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Útdráttur/Ágrip 

Heimsfaraldurinn af völdum Covid-19 hefur haft gríðarlega mikil áhrif á samfélagið og hefur 

verið gripið til ýmissa aðgerða til að sporna gegn veirunni. Þær hafa haft mikil áhrif á daglegt 

líf fólks og hefur almenningur þurft að snöggbreyta hegðun sinni og venjum. Í þessari rannsókn 

er aðalviðfangsefnið áhrif Covid-19 á kauphegðun fólks í netverslun matvörubúða. Skoðuð var 

kauphegðun fyrir og eftir Covid-19, hvort um varanlega breytingu hafi verið að ræða og hvaða 

hópar urðu fyrir mestum áhrifum. Einnig var skoðað hvort kyn, fjöldi barna, búseta og tekjur 

hefðu áhrif á kauphegðun einstaklinga í matvöruverslunum. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að næstum allir höfðu einhvern tímann keypt vörur á netinu og flestir 

höfðu aukið kaup sín á netinu á síðastliðnum 12 mánuðum. Konur og fólk með börn á heimilinu 

eru að kaupa meira núna en fyrir 12 mánuðum síðan. Algengustu ástæður þess að fólk var að 

nýta sér netverslanir matvörubúða voru þægindi, tímasparnaður og ástandið sem ríkir í 

samfélaginu vegna Covid-19. Það sem gat aukið kaup á matvöru á netinu var lægri 

sendingarkostnaður og hraðari afhending. Tæplega helmingur þátttakenda taldi að notkun 

þeirra á netverslun matvörubúða myndi haldast eða aukast eftir Covid-19. Helstu ástæður þess 

að fólk myndi ekki halda áfram að nýta sér netverslanir matvörubúða var löng bið eftir vöru, 

minni ferskleiki og erfitt að treysta öðrum til að velja vörur fyrir sig. Því gefur rannsóknin 

sterklega til kynna að Covid-19 hefur haft áhrif á kauphegðun neytenda í netverslun 

matvörubúða.  
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1. Inngangur 

Árið 2020 verður eflaust flestum minnisstætt en í byrjun þessa viðburðaríka árs hófst 

heimsfaraldurinn sem veldur Covid-19 sem er ein mesta áskorun sem mannkynið hefur tekist 

á við síðan í seinni heimsstyrjöldinni (Chakraborty, I., og Maity, P., 2020). Fyrsta smitið 

greindist á Íslandi í febrúar það sama ár og í kjölfarið hófst atburðarás sem fáir bjuggust við að 

upplifa á sinni tíð. Faraldurinn hafði gríðarlega mikil áhrif á íslenskt samfélag sem sætti 

samkomutakmörkunum og lokunum.  

Þetta hafði augljóslega mikil áhrif á hegðun fólks, það hugar nú betur að sóttvörnum og 

hreinlæti og forðast frekar mannfjölda en áður. Þessir þættir hafa einnig haft áhrif á kauphegðun 

fólks og samkvæmt rannsóknum hefur, vegna þessara breytinga á hegðun, orðið til ný tegund 

viðskiptavina. Vegna þeirra hegðunarbreytinga sem urðu hjá fólki fór það frekar að krefjast 

meira hreinlætis í verslunum og aukinna þrifa á sameiginlegum snertiflötum. Einnig fór fólk 

frekar að nota netverslanir til að geta verslað heima hjá sér til að komast hjá röðum sem 

mynduðust fyrir framan verslanir vegna fjöldatakmarkana (McKinesy, 2020). Þetta kom 

íslenskum verslunum sérstaklega í opna skjöldu þar sem framboð og gæði netverslana, 

sérstaklega matvöruverslana, var alls ekki eins langt komið og í nágrannalöndunum. Einungis 

tvær matvöruverslanir voru með starfandi netverslun á Íslandi þegar heimsfaraldurinn skall á. 

Þetta kallaði á snögg viðbrögð fyrirtækja og verslana sem þurftu að auka framboð á 

snertilausum og stafrænum lausnum (Hólmfríður Gísladóttir, 2020).  

Verslanir sem buðu upp á matvöru þegar að heimsfaraldurinn hófst sáu gríðarlega 

aukningu í sölu í kjölfar aukinna smita og hertari sóttvarnaraðgerða. Aðrar matvöruverslanir 

fóru þá einnig að átta sig á mikilvægi þess að bjóða upp á netlausnir í þessu krítíska ástandi og 

fóru hver á eftir annarri að opna netverslanir og þróa stafrænar lausnir til að auðvelda fólki 

matarinnkaupin.  

Áhugi á efninu kviknaði vegna hafta og aðgerða sem þurfti að grípa til vegna Covid-

19. Höfundar verkefnisins voru forvitnir að vita hver áhrifin af heimsfaraldrinum væru og hvort 

kauphegðun neytenda kæmi til með að breytast vegna hans. Markmiðið var að rannsaka viðhorf 

og hegðun til netverslana og áhersla rannsóknarspurningarinnar var á netverslun 

matvöruverslana. Til þess að svara rannsóknarspurningunni var nærtækast að leita til fólks sem 

verslar inn fyrir heimilið. Ákveðið var að notast við megindlega rannsóknaraðferð og útbúa 

spurningalista með lokuðum og hálf opnum spurningum.   
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 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað almennt um Covid-19, kauphegðun og Internetið. 

Því næst er umfjöllun um matvöruverslanir og allt tengt þeim. Í síðasta hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um greiningu á rannsókninni og niðurstöðurnar úr henni. Kauphegðun fyrir og eftir 

Covid-19 var könnuð,  hvort um varanlega breytingu sé að ræða og hvaða hópar hafa orðið 

fyrir mestum áhrifum. Skoðaðar voru helstu ástæður þess að neytendur hafa ekki nýtt sér 

netverslanir matvörubúða og hverju þyrfti að breyta svo að þeir myndu íhuga kaup á matvöru 

í gegnum netið. Það var áhugavert að sjá hvort marktækur munur væri á milli kynja, aldurs, 

búsetu, tekna o.fl. Að lokum var rannsóknarspurningunni, hvort Covid-19 hefur haft áhrif á 

kauphegðun einstaklinga í netverslun matvörubúða, svarað út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

  



3 
 

2. Covid-19 

Þekktir eru fyrri faraldrar vegna kórónuveirustofna sem hafa valdið sjúkdómum hjá mönnum 

og dýrum. SARS faraldurinn sem barst frá Kína árin 2002 - 2003 og MERS faraldurinn sem 

kom upp í Mið - Austurlöndunum árið 2012 (Embætti landlæknis, 2021).  

Faraldurinn sem geisar nú er af völdum nýrrar kórónuveiru sem greindist fyrst í 

desember árið 2019 og fékk nafnið SARS - CoV - 2 (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2020). Veiran 

er talin hafa smitast í menn frá dýri, og er oft sérstaklega talað um leðurblöku, þó ekkert sé 

staðfest í þeim efnum (Embætti landlæknis, 2021). Veiran var fljót að dreifa sér manna á milli 

og þann 30. janúar 2020 var neyðarástandi lýst yfir á heimsvísu vegna veirunnar (Jón Gunnar 

Þorsteinsson, 2020). Þann 10. maí 2021, höfðu 157.973.438 tilfelli greinst á heimsvísu, flest í 

Ameríku en fæst í Eyjaálfu, og 3.288.455 hafa látið lífið vegna Covid-19 (WHO, 2021). Í 

febrúar 2020 greindist fyrsta tilfelli Covid-19 hérlendis og í dag, 10. maí 2021, hafa 6.506 

tilfelli greinst á Íslandi og 29 einstaklingar látist vegna veirunnar (Covid.is, e.d). Bólusetningar 

gegn veirunni eru byrjaðar og þann 10. maí höfðu 605.651.087 manns fengið a.m.k einn 

skammt af bóluefni, á heimsvísu (WHO, 2021) en hérlendis hafa um 53.658 manns fengið 

a.m.k. einn skammt af bóluefni (Covid.is, e.d). 

 Covid-19 hefur haft gríðarleg áhrif á hagkerfið og samkvæmt World Trade 

Organization (WTO) og Organization for Economic Cooperations hefur hagkerfi heimsins ekki 

orðið fyrir eins mikilli ógn síðan árin 2008 og 2009. Ferðamannaiðnaðurinn hefur nánast legið 

niðri frá því að faraldurinn hófst en talið er að hann hafi dregist saman um 50% - 70%. Flestar 

aðrar atvinnugreinar hafa einnig orðið fyrir miklum áhrifum af völdum Covid-19 nema sú 

starfsemi sem telst til nauðsynja (Chakraborty, I., og Maity, P., 2020). Þetta á líka við hérlendis 

en þann 16. mars 2020 voru fyrst settar á samkomutakmarkanir á Íslandi og ekki máttu fleiri 

en 100 manns koma saman (Almannavarnir, 2020). Ströngustu takmarkanirnar voru þegar tíu 

manna samkomubann var í gildi um allt land með einstaka undantekningum, þar á meðal í 

matvöruverslunum (Eiður Þór Árnason og Ingunn Lára Kristjánsdóttir, 2020).  

Covid-19 hefur í raun hægt verulega á gangi lífsins og breytt rútínu fólks á þann hátt að 

heilsa og hreinlæti er fólki ofar í huga og öll samskipti hafa breyst milli vinnufélaga, 

fjölskyldna, vina og annars samferðafólks (Accenture, 2020). Það má sjá að töluverð breyting 

hefur orðið á kauphegðun neytenda vegna Covid-19. Aukin verslun í netverslunum og sala á 

vissum vöruflokkum eins og íþróttavörum, heimilisvörum og matvörum hefur aukist á meðan 

sala á vörum tengdum ferðalögum og viðburðum hefur dregist saman (Breytingar á 

kauphegðun vegna Covid-19, e.d.). 
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3. Kauphegðun 

Samkvæmt Keller og Kotler (2016) er kauphegðun ferli sem lýsir því hvernig neytendur velja, 

kaupa, nota og ráðstafa vörum og/eða þjónustu til að koma til móts við þarfir sínar. 

Kauphegðun er í raun samsett af þörfum, hvötum og hugsunum sem fólk notar við val á vöru 

eða þjónustu og svo hvernig það notar vöruna eða þjónustuna (Marcus Garvey Orji o.fl, 2017). 

Þegar kauphegðunarferli einstaklings fer af stað verður hann fyrir utanaðkomandi áreiti 

frá ýmsum þáttum í umhverfinu (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 143). Dæmi um þessi 

ytri áreiti sem geta haft áhrif á kauphegðun eru markaðsráðarnir fjórir. Samval markaðsráða (e. 

Marketing mix) er markaðstól sem fyrirtæki nota til að skapa eftirspurn og áhuga á vörum eða 

þjónustu. Almennt er talað um markaðsráðanna fjóra og eru þeir gjarnan kallaðir hin fjögur V 

(e. P): Vara (e. product), Verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) 

(Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 51). Öðrum áreitum í umhverfi einstaklinga er skipt í 

efnahagslega -, tæknilega -, félagslega - og menningarlega þætti. Allt utanaðkomandi áreiti í 

umhverfi neytenda fer inn í svokallaðan svartan kassa. Svarti kassinn er það sem segir 

markaðsfólki hvað það er sem verður til þess að neytandi kaupi ákveðna vöru eða þjónustu. 

Innan svarta boxins verða til einkenni kaupenda sem geta verið persónuleg, samfélagsleg, 

menningarleg eða sálfræðileg sem og kaupákvörðunarferlið sjálft í heild sinni (Armstrong, G 

og Kotler, P, 2020 bls. 143).  

3.1 Persónulegir áhrifaþættir 

Ýmsir persónulegir þættir hafa áhrif á kauphegðun fólks, svo sem starf, aldur, tekjur, 

búsetustaður, lífshættir, persónuleiki og fleira. Þegar fólk eldist breytast þarfir, langanir og 

smekkur fólks vegna hækkandi aldurs og breytts lífsstíls. Þegar fólk eldist þá gengur það flest 

í gegnum ýmsa atburði sem hafa stór áhrif á líf þeirra og lífshætti, t.d. barneignir, 

húsnæðiskaup, hjónaband, o.fl. (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 151 - 152). 

Atvinna og lífsstíll einstaklinga getur haft áhrif á kauphegðun. Atvinna hefur áhrif þar 

sem innkaup einstaklinga á vörum og þjónustu sem tengjast starfi þeirra eða nýtast þeim í starfi 

aukast til muna. Lífsstíll einstaklings segir okkur hvernig hann kýs að lifa lífinu og hvaða 

gildum hann fylgir. Þegar fólk kaupir sér vöru og þjónustu þá er það einnig að kaupa þau gildi 

og lífsstíl sem varan, þjónustan eða vörumerkið stendur fyrir. Dæmi um gildi og lífsstíl 

fyrirtækja má nefna að vörumerkið Adidas hvetur neytendur til að “eiga leikinn (e. Own the 

game)”  (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 152 - 154). 
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Persónuleiki og sjálfsmynd einstaklinga hefur áhrif á kauphegðun á svipaðan hátt og 

lífsstíll. Oft er talað um að fyrirtæki og vörumerki hafi sinn eigin persónuleika og er fólk talið 

líklegra til að kaupa vörur og þjónustu af fyrirtæki með persónuleika í líkingu við þeirra eigin 

(Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 154).  

3.2 Samfélagslegir áhrifaþættir 

Samfélög einstaklinga geta haft sterk áhrif á hegðun þeirra. Samfélag er samansafn allra þeirra 

hópa sem einstaklingur tilheyrir, sama hvort þeir hafi bein eða óbein áhrif á hann. Þessir hópar 

geta verið fjölskylda, vinir, viðmiðunarhópar, samstarfsfélagar og fleiri (Armstrong, G og 

Kotler, P, 2020 bls. 148 - 151). 

