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Útdráttur 

Vefverslunum hefur fjölgað umtalsvert síðustu ár. Mikilvægt er að fyrirtæki missi ekki af lestinni 

og þar eru íþróttavöruverslanir ekki undanskildar. Neytendur nota internetið sífellt til að leita að 

og bera saman vörur og margir hverjir ljúka einnig kaupunum á netinu. 

Rannsóknarverkefni þetta leitast við að lýsa því og greina hvaða áhrif vefverslun hefur á 

kauphegðun í íþróttavörubransanum og hvaða þættir spila þar stórt hlutverk. 

Framkvæmdar voru tvær rannsóknir. Annars vegar megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var 

lagður fyrir á netinu og hins vegar eigindleg rannsókn þar sem rannsakendur tóku viðtöl við 

stjórnendur íþróttavöruverslana. Stjórnendurnir svöruðu fyrir verslanirnar Hreysti, Sportvörur, Jóa 

útherja og Fjallakofann. Þessar verslanir voru valdar vegna þess hve ólíkar vörur þær selja þrátt 

fyrir að eiga það sameiginlegt að selja allar íþróttavörur. 

Helstu niðurstöður staðfestu grun rannsakenda um aukið vægi vefverslana í nútímasamfélagi og 

hversu mikið þær hafa verið notaðar af neytendum. Í megindlegri rannsókn verkefnisins var stór 

hluti þátttakenda á því að þeir myndu auka viðskipti sín í gegnum vefverslun á næstu fimm árum. 

Í eigindlegri rannsókn verkefnisins kom fram að vefverslun hefur aukist mikið undanfarin ár. 

Viðmælendur töldu líklegt að hlutfall sölu vefverslana af heildarsölu muni koma til með að aukast 

á komandi árum. Þrátt fyrir mikla aukningu í vefverslun staðfestu viðmælendur þó að langstærsti 

hluti sölunnar fari ennþá fram í sjálfri versluninni, eins og búast mátti við. Einnig kom fram að 

vefverslanir eru mikið nýttar sem upplýsingaveita og stuðningur við kaup í verslun. 

 

 

Lykilorð: Vefverslanir, kauphegðun, íþróttavörur, kaupákvörðun, vefsíður, verslanir. 

 



Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BSc gráðu í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Verkefnið var unnið á vorönn 2018 af Jónatan Jónatanssyni og Kristjáni Má Ólafs. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Hugi Sævarsson og kunnum við honum bestu þakkir fyrir veitta 

aðstoð og leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Þá viljum við þakka feðrum okkar, Jónatan Ólafssyni 

og Þorsteini Ólafs, fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Að lokum viljum við þakka þeim viðmælendum 

sem gáfu sér tíma til að svara spurningum okkar er vörðuðu reynslu þeirra af vefverslun. 

 

Reykjavík, 21. maí 2018 

Jónatan Jónatansson 

Kristján Már Ólafs 

  



Efnisyfirlit 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 1 

2. Fræðikafli ............................................................................................................................... 3 

2.1. Vefverslun ....................................................................................................................... 3 

2.1.1. Almennt um vefverslun............................................................................................. 3 

2.1.2. Saga vefverslunar ...................................................................................................... 5 

2.1.3. Tegundir vefverslana ................................................................................................ 5 

2.1.4. Framtíð vefverslana .................................................................................................. 7 

2.2. Kauphegðun .................................................................................................................... 8 

2.2.1. Almennt um kauphegðun .......................................................................................... 8 

2.2.2. Þættir kauphegðunar ................................................................................................. 8 

2.2.3. Þarfapýramídi Maslows .......................................................................................... 10 

2.2.4. Kaupákvörðunarferlið ............................................................................................. 12 

2.3. Íþróttavörur .................................................................................................................. 16 

2.3.1. Áþreifanleiki ........................................................................................................... 16 

2.3.2. Samkvæmni............................................................................................................. 16 

2.3.3. Aðskilnaður ............................................................................................................. 17 

3. Rannsókn 1 ........................................................................................................................... 18 

3.1. Aðferð ............................................................................................................................ 18 

3.1.1. Þátttakendur ............................................................................................................ 18 

3.1.2. Mælitæki ................................................................................................................. 18 

3.1.3. Framkvæmd og úrvinnsla ....................................................................................... 20 

4. Rannsókn 2 ........................................................................................................................... 21 

4.1. Aðferð ............................................................................................................................ 21 

4.1.1. Þátttakendur ............................................................................................................ 21 



4.1.2. Mælitæki ................................................................................................................. 21 

4.1.3. Framkvæmd og úrvinnsla ....................................................................................... 22 

5. Niðurstöður .......................................................................................................................... 23 

5.1. Niðurstöður vefkönnunar ............................................................................................ 23 

5.1.1. Krosskeyrslur .......................................................................................................... 32 

5.2. Niðurstöður viðtala ...................................................................................................... 33 

6. Umræður .............................................................................................................................. 36 

6.1. Vefkönnun ..................................................................................................................... 36 

6.2. Viðtöl ............................................................................................................................. 37 

6.3. Takmarkanir................................................................................................................. 39 

6.4. Framtíðarrannsóknir ................................................................................................... 40 

7. Lokaorð................................................................................................................................. 42 

Heimildaskrá ............................................................................................................................... 43 

Viðauki A: Spurningalisti úr megindlegri rannsókn ............................................................... 48 

Viðauki B: Spurningalisti úr eigindlegri rannsókn ................................................................. 52 

Viðauki C: Svör þátttakenda úr eigindlegri rannsókn ............................................................ 54 

Viðtal við Gunnar Emil Eggertsson, sölustjóra Hreysti ............................................................ 54 

Viðtal við Árna Friðberg Helgason, markaðsstjóra Sportvara .................................................. 60 

Viðtal við Valdimar P. Magnússon, eiganda Jóa útherja .......................................................... 65 

Viðtal við Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóra Fjallakofans................................................ 69 

 

  



Myndayfirlit 

Mynd 1: Fjöldi árlegra kaupenda á netinu í milljörðum talið ........................................................ 4 

Mynd 2: Tegundir vefverslana ....................................................................................................... 7 

Mynd 3: Þarfapýramídi Maslows ................................................................................................. 11 

Mynd 4: Kaupákvörðunarferlið ................................................................................................... 12 

Mynd 5: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hefur þú keypt vöru eða þjónustu í vefverslun?" 23 

Mynd 6: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hefur þú keypt íþróttavöru?" .............................. 24 

Mynd 7: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í innlendri eða 

erlendri vefverslun?" ..................................................................................................................... 25 

Mynd 8: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í 

verslun fremur en í vefverslun?" ................................................................................................... 26 

Mynd 9: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í 

vefverslun fremur en í verslun?" ................................................................................................... 27 

Mynd 10: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hversu mikið eða lítið telur þú að þú munir auka 

viðskipti þín í gegnum vefverslun á næstu 5 árum?" .................................................................... 28 

Mynd 11: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hversu oft í viku, að jafnaði, stundar þú 

líkamsrækt?" ................................................................................................................................. 29 

Mynd 12: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur 

lokið?" ........................................................................................................................................... 29 

Mynd 13: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvað af eftirtöldu á best við um þig?" .............. 30 

Mynd 14: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Í hvaða landshluta býrð þú?" ............................. 30 

Mynd 15: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvert er kyn þitt?" ............................................. 31 

Mynd 16: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er aldur þinn?" .......................................... 31 

Mynd 17: Svör þátttakenda eftir kyni við spurningunni ,,Hversu mikið eða lítið telur þú að þú 

munir auka viðskipti þín í gegnum vefverslun á næstu 5 árum?" ................................................. 32 

Mynd 18: Svör þátttakenda eftir aldri við spurningunni ,,Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í 

innlendri eða erlendri vefverslun?" ............................................................................................... 33 

 

  



Töfluyfirlit 

Tafla 1: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 A ............................................................................... 34 

Tafla 2: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 B................................................................................ 35 

Tafla 3: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 C................................................................................ 35 

  



1 
 

1. Inngangur 

Árið 2016 höfðu um 98,2% Íslendinga aðgang að interneti samkvæmt tölum frá leyniþjónustu 

Bandaríkjanna. Á sama tímapunkti voru íbúar á Íslandi um 330.000 talsins. (Central Intelligence 

Agency, 2017) Það gefur okkur þær upplýsingar að um 324.000 Íslendingar hafi haft aðgang að 

interneti það ár. Stór hluti neytenda er á internetinu á degi hverjum. Mörg fyrirtæki hafa því séð 

tækifæri í að nálgast þessa neytendur með því að opna vefverslanir.  

Vefverslun er skilgreind sem vefsíða eða vettvangur þar sem vara eða þjónusta er seld í 

gegnum internetið. Á síðustu árum hefur notkun slíkra verslana aukist og hefur aukningin haldist 

í hendur við aukna tæknivæðingu í heiminum. (Chen og Teng, 2013) Vefverslun er viðskiptaform 

þar sem persónuleg samskipti seljenda og kaupenda eru í lágmarki. Söluaðilar treysta á 

ópersónulega rafræna þjónustu til að gegna sínu hlutverki. Kaupandi getur almennt átt viðskipti í 

gegnum vefverslun óháð opnunartíma verslunar. (Jarvenpaa, Tractinsky og Saarinen, 1999) Með 

því að notast við stafrænar leiðir til markaðssetningar og þannig losna undan ytri þáttum á borð 

við staðsetningu geta fyrirtæki náð til stærri og breiðari hóps neytenda. Fyrirtæki geta þá einnig 

sett upp vefverslanir samhliða stafrænum markaðssetningum til að gera neytendum kleift að klára 

kaup sín alfarið á internetinu. (Ryan, 2016) 

Íþróttavörur eru skilgreindar sem vörur sem notaðar eru samhliða íþróttaiðkun. (,,Sporting 

goods”, e.d.) Þar má nefna ýmsan búnað á borð við tæki, fatnað, fæðubótarefni og aðrar vörur sem 

tengjast íþróttaiðkun á beinan hátt. Sem dæmi má nefna íþróttaúr, fótboltaskó, steinefnablöndur 

fyrir úthaldsíþróttir og kalk sem eykur grip í kraftlyftingum. Sumar verslanir sérhæfa sig beinlínis 

í sölu íþróttavara, annað hvort í tengslum við ákveðna íþrótt eða íþróttir almennt. Einnig eru margar 

alhliða verslanir sem selja íþróttavörur í bland við aðrar almennar vörur. Dæmi um íslenskar 

verslanir eru Örninn Golfverslun, íþróttavöruverslunin Hreysti og Hagkaup. Þess má geta að allar 

þessar verslanir halda úti vefverslun samhliða því að vera með hefðbundna verslun. Markaður þar 

sem samskonar eða svipaðar vörur eru seldar til kaupenda kallast iðnaður eða geiri. Verslanir geta 

ákveðið að starfa í ákveðnum geira til þess að herja á tilgreindan markað með það að markmiði að 

ná samkeppnisforskoti. (Pitts, Fielding og Miller, 1994)  

Höfundar þessa verkefnis telja mikilvægt að fjallað sé um vefverslun og áhrif hennar sökum 

þess hve veigamikill hluti markaðssetningar og viðskipta fer fram á internetinu, samanborið við 

fyrri tíma. Internetið er tiltölulega nýr vettvangur fyrir samskipti af þessu tagi og höfundum þykir 

líklegt að þau komi einungis til með að aukast í framtíðinni. (Ryan, 2016) 
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Fyrri hluti ritgerðarinnar verður fræðilegur. Fjallað verður um vefverslanir, kauphegðun 

neytenda og íþróttavörur. Skilgreiningum þessara hugtaka verður gerð skil. Seinni hluti 

ritgerðarinnar verður rannsóknarhluti. Sá hluti skiptist í aðferð, niðurstöður og umræður. Skýrt 

verður frá hvernig rannsóknin var byggð upp og hvaða upplýsingum var leitað eftir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða jafnframt kynntar og þær ræddar nánar í umræðukafla. 

Höfundar hafa báðir stundað íþróttir alla sína tíð. Það lá því í augum uppi að efni 

rannsóknarinnar ætti að tengjast íþróttum að einhverju leyti. Höfundar hafa jafnframt mikinn áhuga 

á markaðsfræði. Vefverslanir hafa á síðustu árum orðið algengari en áður og vakti það áhuga 

höfunda að rannsaka slíkt verslunarform. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því:  

 

,,Hver eru áhrif vefverslunar á kauphegðun á íþróttavörum?” 

 

Verkefnið er byggt upp á þann hátt að kafli tvö er fræðikafli. Í honum verður gerð grein fyrir 

hvað felst í hugtökunum vefverslun, kauphegðun og íþróttavörur. Kafli þrjú inniheldur fyrri 

rannsókn verkefnisins. Sú rannsókn var með megindlegu sniði þar sem vefkönnun var lögð fyrir 

þátttakendur. Kafli fjögur inniheldur seinni rannsókn verkefnisins. Sú rannsókn var með 

eigindlegu sniði þar sem spurningalisti var lagður fyrir valda sérfræðinga á markaði íþróttavara á 

Íslandi. Kafli fimm er niðurstöðukafli þar sem farið verður yfir helstu niðurstöður úr rannsóknum 

verkefnisins. Kafli sex er umræðukafli en þar verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknanna 

og þær bornar saman við aðrar rannsóknir og fræðigreinar. Kafli sjö inniheldur lokaorð 

rannsakenda. 
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2. Fræðikafli 

2.1. Vefverslun 

2.1.1. Almennt um vefverslun 

Vefverslun er skilgreind sem vefsíða eða vettvangur þar sem vara eða þjónusta er seld í gegnum 

internetið (Chen og Teng, 2013). Slík viðskipti geta ýmist verið á milli tveggja eða fleiri 

einstaklinga, tveggja eða fleiri fyrirtækja eða milli einstaklings og fyrirtækis. Ólíkt hefðbundinni 

verslun hafa vefverslanir almennt ekki sérstakan opnunartíma. Neytandi getur því átt viðskipti í 

gegnum vefverslun allan sólarhringinn. (Jarvenpaa, Tractinsky og Saarinen, 1999). Úrvinnsla og 

afhending á vöru eða þjónustu getur hins vegar verið háð opnunartíma söluaðila. Það á þó almennt 

ekki við þegar um er að ræða vörur sem eru afhentar í gegnum vefinn. Dæmi um slíkar vörur eru 

forrit og rafbækur. (Coppel, 2000)  

 

2.1.1.1. Umtal 

Þegar einstaklingar íhuga hvaða vörur skuli kaupa og af hverjum hefur umtal (e. word of mouth) 

mikið að segja. Áður en samfélagsmiðlar komu til sögunnar höfðu neytendur samband við vini og 

fjölskyldu og deildu upplifun sinni af hinum ýmsu vörum eða söluaðilum. Söluaðilar sem höfðu 

gott orðspor fengu því oft fleiri og nýja viðskiptavini út frá slíku umtali. Á síðustu árum hafa 

samfélagsmiðlar haft aukið vægi varðandi frá hvaða vefverslunum neytendur versla. Umtal á 

samfélagsmiðlum berst hraðar á milli manna en í samræðum utan þeirra. Jafnframt er auðveldara 

fyrir neytendur að nálgast upplýsingar um reynslu annarra neytenda af viðskiptum við tiltekinn 

aðila. Neytendur eru því ekki háðir því að vinir eða fjölskyldumeðlimir þeirra hafi áður átt viðskipti 

við þann aðila. (Ryan, 2015) Samfélagsmiðlar hafa í þessu samhengi þau áhrif að mynda traust 

eða vantraust neytenda við söluaðila eða ákveðna vöru. Van der Heijden og Verhagen komust að 

því í rannsókn sinni frá árinu 2004 að traust væri einn af sjö þáttum sem neytendur leituðust eftir 

við að greina góða vefverslun frá slæmri. Hinir sex þættirnir sem um ræðir eru nytsemi, ánægja, 

notendavæni, stíll, þekking og lok viðskipta. (Van der Heijden og Verhagen, 2004) Þá leitast 

neytendur jafnframt eftir fjórum viðbótarþáttum til að meta vefverslanir og ánægju við notkun 

þeirra en það eru þægindi á netinu, vöruúrval, hönnun síðunnar og örugg greiðsla. (Szymanski og 

Hise, 2000) 
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2.1.1.2. Kaup á netinu  

Árið 2016 höfðu um 3,4 milljarðar manna aðgang að internetinu. Það gerir um 45,8% af 

heildarfólksfjölda jarðarinnar. (World Bank, 2018) Samkvæmt þýska 

markaðsrannsóknarfyrirtækinu Statista keyptu rúmlega einn og hálfur milljarður manna vöru eða 

þjónustu í gegnum vefverslun það ár. Á milli 44 og 45% notenda internetsins nýttu sér því 

vefverslun við kaup á vöru eða þjónustu árið 2016. Statista gerir einnig ráð fyrir að fjöldi manna 

sem notfæra sér vefverslun muni aukast á komandi árum. Fyrirtækið spáir því að árið 2020 muni 

rúmlega tveir milljarðar manna kaupa vöru eða þjónustu í gegnum vefverslun. (Statista, 2018) 

 

 

Mynd 1: Fjöldi árlegra kaupenda á netinu í milljörðum talið 

 

2.1.1.3. Alþjóðavæðing 

Alþjóðavæðing (e. Globalization) vísar til frjáls flæðis vöru, þjónustu, fjármagns og fólks á milli 

landa eða svæða. (Hitt, Black og Porter, 2017) Tækninýjungar á seinni hluta 20. aldar og það sem 

af er á þessari öld hafa gert neytendum kleift að nálgast vörur og þjónustu með skjótum hætti út 

um allan heim. Neytendur geta borið saman verð og gæði vara og þjónustu á mismunandi stöðum 

í heiminum og gengið frá kaupum og sölum í gegnum vefverslun. (Katawetawaraks og Wang, 

2011) 
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 Fyrirtæki geta að sama skapi nýtt sér vefverslanir og þær tækninýjungar sem hafa komið 

fram síðustu áratugi við val á birgjum. Með samanburði milli birgja geta fyrirtæki lágmarkað 

kostnað sinn sem getur skilað sér í betri afkomu eða lægra verði til lokaneytenda. (Katawetawaraks 

og Wang, 2011) 

 

2.1.2. Saga vefverslunar 

Uppruna vefverslunar má rekja beint aftur til ársins 1979. Enski frumkvöðullinn Michael Aldrich 

var á göngu með konu sinni þegar hann fór að hugleiða leið til að forðast hinar leiðinlegu vikulegu 

búðarferðir. Aldrich datt í hug að tengja saman sjónvarp og tölvu, sem gat unnið upplýsingar í 

rauntíma, í gegnum símalínu. Með þessu móti var Aldrich búinn að finna leið til að senda 

upplýsingar í rauntíma á milli tækja. (Aldrich, 2011) Hugmynd Aldrich um að geta keypt vörur að 

heiman varð loks að veruleika árið 1984. Hin 72 ára gamla Jane Snowball var fyrst til að nýta sér 

þetta nýja viðskiptaform þegar hún keypti vörur frá matvöruversluninni Tesco þar sem hún sat 

fyrir framan sjónvarpið heima hjá sér. (Dan, 2014) 

 Almenningur fékk aðgang að internetinu á seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar. Árið 

