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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var skoðað hvernig verslun, þá sér í lagi netverslun, hefur aukist 

undanfarin ár út frá gögnum sem færsluhirðingarfyrirtækið Borgun útvegaði. Er þetta 

eflaust í fyrsta sinn sem svo stórt gagnasafn er skoðað, og sér í lagi raungögn þar sem 

fyrri rannsóknir og greinar um sambærilegt efni virðast vera unnar úr könnunum með 

fremur litlu úrtaki. Um 107 milljón færslur voru skoðaðar sem spanna tímabilið 2016 til 

2020, og í ljós kom að netverslun er að stækka umtalsvert hraðar en áður hefur verið 

gefið út. Fjöldi net- og áskrifta færslna fjölga um 37.4% á milli ára. Færslur í 

hefðbundinni verslun fjölgar sambærilega, en hlutfallslega er aukningin talsvert meiri í 

netverslun. Ekkert lát virðist á þessu og stækkar netverslun hraðar með hverju árinu. 

Fyrir árið 2019 voru um 20% allra færslna sem gerðar voru net- eða áskriftafærslur. Í ljós 

kom að þrátt fyrir að meðalupphæð á færslu sé hærri á meðal íslenskra netverslanna, er 

erlend netverslun margfalt stærri þar sem Íslendingar eyða um 44% hærri fjárhæðum í 

erlenda netverslun ár hvert. Gera má ráð fyrir að um 60 milljörðum var eytt í erlenda 

netverslun árið 2019 af Íslendingum. Eldri rannsóknir hafa greint frá því að Íslendingar 

nýta sér netverslun talsvert minna en okkar nágrannaþjóðir, en niðurstöður sýna það 

einmitt að með aukinni notkun Íslendinga á netverslun sækjum við sífellt meira í erlenda 

verslun frekar en í innlenda verslun. Ljóst er að kaup á lúxusvöru fram yfir kaup á 

nauðsynjavöru er umtalsvert meiri á meðal netverslanna, þó að nýjar tegundir 

þjónustna og verslanna séu meðal þeirra flokka sem stækka hvað mest í net- og 

áskriftarverslun. Hagræði á ýmsum sviðum getur verið fólgið í netverslun, bæði fyrir 

seljandann og neytendann. Enn fremur er einn af mörgum kostum netverslunnar sá að 

geta verið með opið allan sólarhringinn, alla daga ársins. Í ljós kemur að verslun er heilt 

yfir litið nokkuð jöfn allan sólarhringinn en er nær þó hámarki á kvöldin en lágmarki 

snemma morgna. Helgar sem og almennir frídagar mælast mun minni en virkir dagar 

vikunnar sem teljast til almennra vinnudaga, þegar skoðað er netverslun. Heilt yfir litið 

er ljóst að íslensk verslun þarf að fara spýta í lófana og fylgja eftir þeirri þróun sem er að 

eiga sér stað á heimsvísu ef ekki á að missa meiri verslun úr landi en nú þegar er gert.   
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1  Inngangur 

Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni að á undanförnum árum hefur tæknin tekið 

yfir og gjörbyllt umhverfi okkar. Áhugavert væri að sjá mannkynið reyna að komast af án 

þess að hafa tæknina sér við hlið, en ljóst er að við reiðum okkur talsvert á allskyns 

tækni og nýjungar í dag. Þessi þróun á síðustu árum hefur breytt okkar hefðum og 

daglegri hegðun. Gaman væri að sjá svipinn á mörgum fyrir ekki svo löngu síðan ef 

einhver hefði sagt þeim að hægt væri að panta sér bílinn sinn á netinu, borga og ganga 

frá kaupunum í heild án þess að nokkurntíman þurfa fara á bílasöluna sjálfa. Hvað þá ef 

þeim væri sagt að bíllinn gæti nánast keyrt sig sjálfur heim. Þetta er hinsvegar staðan í 

dag og ótrúlegur framgangur hefur átt sér stað á þessari tækniöld. Verslun um heim 

allan er sífellt meira að nýta sér nýjungar og í kjölfarið bjóða þjónustu sína á netinu. 

Skrefið telst mikilvægt fyrir verslanir til þess að vera samkeppnishæf á markaðnum í dag, 

og auðveldar aðgengi neytendans á vörum og þjónustu. Kaupmaðurinn á horninu er ekki 

einungis í samkeppni við næsta kaupmann, heldur hefur netvæðingin alþjóðavætt 

markaðinn umtalsvert. Þannig má áætla að aukið framboð á vörum, aukin samkeppni og 

meira upplýsingaflæði komi til með að lækka verð fyrir neytendur. Netverslanir hafa 

vissulega sína kosti og ókosti, bæði fyrir neytendur og fyrirtæki. Má þá nefna traustskort 

og netvandræði sem hina helstu ókosti en hagræðingu, hvort sem um ræðir tíma, 

aðgengi eða fyrirhöfn, sem kosti (Hagstofa Íslands, 2020; Neytendastofa, 2019). 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er aukning netverslunnar, þar sem lauslega verða 

settar fram niðurstöður fyrri kannanna og rannsókna um efnið en loks verða svo greind 

gögn sem höfundi voru afhent og neysla Íslendinga skoðuð nánar síðustu fjögur árin. 

Þær niðurstöður verða loks settar í samhengi við fyrri rannsóknir. Að því næst sem 

höfundur kemst, hefur engin sambærileg rannsókn byggt á raungögnum eða svo stóru 

gagnasafni sem hér um ræðir, heldur ávallt stuðst við niðurstöður kannana með fremur 

smáum úrtökum eða upplýsingum frá fyrirtækjum sem koma að netverslun á einn hátt 

eða annann. Sér í lagi tekur höfundur hér áskriftarfærslur sérstaklega fyrir, þar sem gera 

má ráð fyrir mikilli breytingu þar samhliða tæknibyltingunni. Aðilinn sem keypti sér 

bílinn hér að framan í netverslun getur nú einnig nýtt sér allskyns þjónustu í bílnum með 
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því að kaupa áskriftir af hugbúnaði eða þjónustu. Því þykir höfundi ekki marktækt að 

blanda þessum færslum saman og skoðuð verður breyting sitt í hvoru lagi þar sem 

mögulegt er.  

Leitast verður við svara rannsóknarspurningarinnar: Er netverslun á meðal Íslendinga 

að aukast hraðar en önnur tegund verslunnar? Er íslensk verslun að dragast aftur úr, 

eða eyðum við alveg jafn mikilum fjármunum í íslenska netverslun og erlenda? Skoðað 

verður jafnframt helstu breytingar vöruflokka eftir færslutegund og aðra þætti sem 

höfundur telur áhugaverða.  Til þess að getað svarað rannsóknarspurningunni kynnti 

höfundur sér þær fræðigreinar sem skrifaðar hafa verið um efnið, kynnti sér virkni og 

framgang greiðslumiðlunar og fékk svo afhend gögn frá færsluhirðingarfyrirtækinu 

Borgun til greiningar. Gögnin spanna tímabilið frá og með 2016 til og með 2019. Eins og 

nefnt er hér á undan, er þetta eflaust í fyrsta sinn sem raungögn af þessu tagi og svo 

stórt gagnasafn er skoðað. Meginþorri þessarar ritgerðar fór í gagnavinnslu þar sem 

gagnasafnið var gríðarstórt og skrifuð voru forrit til lesturs og greiningar þeirra. Geta því 

þessar niðurstöður varpað nýju ljósi á fyrri spár, niðurstöður og umfjallanir um efnið. Í 

ritgerðinni er alfarið einblínt á íslenska neytendur.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar því um almennt um netverslun, þar sem lauslega 

verður farið yfir helstu niðurstöður annarra rannsókna, framgang mála síðustu ára og 

hvaða áhrif aukin netverslun getur valdið. Síðari helmingur fer yfir gögn og greiningar 

höfundar, helstu niðurstöður og loks borið lauslega saman við fræðilegt efni.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íslensk verslun, tölulegar upplýsingar 

Áður en lengra er haldið skal hafa í huga þær breytingar sem hafa verið á helstu 

hagtölum sem gætu endurspeglað niðurstöður úr fyrri könnunum og rannsóknum að 

einhverju leyti, sem og greiningar gagnasafnsins sem höfundur notar hér til rannsóknar.  

Fylgni má almennt greina á milli verslunar og hagvexti landsins, en landsframleiðsla 

er talinn vera góður kvarði á ytri skilyrði sem verslanir þrífast í (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, 2020). Vert er að nefna að landsframleiðsla er sú framleiðsla sem telur 

verðmæti allra þjónustu og vara sem framleidd eru í viðkomandi landi. Hagvöxtur er 

aftur á móti hlutfallsleg breyting landsframleiðslunnar. Hagvöxtur segir þá til um hve 

hagstæð verslun er, en því meiri landsframleiðsla, þar af leiðandi meiri tekjur, því mun 

hagstæðari skilyrði eru til verslunar. Hagvöxtur er jákvæður öll þau ár sem gögnin sem 

greind eru síðar í ritgerðinni spannar yfir, sem og flest ár sem kannanir í næstu köflum 

vitna í.  

 

Mynd 1. VLF á föstu verðlagi (blá lína) ásamt hagvexti (stuðlarit) (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 
2020; Hagstofa Íslands, 2020). 

Á sama tíma og hagvöxtur hefur verið jákvæður síðustu ár hefur kaupmáttur 

þjóðarinnar aukist í leiðinni. Með auknum kaupmætti má gera ráð fyrir aukinni neyslu 
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landsbúa. Þannig hefur kaupmáttur launa og kaupmáttur ráðstöfunartekna sívaxið 

síðastliðin ár.  

 

Mynd 2. Kaupmáttur launa (blá lína) og kaupmáttur ráðstöfunartekna (appelsínugul lína) 
(Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2020; Hagstofa Íslands, 2020). 

Vísitala kaupmáttar launa byggir á meðaltalsreikningum að undanskildnum 

tekjudreifingu og eignatekna. Vísitala ráðstöfunartekna sýnir þær tekjur eftir að búið er 

að draga frá ríkisútgjöld og bæta svo við bótum ef einhverjar voru, það er að segja 

frádregnir skattar að bótum viðbættum, frá ríkinu. Skuldir heimilanna í landinu spila sitt 

hlutverk hvað varðar kaupmátt, sem hefur svo áhrif á almenna verslun í landinu 

(Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2020). Frá og með 2009 hafa skuldir heimila landsins 

verið sílækkandi, en þó hafa þær lækkað hlutfallslega minna allra síðustu ár. Þannig hafa 

heildarskuldir heimilanna farið úr rúmum 1.7 milljarði króna árið 2009 niður í rúman 

milljarð árið 2019. Þá er talað um að heildarkuldir heimila við innlánastofnanir, eftir að 

leiðrétt hefur verið með tilliti til launavísitölu. Frá 2011 til 2020 hefur vísitala 

neysluverðs hækkað um rúm 29%, og ef horft er frá árinu 2016 til ársin 2020 hefur 

vísitala neysluverðs hækkað um 10%. Mest er aukningin í þjónustum veita, þar að segja 

hita, rafmagni og öðru húsnæðistengdum kostnaði eða um heil 28% á sama tímabili, 

2016 til 2020 (Hagstofa Íslands, 2020). Neysluvörur á borð við fatnað, húsgögn og 

tómstundir hvorki lítilslega hækka né lækka. Rannsóknarsetur verslunarinnar tilgreinir 
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að yfir fimmtungur útgjalda heimila landsins fer til kaupa og reksturs húsnæða 

(Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2020).  