Hópar sem hafa bein áhrif á einstakling kallast aðildarhópar (e. membership group) 

Aðildarhópar geta verið alls konar og eru í raun allir þeir hópar sem einstaklingur tilheyrir og 

hefur bein áhrif á hann, t.d. fótboltalið, samfélag og stjórnmálaflokkur (American 

Psychological Association, 2020). Viðmiðunarhópar (e. reference groups) eru hins vegar 

samfélagshópar sem hafa áhrif á hegðunarmynstur og ákvörðunartöku einstaklinga (Cambridge 

dictionary, 2021). Viðmiðunarhópar innihalda því fólk sem hefur áhrif á neytendur með 

áberandi klæðaburð, bílum eða þ.h. og einnig þá einstaklinga sem hafa áhrif á fólk vegna gáfu 

sinnar, menntunar, þekkingar og öðru slíku (Dr. Gajjar, B. N, 2013). 

Fjölskylda fólks getur haft mikil áhrif á kauphegðun meðlima hennar og þá sérstaklega 

innsta fjölskylda sem eru maki og börn. Áður fyrr versluðu eiginkonur almennt dagvörur inn á 

heimilið en eftir að hærra hlutfall kvenna fór út á vinnumarkaðinn hefur skiptingin jafnast mikið 

út á milli kynjanna. Börn hafa líka mikil áhrif á kauphegðun heimilis og einstaklinga. Þarfir 

barna eru á ábyrgð foreldra þeirra og hafa þær því áhrif á, að hluta til, hvað þeir kaupa og af 

hverju þeir kaupa vöruna/þjónustuna. Þegar börn eldast og fara sjálf á vinnumarkaðinn fara þau 

að hafa áhrif á kauphegðun heimilisins í heild sinni þar sem þau kaupa sér þá eigin vörur og 

þjónustu að einhverju leyti (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 148 - 151).  

3.3 Menningarlegir áhrifaþættir 

Þegar talað er um menningarlega áhrifaþætti er átt við menningu (e. culture), undirmenningu 

(e. Subculture) og stétt (e. social class) en allir þessir þættir hafa gríðarleg áhrif á kauphegðun. 

Menning er hluti af hverju einasta samfélagi og hefur mismunandi gildi sem kennd eru strax í 

uppeldi barna. Þessi gildi eiga stóran þátt í að móta einstaklinga. Undir hverri menningu má 

finna undirmenningu sem er hópur fólks sem hefur sömu gildi. Undirmenning felur í sér 
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þjóðerni, kynþátt, búsetusvæði, trúarbrögð o.þ.h. (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 144 - 

147). 

 Í mörgum samfélögum, ef ekki öllum, er einnig stéttaskipting og staða fólks hefur mikil 

áhrif á kauphegðun. Almennt er samfélagi skipt upp í sjö stéttir: efri yfirstétt, lægri yfirstétt, 

efri millistétt, millistétt, verkalýðsstétt, efri undirstétt og lægri undirstétt. Fólk innan hverrar 

stéttar deila ákveðnum gildum og hegðunarmynstrum. Flokkun einstaklinga í stéttir ræðst að 

mestu leyti af tekjum, atvinnu og menntun (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 144 - 147).  

3.4 Sálfræðilegir áhrifaþættir 

Kauphegðun ræðst einnig af fjórum sálfræðilegum þáttum: hvatningu (e. motivation), skynjun 

(e. perception), lærdómi (e. Learning), trú og hugarfari (e. Beliefs and attitude). Hvatning eða 

drifkraftur (e. motive) er tilfinning sem er kveikjan að áhuga á vöru eða þjónustu og fær 

einstakling til að huga að kaupum á vörunni/þjónustunni. Allir hafa þarfir og langanir og allar 

eru þær misjafnar. Þarfir geta svo orðið að hvöt þegar þær eru orðnar nægilega sterkar 

(Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 155 - 157).  

Sálfræðingurinn Abraham Maslow rannsakaði af hverju fólk tekur ákvarðanir byggðar 

á ákveðnum þörfum á ákveðnum tíma og setti út frá því fram kenningu. Kenningin hans byggist 

á þarfapíramídanum en samkvæmt honum skiptast þarfir fólks í fimm þrep; lífeðlislegar þarfir 

(grunnþarfir), öryggisþörf, þörf fyrir félagsskap og ást, þörf fyrir virðingu og þörf fyrir 

sjálfsþroska. Þörfunum er raðað eftir mikilvægi og eru mikilvægustu þarfirnar neðstar 

(Armstrong, G og Kotler, P, 2020 bls. 155 - 157). 

Einstaklingur sem hefur þróað með sér hvöt er tilbúinn að bregðast við henni. Skynjun 

einstaklings á aðstæðum getur ráðið því hvernig, hvenær og hvort hann muni bregðast við. Fólk 

skynjar á mismunandi vegu út frá mismunandi skynjunarháttum. Tegundir skynjana eru sértæk 

athygli (e. Selective attention), sértæk röskun (e. Selective distortion) og sértæk varðveisla (e. 

Selective retention). Sértæk athygli er þegar einstaklingur hundsar ómeðvitað nánast allar 

upplýsingar sem verða á vegi hans. Sértæk röskun er þegar einstaklingur túlkar upplýsingar á 

þann hátt að þær styðji við núverandi skoðanir hans og sértæk varðveisla er þegar einstaklingar 

muna einstaklega vel eftir þeim jákvæðu hlutum sem þeim er sagt um vörumerki sem þeim 

líkar nú þegar við og hundsa því jákvæða punkta um samkeppnisaðila þess (Armstrong, G og 

Kotler, P, 2020 bls. 155 - 157).  

Lærdómur er hegðunarbreyting sem verður hjá einstaklingi vegna nýrrar reynslu sem 

hann öðlast. Lærdómur er samspil viðbragðs, drifkrafts, vísbendingar, styrkingar viðbragðs og 
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áreitis. Trú fólks um eitthvað er hugsun sem fólk hefur gagnvart ákveðnum hlut eða fyrirbæri. 

Þessi hugsun byggist á þekkingu, skoðun, trausti og tilfinningum. Þetta á líka við um fyrirtæki. 

Fólk trúir einhverju um fyrirtæki og getur sú trú haft mikil áhrif á kauphegðun þess. Viðhorf er 

tilfinning eða skoðun fólks á hlut, fyrirbæri eða hugmynd og segir fólki í raun hvort því líki 

eða líki ekki við hlutinn, hugmyndina eða fyrirbærið. Fólk hefur pólitískt viðhorf, trúarlegt 

viðhorf, viðhorf til matar og í rauninni hefur fólk myndað sér viðhorf og skoðun gagnvart flestu 

í kringum sig. Það getur verið erfitt að breyta viðhorfi einstaklinga og til að breyta viðhorfi eins 

einstaklings getur það þýtt að það hafi áhrif á viðhorf annars (Armstrong, G og Kotler, P, 2020 

bls. 155 - 157).  

3.5 Áhrif Covid-19 á kauphegðun 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af fyrirtækinu Accenture kom í ljós að Covid-19 hefur haft 

gríðarleg áhrif á hvernig, hvers vegna og hvað fólk kaupir og telur fólk að kaupvenjur sínar 

hafi breyst varanlega. Forgangsröðun fólks hefur breyst og hefur verið lögð meiri áhersla á að 

uppfylla grunnþarfir sínar ásamt því að aukning hefur orðið á sölu á hreinlætis- og þrifvörum. 

Einnig hefur sést gríðarleg aukning á kaupum á matvöru á netinu. Rannsóknin sýnir að veiran 

hefur flýtt fyrir þremur langtíma þróunum; í fyrsta lagi er sívaxandi áhersla á heilsu sem hefur 

orðið til þess að fólk verslar frekar við þau fyrirtæki sem einblína á heilsu og hreinlæti 

starfsmanna og neytenda. Í öðru lagi er fólk er meðvitaðara um neyslu sína sem hefur áhrif á 

kaup þeirra og reynir frekar að takmarka matarsóun, kaupa hagstæðari kost og meira af 

sjálfbærum vörum. Í þriðja lagi er það aukin áhugi á hverfisverslunum sem verður til þess að 

fólk verslar frekar í sínu hverfi og í nágranna verslunum sem takmarkar aðgang þeirra að 

vöruúrvali (Accenture, 2020). 

Önnur rannsókn á vegum fyrirtækisins Mckinsey & Company, sem framkvæmd var 

sama ár, segir að Covid-19 hafi haft áhrif á kauphegðun fólks á fimm vegu, þ.m.t. á þessa þrjá 

vegu sem nefndir eru hér að ofan. Auk þess notar fólk stafrænar lausnir meira og heldur sig 

frekar heima. Heimsfaraldurinn hefur hvatt fólk til að nýta sér frekar netverslanir og stafrænar 

lausnir fyrirtækja til að forðast mannfjölda. Sjá má meira en 10% aukningu á netsölu verslunar- 

og þjónustuaðila um allan heim og hafa neytendur þegar sagt að þeir muni halda áfram að nýta 

sér stafrænar lausnir fyrirtækja þegar heimsfaraldurinn er liðinn hjá. Þýskaland, Japan og Kína 

eru einu löndin, sem tóku þátt í rannsókninni, sem sjá fram á að notkun stafrænna lausna muni 

minnka í einhverjum vöruflokkum. Í flestum löndum hefur meira en 70% fólks sagt að það 

kvíðir fyrir því að þurfa að fara aftur út fyrir veggi heimilisins og fara aftur í gamla farið. Flest 
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segir að það muni bíða lengi með ferðalög, viðburði og staði þar sem margmenni er (Arora, N 

o.fl, 2020).  

Þessi sama rannsókn sýnir fram á að rúmlega 60% neytenda um allan heim hafa breytt 

kauphegðun sinni á einhvern hátt eftir að Covid-19 hófst og mesta breytingin er í Kína, 

Bandaríkjunum og Indlandi þar sem allt frá 75% - 91% þeirra sem svöruðu töldu sig hafa breytt 

kauphegðun sinni á einhvern hátt.  Í Japan voru hins vegar fæstir sem töldu sig hafa breytt 

kauphegðun sinni á einhvern hátt, eða um 33% (Arora, N o.fl, 2020).  

Rannsóknin á vegum Accenture (2020) leiddi einnig í ljós fimm nýjar tegundir 

neytenda sem orðið hafa til í heimsfaraldrinum. Fyrst er talað um hinn áhyggjufulla neytenda 

(e. The Worrier) en talið er að 21% af fólki tilheyri þessum hópi og meirihlutinn eru karlmenn 

á aldrinum 56 - 69 ára. Þessi neytendahópur tekur ekki mikla áhættu um heilsu sína og hefur 

almennt áhyggjur af framtíðinni, heilsu og fylgist vel með fréttum. Þessi hópur fólks er um 

25% líklegri til að vera stressaðir eða kvíðnir yfir áhrifum veirunnar (Accenture, 2020).  

Næst er það einstaklingshyggjuneytandinn (e. The Individualist). Um 22% fólks fellur 

í þennan hóp og algengast er að þetta séu kvenmenn á aldrinum 18 - 24 ára. Þessir einstaklingar 

hafa ekki miklar áhyggjur af sjálfum sér og nánustu fjölskyldu en hafa frekar áhyggjur af öðru 

fólki og hagar sér gjarnan óskynsamlega við innkaup. Fólk sem fellur í þennan hóp sér fyrir sér 

og sínum, reynir að tryggja óbreytt ástand á sínu heimili, birgir sig einungis upp af 

nauðsynjavörum og heldur sig almennt til hlés (Accenture, 2020).  

Rökhugsuðurinn (e. The rationalist) er líklega kvenmaður á aldrinum 25 - 31 árs og 

telur þessi hópur um 39% allra neytenda. Þessi hópur fólks hefur litlar áhyggjur af ástandinu 

og telur það eina sem hann geti gert er að sinna persónulegum sóttvörnum og vonar að aðrir 

geri það sama. Þessi hópur er mjög meðvitaður um fréttir en um 82% þeirra sem falla í þennan 

hóp upplýstari en aðrir (Accenture, 2020).  

Næsti neytendahópurinn er aðgerðasinninn (e. The activist) en um 8% neytenda eru 

hluti af þessum hópi og algengast er að þetta séu kvenmenn á aldrinum 25 - 31 árs. Fólkið sem 

tilheyrir þessum hópi fylgir þeim sóttvarnarreglum sem settar eru til að passa upp á eigin heilsu 

sem og sýna samfélagslega ábyrgð. Þessi hópur passar vel upp á fólkið í kringum sig og sér til 

þess að allir séu með nóg (Accenture, 2020).  

Loks er það áhugalausi neytandinn (e. The indifferent) en um 11% neytenda falla undir 

þennan hóp sem eru yfirleitt konur á aldrinum 40 - 55 ára. Fólkið í þessum hóp finnst almennt 

of mikið vera gert úr ástandinu og hefur ekki gert breytingar á eigin lifnaðarháttum. Þessi hópur 

fylgist ekki mikið með fréttum og er almennt minna upplýstur en aðrir neytendahópar 

(Accenture, 2020).  
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Framkvæmd var rannsókn hérlendis á vegum Market and media research (MMR) í apríl 

árið 2020. Niðurstöðurnar sýna bæði aukningu og minnkun á milli mars og apríl mánaðar 2020 

og með því að skoða þessa tvo mánuði má því lesa lauslega úr áhrifum Covid-19 á kauphegðun 

fólks á Íslandi (MMR, 2020). Niðurstöður sýndu að þeir svarendur sem töldu Covid-19 hafa 

haft áhrif á kaup sín, juku kaup sín á matvörum í netverslun úr 9% í 16% og matvörum í 

almennum verslunum úr 21% í 24%.  Þeir svarendur sem töldu Covid-19 hafa haft lítil áhrif á 

kaup sín, juku kaup sín á matvörum í netverslun úr 4% í 8% og matvörum í almennum 

verslunum úr 11% í 19% (Market and media research, 2020). 