1990 gaf enski verkfræðingurinn og tölvunarfræðingurinn Tim-Berners Lee út fyrsta netvafrann, 

WorldWideWeb. Þetta opnaði fyrir aðgengi að vefverslunum. Um áratug eftir að Jane Snowball 

keypti vörur fyrir framan sjónvarpið heima hjá sér gat almenningur keypt vörur í gegnum 

vefverslanir. (Cohen-Almagor, 2011) Almenningur hafði þó áhyggjur af öryggi þess að greiða fyrir 

vörur i gegnum vefinn. Til að draga úr þeim áhyggjum og um leið auka öryggi á netinu kom út 

öryggisdulkóðunin SSL (e. Secure Socket Layers). SSL, sem er enn í fullri notkun á vefmiðlum, 

gaf til kynna hvort ákveðin vefsíða stæðist öryggiskröfur og því hvort hægt væri að treysta henni 

fyrir viðkvæmum upplýsingum. (Miva, 2011) 

 Árið 1995 hóf Bandaríska vísindastofnunin (e. National Science Foundation) að innheimta 

skráningargjöld fyrir vefsíður á internetinu. Á þeim tíma voru um 120.000 vefsíður á skrá en 

þremur árum síðar var sú tala komin yfir tvær milljónir. (Miva, 2011)  

 

2.1.3.  Tegundir vefverslana 

Til eru ýmsar tegundir vefverslana. Þá myndast með tækni- og samfélagsbyltingum hvers tíma 

nýjar tegundir vefverslana sem sífellt eru í þróun. Í þessum hluta verkefnisins verður fjallað um 

fjórar þekktar tegundir vefverslana þó fleiri séu til. 
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2.1.3.1. Fyrirtæki til fyrirtækis (B2B) 

Fyrirtæki til fyrirtækis er eitt form vefverslunar. Í þessu formi kaupa fyrirtæki vöru eða þjónustu 

af öðrum fyrirtækjum. Oft er þessi vara eða þjónusta sett saman við aðrar til að skapa nýja vöru 

eða þjónustu til endursölu. Dæmi um fyrirtæki til fyrirtækis viðskipti eru kaup skóframleiðanda á 

vörum til framleiðslu. Skóframleiðandinn kaupir þá reimar í þeim tilgangi að framleiða skó til 

endursölu. (Aleid, 2012) 

 

2.1.3.2. Fyrirtæki til neytanda (B2C) 

Fyrirtæki til neytanda er annað form vefverslunar. Þegar þetta form á við leitast fyrirtæki eftir að 

selja neytanda vöru eða þjónustu. Einn stærsti vettvangur B2C vefverslunar síðustu ár er vefsvæði 

fyrirtækisins Amazon. Einkenni slíkrar vefverslunar er að neytandi getur skoðað vörur, borgað 

fyrir þær og fengið afhentar án þess að þurfa að fara út úr húsi. (Vaithianathan, 2010) 

 

2.1.3.3. Neytandi til fyrirtækis (C2B) 

Neytandi til fyrirtækis er þriðja formið sem er til umfjöllunar. Í þessu formi er einstaklingur að 

selja fyrirtæki vöru eða þjónustu. Dæmi um slík viðskipti er þátttaka einstaklings í vefkönnun sem 

fyrirtæki greiðir fyrir. Þá falla umsagnir neytanda á vöru eða þjónustu sem fyrirtæki býður upp á 

undir þessa vefverslun. Neytandi er með slíkum umsögnum að veita fyrirtæki upplýsingar um kosti 

og galla vöru eða þjónustu sem gætu hjálpað til við að bæta gæði vörunnar eða þjónustunnar. 

(Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2013) 

 

2.1.3.4. Neytandi til neytanda (C2C) 

Neytandi til neytanda er form sem er sífellt að verða algengara. Þá selur einstaklingur öðrum 

einstaklingi vöru eða þjónustu eða heldur uppboð þar sem einstaklingur með hæsta boð hlýtur 

vöruna eða þá þjónustu sem í boði er. Þetta form vefverslunar á sér oft stað á íslenskum vefsíðum 

á borð við Bland og á erlendum vefsíðum á borð við Ebay og Craigslist. (Slack, Brandon-Jones og 

Johnston, 2013) 
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Mynd 2: Tegundir vefverslana 

 

2.1.4. Framtíð vefverslana 

Eins og sjá má á mynd 1 í kafla 2.1.1. gera spár ráð fyrir því að fjöldi kaupenda í vefverslun muni 

fara yfir tvo milljarða árið 2020. Hlutfall vefverslunar er þó einungis brot af smásölu í heiminum 

í dag. Árið 2017 fór um 10,2% af kaupum í smásölu í gegnum vefverslun. Á sama tíma og fjöldi 

kaupenda mun fara yfir tvo milljarða er áætlað að hlutfall vefverslunar af kaupum í smásölu verði 

komið upp í um 15,5%. (Statista, 2018a) 

 Snjallsímavæðing hefur átt sér stað á síðastliðnum áratug. Um 77% fullorðinna 

Bandaríkjamanna áttu snjallsíma í janúar 2018 samanborið við 35% fullorðinna Bandaríkjamanna 

í apríl 2011. (Statista, 2018b) Verslun í gegnum snjallsíma (e. mobile commerce) hefur aukist í 

takt við eignarhald á snjallsímum. Neytendur eru ekki háðir ákveðinni staðsetningu heldur geta 

þeir verslað í gegnum snjallsíma sinn hvar sem þeir eru staddir.  Um mitt ár 2011 fór um 6,6% af 

kaupum í vefverslun í gegnum snjallsíma. Á síðasta ársfjórðungi ársins 2017 var sama hlutfall 

komið í um 24%. (Statista, 2018c)  
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2.2. Kauphegðun 

2.2.1. Almennt um kauphegðun 

Neytendahegðun fjallar um hvernig einstaklingar, hópar og samfélagsheildir velja, versla, neyta 

og farga vörum, þjónustu, hugmyndum eða upplifunum til að fullnægja þörfum sínum. 

Kauphegðun lýsir því hvernig neytendur hegða sér í kringum kaupferlið. Kauphegðun neytenda er 

undir áhrifum menningar-, félags-, persónulegra- og sálfræðilegra þátta. (Kotler og Keller, 2012) 

Oft er einnig talað um að sálfræðilegir þættir hafi sterk áhrif á kauphegðun og því munu 

rannsakendur fjalla um þann þátt líka. (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2004) 

 

2.2.2. Þættir kauphegðunar 

2.2.2.1. Menningarlegir þættir 

Menning getur verið mikill áhrifavaldur þegar kemur að hugsun og hegðun neytenda. Menning 

getur talist sem allt það umhverfi sem umkringir ákveðið samfélag, en svo kemur undirmenning 

(e. subculture) einnig til þegar farið er að skoða hópa innan samfélagsins eins og til dæmis 

aldurshópa eða hópa í kringum ýmis áhugamál. Þessir hópar geta átt mikinn þátt í því að skapa 

gildi og móta hegðun hvers og eins. (Kotler og Keller, 2012) 

 Það getur verið mikilvægt fyrir fyrirtæki að greina þessa hópa, hegðun þeirra og hverjir 

tilheyra þeim, í þeim tilgangi að geta markaðssett sig rétt og fullnægt þörfum markhóps síns. 

Neytendur eru almennt farnir að færast frá hefðbundnum miðlum og yfir á samfélagsmiðla. Það 

getur því verið munur á hvort fyrirtæki, sem er að reyna að ná til ungs fólks, nái markmiðum sínum 

eftir því hvort það auglýsi í dagblöðum eða á samfélagsmiðlum. (Mangold og Faulds, 2009) 

 

2.2.2.2. Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir geta einnig haft mikil áhrif á kauphegðun fólks. Svipað og með menningarhópa 

þá eru til félagslegir hópar sem kallast viðmiðunarhópar (e. reference groups). Þetta eru hópar sem 

hafa bein eða óbein áhrif á hegðun hvers og eins. (White og Dahl, 2006) Þetta geta bæði verið 

hópar á borð við fjölskyldu, nágranna og vini, en einnig aðrir fjarskyldari hópar eins og trúarlegir 

hópar eða hópar markaðir af staðsetningu. (Kotler og Keller, 2012) 

 Skoðanaleiðtogar (e. opinion leaders) eru fólk sem hefur áhrif af félagslegum toga. Þetta er 

fólk sem áætla má að margir líti upp til, treysti og elti það því gjarnan í kaupákvörðunum þegar 

skoðanaleiðtoginn talar um eða mælir með ákveðnum vörum. Markaðsfólk reynir oft að ná til 
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skoðanaleiðtoga í þeirri von að athygli neytenda færist að þeirri vöru eða þjónustu sem er verið að 

markaðssetja. (Valente og Pumpuang, 2007) 

 Í samfélagi eru fjölskyldur mikilvægasta heild neytenda og fjölskyldumeðlimir eru meðal 

áhrifamestu viðmiðunarhópa. Það er mikilvægt fyrir markaðsfólk að gera sér grein fyrir því hvaða 

áhrif hver og einn fjölskyldumeðlimur hefur á aðra fjölskyldumeðlimi. Sem dæmi þá hafa foreldrar 

eiginmanns í fjölskyldu oft mikil áhrif á fjölskylduna jafnvel þó þau séu ekki í miklum 

samskiptum. Talað er um að nánast 40 prósent fjölskyldna hafi bílatryggingar hjá sama aðila og 

foreldrar eiginmannsins voru eða eru hjá. Til viðbótar má líka nefna að oftast er það eiginkonan 

sem sér um matarinnkaup fyrir fjölskylduna og því er mikilvægt að markaðsfólk í þeim bransa 

einbeiti sér að því að ná betur til eiginkonunnar. (Kotler og Keller, 2012) 

 

2.2.2.3. Persónulegir þættir 

Persónulegir þættir hafa áhrif á neytendur. Meðal persónulegra þátta má nefna aldur, fjárhag, 

starfsheiti, persónuleika og lífsstíl.  

Í rannsókn Siegrist, Stampfli og Kastenholz (2008) kom fram að eldri neytendur séu líklegri 

en yngri til að kaupa markfæði (e. functional food). Fjárhagur og lífstíll neytanda hefur oft áhrif á 

hvaða hluti þeir kaupa. Neytandi sem hefur mikinn pening á milli handanna er til að mynda líklegri 

en fátækari neytandi til að kaupa sér dýran bíl. (Jensen, 1999) Starfsheiti einstaklinga getur haft 

áhrif á hvað neytendur kaupa. Sem dæmi má nefna að starfsmaður í banka er líklegur til að kaupa 

jakkaföt með reglulegra millibili en iðnaðarmaður. Þá hefur smekkur einstaklings á mat augljós 

áhrif á það hvað hann kaupir í matvöruverslun. 

 Þar sem þessir þættir hafa mikil áhrif á kauphegðun neytenda er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að greina þá vel og fylgja eftir með viðeigandi hætti. (Kotler og Keller, 2012) 

 

2.2.2.4. Sálfræðilegir þættir 

,,Kaupákvarðanir fólks eru undir áhrifum fjögurra mikilvægra sálfræðilegra þátta sem eru 

eftirtaldir: Hvatning, skynjun, lærð hegðun og skoðanir og viðhorf”. (Kotler o.fl., 2004) 

Hvatning er nátengd þörf. Þegar þörf fyrir ákveðnum líffræðilegum þáttum, til dæmis 

hungur, eða sálfræðilegum þáttum, til dæmis álit, verður nógu sterk þá myndast hvati til að uppfylla 

þá. (Kotler o.fl., 2004) Þarfir og hvatning verður útskýrð nánar hér á eftir með þarfapýramída 

Maslow’s.  
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Manneskja sem hefur hvata er tilbúin að hegða sér og framkvæma eftir því. Það fer aftur á 

móti eftir upplifun og skynjun hvers og eins hvernig framkvæmt er. Það skynja ekki allir sömu 

aðstæður á sama hátt og það verður til þess að sumir koma til með að breyta á annan hátt en aðrir. 

Þetta getur falist í því að fólk skilur hluti á mismunandi hátt eða þá að aðrir kjósa að líta sérstaklega 

eftir ákveðnum atriðum á meðan aðrir líta fram hjá þeim. Þessi atriði eru skilgreind með hugtökum 

sem heita valin athygli, valin bjögun og valdir minnisþættir. (Kotler o.fl., 2004) 

Fólk getur dregið lærdóm af öllu sem það gerir. Upplifanir og reynsla sem fólk dregur 

lærdóm af kemur til með að móta það með ákveðnum hætti. Lærdómur á sér stað með samspili 

nokkurra þátta. Þessir þættir eru hvatar, áreiti, merki, viðbrögð og styrkingar. (Kotler o.fl., 2004) 

Almennt séð fylgist fólk með skoðunum og ákvörðunum annarra í samfélaginu. Við 

ákvörðunartöku hefur fólk til hliðsjónar hvernig aðrir myndu bregðast við undir sömu eða 

svipuðum kringumstæðum. (Groves, Cialdini og Couper, 1992) 

 Hjá einstaklingum skapast skoðanir og viðhorf samhliða því þegar þeir framkvæma og 

læra. Þessir þættir koma til með að hafa áhrif á kauphegðun þeirra að einhverju leyti. Markaðsfólk 

þarf að vera vakandi fyrir skoðunum og viðhorfum fólks almennt þar sem einmitt þessir þættir eiga 

stóran þátt í því að skapa vörumerkjaímyndir fyrirtækja og hafa því mikil áhrif á kauphegðun. 

(Kotler o.fl., 2004) 

 

2.2.3. Þarfapýramídi Maslows 

Abraham Maslow var fæddur árið 1908 í New York í Bandaríkjunum. Hann lagði stund á sálfræði 

og seinna meir hefur hann verið talinn einn af áhrifamestu sálfræðingum tuttugustu aldarinnar. Eitt 

af stærstu framlögum hans til mannúðarsálfræðinnar var Þarfapýramídinn (e. Hierarchy of needs). 

(Joaquín, 2017) 

Abraham Maslow leitaðist eftir því að útskýra hvers vegna fólk er drifið áfram af sérstökum 

þörfum á tilteknum tímum. Niðurstaða hans var sú að fólk er drifið áfram af sínum eigin þörfum 

sem skiptast þó í fimm flokka eftir mikilvægi. (Kotler og Keller, 2012) 

 Mikilvægastar eru líkamlegar þarfir eins og fæða og skjól. Þar á eftir koma öryggisþarfir 

sem snúast um þörfina fyrir því að vera öruggur. Þriðja þrepið kallast ,,kærleikur” og gengur út á 

félagslega þörf og til dæmis að upplifa ást. Fjórða stigið heitir ,,virðing” og fjallar það um að 

einstaklingar hafi þörf fyrir viðurkenningu og að upplifa sjálfstraust. Fimmta og minnst mikilvæga 
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stigið kallast ,,sjálfsbirting” og fjallar um fullnustu einstaklingsins. Þetta er sjálfsþróun og 

uppgötvun á eigin getu eins og list, frelsi og sköpun. (McLeod, 2007) 

 

 

Mynd 3: Þarfapýramídi Maslows 

Einstaklingar leitast alltaf eftir því að fullnægja grunnþörfum sínum fyrst sem eru í þessum 

pýramída ,,líkamlegar þarfir“. Þegar fyrsta stiginu hefur verið fullnægt þá færist hvati 

einstaklingsins yfir á næsta stig og svo koll af kolli. (Gerritsen, Steverink, Ooms og Ribbe, 2003) 

Ólíklegt er að einstaklingur hoppi yfir stig og fari hærra í pýramídann án þess að fullnægja fyrri 

þörfum. (Kotler o.fl., 2004) Sem dæmi þá myndi manneskja sem væri föst á eyðieyju án vatns og 

matar ekki hafa hvata til að uppfylla aðrar þarfir en þær að verða sér út um fæðu og skjól. 

 Pýramídi Maslow þjónar mjög vel sem viðmið og almennt mat á þörfum einstaklinga en 

gott er að hafa til hliðsjónar að þetta þurfa ekki að vera algildar reglur og það getur til dæmis verið 

mismunandi eftir löndum og menningu hversu mikilvægt hvert stig er fyrir sig. (Kotler o.fl., 2004) 

Ef horft er til íþróttavara þá geta þær fallið í mismunandi þrep þarfapýramídans hjá ólíku 

fólki. Það getur verið munur á því hvaða forgangsröðun fólk hefur á íþróttavörum og hvaða 

hlutverki þær gegna í lífi þess. Það er mjög ólíklegt að íþróttavörur flokkist undir fyrstu tvö þrepin, 

það er líkamlegar þarfir og öryggi, en það má ætla að í flestum tilfellum komi þær við í einhverjum 

af efstu þremur þrepunum. 

 Dæmi um íþróttavörur sem geta komið við í þriðja þrepi er þegar manneskja notar 

golfkylfurnar sínar til að fara í golf með vinum sínum og uppfylla þannig félagslega þörf. Í fjórða 

þrepi er hægt að tala um manneskju sem notar nýju hlaupaskóna sína til að ná betri árangri og í 
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fimmta þrepi væri hægt að hugsa sér aðila sem notar íþróttavörur til að slá heimsmet í tiltekinni 

íþróttagrein og öðlast þannig sjálfsbirtingu eða fullnustu. 

 

2.2.4. Kaupákvörðunarferlið 

Það getur verið gott fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir því hvað fer í gegnum huga neytenda 

þegar þeir ætla sér að framkvæma kaup á vörum eða þjónustu. Mikilvægt er að geta skilgreint og 

afmarkað hvað það er sem hefur áhrif á kaupákvörðun þeirra. Í þeim tilgangi var 

kaupákvörðunarferlið hannað. Það er fimm þrepa líkan sem neytendur ganga yfirleitt í gegnum við 

kaup. Þessi þrep eru sýnd á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 4: Kaupákvörðunarferlið 

Það er ekki algilt að neytendur fari í gegnum öll stigin og mögulegt er að sumum sé sleppt. (Kotler 

og Keller, 2012) 

 

2.2.4.1. Þörf greind 

Í raun má segja að kaupferlið hefjist þegar neytandinn finnur fyrir þörf eða vöntun sem kemur til 

vegna innri eða ytri áhrifa. Dæmi um innri áhrif eru hungur eða vöntun á teppi vegna kulda. Dæmi 

um ytri áhrif er löngun í föt út frá auglýsingu eða löngun í snjalltæki komin til af meðmælum frá 

vinum. Mikilvægt er að markaðsfólk geri skil á því hvaða aðstæður það eru sem draga fram þarfir 

í hugum neytenda og framkvæma á viðeigandi hátt. (Kotler og Keller, 2012) 

 

2.2.4.2. Upplýsingaleit 

Mismunandi er hvernig neytendur haga leit sinni að upplýsingum. Kannanir hafa sýnt að 

helmingur neytenda sem eru að leita eftir endingarmiklum vörum leitar einungis í einni verslun og 

að einungis 30 prósent leita eftir fleirum en einu vörumerki. 

Hægt er að gera greinamun milli tveggja stiga af þátttöku í leit. Annað skrefið kallast 

,,Aukin eftirtekt”, þar sem einstaklingur verður mjög móttækilegur fyrir upplýsingum um vöru. 
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Hitt skrefið kallast ,,virk upplýsingaleit”, þar sem einstaklingurinn leitar mjög markvisst að 

upplýsingum með því að tala við fólk og leita upplýsinga í blöðum eða á netinu. 

