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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ETCS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Dr. Ásta Dís Óladóttir, dósent við Háskóla 

Íslands. Ég kann Ástu Dís bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn, gagnlegar ábendingar og þá 

aðstoð sem hún veitti mér við gerð þessarar ritgerðar. Þá vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir að gefa sér tíma í að deila sinni reynslu og upplifun á viðfangsefninu með 

mér. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem 

þau hafa sýnt mér á meðan ritgerðarskrifum stóð. Sérstakar þakkir fá mamma fyrir 

yfirlestur og pabbi fyrir alla kaffibollana.
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Útdráttur 

Ýmis störf hafa tekið stakkaskiptum undanfarna áratugi vegna tækninýjunga. Það vakti 

áhuga rannsakanda á því að skoða þróun starfs innkaupastjóra í hröðum tækniheimi. 

Markmið rannsóknarinnar „Innkaupastjórar fataverslana á Íslandi: Þróun starfsins er litið 

er til tækniframfara“ var að komast að upplifun og reynslu innkaupastjóra íslenskra 

fataverslana af áhrifum tækniþróunar á starfið. Fræðileg umfjöllun var aðallega sótt til 

erlendra rannsókna og fræðibóka varðandi innkaup og tækniþróun. 

Rannsóknarspurningin er: „Hver er reynsla innkaupastjóra af þróun starfsins er litið 

er til tækniframfara?“ Rannsakandi notast við eigindlega rannsóknaraðferð til að fá svör 

við rannsóknarspurningunni. Tekin eru viðtöl við sex innkaupastjóra íslenskra 

fataverslana sem hafa mikla reynslu á sviði innkaupa og geta því lýst upplifun og reynslu 

sinni fyrir rannsakanda. Viðtöl viðmælanda voru þemagreind og í ljós komu þrjú 

meginþemu: Innkaup, spáaðferðir og framtíð innkaupa. 

Helstu niðurstöður rannsóknar benda til þess að tækniþróun hafi haft áhrif á 

innkaupaferli innkaupastjóra þar sem tækninýjungar á borð við B2B vefsíður og 

fjarfundaforrit gera þeim nú kleift að kaupa í gegnum netið í meira magni en áður. Þá 

gefur rannsókn einnig vísbendingu um að innkaupastjórar noti í meira mæli megindlegar 

spáaðferðir í innkaupum með tilkomu háþróaðra afgreiðslukerfa sem hjálpa þeim að vera 

skilvirkari og bregðast fyrr við í innkaupum. 
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1 Inngangur  

Innkaup eru líklega mikilvægasta stjórnunarhlutverk sérhvers fyrirtækis í 

fataverslunarrekstri (Jackson og Shaw, 2001). Innkaupastjórar fataverslana hafa það 

meginhlutverk að kaupa söluvöru fyrir verslanirnar og er það ekki lítið verkefni þar sem 

helsta tekjulind smásölufyrirtækja er sala á varningi (Shaw og Koumbis, 2020; Stevenson, 

2018). Sú kunnátta sem innkaupastjórar nýta í að velja og panta vörur hefur bein áhrif á 

sölu verslunarinnar og hlutdeild hennar á markaðnum. Jafnframt þurfa innkaupastjórar 

að geta skilið og spáð fyrir um þarfir viðskiptavina (Jacobsen, 2009).  

Ýmis störf hafa þróast mikið í gegnum árin meðal annars vegna áhrifa tækninnar. Störf 

afgreiðslufólks í matvöruverslunum hafa breyst ört á síðustu árum þar sem 

sjálfsafgreiðslukassar hafa sprottið hratt upp og voru til dæmis verslanir Haga komnar 

með hlutfall sjálfsafgreiðslu í allt að 80% árið 2021 (Hólmfríður Gísladóttir, 2021). Einnig 

má nefna grundvallarbreytingu í fiskvinnslu á síðustu árum þar sem nú eru komnar 

hátæknivinnslur með það markmið að auka afköst og fækka einhæfum störfum 

(Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2021). Þetta vakti áhuga rannsakanda á að rannsaka hvort 

störf innkaupastjóra hafi líka tekið breytingum með stöðugri tækniþróun. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort innkaupastjórar íslenskra 

fataverslana upplifi tæknilega þróun í starfi og var því sett fram rannsóknarspurningin: 

„Hver er reynsla innkaupastjóra af þróun starfsins er litið er til tækniframfara?“ sem 

rannsakandi leitast við að svara. Til þess að svara rannsóknarspurningunni er notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við sex innkaupastjóra íslenskra 

fataverslana. Viðtölin voru þemagreind og leiddi sú greining í ljós þrjú meginþemu: 

Innkaup, spáaðferðir og framtíð innkaupa. 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla og tilheyrir inngangurinn fyrsta kaflanum. Í öðrum 

kafla þessarar ritgerðar er farið yfir þá fræðilegu umfjöllun sem snertir viðfangsefni 

rannsóknar. Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknar þar sem greint er frá þeirri 

rannsóknaraðferð sem rannsóknin byggist á. Þar er einnig greint frá viðmælendum 

rannsóknar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður 

rannsóknar sem skiptast upp eftir þremur meginþemum: Innkaupum, spáaðferðum og 
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framtíð innkaupa. Fimmti kaflinn er umræða þar sem rannsakandi mátar niðurstöður 

rannsóknar við fræðilegar kenningar og rannsóknir og þá taka við lokaorð.
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega umfjöllun sem snertir viðfangsefni rannsóknar. 

Fyrst verður farið almennt yfir innkaup og störf innkaupastjóra fataverslana. Þar á eftir 

verður farið yfir söluspár og einnig fjallað um hvað innkaupastjórar eigi að kaupa og í hve 

miklu magni. Næst verður fjallað um þróun starfsins. Þar á eftir verður farið yfir helstu 

spáaðferðir sem skiptast í eigindlegar og megindlegar aðferðir. Að lokum verður fjallað 

um framtíð starfsins og snert á hugtökum eins og fjórðu iðnbyltingunni og 

sýndarveruleika. 

2.1 Innkaup 
Algeng skilgreining á markmiðum innkaupa er að afla réttra vara, á réttum tíma, í réttu 

magni, frá réttum uppruna og á réttu verði. Þessi skilgreining er hins vegar oft gagnrýnd 

fyrir að vera of einfölduð. Markmiðin eru fjölmörg og má þar nefna meðal annars að velja 

bestu birgjana á markaðnum og að kaupa á skilvirkan og skynsamlegan hátt (Baily o.fl., 

2022). Lyson og Farrington (2016) bæta við skilgreiningar Baily o.fl. og lýsa innkaupum 

sem forvirkri, stefnumótandi starfsemi fyrirtækja til að tryggja áframhaldandi framboð á 

vörum og þjónustu svo að frammistaða fyrirtækis geti verið á heimsmælikvarða. 

Innkaup eru mjög stór hluti af heildaratvinnustarfsemi (Dimitri o.fl., 2006). Árið 2017 

voru verðmæti opinberra innkaupa í löndum Evrópusambandsins um 13 prósent af vergri 

landsframleiðslu, eða um 2 trilljónir evra (European Commission, e.d.). Í einkageiranum 

eru verðmætin enn meiri og aukast jafnt og þétt, vegna núverandi þróunar í þá átt að 

útvista allri þeirri starfsemi sem ekki telst til kjarnastarfsemi (Dimitri o.fl., 2006). 

2.1.1 Miðstýrð innkaup 

Í miðstýrðu innkaupaskipulagi má finna miðlæga innkaupadeild þar sem sérfræðingar í 

innkaupum fyrirtækja starfa á stefnumótandi og taktískum vettvangi. Þetta skipulag er 

viðeigandi í þeim tilvikum þar sem nokkrar rekstrareiningar innan sama fyrirtækis kaupa 

sömu vörurnar og þá oftast hjá stærri fyrirtækjum (Van Weele, 2018). Innkaup eru að fullu 

miðstýrð þegar allar viðeigandi ákvarðanir varðandi innkaup eru í höndum höfuðstöðva 
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fyrirtækis eða miðlægrar opinberrar einingar sem er tileinkuð innkaupum (Dimitri o.fl., 

2006). 

Helsti kosturinn við miðstýrð innkaup er sá að með samhæfingu innkaupa má ná fram 

betri verðmætum, bæði hvað varðar verð og kostnað og einnig varðandi þjónustu og gæði 

frá birgjum. Ókostirnir við miðstýrð innkaup leyna sér þó ekki. Þar sem stjórnendur 

einstakra rekstrareininga bera takmarkaða ábyrgð á ákvörðunum um innkaup skapar það 

oft vanda þegar þessir stjórnendur eru sannfærðir um að þeir geti sjálfir náð betri kjörum 

og standa ekki við rammasamninga fyrirtækja. Þeir munu þá frekar vinna að því að eiga 

viðskipti við sína eigin viðskiptafélaga. Vandamál við að uppfylla samninga geta verið mikil 

áskorun fyrir margar innkaupadeildir (Van Weele, 2018). 

2.1.2 Dreifð innkaup 

Innkaup eru dreifð þegar deildum er framselt vald til að ákveða hvernig, hvað og hvenær 

á að kaupa inn (Dimitri o.fl., 2006). Hið dreifða innkaupaskipulag einkennist af því að 

sérhver rekstrareiningarstjóri ber ábyrgð á eigin afkomu og þar af leiðandi á allri 

innkaupastarfsemi rekstrareiningarinnar (Van Weele, 2018). 

Dreifð innkaup hafa þann kost að meðvitund fyrirtækja um mismunandi staðbundnar 

þarfir neytenda verður meiri og auðveldara verður að svara þeim þörfum (Stevenson, 

2018). Þegar litið er til dreifðra innkaupa eru meiri möguleikar fyrir lítil og meðalstór 

fyrirtæki (e. small and medium enterprises) til að ná góðum árangri í samkeppni um 

samninga. Þar sem sölustaðir dreifast víða gætu dreifð innkaup einnig sparað 

flutningskostnað með því að nota staðbundna birgja og þar af leiðandi myndast tækifæri 

fyrir innkaupendur til að fá lægra verð fyrir vörur sem fást á staðnum (Lysons og 

Farrington, 2016). 

Einn af ókostum þessarar uppbyggingar er að mismunandi rekstrareiningar sem 

tilheyra sama fyrirtæki geta samið við sama birgja um sömu vörur og þar af leiðandi náð 

samningum um mismunandi innkaupsverð og skilyrði. Þegar framboð birgja er takmarkað 

geta rekstrareiningar starfað sem raunverulegir keppinautar hver við annan. Þessi 

uppbygging nýtur sín best þar sem hver rekstrareining kaupir vörur sem eru einstakar og 

verulega frábrugðnar vörum annarra eininga (Van Weele, 2018). Aðrir ókostir við dreifð 

innkaup eru að kostnaður við innkaup getur orðið tiltölulega hár, það gæti hugsanlega 



13 

orðið skortur á stöðlun og að innkaupin munu hafa tilhneigingu til að heyra undir lægra 

skipulagsstig (Lysons og Farrington, 2016). 

2.2 Innkaupastjórar fataverslana 
Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að innkaup eru líklega mikilvægasta 

stjórnunarhlutverk sérhvers  fyrirtækis í fataverslunarrekstri. Ef fyrirtækið kaupir ekki þær 

vörur sem viðskiptavinir sækjast eftir, eða ef því tekst ekki að koma réttum vörum, á 

réttan stað, á réttum tíma, þá mun fyrirtækið verða fyrir skaða (Jackson og Shaw, 2001). 

Sú kunnátta sem innkaupastjórar nýta í að velja og panta vörur hefur því bein áhrif á sölu 

verslunarinnar og hlutdeild hennar á markaðnum (Jacobsen, 2009). 

2.2.1 Störf innkaupastjóra 

Viðskiptavinurinn er alltaf í forgrunni í innkaupum, ekki innkaupastjórinn sjálfur (Jackson 

og Shaw, 2001). Þar af leiðandi þurfa innkaupastjórar að leggja persónulegan smekk og 

óskir til hliðar og einblína eingöngu á það sem þeir búast við að viðskiptavinir muni kaupa, 

í hvaða magni og með hvaða álagningu. Þegar þeir taka þessar ákvarðanir verða þeir 

einnig að gera það innan ákveðinnar innkaupaáætlunar (Jacobsen, 2009). Því er 

meginmarkmið innkaupa að kaupa úrval af vörum sem lýsa vörumerkinu og stefnu 

fyrirtækisins, höfða til markhóps vörumerkisins og að lokum að ná þeim gróða sem 

fyrirtækið gerir ráð fyrir (Boardman o.fl., 2020). Þetta hljómar eins og einfalt verkefni, en 

er í raun mjög flókið og erfitt í framkvæmd á samkeppnismarkaði þar sem áhugi neytenda 

er hverfull, úrvalið er mikið og tískustraumar endast skammt. Margar verslanir sem selja 

hraðvirka, nýjustu tísku selja og skipta um allan lagerinn sinn á sex vikna fresti (Jackson 

og Shaw, 2001). Þar sem tískan breytist óreglulega og æ hraðar verður innkaupastjórinn 

að geta tekið skjótar ákvarðanir svo hann geti verið á undan markaðnum eða í það 

minnsta ekki detta úr lestinni (Dillon, 2018). 

Innkaupastjórar verða að geta skilið og spáð fyrir um þarfir viðskiptavina og söluhæfni  

fjölbreytts vöruúrvals út frá kostnaði, stíl, virkni og gæðum en á sama tíma borið vörunar 

saman við aðrar svipaðar vörur sem fást á markaðnum. Þetta er verulegt verkefni vegna 

þess að þeir verða að panta vörur mánuði fram í tímann, sem krefst mikillar áhættu þar 

sem reynir á fyrri reynslu og byggir oftar en ekki á innsæi þeirra (Jacobsen, 2009). Í raun 

og veru ná innkaupastjórar sjaldan, ef nokkurn tíma, 100 prósent árangri. Það er alltaf 
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hluti af hvaða vöruúrvali sem er sem kemur ekki vel út og mun þurfa verðlækkun til að 

hjálpa til við að koma því út úr búðinni (Shaw og Koumbis, 2020). 

2.2.2 Hlutverk innkaupastjóra 

Hlutverk innkaupastjóra eru breytileg eftir fyrirtækjum. Til dæmis er munur á hlutverki 

innkaupastjóra fyrir framleiðanda, heildsala og smásala. Innkaupastjóri hjá 

stórversluninni Selfridges gæti til dæmis vel verið ábyrgur fyrir því að kaupa inn fyrir 

verslunina vörur frá ákveðnum þekktum vörumerkjum (Jackson og Shaw, 2001). Hins 

vegar gætu innkaupastjórar í litlum verslunum oft gegnt fleiri en einni stöðu. Fyrir utan 

hin hefðbundnu innkaupastörf gætu þeir þjálfað og haft umsjón með sölu- og 

skrifstofufólki. Þeir gætu einnig skipulagt auglýsingar, útstillingar og sölukynningar 

(Jacobsen, 2009). Þó að hlutverk innkaupastjóra séu mismunandi eftir fyrirtækjum eða 

eftir því hvers konar verslunarrekstri fyrirtækið er í, eru meginhlutverk og markmið þeirra 

í stórum dráttum engu að síður þau sömu yfir alla greinina (Boardman o.fl., 2020). 

Innkaupastjórar fataverslana hafa það meginhlutverk að kaupa söluvöru fyrir 

verslanirnar. Þeir vinna ötullega við að rannsaka þróun tískunnar, útvega efni og/eða 

vörur, búa til árstíðabundnar innkaupaáætlanir og vinna með utanaðkomandi söluaðilum 

og hönnuðum að því að framleiða vörur (Shaw og Koumbis, 2020). 

2.3 Söluspár 
Söluspá er einn mikilvægasti þátturinn í rekstri smásölufyrirtækja. Með slíkum spám getur 

innkaupastjóri skoðað glötuð og möguleg tækifæri og markaðsþróunina (Jacobsen, 2009). 

Það sem fyrirtæki veit um fyrri hegðun viðskiptavina sinna varpar ljósi á framtíðarhegðun 

þeirra. Eftirspurn myndast ekki í tómarúmi. Ýmsir þættir hafa áhrif á eftirspurn 

viðskiptavina og hægt er að spá fyrir um hana, að minnsta kosti með nokkrum  

áreiðanleika, ef fyrirtæki getur ákvarðað sambandið milli þessara þátta og 

framtíðareftirspurnar (Chopra og Meindl, 2016). 

Söluspá er bæði list og vísindi. Hún er list því spár byggjast oft á innsæi, góðri 

dómgreind og sköpunargáfu. Hún er líka vísindi vegna þess að spámenn nota 

greiningarhugtök og líkön til að spá fyrir um væntanlega þróun á kerfisbundinn hátt 

(Sproles og Burns, 1994). Selfridges er dæmi um fataverslun sem notast við bæði list og 

vísindi í spám. Entwistle (2006) lýsir því að innkaupastjórar og stjórnendur Selfridges séu 
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stoltir af því að treysta á innsæi sitt og ályktanir við innkaup. Þeir nota hins vegar líka 

ákveðnar upplýsingar samhliða innsæi sínu. Þeir treysta á vörutölfræði sem segir þeim 

hvað viðskiptavinir voru að kaupa í síðustu viku, mánuði eða árstíð og í hve miklu magni. 

