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Útdráttur	

Efni	þessarar	ritgerðar	var	snyrtivörusala	í	íslenskum	netverslunum.	Fyrir	nokkrum	árum	

voru	engar	netverslanir	 á	 Íslandi	 sem	 seldu	 snyrtivörur	 en	 í	 dag	hlaupa	þær	á	 tugum.	

Miklar	 framfarir	 hafa	 orðið	 í	 tækni	 sem	 og	 hjá	 netverslunum	 og	 hefur	

snyrtivörumarkaðurinn	 notið	 góðs	 af	 því.	 Meginmarkmið	 ritgerðarinnar	 var	 að	 rýna	 í	

snyrtivörumarkaðinn	 á	 Íslandi	 í	 netverslun	 og	 fjalla	 almennt	 um	 þá	 þætti	 sem	 hann	

varðar	 en	 lítið	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 þennan	 tiltekinn	markað	 þrátt	 fyrir	 veigamikinn	

vöxt.	

Rannsóknarspurning	þessarar	ritgerðar	var	hvaða	eiginleikum	leitast	neytendur	eftir	í	

íslenskum	netverslunum	sem	selja	snyrtivörur.	

Í	 fræðilega	 hlutanum	 var	 meðal	 annars	 fjallað	 um	 einkenni	 netverslana,	

snyrtivörumarkaðinn	 á	 heimsvísu	 og	 viðskiptaumhverfi	 snyrtivörumarkaðsins	 í	

netverslun	á	Íslandi,	þar	sem	notast	var	við	greiningartólin	TASK	og	PESTEL.		

Í	rannsóknarhlutanum	voru	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar	sem	gerðar	voru	á	

eiginleikum	íslenskra	netverslana	sem	selja	snyrtivörur.	Spurningalisti	var	settur	fram	og	

honum	dreift	á	samfélagsmiðlinum	Facebook.	Í	kjölfar	þess	var	greint	úr	gögnunum	og	

niðurstöður	settar	fram.	

Helstu	 niðurstöður	 voru	 þær	 að	 neytendur	 leitast	 eftir	 snyrtivörum	 á	 sanngjörnu	

verði,	með	 gott	 orðspor,	mikið	 vöruúrval	 og	 gæði.	 Netverslanirnar	ættu	 því	 að	mæta	

þessum	kröfum	með	því	að	finna	vörur	að	utan	sem	innihalda	fyrrgreinda	eiginleika.		
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1 	Inngangur		

Markmið	þessarar	ritgerðar	er	að	rýna	í	íslenska	snyrtivörumarkaðinn	í	netverslunum	en	

afar	lítið	hefur	verið	fjallað	um	hann	þrátt	fyrir	fjölgun	þeirra	hérlendis	á	undanförnum	

árum.	 Íslensku	 netverslanirnar	 bjóða	 upp	 á	 breitt	 úrval	 snyrtivara,	 með	 mismunandi	

eiginleika	 á	 breiðu	 verðbili	 með	 það	 markmið	 að	 uppfylla	 kröfur	 viðskiptavina	 sinna.	

Þrátt	 fyrir	 fyrrnefndan	 vöxt	 þá	 er	 lítil	 vitneskja	meðal	 netverslananna,	 um	 hvers	 kyns	

eiginleikum	neytendur	leitast	eftir	í	snyrtivörum	í	netverslun.	Litlar	sem	engar	formlegar	

markaðsrannsóknir	 eru	 gerðar	 af	 netverslununum	 (Sigríður	 Elfa	 Elídóttir,	 munnleg	

heimild,	10.	apríl	2017)	sem	er	uppspretta	rannsóknarspurningar	þessarar	ritgerðar:	

Ø 	Hvaða	eiginleikum	leitast	neytendur	eftir	í	íslenskum	netverslunum	sem	selja	
snyrtivörur?	

Ritgerðin	 skiptist	 í	 tvo	 hluta,	 annars	 vegar	 fræðilega	 umfjöllun	 og	 hins	 vegar	

markaðsrannsókn	sem	framkvæmd	var	í	þeim	tilgangi	að	svara	rannsóknarspurningunni.		

Fræðilega	hlutanum	er	 skipt	 í	þrjá	kafla	og	sá	 fyrsti	 fjallar	um	netverslanir	og	ýmsa	

þætti	 sem	 þær	 varða.	 Í	 öðrum	 kafla	 verður	 farið	 í	 einkenni	 snyrtivörumarkaðsins	 á	

heimsvísu,	 þróun	 hans	 og	 mögulegan	 vöxt.	 Seinasti	 kafli	 fræðilega	 hlutans	 fjallar	 um	

viðskiptaumhverfi	 íslenska	snyrtivörumarkaðarins.	Nær	og	fjærumhverfið	verður	greint	

með	því	að	nota	TASK	og	PESTEL	greiningartólin	og	reynt	verður	að	staðsetja	 íslenskar	

netverslanir	 sem	 bjóða	 upp	 á	 snyrtivörusölu.	 Niðurstöður	 úr	 viðtali	 sem	 tekið	 var	 við	

Sigríði	Elfu	Elísdóttur,	eiganda	netverslunarinnar	Fotia,	verða	færðar	inn	í	þá	þætti	sem	

þær	varða.		

Rannsóknarhlutanum	 er	 einnig	 skipt	 í	 þrjá	 kafla.	 Sá	 fyrsti	 fjallar	 um	

rannsóknaraðferðina,	hún	verður	útskýrð	ásamt	mælitæki	rannsóknarinnar,	framkvæmd	

hennar,	 greiningu	 gagna	og	úrvinnslu.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 ítarlega	um	niðurstöður	

rannsóknarinnar	 sem	 lýst	 verður	 með	 lýsandi	 tölfræði	 og	 ýmsum	 tölfræðiprófum.	 Í	

lokakafla	 ritgerðarinnar,	verður	umræða	varðandi	helstu	niðurstöður	 rannsóknarinnar,	

túlkun	þeirra	og	atriði	sem	gætu	talist	nothæf	fyrir	fyrirtæki	sem	hugsa	sér	inngöngu	á	

markaðinn.		



	

10	

2 Netverslanir	

Netverslunum	hefur	fjölgað	til	muna	síðastliðna	áratugi	eða	allt	frá	því	að	Internetið	leit	

dagsins	 ljós	 árið	 1994.	 Netverslunum	 hefur	 m.a.	 fjölgað	 vegna	 tækniþróunar	 og	

frumkvöðlastarfsemi	(Dumitriu,	Voicu	og	Dumitrescu,	2013).	

Netverslun	er	sú	athöfn	að	kaupa	eða	selja	vöru	eða	þjónustu	í	gegnum	rafrænt	kerfi,	

fyrst	 og	 fremst	 í	 gegnum	 Internetið.	 	Til	 eru	 alls	 kyns	 tegundir	 netverslana	 en	

umfangsmestu	 tegundirnar	eru	 ,,fyrirtæki	 til	 viðskiptavinar”	 (business	 to	consumer)	og	

,,viðskipti	milli	fyrirtækja”	(business	to	business).	Farið	er	ítarlegar	í	hverja	tegund	neðar	

í	 verkefninu.	 Tilkoma	 netverslana	 hefur	 gefið	 fyrirtækjum	möguleika	 á	 því	 að	 styrkja	

markaðsstöðu	 sína	 með	 því	 að	 veita	 ódýrari	 og	 skilvirkari	 dreifileiðir.	 Árið	 2020	 er	

áætlað	að	tekjur	vegna	netverslunar	á	alþjóðavísu	verði	um	4.000	billjón	bandaríkjadala,	

eða	um	14,6%	af	heildarveltu	smásöluverslunar	þess	árs	(Emarketer,	2016).	

Fyrir	tíma	netverslana	var	markaðssetning	vara	og	þjónustu	fjöldamiðuð	og	söludrifið	

ferli.	 Neytendur	 voru	 ekki	 helsta	 skotmark	 fyrirtækja	 heldur	 voru	 það	 heildsölur	 og	

smásalar.	 Aðgengi	 að	 vörum	 var	 hamlað	 neytendum	 sem	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	

upplýsingaöflun	var	takmörkuð	(Laudon	og	Traver,	2014).	

Þróun	netverslunar	má	að	einhverju	leyti	skipta	í	þrjár	framfarabylgjur.	Fyrsta	bylgjan	

eða	uppfinning	netverslunar,	hófst	á	seinustu	árum	tuttugustu	aldarinnar	og	stóð	yfir	 í	

rúmlega	 fimm	 ár.	 Það	 sem	 einkenndi	 þá	 bylgju	 var	 tækniþróun,	 frumkvöðlastarfsemi,	

áhættufjárfestingar	og	einfaldleiki	vara	eða	þjónustu.	Næsta	bylgja	átti	sér	stað	í	byrjun	

tuttugustu	 aldar	 og	 er	 skilgreind	 sem	 þróun	 sem	 stóð	 af	 sér	 efnahagshrunið	 2008.	

Einkenni	 bylgjunnar	 var	 áhersla	 á	 bætta	 afkomu,	 minnkandi	 frumkvöðlaáhrif,	 aukin	

regluverk	og	aukið	 flækjustig	vara	eða	þjónustu.	Þriðja	byltingin	 stendur	enn	og	hefur	

enn	 sterkari	 áhrif	 en	 fyrri	 tvær.	 Einkenni	 hennar	 er	 annars	 vegar	 tækninýjungar	 og	

hinsvegar	 tilkoma	 nýrra	 markaða.	 Með	 tækninýjungum	 er	 átt	 við	 tilkomu	 snjallsíma,	

spjaldtölva	og	aukinnar	nettengingar	(Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	



	

11	

2.1 Kostir	netverslana	
Ýmsir	 kostir	 fylgja	 því	 að	 versla	 í	 netverslun.	 Nefna	má	 gott	 aðgengi	 og	 þægindi	 sem	

helstu	kosti	netverslana	og	verður	hér	að	neðangreindu	fjallað	um	helstu	kosti	þeirra.		

Ø Aðgengi	

Í	hefðbundinni	verslun	þá	mætir	viðskiptavinurinn	í	verslun	og	kaupir	vöru	eða	þjónustu	

af	 völdum	 sjónvarps-	 eða	 útvarpsauglýsinga.	 Þegar	 talað	 er	 um	 hefðbundna	 verslun	 í	

þessu	verkefni	þá	er	verið	að	tala	um	verslun	innan	veggja	húsnæðis	sem	fyrirtæki	á	eða	

leigir	þar	sem	helstu	samskipti	við	neytendur	eiga	sér	stað	augnliti	 til	augnlits	 (face	to	

face)	(Investopedia,	e.d.).	

Einkenni	netverslana	er	að	viðskiptavinurinn	þarf	ekki	að	vera	á	staðnum,	hann	getur	

verslað	en	verið	líkamlega	fjarverandi.	Eitt	aðaleinkenni	netverslana	er	einmitt	að	það	er	

hægt	að	kaupa	vöru	hvenær	sem	er,	hvar	sem	er.	Netverslanir	veita		þann	möguleika	að	

stunda	viðskipti	allan	sólarhringinn. Engar	raðir	eru	við	,,afgreiðslukassann’’ og	því	hægt	

að	klára	kaupin	á	fáeinum	mínútum	án	aðstoðar	afgreiðslumanns.	Við	ákveðna	viðburði	

þá	 getur	myndast	 örtröð	 í	 hefðbundnum	verslunum,	 viðskiptavinur	 í	 netverslun	 getur	

forðast	 þá	 örtröð	 (Laudon	 og	 Traver,	 2014;	 Solomon,	 Bamossy,	 Askegaard	 og	 Hogg,	

2013). 	

Ø Alþjóðavæðing	

Internetið	 og	 tækniþróun	 þess	 veitir	 aðgang	 að	 alþjóðamarkaði	 sem	 er	 stærri	 en	 sá	

markaður	 sem	viðskiptavinurinn	 getur	nálgast	 án	 Internetsins.	Viðskiptavinurinn	 getur	

verslað	 óháð	 því	 hvar	 í	 heiminum	 hann	 er	 og	 auðveldara	 er	 fyrir	 ný	 fyrirtæki	 að	 ná	

alheimsútbreiðslu	 með	 tilkomu	 Internetsins	 en	 með	 hefðbundnum	 leiðum,	 svo	 sem	

auglýsingum	 í	 tímaritum,	 dagblöðum,	 sjónvarpi	 eða	 útvarpi.	 Internetið	 gerir	 það	 að	

verkum	 að	 hægt	 er	 að	 ná	 til	 mun	 stærri	 markaðar	 en	 ella	 (Laudon	 og	 Traver,	 2014;	

Solomon	o.fl.,	2013).	

Ø Staðlað	viðmið	

Einn	 eiginleiki	 netverslana	 er	 að	 staðlað	 viðmið	 Internetsins	 á	 alþjóðlegt.	 Þ.e.	 tækni	

netverslana	 er	 eins	 á	 alþjóðavettvangi	 til	 samanburðar	 við	 tækni	 hefðbundinnar	

verslunar	sem	er	mismunandi	milli	landa.	Kostnaður	netfyrirtækis	við	að	komast	á	nýjan	
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markað	 er	 minni	 vegna	 minni	 aðgangshindrana.	 Á	 sama	 tíma	 er	 leitarkostnaður	

viðskiptavinarins	 minni	 fyrir	 tilstilli	 Internetsins.	 Viðskiptavinurinn	 getur	 nálgast	

upplýsingar	um	birgja,	verð	og	alls	kyns	skilmála	hvaðan	sem	er	 í	heiminum	sem	gerir	

það	að	verkum	að	samanburður	vara	verður	auðveldari	(Laudon	og	Traver,	2014;	Franco	

og	Regi,	2016).		

Ø Innihaldsrík	skilaboð	

Hefðbundnar	 verslanir	 veita	 afar	 persónulega	 þjónustu	 og	 innihaldsrík	 skilaboð	 vegna	

þess	að	vörur	eru	seldar	með	hljóðrænum	og	sjónrænum	bendingum	sem	gerir	það	að	

verkum	að	 söluumhverfið	 er	 afar	 öflugt.	 Internetið	 hefur	möguleikann	 á	 því	 að	 bjóða	

upp	 á	 töluvert	 innihaldsríkari	 upplýsingar	 heldur	 en	 hefðbundnir	 fjölmiðlar	 svo	 sem	

útvarp,	 dagblað	 eða	 sjónvarp.	 Netverslanir	 geta	 auglýst	 vörur	 eða	 þjónustu	 sína	með	

gagnvirkum	hætti	og	aðlagað	auglýsingar	sínar	eða	skilaboð	að	viðskiptavininum.	Flestar	

netverslanir	bjóða	upp	á	,,netspjall“	þar	sem	viðskiptavinur	getur	fengið	upplýsingar	og	

aðstoð	 hjá	 starfsmanni.	 Netspjall	 gerir	 upplifunina	 líkari	 því	 sem	 hann	 myndi	 fá	 í	

hefðbundinni	 verslun	 með	 því	 að	 hafa	 aðgengi	 að	 starfsmanni	 í	 gegnum	 netspjall	

(Laudon	og	Traver,	2014).	 

Ø Gagnvirkni	

Söluaðilinn	 og	 viðskiptavinurinn	 geta	 átt	 samskipti	 	 hvor	 við	 annan	 vegna	 tilkomu	

Internetsins.	Einnig	geta	viðskiptavinir	skipst	á	skilaboðum	sín	á	milli	sín	á	milli	en	það	er	

til	 að	 mynda	 ekki	 hægt	 í	 hefðbundnum	 sjónvarpsauglýsingum.	 Til	 að	 mynda	 getur	

fyrirtæki	ekki	fengið	viðbrögð	út	frá	sjónvarpsauglýsingum.	Þessi	gagnvirkni	er	svipuð	og	

ef	viðskiptavinur	færi	í	hefðbundna	verslun	og	ætti	í	samskiptum	við	starfsmenn	og	aðra	

viðskiptavini	í	návist	hvors	annars	(face-to-face)	(Laudon	og	Traver,	2014).	

