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Formáli 

Þessi ritgerð byggist á rannsókn og er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin sumarið 2017 og er metin til 6 eininga. Viðfangsefni ritgerðar 

er kaupvenjur Íslendinga á netinu. 

Leiðbeinandi ritgerðar var Þórarinn Hjálmarsson aðjunkt.  Ég vil þakka honum kærlega 

fyrir ómetanlega hjálp, hann var mér mikill stuðningur og hjálpaði mikið þegar á reyndi.  

Einnig vil ég þakka sambúðarmanni mínum, Víði Róbertssyni, fyrir hans þolinmæði og  litlu 

stelpunum okkur tveimur sem voru mér mikil hvatning á meðan á skrifum stóð. 
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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort fólk telji að kaupvenjur þeirra á 

fatnaði í gegnum netið muni breytast með tilkomu nýrra aðila á markaðinn. H&M kom 

inn á markaðinn á meðan á ritgerðarferlinu stóð og þar sem þessi verslunarkeðja hefur 

verið ein sú vinsælasta meðal Íslendinga og markaðshlutdeild hennar ráðandi á 

fatamarkaðnum síðustu ár var ákveðið að kanna hvort fólk teldi að kaupvenjur þeirra á 

netinu myndu breytast í framhaldi af opnun hennar. Einnig fannst höfundi fróðlegt að sjá 

hvort fólk velji erlendar netverslanir í stað þessara íslensku þegar kemur að því að versla 

föt og sjá hvað það væri við valið á þeim sem skipti máli. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti, hannaður af 

höfundi, var deilt á samskiptamiðlinum Facebook. Annars vegar var spurt út í verslun á 

barnafatnaði og hins vegar fatnaði sem viðkomandi verslar á sjálfa/n sig. Ýmsar 

staðhæfingar voru settar fram um netverslun sem þátttakendum var gert að greina 

hversu sammála eða ósammála þeir væru þeim. Að lokum komu spurningar sem sneru 

sérstaklega að opnun H&M hérlendis. Þátttakendur sem luku könnun voru 460 talsins. 

Helstu niðurstöður sýna að hlutfall þeirra þátttakenda sem hefur verslað föt á sig í 

gegnum erlenda netverslun er 93,8% en ekki nema 57,2% hefur verslað föt á sig af 

íslenskri netverslun. Það sama má segja með barnafötin þar sem fleiri versluðu í gegnum 

erlendar netverslanir heldur en íslenskar og nam munurinn þar á milli 15% 

Yfir 50% þátttakenda hyggst nýta sér H&M hér á landi til þess að kaupa föt eða 

barnaföt. Hlutfall þeirra svarenda sem voru frekar eða mjög sammála þeirri staðhæfingu 

að verslun þeirra af erlendri netverslun muni minnka með komu verslunarkeðjunnar var 

17,5%. Þá voru 20% þeirra þátttakenda sem eiga börn sem telur að verslun þeirra á 

barnafatnaði erlendis frá muni minnka með komu H&M. 
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1  Inngangur 

Fata- og skóverslun í landinu er að breytast. Margir spá því að hefðbundnum verslunum 

muni fækka á meðan netverslun eykst enn frekar. Fleiri eru farnir að kjósa verslun í 

gegnum netið þar sem þægindi og tímasparnaður er í fyrirrúmi (Soffía Kristín Þórðardóttir, 

2014). Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2015) voru 96,5% Íslendinga komnir 

með netaðgang 2014. Af þeim voru 67,3% sem höfðu verslað á netinu síðastliðna 12 

mánuði, þar af hafði 53,4% verslað fatnað. Gallup gerði könnun í byrjun árs 2017 og þá 

kom í ljós að hlutfall þeirra sem verslar á netinu er komið upp í 79%. Könnunin leiddi 

einnig í ljós að fólk á öllum aldri er farið að versla á netinu, ekki bara yngra fólkið þó að 

það panti meira af erlendu síðunum heldur en þeim íslensku (Gallup,2017). 

Á mynd 1 má sjá heildarverðmæti á innflutning herra- og kvenfatnaðar, barnafatnaðar 

og skófatnaðar eftir vöruflokkum á árunum 2012-2016. Innflutningur hefur aukist jafnt og 

þétt síðustu ár og innflutningur á barnafötum tók stökk árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Það var einmitt 1.janúar 2016 sem tollar voru afnumdir af fatnaði og skóm (Kristjana 

Birgisdóttir, 2015) 

 

 

Mynd 1. Innflutningur eftir vöruflokkum. (Hagstofan, 2017). 
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Vinsælasta fataverslun Íslendinga er H&M þrátt fyrir að engin verslun hafi verið 

starfrækt á landinu fyrr en nú (Íslendingar kaupa mest föt hjá H&M, 2015). Þann 26.ágúst 

2017 opnaði H&M sína fyrstu verslun hér á landi í Smáralind og ráðgert er að opna einnig 

í Kringlunni og á Hafnartorgi á næstu tveimur árum (H&M opnar 26.ágúst,2017). H&M 

hér á landi mun bjóða upp á fatnað, skó, snyrtivörur og fylgihluti. Verslunin er einnig með 

heimilislínu en hún verður ekki í boði fyrst um sinn. Netverslun verður heldur ekki í boði, 

en það er á dagskránni (Heimsókn til H&M: Þetta verður í boði í verslunum H&M á Íslandi, 

2017). Ef tekið er mið af fyrstu þremur mánuðum ársins 2016 þá er H&M með 22% 

markaðshlutdeild nú þegar. Spurningin er hvort þeim takist að halda henni eða jafnvel 

auka við hana þegar hún er til staðar fyrir landsmenn, það fer líklega mikið eftir því hvort 

þeir nái að halda vöruverði í samræmi við það sem tíðkast erlendis (Guttormur Árni 

Ársælsson, 2016). 

Áhugavert er að sjá hvort almenningur telur að kaupvenjur þeirra muni breytast með 

innkomu H&M inn á markaðinn þegar kemur að því að versla föt/barnaföt og skó á netinu. 

Spurningin er hvort fólki finnist nóg að fá verslun inn á markaðinn sem býður upp á jafn 

fjölbreytt vöruúrval og H&M gerir og finnist það jafnvel ekki þurfa að panta jafn mikið 

erlendis frá og það hefur gert nú þegar. DV gerði könnun á heimasíðu sinni þar sem 

almenningur var spurður hvort hann verslaði föt á sig í H&M. Fimmtán hundruð manns 

svöruðu og niðurstaðan var sú að 61% sagðist versla fötin sín í H&M alltaf þegar færi gefst 

og í heildina voru 85% lesenda sem sögðust versla þar oft, mjög oft eða alltaf þegar þeir 

geta. (Baldur Guðmundsson,2017). Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort 

neytendur telji að aukið framboð verslunar hérlendis muni hafa áhrif á verslun þeirra á 

netinu. Ritgerðin mun reyna að varpa ljósi á hvernig neytendur upplifa þessa þætti. 

