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Inngangur

Rannsóknasetur verslunarinnar (RSV) er leiðandi aðili á Íslandi 
í rannsóknum og tölfræðivinnslu fyrir verslun og tengdar at-
vinnugreinar. Almennt felst starfsemi Rannsóknasetursins í því 
að fylgjast með þróun og breytingum sem varða verslun og 
neysluhegðun og koma á framfæri upplýsingum til fyrirtækja 
og almennings. Rannsóknasetrið gegnir lykilhlutverki sem 
upplýsingaveita um vísitölur og aðra  tölfræði sem stjórnendur 
í verslun þurfa á að halda í ákvarðanatöku í daglegri stjórnun 
og vegna stefnumótunar til lengri tíma.

Ferðaþjónusta er annað áherslusvið RSV. Með mánaðarlegri 
birtingu á erlendri greiðslukortaveltu, flokkaða eftir útgjalda-
liðum, hefur RSV markað sér sérstöðu við birtingu hagtalna 
fyrir ferðaþjónustu. Unnið er að gerð svokallaðs hitakorts sem 
sýnir dreifingu ferðamanna eftir landssvæðum. Þá stýrir RSV 
fjölþjóðlegu samstarfsverkefni um starfsmenntun fyrir ferða-
þjónustu. 

RSV er óháður rannsóknaaðili og leggur áherslu á akademískt 
sjálfstæði í allri starfsemi. Við gerum okkur far um að fylgjast 
með nýjungum í verslun og ferðaþjónustu og vísbendingum 
um þróun þessara greina bæði hér heima og erlendis. 

Jafnframt leggjum við áherslu á greiningarvinnu og túlkun á 
vísbendingum um breytingar á neysluhegðun og veltu í ein-
stökum flokkum og tegundum verslunar.

Sagan
RSV var stofnað árið 2004 að frumkvæði fyrirtækja í verslun. Til-
gangurinn var að auka fagmennsku í verslun með hagnýtum 
rannsóknum og söfnun og úrvinnslu tölfræðigagna. Unnið 
hefur verið að þessum markmiðum allar götur frá stofnun og 
hefur setrið smám saman markað sér sérstöðu sem stuðn-
ingsaðili við eina fjölmennustu atvinnugrein landsins. Óhætt 
er að fullyrða að setrið njóti mikils trausts, sem sést meðal 
annars á því að meginþorri verslanir í landinu láta setrinu í té 
mánaðarlega veltutölur sínar og leita ráðgjafar.

Í ársbyrjun 2014 var RSV gert að sjálfseignarstofnun. Eigendur 
þess eru atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Samtök 
verslunar og þjónustu, VR, Háskólinn á Bifröst og Bílgreina-
sambandið. Eignarhaldið er þannig samsett af ráðuneyti at-
vinnumála, hagsmunasamtaka launþega og hagsmunasam-
tökum vinnuveitenda auk háskóla. Hver þessara aðila skipar 
fulltrúa í stjórn. Núverandi formaður er Ólafía B. Rafnsdóttir 

formaður VR.

Verkefnin
Verkefni RSV eru ýmist fjármögnuð af föstum framlögum eig-
enda setursins, innlendum eða erlendum rannsóknastyrkjum 
eða þjónustutekjum frá fyrirtækjum, samtökum eða opinberum 
aðilum. 

Starfsemi RSV skiptist í megindráttum í eftirtalda þætti:

• Söfnun, úrvinnsla og túlkun á hagtölum. Dæmi um þenn-
an þátt starfseminnar er smásöluvísitala sem sýnir veltu í 
fjölmörgum vöruflokkum smásölu mánaðarlega. Hagtölur 
af þessum toga eru settar fram í gagnvirkum viðmóti á vef 
RSV.

• Hagnýtar rannsóknir. Dæmi um slíkar rannsóknir er 
kortlagning á umfangi og þróun netverslunar, staða mið-
borgarverslunar og afleiðing af álagningar sykurskatts. 

• Þróun starfsmenntunar. Dæmi um verkefni á því sviði er 
evrópskt samstarf um þróun á kennslumódeli fyrir mennt-
un starfsþjálfa í verslun og ferðaþjónustu. Verkefni sem 
stjórnað er af RSV.

