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1 Inngangur 

Markmið ritgerðarinnar er að gera forathugun á fýsileika þess að reisa stórt vöruhús í 

miðborg Reykjavíkur með áherslu á þarfir viðskiptavina í hærri tekjuhópunum, íbúa í 

mið- og vesturhluta Reykjavíkur og hratt vaxandi hóp erlendra ferðamanna.  Til þess að 

þessi hugmynd geti orðið að veruleika verða ákveðnar forsendur um stærð markaðar, 

markaðshlutdeild, þróun markaðarins og samkeppnisyfirburði að vera uppfylltar.  Einnig 

skiptir máli þróun ýmissa menningarlegra, lýðfræðilegra og efnahagslegra þátta í 

framtíðinni þegar mat er lagt á arðsemi verkefnisins þegar til lengri tíma er litið.  Auk 

þess sem viðskiptalegar forsendur þurfa að vera uppfylltar, þá þurfa einnig að koma til 

sterkar röksemdir varðandi eflingu miðborgarinnar og mannlífs í henni sem af þessari 

framkvæmd leiði, til að hægt sé að fá stuðning yfirvalda borgar og skipulagsmála við 

þessa hugmynd.  Í öðrum og þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um ytra umhverfi 

viðskiptahugmyndarinnar.  Í öðrum kafla er gerð greining á fjærumhverfi fyrirhugaðs 

vöruhúss, svokölluð PEST greining.  Skoðaðir eru menningarlegir, lýðfræðilegir, 

hagrænir, stjórnmálalegir, umhverfislegir og tæknilegir, þættir í fjærumhverfinu sem máli 

skipta fyrir þetta verkefni og framtíðarhorfur þeirra.  Í þriðja kafla er fjallað um aðferðir 

markaðsfræðinnar til að greina markaðinn, viðskiptavinina, birgja og samkeppnisaðila.  

Markhópurinn, vöru- og þjónustuframboð er skilgreint sem og hvernig byggja má upp 

samkeppnisforskot eða samkeppnisyfirburði á markaðnum sem vöruhúsinu er ætlað að 

vinna á.   Skoðuð er þróun smásölumarkaðarins og hvaða tækifæri sú þróun felur í sér 

fyrir þessa viðskiptahugmynd.  Í fjórða kafla er fjallað um uppbyggingu vöruhússins 

sjálfs, forsendur viðskiptahugmyndarinnar og það sem gerir hana áhugaverða fyrir 

borgarbúa almennt, fjárfesta og markhóp vöruhússins.  Tæpt er á sögulegri þróun 

miðborgarinnar með tilliti til verslunar og þróunar mannlífs, fjallað um uppbyggingu sem 

þar er í gangi og hvernig þessi viðskiptahugmynd geti stuðlað að frekari uppbyggingu þar.  

Lýst er í grófum dráttum hvernig uppbygging vöruhússins er hugsuð og mat lagt á 

stofnkostnað og nauðsynlega veltu til að fyrirtækið beri sig.  Í fimmta kafla eru svo 

niðurstöður verkefnisins teknar saman.  Dregnir eru saman helstu þættirnir í 

viðskiptahugmyndinni sem gera hana áhugaverða og mikilvæga fyrir hagsmunaaðila, og í 

lokin er svo fjallað stuttlega um hvernig lagt er til að verkefnið verði unnið áfram í átt að 

fullmótaðri viðskiptaáætlun. 
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2 Fjærumhverfi vöruhússins 

Margir mismunandi þættir í umhverfi fyrirtækja hafa áhrif á velgengni þeirra.  Þættir í 

starfsumhverfi fyrirtækja sem hafa áhrif á gengi þeirra má skipta upp í tvo meginþætti, 

fjær- og nærumhverfi.  Þættir sem eru í nærumhverfi fyrirtækja og hafa jafnan mest áhrif 

á dagleg störf stjórnenda eru meðal annars viðskiptavinir, birgjar og keppinautar (Kotler, 

Armstrong, Saunders & Wong, 2002).  Um þá þætti er fjallað í 3. kafla.  Greining á 

fjærumhverfinu er hinsvegar viðfangsefni umfjöllunarinnar í þessum kafla.   

 

Við greiningu á fjærumhverfinu er mikilvægt að auðkenna þá þætti sem mest áhrif hafa á 

rekstrarforsendur fyrirtækisins.  Einnig er mikilvægt að meta hvernig þessir þættir koma 

til með að þróast í framtíðinni í síbreytilegum heimi, og þannig breyta rekstrarforsendum 

fyrirtækisins ýmist því í hag eða óhag (coursework4you, 2008).  Ein af þeim aðferðum 

sem þróaðar hafa verið til að skilgreina þá þætti í fjærumhverfinu sem áhrif hafa á rekstur 

skipulagsheilda er svokölluð PEST greining, sem stendur fyrir stjórnmálalega (Political), 

hagræna (Economical), þjóðfélagslega (Social) og tæknilega (Technical) greiningu á 

fjærumhverfi skipulagsheildarinnar.  Umhverfis- og lagalegir þættir eru einnig gjarna 

hafðir með ofangreindum þáttum.  Greiningin skoðar áhrif hvers þessara þátta sem og 

samspil þeirra á skipulagsheildina.  Niðurstöðurnar er svo hægt að nota, til dæms við gerð 

viðskiptaáætlunar eða langtímastefnumótunar, til að nýta sem best tækifærin og sneiða hjá 

eða lágmarka áhrif ógnana í fjærumhverfinu fyrir skipulagsheildina (coursework4you, 

2008).   

 

Í þessum kafla verður skoðað hvernig þessir þættir í fjærumhverfinu líta við gagnvart 

þessari viðskiptahugmynd.  Áhersla er á að draga fram þá þætti sem koma til með að hafa 

afgerandi áhrif á rekstarforsendur vöruhússins eða skapa því tækifæri eða erfiðleika 

umfram keppinautana, bæði þegar horft er til náinnar framtíðar og eins þegar til lengri 

tíma er litið.  Þessir þættir í fjær umhverfinu eiga það sameiginlegt að sjaldnast er hægt 

fyrir einstaka fyrirtæki að hafa nokkur áhrif á þá eða þróun þeirra.  Því er mikilvægt að 

greina þessa þætti, skilgreina á hvern hátt þeir koma inn í rekstrarforsendur fyrirtækisins, 

og hvernig þeir koma til með að þróast til að geta lifað sem best með þeim og nýtt sér þá 

til að öðlast samkeppnisforskot á markaðnum. 
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2.1 Þjóðfélagslegir og menningarlegir þættir  

Í þessum kafla er fjallað um menningalega og lýðfræðilega þætti í fjærumhverfinu.  Í 

lokin er svo samantekt á áhrifum þessara þátta á viðskiptahugmyndina. 

 

2.1.1 Menning 

Lífsmynstur eða hegðunarmynstur hinna ýmsu samfélaga má draga saman í eitt orð, 

menningu.  Menningin sem við lifum í hefur mikla þýðingu fyrir daglegar neysluvenjur 

og áhrif hennar flæðir um samfélagið og til neytenda.  Til að skilja neytendahegðun er 

mikilvægt að skilja menninguna sem liggur að baki þessari hegðun.  Menning er 

gildishlaðið orð sem má skilgreina á mismunandi hátt.  Hér er menning skilgreind sem 

ákveðið hegðunarmynstur og er hún einskonar leiðarvísir fyrir einstaklinga innan sama 

samfélags. Menning er flókið samspil margra þátta og lýsir hún lifnaðarháttum 

einstaklinga sem læra ákveðna hegðun með því að vera þátttakendur í samfélögunum.  

Menning getur verið bæði hlutlæg og huglæg og hún samanstendur af samblandi deildra 

skoðana (e. shared meanings), siðvenja (e. rituals), viðmiða (e. norms) og hefða 

(traditions) einstaklinganna sem mynda skipulagsheildir eða samfélög (Solomon, 

Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006).  Með hlutlægri menningu er átt við öll ytri 

áþreifanleg tákn eins og bíla, hús, klæðnað og tónlistarsmekk. Siðir, venjur og trú eru á 

hinn bóginn huglæg menning.  Huglægi þátturinn er kjarninn í hverri menningu sem er 

erfitt að hafa áhrif á, hann er rótgróinn eiginleiki einstaklinganna sem lærist kynslóð eftir 

kynslóð. Hlutlægi þátturinn í menningu samfélaga er hins vegar hægt að hafa áhrif á og 

breyta.  Að mörgu er að hyggja þegar markaðsákvarðanir eru teknar í fyrirtækjum þar 

sem að menning getur spilað stóran þátt í hugum neytenda þegar þeir taka ákvarðanir um 

kaup.   

 

2.1.2 Huglæg gildi 

Menning lærist við þátttöku í samfélaginu.  Huglægi þátturinn sem er kjarninn í hverri 

menningu lærist heima fyrir frá blautu barnsbeini og eflist styrkurinn og trúin á 

grunngildin eftir að út í samfélaginu er komið í gegnum skólakerfið og aðra áhrifa aðila.  
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Með huglægum þáttum í menningu er átt við það sem er ekki áþreifanlegt eins og trú, siði 

og venjur.  Það er til að mynda trú manna í flestum samfélögum að hjónavígsla sé það 

sem flestir leiti eftir, að vera heiðarlegur og hafa vinnu og geti séð sér og sínum farborða.  

Grunnviðhorfunum er nánast ógerningur að breyta nema að það sé horft til mjög langs 

tíma en hlutlægum gildum eins og hvenær á ævinni fólk gengur í hjónaband er hægt að 

breyta og hafa áhrif á (Kotler o.fl, 2002).    

 

2.1.3 Hlutlæg gildi 

Menningarleg gildi lýsa sér í breytanlegu viðhorfi fólks til sjálfs síns, viðhorfi til annarra 

einstaklinga, viðhorfi til skipulagsheilda eins og fyrirtækja og ríkisstofnana, samfélagsins, 

náttúrunnar sem og alls heimsins.  Það er mismunandi hvað veitir einstaklingum 

lífsfyllingu og hugarró.  Sumir leita eftir að uppfylla eigin þarfir bæði líkamlegar og 

andlegar á meðan aðrir leitast við að aðstoða þá sem hjálpar eru þurfi.  Þegar fólk hefur 

uppfyllt allar helstu grunnþarfir sínar eins og húsaskjóls og matar þarfir getur skapast þörf 

fyrir að uppfylla þarfir og langanir á æðri stigum. Þeir sem vilja fullnægja eigin löngunum 

leitast við að lýsa sjálfum sér með ytri táknum eins og húsnæði, bílum, fatastíl og 

matarmenningu. Einstaklingar sem helga líf sitt góðgerðamálum af ýmsu tagi leitast á 

hinn bóginn við að lýsa sjálfum sér með nægjusemi og einfaldleika.  Hvað svo sem veitir 

fólki lífsfyllingu þá  nota langflestir vörur og þjónustu að einhverju tagi til að lýsa sjálfu 

sér og sýna þannig fyrir hvað það stendur.  Athuganir sem gerðar hafa verið benda til þess 

að fólk sé að hverfa frá lífstíl sem uppfyllir eingöngu eigin þarfir yfir í lífstíl þar sem 

hugað er að velferð náungans (Kotler o.fl, 2002).  Ef rétt reynist má gera ráð fyrir að það 

skapist þörf fyrir meiri framleiðslu á vörum og þjónustu þar sem grunnnþörfum er 

fullnægt fremur en lífstílsvörum eins og bílum, dýrum skartgripum eða listaverkum. 

Vörur sem uppfylla grunnþarfir geta verið vörur eins og einföld samskiptatæki, spil og 

leikir þar sem nokkrir geta verið þátttakendur samtímis.   

 

Viðhorf einstaklinga til skipulagsheilda eins og stofnana og fyrirtækja er annar þáttur sem 

huga þarf að við mat á breytanlegum grunngildum menningar.  Með aukinni vitund og 

almennri þekkingu gerir fólk orðið meiri kröfur til samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og 

stofnanna en áður hefur tíðkast.  Með auknum fjölbreytileika og fjölgun starfa og 
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starfsgreina er fólk hins vegar ekki að sama skapi jafn hliðholt og sýnir ekki jafnmikinn 

trúnað við fyrirtæki og stofnanir og fólk fyrr á tímum.  Sú þróun hefur átt sér stað á 

undanförnum árum að margt fólk lítur á starf sitt sem leið til að sjá sér og sínum farborða 

og að sinna málefnum utan vinnutíma fremur en veita sér starfsánægju (Kotler o.fl, 2002).  

Með þetta að leiðarljósi þurfa skipulagsheildir að vinna aftur traust bæði viðskiptavina og 

starfsmanna og láta gott af sér leiða með því að sýna samfélagslega ábyrgð og 

trúverðugleika.   

 

Fyrirtæki og stofnanir sem hafa vakandi auga fyrir markaðnum geta einnig tekið tillit til 

þess aukna fjölbreytileika og mismunandi viðhorfa einstaklinganna sem búa í 

samfélaginu.  Sumir er trúir og hliðhollir föðurlandsvinir sem kjósa að eiga viðskipti 

eingöngu með það sem framleitt er á heimamarkaði á meðan aðrir eru uppteknir af öllu 

sem framleitt er á erlendri grund og einnig eru til þeir sem fara milliveginn og kjósa sitt 

lítið af hverju (Kotler o.fl, 2002).  

 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil vitundar vakning um mikilvægi þess að lifa í sátt 

við náttúruna og njóta hennar eins og kostur er með útilegum, göngum og annarri útiveru.  

Fólk er farið að gera sér grein fyrir verðmætum sem liggja í ósnortinni náttúru og leggur 

sig nú fram um að varðveita hana fremur en að framkvæma óafturkræf spjöll.  Með 

breyttu hugarfari einstaklinga í þá veru að útivera sé holl og góð fyrir sál og líkama 

skapast tækifæri fyrir fyrirtæki til framleiðslu og sölu á vörum sem þjóna þessum nýja 

markaði.   

 

Tilgangur lífsins er mörgum hugleikinn á okkar tímum og hvert sé hlutverk 

einstaklinganna í alheiminum.  Trúin leikur stórt hlutverk hjá ýmsum þjóðum á meðan 

aðrar þjóðir eins og til dæmis margar Evrópuþjóðir eru að hverfa frá hinni sterku trú.  Þar 

sem trúin hefur farið dvínandi leitar fólk fremur að innri friði og skoðar tilganginn með 

lífi sínu.  Markaðsfólk sem spáir fram í tímann telur sig sjá breytingar í þá veru að fólk sé 

að hverfa frá efnishyggju lífi yfir í líf sem veitir meiri hugarró þar sem gerður er 

greinarmunur á réttu og röngu.  Með þessa vitneskju að leiðarljósi myndast tækifæri fyrir 

fyrirtæki til framleiðslu og sölu á vörum sem uppfylla þessa lífsýn (Kotler o.fl, 2002). 
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Miklar breytingar hafa orðið í lífsstíl Íslendinga á undanförnum árum og áratugum með 

aukinni velsæld, opnun þjóðfélagsins og alþjóðavæðingu.  Þetta lýsir sér til dæmis í 

stórauknum ferðalögum, breyttum matarvenjum, nýjum neysluvarningi og meiri óskum 

um hvers kyns nýjungar og fjölbreytileika.  Einnig er tilkomin stóraukin áhersla á náttúru 

og umhverfisvernd hverskonar. Ekki er annað að sjá en að þessar breytingar séu enn á 

fullri ferð.  

 

2.1.4 Langanir, hvati og óskastaða 

Einstaklingar stjórnast af þörfum og löngunum sem þeir finna fyrir og leitast þeir við að 

uppfylla þessar þarfir og langanir.  Dæmi um þarfir er eitthvað sem getur valdið ónotum 

hjá einstaklingum eins og hungur eða þorsta tilfinningar.  Aftur á móti þegar einstaklingar 

leitast við að ná markmiðum sínum með því að uppfylla langanir þá kviknar löngun í 

þætti sem gleðja eða hafa jákvæð áhrif eins og til dæmis að fara á tónleika með góðum 

vinum.  Áhugahvöt er ferli sem skýrir hvers vegna fólk gerir það sem það gerir til að 

uppfylla langanir sínar.  Í markaðsfræði er grundvallaratriði að þekkja langanir neytenda, 

sem bæði geta verið háðar einstaklingunum sjálfum og einnig menningu þeirra, og vera 

þannig þátttakandi í að uppfylla þessar langanir.  Áhugahvöt getur bæði haft styrk og 

stefnu.  Með styrk er átt við hversu eftirsóknarvert það er fyrir einstaklinginn að uppfylla 

langanir sem hafa kviknað.  Með stefnu er hins vegar átt við að fyrirtæki þurfa að velta 

upp spurningunni í hvaða átt horfir neytandinn þegar hann leitast við að uppfylla 

langanirnar.  Er áhugi neytenda á vörum fyrirtækisins eða er áhugi þeirra á vörum 

samkeppnisaðilans?  Markaðsfólk þarf að vera meðvitað um og geta brugðist fljótt við ef 

áhugi einstaklings beinist að samkeppnisaðilanum (Solomon o.fl, 2006).   

 

Til að skilja betur drifkraft ákveðinnar hegðunar neytenda hefur þróunin að undanförnu 

verið í þá átt að tala frekar um óskastöðu (e. desire) þar sem að markmiðum er náð fremur 

en ánægju (e. satisfaction).  Að skilja hugtakið um óskastöðu er ein leið til að skilja mjög 

ástríðufulla neytendur, þar sem áherslan er á hina tilfinningalegu og stundum órökréttu  

hlið á hegðun neytenda.  Þó að óskastaða sé sálfræðileg upplifun þá er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir að hugmyndin um samfélagið („hinir―) er mjög mikilvægt þegar reynt er að 
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skilja hugtakið óskastaða.  Rannsóknir sýna að óskastaða er mun djúpstæðari tilfinning en 

löngun, að það sem sóst er eftir er oftar ýmiskonar tegundir félagslegra samskipta sem 

eiga sér stað í gegnum neyslu, frekar en neyslan sem slík (Solomon o.fl, 2006).  Það er 

meðal annars á neysluhegðun af þessu tagi sem vöruhúsið sem hér er til umfjöllunar 

hyggst stíla inn á, til að uppfylla þessar þarfir um óskastöðu.  Af þessum ástæðum er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir og skilja hið menningarlega umhverfi sem unnið er í og 

hvernig það er að þróast til geta stílað markvisst inn á þessar langanir og brugðist við 

breytingum og nýtt sér þær til ávinnings. 

 

2.1.5  Sjálfið 

Sjálfið er tiltölulega nýtt hugtak sem lýsir hvaða skoðun einstaklingar hafa á einkennum 

sínum og hvernig þeir meta eiginleika sína.  Sjálfið er ekki bara hluti af heild heldur er 

sérhver manneskja sérstök og sjálfið samanstendur af mörgum þáttum sem ýmist geta 

verið jákvæðir eða neikvæðir.  Sjálfið skiptist meðal annars í sjálfsálit og í raun- og 

æskilegt sjálf.  Sjálfsálit lýsir fremur jákvæðu viðhorfi sem einstaklingur hefur til sjálfs 

síns.  Þeir sem hafa mikið sjálfsálit eru líklegir til að ná árangri í verkefnum sem þeir taka 

sér fyrir hendur og eru viljugri en aðrir til að taka áhættu til að ná því sem sóst er eftir.  

Fólk með lágt sjálfsmat tekur aftur á móti litla áhættu og forðast umfram allt að verða 

fyrir höfnun og eða að verða sér til skammar.  Það sem hefur áhrif á sjálfsálitið er ferli þar 

sem að einstaklingar bera saman raunsjálfið við æskilega sjálfið.  Raunsjálfið segir til um 

hvernig einstaklingur er í raun og veru.  Hvaða eiginleika viðkomandi hefur og hvaða 

eiginleika skortir.  Með æskilegu sjálfi er átt við hvaða mynd persónan vill sjá hjá sjálfri 

sér.  Einstaklingur sem hefur mikið sjálfsálit getur þó verið mis jákvæður gagnvart 

sjálfum sér og umhverfi sínu.  (Solomon o.fl, 2006).   

 

Fólk myndar sér skoðun á öðrum einstaklingum.  Neytendur nota meðal annars vörur og 

þjónustu til að skilgreina sjálfsmynd sína.  Það er háð menningunni og tíðarandanum á 

hverjum tíma á hvern hátt og í hve miklum mæli neytendur nota vörur og þjónustu til að 

skilgreina og styrkja sjálfsmynd sína.  Vöruframboð eins og það sem fyrirhugað er að 

vöruhúsið bjóði upp á, og einnig það að skipta yfirhöfuð við það, er meðal annars hugsað 

til að uppfylla margskonar langanir sem snerta sjálfsmat einstaklinganna.  Það er því 



 8 

mikilvægt á hverjum tíma að þekkja og kortleggja hið menningarlega umhverfi með tilliti 

til þessa þáttar í kauphegðuninni, og fylgjast vel með öllum breytingum í  umhverfinu 

sem hafa áhrif á það hvernig einstaklingarnir tjá sjálfsmynd sína með kaupum á vörum og 

þjónustu. 