Til að byrja með verður fjallað um hvað netverslun er og framtíðarhorfur. Í framhaldi 

verður m.a. fjallað um hegðun neytenda, netverslun Íslendinga síðustu ár, kostnað við 

innflutning og hindranir á markaðnum. Rannsóknin verður kynnt, framkvæmd hennar og 

þátttakendur og umræður verða svo teknar í lokin. 
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2 Netverslun og framtíðarhorfur 

Netverslun er notkun á internetinu og ,,öppum” til að eiga viðskipti, þar sem fram fara 

skipti á einhverju verðmæti (s.s. peningum) í staðinn fyrir vöru eða þjónustu. Netverslun 

er í raun virk viðskiptatækni meðal, og á milli, stofnana og einstaklinga, þar sem verslun á 

sér stað (Laudon og Traver, 2014). Stór könnun var gerð meðal Norðurlandanna í byrjun 

árs 2014 og kom þá í ljós að aðalástæðurnar fyrir því að fólk verslar á netinu eru þægindi, 

tímasparnaður og hægt er að versla hvenær sólahrings sem er. Verðlag er það sem skiptir 

hvað mestu fyrir Íslendinga. Þegar gengi krónunnar er sterkt gagnvart öðrum gjaldmiðlum 

þá eykst netverslun en minnkar svo ef gengið er óhagstætt (Stefán Kalmansson og Emil B. 

Karlsson, 2015). 

Fyrstu ár netverslana voru í kringum aldamótin. Menn uppgötvuðu þá nýja sýn á 

viðskiptum í gegnum netið. Fyrirtæki tóku af skarið og vöktu innblástur fyrir önnur 

fyrirtæki sem ákváðu að fylgja í kjölfarið. Lítil reynsla og þekking á þessum hluta 

viðskiptanna olli því að hlutabréfamarkaðurinn með slík fyrirtæki hrundi í kringum 2000-

2001. Samt sem áður voru einhver fyrirtæki sem lifðu af, þau hreinsuðu til hjá sér og 

byggðu upp netviðskiptin að nýju. Það var svo á milli 2002 og 2008 að netverslun fór að 

aukast um meira en 25% á ári (Laudon og Traver, 2014).  

Í dag spá margir frekari vexti. Búast má við að hefðbundnum verslunum fækki og 

netverslanir aukast enn frekar. Hér áður fyrr verslaði fólk oft þær vörur á netinu sem voru 

ódýrari en aðrar. Í dag skiptir það minna máli og fólk verslar oft vörur sem gefur þeim 

tilfinningalegt gildi, til að mynda eru lúxusvörur og dýr vörumerki farin að seljast mjög vel 

á netinu. Verslanir leita eftir sérstöðu í stað þess að keppa einungis um afhendingarmáta 

og afhendingartíma (Soffía Kristín Þórðardóttir, 2017).   

Verslunarhættir breytast hratt með hjálp stafrænnar tækni og nýjum samskiptamáta í 

snjallsímum og á samfélagsmiðlum. (Emil B. Karlsson, 2016) Samfélagsmiðlar eru orðnir 

einn stærsti áhrifaþátturinn í netverslun og fólk leitast þar eftir meðmælum annarra. 

Seljendur munu  því auka nýtingu á þeim til þess að kynnast viðskiptavinum sínum betur 

og koma vörunum á framfæri (Soffía Kristín Þórðardóttir, 2017). Samkvæmt grein 

markaðsrannsóknarfyrirtækisins eMarketer eyðir fólk 85,7% af símanotkun sinni í öppum 

í stað þess að nota internetið sjálft (eMarketer, 2017). Yfir 60% af þeim sem versla í 

gegnum netið hafa einnig verslað í símanum og er búist við að þessi tala aukist enn frekar. 
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Fyrirtæki telja því mjög mikilvægt að auka fjárfestingu sína í símatækni (Laudon og Traver, 

2014).  

Það verður sífellt erfiðara að greina á milli netverslunar og hefðbundinnar verslunar. 

Margt bendir til þess að netverslun verði í auknum mæli hluti af hefðbundnum 

verslunarrekstri. Hefðbundnar verslanir hafa aðlagast nýrri stafrænni tækni sem gerir 

viðskiptavininum kleift að velja og borga vörurnar í gegnum snjallsímann sinn. Þá borga 

viðskiptavinir í gegnum netverslun en verslunin aðgreinir það ekki í bókhaldi sínu. Það má 

því segja að kaupferlið fer að hluta til fram í gegnum netið og að hluta til í gegnum 

hefðbundna verslun. Margir viðskiptavinir eru einnig farnir að skoða vörur á netinu, bera 

saman verð og gæði, og fara síðan í búðirnar og versla. (Emil B. Karlsson, 2016). 

2.1 Kostir og gallar netverslunar 

Rannsóknarsetur verslunarinnar (2015) talar meðal annars um kosti og galla netverslunar 

í rannsóknarskýrslu sinni sem ber heitið Íslensk netverslun, greining á stöðu og 

framtíðarhorfur. Skýrslan byggir meðal annars á rannsókn sem þeir Michael Björn og Ulf 

Johansson við Háskólann í Lundi gerðu á neysluhegðun í hefðbundinni verslun og í 

netverslun. Niðurstöður sýna hvaða þættir hafa áhrif á það hvort fólk kaupir vörur í 

gegnum netið eða með hefðbundnum hætti. Þróun og nýsköpun smásöluversluna byggir 

á að sameina þessa þætti til þess að mæta kröfum og þörfum neytenda. Myndir 2 og 3 

sýna samanburð á viðhorfi neytenda til annars vegar netverslunar og hins vegar 

hefðbundinnar verslunar (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Á mynd 2 má sjá að neytendur telja helstu kosti þess að versla í netverslun vera þá að 

auðvelt er að skoða og bera saman verð, þeir geta verslað hvenær sem þeir vilja og á 

netinu geta þeir jafnvel fundið vörur sem ekki finnast í búðinni. Á meðan þeir telja að  

helstu ókostir búðarinnar vera biðraðirnar, þeir geta ekki verslað hvenær sem er og þeir 

standa fyrir takmörkuðu vöruúrvali. 
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Á mynd 3 má svo sjá hverjir helstu ókostir netverslunar eru samanborið við kosti þess 

að kaupa í búð. Neytendur telja helstu ókosti netverslunar vera að þeir geti ekki séð, snert 

eða prófað vöruna, þeir þurfi að bíða eftir að fá vöruna afhenta og hafa áhyggjur af 

örygginu. En aftur á móti telja neytendur helstu kosti þess að fara í búð til að versla vera 

að þeir geti þá séð, snert og prófað vöruna, þeir geta tekið vöruna strax heim eftir kaup 

og þeim þykir skemmtilegt að fara í búðina til þess að skoða. 

 

  

Mynd 2. Kostir netverslunar samanborið við ókosti búðarinnar. (Emil 
B. Karlsson og Stefán Kalmansson, 2015) 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar voru síðan notaðar til þess að útbúa tillögur að líkani 

sem átti að taka á veikleikum í hefðbundinni verslun með því að nýta kosti netverslunar 

og stafrænnar tækni (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

2.2 Hegðun neytenda á netinu 

Kauphegðun neytenda hefur breyst mikið á síðustu árum með örum tækninýjungum, þá 

aðallega snjallsímavæðingunni. Á meðan á kaupákvörðunarferlinu stendur er talað um að 

neytendur flakki á milli netheima og raunheima þar sem þeir geta séð hvar varan er 

ódýrust, borið hana saman við aðrar vörur og séð hvaða þjónusta er í boði á mismunandi 

stöðum. Í rauninni skiptir það engu máli hvar varan er keypt, neytandinn þarf bara að vera 

sannfærður um að hann hafi gert góð kaup. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

skera sig úr og bjóða upp á eitthvað nýtt og spennandi sem er jafnvel ekki til hjá öðrum 

(Soffía Kristín Þórðardóttir, 2017). 

