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Abstract 

The purpose of this dissertation is to analyse what factors are important in 

purchase decision behaviour when consumer are buying computers.  Quality, 

price, brand and service are analysed in term of which has most effect on 

consumer’s loyalty among the students at the University of Akureyri.   

This dissertation discusses consumer behaviour in general and concerning the 

consumers buying decision process.  The dissertation will also analyse how 

customer’s involvement and perceived risk is associated with the buying 

decision process and how price sensitivity has on the consumer decision-

making process.  To gather data for the research on student’s consumer 

behaviour and loyalty from purchasing computers, a questionnaire was 

prepared on the website www.createsurvey.com and sent to all students at the 

University of Akureyri.  The research’s outcome was that the factors that had 

most effects on consumer loyalty were quality and price and students tend to 

prefer most advice from family and friends before making a purchase decision.   

Keywords: Computers, marketing, consumer behaviour, customer loyalty and 

brand loyalty.   
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um hvaða þættir hafa mestu áhrifin á viðskiptatryggð 

varðandi tölvukaup nemenda við Háskólann á Akureyri. Tilgangur 

ritgerðarinnar er að meta gæði, verð, vörumerki og þjónustu með tilliti til áhrifa 

á ákvarðanatöku nemenda við kaup á tölvubúnaði og hvort nemendur eru 

líklegir til að halda tryggð við ákveðnar verslanir eða hvort þeir muni leita til 

þeirra aðila sem bjóða best hverju sinni.  

Í ritgerðinni verður fjallað almennt um neytendahegðun, 

kaupákvörðunarferlinu verða gerð sérstök skil ásamt viðskiptatryggð og einnig 

verður rýnt í hvernig þátttaka neytenda og áhættuþættir við kaup hafa áhrif á 

kaupákvörðunarferlið. Jafnframt verður fjallað um verðnæmni og tengsl 

þjónustu og árangurs og hvaða áhrif þeir þættir geta haft á ákvörðunartökur 

neytenda. Megindlegar aðferðir voru notaðar við rannsóknina og gerð var 

hefðbundin markaðskönnun. Spurningalisti var hannaður og settur inn á 

vefsíðuna www.createsurvey.com og var hann sendur með tölvupósti á alla 

skráða nemendur við Háskólann á Akureyri. Niðurstöður könnunarinnar leiddu 

í ljós að viðskiptatryggð nemenda við tölvuverslanir er til staðar þar sem 

rúmlega helmingur svarenda taldi líklegra en ekki að þeir myndu eiga 

endurtekin viðskipta við þá verslun sem þeir áttu síðast viðskipti við, en 

jafnframt leiddi könnunin í ljós að hún er mismikil eftir verslunum. Þeir þættir 

sem hafa mestu áhrifin á viðskiptatryggð nemenda við tölvukaup eru 

sérstaklega gæði og verð. Það virðist vera munur á verðnæmni nemenda eftir 

aldurshópum en eldri aldurshópar meðal nemenda eru verðnæmari og einnig 

virðast vera tengsl milli fjölda barna og verðnæmni.  

Þeir áhrifaaðilar sem ráða helst vali nemenda Háskólans á Akureyri við 

tölvukaup eru fyrst og fremst fjölskylda og vinir. Jafnframt taka nemendur 

nokkuð tillit til maka og sérfræðinga í verslunum. Konur virðast leita í mun 

meira mæli til maka en karlar.  

Lykilorð: Tölvur, markaðsfræði, neytendahegðun, viðskiptatryggð og 

vörumerkjatryggð. 
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1. Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur þróun tölvubúnaðar tekið miklum framförum og 

hefur markaður fyrir slíkan búnað stækkað mjög mikið. Hefur þessi öra þróun 

leitt til þess að einstaklingar sem vilja taka virkan þátt í samfélagi 21. 

aldarinnar, hvort sem það er í leik, starfi eða námi þá er sífellt krafist þekkingar 

og færni á tölvubúnaði. Tækninýjungar hafa breytt bæði námi og störfum 

margra og tölvunotkun aukist mikið. Háskólanám nútímans einblínir því að 

mörgu leiti á tölvunotkun og ör tækniþróun hefur meðal annars gert það að 

verkum að fjarnám er orðið mögulegt með aðstoð tölvubúnaðar. Háskólanemar 

á Íslandi eru í dag nærri tveir tugir þúsunda og því er um að ræða stóran 

markhóp fyrir tölvuverslanir á Íslandi.  

Viðskiptatryggð hefur verið vinsælt rannsóknarefni meðal fræðimanna og 

fyrirtækja, sérstaklega erlendis. Byggjast þau fræði upp á því að skilja 

hversvegna viðskiptavinir eiga endurtekin viðskipti við fyrirtæki. En er um 

viðskiptatryggð að ræða hjá íslenskum tölvuverslunum? Ef svo er, hvað hefur 

þá helst áhrif á þá viðskiptatryggð? Með hliðsjón af ofangreindum þáttum þá 

verðu fjallað í þessari ritgerð um viðskiptatryggð og áhrifaþætti hennar. Leitast 

verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Er viðskiptatryggð til staðar hjá tölvuverslunum á Íslandi? 

Ef viðskiptatryggð er til staðar, hvaða þættir hafa þá mest áhrif á 

viðskiptatryggð tölvuverslana á Íslandi? 

Markmið ritgerðarinnar er að meta þessa þætti viðskiptatryggðar og áhrifaþætti 

hennar með tilliti til ákvörðunartöku nemenda við kaup á tölvubúnaði og hvort 

nemendur eru líklegri til að halda tryggð við ákveðnar verslanir eða hvort þeir 

komi til með að leita til þeirra aðila sem bjóða best hverju sinni. 
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1.2. Uppbygging skýrslu 

Skýrsla þessi hefst á umræðu um neytendahegðun þar sem greint verður frá því 

hversu mikilvægt það er að skilja hegðun neytenda og áhrifaþátta hennar sem 

þar koma við sögu. Því næst verður kaupákvörðunarferli neytenda rakið ásamt 

því sem hefur áhrif á ákvarðanir þeirra áður en að kaupum verður og greint 

verður frá helstu áhættuþáttum tengdu kaupferlinu og hátæknivörum. Áhrif 

þátttöku og verðskynjunar á kaupákvörðarferlið verður skoðað og einnig 

verður greint frá hugtakinu viðskiptatryggð og greint verður frá fræðilegri 

umfjöllun um hugtakið . Að lokum verður sagt frá stjórnun viðskiptatengsla og 

tengsl þjónustu fyrirtækja og árangurs.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um mismunandi tegundir 

markaðsrannsókna og hvernig uppbyggingu þeirra er háttað. Þar næst verður 

fjallað um þá rannsókn sem framkvæmd var meðal háskólanema við Háskólann 

á Akureyri og henni gerð skil. Að lokum verða niðurstöður könnunarinnar 

kynntar ásamt umræðu um niðurstöður ritgerðinarinnar. 
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2. Neytendahegðun 

Til að ná árangri á markaði er nauðsynlegt að hafa áhrif á upplifun neytenda. 

Skilja þarf þarfir viðskiptavina til að uppfylla þær og skilningur þarf að ríkja á 

því ferli sem tengist upplýsingaleit neytenda. Ljóst er að til að ná árangri í því 

neyslusamfélagi sem ríkjandi er í dag er nauðsynlegt að hafa skilning á hegðun 

neytenda og þeim þáttum sem áhrif hafa á hana (Belch og Belch, 2009, bls. 

111). 

Hugtakið neytendahegðun (e. consumer behaviour) nær yfir þá hegðun, 

samskipti, venjur og siði sem neytendur hafa tileinkað sér við verslun og 

neyslu. Hugtakið er vítt skilgreint og felur í sér allar þær hugsanir, tilfinningar 

og reynslu  sem neytendur hafa í neysluumhverfinu (Peter og Olson, 2010, bls. 

5). 

 

Mynd 1: Hjól neytendahegðunar  

(Peter og Olson, 2010, bls. 26). 

 

Mynd 1 sýnir hjól neytendahegðunar sem er á sífelldri hreyfingu þar sem þarfir 

og hegðun neytenda eru breytilegar. Í miðju hjólsins er markaðsáætlunin sem 

er hönnuð af fyrirtækjum til að hafa áhrif á neytendur. Markaðsáætlanir ættu 

ekki aðeins að vera hannaðar til að hafa áhrif á neytendur heldur einnig gera 

Markaðsáætlun 

Hughrif 
og 

skynjun 
Hegðun 

Umhverfið 
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ráð fyrir að neytendur  hafi áhrif á markaðsáætlanir og hvernig þær eru 

hannaðar (Peter og Olson, 2010, bls. 26). 

Hughrif og skynjun er mikilvægur hluti neytendahegðunar. Hughrif á við 

hugsanir, skilning og túlkun neytenda t.d. til ákveðinna vara eða vörutegunda 

og þar með það ferli sem þeir hafa tamið sér með reynslu sinni. Skynjun aftur á 

móti á við þær tilfinningar eða viðbrögð sem neytendur sýna gagnvart áreiti og 

geta þær bæði verið neikvæðar- og jákvæðar ásamt því að vera missterkar. 

Hegðun neytenda snýr svo að þeim sjáanlegum viðbrögðum sem neytendur 

sýna þegar þeir verða fyrir áreiti. Hegðunin er mikilvægasti þáttur hjólsins því 

aðeins með hegðun neytenda getur sala átt sér stað og fyrirtæki hagnast. Síðasti 

partur hjólsins er umhverfið sem sýnir allt það sem er umhverfis neytendur og 

getur haft áhrif á hvernig þeir hugsa, skynja og hegða sér (Peter og Olson, 

2010, bls. 21-23). 

Það er mikilvægt fyrir fólk sem starfar við markaðssetningu að skilja 

nákvæmlega hvaða þýðingu vörur og vörumerki hafa fyrir neytendur, hvaða 

ferli neytendur þurfa að ganga í gegnum til að fjárfesta í vörum og hvaða 

eiginleikar eru mestu áhrifavaldar við kaup. Með betri skilning á þessum 

áhrifaþáttum því líklegra er að unnt sé að uppfylla þarfir viðskiptavinarins sem 

er grunnþáttur alls markaðsstarfs (Peter og Olson, 2010, bls. 7). 

Neytendahegðun er í eðli sínu breytileg eftir því hverjir eiga í hlut, sem þýðir í 

raun og veru að markaðssetning á milli borga, markaðsvæða og landa getur 

reynst flókin. Það sem hefur hefur náð góðum árangri á einum tilteknum stað á 

einum tilteknum tíma er alls óvíst til að ná sambærilegum árangri á öðru 

markaðssvæði eða á öðrum tíma. Nú á síðustu áratugum er líftími vara 

umtalsvert styttri og því þurfa fyrirtæki nútímans að vera í sífelldri vöruþróun 

til að skapa sem mest virði fyrir viðskiptavininn á sem hagstæðastan hátt (Peter 

og Olson, 2010, bls. 6). 