Ø Upplýsingamagn	

Upplýsingar	 eru	 aðgengilegri	 vegna	 tilkomu	 Internetsins	 og	 eru	 jafn	 aðgengilegar	 fyrir	

viðskiptavini	sem	söluaðila,	sem	minnkar	samskipta-,	geymslu-,	upplýsingasöfnunar-	og	

vinnslukostnað.	Á	sama	tíma	eykur	það	áreiðanleika	þessa	upplýsinga	sem	gerir	það	að	

verkum	 að	 upplýsingarnar	 verða	 meiri,	 í	 betri	 gæðum	 og	 ódýrari	 (Laudon	 og	 Traver,	

2014;	Solomon	o.fl.,	2013).	
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Ø Sérsniðin	skilaboð	

Hægt	er	að	sérsníða	skilaboð	til	einstaklings	vegna	fyrri	kaupa,	með	nafni	viðkomandi	og	

út	 frá	 áhugamálum	 á	 örfáum	 sekúndum.	 Tæknin	 gerir	 netverslunum	 kleift	 að	 safna	

saman	 alls	 kyns	 upplýsingum	 um	 viðskiptavininn	 um	 leið	 og	 gengið	 er	 frá	 kaupum,	

upplýsingarnar	eru	seinna	meir	vistaðar	svo	viðkomandi	 fái	persónugerðar	auglýsingar	

út	frá	kauphegðun	á	Internetinu	(Laudon	og	Traver,	2014). 

Ø Félagslegur	ávinningur	

Notendur	 eru	 nú	 færir	 um	 að	 deila	 persónulegri	 reynslu	 sinni	 á	 Internetinu	 og	

samfélagsmiðlum	með	 öðrum	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi	 á	 einstakan	 hátt	 sem	 ekki	 var	

hægt	áður.	Neytendur	eru	hrifnari	af	því	að	fá	endurgjöf	frá	almennum	borgara	en	frá	

starfsmanni	eða	jafnvel	faglærðum	aðilum	sem	mögulega	fá	greitt	fyrir	umsögn	(Laudon	

og	Traver,	2014;	Solomon	o.fl.,	2013). 

2.2 Gallar	netverslana	
Þegar	kemur	að	göllum	netverslana	þá	ber	helst	að	nefna	upplifun	og	öryggi,	þar	sem	

upplifun	 neytenda	 í	 netverslun	 getur	 verið	 frábrugðin	 upplifun	 þeirra	 í	 hefðbundinni	

verslun	og	ýmsar	persónulegar	upplýsingar	þarf	að	veita	þegar	verslað	er	í	netverslun.	

Ø Upplifun	

Upplifun	neytenda	í	netverslun	er	öðruvísi	en	upplifun	neytenda	í	hefðbundinni	verslun.	

Neytendur	eru	ekki	færir	um	að	þreifa	á	vörunni	sjálfri,	litir	geta	verið	öðruvísi	eftir	því	

hvaða	 vafri	 er	 notaður	 og	 vöruskipti	 eru	 ekki	 framkvæmd	 við	 afgreiðsluborð.	

Neytandinn	 getur	 fengið	 vöruna	 seinna	 en	 samið	 var	 um	 eða	 fengið	 vöru	 í	 öðrum	

gæðum	en	hann	átti	von	á	(Solomon	o.fl.,	2013).	

Ø Öryggi	

Þegar	greitt	er	 fyrir	 vöru	 í	netverslun	þarf	neytandinn	að	veita	viðkomandi	netverslun	

persónulegar	 upplýsingar.	 Kortaupplýsingar,	 heimilisfang	 og	 aðrar	 persónulegar	

upplýsingar	eru	afar	viðkvæmar	og	ekki	allir	sem	vilja	treysta	netverslununum	fyrir	þeim.	

Netverslanir	eiga	það	til	að	geyma	upplýsingar	um	fyrrum	viðskiptavini,	sem	gerir	það	að	

verkum	 að	 óprúttnir	 aðilar	 eiga	 möguleika	 á	 því	 að	 hakka	 sig	 inn	 á	 vefsíðu	
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netverslunarinnar,	 og	 geta	 stolið	 og	 misnotað	 upplýsingarnar	 sem	 þar	 eru	 (Solomon	

o.fl.,	2013;	Keeling,	Macaulay	og	McGoldrick,	2007).		

2.3 Tegundir	netverslana	
Til	eru	nokkrar	gerðir	netverslana	og	margar	mismunandi	leiðir	til	að	lýsa	þeim	eftir	því	

hvernig	farið	er	að	viðskiptum: 

Ø Fyrirtæki	 til	 viðskiptavinar	 (business	 to	 consumer)	 er	 skilgreint	 sem	
viðskiptasamband	milli	 fyrirtækis	og	viðskiptavinar.	 Fyrirtæki	 reynir	að	ná	 til	
einstakra	 viðskiptavina	 og	 selur	 vörur	 eða	 þjónustu	 beint	 til	 þeirra.	 Þessi	
tegund	verslunar	er	algengasta	tegund	sem	viðskiptavinur	notar	og	hefur	hún	
vaxið	 stöðugt	 frá	 árinu	 1995.	 Dæmi	 um	 slíkt	 er	 Amazon.com	 (Laudon	 og	
Traver,	2014;	Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	

Ø Viðskipti	milli	 fyrirtækja	 (business	 to	 business)	 er	 skilgreint	 til	 samræmingar	
við	 fyrsta	hlutann	eða	 viðskiptasamband	 sem	nær	 til	 viðskipta	 á	 vörum	eða	
þjónustu	 sem	gerðar	 eru	milli	 fyrirtækja.	 Framleiðendur	 og	heildsalar	 starfa	
við	þessa	tegund	netverslana	og	er	þetta	umfangsmesta	tegund	netverslana.	
Dæmi	um	slíkt	er	Aðföng	(Laudon	og	Traver,	2014;	Stefán	Kalmansson	og	Emil	
B.	Karlsson,	2015).	

Ø Viðskipti	milli	 einstaklinga	 gegnum	 vef	 (consumer	 to	 consumer)	 skilgreint	 til	
samræmingar	við	fyrsta	hlutann	sem	viðskipti	milli	einstaklinga.	Almennt	fara	
þessi	 viðskipti	 fram	 í	 gegnum	þriðja	 aðila,	 sem	 veitir	 ákveðinn	 vettvang	 þar	
sem	viðskipti	 fara	 í	 raun	fram.	 Í	þessu	tilviki	útvegar	einstaklingurinn	vöruna	
sjálfur,	setur	viðkomandi	vöru	á	vettvanginn,	útbýr	auglýsingar	sjálfur	og	sér	
til	þess	að	greiðsla	fari	í	gegn.	Einstaklingurinn	treystir	á	það	að	þriðji	aðilinn	
veiti	góðan	vettvang	fyrir	þessi	viðskipti.	Dæmi	um	slíkt	er	Ebay.com	(Laudon	
og	Traver,	2014;	Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	

Ø Samfélagsmiðlar	 (social	 e-commerce)	 eru	hluti	 af	 rafrænum	viðskiptum	 sem	
tengjast	samfélagsmiðlum.	Þessi	tegund	netverslunar	vex	ört	vegna	fjölgandi	
notenda	á	samfélagsmiðlum	svo	sem	Facebook,	Instagram,	Snapchat,	Twitter,	
Pinterest	 o.fl.	 (Laudon	 og	 Traver,	 2014;	 Stefán	 Kalmansson	 og	 Emil	 B.	
Karlsson,	2015).	

Ø Viðskipti	 gegnum	 snjallsíma	 og	 spjaldtölvur	 (m-commerce)	 er	 Internetsala	 í	
gegnum	 þráðlaus	 raftæki	 sem	 tengd	 eru	 Interneti,	 svo	 sem	 spjaldtölvur,	
snjallsíma	og	fartölvur	(Laudon	og	Traver,	2014;	Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	
Karlsson,	2015).	

Ø Hópkaup	(local	e-commerce)	er	þriðji	aðili	sem	sér	um	ákveðin	viðskipti	með	
því	 að	 finna	 bestu	 tilboðin	 sem	 til	 eru	 á	 Internetinu	 og	 býður	 upp	 á	
svokallaðan	 hópafslátt	 ef	 tiltekin	 lágmarksþátttaka	 næst.	 Dæmi	 um	 slíkt	 er	
Aha.is	(Laudon	og	Traver,	2014;	Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	
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2.4 Íslenskar	netverslanir	
Samkvæmt	 skýrslu	 Rannsóknarseturs	 verslunarinnar	 var	 velta	 íslenskrar	 netverslunar	

árið	2013	u.þ.b.	3,5	milljarðar	króna	sem	er	um	1%	af	heildarveltu	smásöluverslunar	og	

er	 þá	 aðeins	 átt	 við	 um	 vörur	 innlendra	 netverslana	 (Stefán	 Kalmansson	 og	 Emil	 B.	

Karlsson,	2015).	Til	samanburðar	þá	var	velta	bandarískrar	netverslunar	árið	2013	5,8%	

af	heildarveltu	smásöluverslunar	þar	í	landi	(Grey,	2014).		

Samkvæmt	 sömu	 skýrslu	 er	 15%	 árlegur	 vöxtur	 í	 netverslun	 hér	 á	 landi	 sem	 er	

nokkurn	 veginn	 í	 takt	 við	 vöxt	 á	 hinum	Norðurlöndunum.	Þar	 er	 aðeins	 átt	 við	 sölu	 á	

vörum	 en	 ekki	 þjónustu	 líkt	 og	 farmiðum,	 gistingu	 eða	 aðgöngumiðum.	 Sú	 tala	 var	

fengin	 með	 samanburði	 á	 svörum	 frá	 60	 netverslunum	 og	 staðfestingu	 fulltrúa	 sex	

fyrirtækja	sem	selja	vörur	í	netverslun	(Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	

	Nokkrar	ástæður	hindra	vöxt	 í	netverslunum	hér	á	 landi.	Helst	ber	að	nefna	stærð	

markaðar,	 samkeppni	 að	 utan,	 tæknihindranir,	 erfitt	 efnahagsumhverfi	 og	 flækjustig	

viðskipta.	Helstu	sóknarfæri	íslenskrar	netverslunar	eru	nú	markaðssvæði,	tæknilausnir,	

vöruframboð	 og	 blönduð	 starfsemi	 netverslunar	 við	 hefðbundna	 verslun	 (Stefán	

Kalmansson	og	Emil	B.	Karlsson,	2015).	

Kjarni.is	 er	 eitt	 sinnar	 tegundar	 hér	 á	 landi	 og	 er	 íslensk	 verslunarmiðstöð	 á	

Internetinu.	Fyrirtækið	var	stofnað	af	Þóri	Sigurðssyni	2013	vegna	fjölgunar	á	íslenskum	

netverslunum.	Yfir	450	netverslanir	eru	á	þessum	vettvangi	og	fer	fjölgandi.	Fólk	kaupir	

nú	 fjölbreyttari	 vörur	 en	 áður	 auk	þess	 sem	mikil	 vitundarvakning	hefur	 átt	 sér	 stað	 í	

samanburði	 á	 verði	 og	 gæðum	 vöru.	 Það	 getur	 verið	 mikið	 hagræði	 af	 því	 að	 fara	 í	

verslunarmiðstöð	 ef	maður	 þarf	 að	 kaupa	 inn	 í	mörgum	ólíkum	 verslunum	 á	 stuttum	

tíma.	 Til skamms	 tíma	 hefur	 það	 aðeins	 verið	 hægt	 í	 ,,raunheimum’’	 en	 núna	 er	 það	

einnig	hægt	á	Internetinu	(450	netverslanir	á	einum	stað,	2014).	

2.5 Framtíð	netverslana	
Nokkrir	þættir	hafa	áhrif	á	framtíð	netverslana.	Fyrir	það	fyrsta	mun	þróun	tækninnar,	

Internetið	 og	 aukin	 notkun	 raftækja	 breiðast	 út	 í	 gegnum	atvinnustarfsemi	 fyrirtækja.	

Meira	vöruúrval	verður	 í	boði,	viðskiptavinum	fjölgar	ásamt	því	að	neytandinn	mun	að	

meðaltali	kaupa	meira	magn	í	einu.	Í	annan	stað	munu	stóru,	rótgrónu	fyrirtækin	halda	

áfram	að	vera	markaðsráðandi	á	sínu	sviði	á	meðan	ný	sprotafyrirtæki	 taka	við	nýjum	
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mörkuðum.	Með	því	öðlast	nýju	sprotafyrirtækin	ört	stækkandi?	markhóp	sem	rótgrónu	

fyrirtækin	hafa	ekki	náð	til.	 Í	þriðja	lagi	þá	mun	fjöldi	netverslana	sem	selja	vörur	sínar	

eingöngu	 í	 netverslunum	 vera	 færri	 en	 fjöldi	 samþætta	 netverslana.	 Þar	 af	 leiðandi	

munu	 fleiri	 verslanir	 taka	 það	 upp	 að	 bjóða	 upp	 á	 netverslun	 samhliða	 hefðbundinni	

verslun	(Laudon	og	Traver,	2014).		

Samkvæmt	 skýrslu	 ráðgjafafyrirtækisins	 Ovum	 sem	 gerð	 var	 í	 samstarfi	 við		

markaðsfyrirtækið	 Criteo	 um	 framtíðarhorfur	 netverslana	 til	 ársins	 2026,	 verða	

væntingar	viðskiptavina	meiri	en	þær	eru	nú.	Þeir	munu	krefjast	vara	í	netverslun	sem	

innihalda	eiginleika	sem	fást	ekki	í	hefðbundinni	verslun.	Neytendur	munu	krefjast	þess	

að	tæknileg	virkni	verði	með	besta	móti	og	þeir	munu	krefjast	einstakrar	upplifunar	svo	

fátt	 eitt	 sé	 nefnt.	 Fyrirtæki	 munu	 brúa	 bilið	 milli	 netverslunar	 og	 hefðbundinnar	

verslunar	og	koma	á	 fót	 svokölluðum	 ,,popup-verslunum“,	þar	 sem	verslanirnar	bjóða	

upp	 á	 tímabundna	 sölu	 ákveðinna	 vara	 á	 tilteknum	 stað.	 Viðskipti	 gegnum	 snjallsíma	

munu	aukast	og	teljast	eðlileg	og	munu	fyrirtæki	því	hanna	vefsíður	sínar	með	tæknilega	

virkni	í	snjallsímum	í	fyrirrúmi	(Ovum,	e.d.).	

2.6 Áhrif	samfélagsmiðla	
Þáttur	samfélagsmiðla	er	nú	jafnmikilvægur	og	það	að	svara	síma	og	tölvupósti	(Marley,	

2015).	 Markaðssetning,	 auglýsingar	 sérstaklega,	 hefur	 breyst	 verulega	 síðastliðinn	

áratug	 vegna	 áhrifa	 samfélagsmiðla.	 Notkun	 áþreifanlegra	 auglýsinga,	 t.d.	 fréttablað,	

tímarit,	 útvarp	 og	 auglýsingaskilti,	 hefur	 farið	 minnkandi	 vegna	 tilkomu	 þeirra	

(Montague,	Gazal,	Wiedenbeck	og	Shepherd,	2016).		

Boyd	og	Ellison	(2007)	skilgreina	samfélagsmiðla	sem	vefmiðaðan	vettvang	sem	gerir	

einstaklingum	kleift	að	(1)	birta	opinberar	upplýsingar	innan	ákveðins	vettvangs,	(2)	átt	

samskipti	við	þá	notendur	sem	þeir	tengjast	og	(3)	skoða	sambönd	sín	og	annarra	innan	

vettvangsins.	 Það	 sem	 gerir	 samfélagsmiðla	 einstaka	 er	 að	 einstaklingar	 geta	 átt	

samskipti	 við	ókunnuga,	veitt	þeim	aðgang	að	sínum	eigin	 samfélagsmiðli,	og	myndað	

tengsl	 sem	 þeir	 annars	 myndu	 ekki	 mynda.	 Helstu	 samfélagsmiðlar	 þessa	 tíma	 eru	

Twitter,	Facebook,	LinkedIn,	Xing,	Google+	og	Renren	(Milanovic,	2015).		