• Útgáfa. Dæmi um útgáfu á vegum RSV er Árbók verslunar-
innar og Árbók bílgreina, sem eru rit gefin út árlega með 
samantekt á tölfræði sem lýsir þróun og stöðu  þessara 
greina.

Nánar er gerð grein fyrir hverjum flokki aftar í þessu riti auk 
áskorana og sóknarfæra.

Emil B. Karlsson,  

forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar
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Mánaðarleg birting RSV á hagtölum er sýnilegasti hluti starf-
seminnar. Annars vegar er um að ræða svokallaða smásöluvísi-
tölu RSV og hins vegar kortaveltu erlendra ferðamanna. Báðar 
þessar hagtölur gefa vísbendingar um neyslubreytingar sem 
eiga sér stað í rauntíma og eru því verðmætari en þær sem 
birtast með nokkurri töf hjá opinberum aðilum.

Smásöluvísitala - mælir veltu 
og umfang verslunar
RSV aflar upplýsinga frá meginþorra verslana landsins og 
reiknar út vísitölu sem sýnir breytingar á veltu í smásöluverslun 
frá mánuði til mánaðar. Gagnagrunnur vísitölunnar nær aftur 
til ársins 2002. Smásöluvísitalan er einstakur og skjótvirkur 
mælikvarði á breytingar í neyslu landsmanna jafnframt því að 
vera virkt stjórntæki fyrir þá sem reka verslanir og aðra sem vilja 

greina og fylgjast með þróun verslunar á Íslandi.

Stutt lýsing:
Smásöluvísitala RSV sýnir þróun í veltu í flestum flokkum smá-
söluverslunar. Verslanir láta RSV í té upplýsingar um veltu sína 
eftir hvern mánuð. Veltutölur frá hverjum flokki verslunar eru 
lagðar saman og birt sem vísitala á breytilegu verðlagi, föstu 
verðlagi og leiðrétt fyrir daga- og árstíðabundnum þáttum. 
Auk þess að birta veltuvísitölu í hverjum flokki verslunar er birt 
vísitala í undirflokkum verslana (þetta á til dæmis við um sér-
staka veltuvísitölu fyrir stór- og lítil raftæki, einstaka tegundir 
húsgagna og byggingavörur).

Núna berast mánaðarlega gögn frá um 90 verslunum og 
verslunarkeðjum í hverjum mánuði. 

Smásöluvísitalan er birt á opnum vef RSV á svokölluðu PX 
gagnagrunnsformi sem gefur notendum möguleika á að 
greina þróun í öllum flokkum verslunar á fjölmarga vísu og 
gera samanburð á milli flokka og tímabila. Vísitalan er aðgengi-
leg allt frá 2002.

Auk þess að birta vísitöluna með opnum aðgangi mánaðar-
lega fá þær verslanir, sem þess óska, sérunnar upplýsingar um 

markaðs hlutdeild sína á viðkomandi smásölumarkaði. 

Fyrir hverja?
• Stjórnendur verslana:

Tilgangurinn með birtingu smásöluvísistölunnar er fyrst 
og fremst að stjórnendur verslana geti fylgst með þróun í 
hverjum flokki verslunar og þannig notað niðurstöðurnar 
sem stjórntæki. 

• Greiningaraðila:
Opinberir greiningaraðilar, líkt og Seðlabankinn og Hag-
stofan, nota gögnin í greiningu á stöðu hagkerfisins og 
gerð hagspáa. Jafnframt nota hagdeildir bankanna gögnin 
í sínum greiningum.

• Rannsakendur:
Gögnin eru töluvert notuð af háskólanemum og rannsak-
endum í viðskipta- og hagfræði, auk þess sem háskólakenn-
urum þykja gögnin áhugaverð til skoðunar í verkefnavinnu.

• Almenning:
RSV greinir og túlkar niðurstöður smásöluvísitölunnar í 
hverjum mánuði og sendir tilkynningu til þeirra sem skrá 
sig á áskriftarlista auk fjölmiðla. Vitnað er til tilkynninganna 
í hverjum mánuði í fjölmiðlum og vekja oft verðskuldaða 
athygli. 