 

2.1.6 Siðvenjur 

Siðvenja er margþætt hegðun sem gerist í ákveðinni röð, er endurtekin reglulega og hún 

hefur tengingu við mismunandi neysluvenjur.  Í siðvenju getur falist meðal annars 

staðfesting á breiðum menningarlegum eða trúarlegum gildum.  Dæmi um þetta er 

mismunandi siðvenja varðandi tedrykkju annars vegar í Bretlandi og hins vegar í 

Frakklandi.  Þar sem að í Frakklandi er litið á kaffidrykkju sem hversdagslegan atburð þá 

er tedrykkja sveipuð dúluð og nautn (sensuous og mystical).  Í Bretlandi aftur á móti er 

tedrykkja daglegt brauð á meðan kaffidrykkja er notað sem ákveðið tjáningarform til að 

lýsa viðkomandi.  Annað dæmi um siðvenju er kaffidrykkja í Bandaríkjunum.  Fyrir ekki 

all löngu síðan var það nánast óþekkt að hægt væri að setjast niður fyrir utan helstu 

stórborgir í Bandaríkjunum og velja sér mismunandi tegundir kaffis til að gæða sér á 

þangað til Starbuck´s kaffihúsakeðjan kom á markaðinn.  Fjöldi heimsókna meðal 

viðskiptavinar Starbuck´s er 18 skipti í mánuði og koma um 10% viðskiptavina tvisvar á 

dag.  Þannig að tilkoma Starbuck´s er gott dæmi um breytingu á menningartengdri 

hegðun þar sem að hún varð til þess að hefðbundin kaffihlé urðu að menningartengdum 

viðburðum (Solomon o.fl, 2006).  Önnur siðvenja sem er þekkt úr evrópsku borgarlífi er 

miðborgarverslun tengd afþreyingu þeirri og upplifun sem  miðborgirnar hafa upp á að 

bjóða.  Þarna kemur til dæmis félagslegi þátturinn að sýna sig og sjá aðra.  Það er hluti af 

viðskiptahugmyndinni sem hér er til umfjöllunar að koma til móts við þessa þörf í 

Reykjavík allann ársins hring á mun öflugri hátt en hingað til hefur verið hægt, með því 

hvernig vöruhúsið er uppbyggt, hve stórt það er og hvernig staðsett.  Það er því miklivægt 

að greina þennan þátt vel og meta þegar kemur að því að gera viðskiptaáætlun fyrir 

verkefnið.  
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2.1.7  Tíska og lífsstíll 

Allir sem koma að tísku á einn eða annan hátt skapa og framleiða táknræna tjáningu (e. 

symbolic meanings).  Fólki hættir til að tengja tísku einungis við fatnað en áhrifa 

tískunnar gætir víða í samfélaginu þar á meðal í tónlist, byggingarlist og í vísindum.  

Líftími vara sem koma á markað og slá í gegn getur verið mjög mismunandi.  Líftíminn 

getur varað allt frá einum mánuði til margra ára.  En þrátt fyrir mismunandi líftíma virðist 

sem að líftími tískuvöru fylgi ákveðnu ferli.  Í ferlinu felst að í upphafi kemur nýjung á 

markaðinn þar sem að nokkrir eru tilbúnir til þess að prófa þessa nýju vöru.  Síðan verður 

ris í ákveðinn tíma þangað til toppnum er náð en þá hefst hnignunartímabil sem leiðir svo 

til þess að varan dettur algjörlega úr tísku.  Tískufyrirbrigðum má skipta í þrjá flokka, það 

er tískubólur (e. fad), samtíma tíska (e. fashion) og sígild tíska (e. classic) (Solomon o.fl, 

2006).  Mikið af þeim vörum og þjónustu sem vöruhúsið myndi versla með flokkast sem 

tískuvarningur.  Tíska er því afar mikilvægur þáttur menningarinnar fyrir slíkt vöruhús, 

og nauðsynlegt fyrir það að þekkja vel til tískuheimsins og þeirra hræringa sem þar eiga 

sér stað. 

 

2.1.8 Lýðfræðilegir þættir  

Helstu lýðfræðilegu þættir sem skipta máli fyrir þessa viðskiptahugmynd eru fólksfjöldi 

og dreifing hans landfræðilega, ferðamannastraumur, og velta í þeim vöruflokkum sem 

vöruhúsið mun bjóða.  Fólksfjöldi og dreifing hans skiptir höfuðmáli þegar lagt er mat á 

stærð mögulegs viðskiptavinahóps vöruhússins og veltu þess.  Ferðamannastraumur er 

líka þáttur sem hefur áhrif á mögulega veltu vöruhússins.  Einnig eru teknar saman 

upplýsingar um heildarneyslu heimilanna í þeim vöruflokkum sem vöruhúsið mun bjóða.   

Hér á eftir er að finna samtekt með tölulegum upplýsingum á ofangreindum 

lýðfræðilegum þáttum sem mestu máli eru taldir skipta fyrir rekstrarforsendur 

vöruhússins. 

 

Íbúar á Íslandi voru þann 1. janúar 2008 313.376 og þar af búa tæp 63% þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu, eða um 196.000 manns (Hagstofa Íslands: Mannfjöldi eftir 

sveitarfélagi, kyni og aldri 1. janúar 1998-2008).  Landið er fremur strjábýlt en þróunin 
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hefur verið með sama hætti hér og í öðrum löndum hvað varðar þéttleikann að íbúar 

landsins safnast að miklu leyti saman í eða við helstu þéttbýliskjarnana, eða höfuðborgina 

í tilfelli Íslands.  Tafla 2.1 sýnir spár Hagstofu Íslands um mannfjölda fram til ársins 2035 

alls og skipt eftir aldursbilunum 0-29 ára, 30-70 ára og eldri en 70 ára.  Samkvæmt 

þessum spám er gert ráð fyrir að dánarlíkur minnki jafnt og þétt yfir spátímabilið og að 

meðalævilengd karla árið 2046-2050 verði 84,6 ár og 87,1 ár hjá konum (Hagstofa 

Íslands:  Spá um mannfjölda eftir kyni og aldri 2008-2050). 

   

Tafla 2-1 Spá um mannfjölda eftir aldri 

Spá um mannfjölda 2010-2035 

Ár Fjöldi alls 0-29 ára 30-70 ára 70+ ára 

2010 319.122  136.908  156.915  25.299  

2015 335.745  141.076  166.927  27.742  

2020 352.705 147.077 172.670 32.958 

2025 369.335  151.368  177.879  40.088  

2030  385.044 156.992  179.725  48.327 

2035 399.516 162.451 181.207 55.858 
(Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Ef spáin í töflu 2-1 um fjölgun íbúa gengur eftir má reikna með að íbúum 

höfuðborgarsvæðisins fjölgi um nálægt 50.000 á næstu 25 árum.  Ef af áformum um 

uppbyggingu verður á Vatnsmýrarsvæðinu (mið- og vesturbær) gæti umtalsverður hluti 

þessarar fjölgunar orðið þar eða allt að 15-20.000 manns, einhver fjölgun verður einnig í 

miðborginni með fyrirhugaðri uppbyggingu og þéttingu byggðar þar, en afgangurinn yrði 

væntanlega að mestu í úthverfum Reykjavíkur og í nágrannabæjunum.  Tafla 2-2 sýnir 

dreifingu íbúa á Íslandi þann 1.1.2008 (Hagstofa Íslands: Mannfjöldi í Reykjavík eftir 

hverfum, kyni og aldri 1. janúar 1998-2008, Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. 

janúar 1998-2008). 
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Tafla 2-2 Dreifing íbúa á Íslandi 

Dreifing íbúa á Íslandi 1.1.2008 

Svæði Mannfjöldi 

Mið- og vesturborgin, Hlíðar, 

Norðurmýri og Seltjarnarnes: 39.763 

Önnur hverfi Reykjavíkur vestan 

Elliðaáa: 27.054 

Úthverfi Reykjavíkur austan Elliðaáa: 55.527 

Kópavogur, Garðabær, Álftanes, 

Hafnarfjörður og Mosfellsbær: 74.029 

Landsbyggðin 117.003 

Samtals: 313.376 
(Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Tafla 2-3 sýnir neyslu heimilanna árið 2006 í þeim flokkum sem vöruhúsið myndi keppa 

á, byggt á tölum Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands: Meðalneysla og -stærð heimila á ári 

eftir tekjufjórðungum frá 2003).  Þessar tölur gefa nokkuð góðar upplýsingar um stærð 

markaðarins.   

 

Tafla 2-3 Neysluútgjöld 

Neysluútgjöld 2006 

Matur og drykkjarvörur 68.750.989.128 

Áfengi 9.258.326.012 

Tóbak 6.030.247.080 

Föt og skór 25.407.684.619 

Húsgögn, heimilisbúnaður 

o.fl. 34.222.480.341 

Lyf og lækningavörur 9.569.989.251 

Sjónvörp, myndbönd, tölvur 

o.fl. 9.771.611.920 
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Tómstundir, stærri tæki o.fl. 5.378.886.257 

Tómstundavörur, leikföng 

o.fl. 8.761.389.627 

Blöð, bækur og ritföng 8.369.083.634 

Veitingar 24.088.252.851 

Snyrting, hreinlætis- og 

snyrtivörur 12.752.097.443 

Skartgripir, úr o.fl. 1.395.101.431 

   

Samtals: 223.756.139.593 
(Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Árið 2007 komu um 485.000 ferðamenn til Íslands og hefur þeim fjölgað um 6-8% árlega 

síðustu 10-15 árin (Ferðamálastofa, 2008).  Sé miðað við spár World Tourist Association 

er hóflegt að gera ráð fyrir að fjöldi ferðamanna verði kominn í um eina milljón 

ferðamanna árlega í kringum árið 2020 (Landvernd, 2008).   Um 97% ferðamannanna 

dvelja í Reykjavík um lengri eða skemmri tíma meðan á dvölinni stendur.  Meðal 

dvalartími yfir sumarmánuðina (júní til ágúst) er 10 nætur, þar af rúmlega 3 nætur á 

Reykjavíkursvæðinu, og 5 nætur yfir vetrartímann, þar af rúmlega 3 nætur á 

Reykjavíkursvæðinu.  Langflest hótel og gististaðir á Reykjavíkursvæðinu er að finna í 

eða í nánd við miðborg Reykjavíkur, og sá hluti borgarinnar er líka sá sem ferðamenn 

dvelja mest í á höfuðborgarsvæðinu þar sem þar er mesta afþreyingu, listviðburði og 

veitingastaði er að finna.  Meirihluti erlendra ferðamanna er með um eða yfir meðaltekjur 

miðað við heimaland sitt.  Hlutfallslega margir eru sérfræðingar og stjórnendur.  Af 

ferðamönnum sem lögðu leið sína til Íslands veturinn 2004-2005 nefndu sem dæmi 55% 

verslun sem afþreyingu og 77% veitingahús (Bjarni Reynarsson, 2006).   

 

Árið 2007 voru um 25% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára með háskólapróf og hefur þeim 

fjölgað umtalsvert á síðustu árum og áratugum.  Til samanburðar má geta að í hópi 

Íslendinga á aldrinum 30-34 voru um 33% með háskólapróf árið 2002 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  Fjöldi íslenskra nemenda sem skráðir eru í háskólanám 

hefur tvöfaldast á tímabilinu frá 1997 til 2006 úr 8.381 í 16.701 (Hagstofa Íslands, 
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Nemendur eftir háskólum, lögheimili nemenda og kyni 1997-2006).  Því er ljóst að 

hlutfall háskólamenntaðra Íslendinga mun hækka umtalsvert á komandi árum.  Þessi 

þróun í menntamálum hefur verið konum sérstaklega í vil á undanförnum árum þar sem 

að hlutfall kvenna hefur vaxið gífurlega í menntastofnunum landsins og sem dæmi voru 

þær árið 2007 um 63% af nemendum í háskólum landsins (Hagstofa Íslands:  Skráðir 

nemendur í skólum á háskólastigi eftir kyni og kennsluformi 2001-2007).  Með aukinni 

menntun verður til betri og fjölbreyttari starfsvettvangur fyrir mismunandi hópa 

samfélagsins.  Aukin menntun leiðir einnig til betri lífskjara sem og aukinnar eftirspurnar 

eftir meiri gæðum í vöru og þjónustu.  Hærra menntunarstig mun þannig stuðla að fjölgun 

hálaunastarfa á komandi árum, þar sem menntun er ein af helstu forsendum hagvaxtar og 

hærri tekna.  Með hækkandi tekjum, menntun og alþjóðavæðingu er að myndast stór 

markaður fyrir dýrari vörur, mun stærri en sá sem áður var fyrir ―lúxusvörur‖ (Silverstein 

& Fiske, 2003). 

  

2.1.9 Samantekt á áhrifum þjóðfélagslegra þátta 

Hið menningarlega umhverfi er sennilega mikilvægsti þátturinn í fjærumhverfinu hvað 

vöruhúsið snertir sem hér er til umfjöllunar.  Því er mjög mikilvægt að kortleggja vel 

menningarlega umhverfið sem starfað er í og fylgjast vel með þróun þess.  Sýnt hefur 

verið fram á að hið menningarlega umhverfi hefur mikil áhrif á kauphegðun fólks.  Með 

greiningu á menningarlega umhverfinu á Íslandi með tilliti til kauphegðunar og 

samanburði við hliðstæð samfélög má greina ýmis möguleg viðskiptatækifæri og tækifæri 

til að öðlast samkeppnisforskot eða samkeppnisyfirburði.  Viðskiptahugmyndin sem hér 

er til umfjöllunar gengur meðal annars út á að koma til móts við langanir neytenda sem 

skýra má út frá menningarlegum forsendum, og ekki eru uppfylltar nema að takmörkuðu 

leiti í dag á Íslandi.  Þar sem menning og tíska er síbreytileg breytist kauphegðun sem 

henni tengist.  Mikilvægt er því að fylgjast vel með þróun hins menningalega umhverfis 

til að halda samkeppnisstöðu sinni.  Lýðfræðilegar upplýsingar gefa mikilvægar 

upplýsingar varðandi markaðsstærð í einstaka vöruflokkum, fólksfjölda og 

búsetudreifingu.  Einnig er þróun þessara stærða í framtíðinni mikilvæg þegar áætlanir 

eru gerðar. 
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2.2  Efnahagslegt umhverfi  

Í þessum kafla er fyrst fjallað um velmegun þjóða, hvernig hún er metin,  og hvað stuðlar 

að henni.  Síðan er fjallað um hið efnahagslega umhverfi á Íslandi í dag og einnig í 

sögulegu samhengi.  Skoðaðar eru hagrænar kennistærðir eins og landsframleiðsla, 

hagvöxtur, gengi, vaxtastig og verðbólga.  Að lokum eru skoðaðar efnahagslegar 

aðstæður til að hefja rekstur á vöruhúsi eins og hér um ræðir á Íslandi. 

 

2.2.1 Velmegun þjóða 

Velmegun þjóða er gríðarlega mismunandi allt frá mjög mikilli fátækt til mikils 

ríkisdæmis.  Þjóðir eins og Bandaríkin og þjóðir í Vestur Evrópu hafa margfaldar 

meðaltekjur þjóða eins og Indlands, Norður Kóreu og Nígeríu.  Þessi mikli munur lýsir 

sér einkum í mun á lífsgæðum þar sem ríkari þjóðir hafa mun betra menntunarstig, 

heilsugæslu, lífslíkur eru meiri og matur er heilsusamlegri  að ógleymdum neysluvörum á 

borð við bíla, sjónvörp og síma.  Lífskjör þjóða ráðast til langs tíma einna helst af 

framleiðni þjóðarinnar það er getu hennar til að framleiða vörur og þjónustu.  Framleiðni 

sumra þjóða er langt umfram aðrar þjóðir og ræðst það af framleiðsluþáttum hverrar 

þjóðar hvernig lífskjörin skiptast.  Með framleiðsluþáttum er átt við fjármagn, mannauð, 

náttúruauðlindir og tækniþekkingu.  Hagsæld þjóða er gjarnan mæld með vergri 

landsframleiðslu á mann og hagvexti (Mankiw, 2001).  Efnahagslegur stöðugleiki ásamt 

stöðugu stjórnmálalegu ástandi er það það sem markaðurinn, það er fyrirtæki og 

einstaklingar, sækist eftir svo hægt sé að stunda heilbrigða viðskiptahætti í vaxandi 

efnahagslegu umhverfi.  Viðskipti eru viðhöfð á degi hverjum á alþjóðamörkuðum og því 

er það mikilvægt fyrir markaðinn að geta treyst á stöðugleika bæði hvað varðar 

efnahagsmál sem og stjórnmál.  Efnahagslífið er þó með þeim hætti að stundum er það 

vaxandi og á öðrum tímum er samdráttur.  Hagsveiflur eru óhjákvæmilegar a.m.k. í 

flestum þróuðum löndum og eru þær miskröftugar og vara mislengi.   
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2.2.2 Þjóðhagslegar aðstæður á Íslandi 

Hagsveiflur í íslensku efnahagslífi hafa sýnt sig vera mun kröftugri en í öðrum þróuðum 

ríkjum þar sem lítil hagkerfi finna gjarnan meira fyrir hagsveiflunum en þau stærri.  

Miklar breytingar hafa átt sér stað hér á landi á undanförnum árum og áratugum í hinu 

hagræna umhverfi.  Breytingar sem hófust með uppsveiflunni upp úr síðari hluta tíunda 

áratugs 20. aldarinnar leiddi til aukinnar velmegunar og uppbyggingar á nær öllum 

sviðum efnahagslífsins.  Uppsveiflan varð í kjölfar undangengins samdráttartímabils, en 

einnig hafði Ísland orðið aðili að hinu Evrópska Efnahagssvæði (EES) upp úr 1990 sem 

hafði mikil áhrif á þróun efnahagsmála og viðskipta.  Uppsveiflan varð til þess að 

atvinnuleysi minnkaði og kaupmáttur einstaklinga jókst sem og neyslan.   

 

Samkvæmt nýlegum alþjóðlegum verðsamanburði (OECD) er Ísland í hópi þeirra landa 

þar sem verg landsframleiðsla á mann er mest mæld á jafnvirðisgildi (ppp), eða 19% yfir 

meðaltali 15 ríkja Evrópusambandsins (EU15) í vestur Evrópu (Hagstofa Íslands, 2008).  

Í töflu 2-4 má sjá meðaltal árlegs hagvaxtar í heild og á mann (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Vöxturinn hefur verið mjög mismunandi eftir tímabilum, en tiltölulega mikill að jafnaði 

miðað við önnur sambærileg ríki. 

 

Tafla 2-4 Árlegur meðalvöxtur 

VLF og mannfjöldi.  Árlegur meðalvöxtur % 

Ár VLF  VLF á mann Mannfjöldi 

1980-1985 2,3 1,2 1,1 

1985-1990 3,2 2,1 1,1 

1990-1995 0,3 -0,7 1,0 

1995-2000 4,9 3,8 1,0 

2000-2005 4,3 3,2 1,0 

2006-2007 4,1 1,5 2,6 
(Heimild: Vefrit fjármálaráðuneytið, 27. mars 2008) 
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Kaupmáttur er því almennt mjög hár á Íslandi.  Kröftugar hagsveiflur í íslenska 

hagkerfinu eru hinsvegar mikill ókostur fyrir rekstrarumhverfi heimila og fyrirtækja á 

Íslandi.  Þjóðhagsstærðir s.s. hagvöxtur, atvinnustig, vextir, verðbólga o.s.frv hafa 

tilhneigingu til að sveiflast mikið og öfgakenndara en víðast annarsstaðar.  Slíkar sveiflur 

eru iðulega drifnar áfram af innlendum þáttum eins og stökkkenndum 

stóriðjuframkvæmdum og miklum sveiflum í sjávarafla, og líka af utanaðkomandi 

kreppum eins og netbólunni upp úr árinu 2000 og nú síðast hinni alþjóðlegu 

peningakreppu sem hófst árið 2007.  Kaupmáttur sveiflast því oft mjög til sem lýsir sér í 

sveiflum í einkaneyslu og fjárfestingum.  Ekki er nein sérstök ástæða til að ætla að þetta 

muni breytst mikið í framtíðinni, nema ef vera skyldi í tengslum við mögulega aðild að 

Evrópusambandinu og eða upptöku á sterkari gjaldmiðli svo sem Evru.  Tilhneiging 

virðist vera hér, umfram flestar aðrar þjóðir, að draga mjög snöggt og mikið úr 

einkaneyslu og fjárfestingum þegar illa gengur og að sama skapi auka þessa þætti mikið 

þegar vel gengur.  Slíkar eftirspurnarsveiflur skapa mjög óæskilegt rekstrarumhverfi fyrir 

flest fyrirtæki í verslun og þjónustu.  Þrátt fyrir þetta eru góðar horfur taldar vera á Íslandi 

hvað varðar þróun efnahagsmála og kaupgetu með sífellt aukinni fjölbreyttni atvinnulífs, 

hækkandi menntunarstigi, og möguleikum til vaxtar og nýsköpunar í tengslum við 

nýtingu á hinum verðmætum orkuauðlindum landsins.  Að mati Alþjóða 

Gjaldeyrissjóðsins eru efnahagslegar horfur Íslands taldar öfundsverðar þegar til lengri 

tíma er litið þrátt fyrir mótbyr nú um stundir (International Monitary Fund, 2008). 

