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Útdráttur 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vita hverjir eru áhrifaþættir kauphegðunar neytenda og 

hvernig er hægt að hafa áhrif á hana.  Auglýsingar eru einn þáttur sem getur haft áhrif 

á kauphegðun neytenda, þær geta vakið þörf og ýtt undir löngun fyrir vörur eða 

þjónustu.  

 Markmið rannsóknarinnar sem hér verður kynnt var að kanna kauphegðun 

neytenda og hvort auglýsingar hafi þau áhrif á neytendur að þeir fari í verslanir til að 

kynna sér auglýstar vörur eða þjónustu.  Rannsakandi lagði upp með að kanna hvaða 

fjölmiðill væri áhrifamestur og hvort almenningur teldi að auglýsingar hefðu áhrif á 

annars vegar kauphegðun neytenda og hins vegar sína eigin kauphegðun.  

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar sem var aðgengileg á 

internetinu.  Til að nálgast þátttakendur rannsóknarinnar var notast við þægindaúrtak 

og bárust alls 527 svör.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að sjónvarp er sá fjölmiðill sem 

er talinn hafa mest áhrif á kauphegðun neytenda.  Þátttakendur rannsóknarinnar eru 

sammála því að auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun, þó eru þeir tregir til að fara í 

verslanir til að  kynna sér auglýstar vörur eða þjónustu. 
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Inngangur 

Kauphegðun neytenda er áhugavert rannsóknarefni, hvað er það sem fær neytendur til 

að kaupa vörur eða þjónustu og mótar kauphegðun þeirra.  Auglýsingar eru  áberandi í 

daglegu lífi einstaklinga.  Varla er hægt að fletta blaði, hlusta á útvarp eða horfa á 

sjónvarp án þess að verða var við ýmiss konar auglýsingar sem flestar hafa sama 

markmið, að fá neytendur til þess að kaupa vöru eða þjónustu.   

Byrjað var að rannsaka kauphegðun neytenda um miðja 20. öldina.  

Kauphegðun er ferli sem fer í gang þegar neytendur uppgötva þörf eða löngun fyrir 

vöru eða þjónustu.  Við upphaf ferlisins leita neytendur að upplýsingum um vöruna 

eða þjónustuna og oft endar ferlið á því að neytandi kaupir vöru eða þjónustu sem 

uppfyllir þarfir hans eða langanir.  Neytandi fer í gegnum visst ferli áður en hann 

kaupir vöru eða þjónustu.  Kaupferlinu sjálfu er skipt niður í fimm stig, en það fer eftir 

kaupunum sjálfum eftir hversu mörgum stigum neytandinn fer áður en hann kaupir 

vöruna eða þjónustuna.  Kauphegðun mótast af umhverfi neytandans en ekki síst af 

líðan hans og tilfinningum.  Ýmislegt í umhverfi neytenda getur haft áhrif á 

kauphegðun þeirra og mótast hún af menningarlegum, félagslegum, persónulegum og 

sálfræðilegum þáttum í umhverfi hans.  Eitt þekktasta líkan til að kanna þarfir og 

langanir einstaklinga er Þarfapýramídi Maslows.  Hægt er að notast við 

Þarfapýramídann til að kynna sér hvernig hægt er að hafa áhrif á kauphegðun 

neytenda. 

Auglýsingar eru samskiptaform sem er m.a. notað til þess að auglýsa vörur og 

þjónustu.  Við gerð auglýsinga er mikilvægt að átta sig á því hvað hvetur neytendur til 

að kaupa vörur og þjónustu.  Auglýsingar eru dýrar í gerð og birtingu og því verður að 

vanda vel val á fjölmiðli sem auglýsa á í. 

Í þessari ritgerð verður leitast eftir því að varpa ljósi á kauphegðun neytenda 

og auglýsingar sem einn af áhrifaþáttum kauphegðunar.  Rannsókn var gerð til að 

kanna hvort auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun neytenda og kannað hvort neytandi 

geri sér ferð í verslun eftir að hafa séð auglýsingu.  Einnig var kannað í hvaða 

fjölmiðli er best að auglýsa vörur og þjónstu. 
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1 Kauphegðun neytenda 

Fyrirtæki sem þekkir viðskiptavini sína vel og veit hvernig þeir bregðast við þeim 

skilaboðum sem fyrirtækið sendir frá sér, er mun líklegra til þess að ná árangri en þau 

fyrirtæki sem þekkja ekki viðskiptavini sína (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong,  

2006).  Neytendur eru eins misjafnir og þeir eru margir.  Þeir koma frá ólíkum 

menningarheimum, eru á ólíkum aldri, hafa ólíkan lífsstíl og bakgrunn.  Í kringun 

1950 eða eftir Heimstyrjöldina síðari var byrjað að rannsaka kauphegðun neytenda 

(Engel, Blackwell og Miniard, 1990).  Fyrirtæki áttuðu sig á því að neytendur hegða 

sér ekki alltaf eins og kenningar bentu til.   Neytendur vildu frekar vörur sem sýndu 

persónuleika þeirra og lífsstíl í staðinn fyrir einsleitar vörur sem aðrir neytendur 

notuðu.  Hægt er að hafa áhrif á kauphegðun neytenda á ýmsan hátt.  Fyrirtæki nota 

aðallega auglýsingar til þess að fá neytendur til að kaupa vörur og þjónustu.  

Auglýsing er yfirleitt búin til með það í huga að ná til ákveðins markhóps og hafa 

áhrif á kauphegðun neytenda.  Sumar auglýsingar einblína á að auglýsa lífstíl 

neytenda, gildi þeirra og skoðanir í staðinn fyrir að auglýsa vörur eða þjónustu 

(Brierley, 2002).  Þegar kauphegðun neytenda (consumer buying behavior) er 

rannsökuð er mikilvægt að hafa í huga að ekki er alltaf fylgni á milli þess hvernig 

neytendur haga sér í raun og veru og og hvað þeir segjast ætla að gera eða gera ekki. 

Rannsóknir Foxall (1999) hafa sýnt fram á frekar veika fylgni þar á milli 

Kauphegðun neytenda (Kotler o.fl., 2006, Peter og Donnelly, 2004; Solomon, 

2002) er skilgreind sem það ferli sem fer í gang þegar neytendur velja, kaupa, nota eða 

ráðstafa vörum, þjónustu, hugmyndum eða reynslu til að fullnægja þörfum sínum og 

óskum. Engel, Blackwell og Miniard (1990) skilgreina kauphegðun sem þær aðgerðir 

sem fara í gang þegar neytendur afla sér upplýsinga um vörur og þjónustu, neyslu og 

förgun á vörum og þjónustu og ákvörðunarferlið sem er á undan og eftir þessum 

aðgerðum.  Kauphegðun er ekki einungis það sem gerist þegar neytandur kaupa vöru 

eða þjónustu í verslun, heldur mótast hún af umhverfi, líðan neytenda og hvað þeir eru 

að hugsa um hverju sinni.  Þættir í umhverfi neytenda sem geta haft áhrif á 

kauphegðun er það sem hefur áhrif á tilfinningar, hugsanir og gerðir neytenda, eins og 

auglýsingar, verð, pakningar og útlit vöru (Peter og Olsen, 2010).   Þær langanir og 

þarfir sem þarf að uppfylla eru allt frá grunnþörfun einstaklings, næring og svefn, upp 

í að langa í flottan bíl til að uppfylla ákveðna þörf fyrir virðingu samfélagsins 

(Solomon, 2002; Kotler o.fl., 2005).   
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Mynd 1: Kauphegðun neytenda. Heimild: Byggt á Kotler o.fl., 2006, bls. 255. 

Skilningur á kauphegðun neytenda er lykilatriði til að ná árangri í 

markaðsstörfum.  Þegar fyrirtæki vilja vita hverjir viðskiptavinirnir eru, hvernig á að 

ná til þeirra, hvað á að selja þeim, hvað mun hvetja þá til að kaupa og hvað gerir þá 

ánægða, eru þau að spyrja spurninga sem krefjast skilnings á neytandanum (Arnould, 

Price, Zinkham, 2004).  Ekki er til ein einstök kenning sem fara þarf eftir til þess að 

skilja neytendur og hegðun þeirra.  Líðan neytenda hefur áhrif á kauphegðun þeirra á 

marga vegu (Gardner, 1985), en þrátt fyrir að markaðsfólk geti ekki haft mikil áhrif á 

líðan neytenda getur brosandi söluaðili haft jákvæð áhrif á neytendur en ef neytandi 

þarf að bíða lengi eftir aðstoð getur það haft neikvæð áhrif á hann.  

 Mikilvægt er að hafa víðtækan skilning á neytandanum með því að leita til 

annarra fræðigreina eins og sálfræði, félagsfræði, mannfræði og hagfræði.  Aðrir 

þættir í umhverfi neytenda, svo sem menningingarstig, félagslegar aðstæður og 

skoðanir fjölskyldu og vina hafa einnig áhrif á kauphegðun neytenda (Peter og 

Donnelly, 2004).   
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1.1 Ákvörðunarferli neytenda 

Fyrstu rannsóknir á kauphegðun neytenda sýndu fram á að neytendur reyndu að 

hámarka ávinning sinn við kaup á vörum og þjónustu (Schiffman og Kanuk, 2004).  

Síðari rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að neytendur eru jafn líklegir til þess að 

kaupa vörur eða þjónustu án þess að hugsa sig lengi um og láta ýmislegt hafa áhrif á 

ákvörðun sína eins og fjölskyldumeðlim eða auglýsingar.  Kaupákvörðunarferli 

(consumer decision process) er hugtak sem tekur mið af því hvernig einstaklingur eða 

hópur einstaklinga ákveður að eyða tíma sínum og peningum í vörur og þjónustu 

(Kotler o.fl, 2006; Schiffman og Kanuk, 2004; Solomon, 2002). Hugtakið lýsir því af 

hverju einstaklingur kaupir, hvað hann kaupir, hvernig hann kaupir, hvar hann kaupir, 

hversu oft hann kaupir og svo framvegis.   

Neytendur standa marg oft frammi fyrir því að taka ákvörðun um það hvaða 

vöru eða þjónustu á að kaupa.  Sumar ákvarðanir eru mjög mikilvægar, aðrar skipta 

minna máli og snerta daglega notkun okkar á vörum og þjónustu.   Margir aðilar geta 

komið að kaupunum sjálfum, ekki einungis sá sem ætlar að nota vöruna, heldur  geta 

aðrir einstaklingar haft áhrif á  kaupákvörðun neytenda (Doole o.fl., 2005; Engel o.fl, 

1990, Kotler o.fl, 2006).  Þeir aðilar sem koma að kaupákvörðunarferli neytenda eru:  

1. Upphafsmaður, sá sem kemur kaupferlinu af stað 

2. Áhrifavaldur, sá sem hefur mikil áhrif á kaupákvörðun 

3. Ákvarðandi, sá sem hefur völdin og ákveður hvað á að kaupa 

4. Kaupandi, sá sem kaupir vöruna eða þjónustuna 

5. Notandi, sá sem notar vöruna eða þjónustuna 

Ákvörðunarferlið getur verið allt í höndum eins einstaklings, hann er þá í 

hlutverki allra fimm aðilanna, en einnig geta fimm ólíkir einstaklingar komið að 

kaupferlinu sjálfu, t.d. afgreiðslufólk eða fjölskyldumeðlimir neytandans (Engel o.fl., 

1990). 