Samfélagsmiðlar	hjálpa	fyrirtækjum	við	markaðssetningu	vara	og	þjónustu,	þeir	laða	

neytendur	að	vefsíðum	fyrirtækjanna	og	veita	gagnlegar	upplýsingar	til	neytenda.	Með	
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tilkomu	 þeirra	 er	 auðveldara	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 ná	 til	 breiðs	 hóps	 og	 mynda	 ákveðin	

tengsl	(Montague	o.fl.,	2016).		

Árið	 2016	 spegluðu	 netmiðlar	 á	 Íslandi	 tæpan	 fimmtung	 af	 miðlakaupum	

Birtingahússins	eða	19%	(Hugi	Sævarsson,	2016).	Þeir	miðlar	sem	eru	meira	notaðir	en	

netmiðlar	 eru	 sjónvarpsmiðlar,	 með	 38%	 hlutdeild	 og	 dagblöð,	 með	 22%	 hlutdeild.	

Samkvæmt	rannsókn	Axels	Friðgeirssonar	og	Inga	Einars	Sigurðssonar	sem	framkvæmd	

var	 2014	 um	 samfélagsmiðlanotkun	 íslenskra	 fyrirtækja	 í	 markaðsstarfi,	 nota	 82%	

íslenskra	fyrirtækja	samfélagsmiðla	við	markaðssetningu	(Axel	Friðgeirsson	og	Ingi	Einar	

Sigurðsson,	2014).	
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3 Snyrtivörumarkaðurinn	

Nútímaskilgreining	 á	 snyrtivörum	er	 allt	 sem	hægt	 er	 að	 nudda,	 hella,	 strá	 eða	 úða	 á	

líkamann	með	 það	markmið	 að	 hreinsa,	 fegra	 eða	 breyta	 útliti	 sínu	 (Eldridge,	 2015).	

Þegar	hugsað	er	um	snyrtivörur	er	algengast	að	hugsað	sé	um	ilmvötn	og	förðunarvörur	

sem	 hannaðar	 eru	 fyrir	 konur	 en	 hugtakið	 er	 mjög	 vítt.	 Húðvörur,	 förðunarvörur	 og	

hárvörur	flokkast	allar	undir	snyrtivörur	(Reijntjes	og	Wagijo,	2012).	

Orðið	snyrtivara	kemur	frá	gríska	orðinu	,,kosmetikos’’	sem	þýðir	,,fær	í	skreytingum”	

og	má	segja	að	flestir	noti	eitthvert	form	snyrtivara	(Purvis,	1998).	Frá	upphafi	hafa	bæði	

konur	og	karlar	haft	löngun	til	þess	að	betrumbæta	útlit	sitt,	enda	er	það	mannlegt	eðli	

að	 vilja	 líta	 vel	 út,	 vera	 snyrtilegur	 og	 leita	 nýrra	 tjáningaleiða	 (Hunt,	 Fate	 og	 Dodds,	

2011).	

Snyrtivörur	 hafa	 verið	 notaðar	 í	 þúsundir	 ára.	 Fyrir	 um	 100,000	 árum var	

Neanderdalsmaðurinn	sagður	hafa	notað	líkamsmálningu	gerða	úr	mold	og	þurrkuðum	

plöntum	til	þess	að	mynstra	líkamann.	Þessi	tilhöfn	þjónaði	margs	kyns	tilgangi,	aðallega	

var	það	til	þess	að	falla	í	umhverfið	svo	auðveldara	væri	að	veiða	dýr	(Hunt	o.fl.,	2011).	

Egyptar	eru	þó	sagðir	hafa	verið	fyrstir	til	þess	að	nota	snyrtivörur	til	þess	að	draga	fram	

eiginleika	ákveðins	líkamsparts,	og	það	fyrir	um	5,000	árum.	Egyptar	töldu	að	hægt	væri	

að	sjá	sál	hvers	og	eins	í	gegnum	augu	viðkomandi.	Þeir	byrjuðu	á	því	að	skreyta	augun	

með	málningu	sem	var	í	raun	púður	unnið	úr	mauraeggjum.	Seinna	meir	bjuggu	þeir	til	

alls	kyns	krem	úr	býflugnavaxi,	grænmetisolíu	og	dýrafitu	(Hunt	o.fl.,	2011).	

Snyrtivöruiðnaðurinn	 eins	 og	 hann	 er	 í	 dag	myndaðist	 í	 lok	 nítjándu	 aldar	 þar	 sem		

ráðstöfunartekjur	 hækkuðu,	 þéttbýlismyndun	 átti	 sér	 stað	 og	 breytt	 gildi	 urðu	 hjá	

einstaklingum.	Hraður	vöxtur	snyrtivöruiðnaðarins	var	drifinn	af	nýjum	tækifærum	sem	

spruttu	 upp	 með	 tilkomu	 fjöldaframleiðslu	 og	 fjöldamarkaðssetningar.	 Stærstu	

fyrirtækin	 tengd	 hreinlætisvörum	 sem	 þekkjast	 í	 dag,	 eins	 og	 Colgate	 og	 Procter	 &	

Gamble,	 hófu	 starfsemi	 á	 nítjándu	 öld.	 Tilkoma	 þeirra	m.a.	 leiddi	 til	 þess	 að	 almennt	

hreinlæti	 einstaklinga,	 útlitsstaðlar	 og	 hugmyndir	 snyrtivara	 urðu	 dreifðari	 meðal	

almennings.	Á	tuttugustu	og	fyrstu	öld	voru	kvenkyns	frumkvöðlar	áberandi	þegar	kom	

að	sölu	og	markaðssetningu	snyrtivara.	Þær	notuðust	við	nýja	sölutækni	þar	sem	vörur	

voru	 seldar	 beint	 til	 neytenda,	 í	 gegnum	 póst	 eða	 á	 snyrtistofum	 en	 ekki	 í	 gegnum	

heildsölur	eða	smásölur	sem	þá	var	hin	hefðbundna	söluleið.	Þennan	áratug	var	franski	
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snyrtivörurisinn	 l‘Oreal	 stofnaður,	 sem	 nú	 er	 með	 20,5%	 markaðshlutdeild	 á	 alþjóða	

förðunarvörumarkaðnum	(Jones,	2008;	Marketline	industry	profile,	2016a).	

Samkvæmt	 skýrslu	 Marketline,	 sem	 gerð	 var	 2016,	 var	 heildarvirði	

förðunarvörumarkaðarins	 á	 heimsvísu	 árið	 2015,	 43,6	milljarðar	 bandaríkjadala	 og	 er	

áætlaður	ársvöxtur	5%	að	meðaltali	til	ársins	2020	(Marketline,	2016a).	Á	mynd	1	má	sjá	

samanburð	markaðsvirðis	förðunarvörumarkaðar	og	áætlaða	þróun	milli	heimshluta.		

	

Mynd	1	Þróun	á	markaðsvirði	förðunarvörumarkaðar	milli	heimshluta	(Marketline,	2016a,c,e,).	

Samkvæmt	 sömu	 skýrslu	 var	 heildarvirði	 húðvörumarkaðar	 á	 heimsvísu,	 árið	 2015,	

104,065	milljarðar	bandaríkjadala	og	áætlaður	vöxtur	5,7%	til	ársins	2020	(Marketline,	

2016b).	 Mynd	 2	 sýnir	 samanburð	 markaðsvirðis	 húðvörumarkaðar	 og	 áætlaða	 þróun	

milli	heimshluta.	

	

Mynd	2	Þróun	á	markaðsvirði	húðvörumarkaðar	milli	heimshluta	(Marketline,	2016b,d,e,).	

Út	frá	ofangreindum	gögnum	má	telja	að	vöxtur	förðunar-	og	húðvörumarkaðarins	sé	

sterkur	og	í	stöðugum	vexti	á	heimsvísu.	Evrópski	snyrtivörumarkaðurinn	mun	finna	fyrir	

aukinni	 samkeppni	 á	 komandi	 misserum	 sem	 mun	 aðallega	 stafa	 af	 verðsamkeppni	

meðal	 helstu	 aðila,	 aukins	 líftíma	 vara,	 og	 aukningu	 eigin	 vörumerkja	 (own-label	
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brands),	matvöruverslana	sem	eiga	auðvelt	með	að	ná	hröðum	vexti	til	annarra	markaða	

(Marketline,	2016a).	

3.1 Óumhverfisvænn	iðnaður	
Neytendur	 snyrtivara	 nú	 til	 dags	 leita	 stöðugt	 að	 umhverfisvænni	 snyrtivörum	 sem	

uppfylla	þarfir	þeirra	betur	og	fyrirtæki	vinna	sífellt	í	að	koma	til	móts	við	þessar	kröfur	

(Donahue,	2015).	Snyrtivöruiðnaðurinn	verður	seint	talinn	umhverfisvænn	eins	og	hann	

er	í	dag.	 

Siðferði	er	mikilvægur	þáttur	í	snyrtivöruiðnaðinum	og	er	fylgst	betur	með	honum	af	

eftirlitsstofnunum	 heldur	 en	 öðrum	 skyldum	 geirum	 vegna	 starfsemi	 þeirra	 og	

viðskiptahátta	(Sahota,	2013).	 

Snyrtivörufyrirtæki	prófa	lokaafurð	sína	á	dýrum	af	öryggisástæðum	og	gæðastöðlum	

sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 snyrtivöruiðnaðurinn	 er	 iðulega	 skotmark	 fjölmiðla	 og	

stofnana	vegna	dýraníðs	 (Sahota,	2013).	Bylting	hefur	orðið	 í	 tengslum	við	dýraníð	og	

hafa	 fjölmörg	 fyrirtæki	 sniðgengið	 prófanir	 á	 dýrum	 en	 alþjóðlegt	 bann	 á	 enn	 langt	 í	

land.	 Í	 mars	 2013	 lagði	 Evrópusambandið	 bann	 við	 prófunum	 á	 dýrum,	 svo	 nú	 er	

ólöglegt	 fyrir	 ríki	 innan	 Evrópusambandsins	 að	 stunda	 slíkar	 rannsóknir	 (Cruelty	 free	

international,	e.d.).		

PETA	(people	for	the	ethical	treatment	of	animals)	er	stærsta	dýraverndunarstofnun	

heims	sem	er	ekki	rekin	í	hagnaðarskyni	(PETA,	e.d.).	Stofnunin	er	virkur	talsmaður	fyrir	

siðferðislegri	 meðferð	 dýra	 og	 er	 markmið	 stofnunarinnar	 að	 fræða	 almenning	 um	

réttindi	dýra.	Stofnunin	er	þekkt	fyrir	áberandi	mótmæli,	umdeildar	auglýsingaherferðir	

og	 samstarf	 við	 þekkta	 aðila	 til	 þess	 að	 hafa	 sem	 mest	 áhrif	 á	 almenning	 sem	 og	

stjórnvöld	(Krajenke,	2014).	

	Snyrtivöruiðnaðurinn	 er	 nátengdur	 efnaiðnaðinum	 vegna	 þess	 að	 snyrtivörur	 eru	

gerðar	 úr	 alls	 kyns	 kemískum	 efnum	 sem	 framleidd	 eru	 í	 efnaverksmiðjum.	 Siðlausir	

viðskiptahættir	 efnaiðnaðarins	 eins	 og	 t.d.	 mengun	 er	 gjarnan	 tengt	 við	

snyrtivöruiðnaðinn	vegna	náinna	tengsla	(Sahota,	2013).			

Reglugerðir	 um	 innihaldsefni	 snyrtivara	 eru	 mun	 strangari	 í	 Evrópu	 heldur	 en	 í	

Bandaríkjunum.	 Samkvæmt	 reglugerð	 (EB)	 nr.	 1223/2009	 eru	 1,328	 efni	 bönnuð	 í	

snyrtivörum	 innan	 Evrópusambandsins.	 Aftur	 á	 móti	 segir	 reglugerð	 matvæla	 og	
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lyfjastofnunnar	 Bandaríkjanna	 um	 snyrtivörur	 að	 aðeins	 11	 efni	 séu	 bönnuð	 í	

snyrtivörum	 í	 Bandaríkjunum,	 sem	 segir	 það	 að	mun	 færri	 snyrtivörur	 eru	 bannaðar	 í	

Bandaríkjunum	heldur	en	í	Evrópu.	

Aðrir	hlutir	tengdir	framleiðslu	snyrtivara	eru	skaðlegir	umhverfinu	og	neytendunum	

sjálfum	eins	og	t.d.	eru	lækir	nálægt	verksmiðjunum	gífurlega	mengaðir,	umbúðirnar	eru	

að	mestu	leyti	úr	plastefni	og	ýmisleg	skaðleg	efni	eru	sett	í	vörur	(Sahota,	2013). 

3.2 Umbúðir	
Umbúðir	 snyrtivara	 gegna	 tveimur	 hlutverkum,	 að	 vernda	 vöruna	 og	 auglýsa	 hana	

(promotion).	 Umbúðirnar	 verða	 að	 vernda	 vöruna	 frá	 framleiðanda	 til	 lokaneytanda.	

Varalitur	sem	dæmi	getur	auðveldlega	bráðnað	við	hita	svo	iðulega	eru	varalitir	fluttir	í	

sérstökum	kælitrukkum	til	að	vernda	þá	gegn	bráðnun.	Samanpressaðar	vörur	eins	og	

augnskuggar	eða	kinnalitir	geta	auðveldlega	brotnað	við	flutning	svo	þeim	er	vendilega	

pakkað	í	bylgjupappír	og	settar	saman	með	þeim	tilgangi	að	verja	þær.	Fyrirtæki	gera	allt	

sem	 í	 þeirra	 valdi	 stendur	 til	 að	 ganga	 úr	 skugga	 um	 að	 varan	 komi	 í	 fullkomnu	

ásigkomulagi	 frá	 framleiðanda.	Framleiðandinn	gerir	 flutningsprófanir	á	ýmsum	vörum	

til	 ýmissa	 landshluta	 með	 mismunandi	 aðferðum	 t.d.	 lestum,	 skipum	 og	 flugvélum	

(Purvis,	1997).	

Til	 að	 vera	 áberandi	 þurfa	 umbúðirnar	 að	 vera	 vel	 hannaðar	 og	 aðgreinandi	 frá	

samkeppnisaðilanum.	Umbúðirnar	 endurspegla	 gæði	 vörunnar,	 ímynd	 fyrirtækisins	 og	

gefur	 hugmynd	 um	 verð	 vörunnar.	 Til	 að	 laða	 hugsanlega	 neytendur	 að	 verða	

umbúðirnar	 að	 innihalda	 eiginleika	markhópsins	 svo	 réttum	 skilaboðum	 sé	miðlað	 til	

þeirra.	 Þar	 sem	 tilgangur	 umbúða	 er	 að	 segja	 sögu	 vörunnar	 á	 sjónrænan	 hátt	 til	

neytandans	þá	er	hönnun	umbúða	reglulega	aðlöguð	að	viðkomandi	tískustraumum	frá	

tískuheiminum.	Sem	dæmi	má	nefna	að	á	tíunda	áratugnum	voru	umbúðir	kvenlegar	og	

fágaðar,	pastellitaðar	og	glæsilega skreyttar.	Eftir	að	vara	hefur	náð	hámarks	sölu	þá	er	

endurnýjun	umbúða	oft	notuð	til	þess	að	laða	að	nýja	neytendur	sem	spenntir	eru	fyrir	

þessum	 nýju	 umbúðum.	 Ýmist	 er	 einhverju	 bætt	 við	 umbúðirnar,	 umbúðir	

betrumbættar,	 einfaldaðar	 eða	 skipt	 um	 lit.	 Neytendur	 snyrtivara	 farða	 sig	 oft	meðal	

almennings	og	vilja	að	snyrtivörur	sínar	endurspegli	ímynd	þeirra	líkt	og	skartgripir	gera	

m.a.	(Purvis,	1997).	
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4 Viðskiptaumhverfið	

Umhverfi	 fyrirtækis	 samanstendur	 af	 öllum	 þáttum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 núverandi	 og	

komandi	 starfsemi	 þess.	 Skipta	 má	 umhverfi	 fyrirtækja	 í	 innra	 umhverfi	 (micro	

environment)	og	ytra	umhverfi	(macro	environment).	Ytra	umhverfi	má	svo	skipta	í	nær-	

og	fjærumhverfi,	iðulega	nefnt	viðskiptaumhverfi	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	Hér	eftir	

verður	farið	í	umhverfisgreiningarnar	TASK	og	PESTEL.	

