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Ágrip 
Akish er óstofnuð netverslun á íslenskum snyrtivörumarkaði sem mun selja breitt vöruúrval af 

lífrænum, vegan og umhverfisvænum snyrtivörum. Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar er gerð 

markaðsrannsókn í formi spurningalista þar sem fundinn er markhópur og markaðsleg 

staðfærsla Akish. Hins vegar er snyrtivörumarkaðurinn skoðaður út frá ýmsum markaðslegum 

aðferðafræðum. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni; 

- Er markaður fyrir lífrænar snyrtivörur á íslenskum markaði? 

 

Snyrtivörumarkaðurinn er greindur útfrá fyrirliggjandi gögnum um markaðinn ásamt 

niðurstöðum úr markaðsrannsókninni sem notuð eru til að greina nær og fjær umhverfi 

markaðarins. Í lokin verða niðurstöður markaðsgreiningarinnar teknar saman í SVÓT greiningu 

fyrir Akish. 

 

Í markaðsrannsókninni var notast við snjóboltaúrtak og var spurningalistinn sendur út á  

Facebook. Gögnum var safnað á tímabilinu 6. nóvember – 10. nóvember 2018. Niðurstöður 

voru greindar með tilliti til fræðanna og fundinn var markhópur Akish og markaðsleg staðfærsla 

fyrirtækisins gerð.  

 

Niðurstöður markaðsrannsóknar sýna að markhópur Akish eru umhverfis- og 

dýraverndunarsinnaðir einstaklingar á aldrinum 21-40 ára sem kjósa fjölbreytt vöruúrval 

lífrænna snyrtivara þar sem það fer betur með umhverfið. Einnig er mjög mikilvægt fyrir þessa 

einstaklinga að snyrtivörurnar séu ekki prófaðar á dýrum.  

Akish býður upp á fjölbreytt vöruúrval lífrænna snyrtivara sem skaða hvorki húðina né 

umhverfið ásamt því að vera 100% vegan. Lífrænar snyrtivörur eru gerðar úr auðlindum 

jarðarinnar og innihalda því engin kemísk efni. Þar af leiðandi henta þær einstaklega vel fyrir 

viðkvæma húð.  

Niðurstöður úr markaðsgreiningunni sýna að mikil nýsköpun er á snyrtivörumarkaði, bæði 

vegna aukinnar tæknivæðingar ásamt fjölbreytileika neytenda. Markaðurinn býður því upp á 

mikil tækifæri fyrir ný fyrirtæki á markaðinum. 

 

Lykilorð: markaðsgreining, lífrænar snyrtivörur, markhópur, staðfærsla, samkeppnisgreining, 

svót greining. 
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Abstract 
The aim of this research is to draft a marketing plan for the company Akish. Akish is an 

unfounded online retailer in the Icelandic cosmetics market, which will sell a wide range of 

organic, vegan and environmentally friendly cosmetics. The purpose of the study is twofold. A 

market research is conducted in the form of a questionnaire to find the potential target market 

for Akish as well as the company‘s market position. The study also provides a market analysis 

where the cosmetic market will also be looked at from various market methodologies. An 

attempt will be made to answer the research question; 

- Is there a potential market for organic cosmetics on the Icelandic market?  

 

The cosmetic market is analyzed based on secondary data as well as primary data that the 

researcher collected from the marketing research questionnaire. These findings will be used to 

analyze the market micro- and macro environment. In the end, the results from the market 

analysis will be summarized in a SWOT analysis for Akish. 

In the market research questionnaire, a snowball sample was conducted and the questionnaire 

was sent out on Facebook. Data was collected from November 6th to November 10, 2018. The 

results were analyzed in terms of the literature and the potential target market for Akish was 

found along with the company‘s marketing position. 

 

The results of the market research questionnaire show that Akish‘s target market are 

environmentalists and people who care about the wellbeing of animals aged 21-40 who choose 

a diverse range of organic cosmetic products, as it is better for the environment. It is also very 

important for these individuals that the cosmetics are not tested on animals. 

Akish will position itself on the market by offering a wide range of organic cosmetics products 

that do not harm people‘s skin nor the environment, as well as being 100% vegan. Organic 

cosmetics are made from mother earth‘s resources and therefore contain no chemicals. As a 

result, they are particularly suitable for sensitive skin. 

The result of the market analysis show that there is a great deal of innovation in the cosmetic 

market, due to both increased technology and consumer diversity. The market therefore offers 

great opportunities for new companies on the market.  

 

Keywords: Market analysis, organic cosmetics, target market, market position, competition 

analysis, SWOT analysis. 
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Formáli 
Þetta verkefni er 14 ECTS lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin er unnin sem hagnýtt verkefni fyrir 

óstofnaða netverslun Akish. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Auðbjörg Agnes Gunnarsdóttir. 

Höfundur vill sérstaklega þakka Auðbjörgu Agnesi Gunnarsdóttur leiðbeinanda fyrir 

þolinmæði, góða leiðsögn og hjálp við ritgerðina. Einnig vill höfundur þakka móður sinni 

Sigríði Ragnarsdóttur fyrir mikilvægan stuðning á meðan ritgerðarskrifum stóð sem og 

fjölskyldu og vinum fyrir þolinmæði og stuðning. 

 

Þetta verkefni er afrakstur eigin rannsóknar. Þar sem vitnað er í rannsóknir annarra er vísað til 

heimilda eftir reglum.  
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Undirskrift nemanda 
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1. Inngangur 
 

Netverslun á Íslandi er í stöðugum vexti og er talið að hún muni fjór- til fimmfaldast á næstu 

tíu árum. Netverslun er nú orðið alþjóðlegt verslunarform sem tengir neytendur og seljendur 

saman frá öllum heimshornum. Þróunin stefnir í það að allar netrásir vefverslana muni 

sameinast og fyrirtæki fari að nýta sér svokallaða alverslun eða „Omni-channel“. 

 

Akish er óstofnað snyrtivörufyrirtæki sem mun starfa á íslenskum snyrtivörumarkaði. Akish 

mun flytja inn breitt vöruúrval af lífrænum, vegan snyrivörum og selja þær í netverslun sinni. 

Aðeins verða vörur verslaðar af birgjum sem hafa umhverfisvæna framleiðslu og hrein 

innihaldsefni að leiðarljósi. Virðist sem mikil vitundarvakning hafi orðið á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum síðastliðin ár og telur því höfundur að mikil eftirspurn sé eftir slíkum 

snyrtivörum hér á landi. 

 

Þegar nýtt fyrirtæki kemur á markað er mikilvægt að greina núverandi aðstæður á markaðinum 

til að athuga hvort hann sé fýsilegur til að keppa á. Þess vegna lagði höfundur upp með að gera 

markaðsgreiningu á fyrirtækinu Akish þar sem leitast er við að svara rannsóknarspurningunni; 

- Er markaður fyrir lífrænar snyrtivörur á íslenskum markaði? 

 

Einnig setti skýrsluhöfundur upp undirspurningarnar; 

- Hver er helsti markhópur Akish? 

- Hver er markaðsleg staðfærsla Akish? 

 

Megin kaflar skýrslunnar eru 7 talsins. Fyrst er fjallað um fyrirtækið sjálft og út á hvað það 

gengur. Þar á eftir koma fræðilegir kaflar um netverslanir, snyrtivörur og miðaða 

markaðssetningu. Í kafla 6 er markaðsrannsóknin gerð þar sem fundinn er helsti markhópur 

Akish og markaðsleg staðfærsla fyrirtækisins. Þar á eftir, eða í kafla 7 er gerð markaðsgreining 

þar sem skoðað er innra- og ytra umhverfi fyrirtækisins með TASK og PESTEL greiningu. 

Samkeppnisgreining er gerð með Fimm krafta líkani Porters. Einnig er gerð sVÓT greining 

fyrir fyrirtækið Akish. Að lokum eru niðurstöður úr markaðs- og SVÓT greiningunni teknar 

saman og kynntar.  
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1.1. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við í skýrslunni.  

Skýrslan er unnin upp eftir sex þrepa rannsóknarlíkani Philip Kotlers sem hjálpar höfundi að 

halda utan um umfang verkefnisins.  

 

Mynd 1: Sex þrepa rannsóknarlíkan Philip Kotlers 
Heimild: (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009) 

 

Í upphafi var viðfangsefni valið og afmarkað. Þar á eftir var unnið að rannsóknaráætlun og 

rannsóknarspurning fundin með hjálp leiðbeinanda. Í rannsóknaráætlun voru markmið og 

tilgangur ritgerðarinnar skilgreind ásamt því að drög að efnisyfirliti og heimildum voru sett upp 

til að skipuleggja vinnu höfundar. Höfundur reyndi eftir fremsta megni að afla nýlegra heimilda. 

Við skýrsluskrifin bætti höfundur við heimildirnar.  

Við skrif á fræðikaflanum studdist höfundur við afleiddar heimildir. Þær voru mestmegnis 

fengnar úr skýrslum og fræðigreinum af veraldarvefnum ásamt því að skoðaðar voru bækur 

tengdar viðfangsefninu. Afleiddar heimildir eru þær heimildir sem aðrir rannsakendur hafa 

unnið og skráð (Sekaran, 2000).  

Frumheimildir eru heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og hafa þar af leiðandi ekki 

komið fram áður. Við öflun frumheimilda var notast við markaðsrannsókn á neytendum í formi 

spurningalista sem deilt var á samfélagsmiðlinum Facebook. Nánar verður farið út í 

aðferðafræði markaðsrannsóknarinnar í kafla 6. 

Eftir að hafa greint upplýsingarnar var unnið úr þeim með gagnrýnum hug og að lokum voru 

niðurstöður settar fram og rannsóknarspurningu svarað með tilliti til fræðilega kafla skýrslunnar 

ásamt því að lokaorð höfundar voru sett fram.  

 

1.2. Uppbygging ritgerðar 

Farið er yfir fræðilega þætti ... fyrirtækið, netverslanir, snyrtivörur ásamt lífrænum snyrtivörum. 

Síðan er gerð markaðsrannsókn til að finna markhópa og markaðslega staðfærslu fyrirtækisins 

Akish. Eftir það er markaðsgreiningin gerð þar sem skoðað er innra og ytra umhverfi 

markaðarins með TASK og PESTEL greiningu. Við samkeppnisgreiningu verður notast við 
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Fimm krafta líkan Porters. Í lokin er SVÓT greining fyrir fyrirtækið Akish gerð úr 

markaðsgreiningunni og kynnt í niðurstöðum ásamt því að svara rannsóknarspurningunni. 
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2. Akish 
 

Akish er óstofnað fyrirtæki sem mun starfa á íslenskum snyrtivörumarkaði. Akish mun flytja 

inn breitt vöruúrval af lífrænum snyrtivörum. Það merkir að engin kemísk efni eru í vörunum 

sem boðið er upp á, aðeins náttúruleg hráefni. Vörurnar eiga það allar sameiginlegt að vera 

öruggar fyrir húðina, henta vel fyrir viðkvæma húð og eru allar vegan. Innihaldsefni eru það 

sem skipta fyrirtækið máli, því það sem er sett á húðina er einnig það sem fer inn í húðina. 

Akish mun aðeins versla vörur frá birgjum þar sem umhverfisvæn framleiðsla er höfð að 

leiðarljósi.  

 

2.1. Netverslunin 

Akish mun halda úti vefverslun sem sendir hvert á land sem er. Mikilvægt er að vefverslunin 

sé leitarvélavæn, þ.e. finnist auðveldlega í gegnum leitarvélar, vel uppsett og auðveld í notkun. 

Í vefversluninni mun vörum verða skipt upp í undirflokka. Við hverja vöru má sjá mynd sem 

verður hægt að stækka, ásamt innihaldsefnum vörunnar, til hvers varan er notuð, hvaða litir eru 

í boði og frá hvaða vörumerki varan er. Undir hverri vöru má sjá aðrar vörur sem passa við þá 

vöru sem verið er að skoða hverju sinni. Dæmi um það er ef viðskiptavinur er að skoða varalit, 

þá kæmi mynd af varablýanti sem passar þeim varalit fyrir neðan.  

Á vefversluninni verða einnig höfð myndbönd þegar það á við. Sett verður upp blogg sem hægt 

verður að nálgast út frá netversluninni þar sem neytendum gefst kostur á að fræðast um 

markmið fyrirtækisins, hvernig má nýta vörurnar sem boðið er upp á ásamt öðru fræðandi efni.  

 

Viðskiptavinum verður kleift að skrá sig inn á vefverslunina með því að búa til sinn eigin prófíl. 

Við skráningu verða einstaklingar beðnir um að setja inn fullt nafn ásamt netfangi. Þeir geta 

síðan valið um að setja inn aldur og kyn og hverfi. Mikilvægt er að það komi fram að unnið sé 

samkvæmt persónuverndarlögum og að engar upplýsingar um viðskiptavini verði seldar til 

þriðja aðila.  

Viðskiptavinir munu þó geta keypt vörur af versluninni sem „gestir“, þ.e. án þess að skrá inn 

persónuupplýsingar. Ef viðskiptavinir kjósa að skrá sig inn, þá hafa þeir valkost á að merkja 

vörur sem eftirlæti, gefa þeim stjörnur eftir hversu vel þær virka (frá 1 stjörnu upp í 5) ásamt 

því að skrifa ummæli um vörurnar. Viðskiptavinir geta þá einnig fylgst með fyrri kaupum. Þeir 
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viðskiptavinir sem skrá inn sinn eigin prófil á netverslunina verður boðið 5% afsláttur af öllum 

kaupum.  

 

Þeir viðskiptavinir sem skrá sig í vefverslunina geta valið um að fá sent fréttabréf frá 

fyrirtækinu. Mikilvægt er að þeir geti valið um hverskyns fréttabréf þeir vilja fá, hvort sem það 

eru fréttir um nýjungar, afslætti eða almennt frétta- og fræðsluefni, og einnig hversu oft þeir 

kjósa að fá fréttabréf sent. Við fyrstu kaup mun vera boðinn 15% afsláttur af kaupum, en þá er 

skilyrði að viðskiptavinir búi til prófil í vefversluninni.  

 

2.2. Samfélagsmiðlar Akish 

Í byrjun mun Akish setja upp Facebook síðu og Instagram reikning. Á Facebook síðu 

fyrirtækisins mun vera hægt að sjá það vörurúval sem í boði er ásamt því að tengill verður á 

vefverslunina. Akish mun nota Facebook til að kynna markmið sín og stefnu ásamt því að deila 

ýmsu fræðilegu efni. Á Instagram reikning fyrirtækisins verða settar inn fallegar myndir af þeim 

vörum sem eru í boði og myndum þar sem búið er að farða einstaklinga með vörunum. 

Fyrirtækið mun einnig notast við eiginleikann „Instagram Story“ þar sem hægt er að setja inn 

myndbönd.  
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3. Netverslun 
 

Í þessum kafla verður fjallað um markað netverslana, aðallega á Íslandi ásamt því að litið verður 

út fyrir landsteinana til að sjá hvernig vöxtur á þessari tækni hefur verið. Verslun Akish verður 

aðeins á netinu og því er mikilvægt að kanna vel stöðu þeirra mála og meta helstu kosti og galla 

þess að halda úti netverslun.  

 

Það getur reynst erfitt að aðgreina netverslun frá hefðbundinni verslun. Sú leið sem helst er 

farin við aðgreininguna á þessum tveimur tegundum er að skoða annars vegar veltuna sem fæst 

þegar greitt er með reiðufé eða í gegnum posa, og hins vegar þess sem greitt er í gegnum vefgátt 

(Emil B. Karlsson, 2008). 

 

Það voru miklar væntingar um breytingar í vefverslunarháttum almennings þegar fyrstu 

netverslanirnar voru stofnaðar um 1995. Þá voru netverslanir einungis rafrænar póstverslanir 

fyrir þann takmarkaða hóp sem nýtti sér netið. Netnotkun Íslendinga var þá meiri en í öðrum 

nágrannalöndum okkar og taldist því líklegt að Íslendingar kæmust fljótt upp á lagið með það 

að versla í gegnum netið, en þetta var þó ekki raunin (Emil B. Karlsson, 2008). 

 

Internetbólan sprakk ekki fyrr en um aldamótin og hefur netverslun þróast gríðarlega mikið 

síðan. Þessi þróun hefur leitt til þess að netverslun er nú alþjóðlegt verslunarform sem tengir 

saman seljendur og neytendur frá öllum heimshornum. Neytendur hafa nú gert netverslun að 

venjubundnum hluta af innkaupum sínum (Emil B. Karlsson, 2008) (Stefán Kalmansson og 

Emil B. Karlsson, 2015). 