Hægt er að skipta hegðun kaupanda í netverslun upp í þrjá þætti, “byggja upp traust 

og áreiðanleika”, “upplifun neytandans af netverslun” og “þarfir neytandans eftir kaup” 

Þessir þættir gefa einnig vísbendingu um mismunandi stig kaupferlis þegar verslað er á 

netinu (Pui-Mun Lee, 2002). Ferlið er sýnt á mynd 4. 

 

Mynd 3. Ókostir netverslunar samanborið við kosti búðarinnar. (Emil 
B. Karlsson og Stefán Kalmansson, 2015) 
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Mynd 4. Hegðun neytenda í netverslun (Pui-Mun Lee, 2002). 

Í fyrsta skrefi er leitað eftir upplýsingum sem veitir kaupanda staðfestingu á því að um 

áreiðanlega og ósvikna aðila sé að ræða. Hann leitar að þeim upplýsingum sem 

nauðsynlegar eru til að byggja upp traust. Það er í þessum áfanga sem kaupandi krefst 

fullnægjandi bakgrunnsupplýsinga um fyrirtækið á bakvið vefsíðuna. Hann vill einnig fá 

nákvæma lýsingu á vöruframboði. Að lokum er leitað að tryggingu á síðunni að um 

persónuvernd og örugg viðskipti sé að ræða. Neytendum hefur alltaf þótt erfitt að treysta 

netverslunum. Þær ættu að fjárfesta í háþróaaðri tækni til að takast á við hindranir á 

vefnum og hafa öryggið sem mest í viðskiptum (Pui-Mun Lee, 2002). Eigendur netverslana 

meta svo að trúverðugleiki hennar skipti hvað mestu fyrir velgengni hennar (Emil B. 

Karlsson, 2008). Aftur á móti hafa netverslanir sem bjóða upp á eftirlíkingar aukist og 

hefur það hamlandi áhrif á traust í garð netverslana (Stefán Kalmansson og Emil B. 

Karlsson, 2015). 

Rannsókn Laudon og Traver frá árinu 2013 leiddi í ljós að 30% svarenda noti ekki netið 

til að stunda verslun. Stærsti áhrifavaldurinn er skortur á trausti. Kemur hann meðal 

annars fram sem ótti við að vera hlunnfarinn í viðskiptum, kreditkortaupplýsingar verði 

misnotaðar og að persónulegar upplýsingar verði nýttar meðal annars til að dreifa 

markaðsáróðri (Laudon og Traver, 2013).  
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Í öðru skrefi skoðar neytandi vöruframboðið. Kaupandi í netverslun getur ekki snert 

eða prófað vörur en að sama skapi getur hann gert víðtækan verðsamanburð með því að 

skoða aðrar netverslanir sem bjóða upp á svipaðar eða eins vörur. Hins vegar er hætta á 

fljótfærni ef kaupanda liggur á að versla. Þá er oft leitað eftir fljótlegustu niðurstöðunni. 

Kaupupplifunin á að veita vellíðan. Leitast er eftir auðveldum leiðum til að versla, vellíðun 

af því að versla. Hægt er að skoða greiðsluleiðir, vöruupplýsingar, renna augum yfir 

upplýsingar um fyrirtækið og sölustefnur og einnig farið fram og til baka til að skoða aðrar 

vörur. Vefsíður þurfa því að koma til móts við sveigjanleika á vefnum og veita fullnægjandi 

upplýsingar og leiðbeina kaupanda áfram. Kaupandi óskar eftir þægindum þegar kemur 

að því að leita að vörum á vefnum auk þess að vilja auðvelda greiðsluleið (Pui-Mun 

Lee,2002). 

Í þriðja og síðasta skrefi, eftir kaup, er hröð afhending mikilvæg. Aðallega vegna þess 

að kaupandi hefur ekki snert eða séð vöruna almennilega. Önnur ástæða er að kaupandi 

vill fá staðfestingu á því að netverslunin sé áreiðanleg og að hann fái það sem hann 

borgaði fyrir. Kaupandi óskar eftir góðri þjónustu ef vara er ófullnægjandi eða ef það er 

vesen með greiðslu eða afhendingu. Góð þjónusta eftir sölu er einnig mjög mikilvæg. Allar 

netverslanir ættu að hafa skilastefnu, að hægt sé að skila, fá endurgreiðslu eða skipta um 

vörur, ef það er gert innan ákveðins tímaramma. Ábyrgð vörunnar, reglur um 

endurgreiðslu og þjónustustefnur ættu að koma skýrt fram á síðum netverslanna (Pui-

Mun Lee, 2002). 

Neysluhegðun breytist hratt og hefðbundnar verslanir hér á landi upplifa sig svolítið 

sem eins konar sýningarsali þar sem fólk kemur eingöngu til að máta. Verslunarmaður 

tjáði sig um málið og talaði um að eigandi íhugaði að innheimta gjald þegar viðskiptavinir 

vildu máta eða prófa vörur. Þetta væri ein leið í að fá kaupendur til að versla í búðunum í 

stað þess að gera það í gegnum netið. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu 

svaraði því svo að engin verslun gæti lifað af sem sýningarsalur til lengri tíma (Verslanir 

að umbreytast í sýningarsali, 2017).  
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3 Íslendingar versla erlendis frá  

Í könnun Gallup (2017) kemur fram að 79% þeirra Íslendinga sem tóku þátt hafi verslað á 

netinu síðastliðna 12 mánuði. Þar kom einnig í ljós að fleiri hafa verslað við erlendar 

netverslanir, eða um 87% þeirra sem höfðu verslað á netinu. Þá voru 76% sem versluðu 

við íslenska söluaðila. Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar af sérfræðingi Gallups á 

ráðstefnu Já og Valitor sem haldin var vorið 2017. Þar talar hann um að ýmsar rannsóknir 

sýni að ekki er eins með farið hjá nágrannaþjóðum okkar, þar sem þær versla í meira mæli 

við innlendar netverslanir og í minna mæli við þær erlendu.  

Mikil sprenging varð í netverslun Íslendinga árið 2013 þegar sendingar til landsins 

tvöfölduðust á milli ára. Það var þá sem að Aliexpress, netverslun frá Kína var uppgötvuð 

og eftir það aðrar sambærilegar verslanir. Í dag, árið 2017 hefur magnið sjöfaldast á 5 

árum, svo mikil er aukningin í netverslun síðustu ára. Viðskiptin eru farin að færast nær 

og eru Bretland og Þýskaland efst á lista. Íslendingar virðast treysta evrópskum verslunum 

betur og svo er afhendingartíminn líka styttri ef pantað er þaðan (Landsbankinn.is, 2017).  

Tafla 1 sýnir verðmæti erlendrar netverslunar á þeim fata-og skósendingum sem 

Íslandspóstur annaðist flutning á, frá árinu 2010-2014 (Emil B. Karlsson, 2015). 

Tafla 1. Verðmæti fata-og skósendinga í millj. talið 

 

Miðað við þessar upplýsingar hefur verðmæti fata-og skósendinga þrefaldast á milli 

áranna 2012 og 2013 og aukningin frá 2010 til ársins 2014 er 451%. 

