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Útdráttur 

Það er hverju fyrirtæki nauðsynlegt að vera meðvitað um starfsumhverfi sitt. Til að vera 

samkeppnishæf á markaði þurfa þau að gera markaðsgreiningu og skoða hvað vel er gert og 

hvað betur má fara. 

Í þessari ritgerð var framkvæmd markaðsgreining á barnafatamarkaðinum á Íslandi 

(sérvöruverslunum með barnafatnað) og heildarumhverfi verslunarinnar Kátra krakka 

skoðað. Sett var fram fræðileg skilgreining á hugtökunum hvað varðar innra og ytra umhverfi 

fyrirtækja og þau skoðuð út frá sjónarmiði Kátra krakka. Hugtakið neytendahegðun var 

einnig skilgreint. Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við spurningunni „Hverjir eru 

helstu þættir sem hafa áhrif á val neytenda á barnafatnaði?“ 

Niðurstöður leiddu í ljós að afar erfitt er fyrir sérstæðar barnafataverslanir að halda velli á 

markaðinum. Neytendur eiga það sameiginlegt að vilja endingargóðan gæðafatnað fyrir börn 

sín en versla ódýran, fjöldaframleiddan fatnað af stórum keðjum.



Abstract 

It is vital for companies to be aware of their working environment.  In order to stay 

competitive they need to execute regular marketing analysis where they focus on what they 

are doing right vs. what they could improve. 

This thesis includes marketing analysis for children´s clothing market in Iceland, focusing on 

the independent shops which solely sell children´s clothing.   In addition to that the author 

researched the macro environment for a specific children´s clothes store; Kátir krakkar.  

Theoretical definitions were defined for micro- and macro environment and they analyzed 

further from Kátir krakkar´s perspective as well as analyzing consumer behavior.  The main 

focus with this thesis was to try to answer the following question „What are the main factors 

influencing consumer´s choice when purchasing children´s clothing“?  

This thesis´s research showed that the market environment in Iceland is extremely tough for 

independent children´s clothing shops.  Consumers do have in common that they want 

quality clothes which lasts but at the same time choose to buy cheap, mass produced clothes 

from the bigger retail chains.
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Formáli 

Það er ekki auðvelt að ákveða sig varðandi viðfangsefni lokaverkefnis. Það sem undirrituð 

ákvað að hafa að leiðarljósi var að finna efni sem sneri að eigin áhugasviði auk þess að vera 

fróðlegt. Eftir samráð við leiðbeinanda varð niðurstaðan sú að taka barnafatamarkaðinn fyrir, 

gera markaðsgreiningu og kanna markaðstækifæri fyrir barnafataverslunina Káta krakka. 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Ritgerðin telst til 12 ECTS eininga af 180 ECTS eininga grunnnámi og er að mestu leyti unnin í 

febrúar og mars 2013. Ritgerðin er að öllu leyti unnin að frumkvæði höfundar og í samræmi 

við þær kröfur og reglur sem gerðar eru til lokaverkefna í grunnnámi við Háskólann á Bifröst. 

Ég vil þakka eftirfarandi aðilum fyrir mikla hjálpsemi við gerð þessa lokaverkefnis án þeirra 

hefði þetta ekki verið mögulegt.  

Leiðbeinandanum mínum Ragnari Má Vilhjálmssyni, vil ég þakka fyrir góðar ráðleggingar og 

fyrir uppbyggjandi og fagmannlega tilsögn. 

Vinkonum mínum Kristínu Berglindi Aðalsteinsdóttur, Sigrúnu Helgu Guðbjartsdóttur og Rut 

Steinsen fyrir ráðleggingar og yfirlestur ritgerðarinnar. 

Fjölskyldu minni vil ég þakka sérstaklega, sambýlismanni mínum Sigtryggi Rúnar Ingvasyni og 

börnunum mínum Tristani Mána, Sylvíu Eik og Diljá Dís fyrir mikla þolinmæði og skilning á 

meðan vinnslu lokaverkefnisins stóð, föður mínum Ingimundi Hákonarsyni og móður minni 

Sigrúnu Óladóttur vil ég einnig þakka fyrir alla þá aðstoð sem þau veittu mér. Að lokum 

langar mig að þakka Donnu Kristjönu Peters vinkonu minni og skólasystur fyrir mikla 

hvatning á meðan vinnslu ritgerðarinnar stóð og gott samstarf í gegnum skólagönguna. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Inga Jóna Ingimundardóttir 
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1 Inngangur  
Barnafatamarkaðurinn á Íslandi er ekki ýkja stór og í raun eru fáar sérvöruverslanir með 

barnafatnað starfræktar hér. Barnafatamarkaðurinn hefur átt mjög erfitt uppdráttar frá 

árinu 2010 og er samdráttur á milli árana 2011 og 2012 tæp 42% (sjá Töflu 3.1). Það vekur 

furðu að H&M er með 25% markaðshlutdeild á Íslandi þrátt fyrir að vera ekki með neina 

verslun eða umboðsaðila á landinu. Samkeppni á barnafatamarkaðinum á Íslandi er mikil, 

auðvelt er að koma inn á markaðinn en mun erfiðara virðist vera að festa sig í sessi.  

Markmið þessa lokaverkefnis er að skoða barnafatamarkaðinn á Íslandi (sérvöruverslanir 

með barnafatnað) með það fyrir augum að geta greint hvort og þá hvar, tækifæri liggja fyrir 

Káta krakka að auka markaðshlutdeild sína. Rannsóknarspurningin sem skýrsluhöfundur 

leitast við að svara er: „Hverjir eru helstu þættir sem hafa áhrif á val neytenda á 

barnafatnaði?“. Lögð er áhersla á að rannsóknin verði áreiðanleg, fræðandi og fullnægi 

kröfum Háskólans á Bifröst. 

1.1 Aðferðafræði 
Aðferðafræðin sem notuð var við vinnslu skýrslunnar er byggð á sex þrepa rannsóknarlíkani 

Kotler frá því að rannsóknarefnið var skilgreint og valið, þar til niðurstöður skýrslunnar voru 

kynntar. 

 

Mynd 1.1 Rannsóknarlíkan Kotler (Kotler og Keller, 2009). 

 

Eftir að búið var að ákveða rannsóknarefnið og leggja fram rannsóknarspurningu var gerð 

rannsóknaráætlun. Áætlunin var mótuð með tilliti til rannsóknarefnis, þar sem markmiðin og 

tilgangur rannsóknarinnar voru skilgreind og því næst send til leiðbeinanda til samþykktar. 

Eftir að rannsóknaráætlun og viðfangsefnið var samþykkt hófst vinna við að afla heimilda. 

Við upplýsinga og heimildaöflun var notast bæði við afleiddar heimildir og frumheimildir. 

Afleiddar heimildir voru fengnar úr fræðiritum og bókum af Þjóðarbókhlöðunni, rafræn gögn 

Rannsóknarefni  

valið 

 

Rannsóknar- 

áætlun mótuð  

 

Upplýsingar- 

öflun 

Upplýsingar 

metnar 

Unnið úr 

heimildum 

Niðurstöður 

 kynntar 
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af veraldarvefnum og frá fyrirtækjum sem annast gagnaöflun. Afleiddar heimildir eru gögn 

sem aðrir rannsakendur hafa safnað saman og skráð (Sekaran, 2000). Skilgreining á 

frumheimildum  eru heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og hafa ekki komið fram 

áður. Við öflun frumheimilda var gerð markaðskönnun á neytendum þar sem rannsakandi 

safnar sjálfur heimildum sem ekki koma fram annarsstaðar. Unnið var úr þessum 

frumheimildum með tilliti til fræðilega kafla skýrslunnar og niðurstöður settar fram og 

rökstuddar. 

Þegar búið var að afla upplýsinga var unnið úr þeim á gagnrýninn hátt, þeim skipt upp og þær 

svo notaðar við að greininguna. Lokaorðin voru að lokum sett fram og 

rannsóknarspurningunni svarað. 

 

1.2 Helstu takmarkanir skýrslunnar 

Skýrsluhöfundur leitaði eftir upplýsingum um sölu- og veltutölur á barnafatamarkaðinum hjá 

Hagstofunni og hjá Rannsóknarsetri verslunarinnar. Ekki var þar um auðugan garð að gresja 

því í ljós kom að ekki er haldið sérstaklega utan um veltutölur á barnafatnaði heldur var 

einungis hægt að nálgast tölur sem vörðuðu allan fatamarkaðinn í heild sinni, óháð því hvort 

um var að ræða börn eða fullorðna. Skýrsluhöfundur kannaði einnig hvort CreditInfo væri 

með fullnægjandi upplýsingar um öll fyrirtæki en svo reyndist ekki vera. Ekki eru allar 

verslanir á barnafatamarkaðinum undir sömu atvinnugrein Ístal 47.71.2 en margar verslanir 

eru í blönduðum rekstri og þá skráðar á annan hátt. 

Skýrsluhöfundur leitaði ekki eftir upplýsingum hjá fyrirtækjunum sjálfum þar sem hann taldi 

afar ólíklegt að fyrirtækjaeigendur væru tilbúnir að gefa upp veltutölur sínar. Skortur á 

þessum upplýsingum gera það að verkum að erfiðar var fyrir skýrsluhöfund að greina stærð 

og þrónum barnafatamarkaðarins. Við framkvæmd megindlegrar rannsóknar var leitast við 

að vanda til verks til að halda áhættu á mistökum og röngum niðurstöðum í lágmarki. 

Orðalag og uppsetning spurningarkönnunarinnar var unnin í samvinnu við leiðbeinanda en 

aldrei er hægt að útiloka allan misskilning hjá svarendum. Áhætta á skekkjum í niðurstöðum 

spurningarkannana er alltaf fyrir hendi. Skýrsluhöfundur studdist við hentugleikaúrtak og 

snjóboltaúrtak. Þar að leiðandi verða niðurstöður spurningarkönnunarinnar ekki notaðar til 
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þess að alhæfa heldur einungis til þess að sýna fram á skoðanir og upplifun þeirra svaraenda 

sem svöruðu könnunni. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 
Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er tvískipt, annarsvegar verður gerð almenn greining á 

barnafatamarkaðinum á Íslandi og hinsvegar gerð rannsókn á kaupvenjum neytenda þegar 

um barnafatnað er að ræða. Í lok verkefnisins verða settar fram tillögur um hvaða möguleika 

fyrirtækið á til þess að bæta stöðu sína og vitund. Skýrsluhöfundur leggur fram tillögur um 

hvernig fyrirtækið geti skipulagt markaðsaðferðir sínar, laða að fleiri viðskiptavini með það í 

huga að uppfylla væntingar þeirra, ná markmiðum fyrirtækisins og þá ná frekari árangri í 

samkeppninni. Niðurstöðurnar getur fyrirtækið svo nýtt til frekari ákvarðanatöku. 
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2 Kynning á Kátum krökkum 

Fyrirtækið Kátir krakkar var stofnað árið 2010 af hjónunum 

Önnu Margréti Sigurðardóttur og Lárusi Huldarssyni. 

Verslunin er staðsett í Reykjavík, Suðurlandsbraut 52. Ári 

eftir að verslunin opnaði varð húsnæðið orðið of lítið en 

unnt var að stækka verslunina um helming án þess að þurfa 

að flytja. Verslunin hefur frá upphafi lagt áherslu á að bjóða 

gott vöruúrval af vönduðum, litríkum, glaðlegum og einstaklega þægilegum barnafatnaði á 

góðu verði. Markhópur verslunarinnar eru foreldrar, ömmur og afar barna á aldrinum 0-12 

ára. Verslunin kappkostar einnig að veita góða þjónustu og hefur meðal annars sent út á 

landsbyggðina við góðan orðstír. Sá markhópur hefur stækkað jafnt og þétt þó helst á 

Vestfjörðum og Akureyri. 

Fyrirtækið flytur stærstan hluta vöru sinnar inn frá Skandinavíu. Nýlega er verslunin þó 

byrjuð að versla við innlendan byrgja. Helstu vörumerki verslunarinnar eru frá Smafolk, Nova 

Star og LipFish, en kaupir af innlendum birgja merkin MALA, MinyMo, Snoozy, Celavi og Next 

Level. 

Magn innkaup Kátra krakka eru frá merkjunum Smafolk sem er danskt og LipFish sem er 

sænskt en bæði þessi merki láta framleiða vörur sínar að mestu í Tyrklandi. Þessi tvö merki 

sem búðin leggur áherslu á velja að framleiða fatnað sinn í löndum þar starfsmenn hafa 

réttindi, þó framleiðsla þar sé dýrari og þau huga bæði að samfélagslegri ábyrgð. Smafolk 

hefur framleitt boli þar sem sala hefur unnið til góðra málefna. LipFish framleiðir vörur sínar 

úr lífrænum bómull, ræktaður án allra eiturefna. 

Núverandi staða markaðsmála Kátra krakka er vart mælanleg þar sem fyrirtækið hefur ekki 

farið út í neitt markvist markaðsstarf (Anna Margrét Sigurðardóttir munnleg heimild, 3. 

febrúar 2013). 

Mynd 2.1 Logo Kátra krakka 
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3 Markaðsgreining 
Áður en fyrirtæki móta sér stefnu þurfa þau að framkvæma ítarlega greiningu á 

heildarumhverfi fyrirtækisins. Þetta skref skiptir miklu máli og getur verið lykillinn að 

árangursríkri framtíð (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Þegar umhverfi fyrirtækis er skoðað og 

greint þarf að líta bæði á innra og ytra umhverfið. Ef vel er staðið að markaðgreiningunni (e. 

marketing analysis) ættu stjórnendur að vera nógu vel upplýstir til að sjá bæði sterku og 

veiku hliðar fyrirtækisins, enda er góð þekking stjórnenda á umhverfi fyrirtækis lykilatriði 

þegar veita á góða þjónustu og mæta þörfum viðskiptavina. Til þess að fyrirtæki endi ekki í 

hópi þeirra fyrirtækja sem hverfa af markaði þurfa stjórnendur að geta haft hraðar hendur 

og tekið skjótar ákvarðanir um leið og eitthvað breytist í umhverfinu (Kotler, o.fl., 2005). 

Sumt er hægt að hafa áhrif á en annað ekki og ef Kátir krakkar gerir sér grein fyrir þeim ólíku 

þáttum sem geta haft áhrif á starfsemina eru verslunin betur í stakk búin til þess að bregðast 

við ólíkum markaðsaðstæðum. 

Hér á eftir verður umhverfi Kátra krakka skoðað í þeim tilgangi að fá betri skilning á þeim 

aðstæðum sem fyrirtækið starfar í og einnig til að koma auga á markaðstækifæri sem voru 

ekki augljós. Fyrst verður fjallað um ytra umhverfið (e. macroenvironment) svo innra (e. 

microenvironment) og að lokum eru niðurstöður dregnar saman í SVÓT-greiningu þar sem 

styrkleikar og veikleikar úr innra umhverfi fyrirtækisins eru metnir og tækifæri og ógnanir úr 

ytra umhverfinu. 

3.1 Barnafatamarkaðurinn  

Fyrsta barnafataverslunin á Íslandi hét Valborg, hún var 

starfrækt í 35 ár á Laugaveginum en flutti sig svo í 

Kringluna árið 1991. Barnafataverslun hefur því verið rekin 

á Íslandi frá árinu 1956 („Andlát: Sigurður Halldórsson“ 

2012; “VALBORG: Ekki að flýja Laugaveginn“, 1991). 

Barnafatamarkaðurinn er sveiflukenndur, aukin eftirspurn 

er á barnafatnaði á vissum árstímum s.s. í kringum 

skólabyrjun á haustin, um jólin, fyrir sumardaginn fyrsta og 

fyrir 17. júní. 

Mynd 3.1 Fatanður frá Smafolk, fengin 
af Facebooksíðu Smafolk. 
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Markhópurinn eru konur á aldrinum 25-50 ára. Til þess að gera sér betur grein fyrir 

barnafatamarkaðinum er gott að skoða stærð hans og skoða hvaða verslanir eru starfræktar 

á honum. Barnafatamarkaðurinn á Íslandi er ekki stór, samkvæmt Hagstofu Íslands eru nú 30 

barnafataverslanir á Íslandi skráðar í atvinnugreinaflokk ÍSAT 47.71.2 (Hagstofa Íslands, 

2013b) en inn í þeim flokki eru t.d. ekki starfandi sérhæfðu barnafataverslanirnar Polarn O. 

Pyret, Rumputuski og name it en þær verslanir starfa undir öðrum atvinnugreinaflokki. Inni í 

þessar tölur vantar þær verslanir sem eru í blönduðum rekstri eins og til dæmis Hagkaup, 

Debenhams, Zara, Lindex, Next og Benetton og barnavöruverslanirnar Baby Sam, Ólavíu og 

Óliver og Fífuna. Hjá CreditInfo koma einungis 15 fyrirtæki upp þegar ÍSAT 47.71.2 er 

skoðaður, níu af þeim fyrirtækjum eru virk samkvæmt þeirra skilgreiningu. Möguleg ástæða 

fyrir því að upp koma bara 15 fyrirtæki er að fyrirtæki geta bannmerkt sig og koma þá ekki 

upp við svona greiningu (Stefán B. Önundarson munnleg heimild, 24. janúar 2013). Flestar 

þessara níu verslana sem eru skilgreindar virkar eru reknar með tapi (sjá viðauka 1).  

 

 

Tafla 3.1 Heildarvelta í barnafataverslun 2009-2012 (Heiðrún Sigurðardóttir munnleg heimild, 22. janúar 2013). 

 

Á þessari töflu má sjá að heildarvelta barnafataverslunar í atvinnugrein 47.71.2 náði hámarki 

árið 2010 en frá því hefur verið samdráttur á markaðinum. Ef tekið er mið af jan-okt 2011 og 

jan-okt 2012 má sjá að mikill samdráttur hefur orðið á heildarveltunni eða 41,97%. Þar sem 

ekki eru allar barnafataverslanir skráðar undir sama atvinnugreinaflokk ÍSAT, má gera ráð 

fyrir að heildarvelta barnafataverslana á Íslandi sé meiri en tölurnar gefa til kynna og 

hugsanlega er hægt að skýra hluta af samdrættinum að neytendur leita í meira mæli til 

verslana sem ekki flokkast undir þennan atvinnugreinaflokk (Heiðrún Sigurðardóttir munnleg 

heimild, 22 janúar 2013). Talað hefur verið um að botninum á kreppunni sem hófst árið 2008 

hafi verið náð árið 2010 (Árni Sverrir Hafsteinsson og Emil B. Karlsson, 2012). Það má því 

túlka þannig að þar sem heildarveltan náði hámarki 2010 að íslenskir neytendur hafi haldið 

Heildarvelta í barnafataverslun 2009-2012

Fjárhæðir í millj. kr.

 jan.-des. jan.-des. jan.-des. jan.-okt. jan.-okt.

Atvinnugreinaflokkun ÍSAT 2008 2009 2010 2011 2011 2012

     

     

47.71.2  Barnafataverslun 488,5 641,5 527,0 423,9 246,0

Vöxtur/samdráttur 31,30% -17,84% -41,97%

Hérna vantar alla veltu fyrir barnaföt sem seld eru í blandaðri verslun.
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að sér höndum, ekki farið erlendis og verslað barnafatnað 

hér heima. Líkleg skýringin á því að heildarvelta á 

barnafatnaði hefur dregist saman frá 2010 er að 

Íslendingar eru aftur farnir að fara erlendis til þess að 

versla en heildar kreditkortavelta erlendis jókst einmitt 

mikið á fyrri hluta árs 2011 (Seðlabanki Íslands, 2012a). 