Þar sem þessi gögn eru söguleg er ekki hægt að nota þau til að spá fram í tímann með 

fullri vissu, eða eins og einn innkaupandi Selfridges orðaði það: „Þú getur ekki keypt eftir 

tölum, þú getur ekki keypt nákvæmlega það sem þú keyptir tímabilið á undan, ekki eins 

og markaðurinn er í dag.“ 

2.3.1 Söguleg gögn 

Söguleg sala gefur upplýsingar um fyrri sölumynstur og kaupsögu viðskiptavina og eru 

slíkar upplýsingar nauðsynlegar fyrir söluspár sem byggja á gögnum. Þessi sögulegu gögn 

geta ekki aðeins upplýst smásala um bestu og verst seldu vörurnar, heldur einnig 

verðlagningu og hagnaðarmörk sem þarf að hafa í huga þegar verið er að þróa úrval af 

vörum og vörulínum (Boardman o.fl., 2020). Söluspá er sérstaklega mikilvægt verkefni í 

hraðtískuiðnaðinum vegna síbreytilegra tískustrauma og mjög sveiflukennds 

eftirspurnarmynsturs. Í hraðtísku (e. fast fashion) er það vel þekkt að tískuvörur hafa 

yfirleitt mjög stuttan líftíma, sem dæmi má nefna að líftími vara í Zara er um það bil tvær 

vikur. Þar af leiðandi eru yfirleitt mjög fá söguleg gögn til um vörulínur sem 

innkaupastjórar geta nýtt í gerð söluspáa. Það hjálpar ekki að til þess að öðlast gagnlegar 

niðurstöður úr söluspám verða hraðtískufyrirtæki að búa til spá innan mjög þröngs 

tímaramma (Choi o.fl., 2014).  

Tölfræðilegar spár nýta sögulega sölu til að spá fyrir um eftirspurn í framtíðinni og eru 

lykill að samkeppnisforskoti fyrir verslanir. Þessar sölur hafa venjulega ákveðin mynstur 

sem síðan er hægt að nota til að búa til tölfræðileg líkön og spá fyrir um eftirspurn með 

mikilli nákvæmni. Mynstrin geta tengst til dæmis tískustraumum, árstíðabundnum 

sveiflum og hátíðum. Sum mynstur eru ágætlega fyrirsjáanleg. Í Bandaríkjunum nær til 

dæmis sala á barnafatnaði hámarki á haustin vegna þess að börnin eru að fara aftur í 

skólann (Bullard, 2017). 

2.4 Hvað á að kaupa? 
Ákvörðunina um „hvað á að kaupa“ verður að taka með sterkri tilfinningu fyrir því hvað 

muni seljast (Baily o.fl., 2022). Þegar kemur að því að velja vörur til innkaupa er 
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tímasetning afar mikilvæg. Nýir straumar og vörur geta verið mikil uppörvun fyrir 

fyrirtækið þitt, en þú þarft að hitta á upphaf lífsferils vörunnar til að ná árangri. Að læra 

að velja „heita“ vöru áður en hún verður heit er dýrmæt færni sem sprettur af því að 

þekkja markaðinn. Það verður alltaf samkeppni, svo það að finna vöru sem er einstök mun 

draga úr líkunum á erfiðri keppni (Jacobsen, 2009). Neytendagreining er einnig 

mikilvægur hluti af söluspám og felur í sér skiptingu markaðar, sem miðar að því að 

aðgreina neytendur eftir einkennum og hegðun eins og aldri, tekjum og tískuvali (Kim 

o.fl., 2011). Hér að neðan verður farið yfir lífsferil vöru og neytendagreiningu í formi 

markaðshlutunar. 

2.4.1 Lífsferill vöru (e. product life cycle) 

Bæði einstökum vörumerkjum og vörulínum þarf að stýra með tímanum. Gagnlegt tól til 

að átta sig á þeim breytingum sem geta átt sér stað á þeim tíma sem vara er á markaði er 

kallað „lífsferill vörunnar“. Hér er um að ræða sölu- og hagnaðarferil vörunnar á líftíma 

hennar sem skiptist í fjögur líftímastig: Kynningarstig, vaxtarstig, mettunarstig og 

hnignunarstig, eins og sjá má á mynd 1 (Fahy og Jobber, 2019). Við val á vörum þurfa 

innkaupastjórar að vera meðvitaðir um það sveiflukennda sölumynstur sem bæði 

einstakar vörur og tískustraumar hafa tilhneigingu til að fylgja. Kenningin um lífsferil 

vörunnar hefur verið mikil uppspretta umræðu í gegnum árin, en almennt er viðurkennt 

að hún hafi nokkurt gildi þegar kemur að því að skilja sölu- og hagnaðaráhrif vöru í 

gegnum tíðina (Varley, 2001). 

Heimild: Fahy og Jobber (2019).  

Mynd 1. Lífsferill vöru 
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2.4.1.1 Kynningarstig 

Kynningarstigið er það stig þar sem varan er sett á markað í viðráðanlegu eða litlu magni 

til að fylgjast með frammistöðu og samþykki tískuleiðandi (e. fashion forward) neytenda 

(Boardman o.fl., 2020). Þegar vara er fyrst sett á markað er einkennandi að salan er 

yfirleitt lítil og tap myndast vegna mikils þróunar- og upphafskostnaðar, eins og sjá má á 

mynd 1. Venjulega verður verðið hátt vegna mikils þróunarkostnaðar og lítillar 

samkeppni. Dreifingin verður misjöfn þar sem sumir söluaðilar munu varast að geyma 

nýju vöruna þar til hún hefur reynst vel á markaðnum (Fahy og Jobber, 2019). 

2.4.1.2 Vaxtarstig 

Á vaxtarstiginu byrjar salan að vaxa og varan verður samþykkt af fjöldaneytendum. Varan 

er nú víða aðgengileg og keypt af neytendum í stórum stíl. Það er á þessu stigi sem hægt 

er að græða mikið á tískustraumum (Boardman o.fl., 2020). Á vaxtarstiginu hefur 

söluaðilinn tækifæri til að auka úrvalið, kynna fleiri vörumerki og fleiri vöruafbrigði. Eftir 

því sem fleiri neytendur fá áhuga, koma fram vöruafbrigði til að uppfylla þarfir 

mismunandi markhópa (Varley, 2001). Vaxtarstigið einkennist af hraðari sölu- og 

hagnaðarvexti, sjá mynd 1. Söluvöxtur er knúinn áfram af hraðri viðurkenningu á markaði 

og, í mörgum tilfellum, endurteknum innkaupum. Hagnaður gæti farið að minnka á síðari 

stigum vaxtar þar sem nýir keppinautar koma inn á markaðinn sem laðast að örum 

söluvexti og miklum hagnaðarmöguleikum. Með aukinni samkeppni mun verð lækka 

(Fahy og Jobber, 2019). 

2.4.1.3 Mettunarstig 

Á þessu stigi er varan borin víða af mörgum viðskiptavinum og nánast allar tegundir 

tískusala um allan markaðinn selja þessa vörutegund. Verðtilboð og afslættir byrja að 

birtast þar sem tískuleiðandi viðskiptavinir byrja að hafna stílnum vegna mikilla vinsælda 

hans og mikils framboðs (Boardman o.fl., 2020).  Mikið úrval er í boði á mettunarstiginu, 

þar á meðal mörg vörumerki og mörg vöruafbrigði (Varley, 2001). Mynd 1 sýnir að salan 

mun að lokum ná hámarki og ná stöðugleika þegar mettun á sér stað. Þau fyrirtæki sem 

eftir eru á markaðnum berjast nú um markaðshlutdeild með því að kynna vörubætur, 

nota auglýsingar, vöruafslætti og verðlækkanir. Þörfin fyrir árangursríka uppbyggingu 

vörumerkisins er brýnust á mettunarstiginu (Fahy og Jobber, 2019). 
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2.4.1.4 Hnignunarstig 

Ný tækni eða breytingar á smekk neytenda vinna að því að draga úr eftirspurn eftir 

vörunni og þar af leiðandi minnkar salan og hagnaðurinn sömuleiðis, eins og sést á mynd 

1. Birgjar geta ákveðið að hætta framleiðslu alveg (Fahy og Jobber, 2019). Miklir afslættir 

eru nú á vörunni til að reyna að hreinsa birgðir og verður hún ekki tekinn til greina í næstu 

vörulínum (Boardman o.fl., 2020). 

Vörur og tískustraumar munu fara í gegnum þessi fjögur stig á mismunandi hraða og í 

sumum tilfellum geta þeir jafnvel gert hlé, sem dæmi má nefna vinsælu legghlífarnar frá 

upphafi 21. aldarinnar sem spáð er að eigi eftir að koma aftur í tísku á næstu tímabilum. 

Innkaupastjórar þurfa því að tryggja að þeir hafi skilning á því hvar vörur og tískustraumar 

eru innan lífsferils þeirra (Boardman o.fl., 2020; Subair, 2022). Þótt almenn skilgreining á 

lífsferli vara geti verið gagnleg sem grunnur að skilningi á innkaupamynstri neytenda hafa 

margar vörur líftíma sem er allt öðruvísi en staðallinn. Sumar vörur eru með mjög 

árstíðabundinn lífsferil og aðrar sýna mjög bratta kúrfu lífsferils á vaxtarstigi og 

hnignunarstigi en eru svo með mjög stutt mettunarstig (Varley, 2001). 

2.4.2 Markaðshlutun (e. market segmentation) 

Það er mikilvægt er að þekkja viðskiptavini þína. Þekkja gæðastigið sem þeir búast við, 

verðið sem þeir eru að leita að, vörutegundir sem þú heldur að þeim muni líka við og 

hversu oft þeir versla hjá þér. Því oftar sem viðskiptavinur verslar, því oftar þarftu að 

skipta um varning (Jacobsen, 2009). Neytendur eru mismunandi hvað varðar óskir, 

staðsetningu, kaupviðhorf og kauphætti. Með markaðshlutun eru stórum og fjölbreyttum 

mörkuðum skipt í smærri markaðshluta sem hægt er að ná til á skilvirkari og áhrifaríkari 

hátt með vörum og þjónustu sem passa við einstakar þarfir þeirra (Kotler og Armstrong, 

2018). Markaðshlutunarferlið gildir aðeins þegar eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt 

(Solomon o.fl., 2016): 

Ø Neytendur innan markaðshlutans eru líkir hver öðrum hvað varðar þarfir og 
þessar þarfir eru ólíkar þörfum neytenda í öðrum markaðshlutum. 

Ø Hægt er að greina veigamikinn mun milli markaðshluta. 

Ø Markaðshluturinn er nógu stór til að vera arðbær. 
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Ákveðinn ávinningur liggur í því að skipta markaðnum upp í smærri markaðshluta. Með 

því að skipta markaðnum upp geta fyrirtæki áttað sig á hvaða neytendur þeir geta keppt 

um markaðshlutdeild í og þróað stefnumótun sem hentar fyrir þann neytendahóp. Þetta 

er afar gagnlegt þar sem fyrirtæki geta ekki keppt á öllum mörkuðum á áhrifaríkan hátt. 

Markaðshlutun gerir líka fyrirtækjum kleift að auka hagnað þar sem sumir neytendur eru 

tilbúnir að eyða meiri pening en aðrir. Með markaðshlutun geta fyrirtæki einnig stækkað 

vörulínur og skoðað framtíðarvaxtarmöguleika (Fahy og Jobber, 2019). 

Markaðshlutun má skipta í þrjá meginhópa: Hegðunarskiptingu, sálfræðilega 

skiptingu og prófílskiptingu. Í reynd er engin fyrirskipuð leið til að skipta markaði upp og 

hægt er að nota mismunandi breytur. Á mynd 2 má sjá helstu meginhópa 

markaðshlutunar sem notaðar eru á neytendamarkaði og dæmi um þær margvíslegu 

breytur sem gætu komið til greina þegar skipt er upp neytendamarkaði (Fahy og Jobber, 

2019). 

 

Heimild: Fahy og Jobber (2019). 

Þar sem tilgangur markaðshlutunar er að greina hegðun fólks má segja að 

hegðunarskiptingin sé grunnskipting markaðshlutunar. Sálfræðileg skipting er notuð 

þegar rannsakendur telja að kauphegðun tengist persónuleika eða lífsstíl neytenda. Prófíl 

skipting er síðan notuð til þess að reyna að lýsa fólkinu sem einkennir markaðinn þegar 

litið er til þátta eins og til dæmis lýðfræðilegra þátta. Það er hins vegar mikilvægt að muna 

Mynd 2. Meginhópar markaðshlutunar 
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að sálfræði- og hegðunarmynstur neytenda breytast með tímanum. Því er mikilvægt að 

markaðshlutunin sé gerð miðað við nýjustu upplýsingar (Fahy og Jobber, 2019). 

2.5 Hversu mikið á að kaupa? 
Ein af grundvallarspurningunum innkaupastjóra er hversu mikið þarf af tiltekinni vörulínu. 

Ef það er ekki keypt inn nóg af ákveðinni vöru þá er hætta á að ekki sé hægt að fullnægja 

eftirspurn viðskiptavina sem leiðir til sölutaps fyrir verslunina vegna skorts á framboði. 

Aftur á móti er ekki heldur gott að hafa of mikið af birgðum. Fyrirtækið þarf að bera 

kostnaðinn af því að hýsa umframbirgðir og notkun á dýrmætu rými til að geyma varning 

sem hreyfist lítið (Varley, 2001). Getan til að spá nákvæmlega fyrir um eftirspurn er 

bráðnauðsynleg fyrir fyrirtæki sem vilja vera samkeppnishæf á markaðnum, svo það er 

mikilvægt að þau finni jafnvægi á milli kostnaðar við að klára vöru og kostnaðar við 

umframbirgðir (Kim o.fl., 2011). 

2.5.1 Birgðir 

Helsta tekjulind smásölufyrirtækja er sala á varningi, það er birgðum, og eru birgðirnar 

ein stærsta eign vörusölufyrirtækis (Stevenson, 2018). Á síðustu árum árþúsundsins voru 

mörg dæmi þess að léleg birgðastjórnun leiddi til endanlegrar lokunar áður þekktra 

tískufyrirtækja. Lélegar birgðir sem seljast hægt geta gert út af við fyrirtæki og þarf því að 

bregðast fljótt við. Slæmur lager verður ekki betri með tímanum (Jackson og Shaw, 2001). 

Fyrrum tískukeðjan Forever 21 viðurkenndi að hafa ekki keypt nógu mikið af birgðum fyrir 

rekstrarárið 2017 og féll síðan í aðra gildru árið eftir og ofmat birgðirnar sem leiddi til þess 

að verslanirnar voru yfirfullar. Í september 2019 lýsti síðan Forever 21 sig gjaldþrota 

(Lovísa Arnardóttir, 2019; Nguyen, 2020). Ófullnægjandi eftirlit með birgðum getur leitt 

til bæði skorts og offramboðs á vörum. Skortur á lager hefur í för með sér tapaða sölu og 

óánægða viðskiptavini, en offramboð tekur óþarfa pláss og bindur fjármuni sem gætu 

verið afkastameiri annars staðar (Stevenson, 2018). 

Öll tískufyrirtæki þurfa að geta stjórnað birgðum á þann hátt að þau gefi sér eins 

mikinn sveigjanleika og mögulegt er. Í hinu ört breytilega umhverfi tískunnar getur jafnvel 

hinn besti innkaupastjóri ekki verið viss um hvaða litur eða tegund flíka muni ráða ríkjum 

á hverjum tímapunkti árstíðar. Stundum getur ein ljósmynd af flík í vinsælu tímariti kveikt 

á nýjasta tískustraumnum (Jackson og Shaw, 2001). Fyrirtæki leggja í miklar fjárfestingar 



21 

í birgðum og stórum hluta þeirra væri hægt að komast hjá ef spár um eftirspurn neytenda 

væru betri. Persónulegt innsæi innkaupastjóra getur stundum virkað, en tækni og 

samskipti bæta heildarspágæði og birgðahald. Með góðum söluspám er hægt að auka 

framboð og minnka birgðir. Góð spá kostar minna en umframbirgðir (Wild, 2017). 

2.5.2 Öryggisbirgðir 

Öryggisbirgðir eru mikilvægar vegna þess að spár eru oftast ekki nógu nákvæmar og búast 

þarf því við hinu óvænta (Wild, 2017). Ef heimurinn væri fullkomlega fyrirsjáanlegur væri 

ekki þörf á slíkum birgðum, en þar sem eftirspurnin er oft óljós og gæti farið fram úr 

væntingum, eru fyrirtæki með öryggisbirgðir til að fullnægja skyndilegri aukningu á 

eftirspurn (Chopra og Meindl, 2016). 

Það er ekki aðeins aukin eftirspurn sem þarf að hafa í huga þegar kemur að ákvörðun 

um öryggisbirgðir. Aðstæður eins og birgðabilun, framleiðsluskortur eða að ekki er staðið 

við umsamdan afgreiðslutíma, geta krafist þess að fyrirtæki séu með öryggisbirgðir 

(Lysons og Farrington, 2016; Wild, 2017). Stjórnendur standa frammi fyrir lykilákvörðun 

þegar þeir ákveða síðan hversu mikið af öryggisbirgðum á að geyma. Ef of mikið er af 

öryggisbirgðum verða vörur óseldar og gæti þurft að ýta undir söluna með verðlækkunum 

eða afsláttum. Ef fyrirtækið er hins vegar með of litlar öryggisbirgðir mun það tapa sölu, 

ásamt framlegð sem salan hefði haft í för með sér. Þess vegna felur val á öryggisbirgðum 

í sér að skipta á milli kostnaðar við að hafa umframbirgðir og kostnaðar við að tapa sölu 

vegna ónógra birgða (Chopra og Meindl, 2016). 