Ákvörðunarferli neytenda  getur verið misflókið, eftir því hvað á að kaupa 

hverju sinni.  Ákvörðun um kaup getur verið frá því að kaupa í matinn og upp í að 

kaupa t.d. fasteign.  Kotler o.fl. (2006) skipta kaupferlinu niður í fjögur mismunandi 

ferli,  flókin kaup, meðalflókin kaup, vana kaup og breytileg kaup.  Flókin kaup 

(complex buying behavior) eru þegar neytendur taka mikinn þátt í kaupunum og gera 

mikinn mun á milli vörumerkja, varan er dýr, kaupin geta verið áhættusöm og varan er 
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Uppgötvun á þörf

Upplýsingaleit

Mat valkosta

Vörukaup

Eftirkaupaáhrif

sjaldan keypt.  Meðal flókin kaup (dissonance-reducing buying behavior) eru þegar 

neytandin tekur mikinn þátt í kaupunum en gerir ekki mun á milli vörumerkja.  

Vanakaup (habitual buying behavior) eru kaup sem krefjast lítillar þátttöku neytenda 

og varan er vanalega ódýr, t.d. ákveðin matvara.  Neytandi kaupir ákveðna vörutegund 

út af vana en ekki út af tryggð við vörumerkið.  Breytileg kaup (variety-seeking 

buying behavior) eru þegar neytandinn er fljótur að ákveða sig um kaup á vöru en 

gerir mikinn mun á vörumerkjum.  

1.2 Kaupferli neytenda 

Neytendur standa frammi fyrir margs konar ákvörðunum í hvert skipti þegar þeir 

kaupa vörur eða þjónustu.  Neytandinn vill reyna að komast hjá því að taka ranga 

ákvörðun í fljótfærni og svo lengi sem hann hefur tíma til þess að hugsa sig um  rifjar 

hann upp hvernig fyrri kaup hans hafa verið (Foxall, 1999).  Neytandi fer í gegnum 

visst ferli áður en hann kaupir vörur eða þjónustu.  Kotler o.fl. (2006) og Engel ofl. 

(1990) lýsa ferli neytanda í fimm stigum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2:  Kaupákvörðunarferlið. Heimild: Byggt á  Kotler o.fl., 2006, bls. 279. 

Á mynd 3 má sjá að kaupferlið (buyers decision process) byrjar á því að þörf 

fyrir vörur eða þjónustu er greind, síðan leitar neytandinn upplýsinga um vöruna eða 

þjónustuna, metur valkostina, kaupir vöruna eða þjónustuna og að lokum  koma 

eftirkaupaáhrifin.  Neytendur fara ekki alltaf  í gegnum öll fimm stig kaupferlisins, 

heldur fer það eftir því hvernig vörur eða þjónustu er verið að kaupa, hvort neytandinn 

hafi áður keypt vöruna, t.d. matarkaup, velur það sem hann er vanur að kaupa, ef hann 

er að kaupa eitthvað í fyrsta skipti eða dýran hlut fer hann oftast í gegnum öll fimm 
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skerf kaupferlisins.  Mikilvægt er fyrir markaðsfólk að kunna að kalla fram þörfina 

fyrir vörur og þjónustu hjá neytendum.  Með auglýsingum getur markaðsfólk haft 

áhrif á kaupferli neytenda, þ.e.a.s. að koma af stað kaupferlinu, láta neytandann 

uppgötva þörf fyrir nýjan hlut. 

 

Uppgötvun á þörf 

Uppgötvun á þörf (Kotler, 2006; Solomon, 2002) er fyrsta stigið í kaupferlinu.  Tveir 

þættir hafa áhrif á þörf neytanda, innri þáttur og ytri þáttur.  Neytandi getur fundið 

fyrir hungri og þar með er þörfin fyrir fæðu greind, sem er innri þáttur, eða hann 

gengur fram hjá matsölustað og finnur góða lykt og verður skyndilega svangur, sem 

flokkast undir ytri þátt.  Einnig gæti neytanda langað í nýjan síma en ekki haft þörf 

fyrir hann eða síminn er orðinn gamall og hann vill kaupa sér nýjan og betri síma.  

 

Upplýsingaleit 

Upplýsingaleit er annað stigið í kaupferli neytenda.  Upplýsingaleitin byrjar hjá 

neytendum þegar þeir átta sig á þörf sem þarf að uppfylla með því að kaupa eða neyta 

vöru. Fyrri reynsla neytenda getur haft áhrif á val neytenda, en ef engin reynsla er 

fyrir hendi (Schiffman og Kanuk, 2004), er líklegt að neytandinn leiti sér frekari 

upplýsinga um vöruna eða þjónustuna.  Einnig fer það eftir því hversu stór kaupin eru, 

ef neytandi finnur löngum í súkkulaði er hann líklegur til þess að grípa það sem er 

hendi næst en ef hann ætlar að kaupa sér nýtt sjónvarp mun hann eflaust eyða tíma í 

að afla sér upplýsinga um verð, gæði og hvaða vörutegund er best (Moorty, Ratchford 

og Talukar, 1997). 

 Margir þættir hafa áhrif á upplýsingaleit og hefur internetið haft mikil áhrif á 

leit neytenda að vörum og þjónustu.  Algengt er að neytendur leiti upplýsinga um 

vörur á internetinu í stað þess að fara í verslun og kynna sér þær vörur sem eru í boði  

(Schiffman, Kanuk, 2004).  Einnig getur neytandi fengið upplýsingar í gegnum 

fjölskyldumeðlimi, auglýsingar og fjölmiðla (Kotler, 2005). 

 

Mat valkosta 

Mat valkosta er þriðja stig kaupferlisins.  Neytandi metur þær upplýsingar sem hann er 

kominn með um vöruna eða þjónustuna sem hann ætlar að kaupa.  Ýmislegt ræður 

vali neytenda, eins og verð og gæði vörunnar.  Einnig geta auglýsingar (Kotler, 2005) 
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minnt á vöruna og þ.a.l. verður hún efst í huga neytanda og fær hann til að kaupa 

vöruna frekar en aðrar vörur.   

 

Vörukaup 

Fjórða stig kaupferlisins er vörukaupin sjálf.  Neytandi hefur leitað sér upplýsinga um 

vöruna, kynnt sér hana og tekur ákvörðun um kaup á vörunni.  Margt getur haft áhrif á 

vörukaupin sjálf, t.d. verð vörunnar, því dýrari sem vara er því meiri áhætta fylgir 

kaupunum. 

 

Eftirkaupaáhrif 

Fimmta stig kaupferlisins er eftirkaupaáhrifin.  Neytandinn leggur mat á vörukaupin 

eða þjónustuna, ef varan eða þjónustan uppfyllir kröfur hans þá er hann ánægður með 

val sitt en ef ekki þá verður hann óánægður og mun líklega ekki nýta sér þjónustu 

aftur. 

 

Markaðsfólk reynir oft að ná athygli neytenda með auglýsingum.  Markmið 

auglýsingarinnar er þá að fá neytandann til þess að átta sig á því að hann vantar 

eitthvað, að uppgötva þörfina fyrir eitthvað.  Nýjar vörur eru oft auglýstar til að fá 

neytendur til að átta sig á þörfinni fyrir þessar vörur, en oft komast skilaboðin ekki til 

neytenda eða að þeir átta sig hreinlega ekki á nauðsyn vörunnar eða hvað varan gerir 

yfir höfuð.  Þegar tölvur voru upphaflega auglýstar áttuðu margir neytendur sig ekki á 

mikilvægi þeirra fyrr en áhersla var lögð á hversu mikilvægar þær væru fyrir ungt fólk 

í námi, þær myndu bæði auðvelda þeim námið og þeim myndi ganga betur í námi og 

starfi (Belch og Belch, 2001). 
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2 Áhrifaþættir kauphegðunar 

Í umhverfi neytenda er margt sem hefur áhrif á hegðun þeirra, bæði bein og óbein 

áhrif.  Þeir áhrifaþættir sem hafa bein áhrif á kauphegðun neytenda eru t.d. samskipti 

einstaklinga en samfélagið sem neytendur búa í hefur óbein áhrif á hegðun þeirra og 

ákvarðanatöku.  Hægt er að skipta áhrifaþáttum kauphegðunar í fjóra þætti, 

menningarlega þætti, félagslega þætti, persónulega þætti og sálfræðilega þætti (Peter 

og Donnelly, 2004; Kotler o.fl., 2006; Evans, Jamal og Foxall, 2006).   

2.1 Menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir hafa mikil áhrif á kauphegðun neytenda og þeim má skipta 

niður í þrjá undirhópa, menningu, menningarkima og stéttir.  Menning er sá þáttur í 

samfélagi neytenda sem hefur sem víðustu og mestu áhrif á hegðun neytenda (Peter og 

Donnelly, 2004), því er mikilvægt að markaðsfólk skilji þessi áhrif.  Menningu má 

skilgreina á marga vegu.  Menning (culture) er safn grunngilda, viðhorfa, þarfa og 

langana þeirra einstaklinga sem lifa í ákveðnu samfélagi.  Menning er lærð, henni er 

miðlað kynslóða á milli (Peter og Donnelly, 2004; Kotler o.fl., 2006; Arnould o.fl., 

2004). 

Menningarkimi (subculture) er hópur fólks sem hegðar sér að einhverju eða 

öllu leyti meðvitað á annan hátt en meirihluti íbúa í samfélaginu.  Menningarkimar 

myndast t.d. út frá auði, kunnáttu og áhrifavöldum einstaklinga.  Menningarkimi getur 

t.d. verið trúarhópar, aldurshópar og fólk af sama þjóðerni (Peter og Donnelly, 2004).   

Stéttir (social class) eru þriðji undirhópur menningarlegra þátta. Í flestum 

samfélögum þrífst einhvers konar stéttaskipting.  Einstaklingar innan ákveðinnar 

stéttar hegða sér á svipaðan hátt og hafa svipuð áhugamál, þ.a.l. hafa þeir svipaða 

kauphegðun (Kotler o.fl., 2006). 

2.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir veita innsýn í hegðun neytenda.  Þeir þættir í félagslegu umhverfi 

neytenda sem hafa áhrif á þá eru viðmiðunarhópar, fjölskylda og vinir, staða og 

hlutverk (roles and status) einstaklings (Mooij, 2004).  Einstaklingurinn er alltaf hluti 

af einhverri heild, en það er misjafn eftir menningarheimum hversu mikil áhrif aðrir 

hafa á hegðun hans.  
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Viðmiðunarhópar (reference groups) hafa áhrif á hegðun einstaklinga, vonir 

þeirra og hvernig þeir meta hluti (Arnould o.fl., 2004; Peter og Donnelly, 2004; 

Solomon, 2002).  Viðmiðunarhópar hafa áhrif á einstaklinga á þrjá vegu.  

Einstaklingar leita að upplýsingum um vöru eða þjónustu hjá þeim, leita eftir 

viðurkenningu þeirra með því að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu og með því að 

kaupa þessa vöru eða þjónustu reyna einstaklingar að falla inn í ákveðinn hóp 

(Solomon, 2002).  Þeir viðmiðunarhópar sem geta haft áhrif á hegðun neytenda geta 

verið foreldrar, meðlimir í mótórhjólaklúbbi, stjórnmálaflokkar og jafnvel þekktir 

einstaklinga (Solomon, 2002).  Sumir viðmiðunarhópar hafa meiri áhrif á hegðun 

neytenda heldur en aðrir  (Kotler o.fl., 2006; Arnould o.fl., 2004; Solomon, 2002). 