Konur reyndust líklegri en karlar til að hafa aukið kaup sín á matvörum í hefðbundnum 

verslunum (29%) og netverslunum (19%) í kjölfar útbreiðslu kórónuveirunnar. Þeir svarendur 

sem voru á aldrinum 30-49 ára reyndust hafa aukið mest af öllum kaup sín á matvörum hvort 

sem það var í hefðbundinni verslun (32%) eða í netverslun (23%) (Market and media research, 

2020). 

Lítinn mun má sjá á kauphegðun eftir búsetu en svarendur af höfuðborgarsvæðinu 

reyndust líklegri til þess að hafa aukið kaup á matvörum í hefðbundinni verslun (26%) og í 

netverslun (19%) en svarendur af landsbyggðinni (22% matvörur; 11% matvörur í 

netverslunum) (Market and media research, 2020).  

4.Veraldarvefurinn 

Tilgangur veraldarvefsins var upprunalega sá að tengja saman rannsóknarstofnanir og háskóla 

og þannig nýta sem best afkastamestu tölvur þess tíma þó þær væru ekki margar (Daði 

Ingólfsson, 2003). 

Í október árið 1969 sendi Kleinrock og nemandinn hans Charley Kline fyrstu skilaboðin 

á milli tveggja tölva. Í lok ársins 1969 var ARPAnet fullklárað en það er undanfari 

veraldarvefsins sem við þekkjum í dag (Gregersen, E., 2020). Árið 1971 var tölvupósturinn 

fundinn upp af Ray Tomlinson. Hann var ekki notaður til faglegrar notkunar heldur að miklu 

leyti til einkaskilaboða og er talið að þetta hafi gefið vísbendingu um persónulega notkun 

veraldarvefsins næstu áratugi (Daði Ingólfsson, 2003). 

Árið 1989 tengdist Ísland veraldarvefnum en 21. júlí það ár urðu fyrstu Ip-samskiptin 

yfir tengingu ISnet frá Tæknigarði Háskóla Íslands til tengistöðvar NORDUnet í Danmörku. 

Netvæðingin hófst þó á Íslandi nokkrum árum áður. Árið 1986 tengdist Hafrannsóknastofnun 

neti sem veraldarvefurinn þróaðist af, EUnet. Sama ár tengdust Háskóli Íslands og Orkustofnun 

Hafrannsóknastofnuninni sem varð fyrsti vísirinn að netinu á Íslandi. Þessar tengingar gerðu 
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það að verkum að það komst á tölvupóstssamband og aðgangur að Usenet sem hafði álíka 

hlutverk og bloggsíður gera í dag. Árið 1987 voru Samtök um upplýsinganet rannsóknaraðila 

á Íslandi stofnuð, SURIS, og netið á Íslandi fékk nafnið ISnet (Maríus Ólafsson, 2006).  

Veraldarvefurinn hefur þróast ört síðustu fjóra áratugi og hann er orðinn afar öflugur 

miðill á öllum sviðum. Hann verður sífellt stærri og öflugri og er erfitt er að ímynda sér lífið 

án hans. Í fyrstu voru það helst háskólar og önnur tengd starfsemi sem nýtti sér þessa tækni en 

með tímanum hefur vefurinn þróast í mjög öflugt tæki fyrir öll samskipti manna á milli (Daði 

Ingólfsson, 2003).  

4.1 Netnotkun 

Könnun á netnotkun er gerð árlega á meðal fólks á aldrinum 16 til 74 ára í löndum 

Evrópusambandsins auk Íslands, Noregs og Sviss. Íslendingar voru með mestu notkunina árið 

2020 og hafa verið síðustu ár. Árin 2018, 2019 og 2020 hefur netnotkun Íslendinga verið 99% 

en sú tala er fundin með því að spyrja íbúa hvort þeir hafi notað netið undanfarna þrjá mánuði. 

Næst á eftir Íslendingum koma Svíar og Norðmenn með 98% netnotkun, næst Danir og 

Svisslendingar með 97%, Bretar, Lúxemborgarar og Hollendingar 96% hver þjóð, Finnar með 

95% en Búlgarar með minnstu notkunina eða 68%. Meðal netnotkun íbúa í 28 aðildarlöndum 

ESB var 87% árið 2019. Netnotkun hefur vaxið ört síðustu ár en meðal netnotkun hjá íbúum 

ESB árið 2007 var aðeins 57% og fór upp í 75% árið 2013 (Guðni Einarsson, 2020). 

Þegar netnotkun Íslendinga er skoðuð nánar má sjá að 95% íbúa nota netið í tölvupóst, 

94% í bankaþjónustu, 91% í samfélagsmiðla og 81% til að hlusta á tónlist. Þessar tölur eru 

töluvert hærri en hjá öðrum Evrópulöndum en til samanburðar þá nota 56% íbúa ESB netið í 

samfélagsmiðla í stað 91% eins og hjá Íslendingum (Ritstjórn DV, 2019).  

Þorbjörn Broddason félagsfræðingur telur að það séu þrjár ástæður þess að Ísland sé 

það land í Evrópu með hæstu netnotkunina. Þær ástæður eru nýjungagirni Íslendinga, lítil 

stéttaskipting og frekar mikil velmegun (Ómar Friðriksson & Ragnhildur Þrastardóttir, 2019).  

Vert er að taka inn í umræðuna að fólk notar internetið í næstum því allt sem það gerir, 

vinna, kaupa vörur og þjónustu, eiga í samskiptum við vini og fjölskyldu, senda myndir og 

myndskeið, kaupa í matinn eða panta mat og margt fleira (Dentzel, Z., 2014).  
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5. Matvöruverslanir 

5.1 Upphaf matvöruverslana 

Við upphaf matvöruverslana, þar til um miðja 19. öld, var einungis hægt að versla matvörur 

hjá kaupmanninum á horninu (e. Corner stores) sem voru yfirleitt litlar fjölskyldureknar 

verslanir. Þær buðu upp á lítið vöruúrval þar sem afgreiðslufólkið sá um að tína saman vörurnar 

fyrir viðskiptavini og höfðu þeir því ekki mikið um það að segja hvaða tegund af t.d 

hrísgrjónum þeir vildu. Flestar verslananna voru einungis með þurrvörur og þurfti því að fara í 

sérverslanir til að nálgast ferskar vörur, s.s. fisk, kjöt og grænmeti (Stanton, J., 2017). Fyrsta 

verslunarkeðjan opnaði verslun árið 1859 og var það fyrirtækið Great Atlantic and Pacific Tea 

company. Þessi verslun var sú lang vinsælasta í heiminum og er sögð vera Walmart síns tíma. 

Þessi nýja verslun bauð þó ekki upp á mikið meira vöruúrval en þær sem áður voru og þurftu 

afgreiðslumenn ennþá að tína til vörur fyrir viðskiptavini sína. Í byrjun 20. aldar opnaði 

verslunin Piggly Wiggly sem var fyrsta verslunin sem bauð viðskiptavinum sínum upp á að 

tína saman sínar vörur sjálfir (Stanton, J., 2017).  

 Árið 1930 var verslunin King Kullen opnuð af manni að nafni Michael Cullen en hann 

er talinn vera faðir hins nútíma stórmarkaðar. Verslanir King Kullen voru staðsettar í úthverfum 

og buðu upp á ýmsa hluti sem er hluti af stórmörkuðum í dag. Eftir þetta fóru stórmarkaðir að 

aukast um alla Ameríku og teygðu sig einnig til Evrópu. Á sjötta áratug 20. aldar voru tekin 

upp gjöld fyrir hvert vörunúmer sem framleiðandi vildi selja í hverri verslun fyrir sig. Á þessum 

tíma stækkuðu verslanir gríðarlega í fermetrum talið en þar með gátu þær tekið inn fleiri 

vörunúmer og þannig aukið tekjurnar sínar (Stanton, J., 2017).  

Árið 1969 var verslunin Walmart opnuð í Bandaríkjunum. Upphaflega var Walmart 

stofnuð sem verslun með fjölbreytt vöruúrval en seldi meira og minna matvörur. Walmart var 

árangursríkasta verslunin á þessum tíma og má rekja þann árangur til þess að þeir lögðu ekki 

föst gjöld eins og aðrir stórmarkaðir sem varð til þess að heildsalar voru tilbúnir að selja 

Walmart vörurnar á lægra verði. Á svipuðum tíma og Walmart opnaði, voru verslanir Carrefour 

á uppleið í Evrópu. Carrefour var fyrsta evrópska keðjan til að sameina stórverslun (e. 

department store) og matvöruverslun í eina verslun og opnuðu þeir slíka verslun í París árið 

1963 (Stanton, J., 2017). Fjöldinn allur af verslunum sem starfa enn þann dag í dag fóru að líta 

dagsins ljós á seinni hluta 20. aldar og opnaði t.a.m. Costco á níunda áratugnum og var það 

fyrsta verslunin sem bauð upp á heildsöluverð með það skilyrði að framvísa meðlimakorti. Aldi 

opnaði sína fyrstu verslun í Bandaríkjunum árið 1976  og Lidl fylgdi þar stuttu á eftir. Þessar 
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verslanir buðu upp á lág verð en á móti kom var ekki lagt mikið í innréttingar í verslununum 

eða lýsingu. Vörurnar voru ennþá í kössum á gólfinu og ekki var boðið upp á innkaupapoka. 

Bæði Aldi og Lidl hafa þó náð miklum vinsældum í dag og má finna þær um alla Evrópu og í 

Bandaríkjunum (Stanton, J., 2017).  

Engin þessara stóru verslunarkeðja náði að teygja arma sína til Íslands. Árið 1955 

opnaði fyrsta matvöruverslunin á Íslandi sem bauð upp á sjálfsafgreiðslu en það var verslunin 

Liverpool sem opnaði í Reykjavík (Lýður Björnsson, 2005).  

5.2 Matvöruverslanir á Íslandi 

Sögu matvöruverslunar á Íslandi má rekja langt aftur í tímann, löngu áður en verslunin 

Liverpool opnaði. Í fyrri heimsstyrjöldinni var opnuð svokölluð Landsverslun svo hægt væri 

að tryggja að nauðsynjavörur væru aðgengilegar innanlands og væru þá seldar á sanngjörnu 

verði. Þegar Landsverslun opnaði þurfti að framvísa seðli sem gefinn var út af Landsnefnd til 

að kaupa kornvörur, sykur og aðrar nauðsynjavörur. Verslunin hætti störfum árið 1927. Frá 

starfslokum Landsverslunar voru settar á laggirnar ýmsar einkasölur á ýmsum vöruflokkum, 

s.s mjólk, áfengi, bifreiðum, kartöflum, o.fl. (Lýður Björnsson, 2005).  

Einkasölum fór fjölgandi á fjórða áratug 20. aldar vegna heimskreppunnar og frá og 

með árinu 1931 voru settar á stofn innflutningsnefnd og gjaldeyrisnefnd. Þetta varð til þess að 

það varð töluvert meira ferli að flytja inn vörur til landsins og hafði þetta mikil áhrif á verslun 

á Íslandi. Í síðari heimsstyrjöldinni var notast við svo nefnda skömmtunarseðla fyrir 

nauðsynjavörur á borð við brauð, bensín, kaffi, sykur og kornvörur. Stuttu eftir stríðið, árið 

1955, opnaði verslunin Liverpool og fyrsta verslunarmiðstöðin á Íslandi, Vesturver. Sama ár 

opnuðu einnig verslanirnar SÍS matvöruverslun og KRON verslun (Lýður Björnsson, 2005).  

Á níunda áratug tuttugustu aldar fóru svo verslanirnar sem við þekkjum í dag að líta 

dagsins ljós. Árið 1989 opnaði Bónus sína fyrstu verslun við Súðarvog og var hún fyrsta 

verslunin til að taka strikamerki í notkun (Lýður Björnsson, 2005). Hagkaup var stofnað árið 

1959 sem póstverslun og var það ekki fyrr en árið 1967 sem fyrsta verslunin var stofnuð og 

1970 sem fyrsti stórmarkaðurinn var opnaður í Skeifunni (Hagkaup, e.d). Árið 1998 var 

fyrirtækið Samkaup stofnað í kringum rekstur Kaupfélags Suðurnesja. Í dag rekur Samkaup 

verslanirnar Nettó, Samkaup Úrval, Samkaup Strax og Kaskó (Snorri Páll Gunnarsson, 2017).  

Fyrsta Nóatúns verslunin var opnuð af kaupmanninum Jóni Júlíussyni árið 1965. Þetta 

litla fjölskyldufyrirtæki fór ört stækkandi og árið 2000 hafði Jón fest kaup á verslunum KÁ og 

11-11 ásamt því að opna fyrstu Krónubúðina undir félaginu Kaupás. Fjórar Krónuverslanir 
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voru opnaðar til að byrja með, þrjár á höfuðborgarsvæðinu og ein á Selfossi (Björn Jóhann 

Björnsson, 15. janúar 2015), (Löng röð myndaðist þegar Krónubúðirnar voru opnaðar, 2000). 