Ekki fengust upplýsingar um verðmæti fata-og skósendinga árin 2015-16 en 

pakkasendingar í desember 2016 jukust um 64% frá því sama mánuði árið áður. Áætlað 

er að þetta séu pakkar sem koma frá erlendum netverslunum en auðvitað jólainnkaup 

líka sem eru mest í desembermánuði (64% aukning í erlendri netverslun, 2017). Nýjustu 

tölur sýna einnig að sendingar að utan hafa aukist um 60% fyrstu fimm mánuði ársins 

2017 miðað við sama tíma árið árið. Allflestir pakkarnir koma frá Kína og Evrópu 

(Netsendingum að utan fjölgaði um 60%, 2017). Þetta gefur góða mynd af þeirri aukningu 

sem hefur orðið á netverslun að utan síðustu ár. 
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3.1 Hindranir á íslenska markaðnum 

Rannsóknarsetur verslunarinnar gerði könnun, þar sem rekstraraðilar netverslana voru 

beðnir um að svara því hvaða hindranir stæðu í vegi fyrir vexti íslenskra netverslana. Fram 

kom að Ísland ætti í raun mikið ólært og væri vanþróað í samanburði við nágrannalöndin. 

Lítill innlendur markaður og stuttar vegalengdir hefðu sitt að segja, fólk færi einnig meira 

í búðirnar hér heima í staðinn fyrir að panta og fá sent. Bent var á að ekki væru margar 

vörur sem íslenskar netverslanir bjóða upp á með einhverja sérstöðu í vöruframboði, sem 

hefði auðvitað áhrif (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

Þá sagði þessi hópur að erfitt efnahagsumhverfi með fjármagnshöftum og óstöðuguðu 

gengi hefði neikvæð áhrif á verslun, þar sem virðiskaukaskattur er einnig hærri hér en í 

samkeppnislöndum. Hár flutningskostnaður innanlands og til útlanda hefur einnig áhrif 

(Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

3.1.1 Kostnaður þegar pantað er að utan 

Tollstjóri bendir fólki á að þegar verslað er að utan að þá kosti varan meira hingað komin 

til lands heldur en seljandi segir til um. Það fer svo eftir því hvað verið er að panta hvað 

það er mikið sem leggst á vöruna, þá flutningsgjöld, tollar, skattur og annað. Á vef 

tollstjóra er hægt að setja verð og tegund vöru inn í reiknivél og sjá hversu mikið það eykst 

við að fá hana hingað (Tollurinn, e.d). 

Samkvæmt tollstjóra ákvarðast verð á eftirfarandi hátt: “Tollverð (CIF) = verð vörunnar 

+ flutningskostnaður + tryggingakostnaður + allur annar kostnaður sem leggst á verð 

vörunnar erlendis og á leið til landsins. Gjöld sem greiða þarf við innflutning reiknast af 

tollverði” (Tollurinn, e.d). 

Ísland hefur gert fríverslunarsamning við yfir sextíu ríki, flestir þeirra hafa komið til 

vegna samstarfs EFTA-ríkjanna. Að auki hefur Ísland gert tvíhliða fríverslunarsamninga við 

Evrópusambandið, Færeyjar, Kína og Noreg. Einnig gerði Ísland samning við Danmörku 

varðandi fríverslun til Grænlands. (Evrópuvefurinn, 2013). Þegar verslað er við þessi lönd 

þá gæti tollurinn verið lægri eða jafnvel enginn, en til þess þarf innflytjandi að óska eftir 

fríðindameðferð og sanna uppruna vörunnar. Virðisaukaskatturinn sem leggst á vörur er 

oftast 24%, 11% ef um er að ræða matvæli, önnur en sælgæti og drykkjarvörur, og svo 

bækur, blöð og tímarit (Tollurinn, e.d). 
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3.2 Aðgerðir hér á landi til að örva verslun á fötum og skóm 

Þann 1.janúar 2016 voru tollar af fatnaði og skóm afnumdir og vonast var til að þeir 

myndu skila sér beint til neytenda (Kristjana Birgisdóttir, 2015). Um 64% af þeim fötum 

og skóm sem voru innflutt báru 15% tolla um það leyti sem niðurfellingin tók gildi. Samtök 

verslunar og þjónustu útbjó vísitölu sem ætluð var til að sjá hvort og hversu mikil áhrif 

þessu niðurfelling hafði skilað sér í lækkun á kostnaði fyrir neytendur sem versluðu á 

Íslandi. Eftir fyrstu fjóra mánuðina hafði verð lækkað að meðaltali um 3,9%. Ástæða fyrir 

því að verð lækkaði ekki eins mikið og tollabreytingar gáfu tilefni til, eru meðal annars 

launahækkanir sem voru um 4,8% samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar og annar 

innlendur kostnaður um 0,7% (Samtök verslunar og þjónustu, 2016). Afnám tolla skilar 

sér hins vegar beint til neytenda ef pantað er í gegnum netverslun erlendis frá. 

Sala á fötum og skóm tók svo kipp í nóvember sama ár og var mun betri en salan í sama 

mánuði árið áður. Það má líklega rekja það til Black Friday því margar verslanir höfðu 

útsölu þann dag í nóvember, einnig netútsölur. Talið er að annar stór útsöludagur hefur 

haft áhrif á þessa söluaukningu, ,,Miðnætursprengja Kringlunnar”, sem einnig er haldin í 

nóvember ár hvert. Búðirnar eru flestar farnar að bjóða upp á afslættina í gegnum netsölu 

sína einnig. Á þessum tíma hafði verð lækkað um 3,3% frá sama mánuði árið áður, 

samkvæmt mælingum Hagstofunnar (Árni Sverrir Hafsteinsson, 2016). 

3.2.1 Þrátt fyrir tilraunir  

Áhugavert er að skoða smásöluvísitölu Rannsóknarseturs verslunarinnar frá því í byrjun 

árs 2017. Þar kemur fram að aukning hefur verið í öllum söluflokkum nema fötum og skóm 

þrátt fyrir að verð á fötum hafi til dæmis lækkað um 2,9% frá því í sama mánuði árið áður. 

Á breytilegu verðlagi dróst fataverslun saman um 12,1% (Árni Sverrir Hafsteinsson, 2017). 

Í apríl sama ár heldur salan áfram að dala, sem og fataverslunum að fækka. Velta í 

fataverslun nam 24,3% á breytilegu verðlagi og 12% minnkun í veltu skóverslunar, miðað 

við sama mánuð árið áður (Fataverslun dregst saman um fjórðung, 2017). 

Verðlagseftirlitið fylgist með þróun verðlags til að sjá hvort afnám tolla skili sér til 

neytanda. Samkvæmt Fjármála- og efnahagsráðuneytinu átti afnám tolla á fatnaði að skila 

að meðaltali 13% lækkun á verði á þeim vörum sem áður báru tolla. Alþýðusamband 

Íslands benti hins vegar á að áætlað hafi verið að um 60% vara í vöruflokknum föt og skór 

bæru toll fyrir breytingar. Því má áætla að lækkun verðs ætti að vera um 7,8%. Gengi 

krónunnar hefur einnig styrkst undanfarið og hefði því átt að ýta undir frekari lækkun, 
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verslanir hafa því alls ekki skilað afnáminu að fullu miðað við þetta (Vilmundur Hansen, 

2016). 