1. Greining og túlkun hagtalna

Smásöluvísitala RSV sýnir þróun í veltu í flestum 

flokkum smásöluverslunar. Verslanir láta RSV í té 

upplýsingar um veltu sína eftir hvern mánuð. 



Fyrir hverja?:
• Fyrirtæki í ferðaþjónustu:

Fyrirtæki í ferðaþjónustu og annarri tegund þjónustu geta 
greint sveiflur í útgjöldum ferðamanna til einstakra gjalda-
liða. Með þessu móti geta stjórnendur fyrir tækja greint hver 
staða fyrirtækja þeirra er í samanburði við heildina. Þá geta 
bæði ný og starfandi fyrirtæki greint sóknarfæri í sínum 
geira.

• Stjórnvöld:
Gögnin nýtast stjórnvöldum í stefnumótun í ferðamálum, á 
öllum stigum stjórnsýslunnar. Þannig gefa gögnin skýra vís-
bendingu um vöxt/samdrátt á mismunandi sviðum ferða-
þjónustu sem getur haft áhrif á innviði og hvernig best er 
að beita skattlagningu.

• Hagsmunasamtök:
Á sama hátt nýta hagsmunasamtök fyrirtækja í ferðaþjón-
ustu, verslun og annarri þjónustustarfsemi, gögnin við 
mótun stefnu sem kemur atvinnulífinu til góða. Geta meðal 
annars greint þróun sem nýtist fyrirtækjum við að finna 
sóknarfæri.

• Greiningaraðila:
Greiningarstofur banka og ýmsir opinberir greiningaraðilar 
nýta gögnin til að spá fyrir um hagþróun.

• Rannsakendur:
Gögnin eru töluvert notuð af háskólanemum og rann-
sakendum í viðskipta- og hagfræði, auk þess sem háskóla-
kennurum þykja gögnin áhugaverð við kennslu.

• Almenning:
RSV túlkar niðurstöður erlendu kortaveltunnar í hverjum 
mánuði og sendir tilkynningu til þeirra sem skrá sig á 
áskriftarlista auk fjölmiðla. Vitnað er til tilkynningarinnar í 
hverjum mánuði í fjölmiðlum og vekja oft athygli.

Notkun greiðslukorta kortlögð eftir 
viðskiptum og þjóðerni
RSV aflar upplýsinga mánaðarlega um erlenda greiðslukorta-
veltu eftir samræmdum útgjaldaliðum, frá öllum færslu-
hirðum greiðslukorta á Íslandi. Upplýsingarnar ná til helstu 
útgjaldaliða á borð við verslun, gistingu, veitingar, skoðunar-
ferðir og bílaleigur. Í gagnagrunni RSV um kortaveltu er hægt 
að fylgjast með þróun í neyslu erlendra ferðamanna á Íslandi.  
Hann er því mikilvægt stjórntæki fyrir þá sem reka ferðaþjón-

ustufyrirtæki og aðra sem vilja fylgjast með þróun greinarinnar.

Stutt lýsing:
RSV fær mánaðarlega sendar upplýsingar um erlenda greiðslu-
kortaveltu flokkaða eftir stöðluðum kóðum (svokölluðum 
MCC-kóðum) sem sýna ítarlega skiptingu á milli útgjaldaliða 
(bæði vörur og þjónustu). Upplýsingarnar berast frá færslu-
hirðunum þremur, Borgun, Valitor og Kortaþjónustunni. 