Aðal upplýsingamiðlarnir sem neytendur notast við eru ,,persónulegir miðlar” (fjölskylda, 

vinir, kunningjar), ,,viðskiptalegir miðlar” (auglýsingar, vefmiðlar, umbúðir), ,,almenningsmiðlar” 

(fjölmiðlar) og  ,,tilraunamiðlar” (handleika og prófa vöru). Í hugum fólks hafa allir miðlarnir 

hlutverk en gegna samt sem áður oft mismunandi hlutverkum. Með því er meint að sem dæmi 

gagnist auglýsingar við að fá upplýsingar um tilvist vöru en síðan leitar maður ef til vill eftir 

meðmælum frá vinum um það hvort maður ætti raunverulega að kaupa vöruna. 

 Mikilvægt er að markaðsfólk greini hvaða eiginleikum fólk leitar eftir við val á vöru og 

noti síðan þá vitneskju til að setja fram viðeigandi upplýsingar í þeim tilgangi að ná frekar til þess. 

(Kotler og Keller, 2012) 

 

2.2.4.3. Mat valkosta 

Það er mismunandi hvernig hver og einn metur þá valkosti sem honum bjóðast, en flestir eiga það 

sameiginlegt að reyna að taka meðvitaða og skynsamlega ákvörðun við framkvæmd mats. Það 

getur verið gott að horfa til þriggja atriða til að skilja betur matsferli neytandans. Í fyrsta lagi þá er 

neytandinn að reyna að fullnægja þörf og þar á eftir leitar hann eftir ákveðnum kostum vörunnar 

sem geta mögulega fullnægt þörfinni. Að lokum horfir hann á vöruna sem samansafn eiginleika 

sem hafa allir mismunandi getu til að skila tilætluðum kostum. Það er munur á því eftir vörum og 

vöruflokkum hvaða eiginleika er horft til. Til dæmis við bílakaup gæti verið horft á kraft, öryggi 

og útlit en við val á húsnæði væri hægt að horfa á staðsetningu, stærð og efni. Neytendur koma 

svo til með að horfa helst á þá kosti sem skipta þá mestu máli áður en ákvörðun er tekin. (Kotler 

og Keller, 2012) 

Eins og fram kom í kaflanum um sálfræðilega þætti kauphegðunar hér að framan þá mynda 

einstaklingar skoðanir og viðhorf samhliða því sem þeir læra og upplifa. Einstaklingar framkvæma 

yfirleitt í samræmi við eigin skoðanir og viðhorf sem erfitt getur reynst að hafa áhrif á. Það getur 

því verið auðveldara fyrir fyrirtæki að aðlaga vörur sínar að hópnum sem sóst er eftir frekar en að 

reyna að breyta hópnum sjálfum. (Kotler og Keller, 2012) 

 Líkanið um væntingar og gildi (e. Expectancy-Value Model) fjallar um hvernig neytendur 

gefa ákveðnum eiginleikum vara vægi eftir því hversu mikilvægir þeir eru fyrir þá og ná svo 

niðurstöðu í vali með því að reikna saman þá kosti sem standa til boða með tilliti til þess vægis 
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sem gefið hafði verið. Þannig getur móðir sem leggur mikla áherslu á öryggi barna sinna við 

bílakaup gefið öryggi bílsins aukið vægi fram yfir útlit og þannig komist að meira viðeigandi 

niðurstöðu. (Kotler og Keller, 2012) 

 

2.2.4.4. Kaupákvörðun 

Þegar mat valkosta hefur farið fram kemur að því að neytandinn fer að taka ákvarðanir og áætla 

hvað skuli kaupa. Þegar kaupákvörðunin fer fram getur neytandinn horft til allt að fimm þátta. Það 

eru vörumerki, seljandi, magn, tímasetning og greiðslumáti. Neytandinn getur svo metið og valið 

vöru með ýmsum leiðum út frá þessum þáttum. (Kotler og Keller, 2012) 

Jafnvel þó neytandinn sé búinn að mynda sér skoðun á því hvaða vöru skuli kaupa þá eru 

ennþá aðrir þættir sem geta haft áhrif og jafnvel breytt kaupákvörðuninni. Þessir þættir eru 

skoðanir annarra og neytendaskýrslur (e. Consumer reports). (Kotler og Keller, 2012) 

Annars vegar geta skoðanir annarra haft áhrif á okkur á þann hátt eftir því hversu vel eða illa talað 

er um vöruna við okkur og hversu náin manneskjan er og hversu vel við treystum skoðunum 

hennar. (Kotler og Keller, 2012) Hins vegar getum við upplifað hvata til að fylgja eftir óskum 

annarra, sem er einnig undir áhrifum skyldleika og trausts við þá aðila. 

Neytendaskýrslur eru hlutlausar umfjallanir um vörur, stundum framkvæmdar af 

sérfræðingum, þar sem kostir og gallar varanna eru ræddir. Þetta getur verið skýrsla gefin út á 

vefsíðu sem sérhæfir sig í að fjalla um vörur eða umfjöllun frá fyrri kaupendum um vöru á Amazon 

(Kotler og Keller, 2012) 

 Annað sem getur haft stórvægileg áhrif á kaupákvörðun eru óvænt áhrif úr umhverfinu. 

Þarna er átt við atburði á borð við að vinna í lottóinu eða að lenda í slysi. Þetta eru þættir sem geta 

haft úrslitaáhrif á þá ákvörðun sem maður var búinn að taka fyrir atburðinn. Þetta segir okkur að 

þó kaupin hafi verið fyrirfram ákveðin þá er ekki að fullu víst að þau muni ganga eftir. (Kotler og 

Keller, 2012) 

 

2.2.4.5. Eftirkaupaáhrif 

Eftir að kaup hafa gengið í gegn er kaupákvörðunarferlinu þó engan veginn lokið. Markaðsfólk 

þarf að vinna að samskiptum við viðskiptavini sína. Það felst í að veita þeim frekari þjónustu, 

styrkja trú þeirra um að rétt kaup hafi verið framkvæmd og reyna að viðhalda ánægju þeirra. Þetta 

er mikilvægt vegna þess að neytandinn getur upplifað óánægju vegna þess að varan var á einhvern 
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hátt öðruvísi en búist var við eða að það komi upp á borðið eftir á upplýsingar um aðrar vörur sem 

hefðu getað haft áhrif á kaupákvörðunina. (Kotler og Keller, 2012)  

Væntingar og ánægja eru nátengd þegar eftirkaupaáhrif eru skoðuð. Ef varan stenst ekki 

væntingar þá upplifir neytandinn óánægju, ef varan uppfyllir væntingar þá verður neytandinn 

ánægður og ef varan skarar fram úr væntingum þá verður hann himinlifandi. Þessi atriði hafa öll 

áhrif á það hvort neytandinn kaupi vöruna aftur eða til dæmis mælir með eða gegn henni við aðra. 

(Kotler og Keller, 2012) 

 Þegar neytendur upplifa góðar eða slæmar tilfinningar um kaupin sín geta þeir ákveðið að 

aðhafast á viðeigandi hátt. Sumir gætu til dæmis viljað kvarta og/eða skila vörunni eða hrósa 

vörunni opinberlega eða við fyrirtækið sjálft. Til að minnka skaða eða auka ánægju geta fyrirtæki 

því verið í samskiptum við kaupandann eftir kaupin og hrósað honum fyrir góð kaup eða boðið 

þjónustu sem gæti hentað eftir kaupin. Þannig getur fín merkjafataverslun til dæmis boðið fyrrum 

kaupendum sínum á frumsýningu og forútsölu á næstu fatalínu sem kynnt verður. (Kotler og 

Keller, 2012) 

 Mikilvægt er fyrir markaðsfólk að átta sig á hvenær neyslu seldra vara er lokið og varan 

verður gagnslaus eða henni fargað. Þegar varan er orðin ónothæf getur verið tímabært að festa 

kaup á nýrri og þá þarf fyrirtækið að vera í stakk búið að bjóða upp á endurkaup. Neytendur gera 

sér ekki alltaf grein fyrir því hvenær varan hefur misst gildi sitt og því er gott fyrir markaðsfólk að 

minna á það með því til dæmis að fataverslun auglýsi sumarlínuna þegar vetrar- og vorlínan er 

orðin úrelt. Annað dæmi um tilkynningu um að vara sé úr sér gengin eru til dæmis rakvélablöð 

sem hafa rönd sem breytir um lit þegar blaðið hefur verið notað ákveðið oft. (Kotler og Keller, 

2012) 

 Að lokum er mikilvægt að fyrirtæki sýni ábyrgð þegar vörum þeirra er fargað með því að 

bjóða upp á úrlausnir til dæmis þegar um óumhverfisvænar vörur er að ræða. Þá er verið að tala 

um að hafa áætlun um hvernig varan getur verið endurunnin eða nýtt áfram. (Kotler og Keller, 

2012) 

 

 

 

 

 



16 
 

2.3. Íþróttavörur 

Íþróttavörur flokkast undir allar þær vörur sem eru áþreifanlegar og tengjast íþróttum á einn eða 

annan hátt. Sem dæmi má nefna golfkylfur, fótbolta, sólgleraugu, íþróttaúr, töskur, skó og 

fæðubótarefni. Hér eru bæði nefndar vörur sem tengjast íþróttum beinlínis, eins og golfkylfur, og 

einnig vörur sem eru ekki einungis ætlaðar íþróttum en geta þó verið hluti af íþróttaupplifun, 

samanber sólgleraugu og töskur. Það síðarnefnda flokkast einnig undir íþróttavörur þegar svo ber 

við. (Smith, 2008) Gerður er greinarmunur á íþróttavöru annars vegar og íþróttaþjónustu hins 

vegar. Ólíkt íþróttavöru er íþróttaþjónusta óáþreifanlegur hlutur. (Farese, Grossman og Nicholson, 

2005) Áþreifanleiki, samkvæmni og aðskilnaður eru þrjú hugtök sem hægt er að nota til að lýsa 

mun á íþróttavöru og íþróttaþjónustu. 

 

2.3.1. Áþreifanleiki 

Skilgreining á íþróttavörum gengur út frá því að íþróttavörur séu áþreifanlegar. Það merkir að hægt 

sé að upplifa þær líkamlega með sjón, snertingu, bragði, lykt eða heyrn. (Smith, 2008) Það að 

íþróttavara sé áþreifanleg gengur út frá því að neytandi geti tekið vöruna með sér, notað hana, 

geymt og notað á ný. Þetta þýðir að þjónusta flokkast ekki undir íþróttavörur þar sem þjónusta er 

ekki áþreifanleg og eitthvað sem neytandi getur tekið með sér og geymt. Til að mynda er ekki hægt 

að geyma miða á íþróttaviðburð fram yfir viðburðinn og nýta hann á ný seinna meir. Þegar 

viðburðurinn er liðinn er ekki lengur hægt að mæta á hann. (MBA Research, 2013) 

 

2.3.2. Samkvæmni 

Önnur leið til þess að skilgreina og gera sér grein fyrir muninum á íþróttavörum og þjónustu er að 

horfa til samkvæmni. Hér er átt við að íþróttavörur eru oftast nær samkvæmar sjálfum sér. Hægt 

er að taka golfkylfur sem dæmi. Golfkylfur eru oftast nær alveg eins í gæðum og áreiðanleika svo 

lengi sem þær eru af sömu tegund og frá sama framleiðanda. Jafnvel þó maður kaupi golfkylfu og 

noti hana nokkrum sinnum þá heldur hún engu að síður sömu gæðum. Ef við horfum aftur á móti 

til þjónustu og upplifunar þá er alltaf einhver munur á því hvernig það fer fram. Maður fær aldrei 

nákvæmlega sömu þjónustu og maður fékk áður. Það skiptir máli hver framkvæmir þjónustuna 

ásamt því að ytri aðstæður á borð við veður geta haft áhrif. (Smith, 2008) 
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2.3.3. Aðskilnaður 

Að lokum má nefna að aðskiljanleiki hjálpar okkur að útskýra muninn á íþróttavörum og þjónustu. 

Í mörgum tilvikum eru íþróttavörur framleiddar og svo seldar í verslun eða vefverslun seinna meir. 

Því er hægt að segja að ekki sé möguleiki á að neyta vörunnar á sama tíma og hún sé búin til. 

Annað má segja um þjónustu. Í flestum tilvikum er þjónusta eða upplifun neytt á sama tíma og hún 

er búin til. Dæmi um slíkt er þegar einstaklingur mætir til sjúkraþjálfara eða horfir á fótboltaleik. 

Í mörgum tilvikum er erfitt að aðskilja þjónustu frá þeirri manneskju sem veitir hana. (Smith, 2008) 
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3. Rannsókn 1 

3.1. Aðferð 

Eftirfarandi umfjöllun snýr að þeirri aðferð sem notuð var við gerð rannsóknar 1. 

 

3.1.1. Þátttakendur 

Rannsakendur töldu mikilvægt að fá sem flest svör. Þá töldu þeir ekki mikilvægt að svarhlutfall 

væri hátt. Af þeirri ástæðu notuðust rannsakendur við vefvalið úrtak (e. online recruiting sample) 

til að finna þátttakendur en vefvalið úrtak er ólíkindaúrtak. Þegar um ólíkindaúrtak er að ræða eru 

líkur á að stak úr þýði lendi í úrtaki ekki þekktar.  

Dreifing könnunarinnar fór fram í gegnum samskiptamiðilinn Facebook. Rannsakendur 

dreifðu könnuninni á sínar persónulegu síður á miðlinum ásamt því að setja tengil á könnunina inn 

í valda hópa á Facebook. Þátttakendur höfðu jafnframt möguleika á að deila könnuninni áfram til 

vina sinna á Facebook.  

Þýði könnunarinnar voru íslenskumælandi notendur Facebook sem eru ýmist 

Facebookvinir rannsakenda, meðlimir í viðeigandi hópum innan miðilsins eða aðrir notendur 

Facebook sem gætu hafa rekist á könnunina. Ekki er hægt að skilgreina úrtak þátttakenda nánar 

þar sem um opna vefkönnun var að ræða. 

Alls tóku 105 þátttakendur þátt í könnuninni. Kynjahlutfall svarenda skiptist þannig að 43 

voru karlar, eða tæplega 41%, og 62 voru konur, eða rúmlega 59%. Stærstur hluti þátttakenda, eða 

tæplega 44% voru á aldursbilinu 20-29 ára og 20% þátttakenda voru á aldursbilinu 30-39 ára. 

 

3.1.2. Mælitæki 

Könnunin var uppsett á þann hátt að þátttakendur fengu í fyrstu að vita að könnunin fjallaði um 

kaup á íþróttavörum í vefverslun og væri hluti af BSc. verkefni rannsakenda. Þátttakendur fengu 

að vita að könnunin samanstæði af örfáum spurningum og myndi ekki taka lengri tíma en 3-5 

mínútur. Þá var jafnframt tekið fram að farið væri með öll svör sem trúnaðarmál og ekki væri hægt 

að rekja svör til einstakra þátttakenda. Að lokum var þátttakendum tilkynnt að þeim væri hvorki 

skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. 

 Könnuninni var skipt upp í 6 hluta og samanstóð af 9-12 spurningum. Í fyrsta hluta 

könnunarinnar var skilgreining á hugtakinu ,,íþróttavörur“ og svo tvær spurningar. Sú fyrri spurði 
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þátttakendur hvort þeir hefðu keypt vöru eða þjónustu í vefverslun. Sú spurning var lokuð með 

tvíkosta svarmöguleikum, ,,Já“ og ,,Nei“ (sjá viðauka A bls. 50). Seinni spurningin í þessum hluta 

spurði þátttakendur hvort þeir hefðu keypt íþróttavöru. Sú spurning var lokuð með fjórum 

valmöguleikum þar sem þátttakendur svöruðu jafnframt hvort þeir hefðu keypt íþróttavöru í 

verslun, vefverslun eða bæði (sjá viðauka A bls. 50-51). Svörun þátttakenda hafði áhrif á hvaða 

hluta þeir myndu fara í. Þeir þátttakendur sem svöruðu að þeir hefðu keypt íþróttavöru í vefverslun 

en ekki í verslun fóru í hluta tvö. Þeir sem svöruðu að þeir hefðu keypt íþróttavöru í verslun en 

ekki í vefverslun fóru í hluta þrjú. Þeir sem svöruðu að þeir hefðu keypt íþróttavöru í bæði verslun 

og vefverslun fóru í hluta fjögur. Loks fóru þeir sem svöruðu að þeir hefðu hvorki keypt íþróttavöru 

í verslun né vefverslun í hluta fimm. 

 Í hluta tvö voru tvær spurningar. Sú fyrri spurði þátttakendur hvort þeir hefðu keypt 

íþróttavöru í innlendri eða erlendri vefverslun. Spurningin var lokuð með þremur valmöguleikum 

(sjá viðauka A bls. 51). Seinni spurningin spurði þátttakendur um ástæðu þess að þeir hefðu 

keypt íþróttavöru í vefverslun fremur en í verslun. Spurningin var fjölvalsspurning með 6 föstum 

valmöguleikum ásamt valmöguleikanum ,,annað“ þar sem þátttakendur gátu svarað ef hinir 

kostirnir áttu ekki vel við. Þátttakendur voru jafnframt beðnir um að merkja við allt sem við átti 

(sjá viðauka A bls. 51). Eftir hluta tvö fóru þátttakendur í hluta fimm. 

 Hluti þrjú innihélt eina spurningu. Hún spurði þátttakendur um ástæðu þess að þeir hefðu 

keypt íþróttavöru í verslun fremur en í vefverslun. Spurningin var fjölvalsspurning með 5 föstum 

valmöguleikum ásamt valmöguleikanum ,,annað“ þar sem þátttakendur gátu svarað með eigin 

orðum. Líkt og í hluta tvö voru þátttakendur beðnir um að merkja við allt sem við átti (sjá 

viðauka A bls. 51). Þátttakendur fóru í hluta fimm eftir hluta þrjú. 

 Hluti fjögur samanstóð af þremur spurningum. Fyrsta spurningin spurði þátttakendur hvort 

þeir hefðu keypt íþróttavöru í innlendri eða erlendri vefverslun. Spurningin var lokuð með þremur 

valmöguleikum (sjá viðauka A bls. 51). Önnur spurning spurði þátttakendur um ástæðu þess að 

þeir hefðu keypt íþróttavöru í vefverslun fremur en í verslun. Spurningin var fjölvalsspurning með 

6 föstum valmöguleikum ásamt valmöguleikanum ,,annað“. Þátttakendur voru beðnir um að 

merkja við allt sem við átti (sjá viðauka A bls. 51). Þriðja spurningin í þessum hluta voru 

þátttakendur spurðir um ástæðu þess að þeir hefðu keypt íþróttavöru í verslun fremur en í 

vefverslun. Þar var um fjölvalsspurningu að ræða með 5 föstum valmöguleikum ásamt 
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valmöguleikanum ,,annað“. Sem fyrr voru þátttakendur beðnir um að merkja við allt sem við átti 

(sjá viðauka A bls. 51).   

 Í hluta fimm voru tvær spurningar. Fyrri spurningin spurði þátttakendur um hversu mikið 

eða lítið þeir teldu að þeir myndu auka viðskipti sín í gegnum vefverslun á næstu fimm árum. 