 

Samfara tíðum og gjarnan kröftugum hagsveiflum á Íslandi og fleiri þáttum, hefur gengi 

krónunnar haft tilhneigingu til að sveiflast mikið.  Þetta sést vel á töflu 2-5 sem sýnir 

þróun meðalsölugengis (yfir árið) á US$, SDR og Evru á tímabilinu 1998 til 2007. 

 

Aðstæður sem skapast hafa á undanförnum árum með miklum vexti íslensku bankanna og 

spákaupmennsku með íslensku krónuna hafa að margra mati sýnt fram á mikla veikleika 

krónunnar sem gjaldmiðils fyrir íslenska efnahagskerfið.  Þessir veikleikar hafa kristallast 

í hinni alþjóðlegu bankakreppu sem hófst árið 2007 og stendur enn yfir.  Miklar sveiflur í 

gengi gjaldmiðilsins koma niður á rekstarumhverfi verslunarinnar á Íslandi, og geta 

skapað verulega rekstrarörðugleika þegar verst lætur. 
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Tafla 2-5 Sölugengi gjaldmiðla 

Sölugengi nokkurra gjaldmiðla 1998 til 2007 

Ár US$ SDR Evra 

1998 71,31  96,80  80,13  

1999 72,61  99,30  77,40  

2000 79,02 104,14 72,85 

2001 97,95  124,71  87,69  

2002 91,81  118,76 86,45 

2003 76,94 107,81 86,96 

2004 70,29 104,14 87,39 

2005 63,01 93,07 78,36 

2006 69,94 103,07 87,96 

2007 66,71 100,57 88,44 
(Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Verðbólga hefur oftast á undanförnum árum verið nokkuð hærri en í helstu 

viðskiptalöndum.  Verðbólgan tekur sveiflur upp á við reglubundið með sveiflum í 

efnahagsumhverfinu sem oft eru mjög miklar á Íslandi, meðal annars vegna einhæfni 

efnahagslífs, mikilla stórframkvæmda sem reglulega setja efnahagslífið í mikla þenslu og 

svo samdrátt á eftir.  Þetta sést vel í töflu 2-6 sem sýnir þróun vísitölu neysluverðs til 

verðtryggingar (í janúar ár hvert) sem og prósentu hækkun frá fyrra ári. Þessi 

verðbólguskot koma niður á rekstarumhverfi verslunarinnar á Íslandi, og geta skapað 

verulega rekstrarörðugleika þegar verst lætur. 

 

Tafla 2-6 Vísitala neysluverðs 

Vísitala neysluverðs til verðtryggingar 

Ár Vísitala Hækkun milli ára í % 

1999 183,7 1,3 

2000 194,0 5,6 

2001 202,1 4,2 
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2002 219,5 8,6 

2003 223,9 2,0 

2004 230,0 2,7 

2005 239,0 3,9 

2006 248,9 4,1 

2007 266,2 7,0 

2008 

 

281,8 5,9 
(Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Vextir eru jafnan háir á Íslandi samanborið við önnur lönd, og lán til lengri tíma eru 

jafnan verðtryggð sem skapar óvissu um þróun höfuðstóls og vaxtagreiðslna.  Vextirnir 

sveiflast gjarna mikið með verðbólgu og efnahagsástandi.  Hægt er að minnka áhættu með 

erlendum lántökum, en gengissveiflur hafa þarna oft líka mikil áhrif a.m.k. til skemmri 

tíma litið.   

 

Tafla 2-7 Víxillán 

Víxillán 60 daga 

Ár Ársávöxtun Raunvextir 

1997 13,9 11,7 

1998 13,8 12,4 

1999 15,2 9,0 

2000 18,8 14,0 

2001 20,1 10,6 

2002 17,1 14,8 

2003 12,3 9,4 

2004 13,7 9,4 

2005 17,2 12,5 

2006 20,7 12,9 

(Heimild: Hagstofa Íslands) 
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Þetta sést vel á töflu 2-7 sem sýnir ársávöxtun og raunvexti 60 daga víxillána á tímabilinu 

1997 til 2006.  Þessir oft á tíðum mjög háu vextir koma niður á rekstarumhverfi 

verslunarinnar á Íslandi, og geta skapað verulega rekstrarörðugleika þegar verst lætur. 

 

2.2.3 Aðstæður til að hefja fyrirtækjarekstur 

Ytri efnahagsaðstæður hafa mikil áhrif þegar verið er að gera áætlanir um að hefja nýjan 

rekstur.  Sem dæmi um hvernig ytri efnahagsaðstæður hafa áhrif má nefna: 

 Möguleikar á að fá fjárfesta að verkefninu og skilmálar sem þeir setja 

 Möguleikar á að afla lánsfjár og vaxtakjör á lánsfé 

 Eyðsluvenjur og fjárhagslegur styrkur viðskiptavina 

 Aðgengi að hæfu starfsfólki og launakjör 

 Aðgengi að birgjum, ráðgjöfum, sérfræðingum og aðföngum til að koma 

verkefninu á laggirnar 

Bæði fylgja því kostir og gallar að hefja rekstur í góðu eða slæmu efnahagsástandi.  

Ódýrara að hefja rekstur í slæmu árferði og keppinautarnir sem fyrir eru á markaðnum eru 

ekki eins sterkir fyrir.  Tekjurnar eru hinsvegar lægri og aðgengi að fjármagni erfiðara.  

Hið gagnstæða gildir í góðu árferði (Abrams, 2003).  Það er því mikilvægt að hafa gott 

mat á efnahagsástandinu og líklegri þróun þess þegar tímasetningar eru valdar til að hefja 

rekstur.  Ekki er neitt sjálfgefið varðandi tímasetningar í þeim efnum, en þó er ljóst að 

aðgengi að lánsfé þarf að vera með viðunandi hætti og efnahagslífið má ekki vera í mikilli 

lægð þegar hefja á rekstur eins og þann sem hér er til umfjöllunar.  Þetta verkefni er enda 

hugsað sem langtímaþróunarverkefni þannig að hægt verði stilla opnun vöruhússins inn á 

sem hentugastan tíma með tilliti til stöðu efnahagslífsins. 

 

2.2.4 Samtekt á áhrifum hagrænna þátta á viðskiptahugmyndina 

Hinir hagrænu þættir í fjærumhverfinu ákvarða fjárhagslegt starfsumhverfi fyrirtækjanna.  

Efnahagslegt ástand á Íslandi er almennt mjög gott til lengri tíma litið þó að nú um stundir 

séu blikur á lofti vegna hinnar alþjóðlegu lánsfjárkreppu.  Velsæld er mikil á Íslandi í 

alþjóðlegum samanburði, kaupmáttur mikill og langtímahorfur góðar.   Starfsumhverfi 

fyrirtækja á Íslandi er þannig að hagsveiflur eru mun kröftugri en í flestum sambærilegum 
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ríkjum og lýsa þær sér til dæmis í miklum sveiflum í gengi krónunnar, vöxtum og 

verðbólgu.  Veikur gjaldmiðill hjálpar þarna ekki til.  Þetta efnahagslega starfsumhverfi er 

sameiginlegt öllum fyrirtækjum á Íslandi og þurfa þau að læra að lifa með því.  Margir 

binda þó vonir við að í tengslum við mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið og 

upptöku Evru sem gjaldmiðils muni koma meiri festa og stöðugleiki í efnahagslífið.  

Mikilvægt er hinsvegar fyrir fyrirtæki að þekkja vel inn á þetta umhverfi bæði þegar 

kemur að því að ákveða hvenær best er að koma inn á markaðinn með nýtt fyrirtæki, og 

eins þegar bregðst þarf við sveiflum í tekjum og útgjöldum.   

 

2.3 Stjórnmálalegt og lagalegt umhverfi  

Almennt er stjórnmálalegt, lagalegt og viðskiptalegt umhverfi á Íslandi mjög opið og 

frjálst, og alþjóðavæðing hefur vaxið mikið á undanförnum árum.  Frjáls viðskipti eru 

með flestan varning nema landbúnaðarvörur,  og hefur  Ísland verið flokkað meðal þeirra 

þjóða sem búa við hvað mest frelsi í viðskiptum.  Þetta viðskiptafrelsi hefur komist á með 

bæði samningnum um hið evrópska efnahagssvæði, tvíhliða samningum og aðild að 

alþjóðlegum viðskiptasamningum.  Lagasetning varðandi viðskiptaumhverfið tekur æ 

meira mið af lagasetningu Evrópusambandsins.  Ekki er fyrirsjáanleg lagasetning sem 

setur viðskiptaumhverfinu skorður í framtíðinni, nema ef vera skyldi lagasetningar 

tengdar umhverfismálum sem beint eða óbeint geta komið til með að hafa áhrif á flesta 

þætti atvinnulífs og viðskipta.  Lagasetning um neytendavernd er ekki fyrirferðamikil í 

íslensku viðskiptaumhverfi.  Neytendavernd og neytendavitund er ekki mjög sterk á 

Íslandi.  Þarna eru mögulega tækifæri til að skapa samkeppnisforskot með sérstakri 

áherslu á þessa þætti. 

 

Hvaða gildandi eða fyrirhuguð lög munu hafa áhrif á stefnumörkun fyrirtækisins?  

Frumskógur fjölbreytileikans kallar á auknar lagasetningar, reglugerðir og stöðluð 

viðmið.  Alþjóðavæðingin sem ryður sér nú til rúms eykur hættuna á að á markaðinn 

koma vörur og þjónusta sem uppfylla ekki skilyrði um lágmarks neytendavernd sem hinar 

ýmsu þróaðar þjóðir hafa sett sér. Evrópusambandið sem dæmi hefur sett 

viðmiðunarramma fyrir ríki sem eru innan sambandsins um hvaða lög skulu gilda um 
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meðal annars samkeppni, vernd fyrir viðskiptavini sem og viðskipti milli annars vegar 

fyrirtækja og hins vegar milli landa.  Bandaríkin og Ástralía hafa einnig sett lög og reglur 

til að vernda heilbrigða viðskiptahætti.  Lög þessi og reglur skarast stundum á á milli 

landa en þrátt fyrir skörunina þá ber flestum saman um að ekki sé hægt að stunda heilbrigt 

efnahagslíf nema að fyrirtækjum séu settar skorður sem þó mega ekki hefta 

viðskiptafrelsið.  Lög og reglur eru settar af mismunandi ástæðum en þó ber helst að 

nefna að þau eru sett meðal annars til að vernda fyrirtæki fyrir hvort öðru á hörðum 

samkeppnismörkuðum, einnig til að vernda neytendur fyrir ótraustum og óöruggum 

vörum og í þriðja lagi til að þvinga fyrirtæki til að taka samfélagslega ábyrgð gagnvart 

umhverfi sínu (Kotler o.fl, 2002).  Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að starfa í sátt við alla 

hagsmunaaðila bæði í nær og fjær umhverfinu og einnig sýna samfélagslega ábyrgð með 

því að eiga einungis viðskipti við fyrirtæki sem fara að lögum og reglum. 

 

Einn mikilvægur þáttur sem tengist stjórnvöldum og reglugerðum þeirra og miklu skiptir 

fyrir þessa viðskiptahugmynd er regluverk skipulagsmála.  Vöruhús sem þetta, af þeirri 

stærð sem miðað er við og sem staðsett yrði í miðborg Reykjavíkur mun mögulega þurfa 

fulltingi borgar- og skipulagsyfirvalda til að geta orðið að veruleika, þar sem fá þyrfti til 

dæmis breytingu á skipulagi vegna nýtingarhlutfalls lóðar eða leyfi til að rífa eða flytja 

hús sem fyrir eru.  Það er því mikilvægt að kynna sér þau lög og reglur sem þar um gilda, 

og einnig fordæmi um undanþágur frá gildandi reglugerðum. 

 

Ekki eru fyrirsjáanlegar neinar meiriháttar breytingar á hinu stjórnmálalega og lagalega 

umhverfi á Íslandi í náinni framtíð nema ef vera skyldi í tengslum við mögulega inngöngu 

Íslands í Evrópusambandið og upptöku Evru sem gjaldmiðil í framhaldi af því.   

 

2.4  Tækni- og umhverfisþættir  

Í þessum kafla er fjallað um tækni- og umhverfisþætti í fjærumhverfinu. 
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2.4.1  Tæknilegt umhverfi  

Tækni og framfarir eru nátengd fyrirbæri.  Það að nýta sér tæknina í þeim tækniheimi sem 

nútímafólk býr við í dag kallar á aukna þekkingu einstaklinganna og færni þeirra á 

mörgum sviðum.  Tækni felur í sér þekkingar- og aðferðarfræði þar sem þörfum og 

möguleikum fólks er fullnægt til að takast á við umhverfi sitt á markvissan og skapandi 

hátt.  Helstu þættir varðandi tækni sem huga þarf að eru örar breytingar og framfarir,  

tækifæri sem felast í tækninýjungum, rannsóknir og þróun bæði hvað varðar uppfinningar 

og kostnað, umbætur á núverandi tækni og aukið regluverk.  Á undanförnum árum hefur 

þróunin verið sú að tækninýjungar hafa mun skemmri líftíma nú en fyrr á tímum 

samanber tími ritvélanna og tölvur nútímans.  Í öru breytinga og framfaraskeiði nútímans 

verða fyrirtæki og stjórnendur á samkeppnismarkaði að vera vakandi og sofandi yfir 

tækninýjungum á markaðnum svo þeir heltist ekki úr lestinni. Fyrirtæki sem eru opin fyrir 

breytingum og nýrri tækni eru mun líklegri til að lifa af á hörðum samkeppnismörkuðum 

fremur en fyrirtæki sem eru íhaldsöm og sein að taka við sér. Markmið hvers 

framleiðslufyrirtækis, sem er á samkeppnismarkaði,  ætti að vera rannsóknar- og 

þróunarstarf þannig að unnt væri að uppfylla þarfir markaðarins á undan keppinautunum. 

Tæknimenning íslendinga er að mestu byggð á erlendri tækniþekkingu. Helsta skýringin á 

því að svo lítið rannsóknar- og þróunarstarf er stundað hér á landi er sá gríðarlegi 

kostnaður sem fylgir slíku starfi og eru einungis örfá íslensk fyrirtæki sem hafa bolmagn 

til þess að standa undir svo miklum kostnaði. Hins vegar hafa íslendingar verið duglegir 

við að tileinka sér nýja tækni sem kemur erlendis frá og jafnvel aðlagað hana íslenskum 

aðstæðum. Einnig hafa fyrirtæki lagt áherslu á að endurbæta og lagfæra tækni sem fyrir er 

á markaði bæði til að halda niðri kostnaði og einnig til að halda samkeppnisstöðu sinni.   

 

Í verslun hafa tækniframfarir á undanförnum árum til dæmis komið fram í notkun 

tölvutækni og rafrænna viðskiptahátta (greiðslukort, vefverslun, ...) við afgreiðslu, 

birgðahald og innkaup.  Ennfremur hafa verið tækniframfarir í vörustjórnun (logistics) og 

í flutningum sem hafa leitt til aukinnar hagræðingar.  Þessi þróun mun án vafa halda 

áfram með síaukinni samþættingu verslunar, birgja, banka, flutningafyrirtækja og 

stofnana hins opinbera (tollur, skattur).  Mikilvægt er fyrir fyrirtækin að fylgjast vel með 

þessari þróun til að viðhalda samkeppnishæfni sinni og eða skapa sér forskot yfir 
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keppinauta sína.  Sérstaklega þurfa fyrirtæki eins og vöruhúsið sem hér er til umfjöllunar 

að fylgjast með  tækninni á sviði upplýsingatækni, samskiptatækni og flutningatækni 

(Abrams, 2003).  Í mörgum tilvikum gildir að stærri fyrirtæki eiga auðveldara með sökum 

stærðarhagkvæmni að nýta sér kosti tækniframfara til fulls.   

Nánast óhjákvæmilegt er að í framtíðinni muni orkukostnaður hækka verulega, þ.m.t. 

kostnaður við samgöngur.  Bæði er það vegna fyrirsjáanlegra hækkana á orkukostnaði og 

eins er ekki ólíklegt að í framtíðinni (jafnvel náinni) muni kom til kolefnisskattar á 

jarðeldsneyti sem enn frekar eykur kostnað við samgöngur sem byggja á slíkum 

orkugjöfum.  Þessi þróun mun án vafa hafa áhrif á verslun í þá átt að færa hana nær 

viðskiptavininum til að spara kostnað við samgöngur.  Þannig mun verða til hvati til þess 

að hafa vöruhús og verslanir dreifð um byggðina í stað þeirrar þróunar sem verið hefur 

undanfarin ár í þá átt að stórir verslunarkjarnar séu settir upp í úthverfunum.  Þannig vilji 

íbúar mið- og vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarness sækja í vöruhús á þeim slóðum 

frekar en að keyra í Kringluna, Smáralind og jafnvel enn lengra.  Fólk mun í auknum 

mæli leitast við að búa og sinna daglegum innkaupum í þeim borgarhluta sem það starfar 

í til að spara sívaxandi tíma og kostnað sem fer í samgöngur.  Þá geti sú þróun snúast við 

sem hófst fyrir nokkrum áratugum í þá átt að færa verslun úr mið- og vesturhluta 

borgarinnar til úthverfanna.  Hluti af skýringunni á þessari þróun undanfarin ár og áratugi 

er stóraukinn fjöldi einkabíla (2-3 á heimili) og lágur rekstrarkostnaður þeirra 

(eldsneytiskostnaður).  Ekki er ólíklegt að þróunin gangi til baka með sífellt auknum 

kostnaði við rekstur einkabíla í framtíðinni.  Utanlandsferðir (fargjöld) munu verða dýrari 

sem dregur úr verslunarferðum erlendis.   Slík þróun mun koma verslun innanlands til 

góða  

 

2.4.2  Umhverfisþættir  

Umhverfisþættir tengdir verndun náttúrunar, minni mengun og betri nýtingu hráefna 

munu í vaxandi mæli setja svip sinn á starfsemi skipulagsheilda í framtíðinni.  Hér á eftir 

er fjallað um stöðuna í dag í þessum málum og hver möguleg framtíðarþróun verður í 

iðnaði, verslun og samgöngum vegna breyttra forsenda varðandi umhverfið.  Vitund 

manna um samfélagslega ábyrg hefur vaknað um gjörvallan heim varðandi átroðning á 
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umhverfið og ofnotkun náttúruauðlinda.  Umhverfismál koma öllum við og þættir sem 

snúa að verndun náttúrunnar skipa nú æ stærri sess í hugum almennings.  Ríki og 

skipulagsheildir um allan heim beina nú í ríkara mæli sjónum sínum að takmarkandi 

hráefnisbirgðum, auknum kostnaði vegna orkunotkunar, aukinni mengun og inngripum 

stjórnvalda með lagasetningum til varnar náttúrunni.  Með takmarkandi hráefnisbirgðum 

er átt við meðal annars almenna hrávöru, timbur, málma, vatn, loft og olíu.  Víðsvegar um 

heiminn er vatnsskortur farinn að gera vart við sig og þó nokkrar borgir eru að kljást við 

loftmengun sem er yfir hættumörkum fyrir íbúana.  Neyslusamfélög iðnvæddra ríkja eru 

síst undanskilinn ábyrgðinni vegna ofnotkunar náttúruauðlinda (Kotler o.fl, 2002).  

Mengun er mikilvægur þáttur sem vert er að hafa í huga þegar litið er til þeirrar ábyrgðar 

sem hvílir á manninum varðandi umhverfi sitt.  Losun mengandi spilliefna út í umhverfið, 

landbrot til ræktunar og beitar, rusl frá neyslusamfélögunum sem og gróðurhúsaáhrif geta 

leitt til tortímingar náttúrunnar.  Stjórnvöld víða um heim þar á meðal á Íslandi hafa tekið 

ábyrga afstöðu í umhverfismálum til að hamla ofnotkun á náttúruauðlindum og komið 

þannig í veg fyrir átroðning með því að setja lög um hvernig manninum beri að ganga um 

náttúruna.   