Fjölskyldan spilar stórt hlutverk í hegðun neytenda á markaði.  Skipta má 

fjölskyldu niður í stór fjölskyldu (family of orientation), það er foreldra og ættingja, 

og nær fjölskyldu (familiy of procreation), það er maka og börn (Kotler o.fl., 2006).  Í 

uppeldi barna geta foreldrar haft mikil áhrif á hegðun þeirra sem neytendur, en börn 

geta einnig haft áhrif á kauphegðun foreldra sinna. Auglýsingafólk hefur í auknum 

mæli reynt að ná til barna með auglýsingum í gegnum fjölmiðla (Moschis og Mitchell, 

1986).  

Innan hvers hóps sem einstaklingur tilheyrir gegnir hann ákveðnu hlutverki og 

hefur ákveðna stöðu (Kotler o.fl., 2006).  Hlutverk einstaklingsins sýnir fram á þær 

væntingar sem aðrir meðlimir hópsins bera til einstaklingsins. Staðan getur sýnt 

hversu mikilvægur maður er samfélaginu. Einstaklingur kaupir oft vörur til að gefa til 

kynna stöðu sína í samfélaginu (Peter og Donelly, 2004; Kotler o.fl, 2006). 

2.3 Persónulegir þættir 

Persónulegir þættir skiptast í aldur, lífsskeið, starf, efnahagslega stöðu, lífsstíl, 

persónuleika og sjálfsímynd (Kotler o.fl, 2005). Allir þessir þættir hafa áhrif á 

kauphegðun neytenda. 

 Kauphegðun ræðst oft af aldri og á hvaða lífsskeiði (age and lifeceycle stage) 

neytandinn er (Solomon, 2002).  Smekkur fólks á mat, fatnaði og afþreyingu breytist 

eftir því á hvaða aldursskeiði einstaklingur er (Kotler o.fl, 2006).  Mikilvægt er að 

markaðsfólk tali til hvers aldurshóps á réttan hátt (Solomon, 2002).  

Fjölskyldumynstur, hvort einstaklingur er einhleypur, giftur og á börn,  hefur einnig 

áhrif á kauphegðun hans (Kotler o.fl, 2006).   
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 Starf (occupation) og efnahagsleg staða (economic circumstances) hafa áhrif á 

vöru- og þjónustuval neytenda.  Yfirmenn fyrirtækja eru mun líklegri til að kaupa sér 

jakkaföt og dragtir sem vinnufatnað heldur en lægra settur starfsmaður fyrirtækisins.  

Ef innkoma og sparnaður neytenda er hár er hann mun líklegri til að kaupa sér dýrar 

vörur heldur en sá sem er með lága innkomu og lítinn sparnað (Kotler o.fl., 2006).  

 Lífsstíll segir til um hvernig einstaklingur lifir í samfélginu og hvernig hlutir í 

umhverfi hans hafa áhrif á hann, hvernig hann ákveður að eyða tíma og peningum 

(Solomon, 2002).  Innan hvers menningarkima getur lífsstíll neytenda verið mjög 

mismunandi.  Lífsstíll neytenda ákvarðast af t.d. áhugamálum þeirra, skoðunum og 

afþreyingu og hefur hann áhrif á hegðun hans og samskipti við umheiminn (Kotler 

o.fl, 2006).   

 Persónuleiki (personality) einstaklinga og sjálfsímynd (self-concept) getur sagt 

til um hvernig einstaklingur bregst við umhverfinu. Áður en einstaklingur kaupir vöru 

eða þjónustu er hann líklegur til að fá ráð hjá vini, þetta nýta auglýsendur sér oft í 

auglýsingum (Arnould o.fl., 2004).  Sjálfsímynd einstaklinga hefur áhrif á það hvaða 

vörur og þjónustu hann velur sér.  Persónuleiki getur sagt til um hvernig vörur 

einstaklingur kaupir. Hann kaupir ákveðna merkjavöru til þess að skapa sjálfsímynd 

sína og ýta undir ákveðna ímynd – við erum það sem við eigum (Kotler o.fl., 2006).  

2.4 Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir snúa að einstaklingnum sjálfum, þeir skiptast í hvatningu, 

skynjun, lærdóm, sannfæringu og skoðanir (Kotler o.fl., 2006).   

Hver einstaklingur hefur mismunandi þarfir, svo sem líkamlegar og félagslegar 

þarfir sem hann leitast eftir að fulllnægja (Peter og Donnelly, 2004), en flestar þarfir 

eru ekki nógu sterkar til þess að hvetja einstaklinginn til kaupa á ákveðnum 

tímapunkti.  Sumar þarfir eru sterkari en aðrar og  hvatning (motivation) er sú þörf 

sem ýtir á einstaklinginn til þess að fullnægja þörfum sínum (Kotler o.fl., 2006).  

 Skynjun (perception) er það ferli hvernig einstaklingur metur og túlkar 

upplýsingar í umhverfi sínu. Engir tveir einstaklingar skynja aðstæður á sama hátt, 

þess vegna getur verið erfitt fyrir markaðsfólk að ná til neytenda með auglýsingum í 

fjölmiðlum (Kotler o.fl., 2006).    

 Einstaklingur lærir af því sem hann gerir (Kotler o.fl., 2006; Solomon, 2002).  

Einstaklingur er líklegri til þess að kaupa vöru aftur ef honum er hrósað fyrir hana,  en 

ef hann lendir í því að fá matareitrun á veitingastað er ólíklegt að hann kjósi að borða 

þar aftur né að mæla með honum (Solomon, 2002) 
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Sjálfsbirting

Virðing

Kærleikur

Öryggi

Líkamlegar þarfir

2.5 Maslow þarfapýramídi 
Hlutverk markaðsfólks er að finna út hverjar eru þarfir og langanir neytenda og 

hvernig er hægt að uppfylla þær (Peter og Donnelly, 2002).  Til að geta uppfyllt þarfir 

neytenda þarf markaðsfólk að vita af hvaða tagi þær eru. 

Þarfapýramídi (Maslow‘s hierarchy of needs) sálfræðingsins Abraham Maslow  

er eitt þekktasta og vinsælasta líkanið til þess að kanna þarfir og langanir einstaklinga 

(Doole, Lancaster og Lowe, 2005; Evans o.fl., 2006; Kotler o.fl, 2006, Simons, Irwin 

og Drinnien, 1987).   

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Mynd 3: Þarfapýramídi Maslows. Heimild: Byggt á  Evans o.fl., 2006. 

• Líkamlegar þarfir:  helstu frumþarfir einstaklinga, þörf fyrir súrefni, 

fæðu, drykk o.fl. 

• Öryggisþörf:  þörf fyrir líkamlegt og sálrænt öryggi, einnig að vera í 

öruggu umhverfi. 

• Kærleikur:  þörf fyrir að tilheyra einstaklingi eða hópi einstaklinga, að 

eiga góð samskipti við t.d. vini og fjölskyldu. 

• Virðing:  þörf fyrir að vera metinn og virtur af bæði sjálfum sér og 

öðrum, t.d. vegna hluta sem hann á, starfs, lífsstíls o.fl. 

• Sjálfsbirting: þörfin fyrir að nýta kunnáttu sína og hæfileika til að gera 

eitthvað sem skiptir einstaklinginn máli. 
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Samkvæmt kenningum Maslows eru þarfirnar meðfæddar og þarf að uppfylla 

þarfirnar að hluta til eða alveg til þess að einstaklingur komist á næsta þrep.   

Einstaklingurinn kemst ekki á hærra stig fyrr en hann er búinn að uppfylla þörfina á 

fyrra stigi upp að vissu marki. Hægt er að mótmæla þessu, því í vestrænum löndum 

gætu einstaklingar verið að reyna að uppfylla þarfir fyrir virðingu en á sama tíma að 

hugsa um öryggi sitt, út af aukinni glæpatíðni ( Evans o.fl., 2006).  Markaðsfólk hefur 

áttað sig á þessu og þ.a.l. er í auknum mæli reynt að auglýsa mikilvægi þess að hafa 

híbýli varin fyrir innbrotsþjófum með þar til gerðum tækjum.  Einnig er brýnt fyrir 

fólki að líftryggja sig og jafnvel að ganga með ýmiss konar varnartæki á sér, svo sem 

piparúða. 

Kenning Maslows hefur verið rannsökuð og hefur ýmislegt komið í ljós.  Þarfir 

skiptast ekki endilega niður eins og Maslow gerði ráð fyrir og þær voru ekki útskýrðar 

með nægilegri nákvæmni.  Er einungis hægt að fara upp þarfapýramídann eða er líka 

hægt að fara niður hann?  Hvernig er hægt að greina og mæla mismunandi þarfir? 

(Wahba og Bridewell, apríl 1976).  Sumir einstaklingar hafa t.d. meiri þörf fyrir að tjá 

sig og nýta kunnáttu sína og hæfileika, heldur en að fá ást og umhyggju frá öðrum.  Í 

raun eru engin skýr tengsl á milli þarfa og hegðunar.  Skilgreining á þörfum sem 

líffræðilegi fyrirbæri getur valdið miskilningi og vandræðum.  Ekki er gert ráð fyrir að 

hver hópur og einstaklingur geti skilgreint sínar eigin þarfir og hvernig er best að 

uppfylla þær þarfir (Arnould o.fl., 2005).  Miner og Dachler (1973) hafa hins vegar 

sýnt fram á nothæfi þarfakenningar Maslows við að útskýra ýmsar niðurstöður 

rannsókna og við rannsóknir á því hvað hvetur einstaklinga og hefur áhrif á hegðun 

þeirra. 

Markaðsfólk verður að átta sig á því hvaða þarfir eru mikilvægar fyrir hvern 

markað.  Hægt er að nota Þarfapýramída Maslows til þess að byggja upp eða hanna 

auglýsingaherferð.  Ef Þarfapýramídinn er notaður við auglýsingagerð er fyrst leitast 

eftir því að uppfylla þarfir og langanir neytenda, með því að fá neytendur til að vilja 

eyða í vörur og þjónustu.  Með því að reyna að einblína á hærri þrep, kærleik, virðingu 

og sjálfsbirtingu, er auðveldara að fá neytendur til að eyða í vörur og þjónustu 

(Brierley, 2002).  Ef sími er tekinn sem dæmi, þá er hægt að búa til ýmiss konar 

auglýsingar til þess að höfða til mismunandi markhópa.  Hægt er að nota síma til þess 

að sýna fram á hversu nauðsynlegt er að eiga síma, að börn séu mun öruggari ef þau 

eiga síma og geta hringt í foreldra sína.  Foreldrar eru markhópurinn og reynt er að ná 

til þeirra með því að sýna fram á að börn þeirra verða öruggari ef þau eiga síma 
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(Chapman, 2010).  Ef símadæmið er notað áfram, þá er hægt að nota síma einnig til að 

sýna fram að síminn bæti samskipti á milli eiganda símans og t.d. fjölskyldu og vina, 

þ.a.l. nær hann að uppfylla kærleiksþrep Þarfapýramídans. Einnig er hægt að nota 

símann til að ná til þeirra sem vilja vinna sér inn virðingu annarra með því að vera 

með flott tæki og tól.  Síminn getur sýnt fram á að lífsstíl einstaklingsins.  