Spurningin var lokuð og voru valmöguleikar á fimm punkta Likert kvarða (sjá viðauka A bls. 52). 

Seinni spurningin spurði þátttakendur hversu oft í viku, að jafnaði, þeir stunduðu líkamsrækt. 

Spurningin var lokuð með 5 valmöguleikum. Tekið var fram að líkamsrækt væri hreyfing sem 

reyndi á líkamlega í að lágmarki 30 mínútur (sjá viðauka A bls. 52). 

 Síðasti hluti könnunarinnar var hluti sex. Sá hluti innihélt fimm bakgrunnsspurningar. Sú 

fyrsta var um hæsta menntunarstig sem þátttakendur höfðu lokið. Spurningin var lokuð með 6 

valmöguleika (sjá viðauka A bls. 52) Spurning tvö kannaði hvort þátttakendur væru í vinnu, námi, 

hvoru tveggja eða hvorki vinnu né námi. Spurningin var lokuð og voru valmöguleikarnir þeir fjórir 

sem taldir voru upp á undan (sjá viðauka A bls. 52-53). Þriðja spurningin spurði þátttakendur um 

hvaða landshluta þeir byggju í. Spurningin var lokuð með 9 valmöguleikum (sjá viðauka A bls. 

53). Fjórða spurningin spurði þátttakendur um hvert kyn þeirra væri. Spurningin var lokuð með 

þremur valmöguleikum (sjá viðauka A bls. 53). Fimmta spurningin og jafnframt sú síðasta í 

könnuninni spurði þátttakendur um hver aldur þeirra væri. Spurningin var lokuð og með 6 

valmöguleikum. Hver valmöguleiki innihélt aldurstímabil sem náði til 10 ára ef frá eru taldir 

valmöguleikarnir ,,19 ára eða yngri“ og ,,60 ára eða eldri“ (sjá viðauka A bls. 53). 

 

3.1.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakendur sömdu spurningar, bæði í sitthvoru lagi og saman. Spurningar voru valdar og var 

spurningalistinn skipulagður í vefforritinu Google Docs. Því næst var könnunarhugbúnaðurinn 

Google Forms notaður til að hanna könnunina og sjá um söfnun svara þátttakenda. Rannsakendur 

notuðu samskiptamiðilinn Facebook til að dreifa vefkönnuninni. Könnunin var lögð fyrir kl. 12:00 

föstudaginn 13. apríl 2018 og var opin fram til kl. 12:00 föstudaginn 20. apríl 2018. 

Við úrvinnslu könnunarinnar var Google Forms látið útbúa .csv skrá úr gögnunum. Sú skrá 

hentar vel til keyrslu í forritinu Microsoft Excel. Microsoft Excel býr yfir öllum eiginleikum sem 

rannsakendur voru að leita að við úrvinnslu gagna. Í upphafi var forritið notað við hreinsun gagna. 

Þegar hreinsun var lokið hófst úrvinnsla og var Excel notað við utanumhald gagna, 

hlutfallaútreikninga og gerð Pivot tafla.  
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4. Rannsókn 2 

4.1. Aðferð 

Eftirfarandi umfjöllun snýr að þeirri aðferð sem notuð var við gerð rannsóknar 2. 

 

4.1.1. Þátttakendur 

Rannsakendur lögðu upp með að ná viðtölum við fjóra aðila. Til að ná góðri dekkun yfir 

íþróttavörumarkaðinn töldu rannsakendur mikilvægt að ná til aðila á ólíkum hliðum markaðarins.  

Rannsakendur höfðu samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst. Í örfáum tilvikum höfðu 

rannsakendur samband við fyrirtæki þátttakenda í síma og fengu uppgefið tölvupóstfang þeirra. Í 

tölvupósti var viðfangsefni rannsóknarinnar kynnt og í kjölfarið óskað eftir viðtali. Haft var 

samband við átta aðila og fengust fjórir þeirra í viðtal.  

 

4.1.2. Mælitæki 

Spurningalisti var útbúinn og samanstóð hann af 14 spurningum. Ellefu spurninganna voru opnar, 

tvær þeirra voru hálflokaðar og ein var lokuð með fjórum valmöguleikum. Spurningalistinn var 

hannaður með því móti að umræður gætu skapast út frá spurningum og svörum. 

 Fyrstu tvær spurningarnar voru opnar og sneru beint að vefverslun fyrirtækjanna. Sú fyrri 

spurði hversu lengi fyrirtækið hafði verið með vefverslun (sjá viðauka B bls. 54). Seinni spurningin 

spurði hvort fyrirtækið sæi alfarið um sína vefverslun eða hvort það nýtti sér þjónustu þriðja aðila 

við uppsetningu og utanumhald hennar (sjá viðauka B bls. 54). 

 Þriðja spurningin spurði þátttakendur almennt út í hvað þeir teldu vera einkenni góðrar 

vefverslunar (sjá viðauka B bls. 54). Fjórða spurningin var sú eina sem var lokuð. Hún bað 

þátttakendur um að svara hversu mikið fyrirtækið lagði árlega í sína vefverslun. Fjórir 

svarmöguleikar voru í boði fyrir þátttakendur (sjá viðauka  bls. 54). Fimmta spurningin var 

hálflokuð og spurði hvernig markaðsfé fyrirtækisins væri skipt á milli miðla. Gefnir voru upp fjórir 

miðlar auk valmöguleikans ,,annað”. Þátttakendur voru beðnir um að skrá niður hvernig skipting 

markaðsfjár væri í prósentum talið (sjá viðauka B bls. 54). 

 Næstu spurningar listans spurðu dýpra út í áhrif vefverslunar á hegðun neytenda og sölu 

fyrirtækisins. Þær voru jafnframt allar opnar. Sjötta spurning listans spurði þátttakendur út í hvaða 

netmiðla þeir nýttu helst við markaðssetningu (sjá viðauka B bls. 55). Spurningar sjö og átta spurðu 
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þátttakendur annars vegar út í hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins færi í gegnum vefverslun og hins 

vegar hvaða áhrif tilkoma vefverslunar hafði haft á sölu í verslun (sjá viðauka B bls. 55).  

Næstu tvær spurningar spurðu þátttakendur út í hegðun neytenda. Sú fyrri var tvískipt. Hún 

spurði þátttakendur hvaða vörur neytendur væru annars vegar frekar að kaupa í vefverslun en í 

verslun og hins vegar hvaða vörur þeir væru frekar að kaupa í verslun fremur en í vefverslun (sjá 

viðauka B bls. 55). Síðari spurningin spurði þátttakendur um hvaða munur væri á heildarfjárhæð 

sem neytendur keyptu hverju sinni í vefverslun samanborið við í verslun (sjá viðauka bls. 55).  

Næstu þrjár spurningar fjölluðu um áhrif annarra vefverslana á vefverslanir fyrirtækjanna 

sem rætt var við. Fyrsta spurningin spurði þátttakendur út í hvort þeir fyndu fyrir áhrifum frá 

erlendum vefverslunum á sölu sína (sjá viðauka B bls.55). Önnur spurningin spurði þátttakendur 

út í hvaða munur þeir sæju á íslenskum og erlendum vefverslunum (sjá viðauka B bls. 55). Þriðja 

spurningin spurði svo út í hvort þátttakendur sæju fram á að fyrirtæki þeirra myndi auka eða 

minnka áherslu á vefverslun á næstu árum (sjá viðauka B bls. 55). 

Síðasta spurningin í þessari rannsókn var hálflokuð. Hún spurði þátttakendur út í hvaða 

markhópar stunduðu mest viðskipti í vefverslun þeirra. Gefnir voru upp nokkrir kostir sem voru 

ætlaðir til að auðvelda þátttakendum að svara skilmerkilega (sjá viðauka B bls. 55). 

 

4.1.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakendur sömdu spurningar, bæði í sitthvoru lagi og saman. Spurningar voru valdar og var 

spurningalistinn settur saman í vefforritinu Google Docs. Spurningalistinn var að lokum settur upp 

í forritinu Microsoft Word þar sem lokaútlit hans var mótað. 

 Svör þátttakenda voru greind í Google Docs og Microsoft Excel. Google Docs hélt utan 

um öll svör þátttakenda. Microsoft Excel var notað til að bera saman svör þátttakenda við 

einstökum spurningum. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður eigindlegrar og megindlegrar rannsóknar. 

 

5.1. Niðurstöður vefkönnunar 

 

 

Mynd 5: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hefur þú keypt vöru eða þjónustu í vefverslun?" 

Eins og sjá má á mynd 5 hafði mikill meirihluti þátttakenda, eða rúmlega 93% þátttakenda, keypt 

vöru eða þjónustu í vefverslun. Tæplega 7% þátttakenda hafði því að sama skapi ekki keypt vöru 

eða þjónustu í vefverslun. 
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Mynd 6: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hefur þú keypt íþróttavöru?" 

Mynd 6 sýnir hvort þátttakendur höfðu keypt íþróttavöru. Jafnframt sýnir myndin hvort 

þátttakendur höfðu keypt íþróttavöru í verslun eða í vefverslun. Á milli 71% og 72% þátttakenda 

svöruðu að þeir hefðu keypt íþróttavöru í bæði verslun og vefverslun. 19% þátttakenda höfðu keypt 

íþróttavöru í verslun en ekki í vefverslun og 1% þátttakenda höfðu keypt íþróttavöru í vefverslun 

en ekki í verslun. Á milli 8% og 9% þátttakenda höfðu ekki keypt íþróttavöru. 
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Mynd 7: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í innlendri eða erlendri vefverslun?" 

Á mynd 7 má sjá svör þátttakenda varðandi hvort þeir höfðu keypt íþróttavöru í innlendri eða 

erlendri vefverslun. Þessa spurningu fengu einungis þeir þátttakendur sem höfðu játað að hafa 

keypt íþróttavöru í vefverslun. Eins og sjá má á myndinni höfðu á milli 56% og 57% þátttakenda 

eingöngu keypt íþróttavöru í erlendri vefverslun. Á milli 35% og 36% þátttakenda höfðu bæði 

keypt íþróttavöru í innlendri og erlendri vefverslun. Tæplega 8% þátttakenda svöruðu svo að þeir 

höfðu eingöngu keypt íþróttavöru í innlendri vefverslun. 
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Mynd 8: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í verslun fremur en í vefverslun?" 

Mynd 8 sýnir svörun þátttakenda við spurningunni um ástæðu þess að þeir höfðu keypt íþróttavöru 

í verslun fremur en í vefverslun. Þessa spurningu fengu eingöngu þeir sem höfðu svarað 

spurningunni hvort þeir hefðu keypt íþróttavöru í verslun játandi. Rúmlega 82% þátttakenda 

svöruðu því til að þeir vildu geta forskoðað vöruna með berum augum. Tæplega 15% þátttakenda 

nefndu betri þjónustu sem ástæðu fyrir því að þeir höfðu keypt íþróttavöru í verslun fremur en í 

vefverslun. Rúmlega 4% þátttakenda nefndu greiðslumáta sem ástæðu á meðan rúmlega 1% 

svöruðu að þeir kynnu ekki á vefverslun. 



27 
 

 

Mynd 9: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í vefverslun fremur en í verslun?" 

Á mynd 9 má sjá svör þátttakenda varðandi ástæðu þess að þeir höfðu keypt íþróttavöru í 

vefverslun fremur en í verslun. Þessa spurningu fengu eingöngu þeir sem höfðu svarað 

spurningunni hvort þeir hefðu keypt íþróttavöru í vefverslun játandi. 75% þátttakenda svöruðu að 

lægra verð væri ein af ástæðum þess að þeir völdu vefverslun fram yfir verslun við kaup. Það var 

jafnframt algengasta ástæðan sem valin var. 50% þátttakenda nefndu tímasparnað á meðan á milli 

48% og 49% þátttakenda nefndu meiri yfirsýn yfir vöruúrval sem ástæðu. Á milli 23% og 24% 

svöruðu að frí heimsending væri ein af ástæðum fyrir því að þeir völdu vefverslun fram yfir verslun 

við kaup á íþróttavörum. 
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Mynd 10: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hversu mikið eða lítið telur þú að þú munir auka viðskipti þín í gegnum vefverslun 

á næstu 5 árum?" 

Mynd 10 sýnir hversu mikið eða lítið þátttakendur könnunarinnar töldu að þeir myndu auka 

viðskipti sín í gegnum vefverslun á næstu 5 árum. Á myndinni sést greinilega að meirihluti 

þátttakenda svöruðu að þeir teldu sig munu auka viðskipti sín í gegnum vefverslun á næstu árum. 

Á milli 47% og 48% þátttakenda svöruðu að það væri frekar miklar líkur á að þau myndu auka 

viðskipti í gegnum vefverslun á meðan 21% þátttakenda svöruðu að það væru mjög miklar líkur. 

Tæplega 2% þátttakenda svöruðu því að það væru mjög litlar líkur á að þeir myndu auka viðskipti 

sín í gegnum vefverslun á næstu 5 árum. 
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Mynd 11: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hversu oft í viku, að jafnaði, stundar þú líkamsrækt?" 

Á mynd 11 má sjá hversu oft í viku, að jafnaði, þátttakendur stunduðu líkamsrækt. 39% þátttakenda 

svöruðu að þeir stunduðu líkamsrækt að jafnaði 3-4 sinnum í viku. Rúmlega 15% þátttakenda 

könnunarinnar svöruðu að þeir stunduðu líkamsrækt sjaldnar en einu sinni í viku á meðan á milli 

7% og 8% þátttakenda svöruðu að þeir stunduðu líkamsrækt að jafnaði 7 sinnum eða oftar í viku. 

 

Mynd 12: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?" 

Á mynd 12 má sjá hæsta menntunarstig sem þátttakendur könnunarinnar höfðu lokið. Flestir 

þátttakendur höfðu hæst lokið grunnnámi á háskólastigi eða 39%. Á milli 28% og 29% þátttakenda 

höfðu hæst lokið stúdentsprófi. Þá höfðu tæplega 22% þátttakenda lokið við framhaldsnám á 

háskólastigi. Enginn þátttakenda var án menntunar en á milli 5% og 6% þátttakenda höfðu hæst 

lokið grunnskólaprófi. 
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Mynd 13: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvað af eftirtöldu á best við um þig?" 

Á mynd 13 má sjá að á milli 50% og 51% þátttakenda voru í vinnu en ekki í námi. Rúmlega 17% 

þátttakenda voru í námi en ekki í vinnu. Tæplega 26% þátttakenda voru bæði í námi og vinnu og 

þá voru tæplega 7% þátttakenda hvorki í námi né vinnu. 

 

Mynd 14: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Í hvaða landshluta býrð þú?" 

Mynd 14 sýnir að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 

tæplega 84%. Á milli 10% og 11% þátttakenda voru búsettir utan Íslands. Þá var enginn 

þátttakenda búsettur á  Norðurlandi eystra, Suðurlandi, Suðurnesjum eða Vestfjörðum. 
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Mynd 15: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hvert er kyn þitt?" 

Eins og sjá má á mynd 15 var meirihluti þátttakenda kvenkyns eða 59%. Enginn þátttakenda 

skilgreindi sig sem annað kyn en karlkyn eða kvenkyn. 

 

Mynd 16: Svör þátttakenda við spurningunni ,,Hver er aldur þinn?" 

Á mynd 16 má sjá hvernig aldursskipting þátttakenda var. Tæplega 44% þátttakenda voru á 

aldursbilinu 20-29 ára sem var algengasta aldursbilið. Slétt 20% þátttakenda voru á aldursbilinu 

30-39 ára. Þá voru einungis tæp 3% þátttakenda 19 ára eða yngri.   
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5.1.1. Krosskeyrslur 

 

Mynd 17: Svör þátttakenda eftir kyni við spurningunni ,,Hversu mikið eða lítið telur þú að þú munir auka viðskipti þín í gegnum 

vefverslun á næstu 5 árum?" 

Á mynd 17 má sjá krosskeyrslu á spurningunum ,, Hversu mikið eða lítið telur þú að þú munir 

auka viðskipti þín í gegnum vefverslun á næstu 5 árum?” og ,,Hvert er kyn þitt?”. Myndin sýnir 

að kynin svöruðu spurningunni um aukningu á viðskiptum í vefverslun nokkuð álíka. Konur voru 

þó einar um það að telja sig munu auka viðskipti sín í vefverslun frekar lítið á næstu 5 árum, en 

það voru milli 6% og 7% sem svöruðu því, en enginn karlanna. 

 



33 
 

 

Mynd 18: Svör þátttakenda eftir aldri við spurningunni ,,Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í innlendri eða erlendri vefverslun?" 

Á mynd 18 má sjá krosskeyrslu á spurningunum ,,Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í innlendri eða 

erlendri vefverslun?” og ,,Hver er aldur þinn?”. Benda má á að í þessari greiningu skiptu 

rannsakendur niðurstöðunum um aldur niður í tvo hópa. Það eru annars vegar 29 ára og yngri og 

hins vegar 30 ára og eldri. Álíka margir svöruðu spurningunni í hvorum hópi fyrir sig. Á myndinni 

má sjá mjög jafna skiptingu aldurshópanna eftir því hvort þeir svöruðu ,,Eingöngu í innlendri 

vefverslun”, ,,Eingöngu í erlendri vefverslun” eða ,,Bæði í innlendri og erlendri vefverslun”. 

 

5.2. Niðurstöður viðtala 

Hér verða birtar helstu niðurstöður úr eigindlegri rannsókn. Tekin voru viðtöl við fjóra talsmenn 

fyrirtækja á íþróttavörumarkaði. Þessir viðmælendur voru Gunnar Emil Eggertsson, sölustjóri 

Hreysti, Árni Friðberg Helgason, markaðsstjóri Sportvara, Valdimar P. Magnússon, eigandi Jóa 

útherja og Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóri Fjallakofans. Í umræðukafla verður farið nánar 

út í svör viðmælenda og þau greind. 
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Tafla 1: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 A 

Viðmælandi 
Hversu lengi 

hafið þið verið 
með vefverslun? 

Sjáið þið alfarið 
um ykkar 

vefverslun? 

Hvað telur þú vera 
einkenni góðrar 

vefverslunar? 

Hversu mikið 
leggið þið árlega 

í vefverslun? 

Fjallakofinn Síðan 2016 

Við sjáum um 
utanumhald en 
fengum aðstoð 
við uppsetingu. 

Rétt birgðastaða og 
hraði. 

0 – 5 milljónir 

Hreysti Síðan 2001 

Við sjáum um 
utanumhald en 
fengum aðstoð 

við uppsetningu. 

Vera grípandi, sýnilegar 
vörur og 

heimsendingarskilmálar. 
0 – 5 milljónir 

Jói Útherji Síðan 2003 

Við sjáum um 
utanumhald en 
fengum aðstoð 

við uppsetningu. 

Einfaldleiki og aðgengi. 0 – 5 milljónir 

Sportvörur Síðan 2013 

Við sjáum um 
utanumhald en 
fengum aðstoð 

við uppsetningu. 

Einfaldleiki, góð virkni 
og snjallsímavæn. 
Grunnupplýsingar 

sýnilegar. 

0 – 5 milljónir 
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Tafla 2: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 B 

Viðmælandi 
Hvernig er markaðsfé 

fyrirtækisins skipt milli 
miðla? 

