
Viðskiptadeild 

 Viðskipta- og raunvísindasvið 

BS ritgerð í viðskiptafræði – LOK 2106 

Leiðbeinandi: Guðmundur Magnússon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smásölurekstur raftækja á 

upplýsingatæknisviði – hagkvæmni og 

framtíð. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maí 2014 

Snorri B. Arnar  



ii  
 

140874-3299 

 

Skóli Háskólinn á Akureyri 

Deild Viðskipta – og 

raunvísindadeild 

Fag Lokaverkefni 2106 – LOK 

2106 

Heiti Verkefnis Smásölurekstur raftækja á 

upplýsingatæknisviði – 

hagkvæmni og framtíð. 

 

Verktími janúar – maí 2014. 

Heiti stofnunar Háskólinn á Akureyri 

Nemandi Snorri B. Arnar 

Leiðbeinandi Guðmundur Magnússon 

Upplag Eitt prentað eintak og eitt 

rafrænt eintak 

Blaðsíðufjöldi 83 

Fjöldi viðauka 5 

Útgáfa og notkunarréttur Frjáls með viðeigandi tilvísun 

 

 



iii  
 

Yfirlýsing. 

Ég lýsi því yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin 

rannsóknar. 

 

 

---------------------------------------- 

Snorri B. Arnar. 

 

 

 

 

Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til námsmats í námskeiðinu 

LOK2106. 

 

 

---------------------------------------- 

Guðmundur Magnússon, prófessor. 

 

 

 

 

 

 

 



iv  
 

Abstract. 

The purpose of this assignment is to view the development, which is taking place within the 

field of retail in the information technology sector and especially the impact of increased 

competition from so called online shops in this regard. An effort is therefore made to look at 

material and educational articles on this subject from past years and try to conclude from that 

and put forth possible answers and what a profitable operations models might include. To 

acheive this a small survey is done in order to obtain views from people working in this 

industry of the market, especially senior staff, but also regular employees.  

The structure of the thesis starts with an introduction and definitions and then an academic 

section on retail. Then there is a marketing analysis and the previously mentioned survey 

among those who work in the field and it‘s conclusions. Then there is a section on profitable 

structure for retail industry in which suggestions are made in that regard and thoughts 

presented on the future of retail. Next there is a section on the current situation in Iceland in 

the field with references to media coverage and other material and a future vision is presented. 

The thesis then ends with it‘s concluding remarks.  

Keywords: retail, economical, information technology, marketing analysis and internet.  
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Útdráttur.  

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða þá þróun sem að er að eiga sér stað í smásölu á 

upplýsingatæknisviði og sérstaklega áhrif aukinnar samkeppni frá svokölluðum netverslunum 

í því sambandi. Í því skyni eru fræðigreinar og fræðibækur á þessu sviði frá liðnum árum 

rýndar og ákveðnar ályktanir dregnar út frá því og hugsanleg mótsvör sett fram um hvað 

hagkvæm rekstrarlíkön gætu falið í sér. Í þessu skyni er jafnframt framkvæmd stutt könnun til 

að leita eftir sjónarmiðum aðila sem starfa á þessum markaði hérlendis og þá aðallega álit 

stjórnenda fyrirtækja en einnig starfsmanna þeirra.  

Er uppbygging verkefnisins með þeim hætti að það byrjar á inngangi og skilgreiningum en 

síðan fer á eftir fræðilegur hluti um smásölurekstur. Því næst er farið í markaðsgreiningu og 

áður nefnda markaðsrannsókn meðal þeirra sem starfa á þessu sviði og niðurstöður hennar 

dregnar saman. Síðan er farið í hagkvæma uppbyggingu smásölurekstrar og reynt að skoða 

hvað gæti talist heppilegt í því sambandi og þar næst velt upp vangaveltum um framtíð 

smásölurekstrar. Því næst er staðan í dag hér á landi skoðuð með vísun í fréttaflutning og 

önnur gögn og velt upp ákveðinni framtíðarsýn. Endar verkefnið síðan á lokaorðum.  

Lykilorð: smásala, hagkvæmni, upplýsingatækni, markaðsgreining og internet.  
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1. Inngangur. 

Árið 2014 er áætlað að sala á internetinu í heiminum muni aukast um 18,3 %, sem sýnir þá 

gríðarlegu aukningu sem á sér stað á þessu sviði á liðnum árum (Pitney Bowes – Changing 

the Shape of Retail Worldwide). Í greininni „Competiton in the Computer Industry: Online 

Versus Retail“, frá 2001 er vísað í könnun Boston Consulting Group frá 1998, þar sem kemur 

fram að tölvubúnaður sé mest seldi vöruflokkurinn á internetinu og að fyrirtæki í 

upplýsingatækniðnaði á borð við Gateway og Dell hafi aukið til muna sölu á internetinu. Í 

greininni kemur einnig fram að árið 1995 sögðust tveir þriðju aðspurðra hafa keypt tölvu í 

verslun en aðeins 57 % árið 1998, sem sýnir töluverða minnkun. Er þetta langur vegur frá 

upphafi verslunar og sýnir að við höfum náð langt á þessu sviði, sem þó hefur ávallt nýtt sér 

nýjungar sem bjóðast inn á milli og má sem dæmi um það nefna fyrstu sjálfsafgreiðsluna í 

Bandaríkjunum 1915 og fyrstu alvöru stórverslunina í Frakklandi 1852.  

Sýna þessar tölur þá þróun sem hefur átt sér stað á síðustu árum varðandi mikla aukningu í 

viðskiptum á internetinu og fjölgun svokallaðra netverslana. Er nú svo komið að þessar 

verslanir eru að verða meðal helstu samkeppnis aðila hefðbundinna verslana á heimsvíu og 

notast sífellt fleiri neytendur við þessa aðferð við kaup sín á vörum og jafnvel þjónustu. Er því 

nauðsynlegt fyrir smásölufyrirtæki, sem hyggjast ná árangri í starfi sínu að vera meðvituð um 

þessa þróun og reyna að nýta sér hana sínum fyrirtækjum til framdráttar ef hægt er. Þetta geta 

þau einna helst gert með því að nýta sér þessa tækni með að hafa sína eigin netverslun 

samhliða hefðbundnum verslunum en einnig með öðrum og hefðbundnari hætti á borð við 

aukna hagkvæmni í rekstri sínum, aukinni meðvitund um hvaða er nýtt og vinsælt á markaði á 

hverjum tíma og öðrum slíkum atriðum sem geta stuðlað að velgengni þeirra og auknum 

hagnaði.  

 

Eftirfarandi er rannsóknarspurning þessa verkefnis;  

Rannsóknarspurning: Hver er hagkvæm uppsetning smásölureksturs á upplýsingatæknisviði, 

helstu áskoranir og framtíðarsýn?  
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2. Upplýsingatæknigeirinn hérlendis. 

Hér á landi, sem og í öðrum löndum, er upplýsingatæknigeirinn atvinnugrein.  

2.1. Skilgreining upplýsingatækni.  

Samkvæmt vefnum mennta.hi.is er hugtakið upplýsingatækni skilgreint með eftirfarandi 

hætti;  

„Það að beita viðeigandi tækni við upplýsingavinnslu. Með tækni er átt við 

tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni.“ 

    (Sólveig Jakobsdóttir).  

2.2. Upplýsingatæknigeirinn á Íslandi.  

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands starfa þónokkur fyrirtæki á upplýsingatækni sviði hér á 

landi og kemur þar fram að í smásölu á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum 

starfa 55 fyrirtæki, 5 fyrirtæki starfa í smásölu á fjarskiptabúnaði í sérverslunum og 6 

fyrirtæki starfa í smásölu á hljóð – og myndbandsbúnaði í sérverslunum (Hagstofa Íslands). 

Eru stærstu fyrirtækin á þessu sviði hérlendis Vodafone, Síminn, Advania, Nýherji og Opin 

kerfi auk fjölmargra minni fyrirtækja (Já.is ). 

Er því mikil flóra fyrirtækja sem starfar á þessu sviði hér á landi og hafa þessi fyrirtæki yfir 

miklum fjölda starfsfólks að ráða, sem eykur reynslu okkar á þessu sviði með störfum sínum í 

þágu þeirra fyrirtækja sem það starfar hjá.  
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3. Fræðilegur hluti.  

3.1. Skilgreining smásölurekstrar. 

Smásölurekstur er tegund eða flokkur viðskipta aðgerða sem bæta virði við þær vörur og 

þjónustu sem seldar eru neytendum fyrir þeirra eigin eða fjölskylduþarfir. Á þetta bæði við 

um vörur og einnig þjónustu á borð við gistingu og klippingu og getur bæði átt sér stað í 

verslunum sem og á internetinu (Levy og Weitz, (2012), bls. 6).  

Eins og oft er með skilgreiningar eru þær ekki einhlítar og samkvæmt orðabók Oxford á 

netinu er smásölurekstur skilgreindur með eftirfarandi hætti; sala á vörum til almennings í 

tiltölulega litlum einingum til notkunar eða neyslu frekar en endursölu (Oxford Dictionaries 

(e.d). Retail).  

Smásala er því lykil þáttur í aðfangakeðjunni sem tengir saman framleiðendur og neytendur 

og kaupa smásalar vörur sínar ýmist af heildsölum eða af framleiðendum beint. Er 

smásölurekstur nauðsynlegur að mörgu leyti fyrir neytendur þar sem hann veitir ákveðið 

vöruúrval sem neytendur geta gengið að vísu, nær fram ákveðnum magninnkaupum frá 

framleiðendum eða heildsölum sem neytendur myndu ekki ná vegna smæðar, heldur 

vörulager til að vara sé fyrir hendi á hverjum tíma og veitir ákveðna þjónustu sem getur birst í 

margvíslegri mynd. Til dæmis með þekkingu á vörunni eða aðstoð við uppsetningu, notkun 

og þjónustu hennar og á síðasti þátturinn sér í lagi við varðandi vörur á upplýsingatæknisviði 

(Levy og Weitz, (2012), bls. 6-7). Er þetta því hluti af virðiskeðjunni svokölluðu, eða „Value 

chain“, sem Michael Porter prófessor við Harvard háskóla setti fram árið 1985 í bók sinni 

„The Competitive Advantage“. Gengur kenningin í stuttu máli út á það að við aðgerðir á borð 

við flutning vöru fyrirtækja geta fyrirtækin bætt virði við þær vörur og þjónustu sem að 

viðkomandi fyrirtæki framleiðir eða selur með því að hafa þessar aðgerðir sem hagkvæmastar. 

Í þessu sambandi myndi smásala flokkast í þann hluta virðiskeðjunnar sem viðkemur sölu – 

og markaðstarfi (Value Chain Analysis). Samkvæmt fræðimönnunum Kotler og Armstrong er 

markaðslegur árangur háður því að ná að fullnægja þörfum viðskiptavina í því skyni að halda 

þeim. En það er samt sem áður ekki nægilegt heldur verður smásölufyrirtæki líka að vera í 

stakk búið til að skapa virði fyrir viðskiptavini sína til að auka líkurnar á því að halda þeim. Í 

þessu skyni þarf fyrirtæki að búa yfir kjarna getu til að geta boðið meira virði á betra verði en 

samkeppnisaðili þess til að ná árangri í þessu sambandi. (Kothandaraman og Wilson, (2 

febrúar, 2000)).  
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Þegar nærumhverfi smásölurekstrar er skoðað er aðallega litið til tveggja þátta, annars vegar 

samkeppnisaðila og hins vegar viðskiptavina. Með samkeppnisaðilum í smásölurekstri er litið 

á aðal samkeppnisaðila sem þann sem er með sams konar verslun, t.d. samkeppni milli 

stórmarkaða o.s.frv. Á síðustu árum hefur þessi mynd þó tekið einhverjum breytingum þar 

sem áhersla hefur aukist á aukið vöruframboð og hafa því margar stórverslanir aukið 

vöruúrval sitt og eru því af þeim sökum orðin samkeppnisaðilar fleiri verslana en áður og eru 

til dæmis Hagkaupsverslanir hérlendis, sem selja alls konar vörur frá matvöru til dagvöru, gott 

dæmi um þetta. Skilningur á mismunandi tegundum smásöluverslana og samkeppni milli 

þeirra er mikilvægur í gerð áætlana á þessu sviði, þar sem samkeppni innan þessarar greinar er 

mikil. Hinn þátturinn í nærumhverfi smásöluverslana eru viðskiptavinir, en nauðsynlegt er 

fyrir smásöluverslanir að bregðast við tískustraumum þjóðfélaga og verður að skilja hvatir 

viðskiptavina til að gera áætlanir á þessu sviði. Við gerð slíkra áætlana eru nokkrir þættir sem 

taldir eru mikilvægir og má þar í fyrsta lagi nefna hver markhópurinn er, í öðru lagi hvaða 

vörur eða þjónustu á að bjóða þessum markhóp og í þriðja lagi hvernig smásalinn hyggst ná 

langtíma forskoti á samkeppnisaðila sína (Levy og Weitz, (2012), bls. 15-17). Þegar þessi 

áætlun er virkjuð er oft notast við svokallaða smásölu blöndu, sem inniheldur þætti sem eiga 

að þjóna viðskiptavinum betur en samkeppnisaðilarnir og eru þetta þættir á borð við verð, 

gæði þjónustu, vöruúrval, auglýsingar, útlit verslana og staðsetningu þeirra (Retailing 

management, Levy og Weitz, bls. 20). Fjöldi smásala sem ekki notast við hefðbundnar 

verslanir hefur aukist mikið á liðnum árum og er nú á tímum mikill fjöldi smásölufyrirtækja 

sem notast frekar við vörulista, símsölu, með markpósti, verslunum í sjónvarpi, söluvélum og 

síðast en ekki síst með notkun vefverslana á internetinu, en sá sölumiðill hefur aukist 

langmest á liðnum árum (Kotler, Wong, et al, (2005),  bls. 873).  

3.2. Tegundir smásölurekstrar.  

Hefðbundna aðferðin við að flokka smásölurekstur eftir tegundum er að notast við það 

vöruúrval eða tegundir vara sem viðkomandi selur, eins og til að mynda húsgagnaverslanir, 

raftækjaverslanir eða matvöruverslanir. Er í þessu sambandi oft talað um breidd vöruframboðs 

þegar átt er við fjölbreytt vöruframboð og dýpt vöruframboðs þegar átt er við margar tegundir, 

en eftir því sem vöruframboð er meira er þörf á meira og þar af leiðandi kostnaðarsamara 

lagerhaldi. Einnig er oft greint á milli smásöluverslana með tilliti til þeirra þjónustu sem þeir 

bjóða upp á, eins og opnunartíma verslana og annarra slíkra þátta og eins og á við um 

lagerhaldið getur aukin kostnaður hlotist af því að bjóða upp á mikla þjónustu þar sem það 
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krefst aukins fjölda starfsfólks (Levy og Weitz, (2012), bls. 32 - 34). Einn flokkur 

smásölurekstrar er síðan smásala á þjónustu og mætti sem dæmi um það nefna flugfélög, 

skyndibitastaði og fasteignasölur. Þar sem helst greinir þessa tegund smásölurekstrar frá þeirri 

sem selur vörur eru fjögur atriði. Í fyrsta lagi að þjónusta er ekki eins áþreifanleg og vara og 

felst hún í aðgerð en ekki hlut og er því erfiðara að meta eiginleika hennar. Í öðru lagi er að 

framleiðsla og neysla þjónustu á sér stað á sama tíma og er það sem viðskiptavinurinn kaupir 

því aðeins notað einu sinni þegar kemur að kaupum á þjónustu. Í þriðja lagi er þjónusta 

einnota og er því ekki hægt að geyma hana og selja síðar og verða því seljendur þjónustu að 

reyna að passa að sama magn sé á framboði og eftirspurn eins og hægt er. Í fjórða og síðasta 

lagi fylgir nokkur ósamkvæmni sölu á þjónustu þar sem hún getur verið mismunandi, eins og 

til að mynda matur á matsölustað getur verið góður eða slæmur, of mikið eða of lítið 

kryddaður, o.s.frv., meðan vara er fjöldaframleidd og alltaf með eins eiginleika (Levy og 

Weitz, (2012), bls. 50 - 51). Önnur leið til að flokka smásölurekstur er eftir tegundum 

eignarhalds hans og er þar um þrjá flokka að ræða. Í fyrsta lagi sjálfstæðar verslanir, í öðru 

lagi verslanakeðjur og í þriðja lagi sérleyfisverslanir þar sem sérleyfisþegi fær að starfrækja 

verslun með því að nota vörumerki sérleyfishafa sem styður þann fyrrnefnda og er eitt af 

þekktustu dæmum um þetta fyrirkomulag MacDonalds skyndibita keðjurnar (Levy og Weitz, 

(2012), bls. 51 – 53).  

Með hugtakinu dreifileið, „Retail Channel“, er átt við með hvaða hætti smásali kemur vöru 

sinni eða þjónustu til viðskiptavina. Hefðbundna og algengasta aðferðin við þetta er með 

verslun en einnig notast smásalar við internetið, vörulista, beina sölu og markaðssetningu, 

sjónvarpsverslanir og að síðustu sjálfsala en margir smásöluaðilar notast við blöndu þessara 

leiða og eru til dæmis bæði með verslun og vefverslun, sem er að verða sífellt algengara. Af 

þessum leiðum hefur mest aukning á liðnum árum verið í sölu með aðstoð internetsins eða 

svokallaðar vefverslanir en hefðbundnar verslanir eru þó enn stærsta dreifileiðin í smásölu. 

Þessar mismunandi dreifileiðir hafa bæði kosti og galla hver fyrir sig og eru kostir þess að 

hafa verslun að þar geta viðskiptavinir séð og upplifað vöruna með beinum hætti áður en þeir 

kaupa hana, sem ekki er hægt í vefverslunum, fengið persónulega þjónustu, minnkað áhættuna 

á að kaupa ranga vöru, fá vöruna afhenta samstundis, fengið félagslega upplifun af því að 

sækja verslun heim, möguleika á að skoða og bera saman vörur með meiri nákvæmni en til að 

mynda í vefverslun og greitt með reiðufé, sem sumum þykir vera kostur. Kostir vefverslana 

eru aftur á móti ákveðin þægindi sem felast í hafa sífelldan aðgang að versluninni, hafa 

aðgang að breiðara vöruúrvali í mörgum tilvikum auk þess sem vefverslanir eru farnar að 
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bjóða upp á ákveðna gagnvirkni með því að vinna úr upplýsingum um fyrri viðskipti og geta 

þannig auðveldað viðskiptavinum að finna þá vöru sem þeim hentar. Helstu ókostir 

vefverslana eru aftur á móti annars vegar áhætta við að nota kreditkort á internetinu og hins 

vegar hætta á stuldi persónuupplýsinga viðkomandi. Eins og áður segir hafa sumir smásalar 

aukið notkun fleiri en einnar dreifileiðar og eru kostir þess að hafa netverslun samhliða 

verslun ýmsir og má þar nefna að minnka takmarkanir sem fylgja verslunum á borð við rými, 

auka ánægju viðskiptavina með auknu framboði, fá aukna vitneskju um kaupvenjur 

viðskiptavina sinna, auka hagkvæmni með notkun vefverslana og auka samkeppnisforskot 

sem er nauðsynlegt í velgengni verslana (Levy og Weitz, (2012), bls. 58 - 66).  

3.3. Kauphegðun.  

Þeir smásalar sem ná oft mestum árangri eru þeir sem miða aðgerðir sínar eftir þörfum og 

væntingum viðskiptavina sinna, en talið er að til að ná árangri í þessum geira þurfi smásali að 

geta þjónað væntingum og þörfum viðskiptavina sinna betur en samkeppnisaðilar hans. Er því 

nauðsynlegt fyrir smásala sem vill ná árangri að þekkja vel þarfir og væntingar viðskiptavina 

sinna. Samkvæmt skilgreiningu markaðssamtaka Bandaríkjanna „American Marketing 

Association“ er neytendahegðun;  

„dýnamískt samspil áhrifa, hegðunar og umhverfisins sem manneskjur nota við 

vöruskipta hluta lífs þeirra“  

(Peter og Olson, (2010), bls. 5).  

Þýðir þetta með öðrum orðum að neytendahegðun feli í sér tilfinningar og hugsanir sem fólk 

upplifir og það ferli sem það fer í gegnum við neyslu og þá utanaðkomandi þætti sem geta 

haft áhrif á þetta ferli sem geta verið af margvíslegum toga. Neytendahegðun er síbreytileg 

vegna þess að tilfinningar, hugsanir og aðgerðir neytenda eru sífellt breytilegar, sem gerir 

rannsóknir á þessu sviði mikilvægar til að reyna að skilja það betur í því skyni að gera 

markaðsáætlanir. Þurfa smásalar að skilja þessar tilfinningar og hugsanir til að skilja áhrif 

vöru þeirra á neytendur og hvað hefur áhrif á verslunarvenjur þeirra, kaup og neyslu til að 

geta nýtt sér þann skilning sér til framdráttar. Vöruskipti milli einstaklinga eiga sér enn fremur 

stað innan neytendahegðunar þar sem fólk skiptist oftast á fjármunum og vöru eða þjónustu  

(Peter og Olson, (2010), bls. 5 - 9). 

Hvað þessa neytendahegðun varðar skipta áhrif og vitund miklu máli en með áhrifum er átt 

við tilfinningar hjá neytendum sem skapast sem viðbrögð við hvötum og viðbrigðum og með 
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vitund er átt við hugsanir, skilning og mat neytenda á borð við skoðun þeirra á tiltekinni vöru. 

Reyna smásölufyrirtæki sem og aðrir markaðsaðilar því að koma skilaboðum um vöru sína og 

þjónustu á framfæri með jákvæðum hætti í flestum tilvikum til að skapa jákvæð viðbrögð hjá 

hugsanlegum viðskiptavinum. Ef þessi skilaboð eru árangursrík skapa þau ákveðna hegðun 

hjá neytendum sem oftast felast í því að þeir eigi viðskipti með viðkomandi vöru í 

viðkomandi verslun og ná smásölufyrirtæki þannig árangri og markmiðum sínum með 

skilaboðunum. Fleiri þættir en skilaboðin geta þó haft áhrif á hegðun neytandans á borð við 

umhverfisþætti, en með þeim er átt við utanaðkomandi þætti í umhverfi neytandans sem hafa 

áhrif á kauphegðun hans og er það oftast þættir innan hans menningarhluta á borð við 

fjölskyldu, vini eða annan samfélagshóp sem hefur þar mest áhrif en einnig getur þetta átt við 

um auglýsingar eða aðra hvata í umhverfi neytandans. Er því nauðsynlegt fyrir 

smásölufyrirtæki að taka tillit til allra þriggja þátta sem taldir eru vera hluti neytendahegðunar 

mögulegra viðskiptavina, það er áhrif og vitund neytenda, hegðun neytenda og umhverfi 

neytenda. Þurfa þeir síðan að reyna eftir fremsta megni að hafa þessa hluti í huga við 

markaðsstarf og reyna eins og hægt er að skoða þá alla þrjá og rannsaka í því skyni að geta 

gert og útfært skilvirkar og árangursríkar markaðsaðgerðir, sem bæði geta beinst að 

mörkuðum í heild eða hlutað þá niður í einingar eftir mismunandi hópum (Peter og Olson, 

(2010), bls. 21 - 25).  

