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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif tækniþróun mun hafa á framtíð 

smásöluverslunar hér á landi. Leitast er við að skoða hvaða þættir munu breytast á næstu 

árum í smásöluverslunum vegna tækniþróunar. Netverslun hefur aukist hér á landi sem 

og erlendis og virðist sem  tækniþróun sé að breyta því hvernig neytandi hegðar sér í 

kaupum á vöru og þjónustu. Snjallsímar og smáforrit, ásamt netverslun og fleiru, hafa 

breytt því að fleiri leiðir eru mögulegar í dag til að versla við ákveðnar 

smásöluverslanir. Alverslun er sú verslun sem býður uppá allar mögulegar leiðir fyrir 

viðskiptavini til að eiga viðskipti við sig.  

Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í formi viðtala til að rannsaka hvernig 

smásöluverslun mun verða hér á landi í framtíðinni. Viðtöl voru tekin við einstaklinga 

í stjórnunarstöðum hjá smásöluverslunum sem teljast stórar hér á landi.  

Helstu niðurstöður voru þær að tækniþróun mun hafa nokkuð mikil áhrif á framtíð 

smásöluverslunar hér á landi. Netverslun mun halda áfram að aukast og netverslun í 

gegnum snjallsíma mun aukast samhliða henni. Smáforrit munu verða notuð í auknum 

mæli og einnig notkun samfélagsmiðla. Þar sem að netverslun mun veita hefðbundnum 

verslunum meiri samkeppni munu hefðbundnar verslanir leggja meiri áherslu á að gera 

upplifun í verslun jákvæðari. Verður það gert með því að bæta þjónustu og breyta útliti 

og uppröðun verslana.  
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1 Inngangur 

Allt frá upphafi verslunar hér á landi til dagsins í dag hefur þróun og breyting verið 

gríðarlega mikil. Vöruskipti eins og þau þekktust í byrjun verslunar hér á landi voru 

þannig að þú fékkst ákveðið magn af vöru í stað ákveðins magns af annarri vöru. Síðan 

þá hefur þetta breyst mjög mikið og í dag eru vöruskipti í flestum tilvikum þannig að 

kaupandinn fær vöru og lætur gjaldmiðil af hendi fyrir hana.  

Árið 1955 opnaði fyrsta smásöluverslun sem bauð uppá sjálfsafgreiðslu hér á landi 

(Lýður Björnsson, 2005). Með sjálfsafgreiðsluverslun er átt við verslun þar sem 

neytendur náðu í vörurnar sjálfir úr hillum verslunarinnar og greiddu fyrir þær. Var 

þetta mikilvægur liður í þróun smávöruverslunar hér á landi þar sem flestar ef ekki allar 

verslanir í dag eru með þessu sniði. Breytingar þar sem að neytendur sjá sjálfir um að 

afgreiða sig eru að aukast nokkuð þar sem að töluverðar breytingar hafa einnig verið í 

þessa átt í þjónustugeiranum.  

Miklar breytingar hafa verið í þjónustugeiranum undanfarin ár. Í tilfelli banka til að 

mynda, hefur notkun þeirrar þjónustu auðveldast töluvert með tilkomu hraðbankans og 

svo heimabankans. Flugfarþegar innrita sig sjálfir áður en þeir fara í  flug og þykir það 

ekki mikið tiltökumál í dag en fyrir einungis nokkrum árum þótti þetta framandi. Það 

má því segja að aðgengi að vöru og þjónustu hafi breyst nokkuð mikið á undanförnum 

árum vegna aukinnar tækni og er nokkuð líklegt að fleiri breytingar muni eiga sér stað 

í framtíðinni. 

Tækniþróun hefur verið gríðarlega mikil síðustu ár og eru smásöluverslanir partur af 

þeirri þróun. Í mörgum af þessum tilfellum er tæknin notuð til að reyna að einfalda 

rekstur og spara kostnað. Má þar nefna strikamerkið sem var mikilvægur þáttur í þróun 

smásöluverslunar. Síðan þá hefur tæknin haldið áfram að þróast og enn þann dag í dag 

á mikil tækniþróun sér stað í smásöluverslunum. 

Vegna þessarar hröðu tækniþróunar hefur tæknin breytt smásöluverslunum mikið 

síðustu ár. Í dag er til að mynda internetið mikilvægur þáttur í rekstri flestra verslana. Í 

fyrstu er upplýsingagjöf til neytenda mikilvæg og er internetið góð leið til að koma 

þeim upplýsingum til þeirraog einnig getur hann fundið upplýsingar um þá vöru sem 

hann er að spá í að kaupa. Internetið hefur líka auðveldað neytendum að ákveða hvar 
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eigi að versla þar sem auðveldara er að finna í hvaða verslunum varan er seld og á hvaða 

verði hún er. Að lokum er það koma netverslunnar sem gerir neytendum kleift að kaupa 

vörur í gegnum internetið. Internetið er orðinn ómissandi þáttur í rekstri 

smásöluverslunar sem einkenndist mestmegnis af hefðbundnum verslunum.  

Hefðbundnar verslanir eða verslanir sem eru á staðnum (e. Brick and mortar) eru þó 

einnig í hröðu þróunarferli. Má þar nefna sjálfsafgreiðslukerfi sem gerir 

viðskiptavininum kleift að fara í gegnum allt kaupferlið án þess að starfsmaður 

verslunar komi að. 

1.1 Markmið  

Smásöluverslun  þróast og breytist gríðarlega hratt hérlendis og það er, að mati 

höfundar, virkilega skemmtileg og spennandi þróun. Það er áhugavert að sjá hvert 

smávöruverslun stefnir og hvaða leiðir eru mögulegar fyrir verslanir  í sínum rekstri. 

Markmið þessarar rannsóknar er því að skyggnast inn í framtíðina og reyna að sjá 

hvernig tækniþróun mun hafa áhrif á framtíð smásöluverslunar.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem beitt var í þessari ritgerði. Í þriðja 

kafla verður fjallað um smásöluverslun og einkenni hennar. Verður farið í að skoða 

töluleg gögn um smásöluverslanir hér á landi. Í fjórða kafla verður fjallað um netverslun 

og þá þætti sem snúa að henni. Fjallað verður um þróun netverslunar og hvaða vörur 

eru vinsælastar í netsölu hér á landi. Þá verður fjallað um nýjungar í tækni eins og 

snjallsíma og spjaldtölvur og út frá því um smáforrit og samfélagsmiðla. Í fimmta kafla 

verður rætt um hefðbundna verslun og þá þjónustu sem hún býður ásamt útliti verslunar 

og tækninýjungum innan hennar. Greiðslumöguleikar verða teknir fyrir og rætt verður 

um þá og að lokum verður alverslun skoðuð.  

Kafli 6 snýr að rannsóknaraðferð. Þar verður sett fram hvaða rannsóknaraðferðum var 

beitt í þessari rannsókn og hvernig þær voru settar fram og unnið úr þeim.  

Kafli 7 snýr að eigindlegu rannsókninni. Í þeim kafla verður farið í að greina viðtölin 

eftir þeim spurningum sem settar voru fram. Að lokum verður farið í niðurstöður 

rannsóknarinnar í kafla 8 og svo lokaorð í kafla 9. 
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2 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn studdist höfundur við ritaðar heimildir auk viðtala. Heimildirnar voru 

bæði fræðibækur, fræðirit og efni af veraldarvefnum. Fræðibækur voru fengnar að láni 

frá bókasafninu í Háskólanum á Bifröst og einnig úr einkasöfnum fyrrum og núverandi 

nemenda. Fræðirit, eins og skýrslur og fleira, voru mikið sótt af veraldarvefnum. 

Erlendar greinar af veraldarvefnum voru einnig notaðar í þessari rannsókn. Töluleg 

gögn voru fengin af veraldarvefnum og þá aðallega úr skýrslum frá Hagstofu Íslands 

og Rannsóknarsetri verslunarinnar.  

Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í þessari rannsókn í formi viðtala. Lagt var 

upp með að ná til margra mismunandi tegunda smásöluverslana til að fá sem víðastan 

skilning á efninu. Tölvupóstar voru sendir á nokkra einstaklinga og reyndi höfundur að 

ná til einstaklinga innan margra og mismunandi tegunda smásölufyrirtækja. Viðtöl voru 

tekin við 3 einstaklinga í stjórnunarstöðu hjá smásölufyrirtækjum sem eiga langa og 

sterka sögu hér á landi. Notast var við opin djúp viðtöl og hafði rannsakandi fyrirfram 

skráðar spurningar til hliðsjónar. Í viðtölunum var síðan í boði að bæta við 

viðbótarspurningum ef höfundur taldi þess þurfa. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan rituð 

niður til að auðvelda úrvinnslu. 
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3 Smásöluverslun 

Í þessum kafla verður farið í skilgreiningu smásöluverslununar og hver einkenni 

smásöluverslunar eru hér á landi. Farið verður yfir töluleg gögn um smásöluverslun til 

að skoða umsvif hennar.  

3.1 Skilgreining á smásöluverslun 

Smásöluverslun er verslun sem selur vörur eða þjónustu til neytanda fyrir persónuleg 

not eða fyrir not fjölskyldu og eru hún lykilþáttur í birgðakeðjunni (e. supply chain). 

Birgðakeðjan byrjar á framleiðslufyrirtækinu, vörur fara síðan frá framleiðslunni til 

heildverslunar sem síðan dreifir vörum til smásölufyrirtækja eða verslana sem að lokum 

selja vörurnar til neytenda. Verslanir geta stundum sinnt bæði heildverslun og 

smásöluverslun (Levy og Weitz, 2012, bls. 6-7). Dæmi um þannig verslun hér á landi 

er Húsasmiðjan sem sinnir bæði sölu til neytandans og einnig sölu til annarra fyrirtækja 

eins og til dæmis byggingarfyrirtækja (Húsasmiðjan, e.d. a). 