3.3 H&M 

Telja má að niðurfelling tolla á fatnaði og skóm hafi haft mikið að segja um þá ákvörðun 

H&M að koma hingað til lands. Verðlag verður eitthvað hærra en gengur og gerist erlendis 

vegna flutningskostnaðar og hlutfallslega lágs verðlags hér á landi en vonast er til að aðrar 

verslanir á Íslandi lækki verð í kjölfarið (Rekja opnun H&M til niðurfellingar tolla, 2016). 

Íslenskar fataverslanir hafa óbeint verið í samkeppni við þessa verslun þar sem 

markaðshlutdeild þeirra er ráðandi og verður áhugavert að sjá hvernig þær takast á við 

þær áskoranir sem fylgja komunni. Talið er að verslunareigendur reyni eftir fremsta megni 

að ná hagstæðari samningum við birgja til að standa betur að vígi, auk þess sem þeir leita 

leiða til að hagræða í rekstri. Hagar hafa til dæmis lokað sjö verslunum á skömmum tíma 

og aðrar verslanir hafa minnkað við sig í fermetrafjölda. (Landsbankinn, 2017). Dæmi eru 

um að Smáralind hefur boðið væntanlegum leigjendum fría leigu til að sporna við 

ónýttum verslunarplássum sem hafa myndast, sér í lagi vegna aukinnar netverslunnar og 

þar með sviptingum á smásölumarkaði (Ókeypis leiga fyrstu mánuðina, 2017). 

Velta Fataverslunar á Íslandi hefur dregist saman eins og fram hefur komið og búist er 

við enn harðari samkeppni með komu H&M og aukinni netverslun. Fataverslun hefur í 

raun aldrei náð sér á strik eftir hrun þrátt fyrir styrkingu krónunnar, auknum kaupmætti 

almennings og niðurfellingu tolla á fatnaði og skóm (Fataverslanir glíma við aukna 

netverslun og komu H&M hingað, 2017). 
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4 Rannsóknin 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort fólk telji að innkoma nýrra aðila 

inn á íslenskan markað hafi áhrif á kaupvenjur þess. Rannsóknarspurningin sem höfundur 

vildi einnig fá svar við er: 

Telur fólk að breyting verði á kaupvenjum á netinu með tilkomu H&M? 

Aðeins er hægt að fara eftir því hvað fólk telur þar sem engin reynsla er komin á 

verslunina hér á landi. Með rannsókninni er einnig verið að kanna hvort fólk velji erlendar 

netverslanir fram yfir þær íslensku og þá hvað annað en hagstætt verð veldur því. Eins er 

áhugavert að athuga hvort fólk kýs frekar að versla í gegnum netið heldur en í 

hefðbundnum verslunum og hvort það nýtir tilboðin sem bjóðast.  

Hér á eftir verður fjallað um mælitækið sem notast var við, framkvæmd 

rannsóknarinnar og að lokum þátttakendur hennar. 

4.1 Mælitæki 

Mælitækið sem stuðst var við var samið af höfundi og samanstendur af 32 spurningum. 

Fyrstu fimm spurningarnar voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, kyn, 

búsetu og fjölda barna á heimili. Síðasta spurningin í þessum kafla var síuspurning þar 

sem þátttakendur áttu að svara því hvort þeir hefðu verslað föt/barnaföt eða skó á netinu. 

Ef ekki að þá var þeim þakkað fyrir þátttöku og könnuninni lokað.  

Í næstu tíu spurningum á eftir var áfram spurt um netverslun. Þátttakendur voru 

annars vegar spurðir hvort þeir hefðu verslað á sig föt í gegnum íslenska og/eða erlenda 

netverslun og hins vegar hvort þeir hefðu verslað barnaföt í gegnum íslenska og/eða 

erlenda netverslun.  Í framhaldi var spurt út í hvaða netverslun þeir notuðu oftar og hve 

langt sé liðið síðan þeir pöntuðu síðast, bæði af erlendri og svo íslenskri netverslun. Ein 

stór spurning um hversu litlu eða miklu máli ákveðnir þættir skipta þegar netverslun er 

valin kom svo í lokin á þessum hluta og þá var notaður 5 punkta Likert kvarði. 

Áfram var spurt um netverslun og þar tilgreindu þátttakendur á 5 punkta Likert kvarða 

hversu ósammála eða sammála þeir væru fullyrðingum sem sneru að netverslunum. Í 

framhaldi voru þátttakendur spurðir hvort þeir héldu að verslun þeirra í gegnum netið 

myndi aukast, standa í stað eða minnka á næstu 12 mánuðum.  
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Síðustu fimm spurningarnar snéru að komu H&M til landsins. Spurt var hversu oft 

þátttakendur hefðu verslað við hana síðastliðna 12 mánuði og hvort þeir ætluðu sér að 

nýta sér verslunina þegar hún væri komin til landsins. Að lokum voru þátttakendur beðnir 

um að taka afstöðu til staðhæfingarinnar um að verslun þeirra í gegnum netið myndi 

minnka með tilkomu H&M. Spurningalistann er hægt að skoða í heild sinni í viðauka í lok 

ritgerðar. 

4.2 Framkvæmd 

Rannsóknin var byggð á megindlegri aðferð þar sem notast var við hentugleikaúrtak. 

Spurningalistinn var settur upp í QuestionPro og deilt í gegnum samskiptamiðilinn 

Facebook. Notast var við forritið SPSS við úrvinnslu gagna og Excel við myndræna 

framsetningu niðurstaðna. 

Höfundur deildi spurningalistanum á sinn persónulega aðgang og fékk fjölskyldu og 

nokkra vini til að deila einnig. Spurningalistanum var einnig deilt inn á tvo hópa á 

Facebook. Fyrsti hópurinn, Beauty tips, inniheldur 34.415 meðlimi, meirihluti konur á 

aldrinum 25 ára og yngri og hinn, Mæðra tips, með 14.484 meðlimum. Fjölmargir eru í 

báðum hópunum. Könnunin var aðgengileg í viku, frá 11.-16. ágúst 2017. 

4.3 Þátttakendur 

Alls voru 460 manns sem kláruðu könnunina. Svör voru talin ófullnægjandi ef aðili hætti í 

miðri könnun eða svaraði ekki neinni spurningu í síðasta liðnum um H&M. Þrjú svör voru 

talin ófullnægjandi og því tekin út. Konur voru í meirihluta eða 409 talsins og karlar 48. 

Flestir voru á aldrinum 20 ára eða yngri, eða tæp 25% og flest svaranna komu af 

Höfuðborgarsvæðinu, eða tæp 71%. Niðurstöður má sjá í töflu 2. 