 

Mynd 3. Sundurliðun einkaneyslu einstaklinga frá árinu 1999 – 2019 (Hagstofan, 2020).  

Eins og Rannsóknarsetur verslunarinnar bendir á, getur vægi eins liðar breyst með 

hliðsjónar af næsta lið.  

 

Mynd 4. Velta íslenskrar verslunar án virðisaukaskatts (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2020; Hagstofa 
Íslands, 2020).  
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Heildarvelta verslanna, að heildsölum undanskildnum, er í árlegum vexti og helst því í 

hendurnar við fyrri tölur sem settar voru hér fram. Hækkun frá árinu 2016 til 2017 

nemur rúmum 6% og hækkun frá 2017 til 2018 nemur um 5%. Athyglisvert þykir að frá 

og með 2015 hefur framlag verslunar til landsframleiðslu vegið þyngra en almennur 

iðnaður og sjávarútvegur. Í byrjun árs var verslun tæp 10% af landsframleiðslu landsins, 

og þar með tæpu prósentustigi hærri en iðnaðargreinarnar og um fjórum 

prósentustigum hærri en sjávarútvegur landsins. Hér er þó talið alla verslun, og ef horft 

er einungis á smásölu er það hlutfall af landsframleiðlsu tæp 4% (Hagstofa Íslands, 

2020). Samkvæmt sömu gögnum má sjá að stórmarkaðir og dagvöruverslanir eru tæp 

50% af allri sölu smávöruverslanna árið 2016. Byggingavöruverslun kemur þar á eftir 

með áfengis og tóbaksverslanir í því þriðja. Hafa ber í huga að hér eru meðtaldnar 

fríhafnarverslanir og því talsvert hátt hlutfall ferðamanna. Eins og áður var nefnt munu 

gögnin sem greind eru hér á eftir, aðeins skoða neyslu Íslendinga. 

2.2 Hvað er netverslun? 

Netverslun er sú tegund verslunnar sem selur þjónustu eða vörur yfir internetið (Chen 

og Dhillon, 2003). Þessi rafrænu viðskipti ná yfir fjölbreytt samskipti einstaklinga og/eða 

fyrirtækja. Þar sem þessi ritgerð einblínir á neyslu neytenda með greiðslukort, má fjalla 

um netverslun sem þá verslun sem viðskiptavinur greiðir fyrir vöru sína með 

greiðslukorti í gegnum vefgátt að einhverju tagi. Annars vegar er svo talað um aðra 

tegund verslunar, hefðbundna verslun, en það er sú verslun sem tekur við greiðslukorti 

með posa eða sambærilegu tæki þar sem greiðsla fer fram hjá viðskiptamanninum 

sjálfum (Emil Karlsson, 2018).  

Hægt er þó að flokka netverslun niður í ýmis konar flokka eftir eðli viðskiptanna. Í 

sumum tilvikum notar neytandinn sér vefverslun einungis til að kynna sér framboð 

verslunarinnar eða eiginleika vörunnar, en gengur frá viðskiptunum á hefðbundinn hátt. 

Þessu getur einnig verið öfugt háttað en hér verður ekki gerður greinarmunur um 

hverskonar netviðskipti séu framkvæmd, og hvort viðskiptin séu fyrirtækja á milli, 

neytenda á milli eða í hverskyns öðru formi. Eins og áður var sagt, er talað um 

netverslun hér sem alla þá verslun þar sem korthafi fer í gegnum vefgátt til að greiða 

fyrir vöru eða þjónustu óháð tilgangi þeirra.    
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2.3 Saga netverslunar 

Internetið er í gríðarlegum vexti, og í raun er internetið það fyrirbrigði sem hefur 

stækkað hvað mest og náð einni mestu útbreiðslu síðustu ára. Sögu internetsins má 

rekja til ársins 1971, og tók þá ekki nema um sjö ár fyrir um 25% Bandaríkjamanna til 

þess að nota það að einhverju leyti (Guðmundur Arnar  Guðmundsson  og  Kristján  Már  

Hauksson,  2009). Árið 1993 tekur internetið stakkaskiptum og umbreytir mörgu, en 

aðeins um 1% af samskiptum manna fór fram yfir internetið á þeim tíma en um 

aldamótin voru yfir 50% samskipta gerð á internetinu (Martin Hilbert and Priscila López, 

2011). Á sama tímaskeiði hefst netverslun af alvöru. Allra fyrsta salan sem átti sér stað á 

internetinu var sala á flatböku frá pizza risanum Pizza Hut, árið 1994 (Press, 2015). Sama 

ár voru fyrirtæki á borð við Amazon stofnuð, en frá og með árinu 1994 til aldamóta voru 

um 12.000 netverslanir stofnaðar í Bandaríkjunum. Rúm 40% af þessum netverslunum 

fóru þó í þrot nokkuð brátt (Schneider, 2016). Bjarstýnin var ekki mikil og trú manna á 

netverslun lítil, og um aldamótin spá menn hreinlega fyrir um endalok þessarra verslana 

(Hale, 2004). Hægt og bítandi náði netverslun að dafna aftur en árið 2007 fóru verslanir 

loks nýta sér kosti netverslunar í bland við fyrri starfsemi. Fram að þeim tíma voru 

netverslanir fyrst og fremst frumkvöðlaverslanir sem einkenndust af einfaldleika og 

áhættustarfsemi (Laudon og Traver, 2013). Þegar hrunið átti sér stað árið 2008 er 

áhugavert að sjá að netverslanir lifðu niðursveifluna frekar af en aðrar verslanir (Kramer, 

2009). Frá og með þessum tímum hefur netverslun verið í stöðugum vexti um heim 

allan, þar sem hin umrædda fjórða iðnbylting hefur mikil áhrif (Laudon og Traver, 2013).  

Þessi tímabil sem talin eru hér að ofan hefur Laudon skipt í þrennt. Tímabilið frá 1994 

til aldamóta kallar hann uppfinningarstigið. Frá aldamótum til ársins 2006 kallar hann 

tímabil styrkingar og svo frá og með þeim tíma til dagsins í dag kallar hann tímabil 

enduruppgvötunar (Laudon, 2013). Þetta er alveg í takt við það sem rætt var hér að ofan 

og telur höfundur ekki frekari skýringar þurfa á þessum stigum.  

2.4 Netverslun meðal Íslendinga 

Árið 2015 gaf hagstofan út að 97% Íslendinga teljast til reglulegra netnotenda 

(Hagstofan, 2015). Hlutfallið er það hæsta, eða var það þegar þetta talnaefni var gefið 

út, sem mælist í Evrópu. Í Evrópu mælist hlutfallið um 75%. Mest er aukningin í 

farsímum og snjallsímum (Hagstofan, 2015). Vitaskuld fylgir þessu háa hlutfalli aukin 
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netverslun, en skv. könnun Hagstofunnar höfðu um 67% netnotenda á aldrinum 16 til 74 

ára verslað á netinu árið 2015. Árið 2015 voru um rúmlega 85% allra fyrirtækja með 

vefsíðu og þar af um 35% með netverslun. Hlutfallið er þó ívið hærra hjá okkar 

nágrannalöndum, þar sem norðurlöndin mældust með tæplega 78% netnotenda sem 

verslað höfðu á netinu. Almennt í Evrópu er hlutfallið þó lægra, en Austur Evrópa dregur 

hlutfallið verulega niður (Eurostat, 2013). Árið 2019 gaf Eurostat út að um 60% 

netnotenda höfðu verslað á netinu síðustu 12 mánuði (Eurostat, 2019). Niðurstöður 

kannaninnar í heild eru í takt við eldra efni, þar sem Norðulöndin og hinar Vestur Evrópu 

þjóðir nýta sér netverslun talsvert meira en Austur Evrópu þjóðir. Konur auka netverslun 

sína til muna samkvæmt sömu rannsókn og eru að nálgast sömu notkun og karlar, þar 

sem karlar hafa ætíð verið í meirihluta neytenda netverslana. Hlutfall kvenna sem hafa 

nýtt sér netverslun fer úr 30% árið 2008 og upp í 59% árið 2018, samanborið við 61% hjá 

körlum sama ár (Eurostat, 2019). Þessar kannanir og rannsóknir hjá Eurostat ásamt 

tölulegu efni frá Rannsóknarsetri verslunarinnar benda til þess að Íslendingar nýta sér 

netverslanir mun minna en okkar nágrannaþjóðir (Emil B. Karlsson og Stefán 

Kalmansson, 2015). Hinsvegar benda þeir, Emil og Stefán, á að þrátt fyrir hlutfallslega 

minni netverslun, er sá hópur að versla ívið meira erlendis frá en okkar nágrannaþjóðir. 

Greina þeir frá því að velta íslenskrar netverslunar nemi um 1% af landsframleiðslu 

Íslands, eða um 3,5 milljörðum, á meðan velta netverslanna nágrannaríkja okkar er um 

6% af landsframleiðslu að meðaltali. Fullyrða þeir að vöxtur netverslunar sé um 15% á 

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

Nýverið gaf Hagstofan út tölur um netverslun Íslendinga, sem sýna mikla aukningu frá 

fyrri könnun, þar sem þeir styðjast einnig við rannsóknir hagstofu Evrópusambandsins, 

Eurostat. Hagstofan segir að um 80% Íslendinga höfðu nýtt sér netverslun á síðustu 12 

mánuðum (Hagstofan, 2020). Hlutfallið er þó enn hærra hjá okkar nágrannaþjóðum sem 

mælist um 87% hjá Bretum en 84% hjá Dönum fyrir sama tímabil (Hagstofan, 2020).  
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Mynd 5. Hlutfall mannfjöldans sem hafa verslað á netinu síðustu 12 mánuði (Hagstofan, 2020).  

Netverslun er að verða síalgengari hjá öllum aldurshópum (Hagstofan, 2020). 