Auka fjárfesting í birgðum eykur alltaf þjónustustig viðskiptavina. Aftur á móti þýðir 

hærra þjónustustig meira magn af öryggisbirgðum og aukna fjárfestingu í birgðum. Mikil 

öryggisbirgðastaða fyrir allar vörur væri óhagkvæm og kostnaðurinn óhóflega mikill 

(Lysons og Farrington, 2016). Það er því mikilvægt að reyna að stuðla að endurbótum á 

söluspám sem dregur úr þörf fyrir öryggisbirgðir (Wild, 2017). 

2.5.3 Hagkvæmasta pöntunarmagnið (e. economic order quantity) 

Spurninguna um hversu mikið á að panta er hægt að ákvarða með því að nota líkan 

hagkvæmasta pöntunarmagns (EOQ) (Stevenson, 2018). Hagkvæmasta pöntunarmagnið 

er þar sem summa birgðahaldskostnaðar og pöntunarkostnaðar á hverja einingu er lægst, 

eins og sjá má á mynd 3. Að panta mikið magn frá birgjum hefur þann kost að 
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pöntunarkostnaður, sem er fastur kostnaður, dreifist á fleiri vörur. Þar af leiðandi mun 

hærra pöntunarmagn leiða til lægri pöntunarkostnaðar á hverja einingu (Van Weele, 

2018). Á hinn bóginn ef pöntunarstærðin er tiltölulega lítil, verða birgðirnar minni, sem 

leiðir til lágs birgðahaldskostnaðar. Hins vegar kallar lítil pöntunarstærð á tíðar pantanir 

sem mun hækka árlegan pöntunarkostnað. Hagkvæmasta pöntunarmagnið endurspeglar 

þetta jafnvægi milli birgðahaldskostnaðar og pöntunarkostnaðar. Þannig er tilvalin lausn 

sú pöntunarstærð sem veldur hvorki fáum mjög stórum pöntunum né mörgum litlum 

pöntunum, heldur liggur einhvers staðar á milli (Stevenson, 2018).  

Heimild: Stevenson (2018). 

Grunnlíkan hagkvæmasta pöntunarmagns felur í sér ýmsar forsendur (Stevenson, 

2018; Van Weele, 2018): 

Ø Aðeins er um eina vöru að ræða. 

Ø Árlegar kröfur um eftirspurn eru þekktar. 

Ø Eftirspurn dreifist jafnt yfir árið þannig að eftirspurnarhlutfallið sé þokkalega 
stöðugt. 

Ø Afhendingartími er þekktur og stöðugur. 

Ø Hver pöntun er móttekin í einni afhendingu. 

Ø Það eru engir magnafslættir. 

Ø Pöntunarkostnaður á hverja pöntun er fastur. 

Ø Birgðahaldskostnaðurinn fer ekki eftir pöntuðu magni. 

Mynd 3. Líkan hagkvæmasta pöntunarmagns 



23 

Þar sem grunnlíkanið gerir ekki ráð fyrir árstíðabundnum sveiflum eða 

efnahagssveiflum hafa aðrir fræðimenn reynt að bæta úr því með að þróa grunnlíkanið. 

Wagner og Whitin (2004) settu fram nýtt almennt EOQ líkan sem tekur tillit til þess að 

eftirspurn eftir vörum er breytileg með tímanum.  

2.6 Tækniþróun í umhverfi innkaupastjóra 
Fataverslanir hafa í gegnum tíðina verið lítil fyrirtæki þar sem eigandinn eða stjórnandinn 

tók oft ákvarðanir um innkaup meðfram því að reka verslunina. Í árdaga var tískan alltaf 

sérsniðin þar sem fjöldaframleiddar flíkur urðu almennt ekki fáanlegar fyrr en með komu 

iðnbyltingarinnar. Eftir því sem fataverslanirnar urðu stærri hefur innkeypt magn aukist í 

takt við það. Meira magni fylgir meiri birgðainnkaup og það að kaupa inn ranga flík verður 

sífellt áhættumeira fjárhagslega. Eftir því sem verslanirnar stækkuðu varð þörfin fyrir 

sérstaka innkaupadeild óumflýjanleg. Fljótlega þurftu stóru verslanirnar á hópi sérhæfðra 

starfsmanna í innkaupum að halda (Jackson og Shaw, 2001). Tækninýjungar eins og 

internetið og hraðtíska hafa flýtt fyrir breytingum á tísku. Árið 1998 var líftími 

tískustraums um það bil eitt ár en núna er hann orðinn enn styttri. Tískan er jafnvel að 

breytast í hverri viku. Þessi hraði í þróun tískunnar gerir innkaupastjórum erfitt fyrir að 

spá fyrir um hvað kaupa skuli (Choi o.fl., 2014; Keiser og Garner, 2003). 

Er litið er til fortíðar þurftu innkaupastjórar að áætla sölumagnið sjálfir. Við gerð 

framtíðarsöluáætlana skoðuðu þeir venjulega svipaðar vörur frá liðnu ári og hversu mikið 

seldist. Slík handavinna er afskaplega óhagkvæmt ferli og getur skapað mikla ónákvæmni. 

Tölfræðileg greining getur raunverulega hjálpað innkaupastjórum að ná fram nákvæmni 

og skilvirkni í söluspám. Hins vegar þarf að hafa í huga að ekki eru allar spálausnir eins. 

Sumar lausnir hafa miklu meiri möguleika en aðrar. Þetta þurfa innkaupastjórar að hafa í 

huga og skilja hvaða lausn mun henta þeirra fyrirtæki eða vörumerki (Bullard, 2017). 

Nútíma innkaupastjóri þarf sífellt að vera tilbúinn til að bæta við sig þekkingu ef hann 

á að ná að fylgjast vel með tísku og tækniþróun. Hlutverk innkaupastjóra hefur breyst 

verulega í gegnum tíðina og mun gera það áfram. Nýlegur vöxtur í grunn- og 

framhaldsnámi í innkaupastjórnun sýnir skýr merki um þörf fyrir vaxandi fagmennsku í 

innkaupum (Jackson og Shaw, 2001). 
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2.6.1 Tilkoma internetsins 

Hraði tæknibreytinga skapar bæði verulegar ógnir og tækifæri fyrir tískufyrirtæki. Hvort  

sala í fataverslunum muni minnka vegna netverslana er stóra spurningin sem 

hefðbundnar verslanir standa frammi fyrir. Hvert sem svarið er, verður innkaupastjórinn 

enn krafinn um að útvega réttar vörur fyrir sinn markað. Það virðist ólíklegt að tæknin 

muni taka yfir störf innkaupastjóra þó að tölvunýjungar geti ögrað framtíðarhlutverki og 

umfangi vörusölu (Jackson og Shaw, 2001). Cope (1996) spáði því að verslanir á 

stafrænum tímum yrðu verulega frábrugðnar því sem við eigum að venjast. Þeim 

verslunum sem myndi vegna vel væru meðal annars sýndarverslanir (e. virtual stores) þar 

sem dýrt verslunarhúsnæði yrði ekki til trafala og einnig fyrirtæki sem sameinuðu 

skemmtun og verslunarkaup til að gera verslun að upplifun. Cope endurómaði einnig 

áhyggjur af því að treysta um of á tæknina og rafræn viðskipti. Ástæðan er sú að tæknin 

gerir fólki kleift að vinna að heiman og þar af leiðandi gæti fólki fundist það einangrast of 

mikið ef það verslar rafrænt líka. 

Tæknibreytingar hafa líka áhrif á neytendur eins og sjá má í aukinni sölu í 

netverslunum. Netverslun á Íslandi eykst með hverju árinu og var heildarvelta smásölu á 

netinu 11,9% árið 2018 og hækkaði upp í 16,6% fyrir árið 2020 (Ingvar Freyr Ingvarsson, 

2019; Viðskiptablaðið, 2021). Við stöndum því frammi fyrir því að hinar hefðbundnu 

fataverslanir eru að verða fyrir auknum árásum frá netverslunum. Innkaupastjórar þurfa 

því að aðlaga vinnu sína til að taka mið af nýjum viðskiptavinum upplýsingaaldarinnar. 

Einnig þurfa innkaupastjórar nú að hafa í huga hvort flíkin líti vel út á skjánum, en ekki 

aðeins í versluninni sjálfri (Jackson og Shaw, 2001). 

2.6.2 Rafræn innkaup (e. e-procurement) 

Rafræn innkaup er hugtak sem notað er til að lýsa notkun rafrænna aðferða á öllum 

stigum innkaupaferilsins (Baily o.fl., 2022). Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins segir 

að rafræn innkaup auki skilvirkni með því að draga úr kostnaði við mannauð í 

innkaupadeildum og tímafrekum pappírsbundnum verklagsreglum (Dimitri o.fl., 2006). 

Einnig má nefna frekari ávinning á borð við styttri innkaupatíma, útrýmingu 

stjórnunarmistaka, aukna framleiðni innkaupastjóra og betri upplýsingastjórnun (Baily 

o.fl., 2022). 
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Rafrænum innkaupalausnum má í grundvallaratriðum skipta í þrjár gerðir: Rafrænt 

markaðstorg, rafræn uppboð og rafrænar vörulista-, pöntunar- og greiðslulausnir. Hverri 

þessara lausna er lýst hér að neðan (Van Weele, 2018). 

2.6.2.1 Rafrænt markaðstorg 

Rafrænt markaðstorg er markaðstorg á netinu þar sem hægt að eiga viðskipti á milli 

samstarfsaðila á fyrirtækjamarkaði (B2B) með stuðning veftækni. Rafrænt markaðstorg 

einfaldar ferlið við að leita að og finna viðeigandi birgja. Innkaupastjóranum er heimilt að 

fara út fyrir hina hefðbundnu birgjamarkaði til að finna nýja birgja (Van Weele, 2018). 

2.6.2.2 Rafræn uppboð 

Rafræn uppboð er tól sem innkaupastjóri getur nýtt til að bjóða birgjum að gera tilboð 

samtímis á grundvelli fyrirfram ákveðinna innkaupaforskrifta með veftækni. Einkenni 

slíkra uppboða er að verðið myndast við það að leiða framboð og eftirspurn saman á 

gagnsæjan hátt. Tæknin í dag gerir þessum uppboðum kleift að fara fram á netinu (Van 

Weele, 2018). 

2.6.2.3 Rafrænar vörulista- pöntunar – og greiðslulausnir 

Þriðja tegund rafrænna innkaupa eru rafrænar vörulista-, pöntunar- og greiðslulausnir. 

Þessi tegund innkaupa gerir innkaupastjórum kleift að afgreiða pantanir á skilvirkari hátt, 

bæta vörustjórnun og halda betur utan um alla greiðslumiðlun. Upplýsingatæknin sem er 

í boði í dag auðveldar fyrirtækjum að stjórna gríðarlegu magni viðskipta án mannlegra 

afskipta (Van Weele, 2018).  

2.6.3 Upplýsingatækni (e. information technology) 

Upplýsingar skipta sköpum fyrir frammistöðu aðfangakeðju vegna þess að þær eru sá 

grundvöllur sem stjórnendur byggja ákvarðanir sínar á. Upplýsingatækni samanstendur 

af verkfærum sem notuð eru til að öðlast vitund um upplýsingar og greina þessar 

upplýsingar til að bæta frammistöðu aðfangakeðjunnar. Án upplýsinga getur stjórnandi 

ekki vitað hvað viðskiptavinir vilja, hversu mikið af birgðum er til á lager og hvenær ætti 

að framleiða eða fá sendar fleiri vörur (Chopra og Meindl, 2016). Upplýsingatækni hefur 

haft mikil áhrif á fólk, stofnanir og samfélagið í heild. Lausnirnar sem hún færir hafa þróast 

frá því að krefjast sérfræðimeðferðar yfir í að vera aðgengilegar meirihluta fólks og 

notaðar reglulega í hinu daglega lífi. Síðustu áratugi hefur kastljósið beinst að mismunandi 
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stigum upplýsingatækni, sem hefur þróast frá þeim tímapunkti þegar tölvupóstur og 

alheimsvefurinn voru nýnæmi yfir í núverandi nýjungar á borð við gervigreind og 

gagnagnótt (e. big data) (Ekman o.fl., 2022). 

Á smásölumarkaðnum voru stórar fataverslanir einu sinni helstu og nánast einu 

fjárfestarnir í upplýsingatækni. Fyrstu tölvunum fylgdi mikill kostnaður sem útilokaði litlu 

verslanirnar frá því að geta notað slíka tækni. Í heimi nútímans, með ódýrari og 

aðgengilegri upplýsingatækni, getur jafnvel minnsti smásali auðveldlega keppt við 

risafyrirtæki. Afleiðing upplýsingaaldarinnar er sú að upplýsingatækni styrkir smærri 

fyrirtæki sem geta nú einnig fylgst með söluhæstu stílunum og tískustraumunum jafn 

fljótt, ef ekki hraðar, en stærri keppinautar þeirra (Jackson og Shaw, 2001). 

Um síðustu aldamót og í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 urðu mörg fyrirtæki mjög 

kostnaðarmiðuð sem leiddi til þess að stafræn væðing var fyrst og fremst talin kostnaður 

fremur en stefnumótandi ávinningur og uppspretta samkeppnisforskots (Ekman o.fl., 

2022). Þeir dagar eru hins vegar liðnir þegar innkaupastjórar höfðu tíma til að handreikna 

sölutölur vikunnar. Góð tölvureiknis- og skýrslukerfi gera sölugreiningu nú að hröðu ferli. 

Hið nýja hlutverk innkaupastjóra beinist frekar að því að greina skýrslurnar en að gera 

þær. Nú er búist við því að nútíma innkaupastjórar séu tölvulæsir til þess að þeir geti nýtt 

upplýsingarnar sem koma til vegna upplýsingatækninnar (Jackson og Shaw, 2001). 

2.6.4 Viðskiptagreind (e. business intelligence) 

Rétt eins og augun eru gluggi að sálinni, er viðskiptagreind gluggi að gangverki fyrirtækis. 

Viðskiptagreind er verkfæri sem greinir frammistöðu, rekstrarhagkvæmni og vannýtt 

tækifæri fyrirtækja. Hún gerir starfsfólki á öllum sviðum stofnunar kleift að fá aðgang að 

gögnum og greina þau. En án fólks til að túlka upplýsingarnar og bregðast við þeim áorkar 

viðskiptagreind engu. Af þessum sökum snýst notkun viðskiptagreindar minna um tækni 

en um sköpunargáfu, menningu og hvort fólk líti á gögn sem dýrmæta eign. Það er fylgni 

á milli árangursríkrar notkunar viðskiptagreindar og frammistöðu fyrirtækja. Það að hafa 

betri aðgang að gögnum bætir hins vegar ekki árangur; lykillinn að velgengni felst í því 

hvað fyrirtæki gera við gögnin (Howson, 2014). 

Útgáfa töflureiknahugbúnaðar eins og Lotus 1-2-3 og Excel á níunda áratugnum 

opnaði leið fyrir notendur til að búa til sín eigin gagnalíkön fyrir viðskiptagreiningu. 

Töflureiknar eru enn í dag mikið notaðir á þessu sviði og munu líklega verða það í 
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framtíðinni (Rasmussen o.fl., 2002). Sú viðskiptagreindarlausn sem er í hvað mestri sókn 

um þessar mundir er Microsoft Power BI. Með Power BI greiningartólinu er hægt að útbúa 

myndræn og gagnvirk mælaborð, deila þeim með notendum og veita þeim þannig góða 

innsýn í rekstrarumhverfi fyrirtækisins (Advania, e.d.). 

2.6.5 Gagnadrifin ákvarðanataka (e. data-driven decision making) 

Gagnadrifin ákvarðanataka vísar til þeirrar aðferðar að byggja ákvarðanir á greiningu 

gagna frekar en eingöngu á innsæi. Til dæmis gæti markaðsstjóri valið auglýsingar 

eingöngu á grundvelli langrar reynslu sinnar á þessu sviði, eða hann gæti byggt val sitt á 

greiningu gagna um hvernig viðskiptavinir bregðast við mismunandi auglýsingum. Einnig 

væri hægt að nota blöndu af báðum aðferðum (Provost og Fawcett, 2013). Gagnadrifnar 

ákvarðanir eru lykilatriði fyrir innkaupastjóra. Skilningur á þróun liðins árs og þróun 

núverandi árstíðar er mikilvægur til að taka réttar ákvarðanir. Hafa þarf í huga að flestir 

innkaupastjórar taka ákvarðanir um hvað og hversu mikið þeir eigi að kaupa marga 

mánuði fram í tímann. Þá geta ein lítil mistök verið afskaplega kostnaðarsöm (Cox, 2012). 

Rannsókn Brynjolfsson o.fl. (2011) sýndi að fyrirtæki sem beita gagnadrifinni 

ákvarðanatöku auka framleiðni sína um 5-6 prósent. Enn fremur var samband á milli 

gagnadrifinnar ákvarðanatöku og annarra frammistöðumælinga, eins og eignanýtingar, 

arðsemi eigin fjár og markaðsvirðis. 