 

Skipulagsheildir munu í vaxandi mæli taka skýra afstöðu með þeim sem tala fyrir grænu 

landi þar sem áherslan er á hreina og ómengaða náttúru fyrir jafnt Íslendinga sem erlenda 

ferðamenn.  Líklegt má telja að lögð verði áhersla í framtíðinni á að nota umhverfisvænar 

og endurvinnanlegar umbúðir auk þess sem notkun þeirra mun verða stillt í hóf.  

Takmarkaðar auðlindir og mengun sem leiðir af framleiðslustarfsemi og flutningum mun 

án efa hafa margvísleg áhrif á framleiðslu og sölu iðnaðarvara og matvæla í framtíðinni.  

Hráefniskostnaður mun trúlega hækka mikið í framtíðinni og mjög mikið í tilviki 

takmarkaðra auðlinda.  Þessi þróun mun kalla á að spara hráefni til dæmis með því að láta 

vöruna endast lengur.  Einsýnt er að mengunartollar, förgunarkostnaður og gjaldtaka fyrir 

losunarheimildir munu koma til sögunar í sívaxandi mæli í framtíðinni í einu eða öðru 

formi.  Þetta getur leitt til kröfu um breytt og dýrari framleiðsluferli sem minnka mengun.  

Framleiðslan verður því dýrari sem kallar á að sparnað í  heildar umbreytingakostnaði og 

hráefnisnotkun með því að láta vöruna endast lengur.  Flutningskostnaður á hráefni og 

fullunninni vöru mun vaxa bæði vegna hærra orkuverðs og einnig trúlega líka vegna 
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mengunartolla.  Þetta kallar á að spara orkukostnað vegna flutninga með því að láta 

vöruna endast lengur, og eins með því að hafa sölustað sem næst heimili og vinnustað 

viðskiptavinanna.   

 

Af ofangreindu leiðir að forsendur skapast fyrir aukinni áherslu á sígildar og vel hannaðar 

gæðavörur sem endast lengur og draga úr hráefnisbruðli og mengun vegna framleiðslu og 

flutnings á markað og til viðskiptavina.  Tvöfalt eða þrefalt lengri ending minnkar 

hráefnisnotkun samsvarandi sem og mengun vegna framleiðsluferilsins og flutnings á 

hráefni og fullunninni vöru á markað og til viðskiptavinarins.  Skipulagsheildir munu sjá 

sér hag í að gera slíkar áherslur að umhverfismarkmiðum sínum til að bæta ímynd sína. 

Dæmi um umhverfislegar áherslur hjá verslunarfyrirtækjum framtíðarinnar gætu verið: 

 Lífrænt ræktaðar matvörur.  Þetta er þegar þekktur lífsstíll hjá umhverfisþenkjandi 

fólki og þeim sem hafa efni á að kaupa slíka vöru  

 Vandaðar vörur endast lengur og með því: 

o Minnkar hráefnisnotkun, orkunotkun og mengun við framleiðslu 

o Minnkar orkukostnað við flutning hráefnis og fullunninnar vöru til 

framleiðslustaðar og til neytenda 

o Minnkar mengun og orkukostnað við förgun 

 Verslun sem næst viðskiptavininum lágmarkar mengun, orkukostnað og 

ferðatatíma vegna verslunar og stuðlar þannig að meiri lífsgæðum 

 Minni notkun umbúða – áhersla á ferskleika t.d. í matvöru sem veldur minni þörf 

á miklum umbúðum 

 

Þannig verði snúið við þeirri þróun sem verið hefur undanfarna áratugi í þá átt að 

iðnaðarvara endist sífellt skemur.  Vönduð vara sem er dýrari í upphafi verður ódýrari 

þegar upp er staðið.  Þessi þróun mun hefjast í verslunum í dýrari kantinum, þar sem 

markhópurinn er líka hvað móttækilegastur fyrir slíkri markaðssetningu.  Dýrari verslanir 

staðsettar sem næst heimilum og vinnustöðum viðskiptavinanna munu ryðja brautina 

varðandi umhverfisvænari neysluvenjur sem svo verður lífsstíll hjá sífellt fleirum.  

Aukinn kostnaður vegna hráefnis, orku og mengunar mun síðan ýta á þessa þróun 

annarsstaðar síðar.   



 26 

2.4.3  Samtekt á áhrifum tækni- og umhverfisþátta  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki eins og vöruhúsið sem hér er til umfjöllunar að fylgjast vel 

með þróun í umhverfis- og tæknimálum.  Vöruhúsið mun þurfa að reiða sig á margvísleg 

upplýsingatæknikerfi, fjarskiptakerfi og samgöngutækni í starfsemi sinni, og mikilvægt er 

að geta nýtt sé þessa tækni til hins ýtrasta til að tryggja hagkvæmni í rekstri, og að halda í 

við keppinautana.  Mögulegt er að breytingar verði í tilhögun samgöngumála í framtíðinni 

sem afleiðing af sífellt hækkandi orkuverði.  Mikilvægt er að bregðast tímanlega við 

slíkum breytingum, sérstaklega ef þær valda breytingum á kaup- eða neysluvenjum. 

Umhverfið og verndun þess er sífellt vaxandi þáttur í samfélagslegri umræðu með sífellt 

aukinni mengun og hækkandi verði á hrávörum og orku. 
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3 Nærumhverfi vöruhússins 

Þættir sem eru í nærumhverfi fyrirtækja og hafa jafnan mest áhrif á dagleg störf 

stjórnenda eru meðal annars viðskiptavinir, birgjar og keppinautar.  Velgengni fyrirtækja 

byggir meðal annars á því hve vel þau geta uppfyllt væntingar viðskiptavina sinna.  Það er 

starf markaðsstjórans að leitast við að uppfylla þessar væntingar og greina hvað það er 

sem veitir viðskiptavinum mesta virðið og ánægjuna.  Starf markaðsstjórans er mikilvægt 

en það þurfa fleiri að leggja hönd á plóg til að uppfylla megi þessar væntingar.  Aðilar 

sem einnig eru mikilvægir þegar langanir viðskiptavina eru uppfylltar eru birgjar, 

keppinautar, dreifingaraðilar og aðrir hagsmunaðilar.  Markaðsstærð, vöxtur, og 

landfræðileg greining fellur einnig undir starf markaðsstjórans ásamt því að greina 

markaðinn í hópa sem hafa mismunandi væntingar til vöru og þjónustu sem fyrirtæki 

bjóða upp á.  Þegar greiningin hefur farið fram velja fyrirtæki sér markhóp sem það vill 

þjóna og staðfærir síðan vöru sína með þeim hætti í hugum viðskiptavina að það uppfylli 

langanir þeirra betur en samkeppnisaðilinn gerir (Kotler o.fl, 2002).        

 

3.1 Birgjar 

Birgjar sjá fyrirtækjum fyrir nauðsynlegum auðlindum eins og kjarnavörum sem fyrirtæki 

bjóða upp á.  Þekkt er þegar fáir birgjar eru á markaðnum og vörur sem þeir bjóða er 

fyrirtækjum nauðsynleg hafa þeir sterka samningsstöðu gagnvart fyrirtækjunum.  Aftur á 

móti þegar fyrirtæki geta valið á milli margra birgja þá er samningsstaða þeirra sterkari.  

Vöruhús eins og hér um ræðir mun geta valið úr þó nokkrum birgjum þegar litið er til 

heildarinnkaupa.  Hvað varðar innkaup á þekktum vörumerkjum sem ætlunin er að verði 

ein af meginstoðum vöruúrvalsins er hins vegar um færri birgja að ræða.  Þar sem að 

birgjar eru mikilvægir hlekkir í virðiskeðjunni til að auka ánægju viðskiptavina verður 

lögð áhersla á að ná traustum samningum við slíka aðila til að tryggja stöðugt framboð 

þekktra merkja.  Vörurof á framboði þekktra vörumerkja til skamms tíma getur leitt til að 

ánægja og virði viðskiptavina dvínar þegar til langs tíma er litið.  Til að tryggja að 

kostnaður vegna vöruinnkaupa sé í lágmarki sem og stöðugt vöruframboði verður leitast 
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við að eiga viðskipti við fáa en trausta birgja sem geta uppfyllt skilyrði sem verða í stefnu 

vöruhússins.  

 

Birgjar sem fyrirtækið mun skipta við verða að mestu erlendir aðilar og þá sérstaklega 

þegar um innkaup á sérvöru eins og fatnaði, sport- og útivistarvörum, gjafavörum og 

skóm er að ræða.  Einnig verða viðskipti við erlenda birgja vegna innkaupa á matvælum 

eins og kaffi, te, belgísku konfekti og frönskum ostum.  Viðskipti við innlenda birgja 

verða vegna innkaupa á víni, ferskvöru eins og ávöxtum, grænmeti, fiski, kjötvörum, 

ýmsum smáréttum á borð við bökur og paté ásamt blómum.  Birgjar á sviði fatnaðar fyrir 

herra og dömur verða fyrirtæki á borð við Hermés, Gucci, Armani, Escada, Cavalli, 

Chanel, Dior, Kenzo, Elegance, Basler, Marc Cain, Gerry Weber, Van Laack, Brioni, 

Pringle og Aquascutum svo fáeinir séu nefndir. Miðað er við að markhópurinn verði frá 

30 ára til 70 ára aldurs sem vill gæðavöru á sanngjörnu verði, verður miðað við gæði í 

milli klassa og há klassa sem höfðar til tiltölulega stórs markhóps.  Þar er um að ræða 

frekar klassíska hönnun heldur en það sem er helst á oddinum í tískunni á hverjum tíma.  

Birgjar vegna innkaupa á skóm og fylgihlutum verða meðal annars Fendi, Jimmy Choo, 

Gina, Gucci, Prada, Louis Vuitton ásamt Bruno Magli og Bally.  Í barnafötum yrðu 

merkjavöru birgjar á borð við Armani, Prada, Dior sem og birgjar með gæðavöru þar sem 

verðum væri stillt í hóf eins og Moschino, Kenzo auk annarra lítt þekktari merkja sem þó 

leggja áherslu á stílhreina gæðavöru.  Varðandi gjafavöru yrðu fyrir valinu framleiðendur 

eins og Lalique, Ercuis, Mangani, Alessandra Carelli, Claire Guest, Bernadaud og La 

Murrina.  Í sportvörum þar sem aðaláherslan er á laxveiðar, golf, hesta og almennan 

útivistarfatnað yrðu aðeins tvö af þekktustu merkjum innan hvers vöruflokks valin.   

 

3.2  Dreifingarleiðir 

Fjölbreytileiki viðskiptavina á mörkuðum hefur farið vaxandi á undanförnum árum.  Áður 

fyrr þurftu framleiðendur vara aðeins að eiga viðskipti við fáa dreifingaaðila til að koma 

vöru sinni á framfæri en horfast nú í augu við að velja úr mörgum dreifileiðum til að 

tryggja hagkvæmustu lausnir (Kotler o.fl, 2002).  Auk þess þurfa framleiðendur nú að 

eiga traust samskipti við þá til að verða ekki útilokaðir frá markaðnum.  Þegar koma á 
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vöru á framfæri er mikilvægt að velja traustustu og hagkvæmustu dreifileiðina svo tryggja 

megi lágmarks kostnað sem og stöðugt aðgengi að vörunni.  Með því að halda verðlagi í 

lágmarki og að ávallt sé vöruframboð eins og best verður á kosið mun vöruhúsið vera í 

beinu sambandi við framleiðendur eins og unnt er sem og leitast við að eiga viðskipti við 

skilvirka og trausta milliliði til að finna hagkvæmustu lausnir til að flytja vöruna.  Mynda 

þarf góð tengsl beint við framleiðendur þannig að lækka megi kostnað og biðtíma eftir 

vöru.  Endurskoðun á dreifileiðum mun fara fram með reglubundnum hætti þannig að 

ávallt sé valin hagkvæmasta leið til að koma vörunni á framfæri.    

 

3.3  Hagsmunaðilar   

Ánægja og vellíðan hagsmunaaðila er ein af grunnforsendum fyrir velgengni fyrirtækja.  

Með hagsmunaðilum fyrirtækja er átt við alla þá sem hafa hagsmuni að gæta og geta haft 

áhrif á hve vel fyrirtækið nær markmiðum sínum.  Velgegni fyrirtækja til langs tíma 

byggir á að bæði sé tekið tillit til hagsmuna eigenda fyrirtækisins og síðast en ekki síst til 

hagsmuna nær umhverfisins.  Huga þarf sérstaklega að ánægju og vellíðan starfsfólks, 

heilsteyptum og traustum samskiptum við birgja, dreifingaraðila og fjármálastofnir.  

Ánægður starfsmaður sem finnur til vellíðunar og trausts í starfi  sinnir starfi sínu af alúð 

og festu sem skilar sér til ánægðari viðskiptavina.  Viðskiptavinir sem fá góða þjónustu 

eru mun líklegri til að koma aftur en þeir sem eru óánægðir með þjónustu sem þeir hafa 

fengið.  Eins og getið var hér að ofan verður lagt áhersla á heilsteypt og góð samskipti við 

fáa birgja sem þjóna vöruhúsinu með þá sérvöru sem boðið verður upp á.  Einnig verður 

val á dreifileiðum vandlega skoðað og lögð verður áhersla á að mynda traust samskipti 

við þá aðila sem viðskipti verða höfð við.  Vöruhúsið mun í hvívetna leitast við að sýna 

ábyrga hegðun til að öðlast trúverðugleika allra hagsmunaaðila þar á meðal 

fjármálastofnana.  Fjármálastofnanir  sem lána fé sitt til stórra fjárfestingaverkefna er í 

hópi hagsmunaaðila fyrirtækisins sem mun leggja áherslu á gott orðspor og að vera 

traustsins vert. 
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3.4 Markaðurinn 

Markaðinn er viðfangsefni þessa kafla.  Fjallað er um smásöluverslun og þróun hennar á 

Íslandi, og síðan val á markhópum og staðfærslu. 

 

3.4.1 Smásöluverslun og þróun hennar.  

Samkvæmt skýrslu um verslun á höfuðborgarsvæðinu sem unnin er af þróunarsviði 

Reykjavíkurborgar árið 2001 þá er staða miðborgar afar jákvæð að teknu tilliti til 

verslunarkjarna á borð við Kringlu og Smáralind.  Breytingar sem hafa átt sér stað á 

síðustu árum í verslun á höfuðborgarsvæðinu hefur þróast með þeim hætti að verslun 

hefur verið að færast úr miðborginni í úthverfin þar sem að íbúafjölgunin hefur verið 

einna mest.  Skýringar á aukningu verslunar utan miðborgar er einnig að finna í fyrsta 

aðalskipulagi Reykjavíkur, þar sem að mörkuð er stefna í miðborgar- og verslunarmálum.  

Í skýrslunni um skipulagið voru vaxtamöguleikar verslunar miðborgarinnar taldir vera 

það takmarkandi aðallega vegna lóðaskorts að nauðsynlegt væri að færa verslun og 

viðskipti í hverfi utan miðborgar.  Kringlumýrin varð fyrir valinu sem næsti 

verslunarkjarni en samhliða því myndaðist verslunarrými við Ármúla, Síðumúla og 

Skeifu.  Í skipulaginu var einnig gert ráð fyrir að byggja verslunarkjarna í Mjóddinni til 

að þjóna væntanlegri byggð í Breiðholtshverfunum.  Fleiri úthverfi byggðust upp á 

þessum tíma og má í því sambandi nefna Grafarvog.  Miðpunktur grafarvogsbúa er 

verslunarkjarninn Spöngin en hún þjónar um það bil 18 þúsund manna byggðarkjarna.  Sú 

þróun sem átt hefur sér stað á undanförnum árum hefur ekki einungis verið í þá átt að 

verslun hafi færst í úthverfin heldur hefur þétting verslunarkjarna einnig átt sér stað.    

Jafnframt því að verslanir hafa farið stækkandi og þær flust í úthverfin þá hefur 

hverfisverslunum sem selja matvöru, þekktar sem „kaupmaðurinn á horninu―, farið 

fækkandi og svo gæti farið að þær líði algerlega undir lok .  Til að mynda voru 

matvöruverslanir árið 1981 um 127 en árið 2001 voru þær 85.  Sérverslanir á hinn bóginn, 

sérstaklega þær sem selja rýmisfrekar vörur á borð við húsgögn og þess háttar vörur, eru 

nú dreifðar um allt höfuðborgarsvæðið þó hlutfallsleg velta einstakra hverfa sé meiri en 

annarra.  Þess ber þó að geta að fjöldi verslana og veitingastaða er hvergi meiri en í 

miðborginni.  Og samkvæmt könnun sem unnin var af Gallup síðla árs 2001 kemur fram 
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að miðborgin hefur vinninginn gagnvart Kringlu og Smáralind þegar litið er til tíðni 

heimsókna, fjölbreyttra erinda og jákvæðs viðhorfs.    

 

Með þéttingu byggðar vegna hækkandi lóðarverðs er þekkt um víðan heim mikilvægi 

þess að styrkja innviði miðborganna þar sem verslun á slíkum stöðum hefur liðið fyrir 

uppbyggingu stærri verslanna í úthverfum margra borga.  Nýjasta skipulagstilllaga 

Reykjavíkurborgar fyrir árin 2001 – 2024 er áherslan á að helstu verslunar- og 

þjónustusvæði landsins verði við Hamrahlíð og nærliggjandi hverfi ásamt styrkingu á 

miðborginni (Bjarni Reynarsson, 2001).  Sú viðskiptahugmynd sem fjallað er um í þessu 

verkefni, það er uppbygging stórs vöruhúss í miðborg Reykjavíkur, gæti verið lausnin á 

þessum nýju áherslum um uppbyggingu verslunar í miðborginni. 

.      

3.4.2 Val á markhópum og staðfærsla  

Fyrirtæki á smásölumarkaði geta ýmist sinnt ákveðnum skilgreindum markhóp eða farið 

þá leið að þjóna heildinni, það er að þjóna flestum eða öllum markhópum. Viðskiptavinir 

eru mismunandi hvað varðar þarfir, langanir, kaupgetu, staðsetningu og kauphegðun.  Þar 

sem að viðskiptavinir hafa misjafnar þarfir og langanir þá getur reynst erfitt að þjóna 

öllum.  Auk þess að vera skynsamlegast, þá er hægt að nýta sér þessa þætti til að 

skilgreina ákveðinn hóp eða hópa sem óska eftir ákveðnum vörum og þjónustu ýmist að 

teknu tilliti til verðs eða gæða.  Til að ná sem bestum árangri geta fyrirtæki með 

stefnumarkandi hætti valið að skilgreina markhópinn sem það ætlar að þjóna, og það 

betur en samkeppnisaðilinn gerir, eftir markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu.   

Með markaðshlutun er átt við að heildinni, það eru öllum neytendum sem hafa 

mismunandi þarfir og langanir, er skipt niður í einsleitari hópa. Hópar þessir hafa 

svipaðar væntingar til vöru og þjónustu ásamt því að bregðast við með svipuðum hætti 

við áreiti frá auglýsingamarkaði.  Fyrirtæki geta valið úr mismunandi leiðum við að hluta 

upp markaðinn og ber þar helst að nefna landfræðilega og lýðfræðilega þætti, þætti sem 

snúa að einstaklings einkennum og kauphegðun.  Þegar markaðnum er skipt eftir 

landfræðilegum þáttum er tekið tillit til byggðakjarna, stærð þeirra og þéttleika.  Með 

lýðfræðilegri greiningu er meðal annars tekið tillit til aldurs, kyns, tekna, menntunar og 

mismunandi þarfa.  Varðandi skiptingu eftir einstaklings einkennum ber helst að nefna 
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lífstíl og félagslega stöðu einstaklinga í þjóðfélaginu.  Síðast en ekki síst er kauphegðunar 

tengdir þættir sem taka má tillit við markaðshlutunina.  En með þeim er átt við að 

neytendum er þá skipt upp í hópa eftir viðhorfi, þekkingu þeirra á markaðnum, 

mismunandi tilefnum eins og þjóðhátíðardögum, konu- eða bóndadegi en einnig eftir 

notkunarmöguleikum neytandans.  Einnig er hægt að skipta eftir tryggð neytenda til 

ákveðinnar vöru og þjónustu sem og vitneskju þeirra um vörur sem eru á boðstólnum.  

Fyrirtæki geta kosið að velja einn af þessum þáttum við markaðshlutun sína eða að velja 

bland af öllum þáttunum, en teljast myndi skynsamlegast að velja bland af öllum 

þáttunum (Kotler o.fl, 2002).   