 

Internetnotkun er í stöðugum vexti og er talið að árið 2018 hafi 83% notenda í Evrópu aðgang 

að internetinu. Þar eru neytendur í Norður Evrópu stærstur hluti, þar sem allt að 95% notenda 

hafa internettengingu (Ecommerce Europe, 2018). Talið er að neytendur í Evrópu hafi verslað 

fyrir 198 milljarða evra í netverslunum síðastliðið ár, sem er aukning um 17 milljarða evra frá 

því árinu áður (Postnord, 2018). Á sama tímabili eyddu neytendur á Norðurlöndum 21,7 

milljarða evra í netverslunum. Norðurlöndin sem hér er talað um eru Svíþjóð, Noregur, 

Danmörk og Finnland. Svíþjóð var hæst af þessum löndum með 8,7 milljarða evra (Postnord, 

2018). 
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Samkvæmt rannsókn sem gefin var út af Rannsóknarsetri Verslunar árið 2018 kemur fram að 

Íslendingar keyptu vörur gegnum netið er samsvari um 2,9% af heildarveltu íslenskrar 

smásöluverslunar. Í nágrannalöndum okkar er algengt að netverslun nemi um 10% af 

heildarveltunni (Emil Karlsson, 2018). Vöxtur netverslana hér á landi er þó svipaður og 

annarsstaðar, eða allt að 15% á ári (Emil B. Karlsson, Guðmundur Óskarsson og Stefán 

Hjörleifsson, 2014).  

 

Á undanförnum árum hafa hefðbundnar verslanir og netverslanir runnið saman en talið er að 

hefðbundin verslun hafi þó áfram yfirhöndina næstu ár og áratugi. Fáar íslenskar netverslanir 

hafa náð að vaxa með einungis netverslun og hafa þær flestar aðra starfsemi líka, svo sem 

venjulega smásöluverslun, sem viðbót. Árið 2008 var talið að á Íslandi væru um 200-300 

netverslanir sem héldu flestar netverslun sem hluta af annarri starfsemi (Emil B. Karlsson, 

2008). Árið 2013 voru um 90% íslenskra fyrirtækja með nettengingu og höfðu 85% af þeim 

heimasíðu. Af þessum fyrirtækjum voru 35% sem buðu upp á þann mögleika að panta eða bóka 

vöru eða þjónustu í gegnum heimasíðu sína (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 2015). 

 

Netverslun er í stöðugum vexti og er talið að hún vaxi fimm til sex sinnum hraðar í heiminum 

en smásöluverslun (Emil B. Karlsson, Guðmundur Óskarsson og Stefán Hjörleifsson, 2014). 

Velta íslenskra netverslana jókst um 27% á milli áranna 2014 og 2015 (Vísir, 2016). Árið 2016 

jókst netverslun í Evrópu á milli ára um 19%, í Asíu um 20%, í Bandaríkjunum um 6%, í Suður 

Ameríku um 16% og í Afríku og Miðausturlöndum um 11% (Emil Karlsson, 2018).  

 

Verslanir eru að nýta sér tenginguna á milli netverslana og hefðbundinna verslana til að auka 

þjónustu sína, ná enn frekar til viðskiptavina sinna og bjóða þeim upp á aukið virði. Þetta eykur 

einnig líkur þeirra til að ná samkeppnisforskoti við aðrar verslanir. Með internetinu geta 

verslanir einnig nýtt sér ýmis greiningartæki til að geta fylgst enn frekar með þörfum og kröfum 

viðskiptavina sinna (Emil Karlsson, 2018).  

 

Árið 2008 höfðu 89% heimila á Íslandi tölvur og gátu 84% þeirra tengst internetinu. Af þessum 

aðilum sögðust 87% nota internetið til að leita sér að upplýsingum um vörur eða þjónustu. 

Samkvæmt könnun Hagstofunnar sögðust 32% hafa keypt í gegnum internetið á síðastliðnum 

þremur mánuðum og 56% síðustu 12 mánuðum (Emil Karlsson, 2018).  
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Velta innlendrar netverslunar árið 2007 var 388 milljónir króna. Árið 2013 var veltan 3,5 

milljónir króna, eða um 1% af heildarveltu smásöluverslunar (Stefán Kalmansson og Emil B. 

Karlsson, 2015). Velta innlendra netverslana var orðin 8,8 milljarðar króna árið 2017, sem er 

þá um 1,6% af heildarveltu smásöluverslunar hér á landi (sjá mynd 2). Til samanburðar má 

nefna að hlutfall netverslunar í Svíþjóð árið 2017 var um 19,4% og í Danmörku var vefverslun 

metin vera um 11% af heildarsmásöluverslun það ár. Ef borin er saman velta netverslunar fyrstu 

sex mánuði 2017 og fyrstu sex mánuði 2018 kemur í ljós að árlegur vöxtur í veltu innlendra 

netverslana var um 14,9% (Emil Karlsson, 2018).  

 

 

Mynd 2: Hlutfall innlendrar netverslunar af heildarveltu 2017 
Heimild: (Emil B. Karlsson, 2008) 

 

Í markaðsrannsókn sem unnin var af EMC í samstarfi við Hugsmiðjuna í september 2018 kemur 

fram að meira en tveir af hverjum þremur kaupa oft eða stundum í gegnum internetið. Rúmlega 

40% svarenda á aldrinum 18-54 ára kaupa meira á internetinu núna en fyrir tólf mánuðum síðan. 

Flestir sem svöruðu gerðu ráð fyrir að kaupa meira í gegnum netið á næstu árum og sögðu 70-

75% aðila í fyrrum tilgreindum aldurshópi ætla sér að kaupa meira í gegnum internetið eftir 

fimm ár. Samkvæmt könnuninni eru mið- og efri stéttir líklegri til að auka kaup sín á netinu en 

lægri stéttir (EMC Rannsóknir).  

 

Ástæður þess hvers vegna neytendur kjósa að versla í gegnum netverslanir er mismunandi eftir 

löndum. Finnar versla helst í gegnum netið vegna fjölbreyttara vöruúrvals, en í Danmörku og 
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Svíþjóð er það helst vegna þess að þeir geta verslað þegar þeim hentar. Verð er einnig 

meginástæða hjá öllum neytendum (sjá mynd 3) (Postnord, 2018). Neytendur telja mikilvægt 

að í netverslunum sé auðséð hvert heildarverð á vöru eða þjónustu sé, þegar búið er að leggja 

allan aukakostnað við, svo sem álagningu og sendingarkostnað, og talið er að það skipti enn 

meira máli heldur en verðið sjálft. Í Evrópu eru föt efst á lista yfir þær vörutegundir sem oftast 

eru keyptar á netinu. Bækur og raftæki eru einnig vinsælir vöruflokkar í netverslunum en þó 

misjafnt eftir löndum. Vinsældir förðunar- og hreinsivara eru sífellt að aukast í netverslunum 

og stendur sá vöruflokkur sérstaklega upp úr hjá Svíum (Postnord, 2018).  

 

 

Mynd 3: Why Nordic residents shop online 
Heimild: (Postnord, 2018) 

 

Íslendingar versla mikið af erlendum vefverslunum. Velta erlendrar netverslunar nemur um 

þriðjung af innlendri netverslun samkvæmt skráningu tollyfirvalda, en skoðanakannanir sýna 

að nærri tvöfalt fleiri hafa pantað vörur erlendis frá en innanlands (Emil Karlsson, 2018). 

 

Árið 2017 keyptu Íslendingar úr vefverslunum fyrir 13,1 milljarð króna og var vefverslun um 

2,9% af heildarveltu íslenskrar smásöluverslunar. Af þessari upphæð voru 8,8 milljarðar króna 

úr innlendum netverslunum og 4,3 milljarðar króna vegna erlendrar netverslunar (sjá mynd 4) 

(Emil Karlsson, 2018). 
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Mynd 4: Velta netverslunar 2017 í millj. kr. 
Heimild: (Emil B. Karlsson, 2008) 

 

Ef skoðuð eru viðskipti í Skandinavíu við erlendar netverslanir á fyrri helming ársins 2017 má 

sjá að í Svíþjóð höfðu hlutfallslega flestir verslað á netinu eða um 65% neytenda. Norðmenn 

koma þar á eftir eða um 61%, Danir 58% og Finnar 45% (Samtök verslunar og þjónustu).  

 

Helsta ástæða þess að neytendur kjósa að versla frá erlendum netverslunum er lægra verð, betra 

vöruúrval, varan sem leitað er eftir selst ekki í því landi sem neytandi er staddur í, eða verið sé 

að leita eftir ákveðnu vörumerki (Postnord, 2018). Þegar upplýsingar um netverslun 

skandinavískra neytenda í erlendum netverslunum eru skoðaðar sést að vinsælast er að kaupa 

föt og skó erlendis frá (sjá mynd 5) (Samtök verslunar og þjónustu). Þær erlendu netverslanir 

sem neytendur Norðurlandanna versla mest frá eru Kína, Bretland, Þýskaland og Bandaríkin 

(Postnord, 2018).  
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Mynd 5: Hvaða tegundir af efnislegum vörum hefur þú keypt í júní 2017? 
Heimild: (Samtök verslunar og þjónustu) 

 

Það land sem Íslendingar versla helst við í gegnum netverslun er Bretland, hvort sem horft er 

til verðmætis eða fjölda sendinga. Árið 2017 keyptu Íslendingar vörur úr breskum netverslunum 

fyrir 785 milljónir króna. Þar á eftir eru bandarískar netverslanir, en sala þaðan nam 661 milljarð 

króna. Kína var svo í þriðja sæti þar sem netverslunarvelta nam 440 millj. kr. (Emil Karlsson, 

2018). 

 

Í könnun Rannsóknarseturs verslunar kemur fram að það sem skiptir mestu máli um velgengni 

netverslana er trúverðugleiki hennar, þar sem 35% svarenda höfðu trúverðugleika í efsta sæti 

þegar spurt var í hvaða þáttum mestir sóknarmöguleikar netverslana lægju. Vefsíða 

netverslunarinnar var næst mikilvægust meðal þátttakenda. Í þriðja sæti, eða 19% svarenda 

töldu verð skipta mestu máli. Aðeins 2% taldi fljótan afhendingarmáta skipta máli um velgengni 

og sama hlutfall taldi auglýsingar skipta mestu máli (Emil B. Karlsson, 2008).  

 

Við athugun á mikilvægi dreifingar- og afhendingarmáta í Evrópu kemur í ljós að 90% af 

Dönum telja mikilvægast að geta valið hvernig og hvenær afhending á sér stað, og sex af 

hverjum tíu telja að mikilvægast sé að geta valið hvaða dreifingaraðili sér um afhendinguna. Í 

Noregi er aðeins einn þriðji sem telur það mikilvægt að geta valið hvaða dreifingaraðili sér um 
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afhendinguna, á meðan átta á móti tíu telja það mikilvægt að fá skýrar upplýsingar um hvenær 

afhending eigi sér stað. Svíar leggja mestu áhersluna á að geta valið hvar afhending muni eiga 

sér stað (Postnord, 2018). 

 

Síðustu ár hefur snjallsímanotkun aukist töluvert og teljast farsímar í dag jafnvel ómissandi í 

daglegu lífi neytenda. Hlutfall þeirra sem notuðu snjallsíma árið 2016 var 86,7% á móti 76,9% 

í febrúar 2015. Ef skoðaðar eru tölur frá MMR kemur í ljós að 96% einstaklinga á aldrinum 18-

49 ára notast við snjallsíma miðað við 74% fólks á aldrinum 50-67 ára. Þar kom einnig í ljós að 

100% námsmanna nota snjallsíma (Markaðs- og miðlarannsóknir ehf, 2016). 

 

Árið 2016 notuðu 75% þeirra sem keyptu vörur á netinu snjallsíma. Samkvæmt Rannsóknarsetri 

Verslunar nota 54% íslenskra neytenda snjallsíma við kaup á netinu. 75% þeirra voru á 

aldursbilinu 25-34 ára en aðeins 18% á aldrinum 55 ára eða eldri. (Emil Karlsson, 2018). Í 

Evrópu er það Svíþjóð sem verslar mest í gegnum farsíma, þar sem fjórir af hverjum tíu versla 

í gegnum snjallsíma. Samkvæmt skýrslu Postnord er sá aldurshópur sem verslar helst í gegnum 

snjallsíma á aldrinum 18-40 ára (Postnord, 2018). Árið 2016 versluðu bandarískir neytendur 

fyrir ríflega 1,07 milljarða bandaríkjadala í gegnum símann. Aukningin nemur um 34% milli 

ára samkvæmt Adobe Digital Insights. Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um smáforrit og 

sérstök viðmót sem geta bætt upplifun neytenda í gegnum snjallsíma (Viðskiptablaðið, 2016). 

 

Rafræn greiðslumiðlun er þungamiðjan í allri netverslun og hafa ýmsar nýjungar sprottið upp 

undanfarin ár. Kredit- og debetkort eru algengust í öllum viðskiptum ásamt þess að netgreiðsla 

er sífellt að aukast í vefverslunum. Netgreiðsla er þegar þriðji aðili kemur inn í greiðsluferlið. 

Sem dæmi um netgreiðslu er PayPal eða Netgíró. Rannsóknir sýna fram á að vægi kredit- og 

debetkorta mun að öllum líkindum minnka og að stafrænar greiðsluleiðir aukast (Emil Karlsson, 

2018). Þær greiðslulausnir sem neytendur í Evrópu vilja helst að séu til staðar í netverslunum 

eru debet- og kreditkort ásamt greiðsluþjónustum líkt og PayPal (Postnord, 2018).  

 

3.1. Helstu kostir netverslana. 

Netið hefur auðveldað neytendum að framkvæma kaup, bera saman vörur ásamt því að verð 

verður gegnsærra. Fyrirtæki geta haft gagnvirk samskipti við neytendur og auðveldara er fyrir 

fyrirtæki að höfða markaðsskilaboðum sínum til hvers og eins viðskiptavinar (Emil Karlsson, 

2018).  
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Helstu kostir netverslana eru þægindin sem því fylgja ásamt því að neytendur geta verslað 

hvenær sem þeir vilja. Neytendur kjósa fremur að versla á netinu heldur en í hefðbundnum 

verslunum vegna þess að það auðveldar þeim verðsamanburð og oftar en ekki má finna betra 

vöruúrval á netinu auk þess sem það sparar neytendum tíma. Yngstu aldurshóparnir telja kosti 

þess að versla í gegnum netið mun meiri en þeir sem eldri eru (Emil Karlsson, 2018). 

 

3.2. Helstu gallar netverslana. 

Helstu hindranir íslenskra netverslana er hve lítið landið er. Neytendur hafa gott aðgengi að 

hefðbundnum verslunum sem gerir þægindaávinninginn af því að kaupa yfir netið takmarkaðri 

(Emil Karlsson, 2018). Hár sendingarkostnaður stendur einnig í vegi fyrir vexti netverslana hér 

á landi. Erlendar netverslanir njóta hagstæðari kjara við dreifingu í sínum heimalöndum heldur 

en íslenskar netverslanir. Í viðtali við stjórnendur stórra netverslana hér á landi kemur í ljós að 

sendingarkostnaður á vegum Íslandspósts sé samkeppnishamlandi við erlendar netverslanir 

(Emil Karlsson, 2018).  

 

Gallar við netverslun eru einnig þeir að neytendur vilja geta handfjatlað vöruna áður en hún er 

keypt. Einnig er skortur á trausti hindrun í netviðskiptum. Snýr þetta bæði að ímynd 

verslunarinnar og eins hvernig farið er með persónu- og fjárhagsupplýsingar kaupandans 

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

 

3.3. Þróun netverslunar. 

Gert er ráð fyrir að netverslanir fjór- til fimm- faldist á næstu tíu árum og muni nema um 20-

30% af heildarveltu smásölu (Emil Karlsson, 2018).  

 

Nýtt skeið er að hefjast með tilkomu sítenginga, snjallsíma og appa. Verslanir eru að nýta sér 

alla þá kosti netverslana og þjónustuþætti sem hefðbundin verslun getur veitt til að mæta kröfum 

neytenda á heildrænan máta. Þetta býður upp á þann kost að geta veitt neytendum 

heildarupplifun með samnýtingu á öllum þeim kostum sem eru í boði. Á ensku hefur þetta verið 

kallað „Omni-channel“. Þetta gerir viðskiptavininum kleift að nálgast verslunina í gegnum 

ólíkar netrásir, hvort sem það sé í hefðbundinni verslun eða í gegnum netsamskipti svo sem 
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heimasíður, samfélagsmiðla, smáforrit eða tölvupóst (Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, 

2015).  

 

Harvard Business Review gerði rannsókn hjá 46.000 einstaklingum frá júní 2015 til ágúst 2016. 