Samkvæmt könnun sem Capacent gerði fyrr á árinu 2012 

fer 42% verslun á barnafatnaði Íslendinga fram erlendis 

og þar af 61% í H&M sem þýðir að H&M er með 25% 

markaðshlutdeild á barnafatakaupum Íslendinga þrátt fyrir að 

starfrækja ekki verslun á landinu eins og áður kemur fram („H&M með fjórðungs 

markaðshlutdeild á Íslandi“, 2012). 

Fataverslun á Íslandi virðist eiga erfitt uppdráttar og hefur vart náð sér á strik eftir 

efnahagshrunið 2008. Ekki er haldið utan um barnafatnað sérstaklega en almenn innkaup 

hérlendis minnkuðu um 1,3% í janúar 2013 miðað við sama mánuð 2012 á föstu verðlagi en 

jókst um 0,4% á breytilegu verðlagi á sama tímabili. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum 

minnkaði velta fataverslunar í janúar 2013 um 3,9% frá sama mánuði 2012. Verð á fatnaði 

hækkaði um 1,8% frá sama mánuði 2012. Veltan í fataverslun dróst hins vegar saman um 

1,3% að raunvirði frá janúar 2012 („Smásöluvísitala Rannsóknaseturs verslunarinnar: Kippur í 

skóverslun í janúar“, 2013). 

3.2 Ytra umhverfið 
Ytra umhverfi (e. macroenvironment) fyrirtækja samanstendur af kröftum sem hafa ekki 

bara áhrif á fyrirtækið sjálft heldur alla hina sem eru í umhverfinu. Þessir kraftar geta skapað 

tækifæri og verið ógn sem erfitt getur verið að ráða við (Jobber, 2004). Fyrirtæki verða 

stöðugt að fylgjast með markaðsumhverfi sínu til að geta greint breytingar og þar með tekið 

réttar ákvarðanir varðandi fyrirtækið. Þegar ytra umhverfið er skoðað er oftast notast við 

PEST greiningu en hún er notuð til að sjá hvaða ytri þættir úr umhverfi þjóðfélagsins hafa 

áhrif á starfsemi fyrirtækisins. PEST tekur mið af pólitísku, efnahagslegu, félagslegu og 

tæknilegu umhverfi fyrirtækisins (Dibb og fl., 2006). 

Hér á eftir verður fjallað um alla helstu þætti PEST greiningar og um lýðfræðilegt umhverfi 

fyrirtækja. 

Mynd 3.2 Fatnaður frá Smafolk, fengin 
af Facebooksíðu Smafolk 
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Mynd 3.3 Ytra umhverfi Kátra krakka, byggð á mynd Kotler og Armstrong (2006, bls 69) 

3.2.1  Lýðfræðilegt umhverfi 

Lýðfræðilega umhverfið og þær breytingar sem eru í því geta skipt miklu máli í markaðsstarfi. 

Fyrirtæki verða að vera vakandi fyrir öllum stefnum og hreyfingum sem verða á markaðinum 

til þess að geta nýtt tækifærið þegar rými skapast fyrir nýjar vörur eða þjónustu um leið og 

það gefst (Kotler, o.fl., 2005). Þegar lýðfræðilega umhverfið er rannsakað er mannfjöldinn 

skoðaður eftir staðsetningu, aldri, kyni, kynþætti, tekjum og störfum. (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000; Dibb, o.fl., 2006). 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu voru þann 1. janúar 2013, 321.857 manns skráðir með 

lögheimili á Íslandi. Ári áður var íbúafjöldi 319.575 manns, íbúum fjölgaði um 0,7 % milli ára. 

Börn yngri en 12 ára voru 57.935 1. janúar 2013 en ári áður var sá fjöldi 57.645 eða fjölgun 

upp á 0,5%. Á höfuðborgarsvæðinu býr stærsti hluti landsmanna, 205.675 manns, eða tæp 

64% þjóðarinnar. Börn yngri en 12 ára eru þar 37.050 talsins. Íbúum landsins hefur fjölgað 

árlega undanfarin 50 ár fyrir utan 2009 en þá varð fækkun sem rakin er til efnahagshrunsins 

2008 en þá varð töluverður fólksflutningur frá landinu (Hagstofa Íslands, 2013c). Miðspá 

Hagstofunnar um mannfjölda spáir því að Íslendingar verði 345.066 árið 2020 (Hagstofa 

Íslands, 2012d). 
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3.2.2  Pólitískt og lagalegt umhverfi. 

Fyrirtæki verða að fylgjast vel með öllum hræringum í rekstrarumhverfi sínu því pólitíska og 

lagalega umhverfið hefur mikil áhrif á lög og reglur, viðskipti og greiðslugetu neytenda og 

annarra fyrirtækja. Fyrirtæki verða að vera meðvituð um viðskiptareglur og höft, launareglur, 

lágmarkslaun og yfirvinnu, viðskiptahömlur og takmarkanir, skattastefnu stjórnvalda og 

pólitískar umræður svo fátt eitt sé nefnt (Kotler, 2009). Réttur þegna í samfélaginu er 

tryggður á ýmsan hátt og því verða fyrirtæki að fara eftir lögum og reglum (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). 

Skattar eru áberandi í pólitísku umhverfi og hafa þeir bein áhrif á allar verslanir  og eru 

verslanir á barnafatamarkaðinum engin undantekning. Íslendingum þykir verð á barnafatnaði 

mjög hátt og má það rekja til hárrar skattlagningar stjórnvalda á honum. Erlendis, t.a.m. í 

Bretlandi, er barnafatnaður undanskilin virðisaukaskatti og í Boston er söluskattur aðeins 8% 

og Íslendingar hafa lengi farið í verslunarferðir til Ameríku („80% af seldum fatnaði tvítolluð“, 

2012). 

Samtök atvinnulífsins telja að um 80 % af fatnaði sem sé til sölu á Íslandi beri tvöfaldan toll 

sem skiptist í 15% almennan toll sem leggst á allan innfluttan fatnað og 15 % ytri toll sem 

Evrópusambandið leggur á við innflutning til aðildarríkja þess. Við þetta bætist svo hinn 

þekkti 25,5 % virðisaukaskattur („80% af seldum fatnaði tvítolluð“, 2012). Samtök 

atvinnulífsins leggja til að felldur verði niður 15% tollur á fatnað innfluttan frá 

Evrópusambandslöndum, með upprunaland utan þess. Með þeirri aðgerð yrði stuðlað að því 

að fataverslun Íslendinga færðist til landsins, það  myndi færa ríkissjóði auknar tekjur af 

virðisauka sem vegur upp á móti tekjutapi vegna niðurfellingar tollsins. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram þingsályktunartillögu um lækkun virðisaukaskatts af 

barnafatnaði úr 25,5% í 7% og aðrir flokkar hafa tekið vel í þá tillögu. Birkir Jón Jónsson, 

þingmaður, komst þannig að orði „Við Íslendingar eigum þann vafasama heiður að 

skattlagning á barnaföt er hæst í heiminum hér á landi, við eigum sem sagt heimsmet í þeirri 

skattlagningu“ (Birkir Jón Jónsson, 2012). 

Pólitíska umhverfið er því frekar erfitt fyrir barnafatamarkaðinn og má fullyrða að það sé ekki 

samkeppnishæft við erlendar verslanir. Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka 

verslunar og þjónustu, segir að vegna skattalegs umhverfis séu föt á Íslandi óþarflega dýr og 

að á sumu leyti sé verið að skattleggja fataverslun úr landi. („Fatnaður á Íslandi óþarflega 

dýr“ 2012).  
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Nú styttist í næstu Alþingiskosningar sem verða 27. apríl 2013. Kosningaloforðin eru byrjuð 

að dynja yfir. Spennandi verður að sjá hver gangur mála verður, hvort einhver af loforðunum 

verði efnd sem eiga þá vonandi eftir að nýtast skuldsettum heimilum og barnafólki vel.  

 

3.2.3  Efnahagslegt umhverfi 

Efnahagslegt umhverfi hefur áhrif á kaupgetu viðskiptavina og fjármagnskostnað fyrirtækja. 

Heildarkaupmáttur í hagkerfinu fer eftir tekjum, verðlagi og skuldastöðu. Markaðsfólk þarf 

að fylgjast vel með eðli og þróun þessara þátta, því þeir hafa hver á sinni hátt mikil áhrif á 

viðskipti og verslun. Sparnaður, skuldir og möguleikar á lánum hafa einnig áhrif á eyðslu 

viðskiptavinarins (Kotler og Kellar, 2009). Þegar tekjur fólks hækka og skuldir lækka hefur það 

meiri kaupmátt sem hefur jákvæð áhrif á neyslu þess. Aðrir þættir eins og hagvöxtur, 

verðbólga og vaxtaþróun eru ríkjandi áhrifavaldar. Á Íslandi geta efnahagslegar aðstæður 

breyst afar hratt og getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir fyrirtæki. Ef efnahagsástandið 

versnar líkt og þegar efnahagshrunið varð í október 2008, þá minnkar kaupmátturinn og 

neysla dregst saman. Því er eins og áður segir, mikilvægt að fylgjast með sveiflum 

efnahagslífsins og breyta áætlunum í samræmi við breyttar forsendur (Bogi Þór Siguroddson, 

2000). 

Mikill samdráttur varð á öllum vígstöðum í kjölfar efnahagshrunsins. Á sama tíma urðu 

jafnframt neyslubreytingar hjá landsmönnum sem aðallega fólust í meiri hagkvæmni og 

ráðdeild í innkaupum. Efnahagsástandið hefur ekki verið mjög stöðugt síðan og mikið flökt 

hefur verið á krónunni, sem gerir öll skilyrði til innflutnings erfið. Verslanir hafa á 

undanförnum árum tekið á sig hækkanir vegna veikingar á gengi krónunnar. Sveiflur á gengi 

krónunnar eru meðal stærstu áhrifavalda á verðbólgu en gengi krónunnar hefur ekki verið 

veikara síðan efnahagsbatinn hófst og vegur óvissuþáttur gengisþróunar þungt í íslensku 

atvinnulífi (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2012; Seðlabanki Íslands, 2013b). 

Einkaneysla hefur vaxið jafnt og þétt frá seinni hluta ársins 2010 en spár gera ráð fyrir að það 

hægist á vextinum á þessu ári. Seðlabanki Íslands spáir því að verulega eigi eftir að hægjast á 

efnahagsbatanum og vegur þar þungt hægari vöxtur í einkaneyslu heldur en fyrri spár hafa 

gert fyrir. Hagvöxtur árið 2012 var hægari heldur en spár höfðu gert ráð fyrir og horfur fyrir 

árið 2013 hafa að sama skapi versnað, nú er spáð 2,1% hagvexti í stað tæplega 3% í 

nóvember 2012 (Seðlabanki Íslands, 2013b). 
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Ársverðbólga mældist 4,2% í núna janúar og hefur hjaðnað úr 6,5% frá janúar 2012. Spár 

gera ráð fyrir að meðalverðbólga 2013 verði 3,8% og er gert ráð fyrir að verðbólga verði á 

bilinu 3-4% fram á mitt ár 2014 (Seðlabanki Íslands, 2013b). 

Atvinnuleysi í desember 2012 var 5,6% en atvinnuleysi mun að öllum líkindum minnka á 

árinu 2013 og er gert ráð fyrir að það fari niður í 5,1% - 5,5% („Lægra atvinnuleysi vegna 

kerfisbreytinga“,2013; Hagstofa Íslands, 2013a). 

3.2.4  Félagslega og menningarlega umhverfið 

Viðmið, gildi og hegðun hafa veruleg áhrif á neyslu einstaklinga. Í þessu umhverfi þarf að 

fylgjast með hugmyndafræði og breytingum á kynja-, félags- og heimilishlutverkum. Þá hafa 

viðhorf til umhverfismála ásamt skoðunum á efnishyggju mikil áhrif. Með þekkingu á þessum 

þáttum er hægt að ákveða hvaða vörur á að markaðssetja og hvernig á að markaðssetja þær 

til að höfða til ákveðins markhóps. Þeir sem hafa náð mestum árangri í markaðssetningu eru 

þeir sem hafa skilið og séð breytingar á þessum þáttum fyrir (Anderson og Voncze, 2004). 

Fyrir efnahagshrunið eyddu Íslendingar margir um efni fram. Mikið var selt hérlendis af 

nýjum bílum, fellihýsum, sumarbústöðum auk annarra dýrra hluta. Neyslan var mikil og 

margir voru í lífsstílskapphlaupi við vini og kunningja. Í kjölfar efnahagshrunsins mátti finna 

viðhorfsbreytingar í þjóðfélaginu. Neyslan breyttist einstaklingar fóru að huga meira að verði 

hluta, draga úr kaupum á munaðarvörum, fresta endurnýjun og fór í auknu mæli að huga að 

hagkvæmni og endurnýtingu. Vefurinn bland.is varð mjög vinsæll eftir hrun, þar sem 

neytendur geta auglýst til sölu og keypt m.a. notuð barnaföt. Síðar opnuðu tvær verslanir 

sem selja notaðan barnafatnað, Fiðrildið og Blómabörn. Fjölmargar Facebooksíður hafa svo 

sprottið upp með notaðan barnafatnað. Kauphegðun Íslendinga hefur því breyst, margir 

þeirra eru tilbúnir til þess að kaupa notaðan barnafatnað. Það eru þó margir sem myndu 

aldrei kaupa notaðan fatnað á börnin sín. Kátir krakkar eru með vörur sem þykja í dýrara lagi, 

en þeir sem þekkja vörunar eru tilbúnir til að kaupa þær því ending fatnaðarins er mjög góð 

og auðvelt er að endurnýta eða endurselja hann eftir að börnin eru orðin of stór í flíkurnar. 

 

3.2.5  Tæknilega umhverfið 

Tæknilega umhverfið hefur mikil áhrif á líf fólks. Í hvert skipti sem eitthvað nýtt kemur á 

markað þá á hið gamla til með að hverfa af markaðinum. Þróunin er þó misjöfn en oft valda 
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tískubólur skyndilegum tæknibreytingum sem síðan kunna að ganga til baka að einhverju 

leyti. Í stað þess að þróast með og fylgja tækninni, hunsa sum fyrirtæki tæknivæðingu með 

þeim afleiðingum að viðskipti minnka (Kotler og Keller, 2009). 

Það er fyrirtækjum mikilvægt að fylgjast með tækninni vegna þess að hún er stöðugt að 

breytast. Möguleikarnir innan tækni- og vísindageirans virðast vera óendanlegir. Sífellt er 

verið að finna upp og þróa nýja hluti. Tæknin gerir það að verkum að vörur verða betri og 

betri. Tækniframfarir á efnum og framleiðsluaðferðir hafa verið í mikilli framþróun síðustu 

ár. Framleiðendur barnafatnaðar kappkosta að hanna fatnað sem er þægilegur og 

endingargóður. Kátir krakkar hafa fylgst vel með því sem er í boði á markaðinum og bjóða 

upp á barnafatnað með góðum, eiturfríum efnum og leitast við að uppfylla þarfir 

viðskiptavina sinna (Anna Margrét Sigurðardóttir munnleg heimild, 3. febrúar 2013). 

Mikilvægt er að fyrirtækið haldi áfram að fylgjast með þróuninni í framleiðslu og hönnun á 

barnafatnaði. 

Íslendingar eru mjög net- og tölvuvæddir. Samkvæmt rannsókn sem Hagstofa Íslands gerði 

um tölvu- og netnotkun einstaklinga árið 2012 eru tölvur með netaðgangi á 95% heimila, 

92% þeirra flokkast undir daglega netnotendur. 

Verslun á netinu hefur aukist frá ári til árs, árið 2011 var verslun á netinu 51% en 56% árið 

2012 miða við síðustu 12 mánuði fyrir könnun Hagstofunnar (Hagstofa Íslands,2012). Það má 

því draga þá ályktun að vönduð og aðgengileg heimasíða fyrirtækis eins og Kátra Krakka verði 

stöðugt mikilvægari eftir því sem tækninni fleygir fram og fólk nýtir sér hana í meiri mæli. 

Íslendingar eru almennt mjög nýjungagjarnir hafa tekið snjallsímanum opnum örmum, 

samkvæmt könnun sem MMR gerið á farsímamarkaði sögðust 54% eiga snjallsíma. 44% 

netnotenda tengjast netinu með farsíma eða snjallsíma og þar af tengjast 45% netinu þannig 

daglega („Samsung tekur forystu í snjallsímum“, 2012). 

Talið er að 220.000 Íslendingar séu á Facebook en inn í þessum tölum eru félagasamtök, 

fyrirtæki og stofnanir sem sett hafa upp persónulegar síður. Facebook getur því verði gott 

markaðstól fyrir fyrirtæki. Facebook vefurinn er í stöðugri þróun og getur verið gott fyrir 

fyrirtæki eins og Káta krakka að fylgjast með þeirri þróun og læra á hvernig hægt er að nýta 

sér þann samskiptamiðil sem og Twitter og Pinterest (Guðbjörg Hildur Kolbeins. 2012).
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3.3 Innra umhverfið 
Innra umhverfið (e. microenvironment) stendur saman af aðilum sem hafa áhrif á getu 

fyrirtækisins til að starfa með árangri á markaðnum. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að kortleggja 

vel sitt innra umhverfi, skoða vel hvaða hagsmuni hver aðili hefur og reyna að greina 

markaðsstærð hverju sinni. Meginaðilarnir eru þeir aðilar sem fyrirtækið þarf að vera í 

samskiptum við og getur með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á, það er fyrirtækið 

sjálft, birgjar, bandamenn, þjónustufyrirtæki, fjármálastofnanir, viðskiptavinurinn, 

almenningur og samkeppnisaðilarnir. Þessir aðilar eru mjög ólíkir og með ólíka hagsmuni. 

Þess vegna þurfa eigendur að skilja hagsmuni hvers og til þess að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

Hlutverk markaðsstjóra er að laða viðskiptavini að með það í huga að byggja upp samband 

við þá, með því að búa til virði og uppfylla þarfir þeirra. En þetta er ekki einungis bundið við 

markaðsstjórann, heldur veltur þetta á að allir þættir innra umhverfis fyrirtækisins leggist á 

eitt til að þetta gangi upp (Kotler, o.fl., 2005). Hér á eftir verður farið yfir þessa þætti og 

hvernig þeir snúa að Kátum krökkum. 

 

 

Mynd 3.4 Innra umhverfi Kátra krakka, byggð á mynd Kotler og Armstrong (2006, bls 65) 
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3.3.1  Fyrirtækið 

Þegar markaðsáætlanir eru búnar til og innleiddar er nauðsynlegt að taka til athugunar 

viðbrögð, hegðun og getu innra umhverfis fyrirtækisins. Markaðsfólk þarf að hafa alla þessa 

þætti í huga, stjórna þeim og aðlaga aðgerðir þeirra að áætluninni (Dibb, o.fl., 2006) 

Kátir krakkar er lítið fjölskyldu fyrirtæki sem hefur ekki farið út í neitt markvisst markaðsstarf. 

Starfsmenn fyrirtækisins eru ekki margir, eigendurnir reyna að gera allt sjálfir og ganga í öll 

verk en þó eru tveir starfsmenn í hlutastarfi í versluninni. Lárus Einar Huldarsson er annar 

eigandinn og er hann jafnframt prókúruhafi fyrirtækisins og forstjóri þess. Anna Margrét 

kona Lárusar og annar eigandi er meðstjórnandi og sinnir öllum daglegum rekstri 

verslunarinnar ásmat því að sjá um allar pantanir fyrir verslunina. 

Verslun er opin alla virka dag frá 11.00-18.00 og á laugardögum frá 11.00-16.00 

Kátir krakkar verslar bæði af innlendum og erlendum birgjum og er fyrirtækið alltaf með 

augun opin fyrir nýjum birgjum og/eða merkjum sem gætu hentað til sölu í versluninni (Lárus 

Einar Huldarsson munnleg heimild, 30. mars 2013). 