Margvíslegir þættir hafa mismikil áhrif á neytendur. Kaupákvörðun er afleiðing 

af löngu og nákvæmu ferli varðandi margar tegundir af vörum sem getur haft í 

för með sér viðamikla leit að upplýsingum og reynslusögum hjá vinum og 

fjölskyldu,  hjá afgreiðslufólki ásamt eigin upplýsingaleit til dæmis á 

internetinu. Þetta ferli er þó ekki alltaf það sama og ekki jafn langt í hverju 
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tilviki fyrir sig og í flestum tilvikum leggja neytendur mismunandi mikla vinnu 

í kaupákvörðunarferlið eftir verði þeirra vöru eða þjónustu sem þeir leggja mat 

á. Þetta ferli er því mjög ólíkt eftir því hvort um er að ræða kaup á gosdrykk 

eða tölvu. Misjafnt er eftir vörutegundum hvort neytendur eru líklegir til að 

leggjast í viðamiklar rannsóknir, svo sem að bera saman vörumerki eftir 

gæðum og leita eftir áliti marga mismunandi aðila til dæmis hjá vini og 

fjölskyldu. Við kaup á einföldum vörum eins og gosdrykk er hins vegar oft um  

óundirbúinn verknað að ræða (Belch og Belch, 2009, bls. 111). 

2.1. Kaupákvörðunarferlið 

Neytendur ganga í gegnum mislangt ferli þegar kemur að kaupákvörðunum og 

eru mörg fyrirtæki farin að brjóta þetta ferli niður til þess að skilja það betur og 

notfæra sér það við markaðssetningu. Kotler og Keller (2009) setja fram líkan 

sem byggir á fimm stigum (mynd 2), þar sem hegðun neytenda er rakin frá því 

að vandamál koma upp, í gegnum upplýsingaleit, þegar valið er á milli 

valmöguleika, í gegnum kaupákvörðunina sjálfa og að lokum lýsir líkanið 

hegðun neytenda eftir kaup. Neytendur fara ekki alltaf í gegnum öll fimm stig 

ferlisins og er það því ekki alltaf eins. Hins vegar er líkanið gott 

viðmiðunartæki þar sem það fer ítarlega í gegnum það ferli þegar neytendur 

standa frammi fyrir kaupákvörðun sem krefst mikillar þátttöku af þeirra hálfu 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 207-208). 

 

Mynd 2: Kaupákvörðunarferlið.  (Kotler og Keller, 2009, bls. 208). 

Vandamál kemur upp 

Upplýsinaleit 

Valið á milli valmöguleika 

Kaupákvörðun 

Hegðun eftir kaup 
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2.1.1. Vandamál kemur upp 

Kaupákvörðunarferlið hefst í mörgum tilvikum þegar neytandinn kemur augu á 

eitthvað ákveðið vandamál eða þörf. Innri hvatar á borð við hungur og þorsta 

geta hrint af stað ferli hugsana sem getur síðan leitt til kaupákvörðunar að 

lokum. Ef neytandi sér auglýsta utanlandsferð sem honum líst vel á eða nýjan 

bíl sem nágranni hans er nýlega búinn að kaupa þá getur það haft áhrif á 

hegðun hans og langanir. Því getur oft verið mikilvægt að þekkja þær 

kringumstæður sem verða hvatar að kaupum með því að safna saman 

upplýsingum um neytendur sem hægt er að nota við markaðsherferðir sem 

einblína á að vekja áhuga neytenda á vörunum. Þetta á sérstaklega við um 

munaðarvörur, þar sem oft er nauðsynlegt að vekja áhuga á vörunni til að fá 

neytandann til að íhuga kaup á lvöru (Kotler og Keller, 2009, bls. 208). 

 

2.1.2. Upplýsingaleit 

Segja má að það sé um tvær megin aðferðir að ræða sem neytendur nota við 

upplýsingaleit. Sú fyrri er það þegar neytendur sýna vörum aukna athygli og 

verða móttækilegri fyrir upplýsingum um vörurnar og taka frekar eftir 

auglýsingum og öðrum upplýsingum tengdum vörunni. Í slíkum tilvikum er 

talað um óvirka upplýsingaleit. Seinni aðferðin er þegar að neytendur fara í 

virka upplýsingaleit. Þá nýta neytendur sér prent– og netmiðla við leitina, hafa 

samband við vini og fjölskyldu ásamt því að leita upplýsinga hjá verslunum  

(Kotler og Keller, 2009, bls. 208). 

Við upplýsingaleitina ná neytendur aðeins að læra um hluta þeirra vara eða 

þjónustu sem honum standa til boða. Færri vörur og þjónustur falla inn í þau 

viðmið sem hver og einn neytandi hefur sett sér og að lokum eru það aðeins 

nokkrar vörur og þjónustur sem hann mun hugleiða við ákvarðanatöku. 

Mikilvægt er því að fyrirtæki geri áætlanir sem munu koma vörumerkjum 

þeirra inn á meðal þeirra merkja sem neytendur munu koma til með að 

hugleiða við ákvarðanatöku. Í því samhengi er nauðsynlegt að skoða hvað  

samkeppnisaðilarnir eru að gera og hvernig best er að skara fram úr meðal 

þeirra. Auk þess er gagnlegt að athuga hvaða leiðir neytendur nýta sér við 

upplýsingaleitina með því að spyrja þá hvar þeir fengu fyrst upplýsingar um 
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vöruna því þær upplýsingar geta nýst vel þegar móta á aðferðir sem eiga að ná 

til markhópsins (Kotler og Keller, 2009, bls. 209). 

 

2.1.3. Val á milli valmöguleika 

Hver og einn neytandi notar ekki sömu aðferð þegar taka á ákvörðun á milli 

vara eða vörumerkja. Með því að setja fram ákveðnar forsendur þá er hins 

vegar hægt að einfalda og skilja betur það ferli sem flestir neytendur ganga í 

gegnum þegar velja skal á milli valmöguleika. Neytendur eru að reyna að 

uppfylla ákveðna þörf með kaupferlinu og eru að leita eftir einhverjum 

ávinningi með kaupum á vörunni og að lokum meta þeir vöruna eftir 

eiginleikum hennar og velja þá vöru sem uppfyllir þarfir þeirra á sem bestan 

hátt (Kotler og Keller, 2009, bls. 209). 

Afstaða og viðhorf neytenda til vara skipta hér miklu máli. Fólk hefur yfirleitt 

ákveðna afstöðu til flestra mála, hvort sem það er varðandi stjórnmál, mat eða 

trúarstefnur. Margt getur einnig haft áhrif á afstöðu eða viðhorfi til vara og 

þjónustu til dæmis getur það skipt máli hvað nánum vinum finnst um vöruna, 

hvar hún er staðsett og hvað verðmiðinn segir til um vöruna (Kotler og Keller, 

2009, bls. 210-2011). 

 

2.1.4. Kaupákvörðun 

Þegar kemur að kaupákvörðuninni þá þarf neytandi að taka fimm 

undirákvarðanir. Þær eru:  

1. Velja vörumerki 

2. Velja söluaðila 

3. Hversu mikið magn 

4. Tímasetning 

5. Hvernig skal borga fyrir vöruna (Kotler og Keller, 2009, bls. 212). 

Neytendur notast oft við þumalputtareglur til að auðvelda sér kaupákvörðunina, 

sérstaklega þegar þeir velja á milli margra valmöguleika, þar sem þeir flokka 

þá valmöguleika sem þeim standa til boða niður í hópa. Skiptist þetta ferli 
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niður í fjóra hluta. Fyrst ber að nefna heildarhóp vörumerkja, en það eru öll þau 

vörumerki sem neytandanum stendur til boða. Aftur á móti er erfitt fyrir flesta 

neytendur að velja á milli allra hugsanlega vörumerkja á markaði. Þau 

vörumerki sem neytandinn er meðvitaður um falla inn í sér hóp. Svo flokkar 

neytandinn vörumerkin niður sem koma sterklega til greina þangað til valið 

stendur aðeins á milli fárra vörumerkja sem neytandinn íhugar að fjárfesta í. 

Sem dæmi má nefna ef ákveðinn neytandi þarf að kjósa á milli flokka í 

kosningum. Hann man kannski aðeins eftir fimm af sex flokkum sem honum 

standa til boða. Þar af falla skoðanir hans ekki að tveimur af þessum fimm. Þar 

standa eftir þrír flokkar sem hann íhugar alvarlega að kjósa. Eftir frekari 

umhugsun hefur hann fækkað flokkunum niður í tvo sem hann þarf að velja á 

milli (Pieters og Verplanken, 1995). 

Akir og Othman (2010) sýndu fram á að þátttaka neytenda væri meiri í 

kaupákvörðunarferlinu þegar um var að ræða dýrar vörur á borð við 

tölvubúnað. Jafnframt sýndu þeir fram á að mikið samband virtist vera á milli 

gæða vörunnar, vörumerkis, ásamt þeim upplýsingum sem neytendur öfluðu 

sér um vöruna og álit vina og fjölskyldu þegar um endurkaup á tölvubúnaði var 

um að ræða.  

Jafnvel þó að neytendur leggi sitt eigið mat á þær vörur og þjónustu sem koma 

til greina þá hafa aðrir þættir einnig áhrif á ákvarðanir þeirra. Fyrst ber að 

nefna viðhorf annars fólks sem eru nærri neytandanum eins og vinir og 

fjölskylda. Fer mikilvægi viðhorfs annarra að mestu leiti eftir því hversu 

ákveðið viðhorf sá aðili hefur til vörunnar og hversu mikila hvatningu 

neytandinn verður fyrir að verða við óskum þessa aðila. Sérfræðiblöð og 

veftímarit geta einnig haft töluverð áhrif á ákvarðanir neytandans (Kotler og 

Keller, 2009, bls. 213). 

 

2.1.5. Hegðun eftir kaup 

Eftir að kaup hafa átt sér stað getur neytandinn upplifað ákveðið ósamræmi 

sem á sér meðal annars stað þegar hann heyrir að vel er látið að öðrum 

vörutegundum og einnig fylgist hann vel með upplýsingum sem geta aukið 

vissu hans um að hafa valið rétt. Mikilvægt er því að markaðsfólk haldi áfram 
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að koma upplýsingum til neytandans eftir að kaup hafa átt sér stað og fullvissa 

hann um að val hans hafi verið rétt og aðstoða hann við að eigi góða upplifun 

af vörunni. Mikilvægt er því að skilja að hlutverk markaðsfólks endar ekki eftir 

að kaup hafa átt sér stað (Kotler og Keller, 2009, bls. 213). 

Vonbrigði eftir kaup eiga sér stað ef varan uppfyllir ekki þær væntingar sem 

neytandinn hafði gert til hennar en aftur á móti verður ánægja hans meiri eftir 

því sem varan fer fram úr kröfum hans til hennar. Ef neytandinn er ánægður 

með kaup sín þá er hann mun líklegri til að kaupa hana aftur. Einnig er 

mikilvægt að fylgjast vel með hversu fljótt neytendur endurnýja vörur sínar. 

Neytendur eiga það til að ofmeta líftíma vörunnar og því getur það borið góðan 

árangur að tengja þann verknað að endurnýja vörur sínar við ákveðið tímabil á 

árinu til dæmis við árstíðabundin tímabil eins og jól (Kotler og Keller, 2009, 

bls. 214). 

2.2. Þekking og þátttaka 

Neytendur tileinka sér mismunandi tegundir þekkingar á vörum sem þeir nota 

við kaupákvarðanir. Til eru þrjár mismunandi tegundir þekkingar á vörum. 