Helstu ástæður þess að smásöluverslanir eru mikilvægur hlekkur í birgðakeðjunni er 

þjónustan sem þærbjóða upp á. Í smásöluverslunum er neytendum gert kleift að 

uppfylla allar sínar helstu þarfir, er það gert með því úrvali sem boðið er uppá í 

verslunum. Neytendur fá allt í matinn í einni dagvöruverslun, þeir geta keypt skó frá 

þessum framleiðanda og peysu frá öðrum framleiðanda, allt í sömu smásöluverslun. 

Önnur ástæða fyrir mikilvægi smásöluverslunar er að smásöluverslanir selja vörur í 

minna magni en heildsalar og framleiðendur þar sem  þeir brjóta niður vörueiningarnar. 

Í staðinn fyrir að kaupa heilan kassa með 20 pakkningum af kjöti geta neytendur valið 

um fjölda pakkninga af kjöti. Þriðja ástæðan er að smásöluverslanir reyna eftir mesta 

magni að sjá til þess að vörur séu alltaf til í verslunum þegar að neytandinn þarf þær. 

Að lokum er það síðan þjónustan sem smásöluverslanir bjóða neytendum. Með því að 

þjónusta neytendur auðvelda þær þeim að versla með því að hjálpa þeim að finna 

vöruna innan verslana, kenna þeim á vöruna og finna hverjar þarfirnar eru og fleira. Það 

má því segja að smásöluverslanir auki gildi vörunnar með þjónustunni sem þær bjóða 

upp á (Levy og Weitz, 2012, bls.6-8). 
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3.2 Einkenni smásöluverslunar á Íslandi 

Ísland hefur nokkra sérstöðu þegar kemur að smásöluverslun. Ísland er stórt land og 

íbúar eru fáir miðað við stærð þess. Fólksfjöldi í dreifbýli hér á landi hefur minnkað 

töluvert þar sem að miklir fólksflutningar hafa verið frá dreifbýli til 

höfuðborgarsvæðisins. Árið 1901 bjuggu 87% þjóðarinnar í dreifbýli en árið 2003 var 

talan komin í 37%. Mikill meirihluti landsmanna býr því á höfuðborgarsvæðinu og 

hefur það töluverð áhrif á smásöluverslun hér á landi (Ágúst Einarsson, 2005).  

3.2.1 Töluleg gögn  

Árið 2014 var velta smásöluverslunar 3,6% af landsframleiðslu hér á landi og 38% af 

heildarveltu verslunar samkvæmt Árbók verslunarinnar. Meirihlutinn af veltu í 

smásöluverslun er í hefðbundnum verslunum þar sem  netverslun er einungis 1,2% af 

henni (Emil B. Karlsson, 2014).  

Ef veltu smásöluverslunar er skipt niður í flokka þá var dagvörusala, sem inniheldur 

matar- og drykkjarvörur og aðrar dagvörur ásamt stórmörkuðum, með mestu veltu 

smásöluverslunar árið 2014. Á eftir þeim kom flokkurinn heimilisbúnaður sem 

inniheldur húsgögn, stærri heimilistæki, gólfefni og textílvörur. Þar á eftir koma 

byggingarvörur og því næst eru það lyf, lækningavörur og snyrtivörur. Fatnaður og skór 

drógut saman um nærri 7% á árunum 2013 og 2014 og var sá flokkur í fimmta sæti 

(Emil B. Karlsson, 2015). 

Árið 2014 voru skráð 2.242 verslunarfyrirtæki í smásölu hér á landi og er það aukning 

um 10 verslunarfyrirtæki frá árinu 2013. Af þessum 2.242 smásölufyrirtækjum voru 

166 þeirra skráð sem netverslanir. Mesta fjölgun á verslunarfyrirtækjum á milli ára er í 

formi netverslana en nánar verður fjallað um þær í næsta kafla (Emil B. Karlsson, 

2015). 

Fermetrafjöldi á verslunarrými hér á landi var 1.241.086 m2 árið 2013. Þegar þeirri tölu 

var deilt niður á fjölda búsettra hér á landi voru 3,88 m2 húsnæðis sem hýsti verslun að 

meðaltali á hvern einstakling. Eins og kom fram áður  býr meirihluti landsmanna á 

höfuðborgarsvæðinu og því kemur það ekki á óvart að um 72% af heildarfermetrum 

verslunarhúsnæðis hér á landi var á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 (Emil B. Karlsson, 

2014). 
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4. Netverslun 

Í þessum kafla verður fjallað um netverslun og allar helstu birtingarmyndir hennar. 

Farið verður í þróun netverslunar hér á landi og verður erlend netverslun einnig skoðuð. 

Skoðað verður hvaða tegundir af vörum eru mest seldar og hverjar eru eftirsóttastar í 

netverslun hér á landi. Skoðaðar verða helstu nýjungar í netverslunum í formi snjallsíma 

og smáforrita og einnig í formi samfélagsmiðla. 

 

Taka ber fram að margar tegundir eru til af netverslunum má þar nefna sölu 

viðskiptavinar til viðskiptavinar (e. consumer-to-consumer) og sölu fyrirtækis til 

neytanda (e. business-to-consumer) (Laudon og Traver, 2013). Í þessari ritgerð verður 

fjallað um netverslun út frá sölu fyrirtækis til neytanda. 

4.1  Þróun netverslunar á Íslandi 

Í skýrslunni Íslensk netverslun eftir Emil B. Karlsson (2008) kemur fram að með komu 

internetsins og netverslunar þótti ekki tiltökumál að ætla að netverslun myndi blómstra 

hér á landi. Ástæður þess að sú ályktun var dregin voru þær að almenningur hér á landi 

notaði internetið almennt meira en í flestum öðrum löndum. Var því talið að sérstaklega 

landsbyggðin myndi nota þessa tegund verslunar meira þar sem að minna var um 

verslanir þar. Íslendingar taka oftast vel á móti nýjungum þegar kemur að tækni og því 

var talið að það yrði tiltölulega auðvelt að koma netverslun í gang hjá þjóðinni (Emil 

B. Karlsson, 2008). 

Netverslanir urðu þó ekki jafn vinsælar hér á landi og gert var ráð fyrir. Þær netverslanir 

sem voru stofnaðar á upphafstímum netverslana lifðu ekki lengi. Hagkaup opnaði til að 

mynda netverslunina hagkaup.is árið 1998. Bauð sú verslun mikið úrval af bæði mat og 

sérvöru. Lagði hún þó upp laupana, einungis 5 árum seinna, þar sem hagnaðurinn var 

ekki nægur. Magnkaup.net var stofnuð árið 2001 og var uppsetning hennar þannig að 

viðskiptavinir netverslunarinnar hópuðu sig saman um kaup á einni tegund vöru. Með 

því að fá mikinn fjölda viðskiptavina til að kaupa ákveðna vöru af magnkaup.net var 

möguleiki á því að lækka verð vörunnar. Þessi netverslun lifði þó heldur ekki lengi 

(Emil B. Karlsson, 2008).  

Ef stokkið er til ársins 2007 var vöxtur netverslana enn lítill og ef eitthvað var dróst 

hann saman. Um 200 til 300 netverslanir voru starfræktar hér á landi en rekstur þeirra 
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var þó talinn lítill og voru netverslanir einungis aukaviðbót smásöluverslana þar sem 

hefðbundnar verslanir voru aðalhluti starfseminnar. Helstu ástæður þess að netverslun 

hérlendis gekk svo illa á þessum tíma, voru þær að markaður hér á landi var of lítill, og 

þar af leiðandi var samkeppni við alþjóðlegar netverslanir erfið vegna lægra vöruverðs 

hjá alþjóðlegu verslununum. Hin ástæðan var talin sú að það var tillögulega stutt fyrir 

flesta landsmenn að sækja í hefðbundnar verslanir (Emil B. Karlsson, 2008).  

Undantekningar voru þó á því að netverslanir gengju ekki hér á landi og má þar nefna 

netverslunina nammi.is sem hóf netverslun sína árið 2001 (Nammi.is, e.d). Helsta 

ástæða þess að nammi.is gekk svo vel í rekstri sínum var sú að þeir seldu vörur sínar út 

fyrir landsteinana og voru því alþjóðleg netverslun (Emil B. Karlsson, 2008).Eins og 

kom fram hér áður, þá hafði vöxtur netverslunar dregist saman árið 2007. Árið 2005 

var hlutfall netverslunar 0,24% af heildarveltu smásöluverslunar og árið 2007 hafði 

hlutfall netverslunar lækkað niður í 0,14% af heildarveltu smásöluverslunar hér á landi 

(Emil B. Karlsson, 2008). Þegar skoðaðar eru tölur síðustu tveggja ára sést að vöxtur 

hefur aukist töluvert frá árinu 2007. Höfundar skýrslu um íslenska netverslun, þeir 

Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, (2015) áætluðu að velta netverslunar árið 

2013 hafi verið um 1% af heildarveltu smásöluverslunar hér á landi. Árið 2014 fór 

hlutfall netverslunar enn hækkandi og stóð hún í 1,2% af heildarveltu smásöluverslunar. 

Taka ber þó fram að þessar tölur snúa eingöngu að sölu á vörum. Kaup á þjónustu eða 

afþreyingu og kaup á skyndibita eru ekki inni í þessum tölum. Einnig eru þessar tölur 

ekki fyllilega nákvæmar þar sem margar verslanir selja á netinu án þess að sundurliða 

það frá annarri sölu (Emil B. Karlsson, 2015). 

Netnotkun er mjög mikil hér á landi en 97% íbúa tengjast netinu að minnsta kosti einu 

sinni í viku. Vert er að taka fram að mesta netnotkunin er í hópnum 16 til 24 ára og 

minnkar hún með hækkandi aldri. Netnotkun í tækjum utan heimilis eins og 

snjallsímum er einnig mest í sama aldursflokki en minnkar nokkuð mikið þegar aldur 

hækkar. Mikil aukning hefur verið á fjölda einstaklinga sem hafa verslað á netinu. Til 

að mynda var 10% aukning á milli áranna 2013 og 2014. Árið 2014 höfðu 66,4% 

landsmanna verslað á netinu (Hagstofa, 2015). 
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Það sem hægt er að lesa úr þessu hér á undan er að netverslun hefur greinilega aukist 

hér á landi á síðustu árum þrátt fyrir erfið upphafsár. Telja mætti líkur á því að það sé 

vegna auðveldara aðgengis að netverslunum, þar sem miklar framfarir hafa verið í gerð 

heimasíðna. Einnig hafa tæki eins og snjallsímar og spjaldtölvur komið sterk inn á 

þessum markaði eins og verður fjallað um í kafla 4.4. Netverslanir á Íslandi eru þó ekki 

bara í innbyrðissamkeppni heldur eru þær einnig í töluverðri samkeppni við erlendar 

netverslanir. 