Hvaða netmiðla 
nýtið þið helst við 
markaðssetningu? 

Hvaða hlutfall af 
sölu 

fyrirtækisins fer í 
gegnum 

vefverslun 
ykkar? 

Hvaða munur 
er á 

heildarfjárhæð 
viðskipta í 
vefverslun 

samanborið við 
verslun? 

Fjallakofinn 

Prentmiðlar 40% 

Netmiðlar 40% 

Ljósvakamiðlar 20% 

Annað 0% 
 

Vinsælir 
fréttavefir, vefir 
vinsælir meðal 

markhópa, 
Facebook og 
Instagram. 

5% Meira í verslun 

Hreysti 

Netmiðlar 90% 

Prentmiðlar 5% 

Ljósvakamiðlar 0% 

Annað 5% 
 

Samfélagsmiðlar, 
leitarvélabestun 

og Google Display. 
7% 

Svipað, en 
meira í 

vefverslun 

Jói Útherji 

Ljósvakamiðlar 70% 

Netmiðlar 20% 

Prentmiðlar 5% 

Annað 5% 
 

Fótbolti.net og 
Facebook. 

10% Svipað 

Sportvörur 

Netmiðlar 50% 

Ljósvakamiðlar 5% 

Prentmiðlar 5% 

Annað 5% 
 

MMA fréttir, 
fréttavefir, Google 

AdWords, 
Facebook og 
Instagram. 

20% Meira í verslun 

 

Tafla 3: Helstu niðurstöður úr rannsókn 2 C 

Viðmælandi 

Finnið þið fyrir 
áhrifum frá erlendum 
vefverslunum á sölu 

ykkar? 

Sérðu fram á að þið 
munið auka eða 

minnka áherslu á 
vefverslun á næstu 

árum? 

Hvaða markhópar 
stunda mest viðskipti 

í vefverslun ykkar? 

Fjallakofinn Mjög miklum Auka 
Konur, ungt fólk, 

landsbyggð 

Hreysti Mjög miklum Auka Konur, ungt fólk 

Jói Útherji Mjög litlum Auka Ungt fólk, landsbyggð 

Sportvörur Miklum Auka Ungt fólk, landsbyggð 
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6. Umræður 

Í þessum hluta verkefnisins verður farið yfir niðurstöður úr báðum rannsóknum verkefnisins. Þá 

verður jafnframt farið yfir takmarkanir rannsóknanna sem og mögulegar framtíðarrannsóknir á 

viðfangsefni verkefnisins. 

 

6.1. Vefkönnun 

Alls bárust 105 svör við vefkönnun verkefnisins. Könnunin var lögð fram í gegnum 

samskiptamiðilinn Facebook. Henni var dreift á persónulegar síður rannsakenda og í völdum 

hópum innan miðilsins. Í því ljósi er hægt að gefa sér að flestir svarenda könnunarinnar hafi verið 

vinir og fjölskyldumeðlimir rannsakenda. Í niðurstöðum kom fram að algengasta aldursbil 

þátttakenda var 20-29 ára. Jafnframt var stór meirihluti þátttakenda búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu. Þetta tvennt var í samræmi við aldur og búsetu rannsakenda og getur um leið 

skekkt niðurstöður rannsóknarinnar. Hafa skal þó í huga að meirihluti Íslendinga er búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu. 

         Eigindlega rannsókn verkefnisins sýndi að rúmlega 93% þátttakenda höfðu keypt vöru eða 

þjónustu í vefverslun. Þar sem um vefvalið úrtak var að ræða hafa þátttakendur val um hvort þeir 

svari könnuninni eða ekki. Heiti könnunarinnar, ,,Kaup á íþróttavörum í vefverslun“, gæti hafa 

fælt frá þá aðila sem hafa ýmist ekki keypt íþróttavöru eða ekki keypt vöru eða þjónustu í 

vefverslun. 

         Rannsakendum þótti áhugavert að á milli 56% og 57% þátttakenda, sem höfðu keypt 

íþróttavöru í vefverslun, höfðu eingöngu keypt íþróttavöru í erlendri vefverslun. Þá höfðu tæplega 

8% eingöngu keypt íþróttavöru í innlendri vefverslun. Á milli 43% og 44% þátttakenda höfðu því 

keypt íþróttavöru í innlendri vefverslun á lífsleiðinni á meðan rúmlega 92% þátttakenda höfðu 

keypt íþróttavöru í erlendri vefverslun. Það gefur til kynna að innlendar vefverslanir séu ekki 

komnar jafn langt á veg og þær erlendu. Með fleiri og betri innlendum vefverslunum væri 

möguleiki á að auka vægi innlendra vefverslana hjá íslenskum neytendum. 

         Rúmlega 82% þátttakenda könnunarinnar, sem höfðu keypt íþróttavöru í verslun, nefndu 

það að geta forskoðað vöru með berum augum sem ástæðu fyrir því að þeir veldu verslun fram yfir 

vefverslun. Tæplega 17% þátttakenda hökuðu í ,,annað” og skrifuðu aðra ástæðu en þá sem var 

boðið upp á. Á milli 7% og 8% svöruðu að það að máta vöruna fyrir kaup væri ástæða fyrir kaupum 
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í verslun fremur en í vefverslun. Það var um leið algengasta ástæða sem þátttakendur svöruðu 

skriflega.  

 Þegar kom að því að gefa ástæðu fyrir kaupum í vefverslun fram yfir kaup í verslun voru 

75% þátttakenda á því að lægra verð væri ein ástæða og 50% nefndu tímasparnað. Í rannsókn sinni 

frá árinu 2016 sögðu Pappas, Kourouthanassis, Giannakos og Chrissikopoulos frá því að neytendur 

væru líklegir til að versla í vefverslun vegna þæginda, tímasparnaðar og kostnaðarsparnaðar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður þeirra. 

 Á milli 68% og 69% þátttakenda töldu að þeir myndu auka viðskipti sín frekar mikið eða 

mjög mikið á næstu 5 árum. Tæplega 6% þátttakenda töldu hins vegar að þeir myndu auka viðskipti 

sín frekar lítið eða mjög lítið á næstu 5 árum. Chen og Teng (2013) greindu frá því í rannsókn sinni 

að notkun vefverslana hefði aukist á síðustu árum þar á undan. Þá kom fram hjá 

markaðsrannsóknarfyrirtækinu Statista að fjöldi árlegra kaupenda í vefverslun muni halda áfram 

að aukast á hverju ári en þá aukningu má sjá á mynd 1 í kafla 2.1.1. (Statista, 2018) Svör 

þátttakenda við þessari spurningu er í takt við rannsóknir sem áður hafa verið framkvæmdar á sviði 

vefverslana. Það má því búast við að hlutfall viðskipta í vefverslun muni aukast töluvert á komandi 

árum. 

 

6.2. Viðtöl   

Sami spurningalisti var lagður fram fyrir alla fjóra viðmælendur eigindlegrar rannsóknar. 

Viðmælendurnir voru Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóri Fjallakofans, Gunnar Emil 

Eggertsson, sölustjóri Hreysti, Valdimar P. Magnússon, eigandi Jóa útherja og Árni Friðberg 

Helgason, markaðsstjóri Sportvara. 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort fyrirtækið sæi alfarið um vefverslunina eða hvort 

þriðji aðili væri með í för við uppsetningu og utanumhald hennar. Allir svöruðu á þá leið að þriðji 

aðili hefði aðstoðað við uppsetningu vefverslunarinnar en utanumhald væri í þeirra eigin höndum. 

Fyrirtækið SmartMedia var oft nefnt til sögunnar sem hinn tiltekni þriðji aðili. Þegar umræða barst 

að árlegri upphæð sem fyrirtækin væru að leggja í vefverslun voru allir á því að sú upphæð væri á 

lægsta bili, 0 – 5 milljónir króna. 

 Þegar viðmælendur voru beðnir um að nefna einkenni góðrar vefverslunar var einfaldleiki 

síðunnar ofarlega á blaði. Gunnar Emil og Árni Friðberg nefndu báðir að vörur þyrftu að vera 

sýnilegar og grunnupplýsingar sem neytendur leita að til staðar. Valdimar nefndi einnig að 
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birgðastaða vefverslunar þyrfti að vera rétt til að öruggt væri að varan væri til þegar neytandi 

myndi setja hana í körfu. Þá var hraði afhendingar ásamt upplýsingum um hvort heimsending væri 

í boði meðal atriða sem viðmælendur töluðu um. Gunnar Emil bætti við að mikilvægt væri að fólk 

vissi að það væri að fara inn á góða síðu sem það gæti treyst. Það er í takt við rannsókn van der 

Heijden og Verhagen (2004) en þeir nefndu traust sem einn af sjö þáttum sem neytendur notuðu 

til að greina góða vefverslun frá slæmri. 

 Áhugavert var að sjá hvernig markaðsfé fyrirtækjanna var skipt milli miðla. Valdimar 

nefndi að Jói útherji væri að stærstum hluta að auglýsa á ljósvakamiðlum ásamt því að vera að litlu 

leyti á netmiðlum. Gunnar Emil og Árni Friðberg nefndu að markaðsfé þeirra fyrirtækja færi að 

mestu í netmiðla. Árni nefndi jafnframt að stór hluti færi að auki í markaðssetningu í gegnum 

íþróttafólk, á mótum og í keppnum. Halldór greindi frá því að Fjallakofinn setti markaðsfé sitt að 

mestu í netmiðla og prentmiðla en að litlu leyti í ljósvakamiðla.  

 Þegar talið barst að hvaða netmiðla fyrirtækin væru helst að nota nefndu allir viðmælendur 

samfélagsmiðilinn Facebook. Valdimar var sá eini sem nefndi ekki samfélagsmiðilinn Instagram 

en talaði þó um að það væri til skoðunar í framtíðinni. Halldór, Valdimar og Árni töluðu um 

netmiðla sem væru tengdir áhugamálum þeirra eða þeirra markhópa sem versla að mestu hjá þeim. 

Þá nefndu Árni og Gunnar Google Display og Google AdWords. 

 Munur var á svörum viðmælenda um hvert hlutfall sölu fyrirtækisins í vefverslun væri af 

heildarsölu þess. Svör voru frá 3 – 20% en þó voru viðmælendur að mestu sannfærðir um að þetta 

hlutfall myndi aukast á komandi árum. Halldór, Gunnar og Árni nefndu allir að vefverslunin væri 

ekki endilega lokavettvangur sölu heldur væri hún að stórum hluta að styrkja sölu í versluninni 

sjálfri. Neytendur væru búnir að afla sér upplýsinga á netinu og kæmu í verslunina til að ýmist sjá 

eða snerta vöruna eða til að ganga strax frá kaupum á henni. 

 Rannsakendur höfðu áhuga á að vita hvaða vörur neytendur væru líklegri til að kaupa í 

vefverslun frekar en í verslun og í verslun frekar en í vefverslun. Árni talaði um að sérhæfðar vörur 

væru töluvert líklegri til að seljast í verslun frekar en í verslun. Þá nefndi Halldór að fatnaður væri 

líklegri til að seljast í verslun þar sem erfitt væri að fá tilfinningu fyrir sniði og efni þess á netinu. 

Það var í takt við niðurstöður megindlegrar rannsóknar þessa verkefnis en rúmlega 82% 

þátttakenda þeirrar rannsóknar nefndu það að geta forskoðað vöru með berum augum sem ástæðu 

fyrir kaupum í verslun fremur en í vefverslun. Gunnar nefndi að stórir pakkar væru að fara út í 

gegnum vefverslun en neytendur væru þá oft að nýta sér heimsendingarþjónustu þeirra. 
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 Halldór nefndi að erlendar vefverslanir væru stærstu keppinautar Fjallakofans. Hann talaði 

um að stefna þeirra væri því ávallt sett á að vera með sem samkeppnishæfasta verð á 

Evrópumarkaði. Gunnar og Valdimar voru einnig á því að nauðsynlegt væri að verðlag þeirra væri 

samkeppnishæft við Evrópumarkað. Þá var Árni á svipaðri vegferð en hann talaði um að hafa þyrfti 

í huga hvað það myndi kosta neytendur að panta sömu vöru af erlendum vefverslunum við 

verðlagningu. 

 Þegar kemur að samanburði á íslenskum og erlendum vefverslunum voru Halldór og Árni 

sammála um að þær erlendu væru á töluvert stærri markaði. Það væri því oft meira lagt í hinar 

erlendu vefverslanir enda meiri fjármunir sem fara þar í gegn. Árni nefndi að stærri fyrirtæki í 

útlöndum væru mörg hver með sér starfsmenn sem einblíndu á vefverslun þess. Árni og Gunnar 

voru svo sammála um að erlendar vefverslanir væru betur forritaðar í að selja neytendum vörur, 

sumar svo vel að erfitt væri fyrir neytendur að fara án þess að kaupa eitthvað. 

 Viðmælendur voru næst spurðir að því hvort þeir teldu að fyrirtæki þeirra myndi auka eða 

minnka áherslu á vefverslun á næstu árum. Allir voru þeir sammála um að aukning yrði á 

áherslunni. Halldór talaði um að vefverslun myndi aldrei taka algjörlega yfir en var viss um að 

hlutfall vefverslunar af heildarsölu Fjallakofans myndi fara upp í 30% á næstu þremur til fjórum 

árum. Valdimar hjá Jóa útherja nefndi að það myndi ekki koma honum á óvart að vefverslun þeirra 

myndi fara upp í 50% af veltu þeirra gefið að þeir myndu finna nýjan markað á netinu. 

 Að lokum voru viðmælendur spurðir út í hvaða markhópar væru mest að stunda viðskipti í 

vefverslun þeirra. Halldór og Gunnar nefndu að konur væru duglegri en karlar að nota vefverslun 

þeirra. Halldór, Valdimar og Árni töluðu um að hlutur landsbyggðarinnar væri stærri en hlutur 

höfuðborgarinnar þegar kemur að kaupum í vefverslun á meðan Gunnar nefndi að skiptingin væri 

nokkuð jöfn. Hvað aldursdreifingu varðar voru allir fjórir á því að yngra fólk væri duglegra en hið 

eldra að nota vefverslun en þó væri eitthvað um að eldra fólk verslaði í gegnum vefverslun þeirra. 

 

6.3. Takmarkanir 

Í vefkönnun verkefnisins fengust 105 svör. Til að geta greint niðurstöður könnunarinnar með meiri 

vissu hefði verið ákjósanlegt að fá fleiri svör. Mögulegt er að einhver fjöldi fólks hafi séð 

könnunina en ekki tekið þátt þar sem heiti hennar sneri annars vegar að íþróttavörum og hins vegar 

vefverslun.  
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Til að auka áreiðanleika könnunarinnar hefði verið betra að notast við líkindaúrtak í stað 

ólíkindaúrtaks. Þýði könnunarinnar var skilgreint sem íslenskumælandi Facebookvinir 

rannsakenda, meðlimir í viðeigandi hópum innan miðilsins og aðrir notendur Facebook sem gætu 

hafa rekist á könnunina. Með líkindaúrtaki eiga allir í þýði sömu líkur á að komast í úrtak. Með 

lagskiptu slembiúrtaki hefði verið hægt að skilgreina þýðið sem íslenskumælandi einstaklingar. 

Þýðinu væri skipt í lög eftir þekktri breytu, til dæmis aldri eða búsetu, og slembiúrtak dregið úr 

hverju lagi. (Þorlákur Karlsson, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Markaðs- og 

viðskiptarannsóknir í Háskólanum í Reykjavík, 24. ágúst 2016) Í framhaldi af því væri hægt að 

greina niðurstöður rannsóknarinnar, meðal annars út frá aldursbili þátttakenda eða búsetu þeirra. 

Þá væri einnig auðveldara að mæla brottfall en það reyndist ekki hægt í þessari könnun.  

Rannsakendur lögðu upp með að framkvæma tvær rannsóknir, annars vegar með 

eigindlegu sniði og hins vegar með megindlegu sniði. Með hliðsjón af eigindlegu rannsókninni 

lögðu rannsakendur upp með að taka djúpviðtöl við stjórnendur fjögurra fyrirtækja á markaði 

íþróttavara. Til að ná fram dýpri og betri niðurstöðum í heild úr eigindlegri rannsókn verkefnisins 

hefði verið gott að taka fleiri ítarleg djúpviðtöl við breiðari hóp starfsmanna. Með því hefði verið 

hægt að draga markvissari áætlanir og tengja við niðurstöður úr megindlegri rannsókn 

verkefnisins. 

Við úrvinnslu megindlegrar rannsóknar kom til tals meðal rannsakenda að áhugavert væri 

að vita hvaða vefverslanir neytendur væru helst að nýta sér. Væri rannsókn þessi framkvæmd á 

nýjan leik myndu rannsakendur bæta þeirri spurningu við megindlega spurningalistann. Hægt 

hefði verið að greina hvað helstu vefverslanir ættu sameiginlegt og hvernig íslenskar vefverslanir 

stæðu í samanburði. Jafnframt gætu íslensk fyrirtæki séð hvar samkeppni þeirra liggur á internetinu 

og stuðlað að breytingum til að auka samkeppnisstöðu sína. 

 

6.4. Framtíðarrannsóknir 

Möguleiki er á að framkvæma frekari rannsóknir á viðfangsefni rannsóknarinnar. Megindleg 

könnun með stærra líkindaúrtaki myndi opna fyrir möguleika á að greina niðurstöður betur og 

álykta með meiri vissu út frá svörum þátttakenda. 

Þá væri áhugavert að framkvæma rannsókn á hvernig neytendur hegða sér í vefverslunum. 

Í eigindlegum viðtölum verkefnisins komu fram þær skoðanir að meðal einkenna góðrar 

vefverslunar væri einfaldleiki og stutt fjarlægð að vörum og grunnupplýsingum. Þá kom einnig 
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fram að mikilvægt væri að það þyrfti einungis fáa smelli fyrir neytendur til að geta keypt vöru enda 

væri það stór liður í því að einfalda kaupferlið. Sem dæmi væri því hægt að framkvæma rannsókn 

á hvaða áhrif einföld og aðgengileg vefsíða hefur á kaupákvörðun neytenda samanborið við 

vefsíðu sem er ekki með þá eiginleika.  

 Einnig væri hægt að framkvæma flóknari eigindlegar rannsóknir. Með aðstoð augnskanna 

væri hægt að sjá á hvað neytendur horfa þegar þeir opna vefverslun, hvað vekur athygli þeirra og 

hvað þeir horfa ekki á. Með aðstoð slíkrar rannsóknar gætu söluaðilar unnið að því að bæta 

vefverslun sína í því ljósi að hámarka sölu og lágmarka brottfall neytenda af sömu vefverslun.  
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7. Lokaorð 

Í samhengi við það hversu margir neytendur hafa aðgang að og notast við internetið nú til dags er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að færa framboð sitt einnig á þann vettvang. Fjölmörg fyrirtæki hafa gert 

það nú þegar og hefur mikil samkeppni skapast milli vefverslana eins og í verslunum almennt. 

Í rannsókn 1 kom í ljós að kauphegðun íslenskra neytenda á íþróttavörum er mikið til 

þannig að bæði er keypt í verslun og vefverslun, hérlendis og erlendis. Rannsókn 1 sýndi jafnframt 

fram á að meirihluti neytenda telji sig munu auka viðskipti sín við vefverslanir á komandi árum. 