Fyrst ber að nefna þekkingu á eiginleikum vörunnar sem eru einkennandi fyrir 

hana. Jafnvel einföldustu hlutir hafa nokkra eiginleika, blýantur getur t.d. verið 

mjúkur, til í mismunandi litum og haft strokleður en flóknari vörur eins og 

tölvur hafa mun fleiri eiginleika á við minnishraða og stærð geymslupláss. Í 

öðru lagi þekkingu á þeim jákvæða ávinningi sem neytendur hafa af því að 

nota vöruna og getur hann verðið af tvennum toga, hagnýtur og félagslegur. 

Hagnýtur ávinningur er áþreifanlegur eins og bíll sem kemur neytandanum á 

milli staða en félagslegur ávinningur byggist á því hvernig neytandanum líður 

eftir notkun vörunar. Neytandi getur til dæmis fengið aukið sjálföryggi við það 

að  klæðast tiltekninni gerð af fatnaði. Síðasta gerð þekkingar er það virði sem 

neytandinn upplifir af vörunni eða þörfum sem varan fullægir í augum 

neytandans. Virði er hér ákveðinn áfangi sem neytandinn hefur sett sér, hann 

vill t.d. njóta velgengni í lífinu og telur að ef hann eignist stórt hús eða flottan 

bíl þá hafi hann að vissu leiti náð því takmarki (Peter og Olson, 2010, bls. 68-

75). 



10 

 

Þátttaka neytenda sýnir fram á mikilvægi sem tiltekin vara getur haft fyrir 

neytendur og geta þau áhrif verið missterkt. Ef vara hefur persónulega 

merkingu fyrir neytandann og hann myndar samband milli sín og vörunnar þá 

er um þátttöku að ræða. Þeir neytendur sem nota myndavélar á hverjum degi 

geta því lagt meira á sig við að velja hvaða tegund þeir ætla að kaupa (Peter og 

Olson, 2010, bls. 84).  

Samkvæmt Laurent og Kapferer (1985) er hægt að skipta þátttöku neytenda á 

ákveðnum vörum eftir nytsemi og ánægju. Neytendur eru líklegri til að nota 

nytsamlegar vörur af hagkvæmnisástæðum til dæmis við vinnu en aftur á móti 

endurspegla ánægju sína og stolt með notkun á vörum tengdum ánægju. Park 

og Moon (2003) sýndu fram á að mikil tengsl eru á milli þátttöku neytenda og 

þekkingar þeirra á nytjavörum en könnun þeirra byggðu þeir á rannsóknum á 

kaupum kóreskra háskólanema á tölvum. Einnig kom í ljós að tengsl þekkingar 

og þátttöku neytenda virðist vera meiri við kaup á nytjavörum á borð við tölvur 

en vörum sem veita ánægju á borð við tískufatnað. 

2.3. Áhættuþættir hátæknivara 

Neytendur geta skynjað ákveðna áhættu fólgna í kaupákvörðunum sínum og er 

það kallað áhættuskynjun (e. perceived risk). Áhættuskynjun er skilgreind sem 

hugsanlega óvæntur og jafnframt slæmur atburður sem er bein afleiðing af 

kaupum. Sem dæmi um þetta er ef neytandi ætlar að kaupa sér bíl þá gæti hann 

hugsað um þann möguleika að hann bili í miðjum akstri eða ef neytandinn fer 

út að borða þá getur hann hugleitt þá áhættu að hann gæti fitnað eftir matinn. 

Hver vöruflokkur eða þjónustuflokkur er þar með tengdur ákveðnu áhættumati 

eftir því við hvaða vöru eða þjónustu er átt við (Dholakia, 2001). 

Johnston og Lewin (1996) leiddu í ljós að kaupákvörðunarferlið fer að miklu 

leiti eftir mati á áhættu. Áhætta við kaup fer eftir mikilvægi kaupa, margþættni 

kaupa, óvissu um ánægju með kaupin og að lokum þeim tíma sem nauðsynlegt 

er að komast að ákvörðun. Að auki hefur samband milli neytenda og söluaðila 

töluvert með kaupáhættuna að segja. Ef aðilarnir hafa ekki áður átt viðskipti sín 

á milli þá er líklegra að áhættustig við kaupin sé töluvert hærra en ef 

neytandinn hefur í raun átt viðskipti við söluaðilann áður. 
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Samkvæmt Sarin, Sego og Chanvarasuth (2003) einkennast hátæknimarkaðir af 

háu stigi áhættu og óvissu sem ákvarðast af miklum fjölda staðkvæmdravara og 

trúverðugleika söluaðila. Við slíkar aðstæður geta neytendur hikað eða beðið 

með kaup og jafnvel í einstökum tilvikum einfaldlega forðast markaðinn alveg. 

Neytendur á mörkuðum þar sem áhættustig er mikið bíða oft með kaup þangað 

til að nægilega margir aðrir neytendur hafa prófað vöruna og ljóst er að hún er 

komin til með að vera á markaðnum. Á slíkum mörkuðum er því einstaklega 

mikilvægt að reyna að minnka áhættustig og skynjaða áhættu neytenda þegar 

kynntar eru nýjar vörur.  

Áhrifarík leið til að minnka áhættustig á hátæknimörkuðum er að bjóða 

nokkrar vörur saman í einum pakka sem eina sameiginlega vöru (e. bundling). 

Microsoft hefur notað þessa aðferð við sölu á hugbúnaði sínum þar sem nýr 

hugbúnaður er seldur sem hluti af stærri einingu eins og með Office 

hugbúnaðarpakkanum. Nýjar hátæknivörur eru líklegri til að ná athygli 

neytanda ef varan er seld sameiginlega með vöru sem hefur náð að festa sig í 

sessi á markaðinum ásamt því að vera seld með þekktum vörumerkjum (Sarin 

o.fl., 2003). 

2.4. Verðnæmni 

Verðnæmni (e. price sensitivity) er nauðsynlegt að hafa í huga þegar ákvarðanir 

eru teknar um verðstefnur og verðflokk vöru. Hvernig neytandinn skynjar gæði 

milli vörumerkja er lykilþáttur þegar ákvarða á verð fyrir bæði núverandi 

vörumerki og nýjar vörur á markaði. Verðnæmni er skilgreint af Kim, 

Blattberg og Rossi (1995) sem hæsta verð sem neytendur eru tilbúnir til að 

greiða fyrir ákveðna vöru með tilliti til gæða hennar. 

Breytingar á verðnæmni er yfirleitt mæld með því að skoða víxlverkun milli 

verðs og auglýsinga með tilliti til sölu eða breytinga á verðteygni eftirspurnar 

(e. price elasticy of demand) (Kaul og Witting, 1995). Til nánari útskýringar á 

hugtakinu verðteygni má nefna dæmi um að ef verð á vöru hækkar um 10% og 

eftirspurn lækkar í kjölfarið um 5% þá má segja að varan sé óverðteygin vegna 

þess að lækkun eftirspurnar reyndist tiltölulega lítil miðað við verðhækkunina. 

En aftur á móti ef eftirspurnin myndi lækka um 20% þá er um umtalsverða 
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lækkun á eftirspurn að ræða og því hægt að segja að varan sé verðteygin 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 427). 

Í flestum tilvikum eru neytendur ekki verðnæmnir þegar um lággjaldavörur er  

að ræða eða vörur sem þeir kaupa mjög sjaldan. Einnig eru neytendur minna 

verðnæmnir þegar:  

1. Fáar staðkvæmdarvörur eru á markaði eða fáir samkeppnisaðilar. 

2. Neytendur taka ekki eftir verðmun á vörum. 

3. Neytendur eru tregir til að breyta kaupvenjum sínum. 

4. Neytendur telja að hátt verð sé réttlætanlegt. 

5. Verð er aðeins lítill hluti af því að öðlast vöruna eða mikinn aukalegan 

kostnað þarf að greiða svo unnt sé að nota vöruna til lengri tíma (Kotler 

og Keller, 2009, bls. 425-426). 

Áhrif vörumerkja á verðnæmni geta oft verið mikil. Neytendur eru í flestum 

tilvikum viljugir til að borga hærra verð fyrir vörumerki sem er þekkt fyrir 

gæði eða vörumerki sem hefur vakið jákvætt umtal í nánasta umhverfi 

neytandans. Jafnframt því hafa vörumerki sem hafa náð trúverðugleika í augum 

neytandans minnkandi áhrif á verðnæmni neytenda sem leiðir til þess þeir eru 

tilbúnir til að borga hærra verð fyrir slík vörumerki (Erdem, Swait og Louviere, 

2002). 

Auglýsingar hafa einnig mikil áhrif á verðnæmni. Nelson (1970) bendir á að ef 

auglýsingar veita nákvæmar upplýsingar um verð vara þá getur það orðið til 

þess að neytendur íhugi fleiri kaupvalmöguleika ítarlega og þar af leiðandi 

aukið verðnæmni neytenda sem leiðir til þess að fyrirtæki þurfa að verðsetja 

vörur sínar lægra en áður. Auglýsingar sem innihalda ekki upplýsingar um verð 

vörunnar virðast leiða til minnkunar á verðnæmni. Könnun Bemmaor og 

Mouchoux (1991) leiddi í ljós að auknar auglýsingar fyrirtækja höfðu mikil 

áhrif á verðnæmni neytenda og í raun jókst sú verðnæmni um 20-180% eftir 

vöruflokkum. 

Shankar og Krishnamurthi (1996) telja aftur á móti að tíðar kynningar á 

séreinkennum vörumerkis muni með tímanum hjálpa til við að koma 

vörumerkinu í þann hóp í huga neytenda að þeir muni koma til með að íhuga 
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vöruna alvarlega fyrir kaup ásamt því að neytendur muni einblína minna á 

verð. Jafnframt telja Shankar og Krishnamurthi að tíðar kynningar á 

séreinkennum vörumerkis muni koma til með að auka aðgreiningu þess frá 

öðrum vörumerkjum sem leiðir til minnkunar á verðnæmni. 

Með tilkomu internetsins geta neytendur borið saman verð á mjög skömmum 

tíma og þar með aukið verðnæmni. Fyrirtæki þurfa nú að leggja mun meira á 

sig til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum þar sem í mörgum tilvikum eru 

margir aðilar að selja svipaðar vörur á svipuðu verði. Fyrirtæki þurfa jafnframt 

að skilja mikilvægi verðnæmni og hvað hefur áhrif á næmni neytenda á verði 

ásamt því að átta sig á hvað neytendur eru tilbúnir að borga fyrir vöruna 

(Kotler, 2000, bls. 461). 

2.5. Viðskiptatryggð 

Viðskiptatryggð neytenda er mismunandi mikil eftir vörumerkjum, fyrirtækjum 

og verslunum. Viðskiptatryggð (e. Customer loyalty) er það þegar neytendur 

eiga endurtekin viðskipti við ákveðin fyrirtæki,  kaupa ákveðnar vörur eða 

þjónustu ítrekið og til lengri tíma (Kotler og Keller, 2009, bls. 163). 

