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Abstract 

The objective of this thesis was to look at the possibility of creating and 

running a website for paragliding pilots where they could log their flights 

online. Besides being an online logbook the website is meant to be a social tool 

for paragliding pilots and thus forming a virtual community among them. The 

objective was to look at the income such a website could generate and to see if 

there was a financial basis for a company running the website. 

A survey was done amongst paragliding pilots in Iceland to find out their 

attitude to current logbooks and to see if they were willing to pay for an access 

to a website where they could log their flights. The results where then used to 

create a marketing and business strategy. 

The results from the survey leads to the conclusion that paragliding pilots are 

not prepared to pay for the service the website is meant to deliver and that the 

target group is probably not big enough to attract enough advertising revenue 

for the business plan to work. So it is proposed that the original idea of the 

website is adapted to another sport with a greater target group. 

Keywords: Paragliding, survey, business strategy, marketing strategy, virtual 

communities. 
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Útdráttur 

Svifvængjaflug er tiltölulega ný íþrótt á Íslandi þar sem flogið er um á þunnum 

nælondúk sem svífur á sömu lögmálum og flugvélavængur. Meirihluti 

svifvængjaflugmanna skráir flugtíma sína í svokallaða loggbók sem er ýmist í 

formi excel skjals eða vefsíðu. Þessu verkefni var ætlað að skoða möguleikann 

á því að hanna og reka vefsíðu sem sér um skráningu þessa tíma. Vefsíðunni er 

einnig ætlað að vera samskiptavefur fyrir svifvængjaflugmenn á 

veraldarvefnum og mynda þannig rafrænt samfélag þeirra á meðal. Marmiðið 

var að skoða þá tekjumöguleika sem eru fyrir hendi og kanna rekstrargrundvöll 

fyrirtækis sem héldi utan um slíka vefsíðu. 

Könnun var lögð fyrir svifvængjaflugmenn á Íslandi þar sem ætlunin var að 

skoða notkunn þeirra og  viðhorf til loggbóka ásamt því að kanna hvort þeir 

væru tilbúnir til að greiða fyrir aðgang að slíkri síðu. Niðurstöðurnar voru svo 

nýttar til að setja upp markaðs- og viðskiptaáætlun. 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að meirihluti svifvængjaflugmanna 

notuðu loggbækur og að mikill meirihluti þeirra voru mjög eða frekar jákvæðir 

til þess forms loggbóka sem þeir nota í dag. Það kom einnig í ljós að þeir voru 

ekki tilbúnir til að greiða fyrir þá þjónustu sem vefsíðunni var ætlað að veita. 

Þar með var ljóst að einu tekjurnar sem hægt væri að hafa af slíkri vefsíðu yrðu 

auglýsingatekjur. Erfitt reyndist að meta fjölda svifvængjaflugmanna og þar af 

leiðandi stærð markhópsins. Því var erfitt að leggja raunhæft mat á hversu 

miklar auglýsingatekjur hægt væri að vænta. Þó var ljóst að miðað við fjölda 

þeirra svifvængjaflugmanna sem notuðu núverandi vefsíður yrði erfitt að skapa 

nægilega stóran notendahóp til að afla auglýsingatekna af einhverju ráði. Því 

var niðurstaðan sú að kanna möguleikann á að því að færa grunnhugmyndina á 

bakvið vefsíðunna yfir á önnur fjölmennari áhugamál og borð við golf eða 

skotveiði. 

Lykilorð: Svifvængjaflug, könnun, viðskiptaáætlun, markaðsáætlun, rafræn 

samfélög. 



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

vii 

 

Efnisyfirlit 

INNGANGUR.................................................................................................................................................... - 1 - 

1 SVIFVÆNGJAFLUG ............................................................................................................................. - 2 - 

1.1 PARALOGS.COM .......................................................................................................................... - 3 - 

2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN ................................................................................................................... - 5 - 

2.1 NETMARKAÐSSETNING ............................................................................................................... - 5 - 

2.2 RAFRÆN SAMFÉLÖG ................................................................................................................... - 6 - 

2.3 ÆTTFLOKKAMARKAÐSFRÆÐI ..................................................................................................... - 7 - 

2.4 UMTAL ....................................................................................................................................... - 9 - 

2.5 NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKI ........................................................................................................... - 9 - 

3 RANNSÓKN .......................................................................................................................................... - 12 - 

3.1 MARKMIÐ ................................................................................................................................. - 13 - 

3.2 AÐFERÐ .................................................................................................................................... - 13 - 

3.3 HVER ER HIN RAUNVERULEGA ÞÖRF? ....................................................................................... - 15 - 

3.4 HVAÐA TEKJUMÖGULEIKAR ERU FYRIR HENDI?........................................................................ - 17 - 