Gögnin eru meðhöndluð hjá RSV á þann hátt að hinn mikli 
fjöldi útgjaldaliða eru sameinaðir í mun færri flokka og birtur 
þannig með opnum aðgangi á vefsíðu RSV. Notast er við PX 
gagnagrunn sem veitir notendum ýmsa möguleika á að greina 
þróun yfir langt tímabil og bera saman einstaka útgjaldaflokka.
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Rannsóknir RSV miða allar að því að niðurstöður hafi hagnýtt 
gildi fyrir verslun og ferðaþjónustu, hafi áhrif á rekstrarumhverfi 
greinanna og/eða auki fagmennsku starfsmanna og stjór-
nenda. Þessar rannsóknir geta verið af mjög fjölbreyttum toga 
rétt eins og sést á þeirri flóru verkefna sem RSV hefur lagt stund 
á og talin eru upp hér að neðan.Jafnan er horft til þess að rann-
sóknirnar leiði til nýsköpunar.  Almennt er einkenni á nýsköpun 
í þjónustugreinum, eins og verslun og ferðaþjónustu, að þar 
er um að ræða breytingu á ferlum í þjónustunni sem leiðir til 
aukinna gæða, nýjunga og hagræðingar fyrir bæði fyrirtæki og 
neytendur. 

RSV hefur á undangengnum árum unnið að bæði innlendum 
sem og erlendum rannsóknaverkefnum. Innlendar rann-
sóknir hafa meðal annars snúið að netverslun, áhrifa tiltekinna 
neysluskatta og þróun í fræðslumálu fyrir starfsgreinarnar, svo 
eitthvað sé nefnt. Flestar rannsóknir eru unnar að frumkvæði 
RSV en oftast með fjárstuðningi opinberra aðila eða samtaka 
vinnumarkaðarins. 

Þau erlendu samstarfsverkefni sem RSV hefur tekið þátt í snúa 
að mestu að bættri fræðslu og rekstri. RSV stýrir fjölþjóðlegu 
verkefni sem miðar því að þróa kennslumódel fyrir starfsþjálfa 
í ferðaþjónustufyrirtækjum og ber heitið TTRAIN (Tourism 
Training the Trainers). Verkefnið hófst 2015 og lýkur 2017. Þátt-
tökulönd, auk Íslands, eru Finnland, Austurríki og Ítalía. Áður en 
þetta verkefni hófst hafði RSV stýrt sambærilegu þróunarverk-
efni fyrir starfsþjálfa í verslunum (RETRAIN). Sú námsskrá sem 
þróuð var í því verkefni nýtur vinsælda bæði hér og í erlendu 
þátttökulöndunum (meðal annars í verslunarkeðjunni TESCO). 
Bæði TTRAIN og RETRAIN rannsóknaverkefnin voru styrkt af 
Erasmus+ menntaáætlun ESB. 

Meðal annarra erlendra samstarfsverkefna má nefna ráðgjafa-
verkefni fyrir dreifbýlisverslanir ásamt stuðning við stofnun og 

rekstur verslana með á formi samvinnufélags.

Listi yfir rannsóknir á vegum RSV

• Verslun og þjónusta í Reykjavík 
 - Greining á stöðu og þróun

• Áhrif sykurskatts á verðlag og neyslu

• Íslensk netverslun 
 - Greining á stöðu og framtíðarhorfur

• Menntun starfsþjálfa í verslunum

• Ávinningur starfsnáms fyrir verslun og ferðaþjónustu

• Hagræn áhrif verslunar

• Retail in Rural Regions 
 - Exploring ways to support rural shops

• Úrbætur í starfsþjálfun verslunarfólks

• Áhrif gengis á verðlag

• Greining á hæfni starfsmanna í íslenskum 
 þjónustufyrirtækjum

• Áhrif fjölmyntavæðingar á vöruviðskipti

• Íslensk netverslun - Alþjóðleg verslun í litlu landi

2. Rannsóknir og nýsköpun

Jafnan er horft til þess að rannsóknirnar leiði til 

nýsköpunar. 
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3. Fagmenntun fyrir verslun og ferðaþjónustu

Yfir fjórðungur fólks á íslenskum vinnumarkaði starfar við 
verslun og ferðaþjónustu en lögbundin starfsmenntun nær til 
aðeins lítils hluta þessa fólks. Með sérhæfingu RSV á þessu sviði 
er komið til móts við mikla þörf fyrir aukna menntun og fag-
mennsku í þessum ört vaxandi greinum. 