Í rannsókninni kom í ljós að aðeins 7% svarenda versluðu eingöngu í gegnum netið, og 20% 

þátttakenda versluðu eingöngu í hefðbundnum verslunum. Þetta þýðir samkvæmt rannsókninni 

að 73% svarenda nýttu sér marga snertifleti við kaup á vörum. Þetta sýnir hversu mikið 

neytendur leggja á sig áður en þeir framkvæma kaup. Þeir lesa ummæli, skoða netverslanir, 

finna hagstæðasta verðið og ýmislegt fleira áður en þeir ákveða loksins að versla (Sopadjieva, 

Dholakia, & Benjamin, 2017).  
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4. Snyrtivörur 
 

Snyrtivörur eru vörur sem innihalda efni eða efnablöndur sem ætlaðar eru til notkunar á 

líkamann og er þeim ætlað að hreinsa, veita ilm, breyta útliti eða vernda húðina 

(Umhverfisstofnun).  

 

Í upphafi var það Neanderdalsmaðurinn sem talinn er hafa verið fyrstur til að nota snyrtivörur, 

eða fyrir um 100.000 árum. Þá voru þær ýmist gerðar úr mold eða þurrkuðum plöntum og 

notaðar á líkamann sem felulitur svo auðveldara væri að veiða sér til matar (Hunt, Fate, & 

Dodds, 2011).  

 

Þeir fyrstu sem sennilega notuðu snyrtivörur eins og þær eru flestar notaðar í dag voru Egyptar. 

Þeir notuðu snyrtivörur til að draga fram ákveðinn part líkamans, og var það fyrir um 5.000 

árum. Þeir notuðust ýmist við býflugnavax, grænmetisolíu eða dýrafitu til að búa til alls kyns 

krem. Snyrtivörur eru nú taldar partur af menningu og trú þeirra (Hunt, Fate, & Dodds, 2011).  

 

Í fyrstu voru snyrtivörur margar hverjar eitraðar eða gátu haft skaðleg áhrif á neytendur. Frá því 

þær komu fyrst á markað hafa þó miklar breytingar verið gerðar og snyrtivörumarkaðurinn 

hefur aldrei verið jafn vinsæll og hann er í dag. Sala á snyrtivörum hefur meira en tvöfaldast í 

heiminum frá 1998 til 2010. Árið 1998 nam sala þeirra um 166.1 milljarða bandaríkjadala og 

árið 2010 var upphæðin komin í 382.3 milljarða bandaríkjadala. Tilkoma internetsins er talin 

hafa gríðarleg áhrif á þessa stærðaraukningu og má nefna að árið 2010 var sala á snyrtivörum 

yfir netið meira en 11 milljarða bandaríkjadala (Lopaciuk & Loboda, 2013).  

 

4.1. Lífrænar snyrtivörur 

Snyrtivörur eru oftar en ekki gerðar úr kemískum efnum sem framleidd eru í efnaverksmiðjum 

og geta gjarnan mengað út frá sér. Er því snyrtivöruiðnaðurinn seint talinn umhverfisvænn. Í 

Bandaríkjunum eru aðeins 11 efni bönnuð en Evrópusambandið hefur hins vegar bannað 1,328 

efni í snyrtivörum. Algengt er að snyrtivörur séu prófaðar á dýrum vegna öryggisástæðna en 

árið 2013 bannaði Evrópusambandið slíkar tilraunir. (Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins 

(EB) nr. 1223/2009, 2009). 
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Ekki er til ein skilgreining á lífrænum snytivörum en hér verður reynt eftir fremsta megni að 

útskýra hvað felst í þessu hugtaki.  

Snyrtivörur teljast lífrænar þegar innihaldsefni þeirra koma úr náttúrunni, en ekki úr kemískum 

efnablöndum. Samkvæmt Byggðastofnun er skilgreining á lífrænum vörum eftirfarandi (Ólafur 

Gunnarsson, Stefán Gíslason og Þórarinn Sólmundarsson, 2006, bls. 5): 
Lífrænar aðferðir eru nú í vaxandi mæli teknar upp í ræktun og vinnslu 

landbúnaðar- og náttúruafurða víða um heim. Kemur þar margt til, m.a. 

umhverfis- og heilsufarsvandamál sem rakin eru til efnanotkunar og 

iðvædds búskapar, kröfur neytenda um örugg og heilnæm matvæli og 

viðleitni til að treysta tilveru og samkeppnisstöðu einstakra byggða, 

einkum í dreifbýlishéruðum. 
 

Við framleiðslu eru notaðar margskonar auðlindir náttúrunnar, svo sem hráefni og orka og er 

því mikilvægt að vernda vistkerfi jarðarinnar og tryggja að það verði áfram til staðar í 

framtíðinni og styðji þar með velferð okkar sjálfra og komandi kynslóða. Skilgreining á 

umhverfisvænum vörum eru þær vörur sem valda lágmarks umhverfisáhrifum við framleiðslu 

(Shamdasani, Chon-Lin, & Richmond, 1993).  

 

Þegar fyrirtæki leitast við að selja umhverfisvænar vörur eru þau einnig að stuðla að því að 

lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og getur það leitt til ýmissa ávinninga svo sem nýtingu 

aðfanga, minni umhverfisáhrifa og bættrar ímyndar. Lífræn aðlögun er þó oftar talin dýrari 

valkostur fyrir fyrirtæki en skilar þeim, neytendum og samfélaginu öllu margþættum ávinningi 

þegar til lengri tíma er litið. Kostir þess sem lífrænar vörur bjóða upp á eru meðal annars hreinna 

og ómengaðra umhverfi, auðugra lífríki, verndun jarðvegs og vatns, bætt nýting og meðferð 

auðlinda, aukin verðmætasköpun, nánari tengsl manns við náttúruna og hærri lífsgæðastuðull 

(Ólafur Gunnarsson, Stefán Gíslason og Þórarinn Sólmundarsson, 2006, bls. 8). 
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5. Miðuð markaðssetning 
 

Miðuð markaðssetning er grunnurinn að árangursríku markaðsstarfi og er notuð til að ákveða 

hvaða stefnu fyrirtækið ætti að fara til að koma vöru sinni eða þjónustu sinni á framfæri til 

ákveðins hóps einstaklinga. Hafa þarf í huga hve fýsilegur markaðurinn er og hvaða 

markhhópar séu arðbærastir (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2013). Í stuttu máli 

má segja að miðuð markaðssetning snúi að því að senda rétt skila boð til réttra markhópa. Með 

beitingu á miðaðri markaðssetningu má öðlast betri skilning á kröfum markaðarins til að ná 

hámarksárangri í markaðsstarfi (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2013).  

Þar sem einstaklingar hafa mismunandi þarfir, langanir og væntingar og erfitt er að uppfylla 

væntingar allra snýr miðuð markaðsetning að því að beita markaðsfærslu sinni á afmarkaðan 

hóp, en ekki allan markaðinn í heild sinni með það að markmiði að mynda varanleg tengsl við 

þann hóp.  

 

Miðuð markaðssetning samanstendur af þremur þáttum, það eru markaðshlutun (e. 

segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærsla (e. positioning) og er þetta oft 

skammstafað STP.  

Með markaðshlutun er markaðinum skipt niður í smærri hópa og greint hverjir gætu verið 

mögulegir viðskiptavinir og hverjir ekki. Með markaðsmiðun eru aðilar á markaðinum greindir 

eftir breytum og þannig fundinn út sá hópur sem er hentar vörunni eða markmiðum fyrirtækisins 

sem best. Að lokum er það staðfærsla þar sem reynt er að staðsetja vöruna eða markmið 

fyrirtækisins á ákveðinn hátt í huga markhópsins og skapa þá ímynd sem fyrirtæki vilja að vara 

þeirra eða þjónusta hafi á neytandann.  

 

5.1. Markaðshlutun (e. Segmentation) 

Við markaðshlutun er markaðinum skipt niður í hópa eða smærri einingar og leitað er eftir 

svipuðum einkennum hvers og eins hóps. Þetta leyfir fyrirtækjum að geta haft samskipti við 

neytendur á skilvirkari hátt. Allir markaðir eru sérstakir og neytendur eru mjög fjölbreyttir sem 

gerir það að verkum að fyrirtæki geta ekki náð til allra á markaði. Markhópur er sá hópur sem 

fyrirtækið sér fyrir sér að geta þjónustað. Við markaðshlutun getur fyrirtæki nálgast hvern hóp 

á þann hátt að skilaboðin falli sem best að hverjum og einum markhóp. Fólk innan markhópsins 
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bregst vanalega við markaðsskilaboðum fyrirtækja á svipaðan máta (Kotler & Armstrong, 

Principles of Marketing, 2013).  

Hægt er að notast við ýmsar aðferðir við markaðshlutun svo sem landfræðilega hlutun, 

lýðfræðilega hlutun, sálfræðilega hlutun og atferlislega hlutun. Til að markaðshlutun sé sem 

árangursríkust samnýta fyrirtæki ýmsar aðferðir til að fá sem gleggsta mynd á markhópinn.   

 

Landfræðileg hlutun er þegar markaðinum er skipt niður eftir landfræðilegum þáttum, svo sem 

landi, landsfjórðung, borgarhluta eða öðrum svæðum. Fyrirtæki geta valið um að starfa aðeins 

á einu landsvæði eða fleirum en verða þó að átta sig á ólíkum aðstæðum (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). 

 

Lýðfræðileg hlutun er þegar fyrirtæki skipta markaðinum niður eftir þáttum eins og kyni, aldri, 

fjölskyldustærð, menntun eða tekjum, svo eitthvað sé nefnt og getur þessi aðferð gefið góðar 

upplýsingar um þarfir og langanir neytenda. 

 

Sálfræðileg hlutun er skipting eftir lífsstílshópum þar sem haft er auga á samfélagsstöðu og 

persónuleika neytenda. Þessir þættir geta verið mismunandi þar sem þeir eru mjög 

einstaklingsbundnir og þurfa fyrirtæki að geta þekkt hið innra sjálf markhópsins. 

 

Atferlisfræðileg hlutun tekur mið af viðhorfi, hegðun og þekkingu neytenda ásamt notkun þeirra 

á vöru eða þjónustu. Þegar hluta á markaðinn niður eftir atferlisfræðilegum þáttum þurfa 

fyrirtæki meðal annars að horfa á það hve oft neytendur kaupa ákveðna vöru, eftir hvaða 

eiginleikum þeir leita og hvort þeir sýni tryggð gagnvart neytendum (Bogi Þór Siguroddsson, 

2000). 

 

5.2. Markaðsmiðun (e. Targeting) 

Þegar fyrirtæki hafa greint markaðinn og skipt honum í hópa þurfa þau að finna út hvaða hóp 

er skynsamlegast að þjóna. Þetta getur verið einn hópur eða fleiri en aðal markmiðið er að 

fyrirtæki geti sérsniðið markaðsskilaboð sín til hvers og eins markhóps. Með sérsniðnum 

skilaboðum að ákveðnum hópi eða hópum er ekki verið að eyða peningum í að beina 

markaðsskilaboðum fyrirtækisins á þá einstaklinga sem hafa ekki áhuga á vörunni (Kotler & 

Armstrong, Principles of Marketing, 2013). Við markaðsmiðun þarf að rannsaka kerfisbundið 



 

  19 

skynjanir, langanir og þarfir neytenda ásamt því hvað það er sem fólk tekur fram yfir annað til 

að uppfylla þessi atriði. 

 

5.3. Staðfærsla (e. Positioning) 

Staðfærsla snýr að því að tengja vöruna við þarfir, reynslu eða gildismat markhópsins. Við 

staðfærslu ákveða fyrirtæki hvar þau vilja að vara eða þjónusta þess sé staðsett í huga neytenda. 

Ef staðfærsla er vel hönnuð eru auknar líkur á velgengni og að neytandi velji vöru fyrirtækisins 

umfram vöru samkeppnisaðila þess (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2013). Eftir 

að fyrirtæki hafa valið sér áherslur og hvernig þau ætla að staðsetja sig þurfa þau að vera 

meðvituð um að allt markaðsstarf sé unnið út frá staðfærslunni. Fyrirtæki þurfa að passa sig á 

því að samræma markaðssetningu sína á öllum miðlum sínum svo að alltaf komi sömu 

skilaboðin fram varðandi vöruna eða þjónustuna. Við staðfærslu þarf að draga eiginleika 

vörunnar eða þjónustunnar fram, svo sem gæði, verðgildi eða sá ávinningur sem fylgir því að 

neyta vörunnar eða þjónustunnar. Mikilvægt er að staðfærsluþættir séu skýrir, viðeigandi og 

trúverðugir (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009). 

 

5.3.1. Sameiginlegir þættir (e. Points of Parity) 

Sameiginlegir þættir eru þeir eiginleikar sem fyrirtækið hefur sameiginlega með sínum 

samkeppnisaðilum. Oft eru þetta þættir sem verða að vera til staðar til að vörumerkið teljist sem 

hluti af vöruflokknum til þess að neytendur líti á vörumerkið sem trúverðugan valkost. 

Sameiginlegir þættir geta myndast þegar fyrirtæki vinna gegn aðgreiningarþáttum 

samkeppisaðila sinna með því að innleiða þá þætti í samsvörun á eigin vörumerki. Til að ná 

samkeppnisforskoti geta fyrirtæki þannig aðgreint vörumerkið sitt út frá öðrum eiginleikum. 

Sameiginlegir þættir geta breyst með tímanum eftir því sem þarfir og umhverfi neytenda 

breytist.  

 

Akish hefur þá sameiginlegu þætti með samkeppnisaðilum sínum að vera fyrirtæki með 

netverslun á snyrtivörumarkaði. Fyrirtæki sem Akish keppir við hafa nýtt sér þá þætti við 

aðgreiningu að bjóða upp á lífrænar eða vegan snyrtivörur. Akish setur lífrænar vörur því inn 

sem sameiginlegan þátt.  
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5.3.2. Aðgreinandi þættir (e. Points of Difference) 

Aðgreinandi þættir eru þeir eiginleikar sem gera vöru frábrugðnari vörum samkeppnisaðila. 

Aðgreining eru aðgerðir sem eru teknar til að framleiða vöru og þjónustu, á viðeigandi kostnaði, 

sem viðskiptavinir upplifa sem öðruvísi og er því þýðingarmeiri fyrir neytendur. Neytendur 

upplifa þá vöruna á annan hátt en vörur samkeppnisaðila. 

Ef breytingar verða á markaðinum eða nýjar vörur koma á markaðinn geta fyrirtæki þurft að 

breyta aðgreiningu sinni. Fyrirtæki verða því að vera á varðbergi og fylgjast grannt með 

samkeppnisaðilum og þróun á markaðinum. 

 

Akish aðgreinir sig frá samkeppnisaðilum með því í að bjóða upp á lífrænar, vegan snyrtivörur 

sem eru einnig framleiddar á umhverfisvænan hátt. Akish verslar aðeins frá birgjum sem hafa 

góð innihaldsefni og umhverfisvæna framleiðslu að leiðarljósi. Engin önnur fyrirtæki á 

markaðinum gera þetta og er þetta því góð aðgreining fyrir fyrirtækið. Einnig mun fyrirtækið 

nýta sér Omni-channel til að hafa aðgreininguna frá öðrum fyrirtækjum sem selja lífrænar 

snyrtivörur enn sterkari.  
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6. Markaðsrannsókn 
 

Í þessum hluta verða útskýrðar þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni. Gerð var 

markaðsrannsókn í formi spurningalista til að kortleggja umhverfi og hugmyndir neytenda í 

garð snyrtivara og lífrænna snyrtivara. Markaðsrannsóknir gefa fyrirtækjum upplýsingar sem 

auka líkur á að teknar séu réttar ákvarðanir í markaðsmálum (Malhotra & Birks, 2007).  

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunum; 

• Hver er helsti markhópur Akish? 

• Hver er markaðsleg staðfærsla Akish?  

 

Spurningakönnun flokkast sem megindleg rannsóknaraðferð. Megindleg rannsókn byggist á 

tölfræðilegum gögnum sem hægt er að mæla og telja. Helsti kostur megindlegrar 

rannsókaraðferðar er að geta lýst sambandi á milli þeirra breyta sem eru rannsakaðar. Ýmist er 

notast við töflur eða myndir til að lýsa niðurstöðum úr megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Spurningalistinn var sendur út í gegnum Facebook þrátt fyrir að höfundur gerði sér grein fyrir 

því að ekki er hægt að ákvarða nákvæmt úrtak og er þar af leiðandi settur sá fyrirvari við 

marktækni rannsóknarinnar, sem ætti þó að gefa ágætis mynd af réttum niðurstöðum.  

 

6.1. Þátttakendur 

Notast var við snjóboltaúrtak. Slíkt úrtak byggist á því að valinn er einstaklingur eða hópur sem 

tekur þátt í spurningakönnun, þeir aðilar benda svo fleirum á að taka þátt og þannig vindur 

þátttakan upp á sig (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Ekki er hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðum þar sem úrtakið er ekki líkindaúrtak (Hoyle, Harris, & Judd, 2002). Alls 

náðust 316 svör, 276 konur, 36 karlar og 4 sem tilgreindu kyn sitt sem annað. 