3.3.2  Birgjar 

Birgjar geta verið mjög mikilvægur hluti af rekstri fyrirtækja. Fyrirtæki verða að fylgjast með 

birgjum sínum vegna allra þeirra ófyrirsjáanlegu atburða sem geta haft áhrif á sölu og 

afkomu fyrirtækisins. Tafir frá birgjum geta verið skaðlegar fyrirtækjum, tafir á afhendingu 

geta haft áhrif á sölu fyrirtækisins til skemmri tíma og einnig skert ánægju viðskiptavinarins 

og getur orðið langtíma vanda mál (Kotler, o.fl., 2009). 

Flestar barnafataverslanirnar á Íslandi versla af erlendum birgjum aðeins ein verslun, Igló 

hannar sjálf barnafatnað og lætur framleiða fyrir sig erlendis. Kátir krakkar versla af þremur 

erlendum birgjum og tveimur innlendum birgjum.  

Mikilvægt er fyrir Káta krakka líkt og öll önnur fyrirtæki að vera í góðum tengslum við 

birgjana sína og að á milli þeirra ríki gagnkvæmt traust og virðing. Birgjarnir þurfa að vera 

heiðarlegir varðandi hækkanir og afhendingartíma svo hægt sé að bregðast við og hækka og 

lækka verð eftir þörfum til að viðhalda réttri framlegð.  

3.3.3  Bandamenn og þjónustufyrirtæki 

Flest fyrirtæki kaupa utanaðkomandi aðstoð við ýmsa hluta markaðsstarfsins í gegnum 

svokallaða bandamenn og þjónustufyrirtæki. Dæmi um slíka aðila eru auglýsingastofur, 
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ráðgjafafyrirtæki, dreifingarfyrirtæki og markaðsrannsóknarfyrirtæki en tilgangur þeirra er að 

veita aðstoð við kynningar, sölu og dreifingu vöru og þjónustu til endanlegra neytenda. 

Fjármálastofnanir flokkast sem bandamenn og þjónustufyrirtæki sem hjálpa fyrirtækjum að 

fjármagna og jafnvel tryggja fyrirtækið (Kotler, o.fl., 2009). 

Kátir krakkar hafa lítið nýtt sér auglýsingastofur, ráðgjafafyrirtæki eða 

markaðsrannsóknarfyrirtæki. Eigendur fyrirtækisins reyna að gera sem mest sjálfir, kynna 

fyrirtækið á Facebook, kaupa sjálfir auglýsingar á söluvefnum Bland.is og setja auglýsingarnar 

sjálfir inn. 

Þar sem verslunin Kátir krakkar kaupa ekki inn í mjög miklu magni, flytja þau vörur sínar 

eingöngu til landsins með flugi.  Þau nýta sér þjónustu Fedex auk almennrar póstþjónustu. 

Ef Kátir krakkar ætla að auka vitund neytenda um fyrirtækið og ná í stærri markaðshlutdeild, 

þá þurfa eigendur fyrirtækisins að nýta sér þjónustuaðila betur eða auka sína menntun í 

markaðsstarfi. Öll tengsl við fjármálafyrirtæki og þá aðila sem þjónusta reksturinn, þurfa líka 

að vera í góðu lagi því slíkt getur haft mikil áhrif á velgengni verslunarinnar.   

3.3.4  Viðskiptavinurinn 

Viðskiptavinurinn er miðjan í markaðshugtakinu og hefur hann síbreytilegar kröfur, þarfir og 

viðhorf. Fyrirtækið verður að skilgreina sinn markhóp og skilja viðhorf hans, sjá í tíma 

síbreytilegar kröfur hans og reyna þannig að uppfylla þarfir hans (Dibb, o.fl., 2006). 

Kátir krakkar eru starfræktir á neytendamarkaðinum sem saman stendur af einstaklingum og 

heimilum sem kaupa vörur og þjónustu til persónulegrar neyslu. 

Allir þurfa á fatnaði að halda og þá börn einna helst. Börn vaxa hratt og eru oft ekki lengi í 

sömu stærð. Margir neytendur horfa því mikið í verð þegar þeir kaupa barnafatnað. 

Mismunandi er hvað neytendur leggja áherslu á þegar kemur að kaupum á barnafatnaði. 

Sífellt fleiri leggja meiri áherslu á gæði fatnaðar, að hann haldi gæðum sínum þann tíma sem 

börnin eru í honum en ódýran, fjöldaframleiddan fatnað sem tapar jafnvel lit og lögun eftir 

nokkra þvotta. Kátir krakkar eru með góðar vörur og kappkosta að veita góða þjónustu og 

gott vöruúrval. Þeir viðskiptavinir sem fyrirtækið leggur áherslu á að þjónusta vita að þeir 

ganga að gæða vöru. 

Markhópur Kátra krakka er íslenskar konur á aldrinum 25-55 ára sem eiga börn eða 

barnabörn á aldrinum 0-12 ára og vilja hágæða, endingargóðan, þægilegan fatnað sem 
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ætlaður er til daglegrar notkunar. Þær eru með tekjur í meðallagi og hærri eða svokölluð 

miðstétt. 

3.3.5  Almenningur 

Almenningur hefur raunveruleg eða hugsanleg áhrif á getu fyrirtækisins til að ná markmiðum 

sínum. Þetta geta verið fjölmiðlar, fjármálahópar, opinberir aðilar, t.d. ríkisfyrirtæki og 

stofnanir sem setja lög og reglur eins og t.d. Samkeppnisráð og Neytendastofa, félagasamtök 

og stéttarfélög. Þetta eru hópar sem eru ekki endilega viðskiptavinir viðkomandi fyrirtækis 

en þess vegna eru almannatengsl mikilvægt vopn til þess að halda góðu samstarfi við þessa 

tilteknu hópa (Kotler, o.fl., 2009). 

Þótt mest allur krafturinn í rekstrinum fari í að uppfylla þarfir viðskiptavina, þá má ekki 

gleyma öllum hinum sem gætu haft áhuga á að kynnast fyrirtækinu í framtíðinni. Því þarf að 

fylgjast vel með allri umfjöllun og umræðu um fyrirtækið meðal almennings og bregðast við 

henni svo jákvæð ímynd þessi haldist (Wood, 2003). 

Kátir krakkar er lítið fyrirtæki sem reynir eftir bestu geta að standa sig hvað varðar 

almannatengsl. Fyrirtækið hefur ekki komið neitt í fjölmiðlum en hefur sótt sér ýmsar 

upplýsingar eins og t.d. til Neytendastofu til þess að geta kynnt sér rétt sinn og viðskiptavina 

sinna og viðhalda með því góðum tengslum við báða aðila  (Anna Margrét Sigurðardóttir 

munnleg heimild, 3. febrúar 2013.). 

Það sem fyrirtækið gæti líka gert betur er að sinna Facebooksíðu sinni en þar bjóðast ýmsir 

möguleikar til að ná sambandi við neytendur, sinna kynningarstarfi og afla nýrra 

viðskiptavina. Facebook og samfélagsmiðlar almennt eru að verða sífellt mikilvægari því fólk 

notar þessa miðla mjög mikið. Fyrirtækið getur keypt auglýsingar sem birtast notendum 

Facebook og Facebook er líka góður vettvangur til að sinna fyrirspurnum og vera í 

samskiptum við viðskiptavini. 

 

3.3.6  Samkeppnin 

Fyrirtæki verða að átta sig á hverjir samkeppnisaðilar þess eru og hversu öflugir þeir eru. 

Samkeppni kemur ekki bara frá fyrirtækjum sem framleiða eða selja sömu eða samskonar 

vörur. Til að átta sig á þessu er best að setja sig í spor viðskiptavinarins sem hefur úr að velja 

mörgum skiptivörum sem uppfylla sömu eða líkar þarfir. Ef viðkomandi langar í sælgæti þá 
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getur hann valið m.a. um súkkulaði, brjóstsykur eða lakkrís. Ef súkkulaði verður fyrir valinu þá 

stendur valið á milli tegunda. Súkkulaði er hér í samkeppni við brjóstsykur og lakkrís. Ef þetta 

er haft í huga og fyrirtæki líta ekki einungis á sig sem þátttakendur á þröngum markaði, þá 

getur fyrirtækið notað þessa þekkingu til að ná samkeppnisyfirburðum (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). 

Markaðsfólk sækist eftir því að ná samkeppnisyfirburðum á markaðnum þar sem það starfar. 

Þar af leiðandi er nauðsynlegt að þekkja einkenni samkeppnisaðilanna til að skilja áætlanir 

þeirra og læra af þeirri tækni sem þeir nota. Samkeppnisaðilinn getur verið að selja sömu eða 

svipaða vöru en þó verið að selja eftir allt öðrum og nýjum leiðum. Þar af leiðandi þarf að 

þekkja allar helstu lindir samkeppnisaðilans (Anderson og Vincze, 2004). 

Til þess að fyrirtæki njóti velgengni þurfa þau að uppfylla þarfir viðskiptavinarins betur en 

samkeppnisaðilinn. Þannig er unnt að ná yfirburðum. Vandamálið er bara að það er engin ein 

markaðsáætlun sem er best fyrir öll fyrirtæki, heldur þarf hver og einn að meta stærð sína og 

stöðu á markaðnum (Kotler, o.fl., 2005). 

Mismunandi líkön hafa verið þróuð til að hjálpa til við greiningu samkeppnisaðila. Fimm 

krafta líkan Porters er mjög þekkt, en með því er hægt að skoða samkeppnisaðilana og 

viðbrögð þeirra, áhrif valds neytenda og birgja, ógn af staðgönguvörum og mögulega 

innkomu annarra á markaðinn (Kotler, o.fl., 2009). Hér á eftir verður samkeppnin á 

barnafatamarkaðinum greind með fimm krafta líkani Porters en módelið segir til um hversu 

fýsilegt það er fyrir fyrirtæki að starfa á markaðinum. 

3.3.6.1  Fimm krafta samkeppnislíkan Michael Porter 

Fimm krafta samkeppnislíkan Porters er oft notað við markaðsgreiningu en líkanið er 

uppbyggt til að greina samkeppnisstöðu á markaði. 
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Mynd 3.5 Samkeppnismódel Michael Porter (2008) 

 

3.3.6.1.1 Samkeppni á markaði 

Samkeppni á milli fyrirtækja á sama markaði getur verið margþætt. Hún getur verið í formi 

afsláttarkjara, vörukynninga, auglýsinga- og ímyndarherferða, bættrar þjónustu, vörunýjunga 

eða jafnvel lægra verði. Samkeppni getur verið hörð ef samkeppnisaðilarnir eru margir og 

svipaðir að stærð, iðnaðurinn í hægum vexti og fyrirtækin keppa um markaðshlutdeild meðal 

núverandi viðskiptavina (Porter, 2008). 

Mikil samkeppni er á barnafatamarkaðinum þar sem margir samkeppnisaðilar á markaðinum 

eru svipaðir af stærð. Þrír aðilar eru þó stærstir, Polarn O. Pyret, Englabörn og name it. 

Helstu samkeppnisaðilar Kátra krakka eru sérvöruverslanir með barnafatnað eins og Polarn 

O. Pyret, Englabörn, Igló, Róló og Iana en þessar verslanir eru á sömu braut og Kátir krakkar 

hvað varðar gæði og verð á barnafatnaði. Name it telst einnig til samkeppnisaðila en er þó 

með lægra verð og lakari gæði (Anna Margrét Sigurðardóttir munnleg heimild, 3. febrúar 

2013.). 
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Stóru aðilarnir sem ekki teljast beint undir barnafatmarkaðinum en eru í mikilli samkeppni 

við sérhæfðu búðirnar eru Hagkaup, Lindex, Next, Zara, Benetton, sportvörubúðir og 

barnavöruverslanirnar eins og Ólavía og Olíver, Baby Sam og Fífan. Þessir stóru aðilar versla 

inni í miklu magn og geta því náð hagstæðum verðum en eiga aftur á móti erfiðara um vik að 

uppfylla séróskir viðskiptavinanna. Allar boðleiðir eru lengri og ákvarðanatökur háðar 

flóknara ferli. Almennt auglýsa barnafataverslanir ekki mikið. Þeirra helsti auglýsingatími er 

eins og áður hefur komið fram á haustin fyrir skólabyrjun, fyrir jólin og 17. júní. Englabörn 

eru einna mest sýnileg í dagblöðum en þó er helst verið að auglýsa útsölumarkaðinn þeirra 

með versluninni Herragarðinum. Sérhæfðu verslanirnar á barnafatamarkaðinum nota helst 

samskiptamiðilinn Facebook til að minna á sig. 

Helsta ógn allra þeirra sem selja barnafatnað á Íslandi er risinn H&M sem þó er ekki með 

verslun á Íslandi en hefur samt 25% markaðshlutdeild á barnafatamarkaðnum („H&M með 

fjórðungs markaðshlutdeild á Íslandi“, 2012). Neytendur sem hafa tök á að versla í H&M 

teljast lánsamir þar sem vörurnar eru fallegar, gæðin góð og umfram allt mjög ódýrar. Engin 

verslun á Íslandi getur keppt við verðin sem H&M verslanirnar bjóða. Það er vel þekkt að 

þegar íslenskar konur á aldrinum 25-60 ára fara erlendis er það með þeirra fyrstu verkum að 

fara í næstu H&M verslun og fata upp börnin og barnabörnin, jafnvel ár fram í tímann. 

 

3.3.6.1.2 Vald kaupenda 

Vald kaupenda eru mikið. Þeir geta auðveldlega flakkað á milli verslana án mikils tilkostnaðar 

og valið á milli fjölda verslana sem selja áþekkar vörur. Það er tiltölulega ódýrt fyrir 

neytendur að meta valkostina sem þeir hafa. Neytendur þurfa einungis að gefa sér tíma í 

smá búðarráp, fara á netið og skoða síður verslananna en með því fá þeir nokkuð góða mynd 

af því sem í boði er. Ekki eru allar verslanir með heimasíðu en þó eru flestar með 

Facebooksíðu. Val neytenda stendur því á milli nokkurra verslana háð því hverju neytandinn 

leitar eftir, þess vegna hefur neytandinn sterka stöðu til að kaupa á því verði sem honum 

þykir sanngjarnt. Erfitt getur verið að leggja mat á hvað neytandinn kaupir þar sem um 

einstaklinga er að ræða sem hafa mismunandi skoðanir og skynjun gangvart verði, gæðum 

og þjónustu. Á mörkuðum eins og á barnafatamarkaðinum þar sem auðvelt er fyrir 

neytendur að skipta á milli verslana ríkir mikil samkeppni. Neytendur hafa mikið val og því 

þurfa verslunareigendur sífellt að fylgjast með þróuninni á markaðinum og halda í 
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viðskiptavini sína auk þess að ná í nýja. Sérvöruverslanirnar með barnafatanað hafa flestar þá 

sérstöðu að bjóða upp á góðan og slitsterkan gæðafatnað. Neytandinn hefur val um það 

hvað hann vill og getur farið í þær verslanir sem uppfylla hans þarfir og þar með er 

samningsstaða kaupandans sterk. Kátir krakkar geta reynt að setja upp einhvers konar 

hvatningu fyrir viðskiptavini til að halda tryggð við fyrirtækið, t.d. með kynningum, 

afsláttarkjörum, forútsölum og sérkjörum. 

3.3.6.1.3 Aðgengi nýrra aðila inn á markaði 

Markaðir teljast ekki vera fýsilegir ef inngönguhindranir eru lágar. Stofnkostnaður er ekki 

mikill við það að fara inn á barnafatamarkaðinn og krefst ekki miklar sérþekkingar. Má því 

segja að inngönguhindranir inn á barnafatamarkaðinn séu lágar. Ekki er erfitt fyrir nýja aðila 

að koma inn á markaðinn, en erfiðara getur reynst að hasla sér völl á markaðinum til dæmis 

ef verð, gæði, kynningarefni og afhendingar eru ekki í lagi, þá detta fyrirtæki fljótlega af 

markaðinum. Þegar nýir aðilar koma á markaðinn eykst vöruframboð. Margar 

barnafataverslanir „poppa upp“ en það eru fáar sem ná að festa sig í sessi. Sem dæmi má 

nefna að tveimur verslunum sem selja barnafatanað var lokað á meðan á vinnu þessarar 

ritgerðar stóð. Ein í Kringlunni (Benetton sem var einungis með barnafatanað) og ein í 

Breiðholti (Verslunin Krútt). Ein verslun í Skeifunni, Friendtex á Íslandi, hætti sölu á 

barnafatnað á meðan vinna þessarar ritgerðar stóð. Heildsali verslunarinnar í Danmörku 

ákvað að hætta framleiðslu á barnafatamerki sínu Soo, sökum erfiðs markaðar, þó svo það 

hafi talist í háum gæðaflokki. Ása Björk Sigurðardóttir eigandi verslunarinnar telur að 

framleiðendur þessa merkis hafi komið inn á barnafatamarkaðinn á röngum tíma.  Ása Björk 

segir aðstæður á barnafatamarkaðinum vera erfiðar og erfitt sé að festa sig í sessi á þessum 

markaði. Merkið var til sölu hjá Friendtex í tvö og hálft ár (Ása Björk Sigurðardóttir, 2013). 

Fyrirhugað er að loka Legg og skel á Ísafirði („Leggur og skel hættir rekstri“, 2013). Einnig er 

uppi orðrómur um að fyrirhugað sé að loka barnafataversluninni Snúðum og Snældum á 

Akureyri. Tvær nýjar verslanir með barnafatnað opnuðu í Grafarvogi (I am Happy 

barnafataverslun) og í Kópavogi (ReAct) meðan vinna ritgerðarinnar stóð. Aðstaðan á 

barnafatamarkaðnum er því þannig í dag að innkoma nýrra aðila er tiltölulega auðveld en 

erfitt er að skapa tryggð og festu. 
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3.3.6.1.4 Samningsstaða birgja 

Samningsstaða birgja getur verið ýmist veik eða sterk. Ef samningsstaðan er sterk geta 

birgjar kreist hagnað út úr fyrirtækjum ef þau geta ekki hækkað verð á vörum sínum þegar 

birgjar hækka verð til þeirra. Birgjar geta hækkað verð, takmarkað þjónustu, minnkað gæði 

eða viðhaldið háum skiptikostnaði fyrir viðskiptavini sína ef staða þeirra er sterk. 

Samningstaða birgja er sterk til dæmis eru flestar verslanir á barnafatamarkaðinum sem 

flytja stóran hluta vöruframboðs síns inn til landsins frá birgjum innan Evrópusambandsins. 

ESB leggur 15% toll á allan innfluttan fatnað. Þegar svo íslensk fyrirtæki flytja inn fatnað frá 

ESB sem á uppruna sinn utan svæðisins þá verður hann tvítollaður, fyrst inná svæði ESB og 

síðan aftur til Íslands. Þar sem íslensk fyrirtæki kaupa ekki það mikið magn nenna birgjar ekki 

að standa í skrifræðinu og fyrirhöfninni sem því fylgir að fá tollinn endurgreiddan auk þess 

sem fæstar heildverslanir eru að versla af sömu birgjunum (Margrét Kristmannsdóttir, 2012). 

Það má segja að samningsstaða birgja sé sterk vegna þess hversu erfitt er að fá viss 

vörumerki á markaðinum og framboð á vörum birgja oft lítið. Erlendir birgjar geta valið þær 

verslanir sem þeir vilja þjónusta eða velja þær vörur sem þeir eru tilbúnir að láta fyrirtækin 

hérlendis fá. Framboð erlendra birgja er mikið og flestir eiga kost á að finna sér nýja/fleiri 

birgja ef fyrirtækið er opið fyrir nýjum merkjum. Samningstaða birgja verður því að teljast 

sterk eins og markaðsaðstæður eru í dag. 