2.7 Spáaðferðir 
Þrátt fyrir að spá styðjist við tölvutækni og háþróuð stærðfræðilíkön er hún ekki nákvæm 

vísindi. Þess í stað krefjast árangursríkar spár oft blöndu af vísindum og innsæi. Reynsla, 

dómgreind og tækniþekking gegna hlutverki við að þróa hagnýtar spár. Samhliða þessu 

getur ákveðin heppni og örlítil auðmýkt komið sér vel því að verstu spámennirnir gefa 

stundum mjög góða spá og jafnvel bestu spámönnunum getur stundum skjátlast 

fullkomlega. Sumar aðferðir virka betur en aðrar, en engin ein aðferð virkar alltaf 

(Stevenson, 2018). Algengar spáaðferðir eru meðal annars tölfræðilíkön og 

gervigreindarlíkön. Mismunandi líkön gera mismunandi kröfur um magn sögulegra gagna 

sem á að nota og gefa sér ólíkar grunnforsendur. Til dæmis gerir ARIMA líkanið ráð fyrir 

að það sé línulegt samband í gögnunum. Það er því mikil áskorun fyrir hraðtískufyrirtæki 

að velja rétta spálíkanið ef tilgreind gögn eru ófullnægjandi (Choi o.fl., 2014). 
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Spáaðferðum er almennt skipt í tvo meginflokka. Hér fyrir neðan verður fjallað um þessa 

tvo flokka sem skiptast í eigndlegar og megindlegar spáaðferðir, eins og sést á mynd 4. 

2.7.1 Eigindlegar spáaðferðir 

Eigindlegar spáaðferðir byggjast á þáttum eins og innsæi, markaðskönnunum og álitum 

sölufulltrúa í verslunum (Heizer o.fl., 2017). Hér á eftir verður fjallað nánar um hvern þátt 

fyrir sig.  

2.7.1.1 Innsæi 

Innkaupastjórar hafa fjölmörg tól til þess að spá fyrir um komandi tímabil. Hafa þarf í huga 

að ekkert af þessum tólum er fullkomlega áreiðanlegt og spár eru nánast alltaf 

ónákvæmar. Tímarnir hafa þróast og tæknin með. Góð upplýsingatæknikerfi hjálpa til við 

að rekja sögulegar spávillur svo hægt sé að fella þær inn í framtíðarákvarðanir. Þrátt fyrir 

öll þessi háþróuðu verkfæri getur verið betra að treysta á mannlegt innsæi við gerð 

söluspáa. Ein af gildrum upplýsingatækninnar er að treysta of mikið á tæknina, sem 

útilokar mannlega þáttinn. Innkaupastjórar ættu að sjálfsögðu að nýta upplýsingatæknina 

en þurfa að muna að tæknin getur ekki metið suma af eigindlegu þáttunum þegar kemur 

að framtíðareftirspurn sem hinn mannlegi innkaupastjóri getur hins vegar gert á eigin 

spýtur (Chopra og Meindl, 2016). Hins vegar hefur innsæið líka sína galla. Innsæi fólks 

Mynd 4. Spáaðferðir í innkaupum 
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stafar af löngun til að sjá mynstur og tengingar á milli atburða og finna út hvernig á að 

bregðast við í annars tilviljunarkenndum alheimi. Mannsheilinn á það til að vera of fús til 

að finna tengsl á milli atburða svo við búum þau til þegar engin eru til staðar. Þessi 

tilhneiging er tiltölulega skaðlaus þegar kemur að teningaleik en slík hugsun getur valdið 

stærri vandamálum til dæmis í innkaupum (Greer, 2005). 

2.7.1.2 Markaðskannanir 

Það jafnast ekkert á við að vita með vissu hvað viðskiptavinir ætla að kaupa. Fyrirtæki geta 

framkvæmt markaðskannanir til að uppgötva tískustrauma. Þessi spáaðferð biður um 

upplýsingar frá viðskiptavinum eða hugsanlegum viðskiptavinum varðandi áætlanir um 

framtíðarkaup. Þessi aðferð gagnast ekki aðeins við að útbúa spá heldur einnig við að 

bæta vöruhönnun og áætlanagerð fyrir nýjar vörur (Heizer o.fl., 2017; Wild, 2017). 

Eigindlegar markaðskannanir fela í sér hálfstaðlaða, ítarlega rannsókn á litlum sýnum til 

að öðlast djúpa innsýn í óskir og þarfir neytenda. Sumar af helstu eigindlegum aðferðum 

eru rýnihópaviðtöl, djúpviðtöl, áhorfsrannsóknir og þjóðfræðilegar rannsóknir (Fahy og 

Jobber, 2019). 

2.7.1.3 Álit sölufulltrúa 

Starfsmenn fataverslana eru oft góðir upplýsingagjafar vegna beinna samskipta við 

viðskiptavini. Þeir eru oft meðvitaðir um þær fyrirætlanir sem viðskiptavinir gætu haft um 

framtíðina. Í þessari aðferð metur hver sölumaður hver salan er líkleg til að verða á sínu 

svæði. Þessar spár eru endurskoðaðar til að tryggja að þær séu raunhæfar. Þær eru síðan 

sameinaðar á landsvísu til að ná heildarspá. Það eru þó nokkrir gallar við þessa spáaðferð. 

Ein er sú að starfsmenn geta oft ekki gert greinarmun á því sem viðskiptavinir vilja gera 

og hvað þeir raunverulega munu gera. Annað er að þessir starfsmenn eru stundum undir 

of miklum áhrifum af nýlegri reynslu af viðskiptavinunum. Þannig gæti mat þeirra haft 

tilhneigingu til að verða svartsýnt eftir nokkur tímabil með lítilli sölu, og öfugt. Þar að auki, 

ef spár eru notaðar til að koma á sölukvóta eða sölumarkmiðum, verða 

hagsmunaárekstrar vegna þess að það er til hagsbóta fyrir sölumanninn að gefa lágt 

sölumat (Heizer o.fl., 2017; Stevenson, 2018; Wild, 2017).  

2.7.2 Megindlegar spáaðferðir 

Megindlegar spáaðferðir nota margs konar tölfræðilíkön sem byggja á sögulegum 

gögnum og/eða tengdum breytum til að spá fyrir um eftirspurn (Heizer o.fl., 2017). Í töflu 
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1 má sjá helstu megindlegu spáaðferðirnar sem tengjast viðfangsefninu og þá eiginleika 

og reikniaðferðir sem þeim tengjast. 

Tafla 1. Eiginleikar og reikniaðferðir megindlegra spáaðferða 

Spáaðferð Eiginleikar Reikniaðferð 

Naive aðferð Einfaldasta spáaðferðin. Eftirspurn næsta tímabils er 
jöfn efnirspurn síðasta 
tímabils. 

Hlaupandi meðaltal Auðvelt að reikna og skilja. 
Gagnleg ef gert er ráð fyrir 
að markaðseftirspurnin 
haldist nokkuð stöðug með 
tímanum. 

Meðaltal af nýjustu 
gagnatímabilum tiltekinnar 
stærðar er notað til að spá fyrir 
um næsta tímabil. 

Vegið meðaltal Endurspeglar nýjustu 
atburðina betur en 
hlaupandi meðaltal. 

Gildin hafa misjafnt vægi þar 
sem nýjustu gildin í 
tímaröðinni hafa yfirleitt meira 
vægi en þau eldri. 

Meðaltölugildisfrávik Notendavænt og auðvelt að 
skilja. 

Summan er tekin af algildum 
einstakra spávillna og deilt 
með fjölda gagnatímabila. 

Veldisjöfnun Felur í sér mjög litla 
skráningu fyrri gagna og 
frekar auðveld aðferð í 
notkun. 

Nýjasta mat á eftirspurn er 
jafnt gömlu spánni en leiðrétt 
með hlutfalli af mismun á 
raunverulegri eftirspurn 
síðasta tímabils og spá síðasta 
tímabils. 

ARIMA líkan Notuð þegar þörf er á að 
framkvæma spár með 
eðlilega dreifðri eftirspurn 
eftir tískuvörum og á 
grundvelli takmarkaðra 
tímabila. 

Flokkur líkana sem útskýrir 
tiltekna tímaröð út frá eigin 
fyrri gildum, það er eigin töfum 
og seinfærum spáskekkjum, 
svo hægt sé að nota jöfnuna til 
að spá fyrir um verðmæti í 
framtíðinni. 

Heimildir: Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Hrefna Lund (2015); Harison og Koren (2019); 

Heizer o.fl. (2017); Prabhakaran (2021); Stevenson (2018); Wild (2017).  

Eins og kemur fram í töflu 1 er naive aðferðin einfaldasta spáaðferðin. Fyrir sumar 

vörulínur er þessi nálgun hagkvæmasta og skilvirkasta spáaðferðin og gefur að minnsta 

kosti upphafspunkt sem hægt er að bera saman við flóknari líkön (Heizer o.fl., 2017). 

Helsti gallinn við aðferðina er vanhæfni hennar til að gefa mjög nákvæmar spár. Með því 
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að auka magn sögulegra gagna í spánni er hægt að yfirstíga þennan vanda. Þar kemur 

hlaupandi meðaltal í góðar þarfir þar sem sú aðferð notar fjölda af nýjustu gildunum við 

að búa til spá. Vegið meðaltal er sambærilegt og hlaupandi meðaltal nema það gefur 

nýjustu gildunum í tímaröðinni yfirleitt meira vægi sem leiðir til þess að sú aðferð 

endurspeglar betur nýjustu atburðina, eins og kom fram í töflu 1 (Stevenson, 2018). 

ARIMA spálíkön byggja á þeirri hugmynd að upplýsingarnar í fyrri gildum tímaraðarinnar 

geti einar og sér verið notaðar til að spá fyrir um framtíðargildin (Prabhakaran, 2021). 

2.7.3 Tækniframfarir í söluspám 

Hér verða skoðaðar nokkrar aðferðir í söluspám sem litið hafa dagsins ljós með 

tækniframförum. Fjallað verður um gervitauganet, Google Trends og EPOS 

afgreiðslukerfi. 

2.7.3.1 Gervitauganet (e. artificial neural networks) 

Gervitauganet eru, eins nafnið gefur til kynna, reiknikerfi sem líkja eftir ákvörðunarferli í 

neti taugafruma manna og dýra. Gervitauganet nota mjög einfaldar reikniaðgerðir, eins 

og samlagningu, margföldun og grundvallar rökfræðiþætti, til að leysa flókin, ólínuleg og 

illa skilgreind stærðfræðileg vandamál (Graupe, 2013). Harison og Koren (2019) leggja 

áherslu á að beita megindlegum spáaðferðum, eins og til dæmis gervitauganetum, til þess 

að koma í veg fyrir kostnaðarsamar birgðaskekkjur. Gervitauganet er nýleg megindleg 

spáaðferð sem hægt er að útfæra fyrir nánast hvers kyns tískuvöru ef til staðar eru gögn 

um kaup, pantanir og aðrar upplýsingar um ákvarðanir neytenda. Með því að nota 

gervitauganet geta tískufyrirtæki öðlast dýrmæta innsýn í síbreytilegar óskir neytenda. 

Hui og Choi (2016) nefna líka ávinning af gervitauganetum í tískuspám. Gervitauganet 

geta hjálpað til við að taka traustari ákvarðanir ásamt því að greina flókin ólínuleg tengsl 

úr gögnunum. Hins vegar eru enn til staðar nokkur vandamál þegar kemur að notkun 

gervitauganeta við ákvarðanatöku. Í fyrsta lagi þarf að þjálfa gervitauganetin og er sá 

þjálfunartími töluverður. Slíkur þjálfunartími getur verið mikil hindrun þar sem 

tískuiðnaðurinn er knúinn áfram af hraðtísku og skjót ákvarðanataka því æskileg. Annað 

vandamál við gervitauganet er að niðurstaðan verður oft ófullnægjandi ef líkanið vinnur 

með gögn sem mikið flökt er í (e. noisy data), mikinn fjölda inntaka (e. inputs) og lítil 

þjálfunargagnasett. Þar sem söguleg gögn hafa í mörgum tilfellum mikið flökt er töluverð 

hætta á að gervitauganetin gefi af sér yfirmat á spágildum. 
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2.7.3.2 Google Trends 

Google Trends er vefsíða frá Google sem veitir aðgang að raunverulegum leitarbeiðnum 

sem gerðar hafa verið til Google (Google Trends help, e.d.). Google fær um 8,5 milljarða 

leitarbeiðna á dag, sem er gríðarlegt magn upplýsinga sem sýna meðal annars hverju 

tískuneytendur eru að leita að (Mohsin, 2022). Gagnagreining slíkrar hegðunar á netinu 

gerir Google kleift að spá fyrir um næstu stóru tískustraumana (Bain, 2016). Silva o.fl. 

(2019) lýsa Google Trends sem gagnlegu tóli fyrir fyrirtæki til að bera kennsl á 

árstíðabundin eftirspurnarmynstur, framkvæma greiningu á samkeppnisaðilum og 

tækifæri til að framlengja vörumerkið (e. brand extension). 

2.7.3.3 EPOS afgreiðslukerfi 

EPOS (e. electronic point of sale) afgreiðslukerfi hafa hjálpað verslunum gríðarlega við að 

bæta birgðaeftirlit. Ítarlegar upplýsingar um sölu fyrri tímabila hafa auðveldað störf við 

að spá fyrir um framtíðarsölu, sem gerir innkaupastjóranum kleift að vera tilbúinn með 

nægan lager til að mæta sölunni. Gögnin eru send frá fataverslunum yfir á miðlægan 

gagnageymslustað. Innkaupastjórinn getur því dregið upp mjög nákvæma mynd af því 

hvað er að seljast og hversu hratt það selst. Einnig getur hann séð í hvaða magni varan 

selst, úthlutun hillupláss, árstíðabundnar sveiflur og vikuleg sölumynstur (Baily o.fl., 2022; 

Varley, 2001). 

2.8 Litið til framtíðar 
Það eru bæði áskoranir og tækifæri fram undan fyrir innkaupastjóra fataverslana og þó 

að ómögulegt sé að vita nákvæmlega hvað er í vændum, þá eru ákveðnir straumar og 

stefnur sem munu líklega hafa mikil áhrif á næstu árum. Helstu vísbendingar um 

breytingar eru tækniþróun og sjálfbærni (Boardman o.fl., 2020). Margir mannauðsstjórar 

sem starfa innan tískuverslana hafa í raun áhyggjur af miklu færnibili hjá 

innkaupastjórum. Margir eldri innkaupastjórar eiga sífellt erfiðara með að halda í við 

hraða tækniframfaranna. Innkaupastjóri framtíðarinnar mun í auknum mæli þurfa að hafa 

aflað sér tölfræði- og greiningarkunnáttu ef hann á að geta nýtt sér þær upplýsingar sem 

til eru (Jackson og Shaw, 2001). 
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2.8.1 Fjórða iðnbyltingin (e. industry 4.0) 

Fjórða iðnbyltingin felur meðal annars í sér samruna rafrænna innkaupa, upplýsinga- og 

samskiptatækni, snjallsamninga, vitrænnar tölvuvinnslu og gervigreindar. Gervigreind 

getur til dæmis leitað að göllum, skannað gögn og hefur þann eiginleika að geta stöðugt 

lært. Það mun gera innkaupastjórum kleift að taka ákvarðanir hraðar og með gögnum í 

skýinu eykst getan til að stjórna stafrænum aðfangakeðjum (Baily o.fl., 2022). Skýrsla 

nefndar forsætisráðherra Íslands um fjórðu iðnbyltinguna greinir frá niðurstöðum sem 

sýna að á Íslandi eru miklar líkur á að um 58% starfa taki umtalsverðum breytingum vegna 

áhrifa tækninnar. Einnig er því spáð að 28% íslensks vinnumarkaðar taki verulegum 

breytingum eða að störf hverfi alveg vegna sjálftæknivæðingar (Stjórnarráð Íslands, 

2019). 

2.8.2 Sýndarveruleiki (e. virtual reality) 

Sýndarveruleiki er ein af nýlegum tækniframförum sem bjóða upp á mikla möguleika fyrir 

tískuiðnaðinn vegna þess að hann skapar mjög raunverulegt umhverfi (Park o.fl., 2018). 

Tískuvörumerki eins og Tommy Hilfiger, Topshop og Balenciaga hafa sett upp 

tískusýningar með notkun sýndarveruleika í verslunum sínum þannig að viðskiptavinir geti 

upplifað tískusýningarnar í þrívídd eins og þeir væru sjálfir viðstaddir viðburðinn (Jones, 

2017; Tabuchi, 2015). Þó að notkun sýndarveruleika í smásöluverslunum sé enn 

takmörkuð við  sérstaka viðburði, er búist við því að sýndarveruleiki verði eðlilegur hluti 

af viðskiptum í framtíðinni (Park o.fl., 2018). 

Jackson og Shaw (2001) spáðu því að með þróun sýndarveruleika gætu möguleikar 

einnig skapast fyrir neytandann til að máta flíkur í sýndarveruleikanum. Þeir voru með 

puttann á púlsinum enda gaf bandaríski verslunarrisinn, Walmart, út í byrjun mars 2022 

að viðskiptavinir þeirra þyrftu ekki lengur á mátunarklefum að halda. Tæknilausnin þeirra 

kallast „Choose My Model“ og gerir viðskiptavinum kleift að setja inn líkamsmál sín og 

útlitslýsingar til þess að fá betri sýn á það hvernig þeir myndu líta út í flíkunum. Markmið 

þeirra er að veita viðskiptavinum persónulega stafræna upplifun (Incandela, 2022).  