Tveir mikilvægir þættir eru undirstaða þess að raunveruleg viðskiptatryggð nái 

að skjóta rótum. Í fyrsta lagi þarf viðskiptavinurinn að mynda sterka 

tilfinningalega tengingu við viðkomandi vöru eða þjónustu sem er mun sterkari 

en sú tenging sem neytandinn myndar við staðkvæmdarvörur eða aðrar 

sambærilegar vörur sem bjóðast neytandanum. Einnig er nauðsynlegt að 

viðskiptavinur komi til með að eiga endurtekin viðskipti við fyrirtæki varðandi 

þessa sömu vöru eða þjónustu áfram (Shoemaker og Lewis, 1999). 

Ganesh, Arnold og Reynolds (2000) sýndu að tvær mismunandi víddir væru til 

staðar við viðskiptatryggð, bæði virk og óvirk. Hin virka vídd lýsir 

meðvituðum ásetningi hjá neytanda og vilja til að halda áfram viðskiptum við 

ákveðinn aðila. Hin óvirka vídd lýsir svo þeim viðbrögðum sem neytendur 

sýna gagnvart verðbreytingum eða aukinni samkeppni. Neytendur sem 

stjórnast af þessari óvirku vídd skynja oft efa eftir að kaup hafa átt sér stað og 

því þarfnast meiri vinnu að halda í þá viðskiptavini en þeirra sem stjórnast af 

hinni virku vídd. 
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Bloemer og Ruyter (1997) nefndu að um tvær megin tegundir af ánægju 

viðskiptavina væri að ræða sem hefði mismunandi mikil áhrif á viðskiptatryggð 

við verslanir, annars vegar meðvitaða og hins vegar dulda. Ef viðskiptavinir 

höfðu gert meðvitað mat á verslunum sem jafnframt leiddi til ánægju með valið 

þá ýtti það mun meira undir viðskiptatryggð við verslunina heldur en ef um 

ómeðvitað mat var um að ræða. Sem dæmi má nefna ef neytandi er beðinn um 

að taka þátt í þjónustukönnun á hóteli þar sem hann þarf að leggja meðvitað 

mat á þjónustu og fleiri þætti um dvöl sína. Ef upplifun hans hefur verið 

ánægjuleg varðandi  þjónustuna þá eykur það viðskiptatryggð hjá 

neytandanum. Ennfremur kemur fram í þeirri rannsókn að þeir viðskiptavinir 

sem höfðu gert ómeðvitað mat voru mun líklegri til að færa sig yfir til annarar 

verslunar. Því ættu fyrirtæki ekki aðeins að meta ánægju viðskiptavina þegar 

kemur að viðskiptatryggð heldur einnig að hvetja viðskiptavini sína til að gera 

meðvitað mat á versluninni sem mundi leiða til meiri viðskiptatryggðar en ella. 

Leiðir til að hvetja viðskiptavini til að taka meðvitaða afstöðu til verslana eru 

meðal annars að leggja áherslu á stefnu þeirra sem tryggja á ánægju, tengja 

verslanir við mikilvæg gildi á við umhverfisvernd og með því að leggja 

viðskiptavinum upplýsingar í té um verslunina t.d. ákvæði um skilafrest. 

Nátengt viðskiptatryggð er hugtakið vörumerkjatryggð (e. brand loyalty). 

Hugtakið felur í sér að neytandi sýnir þá skuldbindingu að halda tryggð við 

ákveðið vörumerki og kaupa þá vöru aftur í framtíðinni. Viðskiptatryggð 

einblínir aðeins á verknaðinn sjálfan, endurtekin kaup en vörumerkjatryggð 

hugar að ástæðu þess að viðskiptavinir sína ákveðnu vörumerki hollustu til 

lengri tíma og af hverju þeir kjósa að eiga endurtekin kaup á þeim til lengri 

tíma. Mikilvægt í þessu samhengi er að skoða hlutfall notkunar í sambandi við 

ákveðna markhópa. Ákveðnir markhópar eiga það til að endurnýja vörur mun 

oftar en aðrir. Sem dæmi má taka þá notar fólk í aldurshópnum 18-24 ára nærri 

tvöfalt meira magn af sjampói en meðal neytandinn og því er ákjósanlegra fyrir 

fyrirtæki að ná og viðhalda vörumerkjatryggð hjá þeim markhópum sem 

endurnýja vörur sínar hvað oftast (Peter og Olson, 2010, bls. 390). 

Oliver (1999) bendir á ýmsar hindranir sem standa í vegi fyrir viðskiptatryggð. 

Í fyrsta lagi vilja neytendur ákveðið úrval og leita sérstaklega eftir nýjum 

upplifunum. Vörur og þjónusta falla mis vel inn í þetta mynstur en 
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veitingastaðir eru gott dæmi þar sem neytendur sækjast sífellt eftir nýjum og 

ferskum stöðum. En það er fleiri sem getur komið í veg fyrir viðskiptatryggð. 

Neytendur geta sýnt fleiri en einni vöru í sama vöruflokki hollustu og einnig 

hefur hörfun vara af markaði líka áhrif en hörfun á sér stað þegar neysla á 

ákveðnum vörum dragast saman yfir ákveðið tímabil og getur það verið af 

margvíslegum ástæðum eins og af völdum þrýstihópa og breytinga á þörfum 

neytenda. Reykingar eru gott dæmi um það en þær hafa þær farið mjög 

minnkandi undanfarin ár og áratugi bæði vegna áhrifa af völdum þrýstihópa og 

vegna áherslubreytinga á neyslu neytenda. 

2.6. Stjórnun viðskiptatengsla 

Allt frá því að hugtakið viðskiptavinur kom fyrst fram á sjónarsviðið fyrir 

ríflega hundrað árum hafa fyrirtæki hægt og rólega verið að endurskilgreina 

hlutverk sitt gagnvart viðskiptavinum. Fyrirtæki sem höfðu elt viðskiptavininn 

fóru að þjónustu hann betur, rækta sambandið við hann og sýna honum meiri 

virðingu en áður (Swift, 2001, bls. 1-3). 

Hugmyndafræðin á bak við stjórnun viðskiptatengsla (e. Customer relationship 

marketing) snýst um að halda og bæta samskipti við núverandi viðskiptavini í 

stað þess að sækjast aðeins eftir nýjum viðskiptavinum. Fræðilega séð varðandi 

stjórnun viðskiptatensla er gert ráð fyrir því að viðskiptavinir vilji heldur halda 

langvarandi samskiptum við ákveðin fyrirtæki í stað þess að leita sífellt að 

hagstæðustu kaupunum. Einnig er það í flestum tilvikum mun hagstæðara fyrir 

fyrirtæki að halda í viðskiptavini sína heldur en að reyna að ná til nýrra. 

Markmiðið með stjórnun viðskiptatengsla er að byggja og viðhalda ákveðnum 

grunni af viðskiptavinum sem fyrirtækið hagnast á að eiga viðskipti við. Leitast 

fyrirtæki við að færa viðskiptavini sína upp tryggðarstigann (e. Loyalty ladder) 

sem sýndur er á mynd 3 (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009, bls. 176).  
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Mynd 3: Tryggðarstiginn  

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009, bls. 182). 

 

Fyrsta stig er að ná til nýrra og ókunnugra viðskiptavina og svo þarf að 

uppfylla þær þarfir sem þeir hafa. Eftir það þarf fyrirtæki að ná að halda í þá 

viðskiptavini sem þeir hafa náð til sem reynist í mörgum tilvikum erfitt á 

stöðnuðum mörkuðum þar sem samkeppni ríkir um viðskiptavini. Á toppi 

stigans eru viðskiptavinir orðnir mikilvægir fyrirtækinu og eiga langtíma 

viðskipti það. Það er í efsta þrepinu sem fyrirtækið hagnast mest á 

viðskiptavininum og því kappsmál að koma samskiptum hans við fyrirtækið á 

það stig (Zeithml o.fl., 2009, bls. 182). 

Fyrirtæki sem reyna að stjórna viðskiptatengslum beita ýmsum aðferðum til að 

koma á betri samskiptum við viðskiptavini sína. Í fyrsta lagi þurfa fyrirtæki að 

hafa framúrskarandi gæði varðandi vöru eða þjónustu sem þurfa að uppfylla 

þarfir viðskiptavina þeirra. Fyrirtæki reyna einnig að hækka skiptikostnað (e. 

Switching costs) viðskiptavina sinna, það er að hækka þann kostnað sem fylgir 

því þegar viðskiptavinur færir viðskipti sín til annarra fyrirtækja. 

Skiptikostnaður getur tekið sér ýmsar myndir eins og þann tíma sem þörf er á 

að finna nýtt fyrirtæki og getur hann oft verið verulegur. Einnig getur verið 

töluverður fjárhagslegur kostnaður sem getur átt sér stað t.d. ef viðskiptavinur 

Auka og bæta viðskipti við 
núverandi viðskiptavini 

Halda í núverandi viðskiptavini 

Fullnægja þörfum viðskiptavina 

Ná í nýja viðskiptavini 
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hefur áunnið sér ákveðin afslátt hjá einu fyrirtæki en ekki hjá því sem hann 

hefur ný viðskipti við. Ein farsælasta aðferðin til að halda í viðskiptavini er að 

fá þá sjálfa til að vilja eiga í langtímaviðskiptum við fyrirtækið með því að 

veita viðskiptavininum meira virði en hann getur búist við hjá 

samkeppnisaðilum (Zeithml o.fl., 2009, bls. 182 og 193). 

Í sífellt auknum mæli eru fyrirtæki farin að gera sér grein fyrir því hversu 

miklu máli það skiptir að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. Segja má 

að þjónusta sé helsta séreinkenni viðskiptalífs í dag. Ef litið er á þau fyrirtæki 

sem hafa náð mestum árangri í dag eru það fyrirtæki sem veita framúrskarandi 

þjónustu, fyrirtæki sem veita viðskiptavininum eitthvað aukalega sem önnur 

fyrirtæki geta ekki og  þannig næst mikilvægt samkeppnisforskot (Swift, 2001, 

bls. 11). 

Stjórnun viðskiptatengsla er þó ekki í öllum tilvikum jafn arðbært. Ryals 

(2005) sýndi fram á að virði viðskiptavina ákvarðaðist að miklu leyti af því 

hversu mikil viðskipti og hversu miklar tekjur berast frá viðskiptavininum til 

fyrirtækisins. Bendir Ryals á að ekki sé nóg að halda bara í viðskiptavini heldur 

þurfi að halda í þá viðskiptavini sem eru hvað arðbærastir og stjórnun þeirra 

viðskiptatengsla ætti því að vera forgangsatriði hjá fyrirtækjum. 

Viðskiptavinir nútímans krefjast frumleika, sveigjanleika, fjölbreyttara úrvals 

auk hagstæðs verðs. Þarfir neytanda eru síbreytilegar og því þurfa fyrirtæki að 

tileinka sér nýja tækni og nýja hugmyndafræði til að ná sem bestum árangri. 

Þess vegna er sífellt að færast í aukanna að fyrirtæki safni að sér upplýsingum 

um viðskiptavini sína og nýti sér þekkingu á kaupferli neytenda. Þessar 

aðferðir gera fyrirtækjum kleift að þekkja þarfir og óskir viðskiptavina sinna 

enn betur en áður og því er mikilvægt að breyta upplýsingum um neytendur í 

þekkingu um viðskiptavini (Swift, 2001, bls. 3). 