Árið 2014 tók félagið Festi yfir rekstur Kaupás og í kjölfarið fór verslunum Nóatúns að fækka 

hratt og tók Krónan við á flestum stöðum (Morgunblaðið, 28. febrúar 2014). Árið 2020 lokaði 

seinasta Nóatúnsverslunin sem staðsett var í Austurveri og stendur þar nú Krónuverslun 

(Nóatún í Austurveri lokað í sumar, 2020). Í dag rekur Festi Kjarval verslunina á Hellu, 

Krónuverslanirnar ásamt Kr. verslununum, sem eru krónuverslanir í litlum bæjarfélögum, 

bensínstöðina N1, raftækjaverslunina Elko og Bakkinn vöruhús (Festi, e.d). Flestar þessara 

verslana eru með starfrækta netverslun í dag en þær voru þó alls ekki þær fyrstu til að taka það 

skref. 

5.3 Íslensk matvöruverslun á netinu 

Árið 1995 opnaði fyrsta netverslunin á Íslandi sem seldi matvöru en það var verslunin Netkaup, 

sem rekin var af Hagkaupum. Hún lokaði þó fljótlega eftir opnun, eða árið 1998 vegna 

endurskoðunar á rekstri en í kjölfarið af lokun hennar opnaði Hagkaup sína netverslun í fyrsta 

skipti. Í netverslun Hagkaupa var bæði hægt að kaupa matvöru og sérvöru (Fanndís Birna 

Logadóttir, 2020). Netverslun Hagkaupa gekk allt til ársins 2003 en þá var tekin sú ákvörðun 

að loka netversluninni þar sem hún var ekki að skila hagnaði, að minnsta kosti ekki matvaran 

(Netverslun Hagkaupa lokað, 2003). 

  Í millitíðinni opnaði netverslunin magnkaup.net en um mitt árið 2001 var hægt að versla 

á www.magnkaup.net. Magnkaup hafði það markmið að kaupendur myndu taka sig saman og 

kaupa vörur í miklu magni til að lækka verðið en sú verslun hafði ekki langan líftíma (Emil 

Karlsson, 2018). Eftir að Magnkaup lokaði var lengi vel engin matvöruverslun á Íslandi sem 

bauð upp á netverslun. Það var ekki fyrr en árið 2016 sem netverslunin www.boxid.is opnaði. 

Því miður fetaði hún í sömu spor og fyrri netverslanir og hætti rekstri sem netverslun árið 2019 

(Boxið lokað en verður opnað eftir áramót, 18. desember 2019). Boxið er þó ennþá starfandi í 

dag og selur í dag netverslunarkerfi til fyrirtækja (Boxið, 2021).   

Árið 2017 fóru svo þær verslanir sem samfélagið þekkir í dag fyrst að opna netverslanir. 

Nettó var fyrst af þeim verslunum og opnaði sína netverslun í september það ár og er það fyrsta 

lágvöruverðsverslunin á netinu (Ritstjórn viðskiptablaðsins, 2017) og www.heimkaup.is svo í 

kjölfarið árið 2019 (Ingvar Haraldsson, 2020).  

 Árið 2018 var gerð könnun á kauphegðun Íslendinga á netinu á vegum VR. Þetta árið 

höfðu einungis um 16% þeirra sem höfðu nýtt sér netverslanir keypt matvöru á netinu og komu 
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í raun í ljós mjög skiptar skoðanir á netverslun matvöruverslana. Flestum leist sæmilega á það 

að kaupa matvörur á netinu en jafnt hlutfall var á milli þeirra sem gátu hugsað sér að versla 

matvöru á netinu og þeirra sem gátu alls ekki hugsað sér slíkt, hvort um sig átti við um 20% 

þátttakenda. Þar mátti einnig sjá að yngsti aldurshópurinn, 18 - 24 ára, og elsti aldurshópurinn, 

55 ára og eldri voru þeir hópar sem voru hvað síst hrifnir af því að versla á netinu. 

Aldurshóparnir þar inni á milli, og þar með þeir sem eru með börn á heimilinu, voru töluvert 

jákvæðari gagnvart netverslun matvöruverslana. Einnig kom í ljós að matvörur er sá 

vöruflokkur sem flestir gátu ekki hugsað sér að versla í gegnum netið og var helsta ástæðan sú 

að fólk vildi fá að velja sína ferskvöru sjálft (Emil Karlsson, 2018).  

5.4 Áhrif Covid-19 á matvöruverslanir á Íslandi 

Sölutölur verslana hafa sýnt að kórónuveiran hefur haft áhrif á sölu á matvöru almennt og þá 

sérstaklega á netinu. Strax um viku eftir að veiran blossaði upp hér á Íslandi sá Nettó um 60% 

aukningu hjá sér í netverslun og var selt jafn mikið á tveimur mánuðum og síðastliðin tvö ár 

(Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, 2020). Á svipuðum tíma sá Heimkaup rétt rúmlega 50% 

aukningu í fjölda pantana hjá sér í kjölfar Covid-19. Heimkaup sá einnig að fólk fór almennt 

að kaupa meira magn í hverri pöntun (Pöntunum á Heimkaup.is fjölgar um 50%, 2020). Í lok 

ársins 2020 sást einnig mikil aukning á sölu í matvöruverslunum Krónunnar og má rekja þá 

aukningu til þess að fólk var farið eyða meiri tíma heima hjá sér og mötuneyti í bæði skólum 

og vinnustöðum var lokað sem og veitingastaðir. Samkvæmt tölum Krónunnar varð meiri 

aukning í sölu á ódýrari vörum og mátti tengja það við skerðingu á tekjum fólks (Aukning í 

verslunum Krónunnar um 30%, 2020).  

 Töluverðar verðhækkanir hafa verið á ýmsum vörum í faraldrinum. Verð á mat og 

drykkjarvöru hefur hækkað um 6% frá því í mars 2020 þegar fyrsta smitið greindist á Íslandi 

og fram í október sama ár. Það eru hins vegar ekki aðeins hækkanir á matvælum heldur einnig 

á húsgögnum, heimilisbúnaði, raftækjum, bílum og reiðhjólum. Það má rekja mest alla 

hækkunina til innfluttra vara þó svo að innlendar vörur hafi einnig hækkað í verði (Arnar Páll 

Hauksson, 2020). Tekið var sérstaklega eftir því að sala á þurrvörum og vörum með langt 

geymsluþol fimmfaldaðist samkvæmt framkvæmdastjóra Bónus (Hólmfríður Dagný 

Friðjónsdóttir, 2020). Einnig var varð um 900% aukning í sölu á bökunarvöru í nóvember 2020 

í netverslun Nettó miðað við nóvember 2019. Aukningin á bökunarvörum var einnig margföld 

miðað við almenna aukningu á aðra vöruflokka og sýndu þessar tölur að fólk var að eyða 

miklum tíma heima hjá sér (Ritstjórn viðskiptablaðsins, 2020).  
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6. Netverslanir 

6.1 Saga netverslunar erlendis 

Fyrsti viðskiptasamningurinn sem átti sér stað í gegnum internetið var á milli nemenda í 

háskólunum Stanford og MIT, en þau viðskipti snérust um sölu á eiturlyfinu marijúana 

(Fessenden, M., 2015). Fyrstu þekktu rafrænu viðskiptin voru því ekki fyrr en árið 1984 þegar 

tækni Michael Aldrich var notuð (Winterman, D., 2013).  

Michael Aldrich er uppfinningamaður og frumkvöðull frá Bretlandi. Árið 1979 fann 

hann upp hugmyndina að netverslun eða fjarverslun (e. teleshopping). Þessa tækni kallaði hann 

Videotext. Hugmyndin var fyrir neytendur og fyrirtæki, til þess að gera þeim kleift að stunda 

viðskipti á netinu. Michael Aldrich seldi tæknina, Videotext, aðallega til fyrirtækja í Bretlandi, 

Írlandi og Spáni (Internet Online Shopping, 2011). Rafviðskipti hafa breytt því hvernig 

almennum viðskiptum er háttað um allan heim (The Inventors Story, 2011). 

Gateshead bæjarstjórnarráðið í Englandi sá tækifæri í tækni Aldrich og vildu nýta hana 

í samfélagsþjónustu fyrir eldri borgara og einstaklinga sem þurftu á hjálp að halda (Winterman, 

D., 2013). Jane Snowball var fyrsti einstaklingurinn til að prófa tæknina (Lufkin, B., 2020). 

Það sem hún og allir aðrir á þessum tíma áttuðu sig ekki á var að þetta voru eflaust fyrstu 

netviðskiptin að heiman (Winterman, D., 2013). 

Árið 1994 kom fram mikilvæg nýjung tengd netverslunum. Tölvusérfræðingurinn 

Daniel M. Kohn, 21 árs, bjó til sölustað á netinu sem fékk nafnið NetMarket (Lufkin, B., 2020). 

Phil Brandenberger var fenginn til þess að kaupa sér gegnum netið með þessari nýju tækni. 

Hann keypti sér geisladisk og borgaði með kreditkorti á netinu. Þetta verkefni var sagt jafngilda 

verslunarmiðstöð á netinu og þetta voru fyrstu öruggu stafrænu viðskiptin (Lewis, P. H., 1994). 

Eftir þetta stóra skref í viðskiptum þá byrjaði internetið að færast inn á heimili fólks. Í 

fyrstu voru aðeins fá fyrirtæki sem nýttu sér internetið í viðskiptum. Eitt af þessum fyrirtækjum 

var Pizza Hut. Árið 1994, byrjaði Pizza Hut að selja pítsur í gegnum vefsíðu fyrirtækisins. 

Vefsíðan þeirra á þessum tíma var gamaldags og aðeins var hægt að fylla út heimilisfang og 

símanúmer (Lufkin, B., 2020). 

Árið 1994 er talið vera mikilvægt ár í netviðskiptum en Amazon var stofnað það ár. 

(Lufkin, B., 2020). Amazon seldi fyrst aðeins bækur þar sem auðvelt var að taka á móti þeim, 

pakka þeim inn og senda. Amazon gat verið samkeppnishæft með að bjóða bækurnar á góðu 

verði og á auðveldan máta (McFadden, C., 2021). Í dag er Amazon orðið stærsta netverslun í 

öllum heiminum (Statista, 2019). Netverslunin eBay kom svo árið 1995 en upprunalega nafnið 
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á eBay var AuctionWeb. Kanadamaðurinn, Mark Fraser, var fyrsti sem keypti í gegnum síðuna 

en hann keypti brotinn leysibendil af Pierre Omidyar sem er stofnandi eBay (eBay Inc, 2015). 

Það voru þessi stóru fyrirtæki, Amazon og eBay, sem bjuggu til vettvang fyrir verslun á netinu. 

Samkvæmt Thomaï Serdari, prófessor í viðskiptaháskólanum í New York, var það í raun 

neytandinn sem breytti um hegðun sem leiddi til þess að netverslun jókst (Lufkin, B., 2020). 

Hnattvæðingin um miðjan tíunda áratuginn var einnig mikilvægur tími í netviðskiptum. 

Netviðskipti urðu raunhæf og arðbær. Tækniframfarir gerðu það að verkum að framleiðsla jókst 

hratt og verulega fyrir vörur í mismunandi verðflokkum. Internetið gaf neytendum verkfærin 

til þess að rannsaka vörur fyrir kaup og voru þeir ákafir að finna bestu vöruna (Lufkin, B., 

2020). Upphaf netverslana á Íslandi var á svipuðum tíma og úti í heimi en þróun þeirra hefur 

þó verið töluvert hægari og hefur netverslun hérlendis aldrei náð sömu stærðargráðu og t.a.m. 

í Bandaríkjunum.  

6.2 Saga netverslunar á Íslandi 

Fyrir komu netverslana á Íslandi voru svokallaðar póstverslanir. Póstverslanir voru byggðar á 

því að fólk pantaði vörur úr vörulista og fengu vörurnar sendar í pósti. Ísland var tiltölulega 

fljótt að innleiða internetið samanborið við nágrannalönd sín og hefur lengi verið meðal þeirra 

landa með hæsta hlutfall netnotkunar miðað við íbúafjölda. Vegna þessa voru einstaklega 

miklar væntingar um netverslun hérlendis. Fyrst þegar netverslanir voru að byrja á Íslandi voru 

þær aðeins tilraun, þar sem fólk var forvitið að sjá hvað nýja tæknin hafði upp á að bjóða. Í 

byrjun var talið að sumar vörur hentuðu betur í netsölu en aðrar, og var því lögð áhersla á þær. 

Þetta voru vörur eins og bækur, geisladiskar og aðrar tölvutengdar vörur (Emil Karlsson, 2018) 

Árið 1995 fóru íslenskar netverslanir að líta dagsins ljós og má þar t.d. nefna vefsíðu 

íslenskra getrauna og bókunarvél Flugfélags Íslands. Flestar verslanir sem opnuðu á tíma fóru 

ekki vel af stað og stóðst sala almennt á netinu ekki undir væntingum ef litið er fram hjá 

vefverslun Flugleiða og Íslenskra getrauna en netsala þessara verslana jókst með ári hverju 

(Söluaukning á netinu, 21. janúar 1999).  

Árið 2000 opnaði fyrsta netverslunarmiðstöðin, undir nafninu Strik, sem var 

samstarfsverkefni Nýherja og Íslandsnets. Strax við opnun verslunarmiðstöðvarinnar voru 35 

verslanir orðnar hluti af miðstöðinni og þegar búið að gera samning við 64 verslanir til viðbótar. 

Netverslanir þurftu að kaupa sér aðgang að verslunarmiðstöðinni og með þeim aðgangi gátu 

þær fengið aðgengi að forsíðu verslunarmiðstöðvarinnar, samnýtt markaðssetningu og aðgang 

að tæknilegri þjónustu. Þegar verslað var í gegnum www.strik.is fóru viðskiptin samt í gegnum 
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verslunina sjálfa og var því www.strik.is í rauninni bara svæði þar sem hægt var að sjá úrval í 

mismunandi verslunum (Meira en 100 búðir, 8. október 2000). 