RSV hefur allt frá stofnun beitt sér fyrir endurbótum í starfs-
menntun fyrir verslunarfólk. Á seinni árum hefur áhersla einnig 
verið lögð á aukin gæði í menntun starfsmanna í ferðaþjón-
ustu. Verkefni RSV á sviði starfsmenntunar beinst annars vegar 
að greiningu á síbreytilegum þörfum fyrir menntun í verslun 
og ferðaþjónustu og hins vegar þróun á námi sem fullnægir 
menntakröfum starfsmanna og fyrirtækja. 

Hér eru dæmi af mennta- og þróunarverkefnum sem RSV 

hefur unnið að á undanförnum árum: 

Starfsþjálfanám fyrir verslanir
RETRAIN er nafn á evrópsku samstarfsverkefni sem RSV stjórn-
aði og lauk árið 2015. Tilgangur þess var að sérsníða nám 
fyrir þá sem taka að sér þjálfun nýliða og annarra starfsmanna 
í verslunum. Markmiðið var að starfsþjálfunin yrði framkvæmd 
á lifandi og faglegan hátt með því að beita skapandi kennslu-
aðferðum í fullorðinsfræðslu. Aðrir þátttakendur voru TESCO 
verslunarkeðjan á Írlandi og starfsmenntamiðstöðin BEST í 
Austurríki.

Háskólinn á Bifröst hefur hafið kennslu í náminu hér á landi og 
sérsníður það að þörfum einstakra verslunarkeðja. TESCO ákvað 
að nota kennslumódelið við þjálfun innanhúss leiðbeinenda í 
verslunum sem sérhæfa sig í ferskum matvörum.

Starfsþjálfanám fyrir ferðaþjónustu
TETRAIN er beint framhald RETRAIN verkefnisins sem lýst er hér 
að framan. Í stað þess að móta námsskrá fyrir starfsþjálfa í versl-
un er tilgangurinn að móta ítarlega námsskrá fyrir starfsþjálfa í 
fyrirtækjum innan ferðaþjónustu. Fjöldi íslenskra ferðaþjónustu-
fyrirtækja hefur þegar tekið þátt í tilraunakennslu, sem er liður 
í mótun námsskrárinnar. Stærstu íslensku ferðaþjónustufyrir-
tækin munu að öllum líkindum innleiða námið og taka upp sem 
reglulega kennslu. 

RSV stýrir verkefninu. Aðrir íslenskir þátttakendur eru Háskólinn á 
Bifröst og Samtök ferðaþjónustunnar. Erlendir þátttakendur eru 
frá Finnlandi, Austurríki og Ítalíu. Erasmus+ menntaáætlun ESB 
styrkir verkefnið.

Þátttakendur og kennarar í tilraunanámskeiði 

fyrir starfsþjálfa í ferðaþjónustufyrirtækjum 

(TTRAIN).

RSV hefur allt frá stofnun beitt sér fyrir endurbót-

um í starfsmenntun fyrir verslunarfólk.
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RSV birtir í hverjum mánuði tilkynningar með túlkun á þróun 
í sölu og umfangi verslunar eftir vöruflokkum. Jafnframt er í 
hverjum mánuði birt tilkynning með túlkun á erlendri greiðslu-
kortaveltu hér á landi eftir útgjaldaliðum. Útgáfa þessara til-
kynninga vekja ávallt athygli jafnt hjá fyrirtækjum í greininni, 
opinberra greiningaraðila sem og fjölmiðla.

Auk þess að gefa reglulega út tilkynningar og skýrslur með 
niðurstöðum rannsókna er árlega gefin út Árbók verslunar-
innar, Árbók bílgreina og skýrsla með spá og umfjöllun um 
jólaverslunina.

RSV gefur út árlega eftirfarin upplýsingarit:

Árbók verslunarinnar
Árbók verslunarinnar sem gefin var út 2016 var tíunda árbókin 
í röð sem RSV gefur út  með stuðningi Kaupmannasamtaka Ís-
lands. Árbókin gefur mynd af stöðu verslunar og þróun undan-
gengin ár. Þannig hafa lýsingar árbókarinnar á síðasta áratug 
ýmist sýnt umtalsverðan vöxt, fyrir hrun bankakerfisins, krapp-
an samdrátt í kjölfar hrunsins og aftur hraðan vöxt. Árbókin 
skiptist í nokkra hluta. 