Í þessum bakgrunnsspurningum þar sem spurt var út í hversu mörg börn væru á 

heimilinu var skiptingin frekar jöfn en 28,7% þátttakenda sögðust ekki vera með barn á 

heimilinu. Það er í takt við aldursskiptinguna, þar sem meirihluti þátttakenda voru í yngsta 

          Tafla 2. Bakgrunnsspurningar. 
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hópnum. Tæp 27% þátttakenda sagðist vera með 1 barn, tæp 26% með 2 börn og tæp 

19% með 3. Í síðustu bakgrunnsspurningunni þar sem spurt var út í það hvort fólk hefði 

pantað föt eða skó í gegnum netverslun kom í ljós að 14,4% svöruðu neitandi, þeim var 

þá þakkað fyrir þátttökuna og þeirra framlagi lokið.  
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5 Niðurstöður 

Á töflum 3 og 4 má sjá niðurstöður úr fjórum spurningum sem sneru að því hvort 

þátttakendur hefðu keypt föt á sjálfan sig í gegnum íslenska og/eða erlenda netverslun 

og svo hvort þeir hefðu keypt barnaföt í gegnum íslenska og/eða erlenda netverslun. Í 

spurningunum sem tengdust barnafatnaði var valmöguleikinn “Á ekki við” fyrir þá sem 

ekki voru með börn á heimilinu. Þar kemur í ljós að mun fleiri hafa verslað erlendis frá á 

sjálfa/n sig, eða 93,8% þátttakenda. Af þeim þátttakendum sem eiga börn var einnig mikill 

munur á því hvort fólk hafði verslað í gegnum íslenska og svo erlenda netverslun. 47% 

þeirra höfðu verslað barnaföt í gegnum erlenda netverslun en einungis 28% í gegnum 

íslenska. 

Tafla 3. Hefur þú verslað föt á sjálfa/n þig í gegnum íslenska/erlenda netverslun? 

 

Tafla 4. Hefur þú verslað barnaföt í gegnum íslenska/erlenda netverslun? 

 

Niðurstöðurnar voru svipaðar þegar spurt var út í það hvort þátttakendur versli meira 

af fötum og skóm á sjálfan sig í gegnum íslenskar eða erlendar netverslanir. Tæp 82% 

þátttakenda sögðust versla meira við erlendar netverslanir þegar kemur að því að versla 

á sjálfa/n sig en einungis 7,5% í gegnum íslenskar netverslanir. 8,5% þátttakenda merkti 

við “Jafn mikið” og 2% við “Á ekki við”. 

Þegar spurt var út í það hvort þátttakendur versli meira af barnafatnaði í gegnum 

íslenskar eða erlendar netverslanir varð niðurstaðan sú að 39,2% sagðist versla meira af 

barnafötum í gegnum erlenda netverslun og einungis tæp 7,2% sagðist versla meira af 

þeim í gegnum íslenska netverslun. Aðrir valmöguleikar voru þeir sömu og hér fyrir ofan. 

48,2% merkti við “Á ekki við” og má rekja þann hóp til þeirra sem áttu ekki börn og þeirra 

sem höfðu ekki verslað barnafatnað í gegnum íslenska eða erlenda netverslun. 
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Á mynd 5 má sjá niðurstöður úr spurningu þar sem spurt var hversu langt síðan 

viðkomandi verslaði fatnað á sjálfa/n sig í gegnum íslenska og svo erlenda netverslun. Þar 

má sjá að rúmlega 72% þátttakenda hefur keypt fatnað á sjálfa/n sig í gegnum erlenda 

netverslun síðastliðna 5 mánuði, þá innan mánaðar eða frá tímabilinu einn og upp í fimm 

mánuði. Einungis tæp 27% hefur keypt föt á sig í gegnum íslenska netverslun síðastliðna 

5 mánuði.  

 

Þegar þátttakendur voru svo spurðir hversu langt var síðan þeir pöntuðu barnafatnað 

af íslenskri og svo erlendri netverslun, að  þá merkti meirihluti við “Á ekki við”. Sjá mynd 

6. Við gefum okkur að á þeim heimilum séu engin börn. En annars voru niðurstöðurnar 

svipaðar þar sem rúmlega 34% hafði verslað barnafatnað í gegnum erlenda netverslun 

síðastliðna fimm mánuði en einungis 13,5% hafði verslað barnafatnað í gegnum íslenska 

netverslun síðastliðna fimm mánuði. 
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Mynd 5. Hvað er langt síðan þú pantaðir föt eða skó á sjálfa/n  
þig í gegnum erlenda/íslenska netverslun. 
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Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina hversu miklu eða litlu máli ákveðnir þættir 

skiptu þegar kæmi að vali á netverslun. Allir þeir þættir sem höfundur spurði út í skiptu 

miklu eða mjög miklu máli hjá meirihluta hópsins. Traust og öryggi þótti skipta hvað mestu 

máli og sá þáttur sem skipti minnsta máli var tímasparnaður. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 

5. 

 

Ýmsar niðurstöður komu í ljós úr þeim staðhæfingum sem snéru að netverslun og 

þátttakendur beðnir um að tilgreina hversu sammála eða ósammála þeir væru þeim. 

 86,8% svarenda voru annað hvort frekar eða mjög sammála staðhæfingunni 
um að þeir myndu mæla með erlendri netverslun við aðra ef þeir hefðu góða 
reynslu af henni. 

 75% svarenda höfðu annað hvort enga skoðun eða voru frekar eða mjög 
ósammála staðhæfingunni um að þeir versluðu meira af barnafötum í gegnum 
erlenda netverslun heldur en fatnað á sjálfa/n sig. Tæp 30% af þessum hópi á 
engin börn.  

 Ég skrái mig á póstlista hjá erlendum netverslunum til þess að fylgjast með 
tilboðum. Tæp 41% svarenda voru frekar eða mjög ósammála þessari 
staðhæfingu og tæp 21% höfðu enga skoðun. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Minna en mánuður

1-5 mánuðir

6-12 mánuðir

Lengra síðan

Á ekki við

Verslun barnafatnaðar

Erlendar netverslanir Íslenskar netverslanir

Mynd 6. Hvað er langt síðan þú pantaði barnaföt/eða skó 
 í gegnum erlenda/íslenska netverslun. 

 Tafla 5. Þættir sem skipta máli þegar kemur að því að velja netverslun 
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 Tæp 53% svarenda sögðust vera frekar eða mjög sammála staðhæfingunni um 
að þeir nýti tilboðin sem bjóðast hjá erlendum netverslunum. 

 Ég á það til að kaupa meira en ég ætla mér þegar ég nýti tilboðin á erlendum 
netverslunum. 45,3% svarenda sagðist vera frekar eða mjög sammála þessari 
staðhæfingu á meðan rúmlega 25% hafði enga skoðun. 

 57,6% svarenda var frekar eða mjög sammála staðhæfingunni um að úrvalið á 
börnin væri meira í erlendum netverslunum. 

 85% svarenda sögðust vera frekar eða mjög sammála staðhæfingunni um að 
úrvalið væri betra í erlendum netverslunum þegar þeir versluðu á sjálfa/n sig. 

 Ég kíki oft í verslanir hér heima til að skoða vörur og númer en fer svo heim og 
panta að utan. Hlutfall þeirra svarenda sem voru frekar eða mjög sammála 
þessari staðhæfingu voru rúmlega 29%. 26,8% svarenda höfðu enga skoðun og 
um 44% svarenda var frekar eða mjög ósammála þessari staðhæfingu. 

 Þegar ég versla föt/barnaföt og skó hér heima fer ég frekar í búðirnar heldur 
en að panta í gegnum netið. Hlutfall þeirra þátttakenda sem var frekar eða 
mjög sammála þessari staðhæfingu var 48,5%. 

 

Á mynd 7 má sjá niðurstöðu úr staðhæfingu sem snýr að aukningu á verslun við 

erlendar og íslenskar netverslanir á næstu 12 mánuðum. 

Mynd 7. Ég tel að á næstu 12 mánuðum muni verslun mín í  
gegnum íslenskar/erlendar netverslanir aukast, standa í stað eða minnka. 