3.5 STAÐA ÞÁTTTAKENDA Í ÞJÓÐFÉLAGINU OG SAMBAND ÞEIRRA Á MILLI. .................................... - 19 - 

4 MARKAÐSÁÆTLUN........................................................................................................................... - 23 - 

4.1 UMHVERFISGREINING ............................................................................................................... - 23 - 

4.2 SVÓT GREINING ....................................................................................................................... - 27 - 

4.3 SÖLURÁÐARNIR FJÓRIR ............................................................................................................ - 31 - 

4.4 SETNING MARKMIÐA ................................................................................................................ - 36 - 

4.5 RAFRÆNT SAMFÉLAG SKAPAÐ .................................................................................................. - 39 - 

5 VIÐSKIPTAÁÆTLUN ......................................................................................................................... - 40 - 

5.1 EIGNARHALD OG SKIPULAG ...................................................................................................... - 40 - 

5.2 REKSTRAR- OG FJÁRHAGSÁÆTLUN ........................................................................................... - 42 - 

6 UMRÆÐUR ........................................................................................................................................... - 49 - 

7 NIÐURSTÖÐUR ................................................................................................................................... - 50 - 

HEIMILDASKRÁ .......................................................................................................................................... - 52 - 

VIÐAUKI 1 ...................................................................................................................................................... - 56 - 

VIÐAUKI 2 ...................................................................................................................................................... - 57 - 

VIÐAUKI 3 ...................................................................................................................................................... - 58 - 

VIÐAUKI 4 ...................................................................................................................................................... - 63 - 

VIÐAUKI 5 ...................................................................................................................................................... - 64 - 

VIÐAUKI 6 ...................................................................................................................................................... - 65 - 

VIÐAUKI 7 ...................................................................................................................................................... - 66 - 

  



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

viii 

 

Myndayfirlit 

MYND 1. ÆTTFLOKKAMARKAÐSFRÆÐI ............................................................................................................... - 8 - 

MYND 2. HLUTFALL SVIFVÆNGJAFLUGMANNA SEM SKRÁ FLUG SÍN Í LOGGBÓK................................................ - 15 - 

MYND 3. HVAÐA FORM LOGGBÓKAR NOTAR ÞÚ ÞEGAR ÞÚ SKRÁIR NIÐUR FLUG ÞÍN? ........................................ - 16 - 

MYND 4. HVERSU JÁKVÆÐ/UR – NEIKVÆÐ/UR ERTU TIL NÚVERANDI FORMS LOGGBÓKAR? .............................. - 17 - 

MYND 5. HVERSU JÁKVÆÐ/UR – NEIKVÆÐ/UR ERTU TIL ÞESS AÐ GREIÐA 5.000 KR. Á ÁRI FYRIR 

AÐGANG AÐ SÍÐU SEM HELDUR UTAN UM LOGGBÓK ÞÍNA? ................................................................................ - 18 - 

MYND 6. HVERSU JÁKVÆÐ/UR – NEIKVÆÐ/UR ERTU TIL ÞESS AÐ FLUGKLÚBBURINN ÞINN EYÐI 

30.000 KR. Á ÁRI Í AÐGANG AÐ VEFSÍÐU SEM HELDUR UTAN UM LOGGBÓK ALLRA MEÐLIMA? .......................... - 19 - 

MYND 7. ALDURSDREIFING SVIFVÆNGJAFLUGMANNA Á ÍSLANDI ..................................................................... - 20 - 

MYND 8. MENNTUN SVIFVÆNGJAFLUGMANNA Á ÍSLANDI ................................................................................. - 21 - 

MYND 9. TEKJUSKIPTING SVIFVÆNGJAFLUGMANNA Á ÍSLANDI ......................................................................... - 22 - 

MYND 10. SVÓT GREINING ................................................................................................................................. - 27 - 

MYND 11. HVAR Í HEIMINUM ER BEST AÐ STUNDA VIÐSKIPTI? .......................................................................... - 28 - 

MYND 12. FERLIÐ VIÐ AÐ HEFJA NÝJAN ATVINNUREKSTUR Á ÍSLANDI .............................................................. - 29 - 

MYND 13. SÖLURÁÐARNIR FJÓRIR ..................................................................................................................... - 32 - 

MYND 14. SKIPURIT LOGS EHF. ......................................................................................................................... - 41 - 

MYND 15. NÚLLPUNKTSGREINING ..................................................................................................................... - 44 - 

MYND 16. REKSTARNIÐURSTAÐA LOGS EHF. FYRSTU ÞRJÚ STARFSÁRIN ........................................................... - 46 - 