4.2  Erlend netverslun 

Í Árbók verslunarinnar (2015) kemur fram að töluverð aukning hefur orðið á kaupum á 

vörum frá útlöndum í gegnum netverslun. Þegar taldar eru vörur sem Íslandspóstur 

afgreiðir sést að frá árinu 2009 til ársins 2014 var 160% aukning á netverslun frá 

útlöndum. Heildarverðmæti erlendrar netverslunar árið 2014 var um það bil 1,5 

milljarður. Kemur þessi aukning að einhverju leyti til vegna mikillar aukningar á 

kaupum á fötum og skóm, en frá árinu 2009 til ársins 2014 var 730% aukning á verslun 

á fötum og skóm frá erlendum netverslunum. Einnig var aukning um 618% í kaupum á 

húsbúnaði. Þessar tölur sýna þó ekki heildarmyndina af erlendri netverslun þar sem að 

þær einskorðast við þær vörur sem Íslandspóstur annaðist fluning á (Emil B. Karlsson, 

2015).  

Þessi mikla aukning á notkun erlendra netverslana hér á landi gæti mögulega haft áhrif 

á starfsemi innlendrar netverslunar. Ástæða þess er sú að netverslun hér á landi getur 

átt á hættu að verða undir í samkeppni þar sem markaður hér á landi er minni en hjá 

alþjóðlegum netverslunum og samkeppni gæti því reynst erfið.  

4.3 Vörur netverslunar 

Vörutegundir virðast seljast mismikið í netverslunum eins og var komið inn á. Ef farið 

er stuttlega yfir það sem einstaklingar kaupa oftast í netverslunum þá eru föt og skór í 

fyrsta sæti en mesta aukningin hefur verið í þeim flokki. Í öðru sæti eru bækur og tímarit 

og í því þriðja eru hlutir til heimilis að undanskyldum raftækjum. Þar eru til að mynda 

húsgögn og fleira. Í fjórða sæti eru síðan raftæki og að lokum eru það matvæli (Emil B. 

Karlsson, 2015).  
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Ef skoðað er veltuhlutfall vöruflokkanna sem skoðaðir eru hér að ofan breytist 

uppröðunin nokkuð. Með tilliti til veltuhlutfalls skiptast vöruflokkarnir þannig niður að 

raftæki og tölvubúnaður eru með meira en helmingshlut yfir alla netverslun í smásölu 

hér á landi. Næst á eftir þeim kemur svo flokkurinn sem geymir föt og skó. Á eftir þeim 

koma snyrti- og heilsuvörur  í þriðja sæti og húsgögn og heimili í því fjórða. Bækur og 

miðlar eru svo í neðsta sæti yfir veltuhæstu vöruflokkana (Emil B. Karlsson, 2015).  

4.4  Snjallsímar og spjaldtölvur  

Snjallsímanotkun hefur aukist töluvert síðustu ár. Til að mynda var 11,4% aukning á 

notkun á internetinu í gegnum snjallsíma utan heimilis hér á landi á milli áranna 2013 

og 2014 (Hagstofa, 2015). Þessa aukningu má að einhverju leyti rekja til þeirrar þróunar 

sem hefur verið í þessari tækni og einnig til þeirrar þróunar sem hefur verið á þjónustu 

við tækin. Netsamband í símum hefur batnað töluvert eftir að nýir sendar voru teknir í 

gagnið. Má þar nefna 3G internetið og síðan 4G. Hefur þetta gert það að verkum að 

auðveldara er fyrir almenning að vera nettengdur nánast hvar sem er (Póst- og 

fjarskiptastofnun, e.d.).  

Eins og fram var komið hér áður þá hefur þróun verið mikil í snjallsímum og þar af 

leiðandi er orðið mun auðveldara að nota snjallsímana til að vafra um netið heldur en 

fyrst eftir komu þeirra. Ástæðan er til að mynda betri nettenging, stærri skjár og hraðara 

kerfi. Allt gerir þetta að verkum að einstaklingum gæti fundist auðveldara að nota 

snjallsímann eða spjaldtölvuna í að versla á netinu. Þó eru líka ákveðnir liðir sem halda 

einstaklingum frá því að versla með símanum og er þar einna helst hræðsla neytenda 

um að öryggi sé ekki nógu mikið (Intercede, 2014).  

Svo virðist sem þessi þróun sé að skila af sér aukinni netverslun í gegnum snjallsíma 

og spjaldtölvur. Samkvæmt rannsókn sem markaðsfyrirtækið Criteo, sem sérhæfir sig í 

stafrænni markaðssetningu, gaf út á þessu ári voru 34% kaupa sem áttu sér stað í 

heiminum í gegnum netverslun, úr snjallsíma og spjaldtölvum. Telja þeir að í lok ársins 

2015 verði þessi prósentutala komin í 40% (Criteo, 2015). Það er fremur líklegt, miðað 

við stöðuga þróun þessarar tækni, að aukning muni halda áfram í símanetverslun (e. 

mobile e-commerce) á næstu árum.  
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4.5 Smáforrit 

Undanfarin ár hafa vinsældir smáforrita (e. apps) aukist nokkuð mikið, en árið 2009 

sóttu 22% snjallsímaeiganda smáforrit í Bandaríkjunum og árið 2013 var þessi tala 

komin í 50% (Protalinski, 2013). Mikill fjöldi er til af smáforritum og er hægt að 

niðurhala um 4 milljónum mismunandi smáforrita í helstu appverslunum í dag og hefur 

fjöldi smáforrita vaxið hratt undanfarin ár (statista, 2015).  

Fjölgun hefur einnig verið á smáforritum sem snúa að smásöluverslunum en nú eru t.d. 

netverslanir eins og Ebay og Amazon með smáforrit sem gerir viðskiptavinum kleift að 

versla í gegnum forritið. Einnig hafa H&M sett á laggirnar smáforrit til sömu nota 

(Google play, e.d.). Fátítt er að smásöluverslanir hér á landi séu með smáforrit en aftur 

á móti hefur notkun smáforrita verið meira áberandi í öðrum geirum. Bankastofnanir 

hafa lagt áherslu á notkun smáforrita, eins og t.d Arion banki með Arion appið, en með 

Arion appinu getur viðskiptavinur sótt alla helstu þjónustu sem hann þarf (arion banki. 

e.d.). Hefur Arion appið notið aukinna vinsælda þar sem fleiri innskráningar voru í 

gegnum appið en í gegnum netbankann í janúar síðastliðnum (Jón Hákon Halldórsson, 

2015). Skyndibitastaðir eins og Dominos hafa einnig notað smáforrit í auknum mæli til 

að selja vöru sína og hefur það gengið gríðarlega vel. Sölutölur aukast og svo virðist 

sem viðskiptavinir vilji frekar nota netið eða appið til þess að panta heldur en að tala í 

símann (Brinded, L, 2015).  

4.6  Samfélagsmiðlar  

Mikil notkun er á samfélagsmiðlum hér á landi en árið 2013 notuðu 79% þjóðarinnar á 

aldrinum 16 til 74 samfélagsmiðla og var notkun þeirra algengust á Íslandi miðað við 

hin Norðulöndin sama ár. Hér er verið að tala um samfélagsmiðla á borð við Facebook 

og Twitter (Hagstofa, 2014).  

Til að útskýra stuttlega hvað samfélagsmiðlar eru, þá eru það miðlar sem gera notendum 

kleift að gera sína eigin persónulegu síðu. Á síðunni er hægt að setja allar helstu 

upplýsingar um sig og einnig deila myndum, myndböndum og fleira. Eftir að búið er 

að gera síðuna stendur notandanum til boða að leyfa vinum, fjölskyldu og fleirum að 

hafa aðgang að sinni síðu og einnig getur notandinn haft aðgang að þeirra síðu. 

Facebook er gott dæmi um slíkan samfélagsmiðil (Kaplan og Haenlein, 2010).  
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Samfélagsmiðlar eru þó ekki eingöngu skorðaðir við einstaklinga þar sem fyrirtæki eru 

í auknum mæli að nota samfélagsmiðla. Má þar benda á að árið 2013 notuðu 59% 

fyrirtækja hér á landi samfélagsmiðla. Ástæður fyrir notkun fyrirtækja á 

samfélagsmiðlum eru mismunandi en til að mynda notuðu 30% nettengdra fyrirtækja 

hér á landi samfélagsmiðla til að sjá skoðanir viðskiptavina (Hagstofa, 2014). Notkun 

samfélagsmiðla í markaðsstarfi hefur einnig  aukist undananfarin ár, en með því að nota 

samfélagsmiðla í markaðsstarfi geta fyrirtæki auglýst á betri og ódýrari hátt en áður 

fyrr. Helstu kostir þess að auglýsa á persónulegum síðum inn á samfélagsmiðlum eru 

til að mynda þeir að það er ódýrara að auglýsa, það er líklegra að verslunin hitti á réttan 

markhóp, hægt er að setja setja auglýsingar eða upplýsingar hratt inn á 

samfélagsmiðilinn og að lokum fær verslunin fljótar svörun frá einstaklingum (Kaplan 

og Haenlein, 2010). 