Rannsókn 2 studdi við grun rannsakenda um að neytendur væru mun upplýstari um vörur í dag en 

áður. Í rannsókninni kom fram að margir neytendur kaupi ýmist vörur í vefverslun eða notfæri sér 

hana við upplýsingaöflun áður en lokaákvörðun um kaup er tekin í verslun. Það kom 

rannsakendum skemmtilega á óvart hversu meðvitaðir viðmælendur voru um notkun vefverslanna 

til stuðnings og upplýsingaöflunar fyrir kaup. 

Eins og fram kom í umræðukafla hér að framanverðu telja einhverjir að íslenskar 

vefverslanir séu töluvert á eftir erlendum og því verður áhugavert að sjá hvernig þróunin verður í 

framtíðinni. Jafnframt verður áhugavert að sjá hvort umfang vefverslana muni aukast á næstu árum 

og þá í hvaða mæli. Þá er mögulegt að þær breytingar muni hafa áhrif á hefðbundnar verslanir. 

Þau áhrif geta orðið í formi breytingar á versluðu magni á hvorum vettvangi fyrir sig, breytingum 

á kauphegðun í sjálfri versluninni eða að viðskipti færist á milli aðila. 

Höfundum þótti áhugavert að kanna áhrif vefverslunar á kauphegðun á íþróttavörum. Hvor 

rannsókn fyrir sig spilaði stórt hlutverk í því að veita innsýn inn í viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Sem áhugamenn um íþróttir og markaðsfræði hefur verkefni þetta veitt höfundum dýpri og meiri 

þekkingu á viðfangsefni verkefnisins. Áhugavert var fyrir höfunda að sjá sjónarmið neytenda og 

söluaðila um sömu málefni mætast. Ljóst er að tækifæri eru til staðar fyrir söluaðila að bjóða upp 

á betri og markvissari vefverslanir fyrir neytendur. Betri innlendar vefverslanir munu hafa jákvæð 

áhrif fyrir báða aðila, neytendur hafa kost á að versla við innlendar verslanir og söluaðilar stækka 

viðskiptavinahóp sinn.  



43 
 

Heimildaskrá 

 

Aldrich, M. (2011). Online shopping in the 1980s. The IEEE Annals of the History of 

Computing, 33(4), 57-61.  

 

Aleid, E. (2012). Delivery issues in e-commerce: The Case of Saudi Arabia (Meistararitgerð). 

The University of Waikato, Viðskiptadeild. Sótt 23. mars 2018 af 

https://waikato.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10289/6464/thesis.pdf  

 

Central Intelligence Agency. (2017). Internet users. The World Factbook. Sótt af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2153.html#ic 

 

Chen, M. Y. og Teng, C. I. (2013). A comprehensive model of the effects of online store image 

on purchase intention in an e-commerce environment. Electronic Commerce Research, 

13(1), 1-23. doi:10.1007/s10660-013-9104-5 

 

Cohen-Almagor, R. (2011). Internet history. International Journal of Technoethics, 2(2), 45-64. 

doi:10.4018/jte.2011040104 

 

Coppel, J. (2000). E-commerce: Impacts and policy challenges. OECD Economics Department 

Working Papers, 252. doi:10.1787/801315684632 

 

Dan, C. (2014). Electronic commerce: State-of-the-art. American Journal of Intelligent Systems, 

4(4), 135-141. doi:10.5923/j.ajis.20140404.02 

 

Farese, L. S., Grossman, D. A. og Nicholson, G. (2005). Sports and entertainment marketing. 

Woodland Hills, CA: McGraw-Hill. 

 

 



44 
 

Gerritsen, D. L., Steverink, N., Ooms, M. E. og Ribbe, M. W. (2004). Finding a useful 

conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. Quality of 

Life Research, 13(3), 611-624. doi:10.1023/b:qure.0000021314.17605.40 

 

Groves, R. M., Cialdini, R. B. og Couper, M. P. (1992). Understanding the decision to participate 

in a survey. Public Opinion Quarterly, 56(4), 475-495. doi:10.1086/269338 

 

Hitt, M. A., Black, J. S. og Porter, L. W. (2013). Management (3. útg.). London: Pearson 

Education Limited 

 

Jarvenpaa, S. L., Tractinsky, N. og Saarinen, L. (1999). Consumer trust in an internet store: A 

cross-cultural validation. Journal of computer-mediated communication, 5(2). 

doi:10.1111/j.1083-6101.1999.tb00337.x 

 

Jensen, M. (1999). Passion and heart in transport – a sociological analysis on transport 

behaviour. Transport policy, 6(1), 19-33. doi:10.1016/s0967-070x(98)00029-8 

 

Joaquín. (2017, 29. september). Who is Abraham Maslow and what are his contributions to 

psychology. Sótt 11. apríl 2018 af https://positivepsychologyprogram.com/abraham-

maslow/ 

 

Katawetawaraks, C. og Wang, C. L. (2011). Online shopping behavior: Influences of online 

shopping decision. Asian Journal of Business Research, 1(2), 66-74. 

 

Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. og Armstrong, G. (2004). Principles of marketing: Fourth 

European edition (4. útg.). London: Pearson Education Limited. 

 

Kotler, P. og Keller, K. L. (2012). Marketing management (14. útg.). Upper Sadle River, N.J.: 

Pearson Prentice Hall. 

 

https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000021314.17605.40
https://doi.org/10.1016/S0967-070X(98)00029-8


45 
 

Mangold, W. G. og Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion 

mix. Business Horizons, 52(4), 357-365. doi:10.1016/j.bushor.2009.03.002 

 

MBA Research. (2013). What are sport/event products. Sótt 8. apríl 2018 af 

https://www.mbaresearch.org/newlaps/PM_15/PM_15_st_PDF.pdf 

 

McLeod, S. (2007). Maslow‘s hierarchy of needs. Simply psychology. Sótt 21. apríl 2018 af 

http://www.simplypsychology.org/maslow.html   

 

Miva. (2011). The history of e-commerce: How did it all begin? Sótt 8. apríl 2018 af 

https://www.miva.com/blog/the-history-of-ecommerce-how-did-it-all-begin/ 

 

Pappas, I. O., Kourouthanassis, P. E., Giannakos, M. N. og Chrissikopoulos, V. (2016). 

Explaining online shopping behavior with fsQCA: The role of cognitive and affective 

perceptions. Journal of Business Research, 69(2), 794-803. 

doi:10.1016/j.jbusres.2015.07.010 

 

Pitts, B. G., Fielding, L. W. og Miller, L. K. (1994). Industry segmentation theory and in the 

sport industry: Developing a sport industry segment model. Sport marketing quarterly, 

3(1), 15-24. 

 

Ryan. D. (2015). Understanding social media: How to create a plan for your business that works. 

London: Kogan Page 

 

Ryan, D. (2016). Understanding digital marketing: Marketing strategies for engaging the digital 

generation. (4. útg.). London: Kogan Page 

 

Slack, N., Brandon-Jones, A. og Johnston, R. (2013). Operations management (7. útg.). 

Edinburgh: Pearson Education Limited 

 



46 
 

Sporting goods. (e.d.). Í Cambridge online dictionary (vefútg.). Sótt 19. desember 2017 af 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sporting-goods 

 

Statista. (2018). E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2021 [línurit]. Sótt 2. 

apríl 2018 af https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-

sales-worldwide/ 

 

Statista. (2018). M-commerce share of total digital commerce spending in the United States from 

2nd quarter 2010 to 4th quarter 2017 [línurit]. Sótt 6. apríl 2018 af 

https://www.statista.com/statistics/252621/share-of-us-retail-e-commerce-dollars-spent-

via-mobile-device/ 

 

Statista. (2018). Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2018 (in billions) [súlurit]. 

Sótt 2. apríl 2018 af https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-

worldwide/  

 

Statista. (2018). Percentage of U.S. adults who own a smartphone from 2011 to 2018 [súlurit]. 

Sótt 3. apríl 2018 af https://www.statista.com/statistics/219865/percentage-of-us-adults-

who-own-a-smartphone/  

 

Szymanski, D. og Hise, R. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of Retailing, 

76(3), 309-322. doi:10.1016/S0022-4359(00)00035-X 

 

Vaithianathan, S. (2010). A review of e-commerce literature on India and research agenda for the 

future. Electronic Commerce Research, 10(1), 83-97. doi:10.1007/s10660-010-9046-0 

 

Valente, T. W. og Pumpuang, P. (2007). Identifying opinion leaders to promote behavior change. 

Health Education and Behavior, 34(6), 881-896. doi:10.1177/1090198106297855 

 



47 
 

Van der Heijden, H. og Verhagen, T. (2004). Online store image: Conceptual foundations and 

empirical measurement. Information and Management, 41(5), 609-617. 

doi:10.1016/j.im.2003.07.001 

 

White, K. og Dahl, D. W. (2006). To be or not to be: The influence of dissociative reference 

groups on consumer preferences. Journal of Consumer Psychology, 16(4), 404-414. 

doi:10.1207/s15327663jcp1604_11 

 

The World Bank. (e.d.). Individuals using the Internet (% of population). Sótt 14. apríl af 

https://data.worldbank.org/indicator/it.net.user.zs?end=2016&start=2000  

 

Þorlákur Karlsson. (2016, 24. ágúst). Fyrirlestur í námskeiðinu Markaðs- og 

viðskiptarannsóknir, Háskólinn í Reykjavík. 

  



48 
 

Viðauki A: Spurningalisti úr megindlegri rannsókn 

Kæri þátttakandi. 

Könnun þessi er hluti af BSc. verkefni okkar í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Hún 

fjallar um áhrif vefverslunar á kauphegðun neytenda á íþróttavörum. Könnunin samanstendur af 

örfáum spurningum og ætti ekki að taka meira en 3-5 mínútur.  

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi spurningalistann viljum við biðja þig um að senda 

tölvupóst á Jónatan Jónatansson (jonatanj13@ru.is) eða Kristján Má Ólafs (kristjano13@ru.is) 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

Skilgreining á íþróttavörum 

Íþróttavörur flokkast undir allar þær vörur sem eru áþreifanlegar og tengjast íþróttum á einn eða 

annan hátt.  

Það geta verið vörur sem tengjast íþróttum beinlínis, sbr. fótboltar, golfkylfur og reiðhjól. Einnig 

geta það verið vörur sem eru ekki einungis ætlaðar íþróttum en geta verið hluti af íþróttaupplifun 

á einn eða annan hátt, svo sem sólgleraugu og töskur. 

 

1. Hefur þú keypt vöru eða þjónustu í vefverslun? 

 

 Já 

 Nei 

 

2. Hefur þú keypt íþróttavöru? 

 

 Já, í verslun en ekki í vefverslun 

 Já, í vefverslun en ekki í verslun 
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 Já, bæði í verslun og vefverslun 

 Nei, hef ekki keypt íþróttavöru 

 

3. Hvort hefur þú keypt íþróttavöru í innlendri eða erlendri vefverslun? 

 

 Eingöngu í innlendri vefverslun 

 Eingöngu í erlendri vefverslun 

 Bæði í innlendri og erlendri vefverslun 

 

4. Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í verslun fremur en í vefverslun? 

Merktu við allt sem við á 

 

 Kann ekki á vefverslun 

 Greiðslumáti 

 Betri þjónusta 

 Vil geta forskoðað vöruna með berum augum 

 Kann ekki við að versla í vefverslun 

 Annað, þá hvað? 

 

5. Hver er ástæða þess að þú hefur keypt íþróttavöru í vefverslun fremur en í verslun? 

Merktu við allt sem við á 

 

 Lægra verð 

 Meiri yfirsýn yfir vöruúrval 

 Aðgengi 

 Frí heimsending 

 Tímasparnaður  

 Hagstæðari opnunartími 

 Annað, þá hvað? 
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6. Hversu mikið eða lítið telur þú að þú munir auka viðskipti þín í gegnum vefverslun á 

næstu 5 árum? 

 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 

7. Hversu oft í viku, að jafnaði, stundar þú líkamsrækt? 

Líkamsrækt er hreyfing sem reynir á líkamlega í að lágmarki 30 mínútur. 

 

 7 sinnum eða oftar 

 5-6 sinnum 

 3-4 sinnum 

 1-2 sinnum 

 Sjaldnar en 1 sinni 

 

8. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun eða verknám 

 Grunnnám á háskólastigi 

 Framhaldsnám á háskólastigi 

 Án menntunar 

 

9. Hvað af eftirtöldu á best við um þig? 

 

 Ég er í námi 

 Ég er í vinnu 
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 Ég er bæði í námi og vinnu 

 Ég er hvorki í námi né vinnu 

 

10. Í hvaða landshluta býrð þú? 

 

 Höfuðborgarsvæði 

 Vesturlandi 

 Vestfjörðum 

 Norðurlandi vestra 

 Norðurlandi eystra 

 Austurlandi 

 Suðurlandi 

 Suðurnesjum 

 Bý utan Íslands 

 

11. Hvert er kyn þitt? 

 

 Karlkyn 

 Kvenkyn 

 Annað 

 

12. Hver er aldur þinn? 

 

 19 ára eða yngri 

 20-29 ára 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50-59 ára 

 60 ára eða eldri 
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Viðauki B: Spurningalisti úr eigindlegri rannsókn 

1. Hversu lengi hafið þið verið með vefverslun? 

 

2. Sjáið þið alfarið um ykkar vefverslun eða nýtið þið ykkur þjónustu þriðja aðila við 

uppsetningu og utanumhald hennar? 

 

3. Hvað telur þú vera einkenni góðrar vefverslunar? 

 

4. Hversu mikið leggið þið árlega í vefverslun? 

a. 0 - 5 milljónir 

b. 5,1 - 10 milljónir 

c. 10,1 - 15 milljónir 

d. Meira en 15 milljónir 

 

5. Hvernig er markaðsfé fyrirtækisins skipt milli miðla?  

a. Ljósvakamiðlar ____% 

b. Prentmiðlar  ____% 

c. Netmiðlar  ____% 

d. Annað   ____% 

 

6. Hvaða netmiðla nýtið þið helst við markaðssetningu? 

 

7. Hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins fer í gegnum vefverslun ykkar? 

 

8. Hvaða áhrif hefur tilkoma vefverslunar haft á sölu í verslun? 

 

9. Hvernig vörur kaupa neytendur frekar í vefverslun en í verslun? Hvernig vörur kaupa 

neytendur frekar í verslun en í vefverslun? 

 

10. Hvaða munur er á heildarfjárhæð sem neytendur kaupa fyrir hverju sinni í vefverslun 

samanborið við í verslun? 
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11. Finnið þið fyrir áhrifum frá erlendum vefverslunum á sölu ykkar? 

 

12. Hvaða munur finnst þér vera á íslenskum og erlendum vefverslunum? 

 

13. Sérðu fram á að þið munið auka eða minnka áherslu á vefverslun á næstu árum? 

 

14. Hvaða markhópar stunda mest viðskipti í vefverslun ykkar? 

a. Konur/karlar 

b. Yngri/eldri 

c. Höfuðborg/Landsbyggð 

d. Annað? 
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Viðauki C: Svör þátttakenda úr eigindlegri rannsókn 

 

Viðtal við Gunnar Emil Eggertsson, sölustjóra Hreysti 

Þann 22. mars hittu rannsakendur Gunnar Emil Eggertsson, sölustjóra Hreysti, og lögðu fyrir hann 

fyrirfram samdar spurningar tengdar vefverslun. Fundurinn fór fram á kaffistofu starfsmanna í 

húsakynnum Hreysti, Skeifunni 19. Fundurinn var haldinn eftir lokun verslunarinnar og boðið var 

upp á pizzu meðan rætt var saman. 

 

1. Hversu lengi hafið þið verið með vefverslun? 

 

Sko, þeir (stofnendur Hreystis) settu upp síðu í kringum 1998 eða svo en vefverslun kom eitthvað 

seinna, rétt eftir 2000, ég man ekki nákvæmlega hvenær. Við vorum þó að setja upp nýja 

vefverslun núna sem við höfum verið að dúndra af stað fyrir svona rétt rúmum þremur mánuðum, 

í desember 2017. Við fórum yfir í nýtt kerfi sem heitir Woocommerce og hefur verið að ganga 

mjög vel. Það er WordPress síða með Woocommerce verslunarkerfi. 

 

2. Sjáið þið alfarið um ykkar vefverslun eða nýtið þið ykkur þjónustu þriðja aðila við 

uppsetningu og utanumhald hennar? 

 

Sko uppsetning er eitthvað sem við fengum hjálp við frá SmartMedia. Ég kann ekkert að forrita en 

annars setjum við sjálfir inn allt efni. Við erum að búa til vörutexta, setja inn allar vörur og búa til 

bannera, sér síður og allt þetta. Þannig að aðallega erum við að sjá um þetta en beinagrindina settu 

aðrir upp. 

 

3. Hvað telur þú vera einkenni góðrar vefverslunar? 

 

Góð vefverslun þarf náttúrulega að fanga kúnnann dálítið. Hann kemur þarna inn og hann verður 

strax að átta sig á því hvernig þinn business er skilurðu. Vörur þurfa að vera sýnilegar strax og svo 

verður hann náttúrulega strax að hafa á hreinu hvort þið sendið heim eða hvernig það er. Þú veist 

þar hann að borga fyrir það og hvað tekur það langan tíma og allt þetta. Eitthvað sem er alltaf að 
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verða mikilvægara og mikilvægara eru svona skila-skilmálar, þú veist, er hægt að skila, ef það er 

hægt er það vesen. Margir eru ekki alveg vissir hvort þeir vilji eitthvað og vilja jafnvel geta skilað. 

En ekki orðið svo stórt á Íslandi ennþá en orðið risa stórt úti í Bandaríkjunum og á öðrum stöðum 

í heiminum. 

 

Þannig að myndirðu segja að svona við fyrstu sýn þá sé það kannski svolítið útlitið sem fangar 

í allra fyrstu, en síðan þurfa að koma skýrt fram atriðin sem þú nefndir þar á eftir? 

 

Já, það eru náttúrulega allskonar tæknileg atriði eins og hve lengi síðan er að koma upp og allt 

svona “hraði er betri” og allt þetta. En í grunninn þarf fólk að fá svolítið tilfinninguna um hvernig 

business þú ert með og það þarf að átta sig á því hvort það sé að koma inn á síðu hjá fyrirtæki sem 

er traust. Þannig að það er gott að vera með einhver elements sem að eru dálítið fagmannleg, svo 

fólk sjái að það er að koma inn á góða síðu. 

Það er mikilvægt að það sé stutt í vörur, það eiga aldrei að vera margir smellir í áttina að vöru. 

Strax á forsíðu á fólk að sjá vörur, finnst mér. Eða hafa það bara örsnöggt í burtu. Svo er það þetta, 

að fólk sjái strax hvernig ferlið er við það að panta, að ekkert sé óvíst. 

 

4. Hversu mikið leggið þið árlega í vefverslun? 

a. 0 - 5 milljónir 

b. 5,1 - 10 milljónir 

c. 10,1 - 15 milljónir 

d. Meira en 15 milljónir 

 

Við gerum þetta mikið sjálfir. Við gerum allt efni og svona, þannig að við þurfum ekki að borga 

neinum eitthvað tímakaup, fyrir utan okkur sjálfum, fyrir að gera þetta. Þannig við erum bara í 

lægri hlutanum á a. (0-5 milljónir). 