Seint í október 2021 kynnti Mark Zuckerberg nýja framtíðarsýn fyrir Facebook, sem 

Meta. Hann gerði það í myndbandi til að sýna áhorfendum hvernig hann sæi fyrir sér 

framtíð samskiptamiðlunar á Facebook. Zuckerberg tók áhorfendur í sýndarferð (e. virtual 

tour) um allt það áhugaverða sem við gætum gert í nýja sýndarheiminum, sem annars er 
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þekktur sem Metaverse. Nú þegar eru heilu tískufyrirtækin að spretta upp í hinum 

rafræna sýndarveruleikaheimi. Bæði eru ný fyrirtæki að leggja þennan iðnað undir sig og 

einnig vel þekkt vörumerki eins og Gucci og Ralph Lauren. Það sem gerir 

sýndarveruleikann frábrugðinn  okkar raunverulega heimi er að karakterinn þinn er ekki 

bundinn við eina tegund af stíl heldur getur þú búið til nokkrar mismunandi útgáfur af 

sjálfum þér (Friedman, 2022). Sama í hvaða átt þróun sýndarveruleikans stefnir, þá verður 

áhugavert að sjá hvernig áhrifin á tískustrauma okkar verða og afleiðingarnar sem slík 

þróun hefur á störf innkaupastjóra.
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við í framkvæmd 

rannsóknar. Fyrst verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem rannsóknin byggðist á. 

Því næst verður fjallað um viðmælendur rannsóknar sem voru sex innkaupastjórar 

fataverslana á Íslandi. Að endingu verður greint frá gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

3.1  Rannsóknaraðferð 
Þar sem rannsakandi þessarar rannsóknar vildi fá að heyra upplifun og reynslu 

viðmælanda á þróun starfs innkaupastjóra var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. 

Tekin voru viðtöl við sex viðmælendur sem eiga það sameiginlegt að vera innkaupastjórar 

íslenskra fataverslana og deildu þeir reynslu sinni og þekkingu á viðfangsefni rannsóknar 

með rannsakanda. 

Helstu kostir við eigindlega rannsóknaraðferð eru þeir að hægt er að fá nákvæmar 

niðurstöður út frá fáum viðmælendum. Einnig felst ákveðinn ávinningur í því að allmargir 

þættir geta komið fram í viðtölum viðmælanda sem rannsakanda hefði mögulega ekki 

dottið í hug að skoða eða fyrri rannsóknir hafa ekki fjallað um. Ókostirnir við eigindlega 

rannsóknaraðferð eru að oft eru slíkar rannsóknir of huglægar og erfitt er að yfirfæra 

niðurstöður á aðrar aðstæður þar sem þátttakendur rannsóknar eru fáir. Einnig er 

vandasamt að endurtaka eigindlegar rannsóknir þar sem þær eru háðar hugviti hvers og 

eins rannsakanda og marktæk endurtekning krefst staðlaðs verklags (Bell o.fl., 2015; 

Merriam og Grenier, 2019). 

3.2 Viðmælendur 
Við val á viðmælendum var leitað eftir þátttöku sex innkaupastjóra í íslenskum 

fataverslunum. Kynningarbréf, sem sjá má í Viðauka 1, var sent á viðmælendur í von um 

vilja þeirra til þátttöku í rannsókninni. Í kynningarbréfinu var gert grein fyrir viðfangsefni, 

markmiði og framkvæmd rannsóknar. Viðmælendur voru fundnir með markmiðsúrtaki 

þar sem rannsakandi leitaði að viðmælendum með reynslu á sviði innkaupa (Bell o.fl., 

2015). Til þess að virða nafnleynd viðmælenda verða hvorki þeir né fyrirtækin sem þeir 
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starfa hjá nafngreind. Þannig verður tryggt að svör þeirra séu ekki rekjanleg. 

Viðmælendum hafa því verið gefin ný nöfn og verður þeim lýst hér að neðan. 

Ø Fyrsti viðmælandi verður kallaður Áslaug. Hún er framkvæmdarstjóri og eigandi 
fataverslunar á Íslandi. Að auki sér hún um innkaupin fyrir verslunina. Áslaug 
hefur mikla reynslu á sviði innkaupa enda hefur hún unnið við innkaup fyrir 
verslunina í 20 ár. 

Ø Annar viðmælandi verður kallaður Steinar. Hann er eigandi, stofnandi og 
innkaupastjóri fataverslunar á Íslandi. Hann hefur verið innkaupastjóri 
verslunarinnar síðan 2014 en hefur unnið í innkaupum síðan 2006. 

Ø Þriðji viðmælandi verður kallaður Þórdís. Hún er framkvæmdarstjóri 
fataverslunar á Íslandi. Hún tók við rekstri verslunarinnar fyrir tæplega fjórum 
árum og hefur séð um innkaupin alfarið síðan. 

Ø Fjórði viðmælandi verður kallaður Elísabet. Hún er innkaupastjóri tíu 
fataverslana á Íslandi og hefur starfað við það í fimm ár. 

Ø Fimmti viðmælandi verður kallaður Anna. Hún er eigandi, stofnandi og 
innkaupastjóri fataverslunar á Íslandi. Að auki hefur hún verið innkaupastjóri 
fyrir aðra fataverslun og hefur því reynslu á sviði innkaupa sem spannar yfir 25 
ár. 

Ø Sjötti viðmælandi verður kallaður Kolbrún. Hún er eigandi, stofnandi og 
innkaupastjóri fataverslunar á Íslandi. Hún hefur séð um innkaup fyrir 
verslunina í tæplega 40 ár.  

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 
Gagnaöflun rannsóknar stóð yfir í tæplega tvær vikur þar sem sex viðtöl voru tekin á 

tímabilinu 17. – 29. mars 2022. Í viðtölum var stuðst við viðtalsramma sem sjá má í 

Viðauka 2. Viðtalsramminn innihélt 20 spurningar og skiptist í þrjá kafla: Almennar 

spurningar, breytingar í umhverfi innkaupa, og innkaupa- og spáaðferðir. Viðmælendur 

fengu ekki að sjá viðtalsrammann áður en viðtal hófst. Spurningarnar voru opnar og gátu 

viðmælendur þar af leiðandi svarað spurningum frjálslega. Viðtöl voru hálfstöðluð og 

fylgdi því rannsakandi viðtalsramma í viðtölum en var þó með ákveðið svigrúm til að 

spyrja viðmælendur nánar út í svör þeirra þegar á þurfti að halda. Í hálfstöðluðum 

viðtölum hafa viðmælendur mikið svigrúm til að svara spurningum og geta þeir því lýst 

upplifun sinni og reynslu frjálslega (Bell o.fl., 2015). Staðsetning viðtalanna var 

samkomulagsatriði og voru tvö viðtöl tekin á vinnustöðum viðkomandi viðmælanda. Eitt 

var tekið í gegnum símann þar sem erfitt var að finna tíma til að hittast. Eitt viðtal var 

tekið í gegnum fjarfundarbúnaðinn Zoom þar sem viðmælandi var með veikt barn heima. 

Eitt var svo tekið heima hjá viðmælanda og að lokum var eitt viðtal tekið á kaffihúsi. 
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Viðtölin tóku á bilinu 20-45 mínútur hvert. Öll viðtöl voru tekin upp á síma rannsakanda 

með upptökuforriti og fengið var leyfi fyrir upptöku hjá hverjum og einum viðmælanda. 

Eftir að gagnaöflun lauk voru viðtölin afrituð orð fyrir orð. Við afritun gætti rannsakandi 

þess að nafnleynd yrði haldið í hvívetna og eftir afritun viðtala var þeim öllum eytt eins 

og viðmælendum hafði verið lofað. Að lokum voru viðtölin þemagreind eftir áherslu 

rannsóknar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar. Niðurstöðurnar voru greindar 

út frá þremur meginþemum sem eru: Innkaup, spáaðferðir og framtíð innkaupa. Undir 

meginþemunum eru undirþemu sem sjá má á mynd 5. Rannsóknarspurningin „Hver er 

reynsla innkaupastjóra af þróun starfsins er litið er til tækniframfara?“ verður höfð til 

hliðsjónar í gegnum þennan niðurstöðukafla. 

4.1 Innkaup 
Fyrsta þemað sem greint var út frá viðtölum viðmælanda er innkaup. Fjallað verður um 

þrjú undirþemu. Fyrsta undirþemað er innkaupaferlið þar sem farið verður yfir ferlið hjá 

hverjum og einum viðmælanda. Annað undirþemað er áhrif tækniþróunar á 

innkaupaferlið þar sem viðmælendur lýsa reynslu og upplifun sinni af tækniþróun í starfi. 

Síðasta undirþemað er netinnkaup þar sem viðmælendur lýsa reynslu sinni af innkaupum 

í gegnum netið. 

4.1.1 Innkaupaferlið 

Viðmælendur lýstu flestir innkaupaferlinu á mjög svipaðan hátt. Þeir fara allir að minnsta 

kosti tvisvar til útlanda í innkaupaferðir og þess á milli kaupa þeir oftast heima fyrir í 

gegnum netið. Kolbrún fer tvisvar sinnum á ári til útlanda á vörusýningar þar sem hún 

kaupir inn ákveðin vörumerki: „Þetta eru svona þessi stóru merki sem ég byggi svolítið í 

kringum bara.“ Kolbrún fer auk þess að minnsta kosti sex sinnum á ári í innkaupaferðir til 

að bæta á lagerinn í París: „Þetta er alveg svakalega stórt hverfi sem að er bara ekkert 

nema heildsölur í París. Maður bara labbar á milli staða, eins og þú labbar á milli í mollinu.“ 

Mynd 5. Þemagreining rannsóknar 
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Innkaupaferli Elísabetar hefst þannig að vörumerkin byrja að sýna vörulínurnar 3-4 

vikum áður en hún þarf svo að leggja inn pöntun. Hún fer síðan um það bil fjórum sinnum 

á ári í innkaupaferð til útlanda og kaupir líka inn í gegnum Teams. Hún bætir svo við: „Öll 

merkin eru með svona undirvefi þar sem þú getur skoðað allt nánar og séð myndir, séð 

vörulýsingar um vörurnar, hvaða þemu eru í collection‘um...“ Hún kaupir svo allar vörur í 

gegnum ákveðna B2B (e. business-to-business) vefsíðu sem vörumerkin halda utan um: 

... og svo panta ég allt í gegnum, allt í gegnum síðu sem heitir Direct, og það 
er bara app í símanum og síða á netinu, og ef ég er í innkaupum úti þá er ég 
bara með strikamerki sem ég skanna allt inn á forritið og það reiknar út fyrir 
mig hvað ég er komin með mikið í innkaupum á budget‘ið mitt. 

Anna fer líka fjórum sinnum á ári til útlanda í innkaupaferðir og notast svo við B2B vefsíður 

í innkaupum heima fyrir. Hún lýsir því að mestu tæknibreytingarnar á innkaupaferlinu eru 

B2B vefsíðurnar: 

Þá get ég bara farið alltaf inn á og þar geyma þeir allan stock‘inn sinn. Það er 
eins og heimasíða nema fyrir búðir. Ég logga mig inn og kannski er þessi jakki 
hjá þeim til, og ég er búin með hann ... og ég sé kannski á hún bara einn eftir 
í small og fjóra í large. En þær eru bara með lagerinn sinn þar og ég hef alltaf 
aðgang af honum. Þannig að ég get stundum bætt við. Ekki alltaf. Stundum er 
bara eitthvað búið. Þannig að það er svona nýtt. Þannig að allt svona ferli er 
miklu fljótara. 

Lýsing Áslaugar á innkaupaferlinu er svipuð Önnu og Elísabetar. Hún notast líka við B2B 

vefsíður en í stað fjögurra innkaupaferða fer hún í tvær. Annars vegar í janúar og hins 

vegar í júlí. Hún lýsir því að frá árinu 2015 hafi hún farið að versla meira við dönsk og 

skandinavísk fyrirtæki sem halda meiri lager. Það gerir henni kleift að kaupa umfram það 

sem er keypt í innkaupaferðunum: „... sem er mjög þægilegt því þar er hægt að stoppa 

upp í göt á miðju season‘i, eða eitthvað sem vantar, eða það sem gengur vel að við getum 

fengið meira af því.“ Áslaug lýsir því að þegar hún er að kaupa auka lager þá er það oftast 

í gegnum B2B vefsíðurnar: „Þá er það bara í gegnum kannski einhverja B2B síðu eða ef 

fyrirtækin eru ekki með það þá er ég bara í sambandi við contact‘ann minn.“ 

Þórdís hefur svipaða sögu að segja og Áslaug. Hún fer í tvær innkaupaferðir á ári og 

kaupir síðan sjálf í gegnum B2B síður hjá birgjum. Hún lýsir innkaupaferlinu sínu nánar: 

Það er náttúrulega svona basic vörur sem að þarf alltaf að fylla á og þar getur 
maður pantað bara í gegnum svona B2B síður hjá fyrirtækjunum og svo eru 
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svona seasonal vörur sem að við förum á sýningar tvisvar á ári og kaupir þar 
þá inn þannig, eða sem sagt í showroom‘inu hjá framleiðandanum. 

Steinar fer á tískuvikur í Kaupmannahöfn, Berlín og París og eru tískuvikurnar tvisvar til 

fjórum sinnum á ári. Steinar tekur verslunarstjóra og/eða starfsfólk verslunarinnar með 

sér í innkaup. Steinar lýsir innkaupaferðunum þannig að þau skoða fötin, velja það sem 

þau vilja kaupa og mynda það í bak og fyrir. Hann bætir jafnframt við: 

Sá sem er seljandinn skráir allt niður sem við völdum og sendir okkur svo í 
tölvupósti og svo gerum við þá pöntunina heima. Og það er að mörgu leiti gott 
af því að þá hefurðu yfirsýn yfir hvað öll merkin voru með einhvern veginn ... 
En þegar maður er að panta á staðnum þá verða innkaupin samt oft svona 
skemmtilegri og meira impulsive. Þannig gerði maður þetta alltaf í gamla 
daga. Þú varst kannski í fjóra eða sex klukkutíma hjá einhverju merki og hjá C 
merkinu og varst bara að negla inn pantanirnar. 

Lýsingar viðmælanda á innkaupaferlinu voru svipaðar í heildina og áttu þeir það allir 

sameiginlegt að fara til útlanda í innkaupaferðir og gera hluta af innkaupunum á netinu. 

Þar voru flestir að nota svokallaðar B2B vefsíður sem birgjarnir halda utan um.  

4.1.2 Áhrif tækniþróunar á innkaupaferlið 

Viðmælendur voru ekki á einu máli um hvort þeim þætti tækniþróun hafa haft áhrif á 

innkaupaferlið. Elísabet, Steinar og Anna eru sammála um að tæknin hefur haft áhrif á 

innkaupaferlið. Eins og áður var greint frá kaupir Elísabet inn í gegnum síðu sem heitir 

Direct sem flokkast undir B2B vefsíðu. Áður en Direct kom til sögunnar þurfti hún að nota 

aðra síðu sem var ekki eins háþróuð: 

Fyrr þá vorum við alltaf með aðrar síður til að panta og það var á netinu. 
Maður gat ekki pantað í gegnum síma eða neitt slíkt, og þú þurftir í rauninni 
bara að skrifa niður öll númer, eða þú gast séð collection‘ið. Svo fórstu heim 
og þá gastu séð allt á netinu ... Þú náðir ekki einhvern veginn að taka allt 
saman í eitt, setja allt saman í flokka eins og ég geri núna. Núna erum við bara 
með síður sem að eru mjög háþróaðar, skanna allt sjálfar, bara eins og ég sé 
að kaupa inn í búð. Það er eins og ég er í Krónunni að bara skanna allt. Og þá 
get ég bara sett allt í möppur sem ég vil flokka allt eins og ég vil og séð í 
rauninni miklu meira um vöruna á netinu. Hérna áður fyrr þá var alltaf bara 
ein svona packshot mynd, bara ein vörumynd, en núna eru fullt fullt af 
myndum og í sumum tilfellum svona 3D myndir og myndir af fyrirsætum í 
nýjum vörum. 

Þegar Anna er spurð um upplifun sína á breytingum á innkaupaferlinu segir hún: 

„Tölvutækni er náttúrulega bara key“ og bætir við að hún gæti þess vegna gert öll innkaup 
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á netinu nú til dags. Hún segir að B2B vefsíðurnar séu mesta tæknibreytingin þar sem hún 

geti núna keypt frá birgjum á netinu í stað þess að fara alltaf til útlanda: „Í gamla daga 

þurftir þú að fara í flugvél í hvert skipti sem þig vantaði eitthvað. Þannig að ég get bara 

opnað tölvuna hvenær sem er og add‘að á ef mig vantar eitthvað.“ 

Steinar greinir frá því að honum finnist fjarfundaforritin Zoom og Teams hafa verið 

stærsta breytingin á innkaupaferlinu með tækniþróuninni: 

Það var bara þegar ég var að vinna í Kringlunni í gamla daga, 2007, 2008, 2009, 
2010, þá var ekkert fræðilegur möguleiki að gera einhver innkaup yfir 
internetið. Þú gast kannski talað við einhvern gæja í Danmörku. Hann gat lýst 
fyrir þér einhverju sem hann var með og fékkst jafnvel einhvern póst eða 
bækling eða eitthvað, og svo pantaru pöntun kannski í gegnum símann en það 
var algjör undantekning. 