Einstaklingurinn er mjög mikilvægur fyrir samfélagið og þarf þess vegna að eiga síma 

sem t.d. virkar bæði sem sími og tölva. 
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3 Auglýsingar 

Meginuppistaða áhrifaríkra auglýsinga er hvorki skemmtun, skrum 

né svartigaldur. Auglýsingar eru hluti af skipulagðri 

markaðssetningu, sölumennsku sem gefur neytandanum kost á að 

velja og hafna að eigin geðþótta. Okkur neytendum er eiginlegt að 

gera samanburð í flestu því sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Auglýsingarnar eru aðeins hluti af þeim áhrifum, sem fá okkur til að 

gera upp hug okkar (Ólafur Stephensen, 1987). 

Samkvæmt Ólafi Stephensen (1987) auglýsingamanni er auglýsingastarfið fjölbreytt, 

það er samblanda af miskunnarleysi fjölmiðlanna og tilætlunarsemi sölumennskunnar.  

Auglýsingar eru mikilvægur þáttur í nútímasamfélagi, þær eru ekki einugnis notaðar 

fyrir sérhæfða sölumennsku heldur einnig sem upplýsingamiðlun.  Auglýsingar spila 

stóran þátt í daglegu lífi einstaklinga.  Hvort sem einstaklingur situr við eldhúsborðið 

heima hjá sér með morgunkaffið og flettir dagblaðinu, hlustar á útvarpið eða horfir á 

uppáhaldsþáttinn sinn í sjónvarpinu, þá kemst hann ekki hjá því að verða var við 

auglýsingar.  Hægt er að segja að auglýsing sé ópersónulegt samskiptaform til að 

auglýsa vörur, þjónustu, ímynd, félög eða bara hvað sem er, sem borgað er fyrir 

(Belch og Belch, 2001).  Miklu fjármagni er veitt í auglýsingagerð og birtingar 

auglýsinga og því er mikilvægt að velta fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að auglýsa 

vöruna eða þjónustuna.  Oft getur verið erfitt að meta árangur auglýsinga, því 

neytendur geta verið lengi að átta sig á hvað er verið að auglýsa.  Fyrirtæki telja því 

stundum betra að auglýsa sjaldnar eða sleppa því að auglýsa yfir höfuð (Shimp, 2000).  

Mikill munur er á auglýsingagerð á milli landa, t.d. er auglýsingaiðnaðurinn mjög 

þróaður í Bandaríkjunum og veltir um 4,5 milljörðum dollara árlega en samanlögð 

velta norska, danska og sænska iðnaðarins er um 200 milljónir dollara 

(Viðskiptablaðið, 2002).     

3.1 Saga auglýsinga 

Kaupmenn hafa notað auglýsingar til að vekja eftirtekt á vörum sínum og þjónustu og 

afla sér kaupenda.  Auglýsingar séu jafn gamlar menningunni og hefur tilgangur þeirra 

í aldanna rás verið að aðgreina vörur og þjónustu frá öðrum varningi.  Upphaflega 

voru sérstakir hróparar notaðir til að hrópa auglýsingar með ýmsum blæbrigðum 

raddarinnar.  Með tilkomu prentilistarinnar breyttist form auglýsinga til muna.  Farið 

var að prenta auglýsingar og voru tilkynningar fyrstu auglýsingarnar sem voru 
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prentaðar, þá aðallega upplýsingar um brottfarartíma skipa eða óskir eftir týndum 

munum (Símon Jóh. Ágústsson, 1947).  Árið 1612 (Ólafur Stephensen, 1987) kom 

fyrsta auglýsingablaðið út í París, en í því voru aðallega tilkynningar frá ríkisstjórum.  

Talið er að fyrsta prentaða íslenska auglýsingin hafi komið út í kringum 1694 og var 

það auglýsing Þórðar Þorlákssonar biskups í Skálholti.  Í fyrsta tölublaði blaðsins 

Islandske Maanedstinder, sem kom út í október 1773, var opinber auglýsing aftast í 

blaðinu.  Í íslenskum blöðum sem komu út fram undir miðja 19. öld voru af og til 

slíkar auglýsingar en verslunarauglýsingar þekktust ekki (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Þróun íslenskra auglýsinga hefur verið svipuð því sem gerðist erlendis. Til að 

byrja með voru textaauglýsingar notaðar, sem skáru sig lítt frá meginmáli blaðins og 

voru oftast einfaldar og á öftustu síðu blaðsins.  Síðar meir var farið að nota 

myndrænar auglýsingar.  Á Íslandi voru textaauglýsingarnar meira áberandi og byrjað 

var seint að nota myndir í auglýsingum.  Með iðnbyltingunni á 18. og 19. öld var farið 

að fjöldaframleiða blöð og bæklinga.  Í kjölfar iðnbyltingarinnar bötnuðu samgöngur 

og auðveldara var að dreifa blöðum en áður.  Á síðari hluta 19. aldar jókst til muna 

smásöluverslun í heiminum og blöð urðu að mikilvægum auglýsingamiðlum.  

Auglýsingatekjur blaðanna lækkuðu verð á blöðum og því voru blöð ekki einungis 

fyrir þá efnameiri (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Á 19. öld áttuðu kaupsýslumenn í Bandaríkjunum sig á því að auglýsingar 

hefðu meiri áhrif á viðskiptavini en einungis að segja frá verði og gæðum vörunnar.  

Þeir áttuðu sig á því að hægt væri að beita ýmsum brögðum og gera auglýsingarnar 

líflegar til þess að ná athygli viðskiptavina (Guðjón Friðriksson, 2000).  Fyrstu 

auglýsingastofurnar eins og þær eru í dag eiga rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna.  

Auglýsingamaðurinn Volney Palmer er talinn hafa stofnað fyrstu auglýsingastofuna í 

Philadelpiu árið 1841, þar sem kaupendur og seljendur auglýsinga gátu hist, rætt um 

verð auglýsinga og selt þær (Jones, 1999).  Á Íslandi varð ritstjórum blaða ljóst að 

auglýsingar í blöðum þýddi stórauknar tekjur blaðaútgáfunnar og voru auglýsingar 

orðnar undirstaða velgengni blaðanna.  Blómatími blaðaauglýsingar er talinn hafa 

verið á árunum 1900 til 1908.  Við upphaf auglýsingaaldarainnar urðu framfarir í 

prentiðnaði og farið var að prenta fjölbreyttari leturgerðir, litprent og skrautprent 

(Guðjón Friðriksson, 2000).  Auglýsingar eru ekki einungis í dagblöðum og 

tímaritum, heldur hafa þær einnig verið í útvarpi og sjónvarpi.  Með tilkomu Stöðvar 2 

jókst samkeppni í sjónvarpi. Stöð 2 var áskriftarstöð en fékk líka tekjur í gegnum 
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auglýsingar.  Þróun auglýsinga í sjónvarpi hefur verið mjög hröð seinustu 25 árin og 

hafa þær haft mikilvægu hlutverki að gegna (Guðjón Friðriksson, 2000). 

3.2 Hlutverk auglýsinga 

Í íslenskri orðabók er auglýsing skilgreind sem tilkynning sem greitt er fyrir og 

hugtakið að auglýsa er að sýna fyrir augliti allra eða opinbera fyrir öllum (Mörður 

Árnason, 2002).  Samkvæmt Belch og Belch (2001) er auglýsing söluhvetjandi efni 

sem birt er í fjölmiðlum gegn greiðslu.  Markmið auglýsinga er að selja vöruna sem er 

auglýsa en einnig að kynna nýjar vöruna eða þjónustuna og vekja þörf manna fyrir 

hana (Símon Jóh. Ágústsson, 1947).  Auglýsingar eiga að ná til sem flestra og því 

meiri líkur eru á því að fyrirtæki og auglýsendur vilji auglýsa í fjölmiðli sem hefur 

mikið áhorf eða nær til flestra landsmanna.  Hlutverk auglýsinga er ekki einungis að 

auglýsa vörur og þjónustu heldur hafa auglýsingar það hlutverk að miðla upplýsingum 

og boðum til almennings (Ólafur Stephensen, 1987).  Auglýsingar geta einnig 

innihaldið fræðsluefni, t.d. um öryggi á heimili eða vinnustað.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Hlutverk auglýsinga. Heimild: Byggt á Ólafi Stephensen, 1987, bls. 39. 

Mikilvægt er að átta sig á því við gerð auglýsinga hvað það er sem hvetur 

neytendur til þess að kaupa vörur og þjónustu (Mooji, 2004).  Segja má að auglýsing 

sé samskiptaferli.  Auglýsing er það ferli sem fer í gang þegar fyrirtæki vill auglýsa 

vörur eða þjónustu.  Framleiðandi býr til auglýsingu og auglýsingin er birt í miðli sem 

nær til flestra neytenda í markhópi fyrirtækisins (MacRury, 2002).   

 Vara og þjónusta er framleidd af fyrirtækjum á samkeppnismarkaði.  Með því 

að gera markaðsáætlanir reyna fyrirækin að auka sölu og hagnað.  Með 
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markaðsáætlunum gera þau grein fyrir því hvernig þau ætla að nýta sér 

grundvallaratriði markaðsfærslunnar, vöruna, verðið, vettvang og vegsauka.  

Auglýsingar falla undir vegsauka, sem sölutæki til þess að kynna vöru eða þjónustu og 

ná til neytenda (Ólafur Stephensen, 1987). 

Sjónvarpið sé eflaust sjá fjölmiðill sem nær til flestra einstaklinga en hægt er 

að fara margar aðrar leiðir til þess að auglýsa vörur og þjónustu.  Elsta gerð 

auglýsinga er að auglýsa úti á svokölluðum skiltum, sem í dag kallast auglýsingaskilti 

og eru yfirleitt staðsett við stórar og fjölfarnar umferðargötur.  Yfirleitt er ódýrt að 

auglýsa á auglýsingaskiltum og eiga þau að koma einföldum skilaboðum til neytenda 

og oft er tilgangur þeirra að minna á vöruna eða þjónustuna (Shimp, 2000).  Dagblöð 

eru tilvalin leið til þess að ná til neytenda og til að auglýsa opnun nýrra verslana, nýjar 

vörur, afslátt og útsölur.  Tímarit eru einnig ágætis miðill til þess að auglýsa í, en hafa 

þarf í huga að markhópur tímarita getur verið mjög þröngur og því er best að kynna 

sér hver markhópur tímaritsins er svo auglýsingin komist sem best til skila.  Útvarp er 

mjög árangursríkur miðill, þ.e.a.s. nánast öll heimili í landinu og bílar eru með útvarp. 

Þegar auglýsa á í útvarpi þarf að hafa í huga hvar á landinu er verið að auglýsa, sem er 

reyndar ekki mikilvægt fyrir Ísland, þar sem flestar stærstu útvarpsstöðvarnar ná til 

allra landssvæða.  Flest heimili í dag á Íslandi eru nettengd og hefur það aukist mjög 

að auglýsa á internetinu.  Einnig virðast neytendur vera ánægðir með internetið sem 

auglýsingamiðil og auglýsingin kemst oftast vel til skila (Shimp, 2000).  