MYND 17. ÞRÓUN Á HANDBÆRU FÉ LOGS EHF. .................................................................................................. - 47 - 

MYND 18. NÆMNIGREINING Á REKSTRI LOGS EHF. ............................................................................................ - 48 - 

 

Töfluyfirlit 

TAFLA 1. EIGNARHALD LOGS EHF. .................................................................................................................... - 42 - 

TAFLA 2. STOFNKOSTNAÐUR LOGS EHF. ............................................................................................................ - 43 - 

 

 



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

- 1 - 

 

Inngangur 

Svifvængjaflug er tiltölulega ný íþrótt á Íslandi með fáa en þó sífellt fjölgandi 

iðkendur. Svifvængur er þunnur nælondúkur sem fær lögun sína aðeins frá 

loftinu og svífur á sömu lögmálum og venjulegur flugvélavængur. Tekið er á 

loft með því að hlaupa niður aflíðandi brekku á móti vindi. Þegar nægilegum 

hraða er náð hefst vængurinn á flug og ber flugmanninn á loft. 

Svifvængjaflugmenn nýta sér svokallaðar loggbækur líkt og atvinnuflugmenn 

til að skrá alla flogna tíma, þetta er gert til að fylgjast með ferli flugmanna og 

segir til um reynslu þeirra. Í dag er þetta gert með Excel skjölum og einföldum 

vefsíðum sem bjóða upp á litla sem enga aðra þjónustu. Það er mat höfundar að 

þarna sé tækifæri til að skapa vefsíðu sem ætlað er að bæta þessa þjónustu til 

muna og nýta þann notendahóp sem um hana skapast til að afla tekna. 

Þessu verkefni er ætlað að skoða rekstrargrundvöll slíkrar vefsíðu ásamt því að 

skoða neytendahópinn út frá rafrænum samfélögum og skoða þau tækifæri sem 

liggja í slíkri markaðssetningu. Með tilliti til þeirra markmiða sem hér eru sett 

fram verða lagðar fram tvær rannsóknarspurningar sem hljóða svo. 

1. Hvernig má afla tekna af vefsíðu fyrir svifvængjaflugmenn? 

2. Hvernig er hægt að skapa rafrænt samfélag um nýja vefsíðu fyrir 

svifvængjaflugmenn á Íslandi og nýta það til aukinnar 

markaðssetningar og nýsköpunar? 

Verkefnið byrjar á að lýsa sögu svifvængjaflugs og stöðu þess í dag. 

Vefsíðunni er síðan lýst og farið yfir hvernig hugmyndin kom til. Fræðilegur 

kafli kemur þar á eftir þar sem helstu hugtök eru kynnt, þó verða þau hugtök 

sem koma fram í markaðs- og viðskiptaáætluninni kynnt fræðilega í þeim 

köflum. Könnun verður gerð meðal svifvængjaflugmanna til að komast að því 

hvort að raunveruleg þörf sé til staðar, finna út hvaða tekjumöguleikar eru fyrir 

hendi ásamt því að kanna stöðu svifvængjaflugmanna í þjóðfélaginu.  Í 

markaðsáætluninni verður svo meðal annars gerð umhverfis- og SVÓT 

greining. Viðskiptaáætlun verður sett fram þar sem rekstrargrundvöllurinn 

verður kannaður og að lokum verða niðurstöður kynntar og ræddar.  
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1 Svifvængjaflug 

„Gliders, sailplanes, they are wonderful flying machines. It's the closest you 

can come to being a bird.“ 

-Neil Armstrong 

Svifvængur er einfaldur nælondúkur sem er saumaður saman á þann hátt að 

hann myndar lyftikraft þegar vindur blæs um hann en þá verka sömu kraftar og 

á venjulegan flugvélavæng. Úr vængnum hangir flugmaður í sterkum Kevlar 

línum en þær notar hann einnig til að stýra vængnum. Með handföngum og 

þyngd sinni breytir hann lögun aftari hluta vængsins og hefur þannig stjórn á 

honum. Tekið er á loft frá fjallshlíðum þar sem létt gola blæs upp hlíðina. 

Flugmaðurinn kemur sér fyrir og notar goluna til að lyfta vængnum upp yfir 

sig, hleypur svo af stað niður hlíðina þar til að nægur hraði hefur náðst til að 

vængurinn myndi lyftikraft og tekst þannig á loft (Fisfélag Reykjavíkur, 2009-a).  

Allt frá því að maðurinn uppgötvaði ritmálið hafa sögur verið skrifaðar um flug 

og flugkappa. Fyrstu raunhæfu sögusagnirnar um fljúgandi menn koma frá 

Kína, Tíbet og Japan en þar er talað um flugdreka nógu stóra til að bera fólk. 