Sjá má að einungis tæp 11% þátttakenda telur að verslun þeirra við íslenskar 

netverslanir muni aukast á næstu 12 mánuðum á meðan tæp 34% segjast halda að 

netverslun þeirra við erlendar netverslanir muni aukast. Meirihluti þátttakenda telja hins 

vegar að netverslun þeirra muni standa í stað næstu 12 mánuði. Tæp 59% þátttakenda 

telur að verslun þeirra við erlenda netverslun muni standa í stað og 64,5% þátttakenda 
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telur að verslun þeirra við íslenska netverslun muni standa í stað. Það voru svo tæp 25% 

þátttakenda sem segjast halda að þeir muni minnka íslenska netverslun á meðan þetta 

hlutfall er 7,5% þegar talað er um erlenda netverslun. 

5.1.1 H&M niðurstöður 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu oft þeir hefðu verslað í H&M síðastliðna 12 

mánuði. Mikill meirihluti, eða 40,5% svarenda, sagðist hafa verslað þrisvar eða oftar við 

verslunarkeðjuna og 19,6% þeirra höfðu verslað tvisvar við hana á síðastliðnum 12 

mánuðum. Mynd 8 sýnir niðurstöðurnar betur. 

 

 

Mynd 8. Verslun við H&M síðastliðna 12 mánuði. 

Tvær staðhæfingar sem snéru að því hvort viðkomandi ætlar sér að nýta H&M hér á 

landi kom í framhaldi. Annars vegar var staðhæfing sem sneri að verslun á fatnaði á 

sjálfa/n sig og hins vegar barnafatnaði. Sjá niðurstöður á mynd 9. Niðurstöður voru mjög 

svipaðar í báðum tilfellum. Yfir 50% þátttakenda voru mjög sammála eða frekar sammála 

báðum staðhæfingunum. 
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Mynd 9. Ætlar viðkomandi að nýta sér H&M hér á landi til að kaupa barnaföt/föt á sjálfa/n sig 
 

Í síðustu tveimur spurningunum í þessari rannsókn vildi höfundur kanna hvort 

þátttakendur teldu að innkoma H&M hefði áhrif á verslun þeirra á netinu. En niðurstður 

má sjá í mynd 10. 

 

 

Mynd 10. Ég tel að innkoma H&M inn á markaðinn verði til þess að ég versli minna af 
fötum/barnafötum og skóm á sjálfa/n mig í gegnum erlendar netverslanir. 

 

Staðhæfingarnar sneru annars vegar að verslun á sjálfan sig og hins vegar verslun á 

barnafötum. Meirihluti þátttakenda höfðu enga skoðun á þessari fullyrðingu þar sem 41% 

merkti við “hvorki né” þegar átt var við verslun á sjálfa/n sig og tæp 50% merkti við það 
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sama þegar spurt var út í verslun á barnafötum. Um 17,5% spáði því að verslun á sjálfa/n 

sig í gegnum netið myndi minnka með innkomu H&M með því að vera mjög sammála eða 

frekar sammála staðhæfingunni og um 20% spáði því sama með verslun barnafatnaðar. 
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6 Umræður 

Niðurstöður gefa til kynna að nýlegar rannsóknir, m.a. sú sem að Gallup(2017) stóð fyrir 

nú í byrjun árs 2017, dragi fram rétta mynd af netverslun Íslendinga þar sem verslun í 

gegnum netið erlendis frá er meiri en hérlendis. Höfundur tekur einnig undir niðurstöðu 

könnunar Rannsóknarseturs verslunarinnar þar sem fram kom að Ísland ætti í raun mikið 

ólært og væri vanþróað í samanburði við nágrannalöndin (Stefán Kalmansson og Emil B. 

Karlsson, 2015). 

Meirihluti svarenda segist kaupa meira magn fatnaðar á sig í gegnum erlenda 

netverslun og það líður styttri tími á milli pantana þaðan, bæði þegar pantað er á sjálfa/n 

sig og á börnin.  

Rúmlega helmingur svarenda sögðust nýta sér afslættina sem bjóðast hjá erlendum 

netverslunum þrátt fyrir að meirihluti sagðist svo ekki skrá sig á póstlista til þess að fylgjast 

með tilboðum. Þar geta samfélagsmiðlar spilað inn í meðal annars. 

Rúmlega 45% þátttakenda segist oft kaupa meira af erlendum netverslunum en þeir 

ætla sér þegar það eru tilboð í gangi. Spurning hvort hér séu tækifæri fyrir íslenska 

verslunareigendur. Væri hægt að hafa fleiri tilboðsdaga í gegnum netverslanir í von um 

að þeir skili árangri og auki verslun á fatnaði í landinu. Það eru til dæmi um að verslanir 

gefi viðskiptavinum afslátt af fyrstu kaupum ef þeir gerast meðlimir á heimasíðum þeirra. 

Hérna er verslunin að reyna að fá fólk til að byrja að versla, eftir fyrstu kaup sér það jafnvel 

hvað þetta ferlið er auðvelt og ákveður að versla aftur við sömu verslun þar sem traustið 

er þá þegar til staðar. 

Markmið þessarar ritgerðar var að sjá hvort fólk telur að innkoma nýrra aðila inn á 

markaðinn hafi áhrif á kaupvenjur þeirra á netinu. Miðað við niðurstöðu úr 

staðhæfingunni hér að ofan þar sem þátttakendur voru beðnir um að mynda sér skoðun 

á því hvort H&M innkoman muni draga úr verslun þeirra við erlendar netverslanir, kom í 

ljós að mikill minnihluti telur að sú verði raunin. Niðurstöður sýna einnig að mun fleiri 

ákveða að fara í búðirnar hér á landi frekar en að versla við íslenskar netverslanir líkt og 

Rannsóknarsetur verslunarinnar komst að (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015).  

Ef það er staðreyndin og fólk heldur samt sem áður áfram að auka verslun erlendis frá í 

gegnum netið að þá er orðið tímabært fyrir verslanir hér á landi að bregðast við með 

einhverjum hætti.  
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Samkvæmt rannsókn vega þættirnir öryggi og traust meira en verðið sjálft og 

þátttakendur telja þægindi og upplýsingagjöf jafn mikilvæga og verðið á vörunni. Ætti 

aðalmarkmið verslana kannski að snúast um góða heimasíðu og netverslun. Ef svo er 

raunin og verslanir ákveða að fara í sókn með gerð netverslunar er mikilvægt fyrir þær að 

hafa þá þætti að leiðarljósi sem skipta kaupendur miklu máli. Svo er bara spurning hvort 

og hvernig hægt er að veita hagstætt verð. 

Niðurstöður úr rannsóknarspurningunni sem sneri að komu H&M til landsins komu 

höfundi ekki mikið á óvart. Höfundur telur að þegar fólk er komið upp á lagið með að 

panta í gegnum netið erlendis frá heldur það áfram að gera það, sama hvaða framboð af 

búðum eru á landinu. En aftur á móti ætla yfir 50% þátttakenda að versla bæði föt á 

sjálfa/n sig og börnin í H&M hér á landi þrátt fyrir að versla mikið af netverslunum að 

utan. Annar stór hluti var ekki búinn að mynda sér skoðun á því. Þar af leiðandi ættu 

íslenskar verslanir að vera smeykar og byrja að vinna hörðum höndum að uppbyggingu.  