2.7. Tengsl þjónustu og árangurs 

Hlutverk þjónustu hefur farið sívaxandi undanfarna áratugi og á það jafnt á við 

um fyrirtæki sem kalla má hefðbundin þjónustufyrirtæki og hjá fyrirtækjum 

sem framleiða og selja áþreifanlegar vörur. Hátæknifyrirtæki hafa í sífellt 

auknum mæli séð sér færi á að nýta þjónustu til að bæði stækka við sig og 



18 

 

hámarka hagnað sinn þar sem neytendur eru farnir að gera meiri kröfur og vilja 

ekki aðeins hágæðavörur heldur einnig góða þjónustu og þjónustulausnir 

(Zeithaml, o.fl., 2009, bls. 8). 

Sivadas og Baker-Prewitt (2000) leiddu í ljós að samband er á milli  

þjónustugæða, ánægju viðskiptavina og viðskiptatryggðar í verslunarumhverfi. 

Enn fremur kemur þar fram að gæða þjónusta eykur ánægju með verslanir og 

eykur líkurnar á að neytendur mæli með verslun þar sem þeir hafa fengið góða 

þjónustu. Yeung og Ennew (2000) framkvæmdu rannsókn á áhrifum milli 

ánægju neytenda og fjárhagslegri frammistöðu fyrirtækja og kom í ljós að sterk 

tengsl eru milli viðskiptavinaánægju varðandi sölu, tekna og hagnaðar. Einnig 

reyndist ánægja neytenda hafa áhrif á markaðshlut fyrirtækja en aftur á móti 

ekki nein marktæk áhrif á arðsemi markaðar. 

Wong og Sohal (2003) könnuðu tengsl milli þjónustugæða afgreiðslufólks og 

neytenda. Niðurstaðan var sú að þeir neytendur sem voru tryggir ákveðnu 

afgreiðslufólki voru um leið tryggir því fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá. Einnig 

leiddi rannsóknin í ljós að áþreifanleiki þjónustu, það er tækni sem hentar 

neytendum, hönnun og umhverfi verslunar ásamt opnunartíma, hefur hvað 

mest áhrif á viðskiptatryggð viðskiptavina. Athyglisvert er að opnunartími 

verslana hefur hvað mest að segja um áhrif viðskiptatryggðar og virtust þær 

verslanir sem höfðu lengstan opnunartíma koma best út úr könnuninni.  

Gagnrýni um hvort aukin þjónustugæði og ánægja viðskiptavina leiði til betri 

fjárhagstöðu fyrirtækja hefur þó verið til staðar. Grant (1998) benti á að þrátt 

fyrir að samband sé á milli ánægju viðskiptavina og fjárhagslegrar velgengni 

þá séu til undantekningar. Fyrirtæki eins og Whirlpool og Nordstrom sem hafa 

náð góðum árangri á sviði ánægju neytenda hafa ekki náð staðið sig vel 

fjárhagslega. Neytendur eru einnig almennt ánægðari með vörur sem nýtast 

aðeins í stuttan tíma þar sem væntingar þeirra eru minni og svo aftur á móti 

óánægðari með vörur sem eiga að endast til lengri tíma eins og tölvur þar sem 

fleira getur farið úrskeiðis.  
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3. Markaðskönnun 

Í eftirfarandi  kafla verður fjallað um markaðskönnunarferlið með áherslu á að 

skilgreina markaðskönnunarhugtakið og fjallað verður um hvernig skiptingu 

markaðskannana er háttað eftir rannsóknaraðferðum. Einnig verður fjallað um 

rannsóknina sem framkvæmd var meðal nemenda við Háskólann á Akureyri 

þar sem markmiðið var að leita svara við þeim spurningum hvort að 

viðskiptryggð sé til staðar hjá íslenskum tölvufyrirtækjum og hvaða þættir hafa 

mest áhrif á þá viðskiptatryggð. Spurningarlistann í heild sinni er hægt að sjá í 

viðauka 1 og kynningarbréf til þátttakenda í viðauka 2.  

3.1. Aðferðafræði markaðskönnunar 

Markaðsrannsóknir sinna tvíþættur hlutverki. Í fyrsta lagi að afla 

markaðsupplýsinga og svara frá neytendum, sem veita fyrirtækjum 

nauðsynlega innsýn á markaðinn svo unnt sé að taka góðar og rökstuddar 

ákvarðanir. Í öðru lagi eru markaðsrannsóknir notaðar til að skoða ný tækifæri 

á markaði meðal annars með því að skoða sérstaka markaðshluta og möguleika 

nýrra vara (McDaniel og Gates, 2007, bls. 6). Markaðskannanir eru 

skilgreindar af Markaðssambandi Ameríku sem:  

Aðgerð sem tengir viðskiptavini og almenning við markaðsfólk í gegnum 

upplýsingar – upplýsingarnar eru notaðar til að bera kennsl á og greina 

markaðstækifæri og ógnanir; geta af sér, betrumbæta, og meta 

markaðsaðgerðir; fylgjast með mörkuðum og bæta skilning markaðssetningar 

sem aðferðafræði. Markaðskannanir tilgreina sérstaklega þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar eru til að taka á þessum málum, að hanna þær aðferðir til að 

safna upplýsingum, stjórna og framkvæma upplýsingasöfnun, greina útkomun, 

miðla henni og álykta út frá þeim (American Marketing Association, e.d).  

Skipta má rannsóknum í tvær megingerðir, eigindlegar og megindlegar. 

Megindlegar rannsóknir byggja á aðferðum raunvísinda og mælingum þar sem 

að mestu er stuðst við töluleg gögn og tölfræðilega úrvinnslu. Dæmi um 

megindlegar rannsóknir eru skoðanakannanir. Jafnframt má greina rannsóknir í 

þrjár tegundir, lýsandi, greinandi og ályktandi. Lýsandi rannsóknir byggjast á 
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því að afla og setja fram staðreyndir. Lýsandi markaðsrannsóknir leitast t.d. 

eftir því að lýsa hvaða viðhorf neytendur hafa til ákveðinna vara eða þjónustu. 

Greinandi rannsóknir leitast eftir að útskýra gögn og meta þau. Í stað þess að 

lýsa bara núverandi ástandi þá leitast t.d. greinandi markaðsrannsóknar eftir því 

að svara spurningum um hvaða áhrif breyting á pakkningu hefur haft á 

sölutölur. Að lokum er reynt að álykta, túlka og taka ákvarðanir út frá gögnum 

með ályktandi rannsóknum. Ályktandi markaðsrannsóknir leitast þannig t.d. 

við að greina tækifæri á markaði og spá fyrir um það hvernig markaðurinn 

muni haga sér í framtíðinni (McDaniel og Gates, 2007, bls. 7 og 128).  

Eigindlegar rannsóknir byggjast ekki á tölfræði eða magnbundnum breytum. 

Eigindlegar rannsóknir snúast um það að safna djúpum upplýsingum um 

afmörkuð fyrirbæri og skoða þau frá mörgum sjónarhornum. Dæmi um 

eigindlegar rannsóknir eru til dæmis rannsóknir á viðhorfum, tilfinningum og 

hvötum fólks. Vinsælustu gerðir markaðsrannsókna af þessu tagi eru 

rýnihóparannsóknir og djúpviðtöl. Eigindlegar rannsóknir eru ennfremur meira 

lýsandi en megindlegar rannsóknir. Orð og myndir eru notaðar til að lýsa 

niðurstöðum eigindlegra rannsókna í stað talna og með þessum rannsóknum er 

reynt að skilja rannsóknarefnið frá sjónarhorni þátttakandans (McDaniel og 

Gates, 2007, bls. 128-131). 

Eigindlegar rannsóknir eru töluvert notaðar við markaðsrannsóknir. Ástæður 

fyrir því eru að eigindlegar rannsóknir eru yfirleitt ódýrari en megindlegar 

rannsóknir. Eigindlegar rannsóknir ná dýpri skilningi á hvötum neytenda og 

tilfinningum og einnig geta eigindlegar rannsóknir komið með fleiri sjónarhorn 

á megindlegar rannsóknir (McDaniel og Gates, 2007, bls. 129). 

Einnig er hægt að gera greinarmun á hagnýtum markaðsrannsóknum og grunn 

markaðsrannsóknum. Hagnýtum rannsóknum er ætlað að svara tilteknum 

spurningum sem settar eru fram til að afla betri skilnings á mörkuðum, vinna 

að lausn vandamála og styðja við stefnumótun. Við grunnrannsóknir er í raun 

engin ákveðin spurning sem leitast er eftir að svara heldur er tilgangur 

rannsóknarinnar að auka almenna þekkingu (McDaniel og Gates, 2007, bls. 9-

10). 
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3.2. Val á spurningum 

Við gerð spurningakannana er einstaklega mikilvægt að hanna spurningar svo 

þær komi til með að veita þær upplýsingar sem ætlað er að ná fram með 

könnuninni. Einnig þarf að hafa þátttakendur könnunarinnar í huga og forðast 

illa hannaðar, flóknar og langar kannanir sem geta komið í veg fyrir að 

þátttakendur svari spurningalistanum (McDaniel og Gates, 2007, bls. 331). 

Skilgreina þarf vel til hvaða þátta rannsóknin á að ná til og því næst hvernig 

gögnum skal aflað. Til eru margar leiðir við gagnöflun en mest eru notaðar 

kannanir í gegnum internetið, símakannanir, póstkannanir og viðtöl. Einnig 

þarf að ákveða hvort notaðar skuli opnar eða lokaðar spurningar. Einkenni 

opna spurninga eru að þátttakendur svara með sínum eigin orðum og 

stjórnendur rannsóknar hamla ekki svörun. Kostir opinna spurninga eru að þær 

gefa rannsakandanum mikið magn gagna og geta þær einnig gefið skýra mynd 

af viðhorfi þátttakenda. Úrvinnsla opinna spurninga er hins vegar oft erfið og 

einnig eru þær oft of tímafrekar og erfitt getur reynst að ná miklum fjölda 

svarenda. Lokaðar spurningar eru byggðar upp með því að gefa þátttakendum 

ákveðna og takmarkaða svarmöguleika. Helstu kostir þeirra eru að úrvinnsla 

lokaðra spurninga er auðveldari og fljótvirkari og gefa þær einfaldari 

niðurstöður en opnar spurningar (McDaniel og Gates, 2007, bls. 337-341). 

3.3. Framkvæmd könnunar 

Rafræn könnun með 12 spurningum var gerð og send með tölvupósti til allra 

háskólanema innan Háskólans á Akureyri. Veitti skrifstofustjóri viðskipta- og 

raunvísindadeildar, Ása Guðmundsdóttir, leyfi fyrir því að könnunin yrði send 

á bæði staðar- og fjarnema skólans ásamt því að sjá um að senda vefpóst á alla 

nemendur Háskólans á Akureyri. Var könnunin send til nemenda þann 12. apríl 

2011 og stóð hún yfir í 10 daga og lauk þann 22. apríl sama ár. 