Þegar þarfir viðskiptavina eru skoðaðar geta þær verið nytsamlegar þarfir annars vegar og 

ánægjuþarfir hins vegar. Nytsamlegu þarfirnar snúa að einhverju sem viðskiptavinurinn 

þarfnast í ákveðnum tilgangi meðan ánægjuþarfirnar snúa að einhverju sem honum langar í og 

reyna smásalar að uppfylla báðar þessar tegundir þarfa til að ná árangri. Þeir reyna því að 

uppfylla nytsamlegu þarfir viðskiptavinarins með því að veita upplýsingar og auðveldan 

aðgang að því sem viðskiptavinurinn þarfnast og reyna að uppfylla ánægjuþarfirnar með því 

að skapa einhvers konar hvata til að koma til móts við þær, til dæmis með því að sýna 

auglýsingar til að veita sjónræna hvata. Er einn aðaltilgangur markaðssetningar í formi 

auglýsinga og kynninga einmitt að reyna að ná að hvetja þessar þarfir viðskiptavinanna í því 

skyni að fá þá til að eiga viðskipti. Eru þetta svokallaðar ytri upplýsingaveitur viðskiptavina, 

en þær notast þeir oft við þegar innri upplýsingaveitur, sem felast í fyrri reynslu þeirra af vöru 

eða verslun, er ekki nægilega mikil til að sinna þörfum þeirra. Þessar ytri upplýsingaveitur 

geta einnig verið reynsla annarra af verslun eða vöru og nýtist þá upplifun annarra af 

uppfyllingu þarfa þeirra í þessum tilgangi líka og er það ein ástæða þess að orðspor verslana 

skiptir þær miklu máli.  
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Þegar viðskiptavinur reynir að uppfylla þarfir sínar leitar hann eftir upplýsingum um hvar 

hann getur gert það. Er því mikilvægt fyrir smálasala að hafa viðkomandi upplýsingar, sama 

hvort um er að ræða í verslun sinni eða á heimasíðu, aðgengilegar og einfaldar í því skyni að 

auðvelda viðskiptavininum þessa leit þar sem viðskiptavinurinn metur tíma sinn mikils 

varðandi slíka leit og vill því ekki eyða of mikið af honum í hana. Notast smásöluverslanir í 

þessu sambandi við svokallaða umbreytingatíðni, þar sem mælt er hlutfall þeirra viðskiptavina 

sem koma inn í verslun eða fara á heimasíðu verslunar sem eiga þar viðskipti. Annað 

sjónarmið sem skiptir smásala miklu máli í þessu sambandi er að reyna að halda 

viðskiptavinum eins lengi og hægt er í verslunum eða á heimasíðum, með einhverjum 

aðferðum, eins og til að mynda leikjum þar sem hugsanlegir vinningar eru í boði, þar sem 

talið er að eftir því sem þeir eyði meiri tíma þar því meiri líkur eru á að þeir eigi meiri 

viðskipti en ef þeir myndu aðeins staldra stutt við. Með tilkomu vefverslana hefur aðgangur 

viðskiptavina að ytri upplýsingum stóraukist en þessi aðgangur gerir samkeppnisaðilum 

jafnframt kleift að fylgjast með verðum og öðrum upplýsingum, sem áður var flóknara og 

bundnara fjarlægðum milli samkeppnisaðila. Reyna því smásalar að notast við einhverjar 

aðferðir til að meta stöðu sína og er ein þeirra Multiattribute model líkanið, sem er notað til að 

draga saman hvernig viðskiptavinir nota upplýsingar til að meta og velja smásala og vörur og 

byggir á því að viðskiptavinirnir sjái smásala eða vöru sem safn einkenna. Er síðan notast við 

10 stiga skala til að meta kosti tiltekinnar verslunar og það margfaldað saman við mikilvægi 

og þannig reynt að spá fyrir um mat viðskiptavinarins á verslun eða vöru (Levy og Weitz, 

(2012), bls. 79 - 91). Í grein Doreen Chze Lin Thang og Benjamin Lin Boon Tan, „Linking 

consumer perception to preference of retail stores: an empirical assesement of the multi – 

attributes of store image“, kemur fram í kjölfar könnunar sem greinahöfundar gerðu að 

verslanir sem eru í þeirri aðstöðu að styrkja ákveðna þætti innan sinna verslana eru líklegri til 

að auka vinsældir sínar meðal neytenda sem eykur líkurnar á að þeir verði viðskiptavinir 

viðkomandi verslunar. Þessir þættir eru í fyrsta lagi vöruúrval, í öðru lagi aðgengi að verslun, 

í þriðja lagi gott orðspor verslunar, í fjórða lagi þjónustustig hennar, í fimmta lagi 

andrúmsloftið í versluninni og í sjötta og síðasta lagi kynningar verslunarinnar. Telja 

greinahöfundar því mikilvægt að verslanir líti til þessara atriða í starfsemi sinni (Thang og 

Tan, (2003), bls. 193 - 200).  

Varðandi tegundir kaupákvarðana viðskiptavina er talað um þrjár tegundir, í fyrsta lagi mikil 

lausn vandamála, í öðru lagi takmarkaða lausn vandamála og í þriðja lagi vanabundna 

ákvarðanatöku. Fyrsta tegundin, mikla lausna vandamála, nota viðskiptavinir í tilvikum þar 
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sem um mikla óvissu og áhættu er að ræða, til dæmis fjárhagslega áhættu, en í slíkum 

tilvikum eyða þeir meiri tíma og fyrirhöfn í að fullvissa sig um að þau kaup sem þeir hyggjast 

gera séu rétt og muni uppfylla þarfir þeirra. Kaupákvarðanir sem falla í flokk takmarkaðra 

lausna á vandamálum fela í sér minni eða takmarkaða áhættu, oftast vegna fyrri reynslu 

viðkomandi viðskiptavinar af vörunni eða versluninni og falla skyndi ákvarðanir um kaup 

gjarnan í þennan flokk. Vanabundnar kaupákvarðanir eru oftast líka tengdar fyrri reynslu 

viðskiptavinarins af tiltekinni vöru eða verslun, en skilur sig frá ákvarðanatöku með 

takmarkaða lausn vandamála í huga með því móti að í þessu tilviki er oftast um ómeðvitaða 

ákvörðun að ræða sem oftast tengist ánægju og tryggð við ákveðið vörumerki eða 

smásöluverslun ( Levy og Weitz, (2012), bls. 91 - 93). 

Einnig er vel þekkt að félagslegt umhverfi viðskiptavinar getur haft mikil áhrif á kauphegðun 

hans og eru það aðallega þrír þættir í umhverfi hans sem hafa þar veigamikil áhrif, en þeir eru 

í fyrsta lagi fjölskylda viðkomandi viðskiptavinar, í öðru lagi viðmiðunar hópur hans og í 

þriðja lagi menningarlegt umhverfi viðskiptavinarins. Varðandi áhrif fjölskyldunnar í þessu 

sambandi verður að athuga að kaup viðskiptavina eru í sumum tilvikum ætluð allri 

fjölskyldunni og taka margir smásalar tillit til þess og nýta sér í markaðs aðgerðum sínum. 

Með viðmiðunar hóp er átt við einstakling eða hóp einstaklinga sem viðskiptavinurinn lítur til 

þegar hann tekur ákvarðanir um kaup og geta þetta bæði verið aðilar tengdir 

viðskiptavininum, eins og fjölskyldu meðlimir eða vinir, eða utanaðkomandi aðilar, til dæmis 

þekktir einstaklingar sem hann lýtur upp til eða aðrir slíkir aðilar. Er þetta ein af ástæðum þess 

að framleiðendur og seljendur vara notast oft við þekkta einstaklinga í auglýsingum sínum, 

það er til að reyna að ná til þess hóps fólks, sem hugsanlega lýta upp til viðkomandi 

einstaklinga. Einn mikilvægasti þátturinn í umhverfi viðskiptavinarins sem hefur áhrif á 

kauphegðun hans er menning hans, en með menningu er átt við skoðanir og gildi 

viðskiptavinarins og getur verið mikill munur á þessu eftir staðsetningu. Þannig er talið að 

vestrænir viðskiptavinir séu meiri einstaklings hyggju viðskiptavinir en austrænir sem eru oft 

taldir vera samhyggju viðskiptavinir sem taka meira tillit til annarra og leggja því meiri 

áherslu á félagsleg tengsl en einstaklingshyggju viðskiptavinir, sem á móti leggja meiri 

áherslu á efnisleg gæði. Innan menningar geta síðan verið margir menningarhópar og geta þeir 

skipts eftir uppruna, menntun og öðrum slíkum þáttur, eins og til að mynda Austurlandabúar, 

háskólamenntaðir og svo framvegis og nota oft smásalar þessa skiptingu til að aðgreina 

ákveðna markhópa í markaðsstarfi sínu. Er þetta ein ástæða þess að smásalar reyna að líta til 

hópa í markaðsstarfi sínu en ekki til einstakra viðskiptavina og horfa því til margra með 
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sambærilegar þarfir. Í þessu skyni er nauðsynlegt að þekkja vel viðskiptavini og geta 

ákvarðað hvort markhópurinn sé með svipaðar þarfir til dæmis varðandi lífsstíl sem getur 

verið hagkvæm aðferð fyrir smásala að skoða, að hægt sé að skilgreina markhópinn til dæmis 

eftir aldri eða tekjum, að hann sé nægilega stór til að það borgi sig að einbeita sér að honum 

og að hægt sé að ná til hans út frá fjarlægðar sjónarmiðum, nálægð og aðstæðum viðkomandi 

viðskiptavinar. VALS kenningin um „market segmentation“, gengur út á að flokka neytendur 

í átta flokka eftir úrræðum þeirra, til dæmis launum og menntun og gengur hún því út á að 

flokka þá eftir lísstílsmynstri þeirra og þannig er reynt að ná yfir fólk við sambærilegar 

aðstæður sem er þá hugsanlega svipaðir neytendur og þar af leiðandi svipaður markhópur. 

Smásalar geta aukið líkur sínar á árangri markaðsherferða með því að nota fleiri en einn áður 

nefndra þátta við markaðs - aðgreiningu sína og þannig náð til breiðari og fjölmennari hóps 

viðskiptavina ( Levy og Weitz, (2012), bls. 94 - 102).  

3.4. Uppsetning á smásölufyrirtækjum og helstu 

kenningar.   

Vegna breytts umhverfis smásala, meðal annars vegna tæknibreytinga eins og tilkomu 

internetsins og þar af leiðandi vefverslana og breyttra þarfa viðskiptavina þurfa smásalar að 

skipuleggja aðgerðir sínar í auknum mæli í því skyni að ná árangri. Þurfa þeir því að geta 

skilgreint markhópa sína, sett upp rekstur sinn á hagkvæman hátt og náð viðvarandi 

samkeppnisforskoti. Þessir þrír þættir eru einmitt undirstaða markaðsáætlunar 

smásölufyrirtækja, en með henni er átt við hvernig smásalar hyggjast ná áður nefndum þrem 

atriðum, þ.e. hvaða markhóp þeir hyggjast reyna að ná til, með hvaða hætti hann ætlar að ná 

til þess markhóps og fullnægja þörfum hans og hvernig hann hyggst reyna að ná viðvarandi 

samkeppnisforskoti  á samkeppnisaðila sína innan greinarinnar.  

Varðandi fyrstu tvo þættina þarf smásali að geta skilgreint markhóp sinn og þarfir hans og 

hvernig hagkvæmast sé að þjóna honum með aðstoð markaðsaðgerða. Í því skyni að ná 

viðvarandi forskoti á samkeppnisaðila, sem oftast nær er ekki hægt til langs tíma litið, þarf 

smásali að ná að byggja upp góð tengsl við bæði viðskiptavini sína og birgja og ná að byggja 

upp hagkvæma uppsetningu á sínum eigin rekstri. Með því að þróa sterka vörumerkjavitund, 

bjóða góða þjónustu og aðgengilega staðsetningu og stjórna tengslum við viðskiptavini er 

hægt að vinna tryggð þeirra og þar með síendurtekin viðskipti.  Algengasta birtingarmynd 

áður nefndra tengslastjórnunar við viðskiptavini eru svokölluð vildarkerfi þar sem þeir 

viðskiptavinir sem sýna smásöluverslun mesta tryggð verða hluti af sérstöku forgangskerfi 
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verslunarinnar og njóta þá oft tilboða og afslátta sem venjulegir viðskiptavinir njóta ekki. 

Hvað hagkvæmni við uppsetningu rekstrar varðar eiga stærri fyrirtæki oftast auðveldara með 

að ná honum fram þar sem þeir geta keypt inn í meira magni og því á lægra verði og geta 

dreift föstum kostnaði á fleiri sölur en minni aðilar. Einnig þarf að taka tillit til staðsetningar 

verslana, mannauðsstjórnunar, upplýsingakerfa og dreifileiða birgða í þeirri viðleitni smásala 

að byggja upp hagkvæman rekstur.  (Levy og Weitz, (2012), bls. 112 - 121). 

Ein leið til að ná árangri í smásölu er að auka umsvif viðkomandi fyrirtækja og er hægt að 

gera það með fernum hætti. Í fyrsta lagi með að auka umsvif á viðkomandi markaði, í öðru 

lagi með að stækka markaðsvæði, í þriðja lagi með að þróa viðskiptamódel sitt og í fjórða og 

síðasta lagi með fjölþættingu. Hægt er að auka umsvif á markaði til dæmis með opnun fleiri 

verslana á viðkomandi markaðssvæði, með lengingu opnunartíma eða sölu vara milli 

mismunandi deilda, þar sem ein deild selur vöru sem finna má í annarri deild sömu verslunar. 

Aðal aðferð við að stækka markaðssvæði er að fara inn á nýja markaði með sömu vöru og 

uppsetningu og hefur gefist vel á öðrum markaðssvæðum. Þróun viðskiptamódels er oft 

svörun við þörfum viðskiptavina og er þá uppsetningu breytt með þær í huga. Fjölþætting á 

sér oft stað þar sem smásali hefur séð tækifæri til að sinna markaði sem enginn er að þjóna og 

færir sig þá inn á það svið og getur þetta jafnvel farið það langt að smásali hefur framleiðslu 

eða heildsölu ákveðinna vara. Geta þessir þættir hjálpað smásala við að ná því viðvarandi 

samkeppnisforskoti sem hann sækist eftir til að ná árangri (Levy og Weitz, (2012), bls. 122 - 

124). 

Við gerða smásölu áætlunar fer í gang ákveðið þrepaskipt ferli sem fylgt er til að gera 

viðkomandi áætlun. Í fyrsta lagi þarf að skilgreina markmið með gerð áætlunarinnar sem í 

flestum tilvikum er að auka hagnað viðkomandi fyrirtækis, en aðrir þættir á borð við 

samfélagslega ábyrgð geta einnig haft áhrif hér. Í öðru lagi er að gera svokallaða SVÓT 

greiningu en með henni eru metnir styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri viðkomandi 

fyrirtækis á viðkomandi markaði, sem fyrirhugað er að markaðssetja fyrirtækið á og hafa 

þættir eins og markaðsstaða, samkeppni og stærðarhagkvæmni mikið að segja í þessu 

sambandi. Í þriðja lagi er reynt að koma auga á tækifæri til að auka sölu og í fjórða lagi að 

meta þessi tækifæri.  Í fimmta lagi að skilgreina nánar markmið og deila úrræðum og 

aðföngum eftir þörfum. Í sjötta lagi að útbúa markaðsblöndu sem hægt er að nýta í áætluninni 

og í sjöunda og síðasta lagi að meta árangur áætlunarinnar og gera nauðsynlegar leiðréttingar í 

framhaldi af því (Levy og Weitz, (2012), bls. 130 - 137). Á neytendamarkaði skipta 

viðskiptaáætlanir miklu máli og hafa það að markmiði að auka líkurnar á að hugmyndir 
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viðskiptavina gagnvart ákveðinni vöru, vörumerki eða þjónustu sé jákvæð sem eykur líkurnar 

á að þeir eigi viðskipti við viðkomandi fyrirtæki. Til að ná árangri á þessu sviði er 

nauðsynlegt að skoða markaðinn í heild og vera meðvitaður um neytendur samkeppnisaðila 

og væntingar þeirra sem og væntingar sinna eigin neytenda. (Peter og Olson, (2010), bls. 12 - 

13). 

Þegar kemur að markmiðum sem smásalar setja sér geta þau verið af margvíslegum toga, 

bæði fjárhagsleg, félagsleg og persónuleg. Ýmsar kennitölur eru notaðar til að meta fjárhag 

fyrirtækja á borð við arðsemi eigna sem er fundin með að deila í hagnað eftir skatta með 

heildar eignum, „ROA, return on asset“. Afkoma fyrir fjármagnsliði og afskriftir eða 

EBITDA, sem er hlutfallið milli þess fjármagns sem fyrirtækið hefur frá rekstrinum og þess 

fjármagns sem nauðsynlegt er til að geta staðið í skilum vegna langtímaskulda og 

leigusamninga, „EBITA, Earnings before taxes and appreceation“ . Kostnaðarverð seldra vara 

eða vörunotkun, sem er fundin með að leggja saman birgðir í upphafi árs og vörukaup og 

draga frá birgðir í lok árs, „COGS, Cost of goods sold“, og álagningar hlutfall, „GMP Gross 

margin percentage“ (Levy og Weitz, (2012), bls. 143 -156).  Þar sem samkeppni er mikil í 

smásölurekstri eru einnig skoðaðar kennitölur með tilliti til mats á líkum á gjaldþroti, 

sjóðsstreymi, skuldahlutfall sem eru skuldir deilt með eignum og metur fjárhagsvogun, „debt/ 

equity ration“. Veltufjárhlutfall, sem eru veltufjármunir deilt með skammtímaskuldum, „CR, 

current ratio“, og lausafjárhlutfall, sem er veltufjármunir mínus birgðir deilt með 

skammtímaskuldum, „QR, quick ratio“ (Levy og Weitz, (2012), bls. 156-158). 

Einnig er reynt að meta tiltekna þætti smásölurekstrar á borð við lagerstöðu og afköst 

starfsfólks. Er þetta gert með að notast við viðmið um hvaða árangri á að reyna að ná, 

tímaramma til að ná þessum árangri og þau úrræði sem eru fyrir hendi. Er þetta oftast 

framkvæmt annaðhvort með topp niður aðferðinni eða botn upp aðferðinni. Sú fyrrnefnda 

gengur út á það að markmiðssetning á sér stað á efri stigum fyrirtækis, þ.e.  hjá stjórnendum 

þess og er útdeilt til þeirra starfsmanna sem eru neðar í valdaröðinni innan viðkomandi 

fyrirtækis og lagt fyrir þá að útfæra og framkvæma aðgerðir sem geta verið allt frá ákvörðun 

vöruúrvals til staðsetningar verslana. Hin aðferðin, botn upp, felur í sér að lægra settir 

starfsmenn setja markmið sem síðan verða að áætlunum. Eru síðan starfsmenn gerðir ábyrgir 

fyrir árangri þeirra þáttar og geta einnig verið verðlaunaðir ef vel gengur. Á þetta mat sér 

síðan stað á þrem sviðum, í fyrsta lagi á stjórnunarstigi þar sem metin er arðsemi eigna, velta 

eigna, sala á hvern starfsmann og sala á hvern fermetra verslunar. Í öðru lagi á matið sér stað 

á vörustjórnunarstigi þar sem metið er út frá GMROI, veltu birgða, auglýsingum sem hluta af 
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sölu og verðlækkun sem hlutfalli af sölu. Í þriðja lagi á matið sér síðan stað innan verslunar 

stjórnunar stigs þar sem metið er út frá sölu á hvern fermetra verslunar, sölu á hvern 

opnunartíma verslunar, rekstrarkostnaður sem hlutfall af sölu og rýrnun birgða. Frammistaða 

er síðan metin með tilliti til tíma þar sem metin er munur á stöðu á ákveðnu tímabili og eftir 

samanburði við samkeppnisaðila og hvernig frammistaða er með tilliti til hvor stendur betur 

að vígi (Levy og Weitz, (2012), bls. 159 - 163).  

3.4.1. Staðsetning verslana.  

Einn af mikilvægustu þáttunum varðandi skipulagningu smásöluverslana er staðsetning 

verslana, en að margra mati er það einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að hugsanlegri 

velgengni þeirra þar sem að kaup viðskiptavina ráðast oft eftir því hvar verslun er staðsett. 

Getur því ákjósanleg staðsetning verslunar skipt miklu máli í keppninni um að ná viðvarandi 

samkeppnisforskoti. Varðandi tegundir verslana staðsetninga hefur oftast verið greint á milli 

verslana sem eru frístandandi og staðsettar í miðbæjum viðkomandi borga og hins vegar 

verslanir sem eru staðsettar í verslunarkjörnum og öðrum skipulögðum verslanaþyrpingum. 

Báðar þessar tegundir hafa kosti og galla og eru til að mynda frístandandi verslanir oftast með 

auðveldara aðgengi vegna minna áreitis og er húsnæðiskostnaður við þær oftast lægri og 

hentar þetta fyrirkomulag því frekar sérhæfðum verslunum. Verslanir sem eru staðsettar í 

verslanaþyrpingum hafa hins vegar þann kost að hafa meiri sýnileika vegna tíðra heimsókna 

viðskiptavina sem koma í þyrpinguna en hafa fyrir vikið oftast dýrari húsnæðiskostnað sem er 

þá rökstuddur með þessum mikla sýnileika. Auk þessara tegunda eru líka aðrar fátíðari 

tegundir á borð við verslanir á útimörkuðum, verslanir innan annarra stærri verslana og 

verslanir á flugvöllum. Val á staðsetningu verslunar tengist líka áætlun smásölufélags þar sem 

nálægð við markhópinn og kauphegðun skiptir miklu máli og er til að mynda algengt að fólk 

leiti í verslanir sem eru nálægt þeim til að spara tíma, fjármuni sem tengjast ferðum og 

fyrirhöfn og er þetta oft nefnt þæginda viðskipti. Einnig skiptir þéttleiki byggðar á 

viðkomandi svæði máli og er auðvitað mun líklegra að verslun fái marga viðskiptavini ef hún 

er staðsett á svæði þar sem margir búa eða starfa heldur en innan minni samfélaga og leita því 

verslanir oft í stærri borgir eða þéttbýlli staði til að auka líkur sínar á auknum fjölda 

viðskiptavina. Af þessu má ráða að val á staðsetningu verslana er mikilvægur þáttur í velgengi 

þeirra þar sem að nálægð við viðskiptavini skiptir miklu máli varðandi það markmið 

smásöluverslana að fá sem flesta þeirra til að versla hjá þeim (Levy og Weitz, (2012), bls. 167 

- 184).  
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Við mat á staðsetningu verslana er oft litið til eftirfarandi þátta. Í fyrsta lagi efnahagslegra 

aðstæðna, sem geta haft áhrif á kaupgetu fólks á viðkomandi svæði og má til dæmis ætla að 

þar sem atvinnustig og framleiðslustig er hátt er mikið af starfandi fólki á viðkomandi svæði 

sem, er líklegt til að hafa góðar ráðstöfunartekjur sem eykur þá líkur á að fólk geti verslað 

mikið sem er jákvætt fyrir smásölurekstur á viðkomandi svæði. Í öðru lagi 

samkeppnisskilyrði, en það gefur auðvitað auga leið að ef samkeppni er mikil á viðkomandi 

svæði dregur það úr líkur á eftirspurn eftir vöru og þjónustu viðkomandi smásöluverslunar 

sem er þá líklegt til að draga úr sölu hjá henni fremur en að auka hana. Í þriðja lagi er síðan 

hentugleiki staðsetningar með tilliti til þess hve vel hún fellur að viðskiptaáætlun viðkomandi 

smásölureksturs og getur til dæmis skipting viðkomandi markaðssvæðis eftir aldri, kyni eða 

þjóðerni hentað vel eða illa þeim smásala sem um ræðir með tilliti til þess markhóps sem hann 

er að reyna að ná til með vöru sína og þjónustu. Í fjórða og síðasta lagi er oft litið til 

rekstrarkostnaðar, en hann getur verið breytilegur eftir staðsetningu og er til að mynda algengt 

að húsnæðis og auglýsingakostnaður sé hár á þéttbýlli svæðum á meðan flutningskostnaður er 

lægri vegna nálægðar og öfugt. Fjöldi verslana skiptir einnig máli í þessum efnum þar sem 

þær geta haft áhrif á stærðarhagkvæmni viðkomandi smásölufyrirtækis og má til dæmis skipta 

auglýsingakostnaði á tilteknu markaðssvæði milli innkomu margra verslana í stað þess að 

aðeins sala frá einni verslun standi undir þeim kostnaði. Þó ber að fara varlega í þessum 

efnum þar sem aukin fjöldi verslana eykur ekki endilega viðskipti vegna fjölda verslana og er 

ekki líklegt að fjórar verslanir selji fjórum sinnum meira af vörum eða þjónustu en ein verslun 

til dæmis og er líklegra að hver verslun selji hlutfallslega minna á tilteknu markaðssvæði en 

ein verslun myndi gera. Næstu atriði sem smásali þarf að vera meðvitaður um þegar hann 

velur staðsetningu verslana er í fyrsta lagi einkenni viðkomandi staðsetningar og er þar helst 

litið til flæðis hugsanlegra viðskiptavina og aðgengis þeirra að verslun og kostnaði við 

staðsetningu í því sambandi. Í öðru lagi þarf að skoða einkenni þess markaðssvæðis sem um 

ræðir og er þar litið til þátta á borð við fjölda bílastæða, sýnileika verslana og hvaða gerð 

verslana er nálægt og þá hvort þær séu líklegar til að draga að fleiri hugsanlega viðskiptavini 

eða ekki.  Í þriðja lagi er síðan höfð í huga áætlun um sölu möguleika á viðkomandi svæði og 

getur fjöldi verslana á viðkomandi svæði haft mikið að segja þar sem mikill fjöldi þeirra er 

líklegri til að draga að marga viðskiptavini en fáar verslanir. Viðskiptasvæði eru síðan oft 

metin eftir fjarlægð viðskiptavina frá verslunum og er stundum notast við aksturstíma í 

mínútum frá svæði en einnig er skoðað það sem kallast frum viðskiptasvæði en með því er átt 

við svæði sem gefur af sér 50 til 70 % sinna viðskiptavina, næsta svæði sem gefur af sér 20 til 

30 % og jaðar viðskiptasvæði en með því er átt við viðskiptavini sem koma lengra að og frá 
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dreifbýlari stöðum og hefur aðgengi og hindranir áhrif á þessar vegalengdir að viðkomandi 

verslunum (Levy og Weitz, (2012), bls. 179 - 202).  