 

5. Hvernig skiptist markaðsfé fyrirtækisins eftir miðlum?  

a. Ljósvakamiðlar _0_ % 

b. Prentmiðlar  _5_ % 

c. Netmiðlar  _90 % 
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d. Annað   _5_ % 

 

Eins og er eru þetta 90% vefmiðlar sirka. Við höfum verið mjög lítið í prentmiðlum en til að vera 

sanngjarn ætla ég að segja 5% í prentmiðlum og 5% í annað. Annað flokkast undir sýningar á 

íþróttakeppnum og svoleiðis. 

 

6. Hvaða netmiðla nýtið þið helst við markaðssetningu? 

 

Brjótum niður netmiðlana. Við notum aðallega þrjá stólpa hjá okkur. Við erum með 

samfélagsmiðlana sem eru sirka helmingur af því sem við eyðum. Svo erum við með 

leitarvélabestun sem er svona 40% á móti hinu og Google Display networkið sem eru svona 

bannerar á mbl.is og svona, það eru 10% sem fara í það. 

 

7. Hversu miklu eyðið þið af markaðsfé á netmiðlum? 

 

Það er gríðarleg lækkun frá því við vorum að auglýsa í prentmiðlum. Þetta er 20% af því sem við 

vorum að eyða þá og sala hefur aukist mikið á sama tíma. 

 

8. Hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins fer í gegnum vefverslun ykkar? 

 

Það er ekkert svo hátt. 5-10% eftir mánuðum. Eftir að við settum nýju síðuna í loftið eru þetta 6-

7% eða eitthvað svoleiðis af heildarsölu. 

 

9. Hvaða áhrif hefur tilkoma vefverslunar haft á sölu í verslun? 

 

Miðað við 6-7% hlutfall þá er greinilegt að það eru rosalega margir sem koma inn á vefsíðuna 

okkar, um 17.000 manns í hverjum mánuði, það er ekki nærri því það margar pantanir þannig að 

greinilegt er að margir af þessum eru að koma í búðina. Og við finnum það þannig að margir koma 

og vita nákvæmlega hvað þeir ætlar að kaupa og við þurfum ekkert að aðstoða þá, eitthvað sem 

við þurfum oft áður að aðstoða við. Svo er fólk að koma og kaupa hluti sem hafa ekkert verið að 

seljast vel hjá okkur. Allt í einu byrja einhverjir hlutir sem við höfum sett inn á vefsíðuna að seljast 
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rosalega vel af því að fólk þá bara veit að við erum með þessa hluti, eitthvað sem seldist ekki 

annars. 

Bæði þá breikkar vefsíðan söluna og verður til þess að við þurfum í rauninni að eyða minni 

tíma í að þjónusta kúnnann í búðinni. Við tökum púlsúr til dæmis þá er mjög algengt að fólk komi 

og sé bara búið að ákveða hvaða úr það ætlar að taka. En áður en við vorum með þetta svona skýrt 

á netinu þá var fólk alveg að pæla og bara mætti og vissi kannski að við vorum með úr en ekkert 

hvaða úr við vorum með. Við höfum lagt mikla áherslu á að vera með mjög góða sölutexta, allt á 

íslensku og allt eftir því. Ég held að það sé að hjálpa rosalega. Það koma mjög margir vel upplýstir 

um hvað þeir ætla að gera. 

 Svo til viðbótar við breiðari sölu þá vita líka fleiri um það að maður sé með allskonar dót. 

Við höfum líka selt mikið af stórum pökkum í íþróttafélög og svona, eitthvað sem er ekki endilega 

pantað í gegnum netsíðuna en þá allt í einu sjá þau að við erum með allskonar dót sem passar inn 

í íþróttasalinn. Þau hafa svo samband við okkur, eitthvað sem þau hefðu ekki annars gert. 

 

10. Hvernig vörur kaupa neytendur frekar í vefverslun en í verslun? Hvernig vörur 

kaupa neytendur frekar í verslun en í vefverslun? 

 

Sko, það virðist vera sem að í netversluninni kaupir fólk allt frá litlum og yfir í nokkuð stóra pakka, 

myndi ég segja. Enn sem komið er allavega þá eru allra dýrustu pakkarnir, hálf milljón plús, þá er 

alltaf einhver sem hringir eða kemur í búðina eða eitthvað svoleiðis. En alveg þarna upp að hálfri 

milljón þá er fólk að panta í gegnum netið.  

Meðalsalan hjá okkur á netinu er svona 16.000 kr. um það bil. Svo þetta eru alls ekki bara 

smápakkar eins og maður hefði haldið. Fólk er til dæmis að kaupa róðrarvél á 170.000 kr. alveg 

og svo fær það hana bara afhenta daginn eftir og ekkert mál. Þetta er ansi breytt. 

 

Er fólk almennt að kaupa mikið í einu í vefversluninni? 

Ég myndi segja að fólkið á landsbyggðinni geri það. Safnar saman, það fær fría heimsendingu ef 

það kaupir fyrir x mikið, svo það pantar mikið saman og nýtir sér fríu heimsendinguna. Innanbæjar 

er það yfirleitt bara meira smotterí. 
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Er fólk meira að panta litla hluti í vefverslun og fá senda heim, en þegar það pantar stóra hluti 

eins og róðrarvélar þá sækir það? 

Nei það er eiginlega öfugt. Þeir pakkar sem ná ekki upp í fría heimsendingu eru frekar sóttir. Fólk 

í bænum sem fær ekki fríu heimsendinguna tímir ekki að borga heimsendingu, heldur er kannski 

að vinna í nágrenninu pantar bara og kemur svo og sækir. 

En einmitt með stóru tækin þá er fólk að nýta sér heimsendinguna þó svo að hún kosti, einmitt út 

af því að fólk á kannski ekki nógu stóran bíl og svoleiðis. Svo stærri pakkarnir eru frekar 

heimsendir. 

 

11. Hvaða munur er á heildarfjárhæð sem neytendur kaupa fyrir hverju sinni í 

vefverslun samanborið við í verslun? 

 

Ef við tökum stærstu tölurnar út fyrir sviga, það er hálf milljón plús, þá er þetta sennilega frekar 

svipað, en aðeins lægra í versluninni. Fólk er meira að detta við og kaupa eitthvað fyrir 5.000 kr. 

og svona. Ég er ekki með nákvæma tölu nefnilega, gamalt kassakerfi, ég myndi halda að það sé 

þessi 17.000 kr. á netinu og svo myndi ég segja 10.000 kr. til 15.000 kr. í búðinni. 

 

12. Finnið þið fyrir áhrifum frá erlendum vefverslunum á sölu ykkar? 

 

Já, fólk er jafnvel í búðinni að Googla hlutina sem við erum með. Og stundum fáum við ,,hey af 

hverju er þetta svona dýrt hér en kostar svona lítið þarna” og er þá yfirleitt að skoða einhverjar 

tilboðssíður og svona á netinu. Við finnum það mjög mikið. Við getum ekkert verið með eins og 

kaupmennirnir í gamla daga, með 300% álagningu því þá yrðum við bara skotnir niður, það myndi 

ekkert ganga. Enda er fáránlegt að það hafi gengið. 

 

Svo þið eruð mikið að keppa við erlendu vefverslanirnar? 

Já, algjörlega. Við reynum að vera ekki mikið dýrari en 25% dýrari en þær nema bara ef við 

verðum, ef birginn er bara ömurlegur við okkur. En við reynum að vera bara svipaðir og Evrópa, 

og maður verður að vera það, því annars er maður skotinn niður. 
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13. Hvaða munur finnst þér vera á íslenskum og erlendum vefverslunum? 

 

Sko aðallega finnst mér vera munur á markaðssetningu og sölumennskunni á síðunum. 

Markaðssetningin á íslensku síðunum er bara alveg fimm árum á eftir þeim erlendu. Það er bara 

fáránlegt að sjá hvað íslenskar vefsíður eru upp til hópa lélegar, upp á það að grípa kúnnann og 

vera með ,,targeting“ á hann og allt þetta. En svo eru öll þessi sölu element. Úti er þetta alltaf 

bullandi afsláttar eitthvað, þú færð email, þú færð þetta, og bara ráðist á mann að selja. En hérna 

heima er allt of afslappað. Er það gott eða slæmt, ég veit það ekki. Það sýnir aftur á móti að það 

virkar að vera með email og margt svona. Maður sér að innlendir aðilar eru ekki að leggja sömu 

vinnuna í að veiða kúnnann eins og erlendir. Erlendir aðilar setja til dæmis fullt af gulrótum fyrir 

framan þig, svo það sé erfitt að sleppa því að kaupa eitthvað. 

 

14. Sérðu fram á að þið munið auka eða minnka áherslu á vefverslun á næstu árum? 

 

Áherslan er nú þegar dálítið mikil, en við munum ábyggilega auka svolítið áhersluna. Án þess að 

það sé að bíta eitthvað á verslunina sjálfa. Við trúum að það sé gott að vera bæði með netverslun 

og verslun, allavega í okkar bransa. Það er mikil ráðgjöf sem fylgir þessu og svona. Við munum 

halda áfram að vinna mikið í vefversluninni og líkjast meira þeim erlendu og tönglast meira á fólki 

sem kíkir til okkar og allt þetta. 

 

15. Hvaða markhópar stunda mest viðskipti í vefverslun ykkar? 

a. Konur/karlar 

b. Yngri/eldri 

c. Höfuðborg/Landsbyggð 

d. Annað? 

 

Konur eru alltaf duglegri en karlarnir og frekar í yngri kantinum heldur en eldri. Samt kemur manni 

eiginlega líka á óvart hvað mikið af eldra fólki notar netsíðuna líka. Maður hefði búist við því að 

þau væru öll í því að hringja og eitthvað, en það er alveg fólk yfir fimmtugt og sextugt að nota 

þetta. 
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Mikið svona minni pakkar og svona í höfuðborginni sem sækja í verslun og fá heimsent. Á 

landsbyggðinni eru þetta sennilega hærri meðalsölur þar en ég myndi segja að það sé svipað margir 

í höfuðborg og landsbyggð.  

Annað sem ég hef tekið eftir. Fólk er miklu meira að skoða vefsíðuna í farsímum heldur en 

í tölvum. Að vísu þá kemur meira af pöntunum í gegnum tölvu, en þetta er alltaf að hækka og 

hækka, það er að segja snjalltækjanotkunin. Ég held að pantanirnar muni hækka líka þar. Vefsíðan 

okkar er snjalltækjavæn en var það ekki fyrir. Áður en við uppfærðum síðuna þá sáum við að 

bounce rate, það er að segja þeir sem fara inn á síðuna og strax aftur út, var 50% á gömlu síðunni. 

Í dag er það 4%, það er svo mikill munur. Við það tvöfaldast page views og allt eftir því. Nú er 

fólk að skoða mikið meira, og mikið meira on the fly, þegar það er ekki heima hjá sér. 

 

 

Viðtal við Árna Friðberg Helgason, markaðsstjóra Sportvara 

 

Miðvikudaginn 9. maí hittu rannsakendur Árna Friðberg Helgason, markaðsstjóra Sportvara, og 

lögðu fyrir hann spurningar tengdar vefverslun þeirra og reynslu Árna. Fundurinn fór fram á 

skrifstofu Sportvara í Bæjarlind 1-3, á sama stað og verslunin sjálf er staðsett. Rannsakendur höfðu 

tækifæri til að skoða verslunina sjálfa eftir að hafa skoðað og rannsakað vefverslunina sjálfir áður 

en fundurinn fór fram. 

 

1. Hversu lengi hafið þið verið með vefverslun? 

 

Þegar ég byrjaði fyrir fjórum árum þá fór ég beint í það að breyta henni töluvert. Ég held að 

vefverslunin hafi fyrst verið opnuð fyrir svona 5-6 árum. Núverandi útlitið (uppfært) er síðan svona 

2015. 

 

2. Sjáið þið alfarið um ykkar vefverslun eða nýtið þið ykkur þjónustu þriðja aðila við 

uppsetningu og utanumhald hennar? 

 

SmartMedia setur upp vefsíðuna fyrir okkur. Ég keypti bara template á netinu og svo breyttum við 

litunum og svona. Síðan var einhver forritun í því að breyta og bæta líka. Það var sem sagt 
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SmartMedia sem hjálpaði okkur að setja upp en við sjáum síðan alveg sjálf um að viðhalda henni, 

uppfæra vöruflokka og svona. Til framtíðar mun ég ekki geta verið einn í þessu, þetta er að stækka 

það mikið. 

 

3. Hvað telur þú vera einkenni góðrar vefverslunar? 

 

Þetta er rosalega slappt á Íslandi, sérstaklega í þessum íþróttavörum. Ef við horfum síðan á síður 

eins og Bauhaus þá er þetta alveg ótrúlega slappt. Þetta eru eiginlega bara svona bæklingasíður. 

Eins og í íþróttunum, þá er Útilíf til dæmis ekki með vörurnar inni á síðunni sinni, og ekki heldur 

Intersport. Intersport var í mesta lagi með einhverja bæklinga eða svoleiðis. 

Það sem einkennir góða vefverslun myndi ég segja að hún þarf að vera einföld, það er 

grunnurinn. Hún þarf að vera ,,responsive“ og koma vel út á mobile. Hún þarf að vera vel uppsett 

og grunnupplýsingar sem fólk er að leita að, eins og vörur eða opnunartímar eða heimilisfang, það 

þarf að vera til staðar. Veftréð þarf að hugsa vel. Útlitið kemur eftir á. 

 Einfaldleiki, skýrar upplýsingar og virka vel. Það fer rosalega mikil vinna í það að halda 

úti góðri vefverslun. Hún þarf að vera ,,up to date“ og það þarf að nostra við hana á hverjum degi. 

 

4. Hversu mikið leggið þið árlega í vefverslun? 

a. 0 - 5 milljónir 

b. 5,1 - 10 milljónir 

c. 10,1 - 15 milljónir 

d. Meira en 15 milljónir 

 

Mesti kostnaðurinn er fastur kostnaður við að koma henni upp.  

 

5. Hvernig skiptist markaðsfé fyrirtækisins eftir miðlum?  

a. Ljósvakamiðlar _5_ % 

b. Prentmiðlar  _5_ % 

c. Netmiðlar  _50 % 

d. Annað   _40 % 
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Auglýsum nánast ekkert í sjónvarpi. Útvarp er kannski 5%. Mest fer í Social Media. Google, 

Facebook og Instagram. Undir annað er markaðssetning í gegnum íþróttafólk, á mótum og í 

keppnum og einnig á svona Expos sem við förum 1-4 sinnum á ári. Við munum svo koma til með 

að merkja sendibílana. Hvað prentmiðlana varðar, þá pælum við svolítið í því hvar mesta value‘ið 

er í að auglýsa. Eins og til dæmis Kópavogsblaðið, við auglýsum í því ef við teljum það hnitmiðað 

að auglýsa þar. Ólíkt því sem mörg stór fyrirtæki gera, sem auglýsa bara alls staðar. Annað með 

prentmiðla ólíkt vefmiðlum. Við sjáum engin analytics út úr þeim. 

 

6. Hvaða netmiðla nýtið þið helst við markaðssetningu? 

 

Við notum MMA fréttir mikið. Við dettum líka alveg inn á mbl.is eða visir.is eða eitthvað 

svoleiðis, en ekkert fast. Erum með árssamning við MMA fréttir og auglýsum stöðugt þar. Notum 

Google Adwords rosa mikið og pælum mikið í því að vera viðeigandi í leitarorðum og viljum 

komast í 1.-3. sætið á Google. 

 Þegar við berum saman Facebook og Instagram þá notuðum við Facebook miklu meira, en 

núna erum við líka mikið komin yfir á Instagram. 

 

7. Hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins fer í gegnum vefverslun ykkar? 

 

Svona 20% af veltunni okkar kemur frá vefverslun. Vefverslun ein og sér væri mjög erfið. Hún 

væri ekki mjög arðbær fyrir okkur ein og sér. Það er ekkert vit í öðru en að vera bæði með verslun 

og vefverslun. 

 

8. Hvaða áhrif hefur tilkoma vefverslunar haft á sölu í verslun? 

 

Hún hefur almennt góð áhrif. Fólk klárar ekki endilega kaupin í vefverslun heldur notar hana líka 

sem upplýsingar til þess að koma svo í búðina og versla. Við tökum vel eftir því að fólk er búið að 

fara á netið og er búið að skoða á netinu það sem það ætlar að kaupa, en kemur svo í búðina því 

það þarf kannski að fá blessun frá sölumanni eða sjá og snerta vöruna áður en það kaupir. 
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9. Hvernig vörur kaupa neytendur frekar í vefverslun en í verslun? Hvernig vörur 

kaupa neytendur frekar í verslun en í vefverslun? 

 

Það er fullt af vörum sem seljast aldrei í vefverslun. Þetta eru svona mest commercial vörurnar 

sem eru að seljast í netverslun. Svona „essential“ vörur seljast lang best í vefverslun. Fatnaður og 

æfingavörur eru að seljast eitthvað. En svo eru mjög sérhæfðar vörur ekkert að seljast mjög mikið 

í vefverslun. Reyndar er það líka þannig að pakkar eru mun líklegri til að seljast heldur en ef 

vörurnar væru bara stakar. 

Dýnur, nuddrúllur, teygjur og vörur sem hægt er að nota mikið seljast vel. Þetta eru líka 

svona vörur sem breytast aldrei mikið, ketilbjalla er alltaf bara ketilbjalla. Um leið og varan er 

orðin mjög sérhæfð þá selst hún síður, en það kemur þó alveg fyrir. 

 

10. Hvaða munur er á heildarfjárhæð sem neytendur kaupa fyrir hverju sinni í 

vefverslun samanborið við í verslun? 

 

Í vefverslun erum við að selja yfirleitt á bilinu 3-30 þúsund. Svo koma stundum risa sölur á milli 

fyrir nokkur hundruð þúsund. Týpísk fjárhæð væri kannski svona 10-15 þúsund krónur. Stærri 

sölur fara yfirleitt fram í búðinni. Týpísk sala væri að mínu mati hærri í verslun heldur en í 

vefverslun. 

 

11. Finnið þið fyrir áhrifum frá erlendum vefverslunum á sölu ykkar? 

 

Já ég myndi segja að ákveðnar erlendar vefverslanir séu samkeppnisaðilar við okkur. Markaðurinn 

hefur minnkað svo mikið hvað varðar þetta því við lifum á svo mikilli upplýsingaöld. Upplýsingar 

eru mjög aðgengilegar og núna senda miklu fleiri til Íslands heldur en áður fyrr. Við þurfum að 

hafa í huga þegar við erum að selja vöru hvað það myndi kosta að panta hana erlendis frá, og reikna 

þá með því í okkar verði. Þetta á sérstaklega við um fatnað. 

 Fólk á Íslandi er oft að bera ameríska eða breska markaðinn við okkur hérna. Það 

óvenjulega í því er líka að oft er fólk ekkert að reikna með sendingakostnaði, virðisaukaskatti eða 

tollum og svoleiðis, sem gerir þetta ekki sanngjarnan samanburð. 