Eurostat tekur þó sérstaklega undir það að aukning neytenda netverslanna sé 

sérstaklega mikil meðal ungra neytenda, frá 16 til 24 ára, þar sem hlutfallið hefur farið 

úr 40% frá árinu 2008 og upp í 72% árið 2018. Sömuleiðis hafa neytendur á aldrinum 25 

til 34 ára farið úr 46% og upp í 78% fyrir sömu ár (Eurostat, 2019). Svipuð þróun er því 

meðal íslenskra neytenda og neytenda Evrópusambandsins, þar sem mismunur á milli 

aldurshópa sem nýtir netverslun er sífellt að verða minni. Í þessu úrtaki Hagstofunnar 

höfðu flestir, eða tæplega 79%, keypt tónlist og/eða bíómyndir en tæplega 72% nýtt sér 

miðasölur á netinu og tæplega 70% keypt eitthvað ferðatengt, eins og flugmiða eða leigt 

bíl síðustu 12 mánuði. Einungis höfðu um 12% nýttu sér netverslanir lyfjaverslanna og 

aðeins um 17% höfðu nýtt sér netverslanir matvöruverslanna (Hagstofan, 2020).  

2.5 Áhrif aukinnar netverslunar 

Eins og nefnt var framar í ritgerðinni, endurspeglar verg landsframleiðsla hagvöxt í 

landinu og gefur góða hugmynd um ástand hvers tíma. Landsframleiðslan, sem segir til 

um hversu mikið er framleitt af vörum og þjónustu í landinu, samanstendur af neyslu, 

fjárfestingum, ríkisútgjöldum og útflutningi. Þannig má skrifa jöfnuna fyrir VLF sem Y = C 

+ I + G + (X – M). Ætla má að aukin netverslun myndi koma fram í aukinni neyslu. Erfitt 

er að segja til um áhrif hinna þáttanna og fáar marktækar rannsóknir eru til um þá þætti. 

Þó er ein áhuaverð rannsókn sem segir að netverslun mun leiða að auknum 
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fjárfestingum þar sem grundvöllur verslunarinnar er að geta þjónustað neytendur á sem 

allra bestan máta og afgreitt vöruna á sem skemmstum tíma, sem kallar á talsverðar 

fjárfestingar. Talið er að ríkisútgjöld geta aukist þar sem styrkja þarf ýmsa innviði til að 

styðja við framgang verslunarinnar og auknar fjárfestingar í samgöngum og 

sambærilegum þjónustum (Yuzhen Fan and Debao Zhuo, 2010). Síðast en ekki síst 

benda þeir á að alþjóðavæðingin sem fylgir netverslun muni alltaf skila sér í mikilli 

breytingu á útflutningi og innflutningi ríkja. Ljóst er að aukin netverslun muni skila sér í 

aukinni landsframleiðslu að þeirra mati, en þessa þætti verður ekki skoðað frekar hér. Í 

sömu rannsókn er spáð fyrir um breytta landsframleiðslu Kína með því að setja fram 

sambærileg tölfræðimódel og hér eru sett fram á eftir. Aukning netnotenda, keypt lén, 

fjöldi virkra vefsíða, auglýsinga og svo framvegis er notað í líkanið sem til þess að skýra 

út breytuna verga landsframleiðslu. Niðurstaðan var sú að aukin netverslun sýndi 

jákvæðan vöxt í landsframleiðslu, þar sem aukning í auglýsingum á netinu hafði mestu 

áhrifin (Yuzhen Fan and Debao Zhuo, 2010).  

Fullyrt er að netverslun sé að stækka talsvert hraðar en hefðbundin verslun (Global E-

commerce, 2017). Sama grein tilgreinir að vöxtur í netverslun sé um 20% á ári, bæði í 

Evrópu og Asíu. Vöxturinn er þó ögn minni í Suður ameríku og aðeins um 6% í 

Bandaríkjunum. Bandaríkin hafa þó hlutfallslega flesta sem verslað hafa á netinu, eða 

um 70% íbúa, samanborið við einungis um 58% íbúa Evrópu (Global E-commerce, 2017). 

Enn fremur kemur fram að sá vöruflokkur sem stærstur er meðal netverslunnar er 

fataverslun með um 46% markaðshlutdeild á heimsvísu. Næst kemur flokkur snjallsíma 

með 43% hlutdeild, 39% í flokk miðasölu, 39% í flokk leikja og leikfanga og um 32% í 

flokk tónlista og kvikmynda.  

Aukingunni fylgja afleiðingar. Fullyrt er að fleiri og stærri breytingar verða í nánustu 

framtíð en hefur verið í sögu netverslunar hingað til (HUI Research, 2018). Netverslun 

getur allt að fimmfaldast næstu tíu árin. Hefðbundin verslun getur hægt verulega á sér 

næstu árin ef sami vöxtur heldur áfram í netverslunum, en þó tilgreint að þær verslanir 

verða áfram mun stærri og með yfirhöndina áfram næstu árin. Stærsti munurinn verður 

fólginn í þvi að hefðbundar verslanir komi til með að tileinka sér tæknina og bjóða upp á 

netverslun til viðbótar við þá verslun sem nú er til staðar. Dregið verður þá úr 
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verslunarrými smávöruverslana sem munu auka umsvif sín í netverslun þess á móti (Emil 

Karlsson, 2018). 

Að mati höfundar munu helstu áhrifin af aukningu netverslunar hér á Íslandi vera 

fólgin í alþjóðlegri samkeppni verslananna. Breyting verður á skipulagi verslana þar sem 

stöðugildi koma sérstaklega til með að breytast og jafnvel hverfa (fjórða iðnbyltingin). 

Lækkandi verðlag með aukinni hagræðingu ætti einnig að sjást með aukningu 

netverslanna, hvort sem um ræðir innlenda verslun eða erlenda. Ljóst er að verslanir eru 

ekki lengur að keppa við kaupmanninn á næsta götuhorni, heldur mun þessi aukning 

leiða til mikillar alþjóðavæðingar þar sem landamæri hverfa og markaðir verða hægt og 

bítandi að einum stærri markaði (GEA, 2017). Samkeppnin er ekki einungis orðin meiri, 

heldur er auðveldara fyrir erlend fyrirtæki að ná fótfestu hér á landi. Ódyrara er fyrir 

erlend fyrirtæki að opna hér netverslun en hefðbunda verslun, sem og að tiltulega 

auðvelt er fyrir verslanir að markaðsetja sig hér á landi með mikilli notkun stafrænnar 

tækni (GEA, 2017). Því má ekki lengur horfa á verslun á einföldu markaðssvæði, hún á 

sér samkeppnisnauta um allan heim. Ljóst er að framboð fyrirtækja er að breytast í 

kjölfarið með tilkomu netverslanna (Christopher, M., 2016). Í bók Christofers um 

framboð fyrirtækja er sagt frá því hvernig verð eru að lækka og framboð almennt að 

breytast í kjölfar netverslunnar. Segir Christopher það aðalega orsakast af aukinni 

samkeppni, auðveldara aðgengi og breyttu viðhorfi kaupenda. Netverslun mun þó ekki 

ógna hefbundinni verslun hér innanlands á næstunni en erlend umsvif komi til með að 

hafa áhrif hvað varðar verð og framboð (Emil Karlsson, 2018). 

Í netverslun er samanburður auðveldari, þar sem neytendur geta kynnt sér verð, 

gæði, ummæli og eiginleika vörunnar eða þjónustunnar. Styrkir þetta netverslun enn 

frekar. Því er ekki þörf á flóknum hagfræðilíkönum til þess að skýra verðlækkanir með 

aukningu netverslananna. Verðlag verður gegnsærra en það var áður, og verður það til 

þess að viðskiptalíkön og umhverfi allra verslanna breytist til muna. Neytendur eru ekki 

lengur bundir við opnunartíma, heldur er verslunin nú opin allan sólarhringinn án þess 

að mannshöndin komi nokkurn tíman að nema neytandinn vilji. Sérvöruverslanir þurfa 

því að auka veltuhraða sinn þar sem sú tegund af verslun gat áður leyft sér umtalsvert 

minni veluthraða en hefðbundnar lágvöruverslanir. Sérvöruverslanir munu í kjölfarið 
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minnka og fækka umtalsvert, að hluta til vegna þess að framlegð fyrirtækjana breytist til 

muna með aukingu netverslanna (Svensson, A., 2017).  

Tími fjórðu iðnbyltingunnar er nú að sögn margra fræðimanna, þar sem sumir segja 

að hún sé rétt svo að hefjast. Aukin netnotkun og netverslun helst alveg í hendur við þá 

tækni- og snjallvæðingu sem fylgir byltingunni. Netverslun spilar sitt hlutverk í bryetingu 

starfa en tæknin mun leysa margt starfsfólk af hólmi. Sagt er að netverslanir geta leyst 

heilu verslunarmiðstöðvarnar af hólmi, eða í það minnsta minnkað umsvif þeirra til 

muna. Hve mikil breytingin verður er erfitt að segja, en í Svíþjóð er til dæmis áætlað að 

verslunarstörfum fækki um að allt að 42.000 stöðugildum á næstu 10 árum (HUI 

reasearch, 2018). Skýrslur frá Bretlandi sem Deloitte setti fram, sem Rannsóknarsetur 

verslunarinnar greinir frá, greina að allt að 60% fækkun gæti orðið á verslunarstörfum 

næstu tvo áratugina þar í landi. Fræðigreinar sem fjalla um fjórðu iðnbyltinguna segja þó 

margar að stöðugildin hverfa ekki alfarið á braut, heldur færast til og breytast. Aukin 

netverslun þarf því ekki endilega að vera neikvæð ef hugsað er út í áhrif stöðugilda. Skal 

þó vera tekið fram að höfundur telur að slíkar breytingar munu ekki sjást hérlendist á 

næstu árum, í sama mæli og hjá okkar nágrannaþjóðum. Hér verður þó ekki farið í 

greiningu á ástæðum þess, en ljóst er að ávinningur netverslunnar er enn minni 

hérlendis en hjá okkar nágrannaþjóðum. Þó að áhrif netverslunnar komi til með að 

verða minni en ætla mætti hjá okkar nágrannaþjóðum á næstu árum, er ljóst að áhrifin 

eru mikil og hafa marga snertifleti. 
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3 Gögn 

Gagnasafn þessarar rannsóknar var tekið saman af færsluhirðingarfyrirtækinu Borgun 

HF. Gögnin sem afhent voru innihalda 107.250.724 línur af upplýsingum, þar sem finna 

má upplýsingar um þau kaup sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Nánari útlistun á 

þessu má finna í lokaðri ritgerð um efnið. Heimild var fengin fyrir þessum gögnum gegn 

ströngum skilyrðun og verða því ekki birtar jafn ítarlegar niðurstöður í þessari ritgerð og 

hægt væri. Vinnsla gagnanna fór alfarið fram innan veggja Borgunar og í vélbúnaði 

þeirra, og aðeins var hægt að nálgast gögnin á meðan rannsókn stæði yfir.  