Við gerð auglýsinga er mikilvægt að hugsa þær frá upphafi til enda, hver 

tilgangur hennar er og hvort hún beri einhvern boðskap.  Tilgangur auglýsingarinnar 

er að koma einhverju til skila til neytandans og fá hann til að gera eitthvað og því er 

mikilvægt að hún fangi athygli neytandans snemma og að hann horfi eða hlusti á hana 

frá upphafi til enda.  Til að ná athygli neytenda snemma er oftast notast við jákvæða 

athygli með því að nota þekkt andlit eða persónur og tengja vöruna eða þjónustuna 

persónunni (Kristján Guðmundsson, 1992).  Með því eru meiri líkur á því að jákvætt 

viðhorf skapist gagnvart því sem verið er að auglýsa. 

3.3 Lög og reglur auglýsinga 

Við auglýsingagerð þarf að hafa í huga siðferði, en einnig er mikilvægt að fylgja 

settum reglum og lögum um auglýsingar.  Þegar siðferði auglýsinga er skoðað, er ekki 

einungis mikilvægt að fara eftir settum reglum, heldur einnig að huga það sem er rétt 

og ætti að vera gert (Jones, 1999).  Fyrsta grein siðareglna Sambands íslenskra 
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auglýsingastofa er um velsæmi og þar kemur fram að auglýsingar eiga ekki að 

innihalda boðskap sem brýtur gegn almennri velsæmiskennd.  Önnur grein 

siðareglanna er um heiðarleika, ekki á að misnota traust neytenda né takmarkaða 

reynslu hans eða þekkingu.  Fjórða greinin fjallar um sannleiksgildi, þ.e.a.s. að 

auglýsingar skulu ekki innihalda staðhæfingar eða myndir sem eru líklegar til að villa 

um fyrir neytandanum (SÍA).  Samkvæmt siðareglum Sambands íslenskra 

auglýsingastofa (SÍA) er sérkenni auglýsinga: 

Auglýsingar skulu hafa greinileg sérkenni, í hvaða formi sem þær 

birtast og án tillits hvar þær koma fram.  Ef auglýsing birtist í 

fjölmiðli, sem einnig dreifir fréttum og leiðarefni, skal sjá til þess að 

hún sé auðþekkjanleg sem auglýsing (SíA). 

Siðareglurnar leggja einnig áherslu á verndun einkalífsins, öryggi og að 

misnota ekki trúgirni barna og unglinga.  14. grein siðareglanna er um ábyrgð á 

auglýsingum þar sem auglýsandi, semjandi auglýsingar, útgefandi og jafnvel eigandi 

fjölmiðils eiga að sjá um að reglum sé fylgt við gerð auglýsingar.   

 Í fjórða kafla samkeppnislaga er sett bann við samkeppnishömlum.  Bannað er 

að hafa áhrif á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör.  Einnig eru reglur um 

verðupplýsingar í auglýsingum. Samkvæmt fyrstu grein regla um verðupplýsingar í 

auglýsingum verður uppgefið verð að vera endanlegt verð til neytenda.  Þriðja grein 

reglanna er um útsölur eða verðlækkanir.  Þar kemur fram að upprunalegt verð 

vörunnar þarf að koma fram, til að hægt sé að bera saman verð fyrir útsölu og á útsölu. 

Reglur um verðupplýsingar í auglýsingum eru til þess að hvorki rangar, ófullnægjandi 

né villandi upplýsingar um verð á vörum eða þjónustu komi fram í auglýsingum.  
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4 Rannsókn á kauphegðun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknar á kauphegðun 

neytenda.  Einnig verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferð var notuð við að afla 

upplýsinga um viðfangsefnið, mælitæki rannsóknarinnar sem var í formi 

spurningalista, framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig greining og úrvinnsla 

gagnanna fór fram.   

Markmið rannsóknarinnar voru þríþætt: 

1. Kanna hvort fólk telji að auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun 
sína og annarra. 

 
2. Kanna hvaða fjölmiðill fólk telur að hafi mest áhrif á 

kauphegðun. 
 
3. Kanna hvar er best að auglýsa annars vegar nýjar vörur og hins 

vegar afslátt. 

Í daglegu lífi einstaklinga er mikið um auglýsingar sem reyna að fá neytendur 

til þess að kaupa vörur eða þjónustu.  Rannsakanda fannst áhugavert að kanna tengslin 

á milli auglýsinga og kauphegðunar einstaklinga, með tilliti til þess fjölmiðils sem 

auglýst er í og hvað sé verið að auglýsa.  Rannsakandi hafði einnig tekið eftir því að 

verslanir auglýsa aðallega nýjar vörur eða afslátt og vildi komast að því hvaða 

fjölmiðil væri best að nota.  

 Mikilvægt er að vita hvar best er að nálgast neytendur, þar sem tilgangur 

auglýsinga er að hafa áhrif á og jafnvel að stjórna kauphegðun neytenda, fá þá til að 

kaupa vörur eða þjónustu.  Hverju auglýsingin á að ná fram hjá þeim sem sér eða 

heyrir auglýsinguna skiptir einnig máli.  Til að auglýsingin skili sem bestum árangri er 

mikilvægt að velja réttan fjölmiðil sem auglýsa á í, en það er dýrt að auglýsa og því er 

mikilvægt að vita hvar sé best að auglýsa ákveðna hluti eins og afslátt eða nýjar vörur.  

Rannsakandi vildi komast að því hvar best væri að auglýsa nýjar vörur og afslátt og 

gaf hann upp sex valmöguleika, sjónvarp, útvarp, internet, dagblöð, tímarit og 

auglýsingaskilti, sem raða átti í röð eftir því í hvaða fjölmiðli þátttakandi taldi besta að 

auglýsa í.   
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4.1 Rannsóknaraðferð 

Sú rannsóknaraðferð sem notast var við var megindleg aðferð.  Algengt er að notast sé 

við megindalega aðferð þegar ætlun rannsóknar er að fá yfirlit um viðhorf eða 

hegðunarmynstur.  Til að afla gagna fyrir megindlegar aðferðir er oftast notast við 

spurningalista sem lagður er fyrir þátttakendur m.a. í gegnum síma, net eða á 

tilteknum vettvangi.  Megindleg aðferð auðveldar rannsakanda að ná til fjölda 

þátttakenda og að afla fjölbreyttra gagna á skömmum tíma (Burns og Bush, 2006).   

4.1.1 Mælitæki rannsóknar 

Þar sem notast var við megindlega rannsóknaraðferð var mælitæki rannsóknarinnar 

spurningalisti.  Spurningar listans áttu að kanna kauphegðun almennings og hvort 

auglýsingar hefðu áhrif á kauphegðun.  Spurningar listans voru 16 talsins, 11 

almennar spurningar og fimm spurningar til að afla gagna um bakgrunn þátttakenda.  

Fyrstu þrjár spurningar listans voru til að kanna í hvaða fjölmiðli væri best að auglýsa 

almennt, en einnig hvar væri best að auglýsa nýjar vörur og afslátt.  Þátttakendur áttu 

að raða sex atriðum, sjónvarp, útvarp, internet, dagblöð, tímarit og auglýsingaskilti, í 

röð, eftir því hversu mikil áhrif þau hefðu á kauphegðun einstaklinga og hvar væri 

best að auglýsa nýjar vörur og afslátt.  Næstu átta spurningar listans könnuðu hvort 

auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun einstaklinga og hvort þær skiluðu tilsettum 

árangri.  Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að merkja við hversu sammála 

eða ósammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingum á fimm stiga Likert kvarða (Doole 

o.fl., 2005), þar sem 5 merkti mjög sammála og 1 mjög ósammála.  Að lokum voru 

fimm bakgrunnsspurningar um kyn, aldur, stöðu, hjúskaparstöðu og heildartekjur 

þátttakenda.  Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka 1. 

 Við hönnun spurningalistans var lagt upp með að hafa fyrirmæli og spurningar 

einfaldar og vel orðaðar til þess að forðast misskilning þátttakenda. Í upphafi 

spurningalistans var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar.  Viðtakendur póstsins 

voru beðnir um að taka þátt í rannsókninni og þeim gert grein fyrir að ekki var skylt 

að svara einstaka spurningum né rannsókninni í heild sinni og einnig var þeim heitið 

fullum trúnaði.  Allar 16 spurningar rannsóknarinnar voru lokaðar.  Svarmöguleikar 

spurninga númer 1, 2 og 3 voru settar upp á   raðkvarða, spurningar 4 til 11 á 

jafnbilakvarða, spurning 12 er tvívíð nafnbreyta og hinar 4 bakgrunnsbreyturnar eru 

nafnbreytur.  



 27 

4.1.2 Framkvæmd rannsóknar 

Þegar búið var að semja spurningalistann var hann yfirfarinn af Þórhalli Erni 

Guðlaugssyni dósent við Háskóla Íslands.  Eftir það spurningalistinn var settur upp í 

vefforitinu Questionpro (www.questionpro.com), þar sem rannsakandi taldi netkönnun 

vera hentugustu leiðina til að ná til sem flestra þátttakenda á sem stystum tíma og að 

það flýtti einnig fyrir úrvinnslu gagna.  Áður en spurningalistinn var sendur út var 

hann forprófaður af vinum og vandamönnum rannsakanda til þess að athuga hvort 

spurningarnar væru skiljanlegar og könnunin villulaus.  Þýði var allir Íslendingar en 

úrtakið var nemendur Háskóla Íslands og Facebook vinir rannsakenda. 

 Könnunin var send á nemendur Háskóla Íslands og einnig sett inn á rafrænu 

samskiptasíðuna Facebook til að ná til sem breiðasta hóps.  Könnunin var virk dagana 

18. nóvember 2010 til 26. Nóvember 2010.  Mikilvægt er að taka fram að nafnleysis 

sé gætt við öflun gagna, þá geta þátttakendur verið óhræddir við að svara spurningum 

og rannsakandi getur ekki komist að því hvað hver og einn þátttakandi svaraði.   

4.2 Greining gagna og úrvinnsla 

Spurningalisti könnunarinnar var unninn í ritvinnsluforritinu Microsoft Word.  Myndir 

voru unnar í Microsoft Excel.  Eftir að könnuninni var lokið voru gögnin flutt af 

vefsíðunni Questionpro yfir í Microsoft Excel og Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) til nánari úrvinnslu.  Forrit vefsíðunnar setur gögn könnunarinnar 

sjálfkrafa inn í Microsoft Excel sem auðveldar rannsakanda mjög úrvinnslu gagnanna.  

Tíðnigreining var gerð á öllum spurningum og við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna 

var t-próf notað til að athuga hvort munur væri á milli hópa bakgrunnsbreytunnar 

„Kyn“.  Dreifigreining (ANOVA) notuð til að kanna mun á milli bakgrunnsbreyta 

með þrjá eða fleiri hópa.  Tukey próf var notað til að komast að því á milli hvaða hópa 

munurinn væri.  Til að kanna tengsl á milli hópa var kí-kvaðrat próf og fylgni reiknuð.  