3.3.6.1.5 Staðgönguvörur 

Allur fatnaður, hvort sem um er að ræða dýran eða ódýran fatnað, telst til staðgönguvara. 

Það þýðir að neytendur velja hvað þeir kaupa og hvort þeir vilja dýran eða ódýran fatnað. 

Staðgönguvörur er óskyld vara sem uppfyllir sömu þörf og umrædd vara. Það á því ekki við í 

þessum atvinnuvegi af því að fatnaður er fyrst og fremst nauðsynjavara sem enginn getur 

verið án. Varan uppfyllir einnig öryggisþörf.  
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3.4 Samantekt úr markaðsgreiningu 
Í þessum kafla er samantekt markaðsgreiningarinnar tekin saman í SVÓT greiningu. SVÓT 

greining er ein af einföldustu aðferðunum sem markaðsfólk notar og telst í 

grunvallaratriðum til tékklista fyrir markaðsfólk (Dibb, o.fl., 2006). SVÓT greining er 

samantekt yfir styrkleika og veikleika í innra umhverfi fyrirtækja og ógnanir og tækifæri í ytra 

umhverfinu. SVÓT greining er gerð með að markmiði að gera greinarmun á því hvar fyrirtæki 

er statt í dag og gæti komið til með að vera í framtíðinni (Kotler og Keller, 2009). Tilgangurinn 

með SVÓT greiningu er að skilja alla lykilþætti sem hægt er að nota við markaðsstarf og 

verjast þeirri hættu sem samkeppnisaðilar geta fundið og notað gegn fyrirtækinu (Wood 

2003). 

 

 

Mynd 3.6 SVÓT greining 

 

 

 

3.4.1  Styrkleikar 

Helstu styrkleikar Kátra krakka er að eigendur vinna mikið sjálfir og leitast við að veita 

viðskipavinum verslunarinnar góða þjónustu. Verslunin er með þekktan gæðafatnað sem 

endist vel og lengi, þolir mikinn þvott og er á góðu verði. Eitt af merkjum Kátra krakka, 
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bómull og er með glaðlegum dýramyndum þar sem oft lafir niður skott, hali eða fætur. 

Börnin halda í það og líður vel og það eykur öryggistilfinningu þeirra. 

Starfsmenn Kátra krakka eru fáir og því er þekking þeirra á vörunum 

einstök og gefur þeim jafnvel forskot á stóru samkeppnisaðilana sem 

oft eiga erfitt með halda uppi framúrskarandi þekkingu starfsmanna 

sinna, sökum starfsmannaveltu. Hugsað er um þarfir barnanna sem 

oft neyðast með í búðarleiðangur en skemmtilegt barnahorn er í 

versluninni þar sem auðvelt er að gleyma sér.  

 

3.4.2  Veikleikar 

Fyrirtæki geta breytt veikleikum sínum í styrkleika með því að vinna í lykilþáttum innan 

fyrirtækisins til dæmis með því að bæta aðstoð við viðskiptavini og þjálfa starfsmenn. 

Veikleikar og styrkleikar haldast oft í hendur og oftar en ekki er komið inn á sömu hlutina. 

Helstu veikleikar Kátra krakka er að það er lítil sem engin markviss markaðsstefna. 

Eigendurnir sjá um allt markaðsstarf sjálfir og leggja mikla áherslu á afslætti í 

markaðssetningunni. Ef fyrirtækið auglýsir þá er það til að gefa afslátt en ekki hefur enn verið 

farið út í neitt markvisst markaðsstarf. En sem komið er hefur verslunin lítil 

viðskiptavinatengsl, vörur verslunarinnar eru í dýrara lagi sé miðað við Haugkaup, name it og 

Lindex. Fyrirtækið verslar við marga birgja og fær því ekki magnafslátt, vöruflutningar eru 

dýrir og tímafrekir, staðsetning verslunarinnar er þannig háttað að erfitt er að fá bílastæði, 

verslunin hefur ekki mikið fjármagn og enga fjárhagsaðila á bakvið sig. Opnunartími er ekki sá 

sami og í verslunarmiðstöðvum þar sem enn fleiri sækja í að versla á kvöldin og á 

sunnudögum. Verslunin er ekki með heimasíðu, eigendur eru ekki mjög tæknivædd og ekki 

er haldið utan um viðskiptavinina með viðskiptavinatengslakerfi. Lítil eftirfylgni er þegar 

viðskiptavinurinn er búin að kaupa, lítið er hugað af því hvað fyrirtækið getur gert til þess að 

viðskiptavinurinn komi aftur. Verslunin hefur ekki vefsíðu einungis Facebooksíðu, ekki með 

sér netfang á eigin léni, sem getur skapað minna traust neytenda. Fyrirtækið hefur ekki nýtt 

sér kynningarleiðir eins og t.d. fjölmiðla, tímarit og vefsíður til að koma fyrirtækinu á 

framfæri. 

 

Mynd 3.7 Fatnaður frá LipFish 
fengin af heimasíðu lipfish.com 
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3.4.3  Ógnanir 

Að finna nýja markaði fyrir vörur getur verið leið til að breyta ógnum í tækifæri. Í sumum 

tilfellum er ekki hægt að innleiða breytingar sem til þarf og þá er mikilvægt að vera með 

áætlun til staðar til að minnka skaðann sem veikleikar og ógnir geta valdið (Hollensen, 2003). 

Helstu ógnanir Kátra krakka er mikil samkeppni á markaðinum, verslanir með lægra verð og 

með sterka fjárhagsaðila á bakvið sig. Erfitt er að hasla sér völl á markaðinum, Íslendingar 

versla mikið erlendis og þar verður íslenska hagkerfið af mikilli veltu. 

Efnahagsástandið á Íslandi hefur verið mjög óstöðugt og hafa sveiflur á gengi krónunnar mikil 

áhrif á allar innfluttar vörur og er erfitt að sjá fyrir hvað vörur munu koma til með að kosta 

fyrir eigendur Káta krakka þar sem fyrirtækið þarf að panta vörur allt að 8 mánuði fram í 

tímann, dæmi er um að verslunin hafi þurft að vera með 25% hærra verð á vörunni heldur en 

gert hafði verið ráð fyrir útaf óstöðugleika krónunnar (Anna Margrét Sigurðardóttir, 2013). 

Vegna skattalega umhverfis á Íslandi eru föt á Íslandi óþarflega dýr og talar Andrés 

Magnússon um að hægt sé að segja að á sumu leyti sé verið að skattleggja fatagreinina úr 

landi („Fatnaður á Íslandi óþarflega dýr“ 2012). 

3.4.4  Tækifæri 

Lykillinn að því að Kátir krakkar nái markmiðum sínum er að þau geti sameinað styrkleika og 

tækifæri til að búa til yfirburði sem geta nýst þeim til að búa til betra virði fyrir viðskiptavini 

heldur samkeppnisaðilarnir bjóða upp á. Þegar tala er um yfirburði er átt við sjáanlegan mun 

milli fyrirtækis og samkeppnisaðila (Hollensen, 2003). 

Tækifæri Kátra krakka getur legið í því að efla kynningarstarf og auka vitund á versluninni. 

Fleiri og fleiri einstaklingar er farnir að leggja áherslur í vandaðan fatnað fyrir börnin sín og er 

því visst tækifæri fyrir Káta krakka að auka áherslu sína á að vörur þeirra séu í háum 

gæðaflokki í markaðssetningu sinni. Fyrirtækið þarf að ná sambandi við þann markhóp og 

byggja upp gott og traust samband við hann. Sóknarfæri er fyrir Káta krakka að leggja áherslu 

á alls kyns gæða- og umhverfisvottanir, sanngjörn viðskipti og þess háttar. 

Ferðamannastraumur til landsins hefur aukist smátt og smátt og spáð er að hann muni 

aukast sem getur leitt af sér meiri sölu fyrir Káta krakka en mun ódýrara er fyrir ferðamenn 
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að versla á Íslandi vegna veikrar stöðu krónunnar, en fyrirtækið þyrfti að leggja áherslu á að 

ferðamenn finni verslunina til að auka verslun erlendra ferðamanna. 

Ef virðisaukaskattur á barnafatnaði verður lækkaður í 7% eða afnuminn mun það vera stórt 

tækifæri fyrir allar barnafataverslanir á landinu. Vöruverð myndi lækka sem vonandi myndi 

leiða til þess að Íslendingar versluðu frekar á heimamarkaði í stað þessa að kaupa 

barnafatnað erlendis. 

Íslendingar eru mjög tæknivæddir og tækifæri er að setja upp góða vefsíðu þar sem allar 

upplýsingar um fyrirtæki, verslanir og vörur koma fram ásamt upplýsingum um netföng. Við 

það getur myndast meira traust hjá viðskiptavinunum og gerir búðina áreiðanlegri. 

Skýrsluhöfundur telur vænlegt  að bjóða uppá netverslun á heimasíðunni en með því væri 

hægt að þjónusta landsbyggðina enn frekar. Með því að hafa góða vefsíðu opnast 

markaðstækifæri og vinna þarf vel að leitavélabestun, að heimasíðan komi upp á fremstu 

síðu leitarvéla eins og google.com. 

Þegar farið hefur verið yfir innri og ytri þætti í markaðsgreiningu er vert að taka fyrir og 

skoða kauphegðun neytenda. Í næsta kafla verður farið í neytendahegðun, kauphegðun, 

áhrifaþætti kauphegðunar og ákvörðunarferli. 

 

Mynd 3.8 Fatnaður frá Smafolk, fengin af Facebooksíðu Smafolk 
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4 Neytenda- og kauphegðun 
Neytendahegðun fjallar í grófum dráttum um hvernig neytendur kaupa, hvað þeir kaupa, 

hvenær þeir kaupa og af hverjum þeir kaupa. Neytendahegðun hefur verið skilgreind sem 

ferli sem á sér stað þegar einstaklingar, hópar eða fyrirtæki velja, kaupa vörur, nota og farga 

vörum, kaupa þjónustu, fá hugmyndir eða öðlast reynslu til að fullnægja þörfum og áhrifum 

sem þessir ferlar hafa áhrif á (Kotler og Keller, 2009; Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 

2010). 

American Marketing Association hefur skilgreint neytendahegðun sem dýnamíska víxlverkun 

sem á sér stað milli tilfinninga og hugsana, atferlis og umhverfislegra þátta sem hafa áhrif á 

kaupákvörðun neytanda. Það eru þrír lykilþættir í þessari skilgreiningu, en það eru virkni, 

víxlverkun og skipti. 

 Virkni er síbreytileg og þróast með tímanum og er háð aðstæðum hverju sinni. Virkni 

er tengd ákvörðunum, tilfinningum og hugsunum á milli neytenda og samfélagsins í 

heild sinn. 

 Víxlverkun eru áhrif á milli tilfinninga og hugsana annarsvegar og umhverfislegra 

þátta hegðunar hins vegar. Víxlverkun snýst um það sem neytendur hugsa, hvað þeim 

finnst og hvað þeir gera, allt er þetta undir áhrifum umhverfisins. 

 Skipti eru þau skipti sem eiga sér stað á milli fólks, viðskipti á milli fólks, skoðanaskipti 

og þegar fólk skiptist á hegðun. Neytendur gefa frá sér fjármagn og fá þjónustu eða 

vörur í staðinn (Peter og Olson, 2008). 

 

Upp úr 1950 var farið að rannsaka kauphegðun fólks sem leiddi í ljós að hægt er að hafa áhrif 

á hana með ýmsum hætti, einnig kom í ljós að kauphegðun fólks mótaðist af umhverfi og 

hugarástandi hverju sinni. Engel, Blacwell og Miniared (1990) skilgreina kauphegðun sem 

þær aðgerðir sem fara í gang þegar neytendur afla sér upplýsinga um vöru og þjónustu, 

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

aðgerðum. Ástand neytanda hverju sinni getu haft áhrif á kauphegðun hans eins og t.d. í 

hvernig skapi hann er, fjárhagsleg staða og heilsufar (Foxall, 1993). Kauphegðun neytenda 

getur því verið mjög ólík eftir einstaklingum.  
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4.1 Áhrifaþættir kauphegðunar 
Í umhverfi neytenda eru nokkrir áhrifaþættir sem hafa mis mikil áhrif á kauphegðun, hægt er 

að skipta þessum áhrifaþáttum kauphegðunar í fjóra þætti en það eru menningarlegir þættir, 

félagslegir þættir, persónulegir þættir og sálfræðilegir þættir (Kotler og Keller, 2009). 

Til að átta sig betur á ákvörðunarferli neytenda er gott að skoða kaupákvörðunarferlið 

myndrænt. 

 

Kaupákvörðunarferlið 

 

Mynd 4.1 Ákvörðunarferli neytenda (Kotler og Keller, 2009 bls. 202). 

 

4.1.1  Menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir hafa víðustu og dýpstu áhrifin á kauphegðun neytenda en 

menningarlegum þáttum má skipta niður í þrjá undir hópa sem eru menning, 

menningarkimar og stéttir (Kotler og Keller, 2009). 

Menning er safn grunngilda, viðhorfa, þarfa og langana þeirra einstaklinga sem lifa í ákveðnu 

samfélagi. Menning er eitthvað sem er lært og henni er miðlað á milli kynslóða (Kotler og 

Keller, 2009). Innan menningar myndast menningarkimar sem er ákveðinn hópur fólks sem 

hegðar sér á einn eða annan máta á öðruvísi en meirihlutinn í menningarsamfélaginu sem 

hópurinn býr í (Kotler og Keller, 2009). Menningarkimar geta verið trúarhópar, aldurshópar 

og fólk af sama þjóðerni (Peter og Donnelly, 2004). 
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Stéttir eru þriðji undirhópur menningarlegra þátta. Í flestum samfélögum er einhver 

stéttskipting oftast efri stétt, miðstétt og lægri stétt. Einstaklingar innan sömu stéttar hegða 

sér á svipaðan hátt hafa oft sömu skoðanir og kaupa ákveðin vörumerki. (Kotler og Keller, 

2009 ; Evans, o.fl., 2006). 

Menning okkar Íslendinga er varðar barnaföt er sú að foreldar, yfirleitt móðirin, sér um að 

klæða börn sín. Íslendingar fylgjast vel með straumum og stefnum á fatamarkaðinum hér 

heima og erlendis. Verðlagning hér er neikvæður áhrifavaldur og þær fjölskyldur sem hafa á 

því tök fara út fyrir landssteinana og gera magninnkaup á fatnaði fyrir fjölskylduna. Þessi 

kauphegðun er einmitt studd af rannsókninni sem eru gerð skil á í kafla 5.3.1 þar sem fram 

kemur að íslenskar mæður sækja gjarnan í H&M og aðrar barnafataverslanir erlendis. Í gamla 

daga var algengt að mæður prjónuðu hlý og góð föt fyrir börn sín. Þetta hefur hefur komið 

afturí menningu okkar og þykja hlýjar ullarpeysur og ullarnærföt enn hin bestu barnaföt. 

Ullarfatnaður sem áður taldist til nauðsynjavöru er nú orðin tískuvara og selst á háu verði 

sbr. Farmers market. 

4.1.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir veita innsýn í hegðun neytenda. Þeir þættir í umhverfi neytenda sem hafa 

áhrif á þá eru viðmiðunarhópar, fjölskylda og vinir, staða og hlutverk einstaklinga. 

Viðmiðunarhópur er sá hópur fólks sem hefur bein eða óbein áhrif á viðhorf eða hegðun 

einstaklings (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000). Sem dæmi um þetta má nefna fjölskyldu, 

vinnufélaga eða trúarhópa. Þessir hópar hafa áhrif á lífsstíl viðkomandi og hvernig vörur eða 

vörumerki einstaklingurinn kaupir. 

Fjölskyldan spilar stóran þátt í kauphegðunarferlinu og er talin stærsti viðmiðunarhópurinn 

sem hefur áhrif á einstaklinga. Uppeldi getur einnig haft áhrif á kauphegðun, hvernig 

foreldrar haga uppeldi sínu en börn geta líka haft áhrif á kauphegðun foreldra sinna. 

Markaðsfólk er farið að gera sér grein fyrir því og hefur í auknu mæli reynt að ná til barna í 

gegnum sjónvarstöðvar þegar barnatími er sýndur (Kotler, 1997). 

Félagslegu áhrifaþættirnir geta verið margvíslegir þegar neytendur kaupa barnafatnað, allt 

frá því að kaupa ódýran fatnað upp í það að kaupa dýran merkjafatnað, allt fer það eftir því 

hverju neytandinn leitar eftir. Sumir neytendur eru að reyna uppfylla einhverja þörf, kaupa 

fatnað á börnin sín sem hefur táknræna merkingu fyrir það, reyna að sýna einhverja ákveðna 

stöðu í þjóðfélaginu, leitast þá jafnvel eftir því að kaupa dýran merkjafatnað eins og til 
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dæmis Ralph Lauren og MOLO barnafatnað eða Nike og Adidas íþróttafatnað svo eitthvað sé 

nefnt. 

Þá geta börnin haft mikil áhrif á kaupákvörðun foreldra sinna því oftar en ekki vilja þau vera 

eins og félagar og vinnir sem eru jafnvel í dýrum merkjafatnaði. Á vissum aldursskeiðum er 

hægt að segja að börn verði fyrir félagslegum þrýstingi. 

4.1.3  Persónulegir þættir 

Þeir persónulegu þættir sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda eru aldur, lífskeið, starf, 

fjárhagsleg staða, lífsstíll, persónuleiki og sjálfsímynd. Smekkur fólks er misjafn og getur verið 

mjög breytilegur, til dæmis á fatnaði og afþreyingu getur smekkur breytist mjög eftir því á 

hvaða aldursskeiði fólk er (Kotler og Keller, 2009). Neysluvenjur og kauphegðun stjórnast líka 

af fjölskyldumynstri, hvort um sé að ræða einstakling sem er einhleypur, giftur og á börn 

(Kotler og Keller, 2009). Mjög mikilvægt er því fyrir markaðsfólk að gera sér grein fyrir til 

hvaða markhóps þeir ætla að ná til (Solomon, 2002). 

Aldur og lífskeið hefur mikil áhrif á kaup á barnafatnaði. Þeir sem helst versla barnafatnað 

eru foreldrar, ömmur og afar. Lífsstíll fólks getur haft mikil áhrif á val neytenda á 

barnafatnaði hvort að neytendur leggi mikið upp úr því að barnið sitt sé í þekktan 

merkjafatnað eða hvort að neytandinn vilji einungis að barnið sitt sé klætt í barnafatnað sem 

hentar hverju sinni. Flestir vilja hafa börnin sín í fallegum fatnaði eins og fram kemur í 

niðurstöðum úr markaðsrannsókninni í kafla 5.3.1 og flestir eru hagsýnir og velja að versla á 

sem hagkvæmastan hátt. Þó eru inn á milli einhverjir neytendur sem hægt er að segja að séu 

merkjavörufíklar og eins skiptir fjárhagsstaða og smekkur neytenda miklu máli þegar kemur 

að kaupum á barnafatnaði. 

 

4.1.4  Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir snúa að einstaklingnum sjálfum og skiptast í nokkra flokka hvatningu, 

skynjun, þekking og lærdóm og minni (Kotler og Keller, 2009). 

Hvatning er þrýstingur í umhverfi einstaklinga sem ýtir á að fullnægja þörfum. Hvernig 

einstaklingar hegða sér við ákveðnar aðstæður eða áreiti mótast af því hvernig einstaklingar 

skynja aðstæður. Einstaklingar læra að þekkja flæði upplýsingar með þeim fimm skynfærum 

sem maðurinn hefur þ.e. sjón, heyrn, lykt, áferð og bragð (Kotler og Keller, 2009). 