Á fyrri tíð netverslana var helsta vandamál fyrirtækja á netinu að fólk treysti almennt 

ekki rafrænum kaupum. Það óttaðist að kortafærslur yrðu misnotaðar eða að 

persónuupplýsingum yrði stolið (Söluaukning á netinu, 21. janúar 1999). Í dag er öryggið þó 

ekki lengur mikið vandamál og vefst dýr sendingarkostnaður frekar fyrir rekstraraðilum. Að 

mati stjórnenda íslenskra fyrirtækja er sendingarkostnaðurinn ástæða þess að íslenskar 

netverslanir hafa ekki komist á almennilegt flug (Emil Karlsson, 2018).  

Árið  2017 nam netverslun Íslendinga 2,9% af heildarveltu innlendrar smásöluverslunar 

og voru keyptar vörur fyrir um 13,1 milljarð það árið á netinu, 8,8 milljarðar á innlendri 

netverslun og 4,3 milljarðar í gegnum erlendar netverslanir. Árið 2017 var mest verslað af 

fatnaði og skóm á netinu en tæplega helmingur þess sem pantað var að utan voru fatnaður og 

skór en Íslendingar keyptu föt erlendis frá fyrir um 1,15 milljarða króna. Matarkaup á netinu 

tóku einnig mikinn kipp árið 2017 en það ári jókst netverslun með mat um 170% hérlendis 

(170% vöxtur í netverslun með mat, 2018). Með árunum hefur úrval netverslana einnig aukist 

gríðarlega og opnaði til að mynda fyrsta netapótekið á Íslandi árið 2019. Það var Garðsapótek 

sem tók af skarið og byrjaði að bjóða viðskiptavinum sínum að versla bæði lyfseðilsskyld lyf 

og lausasölu lyf á netinu. Netverslunin býður notendum einnig upp á að sjá lyfseðlana sína, sjá 

greiðslustöðu hjá Sjúkratryggingum Íslands og eigið greiðslutímabil (Ritstjórn Kjarnans, 12. 

júní 2019). Árið 2019 varð Kringlan einnig að stafrænni verslunarmiðstöð þar sem neytendur 

geta nú farið inn á www.kringlan.is og skoðað þar úrval allra verslana 

verslunarmiðstöðvarinnar (Kolbeinn Tumi Daðason, 2019). Þegar verslanir fara að huga að því 

að færa sig á netið er góð byrjun að skoða alla þá kosti og galla sem netverslanir fela í sér fyrir 

bæði neytendur og seljendur.  

6.3 Kostir og gallar 

6.3.1 Kostir netverslunar fyrir neytendur 

Helstu kostir þess að versla á netinu eru þægindi fyrir viðskiptavininn, sem getur verið í 

rólegheitunum heima hjá sér og verslað, sleppur við raðir og sparar því tíma þar sem hægt er 

að klára viðskiptin á aðeins nokkrum mínútum. Neytendur geta einnig verslað á öllum tímum 

sólarhringsins og hvaðan sem er í heiminum. Þar að auki geta neytendur borið saman vörur og 

þjónustu og þannig gert verðsamanburð (Jain, A. S., 2008). 
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Ólíkt hefðbundnum verslunum þá hafa viðskiptavinir aðgang að netverslunum allan 

sólarhringinn. Þeir geta lesið sér til um vörur og þjónustu á heimasíðu netverslunarinnar og lagt 

inn pöntun óháð tíma. Netverslanir geta því verið afar hentugar og veita viðskiptavinum sínum 

meira vald en í hefðbundnum verslunum. Einnig getur þetta verslunarform verið afar hentugt 

fyrir fólk sem býr á afskekktum svæðum ef ferðatíminn er langur í næstu verslun 

(Kunchaparthi, S., 2021). Betra aðgengi var einnig niðurstaða rannsóknar Yang, J., Hong - xia, 

Z og Wan, J. (2010) en í henni var kannað hverjir helstu kostir og ókostir væru við það að 

versla á netinu. Þar töluðu neytendur um að það væri þægilegt að vera ekki bundinn 

opnunartíma og að geta verslað hvar sem er og hvenær sem er. 

Á síðustu tuttugu árum hefur verið mikil aukning í netverslunum sem að einhverju leyti 

byggist á auknu vöruúrvali. Með næstum endalausu úrvali af vörumerkjum og vörum til að 

velja úr og eru neytendum ekki lengur nein takmörk sett hvað varðar framboð af hvers konar 

vörum í sínum landshluta eða landi. Athyglisverð rannsókn leiddi í ljós að neytendum er farið 

að finnast of mikið vöruúrval fyrirstaða þar sem það gerir valið ennþá erfiðara (Kunchaparthi, 

S., 2021). 

Hagstæðara er fyrir rekstraraðila að reka verslun á netinu heldur en í húsnæði þar sem 

leigukostnaður er lægri og yfirleitt fylgir því einnig lægri starfsmannakostnaður. Þetta getur 

skilað sér í afslætti eða lægra verði til neytenda sem njóta því góðs af því að verslunin sé 

einungis rekin á netinu. Einnig gera netverslanir neytendum kleift að bera saman verð á milli 

verslana og geta því yfirleitt alltaf valið hagstæðasta kostinn hverju sinni (Kunchaparthi, S., 

2021). Þátttakendur í rannsókn Yang, J., Hong - Xi, Z. og Wan, J. (2010) voru sammála þessari 

niðurstöðu. 

6.3.2 Gallar netverslunar fyrir neytendur 

Þrátt fyrir marga kosti við netverslun eru einnig margir gallar sem þarf að skoða áður en verslað 

er í gegnum netið. Neytendur þurfa að huga að því hversu öruggar netverslanirnar eru í raun 

og veru, þar sem varhugavert getur verið að gefa upp kortaupplýsingar og aðrar 

persónuupplýsingar á netinu. Ekki er allt sem sýnist á netinu og myndir endurspegla ekki alltaf 

þá vöru sem verið er að selja. Einnig ef þessi aukning á netverslunum heldur áfram þá eiga 

hefðbundnar verslanir undir högg að sækja og líklegt er að verslanir missi viðskipti og leggi 

um laupana (Jain, A. S., 2008). Þrátt fyrir marga kosti netverslana eru sumir neytendur sem 

telja meiri ógn stafa af netverslunum. Þeir telja að ekki sé öruggt að versla á netinu og að vörur 

eða þjónusta sem versluð er standist ekki kröfur þeirra (Yang, J., Hong - Xi, Z. og Wan, J., 

2010).  
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Öryggi er mikilvægur þáttur í netviðskiptum. Það getur verið áhætta að versla á netinu 

þar sem því fylgir alltaf aukin hætta á svikum. Við kaup á netinu þarf að setja inn 

persónuupplýsingar og er auknar líkur á að þeim sé stolið, lekið eða þær jafnvel seldar til þriðja 

aðila í hagnaðarskyni. Einnig fylgir því ákveðin áhætta að þurfa að greiða fyrir vöruna áður en 

hún er afhent og er hætta á því að fá ekki vöruna afhenda, fá vitlausa vöru stærð eða lit 

afhendann, allt aðra vöru en pöntuð var eða þess háttar (Yang, J., Hong - Xi, Z. og Wan, J., 

2010). 

Annar ókostur við það að versla á netinu er að geta ekki séð eða snert vöruna sem verið 

er að versla og fá neytendur því ekki sömu tilfinningu fyrir vörunni eins og þeir myndu gera 

með því að mæta í verslun. Sé fatnaður tekinn sem dæmi, þá er erfitt fyrir neytendur að átta sig 

á sniði, efni, stærðum, gæði og þ.h. í gegnum netverslanir. Einnig getur því oft fylgt mikil og 

óþarfa fyrirhöfn að skila eða skipta vörum sem henta ekki eða eru gallaðar (Yang, J., Hong - 

Xi, Z. og Wan, J., 2010). 

Neytendur geta eytt miklum tíma í það að leita að vörum í netverslunum og það eykur 

skjánotkun sem er ókostur, sérstaklega hjá fólki sem er mikið fyrir framan skjá t.d. vegna vinnu. 

Mikilvægt er fyrir fólk að komast út úr húsi, vera í kringum annað fólk og eiga í samskiptum 

við aðra, en mannleg samskipti í netverslunum eru lítil sem engin. Minni aðstoð er við 

viðskiptin þegar verslað er á netinu, ekki er möguleiki á sömu þjónustu og er veitt í búð. Ef 

neytandi er ráðvilltur eða með spurningar þá getur verið erfitt að fá skjót svör (Jain, A. S., 

2008).  

6.3.3 Kostir netverslunar fyrir seljanda 

Netverslun opnar fullt af öðrum tækifærum fyrir fyrirtæki sem hefðbundnarverslanir gera ekki. 

Þessi tækifæri felast meðal annars í að netverslun hefur engin landamæri og eru því 

hagnaðarmöguleikar meiri. Upplýsingaöflun um viðskiptavini er líka mikilvæg þar sem hún 

getur hjálpað fyrirtækjum að skilja viðskiptavini sína og einnig er minni kostnaður þar sem 

ekki er þörf á verslunarhúsnæði og afgreiðslufólki (Grow your retail business, e.d.). 

Hagnaðarmöguleikar eru meiri hjá netverslunum sem eru opnar allan sólarhringinn og 

eru því aðgengilegar viðskiptavinum lengur en hefðbundnar verslanir og þar af leiðandi eru 

líkur á að salan geti verið meiri og gætu því mögulega hagnast meira. Smásalar geta einnig 

stækkað á alþjóðlegum mörkuðum þar sem netverslanir gera þeim kleift að selja vörur sínar í 

öllum heimshlutum án aukakostnaðar. Fyrirtæki geta fundið fyrir mikilli eftirspurn eftir vörum 

sínum í öðrum löndum. Hægt er að bregðast við eftirspurninni með markvissri 

markaðssetningu, boðið vefsíðuna á öðru tungumáli eða mögulega með samstarfi við erlend 
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fyrirtæki. Það hefur líklegast aldrei verið auðveldara en núna fyrir frumkvöðla að hafa aðgang 

að markaði þar sem netverslanir auðvelda aðganginn til muna (Grow your retail business, e.d.). 

Upplýsingaöflun er mikilvæg fyrir fyrirtæki til að þekkja viðskiptavini sína. Gott getur 

verið að greina heimasíðu fyrirtækja til þess að fá innsýn í þarfir viðskiptavinanna (Grow your 

retail business, e.d.). Það er sniðugt að skoða athafnir og smelli sem eiga sér stað utan kaupa. 

Skoða hvaða síður viðskiptavinirnir eru að flakka á milli á heimasíðunni og hversu lengi þeir 

staldra við á síðunni. Þetta gerir fyrirtækjum kleift að skilja og ná til viðskiptavina sinna á sama 

tíma og gera upplifun þeirra á heimasíðunni skemmtilegri (Davenport, T. H., Leandro, D. M. 

og Lucker, J., 2011). Einnig er hægt að nýta sér markaðstækni á netinu til þess að ná til nýrra 

viðskiptavina (Grow your retail business, e.d.). 

Kostnaður er minni fyrir netverslanir heldur en hefðbundnar verslanir þar sem þær þurfa 

ekki að kaupa eða leigja dýrt verslunarhúsnæði og þurfa ekki að borga afgreiðslufólki laun. 

Þetta gefur netfyrirtækjum tækifæri til þess að fjárfesta í frekari markaðssetningu og bæta 

upplifun neytenda á vefsíðu fyrirtækisins (Grow your retail business, e.d.). 

Þegar velta algengustu markaðstorga heims er skoðuð má sjá að stærsta markaðstorgið 

er Chinese Taobao ásamt Tmall en þessi fyrirtæki eru bæði í eigu AliBaba Group. Á eftir þeim 

koma Amazon, JD.com og Ebay. Markaðstorg (e. marketplace) á netinu er vefsíða eða 

smáforrit þar sem einstaklingar og fyrirtæki geta selt vörur og þjónustu gegn gjaldi eða þóknun 

og er það því frábær staður fyrir lítil fyrirtæki til að stunda viðskipti á netinu (Kawa, A. og 

Wałęsiak, M., 2019). Dæmi um markaðstorg á Íslandi eru fyrirtækin www.netbasinn.is 

(Netbásinn, e.d.) og www.netportid.is en þar er hægt að kaupa eða selja notuð föt á netinu 

(Netportið, e.d.).  

6.3.4 Gallar netverslunar fyrir seljanda 

Gallar netverslunar geta til dæmis verið að erfitt er að byggja upp traust við viðskiptavini sem 

getur reynst vera mikil hindrun fyrir fyrirtæki. Þó svo að netverslanir þurfi ekki 

verslunarhúsnæði þá eru aðrir kostnaðarliðir sem geta verið háir sem sniðugt er að skoða eins 

og vefsíðukostnaður og innviðakostnaður (Grow your retail business, e.d.). 

 Öryggi er mikilvægt og einn helsti ókosturinn við að vera með netverslun er að fá 

neytendur til þess að treysta öryggi korta- og persónuupplýsinga (Common e-commerce 

pitfalls: E-commerce pitfalls - security weaknesses, e.d). Þessar áhyggjur eru ekki ástæðulausar 

þar sem aukning á netverslunum hefur vakið athygli netglæpamanna. Það getur hins vegar 

reynst vera áskorun fyrir fyrirtæki að takast á við rafræn viðskipti og lög því tengdu. Það er 
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mikilvægt að forráðamenn fyrirtækja séu meðvitaðir og ættu að hafa réttindamál á netinu á 

hreinu (Common e-commerce pitfalls: E-commerce pitfalls - security weaknesses, e.d). 