 

Þegar fyrirtæki hefur skilgreint mismunandi markhópa þarf að vega og meta hvort 

aðgengi að áhugaverðum markhóp sé gott, hvort hópurinn sé nægjanlega stór til að þjóna 

honum og mögulegum vexti hans.  Möguleikar á markaðshlutdeild fyrirtækisins og hve 

markhópurinn er arðbær eru þættir sem einnig þarf að taka tillit til.  Það sem einnig ber að 

huga að þegar valinn er einn eða fleiri markhópur er geta fyrirtækisins til að þjóna honum 

með þá vöru og þjónustu sem hann sækist eftir.  Fyrirtæki þurfa að búa yfir þekkingu og 

áhuga á markaðnum bæði þegar litið er til vöru- og þjónustuþekkingar og á væntingum 

viðskiptavina sinna.  Slík þekking fæst aðeins með mikilli vinnu og markaðsrannsóknum 

á markaðnum, en fleira kemur til og þar á meðal er góður mannauður og fjármagn. 

 

Fyrirtæki sem skipta upp markaðnum þurfa að spyrja sig hvernig þau muni geta þjónað 

viðskiptavinunum betur með því að aðgreina sig umfram það sem samkeppnisaðilarnir 

gera.  Með staðfærslu er átt við að fyrirtæki koma skilaboðum um aðgreiningu á framfæri 

með skýrum hætti til neytenda fyrir hvað þau standa.  Eftir að fyrirtæki hafa greint og 

valið sér markhóp þarf að koma skilaboðum til viðskiptavina með skýrum og 

skilmerkilegum hætti á framfæri.  Til að öðlast samkeppnisyfirburði þurfa fyrirtæki að 

aðgreina sig ýmist vegna verðlags eða vegna þess að það bíður upp á meiri gæðavöru sem 

réttlætir hærra vöruverð.  Hægt er að velja um mismunandi leiðir við aðgreiningu svo sem 

vöru-, þjónustu-, mannauðs- og ímyndaraðgreiningu.  Vöruaðgreining getur ýmist verið 

mikil eða lítil.  Sambærilegar vörur sem eru líkar í formi og gæðum hafa lítinn möguleika 

á aðgreiningu og eru oft fleiri en eitt fyrirtæki sem eiga viðskipti með slíkar vörur.  En 
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einnig geta fyrirtæki boðið upp á vöru sem samkeppnisaðilar versla ekki með og þannig 

haft þá sérstöðu sem til þarf varðandi vöruaðgreiningu (Kotler o.fl, 2002).  

 

Með þjónustuaðgreiningu geta fyrirtæki sett staðla um það hvernig hægt er að uppfylla 

væntingar valins markhóps og þegar því er viðkomið að veita hærra þjónustustig en 

viðskiptavinurinn væntir (Zeithaml & Bitner, 2003).  Staðlar í formi loforða sem fyrirtæki 

leggja sig fram um að standa við til að mynda þegar fyrirtæki auglýsa í miðlum að þá sé 

sagt satt og rétt frá eiginleikum vöru eða þjónustu sem auglýst er.  Með innri loforðum 

þarf að tryggja að viðskiptavinir skynji þá þjónustu sem boðið er upp á og þannig megi 

réttlæta hærra vöruverð.  Einnig varðandi innri loforð, það er þegar viðskiptavinur sem á 

samskipti við starfsfólk, að þá megi þeir treysta á þekkingu og hæfni starfsfólksins og að 

staðið sé við gefin loforð (Kotler o.fl, 2002).  

 

Starfsmenn sem veita þjónustu í fyrirtækjum eru í augum viðskiptavinarins í raun 

þjónustan, fyrirtækið og vörumerkið og til að ná samkeppnisyfirburðum er mikilvægt að 

stjórnendur líti á mannauðinn sem viðskiptavin númer eitt (Zeithaml & Bitner, 2003).  

Þegar fyrirtæki leggja áherslu á vellíðan starfsfólksins og umbuna þeim fyrir vel unnin 

störf þá má leiða líkum að því að það skili sér til ánægðari og sælli viðskiptavina.     

 

Ímyndaaðgreining er fjórði og síðasti þátturinn sem skilgreinir hvernig fyrirtæki geta 

aðgreint sig frá samkeppnisaðilum.  Það er vandasamt verk og krefst vinnu og 

sköpunargáfu að skapa þá ímynd sem sóst er eftir.  Það er þó hægt að gera með því að 

skapa og ýta undir andrúmsloft þar sem fyrirtækjamenningin er neytendadrifin.  Val á 

innréttingum hjálpa einnig við að vekja upp ákveðnar tilfinningar hjá viðskiptavinum sem 

og vöruúrvalið.  Tónlist, lýsing og ytri arkitektúr er allt þættir sem einnig hjálpa til við að 

búa til réttu ímyndina (Kotler o.fl, 2002).   

 

Viðskiptahugmyndin sem hér um ræðir kallar á markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu.  Landfræðilega mun vöruhúsið velja markhóp sem býr á Reykjavíkursvæðinu 

með áherslu á svæðið vestan Kringlumýrarbrautar.  Lýðfræði er einnig þáttur sem stuðst 

verður við og mun aldursdreifingin sem inniheldur konur sem og karla vera frá 30 ára til 
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70 ára aldurs.  Varðandi skiptingu eftir einstaklings einkennum ber helst að nefna lífstíl 

og félagslega stöðu einstaklinga í þjóðfélaginu.  Fyrirtækið mun leitast við að hanna 

þjónustu og bjóða fram vörur sem þjóna millistétt og þeim tekjuhæstu.  Vörur sem valin 

markhópur kaupir lýsir lífstíl þess hóps.  Því mun lífstíl einstaklinga vera gefin sérstakur 

gaumur þar sem að lífstíll hefur veruleg áhrif á hvaða vörur einstaklingar vilja kaupa.  

Hegðunartengd markaðshlutun skiptir neytendum í hópa sem byggja á vörumerkjavitund, 

almennri þekkingu þeirra á vöru og þjónustu, viðhorfum þeirra og notkunarmöguleikum 

það er að segja hve mikil not hefur viðskiptavinurinn af vörunni og síðast en ekki síst 

tryggð þeirra við ákveðin vörumerki (Kotler o.fl, 2002).  Tekið verður sérstaklega tillit til 

þessara þátta.   

 

Viðskiptavinir velja venjulega vörur og þjónustu sem gefur þeim mesta virðið.  Með það 

að leiðarljósi verður leitast við að staðfæra vörur og þjónustu sem í boði verða samkvæmt 

skilgreiningunni meira fyrir meira og meira fyrir sama.  Með meira fyrir meira er átt við 

að sú vara og þjónusta sem í boði er er hágæðavara og verðlögð samkvæmt því.  Hins 

vegar með meira fyrir sama er átt við að þá er boðin sambærileg vara og 

samkeppnisaðilar skipta með en nú er hún boðin á lægra verði (Kotler o.fl, 2002).  

Fyrirtækið mun stunda viðskipti bæði með vörur sem hafa mikil séreinkenni en einnig 

mun verða á boðstólnum vara sem önnur sambærileg fyrirtæki versla með en hún verður 

boðin á lægra verði en samkeppnisaðilinn getur boðið.  

 

3.5 Viðskiptavinurinn 

Viðskiptavinurinn er viðfangsefni þessa kafla.  Fjallað er um einkenni kaupenda og 

kaupferlið. 

3.5.1 Einkenni kaupenda 

Neytendamarkaður hefur á undanförnum árum tekið verulegum stakkaskiptum 

sérstaklega þegar litið er til stærðar hans.  Seljendur höfðu mun betra aðgengi að 

kaupendum og áttu því auðveldara með að skynja hvaða vörur og þjónustu markaðurinn 

sóttist eftir.  Með stækkun markaðar hefur aukinn fjölbreytileiki litið dagsins ljós og 
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þannig haft gríðarleg áhrif á hvernig seljendur vöru og þjónustu ná til og skynja langanir 

viðskiptavinanna.  Fjölbreytileiki neytenda er nær óþrjótandi þar sem aldur, tekjur, 

menntun, smekkur, auk margra annarra þátta skilja þá að.  Fyrirtæki sem er 

markaðsmiðað og vill sinna markhóp sínum vel og betur en samkeppnisaðilinn gerir 

verður að greina kauphegðun neytenda. Mikilvægt er að hafa þekkingu og skilning á 

markaðnum sem á að sækja inn á þannig að markaðsstarfið verði unnið með markvissum 

og skipulegum hætti.  Fyrirtæki eyða í dag töluverðum tíma og fjármagni í 

markaðsrannsóknir til að finna út hvað það er sem örvar neytendur til kaupa.  Ein leið til 

að öðlast skilning á kaupendum og ná samkeppnisyfirburðum er að greina tengslin á milli 

þess sem örvar viðskiptavininn og þess sem fær hann til að bregðast við örvuninni.  

Fyrirtæki nota ýmsar leiðir til að ná til skilningarvita neytenda og ber þar helst að nefna 

vöruna sjálfa, verð hennar og eða þjónustunnar sem veita á, vettvanginn þar sem varan 

eða þjónustan er boðin til kaups og síðast en ekki síst kynningarstarfið það er hvernig best 

verður náð til valins markhóps.  Aðrir þætti hafa einnig áhrif á neytendur áður en kaup 

eiga sér stað og ber þar helst að nefna efnahagslega-, tæknilega-, stjórnmálalega- og 

menningarlega þætti. Erfitt getur reynst að greina hvað það er nákvæmlega sem gerist 

innra með kaupendum frá því að örvun á skilningarvit hans á sér stað og viðbragða hans 

við örvuninni.  Fyrirtæki geta nýtt sér það sem kallast kauphegðunarlíkan þannig að unnt 

sé að greina hvað það er sem umbreytir örvun kaupenda yfir í viðbrögð.  Kauphegðun er 

best lýst með einkennum kaupenda en þau lýsa því hvernig kaupendur taka á móti og 

bregðast við áreitinu og hvernig kaupferlið sjálft fer fram.  Með einkennum kaupenda er 

átt við fjóra þætti sem ber að taka tillit til.  Fyrst er að nefna menningu en hún er 

grundavallar ákvörðunarvaldur þegar litið er til kauphegðunar, félagslegir þættir eru 

einnig mikilvægir og þurfa skoðunar við, það er hverjir eru helstu viðmiðunarhóparnir, 

persónuleg einkenni svo sem aldurskeið, efnahagur eða lífstíll lýsir einnig 

kauphegðuninni og fjórði og síðasti þátturinn sem hefur áhrif á kauphegðun er 

sálfræðilegir þættir eins og skynjun, hvatning og viðhorf.  Ákvörðun um kaupferlið sjálft 

sem einnig hefur áhrif á kauphegðun getur verið misflókin og getur verið háð fleirum en 

einum aðila (Kotler o.fl, 2002). 
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Áhrifaþættirnir fjórir sem hafa hvað mestu áhrifin á kauphegðun neytenda eru menning, 

félagslegir, persónulegir og sálfræðilegir þættir.  Eitt af viðfangsefnum fyrirtækja sem 

mögulegt er að greina og hafa áhrif á er menning.  Menning skipar stóran sess og er einn 

af grunnþáttunum sem þarf að skilja þegar kauphegðun neytenda er metinn.  Menning er 

lærð hegðun sem skipta má í tvo megin þætti.  Annars vegar meninngarlegan þátt sem 

erfitt er að hafa áhrif þar sem að hann er samofinn trú, siðum og venjum og hinsvegar 

þætti eins og tísku og tónlistarsmekk einstaklinga sem markaðsfólk getur skynjað og haft 

áhrif á til að greina ný tækifæri eða ógnanir á markaðnum.  Innan hvers menningarlegs 

samfélags er undirmenning þar sem hægt er að skipta einstaklingum í hópa eftir stöðu 

þeirra, lífsreynslu og aðstæðum.  Að greina einkenni mismunandi undirmenningar gerir 

fyrirtækjum kleift að klæðskerasauma vörur og þjónustu fyrir ákveðinn skilgreindan 

markhóp (Kotler o.fl,2002).   

 

Félagsleg staða einstaklinga er mismunandi innan hvers samfélags.  Þó að flest samfélög 

hafi stéttaskiptingu að einhverju leiti þá er hún oft ærið mismunandi.  Til að mynda er 

minni skil á milli ríkra og fátækra í Japan og á Norðurlöndunum en hjá öðrum þróuðum 

samfélögum.  Flest þróuð samfélög hafa svo kallaða demantslagaða stéttaskiptingu það er 

fáir á toppnum og flestir í miðjunni.  Á vesturlöndum sýna stéttir sem eru neðarlega á 

skalanum kauphegðun svipaða og hjá hástéttinni.  Á meðan aðrar þjóðir tengja frekar 

kauphegðun og stétt saman.  Á milli landa er á hinn bóginn kauphegðun efri stétta líkari 

hverri annarri fremur en kauphegðun eigin þjóðar.  Með aukinni alþjóðavæðingu er 

kauphegðun farin að verða sífellt líkari milli landa, og rannsóknir hafa sýnt að hægt er að 

ná fram aukinni skilvirkni í markaðssetningu með því að auðkenna markhóp eftir lífsstíl 

(Taylor, 2008). 

Verulegur ávinningur getur skapast fyrir fyrirtæki af þessari hegðun efri stétta þegar um 

lúxus vörur er að ræða.  Félagslegir þættir í umhverfinu eins og viðmiðunarhópar, 

fjölskylda og staða innan samfélagsins móta og hafa sterk áhrif á kauphegðun neytenda.  

Viðmiðunarhópar eru fyrirmyndir og hafa gjarnan mikil áhrif á kauphegðun neytenda.  

Áhrif viðmiðunarhópana geta verið það mikil að þeir ráði úrslitum um hvort vara er keypt 

og hvaða vörur eru keyptar (Kotler o.fl, 2002).    
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Fjölskyldan hvort heldur er verið að tala um fjölskylduna sem einstaklingur ólst upp hjá 

eða þá sem hann hefur stofnað til sjálfur hefur mikil áhrif á kauphegðunina.  Áhrifa frá 

stórfjölskyldunni gætir að teknu tilliti til þess umhverfis sem einstaklingurinn ólst upp við 

svo sem efnahagslegu og pólitísku umhverfi ásamt vegsemd og virðingu.  Þó er það 

væntanlega fjölskyldan sem viðkomandi hefur sjálfur stofnað til sem leikur stærsta 

hlutverkið þegar hann verður á annað borð fyrir áhrifum frá fjölskyldunni.  Makar sjá í 

flestum tilfellum í sameiningu um stærri innkaup.  En þegar litið er til fyrri tíma og fram 

til dagsins í dag þá er það þannig í flestum samfélögum að konan sér um innkaupin 

sérstaklega þau innkaup sem snúa að heimilinu eins og matvöru og fatnaði.  Margir geta 

hins vegar komið að og eða haft áhrif á hvaða vörur eru keyptar inn til heimilisins.  Þeir 

sem helst koma að innkaupunum er upphafsmaðurinn sjálfur það er sá sem fær hugmynd 

að kaupum, áhrifavaldurinn það er sá sem lýsir skoðun sinni og tekið er mark á, sá sem 

tekur endanlega ákvörðun um kaup og kallast ákvarðandi kemur einnig við sögu, 

kaupandinn er sá aðili sem framkvæmir kaupin og að síðustu notandinn en hann er sá sem 

að nýtir sér vöruna eða þjónustuna (Kotler o.fl, 2002).   

 

Þar sem að svo margir geta haft áhrif á kaupandann eða koma við sögu þegar kaup eiga 

sér stað má skilgreina hlutverk og stöðu viðkomandi innan hvers hóps.  Í flestum 

samfélögum hafa einstaklingar hlutverki að gegna.  Fólk velur oft á tíðum vöru og 

þjónustu sem lýsir stöðu þeirra innan samélagsins.  Hlutverkin geta verið mismunandi 

eftir því hvort litið er til fjölskyldunnar, starfsvettvangsins eða vinanna.  Hlutverk sem í 

geta falist að vera foreldri, dóttir, eiginmaður, stjórnunarstaða innan fyrirtækis eða 

embættisstaða.  Markaðsfólk þarf einnig að huga að persónulegum þáttum þegar 

áhrifavaldar á kauphegðun eru skoðaðir.  Persónulegi þátturinn er þriðji þátturinn af 

fjórum í kauphegðunarferlinu og er þá helst tekið tillit mismunandi lífaldurs, mismunandi 

lífaldurskeiða, efnahagsstöðu, starfsvettvangs, lífstíls og persónulegra einkenna (Kotler 

o.fl, 2002). 

 

Aldur er þáttur sem þarf að taka sérstakt tillit til þegar kauphegðun einstaklinga er tekin 

til skoðunnar.  Markaðssetja þarf vörur og þjónustu með mismunandi hætti eftir því hvort 

er verið að koma vöru á framfæri sem skal höfða til ungs fólks eða þeirra sem komnir eru 
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af léttasta skeiði.  Sífellt fer stækkandi sá hópur neytenda sem leitast við að fullnægja 

kröfum um lífsgæði í sinni víðustu mynd og þróun sjálfsins (e. self actualization) með 

kaupum á vöru og þjónustu.  Þeir vilja sjá gildi sín í þeim vörum og þjónustu sem þeir 

kaupa (Mitchell, 1998). 

Þarfir og langanir einstaklinga eru breytilegar eftir því á hvaða aldurskeiði þeir eru.  

Kauphegðun einstaklinga mótast og þroskast eftir því sem aldurinn færist yfir sem og 

smekkur og áhugi fyrir mismunandi vörukaupum.  Kröfur um fullnægingu sjálfsins (e. 

self actualization) verða sífellt meira áberandi í kauphegðun neytenda.  Sú þróun sem átt 

hefur sér stað um fullnægju sjálfsins hefur orðið meira áberandi með meiri velmegun og 

er mest áberandi hjá neytendum sem komnir eru fram yfir miðjan aldur.  Þessi fylgir að 

við kaup á vörum og þjónustu er ekki litið einungis á eiginleika vörunnar sem slíkrar, 

heldur spila nú einnig inn sjónarmið tengd ýmiskonar persónulegum markmiðum og 

gildum (Wolfe & Sisodia, 2003).  Þó að kauphegðun einstaklinga sé í flestum tilfellum 

bundið lífaldurskeiðum þá er það ekki alltaf svo, heldur getur hún einnig tengst því sem 

tekið er þátt í hverju sinni.    

 

Fyrirtæki sem eru markaðsdrifin geta einnig haft áhrif á kauphegðun með því að 

markaðsetja vörur að teknu tilliti til atvinnu einstaklinga eða efnahags þeirra.  

Mismunandi atvinnuvegir kalla á þörf fyrir mismunandi einkennisklæðnað, til að mynda 

er fremur þörf fyrir dragtir og jakkaföt innan bankageirans en í verslun og iðnaði.  

Efnahagur er einnig þáttur sem markaðsfólk þarf að hafa í huga þegar kaup einstaklinga 

eru skoðuð.  Þegar niðursveiflu tímabil ganga yfir þá hafa þau oft áhrif á hvaða vörur eru 

keyptar og það dregur úr sölu, því má endurskoða með hvaða hætti vörum er komið á 

framfæri, sem og að endurskoða verðlag þeirra.  Lífstíll er einn af mikilvægustu þáttunum 

þegar kemur að mati á kauphegðun einstaklinga.  Lífstíll getur verið mjög mismunandi 

jafnvel innan sömu menningarheima.  Það er að segja einstaklingar sem falla undir sömu 

undirmenningu og hafa sambærilega félagslega stöðu innan síns hóps geta lifað mjög 

mismunandi líferni.  Tveir einstaklingar sem báðir sinna háttsettum stjórnunarstörfum í 

fyrirtæki geta haft mjög ólíkan lífstíl.  Annar er umhverfislega sinnaður og neytir aðeins 

lífræns heilsufæðis auk þess sem hann flokkar allann sinn úrgang á meðan hinn er meira 

fyrir veraldleg gæði og vill njóta listisemda lífsins og þess sem það hefur upp á að bjóða í 
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dag.  Mikilvægt er að fylgjast vel með kauphegðun og lífsstíl neytenda.  Þróun í 

kauphegðun og lífsstíl hefur til dæmis breytt viðhorfi kaupenda til dýrari vörumerkja og 

þannig stækkað markaðinn fyrir slíkar vörur.  Stærri hópur neytenda er farinn að sýna 

slíkum varningi áhuga, skynja hann á annan hátt en áður, og tengja hann einhverjum 

ááþreifanlegum ávinningi.  Framleiðendur dýrari vörumerkja eru þannig farnir að stíla inn 

á stærri markhóp með því að bjóða vörur sínar á víðara verðbili og koma þannig til móts 

við kaupgetu stærri markhóps (Allsopp, 2005).  Persónuleiki eða sjálfið er trú manna á 

eigið ágæti og hvernig það metur við sjálft sig það sem það hefur fram að færa.  Á meðan 

sumir hafa jákvæða sjálfsímynd þá eru aðrir sem hafa fremur neikvæða sýn á eigið sjálf 

og reyna þá þeir hinu sömu að bæta ímynd sína með því að kaupa ákveðna vöru eða 

þjónustu.  Neytendur nota vörur og neyslu til að undirstrika persónuleika sinn og aðgreina 

sig frá öðrum (Tian, Bearden & Hunter, 2001). 