Fyrsti hlutinn fjallar um ytri skilyrði verslunar eins og þróun 
kaupmáttar, einkaneyslu og aðra þætti sem stjórna kaupgetu 
og kaupvilja almennings. Þá er fjallað um veltu mismunandi 

tegunda verslunar, fjölda verslana, laun í verslun, fjölda starfandi 
og fjölmarga aðra þætti. Í árbókinni er einnig fjallað er um net-
verslun, ferðamannaverslun og verslun eftir landssvæðum, svo 
eitthvað sé nefnt.

4. Útgáfa og greining hagtalna

Árbók verslunarinnar sem gefin var út 2016 var 

tíunda árbókin í röð sem RSV gefur út

Árbók bílgreina
Árbók bílgreina er byggð upp á svipaðan hátt og Árbók verslun-
arinnar. Þar er lýst vexti og viðgangi í sölu og verðlagi bíla. Auk 
þess sem fjallað er um ýmsa gjaldtöku sem snerta rekstur bíla, 
ýmsa þætti sem varðandi umferðaröryggi. Fjölda starfsmanna í 
bílgreinum, laun o.fl. Árbók bílgreina er gefin út í samvinnu við 
Bílgreinasambandið.

Spá um jólaverslun
Í nóvember á hverju ári gefur RSV út rit sem lýsir horfum í jóla-
verslun. Byggt er á þróun verslunar það sem af er ári, þróun 
kaupmáttar, einkaneyslu, greiðslukortaveltu, væntingum neyt-
enda og öðrum áhrifaþáttum. Þannig er spáð fyrir um veltu 
jólaverslunarinnar og fjallað um einkenni hennar.
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5. Áskoranir framundan

Rannsóknir og nýsköpun
Áskoranir RSV felast í því að stuðla að enn frekari nýsköpun í 
verslun og ferðaþjónustu. Við teljum mikilvægt að byggja 
áfram á sérhæfingu okkar á sviði tölfræði, gagnavinnslu og 
rannsókna. Framtíðaráform okkar felast annars vegar í því að 
hagnýta enn betur þá gagnagrunna sem RSV hefur byggt 
upp síðastliðinn áratug og byggja við þá ný gögn sem nýtast 
fyrirtækjum í verslun og ferðaþjónustu. Hinn áhersluþáttur 
starfseminnar lýtur að því að brúa bilið milli mismunandi 
fræðasviða sem snerta verslun og ferðaþjónustu og nálgast 
viðfangsefnin út frá fleiri en einu sjónarhorni. Grunnþættir í 
verslunarrannsóknum snúast um vöruflæði og neytendavið-
mót. Þar getur verið um að ræða rannsóknir sem snerta hag-
fræði, neysluhegðun, rekstrarfræði, menntun, mannauðsmál, 
flutningafræði, umhverfistækni, upplýsingatækni. Til að rann-
sóknirnar skili árangri er jafnframt mikilvægt að miðla niður-

stöðum á sem skilvirkastan hátt.  

Hagtölugreining og gagnagrunnar
Á meira en áratug hefur RSV safnað miklu gagnamagni um 
þróun íslenskrar verslunar í hverjum mánuði. Gögnin eru sett 
fram á aðgengilegu og opnu formi á vef setursins fyrir grein-
ingaraðila. Þar er fyrst og fremst um að ræða veltuvísitölu 
verslana eftir tímabilum og tegundum verslana. Enn fremur er-
lend kortavelta eftir útgjaldaliðum. Auk þessa hefur RSV þróað 
gagnagrunnskerfi sem nýtist við móttöku og úrvinnslu stórra 
gagnasafna.  Þannig ræður grunnurinn við fjölmargar gerðir af 
samanburði á sölutölum á vörum og þjónustu eftir tegundum, 
tímabilum og markaðssvæðum. Sem dæmi mætti nota grunn- Hitakort sem sýnir dreifingu ferðamanna eftir landssvæðum

Framtíðaráform okkar felast annars vegar í því 

að hagnýta enn betur þá gagnagrunna sem RSV 

hefur byggt upp síðastliðinn áratug og byggja við 

þá ný gögn sem nýtast fyrirtækjum í verslun og 

ferðaþjónustu.