Þrjár aðferðir eru notaðar til að meta líkur á hve mikil sala á sér stað í verslunum. Í fyrsta lagi 

er svokallað „Huff Gravity Model“, sem gefur til kynna að eftir því sem verslun er stærri eru 

meiri líkur á að viðskiptavinir versli þar en ekki hjá samkeppnisaðila með minni verslun byggt 

á þar séu meiri líkur á auknu vöruúrvali en í minni verslun. Er þetta síðan deilt með þeim tíma 

sem það tekur viðskiptavin að nálgast verslunina og er talið að aukin vegalengd dragi úr líkum 

á því að viðskiptavinir eigi viðskipti við tiltekna verslun og er það því hitt viðmiðið í þessu 

líkani, sem er því stærð verslunar deilt með ferðatíma sem er síðan deilt í sama hlut. Í öðru 

lagi er aðferð sem er nefnd „Regression Analysis“ eða aðhvarfsgreining, en notkun hennar er 

byggt á þeirri forsendu að þættir sem hafa áhrif á söluafkomu einnar verslunar munu hafa 

áhrif á söluafkomu verslunar hjá sama smásölufyrirtæki á nýjum stað. Í þriðja og síðasta lagi 

er síðan „Analog approach“ eða hliðstæð aðferð sem gengur út á það að smásalinn lýsir 

einkennum árangursríkasta verslunarstaðarins og reynir að finna sambærilegan stað fyrir aðra 

verslun og er þetta aðferð í fjórum liðum. Í fyrsta lagi er samkeppni metinn, í öðru lagi er 

núverandi verslunarstaður skilgreindur, í þriðja lagi eru einkenni hans skilgreind og í fjórða 

lagi er reynt að yfirfæra þau yfir á mögulegan nýjan verslunarstað (Levy og Weitz, (2012), 

bls. 207 – 210).  

Ein af þeim kenningum sem hafa verið notaðar varðandi val á staðsetningu verslana er 

kenningin um rýmis aðdráttarafl, eða „Spatial gravity“, en hún var fyrst sett fram W. J.Reilly 

árið 1931 með „The law of retail gravitation“, en samkvæmt henni hegða neytendur sér með 

hliðstæðum hætti og þær hugmyndir sem Edward Newton setti fram með þyngdarlögmálinu, 

þegar kemur að verslana venjum þeirra og hafa þar þættir á borð við fjarlægð frá verslun þau 

áhrif að viðskiptavinir eiga þar síður viðskipti og stærð þeirra eykur líkur á auknum fjölda 

viðskiptavina með sama hætti og stærri hlutir hafa aukið þyngdarafl. Hafa þessar kenningar 

verið gagnrýndar í gegnum tíðin og telur Kotler til dæmis að áður nefnt atriði um aðdráttarafl 

stærri verslana fremur en minni ekki vera rétt. Hins vegar er almennt talið að góð staðsetning 

og fjarlægð viðskiptavina frá verslun hafi mikið að segja um hversu oft og mikið 

viðskiptavinir eigi þar viðskipti og þarf því að vanda vel staðsetningu verslana með tilliti til 

nálægðar við eins mikinn fjölda viðskiptavina og hægt er (Lee og Pace, (2005), bls. 53 - 69).  
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3.4.2. Mannauðsstjórnun. 

Mannauðsstjórnun er talin vera afar mikilvægur þáttur í rekstri og velgengni smásöluverslana 

þar sem ekki er hægt að vélvæða mannleg samskipti með sama hætti og hægt er að vélvæða 

marga þætti iðnaðar og þannig fækka fólki í þeim geira. Í smásölu eru samskipti og þjónusta 

við viðskiptavini ómissandi þáttur sem mun alltaf þurfa að vera framkvæmdur af 

raunverulegu fólki. Er því gott starfsfólk einn af þeim þáttum sem geta hjálpað fyrirtækjum 

við að reyna að ná margnefndu viðvarandi samkeppnisforskoti, alveg eins og lélegt starfsfólk 

getur skaðað fyrirtæki. Eru því notaðir ýmsir mælikvarðar við að meta frammistöðu starfsfólk 

og má þar til dæmis nefna framleiðni starfsfólk, „employee productivity“, sem er fundin með 

því að deila í heildarsölu eða hagnað fyrirtækis með fjölda starfsmanna og er því hægt að auka 

þessa framleiðni með því annað hvort að auka söluna eða fækka starfsfólki og hafa til dæmis 

mörg fyrirtæki marga starfsmenn í hlutastarfi til að minnka starfsmannakostnað. Skiptir einnig 

starfsánægja starfsfólks máli í þessu sambandi þar sem það er þekkt að ánægt starfsfólk leggur 

meira á sig en óánægt starfsfólk. Annar mælikvarði sem oft er notaður varðandi starfsfólk 

fyrirtækja er svokölluð starfsmannavelta, sem er fundin með því að deila í fjölda starfsfólks 

sem hefur hætt störfum með fjölda stöðugilda hjá viðkomandi fyrirtæki (Levy og Weitz, 

(2012), bls. 220 – 224). 

Í tengslum við árangur starfsfólks er oft notast við ákveðna hvata til að reyna að auka árangur 

þeirra í starfi. Í sumum tilvikum notast fyrirtæki við ákveðnar starfsmannastefnur sem 

starfsfólk á að fara eftir og þá til samræmis við stefnu viðkomandi fyrirtækis eða verslunar. 

Önnur leið í þessu sambandi er að notast við svokölluð bónus kerfi sem eru verðlaunakerfi þar 

sem starfsfólki er umbunað með einhverjum hætti til samræmis við framlag þeirra eða árangur 

í starfi. Að síðustu notast sum fyrirtæki við ákveðið gildismat eða viðmið varðandi starfsfólks 

sitt og geta þeir þá haft það í huga við starf sitt. Eru þessir hvatar mikilvægir þar sem það er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda starfsfólki sínu þar sem mikil starfsmannavelta minnkar oft 

sölu og eykur kostnað. Er því nauðsynlegt að mynda góð tengsl við starfsfólk og veita því 

stuðning. Að sjálfsögðu þarf einnig að hafa í huga atriði varðandi jafnræði, atvinnuaðstæður, 

samninga stéttarfélaga og starfsumhverfi varðandi starfsmannahald (Levy og Weitz, (2012), 

bls. 234 – 243). 

Starfsmannahald smásölufyrirtækja getur verið nokkuð flókið, sérstaklega ef um 

verslanakeðjur er að ræða, en í þeim eru margar verslanir sama fyrirtækis, sem gerir stjórnun 

og eftirlit með starfsfólki enn flóknara. Tveir mikilvægir þættir tengdir smásölurekstri og 
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starfsmannahaldi eru hvort ákvarðanataka er miðstýrð annars vegar og hins vegar hvernig 

verslana og birgðastjórnun fer fram. Miðstýrð ákvarðanataka á sér stað þegar hærra settir 

stjórnendur höfuðstöðva taka ákvarðanir í stað lægra settra stjórnenda í verslunum, sem geta 

verið staðsettar á mörgum stöðum. Er miðstýring með þessum hætti talin vera hagkvæm þar 

sem færri stjórnendur taka ákvarðanir, sem gerir þörfina fyrir marga lægra setta stjórnendur 

minni,  hægt er að ná fram hagræðingu með magn innkaupum aðfanga fyrir marga í einu, 

reynsla stjórnenda á ákveðnum sviðum nýtist vel og skilvirkni eykst þar sem lægra settir 

stjórnendur verslana geta einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni. Helsti ókostur þessa 

fyrirkomulags er aftur á móti talið vera að staðbundin þekking lægra settra stjórnenda og 

skilningur þeirra á staðbundnum aðstæðum og væntingum viðskiptavina nýtist ekki sem 

skyldi. Hvað verslana og birgðastjórnun varðar láta margar smásölukeðjur stjórnendur starfa í 

verslunum sínum áður en þeir sinna stjórnunarstöðum til að læra að hafa ákveðna tilfinningu 

fyrir verslununum, láta þá heimsækja þær reglulega til að mynda tengsl við starfsfólk og 

viðskiptavini og auka samhæfingarhlutverk þeirra til að mynda áður nefnd tengsl (Levy og 

Weitz, (2012), bls. 224 – 231). 

3.4.3. Stjórnun aðfangakeðjunnar og upplýsingakerfa. 

Eins og áður hefur komið fram er það hlutverk smásala að vera milliliður milli framleiðanda 

vöru og neytanda hennar og þurfa þeir því að miðla vörunni frá framleiðanda með aðstoð 

flutningsaðila og annarra milliliða og er þetta venjulega nefnt aðfangakeðja. Stjórnun þessarar 

aðfangakeðju felur því í sér aðgerðir til að miðla vörum frá framleiðendum til viðskiptavina í 

því magni sem þeir þurfa og á þeim stað og tíma sem þeir þurfa og ef þeim tekst að gera þetta 

á skilvirkan hátt getur það veitt þeim það viðvarandi samkeppnisforskot sem þeir þurfa. Verða 

smásalar því að geta spáð með einhverjum hætti fyrir um sölur til að geta pantað og átt þær 

vörur sem vantar hverju sinni og er hluti skilvirkrar stjórnunar aðfangakeðjunnar vörustjórnun 

sem reynir að lenda sjaldnar í vöruskorti og reynir að eiga til nægilegt úrval vöru. Er þetta sér 

í lagi mikilvægt varðandi vöruskort þar sem kostnaður skorts er þekkt fyrirbæri í viðskiptum 

sem veldur því annars vegar að augljóslega er ekki hægt að selja vöru sem ekki er til og hins 

vegar að viðskiptavinur sem ekki fær vöru sína fer yfirleitt annað og getur þá verið erfitt og 

kostnaðarsamt að fá hann til baka. Getur auk þess skilvirk stjórnun aðfangakeðjunnar aukið 

hagnað fyrirtækja með því að gera hagstæð innkaup á vöru, lækkað flutningakostnað og átt 

hæfilegt magn á lager. Með þeim hætti er ekki bundið of mikið fé í of stórum lager sem á það 

til að daga uppi með tímanum en er samt nægilega stór til að eiga til þá vöru sem 

viðskiptavinum vantar hverju sinni (Levy og Weitz, (2012), bls. 248 – 251).  
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Aðfangastjórnun „logistics“, er skipulagning og framkvæmd flæðis vöru og þjónustu og 

viðeigandi upplýsinga frá upprunastað til neyslustaðar í þeim tilgangi að fullnægja þörfum 

neytandans er mikilvægur hluti aðfangakeðjunnar. Í þessu skyni er notast við 

dreifingastöðvar, lageraðstöðu, undirbúning vöru með til dæmis verðmerkingum og annað 

slíkt, sem er hluti þessarar aðfangastjórnunar (Stevenson, (2009), bls. 512). Í mörgum 

tilvikum er hluti þessarar aðfangastjórnunar aðkeyptur frá öðrum fyrirtækjum sem sérhæfa sig 

í ákveðnum þáttum hennar á borð við flutningafyrirtæki og vöruhús, sem geta oftast 

framkvæmt viðkomandi þætti með meiri skilvirkni og hagkvæmni í krafti sérhæfingar sinnar 

og stærðar. Hægt er að notast við tog aðferð og ýtu aðferð í þessu sambandi en í þeirri 

fyrrnefndu er það verslun sem kallar eftir að vara sé send en í þeirri síðarnefndu er notast við 

spár um vörunotkun í því sambandi. Fyrri aðferðin er talin heppilegri þar sem hún minnkar 

líkurnar á því að of mikið eða of lítið af vöru sé send og þar af leiðandi eru minni líkur á 

umfram lager eða vöruskorti (Levy og Weitz, (2012), bls. 255 – 261). 

Varðandi aðfangakeðjuna er samráð smásala og flutningaaðila eða birgja nauðsynlegt, þar 

sem skortur á því getur skapað svokölluð svipuáhrif, „Bullwhip effect“, en með því er átt við 

að umfram lager hlaðist upp hjá fyrirtæki sem er bæði kostnaðarsamt þar sem lagerhúsnæði er 

oftast dýrt og þar sem það eykur líkurnar á að smásali nái ekki að selja einhvern hluta 

vörunnar áður en hún úreldist eða skemmist og myndast þá tap hjá smásalanum. Er talið að 

þessi svipuáhrif myndist aðallega með þrennum hætti. Í fyrsta lagi vegna seinkunar 

vörusendinga, í öðru lagi vegna þessa að smásalar kaupa inn í meira magni en þeir þurfa til að 

fyrirbyggja vöruskort og í þriðja lagi þegar keypt er inn í stærri einingum til að spara 

flutningskostnað. Fjórar aðferðir eru aðallega notaðar til að koma í veg fyrir þessi svipuáhrif 

en þau eru að nota EDI kerfi til að senda pantanir, með að deila upplýsingum um eftirspurn og 

sölutölur, með að láta dreifingaraðila eða birgja stjórna aðfangakeðjunni til smásalans, en 

skilvirkni þessarar aðferðar hefur aukist með tækniframförum og með að dreifingaraðilar og 

birgjar annars vegar og smásalar hins vegar deili spám og áætlunum sín á milli til að auka 

skilvirkni aðfangakeðjunnar. Einn af nýlegustu þáttum í þessari aðfangakeðju er notkun 

örmerkja - nema eða RFID, „Radio frequency identification“, til að merkja vörur og auðvelda 

eftirlit með þeim í flutningum frá dreifingaraðila eða birgja til smásala auk þess sem þetta 

getur minnkað kostnað, fölsun, þjófnað og vöruskort (Levy og Weitz, (2012), bls. 264 – 271). 
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3.4.4. CRM, Customer relationship management.  

Viðskiptasambands stjórnun eða CRM, „customer relationship management“, er kerfi eða 

fyrirkomulag sem byggist á því að mynda tryggð við helstu viðskiptavini með það að 

markmiði að auka viðskipti þeirra við viðkomandi smásölufyrirtæki. Þessu markmiði reynir 

fyrirtækið að ná fram með að bjóða þessum viðskiptavinum persónulegri og betri þjónustu 

sem hentar viðkomandi viðskiptavini. Með tryggð viðskiptavina í þessu samhengi er átt við að 

viðkomandi viðskiptavinir eru skuldbundnir til að eiga viðskipti við viðkomandi smásala og 

hafa myndað við þá persónuleg og oft náin tengsl. Nær þetta því lengra en hefðbundið 

afsláttarfyrirkomulag, sem aðrir samkeppnisaðilar geta einnig boðið og er því markmið 

þessara persónulegu tengsla að halda viðskiptavinum ánægðum í því skyni að hann haldi sig 

hjá viðkomandi smásölufyrirtæki (Levy og Weitz, (2012), bls. 275 – 277). 

Viðskiptasambands stjórnunar ferlið inniheldur fjóra þætti sem er í fyrsta lagi að safna 

upplýsingum um viðskiptavini, í öðru lagi að greina þær upplýsingar og finna þannig 

ákjósanlega viðskiptavini, í þriðja lagi að þróa viðskiptasambands stjórnunarkerfi og í fjórða 

og síðasta lagi að virkja slíkt kerfi. Til að safna upplýsingum um viðskiptavini er oft notast 

við gerð gagnagrunna sem innihalda margvíslegar upplýsingar á borð við fyrri kaup 

viðskiptavina, upplýsingar um þá og svörun þeirra við fyrri markaðsherferðum. Þær aðferðir 

sem smásalar nota til að safna upplýsingum fyrir þessa gagnagrunna er í fyrsta lagi að spyrja 

einfaldlega viðskiptavinina um upplýsingar.  Í öðru lagi að notast við persónuauðkenni, 

„biometrics“,  eins og skönnun fingrafara eða með sambærilegum aðferðum.  Í þriðja lagi að 

bjóða viðskiptavinum sem versla oft aðgang að vildarkerfum og notast þá oft á tíðum við 

svokölluð vildarkort sem eru plastkort með merki viðkomandi verslunar og upplýsingum og 

greiðslumöguleikum viðkomandi viðskiptavinar sem fylgja þá ákveðin fríðindi. Og í fjórða 

lagi með því að tengja saman upplýsingar um viðskipti á heimasíðu viðkomandi smásala og 

sölusögu viðkomandi viðskiptavinar. Hvað þessa upplýsingaöflun varðar verður þó að hafa í 

huga þær reglur sem gilda á hverjum tíma varðandi friðhelgi einkalífs. Til að vinna síðan 

upplýsingar úr gögnum sem safnast þarf að finna í þeim mynstur sem getur aukið skilvirkni  

ákvarðana eins og söluspár og ákvarðanir varðandi staðsetningu vöru inna verslunar. Eins geta 

þessar upplýsingar nýst til að ákvarða hvaða viðskiptavinir eru ákjósanlegastir og er til dæmis 

algengt að 80 % sölu verslunar komi frá 20 % viðskiptavina eða svonefnd Pareto regla og er 

þetta oft kallað líftímavirði viðskiptavinar, CLV, „Customer lifetime value“. Auk þess er 

stundum notast við svokallaða RFM greiningu en hún stendur fyrir recency, frequency og 

monetary og felur í sér að reynt er að setja upp töflu þar sem skoðað er hve nýlega 
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viðskiptavinur átti viðskipti, hve oft hann á viðskipti og hve miklu hann eyddi til að meta 

hvort hann sé ákjósanlegur viðskiptavinur eða ekki. Við að þróa viðskiptasambands stjórnunar 

kerfi er nauðsynlegt að halda bestu viðskiptavinunum og er það meðal annars gert með því að 

vera með kerfi fyrir viðskiptavini sem versla oft þar sem þeir njóta ákveðinna fríðinda, auka 

þjónustu við viðkomandi viðskiptavini, með því að auka sérhæfni gagnvart þeim og með því 

að gera þá að hluta viðskiptavinahóps. Er þetta til dæmis gert í tengslum við ákveðið 

vörumerki, sem viðkomandi viðskiptavinir geta þá tengt sig við. Með þessu er hægt að auka 

líkurnar á því að gera góða viðskiptavini að þeim allra bestu með að auka viðskipti þeirra. Við 

framkvæmd viðskiptasambands stjórnunarkerfis er mikilvægt að allir sem komi að því sinni 

sínu hlutverki sínu vel til að kerfið nái að skila því sem það á að skila og mun áhersla á það og 

stjórnendur þess eflaust aukast í framtíðinni (Levy og Weitz, (2012), bls. 278 – 295).   

3.4.5. Vörustjórnun.  

Vörustjórnun felur í sér að smásali reynir að bjóða rétt magn af réttri vöru á réttum stað og á 

réttum tíma í því skyni að ná fjárhagslegum markmiðum fyrirtækisins. Þarf smásalinn að 

getað greint upplýsingar og aðlagað sig í verði og birgðahaldi vöru til að þessi vörustjórnun sé 

skilvirk og skili þeim árangri sem hún á að skila. 

Margir starfsmenn koma að öllu jöfnu að vörustjórnun en mestu ráða vörustjórar og 

deildarstjórar en auk þeirra eru oft innkaupa - og birgðastjórar og lagerstjórar mikilvægir í 

þessu sambandi og eru þessir aðilar yfirmenn þeirra starfsmanna sem starfa í 

vörustjórnunarhluta smásölufyrirtækja. Til að meta árangur vörustjórnunar er oft notast við 

hagnað vegna álagningar vörubirgða eða GMROI, „Gross margin return on inventory 

investement“, sem er fundin með því að deila í álagninguna með meðal kostnaðarverði 

vörubirgða og er hlutfall sölu gagnvart fyrirliggjandi lager líka skoðað í þessu sambandi. Er 

því hægt að hækka þennan stuðul með því að ná annaðhvort hárri álagningu eða mikilli veltu, 

sem bæði stuðla að hækkun hans. Varðandi stöðu vörubirgða er hún oftast metin með því að 

deila í stöðu vörubirgða við lok dags með fjölda daga ársins eða 365. Einn mikilvægur þáttur í 

vörustjórnun er veltuhraði birgða, en með því er átt við hve oft birgðir eru keyptar inn og er 

talið gott að hafa þennan veltuhraða mikinn þar sem það eykur sölu vegna þess að ný vara er 

oftast til hjá viðkomandi verslun sem eykur líkur á að viðskiptavinir kaupi hana vegna þeirra 

nýjunga sem hún hefur í för með sér. Þetta eykur líka spennu hjá starfsmönnum sem alltaf eru 

þá að upplifa einhverjar nýjungar. Ein leið til að ná fram þessum aukna veltuhraða birgða er 

að taka fleiri en minni pantanir hverju sinni en eini ókosturinn við það er aukinn 
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flutningaskostnaður. Helsti ókostur sem felst í því að hafa ekki þennan aukna hraða á veltu 

birgða er að fyrirtæki sem ekki eiga til vöru eiga það á hættu að missa viðskiptavini sína til 

annarra fyrirtækja og missa þannig bæði sölur og viðskiptavini, sem getur verið 

kostnaðarsamt að ná til baka og er þetta nefnt kostnaður skorts. Magn vörubirgða helst oft í 

hendur við áætlanir viðkomandi smásölufyrirtækis sem hefur gert áætlanir um að ná ákveðnu 

sölumagni og þarf því að vera til vörulager til að ná því sölumagni og reyna smásalar oft að 

stýra magni birgða til dæmis með útsölum til að minnka þær og annað slíkt. Einnig þarf að 

taka tillit til vöruframboðs og er mikilvægt að taka tillit til áætlunar verslunar, áhrif þess á 

sölu og afkomu þar sem of mikið vöruúrval getur minnkað sölu tiltekinna vara og hvernig 

vöruflokkar skyldra vara styðja sölu hvers annars. Einnig þarf að skoða áhrif á kauphegðun 

þar sem mikið vöruúrval er líklegra til að laða að viðskiptavini og stærð og útlit viðkomandi 

verslunar þannig að hún standi örugglega undir miklu vöruúrvali. Annar þáttur sem er 

mikilvægur varðandi vörustjórnun er birgðahald og magn vörubirgða en með því er átt við að 

reynt sé að forðast vöruskort og skipta smásalar oft vörum sínum í flokka á borð við A, B og 

C eftir mikilvægi þar sem vörur í flokki A eru þær vörur sem þeir vilja reyna að forðast að 

eiga ekki til. Magn vörubirgða, sem oft er nefnt dempari eða öryggisbirgðir ákvarða hve 

mikill fáanleiki vörunnar er og helst þetta oft í hendur við eftirspurn eftir þeirri tilteknu vöru 

og er þetta einn þáttur í góðir þjónustu verslunar, þ.e. að hún eigi til þær vörur sem 

viðskiptavinurinn þarfnast á hverjum tíma. Það sem helst ber að varast í þessu sambandi er að 

kaupa ekki inn of mikið af vöru til endursölu, þar sem varasamt getur verið að binda of mikla 

fjármuni í vörubirgðum og er þetta sú fína lína sem smásalar þurfa venjulega að fikra sig eftir 

til að ná árangri í störfum sínum.  Af þessum sökum reyna smásölufyrirtæki að koma sér upp 

einhverskonar kerfi þar sem reynt er að stjórna þessu magni vörubirgða þannig að það sé sem 

ákjósanlegast og að varan sé til staðar þegar viðskiptavinir þurfa á henni að halda. Sveiflast 

síðan vörubirgðirnar eftir sölumagni og fjölda innkaupa á vöru til endursölu og er varalager sá 

hluti sem smásalar reyna að eiga til svo að þeir verði ekki uppiskroppa með vörur og lendi í 

kostnaði skorts og er talið að hann þurfi að vera meiri eftir því sem sveiflur í eftirspurn eftir 

vöru eru meiri og eftir pantanatíma. Með því er átt við þann tíma sem talið er að geti  þurf að 

líða milli pantana eða kaupa á vöru til endursölu. Er því slíku kerfi ætlað að taka á þessum 

vandamálum með því að meta stöðuna og gefa til kynna hvenær panta eða kaupa þarf vöru og 

í hvaða magni (Levy og Weitz,(2012),  bls. 301 – 321).  