40 
 

Einstaklingar skynja aðstæður mismunandi. Ef ólíkir einstaklingar eru hvattir áfram af sama 

hvatanum er ekki víst að þeir bregðist eins við vegna þess að þeir skynja aðstæður á 

mismunandi hátt. Einstaklingar læra af því sem þeir gera og breyta hegðun sinni útfrá  

ákveðinni reynslu með til dæmis vali á vöru eða þjónustu (Kotler, 1997). 

Þeir sálfræðilegu þættir sem geta snúið að barnafatakaupum eru til dæmis þegar neytendur 

kaupa barnafatnað erlendis. Margir virðast kaupa barnafatnað erlendis oft af venju en 

nauðsyn. Útsölukaup eru svo annað dæmi en þá versla neytendur  oftar en ekki til þess að 

„græða“ ef hægt er að segja sem svo. Minni neytenda og reynsla þeirra  vegur stóran þátt í 

innkaupum. Neytendur vilja oft versla þar sem upplifun þeirra af verslun og vörum hefur 

verið góð. Þeir eru oft hliðhollir einni verslun og fara oft í sömu verslanirnar að versla 

barnafatnað. Skýrsluhöfundur rannsakaði það þó ekki sérstaklega, hér er einungis um að 

ræða hans tilfinningu á því. 

 

Neytendur taka margar kaupákvarðanir daglega. Með því að skoða kauphegðun neytenda er 

leitast eftir að svara spurningum á borð við hvað neytendur kaupa, hvar þeir kaupa, hver og 

hvað mikið er keypt, hvenær fara kaupin fram og hvers vegna neytendur kaupa (Kotler og 

Armstrong, 2006). Í næsta kafla verur farið yfir markaðsrannsóknina sem gerð var á 

neytendum. 
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5 Markaðsrannsókn á neytendum 
Í þessum kafla verður undirbúningi og framkvæmd rannsóknar sem framkvæmd var af 

skýrsluhöfundi í mars 2013 gerð skil, hvaða aðferðafræði var stuðst við og hvernig hún var 

uppbyggð. Helstu markmið rannsóknarinnar voru að kanna kauphegðun neytenda og hvaða 

þættir hefðu helst áhrif á val neytenda á barnafatnaði. Leitað var eftir hvaða verslun kom 

fyrst upp í huga þátttakenda könnunarinnar og hvar þeir keyptu síðast barnafatnað. 

5.1 Undirbúningur og framkvæmd könnunar 
Skýrsluhöfundur notaðist við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research) í formi 

spurningarkönnunar sem hann send út á netinu. Þegar semja á spurningalista þarf að hafa 

nokkra hluti að leiðarljósi, mikilvægt er að orðalag spurninga sé skýrt og nota orðalag sem 

ekki er of flókið svo það sé auðvelt fyrir sem flesta að skilja spurningarnar. Ef listinn er illa 

orðaður eða torskilinn er hætta við að svarendur misskilji spurningarnar (Þorlákur Karlsson, 

2003). 

Þegar form spurninga er ákveðið þarf að íhuga hvernig þær skuli setja fram. Með lokuðum 

spurningum eru svarmöguleikarnir gefnir upp sem gerir það að verkum að þær útiloka þá 

galla sem geta fylgt opnum svörum. Fjölvalsspurningar er algengar þar sem þátttakandi hefur 

fyrirfram ákveðna svarmöguleika sem hann getur valið úr. Hægt er að setja fram opnar 

spurningar sem svarendur geti svarað með eigin orðum en flókið getur verið fyrir 

rannsakanda að vinna úr slíkum svörum (McDaniel og Gates, 2006). 

Spurnarlistinn var gerður með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni og fá sem 

gleggsta mynd af kauphegðun neytenda við kaup á barnafatnaði. 

Skýrsluhöfundur framkvæmdi fyrst eigindlega rannsókn (e. qualitative research), setti saman 

lítinn rýnihóp sem í voru 8 mæður barna á aldrinum 0-11 ára. Með þessu vildi 

skýrsluhöfundur finna út hvað skipti neytendur mestu máli þegar kemur að vali á 

barnafatnaði. Notast var við rannsóknar spurninguna: Hverjir eru helstu þættir sem hafa 

áhrif á val neytenda á barnafatnaði? Skýrsluhöfundur notaðist við niðurstöður rýnihópsins 

þegar spurningalistinn var útbúinn. Því næst vann skýrsluhöfundur að gerð spurningalistans 

með það í huga að hafa spurningarnar skýrar, einfaldar og hnitmiðaðar til að forðast allan 

misskilning. Að lokum var spurningalistinn sendur til leiðbeinenda til lagfæringar og 

samþykktar. Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni limesurevy.com. Ástæða þess að 
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rafræn könnun varð fyrir valinu var til að einfalda úrvinnsluna og til að ná góðu svarhlutfalli. 

Ástæða þess að Lime Surevy varð fyrir valinu var út frá meðmælum annarra, aðgengi í 

gegnum Bifröst og hversu einfaldur vefurinn er í notkun. 

Eftir ítarlega yfirferð á spurnarlistanum var spurnarlistinn prufukeyrður á rýnihópinn, þetta 

var gert til þess að athuga hvort eitthvað væri óljóst í spurningalistanum eða hvort að 

einhverjar villur leyndust í honum. 

Endanlegur spurningalisti samanstóð af 13 spurningum sem skipt var niður í tvo flokka: 

almennar- og bakgrunnsspurningar. Allar spurningarnar nema tvær voru lokaðar.  

Markmiðið með fyrstu spurningunni „Átt þú börn?“ var að kanna hversu margir þátttakendur 

ættu börn og/eða barnabörn. Spurning tvö, „Hversu oft á ári verslar þú barnafatnað? (Að 

meðaltali)“ var með það markmið að komast að því hve oft neytendur kaupa barnafatnað. 

Spurning þrjú „Hvað telur þú þig hafa eytt miklum fjárhæðum í barnafatnað á síðustu 3 

mánuðum?“ var að kanna hve miklu neytendur hefðu eytt í barnafatnaði síðustu 3 mánuði. 

Spurning fjögur „Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar um 

barnafatnað?“ markmið með henni var að kanna hvaða verslun kæmi fyrst upp í huga 

þátttakenda þegar það hugsaði er um barnafatnað og spurning fimm „Hvar verslaðir þú 

síðast barnafatnað“ var að kanna hvar síðustu kaup á barnafatnaði höfðu farið fram. 

Spurning sex „Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir 

barnafatnað?“ spurningunni fylgdu sextán undirspurningar um útlit á fatnaði, efni, 

saumaskap, endingu, þægindi fatnaðar, verð, vörumerki, vöruúrval, þjónustu, aðstöðu fyrir 

börn, opnunartíma verslunar, fjöldi verslana í nágrenni og hvort það skipti kaupendur máli að 

geta skoðað og keypt fatnað á netinu. Þátttakendur voru beðnir að merkja við hversu miklu 

eða litlu máli atriðin skiptu þá.  

Spurning sjö „Hvernig verslar þú? Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig“, 

spurningin miðaði að því að finna út hvernig þátttakandinn verslar barnafatnað, þar voru 

fimm undirspurningar gefnar og þátttakandinn beðinn um að svara hve oft eða sjaldan hver 

fullyrðing átti við. Þetta voru fullyrðingar um hvort að aflað væri upplýsinga um fatnað og 

verð fyrir kaup, hvort að þátttakandinn leitaði eftir hagstæðasta verðinu, bæri saman vörur 

og verð og hvort að auglýsingar hefðu einhver áhrif á kaupin.  

Spurning átta „Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar)“ einblíndi á 

staðsetningu verslana, þ.e. hvar staðsetning verslunar væri sem þátttakandinn verslaði helst 

við, valmöguleikar voru í Kringlunni, Smáralindinni, Laugavegi og nágrenni, Skeifunni og 
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nágrenni, sjálfstæðum barnafataverslunum, á landsbyggðinni, erlendis og á netinu. Þarna 

voru gefnar upp átta staðsetningar og þurft þátttakandi að merkja við hve hliðhollur hann 

var í verslun sinni með því að merkja við hvort hann verslaði alltaf, oft, stundum, sjaldan eða 

aldrei, á hverjum stað fyrir sig. Spurning sex, sjö og átta voru settar upp með Likert kvarða 

með fimm svarmöguleikum, við spurningu sex voru svarmöguleikunum „veit ekki“ og „vil 

ekki svara“ bætt við. 

Að lokum voru fjórar bakgrunnspurningar um kyn, aldur, búsetu, mánaðarlaun og 

hjúskaparstöðu. Markmiðið með þessum spurningum var að kanna bakgrunn svarenda með 

það fyrir augum að sjá hvort að markhópur Káta krakka var að svara könnuninni, þ.e.a.s. 

konur, mæður og ömmur á aldrinum 25-55 ára með tekjur í meðallagi og yfir, svokölluð 

millistétt. 

Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka 2. 

Þegar spurnarlistinn var orðinn klár var samfélagssíðan Facebook notuð til þess að dreifa 

honum. 

5.2 Þátttakendur 
Þátttakendur sem mynduðu þýðið voru Íslendingar eldri en 18 ára sem versla barnafatnað. 

Stuðst var annars vegar við hentugleikaúrtak (e. convenience sample) og hins vegar við 

snjóboltaúrtak (e. snowball sample) (Bryman og Bell, 2007). 

Þó svo að svörunin hafi farið fram úr vonum þarf að stíga varlega til jarðar með alhæfingu. 

Niðurstöðurnar sýna kauphegðun þeirra sem þátt tóku í könnuninni. 

Stærð úrtaksins er óþekkt en spurningakönnuninni var dreift á samfélagsíðunni Facebook. 

Skýrsluhöfundur sendi spurningalistann til 50 vina á Facebook sem versla barnafatnað. Þar 

sem notast var við snjóboltaúrtak sem byggir á aðstoð þátttakenda voru þeir sem fengu 

spurningalistann upphaflega beðnir um að senda áfram á aðra sem þeir töldu rannsóknina 

eiga erindi við, með þessari aðferð var hægt að fá mörg svör á mjög stuttum tíma (Shiu, o.fl., 

2009). 

Alls svöruðu 437 einstaklingar könnuninni og það skal tekið fram að engum var skylt að svara 

og engum var umbunað fyrir þátttökuna. Þess má geta að í heildina byrjuðu 482 að svara en 

45 aðilar luku ekki könnuninni. Eftir töluverðar vangaveltur ákvað skýrsluhöfundur að vinna 

einungis með þá þátttakendur sem kláruðu könnunina. 
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Spurningalistinn var sendur til þátttakenda þann 1. mars og var hann aðgengilegur til 4. 

mars. Að þeim tíma loknum voru gögnin sótt af heimasíðu Lime Survey. 

Úrvinnsla gagnanna með limesurvey.com var mjög þægileg þar sem forritið býður upp á að 

opna svarmöguleikana í Excel og hægt var að krosskeyra svarmöguleika með forritinu. 

Skýrsluhöfundur ákvað þó að nota SPSS gagnaforritið, þar sem mun auðveldara reyndist að 

vinna niðurstöður í opnu spurningunum í því. Unnið var úr upplýsingum og þær settar fram á 

myndrænan hátt. Í lok rannsóknarinnar voru niðurstöður kynntar með það fyrir augum að 

svara rannsóknarspurningunni. 

5.3 Helstu niðurstöður 
Eftir að gögnin voru greind var hægt að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með. 

Sumar niðurstöður komu skýrsluhöfundi á óvart á meðan aðrar voru viðbúnar en í lok 

greiningarinnar var komið svar við rannsóknarspurningunni. Helstu niðurstöður 

markaðsrannsóknarinnar er hægt að lesa í kafla 5.5.1 og ítarlegar niðurstöður þar sem hverri 

spurningu er gerð góð skil í rituðu máli og á myndrænan hátt er að finna í viðauka 3. 

5.3.1  Helstu niðurstöður markaðsrannsóknar á neytendum 

Skýrsluhöfundur reiknaði fyrir fram með því að konur yrðu mun fleiri þátttakendur í 

markaðsrannsókninni og því komu þær niðurstöður ekki á óvart. Alls voru 437 þátttakendur, 

þar af voru 418 eða 96% konur og 19 karlar eða 4%. Ástæður fyrir svo ójöfnu kynjahlutfalli 

má rekja til þess að spurningalistinn var upphaflega sendur á 48 konur og 2 karla og þessir 

aðilar beðnir um að áframsenda spurningalistann á aðila sem versla barnafatnað en oftast 

eru það konur sem sjá um að versla barnafatnaðinn á heimilinu. 

Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 26-35 ára, 55% eða 239 manns. Næst flestir voru á 

aldrinum 36-45 ára, 28% eða 122 manns. Samanlagt gera þessir tveir hópar 361 manns eða 

83%, sem var afgerandi meirihluti svarenda.  
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Mynd 5.1 Skipting þátttakendanna eftir aldri og kyni 

Búseta þátttakenda skiptist þannig að flestir eru búsettir á Íslandi eða rúm 90%, á 

höfuðborgarsvæðinu voru 71% og á landsbyggðinni 19%. Tæp 10% þátttakenda voru búsettir 

erlendis. 

Flestir þátttakendanna voru giftir eða í sambúð eða tæp 86% þátttakendanna. Flestir áttu 

flestir börn, barnabörn eða voru barnshafandi samtals rúm 92%. Heildartekjur 49% 

þátttakenda voru frá 601.000 og yfir. Eins og kom fram í kafla 3.3.4 að þá er markhópur Kátra 

krakka konur, mæður og ömmur á aldrinum 25-55 ára með tekjur í meðallagi og yfir, 

svokölluð millistétt. Stór hluti þátttakenda rannsóknarinnar er því í skilgreindum markhópi 

verslunarinnar. 

Þátttakendur voru spurðir út í það hvað þeir versluðu oft barnafatnað á ári og hvað þeir 

teldu sig hafa eytt í barnafatnað undanfarna 3 mánuði. Flestir þátttakendanna svöruðu að 

þeir versluðu barnafatnað á þriggja til sex mánaða fresti eða 38% og 35% á eins til þriggja 

mánaða fresti. Langflestir þátttakendanna töldu sig hafa eytt undir 20.000 krónum í 

barnafatnað undanfarna þrjá mánuði en rúm 31% á bilinu 21.000 – 40.0000 og 16% rúm 

41.000-60.0000, þessir þrír svarhópar telja langstærsta hluta svarenda eða 88%. 

Spurningu fjögur í könnuninni var þannig háttað að þátttakendur voru hvattir til að nefna þá 

verslun sem þeim datt fyrst í hug þegar þeir hugsuðu um barnafataverslun. Í ljós kom að 

fyrsta verslun sem kom oftast í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um barnafatnað var H&M 

eða í 27% tilfella. Þegar skýrsluhöfundur var búinn að krosskeyra niðurstöðurnar við búsetu 

til þess að sjá hvað þeir sem voru búsettir á Íslandi datt fyrst í hug kom í ljós að H&M var enn 
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fyrsta búðin sem kom upp í huga þeirra eða í 22% tilfella. Þessar niðurstöður komu 

skýrsluhöfundi mjög á óvart en þær eru þó í átt við niðurstöður sem Capacent Gallup gerði á 

síðasta ári en sú könnun leiddi í ljós að H&M var með 25% markaðshlutdeild á landinu. Á eftir 

H&M kom Lindex með 17% og Hagkaup þar á eftir með rúm 10% þegar tekið er mið af þeim 

þátttakendum sem búsettir eru á Íslandi. Á mynd 5.2 má sjá niðurstöður út frá þeim 

þátttakendum sem búsettir eru á Íslandi. 

 

Mynd 5.2 Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar um barnafatnað? Búsettir á Íslandi 

Einnig var spurt um hvar síðustu kaup á barnafatnaði fóru fram. Flestir þátttakendanna 
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

USA/Útlönd

Debenhams

Benetton

Ígló

Kátir krakkar

Zara

Carters

Annað

Englabörn

Next

Aðrar

Polarn O Pyret

Name it

Hagkaup

Lindex

H&M

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

5% 

6% 

6% 

8% 

10% 

10% 

17% 

22% 

Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér þegar þú hugsar 
um barnafatnað? (Búsettir á Íslandi) 



47 
 

voru 11% þátttakenda sem búsettir eru á Íslandi sem versluðu síðast í H&M. Á mynd 5.3 má 

sjá niðurstöður út frá þeim þátttakendum sem búsettir eru á Íslandi. 

 

Mynd 5.3 Hvar verslaðir þú síðast barnafatnað? Búsettir á Íslandi 
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viðbótar voru það 26% sem fannst það skipta frekar miklu máli eða samtals 96% 

þátttakenda. 

 

Það að barnafatnaður entist þótti þátttakendunum mikilvægt, að hann héldi sér í þvotti og 

myndi nýtast barninu allan þann tíma sem það passaði í hann. Alls voru það um 95% manns 

sem þótti það skipta mjög miklu og frekar miklu máli að fatnaðurinn héldi sér í þvotti og 86% 

þátttakenda skipti það mjög miklu og frekar miklu máli að fatnaðurinn myndi endast fram 

yfir þann tíma sem barnið nýtti fatnaðinn sökum þroska. Það var greinilega fylgni á milli svara 

þátttakenda sérstaklega hvað varðar að fatnaðurinn væri fallegur, ekki heftandi í leik og hann 

héldi sér í þvotti. 

Það að fatnaðurinn væri vel saumaður fannst tæpum 86% þátttakenda mjög eða frekar 

mikilvægt. Hagstætt verð á barnafatnaði skipti tæp 89% þátttakenda mjög miklu og frekar 

miklu máli. Á mynd 5.4 má sjá niðurstöður fyrir þessa spurningu á myndrænan hátt.

 

 

Mynd 5.4 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? 
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„hvorki né“ þegar spurt hvað varðar margar verslanir á litlu svæði og 33% um opnunartíma 

verslana. 

Spurningunni um hvort að aðstaða væri fyrir börn í verslun eins og t.d. barnahorn skipti 

miklu eða litlu máli, flestir þátttakendanna tóku ekki afstöðu til þess en 40% svöruðu „hvorki 

né“ og 37% þátttakendanna fannst það skipta mjög litlu eða frekar litlu máli. Það er því ekki 

nema 22% þátttakenda sem barnahorn skiptir frekar eða mjög miklu máli. Þessi niðurstaða 

er áhugaverð fyrir eigendur Kátra krakka þar sem stór hluti af verslunarrýminu er nýttur 

undir barnahorn. 

Spurningin um hvort það skipti þátttakandann miklu eða litlu máli að hægt væri að skoða og 

kaupa barnafatnað á netinu þá voru það 49% sem svöruðu að það skipti þá mjög miklu og 

frekar miklu máli. 
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Mynd 5.5 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þig þegar þú kaupir barnafatnað? 

 

Hvað varðar spurningarnar um hvort að það skipti þátttakandann miklu eða litlu máli hvort 

að fatnaðurinn væri látlaus þá voru flestir þátttakendanna sem tóku ekki afstöðu þar eða 

58% svöruðu „hvorki né“ en 57% fannst skipta þá mjög miklu og frekar miklu máli að 

fatnaðurinn væri litríkur. 
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Mynd 5.6 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? 

Með spurningunni “hvernig verslar þú?” og fylgjandi undirspurningum var leitast eftir að 

kanna hvort þátttakendur öfluðu sér einhverra upplýsinga áður en þeir framkvæmdu kaup. 