Gagnasafnið spannar tímabilið 1.janúar 2016 til og með 14.desember 2019, tæplega 

fjögur ár. Í ljós kom að villa var í gögnunum fyrstu tvo mánuði ársins 2016 sem og 

ákveðið var að fjarlægja gögn í desember mánuði 2019 til að greining gæti verið sem 

marktækust. Gögnin innihalda fjórar mismunandi tegundir af færslum:  

➢ 84.858.357 posafærslur (e. terminals) 

➢ 11.941.274 áskriftarfærslur (e. recurring) 

➢ 8.803.945 netfærslur (e. ecommerce) 

➢ 1.647.148 símgreiðslur (e. moto). 

Til einföldunar ákvað höfundur að blanda saman posafærslum og símgreiðslum í eitt. 

Sameiginlegi  hópurinn verður hér eftir kallaður aðrar tegundir færslna (eða hefðbundna 

verslun) þegar á við. Gögnin innihalda 653 mismunandi MCC kóða, en MCC stendur fyrir 

„merchant catagory code“ á sínu móðurmáli og þýðist sem verslunarflokkur á okkar 

tungu. Flokkarnir eru skilgreindir af kortafélögunum og eru seljendur flokkaðir í þá eftir 

starfsemi sinni. Strangar kröfur eru um vöruflokkun og sjá færsluhirðingarfyrirtækin um 

að setja seljanda í réttan flokk þegar hann sækir um viðskipti. Gagnasafnið hefur einnig 

að geyma 212 mismunandi þriggja stafa landakóða sem segja til um staðsetningu 

greiðslunar. Að lokum er vert að nefna að nákvæm tímasetning fylgdi ekki öllum 

færslum, eða um 10% þeirra. Ef tímasetning var ótiltæk var tíminn 00:00:00 inni í 

staðinn. 
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4 Aðferðafræði 

Fjölmargar leiðir eru mögulegar til þess að greina þessi gögn og meta, enda margt hægt 

að skoða en hér verður stiklað á stórum niðurstöðum. Gagnasafnið er afar stórt og nota 

mætti höfuðmarkgildissetningu tölfræðinnar á safnið. Setning segir að þegar um svo 

stórt úrtak er að ræða má áætla að það sé normaldreift. Enn frekar segir kennisetning 

tölfræðinnar að þegar um svo stórt gagnasett er að ræða, sem safnað er saman á 

faglegan máta, má gera ráð fyrir því að það geti endurspeglað allt þýðið. Í þessari 

rannsókn er þýðið allir íslendingar sem stunda verslun. Meðaltal úrtaksins ætti að 

komast nálægt raunverulegu meðaltali þýðisins sem og að lág staðalskekkja ætti að vera 

til staðar fyrir flestar breytur sem notaðar eru. Af þessum sökum leyfir höfundur sér að 

styðjast ekki beint við tilgátupróf, heldur eru gögnin greind beint úr gagnasafninu.   

Normaldreifnin verður að teljast nokkuð mikilvæg, því við greininguna er notast við 

ályktunartölfræði og þá einna helst aðhvarfgreiningu með aðferð minnstu fervika. 

Normaldreifni er ein forsenda góðs mats með slíkri aðferð, þar sem hætta er að fá 

bjagað mat og ómarktækar niðurstöður ef gögnin væru að fylgja annarri dreifni. 

Aðhvarfsgreining er samheiti yfir tölfræðiaðferðir sem notaðar eru til þess að byggja 

líkön af sambandi einnar eða fleiri svarbreyta við eina eða fleiri frumbreytur og meta 

marktekt þess. Margvíð aðhvarfsgreining var ávallt notuð, þar sem ein frumbreyta er 

sett fram, hér eftir kölluð háð breyta, og nokkrar skýribreytur, hér eftir kallaðar óháðar 

breytur.  Þannig er línulegt samband skoðað á milli breytanna, þar sem breytingar í 

óháðu breytunum hefur áhrif á gildi háðu breytunnar. Með því að meta samböndin á 

milli breytanna er hægt að skilja betur orsakasambandið á milli þeirra og jafnvel setja 

fram spágildi á háðu breytunni með því að nota viðeigandi mat á skýribreytunni. Eins og 

greint er að ofan, var stuðst við aðferð minnstu fervika, en slík aðferð er góð til þess að 

meta slík línuleg sambönd. Þá er summa leyfaliða (e. sum of squared residuals) 

lágmörkuð. Gengið var úr skugga að forsendur aðferðarinnar voru uppfylltar. Við mat 

höfundar um hvort um gott líkan var að ræða eða ekki, var notast einna helst við 

aðlagaðann R2 stuðul líkananna. R2 er svokallaður útskýringarmáttur líkansins, sem segir 

til um hversu mikið líkanið skýrir út breytileika í háðu breytunni. Þar sem fleiri þættir 
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gætu haft áhrif á skýribreytu líkansins, taldi höfundur heppilegra að notast við 

aðlagaðann stuðul, en hann tekur þá tillit til áhrifa þess að bæta við óháðum breytum á 

útskýringarmáttinn.  

Lýsandi tölfræði var einnig notuð þar sem við átti, en með því er átt við að ekki er 

notast við tilgátuprófanir eins og gert er þegar notast er við ályktunartölfræði. Notast er 

við myndir í greiningu til að fá innsæi í niðurstöður og breytingar settar fram á 

myndrænan hátt. Nær allar myndir styðjast við lograskala, nánar tiltekið svokallaðann 

tíu logra, en skalann má sjá á öllum myndum þar sem stuðst var við þann skala. Skalinn 

er sýndur með því að merkja inn á myndirnar þau gildi sem logrinn gefur, gildin 10n þar 

sem n hleypur frá 1 og upp í þau mörk sem þarf á viðeigandi mynd.  

Öll meðferð gagnanna var gerð í sérhæfðum forritum, þar sem hægt er að vinna með 

gagnasöfn af þessari stærð. Gögnin voru þannig færð frá upprunalegu formi yfir í 

gagnagrunn sem notast við forritunartungumálið SQL fyrir frekari vinnslu á gögnunum. 

Forritunartungumálið R var svo notað til frekari greiningar og var samspil þessara 

tveggja tungumála lykillinn að vinnslu gagnanna, þar sem niðurstöður voru fengnar í 

umhverfi tungumálsins R en kallað á þau gögn sem til þurftu með fyrirspurnarstrengjum 

SQL málsins. Í viðauka 6 má finna helstu skriftir og algrími sem gerð voru með í 

forritunartungumálinu R. Gögnin þurftu umtalsverða vinnslu fyrir hverja greiningu og 

niðurstöður fyrir sig, og í mörgum tilfellum þurfti að breyta og aðlaga þær breytur sem 

skoðaðar voru að líkaninu svo hægt væri að greina niðurstöður. Þar má helst nefna að 

þegar tímabilin voru skoðuð, var hver mánuður fyrir sig brotinn niður sem þáttur í 

líkanið. Gildin voru leiðrétt með því að deila með fjölda daga í mánuði, því annars hefðu 

lengri mánuðir forskot og niðurstöður vægi mánaða bjagað. Talað er um meðalfjölda 

færslna á dag á mánuði sem háða breytu síðar og er þá búið að deila fjölda færslna á 

mánuði með daga mánaðarins eftir að búið er að gefa hverjum degi jafn mikið vægi fyrir 

hvern dag hvers mánaðar. Með öðrum orðum má segja að þar sem fjöldi daga flakkar 

mikið á milli mánaða að þá var stuðst við meðalfjölda færslna á dag í stað 

heildarfjöldans. Á sama hátt var fjárhæðinni deilt með fjölda daga mánaðarins eftir að 

búið er að skala og gefa hverjum mánuði sama vægi fyrir allt árið. Því er talað um 

meðalupphæð á dag á mánuði. Almennt var einungis skoðað tímabilið frá mars 2016 til 
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nóvember 2019. Þar sem fjöldi færslna og fjárhæðir voru með afar hátt flökt var tekinn 

tíu logrinn af breytunum og betri skali fenginn til samanburðar.  

Vöruflokkar voru skoðaðir og var þá stærð þeirra mæld eftir fjölda færslna. Mikil 

fylgni mældist milli fjölda færslna og upphæðar, en vegna mikils verðmun á milli 

vöruflokka taldi höfundur réttast að nota fjölda framyfir fjárhæðir þegar við átti. Þegar 

breyting á vöruflokkum var mæld, var skoðað tvö tímabil þar sem hvort tímabil var 9 

mánuðir. Nánar tiltekið var tekið tímabilið frá mars 2016 til febrúar 2017, og frá 

desember 2018 til nóvember 2019. Var þá fjöldi færslna fundinn fyrir hvern vöruflokk 

fyrir sig og breyting á milli tímabilanna mæld. Tekið var þá fjöldi færslna á seinna 

tímabilinu og það fyrra dregið frá, og sá fjöldi deildur með fjölda fyrra tímabilsins, þar 

sem algildi þess gildis var notað. Höfundi fannst ekki rétt að birta þá flokka sem voru 

afar smáir í lok tímabils, þar sem hlutfallsleg breyting hefði getað gefið afar skakka 

mynd, og var því miðað við að lágmark 1500 færslur áttu sér stað á því tímabili fyrir 

viðkomandi vöruflokk.  
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5 Greining á kortanotkun – lykil niðurstöður 

5.1 Færslur á árunum 2016 til 2020 

Tafla 1. Niðurstöður línulegs módels þar sem breyting á ári, mánuði og færslutegund skýrir út fjölda 
færslna, með víxlverkun.  

                                  Mat:  % breyting: t-gildi: Marktækni:

Skurðpunktur -258.000 0.000 -13.442  ***

Ár 0.130 34.80% 13.64  ***

Mánuðir **

 - Janúar (viðmið) 0.000 0.00%

 - Febrúar 0.019 4.44% 0.34

 - Mars -0.013 -2.87% -0.243

 - Apríl 0.009 2.11% 0.174

 - Maí 0.028 6.78% 0.547

 - Júní 0.027 6.46% 0.522

 - Júlí 0.022 5.12% 0.416

 - Ágúst 0.035 8.51% 0.681

 - September 0.053 13.08% 1.025

 - Október 0.067 16.78% 1.293

 - Nóvember 0.103 26.77% 1.978  .  

 - Desember 0.114 30.08% 2.029

Færslutegund:

 - Netfærslur (viðmið)

 - Áskriftarfærslur -33.160 -100.00% -1.222

 - Aðrar færslur -15.400 -100.00% -0.567

Víxlverkun:

Ár * færslutegund:

 - Ár * netfærslur (viðmið) 0.00%

 - Ár * áskriftarfærslur 0.016 3.86% 1.223

 - Ár * aðrar færslur 0.008 1.88% 0.6

Mánuðir * færslutegund:

 - Febrúar * áskriftarfærslur 0.035 8.46% 0.45

 - Mars * áskriftarfærslur 0.094 24.16% 1.276

 - Apríl * áskriftarfærslur 0.100 25.87% 1.357

 - Maí * áskriftarfærslur 0.092 23.67% 1.253

 - Júní * áskriftarfærslur 0.101 26.30% 1.377

 - Júlí * áskriftarfærslur 0.092 23.70% 1.254  .  