Notast var við 5% marktektarmörk  til að finna út hvort munur reyndist tölfræðilega 

marktækur á milli hópa og einungis verður talað um mun í niðurstöðunum þegar hann 

er tölfræðilega marktækur.   
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5 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort auglýsingar hefðu áhrif á 

kauphegðun neytenda og hvaða fjölmiðill væri áhrifamestur hvað varðar kauphegðun 

neytenda.  Rannsakandi ákvað að kanna hvort annars vegar auglýstar nýjar vörur og 

auglýstur afsláttur hins vegar hefðu áhrif á kauphegðun neytenda og þá hvort 

auglýsingin skilaði þeim árangri að neytandi færi á staðinn og kynnti sér nýju vöruna 

eða afsláttarvöruna.  Í heildina bárust 527 svör við spurningum rannsóknarinnar.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í helstu niðurstöður og ítarlegar niðustöður, þar sem 

verður farið í gegnum bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar og allar spurningar 

rannsóknarinnar. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hægt er að hafa áhrif á kauphegðun neytenda 

með auglýsingum, þó telja þeir að auglýsingar hafi meiri áhrif á annað fólk en þá 

sjálfa.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er sjónvarp áhrifamesti miðillinn.  

Næst á eftir sjónvarpi voru dagblöð, svo internetið, útvarp, tímarit og að lokum 

auglýsingaskilti sem áhrifaminnsti miðillinn.  Sama röð er á fjölmiðlum þegar kemur 

að því að auglýsa nýjar vörur, best er að auglýsa í sjónvarpi en verst á 

auglýsingaskiltum.  Þegar kemur að því að auglýsa afslátt telja 137 þátttakendur best 

að auglýsa í dagblöðum.  Næst besti fjölmiðillinn til að auglýsa afslátt er sjónvarpið, 

síðan internetið, útvarp, auglýsingaskilti og telja þátttakendur að verst sé að auglýsa 

afslátt í tímaritum.  Út frá  þessum niðurstöðum má telja að best sé að auglýsa í 

sjónvarpi eða dagblöðum ef innihald auglýsingarinnar á að vekja áhuga neytenda og 

hafa áhrif á þá.  Fyrsta spurning rannsóknarinnar „Hvaða fjölmiðill telur þú að hafi 

mest áhrif á kauphegðun/kaupvenjur fólks?“ var skoðuð með tilliti til kyns.  Í ljós 

kom að bæði kynin eru sammála mikilvægi fjölmiðla í öllum tilfellum nema þegar 

kemur að internetinu.  Flestar konur eða 24% setja internetið í annað val en flestir 

karlar eða 27% setja internetið í fjórða val. 

 Ein af lykilspurningum rannsóknarinnar var spurning 4 „Ég tel að auglýsingar 

hafi áhrif á kauphegðun/kaupvenjur fólks“.  Þátttakendur voru almennt sammála 

fullyrðingunni eða 56% þátttakenda og 32% voru mjög sammála.  Til að kanna hvort 

þátttakendur teldu að auglýsingar hefðu frekar áhrif á aðra en ekki á þá sjálfa var sett 
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fullyrðingin „Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun/kaupvenjur mínar“.  Í 

ljós kom að 8% þátttakenda eru mjög sammála fullyrðingunni og 61% eru sammála.  

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að þátttakendur telja að auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun, bæði annarra einstaklinga og sína eigin.  Enginn munur er á skoðunum 

kynjanna á því hvort auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun fólks.  Meðaltal karla fyrir 

spurninguna er 4,04 en kvenna er 4,05 og eru bæði kynin því sammála fullyrðingunni.  

Ef skoðað er hvort munur er á skoðunum kynjanna á því hvort auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun þeirra eru þátttakendur mitt á milli þess að vera hlutlausir og sammála 

fullyrðingunni, þar sem meðaltal karla er 3,57 en kvenna er 3,61.  Þátttakendur 

rannsóknarinnar er því sammála því að auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun fólks en 

telur að auglýsingar hafi ekki jafn mikil áhrif á það sjálft. 

Auglýstar nýjar vörur hafa yfirleitt lítil áhrif á þátttakendur, um 70% svarenda 

aðhafast ekkert þegar þeir sjá auglýsingu með nýjar vörur.  Enn fleiri þátttakendur, 

eða um 85%, kynna sér ekki auglýstar nýjar vörur þar sem þeir versla ekki.  Auglýstur 

afsláttur hefur áhrif á þátttakendur rannsóknarinnar.  Rúmlega 60% þátttakenda gera 

sér oft ferð í verslun þegar þeir sjá auglýstan afslátt, en um 35% gera sér ferð í verslun 

sem þeir versla að jafnaði ekki í til að kynna sér vörur á afslætti. 

 Niðurstöður gefa til kynna að þátttakendur telja auglýsingar hafa áhrif á 

kauphegðun fólks og þeirra eigin kauphegðun.  Í ljós kom að sjónvarp er talinn 

áhrifamesti fjölmiðillinn á kauphegðun og best er að auglýsa nýjar vörur í sjónvarpi en 

afslátt í dagblöðum.  Hvað auglýsingar varðar, þá hefur auglýstur afsláttur meiri áhrif 

á neytendur en auglýstar nýjar vörur. 
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5.2 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð frekari grein fyrir niðurstöðum þeirra fimm 

bakgrunnsbreyta rannsóknarinnar, kyn, aldur, hjúskaparstaða, staða og tekjur 

þátttakenda.  Einnig verður farið yfir hverja spurningu rannsóknarinnar fyrir sig og 

gerð er nákvæm grein fyrir niðurstöðum tölfræðiprófa fyrir hverja spurningu. 

5.2.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Leitast var eftir því að þátttakendur rannsóknarinnar myndu endurspegla sem 

breiðastan hóp almennings, þeir voru af báðum kynjum, á mismunandi aldri, með 

ólíka menntun, stöðu, hjúskaparstöðu og tekjudreifingu.  Notast var við þægindaúrtak 

þar sem sú úrtaksaðferð er þægileg og auðveld í framkvæmd (Burns og Bush, 2005).  

Ekki verður hægt að alhæfa á þýðið út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.   

 Kynjahlutfall þátttakenda var mjög ójafnt eins og sjá má á mynd 5, eða 80% 

konur og 20% karlar.  Alls svöruðu 519 þátttakendur af 527 spurningunni „Hvert er 

kyn þitt“.  Ástæðu fyrir svo ójöfnu kynjahlutfalli má rekja til þeirrar aðferðar sem 

notuð var til þess að nálgast þýðið, þar sem spurningalisti könnunarinnar var sendur á 

nemendur Háskóla Íslands og er kynjahlutfall nemenda háskólans einnig mjög ójafn, 

eða um 70% nemenda eru konur og 30% eru karlar.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mynd 5: Kyn þátttakenda. 
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Á mynd 6 má sjá aldursdreifingu þátttakenda og svöruðu 520 þátttakendur 

spurningunni. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 21-30 ára eða 58% þátttakenda.  

Eins og sjá má á myndinni voru 7% þátttakenda yngri en 21. árs, 18% á aldursbilinu 

31-40, 11% á bilinu 41-50 og 6% þátttakenda 51. árs og eldri.  Einnig má rekja ójafna 

aldursdreifingu þátttakenda til þeirrar aðferðar sem notuð var til þess að nálgast 

þátttakendur rannsóknarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda. 

Á mynd 7 má sjá hjúskaparstöðu þátttakenda.  33% þátttakenda eru einhleypir,  

42% þátttakenda eru í sambúð og 22% eru giftir.  1% þátttakenda er ekkja eða ekkill 

og 3%  þátttakenda eru fráskildir.  Alls svöruðu 518 spurningunni. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Hjúskaparstaða þátttakenda. 
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Á mynd 8 sést hvernig dreifing stöðu þátttakenda er. Alls svöruðu 513 

þátttakendur af 527 spurningunni um stöðu.  21% þátttakenda eru í fullri vinnu og 4% 

eru í hlutastarfi.  71% þátttakenda eru í námi.  1% þátttakenda eru atvinnulausir og 3% 

flokkast undir annað.   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Staða þátttakenda. 

Á mynd 9 sést tekjudreifing þátttakenda.  Af 527 þátttakendum svöruðu 505 

spurningunni um heildartekjur. 71% þátttakenda eru í tekjuhópnum <250.000 krónur. 

16% þátttakenda eru á bilinu 260.000-400.000 krónur í heildartekjur, 7% þátttakenda 

eru á bilinu 410.000-500.000 krónur. 3% þátttakenda eru á bilinu 560.000 – 700.000 

krónur og 3% eru í tekjuhópnum >700.000 krónur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 9: Heildartekjur þátttakenda. 
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5.2.2 Spurning 1 

Fyrsta spurning rannsóknarinnar „Hvaða fjölmiðill telur þú hafa mest áhrif á 

kauphegðun/kaupvenjur fólks?“  kannaði hvaða fjölmiðill væri áhrifaríkastur að mati 

þátttakenda.  Þátttakendur áttu að merkja við frá 1 upp í 6 eftir því hvað þeim þótti 

áhrifaríkast, 1 var hæst og 6 var lægst.  Við vinnslu á gögnunum var því breytt, þannig 

að 6 varð áhrifaríkast og 1 var áhrifaminnst.   

Á mynd 10 má sjá dreifingu svaranna.  Alls svöruðu 519 þátttakendur 

spurningunni.  Dreifingin er frekar jöfn og telja flestir eða 23% þátttakenda að 

„Sjónvarp“ hafi mest áhrif á kauphegðun.  21% þátttakenda telja að „Dagblöð“ séu 

áhrifaríkust, 19% svara að „Internet“ sé áhrifaríkast, 14% segja að „Útvarp“ sé 

áhrifaríkast, 13% telja að „Tímarit“ séu áhrifaríkust og að lokum 10% velja 

„Auglýsingaskilti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Hvaða fjölmiðill hefur mest áhrif á kauphegðun? 

Notað var Pearson kí-kvaðrat próf til þess að kanna tengsl á milli 

bakgrunnsbreyta og spurningarinnar.  Tengsl kynja voru ekki marktæk, x
2
(5, N=519) 

= 3,872, p = 0,568.  Kí-kvaðrat útreikningur á tengslum milli spurningarinnar og  

annarra bakgrunnsbreyta var einnig ómarktækur.   
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5.2.3 Spurning 2 

Í spurningu 2 eru þátttakendur spurðir hvar þeir telja að best sé að auglýsa nýjar vörur.  

Á mynd 11 má niðurstöður spurningarinnar og alls svöruðu 524 þátttakendur 

spurningunni.  10% þátttakenda völdu „Auglýsingaskilti“ sem besta kostinn til að 

auglýsa nýjar vörur, 13,5% völdu „Tímarit“ og 14% völdu „Útvarp“.  Internetið fékk 

19%, 21% þátttakenda völdu „Dagblöð“ og 22,5% völdu sjónvarp sem besta miðilinn 

til þess að auglýsa nýjar vörur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 11: Hvar er best að auglýsa nýjar vörur. 

Áhugavert er að sjá að þátttakendur telja best að auglýsa nýjar vörur í 

sjónvarpi og þeir telja að sjónvarp hafi einnig mest áhrif á kauphegðun neytenda. 

Sama röð er einnig á mikilvægi annarra fjölmiðla í spurningunum tveimur.  