Notkun fyrirtækja á samfélagsmiðlum hefur hingað til snúist að mestu leyti um að auka 

samskipti milli fyrirtækja og neytenda eins og fram hefur komið. Nú eru aftur á móti 

nýir möguleikar í boði þar sem samfélagsmiðlar, eins og Twitter, Facebook og 

Instagram, eru komnir með nýjung sem gerir verslunum kleift að selja vörur sínar beint 

í gegnum samfélagsmiðla . Instagram kemur með svokallað like2buy sem virkar þannig 

að ef viðskiptavinur sér vöru inni á Instagram síðu fyrirtækis sem hann vill kaupa, þá 

ýtir hann á like2buy takkann og fer þar inn á like2buy síðuna sem fyrirtækið á. Þar 

finnur viðskiptavinurinn vöruna og ýtir á myndina af henni og fer þaðan inn á síðu þar 

sem nánari upplýsingar eru um vöruna og þar getur viðskiptavinurinn einnig klárað 

kaupin (Vend university, e.d.). 

Facebook setur sinn valmöguleika upp þannig að þegar viðskiptavinur sér auglýsingu á 

vöru sem hann hefur áhuga á að kaupa, hvort sem það er borguð auglýsing eða 

auglýsing inni á síðu verslunar, getur hann ýtt á „Buy“ takkann. Buy takkinn gerir það 

að verkum að þú ferð beint inn á síðu þar sem þú klárar kaupin án þess að fara út af 

Facebook (Facebook for business, 2014).  
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5.  Hefðbundin verslun  

Í þessum kafla verður hefðbundin verslun skilgreind og hvað það er sem greinir hana 

frá annars konar verslun eins og netverslun. Fjallað verður um þá þætti innan 

hefðbundinna verslana sem gætu breyst í framtíðinni. Einnig verður rætt um þá þjónustu 

sem hefðbundnar verslanir bjóða uppá og skoðað hvernig útlit smásöluverslunar getur 

haft áhrif á upplifun og ánægju viðskiptavina. Miklar tækninýjungar hafa komið fram 

á undanförnum árum sem smásöluverslanir um allan heim hafa verið að nýta sér og 

verður gerð grein fyrir helstu tækninýjungum í smásölugeiranum. Með tilliti til þess 

verður fjallað um þær nýju greiðsluleiðir sem í boði eru. Að lokum verður fjallað um 

alverslun þar sem mismunandi leiðir til að eiga viðskipti við smásöluverslun eru 

tvinnaðar saman.  

5.1 Skilgreining á hefðbundinni verslun 

Hefðbundin verslun (e. Brick and mortar) er verslun sem er á einum stað innan veggja 

húsnæðis sem verslunarfyrirtækið annað hvort á eða leigir. Dæmi um hefðbundna 

verslun er til dæmis Ikea eða Hagkaup (Investopedia, e.d.). Margar hefðbundnar 

verslanir hafa að undanförnu nýtt sér netverslun sem aukaleið til að mæta þörfum 

viðskiptavina sinna. Núna er það hins vegar svo að netverslanir eru einnig farnar að 

opna hefðbundnar verslanir til að mæta þörfum sinna viðskiptavina (Stefán Kalmansson 

og Emil B. Karlsson, 2015). 

Það er ástæða fyrir því að hefðbundnar verslanir ráða enn ríkjum þegar kemur að því 

að neytendur velji hvernig og hvar skuli versla. Í verslun er hægt að handleika vöruna 

og skoða hana vel áður en hún er keypt og neytendur vita hvaða vöru þeir eru að fá í 

hefðbundinni verslun. Neytendur fá einnig vöruna strax í hendur og þurfa því ekki að 

bíða í ákveðinn tíma eftir vörunni. Að lokum er það svo ánægjan og upplifunin við að 

versla og að eiga samskipti við aðra (Levy og Weitz, 2012, bls. 61-62). Þar sem 

neytendur kjósa núorðið fremur netverslun þurfa hefðbundnar verslanir að bæta 

upplifunina við að versla. Með því að auka upplifun er verið að auka verðmæti vörunnar 

og þar af leiðandi gefur það betri ástæðu til að versla frekar í hefðbundnum verslunum 

í staðinn fyrir netverslunum. Það er því mikilvægt fyrir hefðbundnar verslanir að bæta 

upplifun neytenda til að standast samkeppni við netverslanir (Cook, G, 2014). 
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5.2 Þjónusta verslana  

Ávinningur getur verið mikill hjá smásöluverslun ef þjónusta er góð. Meðal ávinnings 

er viðskiptavinatryggð þar sem viðskiptavinir eru líklegri til að eiga endurtekin 

viðskipti við verslun ef upplifun á þjónustu er góð. Þessi góða reynsla viðskiptavina 

getur skilað hagnaði til smásöluverslana í formi nýrra viðskiptavina og aukinna 

viðskipta vegna jákvæðs umtals um verslun og þjónustu hennar. Þessar afleiðingar geta 

að lokum leitt af sér samkeppnisforskot smásöluverslunar á markaði (Levy og Weitz, 

2012, bls. 500 – 501). 

Erfitt getur reynst að viðhalda góðri þjónustu í smásöluverslun. Oftar en ekki eru fleiri 

en einn starfsmaður sem starfar við þjónustu í hverri verslun og getur frammistaða og 

geta starfsmanna verið mismunandi. Dagamunur gæti einnig verið hjá starfsmönnum 

og hafa tilfinningar þeirra oft áhrif á gæði þjónustunnar. Vegna þess hve þjónusta getur 

verið breytileg innan verslunar er oft á tíðum erfitt fyrir stjórnendur að meta gæði 

hennar (Levy og Weitz, 2012, bls. 500). 

Til að setja fram og viðhalda góðri þjónustu hafa smásöluverslanir blandað saman 

„persónulegri þjónustu“ (e. personalized service) og „staðlaðari þjónustu“ (e. 

standardized service). Persónuleg þjónusta snýst um að starfsmaður fylgir eftir þeim 

persónulegu þörfum sem viðskiptavinur hefur og byggir sína þjónustu í kringum þær. 

Þessi tegund af þjónustu getur þó verið misgóð eftir starfsmönnum eins og kom fram 

hér áður og vegna þessa hafa sumar smásöluverslanir gripið til þess ráðs að taka inn 

sjálfsafgreiðslukerfi, en nánar verður fjallað um þau í kafla 5.4. Stöðluð þjónusta er 

aðallega til að uppfylla auðveldar þarfir eins og að finna vörur í verslun. Þessi þjónusta 

kemur vanalega fram í formi merkinga í verslun og uppröðun hennar (Levy og Weitz, 

2012, bls. 501 – 508).  

5.3 Útlit og uppröðun verslunar 

Útlit og uppröðun smásöluverslunar getur haft mikil áhrif á upplifun viðskiptavinar. 

Viðskiptavinatryggð getur myndast hjá neytendum ef upplifun er góð eins og áður hefur 

verið nefnt og þar spila útlit og uppröðun verslunarinnar inn í. Mismunandi er, eftir 

tegundum smásöluverslana, hvaða komstu neytendur leita eftir. Neytendur vilja oftar 

en ekki eyða sem minnstum tíma í að versla í dagvöruverslunum og því er mikilvægt 

fyrir þær verslanir að uppröðun sé þannig að neytendur séu fljótir að finna vörurnar og 
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þurfi ekki að bíða lengi í röð á kassanum. Útlit verslunar getur þó leitt til þess að 

neytendum líður vel þegar þeir versla og eru því tilbúnir að eyða meiri tíma í að versla 

(Levy og Weitz, 2012, bls. 467 – 471). 

Líklegra er að neytendur séu tilbúnir að eyða meiri tíma í verslunum sem bjóða upp á 

sérvöru. Þá er mikilvægt að útlit og uppröðun sé þannig að neytendum líði vel í 

versluninni. Að bjóða upp á afþreyingu í sérvöruverslunum getur einnig bætt upplifun 

neytenda. Afþreyingin getur til dæmis verið í formi tölvuskjáa sem sýna vöruna og 

notkunarmöguleika hennar eða að neytendur fái að prufa vörur (Levy og Weitz, 2012, 

bls. 467 – 471). 

5.4 Tækninýjungar í hefðbundnum verslunum 

Tækninýjungar í umhverfi smásöluverslana hafa verið miklar síðastliðin ár og hafa 

sjálfsafgreiðslukerfi (e. Self-service technologies (SST)) verið mjög áberandi í þeim 

efnum. Þessi kerfi hafa verið mikið notuð í bönkum þar sem sjálfsafgreiðslukerfið er 

hraðbankinn. Einnig ber mikið á þessum kerfum á flugvöllum þar sem farþegar skrá sig 

sjálfir inn. Hótel eru einnig farin að nota slík kerfi en þar getur þú sótt alla helstu 

þjónustu á hótelinu í gegnum þau. Þessi kerfi gera það oft að verkum að launakostnaður 

minnkar og þjónusta verður betri (Cho og Fiorito, 2010).  

Eins og kom fram í kafla 5.2  er þjónusta mikilvægur þáttur í rekstri smásöluverslunar. 

Til að bæta þjónustuna hafa smásöluverslanir sett upp sjálfsafgreiðslukerfi og gert 

viðskiptavinum kleift að leysa þarfir sínar með notkun þeirra (Bitner o.fl., 2002). 

Sjálfsafgreiðslukerfi (e. self-service kiosks) 

Helstu kerfin sem þekkjast í þessari tækni eru sjálfsafgreiðslukerfi á borð við hraðbanka 

eða innritunarskjái á flugvöllum og hótelum eins og kom fram hér áður. 

sjálfsafgreiðsluskerfi í smásöluverslunum eru í flestum tilfellum snertiskjáir sem gefa 

viðskiptavinum þann möguleika að finna þær upplýsingar sem þeir þurfa. Meðal 

upplýsinga sem viðskiptavinur getur fundið er verð vörunnar en það er gert með því að 

nota lesara til að lesa strikamerki. Hægt er að finna hvar varan er í versluninni með 

kerfunum ásamt öllum helstu grunnupplýsingum um vöruna og er einnig möguleiki á 

að kalla á starfsmann með þeim. Þegar að kerfin eru ekki í notkun af viðskiptavini geta 

þau nýst sem auglýsingaskjáir (Slawsky, 2015).  
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Notkunarmöguleikar sjálfsafgreiðslukerfanna eru þó töluvert meiri en bara 

upplýsingagjöf. Í mörgum tilfellum geta kerfin komið í stað starfsmanna við þjónustu 

viðskiptavina. Dæmi eru um að upp hafa verið sett sjálfsafgreiðslukerfi við 

mátunarklefa þar sem viðskiptavinur skráir inn strikamerkið á ákveðinni flík og fær þar 

upp möguleika um aðrar vörur sem gætu passað við flíkina. Möguleikar í notkun 

sjálfsafgreiðslukerfa í smásöluverslun eru því gríðarlega margir og mun að öllum 

líkindum halda áfram að fjölga (Slawsky, 2015). 