 

6.2. Mælitæki 

Við gagnasöfnun í rannsókninni var notast við spurningalista. Listinn samanstóð af 13 

spurningum og var hann settur upp í netforritinu Google Forms. Reynt var að nota einfalt 

orðalag til að minni hætta yrði á misskilningi. Einnig var hann hafður í styttri kantinum þar sem 

það eykur líkur á svörun (Þorlákur Karlsson, 2003).  
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Gerð var forprófun á spurningalistanum þar sem höfundur sendi hann á nokkra kunningja sína 

og bað þá um að taka þátt. Ástæðan fyrir þessu var að kanna hvort auðvelt væri að skilja 

spurningarnar, hvort vandamál kæmu upp við svörun ásamt því hversu langan tíma könnun 

tæki. 

 

6.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Eins og áður kom fram var spurningalistinn gerður á netforritinu Google Forms. Rannsakandi 

sendi síðan spurningakönnunina á samfélagsmiðilinn Facebook. Þar hvatti rannsakandi fólk á 

vinalista sínum til að taka þátt í könnuninni og bað einstaklinga að deila honum með fleirum. 

Einnig setti rannsakandi könnunina inn á hópinn „Beauty Tips“ á Facebook ásamt hópnum 

„Vegan Ísland“. Könnunin var sett á Facebook 6. nóvember 2018 og stóð til 10. nóvember 2018 

og náðust 316 svör á þeim tíma. 

 

Spurningalistinn samanstóð af 13 spurningum. Spurningalistinn byrjaði á formála þar sem 

útskýrt var um hvað rannsóknin snérist ásamt því að fullum trúnaði þátttakanda var heitið. 

Einnig var netfang rannsakanda gefið upp ef þátttakendur hefðu einhverjar spurningar varðandi 

könnunina. Á eftir formálanum byrjaði spurningakönnunin á fjórum bakgrunnsbreytum þar sem 

spurt var um aldur, kyn, menntun og tekjur. Eftir það komu níu almennar spurningar. Nokkrar 

spurningar snéru að kauphegðun neytenda á snyrtivörum. Einnig voru þeir spurðir út í 

auglýsingamiðla og hvort þeir væru líklegri til að versla við fyrirtæki sem væri samfélagslega 

ábyrgt. Spurningarnar voru ýmist lagðar á fimm svara Likert kvarða eða voru fjölvalsspurningar 

þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Flestar spurningarnar voru lokaðar 

sem merkir að svarendur urðu að haka við einn af þeim valmöguleikum sem í boði voru. Fimm 

spurningar voru þó opnar þar sem þátttakendur gátu valið hvort þeir svöruðu eða ekki.  

 

Eftir að spurningalistanum var lokað voru gögn flutt yfir í Excel og var það forrit notað við 

greiningu og úrvinnslu gagnanna. 

 

6.4. Niðurstöður spurningakönnunar 

Í þessum kafla verður nánar farið í niðurstöður sem komu úr markaðsrannsókninni sem 

framkvæmd var. Niðurstöðurnar eru sundurliðaðar eftir spurningum og tölur eru birtar í 

prósentutölum með einum aukastaf. Í heildina tóku 316 einstaklingar þátt í könnuninni. 
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6.4.1. Spurning 1 

Fyrsta spurningin snéri að aldursdreifingu svarenda. 

 

Mynd 6: Hver er aldur þinn? 

 

Flestir svarenda eru á bilinu 21-30 ára, eða um 44%. Næstflestir eru þátttakendur á bilinu 31-

40 ára eða um 19,3%. 20 ára eða yngri eru þar á eftir eða 16,8%. Þessir hópar saman eru alls 

80,1% af könnuninni. Fólk á aldrinum 40-51 árs eru 12%, 51-60 ára eru 5,1% og 61 árs eða 

eldri eru 2,8%. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

6.4.2. Spurning 2 

Þessi spurning snérist að kynjahlutfalli svarenda. 

 

Mynd 7: Hvert er kyn þitt? 

20 ára eða yngri
16.8%

21 - 30 ára
44.0%

31 - 40 ára
19.3%

41 - 50 ára
12.0%

51 - 60 ára
5.1%

61 árs eða eldri
2.8%

1. Hver er aldur þinn?

Annað
1.3%

Karl
11.4%

Kona
87.3%

2. Hvert er kyn þitt?
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Svarendur þessarar spurningar voru 316 talsins. Af heildarfjölda svarenda voru 276 konur eða 

87,3% á móti 36 körlum eða um 11,4%. 4 þátttakendur eða 1,3% tilgreindu kyn sitt sem annað.  

6.4.3. Spurning 3 

Í spurningunni var spurt um hvert hæðsta menntunarstig væri sem einstaklingar hefðu lokið. 

 

Mynd 8: Hvert er hæðsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 

 

Mynd 8 sýnir að flestir svarendur hafa lokið starfs- og/eða framhaldsskólamenntun eða um 

44,9%. Þar á eftir eru þeir sem lokið hafa háskólamenntun (BA/BS) eða um 24,1%. Þeir sem 

lokið hafa grunnskólamenntun eru 14,6% og þeir sem lokið hafa framhaldsmenntun á 

háskólastigi eru 13,3%. Þeir sem hökuðu við annað voru 3,2%. Alls svöruðu 316 þessari 

spurningu. 

6.4.4. Spurning 4 

Í þessari spurningu var spurt um tekjur svarenda. 
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Mynd 9: Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatt? 

 

Eins og sést á mynd 9 þá voru 35,4% svarenda með undir 250.000 kr. í laun. 28,5% voru með 

401.000–600.000 kr. í laun. Með 251.000–400.000 kr. voru 19,9%. Með 601.000–750.000 kr. 

voru 8,5%. Með 751.000–1.000.000 kr. voru 6,0%. Aðeins 1,6% höfðu 1.000.001 kr. eða hærri 

tekjur fyrir skatt. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

6.4.5. Spurning 5 

Í þessari spurningu var athugað hvort svarendur höfðu verslað snyrtivörur á síðastliðnum 6 

mánuðum. 

 

Mynd 10: Hefur þú verslað snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum? 
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Alls hafði meirihluti verslað snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum, eða 98,8%. 8,2% höfðu 

ekki verslað snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

6.4.6. Spurning 6 

Spurt var hvort svarendur höfðu verslað snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 6 

mánuðum.  

 

Mynd 11: Hefur þú verslað snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 6 mánuðum? 

 

Flestir svarendur höfðu ekki verslað snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 6 

mánuðum, eða 83,9%. Þeir sem höfðu verslað snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 

6 mánuðum voru 16,1%. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

6.4.7. Spurning 7 

Hér var spurt hvort svarendur hefðu verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum.  
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Mynd 12: Hefur þú verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum? 

 

Svarendur sem höfðu verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum voru 43%. Þeir 

sem svöruðu neitandi voru 29,7%. Svarendur sem vissu ekki hvort þeir hefðu keypt lífrænar 

snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum voru 27,2%. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

 

Höfundur ákvað að krosskeyra þessa spurningu til að sjá hvaða kyn hafði helst verslað lífrænar 

snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 6 mánuðum. 

 

 

Mynd 13: Hefur þú verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum (2) 
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Hér sést að stór meirihluti þeirra sem hafa verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 

mánuðum voru konur.  

 

Höfundur vildi athuga betur hverjir það væru sem svöruðu spurningunni játandi til að komast 

að því hver helsti markhópur fyrirtækisins skyldi vera. Alls voru 43% sem svöruðu játandi, eða 

136 svarenda. Höfundur krosskeyrði því spurninguna við þá 136 einstaklinga sem svöruðu 

játandi og athugaði hvaða kyn það væri helst og á hvað aldri. 

 

 

Mynd 14: Hefur þú verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum (3) 

 

Alls höfðu 51 konur á aldrinum 21-30 ára verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 

mánuðum. Ekki var stór munur á milli þeirra sem voru 31-40 ára og 20 ára og yngri, þar sem 

29 konur á aldrinum 31-40 höfðu verslað lífrænar snyrtivörur s.l. 6 mánuði, og 24 konur á 

aldrinum 20 ára eða yngri.  

 

Þar sem konur voru stór meirihluti þeirra sem hafði verslað snyrtivörur síðastliðna 6 mánuði, 

eða 125 konur þá ákvað höfundur að kanna ítarlegar þær konur. Höfundur vildi komast að því 

á hvaða aldri þær væru og hvaða tekjur þær væru með.  
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Mynd 15: Hefur þú verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum (4)? 

 

Flestar þær konur sem svöruðu spurningu 7 jákvætt voru á aldrinum 21-30 ára með undir 

250.000 kr. í laun, eða 20 konur. Næst flestar, eða 17 konur voru á aldrinum 21-30 og með 

401.000-600.000 kr. í laun. 16 konur voru 20 ára eða yngri með undir 250.000 kr. í laun. Flestar 

konur á aldrinum 31-40 ára sem versluðu lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum höfðu 

401.600 kr. í laun.  

6.4.8. Spurning 8 

Í spurningu 8 var verið að kanna hvaða þættir skiptu svarendur mjög litlu, litlu, hvorki né, miklu 

eða mjög miklu máli við val á snyrtivörum. Notast var við fimm svara Likert kvarða.  
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Mynd 16: Hvaða þættir skipta þig mestu máli við val á snyrtivörum? 

 

Þeir eiginleikar sem skiptu svarendur mestu máli voru fjölbreytt vöruúrval og að vörurnar væru 

ekki prófaðar á dýrum. Einnig stóðu eiginleikarnir hagstætt verð og innihaldsefni upp úr hjá 

svarendum. Svarendum fannst einnig gæði og meðmæli frá vin/vinkonu/fjölskyldu skipta miklu 

máli. Svarendur töldu meðmæli frá vin/vinkonu/fjölskyldu skipta meira máli en hjá áhrifavaldi. 
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Þeir eiginleikar sem svarendur töldu ekki skipta það miklu máli voru meðmæli frá áhrifavaldi, 

að vörumerkið væri þekkt eða að vörumerkið væri íslenskt.  

6.4.9. Spurning 9 

Hér var kannað á hvaða miðlum svarendur taka helst eftir auglýsingum á snyrtivörum. Þessi 

spurning var opin þar sem svarendur gátu valið á milli nokkurra valmöguleika ásamt því að 

geta skrifað inn sín eigin svör í „Annað“. 

 

 

Mynd 17: Á hvaða miðlum tekur þú helst eftir auglýsingum á snyrtivörum? 

 

Svarendur tóku helst eftir auglýsingum á Facebook og Instagram. 27,8% svarenda tóku aðallega 

eftir auglýsingum á Facebook og rétt á eftir kemur Instagram með 27,3% athygli. 16,5% töldu 

Snapchat vera þann miðil sem þeir tækju helst eftir auglýsingum. Sjónvarp var með 9,6%, blogg 

6,5% og vefborðar 4,9%. Þeir sem merktu við „annað“ voru 7,4% svarenda. Í möguleikanum 

„annað“ voru helst nefndir miðlar eins og blöð og tímarit. Alls svöruðu 311 þessari spurningu.  

6.4.10. Spurning 10 

Spurning 10 athugaði hvort svarendur höfðu á síðastliðnum árum orðið meðvitaðri um að neyta 

lífrænni og umhverfisvænni snyrtivara. Notast var við fimm svara Likert kvarða sem kóðaður 

var á eftirfarandi hátt; mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála, mjög sammála. 
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Mynd 18: "Síðastliðin ár hef ég orðið meðvitaðri um að neyta lífrænni og umhverfisvænni snyrtivara" 

 

Sögðust 31% svarenda vera sammála því að hafa orðið meðvitaðri um að neyta lífrænni og 

umhverfisvænni snyrtivara síðastliðin ár og 30,7% voru mjög sammála. 20,3% svarenda 

hökuðu við hvorki né. 10,1% voru mjög ósammála þessari fullyrðingu og 7,9% ósammála.  

Alls voru 316 þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu. 

 

Höfundur ákvað að krosskeyra þessa spurningu við spurningu 7 sem athugaði hvort 

þátttakendur höfðu verslað lífrænar snyrtivörur síðastliðna 6 mánuði. 
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Mynd 19: "Síðastliðin ár hef ég orðið meðvitaðri um að neyta lífrænni og umhverfisvænni snyrtivara" (2) 

 

Þeir sem sögðust mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „Síðastliðin ár hef ég orðið 

meðvitaðri um að neyta lífrænni og umhverfisvænni snyrtivara“ voru í meirihluta þeirra sem 

höfðu einnig verslað lífrænar snyrtivörur síðastliðna 6 mánuði.  

6.4.11. Spurning 11 

Í þessari spurningu var spurt hvort neytendum þætti verðlagning á lífrænum snyrtivörum 

almennt of há.  
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Mynd 20: "Mér þykir verðlagning á lífrænum snyrtivörum almennt of há" 

 

Alls svöruðu 41,2% fullyrðingunni „Mér þykir verðlagning á lífrænum snyrtivörum almennt of 

há“ sem hvorki né. 39,2% voru sammála fullyrðingunni og 15,5% voru mjög sammála. Aðeins 

3,2% voru ósammála og 1,9% mjög ósammála. 

Alls svöruðu 316 þessari spurningu. 

6.4.12. Spurning 12 

Spurning 12 athugaði hver væri helsta ástæða þess að svarendur versluðu lífrænar snyrtivörur, 

ef þeir höfðu yfir höfuð gert það. Þessi spurning var opin þar sem svarendur gátu valið á milli 

nokkurra valmöguleika ásamt því að skrifa inn sína skoðun í „Annað“. 
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Mynd 21: Ef þú verslar lífrænar snyrtivörur, hver er helsta ástæðan fyrir því? 

 

27,4% svarenda sögðu helstu ástæðu sína fyrir að versla lífrænar snyrtivörur vera þá að það færi 

betur með umhverfið. 25,3% þátttakenda sögðu helstu ástæðuna vera dýraverndunarsjónarmið. 

21,8% svarenda töldu lífrænar snyrtivörur fara betur með húðina 21,8%. Engin erfðabreytt efni 

var svar hjá 13,2% þátttakendum. Alls sögðust 9,8% yfirleitt ekki versla lífrænar snyrtivörur og 

2,5% svöruðu „annað“. Alls voru 309 einstaklingar sem svöruðu þessari spurningu. 

6.4.13. Spurning 13 

Hér var spurt hvort svarendur væru líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er samfélagslega 

ábyrgt.  
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Mynd 22: Er líklegra að þú verslir við fyrirtæki ef það er samfélagslega ábyrgt? 

 

Meirihluti svarenda sögðust vera líklegri til að versla við samfélagslega ábyrgt fyrirtæki. 34,8% 

svarenda sögðust mjög sammála því og 37,4% svarenda sögðust sammála því. Þátttakendur sem 

svöruðu hvorki né voru 20,1%. Aðeins voru 6,4% sem voru mjög ósammála og 1,3% ósammála. 

Alls svöruðu 313 þessari spurningu. 

 

6.5. Samantekt á niðurstöðum 

Til að greina markhóp fyrirtækis þarf að hluta markaðinn niður og skoða hann eftir ýmsum 

breytum, það geta verið breytur svo sem lýðfræðileg hlutun, sálfræðileg hlutun eða 

atferlisfræðileg hlutun. Samkvæmt niðurstöðunum hér að ofan eru þeir sem versla helst lífrænar 

snyrtivörur í netverslun konur á aldrinum 21-40 ára. Tekjur þessarra kvenna eru annað hvort 

undir 250.000 kr. á mánuði eða 401.000-600.000 kr. Helsta ástæða svarenda fyrir að versla 

lífrænar snyrtivörur voru vegna þess að það fer betur með umhverfið og húðina ásamt 

dýraverndunarsjónarmiðum. Aðeins 16,1% svarenda höfðu verslað snyrtivörur í íslenskri 

netverslun á síðastliðnum 6 mánuðum. Margar ástæður geta legið fyrir hve lágt þetta hlutfall 

er. Þægindaávinningurinn við að versla í netverslun er ekki það mikill hér á landi þar sem landið 

er lítið og stutt er í hefðbundna verslun. Einnig getur það verið vegna þess að ekki gefst færi á 
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að handfjatla eða prófa vöru í gegnum netverslanir. Þrátt fyrir þetta er netverslun í sífelldum 

vexti og er talið að hún muni fjór- til fimm-faldast á næstu árum.  

Samkvæmt markaðsrannsókn EMC og Hugsmiðjunnar sem tilgreind var hér að ofan höfðu 

rúmlega 40% svarenda á aldrinum 18-54 ára keypt meira yfir netið núna en fyrir tólf mánuðum 

síðan og áætluðu þeir að þeir myndu versla enn meira á næstu árum.  

