina allan þennan tíma? 

a. Verð 
b. Þjónusta 
c. Úrval 
d. Staðsetning 
e. Gæði 
f. Annað 

 

4. Telur þú þig vera tryggan viðskiptavin við ákveðna matvöruverslun? 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 
 

5. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 
Af öllum þeim auglýsingum sem þú sérð eru auglýsingar matvöruverslana sjáanlegar og 
eftirtektarverðar. 
(dæmi: samfélagsmiðlar, sjónvarp, útvarp og tímarit/dagblöð) 

a. Mjög sammála 
b. Sammála 
c. Hvorki né 
d. Ósammála 
e. Mjög ósammála 
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6. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

Matvöruverslunin sem þú verslar við og ert tryggastur við er mjög sjáanleg á 
auglýsingamarkaði. (sömu auglýsingastaðir og úr spurningu 5)  

a. Mjög sammála  
b. Sammála 
c. Hvorki né 
d. Ósammála 
e. Mjög ósammála 
f. Er ekki tryggur neinni matvöruverslun 

 

7. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 
Matvöruverslanir sem þú verslar EKKI við og ert EKKI tryggur gagnvart eru mjög 
sjáanlegar á auglýsingamarkaði. (sömu auglýsingastaðir og úr spurningu 5 og 6 
 

a. Mjög sammála  
b. Sammála 
c. Hvorki né 
d. Ósammála 
e. Mjög ósammála 

 

8. Hvar sérðu auglýsingar? (fjölvalsspurning) 
a. Samfélagsmiðlum 
b. Útvarpi 
c. Sjónvarpi 
d. Vefsíðum  
e. Tímaritum/dagblöðum 
f. Auglýsingaskiltum. 
g. Annað 
h. Veit ekki/vil ekki svara 

 
9. Hvar sérð þú helst auglýsingar á eftirfarandi stöðum? 

a. Samfélagsmiðlum 
b. Útvarpi 
c. Sjónvarpi 
d. Vefsíðum  
e. Tímaritum/dagblöðum 
f. Auglýsingaskiltum 
g. Annað 
h. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 

10. Finnst þér matvöruverslanir reyna að sannfæra þig að versla hjá þeim? 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki/vil ekki svara 
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11. Hver er aldur þinn? 
a. Yngri en 20 ára 
b. 21-30 ára 
c. 31-40 ára 
d. 41-50 ára 
e. 51-60 ára 
f. Eldri en 60 ára 

 
12. Af hvaða kyni ert þú? 

a. Karlkyn 
b. Kvenkyn 
c. Annað 
d. Veit ekki/Vil ekki svara 

 
13. Á hvaða landshluta býrð þú? 

a. Norðurlandi 
b. Austurlandi 
c. Vesturlandi 
d. Vestfjörðum 
e. Suðurlandi 
f. Höfuðborgarsvæðinu 
g. Reykjanesi 

 