  

Fjórði og síðasti þátturinn sem skýrir hvað það er sem hefur áhrif á hvaða kaup verða fyrir 

valinu eru sálfræði tengdir.  Sálfræðilegir þættir sem þarf að skoða við mat á kauphegðun 

eru hvatning, skynjun, lærdómur, skoðanir og gildismat.  Tvær af þekktustu kenningum 

sem settar hafa verið fram og eru talsvert ólíkar í framsetningu, eru kenningar Sigmund 

Freud og Abraham Maslow.  Freud telur að hegðun fólks sé að mestu ómeðvituð og því 

viti það afar lítið um hvað það er sem hvetur það áfram.  Kenning Maslows gengur hins 

vegar út á að þegar fólk hafi uppfyllt eitt þarfastig sitt með til að mynda öryggisþörfum þá 

sé hvatning til að komast upp á næsta stig það er að finna fyrir ást og umhyggju og svo 

koll af kolli.  Hvernig svo sem þessar kenningar eru túlkaðar og þær nýttar til 

markaðssetninga þá má gera ráð fyrir að flestir hafi langanir að einhverju tagi.  Langanir 

eða metnað sem hvetur þá til að útvíkka þekkingu og hæfileika sína rétt eins og 

íþróttamaður sem keppist við að bæta getu sína og hæfileika innan sinnar íþróttagreinar.  

Skynjun er ferli sem tekur við eftir að einstaklingur finnur fyrir hvatningu til ákveðinna 

verka.  Með skynjun er átt við hvernig fólk bregst við hinum ýmsu áreitum úr 

umhverfinu.  Þar sem að fólk bregst við með misjöfnum hætti við áreiti úr umhverfinu er 

mögulegt að skilgreina skynjun í þrjá þætti.  Það er valin áreiti, rangtúlkuð áreiti og 

lokaval áreita.  Valin áreiti en með því er átt við að einstaklingar hafi tilhneygingu til að 

flokka út mest af því áreiti sem að þeim er beint.  Fólk hefur þá tilhneygingu að aðlaga 
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upplýsingar að eigin sannfæringu.  Til að komast hjá því að neytendur rangtúlki það áreiti 

sem það verður fyrir er það hlutverk seljandans að skilja hugarfar viðskiptavina eins og 

hægt er.  Lokaval áreita en með því er átt við að neytendur halda aðeins eftir upplýsingum 

sem styðja skoðanir þess og gildismat (Kotler o.fl, 2002). 

 

Varðandi sálfræðilega þætti ber einnig að taka til athugunar lærdómskenningar.  Hagnýt 

not af lærdómskenningum fyrir markaðsfólk er að geta notað og byggt upp eftirspurn eftir 

vöru með því að tengja hana við ákveðna drifkrafta.  Með breytingu í hegðun einstaklinga 

sem verður til vegna fenginnar reynslu getur markaðsfólk notað lærdómskenninguna til 

þess að fá fólk til að kaupa vörur með því að tengja vöruna við eitthvað sem er 

eftirsóknarvert eða hefur reynst vel.  Fjórði og jafnframt síðasti þátturinn innnan 

sálfræðitengdra þátta eru skoðanir og gildismat.  Skoðanir eru lýsing á ákveðnum 

hugmyndum sem einstaklingar gera sér.  Áhugavert getur verið fyrir markaðsfólk að 

skilja hvernig fólk myndar sér skoðun á vörum og þjónustu þar sem að þessháttar 

skoðanir geta haft áhrif á kauphegðunina.  Fólk hefur sterkt gildismat og tekur afstöðu til 

nánast flestra hluta.  Dæmi um slíkt er afstaða til trúmála, stjórnmála, fatnaðar, tónlistar 

og matvæla.  Gildismati einstaklinga er erfitt að breyta og því ættu fyrirtæki fremur að 

reyna aðlaga vörur sem það býður að gildismati neytenda heldur en að reyna að breyta 

afstöðu þeirra (Kotler o.fl, 2002). 

 

3.5.2 Kaupferlið 

Þegar fyrirtæki nýta sér kauphegðunarlíkanið sem lýst hefur verið þá gerir það þeim ekki 

einungis kleift að greina einkenni kaupenda sem hafa áhrif á kauphegðunina heldur einnig 

kaupferlið.  Eins og áður sagði er erfitt að greina nákvæmlega hvað gerist innra með 

kaupendum þegar örvun á skilningarvit neytenda eiga sér stað og viðbragða sem þeir sýna 

við örvuninni. Það getur þó verið gagnlegt fyrir markaðsfólk að læra að þekkja einkenni 

kauphegðunar og kaupferlið sjálft svo auðveldara sé að klæðskerasauma vörur og 

þjónustu að völdum markhóp.  Viðbrögð sem neytendur sýna við örvunina verða gerð skil 

með skilgreiningu á kaupferlinu.  Kaupferlið skiptist í þrjá meginþætti það er tegundir 

ákvarðana sem neytendur standa frammi fyrir vegna vörukaupa, helstu skrefin í 

kaupferlinu og ferlið sem neytendur læra við kaup á nýjum vörum.  
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Það fer eftir tegund ákvarðana sem þarf að taka hvað auðvelt er að meta vörur og 

þjónustu.  Kaupferlið sem getur verið misflókið má skipta í flókin kaup, meðal flókin 

kaup og vanakaup.  Flókin kaup en þá er átt við meðal annars kaup á vörum þar sem 

mikill munur er á milli merkja, varan er sjaldan keypt og hún er dýr.  Flókin kaup geta 

verið kaup á bílum, tölvum eða ískápum.  Vörukaup sem sjaldan eiga sér stað og eru 

flókin kalla á þátttöku neytenda sem við skoðun lærir að þekkja mismunandi kosti og 

eiginleika vöru áður en hann tekur endanlega afstöðu til kaupa.  Þekking neytandans á 

vörunni getur hins vegar verið ábótavant og því er mikilvægt að starfsfólk upplýsi 

viðskiptavini um gæði og  eiginleika vörunnar.  Meðal flókin kaup eru sjaldgæf kaup, þau 

eru dýr en ekki er auðvelt að greina mun á milli vörumerkja sem boðið er upp á á 

markaðnum.  Að tryggja jákvætt orðspor og jákvæð eftirkaupaáhrif vörunnar getur 

markaðsfólk fylgt því eftir við neytendur að þeir hafi valið rétt.  Vanakaup eru vörukaup 

sem eru ódýr og neytendur hafa litlar eða engar skoðanir á vörumerkjum innan 

vöruflokksins.  Þegar um ódýrar vörur er að ræða þá nær markaðsfólk oft til viðskiptavina 

með kynningarstarfi og verði hennar (Kotler o.fl, 2002).   

 

Neytendur ganga í gegnum fimm stig áður en ákvörðun um kaup eru tekin.  Þessi stig eru 

þarfagreining, upplýsingaleit, mat á möguleikum, kaupákvörðun og eftirkaupaáhrif.  

Þarfagreining er upphaf kaupferlis en þá skynja einstaklingar þörf eða löngun í ákveðna 

vöru.  Þörfin getur ýmist verið sprottin innan frá eða frá ytra umhverfinu.  Þörf fyrir að 

svala þorsta eða hungri er dæmi um þegar þörfin kemur innan frá en aftur á móti er 

löngun í fallegan bíl sem rennir hjá eða lykt af nýbökuðu brauði dæmi um ytri áhrif.  

Misgott aðgengi er að vörum og þjónustu sem og vitneskja neytenda um þær.  Þegar 

neytendur finna hjá sér þörf fyrir ákveðna vöru sem ekki er gott aðgengi að hefst 

upplýsingaleit en hún hjálpar neytendum við að ákveða hvaða merki eru fýsilegir kostir.  

Hægt er að fá upplýsingar eftir mismunandi leiðum og ber þar fyrst að nefna persónuleg 

tengsl sem eru í nær umhverfi einstaklinga og hafa hvað mest áhrif á þá en það er 

fjölskyldan, vinir og nágrannar, í gegnum viðskiptaumhverfið þar sem veittar eru bestu 

upplýsingarnar um gæði og eiginleika vöru en það er með auglýsingum, á vefsíðum 

fyrirtækja eða frá sölufólki en einnig fást upplýsingar með fenginni reynslu við að nota 
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ákveðna vöru og þjónustu.  Eftir að nægra upplýsinga hefur verið aflað hefst mat á 

valkostum.  Það getur bæði verið háð einstaklingum og  fjárhagsstöðu þeirra hvernig mat 

á valkostum fer fram.  Stundum meta kaupendur valkosti eftir nákvæmum útreikningum 

og rökhugsun en á öðrum tímum velja þeir eftir innsæi sínu og kaupgetu.  Eftir að matið 

hefur farið fram hefst undirbúningur að kaupum.  Það er tvennt sem getur komið til og 

haft áhrif á neytandann áður en ákvörðun um kaup eru tekin.  Annars vegar viðhorf 

annarra og hins vegar óvæntir atburðir.  Viðhorf annarra ræðst af að hvað miklu leyti 

viðhorfið hefur á kaupandann og að hve miklu leyti hann vill uppfylla viðhorfið.  

Neytendur byggja upp væntingar gagnvart vörum sem það hefur í hyggju að kaupa og 

hefur aflað sér upplýsinga um.  Hvort viðskiptavinurinn er ánægður eða óánægður með 

vöruna er háð því hvort hún stenst væntingar hans. Væntingar sem neytendur byggja upp 

verða til þegar upplýsinga er aflað frá sölumönnum vörunnar og með því að tala við vini 

og fjölskyldu.  Mikilvægi þess að tryggja jákvæð eftirkaupaáhrif er að það leiðir frekar til 

jákvæðs orðspors og jákvæðrar umræðu um vöruna sem hjálpar til við að halda núverandi 

viðskiptavinum sem og afla nýrra (Kotler o.fl, 2002).    

 

Þegar nýjar vörur koma á markaðinn hefst aðlögunarferli neytenda það er frá því að þeir 

fyrst heyra um vöruna og þangað til fullkominn aðlögun hefur átt sér stað.  Ferlið sem á 

sér stað þegar ný vara sem neytendur þekkja lítið til kemur á markað er stigskipt.  

Vitneskja um vöru er fyrsta stigið; áhugi fyrir vörunni er annað stigið en við það hefst 

upplýsinga leit neytandans um vöruna og þegar þær hafa fengist þá fer fram mat á 

vörunni og neytandinn kannar eiginleika hennar með því að kaupa hana.  Ef varan 

uppfyllir væntingar viðskiptavinarins þá hefur fullkominn aðlögun átt sér stað og regluleg 

notkun vörunnar hefst.  Þegar ný vara kemur á markaðinn er það mjög misjafnt hve fljótt 

neytendur aðlagast nýrri vöru.  Aðlögunarhæfni neytenda er skipt í fimm stig.  

Frumkvöðlar telja um 2.5%, síðan koma þeir sem flokkast undir snemmbúna 

aðlögunarhæfni og telja um 13.5% af heildinni, þessi hópur er talinn vera 

skoðanaleiðtogar sem tekið er mark á þar sem þeir aðlaga sig fljótt að nýjungum en án 

óðagots, þriðji hópurinn sem er snemmbúinn meirihluti er um 34% þó þessi hópur geti 

vart talist skoðanaleiðtogar þá aðlagst hann nýjungum fyrr en meðalmaðurinn, fjórði 

stigið telur síðbúna meirihlutann sem er 34% af heildinni en þar eru þeir sem enga áhættu 
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taka og reyna ekki nýjungar fyrr en veruleg reynsla er kominn á hina nýju vöru eða 

þjónustu.  Að lokum er 16% afturhaldssinnar sem kjósa að eingöngu að nota vörur og 

þjónustu sem orðin er föst í sessi á markaðnum.  Kaupendur nýrra vara geta orðið fyrir 

miklum áhrifum frá öðrum þar sem að þeir veita hver öðrum ráð.  Persónuleg áhrif geta 

verið mismikil og eru þau einna mest þegar mat á vörunni fer fram.  Persónuleg áhrif hafa 

einnig meiri áhrif á síðbúna meirihlutann en þá sem á undan koma (Kotler o.fl, 2002).       

 

Aðlögunarhæfni vöru fer eftir eiginleikum hennar.  Sumar vörur slá í gegn á einni nóttu á 

meðan það tekur langan tíma að koma öðrum vörum á framfæri.  Margir þættir geta haft 

áhrif á hve vinsæl vara verður og því þarf markaðsfólk að vera meðvitað um alla þessa 

þætti svo að aðlögun verði sem best.                

 

3.6 Samkeppni 

Viðfangsefni þessa kafla er samkeppnin.  Fjallað er um tengsl við viðskiptavini, 

samkeppnisyfirburði, greiningu á samkeppnisaðilum, stefnu fyrirtækja og verðstefnu. 

 

3.6.1 Tengsl við viðskiptavini 

Með minnkandi einokun á fyrirtækjamarkaði hefur samkeppnin á undanförnum árum 

aukist gríðarlega.  Aukin samkeppni leiðir til þess að fyrirtæki verða að leggja sig fram og 

gera betur en samkeppnisaðilar til að uppfylla væntingar neytenda.  Viðskiptavinir eru í 

dag betur upplýstir, menntaðir og gera meiri kröfur um gæði og þjónustu en viðskiptavinir 

fyrr á tímum.  Þegar væntingar viðskiptavina er ekki fullnægt með vöru og þjónustu þá 

snúa þeir sér fljótt til samkeppnisaðilanna.  Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að þekkja vel 

þann markhóp sem það ætlar að þjóna og veita honum sem mest virði og ánægju ásamt 

því að þekkja vel samkeppnisaðilann.  Að þekkja samkeppnisaðilann vel ásamt eigin 

markaðsstærð og staðfærslu gerir fyrirtæki kleift að byggja upp þá samkeppnisyfirburði 

sem það sækist eftir.   
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Viðskiptavinir leita eftir vöru og þjónustu hjá fyrirtækjum sem þeir telja að séu líklegust 

til að veita þeim mesta virðið og ánægjuna.  Ábatinn sem viðskiptavinir sækjast eftir er 

munurinn á virði, gæðum og ánægju sem vara veitir og kostnaði sem þarf að leggja út 

fyrir til að fá vöruna.  Virðið sem kaupin geta veitt er í formi vöru, þjónustu, starfsfólks 

og ímyndar.  Virði vörunnar sjálfrar er hve vel hún uppfyllir væntingar sem 

viðskiptavinurinn hefur byggt upp með sér.  Þjónustan sem veitt er, hversu vel uppfyllir 

hún væntingar viðskiptavinanna er hún ásættanleg eða fer hún fram úr væntingum þeirra.  

Annað sem ber að hafa í huga við mat á virði fyrir viðskiptavininn er kunnátta og hæfi 

starfsfólks.  Starfsfólkið þarf að hafa góða þekkingu á vörunni sem það er að selja og vera 

trúverðugt og upplýsandi þannig að viðskiptavinurinn geti metið hve vel varan uppfyllir 

væntingar þeirra.  Fjórði og síðasti þátturinn er sú ímynd sem fyrirtæki nær að byggja 

upp.  Með jákvæðri ímynd skapast jákvæður orðrómur sem gerir fyrirtækjum ekki 

einungis kleift að halda núverandi viðskiptavinum heldur einnig að afla nýrra.  

Viðskiptavinir skoða einnig kostnað sem þarf að leggja út fyrir til að fá vöruna.  

Kostnaðurinn er í formi verðs, tíma, orku og andlegs þáttar.  Mikilvægt er draga bæði úr 

fjárhagslegum sem og ófjárhagslegum kostnaði sem viðskiptavinir verða fyrir.  Til að 

auðvelda viðskiptavinum að taka ákvörðun um kaup þá þarf að verðleggja vörur með 

sanngjörnum hætti og að starfsfólk sé vel þjálfað og hafi mikla þekkingu og yfirsýn til að 

vera upplýsandi fyrir viðskiptavininn en með því er hægt að draga verulega úr kostnaði og 

skapa þannig meiri ábata fyrir viðskiptavininn (Kotler o.fl, 2002).   

 

Að því gefnu að viðskiptavinir kaupi þá vöru sem veiti þeim mestu ánægjuna má ætla að 

ábatinn sé í samræmi við það.  Það er þó ekki alltaf þannig þar sem að viðskiptavinir hafa 

ákveðnar væntingar til vöru sem þeir hafa byggt upp með fyrri reynslu, reynslu annarra af 

sömu vöru, orðspori eða upplýsingum um vöruna sem koma frá fyrirtækjum.  

Viðskiptavinir verða ánægðir þegar vara stenst væntingar þeirra en þegar vara uppfyllir 

ekki væntingar sem viðskiptavinir hafa byggt upp þá verða þeir óánægðir.  Á hinn bóginn 

þegar vara fer fram yfir væntingar viðskiptavina verða þeir hæstánægðir og þeir verða 

tryggari gagnvart fyrirtækinu.  En hvenær eru viðskiptavinir ánægðir og hvenær 

óánægðir?  Til eru nokkrar leiðir til að fylgjast með hve vel fyrirtækið uppfyllir væntingar 

viðskiptavina sinna.  Fyrirtæki sem eru viðskiptavinadrifin gera viðskiptavinum sínum 
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kleift að koma á framfæri tillögum um umbætur, þakklæti eða kvörtunum sínum ýmist 

með tölvupósti eða með uppsetningu á tillögukassa sem er á áberandi stað innan 

fyrirtækisins.  Talið er að ein af hverjum fjórum vörukaupum leiði til óánægðs 

viðskiptavinar.  Stór hópur viðskiptavina sem verða fyrir vonbrigðum með þá þjónustu 

sem þeir væntu leita heldur til samkeppnisaðila fremur en að kvarta við fyrirtækið.  Þar 

sem þessi hópur óánægðra viðskiptavina hverfur frekar til samkeppnisaðila fremur en að 

kvarta þá er mikilvægt fyrir markaðsfólk að gera kannanir með reglubundnum hætti til að 

mæla frammistöðu fyrirtækisins gagnvart væntingum viðskiptavinanna (Kotler o.fl, 

2002). 

 

3.6.2 Samkeppnisyfirburðir  

Að þjóna viðskiptavinum eins og best verður á kosið með því að veita þeim mesta virðið 

og ánægjuna er aðeins einn liður í stefnumörkun markaðsleiðandi fyrirtækja.  Að vera 

stefnumarkandi og viðskiptavinadrifið fyrirtæki felur ekki einungis í sér að uppfylla 

væntingar viðskiptavinanna heldur einnig að þekkja samkeppnisaðilana, stefnu þeirra og 

markmið.  Með því að þekkja styrk- og veikleika samkeppnisaðilanna auka fyrirtæki getu 

sína til að ná samkeppnisyfirburðum.  Eftir nákvæma greiningu á verðugum keppinautum 

er því næst sett fram markaðsstefna þar sem að eiginleikar fyrirtækisins, gæði vörunnar 

og þjónustunnar eru staðfærðir með skýrum hætti í huga neytandans (Kotler o.fl, 2002).          

 

3.6.3 Greining samkeppnisaðila 

Til að ná samkeppnisyfirburðum er fyrsta skrefið að þekkja hverjir samkeppnisaðilarnir 

eru, greina styrk- þeirra og veikleika, markmið, markaðshlutdeild og viðbrögð þeirra við 

mögulegri samkeppni.  Þar sem að vöruhús með þessu sniði væri nýjung á markaðnum 

yrðu samkeppnisaðilarnir margar smærri sérvöruverslanir í og við miðbæ Reykjavíkur.  

Samkeppnisaðilar í fatnaði og skóm yrðu helst minni sérvöruverslanir á Skólavörðustíg, 

Bankastræti og Laugavegi, samkeppnisaðilar á sviði matvöru væri Nóatúns verslanir í 

nærliggjandi umhverfi sem og Hagkaup á Eiðistorgi.  Gjafavara og listatengd vara fengi 

að hluta til samkeppni frá annarsvegar Skólavörðustíg og hins vegar Laugavegi.  
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Samkeppni á sviði snyrtivara væri helst frá fríhöfn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem og 

snyrtivöruverslunum á Laugavegi. 