Partur af þeim notkunarmöguleikum sem sjálfsafgreiðslukerfin hafa upp á að bjóða, er 

einnig kominn í snjallsímana. Gerð hafa verið smáforrit fyrir smásöluverslanir þar sem 

hægt er að nota snjallsímann til að finna helstu upplýsingar um vörur (Ledger, o.fl., 

2012).  Dæmi um slík smáforrit er Krónu appið sem matvöruverslunin Krónan gaf út 

árið 2013. Með því smáforriti er hægt að skanna strikamerki vöru með símanum og fá 

þar verð og upplýsingar. Einnig er hægt að sjá tilboð, skoða vörulista, búa til 

innkaupalista og fleira (Krónan, 2013).  

Sjálfsafgreiðsluskannar (e. self-service checkout)  

Sjálfsafgreiðsluskannar hafa verið í notkun allt frá árinu 1992 og hefur notkun þeirra 

aukist gríðarlega hratt (NCR, e.d.). Fyrir ekki svo löngu voru þessir skannar aðallega 

notaðir í stærri verslunum eins og stórmörkuðum og stærri verslunum með breitt og 

mikið vöruúrval. Skannarnir hafa hins vegar breyst töluvert og hafa lækkað í verði og 

eru þeir nothæfir í allflestar tegundir smásöluverslana (selfservice world.com, 2009). 

Í rannsókn sem gerð var í þeim löndum þar sem sjálfsafgreiðsluskannar eru mest 

notaðir, kom fram að í kringum 90% neytenda á aldrinum 18 til 64 notuðu frekar 

sjálfsafgreiðsluskanna heldur en venjulega í stórmörkuðum. Talan lækkaði nokkuð eftir 

því sem neytendur urðu eldri þar sem að 73% neytenda eldri en 65 ára notuðu 

sjálfsafgreiðsluskanna frekar (Statista, 2015). 

Í sömu rannsókn komu einnig fram helstu ástæður fyrir notkun sjálfsafgreiðsluskanna 

en 42% neytenda kusu þá vegna þæginda. 40% notuðu skannana vegna þess að þeir 

voru auðveldir í notkun og 39% notuðu þá þar sem þeir voru hraðvirkari en hefðbundnir 

afgreiðslukassar með starfsfólki (Statista, 2015). 
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5.5 Greiðsluleiðir  

Ýmsar nýjungar hafa litið dagsins ljós í greiðsluleiðum undanfarin ár. Netgreiðsla er 

ein af þesum nýjungum sem hafa verið að sækja í sig veðrið. Dæmi um netgreiðslur er 

þegar að þriðji aðili kemur inn í greiðsluferlið og sér um að viðskiptavinur greiði. Þegar 

að viðskiptavinurinn er búinn að greiða fyrir vöruna eða þjónustuna staðfestir þessi 

þriðji aðili við söluaðila að greiðslu sé lokið (Seðlabanki Íslands, 2013). Paypal er gott 

dæmi um þennan þriðja aðila en til að nota Paypal þarf að stofna reikning hjá þeim og 

skrá kortanúmer eða bankareikning (PayPal, e.d.).  

Netgíró býður einnig upp á netgreiðslur en þar þarf ekki að skrá neinar viðkvæmar 

upplýsingar eins og kortanúmer. Það sem notandi gerir er að skrá sig og þegar greitt er 

fyrir vöru eða þjónustu í netverslun, þá borgar Netgíró fyrir vöruna og sendir 

notandanum reikning í heimabankann sem hann hefur 14 daga til að greiða (Netgiro, 

e.d.).  

Farsímagreiðslur eru önnur nýjung í greiðsluleiðum og eru þær greiðslur, sem greiddar 

eru með fjarskiptakerfi (Seðlabanki Íslands, 2013). Netgíró býður líka upp á 

farsímagreiðslur. Þær virka þannig að notandi sækir smáforrit frá netgíró í snjallsíma 

og þegar greiða á fyrir vöru kemur strikamerki á skjáinn sem afgreiðslumaður skannar 

og greiðist varan samstundis. Sama aðferð er á farsímagreiðslu og netgreiðslu, netgíró 

greiðir og sendir reikning á heimabankann hjá notandanum (netgiro, e.d.). 

5.6 Alverslun  

Höfundar skýrslu um netverslun, Stefán Karlmansson og Emil B. Karlsson (2015), 

gerðu tilraun til að nota heitið alverslun yfir enska heitið omnichannel retailing eða 

multichannel retailing. 

Það er sífellt erfiðara að aðgreina tvær helstu tegundir verslana, það er hefðbundnar 

verslanir og netverslanir. Vegna komu snjallsímans og nýrrar tækni geta neytendur átt 

von á því að geta verslað í gegnum netverslun á meðan að þeir eru inni í hefðbundinni 

verslun. Sem dæmi, ef vara er ekki til í verslun, þá fer neytandinn á netið, pantar vöruna 

og lætur senda hana heim til sín. Einnig hefur það aukist að neytendur panti vörur á 

netinu og sæki í verslun (Rigby, 2011). 



 

 
17 

 

Með allri þeirri tækni sem í boði er í dag, aukast tækifæri smásöluverslana til að bæta 

þjónustu sína. Með komu netverslana og einnig snjallsímanna hafa nýjar gáttir opnast í 

smásöluverslun. Alverslun er verslun sem notar allar gáttir til þess að hafa samskipti 

við viðskiptavini sína og til að bjóða þeim að eiga viðskipti í gegnum þær. Þessar gáttir 

eru til að mynda snjallsími, netverslun, hefðbundin verslun, samfélagsmiðlar, 

póstpöntun og fleira. Sem dæmi um notkun mismunandi gátta geta viðskiptavinir 

fundið vöru í netverslun, skoðað vöruna nánar, borið saman verð og lesið gagnrýni á 

hana. Ef viðskiptavinur hefur áhuga á að skoða vöruna betur getur hann farið í 

hefðbundnu verslunina og annað hvort klárað kaupin þar eða í gegnum símann og látið 

senda heim. Er þetta einungis eitt dæmi af þeim möguleikum sem alverslun bíður upp 

á (Rigby, 2011).  

Alverslun býður einnig upp á marga möguleika til að þekkja viðskiptavini og hegðun 

þeirra betur. Með því að auka notkun á netverslun og snjallsímum tengdum 

smásöluverslun er auðveldara að þekkja viðskiptavininn og þar af leiðandi mæta 

þörfum hans betur. Kaupferlið, hvort sem það er á internetinu eða í verslun, getur orðið 

mun persónulegra og upplifun viðskiptavinar getur orðið töluvert jákvæðari ef 

smásöluverslun nær að þekkja viðskiptavinina betur (Levy og Weitz, 2012, bls. 67-68) 
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6 Rannsóknaraðferð 

6.1  Eigindlegar rannsóknir 

Í eigindlegum rannsóknum er gagna yfirleitt aflað með einhverjum tegundum af 

viðtölum eða athugunum. Þær rannsóknaraðferðir sem eru mikið notaðar í eigindlegum 

rannsóknum eru rýnihópar og djúpviðtöl. Gagna er aflað með nánum samskiptum milli 

rannsakanda og viðmælanda. Er það oftast gert með orðasamskiptum á milli þeirra og 

er með því reynt að skilja og túlka upplifun viðmælandans á því viðfangsefni sem spurt 

er út í. Með þessari aðferð er í flestum tilfellum hægt að fá töluvert dýpri og nákvæmari 

niðurstöður. Niðurstöðurnar eru þó huglægar og einnig einstaklingsbundnar (Hair Jr. 

o.fl.., 2011, bls. 145). 

6.2  Eigindleg viðtöl 

Viðtöl eru hluti af eigindlegum rannsóknum. Með notkun viðtala gefst rannsakanda 

kostur á því að breyta spurningum eða fjölga þeim meðan á viðtalinu stendur. 

Spurningar geta vaknað við töku viðtalsins og er það oft kostur að geta komið með 

aukaspurningar. Með því að taka viðtöl er einnig möguleiki á því að lesa í viðbrögð og 

svipbrigði sem koma upp hjá þátttakendum þegar spurning er lögð fyrir þá. Helstu 

annmarkar viðtala eru þeir að rannsakandi getur haft áhrif á svör þátttakenda með til 

dæmis orðalagi spurninga. Gæti þetta haft áhrif á niðurstöður viðtala. Mikill kostnaður 

getur orðið við framkvæmdir viðtala eins og til dæmis ferðakostnaður og einnig fer 

mikill tími í þaul (Hoyle, Harris og Judd, 2002). 

Í þessari rannsókn verður stuðst við opin, djúp viðtöl við starfsmenn í stjórnunarstöðum 

hjá smásölufyrirtækjum. Fyrirtækin sem þessir starfsmenn starfa hjá eru Hagkaup, 

Húsasmiðjan og Ormsson. Tilgangur með þessari aðferð er að fá þeirra sýn á framtíð 

smásöluverslunar og einnig að fá innsýn í það hvernig smásöluverslanir þeirra eru að 

breytast.  

6.3  Framkvæmd og gagnasöfnun  

Öll viðtölin voru tekin á vinnustað þátttakenda. Í upphafi viðtalanna gaf rannsakandi 

þátttakendum þann kost að hafa viðtalið í trúnaði. Enginn viðmælendanna óskaði þó 

eftir því. Rannsakandi setti fram rannsóknarspurninguna áður en viðtal hófst. Einnig 

var ósk lögð fram af rannsakanda um að fá að taka upp viðtalið með snjallsíma og að 
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fá að nota það í lokaritgerðina. Spurningarnar sem rannsakandi var með til hliðsjónar 

voru níu talsins og einnig bættust við aukaspurningar þegar það átti við.  