 Þegar tengsl við bakgrunnsbreytur voru skoðuð með kí-kvaðrat útreikningi 

kom í ljós að ekki voru marktæk tengsl á milli hópa bakgrunnsbreytanna.  Allir hópar 

voru með mjög svipaða skiptingu á mikilvægi fjölmiðlanna og var röðun fjölmiðlanna 

eins í öllum tilfellum.   
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5.2.4 Spurning 3 

Í spurningu 3 voru þátttakendur beðnir um að raða fjölmiðlum í röð eftir því hvar þeir 

teldu best að auglýsa afslátt.  Eins og sjá má á mynd 12 finnst þátttakendum dagblöð 

vera besti fjölmiðillinn til þess að auglýsa afslátt. 24% þátttakenda settu „Dagblöð“ í 

fyrsta sæti, en 23% þátttakenda völdu „Sjónvarp“.  16% þátttakenda völdu „Internet“ 

og 14% „Útvarp“.  „Auglýsingaskilti“ voru kosin áhrifamest af 12% þátttakenda.  

Þátttakendur rannsóknarinnar telja verst að auglýsa afslátt í tímaritum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12: Hvar er best að auglýsa afslátt. 

Munur er á því hvar þátttakendur telja best að auglýsa afslátt og nýjar vörur.  

Þátttakendur telja best að auglýsa afslátt í dagblöðum en verst í tímaritum.  

Þátttakendur telja einnig betra að auglýsa afslátt á internetinu heldur en í útvarpi. 

 Reiknað var kí-kvaðrat próf til að kanna tengsl á milli hópa 

bakgrunnsbreytanna.  Ekki komu í ljós marktæk tengsl á milli hópa 

bakgrunnsbreytunnar kyn, x
2
(5, N=519) = 7,952, p = 0,159.  Þegar tengsl milli annarra 

bakgrunnsbreyta voru könnuð kom einnig í ljós að ekki var marktækur munur á milli 

hópanna. 
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5.2.5 Spurning 4 

Spurningar frá 4 til 11 í spurningalistanum voru fullyrðingar og voru þátttakendur 

beðnir um að merkja við frá 1 upp í 5, frá mjög ósammála upp í mjög sammála við 

hverja fullyrðingu.   

Á mynd 13 má sjá að 56% þátttakenda eru sammála fullyrðingunni um að 

auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun fólks og 32% voru mjög sammála fullyrðingunni.  

Hlutlausir voru 4% þátttakenda, ósammála voru 1% og 7% voru mjög ósammála 

fullyrðingunni.  Alls svöruðu 525 þátttakendur spurningunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Mynd 13: Auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun fólks. 

Kannað var með t-prófi hvort munur væri á milli kynja en ekki reyndist vera 

marktækur munur.  Dreifigreining var notuð til að kanna mun á milli hópa annarra 

bakgrunnsbreyta, en ekki kom í ljós marktækur munur. 
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5.2.6 Spurning 5 

Þátttakendur eru almennt frekar ósammála eða hlutlausir gagnvart fullyrðingunni „Ég 

kaupi ekki neitt nema það sé alveg nauðsynlegt“.  Alls svöruðu 526 þátttakendur 

spurningunni.  Á mynd 14 má sjá að  17% voru mjög ósammála, 44% voru ósammála 

og 22% var hvorki sammála né ósammála.  Alls voru 14% þátttakenda sammála 

fullyrðingunni og 3% voru mjög sammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 14: Ég kaupi ekki neitt nema það sé alveg nauðsynlegt. 

Marktækur munur reyndist vera á milli aldurshópanna yngri en 21. árs og 21-

30 og aldurshópsins eldri en 50. Ára, F(4,514) = 4,283, p < 0,05.  Meðaltal hópsins 

yngri en 21. árs  var 2,2 og 31-40 var 2,34.  Meðaltal aldurshópsins eldri en 50. ára var 

2,94.  Út frá niðurstöðum má segja að því yngri sem þátttakendi er því ósammála er 

þeir fullyrðingunni.   

 Með dreifigreiningu fannst marktækur munur á milli hópanna „Einhleyp/ur“ 

og „Í sambúð“ og „Giftur“ og „Fráskilinn“, F(4,511) = 4,877, p < 0,05.   

Þegar hópurinn „Heildartekjur“ þátttakenda er skoðaður kemur í ljós að 

marktækur munur er á milli hópsins >700.000 og hinna hópanna, F(4,99) = 2,494, p < 

0,05.  Meðaltal hópsins >700.000 er 1,67.  Meðaltal hinna hópanna er á milli 2 og 2,5.  

Út frá tekjum þátttakenda má segja að eftir því sem tekjur þeirra eru hærri, því meira 

ósammála eru þeir fullyrðingunni og eru líklegri til þess að kaupa ónauðsynlegar 

vörur. 
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5.2.7 Spurning 6 

Til að kanna hvort auglýsingar með nýjar vörur skiluðu árangri og var sett inn 

fullyrðingin „Ég geri mér oft ferð í verslun vegna þess að ég hef séð auglýstar nýjar 

vörur“.  Alls svöruðu 524 þátttakendur spurningunni.  Eins og sjá má á mynd 15 voru 

20% þátttakenda mjög ósammála fullyrðingunni, 28% voru ósammála, 23% svöruðu 

„Hvorki né“, 26% voru sammála og 3% þátttakenda voru mjög sammála 

fullyrðingunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 15: Auglýstar nýjar vörur. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru almennt ósammála eða hlutlausir gagnvart 

fullyrðingunni.  Auglýsingar með nýjum vörum virðast ekki vera mjög áhrifaríkar né 

vekja þörf hjá þátttakendum til að kynna sér vörurnar.  Konur eru þó líklegri en karlar 

til þess að kynna sér auglýstu vörurnar. 
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5.2.8 Spurning 7 

Spurning 7  athugar hvort þátttakandi hafi gert sér ferð í verslun sem hann verslar ekki 

í eftir að hafa séð auglýstar nýjar vörur.  Alls svöruðu 526 spurningunni og á mynd 16 

má sjá niðurstöðurnar.  Mjög ósammála fullyrðingunni voru 31% þátttakenda, 

ósammála voru 33% og hlutlausir voru 21% þátttakenda.  Sammála fullyrðingunni 

voru 14% og mjög sammála voru 1% þátttakenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 16: Auglýstar nýjar vörur þar sem ég versla að jafnaði ekki. 

Þegar niðurstöður þátttakenda eru skoðaðar með tilliti til bakgrunnsbreyta 

kemur í ljós að þeir eru ólíklegir til þess að leggja leið sína í verslun sem þeir eru ekki 

vanir að versla í ef þeir sjá eða heyra auglýstar nýjar vörur.  Því má segja að 

auglýsingar sem innihalda nýjar vörur hafi lítil áhrif á neytendur, þeir eru þó líklegri 

til þess að kynna sér vöruna og gera sér ferð í verslun sem þeir eru vanir að versla í. 
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5.2.9 Spurning 8 

Í spurningu 8 var fullyrðingin „Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun/kaupvenjur mínar“  sett til að athuga hvort munur væri skoðunum 

þátttakenda á því að hvort þeir séu meira sammála því að auglýsingar hafi áhrif á 

annað fólk en hafi ekki áhrif á þá sjálfa.  Eins og sjá má á mynd 17  voru 4% 

þátttakenda mjög ósammála fullyrðingunni, 7% voru ósammála og 20 % voru 

hlutlausir.  Sammála fullyrðingunni voru 61% og mjög sammála voru 8%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 17: Auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun mína. 

Niðurstöður úr bakgrunnsbreytunni „Aldur“ gáfu til kynna að eftir því sem 

fólk eldist því minni áhrif hafa auglýsingar á það.  Yngsti aldurshópurinn var sammála 

en elsti hópurinn var hlutlaus gagnvart fullyrðingunni.  Áhugavert er að skoða tekjur 

þátttakenda.  Því hærri tekjur því meira sammála eru þeir fullyrðingunni.   
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5.2.10 Spurning 9 

Á mynd 18 má sjá niðurstöður fyrir spurningu 9, „Ég tel mig gera betri kaup ef ég 

kaupi merkjavöru“.  Alls svöruðu 523 þátttakendur spurningunni.  Áhugavert er að 

35% þátttakenda eru sammála fullyrðingunni ef þeir kaupa merkjavöru telja þeir sig 

gera betri kaup.  Einungis 5% eða 25 þátttakendur eru mjög sammála fullyrðingunni.  

11% þáttakenda eru mjög ósammála og 22% eru ósammála. Hlutlausir eru 27% eða 

141 þátttakandi.  Í ljós kemur að tæp 40% þátttakenda eru annað hvort sammála eða 

mjög sammála fullyrðingunni og rúm 30% eru ósammála eða mjög ósammála.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18: Ég tel mig gera betri kaup ef ég kaupi merkjavöru. 

 Í ljós kom marktækur munur þegar „Staða“ þátttakenda var skoðuð.  Meðaltal 

hópsins.  Marktækur munur var á milli hópanna „Atvinnulaus“ og „Annað“. Meðaltal 

atvinnulausra var 4,00 en meðaltal fyrir „Annað“ var 2,77.   

 Einnig kom í ljós marktækur munur þegar tekjur þátttakenda voru skoðaðar.  

Munur var á milli tveggja tekjulægstu hópanna og tekjuhæsta hópsins, F(4,499) = 

6,253, p > 0,05.  Meðaltal tekjulægsta hópsins var 2,97 og næsti hópur var með 

meðaltalið 2,69 en meðaltal tekjuhæsta hópsins var 4,08.   

 



 42 

5.2.11 Spurning 10 

Í spurningu 10 var sett fram fullyrðingin „Ég geri mér oft ferð í verlsun, vegna þess 

að ég hef séð auglýstar vörur á afslætti“.  Á mynd 19 má sjá niðurstöður fyrir 

spurninguna.  522 þátttakendur svöruðu spurningunni.  54% þátttakenda sammála 

fullyrðingunni og 9% eru mjög sammála.  Þeir sem eru mjög ósammála fullyrðingunni 

eru einungis 4,5% og ósammála eru 13,5%.  Hlutlausir eru 19% þátttakenda.  Út frá 

þessum niðurstöðum má telja að auglýstur afsláttur hafi áhrif á kauphegðun neytenda 

og fái einstaklinga til þess að fara á staðinn þar sem varan er seld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19: Auglýstur afsláttur. 

 Hópar frumbreytunnar „Hjúskaparstaða“ eru frekar sammála fullyrðingunni, 

nema hópurinn „Ekkja/Ekkill“ og er meðaltal hópsins 1,67.  Alls svöruðu 516 

spurningunni með tilliti til hjúskaparstöðu þátttakenda.  Marktækur munur var á milli 

hópsins „Ekkja/Ekkill“ og hinna hópanna, F(4,511) = 3,610, p > 0,05. 
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5.2.12 Spurning 11 

Spurning 11 var einnig  um auglýstan afslátt en skoða átti hvort auglýstur afsláttur í 

verslun sem einstaklingur verslar að jafnaði ekki í hafi áhrif á kauphegðun.  Á mynd 

20 má sjá niðurstöður fyrir spurningu 11.  Alls svöruðu 520 þátttakendu spurningunni.  