4.1 Nærumhverfið	–	TASK	greining	
Í	TASK-greiningu	er	nærumhverfi	fyrirtækja	skoðað.	Nærumhverfi	 inniheldur	atriði	eins	

og	 markað,	 viðskiptavini,	 samkeppnisaðila,	 dreifileiðir,	 birgja	 og	 almenning	 (Kotler,	

1999).	 Hér	 eftir	 verður	 farið	 í	 hvern	 þátt	 fyrir	 sig	 og	 reynt	 að	 staðsetja	 íslenskar	

netverslanir	sem	selja	snyrtivörur.		

4.1.1 Markaðurinn	

Erfitt	reyndist	að	fá	upplýsingar	um	markaðsstærð	fyrirtækja,	landfræðilega	dreifingu	og	

hagnað.	Þrátt	 fyrir	 það,	 eru	 til	 tölur	um	netverslanir	og	 snyrtivörur	 sem	gefa	 ákveðna	

vísbendingu	um	markaðinn.	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 þá	 var	 áætluð	 velta	 íslenskrar	 netverslunar	 3,5	

milljarðar	króna	árið	2013	eða	1%	af	heildarveltu	smásöluverslunar	samkvæmt	skýrslu	

Rannsóknarseturs	 verslunarinnar	 (Stefán	 Kalmansson	 og	 Emil	 B.	 Karlsson,	 2015).	 Árið	

2016	var	verðmæti	innflutnings	til	Íslands	á	vörutegund	33,	ilmefni	og	snyrtivörur,		4,113	

milljón	 krónur	 CIF	 (cost	 insurance	 and	 freight)	 á	móti	 3,981	milljónum	 króna	 CIF	 árið	

2015.	Það	þýðir	að	vöxtur	milli	þessa	ára	á	vörutegundinni	var	3,3%	 (Hagstofa,	e.d.b).	

Samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknar	 þessarar	 ritgerðar	 er	 netverslunin	 Fotia	 með	

stærstu	 hlutdeild	 á	 íslenska	markaðnum	eða	 51%.	Henni	 á	 eftir	 fylgir	 Haustfjord	með	

24%	markaðshlutdeild.			

4.1.2 Viðskiptavinir	
Viðskiptavinurinn	 er	 mikilvægasti	 hlekkurinn	 í	 nærumhverfi	 fyrirtækis	 og	 uppfylling	

þarfa	 markhópsins	 ætti	 að	 vera	 æðsta	 markmið	 hvers	 fyrirtækis.	 Öll	 fyrirtæki	 hafa	

viðskiptavini	 sem	 lokahlekk	 viðskiptakeðju	 sinnar	 og	 viðskiptavinir	 eru	 eina	 tekjulind	

flestra	fyrirtækja	(Kotler,	1999;	Oldroyd,	2006).	
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Viðskiptavinir	snyrtivara	í	netverslun	eru	í	flestum	tilfellum	konur	á	tvítugs-,	þrítugs-	

og	fertugsaldri	(Sigríður	Elfa	Elídóttir,	munnleg	heimild,	10.	apríl	2017).	Þegar	kemur	að	

snyrtivörum	í	netverslun	þá	leita	neytendur	eftir	ódýrum	vörum,	með	gott	orðspor	sem	

uppfylla	 ákveðna	 gæðastaðla,	 samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknar	 þessa	 verkefnis.	

Stöðugar	nýjungar	og	breitt	vöruúrval	er	einnig	þáttur	sem	skiptir	neytendur	miklu	máli.	

Sá	snyrtivöruflokkur,	sem	mest	eftirspurn	er	eftir,	er	förðunarvara,	sem	er	í	samræmi	við	

framboð	netverslunarinnar	Fotia.	Samkvæmt	Sigríði	Elfu	er	hlutfall	sölu	förðunarvara	og	

snyrtivara	nokkurn	veginn	jafnt,	þó	að	vöruúrval	förðunarvara	sé	breiðara	(Sigríður	Elfa	

Elídóttir,	munnleg	heimild,	10.	apríl	2017). 

	

4.1.3 Samkeppni	

Áhrif	samkeppnisaðila	eru	mesta	ógn	við	fyrirtæki	í	nærumhverfinu.	Þau	eru	stöðug	ógn	

gagnvart	fyrirtæki	frekar	en	að	bjóða	upp	á	þætti	sem	fyrirtækið	þarfnast	til	þess	að	lifa	

af	(Kotler,	1999;	Oldroyd,	2006).		

Mikilvægt	hugtak	innan	markaðssetningar	segir	að	ef	fyrirtæki	vill	ná	árangri	verður	

það	 að	 veita	 meira	 virði	 og	 ánægju	 en	 samkeppnisaðilinn.	 Fyrirtækið	 verður	 að	 gera	

meira	en	að	 laga	 sig	að	þörfum	viðskiptavinar,	það	verður	einnig	að	ná	 stefnumiðuðu	

forskoti	 með	 staðfærslu	 (positioning)	 vörunnar	 í	 huga	 viðskiptavinarins.	 Engin	 ein	

markaðssetningaraðferð	 er	 talin	 vera	 sú	 besta	 fyrir	 öll	 fyrirtæki	 heldur	 fer	 það	 eftir	

stærð	hvers	 fyrirtækis	 fyrir	 sig,	umfangi	og	 rekstri.	 Stór	 fyrirtæki	með	 ríkjandi	 stöðu	á	

markaði	geta	beitt	ákveðinni	markaðssetningu	á	meðan	minni	fyrirtækin	hafa	ekki	efni	á	

því	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Samkeppnin	 á	 íslenska	 snyrtivörumarkaðnum	 er	 gríðarlega	 mikil	 og	 hefur	 farið	

vaxandi	á	undanförnum	þremur	árum	(Sigríður	Elfa	Elídóttir,	munnleg	heimild,	10.	apríl	

2017).	Margir	 aðilar	 bjóða	upp	á	 sambærilegar	 vörur	og	 eru	 til	 staðar	 að	 keppast	 um	

sömu	viðskiptavini.	Hér	að	neðan	verður	farið	yfir	stærstu	aðilana	sem	bjóða	eingöngu	

upp	á	 snyrtivörur	 í	netverslun.	Farið	verður	 í	hvers	eðlis	 fyrirtækin	eru,	 stofnendur	og	

helstu	vörumerki	sem	verslanirnar	bjóða	upp	á.	
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Ø Fotia.is	

Fotia	var	stofnað	 í	maí	2014	og	er	skráð	sem	samlagsfélag	og	sérhæfir	sig	 í	 innfluningi	

snyrtivara	frá	Bretlandi	og	Norður-Ameríku.	Stærstu	merkin	sem	eru	í	sölu	hjá	þeim	eru	

Morphe	Brushes,	Mario	Badescu,	Sigma	Beauty,	 L.A.	girl,	Barry	M,	Kevyn	Aucoin,	First	

Aid	 Beauty	 og	 Koko	 Lashes.	 Eigendur	 Fotia	 eru	 Sigríður	 Elfa	 Elídóttir	 og	 Erling	 Þór	

Birgisson.	 Það	 sem	 einkennir	 vöruúrval	 Fotia	 er	 lágt	 verð	 og	 vandaðar	 vörur	 svo	

viðskiptavinir	 fái	 sem	 mest	 út	 úr	 viðskiptunum.	 Í	 fyrstu	 var	 fyrirtækið	 eingöngu	

vefverslun,	stuttu	seinna	opnuðu	þau	verslun	í	Kópavogi	og	svo	loks	2016	var	opnuð	stór	

og	glæsileg	verslun	í	Skeifunni	(Fotia,	e.d.). 

Ø Haustfjord.is	

Haustfjord	er	einkahlutafélag	og	var	 stofnað	 í	maí	2014.	 Fyrirtækið	er	netverslun	 sem	

selur	snyrtivörur	 frá	Sleek,	Milani,	Eye	Kandy,	Crown	Brushes	og	annað	sem	kemur	að	

snyrtivörum.	 Eigandi	 Haustfjord	 er	 Heiðdís	 Austfjörð	 og	 býður	 hún	 eingöngu	 upp	 á	

netverslun	 en	 ekki	 hefðbundna	 verslun.	 Haustfjord	 netverslun	 sker	 sig	 frá	 hinum	

netverslunum	 með	 staðsetningu.	 Haustfjord	 er	 með	 aðsetur	 á	 Norðurlandi	 og	 fá	

viðskiptavinir	um	allt	land	sendar	vörur	sínar	þaðan	(Haustfjord,	e.d.). 

Ø Nola.is	

Nola	 er	 einkahlutafélag	 sem	 stofnað	 var	 í	 mars	 2014	 sem	 selur	 gæða	 förðunar-	 og	

húðvörur	 á	 sanngjörnu	 verði.	 Helstu	 merkin	 frá	 þeim	 eru	 Skyn	 Iceland,	 Embryolisse,	

Anastasia	 Beverly	 Hills,	 NABLA,	 Modelrock,	 Karuna	 Skin	 og	 Herbivore	 Botanicals.	

Áhugaverðar	 vörur	 sem	 standa	 uppúr	 á	 sínu	 sviði	 ásamt	 því	 að	 veita	 framúrskarandi	

þjónustu	eru	helstu	einkenni	verslunarinnar.	Eigandi	Nola	er	Karin	Kristjana	Hindborg.	Í	

fyrstu	 var	 þetta	 eingöngu	 vefverslun	 en	 í	 júlí	 2016	 opnaði	 hún	 verslun	 í	 Turninum,	

Katrínartúni	(Nola,	e.d.). 

Ø Lineup.is	

Lineup	 var	 stofnað	 í	 mars	 2015	 og	 er	 skráð	 sem	 samlagsfélag.	 Lineup	 selur	 hágæða	

snyrtivörur	á	sanngjörnu	verði	frá	merkjunum	theBalm,	Skindinavia,	PONI,	Red	Cherry,	

Velour	 Lashes	 o.fl.	 Lineup	 er	 eingöngu	 með	 vefverslun	 svo	 öll	 viðskipti	 fara	 fram	 á	

netinu.	 Stofnendur	 og	 eigendur	 Lineup	 eru	 Eva	 Hrönn	 Hlynsdóttir	 og	 Pétur	 Örn	

Björnsson	(Lineup,	e.d.). 
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Ø Shine.is	

Shine	 var	 stofnað	 í	 maí	 2010	 og	 er	 skráð	 sem	 samlagsfélag	 í	 eigu	 Shop	 Co.	

Snyrtivörumerkin	Milani,	e.l.f.	 cosmetics,	City	Color,	 Jordana,	Sedona	Lace,	 Jesse’s	Girl	

o.fl.	eru	seld.	Einkennismerki	verslunarinnar	er	að	þau	selja	eingöngu	vörur	sem	ekki	eru	

prófaðar	 á	 dýrum.	 Shine	 býður	 upp	 á	 netverslun	 sem	 og	 hefðbundna	 verslun	 sem	 er	

staðsett	á	Kleppsmýrarvegi	(Shine,	e.d.).	 

Ø Deisymakeup.is	

Deisymakeup	 er	 einkahlutafélag	 sem	 stofnað	 var	 í	 desember	 2014	 af	 Ásdísi	 Ingu	

Helgadóttur	 sem	 hefur	 lokið	 ýmsum	 námskeiðum	 tengdum	 förðun.	 Deisymakeup	

sérhæfir	 sig	 í	 ,,airbrush’’	 förðun.	 Helstu	merkin	 sem	 eru	 í	 sölu	 hjá	 þeim	 eru	 Temptu,	

Diva,	Deisymakeup,	Esquido,	Skinboss	og	Hairburst.	Deisymakeup	er	frábrugðin	öðrum	

verslunum	 að	 því	 leiti	 að	 ýmsar	 snyrtivörur	 eru	 framleiddar	 undir	 eigin	 merki,	

Deisymakeup.	 Verslunin	 býður	 upp	 á	 netverslun	 sem	 og	 hefðbundna	 verslun	 sem	

staðsett	er	í	Borgartúni	(Deisymakeup,	e.d.).			

4.1.4 Dreifileiðir	

Dreifiliðir	 hjálpa	 fyrirtækjum	 að	 selja,	 kynna	 og	 dreifa	 vörum	 þeirra	 til	 endanlegra	

neytenda.	Umboðsaðilar,	smásalar,	heildsalar	og	Internetið	eru	allt	dæmi	um	dreifileiðir	

(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Íslensku	 netverslanirnar	 sem	 bjóða	 upp	 á	 snyrtivörur	 hér	 á	 landi	 eiga	 það	 allar	

sameiginlegt	 að	 vera	 endursöluaðilar	 stórra	 vörumerkja	 að	 utan.	 Þær	 ýmist	 hafa	

samband	af	 fyrra	bragði	eða	þá	að	vörumerkin	 sjálf	hafa	 samband	við	netverslanirnar	

(Sigríður	Elfa	Elídóttir,	munnleg	heimild,	10.	apríl	2017).	 

4.1.5 Birgjar	

Ekkert	 fyrirtæki	 getur	 framleitt	 öll	 þau	 hráefni	 sem	nauðsynleg	 eru.	Hráefni,	 hlutir	 og	

þjónusta	 eru	 nauðsynleg	 aðföng.	 Birginn	 er	mikilvægur	 hlekkur	 að	 nærumhverfinu	 og	

hefur	mikið	um	verðlag	vörunnar	að	segja.	Binding	við	einn	eða	 tvo	birgja	getur	verið	

afar	áhættusamt	líkt	og	ef	smávöruverslanir	væru	aðeins	með	einn	eða	tvo	viðskiptavini.	

Birginn	hefur	þá	gríðarlega	mikið	vald	og	getur	hagað	sér	eins	og	hann	vill	(Kotler,	1999;	

Oldroyd,	2006).	
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Netverslunin	 Fotia	 kaupir	 vörur	 sínar	 annaðhvort	 beint	 frá	 framleiðanda	 eða	 þá	 í	

heildsölu	sem	framleiðandinn	hefur	stofnað	 fyrir	Evrópumarkað	 (Sigríður	Elfa	Elídóttir,	

munnleg	 heimild,	 10.	 apríl	 2017).	 Staða	 birgja,	 gagnvart	 íslenskum	 netverslunum,	 er	

sterk	og	geta	þeir	á	hvaða	tímapunkti	sem	er	ákveðið	að	stöðva	sendingar	vara	sinna	til	

Íslands.	Fáir	birgjar	gætu	séð	tilgang	í	því	að	selja	vörur	sínar	á	íslenska	markaðnum	þar	

sem	hann	er	talinn	vera	smár	(Export.gov,	2016). 

4.1.6 Almenningur	

Almenningur	er	hópur	sem	hefur	hugsanlegan	áhuga	eða	áhrif	á	getu	fyrirtækis	við	að	

ná	 markmiðum	 sínum.	 Fyrirtæki	 verður	 að	 leggja	 áherslu	 á	 gott	 samband	 við	

viðskiptavini	sína,	endursöluaðila	sína	og	birgja	svo	gott	orðspor	berist	til	samfélagsins	

(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Samfélagsmiðlar	gera	það	að	verkum	að	netverslanirnar	eru	í	stöðugum	samskiptum	

við	viðskiptavininn	og	afar	auðvelt	er	að	hafa	samskipti	á	þeim	grundvelli.	Netverslunin	

Fotia	reynir	að	hlusta	á	neytandann	og	koma	til	móts	við	hann	svo	gott	umtal	(word	of	

mouth)	 berist	 til	 samfélagsins.	 Ef	 það	 eru	 einhverjar	 vörur	 sem	 fara	 fyrir	 brjóstið	 á	

viðskiptavinum	þá	 losa	þær	 sig	 um	 leið	 við	 viðkomandi	 vörur	 og	 finna	 aðrar	 í	 staðinn	

(Sigríður	Elfa	Elídóttir,	munnlegt	viðtal,	10.	apríl	2017).		