Menn á borð við Leonardo Da Vinci, Otto Lilienthal og Wright bræðurna hafa 

greitt leiðina fyrir flugmenn dagsins í dag með hugviti sínu og ástríðu. 

"For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned 

skywards, for there you have been and there you will long to return." 

-Leonardo Da Vinci 

Fyrsta hlutverkið sem fallhlífin hafði annað en að svífa beina leið niður til 

jarðar var í heimsstyrjöldinni fyrri þegar menn voru dregnir á loft aftan í 

kafbátum til að kanna sjóndeildarhringinn. Sögur herma að þær hugrökku sálir 

sem höfðu þetta hlutverk hafi notið þessa mjög nema í þeim 

undantekningartilfellum þegar hætta var of nálægt og ekki náðist að draga þá 

inn áður en kafbáturinn þurfti að kafa. Á millistríðsárunum og eftir seinni 

heimsstyrjöldina þróuðu menn þetta flug áfram í Þýskalandi og Hollandi og 

voru þá dregnir á landi í toglínum sér til dægrastyttingar. Eftir seinni 

heimsstyrjöldina voru þúsundir flugvalla yfirgefnir um alla Evrópu og 
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Bandaríkin og því dafnaði áhugamálið. Fyrsta byltingin varð þegar hinn 

svokallaði Paracommander kom fram á sjónarsviðið á seinni hluta sjötta 

áratugarins. Lögun vængsins gerði það að verkum að hann sveif heila 2,5 metra 

lárétt á hvern metra sem hann féll lóðrétt. Þetta ásamt því að láta betur að stjórn 

varð til þess að öryggi jókst til muna og ferðamenn fóru að fljúga yfir strendur 

helstu ferðamannaparadísa Evrópu og Bandaríkjanna. Á næstu árum þróaðist 

vængurinn stöðugt með hjálp bæði einstaklinga og stofnanna. Bandaríska 

geimferðastofnunin Nasa átti þannig þátt í því með þróun sinni á svifvæng fyrir 

endurkomu geimskipa. Það var svo árið 1978 sem þrír Frakkar hófu sig á flug 

með því að hlaupa niður aflíðandi brekku í frönsku Ölpunum. Það leið ekki á 

löngu þar til skræpóttir vængir sáust fljúgandi þvert yfir alla Alpana en þeir eru 

enn í dag taldir vera Mekka svifvængjaflugs (Pagen, 2001, bls 5-7). 

Svifvængflug er í dag vel skipulögð íþrótt með klúbbum, félögum og 

samtökum víðs vegar um heiminn. Landssamtök svifvængjaflugmanna starfa í 

flestum löndum og halda utan um reglugerðir, þjálfun og öryggisstaðla. 

Alþjóðasvifvængjasamtökin eða CIVL kemur saman einu sinni á ári og setur 

reglur fyrir alþjóðleg mót, heimsmet og öryggisstaðla (Pagen, 2001, bls 5). 

Á Íslandi eru um það bil 35 virkir svifvængjaflugmenn. Þeim fjölgar þó ört og 

sem dæmi voru tvö námskeið haldin sumarið 2009 þar sem tíu til fimmtán 

einstaklingar hófu sig til flugs (Bishop, T. W., munnleg heimild, 17. mars). 

Kennsla fer fram í gegnum Fisfélag Reykjavíkur sem er félag áhugamanna um 

létt flugför á borð við svifdreka, svifvængi og vélknúin fis. Félagið var stofnað 

árið 1978 og hét þá Svifdrekafélag Reykjavíkur. Í kringum aldamótin 2000 

fóru menn að stunda svifvængjaflug í meira mæli á Íslandi og árið 2002 var 

nafninu breytt í Fisfélag Reykjavíkur (Fisfélag Reykjavíkur, 2009-b).  

1.1 Paralogs.com 

Sumarið 2009 hóf skýrsluhöfundur að leggja stund á svifvængjaflug í gegnum 

Fisfélag Reykjavíkur. Það kom fljótlega í ljós að þeir sem stunduðu svifvængjaflug 

virtust vera samstilltur hópur með svipuð áhugamál og svipaða lífshætti. Það var mat 

skýrsluhöfundar að þetta fólk myndaði óhefðbundinn en þéttan markhóp sem 

auðvelt yrði að ná til. Því fór skýrsluhöfundur að velta því fyrir sér hvers konar 
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þjónustu þessi hópur þarfnaðist og hvernig best væri að ná til hans. Lausnin kom 

fljótlega eftir að skýrsluhöfundur byrjaði að fljúga þegar allir flognir  tímar voru 

skráðir í svokallaða loggbók (sjá viðauka 1). 