 

Helsti markhópur Akish eru neytendur á aldrinum 21-40 ára sem eru tæknivæddir og kjósa 

lífrænar vörur fram yfir hefðbundnar. Þessir einstaklingar vilja fjölbreytt vöruúrval af lífrænum 

snyrtivörum og krefjast þess að engin dýr séu sköðuð við framleiðsluna. Hagstætt verð skiptir 

þessa aðila máli en þeir kjósa þó frekar að eyða meiri pening í snyrtivörur sem hafa góð 

innihaldsefni og fara vel með húðina og umhverfið. Þessir einstaklingar eru umhverfissinnaðir, 

dýraverndunarsinnar og vilja stuðla að betri jörð. 

 

Þegar ákveða á staðfærslu er mikilvægt að skoða hvaða eiginleikar það eru sem skipta neytendur 

máli. Fyrirtæki þurfa síðan að draga þessa eiginleika fram í staðfærslu sinni og eiga þannig 

frekari möguleika á því að festa sig í huga neytenda.  

Þeir eiginleikar snyrtivara sem skiptu svarendur mestu máli voru dýraverndunarsjónarmið 

ásamt fjölbreyttu vöruúrvali. Einnig höfðu gæði, innihaldsefni og hagstætt verð einnig áhrif á 

val þeirra á snyrtivörum. Flestir svarendur voru líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er 

samfélagslega ábyrgt.  

 

Staðfærsla Akish er sú að Akish býður upp á fjölbreytt vöruúrval lífrænna snyrtivara sem skaða 

hvorki húðina né umhverfið ásamt því að vera 100% vegan. Lífrænar snyrtivörur eru gerðar úr 

auðlindum jarðarinnar og innihalda því engin kemísk efni. Þar af leiðandi henta þær einstaklega 

vel fyrir viðkvæma húð.  

Mikilvægt er að samræmi sé á staðfærslunni í gegnum alla miðla fyrirtækisins. Trúverðugleiki 

skiptir neytendur miklu máli og er því mikilvægt að staðfærslan sanni sig á miðlum 

fyrirtækisins.  

 

6.6. Annmarkar rannsóknar 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar felst í úrtaki könnunarinnar. Þar sem notast var við 

snjóboltaúrtak í formi spurningalista sem settur var á samfélagsmiðilinn Facebook, er ekki hægt 

að sjá hve margir smelltu á linkinn á spurningakönnunina en hættu við. Úrtaksstærðin er heldur 
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lítil og dreifing þátttakenda var afmörkuð. Varast skal því að alhæfa út frá niðurstöðum en þær 

gefa þó ákveðnar vísbendingar um réttan markhóp.  

Taka þarf tillit til þess að þátttakendur gætu túlkað spurningarnar á mismunandi vegu. 

 

Reynsluleysi rannsakanda hefur einnig áhrif á rannsóknina þar sem lítil reynsla var í úrvinnslu 

gagna ásamt því að gagnaöflun takmarkast við þann tímaramma sem rannsókninni er sett.  

  

 



 

  39 

7. Markaðsgreining 
 

Einn lykilþáttur í markaðsáætlunargerð er markaðsgreining. Þegar greina á markaðinn er 

hentugt að skoða fyrirliggjandi gögn um hann, svo sem sölutölur eða ýmsar hagstærðir. Með 

því er hægt að sjá hvort markaðurinn sé í vexti, hnignun eða hvort hann standi hreinlega í stað.  

Í markaðsgreiningu er meðal annars hægt að spyrja markhóp spurninga eða leggja fyrir 

markaðsrannsókn sem nær til stærra úrtaks (Nýsköpunarmiðstöð Íslands).  

Hægt er að skipta umhverfi fyrirtækja í ytra og innra umhverfi. Í innra umhverfi er framkvæmd 

TASK greining og við greiningu á ytra umhverfi er notast við PESTEL greiningu. Einnig er 

framkvæmd samkeppnisgreining og eru síðan niðurstöður markaðsgreiningarinnar teknar 

saman í SVÓT greiningu fyrir fyrirtækið Akish. 

Við markaðsgreiningu fæst betri skilningur á því umhverfi sem fyrirtækið starfar í og varpað er 

ljósi á styrk- og veikleika fyrirtækisins ásamt þeim ógnunum og tækifærum sem fyrirtækið 

stendur frammi fyrir.  

 

7.1. Greining á núverandi aðstæðum 

Í þessum kafla verða núverandi aðstæður á snyrtivörumarkaði skoðaðar. Í innra umhverfi verður 

umhverfið greint með TASK greiningu og í ytra umhverfi verður notast við PESTEL grieningu. 

 

7.1.1. Innra umhverfi 

Við greiningu á innra umhverfi fyrirtækja eru skoðaðir þeir þættir sem fyrirtækið getur haft 

bein eða óbein áhrif á. Innra umhverfið skiptist upp í markaðinn, viðskiptavini, samkeppnisaðila 

og dreifileiðir. Með greiningu á innra umhverfi er hægt að skilja hagsmuni hvers og eins ásamt 

því að greina tilhögun til samstarfs eða samskipta (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  

 

7.1.1.1. Markaðir 

Markaður er það sem gerir seljanda og kaupenda kleift að stunda viðskipti sín á milli. Til að 

fyrirtæki geti höfðað markaðssetningu sinni á sem hagkvæmastan hátt þurfa þau að vita hvar 

þau eru stödd á markaði. Við greiningu á markaðinum þarf að skoða markaðsstærð, vöxt og 

landfræðilega dreifingu ásamt þess að greina þarf helstu markhópa (Kotler & Keller, Marketing 

Management, 2009). 
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Snyrtivörumarkaðurinn er þekktur fyrir að haldast nokkuð stöðugur þrátt fyrir efnahagslegar 

niðursveiflur. Dýpsta lægðin var sennilega örfáum árum eftir hrun eða árið 2010 þegar 

samdráttur nam 17% miðað við árið 2007. En þrátt fyrir að hrunið hafi valdið því að neytendur 

urðu meðvitaðri í hvað þeir eyddu peningunum sínum, héldu þeir áfram að versla snyrtivörur. 

Árið 2014 fór sala á snyrtivörum aftur að ná fyrri tölum og jókst um 6-7% næstu tvö ár á eftir. 

Í dag er snyrtivörumarkaðurinn enn að vaxa og lítur út fyrir góðæri. 

 

Rannsakandi átti erfitt með að nálgast töluleg gögn um markaðsstærð fyrirtækja á 

snyrtivörumarkaðinum á Íslandi. Þar af leiðandi verður markaðurinn skoðaður á heimsvísu, en 

það gefur vonandi ákveðna sýn á hvernig markaðurinn er hér á landi.  

 

Áætluð sala snyrtivara árið 2017 var 200 milljarða evra (L'Oréal Finance, 2017). 

 

 

Mynd 23: Growth of the worldwide cosmetics market over ten years 
Heimild: (L'Oréal Finance, 2017) 

 

Árið 2017 var 24% vöxtur í sölu snyrtivara í gegnum netverslanir sem gerir um 10% af 

markaðinum. Á heimsvísu er áætlað að snyrivörumarkaðurinn verði um það bil 400 milljarðar 

bandaríkjadala fyrir 2022 þar sem netverslun spilar stóran hluta. Snyrti- og 

hreinlætismarkaðurinn er áætlaður hafa 2,81% CAGR á árunum 2018-2026. Helstu ástæður 

fyrir þessari markaðsþróun eru vaxandi eftirspurn eftir „anti-ageing“ vörum, nýjungum í 

umhverfisvænum vörum og umbúðum, netverslun, vaxandi eftirspurn eftir hreinlætisvörum 

fyrir karla ásamt eftirspurn eftir vörum sem hægt er að nota á fjölbreyttan hátt (InkWood 

Research, 2018). 
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Snyrti- og hreinlætismarkaðurinn í Evrópu var 116,24 milljarðar bandaríkjadala árið 2017. 

Framtíðarspá fyrir árin 2018-2026 er að markaðurinn nái 133,77 milljörðum bandaríkjadala 

sem er CAGR 1,62%.  

 

 

Mynd 24: Europe Beauty and Personal Care Products Market 
Heimild: (InkWood Research, 2018). 

 

Evrópa ríkir í útflutningi á snyrtivörum og eru evrópskar snyrtivörur taldar hágæðavörur á 

heimsmarkaði. Þýskaland var leiðandi í Evrópu á snyrti- og hreinlætismarkaðinum árið 2017 

(InkWood Research, 2018). 

 

Stærstu fyrirtækin á markaðinum er franska snyrtivörufyrirtækið L‘Oréal með sölu upp á 28,6 

milljarða bandaríkjadala árið 2017. Unilever var með sölu upp á 20,5 milljarða bandaríkjadala. 

Procter & Gamble með 14,5 milljarða bandaríkjadala. Estée Lauder með 11,4 milljarða 

bandaríkjadala. Shiseida með 7,7 milljarða bandaríkjadala og Coty með 5,4 milljarða 

bandaríkjadala (L'Oréal Finance, 2017). 
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Meðal helstu þátta er hafa stuðlað að velgengni snyrtivörumarkaðarins er áframhaldandi vöxtur 

snyrivara í netverslunum, hröðun þéttbýlis um allan heim, nýsköpun og fjölbreytileiki 

snyrtivörunotenda (L'Oréal Finance, 2017). 

 

Einnig koma og fara tískubylgjur á snyrtivörumarkaðinum sem ýta undir vöxt og tekjur hans. 

Meðal þeirra eru lífrænar snyrtivörur og snyrtivörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt. Þessi 

markaður hefur vissulega verið til staðar mörg ár aftur í tímann, en þar sem meira framboð er 

af upplýsingum um kosti þeirra eykst vöxturinn (Franchise Help). 

 

Rannsóknir sýna að konur frá 18-34 ára aldri, einnig kölluð þúsaldarkynslóðin, eru stærstu 

neytendur förðunarvara, eða allt að 47% af neytendum markaðarins og tvisvar sinnum líklegri 

til að versla meira en aðrar kynslóðir (TABS Analysis). 

 

Sífellt fleiri neytendur hafa áhuga á lífrænum snyrtivörum. Það er vegna þess að heilsa í dag er 

ekki bara bundin við það sem neytendur innbyrða heldur eru þeir að verða meðvitaðri um hvað 

þeir setja á líkama sinn. Það ber þó að hafa í huga að það sem merkir „lífræn vara“ fyrir einum 

neytenda, þýðir ekki að það sé það sama og hjá öðrum (The Nielsen Company, 2018). 

Um leið og lífrænar snyrtivörur hafa verið að taka yfir hefðbundnar snyrtivörur hafa þær tekið 

yfir ákveðna markaðshlutdeild í leiðinni. Árið 2017 voru vörur sem skilgreindu sig sem lífrænar 

3,1% af snyrti- og hreinlætismarkaðinum í Bandaríkjunum, sem gera 1,3 milljarða 

bandaríkjadala í sölu á síðasta ári (The Nielsen Company, 2018). 

 

Vegan snyrtivörumarkaðurinn gæti náð um 20,8 milljörðum bandaríkjadala árið 2025 

samkvæmt nýrri rannsókn Grand View Research, Inc. Aukin eftirspurn eftir vegan snyrtivörum 

meðal þúsaldarkynslóðarinnar er ein helsta ástæða fyrir vexti markaðarins. Húðvörur, 

vinsælasti vöruflokkurinn árið 2017, var með 36% markaðshlutdeild í vegan snyrtivörum. 

 

Social Association gaf nýverið út skýrslu þar sem greint var frá því að árið 2017 væri 24% 

aukning á sölu á lífrænum snyrtivörum, sem gerir það að sjöunda árinu í röð þar sem hefur verið 

samfelldur vöxtur á þessum markaði. Á árinu 2017 var sala á lífrænum snyrtivörum í Bretlandi 

um 75,9 milljónir punda. Áætlað er að markaður á heimsvísu fyrir lífrænar snyrtivörur fari upp 

í 34 milljarða punda fyrir 2019 (Soil Association, 2018). 

Í skýrslu Soil Association kemur fram að 23% neytenda í Bretlandi forðist að kaupa ákveðnar 

tegundir snyrtivara aðeins vegna siðferðislegra ástæðna. Einnig kemur fram að 40-50% kvenna 
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í Bandaríkjunum leitast stöðugt eftir að versla lífrænar snyrtivörur, eða snyrtvörur sem 

innihalda ekki ilm, paraben, phthalates, súlfat eða glútein (Soil Association, 2018). 

 

Alheimsmarkaður fyrir vegan snyrtivörur var áætlaður 12 milljarða bandaríkjadala árið 2017.  

 

 

Mynd 25: U.S. vegan cosmetics market size 
Heimild: (Grand View Research, 2018) 

 

 

Netverslun er áberandi á markaði fyrir vegan snyrtivörur og eru konur helstu notendur þeirra.  

 

 

Mynd 26: Global vegan cosmetics market share 
(Grand View Research, 2018) 
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Farsímatenging um víða veröld veldur því að neytendur versla meira á netinu. Bandaríkjamenn 

eyddu yfir 12 milljörðum í í snyrti- og hreinlætisvörur á netinu á síðasta ári. Það þýðir að um 

30% bandaríkjadala hafi farið í gegnum netrásir (The Nielsen Company, 2018).  

 

Það sem einu sinni var markaður bundinn við hefðbundnar verslanir, hefur nú þróast í 

netverslanir, áskriftarpakka, samfélagsmiðla og öllu sem kemur með því. 

Það eru nokkrar ástæður fyrir þessu. Í fyrsta lagi eru það örar tækniframfarir. Mörg fyrirtæki 

eru byrjuð að hanna ýmis smáforrit sem leyfa neytendum að “prófa” snyrtivörur sínar í gegnum 

myndavélar í símum. Einnig eru margir snyrtifræðingar komnir á samfélagsmiðla þar sem þeir 

fjalla um og prófa vörur og og bjóða upp á kennslu og fræðsluefni. Önnur ástæða fyrir þessum 

vexti eru bloggarar, eða video-bloggarar, og hafa þessir aðilar oftar en ekki meiri áhrif en 

snyrtifræðingarnir sjálfir. Þessir einstaklingar eru áhrifavaldar, þar sem þeir hafa mikil áhorf á 

vídeóin sín. Þessir aðilar fjalla um vörur, sýna þær í notkun og hvernig þær virka.  

Samkvæmt skýrslu A.T.Kearny lesa sífellt fleiri neytendur ummæli um vörur frá öðrum 

neytendum og halda svo áfram kaupferli sínu á netinu vegna þæginda. 

Í könnun A.T. Kearny sem gerð var árið 2016, voru 67% neytenda sem sögðust nota fjórar eða 

fleiri vefsíður til að uppfylla snyrtivöruþarfir og kaup sín (AT Kearney, 2007). 

 

A.T. Kearny gerði rannsókn á 800 amerískum konum sem versla reglulega snyrti- eða 

hreinlætisvörur. Rannsóknin leiddi í ljós að 55% svarenda finnst mjög þægilegt að versla 

snyrtivörur á netinu, jafnvel þó þær versli einnig í hefðbundnum verslunum. Þessar konur 

sögðust deila ummælum á netinu, bera saman verð, notfæra sér afslætti eða sérstök tilboð og 

skoða nýjar vörur í gegnum netið. Þær sögðust hafa keypt meira í gegnum netið en árið áður. 

36% kvenna sögðust rannsaka snyrtivörur á netinu en versluðu þó frekar í gegnum hefðbundnar 

verslanir. Þessar konur fara á netið til að skoða upplýsingar um vörur, verð og sérstök tilboð og 

til að lesa ummæli. Þegar þær fara í verslanir eru þær vel undirbúnar og vita hvað þær vilja. Þær 

kjósa frekar að fara í hefðbundnar verslanir svo þær geti séð og prófað vörurnar áður en þær 

kaupa. 9% svarenda sögðust skoða vörur í hefðbundnum verslunum en versla í gegnum netið. 

Þær nýta sér hefðbundnar verslanir til að fræðast um vörurnar en skoða oft ummæli á netinu 

áður en þær kaupa. Þeim finnst gott að geta verslað hvenær sem er, hvar sem er.  

Þessi könnun sýnir að snyrtivöruneytendur eru farnir að nýta sér svokallaða ”alverslun”, eða 

”Omni-channel” í auknum mæli, þ.e. þegar þeir eru að nýta sér margskonar vettvang í kaupferli 

sínu (AT Kearney, 2007).  
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Í annarri rannsókn frá A.T. Kearney sem gerð var 2016 kemur fram að konur versla heldur 

snyrtivörur í gegnum netið en karlar, þar sem 53% kvenna svöruðu að þær versluðu snyrtivörur 

í gegnum netið, miðað við 34% karla. Árið 2013 sögðu 52% svarenda afslætti og sérstök tilboð 

helstu ástæðu fyrir verslun í gegnum netið, en árið 2015 voru 62% sem svöruðu með slíkum 

hætti. Þessar niðurstöður benda til þess að í stað þess að bjóða upp á lágt verð er möguleiki að 

auka tekjur með afsláttum og ýmsum tilboðum. Þetta hjálpar fyrirtækjum einnig að laða 

neytendur frá öðrum verslunum yfir á sína netverslun.  