Sé öryggi netverslunar ekki í lagi og bregst á einhvern hátt getur það orðið til þess að 

viðskiptavinir missi það traust og álit sem það hafði á netversluninni. Persónuleg samskipti við 

viðskiptavini eru mikils virði því þarf þjónustukerfi netviðskipta að vera mjög gott til að það 

geti komið í staðinn fyrir mannlega þáttinn (Common e-commerce pitfalls: E-commerce 

pitfalls - security weaknesses, e.d). 

Vefsíðukostnaðurinn getur verið hár, það að skipuleggja, hanna, tryggja og viðhalda 

faglegum rafrænum viðskiptavef er ekki ódýrt (Grow your retail business, e.d.). Sérstaklega 

þegar um netverslun er að ræða þá er gríðarlega mikilvægt að tryggja öryggi neytenda þar sem 

þeir eru að gefa upp kortaupplýsingar og aðrar persónuupplýsingar (Schreiter, M., 2016).  

Netverslanir þurfa ekki að fjárfesta í verslunarhúsnæði en þurfa hins vegar að huga að 

innviðakostnaði. Innviðakostnaður getur verið lageraðstaða, aðstaða til að afgreiða pantanir og 

mönnun þessara verkefna (Grow your retail business, e.d.). 

Að skoða kosti og galla við netverslun fyrir seljanda og kaupanda getur hjálpað 

fyrirtækjum að taka þá ákvörðun hvort eigi að opna netverslun eða ekki. Í Covid-19 faraldrinum 

hefur þetta sennilega nýst fyrirtækjum sérstaklega vel þar sem margar þeirra tóku á skarið og 

opnuðu netverslun.  

6.4 Áhrif Covid-19 á netverslanir 

Heimsfaraldurinn sem hefur staðið yfir í rúmt ár, eða frá byrjun árs 2020, hefur haft gríðarleg 

áhrif á viðskipti almennt út um allan heim. Forstjóri Microsoft lét þau orð falla að sú tæknilega 

þróun sem orðið hefur á netverslunum síðan að heimsfaraldurinn fór af stað er eitthvað sem 

þeir bjuggust við að myndi gerast á tveimur árum og er því ljóst að mikil breyting hefur orðið 

á stafrænum lausnum og miklar tækniframfarir orðið á seinustu mánuðum (Hólmfríður 

Gísladóttir, 2020).   

Könnun var gerð á meðal landa innan Evrópusambandsins og má sjá aukningu á netsölu 

í flestum löndum á bæði vörum og þjónustu og nam aukningin allt frá 4% - 44%. Hins vegar 

var samdráttur á Ítalíu 20% og í Noregi um 3% (Ecommerce Europe, 2021).  Netsala og rafræn 

viðskipti hafa bjargað mörgum verslunum sem sættu samkomutakmörkunum eða þurftu að loka 

búðum sínum en í sumum löndum hefur þó verið mótmælt neikvæðum áhrifum rafrænna 

viðskipta. Sumar greinar innan viðskiptaheimsins hafa upplifað samdrátt og í raun mikinn skort 

á sölu á meðan margar aðrar hafa séð aukningu á sölu (Ecommerce Europe, 2021). Rafrænar 
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miðasölur og flugiðnaðurinn hafa til að mynda orðið fyrir gríðarlegum samdrætti á sölu 

seinustu mánuði og að hluta til fataverslanir líka, nema á völdum fatnaði sem hentar vel til 

notkunar heima. Meirihluti landa innan Evrópusambandsins telja miklar líkur á því að þessi 

aukning í netsölu muni halda áfram árið 2021. Telja þau að stór hluti aukningar í netsölu verði 

varanlegur vegna breytingar á neytendahegðun og aukningar á trausti almennings til 

netverslana (Ecommerce Europe, 2021). 

Faraldurinn hafði einnig mikil áhrif hérlendis og árið 2020 tóku margar 

matvöruverslanir það skref að opna netverslun. Í mars 2020 opnaði verslunin Iceland 

netverslun en þó frekar óhefðbundna. Í netversluninni er hægt að velja um þrjár matarkörfur en 

ekki hægt að velja stakar vörur. Körfurnar voru á verðbilinu 5.899kr til 15.999kr og hægt var 

að velja um að sækja körfurnar í eina af verslunum Iceland eða að fá heimsent (Oddur Ævar 

Gunnarsson, 2020). Í apríl opnaði Hagkaup sýna netverslun aftur þar sem hægt er að panta 

matvöru og fá senda heim eða sækja í verslun Hagkaupa í Smáralind. Ekki var þó allt vöruúrval 

Hagkaupa á netinu en hægt var að versla allar helstu vörur og var skoðað að bæta við 

vöruúrvalið kæmu inn óskir eða ábendingar um það (Fanndís Birna Logadóttir, 2020). Í júní 

opnaði svo Krónan snjallverslun sína en þau tóku þá ákvörðun að bjóða ekki upp á netverslun 

heldur verslun í snjallforriti. Í því er hægt að skoða, velja og greiða fyrir vörurnar og svo er 

valið um að fá heimsendingu eða að sækja í verslun Krónunnar í Lindum. Krónan stefnir á að 

þróa snjallverslun sína betur svo að fólk geti síað út vörur séu það t.d með fæðuóþol eða aðrar 

sérþarfir varðandi mataræði (Birna Dröfn Jónasdóttir, 2020). Rannsókn á netkaupum 

almennings var gerð af EMC í september árið 2020. Niðurstöðurnar sýndu að næstum allir 

þátttakendur rannsóknarinnar eða 94% kaupa einhverja vörur eða þjónustu í gegnum netið. Þeir 

sem voru á aldrinum 18-34 ára keyptu allir á netinu, 98% á aldrinum 35-54 ára og 86% sem 

eru eldri en 54 ára. Kom einnig í ljós að efnaðra fólk var líklegra til að kaupa á netinu (EMC 

rannsóknir: Netkaup, 2020).  

Það er búin að vera augljós aukning í netkaupum hjá fólki og næstum þriðjungur hefur 

aukið netkaup sín á síðustu 12 mánuðum. Aðeins meira en helmingur, eða 54% segjast hvorki 

kaupa meira né minna en fyrir 12 mánuðum síðan. Mikill meirihluti svarenda, eða 82% segist 

munu kaupa meira í gegnum netið eftir fimm ár. Um það bil fjórðungur, eða 23% hafa aukið 

innkaup heimilisins í gegnum netið vegna Covid-19 en næstum helmingur, eða 47% hefur ekki 

aukið þau (EMC rannsóknir, 2020).  

Meirihluti þátttakenda, eða 70% sögðu að lægri sendingarkostnaður yrði til þess að þau 

mundu kaupa meira í gegnum netið. Rétt undir 50% vildu meiri hraða í sendingum og traust á 

öryggi upplýsinga, 38% vildu meiri nákvæmni í tímasetningu sendinga frá dreifiaðilum. 60% 
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þeirra sem sögðust sjaldan eða aldrei kaupa á netinu töldu að traust á öryggi myndi auka 

netkaup þeirra, þetta gefur til kynna að með auknu öryggi geta netfyrirtæki náð til nýrra 

neytenda (EMC rannsóknir, 2020).  

Í nóvember 2020 var mesta velta sem sést hefur í innlendri verslun hér á landi og nam 

hún 46 milljörðum króna og þar af var 17% í netsölu  (viðskiptablaðið, 2021). Þó má ekki  nota 

þessar tölur til samanburðar við aðra mánuði þar sem nokkrir stórir afsláttardagar, t.a.m. svartur 

föstudagur og netmánudagur, voru í nóvember (viðskiptablaðið, 2021). Ef skoðuð er  

heildarvelta í netverslunum í nóvember 2020 voru það 7,6 milljarðar króna og er það aukning 

um 353% á milli ára sé skoðað sama mánuð árið 2019. Alls mældist 24% aukning í kortaveltu 

á milli ára og má rekja 16% aukningarinnar til netverslana. Samkvæmt grafi sem sett var saman 

af hagfræðideild Landsbankans og Rannsóknarsetri verslunarinnar sem sýnir kortaveltu í 

netverslunum fyrirtækja má reikna út að meðal netsala í verslunum á mánuði árið 2019 hafi 

verið 1,10 milljarðar króna en árið 2020 var hún um 2,56 milljarðar króna (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2020).  

7. Aðferðafræði 

Í rannsókn þessari var notast við megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningalista. Í þessum 

kafla verður greint frá þátttakendum, mælitækjum og framkvæmd rannsóknar. 

7.1 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Samfélagsmiðillinn Facebook 

var nýttur til að nálgast þátttakendur og má þá sérstaklega nefna vegg höfunda og hópinn 

Sparnaðar tips. Notast var við hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak en svarendur voru beðnir um 

að deila könnuninni svo hægt væri að ná til fleiri einstaklinga. Snjóboltaúrtak er þegar 

þátttakendur eru valdir í gegnum tengsl við aðra (Cambridge dictionary, 2021). Gerð var krafa 

um að þátttakendur höfðu náð 18 ára aldri þar sem könnunin miðast við innkaup fyrir heimili 

og samkvæmt lögum þarf að hafa náð 18 ára aldri til að vera löglegur heimiliseigandi. Í heildina 

tóku 294 einstaklingar þátt í rannsókninni. Kynjahlutfall var nokkuð ójafnt, 85,4% þeirra voru 

kvenmenn, 14,6% voru karlmenn og enginn kynsegin. Þátttakendur voru frá 18 ára aldri og var 

stærsti hópurinn svarenda á aldursbilinu 18 - 29 ára og voru með búsetu um allt land. Búseta, 

hjúskaparstaða, fjöldi barna og tekjur heimilis voru einnig skoðaðar sérstaklega og má sjá 

nánari upplýsingar um skiptingu þátttakenda eftir bakgrunnsupplýsingum í töflu 1. 
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 
           N = 294            % 

Aldur      

 18 - 29 ára  76  25.90% 

 30 - 39 ára  72  24.50% 

 40 - 49 ára  68  23.10% 

 50 - 59 ára  59  20.10% 

 60 - 69 ára  14  4.80% 

 70 ára og eldri  5  1.70% 

Búseta      

 Höfuðborgarsvæðið og suðurnes  231  78.57% 

 Suðurland  18  6.12% 

 Vesturland og vestfirðir  13  4.42% 

 Austurland  9  3.06% 

 Norðurland  23  7.82% 

Hjúskaparstaða      

 Einhleyp/ur  73  24.83% 

 Í sambúð  87  29.59% 

 Gift/ur  126  42.86% 

 Annað  8  2.72% 

Fjöldi barna      

 Engin  136  46.26% 

 1 barn  58  19.73% 

 2 börn  68  23.13% 

 3 börn  28  9.52% 

 4 börn  4  1.36% 

 Meira en 5  0  0.00% 

Tekjur heimilis      

 Minna en 300.001  21  7.14% 

 300.001 - 500.000  35  11.90% 

 500.001 - 700.000  52  17.69% 

 700.001 - 1.000.000  73  24.83% 

 Meira en 1.000.000  113  38.44% 
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7.2 Mælitæki 

Spurningalisti var lagður fyrir og innihélt 26 spurningar en hann má sjá í fullri lengd í Viðauka 

I. Allar spurningarnar voru krossaspurningar, þar sem nokkrar voru hálfopnar. Notast var við 

fellilista með póstnúmerum þar sem spurt var um búsetu. Í upphafi spurningalistans var tilkynnt 

um tilgang hans, að svör væru órekjanleg og þakkað fyrir þátttöku í rannsókninni. Í þremur 

spurningum var beðið um að haka við þrjá svarmöguleika en annars átti einungis að haka við 

einn í hverri spurningu. Í fyrri hluta spurningalistans var spurt um viðhorf til netverslana, 

almenna notkun á netverslunum einstaklinga hingað til og áætlaða notkun til næstu 12 mánaða. 

Í öðrum hluta var spurt um notkun á netverslun matvöruverslana, fyrirhugaða notkun á 

netverslun matvöruverslana og af hverju fólk hefur nýtt sér, eða ekki nýtt sér, netverslanir 

matvöruverslana. Í þriðja hluta voru úrvinnsluspurningar þar sem spurt var um kyn, búsetu, 

aldur, menntun, tekjur og hjúskaparstöðu.  

7.3 Framkvæmd 

Notast var við forritið Google Forms við framsetningu á spurningalistanum. Listinn var sendur 

út á Facebook síðu höfunda þann 8. mars 2021 og á Facebook hópinn Sparnaðar tips þann 15. 

mars 2021. Í pósti höfunda var gert grein fyrir tilgangi könnunar og fólki upplýst að ekki væri 

hægt að rekja svör á neinn hátt sem og fólk var beðið um að deila spurningalistanum. Könnunin 

stóð heilt yfir í 16 daga eða til 24. mars og var þá lokað fyrir innsendingu svara. Niðurstöður 

voru færðar yfir í Microsoft Excel til greiningar, yfirferðar og úrvinnslu.  

8. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint ítarlega frá niðurstöðum rannsóknarinnar, í texta og myndum, sem 

notaðar verða til að svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fyrir í upphafi.  

Rétt tæplega 96% þátttakenda sögðust hafa keypt vörur á netinu einhvern tímann yfir 

ævina. Allir á aldursbilinu 18 - 29 ára höfðu verslað á netinu, 98,6% svarenda á aldrinum 30 - 

39 ára, 97,1% á aldrinum 40 - 49 ára, 98,3% á aldrinum 50 - 59 ára, 78,6% á aldursbilinu 60 - 

69 ára og rétt um 60% þeirra sem voru eldri en 70 ára höfðu pantað vöru á Internetinu. Flestir 

þátttakendur sögðu að kaup sín á netinu hefðu aukist örlítið meira (33,3%) eða töluvert meira 

(24,1%) síðastliðna 12 mánuði eða um 57,4%.  