Loggbækur eru mikilvægar öllum flugmönnum til að skrá hvert flug og halda 

þannig skrá yfir reynslu þeirra og getu. Flugklúbbar og kennarar um allan heim fara 

fram á að fá að sjá þessa bók áður en þeir fljúga með nýja flugmenn á nýjum stað. Í 

dag eru flestir flognir tímar á norðurlöndum skráðir í Excel skjöl eða á frekar 

einföldum vefsíðum sem bjóða upp á litla aðra þjónustu (Bishop, T. W., munnleg 

heimild, 17. Mars). 

Paralogs.com er vefsíða sem ætlað er að halda utan um þessa skráningu ásamt því að 

vera samskiptasíða og bjóða upp á ýmsa aðra þjónustu fyrir svifvængjaflugmenn. 

Henni er ætlað að verða heimili svifvængjaflugmanna á vefnum. Þar skrá þeir sig 

inn líkt og gert er á samskiptasíðunni Facebook í dag. Þeir halda sína síðu þar sem 

þeir geta sett inn upplýsingar, myndir og ýmislegt annað. Allir flugtímar verða 

skráðir inn á notendavænt kort líkt og Google Earth býður upp á. Hægt verður að 

skrá flugklúbba á síðuna sem verður þá heimasíða klúbbsins á netinu, þar verður 

hægt að skipuleggja hópflug og aðra viðburði, halda skrá yfir klúbbfélaga og annað 

sem tengist rekstri klúbbsins. Vefsíðan heldur svo utan um öll flug sem skráð eru. 

Hægt verður að skoða kort af heiminum sem sýnir þér þín flug, öll flug klúbbsins 

þíns og öll flug sem skráð eru inn á vefsíðuna. Þetta gerir flugmönnum sem ætla sér 

að finna nýja flugstaði kleift að leita á vefnum á auðveldan og þægilega hátt. Þar að 

auki verður á síðunni söluvefur sem gerir flugmönnum kleift að selja og kaupa 

útbúnað. Ætli menn að kaupa væng sem dæmi, setja þeir þyngd sína og flugreynslu 

inn í leitarvél sem skilar svo öllum notuðum vængjum sem passa við leitarskilyrðin 

og eru til sölu. Þar að auki koma auglýsingar fyrir nýja vængi sem gætu hentað 

flugmanninum. Ætlunin er að skoða þrjá tekjumöguleika. Sá fyrsti er að hafa tekjur 

frá klúbbum sem þurfa að kaupa sér aðgang að síðunni. Annar er að kanna 

möguleikann á að rukka notendur sjálfa fyrir aðgang að síðunni og sá þriðji er að 

selja auglýsingar á vefsíðunni. Markmiðið er að síðan verði það mikilvæg fyrir 

svifvængjaflugmenn að allir virkir flugmenn þekki hana og að hún verði sett inn í 

kennsluáætlun námskeiða sem nýir flugmenn sitja. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilega hluta þessa verkefnis er farið yfir helstu hugtökin sem notuð eru og 

þau útskýrð. Þau hugtök sem þar eru kynnt eru netmarkaðssetning, rafræn 

samfélög, ættflokkamarkaðsfræði, umtal og nýsköpunarfyrirtæki. Þau hugtök 

sem koma fram í markaðsáætluninni og viðskiptaáætluninni verða kynnt 

fræðilega í viðeigandi köflum. 

2.1 Netmarkaðssetning 

Markaðssetning sem slík hefur tekið stakkaskiptum á síðasta áratug. Bylting er 

að eiga sér stað með stöðugri þróun á veraldarvefnum og með notkun 

snjallsíma. Veraldarvefurinn er sá miðill sem er að breyta markaðsstarfi hvað 

mest í dag og er mikill meirihluti fyrirtækja komin með vefsíður og eyða þau 

sífellt meiri tíma og peningum í netmarkaðssetningu. Netmarkaðssetning (E-

marketing) vísar til allrar markaðssetningar sem fram fer á veraldarvefnum. Þar 

getur verið um að ræða beinar auglýsingar frá fyrirtækjum til viðskiptavina eða 

vettvang þar sem fyrirtæki og viðskiptavinir geta átt gagnkvæm samskipti. Sem 

gagnkvæmt samskiptatæki er veraldarvefurinn öflugt tól í vopnabúri 

markaðsfræðinga og getur hjálpað þeim að laga vöru sína eða þjónustu betur að 

neytendum, koma henni á framfæri og á endanum að selja hana. Helsti kostur 

netmarkaðssetningar, auk gagnkvæmra samskipta, er að hægt er að mæla með 

mun nákvæmari hætti allar markaðsaðgerðir og sjá þannig hversu mikil áhrif 

markaðsstarfið hefur á gengi fyrirtækja (Belch og Belch, 2007, bls. 20-21). 