4.2 Fjærumhverfið	-	PESTEL	greining	
PESTEL	 er	 skammstöfun	 fyrir	 stjórnmálalega	 (political),	 efnahagslega	 (economical),	

félagslega	 (social),	 tæknilega	 (techological),	 lagalega	 þætti	 (legal)	 	og	 umhverfisþætti	

(environmental).	 PESTEL-greiningin	 er	 tól	 fyrir	 langtímastefnumótun	 fyrirtækja	 og	 er	

gerð	nokkur	ár	 fram	 í	 tímann,	þar	 sem	að	 fjærumhverfi	 fyrirtækja	er	greint	og	ástand	

þess	(Yuksel,	2012).		

Kostir	 þessarar	 greiningar	 eru	 margir.	 Hún	 veitir	 einfaldan	 ramma	 fyrir	 greiningu	

fyrirtækis,	hjálpar	og	hvetur	til	þróunar	á	stefnumótandi	hugsunar	innan	fyrirtækis.	Þrátt	

fyrir	að	þetta	sé	gagnlegt	fyrir	fyrirtæki	þá	fylgir	þessu	ákveðin	takmörkun.	Stjórnendur	

geta	einfaldað	upplýsingar	of	mikið,	sem	getur	leitt	til	rangra	stefnumótandi	ákvarðana.	

Ennfremur	ætti	greiningin	að	vera	notuð	reglulega	innan	fyrirtækisins	til	að	bera	kennsl	

á	alla	nýja	strauma	og	stefnur.	Fyrirtækið	eitt	og	sér	getur	ekki	haft	áhrif	á	þættina,	né	

geta	þessir	þættir	haft	bein	áhrif	á	arðsemi	fyrirtækis.	Með	því	að	skilja	aðstæðurnar	þá	



	

27	

er	hægt	að	nýta	sér	það	til	að	hámarka	tækifæri	og	draga	úr	ógnum	fyrirtæksins	(Yuksel,	

2012).	Hér	á	eftir	verður	farið	yfir	hvern	og	einn	þátt	í	PESTEL-greiningunni	og	reynt	að	

staðsetja	íslenskar	netverslanir	sem	selja	snyrtivörur. 

4.2.1 Stjórnmálalegir	þættir	
Með	 stjórnmálalegum	 áhrifum	 er	 verið	 að	 tala	 um	 afskiptasemi	 ríkisvaldsins	 af	

efnahagslífinu.	Stefna	stjórnvalda,	pólitískur	stöðugleiki,	stefna	utanríkisviðskipta,	tollur,	

vinnuréttur,	 viðskiptahöft	 o.s.frv.	 Þessi	 atriði	 hafa	 oft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 stofnanir	

stunda	 viðskipti.	 Stofnanir	 þurfa	 að	 vera	 færar	 um	 að	 bregðast	 við	 núverandi	 og	

fyrirhugaðri	löggjöf	og	samstilla	stefnu	markaðssetningar	í	samræmi	við	það	(Armstrong	

og	Kotler,	2015). 	

Í	byrjun	2015	lækkaði	virðisaukaskattur	á	snyrtivörum	úr	25,5%	í	24%	sem	gerði	það	

að	 verkum	 að	 verð	 lækkaði	 almennt	 um	 1,2%	 (Alþýðusamband	 Íslands,	 2014).	 Til	

samanburðar	er	virðisaukaskattur	 í	Noregi	á	snyrtivörum	25%	ef	virði	snyrtivaranna	er	

350	 norskar	 krónur,	 eða	 4.400	 íslenskar	 krónur,	 miðað	 við	 núverandi	 gengi.	 Ef	 virði	

snyrtivaranna	er	lægra	en	350	norskar	krónur	þarf	ekki	að	greiða	neinn	virðisaukaskatt	

(Toll,	 2015).	 Enginn	 tollur	 er	 á	 snyrtivörum	 á	 Íslandi	 en	 hann	 var	 afnuminn	 af	

stjórnvöldum	 ásamt	 fleiri	 vörutegundum	 áramótin	 2016/2017	 (Afnám	 tolla	 skilar	 sér	

þegar	til	neytenda,	2015). 

4.2.2 Efnahagslegir	þættir	

Efnahagslegir	þættir	samanstanda	af	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	kaupmátt	neytandans	og	

eyðslumynstur	hans,	svo	sem	hagvöxt,	atvinnuleysishlutfall,	verðbólguhorfur,	vaxtastig,	

gengisvísitölu,	 o.fl.	 Breytingar	 á	 efnahagslegum	 þáttum	 svo	 sem	 tekjum,	

framfærslukostnaði	 og	 vöxtum	 geta	 haft	 stórkostleg	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 og	

markaðinn	 sjálfan.	 Fyrirtæki	 fylgjast	 með	 þessum	 þáttum	 með	 notkun	 efnahagsspáa	

(Armstrong	og	Kotler,	2015). 

Efnahagshrunið	 árið	 2008	 hafði	 áhrif	 á	 kaupmátt	 fólks	 hér	 á	 landi.	 Eftir	 það	 hefur		

vísitala	kaupmáttar	launa	á	Íslandi	farið	vaxandi	frá	árinu	2010	eins	og	sjá	má	á	mynd	3	

en	sú	vísitala	byggir	á	launavísitölu	og	vísitölu	neysluverðs.	Þessi	hækkun	segir	okkur		að	

neytendur	geta	keypt	meira	fyrir	laun	sín	í	dag	heldur	en	þeir	gátu	árið	2010	(Hagstofa	

Íslands,	e.d.a).	
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Mynd	3	Vísitala	kaupmáttar	launa	2008-2016	(Hagstofa	Íslands,	e.d.a)	

CIF-innflutningur	 á	 vöruflokki	 33,	 sem	 eru	 ilmvötn	 og	 snyrtivörur,	 hefur	 aukist	 um	

52,3	%	frá	árinu	2008	til	2016	eins	og	sjá	má	á	mynd	4.	Verðmæti	þessa	innflutnings	var	

4,113	milljónir	króna	(Hagstofa	 Íslands,	e.d.b). Þrátt	 fyrir	að	virði	 innfluttings	á	þessari	

tiltekinni	vörutegund	sé	gríðarlega	lágur	þá	er	hraður	vöxtur	á	honum.	 

	

Mynd	4	CIF	innflutningur	til	Íslands:	Vörufl.	33	(Hagstofa	Íslands,	e.d.b)	

Samkvæmt	vinnumarkaðsrannsókn	Hagstofu	Ísland	mældist	atvinnuleysi	í	mars	2017	

1,7%	sem	telst	vera	mjög	 lágt	en	hlutfall	atvinnulausra	hefur	ekki	mælst	 jafn	 lítiðsíðan	

2007.	Að	jafnaði	voru	202,800	manns	á	vinnumarkaði	á	sama	tíma	á	aldrinum	16-74	sem	

jafngildir	84,9%	atvinnuþátttöku	(Atvinnuleysi	var	1,7%	í	mars,	2017).	

4.2.3 Samfélagslegir	þættir	

Samfélagslegir	 þættir	 er	 einnig	 þekkt	 sem	 félags-	 og	 menningarþættir.	 Hér	 eru	

einstaklingar	 innan	markaðar	 skoðað	 út	 frá	 stærð,	 þéttleika,	 staðsetningu,	 aldri,	 kyni,	

kynþætti,	hjúskaparstöðu	og	fleiri	álíka	breytum.	Þessir	þættir	eru	áhugaverðir	og	hafa	

bein	áhrif	á	hvernig	markaðsfræðingar	skilja	neytendur	og	hvað	heldur	þeim	gangandi.	
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Breytingar	 á	 lýðfræðilega	 þættinum	 hafa	 því	 töluverðar	 afleiðingar	 fyrir	 starfsemi	

fyrirtækisins	(Armstrong	og	Kotler,	2015).		 

Fjöldi	 Íslendinga	 í	 lok	 2016	 var	 338.450,	 171.110	 karlar	 og	 167.330	 konur	

(Mannfjöldinn	 á	 4.	 ársfjórðungi	 2016,	 2017).	 Flestir,	 þó	 ekki	 allir	 íslendingar	 eru	

nettengdir	 og	hafa	 aðgang	 að	netverslunum	en	 árið	 2014	 töldust	 97%	 landsmanna	 til	

reglulegra	netnotenda	(Hagstofa	Íslands,	2015). 

Varðandi	kynjaskiptingu	þá	er	mun	algengara	að	konur	kaupi	vörur	af	Internetinu,	og		

mest	föt.	Mestur	kynjamunur	með	tilliti	til	aldurs	er	í	efstu	aldursflokkunum	sem	gefur	

til	kynna	að	eldri	konur	kaupi	ekki	jafn	mikið	og	þær	yngri	(Stefán	Kalmansson	og	Emil	B.	

Karlsson,	2015).	Samkvæmt	Sigríði	Elfu,	eiganda	Fotia,	kaupa	konur	einungis	snyrtivörur	

í	þeirra	netverslun.	Aldurshópurinn	sem	fyrirtækið	Fotia	einblínir	á	eru	konur	á	tvítugs-	

og	 þrítugsaldri,	 eða	 svokallaði	 ,,samfélagsmiðlahópurinn’’	 (Sigríður	 Elfa	 Elídóttir,	

munnleg	heimild,	10.	apríl	2017). 

4.2.4 Tæknilegir	þættir	

Tæknilegir	þættir	varða	allar	tækninýjungar,	sjálfvirkni,	rannsóknir	og	tækniþróanir	sem	

eiga	 sér	 stað	 innan	 ákveðins	 iðnaðar	 eða	 fyrirtækis.	 Tækninýjungar	 geta	 skapað	 nýja	

markaði	og	ný	tækifæri	ásamt	því		að	endurnýja	eldri	tækni	(Armstrong	og	Kotler,	2015). 

Samkvæmt	skýrslu	Hagstofunnar	höfðu	98%	fyrirtækja	á	Íslandi	árið	2013	aðgang	að	

Internetinu	 að	 einhverju	 leyti,	 85%	 þeirra	 voru	 með	 vefsíðu	 og	 32%	 þeirra	 með	

möguleika	 á	 að	 panta	 eða	 bóka	 vöru	 eða	 þjónustu	 á	 Internetinu	 (Hagstofa	 Íslands,	

2015).	 

Snjalltímar	og	spjaldtölvur	hafa	gjörbylt	samskiptum	neytenda	við	fyrirtæki	og	getur	

hver	sem	er	keypt	hvað	sem	er	hvenær	sem	er,	jafnvel	í	flugi	í	mörg	þúsund	feta	hæð	frá	

jörðu.	Tilkoma	appa	(mobile	apps)	og	samfélagsmiðla	gerir	það	að	verkum	að	fyrirtæki	

eiga	 auðveldara	 með	 að	 eiga	 samskipti	 við	 neytendur	 og	 uppfylla	 tæknilegar	 þarfir	

þeirra	 (Lung,	 2015).	 Samfélagsmiðlar	 gera	 það	 auðvelt	 fyrir	 neytendur	 að	 kaupa	

ákveðnar	vörur	með	hnappinum	,,kaupa’’	eða	,,kaupa	núna’’	á	Facebook	og	Twitter.	Þar	

geta	 neytendur	 keypt	 tiltekna	 vöru	 beint	 á	 samfélagsmiðlinum	 án	 þess	 að	 fara	 út	 af	

honum,	sem	minnkar	flækjustig	viðskipta	(Lung,	2015).	 
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Samfélagsmiðlar	 spila	 gríðarlega	 stóran	 þátt	 í	 markaðssetningu	 íslenskra	

snyrtivörunetverslana.	 Sigríður	 Elfa,	 eigandi	 Fotia,	 segir	 að	 hún	 notist	 eingöngu	 við	

samfélagsmiðla	 við	markaðssetningu	 fyrirtækisins.	 Ástæðu	 þess	 segir	 hún	 að	 það	 skili	

sér	margfalt	meira	en	dæmigerð	auglýsing	í	dagblaðinu	og	að	einn	gluggi	í	Fréttablaðinu	

jafngildi	 hálfs	 árs	 auglýsingu	 á	 Facebook	 (Sigríður	 Elfa	 Elídóttir,	 munnleg	 heimild,	 10.	

apríl	2017).	 

Ýmsir	 greiðslumöguleikar	 eru	 í	 boði	 fyrir	 neytendur.	 Samkvæmt	 vefsíðunni	

Ecommerce	News	var	hér	áður	fyrr	eingöngu	greitt	með	kreditkorti	 í	netverslunum,	og	

er	það	enn	þann	daginn	í	dag	vinsælasti	greiðslumátinn	í	Evrópu,	en	möguleikarnir	eru	

fleiri	í	dag.	Millifærsla	í	gegnum	netbanka,	greiðsla	með	fyrirframgreiddum	kreditkortum	

og	greiðsla	með	debetkorti	er	í	boði	núna	(Ecommerce	News,	2013).	 

Árið	 2012	 var	 íslenska	 fyrirtækið	 Netgíró	 stofnað,	 sem	 er	 greiðsluleið	 sem	 býður	

íslenskum	neytendum	upp	 á	 einföld	 og	 örugg	 viðskipti	 án	 þess	 að	 fylla	 þurfi	 út	 flókin	

skráningarform	 eða	 veita	 viðkvæmar	 upplýsingar	 eins	 og	 kortanúmer	 til	 verslana.	

Notendur	 þurfa	 ekki	 að	 greiða	 fyrir	 vöruna	 fyrr	 en	 fjórtán	 dögum	 eftir	 kaup	 en	 geta	

handleikið	 hana	 áður	 en	 greitt	 er	 sem	 gerir	 kaupferlið	 öruggt,	 einfalt	 og	 þægilegt	

(Netgíró,	e.d.). 

Appið	 Aur	 var	 stofnað	 árið	 2015	 og	 er	 í	 eigu	 Nova	 ehf.	 og	 Kind	 Sheep	 ehf.	 Appið	

býður	 upp	 á	 fljótlega	 leið	 til	 að	 rukka,	 borga	 eða	 skipta	 kostnaði	 og	 krefst	 einungis	

farsímanúmers,	 en	ekki	bankaupplýsinga	eða	kennitölu	 líkt	og	þegar	heimabankar	eru	

notaðir.	Enda	er	slagorð	fyrirtækisins:	,,Aur	breytir	farsímanum	í	veski”	(Aur,	e.d.).	 

4.2.5 Lagalegir	þættir	

Staðlar	eru	til	yfir	heilsu,	öryggi,	 jafnræði,	auglýsingar,	neytendarétti,	markaðssetningu	

og	 vörumerkingu.	 Fyrirtæki	þurfa	 að	 vita	 innihald	 varanna	eða	þjónustunnar	 sem	þeir	

framleiða	eða	veita	og	hvað	sé	löglegt	í	því	skyni	að	eiga	viðskipti	með	góðum	árangri.	

Alþjóðavæðing	getur	verið	snúin	vegna	mismunandi	laga	í	hverju	landi.	

Flestir	sem	eiga	og	reka	fyrirtæki	eru	sammála	um	að	viðskipti	verða	skilvirkust	með	

einhvers	 konar	 lögum	 og	 reglugerðum.	 Vel	 útfærðar	 reglugerðir	 geta	 ýtt	 undir	

samkeppni	 og	 tryggt	 sanngjarnan	 samkeppnismarkað	 fyrir	 vörur	 og	 þjónustu.	 Lög	 og	

reglugerðir	 breytast	 stöðugt	 og	 er	 því	 mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 vera	 vakandi	 fyrir	

nýjum	 reglugerðum	 og	 endurnýjun	 laga.	 Viðskiptalöggjöf	 hefur	 verið	 sett	 af	 ýmsum	
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ástæðum.	Fyrir	það	fyrsta	til	þess	að	verja	fyrirtæki	fyrir	hvort	öðru.	Í	öðru	lagi	er	það	til	

þess	 að	 vernda	 neytendur	 fyrir	 ósanngjörnum	 viðskiptaháttum	 af	 hálfu	 fyrirtækja	 svo	

sem	 auglýsingablekkingum.	 Í	 þriðja	 lagi	 er	 það	 til	 þess	 að	 vernda	 samfélagið	 frá	

ósiðferðilegum	viðskiptaháttum	fyrirtækja	eins	og	mengun	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Snyrtivörur	eru	fjölbreyttur	vöruflokkur	og	því	gilda	ýmsar	reglugerðir	um	þær.	Árið	

2013	 féllu	 gamlar	 reglugerðir	 um	 snyrtivörur	 úr	 gildi	 og	 í	 staðinn	 kom	 reglugerð	 um	

snyrtivörur	nr.	577/2013	sem	innleiddi	reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins.	 