 

Þegar ljóst er hverjir samkeppnisaðilarnir eru er næsta skref að þekkja markmið þeirra, 

stefnur, styrk- og veikleika.  Ásamt þekkingu á viðbrögðum sem þeir myndu sýna við 

fenginni samkeppni.  Samkeppnisaðilar eru með misjöfn markmið sem og misjafnar 

markaðsstefnur og verðugum samkeppnisaðilum þarf að bregðast við.  Flest fyrirtæki hafa 

fleiri markmið en hagnaðarvon.  Í öðrum markmiðum fyrirtækja getur falist von um 

aukna markaðshlutdeild, að vera í farabroddi með vöru og þjónustu auk fjölmargra 

annarra markmiða sem fyrirtæki vilja greina hjá hverju öðru.  Þó að markaðsleiðandi 

fyrirtæki leggi í flestum tilfellum strauma og stefnur fyrir þau fyrirtæki sem á eftir koma 

þá er það einnig þannig að sum fyrirtæki hafa sömu stefnur og er þar samkeppnin einna 

hörðust.  Til að ná samkeppnisyfirburðum þegar eitt fyrirtæki sækir að öðru með sömu 

stefnu þá þarf að koma fram með nýjungar umfram markaðsleiðandi fyrirtækið sem 

viðskiptavinirnir meta og vilja fá.  Það er hins vegar ekki fullnægjandi að setja fram 

áhrifaríkar stefnur gegn samkeppnisaðilum það þarf einnig að hafa hæfileika og drifkraft 

til að koma þeim í framkvæmd.  Fyrsta skrefið til að átta sig á styrk- og veikleikum 

samkeppnisaðilanna er gagnaöflun fyrirliggjandi gagna og hver frammistaða þeirra er og 

áherslur á markaðnum.  Þó að aðgengi í öll gögn sé ekki alltaf auðvelt og fyrirliggjandi þá 

er mikilvægt að reyna afla þeirra eftir öllum skynsamlegum leiðum ýmist með 

markaðsrannsóknum eða með öðrum samskiptum við fólk.  Að lokinn greiningu á 

markmiðum, stefnum og styrk- og veikleikum þá gefur það skýrari mynd af mögulegum 

viðbrögðum sem fyrirtæki muni sýna að lokinni slíkri greiningu.  Verðugir 

samkeppnisaðilar fylgjast grant með frammistöðu hvers annars og eru í flestum tilfellum 

snöggir að bregðast við þegar að þeim er sótt.  Það er þó misjafnt hve snögg fyrirtæki eru 

að bregðast við ásókninni og fer það einnig eftir því með hvaða hætti sótt er að þeim hver 

viðbrögðin verða.  Fyrirtæki sem til að mynda hefur þá stefnu að vera alltaf með bestu 

þjónustuna mun bregðast harkalega við þegar samkeppnisaðili gefur opinberlega í skyn 

að hjá sér muni viðskiptavinirnir alltaf fá bestu þjónustu sem völ er á.  Þannig að þegar 

fyrirtæki vilja halda og verja samkeppnisstöðu sína þá þurfa þau að fylgjast náið með 
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aðgerðum samkeppnisaðilanna og bregðast hratt og örugglega við sókninni (Kotler o.fl, 

2002).  

 

3.6.4 Stefna fyrirtækja 

Eftir nákvæma greiningu á samkeppnisaðilum er næsta skref að setja fram stefnu sem 

staðfærir fyrirtækið, það er að segja að það kemur á framfæri með skýrum hætti í huga 

neytandans fyrir hvað það stendur.  Fyrirtæki sem að móta og hafa skýra stefnu fyrir hvað 

þau standa eru mun líklegri en önnur fyrirtæki til að ná samkeppnisyfirburðum.  Að teknu 

tilliti til hvaða stefna hentar best fyrir hvert fyrirtæki er hægt að fara mismunandi leiðir 

við val á stefnum.  Hver svo sem markmið fyrirtækjanna eru þá er samkvæmt Michael 

Porter gott að hafa þrjár aðferðir að leiðarljósi við gerð stefnumörkunar.  Í fyrsta lagi að 

aðgreina sig frá samkeppnisaðilum á forsendum verðlagningar, í öðru lagi með 

aðgreiningu þar sem lagt er áhersla á gæðavöru og verðlag er réttlætt með þeim gæðum 

sem liggja í vörunni eða þjónustunni sem veitt er.  Í þriðja og síðasta lagi með því að 

einbeita sér sérstaklega að því að þjóna einstökum markhópum.  Mikilvægt er að 

fyrirtækin móti sér skýra stefnu sem þau fylgja eftir, þar sem að mörg dæmi eru um að 

fyrirtæki sem ekki hafa gert slíkt hafa hafnað langt fyrir aftan samkeppnisaðila sem koma 

nýir og ferskir inn á markaðinn.  Einnig er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera hreyfanleg 

þegar að þeim er sótt.  Til að mynda markaðsleiðandi fyrirtæki sem fær harða samkeppni 

úr einni átt sé sveigjanlegt og bregðist skjótt við og verji þannig markaðsstöðu sína.  Það 

er ekki auðvelt að vera á toppnum og því þurfa markaðsleiðandi fyrirtæki stöðugt að vera 

á verði gagnvart samkeppnisumhverfi sínu.  Að vera ávallt í fremstu röð kallar á aðgerðir 

af hálfu leiðtogans.  Aðgerðir sem felast í að finna leið til að auka eftirspurnina á 

markaðnum, vinna stöðugt að því að halda markaðshlutdeild sinni með markvissum 

varnar og sóknaraðgerðum og síðast en ekki síst að auka markaðshlutdeild sína jafnvel þó 

að heildarmarkaðsstærðin sé óbreytt.  Þar sem að ávinningur markaðsleiðandi fyrirtækja 

er mestur þegar heildarmarkaðshlutdeildin stækkar þá má almennt segja að slík fyrirtæki 

ættu að vinna jafnt og þétt að því að auka eftirspurnina með því að: finna nýja notendur 

fyrir vörur sínar og framlengja þannig líftíma vörunnar; eða að finna ný not fyrir þær eins 

og til dæmis þegar framleiðendur fundu út að bökunarsódi var ekki einungis til bakstur 

heldur einnig sem gott hreinsiefni fyrir ískápa; en einnig að fá neytendur til að auka not 
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sýn á vörunum en með því er hægt að stækka markaðinn.  Önnur stefna sem 

markaðsleiðandi fyrirtæki geta haft í huga er að auka við sig markaðshlut með því að 

vinna viðskiptavini á sitt band, kaupa upp samkeppnisaðilann eða að byggja upp 

trúnaðarsamband við viðskiptavini með því að veita þeim mesta virðið.  Að vinna 

viðskiptavini á sitt band til langs tíma litið krefst seiglu og útsjónarsemi.  En það er 

mögulegt að gera með því að fjárfesta meðal annars í vörumerkjaímynd og í gæðum á 

vörum og þjónustu.  Þar sem að mörg fyrirtæki ásælast hluta af köku markaðsleiðandi 

fyrirtækisins þarf það að vera stöðugt á varðbergi til að verja stöðu sína (Kotler o.fl, 

2002).                                                 

 

3.6.5 Verðstefna 

Áhrif á verðstefnu ræðst einkum af tveimur þáttum, í fyrsta lagi er það markhópurinn sem 

fyrirtækið hefur valið að þjóna og í öðru lagi hvernig það hefur staðfært sig í huga 

neytenda.  Ef ábatinn er ásættanlegur þá er verðið rétt, þannig vega og meta neytendur 

hvort varan sem þeir eru að kaupa sé á ásættanlegu verði og ráða þeir þannig oft á tíðum 

úrslitum um hvernig vara er verðlögð.  Neytendur bera saman verð á vöru við verð hjá  

samkeppnisaðilum og ef þeim finnst verðið vera meira en ábatinn þá snúa þeir sér fljótt til 

samkeppnisaðila.  Fyrirtæki geta notað mismunandi sjónarmið við að verðleggja vörur 

sínar.  Verðlagning getur verið meðal annars metin út frá kostnaði en með því setur 

seljandi ákveðna álagningu á innkaupaverðið og með verðlagningu útfrá virðinu sem 

varan veitir viðskiptavinunum en þá er boðin gæðavara og þjónusta á sanngjörnu verði.  Í 

flestum tilfellum hafa fyrirtæki einhverskonar verð uppbyggingu fyrir vörur sínar sem 

síðan breytist og er endurskoðuð yfir líftíma vörunnar (Kotler o.fl, 2002).  
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4 Uppbygging vöruhússins 

Viðfangsefni þessa kafla er uppbygging vöruhússins.  Fyrst er tekið fyrir staðsetning, 

aðkoma og tenging við nánasta umhverfi.  Þá er lýst frumathugun á fjárhagslegum 

forsendum og nauðsynlegri tekjumyndun.  Síðan er fjallað um hönnun húss, vöruframboð 

og niðurröðun verslana.  Að lokum er umfjöllun um framtíðarþróun. 

 

4.1 Staðsetning og tenging við nánasta umhverfi 

Staðreynd er að Reykjavík vantar nauðsynlega einhvern miðpunkt sem iðar af lífi frá 

morgni til kvölds til þess að miðborgarmenning geti náð að dafna.  Hinn eiginlegi 

miðpunktur Reykjavíkur, það er kvosin sem afmarkast gróflega af Austurvelli og 

aðliggjandi götum það er Aðalstræti, Austurstræti, Kirkjustræti, Hafnarstræti, Bankastræti 

og Lækjargötu, líður fyrir það að verslun og viðskiptastarfsemi hefur nánast horfið úr 

þessum götum á undanförnum áratugum, en í þeirra stað komið aðallega veitingastaðir og 

krár sem margir eða flestir hverjir eru líflausir nema á kvöldin og næturnar.  Önnur 

fyrirtæki og stofnanir eru mörg hver orðin mun líflausari en áður var meðal annars vegna 

breyttra viðskiptahátta sem stafa meðal annars af rafrænum viðskiptum.  Lítið er um 

mannaferðir í mörg fyrirtæki og stofnanir nema þegar starfsfólk kemur á morgnana og fer 

aftur seinni hluta dags.  Helst er eitthvað líf á daginn upp eftir Laugaveginum sem lögunar 

sinnar vegna, án torga og miðpunkts, getur seint orðið nokkurs konar miðpunktur 

borgarinnar.  

 

Frá landnámstíma, í gegnum upphaf þéttbýlismyndunar í Reykjavíkur og allt þar til fyrir 

um 30-40 árum var þetta svæði miðpunktur bæjarins jafnt í verslun, viðskiptalífi og 

afþreyingu.  Talið er að á þessum slóðum, eða í Aðalstræti hafi fyrstu landnámsmennirnir 

í Reykjavík sett sig niður.  Fyrstu göturnar hétu lýsandi nöfnum og voru lagðar út frá 

miðpunktinum (Aðalstræti), þar sem landnámsskálinn var og innréttingar Skúla fógeta 

voru settar niður, til austurs (Austurstræti), vesturs (Vesturgata) og suðurs (Suðurgata).  

Til norðurs lá svo leiðin niður á höfnina sem var lífæð bæjarins.  Torg voru svo til staðar 

á Austurvelli, Ingólfstorgi og á Lækjartorgi.  Þetta svæði er því frá fyrstu tíð miðpunktur 
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Reykjavíkur, skipulagslega, landfræðilega og sögulega séð.  Allir viðskiptabankarnir, 

mörg helstu stórfyrirtæki landsins og ríkisstofnanir voru þarna með höfuðstöðvar sínar 

eða á næstu grösum ásamt helstu þjónustufyrirtækjum og opinberum stofnunum vegna 

inn- og útflutnings.  Menn þurftu hér áður fyrr að fara í miklum mæli á staðinn í þessi 

fyrirtæki og stofnanir til að sinna erindum sínum.  Einnig voru þarna hótel og 

kvikmyndahús.  Margar bestu verslanirnar voru staðsettar í Austurstræti og nálægum 

götum.  Svæðið iðaði því af lífi.  Lífleysi þessa svæðis í dag er því sláandi með hliðsjón af 

forsögunni. 

 

Á undanförnum árum hefur all nokkur uppbygging og endurnýjun húsa og gatna sem 

komin voru í niðurníðslu átt sér stað á þessu svæði.  Má þar nefna Alþingisreit, Aðalstræti 

og Ingólfstorg.  Einnig er fyrirhuguð uppbygging á reitnum á horni Lækjargötu og 

Austurstrætis í stað húsana sem þar voru fyrir og brunnu nýlega.  Einnig er mikil 

uppbygging í gangi við nýtt Tónlistar- og Ráðstefnuhús, hótel og nýjar höfuðstöðvar 

Landsbankans á aðliggjandi svæði.  Allar ofangreindar framkvæmdir stuðla að endurreisn 

þessa svæðis sem miðborgar Reykjavíkur, en betur má ef duga skal ef skapa á þarna 

iðandi líf frá morgni til kvölds sem einkennir miðborgir sem gaman er að heimsækja.  Til 

þess þarf starfsemi sem dregur að mikið af fólki allan daginn allan ársins hring.  Svarið 

við þessari þörf er viðfangsefni þessa verkefnis það er stórt vöruhús í miðborg 

Reykjavíkur, nánar tiltekið á reitnum sem afmarkast af Lækjartorgi til austurs, 

Austurstræti til suðurs og Hafnarstræti til norðurs.  Slíkt vöruhús yrði bæði miðstöð 

verslunar í miðborginni og aðalsamkomustaður íbúanna og ferðamanna í miðborginni á 

virkum dögum.  Verslanir með dýrari merkjavöru eru farnar í auknum mæli að hafa 

ýmiskonar menningarstarfsemi og afþreyingu með verslunarrekstrinum, svo sem kaffihús, 

gallerí eða uppákomur, til að draga að viðskiptavini og gera meira úr verslunarferðinni 

fyrir þá.  Varan er þannig tengd ákveðinni menningu eða lífsstíl, og verslunarferðin 

verður að ákveðinni lífsstíls-, menningar- eða afþreyingartengdri upplifun.  Hugmyndin er 

að því lengur sem takist að halda vænlegum viðskiptavinunum í versluninni eða nálægt 

henni, því meiri verði viðskiptin (Friedman, 2006).  Hugmyndin er að nýta sér þessar 

hugmyndi í uppbyggingu vöruhússins í ríkum mæli. 
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Eins og fram kom hér að framan er miðað við að staðsetning vöruhússins verði á reitnum 

við Lækjartorg milli Austurstrætis og Hafnarstrætis með aðkomu/inngöngum frá þessum 

þremur hliðum.  Miðað er við að stærð hússins verði um 20.000 fermetrar á 4 til 5 

hæðum.  Gert er ráð fyrir að þetta hús verði eitt af helstu kennileitum miðborgarinnar með 

glæsilegri umgjörð sem slái smiðshöggið á uppbyggingu kvosarinnar og gamla 

hafnarsvæðisins beggja vegna við sem áður var lýst.  Reisulegt húsið muni blasa við hvort 

heldur að komið sé niður Bankastræti, norður eftir Lækjargötu eða suður Kalkofnsveginn 

frá hinu nýja Tónlistar- og Ráðstefnuhúsi.  Gert er ráð fyrir að byggingar sem fyrir eru á 

svæðinu verði ýmist rifnar (Austurstræti 17 og hús við hlið dómhúss við Lækjartorg), þær 

fluttar (timburhús við Hafnarstræti) eða rifnar að hluta og endurbyggðar (dómhúsið).  

Áætlað að byggingamagn upp á um 8.000 fermetra muni víkja fyrir hinu nýja húsi.  Betri 

nýting lóða fæst með því að fyrirhuguð bygging nær yfir nú ónotaðar baklóðir.  Ekki er 

gert ráð fyrir bílakjallara eða bílastæðahúsi vegna þess húss, heldur verði notuð bílastæði 

við aðliggjandi götur og við hið nýja Tónlistar- og ráðstefnuhús.  Fyrirkomulag þeirra 

mála er þannig eins og í hliðstæðum vöruhúsum í miðborgum ýmissa erlendra borga. 

 

Aðrar mögulegar staðsetningar væru annað hvort á svæðinu sunnan við Tónlistar- og 

Ráðstefnuhúsið þar sem nú er fyrirhugað er að reisa nýjar höfuðstöðvar Landsbankans, 

eða eftir Kalkofnsveginum við Arnarhól.  Talið er að það muni rýra gildi hugmyndarinnar 

um endurreisn elsta hluta miðborgarinnar sem miðstöð verslunar ef staðsetningin þyrfti að 

vera öllu fjær gömlu miðborginni en í þessum síðari tveimur valkostum.  Ljóst er að 

ákvörðun um staðarval slíks vöruhúss yrði að vera samstarfsverkefni við borgaryfirvöld 

og lóðareigendur.  Einnig verður að skoða sérstaklega kostnaðarauka vegna niðurrifs húsa 

sem fyrir eru, og hvaða áhrif það hefur á arðsemi verkefnisins.   

 

Hvað borgar- og skipulagsyfirvöld varðar er talið að það sé ótvíræður akkur fyrir þau að 

fá slíkt vöruhús á þessum slóðum með tilheyrandi eflingu og uppbyggingu mannlífs í 

miðborginni.  Yfirvöld ríkis og borgar hafa þegar ákveðið að setja mikla peninga í að 

setja umferð um Geirsgötu í stokk til að slíta ekki flæði fólks milli hafnarsvæðisins með 

Tónlistar- og Ráðstefnuhúsinu frá miðborginni.  Til að klára þá hugsun er nauðsynlegt að 
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hafa einhverja miðstöð mannlífs í miðborginni sem getur tekið við þessu flæði fólks frá 

Tónlistar- og Ráðstefnuhúsinu, hafnarsvæðinu (Skemmtiferðaskip) og öðrum aðliggjandi 

svæðum óháð árstíma og veðri.  Slík miðstöð og streymi fólks sem henni fylgir myndi 

líka virka sem segull fyrir uppbyggingu á annarri verslun og þjónustu í gömlu 

miðborginni.  Þannig væri snúið við þeirri þróun sem hófst fyrir um fjórum áratugum í þá 

átt að drepa niður miðborg Reykjavíkur sem hjarta verslunar og þjónustu á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Helstu forsendurnar fyrir þessu staðarvali eru að þörf er talin á vöruhúsi í miðborg 

Reykjavíkur til að miðborgin bjóði upp á það form verslunar líka.  Alþekkt er frá 

erlendum borgum að slík vöruhús í miðborgum virka bæði sem miðstöð verslunar og líka 

sem samkomustaður borgaranna á virkum dögum og draga að aðra verslun og þjónustu til 

aðliggjandi gatna (Doucet, M., 2001-5).  Veðurfarsins á Íslandi vegna líður verslun í 

miðborginni fyrir skort á yfirbyggðu verslunarrými eða verslunargötum.  Einnig skortir 

þar ákveðinn þéttleika verslana, en þær eru nú aðallega dreifðar eftir langri línu á 

Laugavegi og Skólavörðustíg og niður Bankastrætið.  Síðan vantar nánast alveg í dag 

verslanir í elsta verslanasvæði Reykjavíkur í Kvosinni.  Af borgarskipulagslegum og 

sögulegum ástæðum eru sterk rök fyrir að koma upp öflugri verslun í þessu gamla hjarta 

Reykjavíkur. Nánast ekkert líf er í dag í húsunum sem þarna eru fyrir, en þar eru aðallega 

aðsetur Héraðsdóms Reykjavíkur og lokaðar skrifstofur.  Þess í stað þrífst þarna mikil 

ómenning vegna ölvunar frá síðkvöldum og framundir morgna á helgum, sem rímar illa 

við fyrirhugaða uppbyggingu miðborgarsvæðisins sem áður var lýst.  Með öflugri 

öryggisgæslu og umsvifum í kringum fyrirhugað vöruhús alla daga vikunnar yrði þessari 

ómenningu úthýst, og í staðinn kæmi erill tengdur vöruflutningum, verslun og 

ferðamannastraumi. 

 

Önnur rök fyrir þessari staðsetningu er að alveg vantar alhliða vöruhús eða 

verslunarmiðstöð fyrir mið- og vesturborg Reykjavíkur.  Verslunarhúsnæði er orðið 

hlutfallslega mjög lítið í þessum hluta borgarinnar eins og rakið er í umfjöllun um þróun 

verslunar í 3. kafla.  Íbúar miðborgarinnar þurfa nú til dæmis að aka lengri leiðir í alhliða 

matvöruverslun svo að eitthvað sé nefnt.  Fyrirhuguð uppbygging byggðar og 
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atvinnustarfsemi í Vatnsmýrinni og á lóð Landsspítalans, þétting byggðar og 

enduruppbygging byggingareita í miðborginni og við gömlu höfnina styrkir enn frekar 

rökin fyrir staðsetningu vöruhúss í þessum borgarhluta.  Sterk umhverfisleg rök eru líka 

fyrir því að hafa verslun sem næst þeim stöðum þar sem fólk býr og starfar, en fyrir utan 

þétta byggð í mið- og vesturhluta borgarinnar er þar líka að finna mikið af fjölmennun 

vinnustöðum.  Af ofangreindum ástæðum ætti það að vera mikið hagsmunamál fyrir 

yfirvöld borgar og skipulagsmála að greiða fyrir þessari viðskiptahugmynd, með 

nauðsynlegum skipulagsbreytingum og eins lóðasölu ef til þess þarf að koma frá borginni. 