 

Í rannsókn A.T. Kearney frá 2016 var skoðuð markaðshlutun neytenda. 46% svarenda voru 

almennir neytendur sem huguðu aðallega að verðum og þægindum. 54% svarenda töldu aðra 

hluti mjög mikilvæga. 18% af þessum 54% höfðu mestan áhuga á náttúrulegum snyrti- og 

hreinlætisvörum. 17% töldu gæði og endingartíma mikilvægan. 10% töldu snyrtivörur hluta af 

áhugamáli sínu og 9% höfðu mikinn áhuga á tískustraumum, ákveðnum vörumerkjum og 

umbúðir mikilvægar við val á snyrtivörum.  

Það sem netið hefur yfir hefðbundna verslun er að auðveldara er að fræða neytendur um vöruna 

og hvernig hún er notuð. Oft notast fyrirtæki við stutt vídeó þar sem útskýrt er hvernig hægt er 

að nota vöruna.  

 

7.1.1.2. Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir eru jafn misjafnir og þeir eru margir, og eru þeir miðpunktur alls markaðar. Þeir 

hafa ólíkar skoðanir, viðhorf og kaupgetu. Fyrirtæki þurfa að hafa í huga að ekki er hægt að 

uppfylla þarfir hvers og eins, og er því mikilvægt að skipta viðskiptavinum upp í hópa. Þetta 

gerir fyrirtækjum kleift að einblína markaðsskilaboðum sínum á einn eða fleiri hópa til að gera 

markaðssetninguna sem árangursríkasta. Fyrirtæki þurfa að afla eins mikilla upplýsinga og 

þeira geta um hvern og einn hóp af viðskiptavinum. 

 

Viðskiptavinir Akish er breiður hópur með mismunandi áhugamál og kröfur. Samkvæmt 

markaðskönnuninni eru þeir sem versla helst lífrænar snyrtivörur í netverslunum konur á 

aldrinum 21-30 ára. Næst stærsti hópurinn eru konur á aldrinum 31-40 ára, en sá hópur er nærri 

jafn stór og 20 ára og yngri. Þetta er í takt við aðrar rannsóknir sem skoðaðar voru, sem segja 

að þúsaldarkynslóðin sé sú sem versli helst lífrænar snyrtivörur ásamt því að vera sá hópur sem 

verslar hvað mest á netinu. Þúsaldarkynslóðin er oftast skilgreind sem þeir einstaklingar sem 

fæddir eru 1980 eða síðar.  
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Þeir þættir sem skipta viðskiptavini mestu máli við val á snyrtivörum eru samkvæmt 

markaðsrannsókninni fjölbreytt vöruúrval og að vörurnar séu ekki prófaðar á dýrum. 118 

svarendur sögðu að hagstætt verð skipti þá máli, og 115 sögðu innihaldsefni skipta þá miklu 

máli. Helsta ástæða neytenda fyrir því að versla lífrænar snyrtivörur voru að þær færu betur 

með umhverfið, eða 27,4% svarenda. 25,3% sögðu dýraverndunarsjónarmið helstu ástæðuna.  

 

7.1.1.3. Samkeppnisaðilar 

Öll fyrirtæki standa frammi fyrir einhverskonar samkeppni þar sem þau keppast um að uppfylla 

þarfir viðskiptavina sinna og skapa virði í huga þeirra. Samkeppnisaðilar eru skilgreindir sem 

allir núverandi eða verðandi aðilar sem uppfylla sömu þarfir viðskiptavina. Fyrirtæki þurfa að 

gera sér grein fyrir hvernig þau ætla sér að mæta þörfum viðskiptavina sinna betur en 

samkeppnisaðilarnir. Mikilvægt er að gera samkeppnisgreiningu til að athuga hverjir helstu 

keppinautar fyrirtækisins eru, hver markmið þeirra séu og stefna, ásamt því að skoða styrkleika 

og veikleika þeirra. Einnig þarf að skoða hvaða ógnanir stafa af samkeppnisaðilum og hvernig 

best sé að bregðast við þeim ógnunum (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009).  

 

Mikil samkeppni ríkir á snyrtivörumarkaði á Íslandi þar sem ný fyrirtæki eru stöðugt að koma 

sér fyrir á markaðinum. Samkeppnisaðilar eru margir þar sem markaðurinn er mjög stór. 

Fyrirtækin á markaðinum eru þó með ólíkar vörur og hafa ólíkar áherslur. Nokkur fyrirtæki á 

markaðinum eru að selja lífrænar snyrtivörur en hafa það þó ekki að leiðarljósi að hafa allt 

vöruúrval sitt lífrænt. Nánari samkeppnisgreining er gerð í kafla 7.1.3.2. 

 

7.1.1.4. Dreifileiðir 

Dreifileiðir eru þær leiðir sem fyrirtæki nota til að gera vöru, tilboð og þjónustu aðgengilega 

fyrir neytendur. Huga þarf vel að dreifileiðum þar sem í gegnum þær er vörunni eða þjónustunni 

komið endanlega til neytenda. Fyrirtæki geta nýtt sér dreifileiðir sínar til að ná 

samkeppnisforskoti. Dæmi um dreifileiðir eru smásalar, heildsalar, internetið og sölufólk.  

 

Eins og fyrr kom fram heldur fyrirtækið uppi netverslun þar sem neytendur geta skoðað 

vöruúrval fyrirtækisins, borið saman verð og skoðað upplýsingar um vöruna.  
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Í byrjun mun fyrirtækið sjá sjálft um dreifingu á vörum innan höfuðborgarsvæðisins og nýtast 

við póstþjónustu Póstsins við sendingar utan á land.  

 

7.1.1.5. Birgjar 

Birgjar útvega fyrirtækjum hráefni sín sem þau þurfa til framleiðslu á vöru. Fyrirtæki þurfa að 

halda góðum tengslum við birgja sína, ásamt því að gagnvirkt traust sé til staðar þar sem það 

getur margborgað sig fyrir báða aðila. Seinkanir birgja geta skaðað fyrirtæki þar sem það veldur 

töfum á afhendingu vara og getur komið niður á viðskiptavinum (Kotler & Keller, Marketing 

Management, 2009). Fyrirtæki versla oft við fleiri en einn birgja til að tryggja að þau verði ekki 

of háð einum birgja sem gæti meðal annars hækkað verð sitt eða takmarkað afhendingu (Bogi 

Þór Siguroddsson, 2000). 

 

7.1.2. Ytra umhverfi  

Ytra umhverfið er síbreytilegt og getur það haft áhrif á fyrirtæki á ýmsan hátt. Fyrirtæki geta 

ekki haft áhrif á ytra umhverfi og verða þar af leiðandi að laga markaðsstarf sitt að því.  

Við greiningu á ytra umhverfinu er oft notast við PESTEL módelið sem stendur fyrir pólitískt- 

og lagalegt umhverfi, efnahagslegt umhverfi, samfélagslegt umhverfi, tæknilegt umhverfi og 

umhverfisþætti. 

 

7.1.2.1. Pólitískir- og lagalegir þættir 

Pólitískir- og lagalegir þættir fela í sér lög og reglur sem stjórnvöld setja viðskiptalífinu. Þar 

má helst nefna pólitískan stöðugleika, skattastefnu stjórnvalda, regluverk og einkaleyfisstefnu, 

öryggislöggjöf og allt það sem stjórnvöld hafa áhrif á með einhverjum hætti. Fyrirtæki þurfa að 

gera sér grein fyrir því að pólitískt umhverfi er mismunandi eftir löndum.  

 

Hér á landi er það Alþingi sem setur lög um viðskiptaumhverfi fyrirtækja.  

Samkeppniseftirlitið vinnur með samkeppnislög í landinu. Markmið samkeppnislaga er að efla 

samkeppni í viðskiptum með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á 

frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn fákeppni og samningshömlum og auðvelda aðgang nýrra 

samkeppnisaðila á markaðinum (Samkeppnislög, 2018). 
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Neytendastofa hefur eftirlit með neytendalögum í landinu. Neytendastofa sér um öryggi og 

réttindi neytenda í viðskiptum og annast hún framkvæmd laga um neytendavernd. Góð þekking 

á öryggisreglum og réttindum neytenda er forsenda þess að hámarks árangri verði náð í 

viðskiptum fyrirtækja (Neytendastofa). 

 

Netverslanir falla undir húsgöngu- og fjársölusamninga. Neytendur sem versla í gegnum netið 

eiga rétt á að hætta við kaup á vöru innan 14 daga frá afhendingu. Ber honum þá að skila vörunni 

óskemmdri til seljanda. Þessi lög eru til staðar á öllu EES svæðinu. Þessi réttur á þó ekki við ef 

vara er sérpöntuð, ef innsigli hafa verið rofin eða ef varan hefur verið sniðin að þörfum 

neytandans (Neytendasamtökin, 2016).  

 

Netverslanir falla undir lög og almennar verslanir. Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra 

rafræna þjónustu segja að fyrirtæki þurfa að vera rétt skráð, hafa verðlag skýrt og að rafrænir 

samningar eru jafngildir skriflegum (Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, 2018). 

 

Ný lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 tóku gildi á Íslandi 15. júlí 

2018 og eru þetta umfangsmestu breytingar sem hafa verið gerðar á persónuverndarlöggjöfinni 

í tvo áratugi. Þessar endurbætur samanstanda annars vegar af nýrri reglugerð um vinnslu á 

persónuupplýsingum einstaklinga og hins vegar að tilskipun um vinnslu á persónuupplýsingum 

hjá löggæslu- og dómsyfirvöldum. Reglunar munu efla stafrænan innri markað Evrópu með því 

að tryggja öryggi í þjónustu sem veitt er yfir netið og veita fyrirtækjum réttarvissu sem byggist 

á skýrum og samræmdum reglum (Persónuvernd, 2018).  

 

Lög eru um hvernig höfða skal merkingum á snyrtivörum. Þær skulu vera á íslensku, ensku eða 

á Norðurlandamáli öðru en finnsku. Á merkimiða þarf að koma fram nafn og heimilisfang 

ábyrgðaraðila ásamt upprunalandi ef um er að ræða innflutta snyrtivöru utan EES, magn við 

pökkun, geymsluþol, notkunarskilyrði, númer framleiðslulotu, hlutverk snyrtivöru og 

innihaldsefni (Umhverfisstofnun).  

 

7.1.2.2. Efnahagslegir þættir 

Efnahagslegir þættir fela í sér atriði eins og kaupgetu viðskiptavina, skattlagningu, 

skattabreytingar, verðbólgu, gengi gjaldmiðla og horfur efnahagslífsins í heild sinni.  
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Efnahagslega umhverfið hefur mikil áhrif á kaupmátt neytenda og getur þar af leiðandi skapað 

bæði tækifæri og ógnanir fyrir fyrirtæki. Ef efnahagsumhverfið er á niðurleið minnkar 

kaupmáttur neytenda, eyðsla dregst saman og getur það leitt til samdráttar hjá fyrirtækjum. Ef 

efnahagsumhverfið er hins vegar á uppleið þá eykst kaupmáttur neytenda, eyðsla verður meiri 

og fyrirtæki hagnast í kjölfarið (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2013). 

 

Þegar meta á efnahagslega þætti er hentugt að skoða landsframleiðslu. Hagvöxtur sýnir 

hlutfallslega breytingu á landsframleiðslu á milli ára. Það þýðir meiri tekjur sem skapast í 

þjóðfélaginu, og því hagstæðari eru skilyrðin fyrir verslunarrekstur. Árið 2016 jókst 

landsframleiðsla um 7,4% sem telst óvenju mikill vöxtur á einu ári. Frá 2011 hefur verið vöxtur 

í landsframleiðslu og hefur hann aukist enn frekar á síðustu misserum (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar).  

 

 

Mynd 27: Verg landsframleiðsla á föstu verðlagi og hagvöxtur 
Heimild: (Rannsóknarsetur verslunarinnar) 

  

Kaupmáttur almennings tengist þróun landsframleiðslu og hagvexti. Eftir því sem kaupmáttur 

er meiri aukast líkur á einkaneyslu og veltu verslana. Vísitala kaupmáttar launa gefur góða 

mynd af því hvernig launatekjur að meðaltali duga fyrir almennri neyslukröfu (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar). 

Niðurstöður úr markaðsrannsókninni sem höfundur framkvæmdi sýndi að stærstur hluti þeirra 

sem versluðu lífrænar snyrtivörur á netinu voru annað hvort með undir 250.000 kr. í laun eða 

401.000 – 600.000 kr.  
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Mynd 28: Kaupmáttur launa og kaupmáttur ráðstöfunartekna 
Heimild: (Rannsóknarsetur verslunarinnar) 

 

Heildarvelta í smásöluverslun var 429,7 milljarðar króna árið 2016 og jókst um 7,9% frá árinu 

áður. Meiri hefur sá vöxtur ekki verið frá hruni. Vöxturinn endurspeglar jákvæð ytri skilyrði 

verslunar með aukinni kaupgetu og vexti í einkaneyslu (Rannsóknarsetur verslunarinnar).  

 

Mynd 29: Heildarvelta verslunar án VSK samkvæmt VSK skýrslum 
Heimild: (Rannsóknarsetur verslunarinnar) 
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7.1.2.3. Samfélagslegir þættir 

Samfélagslegir þættir innihalda þætti eins og breytingar á lýðfræðilegum eða menningarlegum 

þáttum í umhverfinu, svo sem aldursdreifingu, heilsu, menntunarstig, tekjur launþega eða 

umhverfisvitund. Fyrirtæki þurfa að skoða samsetningu samfélagsins varðandi menningu, 

kynþætti og trúarbrögð ásamt því hvernig lýðfræðileg skipting er á milli landshluta eftir því 

hvar fyrirtækið staðsetur sig á markaði.  

 

Í byrjun árs 2017 voru landsmenn 338.349 talsins og hafa þeir aldrei verið fleiri. Árið 2016 var 

mikil aukning í fjölda þeirra sem fluttu til landsins. Árið 2016 komu 1,676 nýir Íslendingar í 

heiminn. Þessi lýðfræðilega þróun hefur mikil áhrif á þróun verslunar. Meðalaldur Íslendinga 

fer stöðugt hækkandi en fjölmennasti aldurshópurinn er þó á bilinu 20-30 ára (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar).  

 

Markaðsrannsókn höfundar sýndi að flestar konur sem versluðu lífrænar snyrtivörur eru á 

aldrinum 21-30 ára, sem er þá fjölmennasti aldurshópur Íslendinga. Einstaklingar í þessum 

aldurshópi eru oft kallaðir einstaklingar af þúsaldarkynslóðinni. Þetta eru stærstu neytendur 

förðunarvara, eða konur frá 18-34 ára og er þessi aldurshópur tvisvar sinnum líklegri til að 

versla meira af förðunarvörum en aðrar kynslóðir.  

 

7.1.2.4. Tæknilegir þættir 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að fylgjast með tæknilega umhverfinu þar sem það er síbreytilegt. 

Með nýrri tækni myndast ný markaðstækifæri. Tæknilega umhverfið inniheldur öll þau öfl sem 

skapa nýja tækni, nýjar vörur, nýjar framleiðsluaðferðir, hagkvæmari dreifileiðir og ótal 

tækifæri á markaðinum. Í dag eru viðskipti orðin háð tækni og hefur hún gjörbreytt hegðun 

fólks ásamt því að netið er að verða eitt helsta markaðstólið í dag.  

Með notkun samfélagsmiðla geta fyrirtæki náð með gagnvirkum hætti enn betur til 

viðskiptavina sinna, hvar sem er í heiminum með talsvert lægri kostnaði en með sjónvarps- og 

dagblaðsauglýsingum.  

 

Árið 2018 höfðu 83% notenda í Evrópu aðgang að internetinu. Eins og áður kom fram versluðu 

Íslendingar í gegnum netið fyrir 8,8 milljarða króna árið 2017 og eru rúmlega 40% á aldrinum 

18-54 ára að versla meira í gegnum internetið núna heldur en fyrir tólf mánuðum síðan.  
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Kaup á snyrtivörum í gegnum netið á alheimsvísu var um 10% af öllum markaðinum árið 2017. 

Netverlsun er sérstaklega áberandi á markaði fyrir vegan snyrtivörur.  

 

7.1.2.5. Umhverfisþættir 

Umhverfisþættir snúa að umhverfislögum og stefnu sem stjórnvöld og almenningur búa við. 

Þessir þættir eru til að mynda veðurfar, eldgos eða breytingar á hitastigi. 

 Í dag eru mörg fyrirtæki meðvituð um mikilvægi samfélagsábyrgðar og hafa sett stefnu í þeim 

málum.  

 

Fyrirtækið er mjög meðvitað og annt um mikilvægi náttúrunnar og auðlindir jarðar. 