Viðtölin voru rituð niður og síðan voru þau þemagreind. Safnað var dæmum um það 

sem skipti máli fyrir rannsóknina.  

6.3.1  Val á viðmælendum 

Sendir voru tölvupóstar á fjölda fyrirtækja í smásölugeiranum. Lagt var upp með að 

reyna að ná til eins margra tegunda af smásöluverslunum og hægt var. Sendir voru 

tölvupóstar á fataverslanir, bókaverslanir, matvöruverslanir, raftækjaverslanir, 

húsgagnaverslanir og byggingavöruverslanir. Ef svar skilaði sér ekki innan 4 daga var 

hringt og óskað eftir svari. 3 einstaklingar svöruðu játandi og voru það þeir Árni 

Stefánsson forstjóri Húsasmiðjunnar, Gunnar Ingi Sigurðsson framkvæmdastjóri 

Hagkaupa og Einar Þór Magnússon framkvæmdastjóri Ormsson.  
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7 Viðtöl 

Rannsókn þessi byggir á opnum djúpum viðtölum sem rannsakandi tók við stjórnendur 

innan þriggja fyrirtækja í smásölugeiranum. Fyrirtækin eru Hagkaup, Ormsson og 

Húsasmiðjan. Var þetta gert til að fá dýpri skilning á því sem gæti orðið í framtíð 

smásöluverslunar hér á landi. Spurt var níu spurninga.  

7.1  Fyrirtækin  

Hér verður fjallað örlítið um viðmælendur og  þau fyrirtæki sem þeir starfa hjá. 

7.1.1  Viðmælandi 1 

Viðmælandi 1 heitir Árni Stefánsson og er forstjóri Húsasmiðjunnar. Húsasmiðjan er 

rótgróið verslunar- og þjónustufyrirtæki hér á landi og hefur starfað síðan árið 1956. 

Húsasmiðjan býður upp á breytt úrval af vörum, til dæmis byggingarvörur, fatnað, 

raftæki, föt og margt fleira. Húsasmiðjan rekur verslanir um allt land. Húsasmiðjan 

rekur einnig fleiri verslanir undir öðrum nöfnum eins og Blómaval, Ískraft og 

Heildsalan H.G. Guðjónsson. Húsasmiðjan rekur netverslun ásamt þeim 16 hefðbundnu 

verslunum sem eru undir nafni Húsasmiðjunnar (Húsasmiðjan, e.d-b). 

7.1.2  Viðmælandi 2 

Viðmælandi 2 er Gunnar Ingi Sigurðsson og er hann framkvæmdastjóri Hagkaupa. 

Verslunin Hagkaup var stofnuð árið 1959 og þá aðeins sem póstverslun. Fyrsta 

verslunin var síðan opnuð árið 1967 og fyrsti stórmarkaðurinn árið 1970. Hagkaup er 

smásölufyrirtæki og bjóða þeir ýmsar vörutegundir eins og matvöru, fatnað, 

snyrtivörur, húsbúnað og tómstundarvöru. Hagkaup rekur 11 verslanir um land allt og 

einnig reka þeir birgðaheildverslunina Stórkaup sem þjónustar mötuneyti, skip, 

veitingastaði og söluturna (Hagkaup, e.d. a). Hagkaup reka netverslun samhliða sínum 

hefðbundnu verslunum. Netverslun Hagkaupa býður uppá breytt úrval vara í netverslun 

sinni eins og matvöru, sérvöru, föt og skó og fleira (Hagkaup, e.d. b).  
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7.1.3  Viðmælandi 3 

Viðmælandi 3 heitir Einar Þór Magnússon og er framkvæmdastjóri Ormsson. Ormsson 

var sett á laggirnar árið 1922 þá sem Bræðurnir Ormsson. Ormsson er smásölufyrirtæki 

sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á heimilistækjum, sjónvörpum, hljómtækjum og 

innréttingum (Ormsson, e.d. a). Ormsson rekur átta verslanir víðsvegar um landið og 

einnig reka þeir Samsung setrið sem sérhæfir sig í sölu á vörum frá 

raftækjaframleiðandanum Samsung og svo Bang og Olufsen sem sérhæfir sig í sölu á 

vörum frá raftækjaframleiðandanum Bang og Olufsen. Ormsson býður einnig upp á 

netverslun fyrir sínar vörur. (Ormsson, e.d. b).  

7.2  Viðtalsrannsókn 

7.2.1 Áhrif netverslunar. 

Netverslun hefur aukist hér á landi á undanförnum árum. Viðmælendur voru spurðir 

hvernig áhrif netverslanir hefðu haft á rekstur verslana þeirra. Allir viðmælendurnir 

voru sammála um að netverslun hefði ekki haft mikil áhrif á rekstur smásöluverslana 

þeirra. Allar verslanirnar eru þó með netverslun samhliða hefðbundinni verslun.  

Hjá verslun viðmælanda 1 eru netverslanir aðallega notaðar til að leita upplýsinga eins 

og um verð og einnig til að bera saman verð. Einnig er hún notuð til að leita nánari 

upplýsinga um vörur. Vörurnar sem fyrirtækið selur, eins og byggingarvörur, eru ekki 

mikil netverslunarvara. Það er hinsvegar meira um það að pantanir séu sendar í 

tölvupósti og einnig töluvert í gegnum síma.  

Hjá viðmælanda 2 hefur netverslunin í raun ekki haft nein áhrif en hún hefur samt sem 

áður verið að aukast töluvert á undanförnum misserum. Netverslun hefur verið í gangi 

í 10 ár og til að heltast ekki úr lestinni þarf að viðhalda henni.  

Heilt yfir er þetta náttúrulega bara hjá okkur til að taka þátt í þróuninni. 

Við förum ekki allt í einu bara  jæja best að fá sér netverslun. 

 Viðmælandi 2 

Hjá smásölufyrirtæki viðmælanda 3 hefur netverslun ekki haft áberandi áhrif. Telur 

hann að innlend netverslun sé ennþá það lítil. Helstu áhrif netverslana á þá eru aðallega 

alþjóðlegar netverslanir þar sem að þeir starfa á alþjóðlegum markaði. Vegna þessa 
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þarf verslunin alltaf að vera vakandi eins og með verðlagningu og þá þjónustu sem 

verslanirnar bjóða upp á.  

7.2.2 Framtíðarhorfur netverslana 

Netverslanir hérlendis hafa ekki náð sama stökki og erlendar netverslanir, þar með talið 

hjá nágrannaþjóðum okkar. Þó telja höfundar Íslenskrar netverslunar, Stefán 

Karlmannsson og Emil B. Karlsson (2015), að netverslun muni aukast um 15% á ári 

hér á landi sem er svipaður vöxtur og í nágrannalöndum. 

Spurt var að því hvernig netverslun hér á landi gæti haft áhrif innan fyrirtækja 

viðmælenda. Svör viðmælendanna voru mismunandi þar sem einn viðmælendanna 

hafði töluverða trú á netverslun, annar viðmælendanna hafði ekki mikla trú á henni og 

sá þriðji gat ekki séð mikla framför í innlendri verslun.  

Viðmælandi 1 sagði að netverslun muni aukast hjá þeim og eins hjá öðrum. Settur var 

upp nýr vefur hjá smásölufyrirtæki hans og þar af leiðandi eru þau töluvert betur í stakk 

búin til að mæta þeirri aukningu sem mun eiga sér stað innan netverslunar.  

Það er engin spurning að netverslun mun aukast eins og með þessum 

snjalltækjum, allt er orðið miklu auðveldara þar sem netið er komið út 

um allt, fólk er komið með netið í vasann.  

Viðmælandi 1 

Viðmælandi 2 sagði að aukning í kaupum frá erlendum netverslunum sé líklegri heldur 

en hjá íslenskum netverslunum. Taldi hann, miðað við fyrri reynslu síðustu 10 ára, að 

netverslun muni ekki ná miklu flugi hér á landi. Sagði hann einnig að þó svo að 

neytendur séu spenntir fyrir þessu í dag að þá muni það frekar enda með því að lítil 

prósenta af þessum einstaklingum muni koma til með að nota netverslun reglulega. 

Viðmælandi 3 taldi að aukning muni verða einhver þar sem netverslun sé nánast engin 

hér á landi miðað við annars staðar.  

Ísland er lítið land, það er alltaf stutt í næstu búð. Þú vilt horfa á 

sjónvarpið sem þú ætlar að kaupa eða taka í handfangið á ísskápnum 

eða þvottavélinni. Tveir þriðju þjóðarinnar búa í Reykjavík og þú ert 

mesta lagi korter í næstu verslun 
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Viðmælandi 3 

Taldi viðmælandi 3 einnig að helsta ástæða þess að fólk verslar í netverslun sé vegna 

þess að það er sannfært um að það sé að fá ódýrari vöru eða þá að hún fáist ekki hér á 

landi.  

7.2.3  Notkun smáforrita í viðskiptum í framtíðinni 

Notkun smáforrita hefur aukist gríðarlega út um allan heim og hefur notkun þeirra 

einnig aukist hjá smásöluverslunum. Voru viðmælendur spurðir að því hvort líklegt 

væri að smáforrit yrðu notuð í viðskiptum í þeirra verslunum. Allir viðmælendurnir 

voru á því máli að það væri mjög ólíklegt að smáforrit yrðu notuð í viðskiptum við 

verslanir þeirra. Tveir viðmælenda töldu þó líklegra að smáforrit yrðu notuð á einhvern 

hátt til að hafa samband við birgja eða til að hafa yfirsýn yfir birgðastöðu.  

Viðmælandi 1 taldi að smáforrit yrðu alveg örugglega eitthvað notuð í framtíðinni. Þó 

taldi hann að internetið væri orðið það gott að netsíðurnar í símanum gætu alveg komið 

í stað smáforritanna. Þar af leiðandi þurfa viðskiptavinir ekki að niðurhala forritum fyrir 

jafnvel margar verslanir. Tekur hann fram að margir af birgjum þeirra séu með 

smáforrit þar sem að hægt er að fletta upp öllum vörum frá þeim á skilvirkan hátt.  