Þegar mat á magni vörubirgða hefur farið fram er næsta skrefið í vörustjórnunarferlinu að 

dreifa vöru til verslana smásölufyrirtækisins og þarf í því sambandi að taka tillit til þriggja 
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þátta. Í fyrsta lagi hve mikið af vöru á að dreifa til hverrar verslunar og er oftast um að ræða 

mest af söluhæstu vörunni, í öðru lagi hvaða tegund vöru á að dreifa til verslana og í þriðja 

lagi hvenær eigi að dreifa vörunni til viðkomandi verslana og geta komið þar inn sjónarmið á 

borð við árstíðarbundnar sveiflur og kaupgeta viðskiptavina eftir tímabilum á borð við 

launaútborganir og kortatímabil. Annar þáttur sem er mikilvægur í þessu vörustjórnunarferli 

er að meta árangur þess að gera viðeigandi úrbætur á borð við að auka eða minnka innkaup, 

breyta vöruúrvali eða hækka eða lækka verð.  Til að gera þetta eru margvíslegar aðferðir sem 

standa til boða. Í fyrsta lagi svonefnd gegnum streymis sölu greining,  „Sell – through 

analysis“, sem felur í sér að bornar eru saman raun sölutölur og áætluð sala til að meta hvort 

meiri vörur þarf til að fullnægja eftirspurn eða hvort lækka þurfi verð. Önnur aðferð er 

svokölluð ABC greining sem metur frammistöðu ákveðinna afmarkaðra þátta innan 

vöruúrvalsins og er þá metið út frá sölutölum og öðrum upplýsingum hvaða vörur eru 

mikilvægastar og lögð áhersla á þær út frá hvaða flokki þær lenda í og er í þessu sambandi 

flokkur A mikilvægastur, síðan flokkur B og að síðustu flokkur C. Að síðustu er hægt að 

notast við svokallaða fjölþátta aðferð við mat á vörudreifingu, en hún felur í sér að tekið er 

meðaltal hvers söluaðila út frá ákveðnum þáttum og frammistöðu (Levy og Weitz, (2012), bls. 

323 – 327).   

3.4.6. Vörukaup. 

Varðandi vörukaup smásölufyrirtækja er aðallega um tvenns konar tegundir að ræða og er það 

í fyrsta lagi alþjóðleg merki á borð við Philips, eða eitthvað annað merki sem hægt er að 

kaupa alls staðar í heiminum. Hins vegar er um að ræða sérstök vörumerki eða svokölluð 

„private label“, eða merkjavöru, sem eru vörur sem þróaðar eru og seldar af viðkomandi 

smásala eingöngu og geta verið nokkrar útfærslur þessarar vörutegundar. Í fyrsta lagi er um að 

ræða svokallaða gæða merkjavöru sem er oftast mjög vönduð vara. Í öðru lagi er um að ræða 

svokallaða eftirhermu merkjavöru, sem reynir að herma eftir upprunalegu merkjavörunni en 

er oftast seld á lægra verði, oft vegna lakari gæða. Í þriðja lagi er síðan um að ræða sér 

merkjavöru, sem er aðeins seld af tilteknum smásala og er hún oft auðmerkt til dæmis með 

númeri til að undirstrika sérstöðu hennar. Í fjórða og síðasta lagi er síðan um að ræða afsláttar 

merkjavörur, sem er ætlað að höfða til þess hóps sem hefur minna ráðstöfunarfé. Þær 

merkjavörur sem eru sér eða gæða eru oftast dýrari vegna þess að þær eru í minni samkeppni 

við aðrar vörur vegna gæða sinna og sérstöðu og hafa smásalar því meira svigrúm til að leggja 

á þær en aðrar algengari vörur sem sæta meiri samkeppni frá öðrum vörum. Algengustu 

leiðirnar til að nálgast framleiðendur, seljendur eða heildsala er á þar til gerðum mörkuðum 
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eða á vörusýningum sem haldnar eru reglulega víðsvegar um heiminn á borð við CEBIT 

sýninginn í Hannover, Þýskalandi, sem er vörusýning fyrir upplýsingatækniiðnaðinn (Cebit). 

Er því að mörgu að hyggja varðandi vörukaup  (Levy og Weitz, (2012), bls. 342 – 349).  

Í því skyni að fá leyfi birgja til að kaupa af þeim vöru þarf oft að eiga við þá 

samningaviðræður. Meðal helstu viðfangsefna slíkra viðræðna eru verð sem smásalinn reynir 

auðvitað að hafa eins lágt og hægt er til að auka möguleika smásala á að hafa eins háa 

álagningu á vörunni og hann getur, auk þess sem sumir fara fram á gjald fyrir að fylla á hillur 

og hafa vörur ávallt sýnilega. Í öðru lagi er samið um afhendingaskilmála, sem oftast er 

ákveðinn tími sem veittur er sem gjaldfrestur áður en smásali þarf að greiða fyrir vöruna. Auk 

þessa er síðan samið um pantanatíma, flutningsfyrirkomulag, afslætti, sem oftast eru háðir 

lágmarks pöntunarmagni eða upphæð, aðstoð við að standa straum af auglýsinga - og 

kynningarkostnaði og möguleika smásala á að hafa einir leyfi til að selja viðkomandi vöru, 

sem eins og gefur að skilja veitir þeim ákveðið forskot. Einnig er mikilvægt að samband 

smásölufyrirtækis við birgja sé gott og er talað um samband sem hagnast báðum þegar báðir 

aðilar vinna saman að sameiginlegu markmiði og með hagsmuni hvors annars að leiðarljósi. 

Eru slík sambönd sem oft nefnast „stratetic“ eða „partnering relationship“, oftast hugsuð til 

langs tíma og geta oft stuðlað að samkeppnisforskoti þeirra smásölufyrirtækja sem njóta slíks 

viðskiptasambands við sína birgja. Er oftast talið að viðskiptasambönd sem þessi byggi á 

fjórum stoðum. Þessar stoðir eru traust og heiðarleiki milli aðila, sameiginleg markmið sem 

oftast eru aukin viðskipti og þar af leiðandi hagnaður, opin samskipti og miðlun upplýsinga og 

að lokum skuldbinding milli aðila (Levy og Weitz, (2012), bls. 354 – 360).  

3.4.7.  Verðlagning. 

Einn af mikilvægustu þáttum smásölurekstrar nú á tímum er verðlagning þeirrar vöru sem 

smásölufyrirtæki selja og er nauðsynlegt að fyrirtæki skoði vel og skipuleggi hvaða verð þeir 

ætli að selja vöruna á í því skyni að hún samrýmist hugmyndum viðskiptavinanna um virði 

vörunnar. Með virði í þessu sambandi er átt við það gildi sem viðskiptavinurinn leggur í 

vöruna en það er oftast fundið með því að deila í þá kosti sem viðskiptavinurinn telur vöruna 

hafa með verði hennar. Varðandi verðlagningu notast smásalar oftast við tvær aðferðir, sem 

eru annars vegar há eða lág verðlagning sem felur í sér að notast er við lækkanir og hækkanir í 

formi tilboða og útsala sem gerir smásölum kleift að losna við vörur sem annars hreyfast hægt 

og laða að viðskiptavini . Hins vegar er venjuleg lág verðlagning sem lágvöruverslanir notast 

við sem felur í sér að reynt er að halda vöruverði eins lágu og hægt er sem tryggir lágt 
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vöruverð og minnkar auglýsingakostnað þar sem viðskiptavinir koma aftur. Þegar verð vöru 

er ákveðið þarf smásölufyrirtæki að taka tillit til margra mismunandi þátta. Einn þeirra er 

hversu viðkvæmur hugsanlegur viðskiptavinur er fyrir verði vörunar, en það er almennt talið 

vera staðreynd varðandi viðskipti að eftir því sem verð á vöru hækkar, minnkar eftirspurn eftir 

henni og þar af leiðandi sala hennar og öfugt. Það viðmið sem oftast er notað varðandi þetta 

atriði er svokölluð teygni, en með henni er átt viða að deilt er í hlutfallsbreytingu á sölumagni 

með hlutfalli verðbreytinga til að ákvarða hversu viðkvæmir neytendur eru fyrir 

verðbreytingum og er þessi tala oftast neikvæð þar sem sölumagn minnkar venjulega samfara 

verðhækkunum vöru. Ákveðnir þættir geta síðan haft áhrif á þessa teygni og er hún til dæmis 

venjulega talin minnka þegar um nauðsynjavöru er að ræða þar sem viðskiptavinir komast 

ekki hjá því að kaupa vöruna eða þjónustuna. Hún eykt hins vegar þegar mikið er um 

svokallaðar staðkvæmdavörur, sem eru svipaðar og geta leyst hina vöruna af hólmi fyrir lægra 

verð og mjög dýrar vörur á borð við bíla, sem kosta mikið. Til að finna það verð sem 

hámarkar hagnað smásölufyrirtækja er notast við eftirfarandi formúlu, verðteygni sinnum 

kostnaður deilt með verðteygni plús einn. Annar þáttur sem hefur mikið vægi varðandi 

ákvörðun á verði vöru er samkeppni en eins og gefur að skilja er erfiðara fyrir 

smásöluverslanir að hafa hátt verð á vöru sinni þar sem samkeppni með vöruna er mikil og 

miklar líkur á að viðskiptavinir leyti þangað sem varan er ódýrari ef hægt er að nálgast hana 

með þeim hætti. Er því afar nauðsynlegt fyrir smásölufyrirtæki að vera meðvituð um verðlag 

samkeppnisaðila sinna í því skyni að vera samkeppnishæf með verð á vörum  (Levy og Weitz, 

(2012), bls. 371 – 377).  

Ein algengasta aðferðin við ákvörðun verðlagningar vöru er með því að leggja á hana eða með 

svokallaðri álagningu sem er sá hluti verðsins sem smásölufyrirtækið fær til að standa undir 

rekstrarkostnaði. Þessari álagningu er bætt við það verð sem smásölufyrirtækið greiðir sjálft 

fyrir vöruna, sem oftast er nefnt kostnaðarverð og er þessi álagning ákveðin prósenta sem er 

bætt við. Þessari álagningu er síðan breytt eftir áherslum hverju sinni og er hún til dæmis 

lækkuð þegar um útsölur er að ræða og smásölufyrirtæki vill losna við umfram vörubirgðir. 

Oft er notast við svokallaðan verð hámörkunar hugbúnað eða „pricing optimization software“, 

í þessu sambandi sem skoðar sölusögu og metur líkur á vöruverði út frá henni og bjóða 

fyrirtæki á borð við Vendavo, (vendavo) , upp á slíkan hugbúnað. Ein að aðferðum sem 

notaðar eru til að meta verðlagningu er að skoða hve mikið af vöru þarf að selja til að skila 

hagnaði og er þá oftast notast við núllpunktsgreiningu, sem í þessu tilviki fer þannig fram að 

deilt er í fastan kostnað með einingaverði að frádregnum einingakostnaði. Smásalar lækka 
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síðan oft á tíðum verð og er það oftast af tveim ástæðum, annars vegar til að losna við 

umframbirgðir sem jafnvel eru farnar að nálgast líftíma sinn og hins vegar til að kynna nýja 

vöru eða þjónustu. Ein algeng aðferð við slíka verðlagningu er að notast við aðferðir á borð 

við gjafabréf eða gjafamiða, tveir fyrir einn tilboð og annað í þeim dúr. Helstu ókostirnir við 

slíkar verðlækkanir eru annars vegar að smásölufyrirtæki græða lítið á þeim og geta jafnvel 

tapað og hins vegar laða endurtekin afsláttarkjör oft að sér viðskiptavini sem aðeins versla 

þegar slík kjör bjóðast og er því lítill gróði sem smásölufyrirtæki hafa út úr slíkum 

viðskiptavinum til að standa straum af rekstrarkostnaði. Eins og áður segir notast smásalar oft 

við lægra verð þegar þeir eru að hefja sölu á nýrri vöru til að kynna hana, eða svokallað 

kynningarverð, en sumir fara enn lengra og lækka verð undir kostnaðarverð til að hafa betur í 

samkeppni við aðra smásala, jafnvel í langan tíma og er þá talað um árásarverðlagningu, eða 

„predatory pricing“. Er slík álagning brot á samkeppnislögum eins og önnur atriði á borð við 

verðsamráð smásölufyrirtækja og verðblekkingar (Levy og Weitz, (2012), bls. 379 – 394).  

3.4.8. Samskiptakerfi. 

Smásalar notast oft við ákveðin samskiptakerfi til að kynna vöru sína og þjónustu og byggja 

upp ákveðna vörumerkavitund þeirrar vöru sem þeir selja. Þessi kerfi nota þeir einnig til að 

koma á framfæri skilaboðum til viðskiptavina sinna á borð við útsölur, afslætti og þess háttar 

hluti. Þessi vörumerkjavitund er afar mikilvæg fyrir smásölufyrirtæki og er vörumerki þeirra 

eitt af því sem skilur þá frá samkeppnisaðilanum að aðgreinir vörur þeirra og gæði frá vörum 

samkeppnisaðilanna. Með því að vera með gott og þekkt vörumerki geta smásölufyrirtæki 

laðað til sín viðskiptavini í nafni þessa sterka vörumerkis sem að viðskiptavinirnir vita þá að 

búi yfir ákveðnum gæðum eða eiginleikum sem þeir sækjast eftir. Þau smásölufyrirtæki sem 

hafa yfir að ráða slíkum sterkum vörumerkjum geta bæði selt vöruna á hærra verði vegna 

vörumerkisins og eiga auðveldara með að halda í viðskiptavini, sem koma aftur og aftur að 

kaupa vörur þessa vörumerkis og á þetta sérstaklega við ef vörumerkið er einungis selt í 

viðkomandi verslun. Til að þetta vörumerki sem smásölufyrirtæki búa yfir nái árangri þurfa 

smásalar sífellt að viðhalda styrk þess sem er aðallega gert á þrennan hátt. Í fyrsta lagi með að 

skapa vörumerkjavitund sem felur í sér að það sé þekkt meðal fólks og ákjósanlegt þegar 

kemur að því að kaupa ákveðna vöru vegna eiginleika hennar. Algengasta leiðin til að kynna 

vörumerki fyrir hugsanlegum viðskiptavinum er með auglýsingum sem segja þá 

viðskiptavinum sífellt frá merkinu og einkennum þess og eru mörg slík vörumerki heimsþekkt 

á borð við Coca Cola merkið og fleiri slík merki. Í öðru lagi er nauðsynlegt fyrir 

smásölufyrirtæki að ná að tengja vörumerki sitt við ákveðna þætti sem auðkenna það 
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gagnavart viðskiptavinunum. Í þessu tilviki er um nokkra þætti að ræða, en þeir eru tegund 

vöru, verð vöru, gæði vöru, eiginleikar eða kostir vöru og tengsl vörunnar við ákveðin lífstíl á 

borð við íþróttir. Í þriðja og síðasta lagi er síðan afar mikilvægt að viðhalda styrk 

vörumerkisins, en mörg vörumerki sem voru þekkt áður fyrr hafa síðan tapað vinsældum 

sínum og jafnvel gleymst að miklu leyti og má sem dæmi um þetta nefna Tab gosdrykkinn 

sem var vinsæll áður fyrr en hefur nú horfið af sjónarsviðinu (Yahoo Finance). Þurfa 

smásölufyrirtæki því að halda vörumerki sínu á lofti og auglýsa það eða kynna sífellt til að 

viðhalda gildi þess og til að auka útbreiðslu merkisins  (Levy og Weitz, (2012), bls. 399 – 

405).  

Hvað samskiptakerfi varðar hafa smásölufyrirtæki nú á tímum margvíslegar leiðir til að eiga 

samskipti við viðskiptavini sína. Tæknibreytingar síðustu ára með aukinni notkun internetsins 

og tilkomu samskiptamiðla hafa aukið til muna það úrval möguleika sem smásölufyrirtæki 

hafa til að auglýsa og kynna vöru sína en í því sambandi er afar mikilvægt að koma á framfæri 

réttum skilaboðum til réttra aðila á réttum tíma til að þær skili árangri. Ein þessara leiða til að 

eiga samskipti við viðskiptavini er með beinni markaðssetningu en með henni er átt við að 

skilaboð eru send með pósti í formi prentaðs efnis eins og bæklinga,  skilaboð í tölvupósti eða 

með rafrænum skilaboðum til ákveðins fyrirfram ákveðins hóps viðskipavina sem eru 

markhópurinn með þá tilteknu vöru eða þjónustu sem verið er að kynna. Önnur leið er að 

notast við markaðssetningu á netinu, en með henni er átt við að notast við heimasíður 

smásölufyrirtækja í markaðsstarfi, til dæmis með að setja þar inn tilkynningar eða tilboð, með 

að nota blogg - síður þar sem fjallað er um vöru eða verslanir með persónulegri hætti og 

munnmæla aðferð og síðast en ekki síst með samskiptamiðlum sem hafa rutt sér til rúms á 

síðustu árum og eru nú mjög mikið notaður miðill þar sem fólk getur tjáð skoðun sína á öllu 

mögulegu sín á milli. Hafa smásölufyrirtæki, jafnt sem önnur fyrirtæki, aukið notkun slíkra 

miðla gríðarlega á síðustu árum og eru nú mörg hver með facebook síður, en facebook er 

eflaust best þekkti samfélagsmiðillinn nú á tímum, auk youtube myndbandasíðunnar og 

twitter skilaboða síðunnar. Þriðja aðferðin í þessu sambandi eru svokallaðir söluhvatar en með 

þeim er átt við að smásölufyrirtæki reyna að búa til hvata fyrir viðskiptavini sína í því skyni 

að auka líkurnar á að þeir kaupi tiltekna vöru og er þetta oft gert samhliða öðru 

kynningarstarfi. Eru þessir söluhvatar oftast í formi afsláttar á vöruverði eða ákveðinna 

fríðinda á borð við gjafamiða, svokallaða „coupons“, sýnishorna af vöru eða viðburða.  

Í fjórða lagi er síðan notast við beina sölumennsku þar sem að sölumaður smásölufyrirtækis á 

bein samskipti við viðskiptavini og veitir þannig persónulega og góða þjónustu í formi beinna 
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upplýsinga um vöruna og eiginleika hennar. Fimmta aðferðin er notkun auglýsinga í hinu 

ýmsu miðlum og er þetta ef til vill sú aðferð sem flestir hugsa um þegar kemur að kynningar 

og samskiptastarfi smásölu fyrirtækja. Þeir miðlar sem standa smásölufyrirtækjum til boða í 

þessu sambandi eru í fyrsta lagi dagblöð og tímarit, þó að mikið hafi dregið úr notkun þeirra 

sem auglýsingamiðla á liðnum árum vegna samkeppni við nýrri og vinsælli miðla á borð við 

internetið og ljósvakamiðla, en í þann flokk falla meðal annars sjónvarp og útvarp, sem eru 

talsvert notaðir sem auglýsingamiðlar fyrir fyrirtæki. Í mörgum tilkvikum er þó notast við 

einhvers konar blöndu þessara miðla í því skyni að ná til eins margra hugsanlegra 

viðskiptavina og hægt er. Í sjötta og síðasta lagi notast smásölufyrirtæki við almannatengsl í 

tengslum við samskiptaleiðir en með almannatengslum er átt við að smásölufyrirtæki starfi 

með almanna tengsla fyrirtæki í því skyni að bæta ímynd sína og er það sér í lagi algengt ef 

viðkomandi smásölufyrirtæki hefur orðið fyrir einhvers konar gagnrýni en einnig til að 

aðstoða fyrirtækið við kynningarstarf. Er þetta til dæmis gert til að staðsetja vörumerki þeirra í 

þekktum sjónvarpsþáttum eða sem styrktaraðili íþróttafélaga og er til dæmis algengt að 

knattspyrnulið séu með auglýsingar fyrirtækja á búningum sínum og fá á móti 

auglýsingatekjur frá viðkomandi fyrirtækjum á grundvelli þar til gerðra samninga. Þegar 

samskiptaleið er valin er nauðsynlegt að setja sér markmið sem á að reyna að ná með notkun 

hennar, ákveða hve miklum fjármunum er ráðstafað til hennar og í því sambandi er bæði 

notast við fasta upphæð eða hlutfall af veltu og síðan að framkvæma og meta aðferðina sjálfa  

(Levy og Weitz, (2012), bls. 406 – 420).  

Við gerð auglýsinga reynir smásölugeirinn oftast að hvetja neytendur til að eiga viðskipti við 

tilteknar verslanir og leggja þar áherslu á sérstaka þætti sem sú verslun hefur upp á að bjóða 

eins og til að mynda þjónustu sem verslunin býður, opnunartíma hennar, verðlagningu og þá 

sérstaklega lág verð, vöruúrval og vörumerki auk annarra þátta. Eru þessar auglýsingar oft 

gerðar til að hvetja neytendur til að bregðast við skjótt eins og með því að auglýsa útsölur eða 

lág verð þar sem þeim er mikið í mun að auka komur hugsanlegra viðskiptavina í verslunina, 

þar sem fleiri heimsóknir viðskiptavina eru líklegri til að auka viðskipti en fáar heimsóknir 

(Belch og Belch, (2009), bls. 21). 

3.5. Verslanastjórnun. 

Þegar kemur að stjórnun verslana þarf að taka tilli til margvíslegra atriða enda skiptir útlit 

þeirra og þjónusta miklu máli varðandi velgengni þeirra og fjölda og magn viðskipta sem 

neytendur eiga við þær.  
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3.5.1. Ábyrgð verslanastjóra. 

Þegar kemur að stjórnun verslana eru það verslanastjórarnir sjálfir sem spila stærsta 

hlutverkið, enda eru það þeir sem eru í daglegum samskiptum við viðskiptavinina og vita því 

best hvað það er sem viðskiptavinirnir vilja og þurfa. Verslanastjórar skipa því stóran sess hjá 

smásölufyrirtækjum og þurfa að sinna mörgum verkefnum á borð við ráðningu og þjálfun 

starfsfólks verslana sem getur farið fram með margvíslegum hætti, stjórnun starfsfólks og 

gerð starfslýsinga þar sem skyldur starfsfólks eru tíundaðar og stjórnun og eftirlit með 

kostnaði við daglegan rekstur verslana. Einnig þurfa þeir að stjórna uppsetningu verslana, 

kynningum þeirra og stjórna og stýra þeirri þjónustu sem viðskiptavinum viðkomandi 

verslunar er veitt. Einnig þarf verslanastjóri að sýna gott fordæmi og veita starfsfólki hvata til 

að þeir sýni starfi sínu aukin áhuga og skili meiri árangri, sem oftast birtist þá í afkomu 

viðkomandi verslunar í krafti aukinnar sölu hennar. Í þessu sambandi er góð aðferð að setja 

starfsfólki ákveðin markmið til að ná og verðlauna þá síðan með bónusum eða öðrum hætti ef 

þeir síðan ná þessum tilteknu markmiðum. Auk þessa þarf verslunarstjóri oft að fylgjast með 

að allt sé með felldu á vinnustaðnum og að til dæmis ekki sé kynferðisleg áreiti eða einelti 

sem eigi sér stað.  (Levy og Weitz, (2012), bls. 433 – 454).  

Eins og áður segir þarf verslunarstjóri einnig að hafa stjórn á kostnaði og eru helst þrjár 

aðferðir notaðar við það. Í fyrsta lagi með skipulagningu starfsmannahalds til að hafa alltaf 

nægilega marga starfsmenn til staðar til að þjóna viðskiptavinum á sama tíma og reynt er að 

hafa ekki of marga stafsmenn að störfum til að halda launakostnaði niðri eins og mögulegt er. 