 - Ágúst * áskriftarfærslur 0.094 24.17% 1.276 *  

 - September * áskriftarfærslur 0.098 25.40% 1.334  .  

 - Oktobér * áskriftarfærslur 0.079 20.06% 1.078

 - Nóvember * áskriftarfærslur 0.053 13.06% 0.724

 - Desember * áskriftarfærslur 0.002 0.49% 0.027

 - Febrúar * (aðrar tegundir færslna) 0.031 7.38% 0.394

 - Mars * (aðrar tegundir færslna) 0.100 25.98% 1.362

 - Apríl * (aðrar tegundir færslna) 0.104 27.03% 1.41

 - Maí * (aðrar tegundir færslna) 0.117 31.01% 1.592

 - Júní * (aðrar tegundir færslna) 0.143 39.00% 1.941

 - Júlí * (aðrar tegundir færslna) 0.152 41.94% 2.065

 - Ágúst * (aðrar tegundir færslna) 0.134 36.21% 1.821

 - September * (aðrar tegundir færslna) 0.103 26.85% 1.402

 - Október * (aðrar tegundir færslna) 0.088 22.53% 1.198

 - Nóvember * (aðrar tegundir færslna) 0.066 16.50% 0.9

 - Desember * (aðrar tegundir færslna) 0.082 20.71% 1.027

Nánari útskýringu um aðhvarfsgreiningu má finna í kafla 3.

Tölfræðimódel: Logri af meðalfjölda færslna = (ár + mánuður) * færslutegund

Háð breyta: Meðalfjöldi færslna á dag, á mánuði. Skýribreytur: Ár, mánuður og færslutegund.

Stærðfræðilega fæst mat fyrir háða breytu (y):

Marktæknimörk:  100%: ***, 99.9%: **, 99%: *, 95%: .

Útskýringarstuðull:  0.9851

               
 

           

 

     

 

Sett er fram tölfræðimódel sem notast við aðhvarfsgreiningu til þess að greina almenna 

kortanotkun síðustu fjögurra ára. Fjöldi færslna var sett fram sem háð breyta en 
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tímabilið og færslutegundin sem óháðar breytur. Nánar tiltekið var notast við 

meðalfjölda færslna á dag á mánuði eins og nefnt var í aðferðafræðikaflanum hér að 

framan. Sökum stærðar gagna var tíu-logri tekinn af háðu breytunni og framsetning 

líkansins því svokölluð semi-log. Víxlverkun á milli tegund úttekta og tímabilsins var 

notuð til að sjá mismunandi hallatölur gerð úttekta.  Nánari niðurstöður má sjá í viðauka 

1 hér aftast.  

Áður en lengra er haldið, fyrir þá lesendur sem ekki eru vanir að lesa úr niðurstöðum 

slíkra greininga, að þá má lesa úr töflum 1-5 á þann hátt að notast er við stuðlamatið 

sem gefið er upp og lagt við skurðpunktinn sem gefinn er. Nánar tiltekið er summa 

fundin fyrir hvert stuðlamat β (matið) og margfaldað með því gildi sem skoðað er. Ef við 

tökum niðurstöðuna hér að framan sem dæmi, og skoða ætti hver meðalfjöldi 

áskriftafærslna á dag fyrir janúar mánuð árið 2017, væri reiknað:              

             færslur. Athugum að 

margfeldið í stað summu stafar af því að tíu logrinn er tekinn af háðu breytunni y, eins 

og skýrt var hér að framan. 

Niðurstöður úr töflu 1 sýna að víxlverkunin á milli ára og mánaða gegn færslutegund 

er ómarktæk, þar sem hallatölurnar eru nær alltaf eins. Fyrirfram hefði mátt búast við 

mun á milli færslutegundanna þar sem aðrar tegundir færslna er talsvert hærri en svo 

virðist ekki vera. Því eru þessar niðurstöður ekkert túlkaðar meira og einfaldara líkan 

skoðað.  

Einfaldara líkan inniheldur sömu breytur og það fyrra, en víxlverkun fjarlægð úr 

líkaninu. Niðurstöður má sjá í töflu 2 hér á næstu síðu. Niðurstöður sýna að stuðlamat 

við árlega fjölgun meðalfjölda færslna nemur 37.4% aukningu á ári (100.1379). 

Skýribreytan mánuðir sýna sambærilega hækkun, en þó ekki línulega eins og gera mætti 

ráð fyrir. Mikil hækkun á sér stað í byrjun árs en hallatalan minnkar yfir sumartímann 

sem tekur svo aftur við sér á haustmánuðum. Þetta má sjá betur á mynd 8, þar sem 

notast er við stuðlamat breytanna til að sýna mismuninn sem á sér stað þar. Viðmið 

líkansins er ávallt netverslun, og miðast skurðpunktur línunnar við slíka tegund 

verslunar. Áskriftarfærslur mælast um 28.7% algengari en færslur í netverslun (100.1094) 

og aðrar færslutegundir  (posafærslur og símgreiðslur) um 9.6 sinnum algengari en 

færslur í netverslun (100.9834).  
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Tafla 2. Niðurstöður línulegs módels þar sem breyting á ári, mánuði og færslutegund skýrir út fjölda 
færslna, án víxlverkunar.   

                                  Mat:  % breyting: t-gildi: Marktækni:

Skurðpunktur -274.500 0.00 -26.068  ***

Ár 0.138 37.37% 26.424  ***

Mánuðir

 - Janúar (viðmið) 0.000 0.00%

 - Febrúar 0.041 9.88% 1.345

 - Mars 0.052 12.75% 1.824  .  

 - Apríl 0.077 19.40% 2.694  ** 

 - Maí 0.098 25.41% 3.44  ***

 - Júní 0.109 28.44% 3.802  ***

 - Júlí 0.103 26.82% 3.61  ***

 - Ágúst 0.112 29.27% 3.902 ***

 - September 0.121 32.01% 4.218  ***

 - Október 0.123 32.80% 4.311  ***

 - Nóvember 0.143 38.96% 4.999  ***

 - Desember 0.142 38.71% 4.604  ***

Færslutegund:

 - Netfærslur (viðmið)

 - Áskriftarfærslur 0.109 28.65% 8.039  ***

 - Aðrar færslur 0.983 862.50% 72.262  ***

Nánari útskýringu um aðhvarfsgreiningu má finna í kafla 3.

Stærðfræðilega fæst mat fyrir háða breytu (y):

Marktæknimörk:  100%: ***, 99.9%: **, 99%: *, 95%: .

Útskýringarstuðull:  0.9831

Tölfræðimódel: Logri af meðalfjölda færslna = ár + mánuður + færslutegund

Háð breyta: Meðalfjöldi færslna á dag, á mánuði. Skýribreytur: Ár, mánuður og færslutegund.

               
 

           

 

     

 

 

Á mynd 6 hér að neðan sjáum við hvernig færslufjöldinn fjölgar yfir tímabilið 

myndrænt. Myndin sýnir raungögn (punktar) gegn stuðlum og mati módelsins (lína).  

Myndin styðst við loga skala eins og áður var nefnt, en sjá má netverslun fara úr rúmum 

2500 meðalfærslum á dag á mánuði og upp í tæpar 10000 meðalfærslur á dag á mánuði 

sem er alveg í takt við niðurstöður líkansins sem sjá má í töflu 2. Vöxtur netverslunar er 

því hlutfallslega langstærstur yfir tímabilið.   
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Mynd 6. Vöxtur færslna á dag árin 2016 – 2019. 

 

Mynd 7. Mat mánuði og ára samkvæmt niðurstöðum tölfræðilíkans.  

Mynd 7 sýnir hvernig stuðlamat módelsins er fyrir hvern mánuð og svo fyrir 

árshækkun, sem myndi miðast við línulega hækkun. Greinilega sést að kortanotkun er 
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ekki línuleg ef tekið er mið mánuðum, en heildar hækkun er þó afar sambærileg þegar 

horft er á allt tímabilið. Athugum að skalinn á myndinni miðast við tíu-logra. 



 

30 

5.2 Verslunarflokkar 

5.2.1 Stærstu verslunarflokkarnir eftir tegund verslunar. 

 

Mynd 8. 12 stærstu verslunarflokkarnir miðað við alla verslun.  



 

31 

Tólf stærstu verslunarflokkana má sjá á mynd 8 hér á undan sem miðast við 

heildarverslun. Myndin sýnir hvernig þróun flokkanna er á meðal netfærslna, 

áskriftafærslna og annarra tegunda færslna. Tólf stærstu flokkarnir koma eflaust ekki 

mörgum lesendum á óvart, en þeir eru, í röð:  

➢ Matvöruverslanir 

➢ Skyndibitastaðir 

➢ Veitingastaðir 

➢ Deildaskiptar verslanir 

➢ Bensínstöðvar 

➢ Bensíndælur, sjálfsafgreiðsla 

➢ Lyfjaverslanir 

➢ Bakarí 

➢ Góðgerðafélög og -þjónusta 

➢ Söluturnar 

➢ Fataverslanir 

➢ Áfengisverslanir 

Tólf stærstu flokkarnir eru flokkar sem flestir þekkja og tengja við almenna verslun. 