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að nota netmarkaðssetningu með annarri 

hefðbundinni markaðssetningu. Margir neytendur notast við hina ýmsu miðla 

til að meta kosti og galla vöru eða þjónustu. Þannig geta þeir séð auglýsingu í 

sjónvarpinu sem vekur áhuga og fær þá til að nýta veraldarvefinn til að leita sér 

aukinna upplýsinga en fara svo að lokum á staðinn til að versla. Því er líklegt 

að blanda af netmarkaðssetning ásamt öðrum aðferðum nái best til neytenda og 

viðskiptavina (Belch og Belch, 2007, bls. 21). 
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2.2 Rafræn samfélög 

Samfélag er skilgreint sem bandalag einstaklinga eða lítilla hópa sem koma 

saman og finna til gagnkvæmrar ábyrgðar. Það er skipað af einstaklingum þess 

og sambandi þeirra á meðal og vísar til samhugar eða samkenndar hvort sem 

um er að ræða samfélag innan bæjarfélaga, hverfa, starfsvettvangs eða 

samfélag um áhugamál og vörumerki. Í gegnum samfélög deilir fólk 

vitsmunalegum, tilfinningalegum og efnislegum þáttum lífs síns og hefur 

þannig áhrif á einstaklinginn sem neytanda (McAlexander, Schouten og 

Koenig, 2002, bls. 38).  

Í upphafi var veraldarvefurinn nýttur sem vettvangur samskipta fyrir 

rannsakendur. Þar myndaðist samfélag þar sem að rannsakendur skiptust á 

skoðunum og deildu niðurstöðum rannsókna. Því má segja að veraldarvefurinn 

hafi frá upphafi verið kjörinn vettvangur fyrir samfélög og þróun þeirra. 

Margvísleg samfélög sem til voru fyrir tíma veraldarvefsins fundu þar  

vettvang sem hjálpaði þeim að stækka og dafna. Þar að auki mynduðust ný 

samfélög sem byggðust á ýmis konar áhugamálum og félagslegum tengslum. 

Veraldarvefurinn gefur fólki tækifæri til að hafa samskipti óháð tíma eða 

staðsetningu og hefur þannig bylt öllum félagslegum samskiptum og 

samfélögum (Kannan, Chang og Whinston, 2000, bls. 415)(Kozinets, 1999, 

bls. 253). 

Rafræn samfélög (e. Virtual community) eru félagslegir hópar sem myndast á 

veraldarvefnum þegar nægilega margir einstaklingar halda uppi opinberum 

samskiptum nægilega lengi til að mynda vef persónulegra samskipta á 

veraldarvefnum (Rheingold, 1993, bls. xx). 

Rafræn samfélög taka á sig ýmsar myndir allt frá einföldum spjallsíðum yfir í 

gríðarflókna hlutverkaleiki og sýndarveruleika á borð við Second Life 

(Spaulding, 2010, bls. 38). Samfélögin snúast oft um sameiginleg áhugamál 

eins og kvikmyndir, íþróttir, bíla, mat, tölvur og margt fleira. Fólk er í sífellt 

auknum mæli farið að nýta sér veraldarvefinn og rafræn samfélög til að kynna 

sér vörur og þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á. Því eru rafræn samfélög og 
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veraldarvefurinn sífellt mikilvægari markaðsfólki sem vill hafa áhrif á 

neytendur og skapa umtal um vörur sínar (Kozinets, 2002, bls. 61-62). 

Hægt er að skipta rafrænum samfélögum í fjóra flokka. Þau geta verið 

viðskiptamiðuð, áhugamiðuð, fantasíumiðuð eða sambandsmiðuð en þó geta 

ákveðin samfélög fallið undir fleiri en einn flokk. Viðskiptamiðuð samfélög 

einblína á viðskipti og samskiptum tengdum þeim og því er traust á milli 

einstaklinga mikilvægt innan samfélagsins. Samskipti fara fram í formi 

viðskipta eða til að miðla upplýsingum um vöru eða þjónustu sem boðið er upp 

á. Gott dæmi um viðskiptamiðað samfélag er rafræni markaðurinn ebay.com. 

Áhugamiðuð samfélög myndast um ákveðið áhugamál eða viðfangsefni þar 

sem einstaklingar geta komið saman og rætt um áhugamál sín. Á vefsíðum á 

borð við paraglidingforum.com nýta einstaklingar sér spjallborð til að skiptast 

á skoðunum og ráðleggingum. Þar geta komið fram miklar upplýsingar og 

lífleg samskipti fara fram um áhugamálið. Fantasíumiðuð samfélög eru 

samfélög þar sem fólk skapar sér nýjar persónur, nýja heima og ný hlutverk. 