Hinn áhersluþáttur starfseminnar lýtur að því að 

brúa bilið milli mismunandi fræðasviða sem snerta 

verslun og ferðaþjónustu og nálgast viðfangsefnin 

út frá fleiri en einu sjónarhorni.

inn til að bera reglulega saman sölu á drykkjarvöru annars vegar 
eftir tegund drykkja og framleiðenda og hins vegar eftir mark-
aðssvæðum eins og dagvöruverslunum, veitingastöðum o.s.frv.

RSV birtir svokallað hitakort sem sýnir dreifingu ferðamanna 
eftir landshlutum með aðstoð gagna úr upplýsingakerfum fjar-
skiptafyrirtækja, þar sem stöðugt er hægt að sækja upplýsingar 
um fjölda erlendra snjallsíma á hverju svæði. Útbúið hefur verið 
gagnvirkt hitakort af landinu sem birt er á veflægu sniði. 

Áherslur framundan felast í að þróa mælaborð sem inniheldur 
safn gagnabanka með ferskum upplýsingum sem reglulega eru 
uppfærðar og sýna stöðugt þróun í neyslu og neytendahegðun 
bæði í verslun og ferðaþjónustu.  Þannig verði bætt við það 
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hefur áratuga reynslu af þróun starfsmenntunar í þessum 
greinum og telur mikla áskorun felast í áframhaldandi þróun 
sem skilar ekki aðeins hæfileikaríkara og ánægðara starfsfólki, 
heldur líka hagræði og ávinning fyrir eigendur og ánægðari 
viðskiptavini.

Á heildina litið leiða auknar rannsóknir, nýsköpun og starfsþró-
un til meiri fagmennsku og þar með betri ímyndar og jákvæð-
ara viðhorfs til atvinnugreinanna tveggja. 

RANNSÓKNASETUR
VERSLUNARINNAR

www.rsv.is

Áherslur framundan felast í að þróa mælaborð 

sem inniheldur safn gagnabanka með ferskum 

upplýsingum sem reglulega eru uppfærðar og 

sýna stöðugt þróun í neyslu og neytendahegðun 

bæði í verslun og ferðaþjónustu. 

Ýmislegt bendir til þess að samræma þurfi starf 

þessara aðila og koma þeim í einn sameiginlegan 

farveg þannig að bæði starfsfólki og stjórnendum 

reynist auðveldara að fá heildarmynd af framboði 

og þeim kostum sem í stöðunni eru.

safn sem hefur verið byggt upp undanfarinn áratug og kross-
keyra við eigin gögn og önnur sem aðgengileg eru hjá öðrum 
greiningaraðilum. 

Vonir standa til að hægt verði að koma á laggirnar gagnvirku 
upplýsingakerfi þar sem hægt er að sjá greiðslukortaveltu 
erlendra ferðamanna eftir bæði útgjaldaliðum og þjóðerni 
á hverjum tíma. Slíkt kerfi yrði til mikilla hagsbóta fyrir aðila í 
ferðaþjónustu sem gætu þannig gert auðveldar markaðs-
greiningar og stýrt markaðsstarfi sínu á hnitmiðaðri hátt en 
hingað til.

Mannauður og starfsmenntun
Margir aðilar hafa lagst á árar undangengin ár til að efla starfs-
menntun fyrir verslun og ferðaþjónustu.  Bæði samtök vinnu-
veitenda í verslun og ferðaþjónustu svo og samtök launþega, 
sem hafa unnið sameiginlega að uppbyggingu í samstarfi við 
stjórnvöld og fræðsluaðila.  

Ýmislegt bendir til þess að samræma þurfi starf þessara aðila 
og koma þeim í einn sameiginlegan farveg þannig að bæði 
starfsfólki og stjórnendum reynist auðveldara að fá heildar-
mynd af framboði og þeim kostum sem í stöðunni eru.  RSV 
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