Einna helst má nefna dæmi um deildaskipta verslun, en það er verslun sem selur 

allskyns hefðbundna neysluvöru í sömu verslun í mismunandi deildum en með 

sameiginlega búðarkassa. Nefna má Hagkaup sem dæmi um slíka verslun. Nánari lýsingu 

og greiningu á þessum flokkum má sjá í lokaðri útgáfu ritgerðarinnar.  
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Mynd 9. 12 stærstu verslunarflokkanir í netverslun. 
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Tólf stærstu verslunarflokkana sem sjá má á mynd 9 miða við netverslun. Eins og 

áður sýnir myndin hvernig þróun flokkanna er á meðal netfærslna, áskriftafærslna og 

annarra tegunda færslna. Tólf stærstu eru, í röð:  

➢ Veðmálastarfsemi 

➢ Plötubúðir 

➢ Tölvuhugbúnaðarverslanir 

➢ Verðlistavöruverslanir 

➢ Tölvuleikir 

➢ Heildsöluverslanir 

➢ Flugfélög 

➢ Bókabúðir 

➢ Miðasölur (nema kvikamyndahús) 

➢ Ferðaskrifstofur 

➢ Leikjatækjasalir 

➢ Leigubílaþjónustur 

Lítil þörf er á útskýringum þessara flokka, en allflestir lesendur geta tengt við þá. Heilt 

yfir litið hefur lítil breyting átt sér stað á meðal netfærslna í þessum tólf stærstu flokkum 

netfærslna. Sveifla í plötubúðum á sér þó stað á nýliðnu ári sem og að leigubílaþjónustur 

eru að sækja í sig veðrið á netinu. Talsverðar sveiflur eiga sér stað í þessum flokkum 

þegar horft er til áskriftarfærslna þar sem veðmálastarfsemi fer úr tæpri 1 færslu að 

meðaltali á dag á mánuði og upp í 11 þúsund færslur á mánuði. Eins og áður var sagt er 

útskýring og frekari greining þessarra flokka í lokaðri útgáfu þessarrar ritgerðar.   
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Mynd 10. 12 stærstu verslunarflokkanir fyrir áskriftarfærslur. 
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Tólf stærstu verslunarflokkana sem sjá má á mynd 10 miða við áskriftaverslun. Eins 

og áður sýnir myndin hvernig þróun flokkanna er á meðal netfærslna, áskriftafærslna og 

annarra tegunda færslna. Tólf stærstu eru, í röð:  

➢ Góðgerðafélög og -þjónustur 

➢ Tryggingaþjónustur 

➢ Sjónvarpsstöðvar 

➢ Veðmálastarfsemi 

➢ Tónlist (steymisveitur) 

➢ Símaþjónustur 

➢ Veitur 

➢ Millifærsluþjónustur 

➢ Vörulistaverslanir - áskriftir 

➢ Heilsu- og snyrtistofur 

➢ Meðlimafélög 

➢ Almenningssamgöngur 

Eins og áður eru þessir flokkar kunnulegir flestum. Millifærsluþjónustur voru vart 

sjáanlegar fyrr en í byrjun árs 2019 en lítið framboð var á slíkri þjónustu fyrr en þá. Helst 

má nefna snjallsímaforritin Aur og Kass sem dæmi um slíka þjónustu. Slík forrit eru 

nýjungar hér á landi. Margar almenningssamgöngur fóru að bjóða upp á 

áskriftarmöguleika árið 2018 og verða næst stærsti verslunarflokkur áskriftafærslna árið 

eftir. Eins og áður var sagt er útskýring og frekari greining þessarra flokka í lokaðri 

útgáfu þessarrar ritgerðar.  Verslunarflokkanir sem hafa breyst mest síðustu ár 
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Mynd 11. Verslunarflokkarnir sem breyst hafa mest síðustu 4 ár í netverslun.  

Mynd 11 sýnir þá flokka sem hafa tekið hvað mestu breytingum yfir tímabilið þegar 

horft er á netfærslur, hvort sem um er að ræða minnkun eða fjölgun yfir tímabilið. Þeir 
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tólf flokkar sem breyttust mest, skv. þeirri aðferðafræði sem nefnd var fyrr í ritgerðinni, 

eru, í röð:   

➢ Vörulistaverslanir - heildsölur 

➢ Skemmtistaðir & barir 

➢ Icelandair 

➢ Millifærsluþjónustur 

➢ Leigubílaþjónustur 

➢ Útsölumarkaðir 

➢ Bílastæðisþjónustur 

➢ Hugbúnaður – öpp (ekki leikir) 

➢ Póstþjónustur 

➢ Ritfanga- og skrifstofuverslanir 

➢ Óskilgreind afþreyfingarþjónusta 

➢ Matvöruverslanir 

Flugfélög voru meðal tólf stærstu flokkanna þegar skoðað var netverslun hér að ofan. 

Flestir flokkar hér eru verslanir að nútímavæðast og byrja að bjóða upp á þjónustu á 

netinu, sbr. matvöruverslanir. Eins og áður var sagt er útskýring og frekari greining 

þessarra flokka í lokaðri útgáfu þessarrar ritgerðar.   
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Mynd 12. Verslunarflokkarnir sem breyst hafa mest síðustu 4 ár í áskrift.  
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Mynd 12 sýnir þá tólf flokka sem hafa tekið hvað mestu breytingum yfir tímabilið 

þegar horft er til áskriftafærslna, hvort sem um er að ræða minnkun eða fjölgun yfir 

tímabilið. Þessir flokkar eru, í röð:  

➢ Millifærsluþjónustur 

➢ Bílastæðisþjónustur 

➢ Veðmálastarfsemi 

➢ Almenningssamgöngur 

➢ Fjármálastarfsemi (lánastofnanir) 

➢ Skyndibitastaðir og kaffihús 

➢ Plötubúðir 

➢ Reiðhjólaverslanir 

➢ Viðgerðaþjónustur (óskilgreindar) 

➢ Skóverslanir 

➢ Skemmtikraftar & hljómsveitir 

➢ Samgöngur (óskilgreindar) 

Sjá má hér flokka sem sem eru óalgengari og nokkuð óvenjulegir ef hugsað er til 

áskriftafærslna af fyrra bragði. Þarna má sjá flokk á borð við fjármálastarfsemi en 

skýringin þar liggur í smálánastarfsemi sem tók stórt stökk fyrrihluta árs 2017. Sá flokkur 

hefur haldist nokkuð stöðugur allar götur síðan. Þegar horft er til netverslunnar fyrir 

þessa flokka sem hafa tekið mestu breytingum fyrir áskriftarfærslur að þá haldast þeir 

nokkuð stöðugir út tímabilið og eru flestir afar smáir.  
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5.3 Upphæð eydd í verslun 

5.3.1 Netverslun 

Tafla 3. Niðurstöður línulegs módels þar sem staðsetning verslunar, ásamt ári og mánuði er notað til að 
skýra út fjárhæð sem eydd er á mánuði í netverslun.  

                                  Mat:  % breyting: t-gildi: Marktækni:

Skurðpunktur -313.800 -100.00% -23.024  ***

Ár 0.159 44.31% 23.589  ***

Mánuðir

 - Janúar (viðmið)

 - Febrúar 0.023 5.33% 0.573

 - Mars 0.022 5.16% 0.59

 - Apríl 0.034 8.19% 0.924

 - Maí 0.066 16.49% 1.792  .  

 - Júní 0.078 19.60% 2.101 *  

 - Júlí 0.055 13.57% 1.494

 - Ágúst 0.049 11.86% 1.315

 - September 0.077 19.47% 2.088  *  

 - Október 0.074 18.64% 2.007 *  

 - Nóvember 0.104 26.91% 2.799  ** 

 - Desember 0.060 14.82% 1.502

Staðsetning verslunar:

 - Erlend verslun (viðmið) 0.000 0.00%

 - Íslensk verslun 96.340 % 4.997  ***

Víxlverkun:

 - Ár * erlend verslun (viðmið) 0.000 0.00%

 - Ár * íslensk verslun -0.048 -10.45% -5.018  ***

Mánuðir * íslensk verslun:

 - Febrúar * íslensk verslun -0.019 -4.25% -0.339

 - Mars * íslensk verslun -0.010 -2.23% -0.187

 - Apríl * íslensk verslun -0.017 -3.76% -0.318

 - Maí * íslensk verslun -0.045 -9.87% -0.863

 - Júní * íslensk verslun -0.056 -12.14% -1.075

 - Júlí * íslensk verslun -0.068 -14.41% -1.292

 - Ágúst * íslensk verslun -0.001 -0.31% -0.025

 - September * íslensk verslun 0.022 5.27% 0.427

 - Október * íslensk verslun -0.040 -8.76% -0.761

 - Nóvember * íslensk verslun -0.066 -14.18% -1.27

 - Desember * íslensk verslun -0.043 -9.47% -0.765

Nánari útskýringu um aðhvarfsgreiningu má finna í kafla 3.

Stærðfræðilega fæst mat fyrir háða breytu (y):

Marktæknimörk:  100%: ***, 99.9%: **, 99%: *, 95%: .

Útskýringarstuðull:  0.9751

Tölfræðimódel: Logri af summu fjárhæðar á mánuði = (ár + mánuður) * staðsetning verslunar

Háð breyta: Summa fjárhæðar á mánuði. Skýribreytur: Ár, mánuður og staðsetning verslunar.

               
 

           

 

     

      

 

Tafla 3 sýnir hér niðurstöður línulegs líkans sem notast við aðhvarfsgreiningu með 

víxlverkun á milli óháða breyta. Upphæð sem eydd er í netverslun á mánuði er sett fram 

sem háð breyta og tímabilið og staðsetning verslunar sem óháðar breytur. Eins og nefnt 
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var í aðferðafræðikaflanum var tekin summa upphæðar eydd í netverslun á mánuði og 

leiðrétt var fyrir mismunandi lengd mánaða þannig að hver mánuður hefur sama vægi. 

Eins og áður var notaður tíu-logri af upphæðinni og þannig sett fram semi-log 

framsetning við gerð líkansins. Víxlverkun meðal staðsetningu verslunar og tímabilsins 

var notuð til að sjá mismunandi hallatölur eftir staðsetningu. Niðurstöður má sjá í töflu 

3. Niðurstöður sýna mikla marktækni eftir staðsetningu verslunar. Líkanið tekur mið af 

því að verslun sé staðsett erlendis. Árleg auking í fjárhæðum í netverslunum nemur um 

44%. Ef um er að ræða innlenda verslun er dregin frá hallatala innlendrar verslunar og 

fæst að árleg hækkun sem nemur um 28.7%. Hallatala erlendrar verslunar er því 

umtalsvert meiri en hallatala innlendrar verslunar, sem sýnir að með aukinni netverslun 

eru sífellt hærri fjárhæðir að fara út fyrir landsteinana. Útskýringarmáttur módelsins er 

afar góður sem og leiðréttur útskýringarstuðull hár. Nánar tiltekið er hann 0.975 sem 

segir okkur að 97.5% af breytileika upphæðar á mánuði má skýra með breytum 

skýribreytanna .  

 

Mynd 13. Hér sést upphæð á mánuði sem eydd er í netverslun innanlands og netverslun erlendis.  

Á mynd 13 má sjá hvernig aukning erlendrar verslunar er að vaxa marktækt hraðar  

með hverju árinu sem líður. Segja má að aukning í íslenskri verslun sé nokkuð línuleg ef 
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horft er á allt tímabilið í heild. Góð fylgni mælist á milli þeirrar upphæðar sem eydd er 

og fjölda færslna sem gerðar eru í hverju landi fyrir sig. Áberandi er að meðaltal 

upphæðar á færslu er talsvert hærri hérlendis en annarsstaðar en fer forskotið fer þó 

minnkandi. Í lokaðri útgáfu má sjá nánari greiningu á þessu.  

5.3.2 Áskriftarfærslur 

Tafla 4. Niðurstöður línulegs módels þar sem staðsetning verslunar, ásamt ári og mánuði er notað til að 
skýra út fjárhæð sem eydd er á mánuði í áskrift.  