Flestir þátttakendur svöruðu að oftast leituðu þeir eftir hagstæðasta verðinu eða um 46% 

þátttakenda og flestir leituðu oftast eftir upplýsingum um verð. Þegar spurningin um hvort 

þátttakendur bæru saman verð og vöru fyrir kaup svöruðu 44% þátttakenda að þeir gerðu 

það oft. Þátttakendur þessarar könnunar sögðu í 38% tilfella að auglýsingar hefðu sjaldan 

áhrif á sig en 25% stundum. Þegar spurningin um hvort þátttakendur leituðu sér upplýsinga 

um fatnaðinn fyrir kaup er skoðuð má sjá á mynd 5.7 að  svörun við þessari spurningu var 

jöfn, 35% þátttakenda svöruðu að þeir öfluðu sér oft og einnig sjaldan upplýsinga. Á mynd 

5.7 má sjá heildarniðurstöðurnar á myndrænan hátt. 
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Mynd 5.7 Hvernig verslar þú? 

Spurt var um hvar þátttakendur versluðu helst, þá var átt við staðsetningu verslunarinnar. 

Spurt var um átta staðsetningar, Kringluna, Smáralind, Laugaveginn og nágrenni, Skeifuna og 

nágrenni, sjálfstæðar barnafataverslanir, landsbyggðina, útlönd og Internetið. 

Flestir þátttakendur svöruðu að þeir versluðu oft í Smáralindinni eða 45%, erlendis svöruðu 

43% þátttakenda að þeir versluðu oft og í Kringlunni sögðust 40% þátttakendanna versla oft. 

Þegar spurt var út í verslun á Laugaveginum voru flestir þátttakendurnir sem sögðust aldrei 

versla á Laugaveginum og nágrenni eða 44% og 34% svöruðu að þeir versluðu þar sjaldan, 

samtals gefur það til kynna að 78% af þátttakenda versli sjaldan eða aldrei á Laugaveginum 

eða í nágrenni hans. Ekki kom á óvart að 53% þátttakenda versluðu aldrei á landsbyggðinni 

þegar spurt var út í verslun þar. Það sem kom skýrsluhöfundi mest á óvart var hversu hátt 

hlutfall sagðist aldrei versla í Skeifunni og nágrenni eða 29% og einnig svöruðu 31% að þeir 

versluðu þar sjaldan. Ástæða þess að það vekur furðu að í og við Skeifuna er Hagkaup, fjórar 

barnafataverslanir og ein barnavöruverslun. Það að 60% þátttakenda svari að þeir versli 

aldrei eða sjaldan í  

Skeifunni og nágrenni, bendir til þess að Skeifan og nágrenni sé ekki góður kostur til að vera 

með barnafataverslun sem kemur sér ekki vel fyrir verslunina Káta krakka þar sem hún er 

staðsett í Skeifunni. 
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Mynd 5.8 Hvar verslar þú helst? 

 

Dreifingin á svörum þátttakenda um það hvort þeir versluðu í sjálfstæðum 

barnafataverslunum var frekar jöfn, 33% svöruðu að þeir versluðu stundum, 24% oft, 23% 

sjaldan en hinsvegar svöruðu 19% þátttakendanna að þeir gerðu það aldrei. Þegar svörin eru 

skoðuð fyrir það hvort að þátttakendur versli á netinu þá svöruðu 21% sem sögðust gera það 

oft og 25% stundum, 30% fullyrti hinsvegar að þeir gerðu það aldrei. 

Skýrsluhöfundur kosskeyrði svörin við verslun erlendis og búsetu. Af þeim þátttakendum 

sem svöruðu að þeir versluðu oft erlendis, alls 43%, voru tæp 69% búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu, 21% á landsbyggðinni og 11% voru búsettir erlendis. Það voru 164 

aðilar í spurningakönnuninni sem búsettir voru á Íslandi sem sögðust oft versla erlendis sem 

gerir tæp 38%. Af þeim sem sögðust alltaf versla barnafatnað erlendis voru 35 manns 

búsettir á Íslandi sem kom skýrsluhöfundi á óvart en það eru 8%. 
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Mynd 5.9 Hvar verslar þú helst?
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6 Niðurstaða greiningar 

Eftir að hafa greint niðurstöður markaðsrannsóknarinnar var komið að því að svara 

rannsóknarspurningunni; „Hverjir eru helstu þættir sem hafa áhrif á val neytenda á 

barnafatnaði?“ 

Það er augljóst hvað það er sem neytendur leita eftir þegar kemur að því að versla 

barnafatnað. Þeir þættir sem hafa helst áhrif á val neytenda á barnafatnaði eru margvíslegir 

en það er ljóst út frá niðurstöðum könnunarinnar sem skýrsluhöfundur gerði að flestir 

neytendur leggja mesta áherslu á að barnafatnaðurinn sé fallegur, sé ekki heftandi í leik, 

fatnaðurinn endist, að hann haldi sér í þvotti og hann sé vel saumaður. Þessar niðurstöður 

teljast ekki til stórtíðinda og var skýrsluhöfundur búin að gera ráð fyrir þeim þar sem 

niðurstöðurnar eru alveg í takt við það hvernig hann verslar sjálfur barnaföt. 

Þrátt fyrir það má segja að það sé ákveðin þversögn í þessum niðurstöðum um hvað 

neytendur segjast vilja og í því hvað þeir gera. Neytendur vilja kaupa fallegan fatnað sem 

endist vel, heldur sér í þvotti og er vel saumaður. Það þýðir að efnin í fatnaðinum þurfa að 

vera góð og þar af leiðandi yfirleitt dýrari vara sem fæst þá frekar í sjálfstæðum 

barnafataverslunum heldur en hjá stóru verslunarkeðjunum. 

Flestir neytendurnir sem svöruðu könnuninni versla barnafatnað á þriggja til sex mánaða 

fresti og leita eftir hagstæðasta verðinu. 

Athygli vekur hve mikið sérstæðu barnafataverslanirnar eiga undir högg að sækja á 

íslenskum markaði á meðan neytendur velja að versla helst ódýran fatnað og leita þá í 

verslanir sem eru í blönduðum rekstri eða til útlanda eins og t.d. í H&M, þar sem álagning er 

oft lægri. Spurningin er því sú hvort stærri verslanakeðjur geti boðið gæðavöru á hagstæðara 

verði en sérstæðu barnafataverslanirnar? Svarið, að mati skýrsluhöfundar, liggur í meiri 

kaupgetu stærri verslanakeðja sem því fá hagstæðara innkaupsverð á hráefni sem þeir nota í 

barnafatnaðinn eins og t.d. H&M, Lindex og Zara sem selja barnafatnað út um allan heim. 

Fyrir vikið geta þessir aðilar boðið upp á frekar góðar vörur á mjög hagstæðu verði vegna 

stærðarhagkvæmni. Það liggur í augum uppi að sjálfstæðar barnafataverslanir þurfa að bjóða 

vörur sem hafa eitthvað fram yfir vörur stærri verslanakeðja eins og t.d. meiri gæði í 

saumaskap, betri efnum, betri þjónustu, póstlista með upplýsingum og netverslun með 

heimsendingu. Mikilvægt er að reyna að byggja upp samband við viðskiptavini þessara litlu 

verslana, en það er eitthvað sem stærri verslanir eiga erfitt með að keppa við. 
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7 Lokaorð og umræður 

Það heyrir til undantekninga að fyrirtæki í barnafatageiranum hér á landi séu með heimasíðu 

þar sem fólk getur skoðað vöruna, séð verðin, pantað vöruna og fengið hana síðan senda 

heim. Þarna telur skýrsluhöfundur að liggi mikil tækifæri þar sem lífsmynstur fólks er alltaf að 

breytast, hraðinn í þjóðfélaginu eykst og tækninni fleygir fram dag frá degi. Því má búast við 

að kröfurnar um netverslanir aukist áður en langt um líður. 

Tækifæri Kátra krakka geta legið í því að efla kynningarstarf og auka vitund á versluninni. 

Eigendur fyrirtækisins geta gert sjálfa sig svolítið að andliti fyrirtækis. Birst til dæmis í 

viðtölum í tímaritum eða á vefsíðum sem markhópurinn þeirra skoðar, eigendurnir verða þá 

að hafa frumkvæði að svoleiðis kynningu. 

Alltaf fjölgar þeim einstaklingum sem vilja vandaða merkjavöru, sem vilja gæðafatnað fyrir 

börnin sín og eru meðvitaðir um að hann er dýrari. Því er einmitt opið tækifæri fyrir Káta 

krakka að auka áherslur sínar á að vörur þeirra uppfylli þær kröfur og kynna það í 

markaðssetningu sinni. Eigendur þurfa að ná sambandi við þennan markhóp og byggja upp 

gott og traust viðskiptasamband við hann. 

Verslunin getur sett upp heimasíðu eins og áður var nefnt og sótt um eigið lén. Allar 

upplýsingar eru þá veittar frá léni verslunarinnar sem gerir ímynd verslunarinnar 

áreiðanlegri. Boðið væri upp á netverslun sem eykur þjónustu við landsbyggðina og stækkar 

tengslanetið. Hægt er með lítilli fyrirhöfn að virkja Facebooksíðu verslunarinnar betur með 

því að setja inn myndir af væntanlegum vörum og bjóða fólki að hafa samband vilji það 

frekari upplýsingar. Góð leið gæti verið að biðja viðskiptavini um að skrá sig á póstlista 

þannig að hægt sé að senda viðskiptavinum tölvupóst þegar nýjar vörur koma inn sem og 

láta þá fyrst vita þegar útsala er framundan, jafnvel hafa opið kvöldið fyrir útsölu einungis 

fyrir viðskiptamanna hóp verslunarinnar. Íslendingar eyða upp til hópa afar stórum hluta 

tíma síns fyrir framan tölvuskjái við að leita eftir vörum og þjónustu og því er nauðsynlegt 

fyrir verslanir í dag að vera sýnilegar í netheimum. Þá er ekki síður mikilvægt að vinna vel að 

leitarvélabestun svo að heimasíða verslunarinnar komi sem oftast upp á fremstu síðum 

leitarvélanna. Verslunin Kátir krakkar eru með Facebooksíðu sem mestmegnis er notuð til að 

auglýsa afslætti og tilboð. Verslun með svo mikla gæðavöru ætti ekki að þurfa að gefa 

afslætti í svo stórum stíl. Eigendur eiga að standa hnarreistir og vera stoltir af sinni vöru. 

Skýrsluhöfundi þykir mjög neikvætt að bjóða of oft upp á afslætti en með því er varan dregin 
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niður á lægra plan. Þegar afsláttardagar eru auglýstir svo reglulega sem raun ber vitni, hví 

ætti fólk að versla á öðrum dögum? Könnunin sýnir að flestir versla barnafatnað á 3-6 

mánaða fresti, hví ættu þeir ekki að geta beðið í nokkra daga? 

Verslunin þarf að koma sér upp birgða- og pantanakerfi svo auðveldara sé að fylgjast með því 

sem til er, stærðum, litum og þess háttar auk þess að sjá hvað hefur verið pantað og er 

væntanlegt. Öðruvísi er nánast ógerlegt að hafa yfirsýn yfir stöðu verslunarinnar. 

Skýrsluhöfundi ásamt eigendum hafa ávallt litið á barnahorn verslunarinnar sem mikinn 

styrkleika. Þeir sem þátt tóku í könnuninni sýndu fram á að það er misskilningur og þótti það 

litlu máli skipta eða hreinlega tóku ekki afstöðu til þess hvort barnahorn ætti að vera eður ei. 

Verslunin tekur um 15% af verslunarplássi sínum undir barnahorn sem hægt væri að nýta til 

að stilla fram fleiri vörum. Það er að sjálfsögðu ekki línuleg fylgni á milli meira vörupláss og 

aukinnar veltu en sú breyting myndi nánast örugglega skila aukinni veltu. Það má segja að 

barnafatamarkaðurinn sé í raun ókannað land. Áreiðanlegar tölur og niðurbrot varðandi sölu 

á barnafatnaði á Íslandi liggja hvergi fyrir. Erlendis er aðgangur að áreiðanlegum tölum 

greiður, en hérlendis er barnafatnaður oft ekki aðgreindur frá öðrum fatnaði sem gerir það 

mjög erfitt að kryfja markaðinn til mergjar. Þetta gerir minni verslunum erfiðara um vik að 

ákvarða hvernig best sé að staðsetja sig á markaði með barnaföt. 

Það er ljóst að verslunin Kátir krakkar á erfitt starf fyrir höndum ef markmið eigenda er að ná 

fótfestu á þeim erfiða markaði sem barnafatnaður býr við. Líkt og áður hefur komið fram 

hafa margar af sérverslununum lagt upp laupana á tiltölulega stuttum tíma og það eitt á að 

gefa þeim merki um að halda tryggilega á spöðunum. 

Þessi skýrsla er bæði gagnrýni og hrós á það starf sem hefur verið unnið hjá Kátum krökkum 

en ef eigendur vilja nýta sér eitthvað af því sem skýrsluhöfundur leggur til yrði það mikill 

heiður. 
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9 Viðauki 

9.1 Viðauki 1 
Upplýsingar um fyrirtæki sem eru stafræktar undir atvinnuflokki  ÍSAT 47.71.2 fengnar frá 

Stefáni B. Önundarsyni hjá CreditInfo. Einungis kom 15 fyrirtæki upp þegar ÍSAT 47.71.2 er 

skoðaður, níu af þeim fyrirtækjum eru virk samkvæmt  skilgreiningu CreditInfo.  Möguleg 

ástæða fyrir því að upp koma bara 15 fyrirtæki er að fyrirtæki geta bannmerkt sig og koma 

þá ekki upp við svona greiningu. Eins og sjá má á myndinni eru flestar þessara níu verslana 

sem eru skilgreindar virkar reknar með tapi (Stefán B. Önundarson munnleg heimild, 24. 

janúar 2013). 
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9.2 Viðauki 2 
Spurningakönnun 

Markaðsrannsókn: áhrifaþættir við val á barnafatnaði 

Ágæti þátttakandi 

Ég heiti Inga Jóna Ingimundardóttir og er nemi í Viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Þessi 

könnun er hluti af lokaverkefni mínu. Markmiðið með þessari spurningarkönnun er að kanna 

hvað getur haft áhrif á val neytenda á barnafatnaði. 

Þessi könnun inniheldur 13 spurningar og ætti að taka um 3-5 mínútur að svara henni, ég 

væri mjög þakklát ef þú gætir séð þér fært um að svara könnuninni. Þér ber ekki skylda að 

svara og getur hætt þátttöku hvenær sem er eða sleppt að svara einstaka spurningum.  

Tekið skal fram að nafnleyndar er gætt og ekki hægt að rekja svör til þátttakenda. Ef 

einhverjar spurningar eða ábendingar vakna, vinsamlegast sendu mér þá póst á netfangið 

ingaij@bifrost.is 

  

Með fyrirfram þökkum 

Inga Jóna Ingimundardóttir  

 

Almennar spurningar 

1.Átt þú börn? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

(  ) Já 
(  ) Nei 
(  ) Já uppkomin börn 
(  ) Já uppkomin börn og barnabörn 
(  ) Annað: 
 

 

2. Hversu oft á ári verslar þú barnafatnað? 

(Að meðaltali) 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

 

(  ) Vikulega 
(  ) Á tveggja til þriggja vikna fresti 
(  ) Eins til tveggja mánaðar fresti 
(  ) Þriggja til sex mánaða fresti 
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(  ) Sjö til níu mánaða fresti 
(  ) Tíu til tólf mánaða fresti 
(  ) Annað: 
 

3.Hvað telur þú þig hafa eytt miklum fjárhæðum í barnafatnað á síðustu 3 mánuðum? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

 

(  ) 0-20.000 

(  ) 21.000-40.000 

(  ) 41.000-60.000 

(  ) 61.000-100.000 

(  ) 101.000-150.000 

(  ) 151.000 eða meira 

(  ) Ekkert svar 

 

4. Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar um barnafatnað? 
Opin spurning 

 

5. Hvar verslaðir þú síðast barnafatnað?  
Opin spurning 

 

6. Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? 
                                                               Mjög miklu      Frekar miklu      Hvorki né      Frekar litlu      Mjög litlu      Veit ekki      Ekkert svar 

1. Að fatnaðurinn sé fallegur               
2. Að fatnaðurinn sé litríkur               
3. Að fatnaðurinn sé látlaus               
4. Að fatnaðurinn sé vel saumaður               
5. Að fatnaðurinn sé ekki úr gerviefni              
6. Að fatnaðurinn haldi sér eins eftir þvott             
7. Að fatnaðurinn endist fram yfir þann 

tíma sem barnið getur nýtt hann sökum þroska           
8. Að fatnaðurinn sé ekki heftandi í leik             
9. Verðið á fatnaðinum               
10. Að vörumerkið sé þekkt               
11. Vöruúrval verslunarinnar               
12. Að þjónusta í verslun sé góð               
13. Að það sé aðstaða fyrir barnið í versluninni  
     (t.d barnahorn)               
14. Að það séu margar verslanir á tiltölulega litlu svæði         
15. Opnunartími verslana               
16. Að hægt sé að skoða og kaupa fatnaðinn á netinu  

 
7. Hvernig verslar þú? 

Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig 
                                                                                                                                Alltaf Oft Sjaldan Stundum      Aldrei 

1. Afla upplýsinga um fatnaðinn fyrir kaup           
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2. Afla upplýsinga um verð á   

3. fatnaðinum fyrir kaup           

4. Leita eftir hagstæðasta verðinu  

5. áður fatnaðurinn er keyptur           

6. Ber saman vörur og verð áður en kaupin fara fram         

7. Auglýsingar hafa áhrif á kaupin  

 

8.Hvar verslar þú helst barnafatnað? 

(staðsetning verslunar ) 
                                                                                                                                Alltaf Oft Sjaldan    Stundum         Aldrei 

 

1. Kringlunni           

2. Smáralindinni           

3. Laugaveginum og nágrenni           

4. Skeifunni og nágrenni           

5. Sjálfstæðum barnafataverslunum*           

6. Á landsbyggðinni           

7. Erlendis           

8. Á netinu 
*Með sjálfstæðum barnafataverslunum er átt við verslanir sem eru einungis með barnafatnað til sölu. (ekki blandaðar fullorðins- 

og barnafataverslanir) 

 

 

Lýðfræðilegar spurningar 

 

9. Hvort ertu karl eða kona? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

(  ) Karl 

(  ) Kona 

 

10. Á hvaða aldursbili ert þú? 
Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

(  ) 18‐25 

(  ) 26‐35 

(  ) 36‐45 

(  ) 46‐55 

(  ) 56-65 

(  ) 66 og eldri 

 

11. Hvar býrð þú? 

(  ) Á höfuðborgarsvæðinu  
(  ) Á landsbyggðinni  
(  ) Erlendis 
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(  ) Ekkert svar 

 

 

12. Hverjar eru heildartekjur heimilisins á  mánuði fyrir skatt?  

(  ) 0-150.000  

(  ) 151.000- 300.000  

(  ) 301.000-400.000  

(  ) 401.000-600.000  

(  ) 601.000- 800.000  

(  ) 801.000 eða hærra  

(  ) Vil ekki svara  

(  ) Ekkert svar 

 

13. Hver er hjúskaparstaða þín? 

(  ) Einhleyp/ur  

(  ) Í sambúð  

(  ) Gift/ur 

 

 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að svara könnuninni 
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9.3 Viðauki 3 

9.3.1.1 Ítarlegar niðurstöður spurningarkönnunar 

9.3.1.1.1 Lýðfræðilegar spurningar 

9.3.1.1.1.1 Spurning 9 – Kyn 

Markmiðið með þessari spurningunni var að kanna kynjahlutfall þátttakenda. 