Fyrirtæki viðmælanda 2 hefur skoðað allar þessar leiðir oft og segir hann að þetta sé 

alltaf spurning um peninga. Viðmælandinn ræddi þá frekar um notkun smáforrita inni 

í hefðbundinni verslun heldur en sem leið til að versla. En hann telur að fáir séu að nota 

smáforritin. Í mesta lagi 3% og síðan myndu þessi 3% skiptast niður á fjölmargar 

verslanir. Vegna þess hversu fáir búa á Íslandi sé þetta meiri óþarfi fyrir verslanir. Sagði 

viðmælandinn að fyrirtækið sé þó alltaf að skoða og fylgist með öllu því sem kemur.  

Viðmælandi 3 taldi að það sé ekki líklegt að smásölufyrirtækið sem hann starfar hjá 

muni taka upp notkun á smáforritum í viðskiptum. Tekur hann þó fram að í versluninni 

Samsung setrið sem er ein af verslunum Ormsson, sé notað smáforrit til að fylgjast með 

hvaða vörur eru á leiðinni frá birgjum.  

7.2.4 Framtíð greiðsluaðferða 

Greiðsluaðferðir eru þær leiðir sem hægt er að fara til að borga fyrir vöru eða þjónustu. 

Miklar nýjungar hafa verið í greiðsluaðferðum undanfarin ár og því fannst rannsakanda 
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mikilvægt að spyrja hvernig viðmælendur sæju fyrir sér framtíð greiðsluaðferða í þeirra 

verslunum. Framtíðarhorfur í þessum efnum voru mismunandi hjá viðmælendum en þó 

virðast þeir allir vera sammála því að peningar muni lúta í lægra haldi.  

Viðmælandi 1 taldi líklegt að rafrænar greiðslur muni aukast til muna og taldi hann 

einnig að kortin verði komin í símana.  

Ég yrði ekkert hissa ef eftir 5 eða 10 ár yrði lítið um seðlageymslur í 

búðunum 

Viðmælandi 1 

Viðmælandi 2 taldi að greiðsluaðferðir verði á svipuðum nótum næstu ár. Þó er 

smásölufyrirtækið hjá honum komið með kerfi sem getur tekið á móti snertilausum 

viðskiptum. Telur hann einnig að með því að tengja kortið í símann sé möguleiki á að 

nota það samhliða venjulegri notkun á kreditkortum. Þó telur hann ekki neina byltingu 

vera að gerast í notkun snjallsíma við borgun.  

Viðmælandi 3 taldi að þetta fari inn í símkortið. Forrit eins og Apple pay og pay forrit 

hjá Samsung eru að koma og telur hann að það sé framtíðin. Greiðslukortin verða inni 

í símkortinu hjá neytendum þannig að þeir þurfa bara að hafa símann og leggja hann 

upp að posanum. Telur hann að þessi tækni muni hreinlega taka yfir. Telur hann þetta 

vera frábæra leið til þess að losna við veskið úr vasanum þar sem neytandinn er alltaf 

með símann hvort eð er.  

Þú ert alltaf að reyna að minnka það sem að þú ert með. Þú ert alltaf með 

síma við hendina. Það eru allir með síma hvort er þannig þetta er 

náttúrulega frábær leið til þess að koma greiðslunum í gegn.  

Viðmælandi 3 

7.2.5 Áherslubreytingar  

Með áherslubreytingum hér er átt við þá áherslubreytingar sem hafa orðið í innviðum 

smásöluverslana. Er verið að breyta áherslunni á hvað er verið að selja fólki? Í staðinn 

fyrir að selja vörurnar sem verslunin býður upp á er frekar verið að selja þjónustu eða 

jákvæða upplifun og skemmtun við að versla. Viðmælendur voru allir á því að svo væri, 
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að mikilvægara sé orðið að upplifunin sé jákvæð hjá neytandanum þegar að hann 

verslar.  

Viðmælandi 1 taldi að neytandinn sé að fara í búðir til að fá hugmyndir. Og vegna komu 

netverslana að þá sé aðgengi að sömu vörunni á mörgum stöðum. Verslun sem stillir 

upp vörum býður upp á ákveðin þægindi sem meðal annars fela í sér að þú færð vöruna 

strax. Verslun þarf líka að ná að gefa neytandanum eitthvert auka gildi fyrir að koma í 

verslunina.  

Ef þú kemur í búðina hjá okkur þá  blöndum við fyrir þig litinn og þú 

færð ráðgjöf frá fagmönnum en þú getur mögulega pantað þér 

málningu á netinu en mjög fáir sem að geta hugsað sér að gera það. 

 Viðmælandi 1 

Smásölufyrirtækið sem viðmælandi 2 starfar hjá leggur mikið upp úr því að gera 

verslunarferðina í þeirra verslanir að góðri upplifun. Gera þeir það með því að bjóða 

til dæmis breiðara vöruúrval í ákveðnum vöruflokkum og einnig bjóða þeir upp á 

sérstakar vörur á sérstökum dögum. Viðmælandi 2 leggur áherslu á það að bjóða gæði 

vöru fram yfir verð vöru, í flestum tilfellum. Gæði skipta miklu máli þegar kemur að 

því að reyna að ná jákvæðri upplifun.  

Smásölufyrirtækið hjá viðmælanda 3 hefur lagt mikið upp úr því að búa til nokkurs 

konar umgjörð utan um ákveðna ímynd. Í einni verslun er lúxusvara til dæmis og þegar 

viðskiptavinur kemur inn í búðina á honum að líða þannig að hann finni að hann sé 

kominn í búð sem selur lúxusvöru. Einnig hefur áhersla verið lögð á þjónustugæðin. 

„Þjónustan þarf að vera góð með starfsfólki sem notar vöruna og veit um hvað það 

talar“ segir viðmælandi 3. Starfsmenn verslananna þurfa að geta boðið upp á eitthvað 

auka þannig að viðskiptavinurinn sé öruggur um það að hann sé í góðum höndum.  

7.2.6  Breytingar á hefðbundinni verslun 

Ýmsar tækninýjungar hafa átt sér stað í þróun á hefðbundnum verslunum. 

Sjálfsafgreiðslukerfi eru sívinsælli úti í heimi. Einnig hefur þjónusta og umgjörð 

hefðbundinna verslana breyst til þessa. Það var því vel við hæfi að spyrja hvaða 

breytingar viðmælendur sæju fyrir sér í þeirra verslunum á næstu 5–10 árum.  
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Viðmælandi 1 telur að rafræn viðskipti muni aukast og þar sem samgöngur eru alltaf 

að batna sé líklegt að litlar búðir minnki meira og yrðu þá með netverslun. Telur hann 

einnig að viðskiptavinur panti vöru á netinu og komi í verslun til að sækja vöruna þegar 

honum hentar.  

Viðmælandi 2 telur að verslanir muni klæðskerasauma sig betur að viðskiptavininum. 

Telur hann einnig að stórmarkaðir séu á svolitlu undanhaldi þar sem neytendur eru 

farnir að versla oftar og geri það meira á persónulegum nótum.  

Fólk er að sakna meira kaupmannsins á horninu... 

Viðmælandi 2 

Telur viðmælandi 2 að verslanir muni minnka og að þær verði sérhæfðari.  

Viðmælandi 3 telur að neytandinn sé orðinn upplýstari þegar að hann labbar inn í 

verslun. Internetið gerir viðskiptavininum kleift að finna allar helstu upplýsingar um 

vöruna og einnig að lesa dóma. Sölumennirnir í versluninni þurfa því að vera enn þá 

betur upplýstir en viðskiptavinir til að geta svarað þessum aukaspurningum sem 

viðskiptavinurinn leggur fyrir þá. Telur viðmælandi 3 að helsta breytingin innan 

verslana hjá honum sé sú að það verði að veita meiri og betri þjónustu til að aðgreina 

sig frá til dæmis netverslunum.  

 7.2.7 Framtíð smásöluverslunar 

Spurt var að því hvernig viðmælendur sæju fyrir sér framtíð smásöluverslunar hér á 

landi. Skiptar skoðanir voru á því hjá viðmælendum.  

Viðmælandi 1 taldi að framtíðin væri björt fyrir smásöluverslanir hér á landi. Taldi 

hann að neytendur kjósi þægindi. „Íslendingar eru hvatvísir og þeir vilja fá vöruna 

samdægurs en ekki að þurfa að bíða í einhvern tíma,“ segir hann. Smásöluverslun mun 

breytast á næstu áratugum en það starfa margir við verslun og þjónustu og telur hann 

að þannig verði það enn þá eftir 20 ár.  

Viðmælandi 2 taldi að smásöluverslanir verði sérhæfðari. Einhverjar verslanir verða 

sérsniðnar og telur hann að þær verslanir muni geta notað netið betur þar sem þær 

verslanir geti nálgast viðskiptavin á persónulegri nótum.  
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Viðmælandi 3 taldi að netverslun muni ekki ná flugi hér á landi. Þjónustustigið er hátt 

hér á landi miðað við annars staðar. Meirihluti landsmanna býr í Reykjavík og þar er 

stutt í flestar verslanir. Neytandinn leitar því meira eftir því að fá örugga þjónustu eftir 

að vara hefur verið keypt.  

Við erum náttúrulega bara lítið land og ég held að íslensk verslun þurfi 

bara að bjóða uppá góð verð og góða þjónustu. Held að það sé það sem 

við þurfum að halda áfram að gera. 

Viðmælandi 3 
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8 Helstu niðurstöður og ályktanir 

Smásöluverslun, bæði hérlendis og erlendis, hefur verið að breytast mikið undanfarin 

ár. Þar sem tækninýjungar fyrir smásöluverslanir eru miklar í heiminum virðist vera 

sem svo að smásölugeirinn sé á ákveðnum tímamótum. Netverslanir hafa breytt því 

hvernig neytandinn hegðar sér og hugsar og einnig er hann orðinn mun upplýstari þar 

sem að allar helstu upplýsingar er að finna á veraldarvefnum um bæði vörur, verð og 

verð samkeppnisaðila.  