Spurningalistinn samanstóð af lokuðum spurningum til að tryggja auðvelda við 

úrvinnslu gagna. Svarendur voru 403 nemendur og gefur það svarhlutfall upp á 

28% en skráðir nemendur við Háskólann á Akureyri eru 1438 (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). 
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Í vefpóstinum fylgdi kynningarbréf þar sem tilgangur könnunarinnar var 

kynntur og þátttakendum tjáð að gögnin yrðu ekki persónugreind og 

meðfylgjandi var hlekkur á könnunina, sem gerð var gegnum vefsíðuna 

www.createsurvey.com. Gefur vefsíðan notendum valmöguleika á að hanna 

kannanir í rafrænu formi, á einfaldan máta og einnig býður hún upp á marga 

valmöguleika bæði varðandi uppsetningu spurninga og niðurhali á gögnum. 

Þýði könnunar var skilgreint sem bæði staðar- og fjarnemar við Háskólann á 

Akureyri. Ástæða fyrir vali þýðisins var sú að háskólanemar á Íslandi nýta 

tölvur mikið við nám sitt. Samkvæmt Hagstofunni (2011) voru háskólanemar á 

Íslandi nú um áramótin 2010/2011, 19.183 samtals og því er um stóran 

markhóp að ræða fyrir íslenskar tölvuverslanir. 

Þar sem ekki var hægt að hafa áhrif á hvernig úrtakið var samsett þá var um 

ólíkindaúrtak (e. nonprobability samples) að ræða (McDaniel og Gates, 2007, 

bls. 74). 

Að könnuninni lokinni voru gögnin sett upp í Excel þar sem niðurstöður 

spurninga voru settar upp ásamt myndrænni greiningu. Einnig voru gögnin 

færð yfir í tölfræðiforritið SPSS sem býður upp á nákvæma greiningu á 

gögnum t.d. með krosskeyrslu á spurningum. 
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3.4. Þátttakendur könnunar 

Tafla 1 sýnir bæði samanburð á kynjahlutfalli þátttakenda og hlutfall svarenda 

eftir námssviðum sem stunda nám við Háskólann á Akureyri. Til hliðsjónar eru 

rauntölur, það er hlutfall nemenda við Háskólann á Akureyri. Skiptingin var á 

þann veg að 70,9% svarenda voru konur og karlkyns svarendur reyndust 

23,1%. Samræmist það hlutfall þýðinu en hlutfall kynja sem nú stunda nám við 

Háskólann á Akureyri eru 25,8% karlar og 74,2 % konur. Flestir svarendur 

stunda nám við Hug- og félagsvísindasvið við Háskólann á Akureyri eða 

49,3%. Næst flestir stunda nám við Heilbrigðissvið eða 26,3% og að lokum 

stunda 24,1% þátttakenda nám við Viðskipta- og raunvísindasvið. Samræmist 

hlutfall þátttakenda og nemenda við námssvið skólans þar sem að 48,3% 

nemenda við Háskólann á Akureyri stundar nám við Hug- og 

félagsvísindasvið, 22,4 % stunda  nám við Heilbrigðissvið og að lokum eru 

29,2 % nemenda við nám á Viðskipta- og raunvísindasviði. 

 

Tafla 1: Yfirlit yfir kyn og námssvið þátttakenda 

Þátttakendur Háskólinn á Akureyri

23% 26%

76% 74%

49% 48%

27% 22%

24% 29%Viðskipta- og raunvísindasvið

Kyn

Karlar

Konur

Námssvið

Hug- og félagsvísindasvið

Heilbrigðissvið
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Jafnframt því að bera saman bæði kynferði og námsvið þátttakenda við hlutfall 

nemenda við Háskólann á Akureyri þá var nánari upplýsingum um 

þátttakendur safnað. Fyrst ber að nefna hjúskaparstöðu þátttakenda en þar 

reyndust 26,9% svarenda vera annað hvort einhleyp eða einhleypir. 

Þátttakendur í sambúð reyndust vera nær helmingur svarenda 46,3% og að 

lokum, eins og sést á töflu 2 hér fyrir neðan þá eru 26,9% þátttakenda kvæntir 

eða giftir. 

Tafla 2: Nánara yfirlit yfir þátttakendur könnunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Því næst var spurt um barneignir þátttakenda. Það voru 37,8% þátttakenda sem 

áttu engin börn. Stærsti hluti þátttakenda átti hins vegar annað hvort eitt eða tvö 

börn eða 39,8% svarenda. Þátttakendur sem áttu þrjú til fjögur börn reyndist 

vera rúmlega fimmtungur svarenda (20,9%) og að lokum áttu 1,5% þátttakenda 

fimm börn eða fleiri. 

Atvinnuþátttaka þátttakenda er töluverð en rétt tæplega fimmtungur (19,05%) 

svarenda sögðust vera í fullri vinnu með skóla. Í tilfallandi vinnu með skóla 

Nánari Yfirlit yfir þátttakendur könnunar 

  
16-20 
ára 

21-25 
ára 

26-30 
ára 

31-35 
ára 

36-40 
ára 

41-45 
ára 

46-50 
ára 

51-55 
ára   

Aldursdreifing 0,2% 37,8% 21,8% 14,6% 11,4% 8,4% 6,5% 3,2%   

  
        

  

  Einhleyp/ur Í sambúð Kvænt/Giftur     

Hjúskaparstaða 26,9% 46,3% 26,9% 
 

  

  
        

  

  Engin 1-2 3-4 5 eða fleiri   

Börn 37,8% 39,8% 20,9% 1,5%   

  
        

  

  Fullri vinnu með skóla 
Tilfallandi vinnu með 

skóla 
Ekki í vinnu með 

skóla 

Atvinna 19,0% 34,1% 46,9% 

  
        

  

  
Fullu 

staðarnámi 
Hálfu 

staðarnámi Fullu fjarnámi Hálfu fjarnámi   

Nám 60,6% 3,8% 24,8% 11,3%   
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reyndust vera rúmlega þriðjungur (34,1%) þátttakenda og að lokum voru 76 

(46,9%) svarendur ekki í vinnu með skóla.  

Þátttakendur voru spurðir um hlutfall náms þeirra. Meirihluti svarenda sögðust 

vera í fullu staðarnámi eða 60,6% þeirra en aðeins 3,8% svarenda var í hálfu 

staðarnámi. Af svarendum reyndust 24,4% vera í fullu fjarnámi og 11,3% í 

hálfu fjarnámi.  

Skýrsluhöfundur ákvað að krosskeyra atvinnuþátttöku svarenda með hlutfalli 

náms þeirra til að sjá hvort að hlutfall náms hefði áhrif á atvinnuþátttöku þeirra 

og jafnframt því til að sjá hvort staðar- eða fjarnemar reyndust vera tekjuhærri. 

Niðurstaðan var að 18,4% þátttakenda sem eru í fullri vinnu með skóla eru 

einnig í fullu staðarnámi. Þeir sem eru í fullri vinnu og í hálfu staðarnámi eru 

7,9% og þeir sem eru í fullri vinnu og fullu fjarnámi eru 28,9%. Hæsta hlutfall 

þeirra sem eru í fullri vinnu með skóla eru þeir nemendur sem eru í hálfu 

fjarnámi eða 43,4%. 

Svarendur sem eru í tilfallandi vinnu með skóla eru í 74,4% tilvika einnig í 

fullu staðarnámi.  Aðeins 0,7% svarenda eru í tilfallandi vinnu og  hálfu 

staðarnámi og 21,3% svarenda sem eru í tilfallandi vinnu eru einnig í fullu 

fjarnámi. Að lokum eru 3,7% svarenda í tilfallandi vinnu í hálfu fjarnámi.  

 

Tafla 3: Atvinnuþátttaka nemenda 

Fullt staðarnám Hálft staðarnám Fullt fjarnám Hálft fjarnám

Fullri vinnu 18,4% 7,9% 28,9% 43,4%

Tilfallandi vinnu 74,3% 0,7% 21,4% 3,7%

Ekki í vinnu 66,8% 3,7% 21,3% 3,7%
 

 



26 

 

 

Mikill meirihluti nemenda sem eru ekki í vinnu með skóla eru í fullu 

staðarnámi eða  rúmlega tveir þriðju (66,8%). Aðeins 3,7% svarenda sem eru 

ekki í vinnu eru í hálfu staðarnámi og 24,6% þeirra eru í fullu fjarnámi. Að 

lokum eru 3,7% þeirra þátttakenda sem ekki eru í vinnu með skóla einnig í 

hálfu fjarnámi (tafla 3). 

Af þessum upplýsingum má lesa að svarendur sem eru í fullri vinnu með skóla 

eru flestir fjarnemar hvort sem um fullt eða hálft nám er að ræða eða 72,3%. 

Staðarnemar virðast frekar vera án vinnu með skóla eða samtals 70,5% og  

75% staðarnema eru í tilfallandi vinnu með skóla. Þátttakendur í hópi fjarnema 

ættu því samkvæmt þessum niðurstöðum að vera að jafnaði tekjuhærri en 

staðarnemar. 
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3.5. Áhrifaþættir við tölvukaup 

Þátttakendur voru spurðir hvaða áhrifaþættir réðu helst vali þeirra við kaup á 

tölvubúnaði og voru þeim gefnir fjórir mögulegir svarmöguleikar; gæði, 

vörumerki, verð og þjónusta.  

Það kemur í ljós að gæði ræður miklu þegar um er að ræða kaup á tölvubúnaði. 

Lang flestir þátttakendur sögðust telja að gæði réði helst vali þeirra við kaup á 

tölvubúnaði eða 56,3%. Verð reyndist vera næst áhrifamesti þátturinn þar sem  

26,8% töldu það helst ráða vali þeirra. Vörumerki réði helst vali hjá 11,4% 

þátttakenda og að lokum voru aðeins 5% sem  svarenda sem töldu að það væri 

þjónusta sem réði helst vali þeirra við kaup á tölvubúnaði. Niðurstöðurnar er 

hægt að sjá á mynd 4. 

 

Mynd 4: Áhrifaþættir við kaup þátttakenda 

 

Eru þessar niðurstöður sambærilegar niðurstöðum Akir og Othmans (2010)  Að 

hluta til eru niðurstöðurnar sambærilegar þar sem könnun þeirra leiddi í ljós að 

gæði tölvubúnaðar réði helst vali kaupenda við endurkaup á tölvubúnaði og þar 

á eftir kom vörumerki. Í könnun þeirra virðist áhrif verðs hins vegar ekki ráða 

miklu við endurkaup á tölvubúnaði og þar virðist liggja töluverður munur. Í 

könnun meðal háskólanema Háskólans á Akureyri svarar ríflega fjórðungur 

nemenda (26,8%) að verð ráði helst vali þeirra þegar kemur að kaupum á 
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tölvubúnaði og vörumerki réði helst vali hjá aðeins 11,4% svarenda. Hins 

vegar er nauðsynlegt að taka tillit til þess að könnun Akir og Othmans var 

framkvæmd í Malasíu og því um töluverðan mun á menningu að ræða. 

