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Hvers vegna að skrifa bók um verslunarstjórnun? 

“If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and 

I will still each have one apple…but if you have an idea and I have an idea and we 

exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” 

- George Bernard Shaw 

 

Bókin er tilraunarverkefni í samvinnu við Háskólann á Bifröst og skrifuð með það að 

leiðarljósi að aðstoða nýja verslunarstjóra, sem og starfsmenn, sem hafa áhuga á að auka 

þekkingu sína á sviði verslunar og þjónustu. Bókin getur einnig verið fróðleg þeim sem hafa 

unnið við verslunarstjórnun til lengri tíma.  

Breytingar í verslunar- og þjónustustörfum eru örari en nokkru sinni fyrr og þegar 

glundroðinn er sem mestur er mikil hætta á að ákveðin lykilatriði gleymist, hvort sem það er 

út af samkeppni, breytingum í starfsmannahaldi, vöruvali eða vegna anna. Það er einmitt þá 

sem krafan á færni, þekkingu og getu til að taka skjótar ákvarðanir og fylgja þeim eftir er sem 

mest. Í þessari bók langar mig að deila með ykkur þeirri reynslu sem ég hef aflað mér í starfi 

og námi í gegnum árin, ásamt því sem ég hef lært af öðrum verslunarstjórum í gegnum 

tíðina.  

Eitt besta ráð sem ég get gefið er: „Notaðu hvert tækifæri til að læra af öðrum og notaðu svo 

það sem þér finnst virka best fyrir þig, starfsfólkið þitt og verslunina.‟ Það sama á við um 

hvernig best er að nota þessa bók. Notaðu það sem þér finnst virka fyrir þig. Þær 

ráðleggingar og skoðanir sem ég deili með þér eru ekki meitlaðar í stein og skal taka þeim 

sem leiðbeiningum. Notaðu þær til að búa til þínar eigin aðferðir og hugmyndir um 

verslunarstjórnun. Ég hvet þig einnig til að afla þér upplýsinga annars staðar frá, hvernig 

aðrir gera hlutina, ekki finna upp nýjar aðferðir ef einhver er nú þegar búinn að því fyrir þig. 

Ef þú finnur svo betri aðferð út frá því sem þú lærir, ekki vera hrædd/ur við að deila henni 

með öðrum. Því meira sem þú deilir þekkingu þinni eru meiri líkur á að þú fáir þekkingu 

annarra að launum. 
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Höfundur 

Ég hef starfað í yfir 15 ár við verslunarstörf og öryggismál. Er með diplóma í 

Verslunarstjórnun frá Bifröst, nám sem vert er að mæla með fyrir alla sem starfa í og hafa 

áhuga á verslun. Einnig hef ég reynslu af sölu sem sölufulltrúi og með 4 ára reynslu af 

innkaupum og birgðastjórnun sem innkaupafulltrúi hjá ÁTVR. Einnig er ég með starfsleyfi til 

að annast öryggisþjónustu í atvinnukynni, sbr. Lög nr. 58/1997 um öryggisþjónustu og 

reglugerð um öryggisþjónustu nr.340/1997. Og hef starfað á því sviði bæði sjálfstætt og sinnt  

öryggisstörfum hjá erlendu sendiráði á Íslandi. 

Hér að neðan eru talin upp nokkur þeirra fyrirtækja sem ég hef starfað hjá í 

verslunarbransanum: 

 Bónus - Verslunarstjóri/ Aðst.v.stjóri/ Almenn verslunarstörf 

 Hagkaup - Almenn verslunarstörf 

 Krónan - Verslunarstjóri 

 Matfugl - Sölufulltrúi Matfugls fyrir Bónus og Krónuna 

 ÁTVR - Innkaupafulltrúi 

 S4S – Verslunarstjóri, Ecco 
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Verslunarstjóri 

”Leiðtogahæfileikar eru listin að fá einhvern annan til að gera eitthvað 

sem þú vilt vegna þess að hann vill það.” 