                                  Mat:  % breyting: t-gildi: Marktækni:

Skurðpunktur -343.800 -100.00% -27.728  ***

Ár 0.174 49.21% 28.285  ***

Mánuðir

 - Janúar (viðmið) 0.000 0.00%

 - Febrúar 0.041 9.85% 1.139

 - Mars 0.051 12.56% 1.527

 - Apríl 0.060 14.71% 1.771

 - Maí 0.086 22.02% 2.569  .  

 - Júní 0.101 26.21% 3.003 *  

 - Júlí 0.077 19.30% 2.277

 - Ágúst 0.093 24.01% 2.777

 - September 0.126 33.78% 3.755  *  

 - Október 0.149 41.03% 4.436 *  

 - Nóvember 0.160 44.44% 4.745  ** 

 - Desember 0.171 48.22% 4.703

Staðsetning verslunar:

 - Erlend verslun (viðmið) 0.000 0.00%

 - Íslensk verslun 114.400 % 6.523  ***

Víxlverkun:

 - Ár * erlend verslun (viðmið) 0.000 0.00%

 - Ár * íslensk verslun -0.056 -12.16% -6.481  ***

Mánuðir * íslensk verslun:

 - Febrúar * íslensk verslun 0.041 9.80% 0.802

 - Mars * íslensk verslun 0.022 5.10% 0.454

 - Apríl * íslensk verslun 0.050 12.25% 1.055

 - Maí * íslensk verslun 0.022 5.20% 0.463

 - Júní * íslensk verslun 0.012 2.75% 0.248

 - Júlí * íslensk verslun 0.024 5.78% 0.512

 - Ágúst * íslensk verslun 0.016 3.81% 0.342

 - September * íslensk verslun 0.006 1.47% 0.133

 - Október * íslensk verslun -0.039 -8.69% -0.83

 - Nóvember * íslensk verslun -0.056 -12.11% -1.177

 - Desember * íslensk verslun -0.107 -21.77% -2.074

Nánari útskýringu um aðhvarfsgreiningu má finna í kafla 3.

Stærðfræðilega fæst mat fyrir háða breytu (y):

Marktæknimörk:  100%: ***, 99.9%: **, 99%: *, 95%: .

Útskýringarstuðull:  0.9751

Tölfræðimódel: Logri af summu fjárhæðar á mánuði = (ár + mánuður) * staðsetning verslunar

Háð breyta: Summa fjárhæðar á mánuði. Skýribreytur: Ár, mánuður og staðsetning verslunar.
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Tafla 4 er sambærileg töflu 3 en fyrir áskriftarfærslur. Upphæð sem eydd er í áskrift á 

mánuði er háð breyta en tímabilið og staðsetning verslunnar sem óháðar breytur. Eins 

og áður var tekin summa upphæðar eydd í áskrift á mánuði og leiðrétt var fyrir 

mismunandi lengd mánaða þannig að hver mánuður hefur sama vægi. Framsetning 

líkansins er einnig eins. Niðurstöður má sjá í töflu 4. Niðurstöður sýna mikla marktækni 

eftir staðsetningu verslunnar. Útskýringarstuðull upp á 0.992 fæst. Viðmið líkansins er 

eyðsla í verslun elendis. Árlega breyting í fjárhæð eyddri í erlendar áskriftir nemur um 

49.2% hækkun. Árleg hækkun í áskrift innanlands nemur um 31%. Hallatala erlendrar 

verslunar er því einnig brattari en hallatala innlendrar verslunar fyrir áskriftir. Með 

aukinni áskriftarþjónustum eru sífellt hærri upphæðir að fara úr landi.  

 

Mynd 14. Hér sést upphæð á mánuði sem eydd er í áskrift innanlands og áskrift erlendis. 
 

Umtalsvert meiri fjárhæðum er eytt erlendis en hérlendis þegar um er að ræða 

áskriftarfærslur. Þetta má sjá á mynd 14. Stór stökk sjást í eyðslu erlendis á meðan lítið 

flökt má greina innanlands þar sem eyðsla er nokkuð línuleg. Reikna má með að árleg 

aukning haldi áfram að aukast og erlend verslun nái algjörum yfirburðum miðað við 

þessar niðurstöður á komandi árum. 



 

44 

5.4 Áhrif helgidaga á netverslun 

Tafla 5. Niðurstöður línulegs módels þar sem ár, mánuðir, vikudagar og helgidagar skýta út breytingu á 
meðalfjölda færslna. 

                                  Mat:  % breyting: t-gildi: Marktækni:

Skurðpunktur -335.800 -100.00% -17.080  ***

Ár 0.168 47.13% 17.215  ***

Mánuðir

 - Janúar (viðmið) 0.000 0.00%

 - Febrúar 0.022 5.15% 0.373

 - Mars 0.049 12.07% 0.925

 - Apríl 0.052 12.75% 1.009

 - Maí 0.115 30.17% 2.186  *  

 - Júní 0.080 20.16% 1.552

 - Júlí 0.119 31.55% 2.176  *  

 - Ágúst 0.116 30.59% 2.116  *  

 - September 0.150 41.19% 2.736  ** 

 - Október 0.157 43.65% 2.873  ** 

 - Nóvember 0.122 32.31% 2.292  *  

 - Desember 0.086 21.78% 1.534

Vikudagar:

 - Sunnudagar (viðmið) 0.000 0.00%

 - Mánudagar 0.368 133.35% 9.668  ***

 - Þriðjudagar 0.388 144.51% 10.127  ***

 - Miðvikudagar 0.460 188.54% 11.914  ***

 - Fimmtudagar 0.343 120.39% 9.063  ***

 - Föstudagar 0.394 147.69% 10.474  ***

 - Laugardagar 0.176 49.93% 4.587  ***

Hátíðardagar -0.861 -86.22% -24.918  ***

Nánari útskýringu um aðhvarfsgreiningu má finna í kafla 3.

Stærðfræðilega fæst mat fyrir háða breytu (y):

Marktæknimörk:  100%: ***, 99.9%: **, 99%: *, 95%: .

Útskýringarstuðull:  0.9888

Tölfræðimódel: Logri af meðalfjölda færslna á dag = ár + mánuður + vikudagar + hátíðardagar.

Háð breyta: Meðalfjöldi færslna á dag, á mánuði. Skýribreytur: Ár, mánuður, vikudagar og hátíðardagar.

               
 

           

 

     

 

 

Tafla 5 sýnir niðurstöður tölfræðilíkans sem notast við aðhvarfsgreiningu. Líkanið notar 

meðalfjölda færslna á dag á mánuði fyrir netverslun sem háða breytu en tímabilið auk 

vikudaga og sérstakra helgidaga sem óháðar breytur.  Viðmið líkansins er sunnudagur í 

janúar mánuði. Athyglisverðar niðurstöður fengust, þar sem almennir vinnudagar eru 

marktækt mun stærri hjá netverslunum en helgidagar. Sér í lagi eru sérstakir frídagar 

um 86.2% minni en hefðbundinn sunnudagur, en sunnudagar eru 133% minni en 

hefðbundinn mánudagur.  
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Mynd 15. Meðalfjöldi færslna á hvern vikudag á mánuði í netverslun. 

 

 

Mynd 16. Meðalfjöldi færslna á klukkustund á mánuði í netverslun.  

Netverslanir eru opnar allan sólarhringinn fyrir neytendur, en neytendur virðast þó 

ekki nýta það eins og halda mætti. Eins og nefnt var áður, er klukkustundin 24 

ómarktæk þar sem færslan fékk tímann 00:00:00 ef upplýsingar vantaði í gögnin um 

tíma. Höfundur leiðrétti eftir bestu getu en hafa skal það í huga að klukkustundin 24 er 

röng á mynd 16 sem sýnir meðalfjölda færslna á klukkustund yfir mánuðinn. Aðrar 
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klukkustundir eru marktækar. Verslun er almennt mjög jöfn út daginn og fram á nótt, en 

frá klukkan 5 – 9 að morgni til má sjá mikið fall í fjölda færslna gerðra.  
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6 Umræða og nánari niðurstöður 

Hagræðing er lykilorð í öllum nútíma viðskiptum, hvort sem um rafræn viðskipti sé að 

ræða eða ekki. Neytendur og fyrirtæki munu alltaf leitast leiða til að lækka kostnað sinn 

og flýta fyrir viðskiptum. Netverslun er einmitt sú tegund verslunnar sem stuðlar að 

þessari hagræðingu í dag og er auðveld lausn fyrir mörg fyrirtæki. Út frá greiningum hér 

að framan má sjá að netverslun er að stækka umtalsvert hraðar en fyrri kannanir og 

rannsóknir hafa leitt í ljós. Netverslun, áskriftarfærslur og aðrar færslutegundir eru að 

stækka prósentulega séð sambærilega, ef tekið er mið frá hallatölu tölfræðilíkananna. 

Hlutfallsleg stækkun netverslanna er þó mun meiri vegna gríðarlegs mismun á fjölda 

færslna í sitthvorum flokknum fyrir sig. Árleg aukning færslna er um 38% á ári, og er 

hærri en ætla mætti útfrá fyrri tölum. Jákvæður hagvöxtur og þar af leiðandi 

kaupmáttaraukning skýrir ekki út þessa miklu hækkun ein og sér. Marga hefði eflaust 

ekki heldur grunað að áskriftarfærslur væru tæpum 30% algengari en almennar 

netfærslur. Netfærslur fylgja breytingum almennra færslna einnig ef horft er til 

mánaðabreytinga, þar sem athyglisvert er að sumar mánuðirnir eru minnstir, á meðan 

vormánuðirnir eru þeir stærstu. Emil Karlsson segir í greiningu sinni á vegum 

Rannsóknarsetur verslunarinnar að sprenging sé í innlendri verslun á haustmánuðum, 

og segir „Black Friday“ og „Cyber Monday“ vega mikið þar. Aftur á móti virðast engar 

gríðarlegar sveiflur eiga sér stað þegar horft er á hvern mánuð fyrir sig yfir allt tímabilið, 

fyrir hverja færslutegund fyrir sig. Haustmánuðirnir eru stærri en sumarmánuðirnir, en 

ekki afgerandi og enginn mánuður áberandi stærri en annar, fyrir neina tegund færslna. 

Stakir stórir dagar hafa því ekki að hafa áhrif á mánuðinn í heild. 