Traust er ekki jafn mikilvægt í fantasíumiðuðum samfélögum þar sem 

persónulegar upplýsingar þurfa ekki að vera réttar. Þó geta fantasíusamfélög 

oft haft mikil áhrif út fyrir veraldarvefinn þar sem raunveruleg viðskipti og 

raunveruleg samskipti geta átt sér stað innan þessara samfélaga. Dæmi um slík 

samfélög eru World of Warcraft leikirnir og secondlife.com. Sambandsmiðuð 

samfélög endurspegla oft raunveruleg sambönd á borð við vinnusambönd og 

fjölskyldutengsl á veraldarvefnum. Þar að auki geta ný sambönd myndast hjá 

fólki sem annars hefði aldrei kynnst. Fólk sem tekur þátt í þessum samfélögum 

verður að vera viss um að þær upplýsingar sem það birtir verði ekki notaðar 

annars staðar. Bestu dæmin um slík samfélög eru vefsíðurnar facebook.com og 

myspace.com (Kannan o.fl., 2000, bls. 416-417) (Spaulding, 2010, bls. 40). 

2.3 Ættflokkamarkaðsfræði 

Hin hefðbundna leið miðaðrar markaðssetningar er að markaðshluta, 

markaðsmiða og að lokum staðfæra vöru eða þjónustu. Þá er markaðurinn 

hlutaður niður eftir lýðfræðilegum, sálfræðilegum eða landfræðilegum þáttum 

til að geta miðað á smærri hluta samfélagsins (Keller, Kotler, 2006, bls 310). 
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Ættflokkamarkaðsfræði (e. Tribal marketing) gerir það sama en í stað þess að 

skipta markaðnum upp eftir hinum hefðbundnu þáttum er honum skipt í hópa 

eftir sameiginlegri ástríðu á borð við áhugamál eða vörumerki. Þarfir og óskir 

þessara hópa eru síðan greindar og markaðsáætlanir mótaðar að þeim 

(Accelteon partners, 2008). 

 

Mynd 1. Ættflokkamarkaðsfræði 

(Accelteon partners, 2008) 

Mynd 1 sýnir hvernig hefðbundin leið miðaðrar markaðssetningar flokkar 

almenning eftir lýðfræði, aldri eða kyni til dæmis. Ættflokkamarkaðsfræðin 

flokkar  fólk eftir áhugamálum eða lífsstíl og tengir það við vörumerki. 

Sterkur ættflokkamarkaðshópur getur veitt fyrirtæki mörg tækifæri. Meðlimir 

þessara hópa tala af mikilli ástríðu um áhugamál sitt eða vörumerki og þar sem 

álit jafningja eða hópfélaga skiptir okkur meira máli en beinar auglýsingar frá 

fyrirtækjum geta þessir aðilar orðið sterkir talsmenn fyrirtækisins (Muniz, 

O´Guinn, 2001, bls 427)(Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 1999, bls. 

358). Hið helga gral markaðsfólks hefur í marga áratugi verið að skapa 

langtímasamband við neytendur sem sína fyrirtækinu eða vörumerkinu mikla 

hollustu (McAlexander, Schouten, Koenig, 2002, bls. 38). Þegar fyrirtæki nær 

vel til meðlima ættflokkamarkaðshópa og nær að tengja vöru sína vel við 

áhugamálið eða ástríðuna getur það skapað mikla hollustu við vörumerkið og 

skapað þannig mikil verðmæti (Muniz, O´Guinn, 2001, bls 427). 
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2.4 Umtal 

Á sjötta áratug 20. aldar fóru markaðsfræðingar að átta sig á því að 

hefðbundnar auglýsingar í miðlum voru ekki helsti áhrifavaldur á kaup fólks. Í 

dag er almennt talið að auglýsingar séu best notaðar til að skapa 

vörumerkjavitund og styrkja kauphegðun fólks. Umtal (e. Word of mouth) og 

álit ættingja okkar og vina skiptir meira máli þegar við vegum og metum vöru 

eða þjónustu. Umtal hefur því mikil og jafnvel úrslitaáhrif á það hvort að við 

verslum og þá hvar (Solomon o.fl., 1999, bls. 368).  

Markaðsfólk notar ýmsar aðferðir til að hafa áhrif á orðspor vöru sinnar eða 

þjónustu. Buzz markaðssetning er ein aðferð til að skapa umtal og reyna að 

hafa áhrif á það. Með buzz markaðssetningu er reynt að ná til leiðtoga og þeirra 

sem hafa hvað mestu áhrif á hópinn. Þeir eru fengnir til að koma skilaboðunum 

áleiðis til vina sinna sem síðan bera boðin áfram. Þannig er hægt að koma 

skilaboðum til fjölda fólks, skilaboðum sem ávallt koma frá vinum eða 

ættingjum (Khermouch, Green, 2001).  