Ákveðið var að bera þessa spurningu saman við aldur til að sjá hvort að munur 

væri eftir mismunandi aldurshópum við kaup á tölvubúnaði. Þar kemur í ljós, 

eins og sést á mynd 5 að yngri aldurshópar telja að gæði ráði mestu við kaup 

þeirra á tölvubúnaði en 68,2% svarenda í aldurshópnum 21-25 ára og 52,3% í 

aldurshópnum 26-30 ára telja gæði skipta mestu máli en í eldri aldurshópunum 

fer það hlutfall minnkandi, 34,6% svarenda á aldrinum 46-50 ára og 30,8% á 

aldrinum 51-55 ára telja að gæði skipti mestu máli. Verð virðist einnig skipta 

eldri aldurshópa meira máli við kaup á tölvubúnaði en þá yngri en 42,3% 

svarenda í aldurshópnum 46-50 ára og 46,2% í aldurshópnum 51-55 ára telja 

að verð skipti mestu máli við val á tölvubúnaði. Hins vegar telja aðeins 18,9% 

svarenda á aldrinum 21-25 ára að verð skipti þá mestu máli og því má gera ráð 

fyrir að eldri aldurshópar nemenda við Háskólann á Akureyri séu verðnæmari 

fyrir tölvubúnaði.  

 

Mynd 5: Aldur nemenda og áhrifaþættir 
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Moschis (2003) bendir á að eldri aldurshópar séu almennt minna verðnæmir en 

yngri aldurshóparnir og séu ólíklegri til að fórna gæðum fyrir lægra verð. Hins 

vegar myndu þeir kjósa lægra verð ef lítill sem enginn munur væri á gæðum.  

Auk aldurs reyndist töluverður munur á atvinnuþátttöku og þeirra þátta sem 

réðu helst vali þátttakenda. Aðeins tæplega fjórðungur (22,4%) þeirra svarenda 

sem eru í fullri vinnu með skóla og 20,6% svarenda í tilfallandi vinnu sögðu að 

verð réði helst vali þeirra. Aftur á móti telur þriðjungur svarenda sem eru án 

atvinnu með skóla að verð ráði mestu um val á tölvubúnaði. Það kemur ekki á 

óvart og því virðist að þeir nemendur sem jafnframt eru á atvinnumarkaðinum 

vera minna verðnæmir en þeir sem ekki eru í vinnu. Ekki reyndist munur milli 

annarra breyta. 

Til að athuga hver er hugsanleg orsök þess að verð ráði frekar vali eldri 

aldurshópa en þeirra yngri við kaup á tölvubúnaði þá ákvað höfundur að athuga 

hvort einnig reyndist munur á milli þess hvenær nemendur fjárfestu síðast í 

tölvubúnaði og hvaða áhrifaþættir ráði helst vali þeirra við kaup á tölvubúnaði 

til að athuga hvort áhrif hruns íslenskra banka haustið 2008 væru merkjanleg. 

Eins og sést á mynd 6 þá hafa 9,2% svarenda endurnýjað  tölvubúnað sinn 

síðast á þessu ári eða árið 2011 og 32,5% árið 2010. Rúmlega fimmtungur 

(20,6%) nemenda endurnýjaði tölvubúnað sinn árið 2009, 14,9% árið 2008 og 

12,9% árið 2007. Að lokum höfðu 9,4% endurnýjað árið 2006 eða fyrr. 

 

Mynd 6: Endurnýjun tölvubúnaðar þátttakenda 
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Ef endurnýjunarárið er borið saman við áhrifaþáttinn verð kemur ekki fram 

mikill munur milli ára eins og sjá má á mynd 7. Þeir svarendur sem töldu verð 

hafa mest áhrif við kaup á tölvubúnaði árið 2007 voru 23,1% en árið 2008 þá 

hækkar sú tala upp í tæplega þriðjung (30%). Árið 2009 eru þeir nemendur sem 

telja að verð hafi haft mest áhrif á kaup þeirra 27,7% svarenda, rúmlega 

fjórðungur (25,2%) árið 2010 og 27% árið 2011. Því má ekki áætla að 

verðnæmi nemenda við Háskólann á Akureyri hafi breyst mikið eftir íslenska 

bankahrunið. 

 

 

Mynd 7: Endurnýjun tölvubúnaðar og áhrifaþættir við kaup 
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Næst var athugað hvort að fjöldi barna þátttakenda hefði áhrif á verðnæmi 

svarenda. Þar kemur fram augljóst samband milli fjölda barna og svarenda sem 

telja að verð ráði mestu við kaup þeirra á tölvubúnaði. Eins og sést á mynd 8 þá 

eru aðeins 20,4% þátttakenda sem ekki eiga börn sem telja að verð ráði helst 

vali þeirra á móti 30% þeirra svarenda sem eiga eitt til tvö börn. Hækkar þessi 

tala upp í tæplega þriðjung (32,1%) meðal nemenda sem eiga þrjú til fjögur 

börn og 33,3% hjá þeim nemendur sem eiga 5 börn eða fleiri. Því má segja að 

verðnæmi vegna tölvukaupa nemenda Háskólans á Akureyri eykst eftir því sem 

börnum svarenda fjölgar en þó ekki umtalsvert. Eldri aldurshóparnir eiga 

almennt fleiri börn en þeir yngri. 

 

 

 

Mynd 8: Barneignir og áhrifaþættir við kaup 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Engin 1-2 3-4 5 eða fleiri

Þjónusta

Verð

Vörumerki

Gæði



32 

 

Könnun Leek og Kun (2006) leiddi í ljós að algengasta aðferð neytenda í Kína 

við söfnun upplýsinga fyrir tölvukaup er orðspor (e. word of mouth). Því voru 

þátttakendur spurðir hvaða aðila þær tækju helst tillit til við kaup á tölvubúnaði 

þar sem boðið var upp á fimm valmöguleika; vinir, fjölskylda, sérfræðingar í 

verslunum, maki eða aðrir aðilar (mynd 9). Flestir svarendur sögðust helst taka 

tillit til fjölskyldu við kaup á tölvubúnaði eða 111 (27,5%). Þar næst taka 

svarendur helst tillit til vina eða 91 (22,6%) og 73 þátttakendur (18,1%) taka 

helst tillit til maka. Fæstir virðast taka tillit til sérfræðinga í verslunum eða 62 

(15,4%) en sama hlutfall nemenda (15,4%) sagðist helst taka tillit til annara en 

nefndir voru að ofan en það hugsanlega aðilar á borð við netsíður sem gefa álit 

sitt á tölvuvörum. 

 

Mynd 9: Áhrifaaðilar þátttakenda 
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tölvubúnaði. Skýringarþáttur á þessum mikla mun á milli kynjanna gæti legið í 

því að samkvæmt rannsóknum Gilbert, Lee-Kelley og Barton (2003) þá eru 

konur frekar fælnari og neikvæðari gagnvart tölvubúnaði en karlar og þær leita 

því frekar álits hjá körlum. Jafnframt kom fram í rannsókn þeirra að ástæðan  

er að tækni er oft tengd karlmennsku og konur vilji ekki tengjast við fög sem 

karlar eru í miklum meirihluta eins og tölvunarfræði. 

 

 

Mynd 10: Kyn og áhrifaaðilar þátttakenda 
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21,1%. Þar á eftir höfðu næst flestir átt viðskipti við Tölvulistann eða 12,7%, 

11,9% svöruðu því að hafa átt síðast viðskipti við Apple búðina og svo kom 

Tölvutek en 11,4% svarenda höfðu síðast átt viðskipti við þá verslun. Eins og 

sést á mynd 11 þá höfðu 24,8% svarenda ekki haft viðskipti við þær 15 

verslanir sem valdar voru. Mögulegir söluaðilar þar sem þeir svarendur hefðu 

getað keypt tölvubúnað sinn er hjá verslunum á netinu, keypt notaðan 

tölvubúnað hjá öðrum neytendum eða átt viðskipti við aðrar verslanir en spurt 

var um hér. 

Þær verslanir sem fæstir svarendur höfðu síðast haft viðskipti við voru 

Kísildalur þar sem aðeins einn nemandi hafði síðast átt viðskipti, Tölvuvirkni 

þar sem aðeins tveir nemendur áttu síðast viðskipti. Aðeins þrír nemendur 

höfðu síðast átt viðskipti við verslunina Start, aðeins fjórir við verslanirnar 

@tt.is og Computer.is ásamt og aðeins fimm nemendur sögðust hafa átt síðast 

viðskipti við Buy.is. 

 

 

Mynd 11: Viðskipti þátttakenda við tölvuverslanir 
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Að lokum voru nemendur beðnir um að gefa þeirri verslun sem þeir áttu síðast 

viðskipti við einkunn frá einum upp í fimm eftir því hversu líklegt þeir teldu að 

þeir myndu eiga aftur viðskipti við viðkomandi verslun þar sem að einn stóð 

fyrir líklegt og fimm fyrir ólíklegt. Niðurstöður spurningarinnar voru á þann 

veg að 32,5% svarenda töldu það vera mjög líklegt að þeir myndu eiga aftur 

viðskipti við þá verslun sem þeir höfðu síðast átt viðskipti við og 18,9% töldu 

það frekar líklegt. Það voru 21,6% hlutlausir og aðeins 12,4% svarenda töldu 

frekar ólíklegt að þeir myndu aftur eiga viðskipti við viðkomandi verslun og 

13,9% töldu það vera mjög ólíklegt. Eins og sést á mynd 12 þá virðist 

viðskiptatryggð vera til staðar hjá nemendum þar sem að 51,4% þátttakenda 

telja það vera annað hvort mjög líklegt eða nokkuð líklegt að þeir muni eiga 

viðskipti aftur við þá verslun sem þeir versluðu síðast hjá. 

 

 

 

Mynd 12: Líkindi þátttakenda til endurtekinna viðskipta við tölvuverslanir þar sem 
1=líklegast og 5=ólíklegast 
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Höfundur ákvað næst að bera þessa spurningu saman við niðurstöður 

spurningarinnar um hverja svarendur áttu síðast viðskipti við til að sjá hvaða 

verslanir nemendur væru líklegastir til að eiga endurtekin viðskipti við. Kom 

þar í ljós að líklegastir eru nemendur til að eiga aftur viðskipti við Apple 

búðina eða 58,3% en aðeins 12,5% svarenda töldu nokkuð ólíklegt eða mjög 

ólíklegt að þeir myndu eiga viðskipti við verslunina aftur eins og sjá má á 

mynd 13.  Þar næst komu verslanirnar Tölvuvirkni og @tt.is þar sem að 50% 

svarenda töldu mjög líklegt að þeir myndu aftur eiga viðskipti við verslanirnar. 

En vegna þess hve fáir þátttakendur sögðust hafa átt síðast viðskipti við þessar 

verslanir eða aðeins tveir hjá Tölvuvirkni og fjórir hjá @tt.is telst það því ekki 

marktækt. Það voru 40% þátttakenda sem sögðust síðast hafa átt viðskipti við 

verslunina Eldhaf og að mjög líklegt væri að þeir myndu eiga aftur viðskipti 

við hana og 39,1% töldu slíkt hið sama um verslunina Tölvutek.  