Umhverfismál eru höfð að leiðarljósi við framleiðslu vara sem fyrirtækið flytur inn og eru 

birgjar valdir út frá því markmiði. Einnig mun fyrirtækið halda pappírsnotkun í lágmarki og 

flokka allt sorp.  

 

7.1.3. Samkeppnisgreining 

Grundvallaratriði fyrir gott markaðsstarf er að skoða samkeppnisumhverfi fyrirtækis. Hér 

verður samkeppnisgreining gerð út frá Fimm krafta líkani Porters sem er eitt vinsælasta 

greiningartólið við samkeppnisgreiningu. Skoðaðir verða þrír helstu samkeppnisaðilar Akish 

ásamt styrk- og veikleikum þeirra. 

 

7.1.3.1. Fimm krafta líkan Porters 

Mikilvægt er að skoða markaðinn greinilega áður en ný vara eða þjónusta er sett á laggirnar. 

Kraftar í nánasta samkeppnisumhverfi hafa mikil áhrif á stjórnun fyrirtækja og möguleika þeirra 

á markaði. Fyrirtæki þurfa sífellt að vera á varðbergi gagnvart núverandi og væntanlegum 

samkeppnisaðilum.  

Michael E. Porter hefur þróað líkan sem er yfirleitt kallað Fimm krafta líkan Porters og er það 

eitt þekktasta greiningartækið á eðli og uppbyggingu margvíslegra atvinnugreina. Líkanið er 

notað til að auka skilning á markaðinum og skilgreina þau atriði í ytra umhverfi fyrirtækja sem 

geta haft áhrif á velgengni þeirra ásamt því að útskýra þá þætti sem stjórna samkeppni og hafa 

áhrif á hana. Það er gert með því að greina fimm helstu samkeppniskrafta sem skipta máli í 
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atvinnugreinum. Líkaninu er beitt á markaðinn eða atvinnugreinina í heild sinni og greinir 

mögulega ógn fyrir rekstur fyrirtækja innan sömu atvinnugreinar. 

Með nokun Fimm krafta líkan Porters geta fyrirtæki áttað sig á aðstæðum og möguleikum á 

tilteknum markaði, ásamt því að undirbúa sig og vera viðbúin hindrunum sem gætu verið til 

staðar (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009).  

Porter setti fram þessa fimm krafta til að athuga hve sterkir eða veikir þeir eru gagnvart 

fyrirtækinu og þá er hægt að fá innsýn í hvort markaðir séu vænlegir til þess að starfa á (Kotler 

& Keller, Marketing Management, 2009). 

Miðpunktur líkansins er samkeppnisharka innan greinarinnar eða núverandi samkeppni og hafa 

allir utanaðkomandi þættir áhrif á hana. Utanaðkomandi þættir sem líkanið inniheldur eru 

innganga nýrra aðila, samkeppnismáttur birgja, staðkvæmdarvörur, samkeppnismáttur 

kaupenda.  

 

7.1.3.2. Núverandi samkeppni 

Keppinautar fyrirtækis eru allir þeir aðilar sem keppa innan sama umhverfis. Það eru þau 

fyrirtæki sem framleiða líkar vörur eða þjónustu og keppast þau öll við athygli sama markhóps. 

Eftir því sem samkeppnin er meiri því erfiðara er fyrir fyrirtæki að þrífast. Áður en farið er á 

markað er lykilatriði að huga að því hver samkeppnin er í atvinnugreininni þar sem hún hefur 

áhrif á verð og stöðu fyrirtækja. Skoða þarf hve margir samkeppnisaðilar eru á markaði, stærð 

þeirra, hve einsleitir samkeppnisaðilar eru og hver fastur kostnaður er innan atvinnugreinarinnar 

og breyting á framboði og eftirspurn. 

 

Mikil samkeppni ríkir á snyrtivörumarkaði á Íslandi þar sem ný fyrirtæki eru stöðugt að koma 

sér fyrir á markaðinum. Akish er í samkeppni við margar aðrar snyrtivöruverslanir. Fáar 

snyrtivöruverslanir á Íslandi bjóða þó upp á vöruúrval snyrtivara sem er eingöngu lífrænt. 

Nokkrar verslanir bjóða upp á vörur unnar úr íslenskum jurtum en þá er vöruúrvalið í flestum 

tilfellum einskorðað við eitt vörumerki. Þau fyrirtæki sem Akish er í beinni samkeppni við eru 

Heilsuhúsið, Heilsutorg Blómavals og Mstore. Þeim verður lýst hér að neðan.  

 

Heilsuhúsið hefur verið starfandi síðan 1979 og starfrækir núna sex verslanir, tvær á stór 

Reykjavíkursvæðinu og tveimur á landsbyggðinni ásamt því að halda úti netverslun. 

Heilsuhúsið býður upp á fjölbreytt úrval af ýmsum náttúrulegum vörum svo sem snyrti- og 

húðvörum, matvöru, vítamínum og bætiefnum ásamt bókum, olíum og fleiru. 
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Netverslunin er einföld og vel hönnuð ásamt því að vera reglulega uppfærð. Á netverslun þeirra 

er hægt að sjá alla vöruflokka sem eru til sölu. Mynd er af vörunum ásamt upplýsingum um 

notkun og verð. Þau vörumerki sem Heilsuhúsið býður uppá í snyrti- og húðvörum eru: Purity 

Herbs (íslenskt), Kingfisher, Dizao Organics, Tan Organic, Joy Division, Icelandic Herbal 

Salves, Woobamboo, Sóley Organics, Dr. Organic, Humble Brush, Naturting, Feel Iceland, 

Mádara, Treets, Benecos, Jack n‘ Jill, Weleda, Dr. Huascka, Simply Gentle Organic og 

SpaRoom. Heilsuhúsið heldur uppi vildarklúbbi þar sem meðlimum eru boðin ýmis tilboð og 

betri kjör í verslunum Heilsuhússins. Þeir samfélagsmiðlar sem Heilsuhúsið er á eru Facebook, 

þar sem það hefur rúmlega 11.000 fylgjendur og Instagram með um 1.311 fylgjendur. Einnig 

heldur Heilsuhúsið úti bloggi á heimasíðu sinni þar sem reglulega er sett inn allskonar 

fræðsluefni (Heilsuhúsið). 

 

Heilsutorg Blómavals er staðsett í Blómaval í Skútuvogi og er einnig með netverslun, en hún 

er þó frekar illa upp sett, þar sem ekki er hægt að sjá allt vöruúrvalið ásamt því að ekki eru 

myndir af öllum vörum. Við þær vörur sem hægt er að skoða nánar er hægt að fá upplýsingar 

um notkun vörunnar ásamt verði. Heilsutorg býður upp á breitt vöruúrval af náttúrulegum 

vörum líkt og hreinlætisvörum, vítamínum og bætiefnum, matvöru ásamt snyrti- og húðvörum. 

Þau vörumerki sem meðal annars er boðið uppá í snyrti- og húðvörum eru Sóley Organic, Dr. 

Organic, Weleda, Tan Organic, Benecos, Lavera, Dr. Hauscka, Now Solutions ásamt öðrum 

minni lífrænum vörumerkjum. Eini samfélagsmiðillinn sem Heilsutorg Blómavals er á er 

Facebook þar sem fyrirtækið hefur rúmlega 2.000 fylgjendur (Blómaval). 

 

Mstore er netverslun sem leggur áherslu á „cruelty free“, náttúrulegar og vegan vörur. Þau 

vörumerki sem fyrirtækið býður upp á eru Angan, Blaq, Aussie Bronze, Evolve, Goodnight 

Darling Co., Inika, Moroccan Oil, Meraki, Mélange, Mykitco, RMS Beauty, Royal Green, S5 

Skincare, Sugarbearhair, Weleda og Pure. Heimasíðan er einföld í notkun en ekkert sérlega 

spennandi. Á heimasíðunni er blogg en það hafa þó aðeins verið gerðar þrjár bloggfærslur. 

Fyrirtækið er á Facebook með rúmlega 30 þúsund fylgjendur og á Instagram með ca 6,000 

fylgjendur. Á Facebook síðu Mstore stendur að fyrirtækið sé staðsett í Kópavogi en ekkert 

annað bendir þó til þess að þau séu með hefðbundna verslun. Þegar farið er inn á heimasíðu 

Mstore er hægt að skrá sig í vildarklúbb þar sem boðið er upp á góð ráð, uppskriftir og tilboð. 

Einnig býður fyrirtækið upp á fría heimsendingu ef verslað er yfir 5.000 kr (Mstore). 
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7.1.3.3. Ógn af nýjum aðilum 

Nýir aðilar eru sífellt að koma á markaði með nýja getu og auðlindir og gera það að verkum að 

erfiðara verður fyrir fyrirtæki að halda markaðshlutdeild og auka arðsemi sína (Porter, 1979). 

Með því að hafa þekkingu á þessum krafti getur það hjálpað fyrirtækjum að reyna að komast 

inn á markað og gefur þeim betri sýn af því hvort markaðurinn sé hagkvæmur til inngöngu, eða 

hvort það sé mögulegt fyrir fyrirtækið að komast inn á markaðinn.  

Innkoma nýrra aðila getur þrýst á verð, kostnað og arðsemi núverandi fyrirtækja. 

Samkeppnisaðilar geta þurft að lækka verð sitt á markaðinum, rekstrarkostnaður getur hækkað 

og getur það valdið því að minni arðsemi er fyrir þá aðila sem starfa á markaðinum. Ef mikil 

samkeppni er á markaðinum verða núverandi aðilar að halda verði niðri, eða hafa nægilegt 

fjármagn til þess að fæla burt þá aðila sem reyna að komast inn á markaðinn.  

 

Þegar nýir aðilar á markaði eru skoðaðir þarf að líta til inn- og útgönguhindrana. Fyrirtæki þurfa 

að meta hvort auðvelt sé fyrir aðra að komast inn á markaðinn en einnig að meta hvort auðvelt 

sé að komast út af markaðinum ef svo liggur fyrir (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 

2012). Álitlegasti markaðurinn er þar sem inngönguhindranir eru háar og útgönguhindranir 

lágar (Boddy, 2008).  

 

7.1.3.4. Ógn af staðkvæmdarvörum 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því hvort nýjar vörur eða þjónusta komi á markaðinn sem 

gætu komið í stað fyrir eða gert núverandi vörur óþarfar. Staðkvæmdarvörur eru þær vörur sem 

uppfylla sömu þarfir neytenda og vörur fyrirtækisins. Geta þær valdið mikilli ógn og jafnvel 

takmarkað verð eða hagnað fyrirtækis. Ekki er fýsilegt að keppa á markaði þar sem mikið er af 

staðkvæmdarvörum. Því meira aðlaðandi sem staðgenglavaran er og verðið á henni því meiri 

hætta er á að hagnaður fyrirtækja í greininni minnki vegna þess að þá er staðgenglavaran frekar 

valin. Þar sem staðkvæmdarvörur geta sett þak á það verð sem fyrirtæki geta selt vörur sínar á 

er mikilvægt fyrir fyrirtæki að aðgreina sig frá staðkvæmdarvörum, svo sem með gæði eða 

öflugri markaðssetningu (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009). 

 

Helstu staðkvæmdarvörur fyrirtækisins eru aðrar lífrænar snyrtivörur á markaði og eru þær þó 

nokkrar á snyrtivörumarkaðinum. Fyrirtækið getur aðgreint sig frá þessum vörum þar sem að 

allt vöruúrval fyrirtækisins er lífrænt. Það býður ekki upp á neinar vörur sem eru með kemískum 

innihaldsefnum. Einnig er allt vöruúrvalið vegan.  
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7.1.3.5. Styrkur birgja 

Birgjar eru þau fyrirtæki sem sjá öðrum fyrirtækjum fyrir aðföngum (Íslensk orðabók, e.d.). 

Þeir sjá fyrirtækjum fyrir því hráefni sem þau þurfa til að framleiða ákveðna vöru eða þjónustu. 

Birgjar geta haft áhrif á hvaða vörur er boðið uppá og á hvaða verði. Þess vegna er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að skoða vel samningsstöðu birgja og hver staða þeirra sé. 

Samningsstaða birgja getur verið ýmist veik eða sterk. 

Birgjar eru í sterkri stöðu ef erfitt er að komast yfir aðföng og framboð á vörum er lítið. Þá getur 

sú hætta myndast að birgjar verða of mikilvægir fyrirtækjum og jafnvel ómissandi. Þá eru þeir 

í góðri aðstöðu til að hækka verð, takmarka þjónustu, minnka gæði eða viðhaldið háum 

skiptikostnaði fyrir viðskiptavini sína. Þegar slíkt er um að ræða, þ.e.a.s. birgjar eru voldugir, 

þá er markaður ekki fýsilegur til að keppa á. Ef birgjar geta útvíkkað starfsemi sína og farið í 

samkeppni við viðskiptavini sína er markaður einnig ekki fýsilegur til að keppa á (Boddy, 

2008). 

Ef margir birgjar eru á markaðinum sem bjóða upp á sömu eða sambærilegar vörur þá eru þeir 

taldir vera í veikri stöðu þar sem fyrirtæki geta þvingað niður verð frá þeim.  

Til að minnka hættur á að birgjar hafi of sterka stöðu þurfa fyrirtæki að vanda vel til verka þegar 

velja á birgja. Fyrirtæki getur bætt stöðu sína á markaði með því að finna birgja sem minnstar 

líkur eru á að geti haft áhrif á fyrirtækið á neikvæðan hátt. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skoða 

hve auðvelt sé að skipta um birgja, hve margir birgjar koma til greina að versla við, hvort lítið 

eða mikið sé af staðgengisvöru og í raun hver samningsstaða fyrirtækisins er gagnvart 

birgjunum (Kotler & Keller, Marketing Management, 2009). 

 

Þegar kemur við val á birgjum, mun fyrirtækið sérstaklega hafa í huga að allt framleiðsluferli 

þeirra sé gert með samfélagslega ábyrgð í huga, þ.e. að eyðing á auðlindum sé eins lítil og hægt 

sé, að aðbúnaður framleiðanda sé viðunandi, ekki sé til staðar barnaþrælkun við gerð 

snyrtivaranna, þær séu ekki sé prófaðar á dýrum og að allar vörurnar frá birgjum séu lífrænar 

og vegan. 
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7.1.3.6. Styrkur viðskiptavina 

Kaupendur skipta miklu máli á öllum mörkuðum. Neytendur geta haft völd upp að vissu marki 

og er mikilvægt fyrir fyrirtæki að kynna sér vel hver staða þeirra er og hve mikinn kraft þeir 

hafa á markaðinum. 

Samningskraftur kaupenda segir til um það hversu mikil áhrif viðskiptavinir geta haft á 

verðlagningu vöru og þjónustu og þar með tekjur fyrirtækja. Kaupandi getur haft talsvert áhrif 

á greinina ef hann ákveður að færa viðskipti sín annað og geta ákveðnir kaupendur haft veik 

eða sterk áhrif á greinina. 

Það er ekki fýsilegt að starfa á markaði þar sem kaupendur eru stórir og sterkir aðilar sem sýna 

samstöðu. Þeir geta þá krafist lægra verðs í krafti stærðarinnar. Viðskiptavinir geta krafist betri 

þjónustu, betri gæða og þvingað fram verðlækkanir. Með þessu móti geta þeir egnt aðilum á 

markaði upp á móti hvor öðrum sem getur haft neikvæð áhrif innan atvinnugreinar (Porter, 

2008). 

 

7.2. SVÓT – Greining 

SVÓT er greiningartól sem hægt er að nota til að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og 

tækifæri fyrirtækja með það að markmiði að koma auga á auðlindir fyrirtækisins og möguleika 

þess innan þess markaðar sem það keppir á. Styrkleikar og veikleikar snúa að innra umhverfi 

fyrirtækisins og eru þeir þættir sem fyrirtæki geta haft bein eða óbein áhrif á, á meðan ógnanir 

og tækifæri snúa að ytra umhverfi þess og er líklegt að öll fyrirtæki á sama markaði upplifi 

sömu tækifæri og ógnanir.  

SVÓT greining getur hjálpað fyrirtækjum að átta sig á hver núverandi staða þeirra sé, hvað 

mætti gera betur, hvað ber að varast og hvað það er sem fyrirtækið er að gera vel.  