Skýrsluhöfundur reiknaði fyrir fram með því að stærstur hluti þátttakenda yrðu konur. 

Niðurstöður þessarar spurningar komu því ekki á óvart. Á mynd 1 má sjá skiptinguna. Alls 

svöruðu 437 spurningunni, þar af voru 418 eð 96% konur og 19 eða 4% karlar. Ástæður fyrir 

svo ójöfnu kynjahlutfalli má rekja til þess að spurningalistinn var upphaflega sendur á 48 

konur og 2 karla og þessir aðilar beðnir um að áframsenda spurningalistann á aðila sem eru 

að versla barnafatnað, oftast eru það konur sem sjá um að versla barnafatnaðinn á 

heimilinu. 

 

Mynd 1 Hvort ertu karl eða kona? 

 

 

 

4% 

96% 

Hvort ertu karl eða kona? 

Karl

Kona
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9.3.1.1.1.2 Spurning 10 – Aldursdreifing 

Á mynd 2 má sjá að flestir þátttakendur eða 55% voru á aldursbilinu 26-35 eða 239 manns. 

Næst flestir, 28%, voru á aldrinum 36-45 ára eða 122 manns. Samanlagt gera þessir tveir 

hópar 361 manns, sem er afgerandi meirihluti svarenda. Næst voru það þátttakendur á 

aldrinum 18-25 ára sem voru 36 manns eða 8%, því næst 46-55 ára sem voru 29 eða 7% og 

fæstir voru á aldrinum 56-66 ára eða 2% sem gera 11 mans. Alls svöruðu 437 manns 

spurningunni 

 

Mynd 2 Á hvaða aldursbili ert þú? 

Á mynd 3 má sjá skiptingu þátttakenda eftir aldursflokkum og kyni. 

 

Mynd 3 Á hvaða aldursbili ert þú? með tilliti til kyns þátttakanda 
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55% 
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18‐25 ára 
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2% 1% 0% 0% 

8% 

52% 

27% 

6% 
2% 

Skipting þátttakenda eftir aldri og kyni 
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9.3.1.1.1.3 Spurning 11 - Búseta 

Á mynd 4 má sjá hvernig búseta þátttakenda skiptist, flestir þátttakendur eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða 71%, þeir þátttakendur sem eru búsettir á landsbyggðinni voru 

19% og 10% eru búsettir erlendis. Alls svöruðu 432 manns spurningunni. 

 

 

Mynd 4 Hvar býrð þú? 

9.3.1.1.1.4 Spurning 12 - Heildartekjur 

Á mynd 5 má sjá hvernig heildar mánaðartekjur þátttakenda skiptust en 25% þátttakenda 

eru með 801.000 eða hærri tekjur á mánuði, 23% þátttakenda eru með 601.000-800.000 á 

mánuði að jafnaði. Tæp 20% þátttakenda eru með 401.000-600.000 og 12% þátttakenda 

voru með 301.000-400.000, 8,5% þátttakenda voru með 151.000-300.000, 0,5% voru með 

tekjur undir 150.000. Þessari spurningu vildu rúm 6% ekki svara. Alls svöruðu 419 manns 

þessari spurningu. 

71% 

19% 

10% 

Hvar býrð þú? 

Á höfuðborgarsvæðinu

Á landsbyggðinni

Erlendis
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Mynd 5 Hverjar eru heildartekjur heimilisins á mánuði fyrir skatt? 

 

9.3.1.1.1.5 Spurning 13 – Hjúskaparstaða 

Á mynd 6 má sjá hjúskaparstöðu þátttakenda í rannsókninni hún skiptist þannig að 48% voru 

gift, 38% þátttakendanna voru í sambúð og einhleypir voru 14% þátttakenda. Alls svöruðu 

437 manns þessari spurningu. 

 

 

Mynd 6 Hver er hjúskaparstaða þín? 

 

1% 

9% 

12% 

21% 

25% 

26% 

6% 

Hverjar eru heildartekjur heimilisins? 

0-150.000

151.00- 300.000
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Vil ekki svara

14% 

38% 
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Hjúskaparstaða 
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Í sambúð

Gift/ur
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9.3.1.1.2 Markaðskönnun - spurningar 

9.3.1.1.2.1 Spurning 1 – Fjöldi barna 

Fyrsta spurning markaðskönnunarinnar var til þess að komast að því hvort að þátttakandinn 

ætti börn. Á mynd 7 sést að flestir svarenda eiga börn eða 86%. Af þeim sem tóku þátt eiga 

5% börn og ömmubörn, tæp 2% áttu uppkomin börn og rúm 2% voru barnshafandi eða áttu 

stjúpbörn. Hins vegar áttu 5% þátttakenda ekki börn. Alls svöruðu 437 manns þessari 

spurningu. 

 

 

Mynd 7 Átt þú börn? 

9.3.1.1.2.2 Spurning 2 – Hversu reglulega er barnafatnaður keyptur 

Mynd 8 sýnir að flestir þátttakenda versla barnafatnað á þriggja til sex mánaða fresti eða 

38% þar næst versla þátttakendur á eins til tveggja mánaða fresti eða 35%. Þessir tveir 

svarmöguleikar tákna langstærsta hluta svarenda í könnuninni eða 73% með öðrum orðum 

má segja að langflestir versla barnafatnað á eins til sex mánaða fresti. Hins vegar versla voru 

11% þátttakenda versla barnafatnað á sjö til níu mánaða fresti, 5% á tveggja til þriggja vikna 

fresti og aðeins 1% þátttakenda svöruðu að þeir versla barnafatnað vikulega. Af 

þátttakendum svöruðu 3% „Annað“ og dæmi um þau svör voru, óreglulega, eftir þörfum, 

þegar ég sé eitthvað fallegt eða þegar ég fer erlendis. Alls svöruðu 437 manns þessari 

spurningu. 

 

86% 

5% 

2% 

5% 

2% 

Átt þú börn? 

Já

Nei

Já uppkomin börn

Já uppkomin börn og barnabörn

Annað, barnshafandi/stjúpbarn
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Mynd 8 Hversu oft á ári verslar þú barnafatnað? 

9.3.1.1.2.3 Spurning 3 – Eyðsla í barnafatnað 

Á mynd 9 sést að 39% höfðu eytt 20.000 kr eða minna í barnafatnað síðustu 3 mánuði. Rúm 

31% höfðu eytt 21.000-40.000 kr og 16% 41.000-60.000 kr. Þessir þrír svarhópar tákna 

stærstan hluta svarenda í könnuninni eða 88% þ.e. fólk sem eyddi 60.000 kr eða undir 

síðustu þrjá mánuði í barnafatnað. Hins vegar sögðust 9% þátttakenda að þeir hefðu eytt 

151.000-200.000 kr í barnafatnað síðustu 3 mánuði og 0,7% þátttakenda eða 3 sögðust hafa 

eytt meira en 151.000 kr síðust 3 mánuði. Fimm þátttakendur svöruðu ekki þessari 

spurningu. Alls svöruðu 432 mann þessari spurningu. 

1% 

5% 

35% 

38% 

11% 
7% 

3% 

Hversu oft á ári verslar þú barnafatnað? 

Vikulega

Á tveggja til þriggja vikna
fresti

Eins til tveggja mánaða fresti

Þriggja til sex mánaða fresti

Sjö til níu mánaða fresti

Tíu til tólf mánaða fresti
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Mynd 9 Hvað telur þú þig hafa eytt miklum fjárhæðum í barnafatnað á síðustu 3 mánuðum? 

9.3.1.1.2.4 Spurning 4 – Hvaða verslun kemur fyrst upp í hugann? 

Í þessari spurning voru þátttakendur spurðir um hvaða verslun kæmi fyrst upp í huga þeirra 

þegar hugsað er um barnafatnað. Spurningin var höfð opin og þátttakendur hvattir til að 

skrifa það sem þeim dytti hug í auðan reit. Til að skýrsluhöfundur gæti unnið sem best með 

svörin skipti hann svörunum niður í eins fáa flokka og hægt var sem þó endaði í tuttugu og 

einum flokki. 

Skýrsluhöfundur skipti svörunum þannig að þær verslanir sem nefndar voru tvisvar sinnum 

og undir voru skilgreindar í flokkinn „Aðrar“. Eftirfarandi verslanir voru í flokknum „aðrar“ 

Ljósálfur, Ticket to Heaven, DC, Húfur sem hlæja, Macy’s, Gap, Abercrombie, Krúttbörn, Iana, 

Rumputuski, Brim, Baby Sam, Steinar Waage, Róló, Snúðar og Snældur, Fiðrildið, Beroma, 

Intersport, Sports Direct og Fífa. Það sem einnig var flokkað undir annað voru þeir sem tóku 

ekki afstöðu eða misskildu spurninguna. Margir þátttakendur nefndu Bandaríkin og fleiri lönd 

en skýrsluhöfundur ákvað að flokka þau svör undir USA/Útlönd. 

Mynd 10 sýnir að 27% datt H&M fyrst í hug þegar hugsað var um barnafatnað, þar á eftir 

voru 16% þátttakenda með Lindex og 10% með Hagkaup. Því næst var fyrsta 

sérvöruverslunin með barnafatnað name it með 9% þar a eftir Polarn O Pyret með 8%. Það 

eru því flestir þátttakendur sem dettur fyrst í hug verslanir í blönduðum rekstri með ódýrar 

vörur eða samtals 52% þátttakendanna, þegar þeir hugsað um barnafatnað. Af 

þátttakendum tóku 4% þátttakendanna ekki afstöðu eða misskildu spurninguna og voru 

flokkaðir undir „annað“. Alls svöruðu 437 manns spurningunni. 

40% 

31% 

16% 

9% 

3% 1% 

Hvað telur þú þig hafa eytt í barnafatnað  síðustu 3 
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Mynd 10 Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar um barnafatnað? 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Benetton

Ígló

Kátir krakkar

Zara

Debenhams

USA/Útlönd

Carters

Annað

Englabörn

Next

Aðrar

Polarn O Pyret

Name it

Hagkaup

Lindex

H&M

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

4% 

5% 

5% 

8% 

9% 

10% 

16% 

27% 

Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar 
um barnafatnað? 
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Mynd 11 Hvaða verslun kemur fyrst upp í huga þér, þegar þú hugsar um barnafatnað? Búsettir á Íslandi. 

9.3.1.1.2.5 Spurning 5 – Hvar verslaði viðkomandi síðast barnafatnað 

Spurningin var til að komast að því hvar þátttakandinn keypti síðast barnafatnað. Þessi 

spurningin var einnig höfð opin eins og spurningin á undan og þátttakendur hvattir til að 

skrifa það sem þeim dytti hug í auðan reit. Til að skýrsluhöfundar gæti unnið sem best úr 

svörunum skipti hann svörunum niður í eins fá flokka og hægt var sem þó endaði í tuttugu og 

sex flokkum. Skýrsluhöfundur skipti svörunum þannig að þær verslanir sem upp komu bara 

einu sinni voru skilgreindar í flokkinn „Aðrar“. Eftirfarandi verslanir voru í flokknum „aðrar“, 

Outfitters Nation, Sautján, Húfur sem hlæja, IANA, Krúttbörn, Children’s Place, dogma, Blika, 

Heildsölunni CU2, Skottur og Skæruliðar, Brim, Rumputuski, Outlet Korputorgi og Joe Boxer. 

Einnig skipti skýrsluhöfundur svörum sem hann flokkaði niður í stórvöruverslun, 

barnavöruverslun, sportverslun og útivistarverslun. Þær verslanir sem voru flokkaðar í 

„stórvöruverslun“ voru Nettó, Krónan, Fjarðakaup og Bónus, Hagkaup var í sér flokki. Þær 

verslanir sem flokkaðar voru í „barnavöruverslun“ voru Baby Sam, Fífa, Móðurást og Ólafía 

og Óliver. Þær verslanir sem flokkaðar voru í „sportverslun“ voru Útilíf, Intersport og Sports 

Direct. Þær verslanir sem flokkaðar voru í „útivistarverslun“ voru 66°Norður, Cintamani, 
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Ellingsen og Regatta. Allar verslanir sem nefndar voru sem voru á landsbyggðinni tilheyra 

flokknum „Á landsbyggðinni“. 

Á mynd 12 má sjá að flestir þátttakendur könnunarinnar versluðu síðast í verslun sem ekki er 

á Íslandi, H&M eða 15%, þar á eftir kom Hagkaup með 12% og svo Lindex með 11%. Þessar 

þrjár verslanir eiga það allar sameiginlegt að vera með lágt verð og vera í blönduðum rekstri. 

Þar á eftir kom Next með 7% og því næst Englabörn með 6% sem er með mesta hlutfall 

svarenda af sérvöruverslununum með barnafatnað og þar á eftir name it með 6%. Aðrar 

verslanir voru með undir fjórum prósentum eins og sjá má á mynd 12. Alls svöruðu 437 

manns þessari spurningu. 

 

Mynd 12 Hvar verslaðir þú síðast barnafatnað? 
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Skýrsluhöfundur ákvað einnig að krosskeyra spurningu með bakgrunnsbreytunni „búseta“. 

Til þess að kanna hvar þeir sem voru búsettir á Íslandi versluðu síðast. Eins og sjá má á mynd 

13 versluðu flestir þátttakenda búsettir á Íslandi í Hagkaup og Lindex eða 13% í hvorri verslun 

fyrir sig, þar á eftir kom H&M með 11%, þar á eftir kom Next með 8% og því næst name it. 

Stærstu verslanirnar með hagstæðasta verðið fá mestu verslunina samkvæmt könnuninni 

sem skýrsluhöfundur gerði. Það kom skýrsluhöfundi mjög á óvart að 11% af þeim sem 

búsettir eru á Íslandi, höfðu síðast átt viðskipti við H&M 

 

Mynd 13 Hvar verslaðir þú síðast barnafatnað? Með tilliti til búsetu á Íslandi 
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9.3.1.1.2.6 Spurning 6 - Hvaða atriði skipta mestu máli þegar kaup á barnafatnaði eru ákveðin 

Spurning sex fól í sér 16 undirspurningar. Markmið hennar var að kanna hvaða atriði skiptu 

helst máli þegar kaupendur eru að kaupa barnafatnað. 

 

9.3.1.1.2.6.1 Spurningar 6.1, 6.2 og 6.3  

Fyrstu þrjár spurningarnar voru um útlit á barnafatnaði, spurt var hversu litlu eða miklu máli 

ákveðin atriði skiptu þegar barnafatnaður er keyptur að hann sé fallegur, litríkur og/eða 

litlaus. 

Á mynd 14 má sjá að það skipti þátttakenda mjög miklu og/eða frekar miklu máli að fatnaður 

sé fallegur þar sem 99% þátttakenda völdu þann möguleika. 

Á sömu mynd að 41% þátttakenda skiptir frekar miklu máli að barnafatnaður sé litríkur. Í 

37% tilfella svöruðu þátttakendur að það skipti þá „hvorki né“ og 16% að það skipti þá mjög 

miklu máli. 

Þegar spurt var um hversu litlu eða miklu máli skiptir að barnafatnaðurinn væri látlaust 

svöruðu rúmlega helmingurinn eða 58% „hvorki né“, 13% þátttakenda skipta frekar litlu máli 

að fatnaðurinn sé látlaus og einnig 13% þátttakenda frekar miklu máli. 12% svarenda 

þessarar spurningar skipti þá mjög litlu máli að barnafatnaðurinn væri látlaus. Alls svöruðu 

435 manns spurningunni sem varðaði hversu miklu eða litlu máli skiptir að fatnaðurinn sé 

fallegur, 432 manns svöruðu hvað varðar að fatnaðurinn sé litríkur en einungis 421 manns 

svöruðu spurningunni um hversu miklu eða litlu máli að skipti að fatnaðurinn væri að hann 

væri látlaus. 
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Mynd 14 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? 

[Að fatnaðurinn sé fallegur] [Að fatnaðurinn sé litríkur] [Að fatnaðurinn sé látlaus] 

9.3.1.1.2.6.2 Spurningar 6.4 og 6.5 

Í þessum spurningum var spurt um hversu litlu eða miklu máli skipti að fatnaðurinn sé vel 

saumaður og ekki úr gerviefni. Á mynd 15 má sjá að 46% þátttakenda svara að það skipti þá 

frekar miklu máli og 40% að það skipta þá mjög miklu máli að fatnaðurinn sé vel saumaður, 

þessar upplýsingar gefa það til kynna að flestir vilja að fatnaðurinn sé vel saumaður eða 86% 

en 12% svöruðu „hvorki né“. 

Þegar spurt var út í hvort að það skipti miklu eða litlu máli að fatnaðurinn væri ekki úr 

gerviefni voru flestir eða 33% þátttakenda sem svöruðu „ hvorki né“. 30% þátttakenda skipti 

það hinsvegar frekar miklu og 29% mjög miklu máli að fatnaðurinn væri ekki úr gerviefni. Alls 

svöruðu 434 manns báðum þessum spurningum. 
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Mynd 15 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að fatnaðurinn sé vel saumaður] 

[Að fatnaðurinn sé ekki úr gerviefni] 

9.3.1.1.2.6.3 Spurningar 6.6, 6.7 og 6.8 

Í spurningu 6.6 var spurt um hversu miklu eða litlu máli það skipti þátttakendur að 

fatnaðurinn héldi sér eftir þvott, í spurningu 6.7 hversu miklu eða litlu máli það skipti að 

fatnaðurinn endist yfir þann tíma sem barnið getur nýtt hann sökum þroska og í spurningu 

6.8 var spurt um hversu litlu eða miklu máli það skipti að fatnaðurinn væri ekki heftandi í 

leik. 

Eins og sést á mynd 16 þá skiptir það þátttakendur mjög og frekar miklu máli að fatnaðurinn 

héldi sér í þvotti, endist yfir þann tíma sem barn passar í fatnaðinn og að hann sé ekki 

heftandi í leik. 61% þátttakenda svöruðu að það skipti þá mjög miklu máli að þvotturinn héldi 

sér eftir þvott og 34% að það skipti þá frekar miklu máli. Þegar horft er á hvernig 

þátttakendur svöruðu spurningu 6.7 þegar spurt var um endingu á fatnaði voru 48% 

þátttakenda sem svöruðu að það skipti þá mjög miklu máli að fatnaðurinn endist þann tíma 

sem barnið nýtti hann og 38% svöruðu að það skipti þá frekar miklu máli. Aðeins 12% 

svöruðu að það skipti hvorki né. Í spurning 6.8 voru langflestir þátttakendur sem svöruðu að 

það skipti mjög mikli máli að fatnaðurinn væri ekki heftandi í leik eða 70% þar á eftir svöruðu 

27% svarenda að það skipti frekar miklu máli að fatnaðurinn væri ekki heftandi í leik. Á mynd 

16 sést vel greinileg fylgni á milli svara á meðal þessara þriggja spurninga. 

Alls svöruðu 434 manns spurningu 6.6 og 6.8 en 435 manns svöruðu spurningunni um 

endingu fatnaðarins, spurningu 6.7. 
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Mynd 16 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? 

[Að fatnaðurinn haldi sér eins eftir þvott] 

[Að fatnaðurinn endist fram yfir þann tíma sem barnið getur nýtt hann sökum þroska] 

[Að fatnaðurinn sé ekki heftandi í leik] 

 

9.3.1.1.2.6.4 Spurningar 6.9 

Í þessari spurningu var spurt um hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atrið þegar 

barnafatnaður er keyptur. Eins og sjá má á mynd 17 þá svara 52% þátttakenda að verð á 

fatnaði skipti mjög miklu og 37% segja að verð skipti frekar miklu máli þegar hann er keyptur. 