 

Mynd 13: Tölvuverslanir og viðskiptatryggð þar sem 1=líklegast og 5= ólíklegast 
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Sú verslun sem komu hvað verst út var verslunin BT en 39,9% svarenda taldi 

að það væri annað hvort mjög ólíklegt eða ólíklegt að þeir myndu eiga 

endurtekin viðskipti við þá verslun. Verslunin Eldhaf kom einnig frekar illa út 

þar sem að 28% svarenda töldu að það væri mjög ólíklegt eða ólíklegt að þeir 

myndu eiga aftur viðskipti við þá verslun þrátt fyrir að 40% svarenda töldu, 

eins og áður kom fram að mjög líklegt eða líklegt væri að þeir myndu eiga 

endurtekin viðskipti við verslunina og virðast nemendur því skiptast upp í tvo 

hópa þegar kemur að þeirri verslun. 

Apple búðin er sú verslun sem kemur best út úr þessari könnun. Ekki virðist 

það vera tilviljun þar sem að Apple hefur tekist að byggja upp sterkt vörumerki 

um allan heim. Virðast neytendur sína vörumerkingu mikla hollustu og hefur 

fyrirtækinu tekist að hafa mikil áhrif á stóran hóp neytenda sem bera út orðspor 

fyrirtækisins til annarra neytenda (Cuneo, Elkin, Kim og Stanley, 2003) 
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4. Umræður 

Upphaflega hafði höfundur ætlað sér að fjalla um vörumerkjatryggð tölvuvara 

meðal nemenda við Háskólann á Akureyri. Eftir að hafa kynnt sér viðtengt 

efni, bæði í kennslubókum og greinum, þá ákvað höfundur að einblína á 

viðskiptatryggð við tölvuverslanir og athuga bæði hvort viðskiptatryggð væri 

til staðar hjá verslunum ásamt því að skoða þá áhrifavalda sem ráða hvað 

mestu þegar kemur að kaupákvörðun. 

Þátttakendur könnunnarinnar endurspeglaði hlutfall nemenda við Háskólann á 

Akureyri vel og var bæði kynja- og námsviðshlutfall svarenda könnunnarinnar 

og nemenda við skólann mjög svipað. Niðurstöður rannsóknarinnar komu 

höfundi töluvert á óvart. Fáir nemendur virðast taki helst tillit til starfsfólks 

tölvuverslana áður en ákvörðun er tekin um kaupákvörðun á tölvubúnaði. 

Einnig virðist vera að verðnæmni eldri aldurshópa sé meiri en þeirra yngri og 

eru þær niðurstöður þvert á rannsóknarniðurstöður Moschis (2003). Hugsanleg 

ástæða þess er að þessi könnun náði aðeins til háskólanema en ekki til 

fjölbreyttara úrtaks. Flestar rannsóknir benda til þess að neytendur sem eru 40 

ára og eldri séu minna verðnæmir fyrir verðbreytingum en þeir sem yngri eru. 

Jafnframt virðist vera að konur taki frekar tillit til álits karla þegar um er að 

ræða kaup á tölvubúnaði. Þótt rannsókn Gilbert, Lee-Kelley og Barton (2003) 

bendi til þess að konur sýni ákveðna fælni þegar kemur að tölvubúnaði og leita 

frekar til karla þá væri athyglisvert að athuga frekar hvers vegna það er. 

Niðurstöður viðskiptatryggðar til tölvuverslana komu höfundi aftur á móti ekki 

mikið á óvart. Ríflega helmingur svarenda töldu að það væri líklegra en ekki að 

þeir mundu eiga endurtekin viðskipti við þá verslun sem þeir hefðu átt síðast 

viðskipti við. Hlutfall svarenda sem taldi ólíklegt vera að þeir myndu eiga 

endurtekin viðskipti við viðkomandi verslun var mun minni. Það reyndist vera 

töluverður munur á milli verslana hvernig viðskiptatryggð mældist meðal 

þeirra. Apple búðin kom best út en fyrirtækinu hefur tekist að búa til gríðalega 

sterkt vörumerki og hafa neytendur sýnt vörumerkinu mikla hollustu í gegnum 

tíðina. Áhugavert væri að kanna hvort vörumerkjatryggð sé til staðar hjá 

íslenskum neytendum en þessi könnun tók aðeins tillit til tölvuverslana. 
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Helstu annmarkar ritgerðarinnar eru að ekki var sérstaklega rætt við 

stjórnendur tölvuverslana á Íslandi og álit þeirra þar af leiðandi ekki fengið. 

Athyglisvert væri að fá álit þeirra á því hvaða áhrifaþættir þeir telja að hafi 

mest áhrif á viðskiptatryggð við tölvuverslanir. Einnig var könnunin aðeins 

gerð meðal nemenda við Háskólann á Akureyri og endurspeglar hún því ekki 

íslenska neytendur. Svarhlutfall nemenda um viðskipti þeirra við nokkrar 

tölvuverslanir voru í sumum tilvikum lítil og því eru spurningar sem tengjast 

viðkomandi verslunum ekki marktækar.  
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5. Niðurstöður 

Markmiðið með ritgerð þessari og rannsókn var að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum:  

Er viðskiptatryggð til staðar hjá tölvuverslunum á Íslandi? 

Ef  viðskiptatryggð er til staðar, hvaða þættir hafa þá mest áhrif á 

viðskiptatryggð tölvuverslana á Íslandi? 

Alls tóku 403 nemendur við Háskólann á Akureyri þátt í að svara 

spurningarlista sem skýrsluhöfundur lagði fyrir. Bæði kynjaskipting og 

námsviðaskipting eru í samræmi við hlutfall nemenda við Háskólann á 

Akureyri og ætti könnunin því að endurspegla skoðanir nemenda. 

Niðurstöður höfundar eru þær að viðskiptatryggð er til staðar hjá nemendum 

Háskólans á Akureyri en þó er sú tryggð mjög misjöfn eftir verslunum. Ríflega 

helmingur nemenda (51,4%) telur að það sé líklegra en ekki að þeir muni í 

framtíðinni eiga endurtekin viðskipti við þá verslun sem þeir áttu síðast 

viðskipti við og af því taldi um þriðjungur nemenda mjög líklegt að þeir myndu 

eiga endurtekin viðskipti við viðkomandi verslun. Ríflega fimmtungur (21,6%) 

svarenda töldu hvorki líklegt né ólíklegt að þeir myndu eiga endurtekin 

viðskipti við þá verslun sem þeir áttu síðast viðskipti við og 27% töldu það 

mjög ólíklegt eða frekar ólíklegt.  Samkvæmt könnuninni virðast nemendur 

halda mestri tryggð við Apple búðina, Eldhaf og Tölvutek.  

Sá áhrifaþáttur sem réði mestu um kaup þátttakenda  á tölvubúnaði var gæði og 

reyndist sá þáttur afgerandi þar sem um 56% svarenda töldu að sá þáttur réði 

helst kaupákvörðun þeirra. Verð kom þar næst á eftir en 26,8% svarenda töldu 

að sá þáttur réði helst vali þeirra við kaup á tölvubúnaði. Athyglisvert er að það 

voru helst aldurshóparnir 46-50 og 51-55 ára sem töldu að verð réði helst vali 

þeirra á tölvubúnað þar sem að könnun Moschis (2003) leiddi í ljós að eldri 

aldurshópar væru almennt minna verðnæmir en þeir yngri. Einnig kom í ljós að 

verðnæmi nemenda jókst eftir því sem hve mörg börn þeir eiga og ætti það að 

skýra hvers vegna eldri aldurshóparnir reyndust verðnæmir en þeir yngri þar 
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sem í heildina áttu eldri aldurshóparnir fleiri börn en þeir yngri og þurftu því að 

sjá fyrir fleirum en aðeins sjálfum sér. 

Þeir aðilar sem þátttakendur virðast helst taka tillit til við kaup á tölvubúnaði 

voru fjölskylda (27,5%) og vinir (22,6%). Aðrir aðilar sem áhrif höfðu á kaup 

þeirra á tölvubúnaði voru makar (18,1%), sérfræðingar í verslunum (15,4%) og 

aðrir aðilar (15,4%). Athygli vekur að konur taka frekar tillit til maka síns en 

karlar en 22,9% kvenna tekur helst tillit til maka síns á móti 2,2% karla. Líkleg 

skýring á þessum mun er samkvæmt Gilbert, Lee-Kelley og Barton (2003) að 

konur séu tæknifælnari en karlar og vilji minna láta tengja sig við tölvuiðnað 

sem karlar hafa í gegnum tíðina frekar unnið við en konur. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Áhrif á tryggð nemenda við tölvuverslanir  

 

Hvort ertu karl eða kona?  

Karl  

Kona  

Hvert er fæðingarár þitt?  

 

Hver er hjúskaparstaðan þín?  

Einhleyp/ur  

Í sambúð  

Kvænt/ur  

Hversu mörg börn áttu?  

Engin  

1-2  

3-4  

5 eða fleiri  

Við hvaða svið stundar stundar þú nám við Háskólann á Akureyri  
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Hug- og félagsvísindasvið  

Heilbrigðissvið  

Viðskipta- og raunvísindasvið  

Ert þú í vinnu með skóla?  

Fullri vinnu með skóla  

Tilfallandi vinnu með skóla  

Ekki í vinnu með skóla  

Ég er í  

Fullu staðarnámi  

Hálfu staðarnámi  

Fullu fjarnámi  

Hálfu fjarnámi  

Hvað af eftirtöldu ræður helst vali þínu við kaup á tölvubúnaði?  

Gæði  

Vörumerki  

Verð  

Þjónusta  

Hvenær endurnýjaðir þú síðast tölvubúnaði þinn?  

2011  
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2010  

2009  

2008  

2007  

2006 eða fyrr  

Til hverra af eftirtöldum aðilum tekur þú helst tillit til við kaup á tölvubúnaði?  

Vinum  

Fjölskyldu  

Sérfræðingum í verslunum  

Maka  

Öðrum  

Við hvaða af eftirtöldum verslunum áttir þú síðast viðskipti?  

Apple búðin  

Buy.is  

BT  

Computer.is  

EJS  

Eldhaf  

Kísildalur  
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Ok búðin (Opin kerfi)  

Start  

Tölvulistinn  

Tölvutek  

Tölvuvirkni  

@tt.is  

Aðrir aðilar  

Vinsamlegast gefðu þeirri verslun tölugildi frá einum upp í fimm eftir því 

hversu líklegt þú telur að þú munir eiga aftur viðskipti við hana þar sem að 1= 

líklegast og 5=ólíklegast  

1  

2  

3  

4  

5  

Submit
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Viðauki 2 

Ágæti samnemandi. 

Ég er nemandi á þriðja ári í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri og er að 

vinna lokaverkefni mitt. Þar er ég að kanna hvað hefur mest áhrif á tryggð 

nemenda við ákveðnar tölvuverslanir þegar þeir kaupa sér tölvur. Langar mig 

að biðja þig um að aðstoða mig með því að svara þessari spurningarkönnun 

sem inniheldur 12 spurningar og ætti ekki að taka lengur en fimm mínútur í 

svörun. 

Vert er að benda á að ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Vinsamlegast smelltu á eftirfarandi slóð til að taka þátt:  

http://www.createsurvey.com/s/YEAbuW/  

Með fyrirfram þökk fyrir aðstoðina, 

Jón Þór Hallgrímsson. 

Ef spurningar vakna í sambandi við könnunina þá er hægt að hafa samband við 

mig á netfangið ha060215@unak.is 

 

 

http://www.createsurvey.com/s/YEAbuW/
mailto:ha060215@unak.is