Kolbrúnu finnst ekki hafa orðið mikil tæknibreyting á innkaupaferlinu og er Þórdís á 

svipuðu máli. Hennar upplifun er sú að tæknibreytingarnar séu ekki miklar. Áslaug tekur 

undir með Kolbrúnu og Þórdísi: „Í rauninni finnst mér kannski ekki hafa orðið nein 

brjálæðisleg breyting.“  

Þó að viðmælendur séu ekki á sama máli hvað varðar áhrif tækninnar á innkaupaferlið 

þá er greinilegt að tæknin hefur samt breytt innkaupunum. Elísabet, Anna og Steinar 

greina öll frá áhrifum tækninnar á innkaupaferlið og nefna þá helst B2B vefsíðurnar og 

fjarfundaforritin. Upplifun Kolbrúnar, Þórdísar og Áslaugar er sú að tæknin hafi ekki haft 

áhrif á innkaup þeirra en þó gefa þær upp í viðtölum sínum dæmi sem mætti flokka undir 

tækniþróun í innkaupaferlinu. Þær sögðust allar kaupa vörur í einhverju magni frá birgjum 

í gegnum netið og nefna B2B vefsíðurnar eins og kollegar sínir. Farið verður betur yfir 

netinnkaup í næsta undirkafla. 

4.1.3 Netinnkaup 

Viðmælendur lýstu upplifun sinni og reynslu af netinnkaupum og sögðust þeir allir vera 

farnir að kaupa í gegnum netið í einhverju magni. Þau lýsa öll breytingum eftir Covid-19 

heimsfaraldurinn og halda því fram að netinnkaup hafi aukist á síðastliðnum tveimur 

árum. Steinar greinir frá því að innkaupin hafa breyst eftir heimsfaraldurinn og þá aðallega 

þegar kemur að innkaupaferðum: 

Ég var stundum að fara til Köben á morgnanna og heim á kvöldin ... Það er 
eiginlega bara ekki séns að ég mundi nenna því í dag. Ég mundi taka það miklu 
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frekar í gegnum Zoom og ég mundi hvort sem er enda á því að gera pöntunina 
heima hvort sem er. 

Þórdís lýsir því að vegna heimsfaraldursins hafi verið tvö ár þar sem innkaupaferðirnar 

voru aðeins einu sinni á ári en ekki tvisvar eins og vaninn er. Hún greinir einnig frá því að 

hún þurfti alfarið að kaupa í gegnum netfundi hjá einum framleiðanda á þessu tímabili og 

segir að innkaupin hafi ekki verið eins góð í þau skipti. Þórdís bætir við: „Maður gerir alls 

konar svona mistök af því að maður getur ekki komið við og maður sér ekki ... Þannig að 

ég vona að það gerist ekki aftur.“ 

Áslaug lýsir því að hafa verið heppin með að halda sínu striki í innkaupum og 

innkaupaferðum í heimsfaraldrinum fyrir utan eitt tímabil, veturinn 2021, þegar innkaup 

fóru fram á netinu og lýsir hún reynslu sinni: „Þá var þetta gert á netinu, bæði í gegnum 

Zoom fundi og vöru catalogue‘a og annað. Sem var vissulega challenge en kom okkur 

kannski á óvart hversu vel tókst samt til miðað við að þetta var allt keypt online.“ Hún 

segir það hafa skipt sköpum að þekkja vörumerkin fyrir heimsfaraldurinn þar sem hún 

þekkti gæðin og sniðin hjá merkjunum. Hún lýsir því einnig að hún hafi tekið inn minna 

nýtt: „Maður var meira að taka safe því maður var ekki að fara að panta kannski nýtt merki 

á netinu ef maður hefði ekki þekkt það fyrr.“ 

Kolbrún greinir líka frá breytingum eftir heimsfaraldurinn og segist hafa þurft að nota 

bæði Skype og símtöl til birgja mikið. Hún tekur undir með Áslaugu og segir að hún hefði 

ekki keypt inn frá nýjum merkjum án þess að hafa skoðað þau áður: „Maður var ekkert 

að taka neitt nýtt í covid‘inu.“ Þegar Kolbrún er spurð um innkaup í gegnum netið segir 

hún að sér finnist mjög gott að hafa þau með og bætir við: „Mér finnst einhvern veginn 

að maður þurfi aðeins að fá að koma við efnin og sjá svona hvernig þetta look‘ar, ekki 

bara á mynd. Það er þægilegra. En það er rosalega gott að hafa þetta með.“ 

Elísabet greinir frá því að birgjarnir hennar séu að verða meira stafrænir og segir frá 

því að síðustu tvö ár hafi hún gert næstum því öll innkaup á Teams. Hún bætir við: „... og 

það gengur bara mjög vel.“ Hún lýsir upplifun sinni á netinnkaupunum nánar:  

Þá eru þau bara staðsett inni í showroom‘inu. Sýna bara allar vörurnar ... og 
mér finnst þessar undirsíður sem ég sagði þér frá áðan, þetta var ekki alltaf, 
en núna eru komnar síður þar sem allt collection‘ið er sett upp. Settar myndir, 
sýnt hvernig á að stílesera hana, hvaða litir fara saman. Þau eru farin að vinna 
svolítið með 3D hérna, af vörunum bara. Þá er ekki bara ein ljósmynd af 
vörunni heldur er 3D og þú getur farið inn í forrit og snúið ef það er kjóll eða 
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skyrta þá get ég snúið bara allan hringinn og séð hvernig flíkin lítur út. Þannig 
að það er mjög gott. En það er samt einhvern veginn jafnast ekki á við að sjá 
vöruna sjálf. Manni finnst það alveg svolítið mikill munur. 

Anna segir að tölvutæknin sé orðin svo góð að hún þyrfti í raun ekkert að fara neitt meira 

út en bætir þó við: „Nema innkaupin verða aldrei eins góð þegar þú kemur ekki við efnin 

og færð ekki að prufa sniðin. Þannig að þá þarf ég eiginlega að fara ef ég ætla að gera 

þetta ógeðslega vel“. Anna lýsir upplifun sinni af netinnkaupum nánar:  

Það voru einhverjar ferðir sem ég komst bara ekki í. Það var ekki einu sinni 
tískuvika. Það eru bara ekki eins góð innkaup. Það er bara þannig. Það er bara 
þannig. Ég bara sé einhverjar buxur á mynd, ef ég prófa þær þá er ég bara: 
„Heyrðu þetta er algjör seller ég ætla að kaupa 100.“ Ég sé það bara strax. En 
ég sé það ekki á mynd. Það skiptir máli hvort það sé smá stretch í þeim, hvort 
þær séu alveg nógu háar eða hvort þær lendi einhvers staðar á maganum eða 
bara ... Er rassvasinn á réttum stað. Ég sé það ekkert á einhverri flatri mynd 
með hvítum bakgrunn. Þó það look‘i kannski. Þannig að ég mundi aldrei veðja 
á eitthvað og panta mikið af einhverri flík án þess að máta hana. 

Nokkrir viðmælendur töldu það vera ákveðinn ókost við netinnkaupin að erfitt væri að 

mynda góð tengsl við birgjana. Steinar greinir frá því að eftir að innkaupaferðunum 

fækkaði sé erfiðara að treysta fólki þar sem það hittist einungis á fjarfundum: 

Núna er ég búinn að vera að taka alls konar Zoom fundi með einhverju fólki 
sem ég hef aldrei hitt og svo fæ ég email frá einhverjum Sebastian sem ég er 
búinn að taka þrjá fundi með á Zoom og þekki gæjann ekki neitt. Ég bara 
treysti honum ekkert almennilega og hann veit ekkert um mig og við höfum 
ekkert farið út að borða saman eða gert neitt. 

Elísabet greinir líka frá því að það skipti miklu máli hvað varðar samskiptin að geta farið 

út og hitt fólkið til að mynda tengsl við sölufólkið sitt úti. Það geti nýst henni ef hún vill til 

dæmis taka út vörur sem hún hefur pantað: „Þau eru miklu liðlegri ef maður þekkir 

viðkomandi og er búinn að hitta þau og þekkir þau nánast sem vinkonur sínar.“ Kolbrún 

tekur undir með Steinari og Elísabetu varðandi mikilvægi trausts til sölufólksins erlendis 

sem hafi auðveldað netinnkaupin: „Maður eiginlega er farin að þekkja fólkið og veit að 

maður getur treyst því að það sé almennilegt.“ 

4.2 Spáaðferðir 
Annað þemað sem greint var út frá viðtölum viðmælenda er spáaðferðir í innkaupum. Tvö 

undirþemu voru greind sem skiptast í eigindlegar og megindlegar spáaðferðir. 
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4.2.1 Eigindlegar spáaðferðir 

Viðmælendur voru allir samhljóða um að notast við eigindlegar spáaðferðir í innkaupum. 

Steinar greinir frá því að hann byggi innkaupin mest á tilfinningu og lýsir innkaupum sem 

spákaupmennsku: 

... bara puttinn upp í loft stundum og bara hvernig blæs vindurinn. Er fólk 
ennþá að fýla hvíta skó eða er mikið verið að spyrja um svarta skó núna eða. 
Bara svona einhver feeling ... Þetta svona sveiflast líka til með vörumerki. 
Hvað fólk vill. N merkið er heitt núna og V merkið, og C og A merkið kannski 
ekki alveg jafnt heitt. 

Anna tekur undir með Steinari og lýsir innkaupum sem spákaupmennsku. Hún greinir frá 

því að hún hafi verið lengi í innkaupum og fari því mikið eftir eigin tilfinningum: „Ég er 

með ágætis nef fyrir hvað er mjög seljanlegt og hvað og fer rosa mikið eftir innsæinu þegar 

ég er að velja.“ Aðspurð hvernig hún áætli það magn sem muni seljast lýsir hún því þannig: 

„Stundum, ef ég er ekki viss, þá smakka ég svona, prófa bara nokkrar, og þá getum við oft 

endurpantað.“ Hún bætir svo við að hún veðji stundum á flíkur því  hún þori því. Hún bætir 

við að hún hafi til dæmis tekið inn leðurbuxur nýlega sem hún tók sénsinn á og lýsir því 

sem svo: 

Ég bara sá þær og ég keypti bara ógeðslega margar því að ég veit bara að þetta 
er, þetta er bara gott snið á góðu verði og þetta eru buxur sem að ég er ekkert 
hrædd við að, þá bara geri ég það. Ég gerði það líka með eina strigaskó sem 
að voru að koma í skóbúðina í gær. Það er bara eitthvað svona eitt og eitt sem 
að þú bara veist einhvern veginn. 

Kolbrún segir að hún þekki sinn kúnna og veit hvað hann vill. Spurð að því hvernig hún 

áætli það magn sem muni seljast lýsir hún því sem svo: „Maður er bara að taka sénsinn. 

Það er alltaf svoleiðis.“ Kolbrún bætir við og segist nota innsæið mikið í innkaupum: „Af 

því að við erum tvær eigendur og ekki með neitt starfsfólk, að þá erum við náttúrulega 

bara reynslan og þekkingin á kúnnanum. Ég mundi nú segja að innsæið væri mjög sterkt.“ 

Áslaug lýsir því að hún noti innsæið og „gut feeling“ í innkaupum og tekur fram að 

það sé ekkert sem toppar innsæið í innkaupum eins og hún orðar svo: „... og já ég er alveg 

á því að maður þarf að hafa hitt með, en ég held að það sé samt bara ekkert sem að toppi 

það. Það skiptir bara rosalega miklu máli“. Hún bætir einnig við að reynslan sem hún hefur 

öðlast í gegnum öll þessi ár sé mikilvæg í innkaupum og bætir við: „... og tilfinningin sem 

maður hefur fengið bara í gegnum að vera í samskiptum við viðskiptavinina og starfsfólkið 
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er bara gríðarlega mikilvægt.“ Hún greinir frá því að hún hafi þó til hliðsjónar söguleg gögn 

fyrri tímabila en innsæið taki þó yfirhöndina eins og hún lýsir á eftirfarandi hátt:  

En ef við komum og línan er brjálæðislega flott þá förum við alltaf meira eftir 
okkar innsæi. Því það getur verið svo brjálæðislegar sveiflur. Eitt merki getur 
verið svakalega gott eitt season og bara lélegt næsta season. Og það getur 
verið bara því að línan hentaði Íslands markaði, eða ekki. En svo getur það líka 
verið önnur áhrif, bara veðurfars áhrif ... Þannig að við notum tæknina. Við 
höfum það alltaf til hliðsjónar, en við tökum sénsa og við förum bara mjög 
mikið eftir innsæinu. Hvernig okkur lýst á og hvort við höldum að þetta sé að 
fara að gera gott þannig að við sveiflum alveg svakalega mikið. Við getum 
pantað tvöfalt meira hjá einhverjum birgja og bara nánast ekki neitt næsta 
season bara út af því að okkur lýst þannig á línuna. 

Spurð að því hvernig Áslaug áætli það magn sem muni seljast lýsir hún upplifun sinni sem 

svo: „Það er rosalega óvísindalegt. Það er eiginlega bara svona umræða á milli mín og 

verslunarstjórans og hvað við upplifum í búðinni hjá viðskiptavinum okkar og hvað við 

sjáum á sýningunum, fyrir hvaða hughrifi við verðum.“ Hún bætir jafnframt við að hún 

þekki kúnnahópinn sinn vel og að það taki oft viðskiptavini hennar, sem eru aðallega 30 

ára og eldri, tíma að stökkva á ný „trend“. Hún segir að hún sé oft á undan viðskiptavinum 

sínum í trendum. Hún bætir svo við: 

Við kynnum það og sitjum kannski uppi með of mikið af þessu og verðum að 
passa að hætta ekki alveg með það fyrir næsta season þó það hafi ekki gengið 
því að loksins kannski eru þær búnar að fatta og eru allar að spyrja. Til dæmis 
víðar buxur. Ég meina tískan er algjörlega búin að breytast úr þröngum buxum 
í víðar buxur og bara allir okkar birgjar eru með víðar buxur og eru búnir að 
vera með í tvö ár allaveganna. En það er ennþá ekki búið að skila sér til 
kúnnanna okkar. Við erum alltaf að reyna og maður er alltaf jafn hræddar að 
um leið og við hættum að rembast við að kaupa víðar buxur að þær komi þá 
bara: „Eigiði engar víðar buxur?“ Þannig að þetta er allt svona bara einhver 
gut feeling og samtal á milli okkar. 

Þórdís byggir innkaupin sín á tilfinningu. Aðspurð hvernig hún áætli hvað muni seljast 

svarar hún:  

Það er eiginlega bara hunch ... og þú náttúrulega líka metur svolítið hvað 
kannski snið eða hvað bara til dæmis eins og með sundbuxur. Íslenskar konur 
vilja rosa mikið þetta snið á sundbuxum og ef það kemur eitthvað sem ég veit 
að mínir kúnnar munu líka við þá kannski pantar maður meira en af öðru. Og 
þetta er já mikil tilfinning og já að þekkja viðskiptavinina. 
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Elísabet tekur undir með kollegum sínum og byggir innkaupin sín mikið út frá tilfinningu. 

Hún skoðar sölugögn um það hvað seldist árið áður en fyllir síðan líka út birgðaskýrslur til 

að punkta niður hvað seldist vel og hvað seldist illa: 

... set inn punkta, hvað var að seljast vel, hvað vantaði og til dæmis ef ég væri 
kannski að taka saman fyrir jólin ... þá kannski mundi ég skrifa: „Okkur vantaði 
toppa“ eða: „við áttum of mikið af kjólum“ og þá næst þegar ég fer út þá reyni 
ég að kaupa inn minna magn af kjólum og bæta aðeins við toppum. Ég fer í 
rauninni bara eftir tilfinningu. Oft er þetta eitthvað sambærilegt. Ég var 
kannski með palíettutopp í fyrra. Þá skoða ég hvað ég keypti mikið í fyrra, ég 
var kannski með 48 stykki og ég vissi bara að þeir kláruðust fljótt og það var 
meiri eftirspurn, var meira að spyrja um toppana aftur, þá hugsa ég: „Ok ég 
þarf að auka magnið hér.“ Ég þarf kannski að kaupa tvöfalt magn eða þrefalt 
magn. Kannski þarf ég að skipta einhverju öðru út og bæta þá meira inn af 
þessu í staðinn. 

Steinari finnst mikilvægt að starfsfólk verslunarinnar taki þátt í innkaupunum og lýsir því 

þannig: „... fólkið sem að er í búðinni finnst mér að eigi að taka þátt í innkaupunum. Það 

eru oft þeir sem að actually eru að selja fötin og eru að hlusta á kúnnanna alla daga“ Hann 

bætir svo við:  

Það eru oft strákar að koma og segja: „Af hverju eru þið ekki með meira af 
jökkum“ og „mig langar svo í svona jakka“ og þá byggist upp einhver svona 
eftirspurn skilurðu og þú getur haft það í huga næst þegar við erum úti. Við 
höldum alveg öðru hvoru innkaupafundi og þá er rætt eitthvað um svona 
hluti. 