Verður verslunarstjóri því að gera ráð fyrir álagstímum í versluninni þegar óvenju margir 

viðskiptavinir eru líklegir til að eiga þar viðskipti til að getað fjölgað starfsfólki á slíkum 

stundum. Önnur leið til að lækka rekstrarkostnað verslunar er að gera hana umhverfisvænni 

með orkusparnaði á borð við að spara rafmagn eins og hægt er og með að endurnýta þá hluti 

sem hægt er að endurnýta og  lækka þannig rekstrarkostnað hvað þessa þætti varðar. Að 

síðustu getur verslunarstjóri haft stjórn á kostnaði verslunar með því að halda henni í góðu 

ástandi sem er líklegra til að laða að viðskiptavini en verslun sem lýtur mjög illa út að utan 

eða innan. Auk þessa er mikilvægur þáttur í starfi verslunarstjóra að taka á rýrnun hvers konar 

en hún getur meðal annars verið af völdum mistaka starfsfólks við afgreiðslu eða útreikning, 

vegna þjófnaðar í verslun eða þjófnaðar starfsfólks, vegna annarra mistaka við innkaup eða 

annarra slíkra þátta. Þessa rýrnun, sem er í raun munur á skráðu verðmæti vörubirgða og 

raunverulegu virði, sem fram kemur við einhvers konar uppgjör, getur verslunarstjóri dregið 

úr með margvíslegum hætti á borð við þjófavarnarkerfi, eftirlitskerfi, verkferlum í verslun 
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eins og varðandi kvittanir fyrir vöruskilum og eftirliti með mátunarklefum fataverslana og 

öðrum sambærilegum aðferðum. Vegna þessarar rýrnunar er einnig mjög mikilvægt að vel sé 

vandað til við valið á starfsfólki verslana í því skyni að sem vandaðastir aðilar verði fyrir 

valinu og að valið sé fólk sem sé líklegt til að sinna starfi sínu af dugnaði og heilindum, sem 

getur stuðlað að velgengni viðkomandi verslunar og aukins hagnaðar hennar. Á þessu sviði 

sem og á öðrum sviðum nú á tímum er nýjasta tækni nýtt í auknum mæli sem auðveldar starf 

verslunarstjóra hvað þetta varðar enn frekar og aðstoðar hann við að ná markmiðum sínum 

varðandi þessi atriði (Levy og Weitz, (2012), bls. 455 – 462).   

3.5.2. Útlit verslana. 

Í smásölurekstri skiptir útlit verslana miklu máli þar sem það getur laðað að viðskiptavini og 

aukið viðskipti verslunarinnar og fellur það venjulega í hlut verslanastjóranna að sinna 

þessum þætti rekstrarins. Aðlaðandi útlit verslana getur þjónað mörgum tilgangi fyrir 

smásölufyrirtæki og átt sinn þátt í að fyrirtækið nái markmiðum sínum sem oftast felast í 

aukinni sölu og þar af leiðandi auknum hagnaði, en auk þess getur útlitið aukið tryggð 

viðskiptavina ef þeim þykir þægilegt að koma þangað til að eiga viðskipti, stuðlað að 

hagræðingu í rekstrinum með stjórnun kostnaðar við uppsetningu verslunar og stuðlað að og 

verið þáttur í smásöluáætlun fyrirtækis. Þegar verslun er hönnuð og sett upp þarf að taka tillit 

til þriggja þátta. Í fyrsta lagi uppsetning verslunar, í öðru lagi merkingar í verslun og í þriðja 

lagi áberandi staðir í versluninni. Varðandi uppsetningu verslunar er oftast talað um þrjár 

mismunandi tegundir í því sambandi. Í fyrsta lagi grindar útlit eða „grid layout“, sem felur í 

sér að verslun er í laginu eins og grind með samsíða göngum með vörum báðu megin. Hentar 

þessi skilvirka uppsetning vel í verslunum þar sem viðskiptavinir vilja vera fljótir að versla 

eins og til dæmis í matvöruverslunum. Önnur tegund uppsetningar verslunar er svokölluð 

veðhlaupabrauta uppsetning, eða „racetrack layout“, þar sem verslanir eru settar upp með 

þeim hætti að myndaðir eru hringir eða lykkjur utan um mismunandi deildir og er oftast 

afgreiðslukassi á hverri deild og er þessi uppsetning algeng í fataverslunum. Í þriðja og síðasta 

lagi er síðan um frjálst form að ræða, eða „free form layout“, þar sem gangar eða sérstakir 

þættir verslunar eru settir upp á kerfisbundin hátt í því skyni að skapa afslappað  andrúmsloft 

og er þessi uppsetning oft á tíðum notuð þegar um verslanir er að ræða þar sem persónuleg og 

náin þjónusta við viðskiptavini er í hávegum höfð. Varðandi merkingar og skilti í verslunum 

þá þjóna þau þeim tilgangi að veita viðskiptavinum upplýsingar og leiðbeiningar, til dæmis 

hvar finna megi tiltekna vöru innan verslunar eða aðrar mikilvægar upplýsingar. Geta þessi 

skilti og merkingar einnig verið þáttur í auglýsinga – og kynningarstarfi viðkomandi verslunar 
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og smásölufyrirtækis og eins og varðandi aðra þætti hefur upplýsingatækni aukist hvað þetta 

varðar með tilkomu stafrænna skilta og merkinga sem geta þá einnig veitt lifandi upplýsingar. 

Þriðji flokkurinn sem um ræðir varðandi uppsetningu verslana eru áberandi staðir eða hlutir 

innan verslana sem þjóna þeim tilgangi að vekja athygli viðskiptavina og geta þessir hlutir 

verið af margvíslegu tagi á borð við sýningarglugga, frístandandi skilti með upplýsingum  eða 

auglýsingum og aðrir sambærilegir þættir sem geta nýst verslunum að þessu leyti og 

auðveldað viðskiptavinum að eiga viðskipti í versluninni eða hvatt þá til þess í meira mæli. 

(Levy og Weitz, (2012), bls. 467 – 481).   

Einn þáttur varðandi útlit verslana er hvernig rými eða plássi verslana er ráðstafað og skipta 

tveir þættir mestu máli í þessu sambandi, annars vegar hve mikið mismunandi vörur eða 

vörumerki fá af plássi og hins vegar hve mikið af rými mismunandi deildir verslana fá. Hvað 

fyrri þáttinn varðar er mikilvægt að skoða hve mikla framleiðni viðkomandi rými hefur og er 

það oftast reiknað með sölu á hvern fermetra. Auk þessa þarf einnig að taka tillit til veltu og 

sölu hverrar vöru og gefa í því sambandi sölumeiri vöru meira rými og hve mikið af plássi 

þarf að ráðstafa til kynningar fyrir viðkomandi vöru og skiptir þá sýnileiki vöru mestu máli. 

Reyna smásölufyrirtæki einnig að nota rýmið til að hvetja viðskiptavini til að eiga meiri 

viðskipti til dæmis með að staðsetja vörur sem hvetja til viðskipta á áberandi staði og 

nauðsynjavörur og sérvörur aftarlega í verslun til að viðskiptavinir þurfi að fara í gegnum alla 

verslunina til að ná til hennar í þeirri von að þeir sjái aðra vörur sem þeir kaupi á leið að 

nauðsynjavörunni eða sérvörunni. Auk þessa er hægt að skipuleggja hvar í hillu vara er og 

fylgjast með viðskiptavinum versla til að ákvarða sem heppilegasta uppsetningu með það í 

huga. Er því mikilvægt að reynt sé að setja verslanir upp með þeim hætti að þær séu sjónrænt 

aðlaðandi og hvetjandi fyrir viðskiptavini í því skyni að fá þá til að eiga meiri viðskipti. Nota 

smásalar ýmsa þætti til að reyna að ná þessum sjónrænu áhrifum á borð við lýsingu í verslun 

til dæmis til að lýsa upp ákveðna vöru, liti og er til dæmis liturinn gulur oft talinn tengjast 

afslætti í hugum fólks, með tónlist og fleiru. Er þetta líka gert til að reyna að gera andrúmsloft 

verslana þægilegra til að viðskiptavinum líði vel þar enda er líklegra að þeir eigi endurtekin 

viðskipti við verslun þar sem þeim líður vel. Sömu lögmál eiga við um heimasíður verslana 

þar sem mikilvægt er að þær séu sýnilegar, einfaldar, auðvelt að rata um þær og búi yfir 

möguleikum á borð við að geta pantað beint af þeim eða annað slíkt sem auðveldar og þar af 

leiðandi eykur líkur á meiri viðskiptum. (Levy og Weitz, (2012), bls. 481 – 493).   
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3.5.3. Þjónusta við viðskiptavini. 

Einn af þeim þáttum sem geta gefið smásölufyrirtækjum forskot í samkeppni við önnur 

smásölufyrirtæki er góð þjónusta við viðskiptavini, sem getur orðið til að auka hróður 

viðkomandi fyrirtækis út á við og aukið viðskipti hennar, sölu og hagnað. Þar sem að vara 

sem verslanir selja er oft á tíðum mjög sambærileg að eiginleikum og gæðum liggur munurinn 

oft á tíðum í þeirri þjónustu sem viðkomandi verslanir veita og hafa umfram aðra 

samkeppnisaðila. Getur þessi þjónusta annars vegar falist í beinum aðgerðum sem ákveðin 

verslun hefur ákveðið að veita á borð við að pakka inn vörunni fyrir viðskiptavini eða að taka 

við tilteknum greiðslukortum og hins vegar í þeirri beinu og persónulegu þjónustu sem að 

starfsmaður viðkomandi verslunar veitir í formi aðstoðar og upplýsinga og er helsta áskorun í 

þessum efnum að ná að viðhalda ákveðinni samkvæmni í þessum hluta þjónustunnar. Einnig 

getur verið skynsamlegt fyrir smásölufyrirtæki að reyna að aðlaga þjónustu verslunar sinnar 

að þörfum viðskiptavina í auknum mæli og reyna þannig að sníða hana eftir þörfum hvers 

viðskiptavinar eins og hægt er þar sem það getur aukið ánægju viðskiptavinarins sem mun 

eflaust skila sér í auknum viðskiptum við verslunina.  Í þessu sambandi skiptir upplifun 

viðskiptavina af þjónustunni lykil atriði og er nauðsynlegt að hún standist væntingar þeirra 

sem geta verið margvíslegar á borð við viðbragðsflýti starfsmanna verslunar, áreiðanleika og 

traust. Þessar væntingar viðskiptavina geta auðvitað verið mjög ólíkar enda um mismunandi 

þarfir að ræða hjá þeim (Levy og Weitz, (2012), bls. 500 – 508).   

Í því skyni að bæta þessa þjónustu við viðskiptavini hefur verið þróað svokallað bils módel, 

„Gap model“, sem hefur það að markmiði að reyna að koma í veg fyrir að bil myndist milli 

viðskiptavina og verslunar og er þetta kallað þjónustu bil eða „service gap“. Er þessu bili skipt 

upp í fjögur undirbil sem eru í fyrsta lagi þekkingar bil, eða „knowledge gap“, sem á að 

endurspegla bilið milli væntinga viðskiptavina og þær væntingar sem verslun telur 

viðskiptavin hafa. Í öðru lagi staðla bilið, eða „standards gap“, sem skoða bilið milli 

þekkingar verslunar á væntingum viðskiptavina og þeirri þjónustu sem hún veitir í því skyni 

að brúa það með því að veita betri þjónustu. Í þriðja lagi er síðan afhendingar bilið, eða 

„delivery gap“, sem felur í sé muninn á þeirri þjónustu sem verslun veitir í raun og þeirri 

þjónustu sem hún hefur ákveðið að veita og er þetta bil brúað með aukinni þjálfun starfsfólks í 

því skyni að það nái að veita þá þjónustu sem verslun vill og í fjórða og síðasta lagi samskipta 

bilið, eða „communication gap“, sem er bilið milli þeirrar þjónustu sem verslun veitir og 

þeirri þjónustu sem hún segist veita og er besta leiðin til að leysa þetta með því að verslanir 

þekki takmörk sín varðandi þjónustu og segist ekki veita meira af henni en þær gera í raun. 
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Eru margvíslegar aðferðir notaðar til að reyna að ná að brúa þessi þjónustu bil og má sem 

dæmi nefna að setja sér skýr markmið varðandi það hvaða þjónustu á að veita eða hvaða 

þjónustustigi á að ná, með þjálfun starsfólks, með könnunum og samræðum við viðskiptavini 

og með því að nota samfélagsmiðla sem hefur aukist umtalsvert á liðnum misserum. Önnur 

aðferð sem notast er við eru svokallaðar hulduheimsóknir eða „mystery shopping“, en þær eru 

notaðar til að meta þjónustu í verslun án þess að starfsmaður viti af því og fara þannig fram að 

einstaklingur kemur inn í verslun gagngert til að meta þjónustu hennar, oftast til samræmis við 

ákveðinn tékklista, sem er síðan fylltur út eftir heimsóknina sem átti sér stað án vitundar 

starfsmannsins um að matið væri að fara fram og er þá metið hvernig starfsmaðurinn hegðar 

sér gagnvart viðskiptavinum og þá þjónustu sem hann veitir eða veitir ekki. Að auki nota 

smásölufyrirtæki upplýsingatækni í auknum mæli til að bæta þjónustu verslana sinna og nota í 

því skyni alls konar tækninýjungar. Að síðustu er mikilvægt í þessu sambandi að brugðist sé 

skjótt og vel við þegar vandamál koma upp varðandi þjónustu við viðskiptavini og er afar 

mikilvægt í því sambandi að hlusta á viðskiptavinina, leysa vandamálið eins fljótt og kostur er 

og bjóða upp á úrlausn mála sem allir geta sætt sig við. Eykur þetta líkurnar á að 

smásölufyrirtæki nái að viðhalda ánægju viðskiptavina sinna sem eykur líkurnar á að þeir eigi 

endurtekin og aukin viðskipti sem gefa fyrirtækinu tækifæri til að ná markmiðum sínum um 

forskot í samkeppninni  og aukin viðskipti og hagnað (Levy og Weitz, (2012), bls. 508 – 521).   

Þjónusta við viðskiptavini er einnig flokkuð eftir því hve mikil hún er og er þá í fyrsta lagi 

talað um sjálfs afgreiðslu sem er helst notuð í afsláttarverslunum þar sem reynt er að halda 

rekstrarkostnaði í lágmarki til að geta haldið vöruverði lágu og er því oft lítið af starfsfólki 

starfandi í slíkum verslunum sem getur veitt þjónustu. Í öðru lagi eru síðan verslanir sem hafa 

takmarkaða þjónustu á borð við fataverslanir sem þurfa að veita meiri þjónustu vegna þess að 

viðskiptavinir þeirra þurfa oftast meiri upplýsingar um þá vöru sem þeir ætla að kaupa. Í 

þriðja og síðasta lagi eru síðan verslanir sem veita fulla þjónustu og er það til að mynda 

algengt í sérverslunum þar sem viðskiptavinir þurfa mikla aðstoð og mikið af upplýsingum 

um vöruna sem verslunin býður upp á. Er verð í slíkum verslunum því oftast hærra vegna 

hærri rekstrarkostnaðar slíkra verslana sem oft má rekja til aukins fjölda starfsfólks sem er 

nauðsynlegur vegna þess þjónustustigs sem slíkar verslanir bjóða upp á (Kotler, Wong, et al, 

(2005), bls. 875).  
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4. Markaðsgreining. 

Í sambandi við markaðsgreiningu eru skoðaðar mismunandi útfærslur á markaðshugtakinu, 

áherslur og vöruframboð markaða og aðila á markaði hér á landi.  

4.1. Fyrirtækjamarkaður og neytendamarkaður. 

Með hugtakinu markaði er átt við tiltekin fjölda fólks sem er á sama svæði, sem nefnist 

markaðssvæði, og hefur sömu þarfir og væntingar. Er þessum mörkuðum oftast skipt upp eftir 

eðli þeirra og þá aðallega í fyrirtækjamarkað, sem er markaður þar sem fyrirtæki kaupa vörur 

til að nota í framleiðslu á öðrum vörum eða til eigin nota og hins vegar í neytendamarkað, 

sem er markaður þar sem einstaklingar eða svokallaðir neytendur, kaupa vörur til eigin nota. 

Auk þessara tveggja tegunda markaða hefur einnig verið talað um stofnanamarkað, sem er 

markaður þar sem opinberir aðilar kaupa vörur til að geta þjónað samfélaginu, en oft á tíðum 

er þessi markaður talinn vera hluti fyrirtækjamarkaðar (Karl Friðriksson, (2004), bls. 145).  

Ein þekktasta kenning varðandi markaði er kenning Michael Porter prófessors við Harvard 

háskóla um fimm krafta módelið, sem hann setti fram árið 1979. Þetta módel felur í sér mat á 

styrk og stöðu fyrirtækja á samkeppnismarkaði gagnvart sínum samkeppnisaðilum og gengur 

það út á að fimm öfl ráði styrk fyrirtækja að þessu leyti. Þessi fimm öfl eru eftirfarandi. Í 

fyrsta lagi er um að ræða styrk birgja, sem felur í sér hve mikið svigrúm þeir hafa til að hækka 

verð á vöru sinni sem ræðst af því hve mikil samkeppni er með viðkomandi vöru, hversu 

sérstæð þessi vara er og kostnað viðskiptavina við að eiga viðskipti með viðkomandi vöru við 

annað fyrirtæki. Í öðru lagi styrk kaupanda, sem felur í sér hve auðvelt kaupendur eiga með að 

fá vöruverð lækkað, öfugt við áður nefnt atriði, en því ná þeir helst þegar mikill fjöldi 

kaupenda er en ef þeir eru fáir geta þeir frekar fengið lægra verð og mikilvægi þeirra fyrir 

viðkomandi fyrirtæki. Í þriðja lagi er samkeppni á markaði talið vera afl að mati Porter enda 

er markaður erfiðari fyrir fyrirtæki ef samkeppni á honum er mikil með sömu vörur og 

viðkomandi fyrirtæki hyggst selja á þeim markaði. Í fjórða lagi er hætta á staðkvæmdavörum 

áhrifaþáttur í þessu sambandi þar sem að tilvera svokallaðrar staðkvæmdavöru sem 

viðskiptavinir geta keypt á lægra verði en vörur fyrirtækis þrátt fyrir að þær séu að miklu leyti 

sambærilegar eru líklegar til að lækka vöruverð á þeim vörum. Fimmta og síðasta afl á 

samkeppnismarkaði að mati Porter er hætta á nýjum fyrirtækjum á markaði þar sem að það 

eykur samkeppni, sem minnkar líkur á sölu á vörum fyrirtækja og því minni hagnaði þeirra. 

Er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera meðvituð um þessi öfl, eða áhrifaþætti á 
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samkeppnismarkaði svo þau geti gert ráð fyrir þeim í starfi sínu í því skyni að styrkja stöðu 

sína á viðkomandi markaði. (Porter‘s Five Forces of Competition Position Analysis).  

 

  (Summary of the Five Forces Model by Porter). 

 

Verslun á internetinu hefur áhrif á þessa þætti þar sem hún er talin veita möguleika til meiri 

nálægðar milli neytenda og smásala og veitir enn fremur tækifæri til tvíhliða samskipta þeirra 

á milli með nýrri aðferð.  Auk þess  veitir hún ákveðið hagræði bæði fyrir neytendur í formi 

minni ferða í verslanir og fyrir smásala með minni yfirbyggingu verslana og þar af leiðandi 

rekstrarhagræðingu. Tengist þetta virðiskeðju Porter með þeim hætti að þetta veitir nýja leið 

til hagræðingar í tengslum við hana. Er þó talið að þrír þættir geti dregið úr hagræðingarvægi 

hennar í þessu sambandi. Er þar í fyrsta lagi um að ræða vandamál tengd dreifingu vörunnar 

þar sem netverslanir þurfa oft að treysta á utanaðkomandi miðlara vöru til að koma henni til 

neytenda, meðan flestar verslanir sinna þessu hlutverki sjálfar. Í öðru lagi er sú hætta fyrir 

hendi að smásalinn missi hlutverk sitt sem milliliður með tilkomu aukinnar verslunar á 

internetinu þar sem það veitir neytendum aukin tækifæri til að kaupa beint og milliliðalaust af 

framleiðendum. Í þriðja og síðasta lagi er síðan talið að þetta gæti dregið úr þeirri hagræðingu 

sem virðiskeðja Porter boðar, með því að smásölufyrirtæki gætu misst eitthvað af 

viðskiptavinum sínum og þar af leiðandi markaðsstöðu til nýrra aðila sem nýta sér þessa 

ódýru leið til að eiga viðskipti í stað þess að eyða fjármunum í uppsetningu verslana og fastan 

rekstrarkostnað sem þeim fylgir. Í sömu grein kemur fram að margir smásalar á Englandi sem 

greinin fjallar um byrjuðu með heimasíður sinna verslana vegna þrýstings frá neytendum og 
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vegna samkeppnissjónarmiða. Þar kemur enn fremur fram að ákveðnar efasemdir voru um 

hagræði þess að setja fjármuni í netverslanir og vilji neytenda og geta internetsins til að sinna 

þessu hlutverki þó svo að flestir sjái möguleika netverslana og það samkeppnisforskot sem 

þær geta veitt (Doherty, Ellis – Chadwick, et al). Greinin „The Future of Competiton: Value 

Creating Networks“, fjallar um sama atriði, þar sem segir að samband neytenda og smásala 

hafi þróast yfir í meira samstarf með tilkomu netverslana sem hafi áhrif á ekki aðeins 

viðkomandi netverslun eða smásölufyrirtæki heldur einnig önnur fyrirtæki sem koma að þessu 

ferli. Þar segir að þróun vefverslana hafi endurskilgreint virðiskeðjuna með þróun nýrra og 

hagkvæmari leiða til að þjóna neytendum. Telur þessi grein að með tilkomu þessara breytinga 

muni  samkeppnisþættir flytjast frá einstökum fyrirtækjum yfir til þeirra neta fyrirtækja sem 

starfa saman til að netverslanir geti starfað og er í því sambandi bæði átt við netverslanirnar 

sjálfar auk stoðfyrirtækja þeirra á borð við flutningsaðila og hýsingaraðila. Er því afar 

nauðsynlegt að samband milli þessara fyrirtækja sem tilheyra viðkomandi fyrirtækja neti sé 

sem best og náið til að þau nái sem bestum árangri. Í þessu sambandi er mjög misjafnt milli 

fyrirtækja hve mikið af þessu ferli þau framkvæma sjálf og hve mikið af því þau láta önnur 

samstarfsfyrirtæki vinna fyrir sig og eru sum smásölufyrirtæki með sínar eigin vörugeymslur 

og sínar eigin aðferðir við dreifingu vörunnar og sækja því ekki þessa þjónustu til annarra 

samstarfs fyrirtækja. Tölvutæknin gerir þetta samstarf enn auðveldara með betra flæði 

upplýsinga og eftirliti auk þess sem það eykur samskipti við viðskiptavini og veitir þeim 

aukin aðgang að verslunum en hefðbundnum verslunum sem hafa að öllu jöfnu takmarkaðann 

opnunartíma (Kothandaraman og Wilson, (2 febrúar, 2000).  

4.2. Áherslur og vöruframboð.  

Ekki er ólíklegt að áhersla verði á ákveðinni samþættingu búnaðar á næstu árum og verður 

fróðlegt að sjá hver þróunin verður. Í þessu sambandi hefur þróun varðandi snjallsíma og 

spjaldtölvur verið svipuð að mörgu leyti. Eru þessi tæki því mjög svipuð í dag og hafa 

vinsældir þeirra aukist og þá sérstaklega vinsældir spjaldtölva á kostnað fartölva sem eru 

fyrirferðameiri og með skemmri rafhlöðuendingu, þó að fartölvur hafi ákveðna kosti varðandi 

textagerð og skjástærð umfram spjaldtölvur. Einnig verður fróðlegt að sjá hvar sjónvörp munu 

staðsetja sig innan þessarar þróunar á næstu árum enda eru þau nú farin að vera gagnvirkari en 

áður fyrr. Að minnsta kosti er hægt að álykta að líklegt er að hinn hefðbundni neytandi muni 

ekki ganga með fartölvu, spjaldtölvu og snjallsíma að öllu jöfnu. Er því ekki ósennilegt að 

þessi tæki munu að einhverju leyti renna saman og verða enn samvirkari en nú er.  
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Varðandi vöruframboð er skynsamlegt að leggja mesta áherslu á þær vörur sem seljast mest, 

samanber Pareto regluna varðandi það að 80 % tekna koma frá 20 % varanna. (Anthony og 

Govindarajan, (2007), bls. 490). Er því mikilvægt að leggja mesta áherslu á þær varðandi 

vörukaup en ekki á vörur sem seljast minna þar sem það sé ekki sniðugt að binda fjármuni í 

vörum sem hreyfast hægt enda er þá líklega búið að greiða birgja viðkomandi vara fyrir þær 

áður en hægt er að selja þær. Hvað áherslur varðar fer það að einhverju leyti eftir því hvort 

fyrirtæki eru á fyrirtækjasviði eða neytendasviði. Þetta hefur til dæmis áhrif varðandi 

auglýsingar þar sem nauðsynlegt er að auglýsa í miðlum með mikla útbreiðslu fyrir fyrirtæki á 

neytendamarkaði á meðan bein sölumennska hentar betur á fyrirtækjasviði. Er því 

nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að sníða stakk eftir vexti og leggja áherslu á og nota úrræði þar 

sem þau koma til með að skila bestum árangri fyrir viðkomandi fyrirtæki. Eins er mikilvægt 

að fylgjast vel með hvað er að gerast á markaði, hvaða vörur eru vinsælar og reyna að selja 

þær og er því mikilvægt fyrir smásölufyrirtæki að fylgjast vel með því sem er að gerast á 

markaðinum á hverjum tíma.  