Ef einblínt er á upphæðir sem eyddar eru yfir sama tímabil í stað fjölda færslna má sjá 

mun meiru sveiflu mánaðarlega. Niðurstöðurnar eru þó í takt við fyrri niðurstöður þar 

sem vormánuðir mælast lang stærstir. Ýktari breytingar mátti sjá í erlendri verslun en 

innlendri, sem virðist stækka stöðugt á hverju ári. Árlega eyða Íslendingar um 44% hærri 

upphæðum í erlenda netverslun en þeir gerðu árið áður. Fyrir innlenda verslun er 

aukningin 29% árlega. Það er því er deginum ljósara að erlend verslun er að stækka mun 

hraðar, og fjármagn Íslendinga flæðir stöðugt meira og hraðara úr landi með ári hverju 
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með aukningu í netverslun. Þegar horft er til áskriftafærslna erum við að sjá enn ýktari 

tölur, en Íslendingar eru að eyða rúmlega 49% hærri upphæð árlega í áskriftir til 

erlendra fyrirtækja en aukningin nemur um 31% innanlands. Íslenskar verslanir eiga því 

mikið högg á að sækja, þar sem erlendur markaður virðist vera að ná yfirráðum hér og 

stækka umtalsvert hraðar en íslenskur markaður. Þetta er mun meiri aukning í 

netverslun en áður hefur verið greind frá, eins og rætt hefur verið fyrr í þessari ritgerð. 

Athyglisvert er að bæði færslufjöldi sem og fjárhæðir í áskriftum hafa aukist mun hraðar 

síðustu tvö ár en nokkur önnur verslun, og ef litið er á það tímabil eitt og sér má sjá mun 

ýktari breytingar en yfir allt tímabilið í heild. Vissulega hafa greiningar ekki átt sér stað á 

svo nýlegum gögnum, eða í það minnsta útgefnar greinar, en þetta varpar ljósi á miklu 

hraðari og meiri breytingar en menn hafa almennt séð og gert sér grein fyrir. Ekki nóg 

með það að erlend verslun virðist vera stækka mun hraðar, að þá eyddi úrtakið sem hér 

um ræðir 760 milljónum króna í erlenda verslun í mars mánuði 2016, en sú upphæð var 

komin upp í rúman 2.5 milljarð fyrir nóvember mánuð árið 2019. Fyrir sömu mánuði fór 

eyðsluupphæð úr tæpum 380 milljónum og upp í 937 milljónir í innlendri verslun. Fyrir 

áskriftarfærslur má sjá að um 140 milljónum króna var eytt í mars 2016, en um 490 

milljónir í nóvember 2019 í innlendri verslun. Í erlendri áskriftarverslun má sjá eyðslu 

fara úr tæpum 945 milljónum og upp í 2.5 milljarða. Árið 2019 eyddi úrtakið okkar um 

37 milljörðum króna í netfærslur í erlendar verslanir. Gróflega má því reikna með að um 

60 milljarðar fara í erlenda verslun frá Íslendingum, miðað við tölur síðasta árs. 

Meðalupphæð á hverja færslu virðist þó vera lang hæst á Íslandi, en forskotið minnkar 

með hverju árinu sem líður. Það fer ekki milli mála hvað erlend verslun hefur mikla 

yfirburði hér, hvenær sem horft er á tímabilið.  

 

Mynd 17. Hlutfall verslunar eftir tegundum, árið 2019. 
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Réttmætt er þó að benda á að þrátt fyrir þennan hraða vöxt í netverslun, eru 

netfærslur ekki nema um 7% af allri verslun landsmanna, og áskriftarfærslur 13% fyrir 

árið 2019. Eins og bent var á áður þó er vöxurinn hlutfallslega stærri og sækir sífellt á 

hefðbundna verslun með hverju ári sem líður, hraðar í hvert sinn.  

Áður hefur verið sagt að netverslun hefur það framyfir almenna verslun að hún sé 

opin allan sólarhringinn. Svo virðist vera sem að neytendur séu vissulega að nýta sér 

það. Klukkustundirnar á milli 20 og 22 eru stærstar, en eru annars nokkuð svipaðar að 

undanskildum tímanum 5 – 9 (eftir miðnætti). Að meðaltali eru gerðar um 10 þúsund 

færslur á klukkustund samkvæmt úrtakinu. Í algjörri mótsögn við þetta, má sjá að 

netverslun er talsvert minni um helgar en virka daga. Þá eru sunnudagir langminnstir 

með um 25 þúsund færslur að meðaltali á mánuði en miðvikudagar stærstir með um 65 

þúsund færslur að meðaltali á mánuði. Höfundur hefur ekki fundið aðrar greinar sem 

birta vægi daga, en reiknar með því að þetta sé gegn gangi þess sem almenningur myndi 

ætla. Sunnudagar mælast sem lang minnsti vikudagurinn, en er samt með 86% fleiri 

færslur en hefðbundinn frídagur að meðaltali. Því virðist vera sem Íslendingar leyfa 

veskinu að vera í fríi á sama tíma og þeir sjálfir.  

Samkvæmt nýjustu tölum sem til eru um vöruflokka og eyðslu Íslendinga, má rifja 

upp að Hagstofa Íslands greindi frá háu hlutfalli í kaup á tónlist, bíómyndum, miðasölum 

og ferðaþjónustum. Lágt hlutfall var meðal matvöruverslanna (Hagstofa Íslands, 2020). 

Ef heilt er yfir litið, má sjá að samkvæmt Hagstofunni eru matvöruverslanir eini 

sameiginleigi flokkurinn með um 13% útgjalda einstaklinga. Emil Karlson greinir þó frá 

því að flokkur fata og skóa sé lang stærstur í sinni skýrslu árið 2018, en þar á eftir komi 

raftæki (Emil Karlsson, 2018).  Samkvæmt neyslu úrtaksins eru matvöruverslanir lang 

stærsti flokkurinn þegar horft er á heildarverslun, sem er í takt við tölur Hagstofunnar 

um almenna einkaneyslu. Nauðsynjavörur virðast almennt vera í meirihluta og 

algengastar, á borð við mat, bensín, lyf og föt. Áfengisverslanir, skyndibitastaðir og aðrir 

flokkar ná þó á listann sem má sjá fyrr í ritgerðinni, en stærri lista má finna í 

viðaukanum. Þar á eftir koma flokkar á borð við plötubúðir, tölvuhugbúnað, tölvuleiki og 

svo framvegis. Þegar horft er á áskriftir eru þó þjónustur á borð við sjónvarpsstöðvar, 

streymisveitur og símaþjónustur stórar. Stærsti flokkurinn þar eru góðgerðafélög. Önnur 

nauðsynjavara er á listanum, svosem þjónusta veitna, trygginga og fleiri þjónustur. Það 
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sem athyglisvert þykir við þetta er að svokallaðar lúxusvörur virðast umtalsvert 

algengari en nauðsynjavörur í netverslunum og í áskrift. Hér hafa verið taldir upp flokkar 

sem höfundur hefur ekki séð nefnda í öðrum greinum og rannsóknum.  

Örsökin gæti verið sú að gengi gagnvart öðrum gjaldmiðlum hefur verið nokkuð 

sterkt og stöðugt síðustu ár sem og að verðlag hérlendis virðist almennt hærra hérlendis 

þó að tollar og önnur gjöld séu tekin með í dæmið. Meiri óstöðugleiki á markaði 

hérlendis gæti gert það að verkum að netverslun verður ekki jafn umsvifamikil hérlendis 

og hjá okkar nágrannaþjóðum á allra næstunni. Örsakanir geta þó verið margar. Ein 

þeirra getur verið að Íslendingar tróna á toppnum yfir þær þjóðir sem segjast hafa lent í 

vandræðum vegna netverslunnar árið 2019, og munu slík vandræði skila sér í minna 

trausti gagnvart versluninni (Hagstofa Íslands, 2020). Það er nefnilega ljóst að trú og 

traust neytenda ræður hér milklu, og þá sér í lagi að neytendur treysti söluaðilanum sem 

hann er að kaupa vöru af (Neytendastofa, e.d.).  

 

Mynd 18. Hlutfall þeirra sem nýtt hafa rafræna verslun og lent í vandræðum árið 2019 (Hagstofa 
Íslands, 2020). 
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7 Lokaorð 

Hér höfum við farið yfir helstu niðurstöður greiningarinnar þó lengi mætti halda áfram 

að ræða niðurstöður og orsakaþætti. Hér eru þó þær niðurstöður sem helst komu fram í 

ritgerðinni:  

➢ Árlega er aukning meðal net- og áskriftarfærslna rúm 37%, á meðal 
Íslendinga. Hlutfallslega er stækkunin mun meiri en í hefðbundinni verslun, og 
umtalsvert meiri en áður hefur verið gefið út.  

➢ Þeir verslunarflokkar sem stækkað hafa mest yfir tímabilið einkennast af 
nýjungum og tæknivæðingu. Nauðsynjavörur eru enn stærstu vöruflokkar 
hefðbundinnar verslunar, en lúxusvörur eru þær vörur sem keyptar eru helst 
á netinu. Þjónustur sem áður voru einungis í boði í hefðbundinni verslun 
virðast vera reyna bjóða þjónustu sína nú á netinu og auðvelda neytendum 
fyrir. 

➢ Með aukningu netverslunar meðal Íslendinga er erlend verslun með stórsigur 
og eykur umsvif sín á hverju ári. Um 44% hærri upphæðir eru eyddar árlega í 
erlenda netverslun, og um 49% hærri upphæðir árlega í erlendar áskriftir. 
Áætla má að um 60 milljarðar fóru úr landi á síðasta ári í gegnum netverslun. 

➢ Íslendingar versla mest á netinu á almennum vinnudögum. Helgar mælast 
umtalsvert minni en almennir virkir dagar, og mælast frídagar langt um minni 
en hefðbundir dagar í netverslun. Íslendingar versla þó nokkuð jafnt allan 
sólarhringinn í netverslun, þar sem kvöldin eru þó stærst.  

Ef svara ætti upprunalegu rannsóknarspurningunni í örfáum orðum að þá má 

vissulega segja að Íslendingar séu að auka netverslun sína umtalsvert og umsvif hennar. 

Rannsóknarspurningunni er þá einnig svarað játandi þegar horft er á þá gríðarlega miklu 

aukningu fjármagns sem flæðir úr landi vegna netverslunnar. Íslendingar eru þannig að 

fylgja eftir þeirri þróun sem sjá má í nær öllum vestrænum löndum heimsins. Hinsvegar 

erum við ekki að stækka verslunina á sama hraða og virðist aðlögunin vera umstalsvert 

hægari hérlendis með auknum umsvifum erlendra verslana. Höfundur hefur áhyggjur af 

framgangi erlendra verslana hérlendis og myndi hvetja íslensk stjórnvöld til þess að 

styðja frekar við íslenska verslun og stuðla að aukinni netverslun og tæknivæðingu 

meðal þeirra. Fjórða iðnbyltingin virðist snúast alfarið um hraða aðlögun til þess að 

komast af. Ljóst er að íslensk verslun þarf að aðlagast þessum breytingum hraðar en hún 

hefur verið að gera. Við getum betur og þurfum að aðlagast hraðar! 
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