-Dwight Eisenhower 

 

Tvö af megin markmiðum stjórnenda er að vinna að skilvirkni og árangri í starfi með því að 

gæta að rétt sé unnið að réttum verkefnum. Það er því okkar starf að samræma og hafa 

umsjón með störfum annarra svo að verkum þeirra sé skilað á skilvirkan og árangursríkan 

hátt. Verslunarstjóri þarft að sýna fordæmi, vera skipulagður og leggja skýrar línur ásamt því 

að fylgja þeim eftir svo að markmiðin náist. Hann þarf að geta hoppað á milli þess að vera 

leiðtogi sem vinnur með starfsfólki og leiðir það áfram og að vera stjórnandi sem skipar fyrir, 

fer með virkt eftirlit, leiðréttir og agar starfólk.  

Verslunarrekstur er eitt af skemmtilegustu viðfangsefnum sem hægt er að takast á við. Það 

er alltaf eitthvað nýtt að gerast, breytingar eru örar og maður kynnist mörgu áhugaverðu 

fólki. Það eitt að vita hvernig á að stjórna verslun er mikil færni útaf fyrir sig, færni sem þú 

getur notað til að framfleyta þér áfram í hvaða stjórnunarhlutverki sem er. Fyrir marga reynist 

stjórnunarhlutverkið erfitt og í raun algjör martröð. Við þau sem upplifa stjórnunarhlutverkið á 

þann hátt vil ég segja: Ekki örvænta. Taktu þér tíma til að læra hlutverkið. Það er enginn 

fæddur verslunarstjórnandi. Þú þarft að setja þér markmið og taka stefnu í þá átt sem þig 

langar að fara. Það getur verið að sumir hafi meiri reynslu úr lífinu eða hafi sótt nám sem 

gefur þeim forskot, en það þýðir bara að þú þarft að setja þér markmið og ákveða að takast 

á við það. Að þú sért tilbúinn að læra af mistökum og vinna að því að endurtaka ekki sömu 

mistökin, frekar að gera ný mistök til að læra af. Þú þarft að geta tekið ábyrgð á eigin 

þekkingu og sýna frumkvæði við að afla hennar, ásamt því að deila þekkingu þinni til 

samstarfsfólks.  

Ekki óttast að spyrja aðra hvernig þau geri ákveðna hluti eða hvernig þau takist á við erfið 

mál. Færni til að stjórna er ekki meðfædd, hún er búin til af okkur sjálfum. Við það eitt að 

taka upp þessa bók ert þú að sýna að þú hafir áhuga á að auka þekkingu og færni þína sem 

verslunarstjóri, að þú hafir áhuga á að efla starfsánægju þína og starfsmanna þinna og að þú 

hafir áhuga á að auka framleiðni í fyrirtækinu þínu. 



Hjörtur Hjartarson / Verslunarstjórnun /  

 

 

12 

©Hjörtur Hjartarson 2014 

Nokkrir punktar 

Bókin er þannig upp sett að hægt sé að nota hana sem uppflettibók og þarf því ekki að lesa 

hana frá A til Ö heldur getur viðkomandi lesið þá kafla sem höfða til hans hverju sinni.  

Hér fyrir neðan nokkrir punktar sem vert er að undirstrika og geta virkað sem góður 

undirbúningur áður en bókin er lesin, jafnt sem góð upprifjun eftir að bókin hefur verið lesin. 

Því kann að vera að sumt sé endurtekið að einhverju leyti í bókinni sjálfri. 

 

One day Alice came to a fork in the road and saw a Chashire cat in a 

tree. “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" 

she asked. "That depends a good deal on where you want to get to." 

was his response. "I don't much care where" Alice answered. "Then,” 

said the cat, “it doesn't matter which way you go.” 

-Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

Lærðu af öðrum og notaðu það sem þér 

finnst henta þér. Rifjaðu upp hvernig 

yfirmenn þú hefur haft og hvernig þér og 

öðrum starfsmönnum hafa fundist þeir hafa 

staðið sig gagnvart vinnu og starfsfólki. 

Berðu svo hugmyndir þeirra og aðferðir 

saman við þínar eigin. Myndaðu þér skoðun 

á því hvernig þér finnst að það eigi að reka 

verslun og hvernig þér finnst að halda eigi 

utan um starfsfólk.  