Er einnig skynsamlegt að einblína á vörur sem smásöluverslanir geta breytt eða bætt við og 

tengist þetta sjónarmið virðiskeðjunni að því leyti að ef smásalar geta bætt sínu eigin framlagi 

eða vinnu við tiltekna vöru geta þeir hækkað verð hennar sem því nemur og fer þannig minni 

hluti söluverðs viðkomandi vöru til birgja og meiri hluti til smásalanna sjálfra. Sem dæmi um 

þetta má nefna verslanir sem kaupa tölvuhluti, setja þá saman og selja sem tölvur og smásalar 

sem selja tiltekinn búnað með uppsetningu og er í þessum tilvikum samsetning 

tölvubúnaðarins í fyrra dæminu og uppsetningin í síðara dæminu eigið vinnuframlag 

fyrirtækisins og því virðisaukandi fyrir það. Skiptir þetta einnig máli þar sem viðskiptavinir 

óska í síauknum mæli eftir afslætti frá vöruverði, sér í lagi með vísan til magninnkaupa og 

staðgreiðslu, sem minnkar álagningarhluta viðkomandi smásala og þar af leiðandi framlegð 

hans og hagnað. Geta smásalar því að einhverju leyti svarað þessu með auknu eigin framlagi, 

sem skilar meiri tekjum til þeirra en minna eigið framlag þeirra myndi gera.  

4.3. Aðilar á markaði hérlendis.   

Stærstu fyrirtækin á þessu sviði með tilliti til stærðar, fjölda starfsmanna og umsvifa eru 

Nýherji, Advania og Opin kerfi, sem öll selja vélbúnað, hugbúnað og þjónustu á borð við 

hýsingu og ráðgjöf á sviði upplýsingatækni og Síminn, Vodafone, Nova og Tal, sem eru 

símfyrirtæki. Auk þessara fyrirtækja eru síðan fjölmargir minni aðilar sem flestir sérhæfa sig á 

ákveðnum sviðum og má sem dæmi nefna Optima, Kjaran, PLT lausnir og Otto B. Arnar, sem 
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öll sérhæfa sig í prentbúnaði og eftir atvikum öðrum vélbúnaði á upplýsingatæknisviði, en 

einnig mætti nefna margvíslegar tölvuverslanir sem starfa á þessu sviði. Eru þessi fyrirtæki 

misjafnlega stór, með mismikil umsvif, misjafnlega mikinn fjölda starfsfólks og misjafnlega 

mikla innviði, auk þess sem þau hafa starfað mislengi á þessu sviði og hafa mismikla reynslu.  
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5. Markaðsrannsókn. 

Í því skyni að gera markaðsrannsókn var gerð stutt könnun samhliða þessu verkefni í því 

skyni að fá álit fagaðila á þessum málefnum.  

5.1. Álit þeirra sem starfa í þessum geira hérlendis. 

Lögð var stutt og einföld könnun fyrir nokkra aðila sem starfa í upplýsingatæknigeiranum hér 

á landi til að skoða þeirra hugmyndir í þessu sambandi og var hún fyrst og fremst lögð fyrir 

stjórnendur fyrirtækja á þessu sviði, en auk þess einn starfsmann upplýsingatæknifyrirtækis, 

sem ekki er stjórnandi í viðkomandi fyrirtæki til að fá hans sýn á þessi mál. Geta svör þessara 

aðila gefið einhverjar vísbendingar um hvaða skoðanir þeir sem starfa í upplýsingatækni 

geiranum hérlendis hafa í þessum efnum.  

5.2. Niðurstöður.  

Af samkeppnissjónarmiðum er ekki gert ráð fyrir að stjórnendur upplýsi um alla þætti sem 

þeir vita eða hafa í hyggju að gera á næstu misserum í slíku verkefni vegna 

samkeppnissjónarmiða.  

Voru niðurstöður könnunarinnar að mörgu leyti svipaðar og voru til dæmis allir svarendur 

sammála um það að verslun á internetinu kæmi eflaust til með að aukast á komandi árum og 

töldu einnig allir svarendur að fyrirtækið sem þeir starfa hjá sé á fyrirtækjamarkaði og töldu 

sumir að það væri einnig á neytendamarkaði.  

Hvað einstakar spurningar varðar var útkoman eftirfarandi:  

Fyrstu spurningunni sem var á hvaða sviði fyrirtæki sem viðkomandi starfar fyrir væri 

svöruðu tveir að það væri á upplýsingatæknisviði, einn svaraði að það starfi á skrifstofutækni 

– og prenttæknisviði og einn að það sé smásala og heildsala og þjónusta á tölvubúnaði og 

fylgihlutum og eru því þessi fyrirtæki öll á sviði upplýsingatækni.  

Önnur spurninginn um hve lengi viðkomandi fyrirtæki hafi starfað á þessu sviði voru svörin 

síðan desember 2001, 23 ár, frá 1986 og 95 ára, sem sýnir mikla breidd í aldri þeirra 

fyrirtækja sem viðkomandi svarendur starfa hjá. 
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Þriðja spurninginn um fjölda starfsmanna svaraði einn spyrjandinn 4 starfsmenn, annar 6 

starfsmenn, þriðji 70 starfsmenn og sá fjórði c.a. 300 starfsmenn, sem sýnir mikinn mun á 

þessu atriði. 

Svar við fjórðu spurningunni um vöruframboð fyrirtækjanna var misjafnt og meðan sumir 

svarendur töldu upp vöruflokka sem fyrirtækið sem þeir starfa hjá selja töldu aðrir upp helstu 

vörumerki fyrirtækisins eða fjölda vörutegunda.  

Fimmta spurninginn varðandi áherslur í sambandi við vöruframboð sýndi fram á helstu 

áherslur fyritækjanna í þessu sambandi sem voru helstu vörutegundir fyrirtækjanna. 

Hvað sjöttu spurninguna varðar um hvort viðkomandi fyrirtæki væri á fyrirtækjamarkaði 

svöruðu allir svarendur því játandi.  

Hvað sjöundu spurninguna varðar um hvort viðkomandi fyrirtæki væri á neytendamarkaði 

svöruðu tveir svarenda því játandi, einn svaraði að það væri lítið á þeim markaði en 

einstaklingar versluðu stundum við það og einn svaraði spurningunni neitandi, sem sýnir að 

ekki allir svarendur skilgreina fyrirtækið sem þeir starfa hjá á neytendamarkaði. 

Áttunda spurningin um hvort viðkomandi fyrirtæki skilgreindi sig meira á fyrirtækjamarkaði 

eða neytendamarkaði var því til samræmis við svörin i spurningu sjö og sagði einn að það 

væri jafnt sem tryggði betra rekstraröryggi.  

Níundu spurningunni um hvort viðkomandi fyrirtæki væri smásöluverslun svöruðu þrír 

svarenda játandi en ein neitandi.  

Tíunda spurningin um hvort viðkomandi fyrirtæki væri heildsöluverslun svöruðu tveir 

svarenda játandi og tveir neitandi sem sýnir helmingsmun vað þetta varðar.  

Varðandi elleftu spurninguna hvort viðkomandi fyrirtæki væri með sína eigin heimasíðu 

svöruðu allir svarendur játandi og einn tilgreindi hver hún væri.  

Tólfta spurninginn um hvort hægt væri að panta af heimasíðu viðkomandi fyrirtækis svöruðu 

þrír játandi en einn neitandi sem sýnir að meirihluti fyrirtækjanna veitir þann valkost.  

Varðandi þrettándu spurninguna um hvort fyrirtækið veitt einhverja þjónustu svöruðu allir 

svarendur því játandi og tilgreindu um hvaða þjónustu væri að ræða sem í flestum tilfellum er 

viðgerðarþjónusta eða hugbúnaðarþjónusta.  
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Fjórtánda spurninginn um hverjir væru helstu samkeppnisaðilar og hvort það væri internetið 

eða aðrar verslanir nefndu allir svarendur aðrar verslanir. 

Hvað fimmtándu spurninguna varðandi hvort svarendur teldu verslun með sambærilegar vörur 

og þeirra fyrirtæki selur hafa aukist á internetinun eða ekki svöruðu tveir neitandi og tveir 

játandi sem sýnir jafna skiptingu í þessum efnum.  

Sextándu og síðustu spurningunni varðandi hvort svarendur töldu að verslun myndi aukast á 

internetinu á næstunni eða ekki töldu allir að hún myndi aukast.  

Auk þessa er unnt að draga þá ályktun af svörum svarenda að þeir telja að heppilegt 

fyrirkomulag þegar fram í sækir að hafa bæði hefðbundna verslun og netverslun og blanda 

þannig þessum tveimur tegundum verslana saman, enda svöruðu allir því játandi að fyrirtækið 

sem þeir starfa hjá hafi heimasíðu. Sýnir þetta þá þróun sem þegar hefur átt sér stað sem 

birtist meðal annars í því hve algengt er nú á tímum að fyrirtæki hafi sína eigin heimasíðu.  

Gefa því svörin við spurningunum ákveðnar vísbendingar um skoðanir þeirra sem starfa á 

þessu sviði.  
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6. Staðan í dag.   

Til að meta núverandi stöðu varðandi áhrif smásölu á internetinu í formi svokallaðra 

netverslana er nauðsynlegt að sölutölur í smásölu á upplýsingatæknisviði og fræðigreinar í 

þessum efnum.  

6.1. Hagstofa Íslands.  

Samkvæmt samantektartölum um heildarveltu í smásölu á upplýsinga – og fjarskiptabúnaði í 

sérverslunum árin 2010 – 2013, hefur salan aukist á síðustu tveimur árum eftir að hafa lækkað 

milli áranna 2010 og 2011, en sölutölurnar eru eftirfarandi. Árið 2010 var hún 8.583,6 

milljónir króna, árið 2011 vara salan 5.890,9 milljónir króna, árið 2012 var hún 6.641,1 

milljón króna og á síðasta ári, 2013, jókst hún verulega og var 10.583,2 milljónir króna 

(Hagstofa Íslands).  

6.2. Rannsóknarsetur verslunarinnar á Bifröst.  

Fyrir síðustu jól gaf Rannsónarsetur verslunarinnar við Háskólann á Bifröst út greinina 

„Jólaverslun 2013 og jólagjöfin í ár“, þar sem meðal annars kom fram að gert væri ráð fyrir 

svipaðri jólaverslun og árið á undan, að jólagjöf ársins væri lífstílsbók og að hver Íslendingur 

myndi að meðaltali eyða um 44.000 krónum til innkaupa tengdum jólunum. Auk þessa kom 

fram í greininni að áætluð heildarvelta í smásöluverslun í nóvember og desember árið 2013 

væri 69 milljarðar króna án virðisaukaskatts (Rannsóknarsetur verslunarinnar við Háskólann á 

Bifröst).  

6.3. Sjónarmið Samtaka verslunar og þjónustu.  

Samtök verslunar og þjónustu hafa að einhverju leyti verið ósáttir við þá þróun sem hefur átt 

sér stað á liðnum árum, sér í lagi með auknum viðskiptum neytenda við netverslanir og hefur 

þeim þótt viðbrögð stjórnvalda í þessum efnum vera frekar lítil.  

6.3.1. Grein um kröfur þeirra að skattleggja innfluttar vörur frá 

Kína. 

Hafa Samtök verslunar og þjónustu haft áhyggjur af auknum innflutningi vara til landsins sem 

neytendur hafa keypt í svonefndum netverslunum og þá sér í lagi frá Kína og hefur komið 
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fram í fjölmiðlum að um fimmfalda aukningu milli áranna 2013 og 2012 hafi verið að ræða 

varðandi slíkar sendingar (Vísir). Sögðu samtökin á heimasíðu sinni á síðasta ári að;  

„Neikvæða hlið þessara þróunar er sú að mikill hluti þeirra vara 

sem keyptar eru með þessum hætti virðast vera falsaðar. Á það 

sérstaklega við um vörur sem koma frá Kína og hefur Kínverska 

vefsíðan Ali Express sérstaklega verið nefnd í þessu sambandi. 

Magn þeirra sendinga sem kemur til landsins vegna pantana frá 

þeirri síðu er orðið gífurlegt og má fullyrða að stór hluti þeirra 

vara sem koma til landsins með þessum hætti eru falsaðar 

vörur“. 

(SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu).  

Hvetja samtökin til þess að hert sé á tollulögum varðandi þessi viðskipti ef um þau er í 

atvinnuskyni að ræða til að taka á þessu vandamáli sem sé alþjóðlegt vandamál og hafi 

aukning á sölu þessara vara á netinu numið um tvö prósent af alþjóðaviðskiptum árið 2007, 

svo dæmi sé tekið  og kemur fram í frétt á heimasíðu Vísis að á hverjum mánuði komi um 

6.500 sendingar til landsins sem keyptar hafa verið á heimasíðunni Ali Express (Vísir).  

6.3.2. Fríverslunarsamningur við Kína.  

Nýverið gerðu Ísland og Kína fríverslunarsamning þjóðanna tveggja sem felur í sér að þessar 

tvær þjóðir fella niður tolla á öllum helstu útflutningafurðum og minnka þannig 

viðskiptahindranir sín á milli. Veitir þetta Íslandi sérstaklega mikið tækifæri þar sem Kína er 

eitt stærsta markaðssvæði heims og skrifuðu Össur Skarphéðinsson, þáverandi 

utanríkisráðherra og Gao Hucheng, viðskiptaráðherra Kína undir samninginn 15. apríl árið 

2013 (Utanríkisráðuneytið). Er engu að síður ljóst að þessi samningur býður upp á ýmis 

tækifæri fyrir íslenska neytendur, en auk þeirra geta smásölufyrirtæki auðvitað einnig nýtt sér 

hann sér til framdráttar. Í þessu sambandi er til dæmis ljóst að þetta veitir smásölum aðgang 

að ódýrari vörum en áður hefur verið. 
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7. Mótun tillagna um hagkvæma uppbyggingu 

smásölurekstrar. 

Til að uppbygging smásölurekstrar geti verið sem hagkvæmust er nauðsynlegt velta 

ákveðnum tæknilegum þáttum á borð við núllpunktsgreiningu, fjölda starfsmanna, arðsemi 

félaga, svót greiningu og fleiri þáttum fyrir sér í því skyni að reyna að ná árangri.  

7.1. Núllpunktur. 

Núllpunktsgreining tekur á gagnkvæmnis sambandi kostnaðar, sölumagns og hagnaðar hjá 

fyrirtækjum og er núllpunkturinn það magn þar sem heildartekjur eru jafnar heildarkostnaði. 

Ef sölumagn fyrirtækis er yfir þessum núllpunkti skilar það hagnaði en skilar tapi ef sölumagn 

er undir núllpunktinum. Ákveðnar forsendur eru fyrir gerð þessarar núllpunktsgreiningar 

þannig að hún sé rétt og til gagns. Þær eru að breytilegur kostnaður, fastur kostnaður og tekjur 

séu þær sömu fyrir allar einingar, að öll framleiðsla sé seld og að allur viðeigandi kostnaður sé 

tekinn með í reikninginn og honum skipt í fastan eða breytilegan kostnað. (Stevenson og 

Ozgur, (2007), bls. 20 - 25). Er því mikilvægt fyrir smásölufyrirtæki sem og önnur fyrirtæki 

að reyna að halda sig réttu megin við þetta núll til að ná þeim árangri sem það sækist eftir.  

7.1.1. Fjöldi starfsmanna vs. innkoma.  

Eitt atriði sem er vert að hafa í huga er að eftir því sem fleiri starfsmenn eru á bakvið 

yfirbyggingu fyrirtækis má líta svo á að fastur kostnaður fyrirtækja dreifist á fleiri starfsmenn 

sem geta lagt sitt að mörkum við að standa undir þeim fasta kostnaði, sem er til dæmis 

húsnæðiskostnaður, kostnaður við rafmagn, hita og annað slíkt. Er mikilvægt í þessu 

sambandi að viðkomandi starfsmenn afli tekna fyrir fyrirtækið til að leggja sitt að mörkum við 

þennan sameiginlega kostnað en að sjálfsögðu fylgir þeim launakostnaður sem viðkomandi 

fyrirtæki þarf að standa undir. Að sjálfsögðu er starf sumra starfsmanna þess eðlis að þeir afla 

ekki tekna fyrir viðkomandi fyrirtæki með beinum hætti, þó svo að störf þeirra innan 

fyrirtækisins sé engu minna mikilvæg, eins og til dæmis starf ritara eða gjaldkera.  

7.1.2. Arðsemi.  

Eru arðsemi og framlegð fyrirtækja mjög mikilvægir þættir sem þau þurfa sífellt að taka tilli 

til, enda getur mikil framlegð aukið hagnað og arðsemi þeirra, en það hlýtur alltaf að vera eitt 

meginhlutverk fyrirtækja, stjórnenda þeirra, eigenda og starfsmanna að auka þessa þætti, sér 
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og sínu fyrirtæki til hagsbóta. Varðandi sölu fyrirtækja á þjónustu getur verið aðeins erfiðara 

að meta þessa mælikvarða, þó að það sé hægt.  

7.1.3. Óhjákvæmilegur kostnaður. 

Margir kostnaðarliðir fyrirtækja eru óhjákvæmilegur kostnaður og er þessi kostnaður oft 

nefndur fastur kostnaður, en með honum er átt við þann kostnað sem ekki breytist eftir því 

hvort umsvif eru mikil eða lítil, til dæmis hvort mikið er selt eða framleitt eða lítið. Sá 

kostnaður sem breytist eftir slíkum breytum er nefndur breytilegur kostnaður og er hann meira 

fljótandi en fastur kostnaður. Er nauðsynlegt að fylgjast vel með þessum kostnaði.  

7.1.4. SVÓT greining.  

Svokölluð svót – greining er mikið notuð hjá fyrirtækjum sem starfa í samkeppni við önnur 

fyrirtæki og er þessi greining notuð í því skyni að meta stöðu fyrirtækja innan samkeppni og 

reyna að ákvarða hvernig og hvar þau standa gagnvart sínum samkeppnisaðilum. Þeir þættir 

sem finna má innan þessarar greiningar eru í fyrsta lagi styrkleiki viðkomandi fyrirtækis, í 

öðru lagi veikleiki þess, i þriðja lagi ógn við fyrirtækið og í fjórða og síðasta lagi tækifæri sem 

bjóðast viðkomandi fyrirtæki á viðkomandi markaði. Falla fyrstu tveir þættirnir undir það sem 

kallast innri greining en hinir tveir síðarnefndu undir ytri greiningu (2-Markaðsáætlun).  

Geta þessir þættir verið margir og jafnvel geta sömu atriði átt við á fleiri en einum stað og 

getur til dæmis styrkleiki einnig verið veikleiki, eins og til dæmis stærð, sem bæði getur verið 

jákvæð þar sem viðkomandi fyrirtæki er þá líklegt til að vera í sterkri stöðu á markaði og 

neikvæð, eða veikleiki, þar sem það hefur í för með sér meiri rekstrarkostnað.  

 

  (2-Markaðsáætlun).  
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7.1.5. Kenningar. 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram á þessu sviði og má sem dæmi nefna áður nefnda 

kenningu Michael Porter um fimm krafta líkanið og virðiskeðju hans. Aðrar kenningar sem 

eru þekktar á þessu sviði eru kenningin um stjórnun aðfangakeðjunnar, rýmis aðdráttarafls 

kenningin, eða „spatial gravity“ um staðarval verslana, bils – líkanið til að koma í veg fyrir að 

bil myndist milli viðskiptavina og smásala eða leiðir til að minnka það bil og CRM, 

„customer relationship management“, sem fjallar um að mynda tryggð við viðskiptavini í því 

skyni að halda þeim og auka viðskipti þeirra. Hafa þessar kenningar allar verið nefndar áður í 

þessu verkefni. Er mikilvægt fyrir smásölufyrirtæki að vera meðvituð um þessar kenningar og 

reyna eftir fremsta megni að nýta þær í starfsemi sinni til að reyna að auka árangur sinn.  

7.1.6. Samantekt tillagna.  

Er það því mín tillaga varðandi hagkvæma uppbyggingu fyrirtækja í smásölurekstri að 

viðkomandi fyrirtæki reyni að vera réttu megin við áður nefndan núllpunkt og að stefnt sé að 

því sé hafa hæfilegan fjölda starfsmanna sem geta aukið innkomu viðkomandi fyrirtækis án 

þess að auka rekstrarkostnað viðkomandi fyrirtækis of mikið. Verður viðkomandi fyrirtæki 

einnig að vera meðvitað um mikilvægi arðsemi og kostnaðarliða í því skyni að viðkomandi 

rekstur standi undir sér. Að auki er einnig mikilvægt að fyrirtæki meti styrkleika, veikleika, 

ógnir og tækifæri á hverjum tíma með svokallaðri svót – greiningu í því skyni að meta og fá 

betri mynd af stöðu sinni á markaði hverju sinni. Gætu þessir þættir orðið til þess að auka 

líkur á velgengni fyrirtækja í starfi sínu og í því samkeppnisumhverfi sem það þrífst.  

Er stefnumótun fyrirtækja einnig mikilvæg til að ná árangri með því að móta fyrirtækinu 

skýra sýn á hlutverk þess við að mæta kröfum og væntingum sinna viðskiptavina. Því þurfa 

þau að fylgjast vel með hvaða vörur njóta vinsælda á hverjum tíma og geta auknar kröfur á 

upplýsingatæknisviði endurspeglast í vöruframboði fyrirtækja hverju sinni. Er ekki ólíklegt að 

einhver samruni á tæknibúnaði, til að mynda tölvum, símtækjum og sjónvarpstækjum, gætu 

átt sér stað á næstu misserum eða árum og gæti það tengst þessu vöruframboði fyrirtækja á 

upplýsingatæknisviði. Að síðustu er mikilvægt fyrir þá sem starfa í smásölu að geta nýtt sér 

helstu kenningar fræðimanna á þessu sviði, á borð við fimm krafta kenningu Porter, í því 

skyni að geta nýtt þær í störfum sínum. Er því gott að vera stjórnendur slíkra fyrirtækja séu 

meðvitaðir um helstu kenningar slíkra fræðimanna.  
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8. Framtíðarsýn – tillögur um líklega þróun.  

Til að smásölufyrirtæki geti tekist á við úrlausnarefni komandi ára og missera þurfa þau að 

skoða með hvaða hætti þau geta bætt rekstur sinn til að verða ekki undir í samkeppni. Í 

þessum kafla eru settar fram hugmyndir höfundar verkefnisins um framtíðarsýn smásölu á 

upplýsingatæknisviði í ljósi framangreindrar umfjöllunar.  

8.1. Tillögur að hagkvæmu rekstrarlíkani.  

Í ljósi fyrrnefndra atriða er ljóst að til að ná fram aukinni hagkvæmni í smásölurekstri nú á 

tímum er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að nýta sér þá nýju tækni sem nú er fyrir hendi og 

starfrækja bæði hefðbundna verslun, sem og netverslun, sem styðja þá við starfsemi hvor 

annarrar og auka valmöguleika viðskiptavina viðkomandi smásölufyrirtækis. Einnig er 

nauðsynlegt að þau reyni eftir fremsta megni að setja þessar verslanir, bæði netverslunina og 

hina hefðbundnu verslun, upp með eins hagkvæmum hætti og auðið er til að innkoma 

viðkomandi verslana standi undir rekstrarkostnaði þeirra. Er þetta að sjálfsögðu atriði sem 

segir sig að mestu leyti sjálft í slíkum rekstri og er hann alltaf jafn mikilvægur. Nær þessi 

hagræðing til allra þátta starfseminnar, sama hvort um er að ræða innkaup á vörum, flutning 

vara, starfsmannahald eða aðra þætti.  

Auk þessa þurfa smásölufyrirtæki að huga að vöruframboði sínu og hvort þau hyggist starfa á 

neytendamarkað, fyrirtækjmarkaði eða bæði, þar sem að það skiptir máli varðandi tilhögun 

kynningarstarfs og sölustarfsemi viðkomandi fyrirtækja. Einnig skiptir þetta máli varðandi 

það þjónustustig sem smásölufyrirtæki hyggst bjóða viðskiptavinum sínum upp á og snertir 

marga þætti starfseminnar. Þurfa fyrirtæki því að skilgreina sig og sitt svið áður en þau gera 

sínar áætlanir í því skyni að þær séu vel útfærða og raunhæfar með tilliti til hvaða markmiðum 

þau vilja ná. Er í þessu sambandi einnig mikilvægt að fyrirtæki reyni að haga innkaupum á 

vörum með þeim hætti að þau kaupi ekki allt of mikið inn til að binda ekki of mikla fjármuni í 

vörum en samt nægilega mikið til að lenda ekki í áður nefndum kostnaði skorts. Að síðustu er 

einnig mikilvægt að þau fylgist vel með tækninýjungum og þróuninni sem á sér stað á 

markaði á hverjum tíma til að geta verið með þær vörur sem eftirspurn er eftir á hverjum tíma.  