Fyrst var skoðað hvort bakgrunnur þátttakenda hafði áhrif á það hvort þeir hefðu aukið 

kaup sín á netinu s.l. 12 mánuði en 57,4% töldu sig hafa aukið kaup sín á netinu örlítið eða 
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töluvert á s.l. 12 mánuðum. Að meðaltali voru konur (M = 3,71) líklegri en karlar (M = 3,57) 

til að segja að þær versli meira á netinu núna en þær gerðu fyrir 12 mánuðum síðan. Fólk með 

börn á heimilinu (M = 3,80) var líklegra en fólk sem er ekki með börn á heimilinu (M = 3,59) 

til að segja að það verslaði í meira mæli núna en það gerði fyrir 12 mánuðum síðan. Tekið skal 

fram að ekki fannst þó marktækur munur á milli kynja  (t(290) = 1,8623; p > 0,05) né fjölda 

barna (t(281) = -1,71497; p > 0,05). Einstaklingar sem búa á heimili þar sem heildartekjur eru 

meiri en 700.000 ISK (M = 3,9176) voru að meðaltali líklegri til að segja að það kaupi meira 

en það gerði fyrir 12 mánuðum síðan heldur en fólk sem býr á heimili þar sem tekjur eru lægri 

en 700.000 ISK (M = 3,3824). Marktækur munur reyndist vera á milli heildartekna heimilis og 

verslun á netinu sbr. t(292) = - 4,1416; p < 0,05. Einnig reyndust íbúar á höfuðborgarsvæðinu 

líklegri til að hafa aukið kaup sín á netinu s.l. 12 mánuði meira að meðaltali (M = 3,7512) sbr. 

við íbúa utan höfuðborgarsvæðisins (M = 3,575) en ekki reyndist þó vera marktækur munur 

þar á milli (t(279) = 1,26255; p > 0,05).  

 

 
Mynd 1. Kaupir fólk meira eða minna á netinu núna en fyrir 12 mánuðum síðan 

 

Næst var könnuð notkun þátttakenda á netverslun matvörubúða og hafði rétt tæplega 

helmingur (48,6%) svarenda keypt matvörur á netinu á s.l. 12 mánuðum og algengast var að 

einstaklingur nýti sér slíka þjónustu sjaldnar en einu sinni í mánuði. Þessi spurning var skoðuð 

sérstaklega eftir kyni og fjölda barna.  

Að meðaltali voru konur (M = 0,51) líklegri en karlar (M = 0,36) til hafa verslað 

matvöru á netinu s.l. 12 mánuði en marktækur munur reyndist ekki vera til staðar (t(290) = 

1,86228; p > 0,05). Fólk sem átti börn (M = 0,57) var einnig líklegra til að hafa verslað matvöru 

á netinu heldur en það sem átti engin börn (M = 0,39). Marktækur munur var á svörum eftir 

því hvort fólk var með börn á heimilinu eða ekki sbr. t(291) = -3,187 ; p < 0,05. Fólk sem bjó 
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á heimili þar sem heildartekjur voru hærri en 700.000 ISK voru að meðaltali (M = 0,524) 

líklegri til að hafa keypt matvöru á netinu s.l. 12 mánuði sbr. við fólk sem bjó á heimili þar sem 

heildartekjur voru undir 700.000 ISK (M = 0,42857). Einnig reyndust íbúar 

höfuðborgarsvæðisins einnig líklegri, að meðaltali (M = 0,51707), til að hafa verslað matvöru 

á netinu s.l. mánuði fremur en þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðisins (M = 0,42857). Hvorki 

reyndist þó vera marktækur munur á milli tekna heimilis (t(288) = - 1,5689; p > 0,05) né búsetu 

(t(287) = 1,3662; p > 0,05). Einnig var kannað hversu oft fólk er að nýta sér netverslanir 

matvöruverslana og má sjá að í flestum tilvikum er það undantekning að fólk nýti sér slíka 

lausn. 
 

 

Mynd 2. Hversu oft kaupir fólk á netinu að meðaltali 
 

Kannað var hverjar voru algengustu ástæður þess að fólk var að nýta sér netverslanir 

matvöruverslana og var fólk beðið um að merkja við þrennt. Voru flestir sammála því að því 

fylgja fyrst og fremst þægindi að versla á netinu, eða um 60,2%. Flestir voru sammála um að 

það sparaði þeim tíma (54,1%) og næst flestir töldu það vera vegna þeirra samfélagslegu 

aðstæðna sem upp hafa komið vegna Covid-19 (45,6%).  

Spurt var um helstu ástæður þess að fólk hafði ekki verið að nýta sér netverslanir til 

matarinnkaupa. Flestir sögðu það vera vegna þess að það vildi fá að velja sér sína vöru (23,8%), 

14,6% sögðu það vera vegna aukins kostnaðar við það að versla á netinu og loks var það dýr 

sendingarkostnaður (11,6%) og að þjónustan var ekki í boði í þeirra póstnúmeri (11,6%).  
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Mynd 3. Mikilvægustu ástæður þess að fólk hefur ekki verslað á netinu 

 

Þátttakendur voru sammála um að lægri sendingarkostnaður (33%), hraðari afhending 

(23,8%) og annað (33%) eru þeir helstu þættir sem myndu verða til þess að þeir keyptu meira 

af matvöru á netinu.  

 

 
Mynd 4. Hvað gæti orðið til þess að fólk kaupi meira á netinu 

 

Um 45,2% þeirra sem tóku þátt í könnuninni töldu að þeir myndu nýta sér netverslun 

matvöruverslana svipað mikið eða meira þegar samfélagið er komið í eðlilegt horf. Helsta 

ástæðan fyrir því að fólk myndi ekki halda áfram að nýta sér netverslanir matvöruverslana er 

löng bið eftir pöntunum (22,1%), minni ferskleiki (16%) og erfitt að treysta öðrum til að velja 

vörur (11,9%). Helsta ástæða þess að fólk myndi halda áfram að nýta sér netverslanir til kaupa 

á matvöru voru þægindi (28,6%) og tímasparnaður (18%).  
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Karlar (M = 3,21) voru að meðaltali örlítið líklegri en konur (M = 3,12)  til að segja að 

þeir sjái fram á að nýta sér netverslanir matvöruverslana meira eftir faraldurinn en ekki fannst 

þó marktækur munur (t(204) = -0,42186; p > 0,05). Þá var fólk með börn á heimilinu (M = 

3,28) líklegra, að meðaltali, en fólk ekki með börn á heimilinu (M = 2,92) til að sjá fram á að 

nýta sér netverslanir meira en það gerir í faraldrinum. Marktækur munur reyndist vera til staðar 

sbr. t(204) = -2,29902; p < 0,05. 

Kom í ljós að fólk sem bjó á heimili þar sem heildartekjur voru hærri en 700.000 ISK 

(M = 3,306) voru að meðaltali líklegri til að sjá fram á að nýta sér netverslun matvöruverslana 

meira en það gerir í faraldrinum heldur en fólk sem bjó á heimili þar sem tekjur voru 700.000 

ISK eða lægri (M = 2,91667). Þegar marktækur munur var kannaður á milli tekna reyndist hann 

vera til staðar, sbr. t(204) = - 2,4878; p < 0,05. Ekki reyndist vera marktækur munur á milli 

búsetu fólks (t(202) = 0,6529; p > 0,05) en að meðaltali voru íbúar höfuðborgarsvæðisins (M 

= 3,172) líklegri til að sjá fram á að nýta sér netverslanir matvörubúða meira en það gerði í 

faraldrinum fremur en íbúar utan höfuðborgarsvæðisins (M = 3,0566). 

Mynd 5. Sér fólk fram á að nýta sér netverslun matvörubúða meira eða minna en í faraldrinum 

9. Umræða 

Þátttakendur voru 294 og höfðu rétt tæplega 96% þeirra nýtt sér einhvers konar netverslun og 

einungis 4,1% höfðu aldrei nýtt sér netverslun af einhverju tagi. Sjá má að í flestum tilfellum 

fer notkun á netverslun minnkandi með hækkandi aldri. Svipuð spurning var hluti af rannsókn 

á vegum EMC (2020), þar mátti sjá að notkun á netverslun fór í öllum tilfellum minnkandi með 

hærri aldri og því er áhugavert að sjá að aldursbilið 50 - 59 ára nýtir sér netverslun rúmlega 1% 

meira en aldurshópurinn 40 - 49 ára. Af þessum 96% sem höfðu nýtt sér netverslanir af 

einhverju tagi hafði helmingur (50,7%) keypt matvörur á netinu á s.l. 12 mánuðum og algengast 

var einstaklingur nýti sér slíka þjónustu sjaldnar en einu sinni í mánuði. Í rannsókn VR sem 
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framkvæmd var í byrjun árs 2018 höfðu 16% þeirra sem höfðu verslað á netinu keypt matvöru 

á netinu (Emil Karlsson, 2018). Það er því gríðarleg aukning sem hefur orðið á s.l. þremur árum 

og skýrist hún sennilega af mörgum þáttum, svo sem aukið úrval matvöruverslana á netinu og 

samfélagsleg áhrif vegna Covid-19. 

Við greiningu á gögnum rannsóknarinnar kom í ljós marktækur munur á milli þeirra 

sem eiga barn/börn og þeirra sem eiga engin börn þegar kemur að því að versla matvöru á 

netinu. Í niðurstöðum rannsóknar VR er bent á að þeir aldurshópar sem voru hvað jákvæðasti 

gagnvart matvöruverslun á netinu eru þeir hópar sem eru hvað líklegastir til að eiga börn og 

vera útivinnandi. Þessar niðurstöður segja okkur það að fólk með börn á heimilinu er líklegra 

til að nýta sér netlausnir matvöruverslana. Ástæðan fyrir þessu er líklega tímaleysi og þá eru 

netverslanir matvörubúða þægilegur kostur. Algengt er að báðir aðilar heimilisins séu á 

vinnumarkaði og hafa þeir sem eru með börn á heimilinu kannski minni tíma en aðrir og verður 

því erfiðara að gefa sér tíma í að rölta í gegnum matvöruverslun. Það hentar líklegast þessum 

hópi fólks betur að geta sinnt kaupum heimilisins í gegnum netið á sínum tíma og sækja 

vörurnar tilbúnar í poka eða fá þær sendar heim daginn eftir. Þegar skoðað er almenna aukningu 

á notkun netverslana má sjá að um 57,4% þátttakenda sögðu einnig að notkun sín á 

netverslunum hafði aukist örlítið eða mikið á s.l. 12 mánuðum. Ecommerce Europe (2021) 

gerði rannsókn á meðal meðlima landssamtaka evrópska verslana og voru alls 19 sem tóku þátt. 

Verið var að kanna áhrif Covid-19 á netverslun og mátti þar sjá allt frá 4% - 44% aukningu á 

netsölu í flestum löndum Evrópusambandsins. Þetta bendir til þess að Covid-19 hafi haft áhrif 

á notkun fólks á netlausnum fyrirtækja. 

Kannaðar voru ástæður þess að fólk var, eða var ekki, að nýta sér netverslanir 

matvöruverslana. Helstu ástæður þess að fólk nýtti sér netverslanir matvöruverslana voru 

þægindi (60,2%), tímasparnaður (54,1%) og samfélagslegar aðstæður vegna Covid-19 

(45,6%). Lægri sendingarkostnaður (33%), hraðari afhending (23,8%) og annað (33%) eru 

helstu þættir sem myndu hafa áhrif á að fólk keypti meira af matvöru á netinu. Fólki vill fá að 

velja sína vöru sjálft og finnst almennt dýrari verðlagning á matvörum séu þær keyptar í 

gegnum netið. Einnig fylgir því hár sendingarkostnaður og hæg heimsending að panta vörur á 

netinu samkvæmt þátttakendum. Þessi þjónusta er ekki heldur í boði alls staðar. Rannsókn 

EMC (2020) leiddi í ljós sambærilegar niðurstöður en meirihluti þeirra þátttakanda, eða um 

70%, sögðu að lægri sendingarkostnaður yrði til þess að þau myndu kaupa meira í gegnum 

netið og rétt undir 50% vildu fá aukinn hraða í sendingar og traust á öryggi upplýsinga. Þar 

kom einnig fram að 60% þeirra sem sögðust sjaldan eða aldrei versla á netinu töldu að traust á 

öryggi myndi auka netkaup þeirra. Þessar niðurstöður benda til þess að ef sendingarkostnaður 
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mun lækka eða falla niður þegar verslað er inn fyrir hæfilega háa upphæð og væru 

heimsendingar skilvirkari og nákvæmari gæti sala matvöruverslana í netverslun aukist 

verulega.  

Tæplega helmingur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni töldu að kaup sín í 

netverslunmatvörubúða munu ekki minnka heldur aukast eftir að samfélagið er komið í eðlilegt 

horf. Helstu ástæður þess að fólk langaði til að nýta sér netverslun matvörubúða áfram eru 

þægindi og tímasparnaður. Ástæður þess að fólk myndi ekki halda áfram að nýta sér slíka 

verslun er löng bið eftir pöntunum, minni ferskleiki og erfitt að fá ekki að velja vörurnar sjálft. 

Fyrirtækið Mckinsey & Company (2020) gerði rannsókn sem kom inn á kauphegðun 

einstaklinga og hvernig Covid-19 hefur haft áhrif á hana. Þar kemur fram að Covid-19 hefur 

breytt kauphegðun einstaklinga á fimm vegu, ein af þeim eru stafrænar lausnir og nýting þeirra. 