Í	efnalögum	nr.	61/2013		kemur	m.a.	fram	að	tiltekin	efni	megi	ekki	nota	í	snyrtivörur	

eða	verði	þá	aðeins	leyfð	með	skilyrðum	og	að	umbúðir	séu	traustar	og	vekji	ekki	athygli	

barna	á	nokkurn	hátt.	Í	lögunum	kemur	einnig	fram	að	óheimilt	er	að	setja	snyrtivörur	á	

íslenskan	markað	nema	lögaðili	eða	einstaklingur	hafi	verið	tilnefndur	sem	ábyrgðaraðili	

fyrir	vörunni.	Samkvæmt	sömu	lögum	segir	að	markaðssetning	snyrtivöru	sé	óheimil	hafi	

hún	 verið	 prófuð	 á	 dýrum.	 Sama	 á	 við	 um	 notkun	 innihaldsefna	 í	 snyrtivörum	 nema	

aðrar	aðferðir	til	prófunar	séu	ekki	til.	

Lög	 um	neytendakaup	 nr.	 48/2003	 eru	 	 lög	 sem	 varða	 neytendur	 í	 daglegu	 lífi,	 en	

með	þeim	 lögum	er	 átt	 við	 sölu	 hlutar	 til	 neytenda	þegar	 seljandi	 eða	umboðsmaður	

hans	hefur	atvinnu	sína	af	sölu.	 

4.2.6 Umhverfisþættir	
Umhverfisáhrifin	 hafa	 orðið	 mikilvægari	 og	 meira	 áberandi	 á	 undanförnum	 fimmtán	

árum	 eða	 svo.	 Hráefnin	 eru	 takmörkuð	 og	 kolefnaútblásturs	 viðmið	 eru	 sett	 af	

ríkisvaldinu.	Neytendur	eru	meðvitari	um	innihaldsefni	vara,	meðvitaðari	um	að	vörunar	

séu	 ekki	 prófaðar	 á	 dýrum	 og	 krefjast	 æ	 fleiri	 þess	 að	 vörurnar	 sem	 þeir	 kaupa	 séu	

fengnar	á	siðferðislegan	hátt	(Armstrong	og	Kotler,	2015).	

Snyrtivörur	 sem	ekki	 eru	prófaðar	 á	dýrum	verða	 sífellt	 algengari	 hér	 á	 landi	og	er	

það	 meðal	 annars	 vegna	 þess	 neytendur	 eru	 meðvitaðri	 varðandi	 innihaldsefni	

snyrtivara,	 en	eins	og	 fyrr	 kom	 fram	 í	 ritgerð	þessari	 þá	er	 snyrtivöruiðnaðurinn	 seint	

talinn	 umhverfisvænn	 iðnaður.	 Það	má	 álykta	 út	 frá	 breiðara	 vöruframboði	 verslana,	

sem	bjóða	upp	á	snyrtivörur	sem	ekki	eru	prófaðar	á	dýrum.	 	
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5 Markaðsrannsókn	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 rannsóknaraðferðin	 útskýrð	 ásamt	 mælitæki	 rannsóknarinnar,	

framkvæmd	hennar,	greiningu	gagna	og	úrvinnslu.	

5.1 Rannsóknaraðferð	
Hér	var	notast	við	megindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	rafrænum	spurningalista	var	

dreift	 á	 þátttakendur.	 Úrtaksaðferðin	 sem	 notast	 var	 við	 var	 hentugleikaúrtak	 eða	

þægindaúrtak	(accidental	sample).	

5.2 Mælitæki	rannsóknar	
Fyrst	var	spurningalistinn	hannaður	og	hann	sendur	á	leiðbeinanda	til	frekari	athugunar.	

Spurningalistinn	 var	 síðan	 endurbættur	 út	 frá	 athugasemdum	 leiðbeinanda	 og	 seinna	

meir	 sendur	 til	 forprófunar	 til	 tveggja	 einstaklinga	 sem	 höfðu	 ekkert	 út	 á	

spurningalistann	að	setja.	Nítján	spurningar	voru	valfrjálsar	þar	sem	þátttakendur	gátu	

ákveðið	hvort	þeir	vildu	svara	þeim	eða	ekki	og	ein	spurning	krafðist	nauðsynlegs	svars. 

Spurningalistann	má	sjá	í	viðauka.	

Skipta	má	spurningalistanum	í	fjóra	hluta:	

Ø Í	fyrsta	hluta	var	verið	að	kanna	vörumerkjavitund	þátttakenda	á	snyrtivörum	
með	opnum	spurningum.	

Ø Í	öðrum	hluta	voru	almennar	spurningar	sem	tengdust	snyrtivörukaupum	og	
netverslunum.	

Ø Í	 þriðja	 hluta	 voru	 þrjár	 matrix	 spurningar	 á	 fimm	 punkta	 Likert-skala	 sem		
könnuðu	eiginleika	netverslana.	Matrix-spurningarnar	 innihéldu	ýmist	 fjórar,	
sex	 eða	 sjö	 spurningar	 með	 svarmöguleikunum	 ,,mjög	 ósammála“,	 ,,frekar	
ósammála“,	,,hvorki	né“,	frekar	sammála“	og	,,mjög	sammála“.		

Ø Í	 fjórða	 hluta	 voru	 bakgrunnsbreytur	 sem	 sneru	 að	 kyni,	 aldri,	 tekjum,	
menntun	og	búsetu.	

5.3 Framkvæmd	rannsóknar	
Formlega	 var	 opnað	 fyrir	 spurningakönnunina	 14.	 apríl	 2017	 og	 var	 hún	 aðgengileg	 á	

vefsíðunni	 www.questionpro.com/edu	 í	 sex	 daga	 eða	 til	 19.	 apríl	 2017.	 Fyrst	 var	

könnunin	 birt	 í	 Facebook-hópnum	 ,,Beauty	 tips!’’.	 Síðar	 var	 könnunin	 birt	 á	 Facebook	

aðgangi	 rannsakanda	 þar	 sem	 henni	 var	 deilt	 fimm	 sinnum	 af	 fjölskyldumeðlimum	
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rannsakanda.	Á	þessum	sex	dögum	tóku	458	þátttakendur	þátt	í	könnuninni	en	291	luku	

henni	 sem	þýðir	að	hlutfall	þeirra	 sem	 luku	könnuninni	var	63,5%.	Fjögur	 svör	 töldust	

ófullnægjandi	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 unnið	 var	 með	 287	 svör.	 Svör	 voru	 talin	

ófullnægjandi	ef	þátttakendur	hættu	 í	miðri	 könnun	eða	 svöruðu	ekki	einni	af	 síðustu	

fjórum	spurningum	könnunarinnar. 

5.4 Greining	gagna	og	úrvinnsla	
Reynt	var	að	fá	í	kringum	300	gild	svör	svo	niðurstöður	yrðu	gagnlegar.	Eftir	að	lokað	var	

fyrir	spurningakönnunina	voru	gögnin	flutt	með	sjálfvirkum	hætti	yfir	í	forritið	Microsoft	

Excel	og	þau	flokkuð	nánar	þar.	Einnig	var	myndræn	framsetning	niðurstaðna	unnin	í	því	

forriti.	Þaðan	voru	gögnin	 flutt	 í	 forritið	SPSS	sem	notað	var	við	úrvinnslu	tölfræðilegu	

gagnanna	 og	 endurkóðun	 breyta.	 Fyrst	 var	 niðurstöðum	 lýst	 á	 einfaldan	 hátt	 með	

lýsandi	tölfræði.	

Við	tölfræðiúrvinnslu	í	SPSS	var	notast	við	krosstöflur	(crosstabs)	til	að	athuga	tengsl	

milli	 nafnbreyta	 sem	 voru	 til	 skoðunar	 og	 kí-kvaðrat	 próf	 (chi-square)	 sem	 athugaði	

hvort	tengslin	uppfylltu	tölfræðileg	viðmið.		

Einnig	var	notast	við	einhliða	dreifigreiningu	(one-way-ANOVA)	til	að	bera	saman	þrjá	

eða	 fleiri	 hópa	 óháðu	 breytunnar	 á	 gildi	 háðu	 breytunnar	 þar	 sem	 óháða	 breytan	 er	

nafnbreyta	 og	 háða	 breytan	 er	 skalabreyta.	 Eftirápróf	 (post-hoc)	 þar	 sem	 notað	 var	

Tukey	var	framkvæmt	til	að	sjá	á	milli	hvaða	hópa	munurinn	lægi.	

T-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka	 (independent-samples	 t-test)	 var	 notað	 til	 að	 kanna	

hvort	munur	væri	á	meðaltölum	tveggja	óháðra	hópa.	

Fylgnipróf	 (correlation)	 var	notað	 til	 þess	 að	 kanna	 tengsl	milli	 tveggja	 skalabreyta.	

Gengið	verður	út	frá	viðmiði	Cohens	sem	segir;	+/-	0,0-0,09	=	engin	fylgni,	+/-	0,10-0,29	

=	veik	fylgni,	+/-	0,30-0,49	=	í	meðallagi	og	0,50-1	=	sterk	fylgni	(Cohen,	1988).	
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6 Niðurstöður		

Niðurstöðukaflanum	er	 skipt	 í	 fimm	hluta;	bakgrunnsbreytur,	 snyrtivörukaup	almennt,	

snyrtivörukaup	 í	 netverslunum,	 snyrtivörukaup	 í	 íslenskum	netverslunum	og	eiginleika	

netverslana. 

6.1 Bakgrunnur	þátttakenda	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 þátttakendum	 könnunarinnar	 lýst	 eftir	 bakgrunnsbreytum	 sem	

sneru	að	kyni,	aldri,	tekjum,	menntun	og	búsetu. 

Nánast	eingöngu	konur	tóku	þátt	 í	könnuninni.	Eins	og	tafla	1	sýnir	tóku	281	konur	

þátt	eða	98%	á	móti	5	körlum	eða	2%.	Hátt	hlutfall	kvenna	má	annars	vegar	útskýra	með	

því	 að	 spurningalistinn	 var	 settur	 í	 Facebook-hópinn	 ,,Beauty	 tips!’’	 sem	 er	 aðeins	

ætlaður	konum,	og	hins	vegar	að	konur	gætu	verið	viljugri	til	að	taka	þátt	í	könnunum.	

Vegna	takmarkaðrar	þátttöku	karla	ákvað	rannsakandi	að	ekki	væri	unnt	að	kanna	mun	

milli	kynja.	

 

Tafla	1	Kynjahlutfall	þátttakenda	

	

	

Aldursdreifing	þátttakenda	var	ójöfn	og	dreifðist	þannig	að	201	þeirra	sem	tók	þátt,	

eða	70%,	voru	25	ára	eða	yngri.	 	Gerð	var	breyting	á	aldursdreifingu,	þar	sem	flokkum	

var	fækkað	úr	sjö	 í	 fjóra	vegna	dræmrar	þátttöku	þeirra	sem	voru	36	ára	eða	eldri,	en	

aðeins	 34	 svör	 bárust	 frá	 þeim	 aldurshópi.	 Hóparnir	 breyttust	 þá	 í	 ,,20	 ára	 og	 yngri”,	

,,21-25	ára”,	,,26-30	ára”	og	,,31	ára	eða	eldri”.	Fjölda	hvers	aldurshóps	má	sjá	á	töflu	2.	

	



	

35	

Tafla	2	Aldur,	menntun,	búseta	og	tekjur	þátttakenda	

	

Menntunarstig	 þátttakenda	 skiptist	 þannig	 að	 110	 þeirra	 eða	 39%	 höfðu	 lokið	

framhaldsskólanámi	 og	 100	 þeirra	 eða	 36%	 höfðu	 lokið	 grunnskólanámi,	 sem	 er	 ekki	

óvenjuleg	 skipting	 þegar	 tekið	 er	 tillit	 til	 aldurs	 þátttakenda.	 Þegar	 spurt	 var	 um	

menntun	 þátttakenda	 þá	 hökuðu	 aðeins	 fjórtán	 manns	 við	 ,,háskólamenntun	 á	

framhaldsstigi’’	svo	að	sá	hópur	var	sameinaður	við	,,háskólamenntun’’.		

Tekjur	þátttakenda	voru	 lágar	en	139	þátttakendur	eða	50%	voru	með	200	þúsund	

krónur	eða	 lægri	mánaðartekjur	fyrir	skattafrádrátt.	Aðeins	tíu	þátttakendur	voru	með	

meira	 en	 601	 þúsund	 krónur	 í	 mánaðarlaun	 svo	 að	 þátttakendum	 var	 skipt	 í	 þrjá	

tekjuflokka	í	stað	fimm,	,,200	þúsund	eða	minna”	og	,,201-400	þúsund”	og	,,401	þúsund	

eða	hærri”.		

Búseta	 þátttakenda	 dreifðist	 þannig	 að	 203	 þeirra	 voru	 búsettir	 á	

Höfuðborgarsvæðinu	 eða	 72%	 og	 23	 voru	 búsettir	 á	 Suðurlandinu	 eða	 8%.	 Engin	

endurkóðun	var	gerð	þar.			
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6.2 Snyrtivörukaup	þátttakenda	almennt	
96%	 þátttakenda	 eða	 274	 af	 286,	 höfðu	 keypt	 snyrtivörur	 á	 undanförnum	 fjórum	

mánuðum	eins	og	sjá	má	á	mynd	5.	Nánast	allir	þátttakendur	hafa	því	keypt	snyrtivörur	

og	hafa	einhverja	þekkingu	og	skoðun	á	þáttum	sem	það	varðar.	

	

Mynd	5	Hefur	þú	keypt	snyrtivörur	á	undanförnum	fjórum	mánuðum?	

Könnuð	var	vörumerkjavitund	þátttakenda,	svokölluð	,,top	of	mind’’-spurning.	Þegar	

spurt	var	hvaða	snyrtivörumerki	kæmi	fyrst	upp	í	hugann	þegar	þátttakendur	hugsuðu	

um	snyrtivörur	svaraði	gnæfandi	meirihluti	MAC	Cosmetics.	Alls	 skrifuðu	þátttakendur	

46	mismunandi	snyrtivörumerki	og	sjá	má	þau	snyrtivörumerki	sem	oftast	voru	nefnd	á	

mynd	6.	

	

Mynd	6	Þekktustu	vörumerkin	meðal	þátttakenda	

Í	 framhaldi	 af	 framangreindri	 spurningu	 var	 spurt	 hvaða	 önnur	 snyrtivörumerki	

þátttakendur	gætu	talið	upp.	Þar	töldu	287	þátttakendur	1,237	snyrtivörumerki.	Oftast	

var	vörumerkið	 l’Oreal	talið	upp	eða	121	sinnum.	Maybelline	kom	þar	á	eftir	með	109	

atkvæði.	 87	 þátttakendur	 svöruðu	 MAC	 Cosmetics,	 66	 sögðu	 NYX,	 53	 sögðu	 Urban	

Decay	og	50	svöruðu	Anastasia	Beverly	Hills.	Önnur	snyrtivörumerki	hlutu	færri	atkvæði	

líkt	og	sjá	má	á	mynd	7. 
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Mynd	7	Snyrtivörumerkin	sem	oftast	voru	nefnd	

	

Út	 frá	 þessum	 niðurstöðum	 má	 áætla	 að	 l’Oreal	 og	 Maybelline	 séu	 helstu	

samkeppnisaðilar	MAC	Cosmetics,	 sem	 var	 það	 vörumerki	 sem	þátttakendur	 hugsuðu	

fyrst	um	þegar	þeir	hugsuðu	um	snyrtivörur. 