Anna segist líka hlusta á starfsfólkið sitt í innkaupum: „... ég spegla alltaf og spyr um 

second opinion og allt það.“ Elísabet tekur undir með Steinari og Önnu. Hún segist tala 

mikið við verslunarstjórana til að hjálpa sér í innkaupum: 

Við erum alltaf með fundi tvisvar í mánuði. Hittumst alltaf á tveggja vikna 
fresti. Förum yfir bara hvað er að virka, hvað er ekki að virka, hvað vantar og 
fæ í rauninni beina tengingu við kúnnann í gegnum þau. Og þau eru bara mjög 
vakandi fyrir þessu og segja bara: „Heyrðu það er rosalega mikið verið að 
spyrja um þetta.“ 

Elísabet lýsir því að þróun samfélagsmiðla hafi auðveldað henni að nálgast meiri 

upplýsingar um viðskiptavini og hvað þeir vilja. Hún greinir frá því að hún setji út alls kyns 

spurningar til viðskiptavina í gegnum samfélagsmiðla: 

Eins og við höfum verið að gera núna er að láta fólk velja á milli tveggja hluta. 
Viltu rauðan kjól eða svartan kjól, og séð svona út frá því hvað fólk er að leitast 
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eftir. Og eins bara að í innkaupum að geta sett inn spurningabox og fengið að 
heyra beint frá kúnnanum hvað er það sem að þú vilt sjá, hvað er það sem að 
þú óskar eftir? Eitthvað sem þú vilt sjá í ákveðinni búð sem þú hefur ekki séð 
áður? 

Hún lýsir því að þessi möguleiki bæti upplifun hennar af kúnnunum og auki þekkingu á því 

sem þá vantar, sem henni finnst mjög mikilvægt. En hún bætir við varnaðarorðum: 

En svo þarf maður bara að taka mið af því að það kannski endurspeglar ekki 
allan hópinn einhverjar örfáar manneskjur sem eru að svara. Það er svo 
ótrúlega mikið af fólki sem vill ekki svara og sérstaklega þegar maður setur inn 
spurningar. Það eru ekkert allir sem vilja skrifa inn og senda en við sjáum til 
dæmis miklu miklu meira svarhlutfall þar sem fólk þarf að velja á milli tveggja 
hluta. Segja bara: „Já ég vil svona frekar en þetta“ og þá kannski getum við 
sett inn liti, snið, mynstur. 

Greinilegt er að innsæið leikur stórt hlutverk í innkaupum viðmælenda. Reynsla 

innkaupastjóranna og þekking á viðskiptavinunum hjálpar þeim að byggja ákvarðanir 

sínar í innkaupum á innsæinu. Margir hlusta einnig á starfsfólk verslananna og finnst það 

hjálpa í ákvörðunarferlinu. Einn viðmælandinn greindi ennfremur frá því að hafa nýtt sér 

samfélagsmiðla til að fá betri innsýn í óskir og þarfir viðskiptavina sinna. 

4.2.2 Megindlegar spáaðferðir 

Áslaug tók upp Navision afgreiðslukerfi í verslunina sína árið 2015. Henni finnst 

afgreiðslukerfið hafa breytt innkaupunum mikið og gert þau faglegri. Hún segist líka hafa 

náð að selja „basic“ vörur í meira magni eftir að kerfið kom þar sem hún sér svart á hvítu 

hvað vantar: „Við erum miklu fljótari einhvern veginn að gera endurpantanir og sjáum 

bara hvað þetta fer hratt. Þannig að við erum ófeimnari og bregðumst miklu fyrr við 

svoleiðis“. Áslaug skoðar sölutölur áður en hún fer á vörusýningar til þess að sjá hvernig 

hver og einn birgir stendur sig: „... og sjáum það bara svolítið svart á hvítu hvernig þeir 

voru að standa sig, sem sagt hvernig hvert merki var að standa sig og það hefur 

náttúrulega að sjálfsögðu mikil áhrif á innkaup okkar fyrir næsta season.“ Hún fær allar 

þessar tölfræðiupplýsingar úr Navision kerfinu: 

Við erum nýbúin að láta útbúa fyrir mig svona mæliborð upp í BI, svona 
business intelligence upp í Navision‘ið hjá okkur, þar sem ég get fylgst betur 
með í rauntíma. Ég get opnað þetta bara á hverjum degi ... hvað er að seljast, 
frá hvaða birgjum, hvernig eru birgjarnir að perform‘a. Þannig að það er 
vissulega gott og við viljum halda áfram að þróa það og reyna að gera það 
betra og þá er þetta alltaf bara að spila saman. 
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Steinar lýsir Microsoft Power BI sem algjörri snilld og greinir frá því að hann geti ráðið 

hvernig það líti út og hvaða skýrslur hann geti kallað fram og bætir við: „Ég get alveg verið 

í Power BI í kannski tvo klukkutíma bara að leika mér að skoða einhverjar tölur og bera 

saman hvernig merkin eru að standa sig og skoða aldursdreifingu á viðskiptavinum og 

svona.“ Hann greinir frá því að áður fyrr var hann meira „að slá puttann upp í loftið“ í 

innkaupum og bætir svo við: „Þú varst ekki með jafn mikil gögn einhvern veginn þá.“ 

Steinar greinir frá því að þau fari síðan yfir hvert og eitt vörumerki og meti hvernig þau 

standi sig: 

Ef þau standa sig virkilega illa þá bara budget‘um við aðeins minna á það. Ef 
það er einhver minni hiti fyrir því og við tölum um það bara: „Hey er eitthvað 
minni hiti fyrir S merkinu núna eða hvað?“ Þá tökum við kannski innkaupin 
niður um 20% af því að það er miklu betra að vera með gott sell-through 
heldur en að panta eitthvað of mikið inn. 

Elísabet notar líka Power BI skýrslur en fær þær sendar frá vörumerkjunum sem hún 

verslar við: „Þau eru bara með svona stór dashboards hjá öllum merkjunum þar sem við 

getum nálgast alls konar upplýsingar. Þar sem við getum séð til dæmis topplista hvað er 

að seljast.“ Elísabet skoðar líka upplýsingar úr afgreiðslukerfum verslananna en þau nota 

einnig Navision kerfið: 

Þá skoða ég hvað ég er með í pöntun árinu áður og sé bara, man hvað virkar, 
hvað virkar ekki. Stundum er ég kannski óviss og þá kíki ég í birgðakerfið og 
bara: „Já ok við áttum svona mikið til af þessu.“ Sé til dæmis vörur sem fóru á 
útsölu og ef eitthvað kemur á útsölu þá hugsa ég: „Já ok þetta var ekki að 
virka.“ 

Þórdís tók upp afgreiðslukerfi fyrir nokkrum árum. Aðspurð hvort henni hafi fundist kerfið 

hafa stutt við innkaupin segir hún: „Já, það gerir það. Bara að öllu leyti og eins bara 

náttúrulega hvað við erum að selja og bara sölutölur almennt bara.“ Hún bætir við að hún 

geti skoðað bæði hvað er að seljast og sölutölur, sem henni finnst mikill kostur.  

Anna lýsir því að hafa verið í basli með að finna rétta afgreiðslukerfið fyrir sínar 

verslanir. Hún er nýbúin að koma upp kerfi frá Shopify sem talar beint við netverslunina 

hennar. Hún segir frá því að hún geti nú nálgast birgða- og söluupplýsingar auðveldlega, 

hvar og hvenær sem er: „Þá get ég bara opnað símann minn hér, bara hvar sem ég sit, og 

ég get séð hvað skóbúðin er búin að selja fyrir, hvað fatabúðin er búin að selja fyrir, hvað 

netbúðin er búin að selja fyrir.“ Hún bætir síðan við að ef hún er að endurpanta vöru þá 
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getur hún auðveldlega séð hvaða litur og stærð seldist best: „Þetta eru geggjaðar 

upplýsingar fyrir innkaupamanneskju. Í staðinn fyrir að áður fyrr þá þurfti ég að hringja: 

„Getur þú talið fyrir mig brúnu skóna?“ og fá einhverja handskrifaða talningu. Núna er ég 

bara alltaf með þetta á mér.“ Aðspurð hvort Kolbrún notist við tölfræðiupplýsingar í 

innkaupum svarar hún: „Ég er alls ekki með það. Þetta er meira bara reynsla.“ Hún segir 

ástæðuna vera þá að verslunin hennar er svo smá. 

Meirihluti viðmælanda notast einnig við megindlegar spáaðferðir í bland við þær 

eigindlegu. Kolbrún er eini viðmælandinn sem notar ekki eigindlegar spáaðferðir í 

innkaupum þar sem hún er ekki með afgreiðslukerfi. Hinir viðmælendurnir lýsa ánægju 

sinni með kerfin og finnst þau vera góð viðbót við eigindlegu spáaðferðirnar eins og 

Áslaug lýsir: „Eftir að við erum komin með svona gott og fínt kerfi þá er það klárlega bara 

frábær viðbót.“  

4.3 Framtíð innkaupa 
Þriðja þemað sem greint var út frá viðtölum viðmælanda er framtíð innkaupa og verður 

því skipt niður í tvö undirþemu: Framtíð innkaupaferlisins og framtíð spáaðferða.  

4.3.1 Framtíð innkaupaferlisins 

Viðmælendur lýstu skoðunum sínum á mögulegri þróun í innkaupum og lýsir Áslaug því  

að þýsku birgjarnir sem hún verslar við séu ekkert mjög tæknivæddir og eftir á varðandi 

markaðsefni á netinu. Hún greinir jafnframt frá því að það sé erfiðara að panta hjá þeim í 

gegnum netið þar sem þeir eru ekki endilega með B2B vefsíður né með myndir af 

vörunum: 

Ég veit alveg að þeir eiga eftir að pikka upp á næstu árum því þeir þurfa bara 
að gera það eða þeir detta út. Skandinavísku fyrirtækin eru komin miklu lengra 
og eru með myndir af flestu og eru með flott B2B og allt þetta. 

Þegar Áslaug lítur til framtíðar heldur hún að hún muni enn koma til með að fara í 

innkaupaferðir tvisvar á ári eins og hún gerir núna: „Bæði er það bara miklu skemmtilegra 

og tekur miklu minni tíma ... það tekur brjálæðislega mikinn tíma að ætla að panta allt 

svona online.“ Þótt hún telji að það verði ekki stórkostlegar breytingar í náinni framtíð þá 

finnst henni líklegt að það verði að einhverju leyti meiri samskipti í gegnum netið í 

framtíðinni í innkaupum.  
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Þórdís sér einnig framtíðina gjarnan fyrir sér sem óbreytt ástand þar sem henni finnst 

mikilvægt að sjá flíkurnar sem hún kaupir inn. Hún lýsir því sem svo: „Þannig að ég hugsa 

að það verði bara svipað. Ég á ekki von á öðru allaveganna. Og það bara hentar mjög vel“. 

Hún væri þó til í að framleiðendurnir kæmu hingað til Íslands. 

Steinar telur að ferðalögin muni mögulega breytast en vonar að félagslegi þátturinn 

detti ekki út. Hann lýsir því að tískubransinn sé að verða aðeins innhverfari með tilkomu 

internetsins þar sem samskiptin hafa þróast úr símtölum yfir í tölvupósta: „Þetta er 

náttúrulega búið að færast úr því að vera rosalega mikið yfir í email. Í gamla daga var fullt 

af símtölum. Miklu minna af símtölum í dag. Miklu meira bara email og Zoom fundir...“ 

Hann bætir við að hann telji það óhjákvæmilegt að tæknin taki yfir innkaupin og það 

hvernig vörurnar eru seldar frá framleiðendum: 

Af því að þetta er í raun og veru að mörgu leyti fáránlegt að eitthvað fyrirtæki 
í til dæmis Kaupmannahöfn sé að framleiða eitthvað, einhverja risalínu af sem 
sagt 200 flíkum sem eru allar unique einhver sýnishorn ... fá svo alla á einn og 
sama staðinn einhvern veginn og þurfa að gefa öllum að borða og drekka og 
taka á móti öllum, og að vera með sölufólk í því. Þannig að ég held að það sé 
óhjákvæmilegt að tæknin taki meira yfir sölu factor‘inn. Svona sölu 
framkvæmdina. Held það eiginlega hljóti að vera. 

Elísabet heldur að framtíðin verði stafrænni en segir að innkaupin verða aldrei eins á 

netinu og í raunheimum: 

Þetta er aldrei sama upplifun að labba inn einhvers staðar og sjá heildina. Mér 
finnst það svolítið vanta þegar maður er að kaupa á netinu. Því þegar ég er að 
kaupa inn þá kannski sé ég allt collection‘ið hanga á 20 slám, og ég vel mér 
eina slá sem er bara tóm og raða collection‘inu þar upp eftir hvenær þetta 
kemur í búðir. Þannig að ef ég er að skoða bara október þá set ég upp 
collection‘ið upp fyrir október. Passa allt passi saman. Að ef ég kaupi einhver 
mynstur þá passa ég það að kaupa eitt mynstur hér, ég vil fá þessa liti með, 
þessi mynstur. Það passar vel saman inn í búð. Hvað er hægt að para vel 
saman? ... En þetta tapast svolítið í þessu digital. 

Elísabet álítur samt að framleiðendurnir muni koma með einhverja lausn á því vandamáli 

að geta ekki raðað vörulínunum saman í netinnkaupum eins og staðan er núna: „En ég 

get alveg ímyndað mér að þau muni koma með einhverja lausn með þetta þannig að 

maður geti í rauninni raðað saman á einhverju platform‘i ... Út af því að það er miklu 

erfiðara að sjá það á einhverjum myndum.“ 
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Steinar veltir síðan fyrir sér hvort sýndarveruleiki gæti spilað stærra hlutverk í 

innkaupum og nefnir þar á meðal Metaverse og sýndarveruleikagleraugu: „Af hverju ætti 

ég að þurfa að vera í Köben í einhverju herbergi að skoða einhver föt á slá þegar ég get 

sett á mig einhver gleraugu og skoðað þau í einhverjum sýndarveruleika.“ Hann bætir hins 

vegar við að hann voni að þróunin muni ekki fara í þá átt en finnst allt eins líklegt að það 

gerist: „... það gæti alveg orðið að einhverju leyti þannig að allir í bransanum eigi einhver 

svona gleraugu og þú bara tap‘ar þig inn á hérna O merkið eða inn á eitthvað merki og þá 

ertu bara þar.“ Hann bætir jafnframt við að hann telji það  líklegt að vörumerkin taki upp 

sýndarveruleikann þar sem það fylgir því oft mikill kostnaður  að framleiða sýnishorn sem 

eru til sýnis á vörusýningum: 

Ég veit ekki hvað kostar að vera með showroom í einhverjum Metaverse en 
það er samt kostnaður við, náttúrulega einn stærsti kostnaðurinn hjá 
vörumerkjum, sérstaklega hjá þeim sem eru minni og ráða kannski eins vel við 
það, er kostnaðurinn við samples. Að búa til einhverja línu af sýnishornum 
sem að svo fer í framleiðslu ef það er pantað nóg af öllu. 

Erfitt er að spá fyrir um framtíð innkaupaferlisins en viðmælendur vona flestir að 

innkaupaferlið haldist nokkuð óbreytt. Þau lýsa því að það er bæði skemmtilegra að fara 

til útlanda í innkaupaferðir og betra að sjá flíkurnar berum augum í innkaupum. Þau álíta 

að það verði þó einhver tækniþróun og að innkaupin gætu orðið enn stafrænni en þau 

eru nú. Samskiptin gætu orðið meira stafræn og tískubransinn þar af leiðandi innhverfari. 

Einn viðmælandinn veltir síðan fyrir sér möguleikanum um innkaup í sýndarveruleika.  

4.3.2 Framtíð spáaðferða 

Varðandi framtíð spáaðferða greinir Áslaug frá því að hún búist við að hún muni enn 

treysta á innsæið í innkaupum þar sem hún er bara með eina verslun. Hún telur að fyrir 

sitt leyti verði innkaupin alltaf sambland af innsæi og gögnum. Hún bætir jafnframt við: 

En ég geri mér alveg grein fyrir að innkaupastjórastarfið mitt er svo rosalega 
ólíkt og ef ég væri að fara að kaupa inn fyrir kannski einhverjar tíu verslanir og 
væri ekki að standa á gólfinu og hitta kúnnana eða væri í jafn miklum 
samskiptum við allt starfsfólkið þá klárlega þyrfti ég að reiða mig meira á 
töluleg gögn. Þannig að ég held að þetta sé alveg svakalega mismunandi fyrir 
hvers lags fyrirtæki er að kaupa inn. 

Steinar tekur undir með Áslaugu hvað varðar þróun spáaðferða: „Það fer bara eftir hvern 

þú talar við“ en segir að mannlegi þátturinn muni alltaf verða til staðar í sínum 
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innkaupum. Hann telur að gögn yrðu ef til vill meira notuð í framtíðinni en segir jafnframt 

að þótt maður haldi að maður kaupi rétt inn þá gæti það klúðrast: 

En svo er þetta alltaf bara feeling og salan getur, eins og ég sagði, getur 
sveiflast eftir mörgum breytum sem þú hefur enga stjórn á. Bara hvernig 
veðrið verður í febrúar á Íslandi. Hvort það séu margir að fara til útlanda þá 
og eyða öllum peningunum sínum á Strikinu eða á Oxford Street. Eða hvort að 
það verði Covid eða ekki eða hvort það komi túristar eða ekki. Þetta er 
einhvern veginn margir samverkandi þættir. Þú hélst kannski að þú mundir 
kaupa fullkomið inn en svo var eitthvað fokk í gangi. Enginn stemning í 
þjóðfélaginu. 