Hvað stærð fyrirtækja varðar er ekki endilega hægt að finna eina rétta stærð eða réttan fjölda 

starfsfólks. Það sem skiptir máli í þessu sambandi er að fyrirtæki séu sett upp með þeim hætti 

að starfsfólk hafi tækifæri til að leggja sitt af mörkum innan þeirra og skila þeim hagnaði og 
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arði með starfi sínu. Fjöldi starfsfólks mun auk þess eflaust ráðast eftir umsvifum og 

eftirspurn hverju sinni, þar sem að minnkandi eftirspurn eftir vörum smásölufyrirtækja mun 

eflaust verða til þess að starfsfólki er fækkað og öfugt mun aukin eftirspurn og aukin umsvif 

eflaust kalla á fjölgun starfsfólks. Mun þessi fjöldi því teygjast í aðra hvora áttina eftir stöðu á 

markaði hverju sinni og hafa til dæmis mörg smásölufyrirtæki þurft að fækka starfsfólki á 

liðnum árum vegna minni eftirspurnar og umsvifum.  

Þurfa smásölufyrirtæki að vera vakandi yfir tækninýjungum sem minnka bilið á milli t.d. 

farsíma og spjaldtölva. Þannig getur fyrirtæki sem starfar við smásölu á upplýsingatæknisviði 

jafnvel komið til með að selja farsíma þegar upplýsingatæknihluturinn verður ráðandi í 

tæknibúnaði eða tæknigetu farsíma. Einnig getur komið til þess að sjónvörp nálgist borðtölvur 

með tölvuskjá með auknum upplýsingatæknibúnaði sjónvarpanna. Það sama gæti átt við um 

hljómtæki og þau orðið hluti af upplýsingatæknibúnaði. 

8.2. Framtíðarhorfur.  

Framtíðarhorfur í smásöluverslun virðast haldast í hendur við framtíðarhorfur í 

upplýsingatæknimálum að einhverju eða miklu leyti. Samkvæmt greininni „Internet retailing: 

enablers, llimiters and market consequences“, sem vísað var til hér að ofan er talið líklegt að 

smásala á internetinu muni verða til þess að meiri áhersla verði lögð á vörustjórnun. Er þetta  

til að geta efnt þau viðskipti sem eiga sér stað í vefverslunum, aukið þjónustu við vefverslanir, 

einblínt verði á nýja markaði sem áður hefur ekki verið sótt á og að síðustu telja höfundar 

greinarinnar að þróun gæti einnig orðið með þeim hætti að smásölufyrirtæki sem aðeins hafa 

verið með vefverslanir gætu opnað raunverulegar verslanir til að selja vörur sína og til að vera 

andlit viðkomandi fyrirtækja út á við  (Grewal, Iyer, et al, (2004), bls. 703 – 713). Er talið að 

þessi tækni verði fjölbreyttari, hraðari, hagkvæmari og ódýrari og að áður en langt er um liðið 

verði þetta orðin um 20 % allra smásöluviðskipta í heiminum (Rigby, (2011).  

8.2.1. Fyrri reynsla netfyrirtækja og skoðanir.  

Aftur á móti þurfa smásölufyrirtæki sem hyggjast nýta sér upplýsingatækni í meiri mæli og 

nota vefsíður sem hluta af sölukerfi sínu eða uppistöðu þess að fara varlega í aðgerðum 

sínum, en eins og sagan sýnir geta fyrirtæki sem byggja tilveru sína og afkomu á internetinu 

lent í vandræðum eins og önnur fyrirtæki. Skemmst er að minnast hins svokallaða dot.com 

hruns í kringum síðustu aldamót þegar mörg vefsíðu fyrirtæki fóru á hausinn og margir 

töpuðu hlutabréfum sem þeir höfðu keypt í slíkum fyrirtækjum. Er meðal annars talið að þessi 
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fyrirtæki hafi varið meiri tíma og fyrirhöfn í að útvega sér nýja viðskiptavini en að byggja upp 

traustan og viðvarandi viðskiptavinahóp sem ætti endurtekin viðskipti . Einnig er talið að 

fleiri þættir eins og of mikill auglýsingakostnaður hafi valdið þessum fyrirtækjum vandræðum 

(Kotler, Wong, et al, (2005), bls. 142 – 143). Í greininni „Internet Retail Demand: Taxes, 

Geography, and Online – Offline Competition“, frá 2006, kemur fram að verslun á internetinu 

hafi aukist árlega um 25 % frá dot – com hruninu (Ellison og Ellison, (maí, 2006). Hefur þessi 

netverslun aukist gríðarlega á liðnum árum og er áætlað að aukning í þessum geira verði um 

18,3 % árið 2014 á meðan að áætlað er að aukning í smásöluverslunum í Bandaríkjunum á 

sama ári er 11,8 % (Pitney Bowes. Ecommerce – Changing the Shape of Retal Worldwide).  

Bendir samt sumt til þess að þrátt fyrir fyrri vangaveltur um að netverslanir gætu aukist það 

mikið á kostnað hefðbundinna verslana að þeim myndi fækka verulega hafa sumar kannanir 

bent til þess að svo verði ekki og hafa hefðbundnar verslanir ekki þurrkast út. Var talin vera 

sú hætta fyrir hendi að verslunum myndi stór fækka með tilkomu netverslana, þar sem 

verslanir væru einfaldlega milliliður í viðskiptum sem hægt væri að fjarlægja út úr 

viðskiptaferlinu. Í þessu sambandi var talið að þessi þróun myndi halla sérstaklega á stærri 

verslanir þar sem lár rekstrarkostnaður netverslana væri á færi margra aðila en ekki aðeins á 

færi stærri aðila á markaði. Eins og áður segir hafa hefðbundnar verslanir engu að síður haldið 

velli og hafa þessi áhrif, sem netverslanir hafa haft í för með sér verið minni en margir hafa 

talið og má að hluta til rekja það til lélegs viðskiptamódels netverslana framan af, sem meðal 

annars er talið hafa valdið „dot-com“ hruninu um aldarmótin, eins og áður segir. Er engu að 

síður talið að hlutur netverslana muni aukast enn frekar og muni þekkt vörumerki njóta 

sérstaklega góðs af þessu þar sem útbreiðsla þeirra mun aukast samfara þessari þróun 

(Doherty og Ellis – Chadwick, (2010), bls. 943 – 965). Er ekki ósennilegt að þrátt fyrir 

þennan aukna hlut netverslana í smásölu að hefðbundnar verslanir munu eftir sem áður halda 

áfram hlutverki sínu eins og verið hefur hingað til og að blanda þessara tveggja 

verslanategunda muni verða við lýði í framtíðinni.  

8.2.2. Tækifæri og nýjungar.  

Er ljóst að miklar breytingar eru og munu eiga sér stað í smásölu á næstu árum og er 

mikilvægt að smásalar fylgist vel með þróuninni og verði ekki eftir heldur nái að aðlagast 

breytingunum sem eiga sér stað. Þurfa þeir því meðal annars að skoða rekstrarkostnað sinn, 

vöruúrval, gæði starfsfólks, útlit og staðsetningu verslana og aðra þætti sem skipta máli í 

samkeppni við önnur fyrirtæki. Samkvæmt greininni „The Questionable Future Facing Global 
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Retailers“ er talið áskjósanlegast fyrir smásala að einbeita sér að þeim þáttum þar sem þeir 

hafa eitthvað svigrúm, en með því er átt við þann hóp viðskiptavina sem eru hvorki fastir 

viðskiptavinir viðkomandi smásölufyrirtækis né fastir viðskiptavinir samkeppnisaðila og því 

viðskiptavinir sem hægt er að ná til sín og gera að föstum viðskiptavinum. Er því nauðsynlegt 

að ná fram eins mikilli hagræðingu og hægt er í áður nefndum þáttum og nýta sér það 

samkeppnisforskot sem fyrirtæki hefur til að ná til þessara óákveðnu viðskiptavina (Berman, 

(3 nóvember, 2010)). Birtist þessi hagræðing við netverslanir meðal annars í því að meðal 

arðsemi hefðbundinna verslana er nú til dags talin vera í kringum 6,5 % á meðan meðal 

arðsemi einnar þekktustu netverslunar heims, Amazon.com er 17 % (Rigby, (2011)).  

Telja sumir að samsetning neytenda, viðskiptavenjur þeirra og lífstíll hafi tekið miklum 

breytingum á liðnum árum auk þess sem miklar tæknibreytingar hafa verið á þessu sviði. Til 

að ná árangri í þessum breytta heimi þurfa smásalar að staðsetja sig vel og velja af kostgæfni 

þann markhóp sem þeir hyggjast reyna að ná til. Meðal þeirra breytinga sem hafa átt sér stað á 

síðustu árum er gríðarleg aukning vefverslana, aukin samþætting verslana sem selja svipaða 

vöru á svipuðu verði, aukin fjölda stórverslana á þessu sviði og aukin notkun 

upplýsingatækni, til dæmis við áætlanagerð og afgreiðsluaðferðir (Kotler, Wong, et al, (2005), 

bls. 891-893). Nýjustu tækniframfarir hafa einnig haft áhrif í þessu sambandi og má í því 

sambandi nefna sem dæmi aukna notkun samskiptamiðla, sem sumir smásalar eru farnir að 

nýta sér, nýjar leiðir til að skoða söluhegðun neytenda með notkun tölvutækni og aukin 

notkun spjaldtölva, sem meðal annars er sýnileg í viðskiptum neytenda við vefverslanir 

(Mulpuru, (31 janúar, 2011)).  

Er einnig talið að aðrir tæknilegir þættir hafi haft mikil áhrif á mikla sölu netverslana og hefur 

til dæmis verið sýnt fram á að skattalegt hagræði viðskiptavina netverslana hefur haft áhrif í 

þessu sambandi en lengi vel þurftu þeir ekki að borga skatt af þessum internet viðskiptum 

sínum, þó svo að það hafi nú eitthvað breyst. Var því oft á tíðum meira um netverslun hjá 

neytendum á svæðum þar sem skattar á vörum eru háir en minni hjá neytendum á svæðum þar 

sem skattar eru lágir og er í þessu sambandi um virðisaukaskatt að ræða. Annar áhrifaþáttur er 

staðsetning, en í því sambandi virðast neytendur frekar eiga viðskipti við netverslanir frá sínu 

svæði og þó ótrúlegt megi virðast virðist fátt benda til þess að afhendingartími vara skipti 

miklu máli í þessu sambandi. Einnig hefur verð á vörum vefverslana áhrif á ákvörðun 

neytenda um að eiga þar viðskipti en verð er vafalaust einn mesti áhrifaþáttur í tengslum við 

ákvarðanir um viðskipti við eina tiltekna verslun frekar en aðra (Ellison og Ellison, (maí, 

2006)).  
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Varðandi upplýsingatækni og smásölu hafa enn fremur komið fram ýmsar nýjungar á liðnum 

árum sem sameina þessi tvö svið og má sem dæmi um það nefna hugbúnaðarlausnir frá 

fyrirtækinu Pitney Bowes Software, sem fela í sér lausnir fyrir smásölugeirann þar sem notað 

er svokölluð öfug staðsetningarkóðun eða „Reverse geocoding“, þar sem notast er við 

staðsetningu tækja neytenda á borð við snjallsíma og spjaldtölvur til að senda þeim 

upplýsingar um nærliggjandi verslunarmöguleika með aðstoð tölvuforrits sem er tengt við 

gervihnött. Er þannig hægt að ná til viðskipavina með persónubundnum upplýsingum á 

hentugum tíma og hentugum stað (Pitney Bowes). Önnur nýjung í þessu sambandi er hinn 

svokallaði „Amazon dash“ bendill frá Amazon smásölufyrirtækinu, en með honum er hægt að 

skanna strikamerki umbúða sem eru tómar og vantar á heimilinu eða einfaldlega tala við hann 

og segja honum hvað vantar. Þessa upplýsingar færir bendillinn síðan inn á „Amazon fresh“ 

lista sem er tengdur heimasíðu fyrirtækisins og geta neytendur þannig búið til innkaupalista 

yfir það sem vantar á heimilinu með einföldum hætti (Amazon Dash). Sýna þessar tvær 

nýjungar að tæknibreytingar á þessu sviði eru miklar og ýmsar nýjungar kynntar til sögunnar 

til að auka hagræðingu og auðvelda fyrirtækjum og  neytendum það sem þeir eru að gera 

hverju sinni.  

8.3. Hagnýting tækniframfara.  

Annar þáttur sem nauðsynlegt er að hafa í huga varðandi framtíðarhorfur í hlutdeild 

netverslana og hefðbundinna verslana á smásölumarkaði eru þeir tæknilegu þættir sem 

tengjast þessari þróun. Í greininni „The influence of perceived risk on Internet shopping 

behavior: a multidimensional perspective“, eftir Crespo, Bosque og Sanchez frá 2009 kemur 

fram ein leið til að meta þessi áhrif tæknilegra atriða, en það er með Tæknilegri 

viðurkenningar kenningu Davis, eða „Technology Acceptance Model (TAM)“. Þessi kenning 

reynir að meta áhrif tæknilegra þátta á viðurkenningu fólks á tækninýjungum út frá tveimur 

viðmiðum. Það fyrra er skynjuð nýtni tækninnar og það síðara hve auðvelt er fyrir fólk að 

nota þessa nýju tækni. Er þetta enn fremur skoðað með tilliti til eftirfarandi þátta, 

efnahagslegra, félagslegra, sálfræðilegra, tíma, frammistöðu og einkalífs sjónarmiða. Helstu 

niðurstöður könnunarinnar, sem fjallað er um í greininni eru þær að netverslanir hafa í sjálfu 

sér jákvæð áhrif á vilja neytenda til að vilja eiga við þær viðskipti en áhættan sem er talin geta 

fylgt slíkum viðskiptum er talin hafa neikvæð áhrif auk þess sem helsti áhrifaþáttur varðandi 

notkun netverslana er upplifun viðskiptavina á notagildi þeirra (Crespo, Rodriguez, et al, (2 

mars, 2009), bls. 259 - 277). Sýnir þessi grein fram á að þó að tæknilegir þættir geti haft 
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einhver áhrif varðandi ákvörðun neytenda um að nota netverslanir þá sé álit neytenda á 

netverslunum fremur jákvætt og ekki líklegt að tæknilegir þættir komi í veg fyrir notkun 

þeirra þó að þeim fylgi alltaf einhver áhætta. 
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9. Umræða – áskoranir í smásölurekstri framtíðar. 

Í tengslum við framtíð smásölurekstrar er líkleg niðurstaða að þar muni samkeppni við 

internetið hafa mikið að segja og því nauðsynlegt fyrir smásölufyrirtæki að reyna að aðlagast 

þessari þróun með einhverjum hætti á næstu misserum.  

9.1. Samkeppni við internetið, ógn komandi ára. 

Einn helsti samkeppnisaðili hefðbundinna smásölufyrirtækja sem starfsrækja verslanir nú á 

tímum eru svokallaðar vefverslanir eða netverslanir sem eru smásölufyrirtæki sem nota 

internetið til að eiga viðskipti og hafa verslanir sínar þar í formi einhvers konar vefverslana. 

Hefur þessi tegund smásölu sótt mikið í sig veðrið á síðustu árum og misserum, bæði 

hérlendis og erlendis, og virðist sú þróun vera að aukast frekar en minnka.  

Í greininni „Competiton in the Computer Industry: Online Versus Retail“, frá 2001 er vísað í 

könnun Boston Consulting Group frá 1998, þar sem kemur fram að tölvubúnaður sé mest 

seldi vöruflokkurinn á internetinu og að fyrirtæki í upplýsingatækniðnaði á borð við Gateway 

og Dell hafi aukið til muna sölu á internetinu. Í greininni kemur einnig fram að árið 1995 

sögðust tveir þriðju aðspurðra hafa keypt tölvu í verslun en aðeins 57 % árið 1998, sem sýnir 

töluverða minnkun (Goolsbee, (júlí, 2001). Er einnig hægt að sjá hvað þessi þróun hefur 

nýlega átt sér stað í greininni „Cyber retailing in the UK: The potential of the Internet as a 

retail channel“, þar sem vísað er í skoðun KPMG frá árinu 1996, sem segir að mikið af 

umræðunni um verslun á internetinu snúist enn um möguleika internetsins sem sölumiðils 

frekar en aðgang að honum og frammistöðu í þessu sambandi (Doherty, Ellis – Chadwick, et 

al). Gefa þessar tölur ákveðnar vísbendingar um hve mikil aukning hefur orðið í verslun í 

upplýsingatækni á internetinu á skömmum tíma.  

Í greininni „Retailer adoption of the Inernet – Implications for retail marketing“, frá árinu 

2000. Er sagt frá könnun sem var framkvæmd með þátttöku 1.099 smásölufyrirtækja í 

Bretlandi að á þeim tíma voru ekki margar verslanir sem höfðu sett upp sína eigin heimasíðu 

og þær verslanir sem það höfðu gert notuðu þær ekki til að selja vörur beint með tilstuðlan 

þeirra heldur frekar til að veita upplýsingar um viðkomandi fyrirtæki. Á þessum tíma var 

áætluð sala á internetinu í Bretlandi aðeins 0,2 % en búist var við 15 faldri aukningu í 

netverslun á næstu þrem árum. Enn fremur kemur fram í greininni sú skoðun að það verði 

úrlausnarefni fyrir þau smásölufyrirtæki sem ekki hyggjast notast við netverslanir sem 
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sölutæki að þróa sýn á hvernig þau geti samt sem áður notast við internetið sem eins konar 

sýningarglugga eða stuðningstæki við verslanir sínar og til að efla tengsl við viðskiptavini 

sína (Hart, Doherty, et al, (2000), bls. 954 – 974).   

9.2. Kostir og gallar viðskipta á netinu. 

Verslun í gegnum og með aðstoð internetsins hefur aukist mikið á undanförnum árum og hafa 

mörg smásölufyrirtæki nýtt sér þennan miðil til að auka möguleika sína til að ná til 

viðskiptavina og til að eiga möguleika á aukinni sölu. Er þetta engu að síður smásölu aðferð 

sem ekki hentar í öllum tilvikum og eru sumar vörur þess eðlis að viðskiptavinir vilja sjá þær 

áður en þær eru keyptar til að athuga hvort þær uppfylli væntingar þeirra og þarfir og aðrar 

vörur eru viðkvæmari fyrir þessari aðferð eins og til að mynda matvæli sem sum hver 

skemmast hratt. Í greinninni „Internet retailing: enablers, limiters and market consequences“, 

eftir Dhruv Grewal, Gopalkrishnan R. Iyer og Michael Levy, eru kostir og gallar 

smásöluverslunar á internetinu metnir og fjallað um áhrif þeirra.  

9.2.1. Kostir.  

Varðandi kosti smásölu á internetinu er þar fyrst fjallað um vöruflokka en í því sambandi er 

það talið vera kostur að ákveðnar vörur eru þess eðlis að þær henta vel til sölu á internetinu. 

Er þar aðallega átt við eins vörur sem eru eins að gæðum og eiginleikum og henta öllum 

neytendum jafnt og eru þetta vörur á borð við bækur og geisladiska. Í öðru lagi er það talin 

vera kostur verslunar á internetinu að sú aðferð veitir mikinn aðgang að upplýsingum sem 

neytendur geta nálgast hvar sem er og skoðað mikið magn upplýsinga á auðveldan hátt og 

fundið þannig þá vöru sem þeim vantar og allar helstu upplýsingar um hana. Er þessu öfugt 

farið með verslanir sem eru takmarkaðar að því leyti að þær geta ekki haft ótakmarkað magn 

af vörum til sýnis vegna plássleysis. Í þriðja lagi er auðveldara að bera saman verð á vörum 

milli verslana, vörumerkja og framleiðenda á internetinu en í verslunum, þar sem það tæki 

mun lengri tíma og fyrirhöfn að fara milli verslana til að bera saman verð á vörum. Fjórði 

kosturinn við að nota internetið sem vettvang fyrir smásölu er að þessi aðferð er ný af nálinni 

og því spennandi valkostur fyrir neytendur sem býður upp á fjölmarga möguleika við að eiga 

viðskipti sem ekki voru fyrir hendi áður. Í fimmta lagi er það talið vera kostur þess að nota 

internetið til smásölu að aðgangur að þeim er mun aðgengilegri en að verslunum þar sem 

neytendur geta verslað á netinu hvenær og hvar sem er og eru ekki bundnir við opnunartíma 



54  
 

verslana eða nálægð við þær. Í sjötta og síðasta lagi eru hin augljósu þægindi sem fylgja 

þessari aðferð talin vera kostur.  

9.2.2. Gallar.  

Ef vikið er að ókostunum við smásölu á internetinu nefnir greinin í fyrsta lagi að á netinu er 

ekki hægt að prófa vöruna áður en hún er keypt sem í sumum tilvikum skiptir neytendur 

miklu máli eins og til að mynda þegar fólk kaupir föt, sem það vill oft máta til að fullvissa sig 

um að fötin passi áður en þau eru keypt. Í öðru lagi er það talið vera ókostur að ekki sé hægt 

að fá innlegg starfsfólks við mat á ákveðinni vöru og er þetta eflaust algengt varðandi vörur 

sem hafa mismunandi eiginleika og gæði á borð við skartgripi. Þriðji ókosturinn við að nota 

internetið við smásölu er að það veitir neytendum ekki sömu ánægju og heimsókn í verslun 

getur veitt og á það eflaust sérstaklega við um verslanir sem neytendur eru vanir að eiga 

viðskipti við og þekkja og eru ánægðir með. Er því um ákveðið félagslegt sjónarmið að ræða í 

þessu tilviki. Í fjórða lagi fylgir verslun á internetinu oft aukin kostnaður í formi tolla, skatta 

og flutningsgjalda sem neytendur greiða ekki beint fyrir í verslunum. Fimmti ókosturinn er 

talinn vera að verslun á internetinu felur auðvitað ekki í sér sömu þjónustu og í verslun þar 

sem starfsfólk aðstoðar og ráðleggur viðskiptavinum varðandi kaup á vörum. Í sjötta lagi eru 

uppi álitaefni um öryggi þess að eiga viðskipti á internetinu þar sem fólk þarf oft að gefa upp 

persónuupplýsingar og bankaupplýsingar til að geta átt þar viðskipti, en þetta finnst mörgum 

neytendum óþægilegt og getur þetta valdið því að þeir noti síður þennan miðil til að eiga 

viðskipti en þann hefðbundna í formi heimsóknar í verslun. Í sjöunda lagi fylgir verslun á 

internetinu mikill kostnaður fyrir smásölufyrirtæki sem þarf að eyða miklu fé í uppsetningu og 

viðhald slíkra heimasíðna og netverslana. Áttunda atriðið sem talið er vera ókostur varðandi 

smásölu á internetinu er að með þessu móti öðlast smásölufyrirtæki ekki endilega traustan hóp 

viðskiptavina sem eiga viðskipti við þá aftur og aftur heldur eru þetta frekar neytendur sem 

flakka milli internet verslana enda er það mjög auðvelt fyrir þá. Níundi ókosturinn er að 

margar internet verslanir hafa lagt litla áherslu á innviði á borð við flutning vöru, þó svo að 

það hafi eflaust batnað með aukinni reynslu á síðustu árum. Í tíunda lagi er einmitt skortur á 

reynslu þessara verslana talinn vera ókostur við þær en það hefur eflaust batnað að einhverju 

leyti, samhliða meiri reynslu á þessu sviði. Að síðustu er það talinn vera ókostur við slíkar 

internet verslanir að þær veita ekki sömu upplifun af því að eiga viðskipti fyrir neytendur og 

hefðbundnar verslanir gera. Þetta frábrugðna fyrirkomulag við verslun sem internet verslun 

hefur í för með sér hefur einnig breytt ákveðnum viðmiðum og mælikvörðum sem áður voru 

notaðir í þessu sambandi og má sem dæmi um það nefna að eldri viðmið við að meta árangur 
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verslana gilda ekki varðandi internet verslanir þar sem þær notast ekki við verslunarrými. Í 

staðinn er árangur þeirra metin með atriðum á borð við fjölda heimsókna á viðkomandi 

heimasíðu eða fjölda kaupa í viðkomandi netverslun, en þessa hluti er mjög auðvelt að mæla í 

tengslum við heimasíður. (Grewal, Iyer, et al, (2004), bls. 703 - 713). Er meðal annars vegna 

áður nefndra kosta og galla sem sumir telja að árangur sölu með notkun internetsins eða 

svonefndra vefverslana muni meðal annars ráðast af því hvers konar vöru er um að ræða en í 

því sambandi er gerður greinarmunur á vörum eftir því hvort þær eru leitarvörur eða 

reynsluvörur. Með leitarvörum í þessu sambandi er átt við staðlaðar vörur á borð við bækur 

eða geisladiska og er talið að internetið henti betur til sölu slíkra vara á meðan það er talið 

óheppilegra til sölu á reynsluvörum sem eru þess eðlis að neytendur vilja prófa þær eða skoða 

til að meta og ákvarða hvort þær henti sér, til dæmis við að máta föt. Skiptir því máli fyrir 

smásölufyrirtæki hvernig vöru það hyggst selja á internetinun varðandi árangur í því 

sambandi (Peterson, Balasubramanian, et al, (1997), bls. 329 - 346).  