6.3 Snyrtivörukaup	þátttakenda	í	netverslun	
Þegar	 kannað	 var	 hvort	 þátttakendur	 keyptu	 oftar	 snyrtivörur	 í	 netverslun	 eða	

hefðbundinni	 verslun	 þá	 var	 hlutfallið	 frekar	 jafnt.	 84	 þátttakendur	 af	 160	 eða	 53%	

kaupa	oftar	 í	hefðbundinni	verslun	á	móti	76	þátttakendum	í	netverslun	eða	47%	eins	

og	sjá	má	á	mynd	8.	 

	

Mynd	8	Hlutfall	kaupa	í	netverslun	og	hefðbundinni	verslun	

 Rannsakandi	bar	saman	framangreinda	spurningu	við	bakgrunnsbreytuna	sem	sneri	

að	 aldri	 þátttakenda	og	notaðar	 voru	 krosstöflur	og	 kí-kvaðrat	próf	 til	 að	 skoða	hvort	

tengsl	væru	á	milli	þessara	breyta.		
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Samkvæmt	kí-kvaðrat	prófinu	var	hægt	að	túlka	niðurstöðurnar	(χ²(3)	=	10,274;	p	<	

0,05).	 Ekki	 allir	 aldurshópar	 kaupa	 snyrtivörur	 oftar	 af	 sömu	 tegund	 verslunar	 eins	 og	

mynd	 9	 sýnir.	Mestur	 var	munurinn	 í	 aldurshópnum	 ,,Yngri	 en	 20	 ára’’	 en	 71,7%	 (+/-

6,97%)	svarenda	í	þeim	aldurshópi	kaupa	oftar	snyrtivörur	í	hefðbundinni	verslun,	52%	

(+/-7,72%)	 svarenda	 eldri	 en	 31	 ára	 kaupa	 einnig	 oftar	 snyrtivörur	 í	 hefðbundinni	

verslun.	Aftur	á	móti	kaupa	56,9%	(+/-7,66%)		svarenda	á	aldursbilinu	,,21-25	ára’’	oftar	

snyrtivörur	í	netverslun	og	58,3%	(+/-7,62%)		svarenda	á	aldursbilinu	,,26-30	ára’’.	Túlka	

má	þessa	niðurstöðu	sem	svo	neytendur	yngri	en	20	ára	og	eldri	en	31	ára	séu	óöruggari	

með	 snyrtivörukaup	 í	 netverslun	 og	 kjósi	 frekar	 að	 fara	 í	 hefðbundna	 verslun	 og	

handleika	vöruna	áður	en	hún	er	keypt.		

	

Mynd	9	Hlutfall	kaupa	í	netverslun	og	hefðbundinni	verslun	milli	aldurshópa	

Eins	og	mynd	10	gefur	til	kynna	þá	eru	förðunarvörur	vinsælasti	flokkurinn,	um	61%	

þátttakenda	 kaupir	 förðunarvörur	 oftast	 í	 netverslunum.	 Túlka	 má	 þessa	 niðurstöðu	

sem	 svo	 netverslanir	 sem	 selja	 snyrtivörur	 eigi	 að	 leggja	 áherslu	 förðunarvörur	 vegna	

þess	að	það	er	sá	flokkur	sem	mest	er	keyptur.	

	

Mynd	10	Snyrtivöruflokkarnir	sem	oftast	eru	keyptir	

48.0%
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6.4 Snyrtivörukaup	þátttakenda	í	íslenskum	netverslunum	
Þegar	 þátttakendur	 voru	 spurðir	 að	 því	 hve	 oft	 þeir	 kaupa	 snyrtivörur	 að	meðaltali	 í	

mánuði	í	íslenskum	netverslunum	þá	svaraði	meirihluti	einu	sinni	eða	sjaldnar	eða	72%	

þátttakenda.	 45	 þátttakendur	 eða	 28%	 kaupa	 snyrtivörur	 einu	 sinni	 eða	 oftar	 að	

meðaltali	á	mánuði	eins	og	sjá	má	á	mynd	11.		

Í	 þessari	 spurningu	 var	 hópum	 slegið	 saman	 úr	 fjórum	 í	 tvo,	 ,,sjaldnar	 en	 1	 sinni	 í	

mánuði“	og	„1	sinni	eða	oftar	í	mánuði“.	Fyrir	endurkóðun	voru	hóparnir	,,sjaldnar	en	1	

sinni	í	máunði’’,	,,1-2’’,	,,3-4’’	og	,,5	sinnum	eða	oftar’’.		

	

	

Mynd	11	Tíðni	snyrtivörukaupa	í	íslenskum	netverslunum	

Rannsakandi	bar	saman	ofangreinda	spurningu	við	bakgrunnsbreytuna	sem	sneri	að	

tekjum	þátttakenda	og	var	notast	við	krosstöflur	og	kí-kvaðrat	próf	 (χ²(2)	=	7,098;	p	<	

0,05).	Meirihluti,	 eða	 55,8%	 (+/-7,69%)	 þeirra	 sem	 kaupa	 snyrtivörur	 sjaldnar	 en	 einu	

sinni	í	mánuði	eru	með	lægra	en	200	þúsund	krónur	á	mánuði	að	meðaltali.	

Mynd	12	segir	hverjir	eru	stærstu	aðilarnir	á	íslenska	markaðnum.	Af	þessu	má	dæma	

að	Fotia	sé	með	stærstu	markaðshlutdeildina	í	ljósi	niðurstaðna	eða	51%.	Alls	bárust	154	

svör	 og	 af	 þeim	 svöruðu	 76	 þátttakendur	 að	 þeir	 kaupi	 oftast	 snyrtivörur	 af	

netversluninni	 Fotia.	 Þar	 á	 eftir	 kemur	 netverslunin	 Haustfjord	 með	 24%	

markaðshlutdeild.		

72%

28%

Sjaldnar	en	1	sinni	í	
mánuði

1	sinni	eða	oftar	í	
mánuði
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Mynd	12	Markaðshlutdeild	netverslananna	meðal	þátttakenda	

Kannað	var	frá	hvaða	íslensku	netverslun	þátttakendur	keyptu	seinast	snyrtivörur	og	

hlutfallið	má	sjá	á	mynd	13.	Meirihluti	svarenda	eða	68	af	154	keyptu	síðast	snyrtivörur	

af	 netversluninni	 Fotia,	 36	 keyptu	 síðast	 snyrtivörur	 af	 netversluninni	 Haustfjord	 eða	

23%	svarenda.	

Einhliða	 dreifigreining	 (One-way-ANOVA)	 sýndi	 að	 munur	 var	 á	 hversu	 líklegt	

þátttakendum	 þótti	 að	 þeir	 myndu	 versla	 aftur	 við	 þá	 verslun	 sem	 þeir	 versluðu	 við	

seinast	eftir	því	hvaða	verslun	þeir	versluðu	við	seinast	(F(5,	148)	=	2,864;	p	<	0,05).	

	

	

Mynd	13	Af	hvaða	íslensku	netverslun	keyptir	þú	síðast	snyrtivörur?	

Eftirápróf	 sýndi	 að	 munurinn	 var	 á	 milli	 viðskiptavina	 Fotia.is	 (M=4,44,	 SD=0,853)	

annars	 vegar	 og	 viðskiptavina	 annarra	 verslana	 (M=3,78,	 SD=1,263)	 hins	 vegar.	

Viðskiptavinir	 Fotia	 eru	 því	 líklegri	 til	 að	 versla	 aftur	 við	 þá	 netverslun	 heldur	 en	

viðskiptavinir	annarra	verslanna.	Reiknað	Eta	var	0,087	sem	eru	sterk	áhrif	og	hægt	er	

að	útskýra	8,7%	af	breytileikanum	í	afstöðu	til	fullyrðingarinnar	út	frá	aldri.	
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6.5 Eiginleikar	netverslana	
Spurningarnar	 tengdar	 eiginleikum	 netverslana	 könnuðu	 hverjir	 helstu	 kostir	

netverslana	eru,	hverjir	helstu	gallar	netverslana	eru	og	hvaða	þættir	skipta	neytendum	

mestu	 máli	 þegar	 stunduð	 eru	 viðskipti	 við	 netverslanir.	 Svör	 sem	 bárust	 frá	

þátttakendum	voru	284-287	talsins.		

Eins	og	meðaltölin	 í	töflu	3	sýna	þá	voru	þátttakendur	sammála	því	að	helstu	kostir	

netverslana	eru	að	auðvelt	er	að	skoða	allt	vöruúrval,	að	tæknileg	virkni	sé	ásættanleg	

og	að	það	sé	opið	allan	sólarhringinn.	Fullyrðingarnar	tvær	með	hæstu	meðaltölin	verða	

nánar	skoðaðar.	

Tafla	3	Kostir	netverslana	

	 Fjöldi	 Meðaltal	 SF	

Opið	allan	sólarhringinn	 286	 3,89	 1,169	

Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	 285	 4,75	 ,530	

Þarf	ekki	að	bíða	í	röð	við	afgreiðslukassann	 286	 3,63	 1,227	

Þarf	ekki	að	hafa	mig	til	 284	 3,08	 1,415	

Þarf	ekki	að	tala	við	fólk	(starfsfólk	eða	aðra	viðskiptavini	sem	

annars	væru	í	hefðbundinni	verslun)	

286	 2,83	 1,403	

Að	tæknileg	virkni	netverslunarinnar	sé	ásættanleg	 285	 4,55	 ,819	

1=	Mjög	litlu	máli,	2=Frekar	litlu	máli,	3=Hvorki	né,	4=	Frekar	miklu	máli,	5=Mjög	miklu	máli	

	

Ø Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	

T	próf	óháðra	úrtaka	sýndi	marktækan	mun	á	afstöðu	til	vægis	fullyrðingarinnar	á	þeim	

sem	höfðu	 keypt	 snyrtivörur	 í	 netverslun	 á	 undanförnum	 fjórum	mánuðum.	 Þeir	 sem	

höfðu	 gert	 það	 fannst	 það	 að	 auðvelt	 væri	 að	 skoða	 allt	 vöruúrval,	 skipta	meira	máli	

(M=4,82,	 SD=	 0,414)	 en	 hjá	 þeim	 sem	 höfðu	 ekki	 keypt	 snyrtivörur	 á	 undanförnum	

fjórum	mánuðum	(M=4,61,	SD=	0,659;	(t(176)	=	3,003;	p	<	0,005).	

Hér	 eru	 áhrifin	 í	meðallagi	 (0,0322)	 og	 hægt	 að	 útskýra	 3,22%	 af	 breytileikanum	 í	

afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar	 út	 frá	 því	 hvort	 verslað	 hafi	 verið	 í	 netverslun	 á	

undanförnum	fjórum	mánuðum.		
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Ø Að	tæknileg	virkni	netverslunarinnar	sé	ásættanleg	

Kannað	 var	 hvort	 munur	 sé	 á	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar:	 ,,að	 tæknileg	 virkni	

netverslunarinnar	sé	ásættanleg’’	eftir	aldri	og	menntunar	en	ekki	kom	fram	marktækur	

munur	eftir	launum	og	búsetu.	

Einhliða	 dreifigreining	 sýndi	 að	 munur	 var	 á	 afstöðu	 eftir	 aldri	 til	 vægis	

fullyrðingarinnar	 (F(3,281)	 =	 5215;	p	 <	 0,05).	 Eftirápróf	 sýndi	 að	munurinn	 var	 á	milli	

þeirra	sem	voru	yngri	en	20	ára	(M=4,28,	SD=0,959),	21-25	ára	(M=4,70,	SD=0,531)	og	

26-31	ára	(M=4,73,	SD=0,554). Aldurshópurinn	26-31	ára	finnst	því	skipta	meira	máli	að	

tæknileg	virkni	sé	ásættanleg	heldur	en	hinum	hópunum. 

Einhliða	 dreifigreining	 sýndi	 að	 munur	 var	 á	 afstöðu	 eftir	 menntun	 til	 vægis	

fullyrðingarinnar	(F(3,273)	=	3,787;	p	<	0,0005). Eftirápróf	sýndi	að	munurinn	var	á	milli	

þeirra	 sem	eru	með	grunnskólapróf	 sem	hæsta	menntunarstig	 (M=4,36,	 SD=0,974)	og	

þeirra	sem	eru	með	framhaldsskólapróf	sem	hæsta	menntunarstig	(M=4,71,	SD=0,549). 

Þeir	 sem	 eru	 með	 framhaldsskólapróf	 sem	 hæsta	 menntunarstig	 finnst	 því	 tæknileg	

virkni	 skipta	 meira	 máli	 en	 þeim	 sem	 eru	 með	 grunnskólapróf	 sem	 hæsta	

menntunarstig. Reikna	Eta	var	0,039	sem	eru	meðal	áhrif	og	hægt	er	að	útskýra	3,9%	af	

breytileikanum	í	afstöðu	til	fullyrðingarinnar	út	frá	aldri.  

Tafla	 4	 sýnir	 hvaða	 gallar	 það	 eru	 sem	 skipta	 mestu	 máli	 við	 netverslanir.	

Þátttakendur	voru	sammála	því	að	helstu	gallar	netverslana	séu	þeir	að	ekki	er	hægt	að	

prófa	 vöruna	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 fá	 vöruna	 um	 leið	 og	 greitt	 er	 fyrir	 hana.	 Tvær	

fullyrðingar	með	hæstu	meðaltölin	verða	nánar	skoðaðar.	

Tafla	4	Gallar	netverslana	

	 Fjöldi	 Meðaltal	 SF	

Get	ekki	prófað	vöruna	 287	 4,15	 ,926	

Get	ekki	spurt	starfsmenn	spurninga	sem	kvikna	 287	 3,34	 1,235	

Get	ekki	fengið	vöruna	afhenda	um	leið	og	ég	borga	 285	 3,47	 1,118	

Treysti	því	ekki	að	veita	viðkomandi	netverslun		

kortaupplýsingar	mínar	

287	 2,95	 1,292	

1=	Mjög	litlu	máli,	2=Frekar	litlu	máli,	3=Hvorki	né,	4=	Frekar	miklu	máli,	5=Mjög	miklu	máli	
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Ø Get	ekki	prófað	vöruna	

Hér	 var	 kannaður	 hvort	 munur	 væri	 á	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar:	 ,,get	 ekki	 prófað	

vöruna’’	eftir	aldri	en	ekki	kom	fram	marktækur	munur	eftir	tekjum,	launum	né	búsetu.	

Einhliða	 dreifigreining	 sýndi	 að	 munur	 var	 á	 afstöðu	 eftir	 aldri	 til	 vægis	

fullyrðingarinnar	 (F(3,283)	 =	 3,262;	p	 <	 0,05).	 Eftirápróf	 sýndi	 að	munurinn	 var	 á	milli	

þeirra	sem	voru	yngi	en	20	ára	(M=4,35,	SD=0,763)	og	þeirra	sem	voru	31	ára	eða	eldri	

(M=3,89,	SD=1,197).	Aldurshópnum	yngri	en	20	ára	finnst	það	skipta	meira	máli	að	geta	

ekki	prófað	vöruna	heldur	en	þeim	sem	voru	31	ára	eða	eldri.	Reiknað	Eta	var	0,033	sem	

eru	lítil	áhrif	og	hægt	er	að	útskýra	3,3%	af	breytileikanum	í	afstöðu	til	fullyrðingarinnar	

út	frá	aldri. 

Ø Get	ekki	fengið	vöruna	afhenda	um	leið	og	ég	borga		

Kannað	 var	 hvort	munur	 væri	 á	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar:	 ,,get	 ekki	 fengið	 vöruna	

afhenda	 um	 leið	 og	 ég	 borga’’	 eftir	 aldri	 en	 ekki	 kom	 fram	 marktækur	 munur	 eftir	

tekjum,	launum	né	búsetu.	