Helsti galli SVÓT greiningarinnar er að það er aðeins huglægt mat á þeim þáttum sem hún 

styðst við og getur því verið breytilegt eftir einstaklingum. Þess vegna skiptir miklu máli þegar 

gera á slíka greiningu að vera raunsær og að týnast ekki í smáatriðum við greininguna.  
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Innra umhverfi 

Styrkleikar: Veikleikar: 

- Lífrænt 
- Vegan 
- Umhverfisvænt 
- Tilfinningaleg tengsl 
- Samfélagsábyrgð 
- Netverslun 
- Omni-channel 

- Lítill markaður fyrir 
netverslun 

- Sýnileiki 
- Fjármagn 
- Framleiðir vörur 

sínar ekki sjálft 

 

 

 

Ytra umhverfi 

Ógnanir: Tækifæri: 

- Samkeppnisaðilar 
- Erlend netverslun 
- Efnahagsástand 
- Mögulegar 

reglubreytingar 
 

- Umhverfisvitund 
- Vegan 
- Tækni 
- Lífrænar vörur 

 

Tafla 1: SVÓT 
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8. Umræður og lokaorð 
 

Í þessum kafla verða niðurstöður markaðsgreiningar dregnar fram ásamt því að 

rannsóknarspurningu rannsóknarinnar verður svarað. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunni; Er markaður fyrir lífrænar snyrtivörur á Íslandi? 

 

Helsti styrkleiki Akish er að allt snyrtivöruúrvalið sem boðið er uppá er úr lífrænum hráefnum 

og allar vörurnar eru vegan. Sérstaða Akish umfram samkeppnisaðila sína er að aðeins er 

verslað frá birgjum sem eru samfélagslega ábyrgir og farið er fram á að varan sé framleidd á 

umhverfisvænan hátt. Þessum skilaboðum er komið til neytenda á skýran hátt í gegnum alla 

miðla fyrirtækisins. Þannig getur fyrirtækið náð sterkum, tilfinningalegum tengslum við 

neytendur sína. Akish mun halda úti netverslun ásamt því að samtengja allar aðrar vefgáttir 

fyrirtækisins þar sem ljóst er að neytendur eru sífellt að nýta sér fleiri en einn miðil til að versla 

vörur. Þannig mun Akish sjá til þess að hægt verði að versla vörur fyrirtækisins einnig í gegnum 

Facebook og Instagram. 

 

Helsti veikleiki sem steðjar að fyrirtækinu er hversu lítið Ísland er og því eiga neytendur stutt 

með að fara í hefðbundnar verslanir og versla staðgenglavörur. Fyrirtækið mun þó nýta sér 

Omni-channel (alverslun) eins og áður kom fram til að neytendur eigi sem auðveldast með að 

versla vörurnar úr netverslun Akish. Annar veikleiki er að Akish hefur ekki mikið fjármagn til 

að byrja með og mun fyrirtækið því byrja að selja aðeins nokkur vörumerki en ef vel tekst til 

mun fyrirtækið sífellt bæta inn nýjum vörumerkjum til sölu. Vörurnar koma allar frá þriðja aðila 

og getur það talist veikleiki þar sem fyrirtækið framleiðir vörur sínar ekki sjálft. 

 

Helstu ógnanir eru samkeppnisaðilar, bæði beinir og óbeinir. Þau fyrirtæki sem Akish er í beinni 

samkeppni við eru Heilsuhúsið, Heilsutorg Blómavals og Mstore. Einnig eru mörg fyrirtæki 

sem Akish er í óbeinni samkeppni við sem bjóða upp á nokkrar tegundir af lífrænum 

snyrtivörum. Íslendingar versla mikið úr erlendum vefverslunum þar sem það er oftar en ekki 

ódýrara eða að boðið er upp á meira vöruúrval. Önnur ógn gæti verið efnahagslegir þættir, þrátt 

fyrir að snyrtivörumarkaðurinn hafi haldist stöðugur hingað til, ásamt nýjum reglugerðum.  

 

Mörg tækifæri eru til staðar fyrir Akish. Netverslanir eru í stöðugum vexti og það að nýta sér 

Omni-channel getur veitt fyrirtækinu mikið samkeppnisforskot. Einnig er markaður fyrir 



 

  60 

lífrænar og vegan snyrtivörur í miklum vexti erlendis og er rétt að byrja að fara á skrið hér á 

landi. Það er því mikilvægt fyrir Akish að nýta sér það tækifæri og vera á undan öðrum aðilum 

að festa sig í sessi hér á landi og byggja upp jákvætt orðspor. 

 

Tækifærin eru til staðar fyrir lífrænt snyrtivörufyrirtæki á markaði hér á landi. Höfundur telur 

að markaðslegar forsendur séu til staðar fyrir Akish. Hugmyndin krefst þó fjármagns ásamt því 

að mikið þarf að leggja upp úr markaðssetningu Akish til að koma vörunni á framfæri og auka 

vitund almennings á lífrænum snyrtivörum. 



 

  61 

9. Heimildaskrá 

 
AT Kearney. (2007). Beauty and the E-Commerce Beast. India: AT Kearney. 

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2009). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 

Communications Perspective. McGraw Hill. 

Blómaval. (án dags.). Blómaval. Sótt frá Heilsutorg: https://www.husa.is/blomaval/heilsutorg/ 

Boddy, D. (2008). Management: An Introduction. England: Prentice Hall. 

Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Sigur í samkeppni. Reykjavík: Bókaklúbbur atvinnulífsins: Heimsljós. 

Ecommerce Europe. (2018). The European B2C Ecommerce Report 2018. Ecommerce Europe. 

EMC Rannsóknir. (án dags.). Hugsmiðjan. Sótt frá Fólk er tilbúið í þessa byltingu: 

https://www.hugsmidjan.is/markadsrannsokn 

Emil B. Karlsson. (2008). Íslensk netverslun - Alþjóðleg verslun í litlu landi. Bifröst: Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, Háskólinn á Bifröst. 

Emil B. Karlsson, Guðmundur Óskarsson og Stefán Hjörleifsson. (október 2014). Netverslun skemmra 

á veg komin á Íslandi. Tímarit Landsbankans, 5(2), bls. 35. 

Emil Karlsson. (2018). Íslensk netverslun - áhrif stafrænnar tækni og alþjóðlegrar samkeppni. Bifröst: 

Rannsóknarsetur verslunarinnar, Háskólinn á Bifröst. 

Franchise Help. (án dags.). Franchise Help. Sótt frá Beauty Industry Analysis 2018 - Cost & Trends: 

https://www.franchisehelp.com/industry-reports/beauty-industry-analysis-2018-cost-

trends/ 

Grand View Research. (maí 2018). Grand View Research. Sótt frá Vegan Cosmetics Market Size, Share 

& Trends Analysis Report: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/vegan-

cosmetics-market 

Guðjón Karl Arnarson. (21. nóvember 2017). Reiknistofa bankanna. Sótt frá Aukið öryggi í 

greiðslumiðlun: https://www.rb.is/frett/aukid-oryggi-i-greidslumidlun 



 

  62 

Heilsuhúsið. (án dags.). Heilsuhúsið. Sótt frá Heilsuhúsið: https://heilsuhusid.is 

Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research Methods in Social Relations. USA: 

Wadsworth. 

Hunt, K. A., Fate, J., & Dodds, B. (2011). Cultural and Social Influences on the Perception of Beauty: 

Case Analysis of the Cosmetics Industry. Journal of Business Case, 7(1). 

InkWood Research. (2018). InkWood Research. Sótt frá Global Beauty & Personal Care Products 

Market Forecast 2018-2026: https://www.inkwoodresearch.com/reports/beauty-personal-

care-products-market/ 

InkWood Research. (2018). InkWood Research. Sótt frá Europe Beauty & Personal Care Products 

Market Forecast 2018-2026: https://www.inkwoodresearch.com/reports/europe-beauty-

and-personal-care-products-market/ 

Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2013). Principles of Marketing. England: Pearson Education. 

Kotler, P. T., & Keller, K. L. (2009). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education. 

Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, 30/2002 (Alþingi 1. september 2018). 

Landsbankinn. (23. mars 2017). Landsbankinn. Sótt nóvember 2018 frá Er verslun á Íslandi búin að ná 

sér á strik eftir hrunið?: https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/verslun-og-

thjonusta/greiningar/6.-kafli/ 

Lopaciuk, A., & Loboda, M. (2013). Global Beauty Industry Trends in the 21st Century. Sótt frá 

ToKnowPress: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-365.pdf 

L'Oréal Finance. (2017). Cosmetics Market. Sótt frá L'Oréal 2017 Annual Report: https://www.loreal-

finance.com/en/annual-report-2017/cosmetics-market 

Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2007). Marketing Research: An Applied Approach. Harlow: Pearson 

Education. 

Markaðs- og miðlarannsóknir ehf. (2016). Íslendingar snjallsímavæddir. Reykjavík: Markaðs- og 

miðlarannsóknir ehf. 

Mstore. (án dags.). Mstore. Sótt frá Mstore: https://mstore.is 



 

  63 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands. (án dags.). Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Sótt nóvember 2018 frá 

Markaðssetning - Markaðsgreining: 

https://www.nmi.is/is/frumkvodlar/markadsmal/markadsgreining 

Neytendasamtökin. (14. mars 2016). Neytendasamtökin. Sótt nóvember 2018 frá Netverslun er alltaf 

að aukast: https://www.ns.is/is/content/netverslun-er-alltaf-ad-aukast 

Neytendastofa. (án dags.). Neytendastofa. Sótt nóvember 2018 frá Hlutverk: 

https://www.neytendastofa.is/um-okkur/hlutverk/ 

Ólafur Gunnarsson, Stefán Gíslason og Þórarinn Sólmundarsson. (2006). Lífræn framleiðsla, ónotað 

tækifæri í atvinnulífi landsbyggðarinnar. Reykjavík: Vottunarstofan Tún. 

Persónuvernd. (2018). Persónuvernd. Sótt nóvermber 2018 frá Ný persónuverndarlöggjöf 2018: 

https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/ 

Postnord. (2018). E-commerce in Europe 2018. Postnord. 

Postnord. (2018). E-commerce in the Nordics 2018. Postnord. 

Pósturinn. (án dags.). Pósturinn. Sótt nóvember 2018 frá Lausnir fyrir netverslanir: 

https://www.postur.is/media/3113/netverslun_2016.pdf 

Rannsóknarsetur verslunarinnar. (án dags.). Rannsóknarsetur verslunarinnar. Sótt frá Íslensk verslun í 

tölum 2017: http://ec2-34-252-106-79.eu-west-1.compute.amazonaws.com/bok/ 

Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 1223/2009, 1223/2009 (Evrópuþingið og ráð 

evrópusambandshafa 30. nóvember 2009). 

Samkeppnislög, 55/2005 (Alþingi 1. september 2018). 

Samtök verslunar og þjónustu. (febrúar 2012). Samtök verslunar og þjónustu. Sótt frá 

Vörugjaldskerfið á Íslandi: https://svth.is/wp-

content/uploads/2012/04/vorugjaldsskyrsla_februar_2012.pdf 

Samtök verslunar og þjónustu. (án dags.). Svíar eru fyrirferðamestir í netverlsun í Skandinavíu. 

Reykjavík: Samtök verslunar og þjónustu. 



 

  64 

Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A skill building approach. Pennsylvania: John 

Wiley and Sons, Inc. 

Shamdasani, P., Chon-Lin, G. O., & Richmond, D. (1993). Exploring Green Consumers in an Oriental 

Culture: Role of Personal and Marketing Mix Factors. Singapore: Advances in Consumer 

Research. 

Soil Association. (2018). Organid Beauty and Wellbeing Market 2018. Bristol: Soil Association. 

Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson. (2015). Íslensk netverslun - Greining á stöðu og 

framtíðarhorfur. Bifröst: Rannsóknarsetur verslunarinnar, Háskólinn á Bifröst. 

TABS Analysis. (án dags.). TABS Industry Report. Sótt frá TABS Analytics Second Annual U.S. Cosmetics 

Study: 

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/544043/2015_Cosmetics_Campaign/2015_Cosmetics_Study/

study/TABS_Analytics_Second__Annual_U.S._Cosmetics_Study.pdf 

The Nielsen Company. (2018). Nielsen Report. Sótt frá The Future of Beauty: 

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/de/images/WP-CH/Nielsen_2018_the-

future-of-beauty-report.pdf 

The Nielsen Company. (2018). The Future of Beauty. The Nielsen Company. 

Umhverfisstofnun. (án dags.). Umhverfisstofnun. Sótt nóvember 2018 frá Snyrtivörur: 

https://www.ust.is/atvinnulif/efni/snyrtivorur/ 

Umhverfisstofnun. (án dags.). Umhverfisstofnun. Sótt frá Snyrtivörur: 

https://www.ust.is/atvinnulif/efni/snyrtivorur/#Tab2 

Vísir. (31. ágúst 2016). Mikill vöxtur í íslenskri netverslun. Netverslun, bls. 1. 

Viðskiptablaðið. (29. nóvember 2016). Viðskiptablaðið. Sótt frá Fá allt í gegnum snjallsímann: 

http://www.vb.is/frettir/fa-allt-i-gegnum-snjallsimann/133533/?q=netverslun 

Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í S. H. Kristjánsson, 

Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 



 

  65 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í S. H. Kristjánsson, 

Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

 

 

  



 

  66 

10. Viðaukar 
10.1. Spurningalisti markaðsrannsóknar 

Snyrtivörur 
Ágæti þátttakandi, 

Eftirfarandi könnun er hluti af BS ritgerð minni við Háskólann á Bifröst og fjallar hún um 

staðfærslu á lífrænum, vegan snyrtivörum. Þegar talað er um lífrænar snyrtivörur eru það 

snyrtivörur sem innihalda engin kemísk efni, aðeins efni fundin í náttúrunni. Könnunin 

inniheldur 12 spurningar og ætti ekki að taka meira en 5 mínútur að svara henni. Könnunin er 

nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda. 

Vinsamlgast merktu við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Berglind Björk Kristjánsdóttir 

berglindk14@bifrost.is 

 

1. Hver er aldur þinn?* 

o 20 ára eða yngri 

o 21 – 30 ára 

o 31 – 40 ára 

o 41 – 50 ára 

o 51 – 60 ára 

o 61 árs eða eldri 

 

2. Hvert er kyn þitt?* 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

 

3. Hvert er hæðsta menntunarstig sem þú hefur lokið?* 

o Grunnskólamenntun 

o Starfs- og/eða framhaldsskólamenntn 

o Háskólamenntun (BA/BS) 
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o Framhaldsmenntun á háskólastigi (MA/MS/BMA/PHD) 

o Annað 

 

4. Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatt?* 

o Undir 250.000 kr. 

o 251.000 – 400.000 kr. 

o 401.000 – 600.000 kr. 

o 601.000 – 750.000 kr. 

o 751.000 – 1.000.000 kr. 

o 1.000.001 kr. eða hærri 

 

5. Hefur þú verslað snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum?* 

o Já 

o Nei 

 

6. Hefur þú verslað snyrtivörur í íslenskri netverslun á síðastliðnum 6 mánuðum?* 

o Já 

o Nei 

 

7. Hefur þú verslað lífrænar snyrtivörur á síðastliðnum 6 mánuðum?* 

o Já 

o Nei 

o Veit ekki 

 

8. Vinsamlegast tilgreindu hversu mklu máli eftirfarandi þættir skipta þig við val á 

snyrtivörum?* 

 Mjög litlu Litlu Hvorki né Miklu Mjög 

miklu 

Fjölbreytt vöruúrval      

Gæði      

Hagstætt verð      
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Þekkt merki      

Umbúðir      

Afslættir      

Þjónusta      

Umhverfisvænar      

Íslenskt vörumerki      

Ekki prófað á dýrum      

Innihaldsefni      

Meðmæli frá 

vin/vinkonu/fjölskyldu 

     

Meðmæli frá 

áhrifavaldi 

     

 

9. Á hvaða miðlum tekur þú helst eftir auglýsingum á snyrtivörum? 

Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika. 

o Sjónvarpi 

o Útvarpi 

o Facebook 

o Instagram 

o Snapchat 

o Bloggi 

o Vefborðum 

o Annað 

10. „Síðastliðin ár hef ég orðið meðvitaðri um að neyta lífrænni og umhverfisvænni 

snyrtivara“ 

Vinsamlegast merkið við það sem á best við þig. 

o Mjög ósammála 

o Ósammála 

o Hvorki né 

o Sammála 
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o Mjög sammála 

 

11. „Mér þykir verðlagning á lífrænum snyrtivörum almennt of há“ 

Vinsamlegast merkið við það sem best á við þig. 

o Mjög ósammála 

o Ósammála 

o Hvorki né 

o Sammála 

o Mjög sammála 

 

12. Ef þú verslar lífrænar snyrtivörur, hver er helsta ástæðan fyrir því? 

Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika. 

o Fer betur með húðina 

o Fer betur með umhverfið 

o Dýraverndunarsjónarmið 

o Engin erfðabreytt efni 

o Ég versla yfirleitt ekki lífrænar snyrtivörur 

o Annað 

 

13. Er líklegra að þú verslir við fyrirtæki ef það er samfélagslega ábyrgt, svo sem með því 

að hafa umhverfisstefnu eða veitir styrk til góðgerðarsamtaka? 

o Mjög ósammála 

o Ósammála 

o Hvorki né 

o Sammála 

o Mjög sammála 

 

 

 

  



 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