Samfélagsmiðlar hafa breytt því hvernig neytendur tjá sig um slæma upplifun af 

fyrirtækjum. Það er æ algengara að einstaklingar tjái sig í gegnum samfélagsmiðla 

þegar kemur að því að gagnrýna smásöluverslanir og þjónustufyrirtæki. Það er því mun 

auðveldara fyrir neytandann að koma slæmu orði á smásöluverslun á styttri tíma en hér 

áður fyrr. Samfélagsmiðlar geta þó líka verið til bóta fyrir smásöluverslanir. Til að 

mynda getur jákvæð og góð upplifun neytanda skilað sér á samfélagsmiðla og dreift sér 

hratt. 

Neytendur og umhverfið í kringum þá er greinilega að breytast og því þurfa 

smásöluverslanir að breyta sér til að fylgja þessari þróun. Þar sem tæknin er ein helsta 

breytingin þurfa smásöluverslanir að reyna að aðlaga sig að þeirri tækni sem í boði er 

hverju sinni. Ef smásöluverslun er til að mynda ekki með netverslun eða upplýsingar á 

vefnum er möguleiki á því að neytendur muni ekki eiga viðskipti við hana af því að 

þegar að hann var að bera saman verð og gæði í upplýsingaleit sinni á netinu sá hann 

ekki að þessi verslun var að selja þessa vöru sem hann var að leita eftir. Þetta er einungis 

dæmi um það hvað það getur gert verslunum að fylgja ekki þessari þróun sem á sér stað 

í smásöluverslunum um allan heim.  

Telur höfundur að erfitt geti reynst að bera Ísland og íslenskan smásölumarkað saman 

við önnur lönd þegar kemur að því að meta framtíð smásöluverslunar þar sem Ísland er 

tillögulega lítið land og íbúafjöldi minni en í flestum öðrum löndum. Meirihluti 

landsmanna býr á höfuðborgarsvæðinu og er þjónustustig á hvern einstakling hér á landi 

oft á tíðum hærra en í öðrum löndum.  

Samkeppni við erlendan markað hefur einnig aukist með komu netverslunar. Í raun má 

segja að sá markaður sem smásöluverslanir hér á landi starfa á staðnæmist ekki við 

landssteinana heldur er samkeppnin orðin alþjóðleg.  
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8.1 Niðurstaða 

Smásöluverslun er og hefur verið að breytast í gegnum tíðina og var því markmið 

höfundar að reyna að sjá hvernig smásöluverslun gæti þróast í framtíðinni. Því var 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hvaða áhrif mun tækniþróun hafa á 

framtíð smásöluverslunar á Íslandi?“ 

Stöðug aukning hefur verið á netverslun hér á landi frá árinu 2007 og mun hún koma 

til með að halda áfram að aukast. Aðgengi að netverslunum hefur aukist nokkuð og 

smásöluverslanir eru einnig að betrumbæta vefsíður sínar. Netverslun erlendis frá hefur 

aukist mikið og þar sem samkeppni við þær getur verið erfið vegna smæðar markaðarins 

hér á landi, munu netverslanir bæta þjónustu og gæði vefsíðna til að bæta virði 

vörunnar. Einnig virðist sem svo að netnotkun sé meiri hjá yngri kynslóðum heldur en 

þeim eldri. Gefur það til kynna að breytingar eru á tækninotkun milli kynslóða þar sem 

að tækninotkun er meiri hjá yngra fólki og mun það að öllum líkindum leiða af sér 

aukningu í netverslun í framtíðinni.  

Þar sem miklar framfarir hafa verið á snjallsímum undanfarin ár með komu stærri skjáa, 

betri búnaðar og aukinnar þjónustu við símana, mun netverslun í gegnum síma halda 

áfram að aukast. Snjallsímanotkun hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og hefur 

netverslun í gegnum síma aukist samhliða henni. Auðveldara er að vafra um netið í 

gegnum síma og þar af leiðandi er auðveldara að nota símann í að versla í netverslun. 

Einnig virðist tækninotkun aukast eftir því sem neytendur eru yngri og mun það að 

öllum líkindum verða til þess að notkun á tækni eins og snjallsíma muni aukast í 

netverslun.  

Mikil aukning hefur verið á notkun smáforrita undanfarin ár og hefur smáforritum í 

umferð fjölgað mikið. Notkun smáforrita í smásöluverslun hér á landi hefur verið lítil 

hingað til en aftur á móti gefur notkun smáforrita í þjónustugeiranum til kynna að 

neytendur séu tilbúnir til að niðurhala og nota smáforrit í viðskiptum sínum. 

Viðmælendur segja að notkun smáforrita í smásöluverslunum muni ekki verða mikil. 

Ástæður þess eru einna helst þær að markaðurinn sé of lítill til að það borgi sig og að 

símavefurinn sé orðinn það góður að neytendum muni finnast óþarfi að niðurhala 

smáforritum til að versla. Þar sem smáforrit eru mikið notuð fyrir viðskipti í banka eða 
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á skyndibitastöðum er ekki mikið sem ætti að koma í veg fyrir notkun þeirra í 

smásöluverslun.  

Notkun smásöluverslana á samfélagsmiðlum mun koma til með að aukast nokkuð. Þar 

sem samfélagsmiðlar eru orðnir öflugur auglýsingamiðill er líklegt að smásöluverslanir 

komi til með að auka markaðsstarf sitt á þeim vettvangi. Samfélagsmiðlar eru einnig 

góð leið til að halda sambandi við neytendur og til að sjá viðhorf þeirra til fyrirtækisins. 

Þar sem samfélagsmiðlar eru góð leið til að hitta á réttan markhóp og fá svörun fljótt er 

líklegt er að nýir sölueiginleikar samfélagsmiðlana verði notaðir nokkuð í framtíðinni. 

Segja má, miðað við það sem komið er fram, að smásöluverslanir hér á landi séu að 

færast nokkuð hratt í þá átt að verða alverslun. Smásöluverslanir munu nýta flestar leiðir 

í sölu á vörum til að koma til móts við neytendur og aukna tækninotkun þeirra.  

Greiðsluleiðir munu þróast á þann hátt að netgreiðslur munu aukast nokkuð á næstu 

árum. Hræðsla um skort á öryggi í netverslun og notkun snjallsíma er ein af ástæðunum 

fyrir að neytendur forðast netverslanir. Nú er netgíró til að mynda komið með þannig 

kerfi að engar kortaupplýsingar þurfa að vera skráðar til að greiða á netinu og því getur 

það bætt öryggi neytenda töluvert.  

Þar sem tæknin er orðin það mikil í bæði greiðslukerfum og snjallsímum er líklegt að 

farsímagreiðslur muni aukast mikið á næstu árum. Eins og viðmælendur taka fram eru 

kerfi komin í verslanir til að taka við þessum greiðslum og einnig eru nokkur ný forrit 

að koma á markaðinn sem bjóða upp á þessa þjónustu.  

Þjónusta í hefðbundnum verslunum hefur ávallt verið mikilvæg. Með komu netverslana 

og aukinnar notkunar á erlendri netverslun er líklegt að meiri áhersla verði lögð á gæði 

þjónustunnar. Viðmælendur eru allir sammála um mikilvægi þjónustu í verslun og þar 

sem neytandinn er orðinn upplýstari með komu internetsins og aukin samkeppni vegna 

netverslunar hefur orðið, mun þjónusta verða enn mikilvægari þáttur í rekstri 

hefðbundinna verslana.  

Með því að auka þjónustu er verið að bæta upplifun viðskiptavinar. Með því að bæta 

hana geta smásöluverslanir aukið líkur á því að neytendur versli frekar í hefðbundinni 

verslun frekar en netverslun. Útlit og uppröðun hefðbundinna verslana skiptir miklu 

máli í því að bæta upplifun neytenda. Nokkur umbreyting mun verða í útliti og 
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uppröðun hefðbundinna verslana í framtíðinni þar sem ný tækni, eins og 

sjálfsafgreiðslukerfi, verður notuð í auknum mæli en notkun á sjálfsafgreiðslukerfum 

hefur aukist mikið undanfarin ár. Til að bæta þjónustu og upplifun mun 

sjálfafgreiðslukerfum fjölga nokkuð í verslunum í framtíðinni.  Þó mun þessi 

umbreyting verða meira áberandi í þeim verslunum þar sem að neytendur eru tilbúnir 

að verja meiri tíma.  

Sjálfsafgreiðsluskannar hafa orðið vinsælli um heim allan. Þar sem skannarnir hafa 

breyst mikið og eru stöðugt að breytast og verð á þeim að lækka, þá er einungis 

tímaspursmál hvenær smásöluverslanir hér á landi fara að nota þá í auknum mæli. Svo 

virðist sem neytendur vilji frekar nota sjálfsafgreiðsluskanna heldur en venjulega 

afgreiðslukassa í þeim löndum þar sem þeir eru mest notaðir. Það gefur góða sýn á það 

hversu vel þessir skannar hafa reynst.  
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9 Lokaorð 

Eftir á að hyggja hefði það gert rannsókninni gott að vera með fleiri viðmælendur en 

því miður gekk það ekki upp. Gaman hefði verið að kafa dýpra í þetta efni en þar sem 

að tíminn var höfundi ekki hliðhollur var það ekki hægt.  Þó var margt sem kom höfundi 

á óvart við gerð þessarar rannsóknar. Sú þróun sem hefur orðið á einungis örfáum árum 

í smásöluverslunum hefur verið gríðarlega mikil. Verslanir reyna að laga sig stanslaust 

að neytandanum og þörfum hans og ef hegðun neytandans breytist er harla líklegt að 

verslanir muni aðlagast honum.  

Þó svo að þetta hafi ekki verið upphaflega hugmyndin af rannsóknarefni þykir höfundi 

þetta efni virkilega skemmtilegt og áhugavert, sérstaklega eftir vinnu þessarar ritgerðar.  
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