Einhliða	 dreifigreining	 sýndi	 að	 munur	 var	 á	 afstöðu	 eftir	 aldri	 til	 vægis	

fullyrðingarinnar	 (F(3,281)	 =	 3,459;	p	<	0,05).	 Eftirápróf	 sýndi	 að	munurinn	 var	 á	milli	

þeirra	 sem	 voru	 21-25	 ára	 (M=3,63,	 SD=1,079)	 og	 þeirra	 sem	 voru	 31	 ára	 eða	 eldri	

(M=3,02,	SD=1,248). Aldurshópnum	21-25	ára	finnst	það	skipta	meira	máli	að	geta	ekki	

fengið	vöruna	um	leið	og	borgað	er	fyrir	hana	heldur	en	þeim	sem	voru	31	ára	eða	eldri.	

Reiknað	Eta	0,036	sem	eru	meðal	áhrif	og	hægt	er	að	útskýra	3,6%	af	breytileikanum	í	

afstöðu	til	fullyrðingarinnar	út	frá	aldri. Ekki	kom	fram	marktækur	munur	eftir	launum,	

menntun	og	búsetu.	

Tafla	5	sýnir	okkur	það	að	þátttakendur	voru	sammála	um	að	ákveðin	einstök	atriði	

vega	meira	en	önnur	þegar	kemur	að	mikilvægi	eiginleika	netverslana	og	má	hér	sjá	svör	

við	rannsóknarspurningu	þessarar	ritgerðar.	Þeir	voru	sammála	því	að	gæði	vöru	skiptir	

gríðarlega	miklu	máli,	verð	vöru,	orðspor	og	vöruúrval.	
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Tafla	5	Mikilvægi	einstakra	þátta	varðandi	netverslanir	

	 Fjöldi	 Meðaltal	 SF	

Orðspor	 286	 4,52	 ,734	

Vöruúrval	 286	 4,43	 ,701	

Verð	vara	 285	 4,52	 ,695	

Gæði	vara	 283	 4,74	 ,506	

Frír	sendingarkostnaður	 286	 3,79	 1,002	

Að	netverslunin	bjóði	einnig	upp	á	

hefðbundna	verslun	

285	 3,17	 1,136	

Að	netverslunin	komi	stöðugt	með	nýjar	vörur/ný	

vörumerki	

286	 3,06	 1,014	

1=	Mjög	litlu	máli,	2=Frekar	litlu	máli,	3=Hvorki	né,	4=	Frekar	miklu	máli,	5=Mjög	miklu	máli	

	

Ákveðið	var	að	skoða	 fylgni	milli	 fjögurra	þátta	 sem	höfðu	hæsta	meðaltalið	meðal	

þátttakenda	þegar	spurt	var	út	í	þætti	sem	skipti	þá	mestu	máli	við	netverslun	og	þriggja	

þátta	sem	höfðu	hæsta	meðaltalið	þegar	spurt	var	um	helstu	kosti	netverslana.	Ekki	var	

skoðuð	fylgni	milli	þeirra	þátta	þar	sem	p-gildið	var	lægra	en	0,05.	

Samkvæmt	niðurstöðum	úr	 fylgniprófi	 í	 töflu	6,	má	segja	að	þeir	 sem	telja	orðspor	

skipta	miklu	máli	 varðandi	 netverslun	 finnst	 einnig	 skipta	miklu	máli	 að	 helsti	 kostur	

netverslana	 sé	 að	 opið	 sé	 allan	 sólahringinn.	 Einnig	 finnst	 þeim,	 sömu	þátttakendum,	

skipta	miklu	máli	að	helsti	kostur	netverslana	sé	að	auðvelt	sé	að	skoða	allt	vöruúrval.	

Samkvæmt	niðurstöðu	úr	 fylgniprófi	þá	má	segja	að	þeir	 sem	telja	vöruúrval	 skipta	

miklu	 máli	 varðandi	 netverslun	 finnst	 einnig	 skipta	 miklu	 máli	 að	 opið	 sé	 allan	

sólarhringinn	 í	 netversluninni.	 Einnig	 finnst	 þessum	 sömu	 þátttakendum	 skipta	 miklu	

máli	að	auðvelt	sé	að	skoða	allt	vöruúrval.	Sömu	þátttakendum	finnst	líka	helsti	kostur	

netverslana	vera	að	þurfa	ekki	að	bíða	í	röð	við	afgreiðslukassann.	
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Tafla	6	Fylgni	milli	mikilvægra	þátta	og	kosta	netverslana	

Orðspor	

Opið	allan	sólarhringinn	
	

(r	=	0,132,	n	=	285,	p	<	0,05)	 veik	fylgni	

Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	 (r	=	0,255,	n	=	284,	p	<	0,0005)	 veik	fylgni	

Vöruúrval	

Opið	allan	sólarhringinn	
	

(r	=	0,241,	n	=	286,	p	<	0,0005)	 veik	fylgni	

Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	 (r	=	0,269,	n	=	284,	p	<	0,0005)	 veik	fylgni	
Þarf	ekki	að	bíða	í	röð		
við	afgreiðslukassann	

(r	=	0,220,	n	=	285,	p	<	0,0005)	 veik	fylgni	

Verð	vara	

Opið	allan	sólarhringinn	
	

(r	=	0,156,	n	=	284,	p	<	0,005	 veik	fylgni	

Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	 (r	=	0,195,	n	=	283,	p	<	0,005)	 veik	fylgni	
Þarf	ekki	að	bíða	í	röð	
við	afgreiðslukassann	

(r	=	0,146,	n	=	284,	p	<	0,05)	 veik	fylgni	

Gæði	vara	
Auðvelt	að	skoða	allt	vöruúrval	 (r	=	0,296,	n	=	282,	p	<	0,0005)	 í	meðallagi	

	

Samkvæmt	niðurstöðu	úr	 fylgniprófi	þá	má	segja	að	þeir	 sem	telja	verð	vara	skipta	

miklu	 máli	 varðandi	 netverslun	 finnst	 einnig	 skipta	 miklu	 máli	 að	 helsti	 kostur	

netverslana	sé	að	opið	er	allan	sólarhringinn.	Þeim	sömu	þátttakendum	finn	einnig	að	

helsti	kostur	netverslana	sé	að	auðvelt	er	að	skoða	allt	vöruúrvalsem	og	að	þurfa	ekki	að	

bíða	í	röð	við	afgreiðslukassann.	

Samkvæmt	niðurstöðu	úr	fylgniprófi	þá	er	hægt	að	segja	að	þeir	sem	telja	gæði	vara	

skipta	miklu	máli	 varðandi	 netverslun	 telja	 einnig	 skipta	miklu	máli	 að	 auðvelt	 sé	 að	

skoða	allt	vöruúrval	og	nefna	það	sem	helsta	kostinn	við	netverslunina.	
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7 Umræða	

Til	að	svara	rannsóknarspurningu	framkvæmdi	rannsakandi	megindlega	rannsókn.	Hún	

var	 ætluð	 til	 þess	 að	 fá	 hugmynd	 um	 hvaða	 eiginleikum	 neytendur	 leitast	 eftir	 í	

íslenskum	netverslunum	sem	selja	snyrtivörur.	

Þegar	spurt	var	hvaða	vörumerki	kæmi	 fyrst	upp	 í	huga	svarenda	var	það	MAC,	því	

má	segja	að	það	vörumerki	hafi	fest	sig	vel	í	huga	fólks.	Þegar	þátttakendur	voru	beðnir	

um	að	nefna	önnur	vörumerki	voru	vörumerkin	l’Oreal	og	Maybelline	oftast	nefnd,	því	

má	álykta	að	þessi	tvö	vörumerki	séu	helstu	samkeppnisaðilar	MAC.	

Nærri	því	allir	þátttakendur	hafa	keypt	snyrtivörur	á	undanförnum	fjórum	mánuðum	

en	rétt	yfir	helmingur	þeirra	höfðu	keypt	þær	í	netverslun.	Þeir	þátttakendur	sem	eru	20	

ára	 eða	 yngri	 og	 31	 árs	 eða	 eldri	 kaupa	 snyrtivörur	 frekar	 í	 hefðbundinni	 verslun	 en	

þátttakendur	á	aldursbilinu	21-30	ára	kaupa	frekar	snyrtivörur	í	netverslun.	Hægt	er	að	

draga	 tvær	 ályktanir	 út	 frá	 því.	 Annars	 vegar	 að	 íslenskar	 netverslanir	 ættu	 að	 auka	

vöruúrval	sem	hentar	einstaklingum	á	þrítugsaldri	til	þess	að	ýta	undir	kaup	þeirra	eða	

þá	 að	 auka	markaðssetningu	 til	 þess	 að	ná	 til	 þeirra	 sem	eru	 yngri	 en	 20	 ára	 sem	og	

þeirra	 sem	 eru	 30	 ára	 eða	 eldri.	 Sama	 má	 segja	 um	 vinsælustu	 vöruflokkana.	

Annaðhvort	auka	vöruúrval	förðunarvara	vegna	þess	að	mest	er	keypt	af	þeim	eða	auka	

markaðssetningu	húð-	og	hárvara.  

Þrátt	 fyrir	 að	 engar	 opinberar	 kannanir	 séu	 til	 um	 markaðshlutdeild	 íslenskra	

netverslana	sem	selja	snyrtivörur	þá	segja	niðurstöður	rannsóknarinnar	að	Fotia	sé	með	

51%	 markaðshlutdeild	 og	 Haustfjord	 24%.	 Einnig	 eru	 viðskiptavinir	 netverslunarinnar	

Fotia	þeir	tryggustu	sem	svöruðu	könnuninni.	Þeir	eru	líklegri	til	að	versla	aftur	 í	þeirri	

verslun	en	viðskiptavinir	annarra	verslana.	

Helstu	niðurstöður	úr	viðtali	sem	tekið	var	við	eiganda	netverslunarinnar	Fotia	eru	að	

verslunin	 beinir	 vörum	 sínum	 aðallega	 til	 kvenna,	 lítið	 sem	 ekkert	 til	 karla.	

Aldurshópurinn	sem	einblínt	er	á	er	þrettán	ára	til	þrjátíu	ára.	Fyrirtækið	gerir	litla	sem	

enga	markaðsrannsókn	 og	 tekur	 inn	 vörur	 sem	 þeim	 líst	 á.	 Kostnaður,	 hentugleiki	 og	

sveigjanleiki	 er	 fyrst	 og	 fremst	 ástæða	 fyrir	 því	 að	 netverslun	 er	 valin	 frekar	 en	

hefðbundin	 verslun	 og	 virkar	 netverslunin	 sem	 markaðstæki	 fyrir	 neytandann.	 Þegar	

kemur	 að	 innleiðingu	 nýs	 vörumerkis	 þá	 skiptir	 verð	 og	 gott	 orðspor	 miklu	 máli,	 og	

fyrirtækin	taka	ekki	 inn	vörumerki	sem	uppfylla	ekki	kröfur	þeirra.	Vöxtur	 fyrirtækisins	
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er	 mikill	 og	 t.a.m.	 var	 ársvöxtur	 netverslunarinnar	 frá	 2015	 til	 2016	 u.þ.b.	 200%.	

Samfélagsmiðlar	eru	helsta	markaðssetningartól	sem	fyrirtækið	beitir	og	fær	fyrirtækið	

mest	út	úr	því	þrátt	fyrir	að	hafa	prófað	annarskonar	markaðssetningu.	Framtíðarhorfur	

fyrirtækisins	eru	töluverðar	og	hyggst	fyrirtækið	halda	áfram	starfsemi	sinni. 

Samvkæmt	niðurstöðum	eru	helstu	kostir	þess	að	kaupa	vörur	í	netverslun	er	að	það	

er	 mjög	 auðvelt	 að	 skoða	 allt	 vöruúrval,	 það	 er	 opið	 allan	 sólarhringinn	 og	 tæknileg	

virkni	er	ásættanleg.	Helstu	gallar	netverslana	er	að	neytendur	geta	ekki	prófað	vöruna	

og	þeir	geta	ekki	fengið	vöruna	um	leið	og	þeir	kaupa	hana. 

Til	 þess	 að	 svara	 rannsóknarspurningu	 ritgerðarinnar,	 þá	 leitast	 neytendur	 eftir	

vörum	með	 gæði	 á	 sanngjörnu	 verði.	 Þeir	 vilja	 að	 netverslunin	 bjóði	 upp	 á	 breitt	 og	

mikið	vöruúrval.	Orðspor	bæði	verslunarinnar	og	varanna	sem	boðið	er	upp	á	skiptir	þá	

einnig	miklu	máli. Netverslanirnar	 verða	 því	 að	 finna	 leiðir	 til	 þess	 að	 blanda	 þessum	

framangreindum	eiginleikum	saman.	

Í	heildina	ályktar	rannsakandi	að	eftirspurn	eftir	snyrtivörum	á	Íslandi	sé	mikil,	hvort	

sem	 það	 er	 í	 netverslunum	 eða	 hefðbundnum	 verslunum.	 Neytendur	 hafa	 miklar	

væntingar	um	góða	og	vandaða	eiginleika	snyrtivara	sem	og	verslunina	sjálfa.	Þeir	vilja	

ódýrar	 snyrtivörur	 með	 gott	 orðspor,	 mikið	 úrval	 og	 gæði.	 Netverslanirnar	 þurfa	 að	

mæta	þessum	kröfum	með	því	 að	 finna	 vörumerki	 erlendis	 sem	 innihalda	 fyrrgreinda	

eiginleika.	Vörur	á	sanngjörnu	verði	með	gæði,	með	gott	orðspor	og	gæði.	

7.1 Takmarkanir	og	frekari	rannsóknir	
Þegar	 litið	 er	 á	 niðurstöðurnar	 er	 nauðsynlegt	 að	 taka	 tillit	 til	 nokkurra	 atriða	 við	

úrvinnslu	 sem	 og	 úrtaks.	 Einungis	 287	manns	svöruðu	 könnuninni	 á	 fullnægjandi	 hátt	

sem	getur	með	engu	móti	 endurspeglað	 skoðanir	 allra	 landsmanna.	Aldursskekkja	 var	

mikil	og	hlutfall	svarenda	25	ára	eða	yngri	var	70%	og	fór	þátttaka	minnkandi	eftir	því	

sem	aldur	hækkaði	hjá	 svarendum,	þetta	má	mögulega	 rekja	 til	 þess	að	könnunin	var	

vefkönnun	og	aðeins	aðgengileg	á	Facebook.		

Rannsakandi	hefði	getað	bætt	við	svarmöguleikanum	,,nola.is’’	í	tveimur	spurningum	

spurningalistans	sem	vörðuðu	íslenskar	netverslanir,	þar	sem	rætt	er	um	það	fyrirtæki	í	

fræðilega	kafla	ritgerðarinnar.		
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Varðandi	spurninguna	um	eiginleika	netverslana,	þá	hefði	rannsakandi	getað	haft	þá	

spurningu	 opna.	 Það	 hefði	 lengt	 úrvinnslutíma	 en	 að	 sama	 skapi	 hefði	 rannsakandi	

fengið	svör	af	hálfu	þátttakenda	 í	stað	þess	að	fá	 fyrirframgefin	svör	sem	hægt	var	að	

velja	úr.	 

Þrátt	fyrir	fyrrnefndnar	takmarkanir	gefur	rannsóknin	hugmynd	um	hvaða	eiginleika	

neytendur	leita	eftir	í	íslenskum	netverslunum	sem	selja	snyrtivörur. 

Áhugavert	 væri	 að	 taka	 djúpviðtöl	 við	 fleiri	 íslenskar	 netverslanir	 sem	 selja	

snyrtivörur	og	fá	aðrar	niðurstöður	frá	fleiri	aðilum.	Einnig	væri	áhugavert	að	taka	viðtöl	

við	framleiðendur	snyrtivaranna	og	fá	þeirra	sjónarhorn,	fá	svör	við	því	hvers	vegna	þeir	

ákveða	 að	 selja	 sínar	 vörur	 á	 Íslandi	 og	 hvort	 þeir	 sjái	 einhvern	 gróða	 í	 íslenska	

snyrtivörumarkaðnum. 
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