 



64 
 

12. Hvaða munur finnst þér vera á íslenskum og erlendum vefverslunum? 

 

Maður sér hvað erlendu vefverslanirnar vita miklu betur hvað skiptir máli. Þeirra markaður er líka 

mikið stærri og því hægt að leggja mikið meira í þær vefverslanir. Erlendis eru fyrirtæki oft með 

sér starfsmenn sem halda bara úti vefsíðunni, sem er örugglega ekki jafn mikið um á Íslandi. 

 Fyrirtæki á Íslandi vanmeta oft hvað það þarf mikið dedication í vefsíðuna. Erlendu 

vefverslanirnar eru oft svo vel forritaðar að þær spotta vel hvað það er sem þú vilt út frá því sem 

þú ert að versla. Þær gefa þér tilboð í viðeigandi vörur og leiða þig svolítið áfram. 

 

13. Sérðu fram á að þið munið auka eða minnka áherslu á vefverslun á næstu árum? 

 

Já auka klárlega. Vefverslunin hefur verið að aukast ár frá ári. Reyndar í búðinni líka. Við munum 

koma til með að leggja meira í vefverslun á næstu árum. 

 

14. Hvaða markhópar stunda mest viðskipti í vefverslun ykkar? 

a. Konur/karlar 

b. Yngri/eldri 

c. Höfuðborg/Landsbyggð 

d. Annað? 

 

Milli kvenna og karla er þetta nokkuð jafnt. Sala til kvenna hefur verið að aukast svolítið 

undanfarið. Áður var þetta meira karlar. Við höfum áttað okkur á því að konur stjórna meira í 

kaupákvörðunum og höfum einbeitt okkur þá aðeins betur að þeim. 

Í aldri er þetta sirka fólk á aldrinum 25-45 ára. 20-25 ára er líka góður hópur. Elsta 

kynslóðin er ekki að versla mikið í vefverslun. 

Landsbyggðin verslar mjög mikið við okkur. Auðvitað versla bæði höfuðborgin og 

landsbyggðin við okkur en hlutfallslega þá er landsbyggðin mun stærri viðskiptavinur í vefverslun. 

Við höfum líka verið að leggja aukna áherslu á að þjónusta landsbyggðina betur. 
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Annað. Við tökum mikið eftir því að eldri kynslóðin er jafnvel að hringja í okkur vegna 

þess að það hefur ekki sjálfstraust til að versla á netinu og vill frekar framkvæma kaupin með 

símgreiðslu og þess háttar. 

 

 

Viðtal við Valdimar P. Magnússon, eiganda Jóa útherja 

 

Föstudaginn 11. maí hittu rannsakendur Valdimar P. Magnússon eiganda Jóa Útherja, og lögðu 

fyrir hann spurningar tengdar vefverslun þeirra og reynslu Valdimars. Fundurinn fór fram baka til 

í verslun Jóa útherja í Ármúla 36. Þegar viðtalið var tekið var undirbúningur íslenska 

karlalandsliðsins í fótbolta fyrir HM í Rússlandi í fullum gangi og umfang treyjusölu í takt við það 

í versluninni. Rannsakendur höfðu kynnt sér verslunina sem og vefverslunina áður en viðtalið var 

tekið.  

 

1. Hversu lengi hafið þið verið með vefverslun? 

 

Nú þarf ég að hugsa. Við opnuðum búðina 1999 og líklega settum við vefverslunina í loftið 2002 

eða 2003. Vefsíðan og vefverslunin hefur verið uppfærð mikið síðan þá. Vefverslunin hefur tekið 

svona 3-4 meiri háttar breytingum á þessum tíma. 

 

2. Sjáið þið alfarið um ykkar vefverslun eða nýtið þið ykkur þjónustu þriðja aðila við 

uppsetningu og utanumhald hennar? 

 

Við kaupum kerfið, þannig við sjáum ekki um að forrita eða neitt slíkt. Við sjáum síðan um að 

mata kerfið jafn óðum. Það er ákveðinn starfsmaður sem sér að mestu leyti um að uppfæra 

vefsíðuna og vefverslunina. 

 

3. Hvað telur þú vera einkenni góðrar vefverslunar? 

 

Einfaldleiki. Hún þarf fyrst og fremst að vera mjög einföld og aðgengileg. Maður þarf að skilja 

síðuna án þess að vera með prófgráðu. 
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 Ég versla reyndar ekki mikið á netinu sjálfur, bara hótel og svona. En ég prófa aftur á móti 

að versla hjá samkeppnisaðilum á netinu til þess að sjá hvernig þeir hafa þetta. 

 

4. Hversu mikið leggið þið árlega í vefverslun? 

a. 0 - 5 milljónir 

b. 5,1 - 10 milljónir 

c. 10,1 - 15 milljónir 

d. Meira en 15 milljónir 

 

Þetta eru 0 – 5 milljónir. Við verjum reyndar allt of litlum tíma í vefverslunina núna. Við erum að 

verja svona klukkutíma á dag í vefverslunina, en þyrftum kannski að vera að nota svona tvo 

klukkutíma í hana. Það er bara mjög mikið að gera. 

 

5. Hvernig skiptist markaðsfé fyrirtækisins eftir miðlum?  

a. Ljósvakamiðlar _70 % 

b. Prentmiðlar  _5_ % 

c. Netmiðlar  _20 % 

d. Annað   _5_ % 

 

Ljósvakamiðlar eru stærstir hjá okkur. 

 

6. Hvaða netmiðla nýtið þið helst við markaðssetningu? 

 

Við erum með samning við Fótbolti.net og mest fer þangað. Við notum Facebook líka, við erum 

með mjög sterka Facebook síðu held ég. Erum að hugsa um þetta Instagram og Snapchat en höfum 

ekki alveg tíma í að einbeita okkur að því núna. 

 

7. Hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins fer í gegnum vefverslun ykkar? 

 

Ekki meira en svona 10%. 

 



67 
 

8. Hvaða áhrif hefur tilkoma vefverslunar haft á sölu í verslun? 

 

Ég get ekki sagt að áhrifin séu mikil. Ég verð að viðurkenna að við finnum ekki fyrir þessari 

samkeppni sem er oft í umræðunni. 

 Við finnum stöku sinnum fyrir því að fólk er að koma í verslunina til að máta og svona, til 

þess síðan að panta. Annað, við erum sérverslun sem er staðsett í Ármúla og allir sem koma hingað 

inn eru að fara að versla. Þetta er ekki eins og ef við værum verslun í Kringlunni þar sem fólk er 

að ráfa. 

 

9. Hvernig vörur kaupa neytendur frekar í vefverslun en í verslun? Hvernig vörur 

kaupa neytendur frekar í verslun en í vefverslun? 

 

Treyjur eru algengasta varan í vefverslun. Svo koma boltar og aukahlutir eins og legghlífar og 

eitthvað slíkt. Skór eru líka mikið pantaðir, en síðan er bara allskonar pantað. Ég er í rauninni ekki 

að sjá að neytendur séu að kaupa eitthvað ákveðið frekar í verslun heldur en vefverslun. 

 

10. Hvaða munur er á heildarfjárhæð sem neytendur kaupa fyrir hverju sinni í 

vefverslun samanborið við í verslun? 

 

Þetta er ósköp svipað. Það er allur gangur á þessu bæði í búðinni og vefversluninni. Ég gæti trúað 

því að meðalsalan sé 25 þúsund. Hvort sem er í netverslun eða búðinni. Það er mikið um að fólk 

sé að kaupa fyrir 10-15 þúsund en líka alveg mikið um 50 þúsund. Þetta er fljótt að koma. 

 

11. Finnið þið fyrir áhrifum frá erlendum vefverslunum á sölu ykkar? 

 

Nei, einhvern veginn þá erum við ekki að finna fyrir því. Við verðum þó eitthvað varir við það að 

fólk er að bera verðin okkar saman við erlendar vefverslanir, en við prófum það líka og sjáum að 

í mörgum tilfellum þá er fólk bara ekki að segja satt. Það er ekki verið að reikna með tolli og 

virðisauka. Fólk segist geta fengið vöru á netinu á einhverju verði og þegar við athugum það þá 

reynist það bara ekki rétt, sumir eru ekki einu sinni með gengið á hreinu. Þetta getur verið hættuleg 

og skrýtin umræða, við tökum bara ekki þátt í henni. Við erum á Íslandi og það er allt dýrara hérna, 
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það er bara þannig. Við höfum náð að stilla verðin okkar þannig að þau eru samkeppnishæf við 

Evrópu í flestum tilfellum. 

 

12. Hvaða munur finnst þér vera á íslenskum og erlendum vefverslunum? 

 

Sumir segja að það sé svo sniðugt að opna vefverslun og reka hana bara eina og sér. Hjá okkur er 

vefverslun svo lítill partur af viðskiptunum að það væri fásinna að fara að opna vefverslun og reka 

hana bara fyrst og fremst, það myndi aldrei gefa jafn mikið af sér og það gerir að hafa búðina opna. 

Ég gæti trúað því að það sé víða þannig en ég gæti trúað því að sumar vörur henti betur í vefverslun 

en aðrar, en ekki okkar vörur. En síðan eins og með Ali Express, sumir tala um að það taki viðskipti 

af okkur. Þeir sem versla á Ali Express væru ekkert að fara að versla við okkur, þetta er bara annar 

hópur. 

 

13. Sérðu fram á að þið munið auka eða minnka áherslu á vefverslun á næstu árum? 

 

Ég sé bara fyrir mér að hún aukist. Ég held að það sé alveg á hreinu. Ef við ímyndum okkur að í 

dag sé salan 10% þá yrði ég samt ekkert hissa á því að hún yrði komin í 50% eftir 10 ár þess vegna, 

ef við myndum finna nýjan markað á netinu. Við seljum mikið til útlanda, fólk um allan heim er 

að versla af okkur. 

 

14. Hvaða markhópar stunda mest viðskipti í vefverslun ykkar? 

a. Konur/karlar 

b. Yngri/eldri 

c. Höfuðborg/Landsbyggð 

d. Annað? 

 

Ég hef ekki gert greiningu á því, en ef ég fer bara svona í huganum í gegnum nöfnin og 

kennitölurnar þá eru þetta ungir karlmenn sem eru sterkir, og líka miðaldra konur, svona 45 ára, 

sem eru örugglega að versla fyrir börnin sín. Þetta eru algengir hópar. 
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Landsbyggðin verslar mjög mikið í vefversluninni. Landsbyggðin notar vefverslunina líka 

mikið sem glugga. Það er farið inn á vefverslunina og skoðað og ákveðið, en svo er hringt og sagt 

“Ég ætla að fá þetta”. Það er ekki endilega verið að klára kaupin á netinu. Það er miklu stærra 

hlutfall af landsbyggðinni sem verslar á netinu samanborið við höfuðborgina. 

Annars þá mælum við ekki mikið heldur förum við bara eftir tilfinningu og ef það er að 

ganga vel þá höldum við bara áfram, við erum ekkert að breyta því sem gengur. Við þurfum 

kannski að færa okkur í betra kerfi í framtíðinni og vera ekki eingöngu að fylgja tilfinningunni, 

það væri áhugavert. Við erum tilfinningafyrirtæki og styðjumst ekki jafn mikið við hardcore 

rannsóknir. 

 

Viðtal við Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóra Fjallakofans 

 

Seinnipart mánudagsins 14. maí hittu rannsakendur Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóra 

Fjallakofans. Viðtalið við Halldór fór fram á skrifstofu hans í Kringlunni 7 og stóð yfir í tæpa 

klukkustund. 

 

1. Hversu lengi hafið þið verið með vefverslun? 

 

Þetta var svona um mitt ár 2016 sem við byrjuðum að taka hana almennilega í gegn og fórum 

markvisst í þetta. Það er eiginlega hægt að segja það að við höfum núna verið með vefverslun í um 

tvö og hálft ár, eða frá byrjun árs 2016 til dagsins í dag. 

 

2. Sjáið þið alfarið um ykkar vefverslun eða nýtið þið ykkur þjónustu þriðja aðila við 

uppsetningu og utanumhald hennar? 

 

Já. Við nýttum okkur SmartMedia við uppsetninguna á vefversluninni en við höldum alveg utan 

um hana, viðhöldum henni. 

 

3. Hvað telur þú vera einkenni góðrar vefverslunar? 
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Að varan sé til númer eitt sem þú ert að skoða og setur í körfuna. Í 99,9% tilvika verður hún að 

vera til en ekki bara úps, hún er ekki til því þá ferð þú ekkert þangað aftur. Númer tvö er hraðinn í 

að afgreiða og delivera, afhendingartíminn. 

 

4. Hversu mikið leggið þið árlega í vefverslun? 

a. 0 - 5 milljónir 

b. 5,1 - 10 milljónir 

c. 10,1 - 15 milljónir 

d. Meira en 15 milljónir 

 

Það er erfitt að mæla það nákvæmlega en svarið er a, á bilinu núll til einhverjar krónur. Það er sami 

aðili sem heldur utan um heimasíðuna og er ábyrgur fyrir þessu öllu saman. Svo er annar aðili sem 

heldur utan um innkaupin sem koma inn. Það er annar aðili sem svarar og klárar og er í 

persónulegum samskiptum við kaupandann. 

 

5. Hvernig skiptist markaðsfé fyrirtækisins eftir miðlum?  

a. Ljósvakamiðlar _20 % 

b. Prentmiðlar  _40 % 

c. Netmiðlar  _40 % 

d. Annað   _0_ % 

 

Vefverslun er oft tengd svona marketing. Skiptingin er orðin um 40-40-20. Ljósvakamiðlar 20%, 

prentmiðlar 40% og netmiðlar 40%. 

 

6. Hvaða netmiðla nýtið þið helst við markaðssetningu? 

 

Þá sem eru annars vegar með mikilli keyrslu, mbl.is gríðarlega mikið. Einnig þá sem eru næstir, 

Vísir, aðeins Pressan. Svo erum við töluvert inni á sérmiðlum eins og Viðskiptablaðinu og öðrum 

sem eru sértengdir okkar hópum. Ferðafélagið, Fjallahjólaklúbburinn og aðrir netmiðlar sem 
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tengjast okkar áhugamálum. Svo teljum við þar líka Facebook og Instagram þar sem við erum að 

setja pening í það. 

 

7. Hvaða hlutfall af sölu fyrirtækisins fer í gegnum vefverslun ykkar? 

 

Á síðasta ári 3%. Á þessu ári gerum við ráð fyrir að það fari yfir 5%. Það er nálægt tvöföldun á 

milli ára. Það var 1,4% fyrst. Við gerum ráð fyrir að vera komin með það yfir 10% árið 2019. Það 

er okkar fjórða verslun og yrði hún þá orðin á pari við minnstu verslunina okkar. 

 

8. Hvaða áhrif hefur tilkoma vefverslunar haft á sölu í verslun? 

 

Jákvæð áhrif. Með góðri vefverslun styrkir það almenna sölu í versluninni. Vefverslun er bara 

viðbót að stórum hluta hjá okkur. Það hefur mikið breyst á síðustu árum, þetta er allt í símanum. 

Allt einfaldara og auðveldara. Að selja þér hjól þá ert þú búinn að Googla og skoða Bike.is. Það 

auðveldar okkur að sinna viðskiptavininum sem er búinn að skoða, skrolla og afla sér upplýsinga. 

Auðvitað eru margir sem nenna því ekki og gefa sig á vald okkar og við verðum því að standa 

undir því trausti að vera ekki að selja þeim eitthvað rangt. 

 

9. Hvernig vörur kaupa neytendur frekar í vefverslun en í verslun? Hvernig vörur 

kaupa neytendur frekar í verslun en í vefverslun? 

 

Það er alveg hægt að sjá það. Vinsælasta varan í vefverslunni okkar er skófatnaður. Auðvitað eru 

skór hjá okkur líka 25% af okkar veltu. Við sjáum annars engar vörur sem fara frekar út í 

vefverslun en í verslun. Þær vörur sem neytendur kaupa frekar í verslun er fatnaður. Það þarf að 

skoða fittið eða sniðið á flíkinni sem er erfitt að sjá myndrænt á heimasíðunni. Það þarf að finna 

og fá tilfinningu fyrir efninu og hvernig það er.  
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10. Hvaða munur er á heildarfjárhæð sem neytendur kaupa fyrir hverju sinni í 

vefverslun samanborið við í verslun? 

 

Það er hærri tala sem við seljum á gólfinu en í vefverslun. Þá getum við bent þér á standarann og 

aurhlífina. Við bendum þér á sokkana með skónum, buxurnar með jakkanum og svo framvegis. 

Við náum því sem við köllum ,,added sales“. Meðalkaup á gólfinu eru því stærri en á netinu. 

 

11. Finnið þið fyrir áhrifum frá erlendum vefverslunum á sölu ykkar? 

 

Það er okkar aðalkeppinautur, stærsti keppinauturinn okkar. Það er samkeppni hérna heima en 

stærsti keppinauturinn okkar er erlend vefverslun. Við gerum okkur fyllilega grein fyrir því. Við 

erum því alltaf að reyna að miða okkar verðlag út frá því að vera með sem samkeppnishæfasta 

verð á Evrópumarkaði. Við getum aldrei keppt við Ameríkumarkað, þar er bara allt annað 

markaðsverðlag og markaðskerfi. Skandinavía, við erum ódýrari þegar þú ert að bera saman sömu 

vöruna, þá erum við oft mjög góð.  

 

12. Hvaða munur finnst þér vera á íslenskum og erlendum vefverslunum? 

 

Þeir eru náttúrulega á miklu stærri markaði. Ein þýsk vefverslun, Conrad, þeir selja auglýsingar til 

framleiðenda. Þeir hafa hundraðfalt stærri markað og þá geta þeir selt framleiðendum.  

 Það er aðallega verðin sem við erum að berjast við. Útlitslega er þetta spurning um hvað 

selur, myndrænt selur alltaf mjög vel. Við erum með 98% af okkar vörum inni. Hjá okkur, það er 

frí sending ef þú kaupir fyrir 6.000 kr. eða meira. Kostar ekki neitt.  

 

13. Sérðu fram á að þið munið auka eða minnka áherslu á vefverslun á næstu árum? 

 

Já, bara auka. Vefverslun mun aldrei taka algjörlega yfir en hún fer í 30% á næstu þremur árum. 

Árið 2022 verður þetta komið í 30% af okkar veltu, alveg klárlega.  
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14. Hvaða markhópar stunda mest viðskipti í vefverslun ykkar? 

a. Konur/karlar 

b. Yngri/eldri 

c. Höfuðborg/Landsbyggð 

d. Annað? 

 

Það er allavega 50% konur. 17% karlar. Svo eru 33% sem mælaborðið nær ekki að greina út frá 

kyni. Mælaborðið getur ekki greint erlent nafn því það er ekki son eða dóttir. Það er mikið af 

útlendingum sem búa hérlendis og nýta sér vefverslunina gríðarlega mikið. Konan er almennt 

miklu tæknivæddari.  

Ég myndi klárlega halda að það væri fleiri yngri heldur en eldri. Eldra fólkið hringir frekar 

í börnin eða fer á staðinn. Landsbyggðin er síðan miklu stærri heldur en höfuðborgin. Síðan er 

hægt að skoða hvaða auglýsingar eru í gangi og hvað sé að gerast í vefversluninni. Einnig um jólin, 

Black Friday og Cyber Monday. Þá er mikið að gera. 

 