Þar segir að flestir þátttakendur sjái fram á að halda áfram að nýta sér þær stafrænu lausnir sem 

fyrirtæki hafa upp á að bjóða. 

9.1 Takmarkanir og framtíðar rannsóknir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er skekkja á svarhlutfalli kynja, en 85,4% þátttakenda voru 

kvenmenn og 14,6% karlmenn, og því er ekki hægt að alhæfa yfir þýðið út frá niðurstöðunum. 

Þátttakendum var aflað í gegnum samfélagsmiðla og því má gera ráð fyrir því að þátttakendur 

séu almennt með meiri tölvuþekkingu en þeir sem eru ekki á samfélagsmiðlum og eru því 

líklegri en aðrir til þess að nýta sér netverslanir. Aldurshóparnir 60-69 ára og 70+ voru í miklum 

minnihluta og má því gera ráð fyrir því að þessar niðurstöður eigi ekki við allan þann hóp. Til 

þess að geta alhæft frekar um niðurstöðurnar þá væri best að jafna kynjahlutfallið, ná til 

einstaklinga sem eru ekki á samfélagsmiðlum og einnig reyna að fá fleiri til þess að svara 

spurningalistanum þó svo að 294 svarendur séu alveg nóg í svona lítilli rannsókn.  

Í framtíðarrannsóknum væri áhugavert að skoða frekar kauphegðun fólks sem er með 

börn yngri en 18 ára á heimilinu þar sem það kom marktækur munur sást í niðurstöðum 

rannsóknarinnar á fólki með börn á heimilinu og ekki. Einnig væri áhugavert að skoða 

kauphegðun fólks í netverslun matvörubúða nokkrum árum eftir faraldurinn til þess að sjá hvort 

þessi aukning hafi haldið sér eða hvort neytendur hafi farið aftur í gamla farið eins og fyrir 

Covid-19.  
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Viðauki I 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Kæri þátttakandi,  

Þessi könnun er hluti af BSc lokaritgerð okkar við Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík vorið 

2021 sem fjallar um áhrif Covid - 19 á neytendahegðun einstaklinga í matvöruverslunum. 

Könnunin tekur um 3 - 5 mínútur. Könnunin er að sjálfsögðu nafnlaus og ekki verður hægt að 

rekja svör einstaklinga.  

Könnunin er ætluð fólki frá 18 ára aldri sem sér um matarinnkaup fyrir heimili.  

Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma fyrir að svara könnuninni! 

 

Bestu kveðjur,  

Birta Líf Ástmarsdóttir og Íris Frímannsdóttir 

 

Spurningalisti 

1. Hefur þú keypt vörur á netinu? 

- Já, á íslenskri netsíðu 

- Já, á erlendri netsíðu 

- Já, á íslenskri og erlendri netsíðu 

- Nei, ég hef ekki keypt vörur á netinu 

 

2. Hversu oft hefur þú keypt, að meðaltali, vöru á netinu síðastliðna tólf mánuði? 

- Sjaldnar en 1x í mánuði 

- 1-2x í mánuði 

- 3-4x í mánuði 

- Oftar en 4x í mánuði 

- Hef ekki keypt vörur á netinu 

 

3. Gætirðu hugsað þér að versla á netinu á næstu tólf mánuðum? 

- Já 

- Nei 
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4. Almennt séð vil ég frekar kaupa vöru/þjónustu í gegnum netið en fara í verslun 

og kaupa þar.  

- Mjög Sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

 

5. Ég skoða vöruúrval í netverslun áður en ég fer í verslunina sjálfa. 

- Alltaf 

- Oftast 

- Stundum 

- Sjaldan 

- Aldrei 

 

6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu “ég vil sjá og snerta 

vöruna fyrir kaup”? 

- Mjög Sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

 

7. Kaupir þú meira eða minna á netinu núna en fyrir 12 mánuðum síðan? 

- Töluvert meira 

- Örlítið meira 

- Versla jafn mikið og áður 

- Örlítið minna 

- Töluvert minna 

- Hef aldrei keypt vörur á netinu 
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8. Hefur þú keypt matvörur á netinu síðastliðna tólf mánuði? 

- Já 

- Nei 

- Vil ekki svara/ veit ekki 

 

9. Hversu oft hefur þú keypt matvöru á netinu síðastliðna tólf mánuði? 

- Aldrei 

- Sjaldnar er 1x í mánuði 

- 1-2 í mánuði 

- 3-4 í mánuði 

- Oftar en 4x í mánuði 

- Vil ekki svara/veit ekki 

 

10. Hver er ástæðan fyrir því að þú kaupir eða myndir kaupa matvörur á netinu? 

(vinsamlegast merktu við þrennt) 

- Lágt vöruverð 

- Breitt vöruúrval 

- Aukin þægindi (versla heima og allan sólarhringinn) 

- Til að kaupa vörur sem ekki eru í boði annars staðar 

- Til að kaupa strax það nýjasta hverju sinni 

- Tímasparnaður 

- Ábyrgð fyrir endurgreiðslu 

- Frí heimsending 

- Vegna Covid - 19 

- Vil ekki svara/ veit ekki 

- Annað______ 
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11. Hvert af eftirfarandi atriðum telur þú mikilvægast þegar þú tekur ákvörðun um 

að versla á netinu? (vinsamlegast merktu við þrennt) 
- Að starfsfólk netverslana er aðgengilegt fyrir viðskiptavininn (t.d. í tölvusamskiptum, 

netspjall, facebook skilaboðum eða síma) 

- Orðspor netverslunar 

- Greiðslufrestur 

- Að það þurfi ekki að stofna notandaaðgang hjá netverslun 

- Að netverslunin ábyrgist örugga meðferð á greiðslukorti og persónulegum 

upplýsingum 

- Frí heimsending 

- Að netverslunin veitir ódýrari vörur en annars staðar 

- Að netverslunin veiti fullnægjandi upplýsingar um þær vörur sem eru í boði hjá þeim 

(verð, litir, stærðir, innihaldslýsing, efni, gæði o.fl.) 

- Vil ekki svara/ veit ekkiq1 ° 

 

12. Hvað gæti orðið til þess að þú kaupir meira af matvöru í gegnum netið en þú 

gerir núna? 

- Lægri sendingarkostnaður 

- Hraðari afhending  

- Aukið greiðsluöryggi 

- Meiri nákvæmni í tímasetningu 

- Annað 

 

13. Hver er mikilvægasta ástæðan fyrir því að þú hefur ekki verslað matvöru á 

netinu? 

- Það er of flókið að versla á netinu 

- Ég vil ekki stofna aðgang 

- Ég vil ekki gefa upp persónuupplýsingar 

- Ég vil ekki greiða fyrir sendingarkostnað 

- Ég á ekki greiðslukort 

- Ég vil sjá/snerta vöruna fyrir kaup 

- Ég hef verslað matvörur á netinu 

- Ekki í boði í mínu póstnúmeri 
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14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu “Vegna Covid - 19 

sinni ég innkaupum (matvæla) heimilisins í meira mæli í gegnum netið en áður”. 

- Mjög Sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

- Hef aldrei keypt matvörur á netinu 

 

15. Sérðu fram á að nýta þér netverslun matvöruverslana þegar samfélagið er komið 

í eðlilegt horf? 

- Já 

- Nei 

- Vil ekki svara/ veit ekki 

 

16. Þegar samfélagið er komið í eðlilegt horf, sérðu fram á að nýta þér netverslun 

matvörubúða meira eða minna en fyrir Covid - 19, þegar samfélagið er komið í 

eðlilegt horf? 

- Miklu meira en fyrir Covid - 19 

- Meira en fyrir Covid - 19 

- Jafn mikið og fyrir Covid - 19 

- Minna en fyrir Covid - 19 

- Miklu minna en fyrir Covid - 19 

- Vil ekki svara/Veit ekki 

 

17. Hver er helsta ástæða þess að þú myndir halda áfram að nýta þér netverslanir 

matvörubúða? 

- Tímasparnaður 

- Þægindi 

- Hægt að gera innkaup hvenær sem er 

- Auðveldar verðsamanburð 

- Hef ekki keypt matvörur í gegnum netið 
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18. Hver er helsta ástæða þess að þú myndir ekki halda áfram að nýta þér 

netverslanir matvörubúða? 

- Löng bið eftir pöntun 

- Hættan við að greiða rafrænt (t.d. kreditkortasvindl) 

- Engin samskipti við fólk 

- Fá ekki eins ferska vöru 

- Erfitt að treysta öðrum fyrir kaupum 

- Hef ekki keypt matvörur í gegnum netið 

- Annað_______ 

 

19. Hvert er kyn þitt? 

- Kvenkyn 

- Karlkyn 

- Kynsegin 

 

20. Hver er aldur þinn? 

- 18 - 29 ára  

- 30 - 39 ára 

- 40 - 49 ára 

- 50 - 59 ára 

- 60 - 69 ára  

- 70+ 

 

21. Hver er hjúskaparstaða þín? 

- Einhleyp/ur 

- Í sambúð 

- Gift/ur 

- Annað 
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22. Fjöldi barna á heimilinu þínu? 

- Engin börn 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5+  

 

23. Hvar er búseta þín (vinsamlegast sláðu inn póstnúmer)? 
101    Reykjavík    

102    Reykjavík    

103    Reykjavík     

104    Reykjavík     

105    Reykjavík     

107    Reykjavík     

108    Reykjavík     

109    Reykjavík     

110    Reykjavík     

111    Reykjavík     

112    Reykjavík     

113    Reykjavík     

116    Reykjavík  

170    Seltjarnarnes    

190    Vogar 

200    Kópavogur     

201    Kópavogur     

203    Kópavogur 

206    Kópavogur     

210    Garðabær  

220    Hafnarfjörður     

221    Hafnarfjörður     

225    Garðabær 

230    Reykjanesbær     

233    Reykjanesbær     



47 
 

235    Reykjanesbær    

240    Grindavík  

245    Sandgerði  

250    Garður 

260    Reykjanesbær     

262    Ásbrú 

270    Mosfellsbær     

271    Mosfellsbær     

276    Kjós  

300    Akranes     

301    Akranes    

310    Borgarnes     

311    Borgarnes     

320    Reykholt    

340    Stykkishólmur 

342    Borgarnes     

345    Flatey     

350    Grundarfjörður     

355    Ólafsvík     

356    Snæfellsbær     

360    Hellissandur     

370    Búðardalur     

371    Búðardalur  

380    Reykhólahreppur     

400    Ísafjörður     

401    Ísafjörður   

410    Hnífsdalur 

415    Bolungarvík     

420    Súðavík        

425    Flateyri     

430    Suðureyri     

450    Patreksfjörður     

451    Patreksfjörður     

460    Tálknafjörður     
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465    Bíldudalur     

470    Þingeyri     

471    Þingeyri     

500    Staður    

510    Hólmavík    

512    Hólmavík  

520    Drangsnes    

524    Árneshreppur  

530    Hvammstangi     

531    Hvammstangi     

540    Blönduós     

541    Blönduós     

545    Skagaströnd     

550    Sauðárkrókur     

551    Sauðárkrókur     

560    Varmahlíð  

565    Hofsós      

566    Hofsós      

570    Fljót   

580    Siglufjörður   

600    Akureyri     

601    Akureyri     

603    Akureyri     

604    Akureyri   

605    Akureyri   

606    Akureyri   

607    Akureyri   

610    Grenivík  

611    Grímsey   

620    Dalvík     

621    Dalvík   

625    Ólafsfjörður   

630    Hrísey     

640    Húsavík     
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641    Húsavík   

645    Fosshóll   

650    Laugar  

660    Mývatn     

670    Kópasker     

671    Kópasker     

675    Raufarhöfn     

680    Þórshöfn     

681    Þórshöfn       

685    Bakkafjörður     

690    Vopnafjörður    

700    Egilsstaðir     

701    Egilsstaðir     

710    Seyðisfjörður     

715    Mjóifjörður  

720    Borgarfjörður eystri     

730    Reyðarfjörður  

735    Eskifjörður     

740    Neskaupstaður     

750    Fáskrúðsfjörður     

755    Stöðvarfjörður     

760    Breiðdalsvík     

765    Djúpivogur     

780    Höfn     

781    Höfn     

785    Öræfi    

800    Selfoss      

801    Selfoss   

803    Selfoss   

804    Selfoss   

805    Selfoss   

806    Selfoss   

810    Hveragerði     

815    Þorlákshöfn     
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816    Ölfus         

820    Eyrarbakki     

825    Stokkseyri     

840    Laugarvatn     

845    Flúðir         

850    Hella     

851    Hella     

860    Hvolsvöllur     

861    Hvolsvöllur     

870    Vík     

871    Vík 

880    Kirkjubæjarklaustur  

900    Vestmannaeyjar  

 

24. Hvert er hæsta menntunarstig þitt? 

- Grunnskólapróf eða minna 

- Iðnnám á framhaldsskólastigi  

- Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 

- Grunnnám á háskólastigi (BA/BSc/B.Ed) 

- Framhaldsnám á háskólastigi (t.d MA/MS/MBA/PHD) 

- Annað 

 

25. Hverjar eru meðaltekjur heimilisins á mánuði fyrir skatt? (þegar allt er tiltekið, 

laun allra á heimilinu, barnabætur og aðrar bætur, meðlag og aðrar tekjur) 
- 0 - 300.000 isk  

- 300.001 - 500.000 ISK 

- 500.001 - 700.000 ISK 

- 700.001 - 1.000.000 ISK 

- Meira en 1.000.000 ISK 