Talaðu við starfsfólk þitt sem samstarfsfélaga, láttu þau finna að þau skipta máli fyrir þig, 

fyrirtækið og að samvinna skipti máli. Það er mikilvægt fyrir alla verslunarstjóra að hlusta á 

starfsfólk sitt og vera meðvitaðir um hvernig því líður í vinnunni. Með því að leita eftir 

viðbrögðum starfsmanna og sýna að þú takir tillit til þeirra ertu að sýna að þér er umhugað 

um þarfir þeirra.  
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Sýndu starfsfólkinu hæfilega mikinn samhug og vertu tilbúin/n að leyfa starfsfólki að njóta 

vafans ef eitthvað kemur uppá. Ekki tala niður til starfsmanna, ekki koma fram við starfsfólk 

sem eign og sýndu þeim ekki vanvirðingu. Til lengri tíma litið leiðir þannig hegðun af sér 

óánægju, starfsfólk mun sýna minna frumkvæði, meiri starfsmannavelta verður til og mun 

það skila sér í meiri rýrnun, minni afköstum og minni framlegð. 

Hrósaðu starfsfólkinu af einlægni, t.d. þegar starfsmaður fer út fyrir skyldur sínar, sýnir 

framfarir eða einfaldlega stendur sig vel. Hrósaðu þeim svo aðrir heyri. Ef mögulegt er skaltu 

verðlauna fyrir vel unnin störf. Verðlaun þurfa ekki endilega að kosta eitthvað, t.d. getur þú 

haft starfsmann mánaðarins, sett upp nafn og jafnvel mynd af starfsmanninum ásamt 

nokkrum orðum um hvernig þessi starfsmaður hefur skarað framúr. Allt hjálpar þetta til við að 

sýna starfsfólkinu hvernig það er metið í starfi og eykur í leiðinni starfsánægju og frumkvæði. 

Þekktu vörurnar þínar vel og þá sérstaklega hvaða vörur skipta mestu máli. Vöruval er ein af 

aðalástæðunum fyrir því að viðskiptavinurinn gerir sér ferð til þín. Gakktu úr skugga um að 

þær vörur sem seljast vel séu alltaf til, að þeim sé snyrtilega upp raðað og vel aðgengilegar. 

Það sama á við um þær vörur sem skila mestri framlegð. Gefðu þér tíma til að fræða 

starfsfólk þitt um hvaða vörur eru forgangsvörur. Þetta er frábær leið til að auka þekkingu 

starfsfólks.  

Upplýstu starfsfólkið um hvað er að gerast í fyrirtækinu og deildu með þeim upplýsingum 

sem þú færð á verslunarstjórafundum. 

Vertu með skýra stefnu og verklagsreglur fyrir starfsfólk og hlustaðu á það ef það kemur með 

hugmyndir að breytingum.  

Notaðu gildi fyrirtækis þíns. Ef fyrirtækið er ekki með gildi til að fara eftir skaltu innleiða þín 

eigin gildi og jafnvel fá starfsfólkið með í að búa þau til. Með þessu læturðu vita hvaða 

væntingar þú berð til starfsfólks og þau fá tækifæri til að sýna frumkvæði. 

Ef starfsmaður gerir eitthvað sem þér líkar ekki, t.d. fer illa með vörur, mætir seint eða kemur 

illa fram við starfsfólk eða viðskiptavini, talaðu þá strax við viðkomandi. Þeim mun lengur 

sem þú dregur að tala við starfsmanninn aukast líkur á því að hann geri sér ekki grein fyrir til 

hvers sé ætlast af honum eða að hann byrjar að líta á þetta sem ásættanlega hegðun. 
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Vandaðu starfsmannavalið. Starfsfólkið þitt er ekki bara andlit verslunarinnar heldur lífæð 

hennar, því þarf að ráða fólk sem er jákvætt og þjónustuglatt. Ekki óttast að ráða manneskju 

sem er hæfari en þú á einhverjum sviðum. 