8% svöruðu því að það skipti þá „hvorki né“ og 2% svöruðu að verð skipti þá frekar litlu máli, 

1% svaraði „mjög litlu“. Alls svöruðu 432 manns þessari spurningu. 
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Mynd 17 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Verðið á fatnaðinum] 

 

Á mynd 18 má sjá svör þátttakenda út frá spurningunni hversu miklu eða litlu máli skiptir 

verð á fatnaði út frá tekjum. 

 

 

Mynd 18 Hversu litlu eða miklu máli skiptir þig verð á barnafatnaði? Með tilliti til heildartekna. 

9.3.1.1.2.6.5 Spurning 6.10 

Í spurningu 6 var spurt um hve miklu eða litlu máli skipti að vörumerkið væri þekkt. Á mynd 

19 má sjá að flestir þátttakendur eða 36% svöruðu því að það skipti þá mjög litlu máli, 35% 

svöruðu „hvorki né“ og 19% svöruðu að þá skipti þá frekar litlu máli. 7% þátttakenda svöruðu 

að það skipti þá frekar miklu máli að vörumerkið á fatnaðinum sé þekkt og 2% skipti það 
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mjög miklu máli, einn þátttakenda svaraði „veit ekki“. Alls svöruðu 428 manns þessari 

spurningu. 

 

 
Mynd 19 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að vörumerkið sé þekkt] 

 

Skýrsluhöfundur krosskeyrði spurninguna um hvort það skipti máli að vörumerkið sé þekkt 

við tekjur heimilisins. Á mynd 20 má sjá að það skipti þá þátttakendur minna máli að 

vörumerki væri þekki sem voru með heildar tekjur 400.000 kr og lægri 
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Mynd 20 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að vörumerkið sé þekkt] með tilliti til tekna 

 

9.3.1.1.2.6.6 Spurning 6.11  

Alls svöruðu 427 manns spurningunni um vöruúrval verslunar, hversu litlu eða miklu máli 

það skiptir viðkomandi þegar hann kaupir barnafatnað. Flestir eða 35% þátttakendanna 

svöruðu að vöruúrval skipti þá frekar miklu máli en 30% svöruðu „hvorki né“ og 17% 

þátttakenda sögðu vöruúrval verslunar skipta mjög miklu máli. 10 % og 9% þátttakanda 

sögðu að vöruúrval skipti þá frekar eða mjög litlu máli. Einn þátttakandi eða 0,2% svaraði 

„veit ekki“. 
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Mynd 21 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Vöruúrval verslunarinnar] 

 

9.3.1.1.2.6.7 Spurning 6.12 

Markmið með spurningu 6.12 var að kanna hversu litlu eða miklu máli það skipti 

þátttakandann að þjónusta í verslun sé góð. Á mynd 21 má sjá að þátttakendum finnst  

þjónusta í verslun skipta frekar miklu máli eða 40% og mjög miklu 26%. 22% svöruðu „hvorki 

né“. Tæp 9% þátttakenda fannst þjónusta í verslun skipta þá frekar litlu máli og 4% mjög litlu 

máli. Einn þátttakandi svaraði „veit ekki“. Alls svöruðu 432 manns þessari spurningu. 

 

 
Mynd 22 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að þjónusta í verslun sé góð] 
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9.3.1.1.2.6.8 Spurning 6.13 

Í spurningu 6.13 var spurt um hversu miklu eða litlu máli það skipti að barnaaðstaða fyrir 

barnið væri fyrir hendi í versluninni, t.d að það væri barnahorn. Á mynd 23 má sjá að flestir 

þátttakendanna svöruðu „hvorki né“ eða 40%. Þar á eftir voru 21% svarenda sem svöruðu að 

þá skipti mjög litlu máli fyrir þá þegar þeir fara og kaupa barnafatnað, má þá draga þá 

ályktun að þessi hópur fari einn að versla, taki ekki börnin með í verslunarleiðangur. 16% 

þátttakenda skiptir frekar miklu máli og einnig 16% frekar litlu að það sé aðstaða fyrir barnið 

í versluninni, aðeins 6% þátttakenda svöruðu að það skipti þá mjög miklu máli að það væri 

aðstaða fyrir barnið í versluninni. Það er því ekki nema 22% þátttakenda sem barnahorn 

skiptir frekar miklu og mjög miklu máli, þetta eru áhugaverðar tölur fyrir Káta krakka. Fjórir 

eða 1% þátttakenda svöruðu „veit ekki“ við þessari spurningu. Alls svöruðu 429 manns 

þessari spurningu.  

 

 

 

 
Mynd 23 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að það sé aðstaða fyrir barnið í versluninni (t.d 

barnahorn)] 

 

9.3.1.1.2.6.9 Spurning 6.14 

Þessi spurning átti að kanna hversu miklu eða litlu máli það skipti þátttakendur að hafa 

margar verslanir á tiltölulega litlu svæði. Líkt og sést á mynd 24 þá svöruðu flestir þessari 

spurningu með „hvorki né“ eða 41% þátttakendanna. 19% svöruðu að það skipti þá frekar 
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miklu en 17% mjög litlu máli og 16% að það skipti þá frekar litlu máli að það væru margar 

verslanir á tiltölulega litlu svæði. Það skipti 5% þátttakenda mjög miklu máli að margar 

verslanir væru á tiltölulega litlu svæði, 2% svöruðu „veit ekki“. Alls svöruðu 429 manns 

þessari spurningu. 

 
Mynd 24 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að það séu margar verslanir á tiltölulega litlu 

svæði] 

 

9.3.1.1.2.6.10 Spurning 6.15 

Spurning 6.15 kannaði hversu miklu eða litlu máli opnunartími verslana skipti þátttakendur. 

Það kom skýrsluhöfundi á óvart að flestir þátttakendur svöruðu þessari spurningu „hvorki 

né“ eða 33%, eins og sést á mynd 25. 31% þátttakenda svöruðu að opnunartími verslana 

skipti þá frekar miklu mál en 15% frekar litlu og 12% mjög litlu máli. Opnunartími verslana 

skipti 9% þátttakanda mjög miklu máli, 0,5% svöruðu „veit ekki“. Alls svöruðu 430 manns 

þessari spurningu.  
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Mynd 25 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Opnunartími verslana] 

 

9.3.1.1.2.6.11 Spurning 6.16 

Spurning 6.16 var síðasta undir spurningin sem tilheyrði spurningu 6. Þar var spurt hversu 

miklu eða litlu máli það skipti þátttakendur að hægt væri að skoða og kaupa fatnað á netinu. 

Á mynd 26 má sjá að flestir þátttakendur eða 33% svöruðu að það skipti þá frekar miklu máli 

að hægt væri að skoða og kaup fatnað á netinu og 16% mjög miklu. Samtals eru þetta tæpur 

helmingur þátttakenda eða 49% sem vill geta skoða og keypt barnafatnað á netinu. Þessar 

niðurstöður ýta undir þann grun skýrsluhöfundar að neytendur vilja geta verslað á netinu, 

eða í það minnsta skoðað á netinu áður en farið er í verslun og endanleg ákvörðun um kaup 

tekin. Aðeins örfáar verslanir erum með netsíðu þar sem hægt er að skoða allan fatnað og 

ganga frá kaupum, einungis ein af stærri barnafataverslununum er með vefsíðu sem uppfyllir 

þessi skilyrði, Ígló. 28% þátttakendanna svöruðu „hvorki né“, 13% svöruðu að það skipti þá 

mjög litlu máli og 8% frekar litlu máli, 1% þátttakendanna svöruðu „veit ekki“. Alls svöruðu 

431 manns þessari spurningu. 
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Mynd 26 Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirtalin atriði þegar þú kaupir barnafatnað? [Að hægt sé að skoða og kaupa fatnaðinn á 

netinu] 

 

9.3.1.1.2.7 Spurning 7 

Spurning sjö var með það markmið að kanna hvernig þátttakandinn verslar. Spurningin var: 

„Hvernig verslar þú?„ Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig“ fimm undir 

spurningar fylgdu með spurningunni. 

 

9.3.1.1.2.7.1 Spurning 7.1 

Með þessari spurningu vildi skýrsluhöfundur kanna hve oft þátttakandinn aflaði sér 

upplýsinga um fatnaðinn fyrir kaup. Á mynd 27 má sjá dreifingu svaranna, af þeim 437 

manns sem svöruðu þessari spurningu voru jafnmargir sem svöruðu „oft“ og „sjaldan“ eða 

35%, þar á eftir voru 18% sem svöruðu að þeir gerðu það stundum og 5% svöruðu að þeir 

gerðu það alltaf. Það voru 7% þátttakenda sem svöruðu að þeir leituðu aldrei upplýsinga um 

fatnað fyrir kaup. 
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Mynd 27 Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig, Afla upplýsinga um fatnaðinn fyrir kaup 

 

9.3.1.1.2.7.2 Spurning 7.2 

Í þessari spurningu var leitast eftir að kanna hve oft eða sjaldan þátttakandinn aflaði sér 

upplýsinga um verð á barnafatnaði fyrir kaup. Það sést vel á mynd 28 að flestir eða 39% 

þátttakenda sem svöruðu að þeir gerðu það oft en 22% sjaldan. 19% þátttakenda fullyrtu að 

þeir öfluðu sér alltaf upplýsingar um verð, 15% svöruðu stundum og 5% aldri. Alls svöruðu 

437 manns þessari spurningu. 

 

 
Mynd 28 Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig, Afla upplýsinga um verð á fatnaðinum fyrir kaup 
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9.3.1.1.2.7.3 Spurning 7.3 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hve oft eða sjaldan þeir leituðu eftir 

hagstæðasta verðinu áður en þeir keyptu fatnað. Á mynd 29 má sjá að tæplega helmingur 

þátttakenda leitar eftir hagstæðasta verðinu. 21% svara að þeir geri það sjaldan en 17% 

stundum, 12% fullyrða að þeir leiti alltaf eftir hagstæðasta verðinu áður en þeir kaupa fatnað 

en 3% segjast aldrei gera það. Alls svöruðu 437 manns þessari spurningu. 

 

 

 
Mynd 29 Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig, leita eftir hagstæðasta verðinu áður fatnaðurinn er keyptur 

 

9.3.1.1.2.7.4 Spurning 7.4 

Markmiðið með spurningu 7.4 var að kanna hve oft eða sjaldan þátttakendur bera saman 

vörur og verð áður en þeir framkvæma kaupin. 44% þátttakenda svöruðu að þeir gerðu það 

oft en 23% sjaldan. 16% sögðust gera það stundum og 13% fullyrtu að þeir gerðu það alltaf, 

5% svöruðu að þeir gerðu það aldrei. Alls svöruðu 437 manns þessari spurningu. 
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Mynd 30 Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig, Ber saman vörur og verð áður en kaupin fara fram 

 

9.3.1.1.2.7.5 Spurning 7.5 

Þessi spurning lagði upp með að kanna hvort auglýsingar hefðu einhver áhrif á kaup 

þátttakenda. Samkvæmt mynd 31 þá svara flestir eða 38% þátttakenda að auglýsingar hafa 

sjaldan áhrif á kaupin, þar á eftir svara 25% þátttakenda að auglýsingar hafa stundum áhrif 

og 22% oft. 12% fullyrða að auglýsingar hafa aldrei áhrif á kaup þeirra en 3% fullyrða að þær 

hafa alltaf áhrif. Alls svöruðu 437 manns þessari spurningu. 

 
Mynd 31 Hve oft eða sjaldan eiga eftirfarandi atriði við þig, Auglýsingar hafa áhrif á kaupin 
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9.3.1.1.2.8 Spurning 8  

Í spurningu 8 voru sjö undir spurningar. Markmiðið með þeim var að kanna hvar þátttakandi 

verslaði helst barnafatnað sem og staðsetningu verslunar. Alls svöruðu 437 manns öllum sjö 

undir spurningunum. 

 

9.3.1.1.2.9 Spurning 8.1 

Fyrst var spurt um Kringluna, þátttakandinn átti að svara hve oft eða sjaldan hann verslaði 

þar. Á mynd 32 má sjá að 40% þátttakenda segist versla oft í Kringlunni, 26% stundum og 

23% sjaldan. 9% fullyrða að þeir versli aldrei í Kringlunni en 2% alltaf. 

 

 
Mynd 32 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Kringlunni 

 

 

9.3.1.1.2.9.1 Spurning 8.2 

Í þessari spurningu var spurt út hve oft eða sjaldan þátttakendur versluðu í Smáralind. Á 

mynd 33 má sjá að 45% þátttakenda segjast versla oft í Smáralind og 26% stundum, 17% 

þátttakenda segjast versla sjaldan í Smáralind, 10% fullyrða að þeir versli aldrei í Smáralind 

en 2% alltaf. 
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Mynd 33 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Smáralind 

9.3.1.1.2.9.2 Spurning 8.3 

Spurning 8.3 snéri að verslun þátttakenda á Laugaveginum og nágrenni hans. Það kom 

skýrsluhöfundi mjög á óvart hversu hátt hlutfall þátttakenda könnunarinnar svöruðu að þeir 

versluðu aldrei eða sjaldan á Laugaveginum saman lagt voru það 78% af þátttakenda sem 

svöruðu í þá veru. Þegar mynd 34 er skoðuð þá voru 44% þátttakenda sem svöruðu að þeir 

versluðu aldrei á Lagarveginum og nágrenni hans og 34% versla þar sjaldan. 18% 

þátttakendanna svöruðu að þeir versluðu þar stundum og einungis 4% oft. Þess má geta að 

enginn þátttakandi svaraði „alltaf“. 

 

 
Mynd 34 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Laugaveginum og nágrenni 
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9.3.1.1.2.9.3 Mynd 8.4 

Í spurning 8.4 voru þátttakendur spurðir hvort þeir versluðu oft eða sjaldan í Skeifunni og 

nágrenni. Á mynd 35 má sjá að 31% þátttakenda svara að þeir versla sjaldan í grennd við 

Skeifuna og 29% fullyrða að þeir gera það aldrei. Það er því mjög hátt hlutfall eða 60% 

þátttakenda sem svara því að þeir versli aldrei eða sjaldan í Skeifunni og nágrenni. Þessi 

niðurstaða bendir til þess að Skeifan og nágrenni sé ekki góður kostur til að vera með 

barnafataverslun sem kemur sér ekki vel fyrir verslunina Káta krakka þar sem hún er staðsett 

í Skeifunni. 28% þátttakenda svöruðu því að þeir versluðu stundum á þessu svæði en 

einungis fimm manns eða 1% fullyrtu að þeir versluðu „alltaf“ á þessu svæði. 

 

 
Mynd 35 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Skeifunni og nágrenni 

 

Á mynd 36 má sjá heildar mynd af því hverju þátttakendurnir svöruðu hvað varðar 

staðsetningarnar Kringluna, Smáralind, Laugaveg og nágrenni og svo Skeifuna og nágrenni. 
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Mynd 36 Hvar verslar þú? 

 

9.3.1.1.2.9.4 Spurning 8.5 

Markmiðið með spurningu 8.5 var að kanna hve oft eða sjaldan þátttakendur versluðu í 

sjálfstæðum barnafataverslunum, þá var átt við það verslanir sem eru einungis með 

barnafatnað til sölu, ekki blandaðar verslanirnar sem selja bæði fullorðins- og barnafatnað. 

Mynd 37 sýnir svara 33% þátttakenda verslar stundum í sjálfstæðum barnafataverslunum og 

24% svara að þeir geri það oft. 23% þátttakenda svöruðu þessari spurningu „sjaldan“ og 

frekar hátt hlutfall eða 19% þátttakenda fullyrtu að þeir versli aldrei í sjálfstæðum 

barnafataverslunum. Fjórir þátttakendur svöruðu því að þeir versluðu alltaf í sjálfstæðum 

barnafataverslunum eða 1%. 
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Mynd 37 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Sjálfstæðum barnafataverslunum 

 

9.3.1.1.2.9.5 Spurning 8.6. 

Þessi spurning kannaði hve oft eða sjaldan þátttakendur versluðu á landsbyggðinni. Ekki kom 

á óvart að 53% þátttakenda svöruðu að þeir versluðu aldrei á landsbyggðinni eins og sjá má á 

mynd 38. 19% þátttakenda versla stundum á landsbyggðinni og 16% sjaldan, 11,% 

þátttakendanna versla oft á landsbyggðinni. Þrír þátttakendur svöruðu að þeir versluðu alltaf 

á landsbyggðinni eða 1% af þeim sem svöruðu könnuninni. 

 

 
Mynd 38 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Á landsbyggðinni 
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Skýrsluhöfundur ákvað að krosskeyra þessa spurningu við breytuna „búseta“. Á mynd 39 má 

sjá hvernig þátttakendur svöruðu því hvort þeir versluðu á landsbyggðinni út frá því hvar þeir 

eru búsettir, það sem kemur helst á óvart eru að 4% sem búsettir eru á landsbyggðinni 

segjast aldrei versla barnafatnað þar og önnur 4% svara „sjaldan“. Ekki kom á óvart að 81,9% 

þátttakenda búsettir á höfuðborgarsvæðinu sögðust aldrei versla barnafatnað á 

landsbyggðinni. 

 

 
Mynd 39 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Á landsbyggðinni með tilliti til breytunnar „búseta“ 

 

9.3.1.1.2.9.6 Spurning 8.7 

Þessi spurning var með það markmið að kanna hvort þátttakandinn verslaði erlendis. Á mynd 

40 má sjá að 43% þátttakenda versla oft erlendis og 22% stundum. 14% þátttakenda svaraði 

þessari spurningu að þeir versluðu sjaldan erlendis og 8% aldrei. 13% þátttakenda fullyrtu að 

þeir versluðu alltaf erlendis. 
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Mynd 40 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Erlendis 

 

Skýrsluhöfundur ákvað einnig að krosskeyra þessa spurningu við „búsetu“. Eins og sjá má á 

mynd 41 þá eru 39% þeirra sem svöruðu að þeir versluðu alltaf erlendis búsettir þar. Það 

sem kemur helst á óvart er að 58% þeirra sem svöruðu að þeir versluðu alltaf erlendis eru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 

 

 
Mynd 41 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Erlendis með tilliti til „búsetu“ 
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9.3.1.1.2.9.7 Spurning 8.8 

Síðasta almenna spurningin kannaði hvort að þátttakendur væru að versla á netinu. Það má 

sjá á mynd 42 að 30% þátttakenda versla aldrei á netinu. 25% þátttakendanna segjast versla 

barnafatnað stundum á netinu en þar á eftir eru 22% sem svarar „sjaldan“. 21% þátttakenda 

segjast versla oft á netinu og 2% fullyrða að þeir gera það alltaf. 

 

 

 
Mynd 42 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar) Á netinu. 

 

Skýrsluhöfund langaði til að bera saman spurningarnar hversu litlu eða miklu máli skipta 

þátttakenda að hægt væri að skoða og kaupa fatnaðinn á netinu og spurninguna hvar verslar 

þú helst, á netinu? 

Af þeim sem segjast versla allt á netinu, segjast 44% þeirra það skipta sig miklu máli að hægt 

sé að skoða og kaupa fatnað á netinu en 34% af þeim sem segjast versla oft á netinu. Hlutfall 

þeirra sem versla oft á netinu 42% þátttakenda skiptir þá „frekar miklu máli“ að hægt sé að 

skoða og kaupa fatnað á netinu. Það sem stingur svolítið í stúf á þessari mynd er að hluti af 

þeim sem segist aldrei versla á netinu eða 24% af þeim segir að það skipti sig samt frekar 

miklu máli að hægt sé að skoða og kaupa fatnað á netinu. 
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Mynd 43 Hvar verslar þú helst barnafatnað? (staðsetning verslunar). Á netinu með tilliti til þess hversu miklu eða litlu máli skiptir að hægt 

sé að skoða og kaupa fatnað á netinu  
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