Tæp 5% þátttakenda eru mjög sammála fullyrðingunni og rúm 32% eru sammála 

henni.  Hlutlausir eru 26%, ósammála eru 22,5% og mjög ósammála eru 14,5% 

þátttakenda.  Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður fyrir 

spurningu 10 þá má sjá að 20% fleiri þátttakendur eru sammála eða mjög sammála 

fullyrðingu í spurningu 10 og má telja að auglýstur afsláttur beri meiri árangur ef 

neytandi þekkir verslunina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20: Auglýstur afsláttur þar sem ég versla að jafnaði ekki. 

Spurningin var skoðuð með tilliti til bakgrunnsbreytna og kom almennt lítill 

munur í ljós á milli hópa.  Marktækur munur var á milli hópa bakgrunnsbreytunnar 

„Tekjur“.  Munur var á milli hópanna „260.000-400.000“ og „560.000-700.000“, 

F(4,497) = 2,461, p > 0,05.   
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5.3 Tilgátur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að almenningur telur að auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun neytenda.  Spurning 4 „Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun/kaupvenjur fólks“ og spurning 8 „Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á 

kauphegðun/kaupvenjur mínar“ voru lykilspurningar rannsóknarinnar.  Tengsl á milli 

fullyrðinganna voru könnuð.  Samkvæmt niðurstöðum miðað við 95% 

marktektarstuðul var fylgnin veik og jákvæð, r = 0,128, p = 0,001. 

 

Tilgáta 1 

Kannað var með t-prófi hvort auglýsingar hefðu áhrif á kauphegðun neytenda. 

     H0: „Auglýsingar hafa engin áhrif á kauphegðun neytenda.“ 

     H1: „Auglýsingar hafa áhrif á kauphegðun neytenda.“ 

t(525) = 90,144, p = 0,000. 

Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem p = 0,000 sem segir að miðað við 95% vissu 

hafa auglýsingar áhrif á kauphegðun.   

 

Tilgáta 2 

Kannað var með t-prófi hvort einstaklingar telja auglýsingar hafa meiri áhrif á aðra 

neytendur en þá sjálfa. 

     H0: „Auglýsingar hafa sömu áhrif á mig sem neytanda en aðra neytendur.“ 

     H1: „Auglýsingar hafa minni áhrif á mig sem neytanda en aðra neytendur.“ 

T = 5,148, p = 0,000. 

Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem p = 0,000 sem segir að miðað við 95% 

marktektarmörk telja neytendur að auglýsingar hafi meiri áhrif á aðra en þá sjálfa. 

 

Út frá niðurstöðum þessara tilgáta má sjá að auglýsingar hafa áhrif á 

kauphegðun neytenda en  einstaklingar telja hins vegar að auglýsingar hafi meiri áhrif 

á aðra en þá sjálfa. 
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6 Ályktanir og tillögur 

Ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar hafa auglýsingar áhrif á kauphegðun 

neytenda en þær hafa ekki endilega þau áhrif á neytandann að hann leggi það á sig að 

koma sér á sölustað og kynna sér auglýsta vöru eða þjónustu.  Neytendur eru ólíkir og 

getur verið erfitt að ákveða hver markhópur auglýsingar er.  Miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar eru aldur og tekjur einstaklinga þær breytur þar sem mestur munur er 

á skoðunum gagnvart kauphegðun.  Mikilvægt er því við gerð auglýsinga að kanna vel 

hver markhópurinn á að vera og hvort auglýsingin höfðar til þessa hóps einstaklinga.  

Hægt er að vekja þörf fyrir vöru eða þjónustu með auglýsingum, en einnig að kynna 

vöruna og þjónustuna eða minna á hana.   

 Auglýsing þarf að vera einföld og grípandi til að koma skilaboðunum áleiðis til 

neytenda.   Þegar velja á fjölmiðil sem auglýsa á í þarf að vanda valið vel.   Skilaboð 

og markhópur auglýsingarinnar getur skipt máli við val á fjölmiðli.  Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er sjónvarpið áhrifamesti fjölmiðillinn. Sjónvarpið er sá 

fjölmiðillinn sem nær til flestra neytenda, en huga þarf að því að hægt er að velja á 

milli margra sjónvarpsstöðva, einnig þarf að hafa í huga að flestar stöðvar eru 

áskriftarstöðvar.  Að auglýsa í sjónvarpi er dýrt, en það getur borgað sig ef markmið 

auglýsingarinnar er að ná til flestra einstaklinga, t.d. ef kynna á nýja vöru eða þjónustu 

eða koma upplýsingum til almennings.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að best 

væri að auglýsa nýjar vörur í sjónvarpi en ef auglýsa á vörur á afslætti, er best að 

auglýsa í dagblöðum. 
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7 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að notast var við þægindaúrtak og var 

könnunin send á nemendur Háskóla Íslands, því er ekki hægt að alhæfa á þýðið út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar.  Nemendur Háskóla Íslands eru frekar einsleitur hópur 

eins og sjá má út frá niðurstöðum bakgrunnsbreyta rannsóknarinnar.  Kynjaskipting 

þátttakenda var mjög ójöfn, 80% þátttakenda voru konur og 20% voru karlar.  

Aldursdreifing þátttakenda var einnig ójöfn, 58,1% þátttakenda voru á aldursbilinu 21-

30 ára.  Einnig var tekjudreifing þátttakenda ójöfn, flestir þátttakendur voru í 

tekjuminnsta hópnum eða 68%.  Það hefur eflaust haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar hversu margir voru í lægsta launaflokknum eða á námslánum á 

meðan þeir stunda nám sitt, því auglýstur afsláttur hefur meiri áhrif á þátttakendur 

rannsóknarinnar en auglýstar nýjar vörur.   

 Í spurningum 4 til 11 voru gefnir fimm valmöguleikar til að svara, frá mjög 

ósammála til mjög sammála.  Einn af svarmöguleikunum var hvorki né og þar sem 

ekki var gefinn valmöguleikinn veit ekki eða vil ekki svara þá getur verið erfitt að vita 

hvort þátttakendur svöruðu að þeir væru hlutlausir gagnvart spurningunni, vildu ekki 

svara eða vissu ekki hverju þeir ættu að svara.  Rannsakandi ákvað að líta svo á að 

þátttakendur sem svöruðu hvorki né, væru almennt hlutlausir gagnvart spurningunni.    
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Lokaorð 

Verslanir keppast við að auglýsa nýjar vörur eða afslætti til þess að hafa áhrif á 

neytendur og fá þá til að kaupa auglýstar vörur.  Með því að auglýsa vörur og þjónustu 

er hægt að hafa áhrif á kauphegðun neytenda á ýmsan hátt, en ekki er víst að neytandi 

endi á því að kaupa sér auglýsta vöru eða þjónustu.  Erfitt getur verið að átta sig á því 

hvað það er sem hefur áhrif á kauphegðun neytenda, því ýmislegt í umhverfinu mótar 

hegðun þeirra og kaupvenjur.    

  Rannsakanda fannst kauphegðun neytenda áhugavert rannsóknarefni og þá 

sérstaklega hvort auglýsingar hefðu áhrif á kauphegðun.  Við vinnslu upplýsinga sem 

aflað var með spurningalista á internetinu kom margt áhugavert í ljós.  Rannsakandi 

hafði vissar hugmyndir um kauphegðun og hvort auglýsingar geti haft áhrif á hana.  Í 

ljós kom að rannsóknin studdi hugmyndir rannsakanda, því einstaklingar telja að 

auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun neytenda, en þeir telja auglýsingar hafa meiri 

áhrif á aðra en þá sjálfa.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hægt er að hafa áhrif á 

kauphegðun neytenda með auglýsingum.  Mikilvægt er þó að velja réttan fjölmiðil 

sem auglýsa á í til þess að ná til neytenda og koma innihaldi auglýsingarinnar til skila.  

Tilgangur auglýsinga er að fá neytendur til að kaupa vörur eða þjónustu en oft er þeim 

tilgangi ekki náð.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að innihald 

auglýsingarinnar komist til skila er ekki líklegt að neytandinn geri sér ferð og kynni 

sér vöruna eða þjónustuna, hvað þá kaupi hana.  
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Viðauki 1 

Markaðsrannsókn 
 

Góðan dag, 

 

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu við Viðskiptadeild Háskóla Íslands og mér þætti 

vænt um ef þú gætir gefir þér örfáar mínútur til þess að svara meðfylgjandi könnun. 

Könnun þessi er hluti af  Bs-lokaverkefni mínu við Viðskiptadeild Háskóla Íslands og 

er gerð til þess að kanna áhrif auglýsinga á kauphegðun fólks. 

 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að svara könnunni, svartíminn er um þrjár til 

fimm mínútur. 

 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né könnuninni í heild. Farið verður 

með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til 

þátttakenda. 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika, nema annað sé tekið fram. 

 

Með fyrirfram þökk 

 

Særún Dögg Sveinsdóttir 

saerunsv@hi.is 

 

Vinsamlegast raðið eftir því hvaða fjölmiðill þú telur að hafi mest áhrif á 

kauphegðun. 

 

1. Hvaða fjölmiðill telur þú að hafi mestu áhrifin á kauphegðun/kaupvenjur 

fólks? 

1. Sjónvarpi 

2. Útvarpi 

3. Interneti 

4. Dagblöðum 

5. Tímaritum 

6. Auglýsingaskilti 

 

2. Til að auglýsa nýjar vörur tel ég að best sé að auglýsa í: 

1. Sjónvarpi 

2. Útvarpi 

3. Interneti 

4. Dagblöðum 

5. Tímaritum 

6. Auglýsingaskilti 
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3. Til að auglýsa afslátt tel ég að best sé að auglýsa í: 

1. Sjónvarpi 

2. Útvarpi 

3. Interneti 

4. Dagblöðum 

5. Tímaritum 

6. Auglýsingaskilti 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

 

4. Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun/kaupvenjur fólks. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

5. Ég kaupi ekki neitt nema að það sé alveg nauðsynlegt. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

6. Ég geri mér oft ferð í verslun, vegna þess að ég hef séð auglýstar nýjar 

vörur. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

7. Ég geri mér oft ferð í verslun, sem ég versla að jafnaði ekki í, vegna þess að 

ég hef séð auglýstar nýjar vörur. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

8. Ég tel að auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun/kaupvenjur mína. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 
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4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

9. Ég tel mig gera betri kaup ef ég kaupi merkjavöru. 

1. Mjög ósammála  

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

10. Ég geri mér oft ferð í verslun, vegna þess að ég hef séð auglýstar vörur á 

afslætti. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

11. Ég geri mér oft ferð í verslun, sem ég versla að jafnaði ekki í, vegna þess að 

ég hef séð vörur auglýstar á afslætti. 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Bakgrunnsbreytur 

12. Hvert er kyn þitt? 

1. Karl 

2. Kona 

 

13. 18. Á hvaða aldursbili ert þú? 

1. < 21 

2. 21 – 30 

3. 31 – 40 

4. 41 – 50 

5.  > 51 

 

14. Hver er hjúskaparstaða þín? 

1. Einhleyp/ur 

2. Í sambúð 

3. Gift/ur 

4. Ekkja/Ekkill 

5. Fráskilin/n 
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15.  Hver er staða þín? 

1. Í fullri vinnu 

2. Í hlutastarfi 

3. Í námi 

4. Atvinnulaus 

5. Annað 

 

16. Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði? 

1. < 250.000 

2. 260.000-400.000 

3. 410.000-550.000 

4. 560.000-700.000 

5. > 700.000 

 

 

Þá er könnuninni lokið, kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

 

 