Elísabet er sammála kollegum sínum og heldur að það þurfi alltaf einhvern mannlegan 

þátt í viðskiptin. Hún segir máli sínu til stuðnings að áður fyrr hafi hún verið með ákveðna 

fjárhagsáætlun fyrir hvern vöruflokk og ef hún byggði innkaupin aðeins á tölulegum 

upplýsingum með enga tilfinningu fyrir því hvað væri að virka þá mundi hún missa mikinn 

markað eins og hún lýsir hér: 

Ef ég mundi bara fara eftir því, kaupa bara yfirhafnir fyrir X magn þá væri 
maður að missa út, að mínu mati, ótrúlega mikinn markað. Af því að ég til 
dæmis veit hvað virkaði vel í fyrra og ég veit bara hvað við hefðum þurft að 
eiga meira af, og mér finnst að ef ég væri þá bara að taka tölulegar upplýsingar 
eftir því hvað seldist í fyrra þá væri ég ekki að geta metið að við hefðum þurft 
meira. Þá mundi ég hugsa bara: „Já ok, við seldum svona mikið í fyrra. Við 
ætlum kannski að auka sölu um 5% eða 10%.“ Þá mundi ég auka þetta budget 
um 10% en ég hefði kannski getað aukið það um 30% ... Þannig að ég held að 
þetta mundi vanta ef við mundum bara setja þetta upp í tölvu eða tölulegar 
upplýsingar.  

Viðmælendur eru sáttir við fyrirkomulagið á spáaðferðum eins og það er í dag. Þau nefna 

að innsæið og mannlegi þátturinn sé mikilvægur og þau muni ekki koma til með að nota 

einungis tölulegar upplýsingar í innkaupum í framtíðinni. En eins og áður hefur komið 

fram nota flestir viðmælendur blöndu af eigindlegum og megindlegum spáaðferðum.
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5  Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar bornar saman við fræði og fyrri rannsóknir 

ásamt því að svara rannsóknarspurningunni: „Hver er reynsla innkaupastjóra af þróun 

starfsins er litið er til tækniframfara?“ Kaflanum er skipt niður eftir aðalþemum sem 

birtust í niðurstöðukaflanum. Að lokum verður farið yfir annmarka og hagnýtingu 

rannsóknar. 

5.1 Innkaup 
Viðmælendur lýstu innkaupaferlinu á svipaðan hátt. Þeir fara allir til útlanda í 

innkaupaferðir nokkrum sinnum á ári og lýsa því margir að þeim finnist mikilvægt að geta 

mátað flíkurnar, komið við efnin og séð sniðin í eigin persónu. Öllum finnst þó gott að 

hafa netinnkaup með. Viðmælendur voru yfirleitt sammála um að tæknin hafi haft áhrif 

á innkaupaferlið sem gerir þeim nú kleift að versla í gegnum netið, oft í gegnum B2B 

vefsíður, en meirihluti viðmælenda notast við slíkar vefsíður í innkaupum. Einnig nefna 

viðmælendur tækninýjungar á borð við fjarfundaforritin Zoom og Teams. Þessar 

tækninýjungar gera það að verkum að innkaupastjórar þurfa ekki að fara í flugvél í hvert 

skipti sem þá vantar vörur. Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins segir að rafræn 

innkaup auki skilvirkni með því að draga úr kostnaði við mannauð í innkaupadeildum og 

tímafrekum pappírsbundnum verklagsreglum (Dimitri o.fl., 2006). Einnig má nefna frekari 

ávinning á borð við styttri innkaupatíma, útrýmingu stjórnunarmistaka, aukna framleiðni 

innkaupastjóra og betri upplýsingastjórnun (Baily o.fl., 2022). Það kom einnig fram 

áhugaverður punktur varðandi tengsl við birgja. Nokkrir viðmælendur lýstu því yfir að það 

væri erfiðara að mynda góð tengsl við birgja og sölufólk erlendis gegnum fjarfundi. Það 

verður því áhugavert að fylgjast með því hvernig framleiðendur reyna að leysa þetta 

vandamál í framtíðinni. 

5.2 Spáaðferðir 
Viðmælendur voru allir hlynntir því að notast við eigindlegar spáaðferðir í innkaupum. 

Nokkrir viðmælendur lýstu innkaupum sem spákaupmennsku og að stundum þyrftu þeir 

að veðja á flíkur og taka áhættuna. Þeir nefndu einnig að þeirra eigin reynsla og þekking 
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á viðskiptavinum gegndi stóru hlutverki þegar kæmi að því að byggja innkaup á innsæinu. 

Viðmælendur sögðust einnig flestir hlusta á starfsfólk verslananna þar sem það er í 

beinum tengslum við viðskiptavini. Þó að viðmælendur treysti mikið á eigindlegar 

spáaðferðir í innkaupum nefna þau að það geti verið gott að hafa tölulegar upplýsingar 

með.  Copra og Meindl (2016) benda á að innkaupastjórar ættu að sjálfsögðu að nýta 

upplýsingatæknina en þyrftu að muna að tæknin getur ekki metið suma af eigindlegu 

þáttunum þegar kemur að framtíðareftirspurn sem hinn mannlegi innkaupastjóri getur 

hins vegar gert á eigin spýtur. Meirihluta viðmælenda notast við upplýsingar úr 

afgreiðslukerfum sem gerir þeim kleift að vera skilvirkari og að bregðast fyrr við ef það 

vantar vörur. Einnig nefna þeir að þeir skoði sölutölur til að meta hvernig vörumerkin eru 

að standa sig fyrir innkaupaferðir. Afgreiðslukerfi hafa hjálpað verslunum gríðarlega til að 

bæta birgðaeftirlit. Kerfin safna saman ítarlegum upplýsingum um sölu fyrri tímabila sem 

auðvelda innkaupastjórum að spá fyrir um framtíðarsölu. Innkaupastjórar geta því byggt 

upp mjög nákvæma mynd af því hvað er að seljast og hversu hratt með upplýsingum úr 

slíkum kerfum (Baily o.fl., 2022; Varley, 2001). Rannsókn Brynjolfsson o.fl. (2011) sýndi að 

fyrirtæki sem beita gagnadrifinni ákvarðanatöku auka framleiðni sína um 5-6 prósent. 

Þrátt fyrir að spá styðjist við tölvutækni og háþróuð stærðfræðilíkön er hún ekki nákvæm 

vísindi. Svo virðist sem árangursríkar spár krefjist oft blöndu af vísindum og innsæi. 

Reynsla, dómgreind og tækniþekking gegna hlutverki við að þróa hagnýtar spár 

(Stevenson, 2018). 

5.3 Framtíð innkaupa 
Viðmælendur vona margir að innkaupaferlið breytist ekki um of enda finnst þeim gott að 

fara í innkaupaferðir til útlanda. Þau nefna að það sé bæði skemmtilegra, taki minni tíma 

að kaupa í eigin persónu og þeim finnist mikilvægt að sjá og snerta flíkurnar. Nokkrum 

viðmælendum finnst allt eins líklegt að framtíðin verði stafrænni og að samskipti milli 

birgja muni fara fram í meiri mæli í gegnum netið. Einn viðmælandi lýsir því að það sé 

erfiðara að hafa yfirsýn yfir innkaupin þegar þau eru gerð á netinu en telur að 

framleiðendur muni koma með lausn á þessu vandamáli í framtíðinni. Viðmælendur eru 

sammála um að þeir mundu alltaf styðjast við eigindlegar spáaðferðir í sínum innkaupum 

en í bland við tölulegu gögnin. Nokkrir viðmælendur lýsa því að ef þeir væru að sjá um 

innkaup fyrir fleiri verslanir eða ekki með eins góða reynslu og þekkingu á viðskiptavinum 
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og raun ber vitni mundu þeir reiða sig meira á töluleg gögn. Margir mannauðsstjórar sem 

starfa innan tískuverslana hafa áhyggjur af miklu færnibili hjá innkaupastjórum. Margir 

eldri innkaupastjórar eiga sífellt erfiðara með að halda í við hraða tækniframfaranna. 

Innkaupastjóri framtíðarinnar mun í auknum mæli þurfa að hafa aflað sér tölfræði- og 

greiningarkunnáttu ef hann á að geta nýtt sér þær upplýsingar sem til eru (Jackson og 

Shaw, 2001). Einn viðmælandi veltir síðan fyrir sér framtíð innkaupaferða í 

sýndarveruleika. Þó að notkun sýndarveruleika í smásöluverslunum sé enn takmörkuð við  

sérstaka viðburði, er búist við því að sýndarveruleiki verði eðlilegur hluti af viðskiptum í 

framtíðinni (Park o.fl., 2018). 

Það eru bæði margar áskoranir og tækifæri fram undan fyrir innkaupastjóra og þó að  

ómögulegt sé að vita nákvæmlega hvað framtíðin beri í skauti sér, þá eru ákveðnir 

straumar og stefnur sem munu aðeins vaxa á næsta áratug eða svo (Boardman o.fl., 

2020). Það virðist ólíklegt að tæknin muni taka yfir störf innkaupastjóra þó að 

tölvunýjungar geti ögrað framtíðarhlutverki þeirra (Jackson og Shaw, 2001). Skýrsla 

nefndar forsætisráðherra Íslands um fjórðu iðnbyltinguna greinir frá niðurstöðum sem 

sýna að á Íslandi eru miklar líkur á að um 58% starfa taki umtalsverðum breytingum vegna 

áhrifa tækninnar. Einnig er því spáð að 28% íslensks vinnumarkaðar taki verulegum 

breytingum eða að störf hverfi alveg vegna sjálftæknivæðingar (Stjórnarráð Íslands, 

2019). Það verður því áhugavert að sjá hvernig störf innkaupastjóra munu þróast í 

framtíðinni. 

5.4 Hagnýting rannsóknar og annmarkar 
Í þessari rannsókn leitaðist rannsakandi við að svara rannsóknarspurningunni: „Hver er 

reynsla innkaupastjóra af þróun starfsins er litið er til tækniframfara?“ Niðurstöður 

rannsóknar gefa vísbendingu um að tækniþróun hafi haft áhrif á innkaupaferli 

innkaupastjóra þar sem tækninýjungar á borð við B2B vefsíður og fjarfundaforrit gera 

þeim nú kleift að kaupa inn í gegnum netið í meira magni en áður. Þá gefur rannsókn 

einnig vísbendingu um að innkaupastjórar noti í meira mæli megindlegar spáaðferðir í 

innkaupum með tilkomu háþróaðra afgreiðslukerfa sem hjálpa þeim að vera skilvirkari og 

að bregðast fyrr við í innkaupum. 
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Niðurstöður rannsóknar hafa hagnýtt gildi fyrir fyrirtæki og innkaupastjóra sem vilja 

efla innkaupaferlið sitt með því að nýta tækninýjungar. Niðurstöður gefa betri skilning á 

þeirri þróun sem átt hefur sér stað í starfi innkaupastjóra í okkar hraða tækniheimi. 

Annmarkar rannsóknar er smæð hennar. Aðeins var rætt við sex innkaupastjóra 

íslenskra fataverslana og því aðeins hægt að draga ályktun um niðurstöður út frá reynslu 

og upplifun þeirra á viðfangsefninu. Viðmælendur voru þó allir með mikla þekkingu og 

reynslu á sviði innkaupa. Rannsókn þessi gefur þar af leiðandi einungis vísbendingu um 

að störf innkaupastjóra séu að þróast með tækninni. 
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6 Lokaorð 

Störf innkaupastjóra standa frammi fyrir miklum breytingum með tilkomu tækniframfara 

þó það sé ómögulegt að vita nákvæmlega er í vændum. Mikilvægt er því að 

innkaupastjórar halda í við hraða tækniframfaranna þar sem innkaupastjóri 

framtíðarinnar mun í auknum mæli þurfa að hafa aflað sér tölfræði- og 

greiningarkunnáttu ef hann á að geta nýtt þær ótal upplýsingar sem til eru. Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða þróun starfs innkaupastjóra í íslenskum fataverslunum 

með því að svara rannsóknarspurningunni: „Hver er reynsla innkaupastjóra af þróun 

starfsins er litið er til tækniframfara?“ Rannsakandi notaðist við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við sex innkaupastjóra íslenskra fataverslana. 

Viðtölin voru þemagreind og komu þar fram þrjú meginþemu: Innkaup, spáaðferðir og 

framtíð innkaupa. Niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingu um að tækniþróun hafi haft 

áhrif á innkaupaferli innkaupastjóra þar sem tækninýjungar á borð við B2B vefsíður og 

fjarfundaforrit gera þeim nú kleift að kaupa í gegnum netið í meira magni. Þá gefur 

rannsókn einnig vísbendingu um að innkaupastjórar noti í meira mæli megindlegar 

spáaðferðir í innkaupum með tilkomu háþróaðra afgreiðslukerfa sem hjálpa þeim að vera 

skilvirkari og að bregðast fyrr við í innkaupum. 

 Áhugavert getur orðið að bera saman niðurstöður þessarar rannsóknar við 

stöðuna eftir 10 ár í ljósi mikillar tækniþróunar. Því vill rannsakandi hvetja til frekari 

rannsókna á þróun starfsins bæði hér á landi og erlendis. Einnig væri áhugavert að skoða 

þróun innkaupastjóra í öðrum geirum atvinnulífsins. 
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Viðauki 1: Kynningarbréf 

Góðan daginn. 

 

Ég er nemandi í viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands og er að vinna að BS 

rannsóknarverkefni undir handleiðslu Ástu Dísar Óladóttur. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða þróun starfs innkaupastjóra á Íslandi. Aðallega langar mig að heyra hvernig 

tæknin hefur haft áhrif á þróun starfsins og hvernig innkaupastjórar spá fyrir því hvað 

muni seljast og hversu mikið. 

  

Tekin verða viðtöl við innkaupastjóra íslenskra fataverslana og er þessi tölvupóstur sendur 

í von um þátttöku fyrirtækisins í rannsókninni með því að innkaupastjóri veiti viðtal um 

rannsóknarefnið. Þátttakan felur í sér eitt viðtal við rannsakanda og mun viðtalið taka að 

hámarki klukkustund. Staðsetning viðtals er samkomulagsatriði en óskandi væri ef 

viðtalið færi fram á tímabilinu x.-x. mars. 

 

Viðtalið yrði tekið upp með leyfi viðmælanda og afritað án þess að nafn innkaupastjóra 

né fyrirtækis komi fram. Þar að leiðandi er ómögulegt að rekja viðtöl einstakra fyrirtækja. 

 

Ef þú hefur spurningar þá vinsamlega hafðu samband í tölvupósti hsb24@hi.is eða í síma 

846-7010. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir. 

 

Kær kveðja, 

Helga Sóley Björnsdóttir 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi 

Almennar spurningar: 

• Hvert er starf þitt/titill hjá fyrirtækinu sem þú vinnur hjá? 

• Hvað hefur þú unnið lengi við innkaup? 

• Hefur þú menntun eða aðra reynslu sem nýtist í starfi? 

• Ert þú ein/n að sjá um innkaupin? 

o Ef nei ekki ein/n: Hvernig er skiptingin hjá ykkur varðandi innkaupin? 

• Hvernig mundir þú lýsa innkaupaferlinu í grófum dráttum? 

• Hvað mundir þú segja að helstu áskoranirnar séu í starfi innkaupastjóra? 

• Eru birgjarnir ykkar erlendir eða íslenskir? 

o Ef já við erlenda birgja: Hvernig er samstarfinu háttað við erlenda birgja? 

Eru ferðir til útlanda planaðar yfir árið eða er allt gert á netinu? 

 

Breytingar í umhverfi innkaupa: 

• Hver er þín reynsla af helstu breytingum sem hafa orðið á innkaupaferlinu sjálfu 

og þínum störfum sem innkaupastjóri á síðustu árum? 

• Hver er þín reynsla af áhrifum Covid-19 heimsfaraldurins á innkaupaferlið og störf 

þín sem innkaupastjóri? 

• Hvernig finnst þér áhrif tækninnar hafa á innkaupaferlið og þín störf sem 

innkaupastjóri?  

• Hvernig sérð þú fyrir þér innkaupaferlið í framtíðinni? Til dæmis eftir 5 ár? 

 

Innkaupa- og spáaðferðir: 

• Með hvað miklum fyrirvara kaupir þú inn fyrir þína verslun? 

• Ertu með eitthvað ákveðið budget fyrir hvert og eitt vörumerki? 

• Færðu að velja nákvæmlega það sem þú kaupir inn hjá birgjum (niður á stærðir, 

liti, mynstur, vörustíla)? 

• Hvernig áætlar þú það magn sem mun seljast? 

• Hvernig er birgðastjórnunin hjá ykkur? Ertu að kaupa inn auka magn sem 

öryggisbirgðir eða ertu með eitthvað sérstakt birgðakerfi?  
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• Hvernig áætlar þú hvað mun koma í tísku á þínum markaði og hvaða vörustílar 

munu seljast? 

• Fræðilega er almennt skipt spáaðferðum í tvennt: Eigindlegum og megindlegum. 

Eigindlegar spáðaferðir eru til dæmis að fylgja innsæinu í innkaupum, eigindlegar 

markaðskannanir og að heyra í skoðunum afgreiðslufólks í verslunum. 

Megindlegar aðferðir eru til dæmis alls konar tölfræðiupplýsingar eða 

gervigreindarlíkön, google trends og upplýsingar úr afgreiðslukerfum. Er eitthvað 

af þessum spáaðferðum sem þú hefur notað eða þekkir? Eru aðrar spáaðferðir 

sem þú notar? 

• Finnst þér vera greinileg þróun þegar kemur að gerð spáa í innkaupum? Eru 

spáaðferðirnar eitthvað að breytast? 

 

Að lokum: 

• Að lokum, er eitthvað annað sem þig langar að koma inn á sem ég hef ekki spurt 

að?  

 

 

 