9.2.3. Áhrif.  

Hvað áhrif sem þessi þróun sem felst í aukinni notkun internet verslana hefur haft hafa þau 

verið margvísleg. Í fyrsta lagi er talið að þessi þróun sem birtist í aukinni sölu internet 

verslana muni auka hagræðingu innan smásölugeirans og auka val neytenda þeim til hagsbóta. 

Í öðru lagi er talið að þetta muni að einhverju leiti auka samkeppni milli flutningsleiða sem 

notaðar eru til að afhenda vöru. Í þriðja lagi er talið að þessi þróun muni koma til með að auka 

samkeppni með tilliti til verðs á vöru þar sem sýnileiki og gagnsæi verða á vörum á 

internetinu er mjög mikill. Í fjórða lagi er talið að þetta muni styrka vörumerkjavitund og þau 

vörumerki sem standa sig vel, þar sem viðskipti á internetinu eru þess eðlis að viðskiptavinir 

geta ekki metið gæði eða eiginleika vörunnar áður en hún er keypt og verða því í sumum 

tilvikum að treysta á gott orðspor hennar. Í fimmta og síðasta lagi er talið að þetta muni 

styrkja stöðu neytenda gagnvart smásölufyrirtækjum vegna þess að með notkun internetsins er 

hægt að sníða viðskiptin að miklu leyti að neytandanaum auk þess sem hann getur orðið sér 

úti um margvíslegar upplýsingar um vöru á eigin spýtur. (Grewal, Iyer, et al, (2004), bls. 703 

– 713).  

Markaðssetning á internetinun hefur marga kosti fyrir rekstraraðila þar sem hún veitir 

viðskiptavinum sólarhrings aðgang að verslunum og spara ýmsan fastan kostnað á borð við 

launakostnað og húsnæðiskostnað verslana, auk þess sem hún skapar bein tvíhliða samskipti 

við viðskiptavini og veitir þannig meiri upplýsingar um þá og kauphegðun þeirra. Eru 
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vefverslanir því sú tegund smásölurekstrar sem er í mestri sókn á liðnum árum þó svo að þær 

hafi verið gagnrýndar fyrir að ná ekki til allra og vangaveltur um að margir skoði þær aðeins 

en eigi ekki viðskipti á þeim (Peter og Olson, (2010), bls. 2-3). Margar tegundir verslana á 

netinu hafa litið dagsins ljós á síðustu misserum. Eru helstu útfærslurnar sýndar 

verslanakjarnar, eða „virtual malls“, þar sem margar verslanir deila heimasíður, samansafn 

verslana, eða „aggregators“, þar sem margar verslanir í ákveðnum vöruflokki deila síðu, 

uppboðssíður, eða „auction brokers“, þar sem neytendur geta boðið í vöru, öfugar 

uppboðssíður, eða „reserve auction“, þar sem neytendur ráða hvaða verð þeir vilja ráðstafa í 

tiltekna vöru, leitarsíður, eða „search agent“, þar sem leitað er eftir verði. Einnig eru útfærslur 

á borð við sýndar kaupmenn, eða „virtual merchants“, sem eru verslanir á internetinu sem eru 

ekki með eiginlega verslun heldur aðeins vöruhús þar sem þeir geyma vörur og er þessi 

tegund internet verslana orðin algeng nú á tímum, vörulista kaupmenn, eða „catalog 

merchants“, þar sem fólk getur nálgast vörulista á internetinu og pantað úr honum og að 

síðustu hinar hefðbundnu heimasíður smásölufyrirtækja sem reka verslanir en nota einnig 

internet í formi heimasíðna fyrirtækjanna þar sem viðskiptavinir geta pantað vörur (Grewal, 

Iyer, et al, (2004), bls. 703 – 713).  

Þau smásölufyrirtæki sem hyggjast nýta sér internetið í meiri mæli með notkun vefverslana 

verða að vera meðvitaður um þær kröfur sem neytendur gera til slíkra verslana, en þeir ætlast 

til þess að afhendingartímar, verð og aðrar upplýsingar sem koma fram í slíkum vefverslunum 

sé rétt og að þeir geti gengið að því vísu að upplýsingar þar standist skoðun (Pitney Bowes. 

Ecommerce – Changing the Shape of Retail Worldwide). Er mjög mikilvægt fyrir slíkar 

verslanir að hafa þessa hluti í lagi þar sem að það getur verið fráhrindandi fyrir viðskiptavini 

ef þessar upplýsingar eru rangar og orðið til þess að þeir hætti að eiga viðskipti við þær.  

9.3. Hugsanlegt svar við þróuninni.  

Geta smásölufyrirtæki, sem starfrækja hefðbundnar verslanir gripið til margvíslegra aðgerða 

til að bregðast við aukinni samkeppni sem þeim stafar frá netverslunum í því skyni að missa 

ekki mikið af viðskiptavinum sínum yfir til slíkra verslana.  

9.3.1. Aukin þjónusta og innkoma af henni.   

Ein leið fyrir smásölufyrirtæki til að bregðast við aukinni samkeppni frá fyrirtækjum sem selja 

vörur sínar í gegnum internetið, með svokölluðum netverslunum eða vefverslunum er að auka 

tekjur sínar af þjónustu sinni, sem viðkomandi netverslanir bjóða ekki upp á eða eiga erfiðara 
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með að bjóða upp á án þess að leggja út í verulegan aukakostnað samfara kostnaði við rekstur 

viðkomandi netverslunar. Þurfa þær því að reyna að auka sölu sína á þjónustu eftir fremsta 

megni til að minnka fjárhagslegt tap, sem stafar af minnkandi vörusölu vegna samkeppni við 

netverslanir.  

9.3.2. Sérleyfi, samningar.  

Önnur leið til að svara þessari samkeppni er að verslanir geri einhvers konar samninga sem 

veitir þeim sérleyfi umfram netverslanir, sem geri það að verkum að viðskiptavinir muni eftir 

sem áður leita til þeirra með sín viðskipti. Geta þetta til dæmis verið samningar sem kveða á 

um samkomulag milli viðkomandi smásala og framleiðenda að smásalinn hafi einn leyfi til að 

selja tiltekna vöru á tilteknu markaðssvæði. Einnig getur þetta tengst ákveðinni sérþekkingu 

sem viðkomandi fyrirtæki hefur sem gerir það að verkum að aðrir eigi erfiðara með að selja 

viðkomandi vöru.  

9.3.3. Aukin nýting internets í sölu smásölurekstursins.  

Enn ein leið til að bregðast við þessari þróun sem netverslanir hafa haft í för með sér á liðnum 

árum er að hefðbundin smásölufyrirtæki nýti sér tölvutæknina og upplýsingatækni í auknum 

mæli og opni jafnvel sínar eigin netverslanir samhliða sínum hefðbundnu verslunum. Hafa 

fjölmargar verslanir þegar stigið þetta skref og eru nú með sínar eigin heimasíður og jafnvel 

netverslanir sem þau nota samhliða verslunum sínum til að veita viðskiptavinum sínum meiri 

aðgang að fyrirtækjum sínum og getur þetta veitt þeim ákveðið forskot í samkeppni við önnur 

smásölufyrirtæki.  

9.3.4. Viðburðir og aðdráttarafl í verslunum aukið.  

Einn þáttur sem hægt er að beita til að auka vægi hefðbundinna verslana er að auka 

aðdráttarafl þeirra með einhverjum hætti. Ein leið sem hægt er að fara í þessu sambandi er að 

standa fyrir ákveðnum viðburðum í viðkomandi verslun sem að eru líklegir til að laða að 

viðskiptavini. Sem dæmi um þetta auglýsir verslanamiðstöðin Smáralind, viðburði sérstaklega 

á heimasíðu sinni (Smáralind). Geta viðburðir verslana orðið til þess að auka aðdráttarafl 

þeirra fyrir neytendur og þannig stuðlað að auknum viðskiptum þeirra.  
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10. Lokaorð. 

Smásöluverslun mun að öllum líkindum þróast mikið á komandi árum með tilkomu nýrrar 

tækni sem nýtt er á þessu sviði, bæði varðandi svokallaðar netverslanir sem í öðrum 

nýjungum sem smásölufyrirtæki munu nýta sér og nota í auknum mæli, enda hefur verslun á 

internetinu stóraukist á undanförnum árum og er talið að hún muni halda áfram að aukast á 

komandi árum. Engu að síður er ólíklegt að þróunin muni fela í sér brotthvarf  hefðbundinna 

verslana og er líklegt að þetta muni þróast yfir í einhvers konar blöndu þessara tveggja 

útfærslna af verslunum sem jafnvel verða báðar nýttar af sömu smásölufyrirtækjunum þar sem 

önnur útfærslan mun styðja starfsemi hinnar og öfugt. Hefur þessi þróun einnig átt sér stað á 

liðnum árum með fjölgun smásölufyrirtækja sem hafa sína eigin heimasíðu, sem þær munu 

eflaust nota í auknum mæli og með notkun fleiri möguleika þeirra og nýta þannig þau 

tækifæri sem fyrirfinnast á þessu sviði. Mun þessi þróun einnig hafa í för með sér aðra tegund 

samskipta milli smásala og neytenda þar sem neytendur munu hafa meiri aðgang að smásölum 

þó svo að þjónustan verði hugsanlega minna persónuleg en verið hefur.  

 

Er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki á þessu svið að fylgjast náið með þróuninni og reyna eftir 

fremsta megni að aðlaga sig að henni og þeim nýjungum sem hún bíður upp á. Er ekki 

útilokað að þær miklu tæknibreytingar sem hafa átt sér stað á síðustu árum muni halda áfram 

og að einhvers konar samruni muni eiga sér stað varðandi ákveðin tæki á borð við tölvur, 

sjónvörp og síma. Auk þess þurfa fyrirtækin að ná fram eins mikilli hagkvæmni í sínum 

daglega rekstri og kostur er, sama hvort um er að ræða hefðbundna verslun með afmarkaðan 

opnunartíma og starfsfólk, netverslun eða blöndu beggja sem styðja við hvor aðra, en slíkum 

blönduðum verslunum mun eflaust fjölga á komandi árum og misserum í smásölu í 

upplýsingatækni. Er ekki útilokað að þær miklu tæknibreytingar sem hafa átt sér stað á síðustu 

árum muni halda áfram og að einhvers konar samruni muni eiga sér stað varðandi ákveðin 

tæki á borð við tölvur, sjónvörp og síma og  hljómtæki og þurfa smásölufyrirtæki að fylgjast 

vel með þróuninni á þessu sviði.  
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Viðaukar. 

Könnun, spurningar. 

i. 1. Á hvaða sviði starfar þitt fyrirtæki? 

ii. 2. Hve lengi hefur þitt fyrirtæki starfað á þessu sviði? 

iii. 3. Hve marga starfsmenn hefur þitt fyrirtæki á launum? 

iv. 4. Hvert er vöruframboð fyrirtækisins?  

v. 5. Hverjar eru helstu áherslur varðandi vöruframboð, þ.e. hvaða vörur 

eru mikilvægastar? 

vi. 6. Er þitt fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði? 

vii. 7. Er þitt fyrirtæki á neytendamarkaði? 

viii. 8. Hvort skilgreinir fyrirtækis sitt meira á neytenda eða 

fyrirtækjamarkaði? 

ix. 9. Er fyrirtæki þitt smásöluverslun? 

x. 10. Er fyrirtæki þitt heildsöluverslun? 

xi. 11. Er þitt fyrirtæki með sína eigin heimasíðu? 

xii. 12. Ef svo er, er hægt að panta vörur og þjónustu af heimasíðunni? 

xiii. 13. Selur þitt fyrirtæki þjónustu, og ef svo er, hvaða þjónustu? 

xiv. 14. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þíns fyrirtækis, internetið eða 

aðrar verslanir?  

xv. 15. Finnst þér verslun með sambærilegar vörur og þitt fyrirtæki býður 

hafa aukist á internetinu?  

Svör við könnun: 

Otto B. Arnar ehf., Birgir Arnar, forstjóri. 

i. 1. Á hvaða sviði starfar þitt fyrirtæki? 

Það starfar á skrifstofutækjasviði og prenttæknisviði sem meginsvið. 

ii. 2. Hve lengi hefur þitt fyrirtæki starfað á þessu sviði? 

Fyrirtækið á sér 95 ára sögu á skrifstofutæknisviði og 70 ára á 

prenttæknisviði. 

iii. 3. Hve marga starfsmenn hefur þitt fyrirtæki á launum? 

Þeir eru 4 núna.  

iv. 4. Hvert er vöruframboð fyrirtækisins?  

Vöruframboðið er í raun tvískipt eða jafnvel margskipt. Á 

skrifstofutækjasviðinu eru helstu vörur stimpilklukkur, kortaprentarar, 

laserprentarar, bæði í lit og s/h, fjölnotatæki á sama hátt, plöstunarvélar, 
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innbindivélar, pappírstætarar, litlar umslagaísetningarvélar, svo og 

aðrar vélar í sambandi við pappírsvinnslu fyrir skrifstofur, en á 

prenttæknisviði má nefna röðunarvélar, stórar plöstunarvélar, aflmiklar 

gormainnbindivélar og líminnbindivélar o.fl. tengt þessu sviði. Utan 

þessara sviða eru svo póstvinsluvélar og plastkortavinnsluvélar fyrir 

sérhæfða notkun.  

v. 5. Hverjar eru helstu áhreslur varðandi vöruframboð, þ.e. hvaða vörur 

eru mikilvægastar? 

Mikilvægustu vélar undanfarinna ára hafa verið vélar tengdar 

póstvinnslu og plastkortaútgáfu, þ.m.t. prentun plastkorta.  

vi. 6. Er þitt fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði? 

Já, fyrst og fremst.  

vii. 7. Er þitt fyrirtæki á neytendamarkaði? 

Mjög lítið en einstaklingar eiga stundum viðskipti við það.  

viii. 8. Hvort skilgreinir fyrirtækis sitt meira á neytenda eða 

fyrirtækjamarkaði? 

Sjá svar við spurningu nr. 6. 

ix. 9. Er fyrirtæki þitt smásöluverslun? 

Í eðli sínu er það smásala, en hugtakið bak við orðið smásöluverslun er 

gamalt hugtak og átti hér áður fyrr við um verslanir, sem fengu vörur 

sínar frá innlendum heildsölum. Í dag eru margir smásalar með eigin 

innflutning og það á við um okkur.  

x. 10. Er fyrirtæki þitt heildsöluverslun? 

Nei, eiginlega ekki, en samt má telja að brot af sölu fyrirtækisins fari til 

endurseljenda, sem og til framleiðslu annarrar söluvöru, t.a.m. prentaðs 

máls eða vinnuteikningar, einnig þá sem bjóða þjónustu við 

plastkortaútgáfu.  

xi. 11. Er þitt fyrirtæki með sína eigin heimasíðu? 

Já, oba.is.  

xii. 12. Ef svo er, er hægt að panta vörur og þjónustu af heimasíðunni? 

Já, það er unnt að panta tilteknar vörur og þjónustu ótiltekna gegnum 

netfangsaðgang á síðunni.  

xiii. 13. Selur þitt fyrirtæki þjónustu, og ef svo er, hvaða þjónustu? 
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Já, við bjóðum bæði viðgerðarþjónustu og einnig þjónustu við 

hugbúnaðarvandamál tengdum vörum fyrirtækisins.  

xiv. 14. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þíns fyrirtækis, internetið eða 

aðrar verslanir?  

Það eru einkum aðrar verslanir eða innflytjendur sams konar og við 

seljum, en síður netverslanir.  

xv. 15. Finnst þér verslun með sambærilegar vörur og þitt fyrirtæki býður 

hafa aukist á internetinu?  

Nei, get ekki sagt það, án þess þó að hafa neitt staðfast í þeim efnum.  

xvi. 16. Telur þú að verslun á internetinu muni minnka eða aukast á næstu 

árum? 

Hún mun eflaust aukast en fyrst og fremst á neytendavöru. Þegar kemur 

að fyrirtækjum og þeim sem notast við atvinnutæki þurfa slíkir 

notendur á þjónustu að halda og hún fæst ekki svo auðveldlega gegnum 

netið, nema þá helst hugbúnaðarlausnir.  

 

 

Tæknibær/ Computer.is, Ólafur Arason, forstjóri . 

i. 1. Á hvaða sviði starfar þitt fyrirtæki? 

Smásala/ heildsala og þjónusta á tölvubúnaði og fylgihlutum. 

ii. 2. Hve lengi hefur þitt fyrirtæki starfað á þessu sviði? 

Heildsala og þjónusta frá 1986, en smásöluverslun hófst 1993. 

iii. 3. Hve marga starfsmenn hefur þitt fyrirtæki á launum? 

Um þessar mundir 6 starfsmenn. 

iv. 4. Hvert er vöruframboð fyrirtækisins?  

Tölvur og tölvutengdur búnaður, um 5000 vörutegundir. Sjá nánar á 

tb.is eða computer.is 

v. 5. Hverjar eru helstu áherslur varðandi vöruframboð, þ.e. hvaða vörur 

eru mikilvægastar? 

Tölvur, skjáir, jaðartæki, en einnig kaplar, tengi og aðrir fylgihlutir. 

vi. 6. Er þitt fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði? 

Já. 

vii. 7. Er þitt fyrirtæki á neytendamarkaði? 

Já. 
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viii. 8. Hvort skilgreinir fyrirtækis sig meira á neytenda eða 

fyrirtækjamarkaði? 

Nokkuð jafnt sem tryggir betra rekstraröryggi.  

ix. 9. Er fyrirtæki þitt smásöluverslun? 

Já. 

x. 10. Er fyrirtæki þitt heildsöluverslun? 

Já. 

xi. 11. Er þitt fyrirtæki með sína eigin heimasíðu? 

Já. 

xii. 12. Ef svo er, er hægt að panta vörur og þjónustu af heimasíðunni? 

Það er hægt á computer.is sem er fyrsta netverslun sinnar tegundar á 

landinu, en ekki á tb.is. 

Til stendur að endurnýja vefsíðurnar síðar á árinu, sem er eðlilegt 

framhald af endurnýjun viðskiptahugbúnaðarins Nav.2013 sem tekinn 

var í notkun 1. janúar síðastliðinn.  

xiii. 13. Selur þitt fyrirtæki þjónustu, og ef svo er, hvaða þjónustu? 

Nánast eingöngu akstur og verkstæðisþjónustu. 

xiv. 14. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þíns fyrirtækis, internetið eða 

aðrar verslanir?  

Aðrar tölvuverslanir á Reykjavíkursvæðinu.  

xv. 15. Finnst þér verslun með sambærilegar vörur og þitt fyrirtæki býður 

hafa aukist á internetinu?  

Já, það gerist smám saman.  

xvi. 16. Telur þú að verslun á internetinu muni minnka eða aukast á næstu 

árum? 

Aukast.  

 

Annata, Marteinn Arnar, meðeigandi.  

i. 1. Á hvaða sviði starfar þitt fyrirtæki? 

Á sviði upplýsingatækni 

ii. 2. Hve lengi hefur þitt fyrirtæki starfað á þessu sviði? 

Síðan Desember 2001 

iii. 3. Hve marga starfsmenn hefur þitt fyrirtæki á launum? 
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iv. 4. Hvert er vöruframboð fyrirtækisins?  

Microsoft Dynamics AX hugbúnaður, iðngreinalausn fyrir bíla- og 

vinnuvélainnflytjendur og þjónustuaðila, Microsoft OLAP lausnir 

v. 5. Hverjar eru helstu áherslur varðandi vöruframboð, þ.e. hvaða vörur 

eru mikilvægastar? 

Allt ofangreint 

vi. 6. Er þitt fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði? 

Já 

vii. 7. Er þitt fyrirtæki á neytendamarkaði? 

Nei 

viii. 8. Hvort skilgreinir fyrirtækis sitt meira á neytenda eða 

fyrirtækjamarkaði? 

Fyrirtækjamarkaði 

ix. 9. Er fyrirtæki þitt smásöluverslun? 

Nei 

x. 10. Er fyrirtæki þitt heildsöluverslun? 

Nei 

xi. 11. Er þitt fyrirtæki með sína eigin heimasíðu? 

Já 

xii. 12. Ef svo er, er hægt að panta vörur og þjónustu af heimasíðunni? 

Nei 

xiii. 13. Selur þitt fyrirtæki þjónustu, og ef svo er, hvaða þjónustu? 

Hugbúnaðarþjónustu og rekstrarráðgjöf 

xiv. 14. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þíns fyrirtækis, internetið eða 

aðrar verslanir?  

Advania og Wise á Íslandi, fjöldi fyrirtækja erlendis (fer eftir 

mörkuðum) 

xv. 15. Finnst þér verslun með sambærilegar vörur og þitt fyrirtæki býður 

hafa aukist á internetinu?  

Hef ekki tekið eftir því.  Meiri auglýsingar en ekki mikil verslun.  

Vörurnar ekki þess eðlis að auðvelt sé að selja þær á netinu 

xvi. 16. Telur þú að verslun á internetinu muni minnka eða aukast á næstu 

árum? 

Aukast 



72  
 

 

Nýherji, Sæþór Jónsson, tæknimaður.  

Sjónarmið ekki – stjórnanda til að fá hans innsýn og tilfinningu fyrir þróun.  

i. 1. Á hvaða sviði starfar þitt fyrirtæki? 

Upplýsingatæknisviði. 

ii. 2. Hve lengi hefur þitt fyrirtæki starfað á þessu sviði? 

23 ár í núverandi mynd.  

iii. 3. Hve marga starfsmenn hefur þitt fyrirtæki á launum? 

300 c.a.  

iv. 4. Hvert er vöruframboð fyrirtækisins?  

Tölvur, netþjónar, hardware búnaður og software lausnir, hýsing, rent-

a-prent, o.fl.  

v. 5. Hverjar eru helstu áhreslur varðandi vöruframboð, þ.e. hvaða vörur 

eru mikilvægastar? 

IBM, Canon, Lenovo, Ape Schreider, Vmware, o.fl.  

vi. 6. Er þitt fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði? 

Já. 

vii. 7. Er þitt fyrirtæki á neytendamarkaði? 

Já.  

viii. 8. Hvort skilgreinir fyrirtækis sitt meira á neytenda eða 

fyrirtækjamarkaði? 

Fyrirtækja.  

ix. 9. Er fyrirtæki þitt smásöluverslun? 

Já.  

x. 10. Er fyrirtæki þitt heildsöluverslun? 

Já.  

xi. 11. Er þitt fyrirtæki með sína eigin heimasíðu? 

Já.  

xii. 12. Ef svo er, er hægt að panta vörur og þjónustu af heimasíðunni? 

Já.  

xiii. 13. Selur þitt fyrirtæki þjónustu, og ef svo er, hvaða þjónustu? 

Já margþætta, t.d. hardware samninga, hugbúnaðar og hardware 

sérfræðiþekkingu.  
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xiv. 14. Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þíns fyrirtækis, internetið eða 

aðrar verslanir?  

Síminn, Vodafone, Advania, Opin kerfi, Reiknistofa bankanna, Verne 

Holding, o.fl.  

xv. 15. Finnst þér verslun með sambærilegar vörur og þitt fyrirtæki býður 

hafa aukist á internetinu?  

Já mjög en mætti vera miklu meira.  

xvi. 16. Telur þú að verslun á internetinu muni minnka eða aukast á næstu 

árum? 

Án efa aukast.  

  

 