 

Til Reykjavíkur komu árið 2007 um 480.000 ferðamenn sem nánast allir leggja leið sína í 

miðbæ Reykjavíkur ef af líkum lætur, þar sem langflest hótel og gististaðir eru staðsett í 

miðborginni eða skammt frá henni.  Spár gera ráð fyrir að þessi fjöldi verði kominn upp í 

um eina milljón árið 2020.  Af afþreyingu sem erlendir ferðamenn leita í við í dvöl í 

Reykjavík eru veitingahús í fyrsta sæti með um 70% jákvæða svörun og verslanir í öðru 

sæti með um 55%.  Hvorutveggja yrði hægt að sækja í ríkum mæli í fyrirhuguðu 

vöruhúsi, auk þess sem aðdráttarafl verslunar í Reykjavík fyrir erlenda ferðamenn myndi 

aukast umtalsvert með slíku vöruhúsi, með því að sérstaklega yrði stílað inn á þennan 

mikilvæga markhóp í uppbyggingu vöruhússins.  Það myndi svo aftur stækka 

heildarmarkaðinn fyrir verslun í Reykjavík ef þannig tækist að auka verslun þessa 

sístækkandi hóps erlendra ferðamanna.   

 

Engin verslunarmiðstöð er nú til í miðborg Reykjavíkur þar sem ferðamenn geta dvalið 

part úr degi og blandað saman verslun, veitingahúsaferð og afþreyingu, sem er sérstaklega 

bagalegt fyrir svo norðlæga borg þar sem veður er oft risjótt og lítt aðlaðandi til að ferðast 

fótgagnandi milli einstakra verslana.  Fyrirhugað vöruhús myndi hafa erlenda ferðamenn 

sem sérstakan markhóp, með vöruframboði og verðlagningu sniðnu að þeim, 

veitingastöðum, afþreyingu, auk sérþjónustu við þá svo sem þjónustumiðstöð vegna 

skoðunarferða, listviðburða, afþreyinga og þess háttar.  Þannig er reiknað með að stór 

hluti ferðamanna sem legðu leið sína til Reykjavíkur myndu koma við í þessu vöruhúsi 

staðsetningarinnar vegna og vegna þeirra þjónustu sem í boði yrði fyrir þennan markhóp. 
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4.2 Frumathugun á fjárhagslegum forsendum og nauðsynleg 

tekjumyndun 

Í þessum kafla er leitast við að skilgreina gróflega nauðsynlegan stofnkostnað við þetta 

vöruhús og hvaða tekjumyndun er nauðsynlegt að komi frá rekstrinum til að standa undir 

fjárfestingunni.  Mikilvæg forsenda varðandi kostnað og nauðsynlega tekjumyndun er að 

byggja þarf húsið upp í einu lagi og koma því í sem næst fulla nýtingu sem fyrst til að 

fjárfestingin skili sér.  Til þess þarf að ná talsverðri markaðshlutdeild og veltu inn í 

vöruhúsið.    Í þessum kafla eru settar grófar áætlanir varðandi kostnað við uppbyggingu 

hússins annarsvegar og nauðsynlega veltu hinsvegar til að standa undir fjárfestingunum.  

Þessar tölur eru einungis settar fram til að gefa hugmynd um stærðargráðu verkefnisins 

hvað varðar stofnkostnað í húsbyggingum og nauðsynlega veltu og þar með 

markaðshlutdeild.  Hér er sett fram það viðmið að stærð hússins verði 20.000 fermetrar.  

Það er ekki fyrr en gerð hefur verið viðskiptaáætlun fyrir verkefnið með nákvæmari úttekt 

á markaðsstærð og mögulegri markaðshlutdeild að hægt verður að ákvarða endanlega 

stærð vöruhússins og mögulega kröfur um stækkun í framtíðinni.  Fermetraverð í slíkri 

byggingu er líka erfitt að áætla á frumstigi þar sem það fer mjög eftir því hve mikið er 

lagt í húsið sem aftur ræðst mikið af þáttum sem ekki liggja fyrir eins og endanlegri 

samsetningu verslana í vöruhúsinu.  Sama gildir um rekstrarkostnað.  Verkefnið er á 

þessu stigi ekki komið það langt að hægt sé að meta með einhverri nákvæmni stærstu liði 

eins og launakostnað og annan rekstrarkostnað.  Þó er gerð tilraun til að meta þennan 

kostnað gróflega til að átta sig á hve velta og markaðshlutdeild þurfi að vera. 

 

Miðað við 400.000 kr. kostnað á fermeter (með lóðarverði) yrði kostnaðurinn við 

nýbygginguna um 8 milljarðar.  Síðan myndi koma til kostnaður við niðurrif og flutning 

bygginga sem fyrir eru.  Miðað við staðsetningu við Lækjartorg þá þyrfti að rífa niður um 

8.000 fermetra húsnæðis.  Miðað við verð á fermetra húsa upp á 200.000 (fyrir utan 

lóðarverð) og síðan um 400 milljóna kostnaði vegna niðurrifs og flutnings húsa sem fyrir 

eru, yrði kostnaður vegna niðurrifa um 2 milljarðar.  Alls yrði þá kostnaður um 10 

milljarðar við byggingu 20.000 fermetra húss á þessum stað, þar af 2 milljarðar vegna 

niðurrifs og flutnings bygginga sem fyrir eru.  Fermetraverð yrði þá um 500.000 kr. 
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Helstu kostnaðarliðir vegna húsnæðis eru áætlaðir sem hér segir: 

 Verðtryggt lán á 4,15% vöxtum til 25 ára fyrir 80% húsnæðiskostnaðar yrðu 

árlegar greiðslur um 550 milljónir og eignin stæði svo skuldlaus að 25 árum 

liðnum.  

 Tveir milljarðar í eigin fjármögnun, 10% árlegur arður af eigið fé  (200 milljónir) 

fyrir utan eignamyndun vegna afborgana á húsi sem rekstur stendur undir. 

 Rekstrar- og viðhaldskostnaður fyrir slíkt 20.000 fm verslunarhúsnæði er áætlaður 

um 150 milljónir á ári. 

 

Kostnaður við húsnæðið yrði þá um 900 milljónir á ári. 

 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (Rekstraryfirlit eftir deildum, öll fyrirtæki í safni 2005 

og 2006) þá er launakostnaður um 16% af rekstrartekjum, önnur rekstrargjöld um 11% af 

rekstrartekjum og hagnaður og afskriftir um 6% af rekstrartekjum.  Hráefnisnotkun er svo 

um 67% af rekstrartekjum.  Gróflega er áætlað að rekstrartekjur vöruhússins miðað við 

20.000 fermetra stærð þyrftu að vera um 10 milljarðar á ári.  Miðað við 10 milljarða veltu 

yrði launakostnaður þá um 1,6 milljarðar og annar rekstarkostnaður um 1,1 milljarður 

sem myndi innifela meðal annars ofangreindan húsnæðiskostnað.    

 

Eins og fram kemur í PEST greiningunni í 2. kafla þá má reikna með kröftugum 

hagsveiflum, verðbólguskotum og miklum sveiflum í vöxtum í hinu íslenska 

efnahagsumhverfi.  Þessu til viðbótar má reikna með að áhrif hagsveiflna komi fram með 

enn kröftugari hætti í eftirspurn eftir dýrari vörum en öðrum.  Vöruhúsið þarf því að hafa 

trygga langtímafjármögnun og sveigjanleika, til dæmis í starfsmannahaldi og 

vöruframboði,  til að geta tekist á við slíkar aðstæður með skilvirkum hætti og dregið úr 

neikvæðum áhrifum þessara sveiflna á framlegð vöruhússins. 

 

Velta smásöluverslunar á Íslandi í þeim vöruflokkum sem vöruhúsið mun versla með er 

áætluð ríflega 220 milljarðar árið 2006 (Tafla 2-3), eða um 260 milljarðar framreiknað til 

ársins 2008.  Vöruhúsið þyrfti því að ná um 4% markaðshlutdeild í heildina til að ná 

nauðsynlegri veltu miðað við ofangreindar forsendur.  Við þetta bætist svo verslun frá 
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sífellt stækkandi hópi erlendra ferðamanna.  Ekki getur talist óraunhæft að ná þessari 

markaðshlutdeild að teknu tilliti til vörustefnu, staðsetningar og sérstöðu þessa vöruhúss.  

Þetta þarf þó að meta nákvæmar og betur þegar viðskiptaáætlun er gerð.  

 

4.3 Hönnun húss, vöruframboð og niðurröðun verslana 

Gert er ráð fyrir að þetta vöruhús verði áberandi í umhverfi miðborgarinnar og að hönnun 

hússins og öll ytri umgjörð taki mið af því með áherslu á ytri glæsileika, lýsingu og þess 

háttar.  Hvað arkitektúr varðar er gert ráð fyrir að hann verði fremur klassískur en 

nútímalegur, taki mið af heildarsvipmóti og sögu miðborgarinnar, og virki heldur ekki 

yfirþyrmandi í þessu umhverfi.  Til dæmis gæti arkitektúr hússins kallast á við húsin á 

gatnamótum Austurstrætis og Pósthússtrætis sem Guðjón Samúelsson hannaði.  Eðlilega 

fari ytra útlit einnig nokkuð eftir endanlegri staðsetningu hússins, það er ef það verður 

staðsett við Kalkofnsveg eða sunnan Tónlistar- og Ráðstefnuhúss.  Miðað er við að á 

jarðhæð verði aðal verslunargluggar vöruhússins til útstillingar, og að inngangar inn í 

vöruhúsið geti verið frá tveimur til þremur hliðum (Austurstræti, Lækjartorgi, 

Hafnarstræti).  Húsinu tengist síðan viðburðasvæði eða torg (á Lækjartorgi) þar sem verið 

getur til dæmis skautasvell og jólatré á veturnar, útikaffihús á sumrin, og einnig 

vettvangur fyrir hvers konar uppákomur svo sem götuleikara eða útstillingar.  Hvað 

bílastæði varðar er ekki talið raunhæft að hafa bílakjallara eða bílastæðahús á 

byggingareitnum fyrir þetta hús vegna plássleysis og þröngrar aðkomu.  Þess í stað er gert 

ráð fyrir að viðskiptavinir nýti sér í aðliggjandi götum og svæðum svo sem við Tónlistar- 

og ráðstefnuhús sem nýtir stæði sín mest á kvöldin utan megin verslunartíma. 

 

Við hönnun verslunarrýma verður tekin hliðsjón af lögun og legu byggingarinnar í 

umhverfi sínu og flæði í gegnum húsið um innganga frá 3 hliðum inn í húsið (frá 

Austurstræti, Hafnarstræti og Lækjartorgi).  Stuðst verður við aðferðafræði úr fræðunum 

við niðurröðun verslana, veitingasölu og afþreyingar á hæðirnar sem og uppbyggingu 

virknilegra rýma (Store Layout, Decompression Zone, Cash Wrap, Exit Zone, Power 

Zones).  Sérstaklega verður hugað að atriðum eins og lýsingu, listaverkum og 

innréttingum til að ná fram því andrúmslofti sem stefnt er að.  Einnig verði sérstaklega 
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hugað að atriðum til að stuðla að vellíðan viðskiptavinar (Customer Comfort) og hvernig 

höfðað megi til allra skilningavita til að lokka viðskiptavininn að (Creative Leisure 

News).  Þarna mætti til dæmis huga að samvinnu við listamenn og Listaháskólann sem er 

að flytjast á svipaðar slóðir bæði varðandi hönnun og tímabundnar uppstillingar og 

uppákomur.  Í því sambandi má skoða tónlistarflutning, leiklist, performansa og 

listsýningar.  Þarna mun viðburðasvæðið utan við húsið einnig koma inn.  Einnig kemur 

þarna til greina ýmiskonar þemakynningar til að skapa framandleika og tilbreytni.  Það 

vöruframboð og þjónusta sem lagt er upp með samanstendur meðal annars af eftirtöldu: 

 Matvara (allar almennar matvörur en áhersla á vín, súkkulaði, te, kaffi, gæða kjöt- 

og fiskborð, og ―Gourmet‖ matvara svo dæmi séu tekin.) 

 Snyrtivara 

 Lyf 

 Föt og skófatnaður - dömur - herrar - börn 

 Leikföng 

 Listatengd vara og gjafavara 

 Heimilisvara, húsbúnaður 

 Tölvur og raftæki 

 Sportvara (hestar, golf, veiði, útilegubúnaður) 

 Bækur, ritföng, tónlist og myndir 

 Húsgögn 

 Listagallerí 

 ―Sérþjónusta‖ fyrir ferðamenn 

 Veitingasala ýmiskonar 

 Rými fyrir uppákomur og sýningar 

 

Leitast verður við að stækka markaðinn með framboði á nýjum vörum og þjónustu fyrir 

þennan markhóp sem ekki hefur áður verið í boði á Íslandi.  Í kafla 3.1 um birgja eru 

tíunduð nokkur dæmi um vöruframboð fyrir þennan markhóp. Leitast verður við að skapa 

afslappað andrúmsloft sem einkennist af glæsileika, framandleika („erlendis― tilfinningu) 

og sérstöðu í vöruframboði og þjónustu.  Lögð verður sérstök áhersla á að ná til erlendra 
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ferðamanna og að ná markaðshlutdeild frá verslunum sem Íslendingar í markhópnum 

versla við í ferðum erlendis. 

 

4.4 Framtíðarþróun 

Reiknað er með að lýðfræðilegir þættir muni þróast á jákvæðan hátt fyrir þetta vöruhús á 

næstu árum og áratugum.  Eins og fram kemur í PEST greiningunni í 2. kafla þá má 

reikna með að umtalsvert muni fjölga í markhópi þessa vöruhúss á næstu árum og 

áratugum á því svæði þar sem það hefur samkeppnislegt forskot yfir flesta keppinauta 

sína, það er í mið- og vesturhluta Reykjavíkur, á Seltjarnarnesi og í minna mæli í 

austurhluta Reykjavíkur vestan Elliðaár.  Þetta stafar af nýrri uppbyggingu og þéttingu 

byggðar í miðborg Reykjavíkur og Vatnsmýrinni, stórauknum straumi ferðamanna sem 

mest halda sig í miðbænum, og þeirrar þróunar að íbúðarverð fari hlutfallslega hækkandi 

miðsvæðis í Reykjavík sem þýðir að jafnframt fjölgar hlutfallslega í markhópi 

vöruhússins, það er fólk í efri tekjuskalanum, á svæðinu næst því á næstu árum og 

áratugum.  Þróun í menntamálum, það er mikil hlutfallsleg fjölgun í hópi vel menntaðs 

fólks og þá sérstaklega kvenna, á næstu áratugum mun skapa aukinn fjölda vel launaðra 

starfa og auka hlutfallslegan fjölda hálaunastarfa og þar með í markhópi vöruhússins.  Á 

sama hátt mun stóraukinn kaupmáttur lífeyrisþega, sem fer að njóta full verðrtyggðs 

lífeyris auk viðbótarlífeyrissparnaðar á næstu árum og áratugum, valda því að markhópur 

vöruhússins stækkar enn hlutfallslega.  Horfur varðandi efnahagslega þróun og hagvöxt á 

Íslandi til lengri tíma er líka taldar vera mjög jákvæðar samkvæmt áliti Alþjóða 

Gjaldeyrissjóðins.  Þetta mun líka valda hlutfallslegri fjölgun hálaunastarfa og þar með í 

markhópi vöruhússins.   

 

Hvað umhverfislega þætti varðar eru leidd rök að því í PEST greiningunni að með 

hækkandi hráefnis- og orkuverði, og tilkomu mengunartolla þá muni vægi vandaðs 

(dýrari) varnings sem endist lengur aukast, en það er það er slík vara sem vöruhúsið mun 

leggja áherslu á frá upphafi.  Auk þess muni aukinn kostnaður við samgöngur leiða til 

þess með tímanum að fólk muni leitast við að búa, starfa og versla á sama svæðinu sem 

muni verða mjög jákvæð þróun fyrir þetta vöruhús. 
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Hvað menningarlega þróun varðar mun svæðið styrkja mjög stöðu sína sem svæði 

mennta- og listamanna með þeirri atvinnustarfsemi og miklu uppbyggingu sem þarna er 

fyrirhuguð og einkennir svæðið sífellt sterkar.  Sem dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem 

hafa verið í og/eða fyrirhuga mikla uppbyggingu á svæðinu má nefna Háskóla Íslands, 

Háskóla Reykjavíkur, Listaháskóla Íslands, Landsspítala Háskólasjúkrahús, Tónlistar- og 

Ráðstefnuhús, Listasöfn Íslands og Reykjavíkur, Íslenska Erfðagreining, aðsetur stærstu 

banka og fjárfestingarsjóða o.s.frv.  Sá hópur sem á þessu svæði mun lifa og starfa mun 

því í síauknun mæli einkennast af menntuðu fólki, listafólki, sérfræðingum og öðru 

hálaunafólki.  Þessi þróun í samsetningu þeirra sem þarna lifa og starfa og fyrirhuguð 

uppbygging Vatnsmýrarinnar mun styrkja mjög markhóp vöruhússins á svæðinu.  Einnig 

má leiða líkur að því að þessi samþjöppun mennta- og listamanna auk sífellt aukinnar 

alþjóðavæðingar muni skapa kjöraðstæður fyrir uppbyggingu gróskumikils miðborgarlífs 

og þar með aðdráttarafls miðborgarinnar, sem mun aftur koma slíku vöruhúsi til góða. 
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5 Niðurstaða 

Hér á eftir eru teknar saman helstu niðurstöður ritgerðarinnar varðandi 

viðskiptahugmyndina um hágæðavöruhús í miðborg Reykjavíkur. 

 

Sterk rök hafa verið talin upp fyrir þessu vöruhúsi til að styrkja miðborg Reykjavíkur sem 

alhliða miðstöð verslunar, þjónustu og afþreyingar.  Sýnt hefur verið fram á að vöruhúsið 

mun draga að sér fólk í miðborgina í auknum mæli allan ársins hring og uppfylla ýmsar 

þarfir sem ekki eru uppfylltar í dag. Þetta eru atriði eins og: 

 Yfirbyggður verslunarkjarni í miðborginni þar sem hægt er að kaupa flestar 

daglegar neysluvörur á einum stað  

 Alhliða vöruhús á svæði mið- og vesturborgarinnar með breiðu vöruframboði 

 Staður til að eyða dagsparti í miðborginni í verslun, veitinga- eða kaffihúsaferð 

og/eða til afþreyingar í sama húsinu án þess að veður eða tíðarfar spili inn í 

 Sérstaklega stílað inn á þarfir þeirra sem mestan hafa kaupmáttinn með framboði 

af (hágæða) vörum og þjónustu á hagstæðu verði sem hingað til hefur ekki verið í 

boði á Íslandi.  Ný vörumerki í hágæða fatnaði, húsbúnaði, gjafavörum o.s.frv.   

 

Leitast hefur verið við að sýna fram á hvernig hægt er þróa viðskiptahugmynd þar sem 

aðferðum markaðsfræðinnar er beitt til að skapa verslunarfyrirtæki  samkeppnisforskot og 

ný markaðstækifæri.  Það er í þessu verkefni gert með því að flétta saman staðsetningu, 

stærð, vöruframboði og nýjungum á markaðinum og stíla afurðina síðan inn á vandlega 

skilgreindan markhóp. 

 

Í verkefninu hefur fjærumhverfi fyrirtækisins verið kortlagt með gerð PEST greiningar.  

Þar eru skilgreindir menningarlegir og lýðfræðilegir þættir sem notaðir eru til að 

skilgreina markhóp fyrirtækisins, vöruframboð, stærð markaðarins og hlutdeild einstakra 

vörutegunda í honum.  Hið hagræna umhverfi á Íslandi er einnig kortlagt í PEST 

greiningunni, sem og lagaumhverfi, umhverfisþættir og tækniumhverfi.  Fjallað er um 

þessa þætti í núinu, og eins er leitast við að meta hvernig þeir muni þróast í framtíðinni, 

og hvernig slík þróun komi við fyrirhugað vöruhús.   
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Einnig er í verkefninu fjallað um nærumhverfið, það er viðskiptavinina, markaðinn, 

samkeppnisaðila, og birgja.  Þessar greiningar hafa svo verið nýttar til að skilgreina 

uppbyggingu og rekstrarforsendur hins fyrirhugaða vöruhúss sem lýst er í 4. kafla. 

 

Niðurstaða verkefnisins er að viðskiptahugmyndin sem fjallað er um sé athyglisverð af 

ýmsum ástæðum og það sé þess virði að fara lengra með hana með því að útfæra 

viðskiptaáætlun fyrir verkefnið.  Í viðskiptaáætluninni væri fjárhagslegi þátturinn betur 

greindur sem og markaðslegar forsendur vöruhússins.  Í framhaldi af þeirri greiningu yrði 

stærð vöruhússins og mögulegir stækkunarmöguleikar ákvörðuð og endanlegt mat lagt á 

arðsemi verkefnisins. 
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