6.1 Takmarkanir og tillögur 

Ekki er hægt að segja að niðurstöður endurspegli mat allra Íslendinga sem versla á netinu 

þar sem um hentugleikaúrtak var að ræða en þær gefa ágætis hugmynd um stöðu 

netverslunar á fatnaði hér á landi. Svo er bara að bíða og sjá hvaða áhrif H&M mun hafa 

til lengri tíma litið. 

Þegar horft er til baka hefði höfundur mátt hafa könnunina aðeins styttri. Það voru 

staðhæfingar sem hefði mátt sleppa og jafnvel hefði þurft að taka barnaföt fyrir alveg sér 

þar sem efnið er það viðamikið og erfitt getur verið að kanna verslun á þeim ef mikill hluti 

þátttakenda á ekki barn. En aftur, þetta gefur einhverja hugmynd um stöðu mála. 

Áhugavert væri að kafa dýpra í netverslanir hérlendis og athuga hvað fólki finnst 

ábótavant í þeim efnum. Höfundur veit að upplýsingar og myndskeið á Asos.com, fata- og 

skóverslun á netinu, eru með besta móti enda sífellt fleiri farnir að panta sér föt þaðan. 

Íslandspóstur talar um að fólk panti mest af fötum að utan og að Asos sé önnur af 

vinsælustu verslununum (Haraldur Guðmundsson, 2017). Hvað gætu verslanir hér á landi 

gert sem að Asos er að gera svo vel?. 

 Það er allavega óhætt að segja að fróðlegt verður að sjá hvað framtíð íslenskra 

fataverslana ber í skauti sér. 
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Viðauki 1 

Bakgrunnsspurningar 

* Hvert er þitt kyn?  
Kona 
Karl 

   
* Á hvaða aldursbili ert þú?  
20 ára eða yngri 
21- 25 
26- 30 
31- 35 
36- 40 
41- 45 
46- 50 
51- 55 
56- 60 
Eldri en 60 ára 

           
* Hversu mörg börn búa á heimilinu?  
0 
1 
2 
3 eða fleiri 

      
* Hvar á landinu býrðu? Þú mátt merkja við þitt póstnúmer 
   
 -- Select -- 
    
* Hefur þú verslað skó eða föt í gegnum netið?  
Já 

Nei 

Við höldum áfram að spurja um netverslun. Ef það eru engin börn inn 
á heimilinu að þá merkir þú við "Á ekki við" þar sem spurt er um kaup 
á barnafötum. 
Hefur þú verslað föt eða skó á sjálfa/n þig í gegnum íslenska netverslun? 
Já  
Nei 

   
Hefur þú verslað föt eða skó á sjálfa/n þig í gegnum erlenda netverslun? 
Já  
Nei 

   
Hefur þú verslað barnaföt í gegnum íslenska netverslun? 
Já 
Nei 
Á ekki við 

    
Hefur þú verslað barnaföt í gegnum erlenda netverslun? 
Já 
Nei 
Á ekki við 

    
Hvort verslar þú meira af fötum og skóm á sjálfa/n þig í gegnum íslenskar 
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eða erlendar netverslanir? 
Íslenskar  
Erlendar  
Jafn mikið  
Á ekki við 

      
Hvort verslar þú meira af barnafötum í gegnum íslenskar eða erlendar 
netverslanir 
Íslenskar  
Erlendar  
Jafn mikið  
Á ekki við 

     
Hvað er langt síðan þú pantaðir föt eða skó á sjálfa/n þig í gegnum íslenska 
netverslun? 
Minna en mánuður  
1-5 mánuðir 
6-12 mánuðir  
Lengra síðan 

     
Hvað er langt síðan þú pantaðir föt eða skó á sjálfa/n þig í gegnum erlenda 
netverslun? 
Minna en mánuður  
1-5 mánuðir 
6-12 mánuðir  
Lengra síðan 

     
Hvað er langt síðan þú pantaðir barnaföt eða skó í gegnum íslenska 
netverslun? 
Minna en mánuður  
1-5 mánuðir 
6-12 mánuðir 
Lengra síðan 
Á ekki við 

      
Hvað er langt síðan þú pantaðir barnaföt eða skó í gegnum erlenda 
netverslun? 
Minna en mánuður  
1-5 mánuðir 
6-12 mánuðir  
Lengra síðan 

Á ekki við 

      
Hversu litlu eða miklu máli skipta eftirfarandi þættir þegar kemur að vali á 
netverslun? 
                             Mjög litlu   Litlu   Hvorki né   Miklu   Mjög miklu 
 
Traust  
Verð  
Vöruúrval 
Þægindi 
Tímasparnaður  
Öryggi 
Upplýsingagjöf 
 

Hér á eftir koma nokkrar staðhæfingar sem þú ert beðin/n um að 
tilgreina hversu sammála eða ósammála þú ert 

Ef ég hef góða reynslu af erlendri netverslun bendi ég öðrum á að prófa 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
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Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég versla meira af barnafötum í gegnum erlendar netverslanir heldur en föt 
eða skó á sjálfa/n mig 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég skrái mig á póstlista hjá erlendum netverslunum til þess að fylgjast með 
tilboðum 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég nýti tilboðin sem bjóðast hjá erlendum netverslunum 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég á það til að kaupa meira en ég ætla mér þegar ég nýti tilboðin á 
erlendum netverslunum 
Mjög sammála 
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 
 

Mér finnst úrvalið á börnin meira á erlendum netverslunum heldur en í 
netverslunum hérna heima 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 
 

Mér finnst úrvalið á sjálfa mig meira á erlendum netverslunum heldur en í 
netverslunum hér heima 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 
 

Ég kíki oft í verslanir hér heima til að skoða vörur og númer en fer svo heim 
og panta að utan 
Mjög sammála  
Frekar sammála  

Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 
 

Þegar ég versla föt/barnaföt og skó hér heima fer ég frekar í búðirnar 
heldur en að panta í gegnum netið 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
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Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

       
Ég tel að á næstu 12 mánuðum muni verslun mín í gegnum erlendar 
netverslanir með föt/barnaföt og skó 
Aukast  
Standa í stað  
Minnka 

    
Ég tel að á næstu 12 mánuðum muni verslun mín í gegnum íslenskar 
netverslanir með föt/barnaföt og skó 
Aukast  
Standa í stað  
Minnka 
 

Að lokum koma spurningar sem snúa að komu H&M til landsins. 
Hversu oft hefur þú verslað við H&M síðastliðna 12 mánuði? 
Aldrei 
Einu sinni  
Tvisvar 
Þrisvar eða oftar 

     
Ég á eftir að nýta mér H&M til að kaupa föt á sjálfa/n mig þegar búðin hefur 
verið opnuð hér á landi 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég á eftir að nýta mér H&M til að kaupa barnaföt þegar búðin hefur verið 
opnuð hér á landi 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
Ég tel að innkoma H&M inn á markaðinn verði til þess að ég versli minna af 
fötum og skóm á sjálfa/n mig í gegnum erlendar netverslanir 
Mjög sammála  
Frekar sammála 
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

    
Ég tel að innkoma H&M inn á markaðinn verði til þess að ég versli minna af 
barnafötum og skóm í gegnum erlendar netverslanir 
Mjög sammála  
Frekar sammála  
Hvorki né 
Frekar ósammála  
Mjög ósammála 

      
       

      