Þjálfaðu starfsfólkið þitt og fáðu gott starfsfólk til að hjálpa til. Í sumum tilfellum getur verið 

gott að velja ákveðinn starfsmann til að vera bakhjarl nýs starfsmanns fyrstu þrjá mánuðina. 

Þetta verður til þess að nýi starfsmaðurinn lærir fljótt að hafa samskipti við aðra starfsmenn, 

ásamt því að hann lærir strax til hvers er ætlast af honum í starfi. Öll verkefni verða mun 

auðveldari þegar við njótum leiðsagnar þeirra sem eru staðráðnir í að skila árangri. 

Fáðu starfsfólkið til að ganga í gegnum verslunina sem viðskiptavinir. Þetta er sennilega 

besta leiðin til að koma auga á eitthvað sem ekki er í lagi. Viðskiptavinir taka eftir drasli í 

búðinni, ryki, illa frágengnum kerrum og körfum, skítugum gluggum og speglum. Öll 

óhreinindi eða óreiða minnkar kaupgleði og líkur á því að viðskiptavinurinn komi aftur. 

Vertu virk/ur við að hvetja starfsfólkið til jákvæðni, að brosa, sýna einlægni og að ná 

augnsambandi við viðskiptavini. Það er einnig góð þumalputtaregla að kenna starfsfólki að 

koma fram við samstarfsfólk eins og viðskiptavini. Jákvætt viðhorf, hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað, laðar fram jákvæðni og hamingjusemi. 

Skipuleggðu tíma þinn. Gakktu úr skugga um að allir hlutir hafi sinn sérstaka stað. Þetta á 

líka við um skipulagið í tölvunni. Með góðu skipulagi eyðir þú minni tíma í að leita að hlutum, 

en til þess að það virki þarf að setja hlutina aftur á sinn stað eftir að þú hefur notað þá. 

Forgangsraðaðu verkefnum þínum. Ein af mikilvægustu leiðunum til að auka framleiðni og 

minnka vinnuálag er að skipuleggja og forgangsraða verkefnum. 

Persónuleg vandamál geta alltaf komið upp. Rifrildi við maka, fjárhagsleg vandamál og 

bíllinn bilaður, allt hefur þetta áhrif á hvernig þú vinnur. Reyndu að leysa persónuleg 

vandamál áður en þú mætir til vinnu og hvettu starfsfólkið til að gera það sama. Ef ekki er 

hægt að leysa vandamálin þarf að geyma þau á meðan þú vinnur. Það sama á við um 

vinnuna, ekki taka vandamál vinnunnar með þér heim. Að velta sér of mikið upp úr 

vandamálum mun einungis draga þig niður og minnka ánægju. Ef hugarfar þitt getur dregið 

þig niður þá getur rétt hugarfar veitt þér ánægju. Hugsaðu frekar jákvætt og komdu með það 

hugarfar svo aftur í vinnuna þá verður mun auðveldara að leysa erfið mál.  
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Til eru margar aðferðir sem þú getur prófað, þróað og notað til að hjálpa þér. Þú þarft ekki að 

vera snillingur til þess að finna þær, þú þarft bara að vera tilbúin að prófa mismunandi 

aðferðir og vera reiðubúin að auka þekkingu þína. Stundum eigum við það til að gleyma 

okkur og festast í þægindahringnum. Það er þá sem við stöðnum og gleymum oft að 

erfiðustu viðfangsefnin hafa oft einföldustu lausnirnar. Oft búum við til stórmál vegna þess að 

við höfum áhyggjur eða tökum vandamálin inn á okkur. Þetta á ekki bara við um áhyggjuefni 

innan fyrirtækisins, heldur líka um okkur sem persónur. Með því að virkja starfsfólk til 

þátttöku og til að sýna frumkvæði, ertu að taka mikilvæg skref til þess að auka eigin 

þekkingu og getu til að sýna frumkvæði, og með hverju skrefi sérðu fljótlega að þú ert að búa 

þér til árangursríkt forskot sem stjórnandi. 

Settu þér markmið og markaðu þér stefnu bæði í starfi og í einkalífinu. Ekki ráfa um eins og 

Lísa í Undralandi! 
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