Önnur leið til að skapa umtal er að notast við veraldarvefinn. Hægt er að nota 

eða búa til vettvang á netinu þar sem viðskiptavinir og aðrir geta rætt saman 

um kosti og galla vörunnar (Vranica, 2005). Þróun rafrænna samfélaga líkt og 

Facebook og Google Buzz hefur leitt af sér að þessir miðlar eru orðnir 

mikilvæg upplýsingaveita fyrir neytendur. Viral Marketing er aðferð þar sem 

markaðsfólk nýtir sér þessa miðla og neytendur sem þá nota til þess að dreifa 

upplýsingum um vöru sína eða þjónustu. Upplýsingarnar berast þannig frá 

manni til manns líkt og um venjulegt orðspor væri að ræða (Subramani, 

Rajagopalan, 2003, bls. 300-301). 

2.5 Nýsköpunarfyrirtæki 

Nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðlar (e. Entepreneurs) eru þeir sem nýta sér 

hugmyndir, tækifæri og fjármuni til að breyta nýsköpun í tekjur. Fyrirtæki meta 

svo og nýta þessa þætti til að bjóða upp á nýja vöru eða þjónustu. Þetta getur 

skapað ný fyrirtæki eða breytt áherslum gamalla fyrirtækja (Shane, 2003, bls. 

17). Á síðustu árum hefur átt sér stað mikil gróska í frumkvöðlafræði á Íslandi. 
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Með tilkomu nýrra stofnana og fyrirtækja á borð við Innovit, Klak og Impru 

hefur umhverfi nýsköpunar og þróunar gjörbreyst til hins betra. (Kristján Freyr 

Kristjánsson, munnleg heimild, 5. febrúar.) Þessar stofnanir veita ráðgjöf og 

aðstoð við gerð viðskiptaáætlana og hvetja til nýsköpunar og efla þannig 

íslenskt atvinnulíf (Nýsköpunarmiðstöð Íslands. (e.d. –a). 

2.5.1 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir iðnaðarráðuneytið og er hlutverk 

hennar að hvetja til nýsköpunar og þróunar í íslensku atvinnulífi. Hlutverk 

Nýsköpunarmiðstöðvar er tvíþætt.  Annars vegar að veita stuðning, þjónustu og 

miðlun þekkingar fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki og  annars vegar að gera 

hagnýtar rannsóknir og tækniráðgjöf á sviði bygginga og mannvirkja, 

framleiðslu, líf- og efnistækni, efnagreininga og orku. Nýsköpunarmiðstöð 

hefur starfsstöðvar á átta stöðum á landinu. Þær eru á Akureyri, Egilstöðum, 

Húsavík, Höfn, Ísafirði, Reykjavík, Sauðarkróki og Vestmannaeyjum. Auk 

starfsstöðva rekur Nýsköpunarmiðstöð sjö frumkvöðlasetur, þrjú í Reykjavík 

og eitt í Hafnarfirði, Ísafirði og Mosfellsbæ. Markmið þessara stöðva er að 

skapa aðstöðu, umgjörð og þekkingu til að vinna að nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi. Um það bil hundrað manns starfa fyrir stofnunina, þar af 

meirihlutinn í höfuðstöðvunum í Reykjavík. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. –a). 

Impra er deild innan Nýsköpunarmiðstöðvar og er hlutverk hennar að veita 

þjónustu og ráðgjöf til frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja, vera vettvangur 

skoðanaskipta og samskipta fyrir íslenska og erlenda frumkvöðla og vera 

ráðgjafi stjórnvalda á sviði nýsköpunar og starfsemi lítilla til meðalstórra 

fyrirtækja. Hjá Impru er hægt að nálgast upplýsingar um viðskiptaáætlanir og 

rekstur fyrirtækja ásamt því að nálgast ráðgjöf sérfræðinga á ýmsum sviðum 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. –b) 

2.5.2 Innovit 

Starfsemi Innovit hófst árið 2007 þegar nemendur við Háskóla Íslands sáu að 

þörf var á nýsköpunar- og frumkvöðlasetri til að hjálpa skapandi og 

metnaðarfullu fólki með viðskiptahugmyndir sínar. Megin tilgangur 

starfseminnar er að virkja ungt fólk á Íslandi og eiga þannig þátt í stofnun 
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nýsköpunar- og sprotafyrirtækja. Innovit er í samstarfi við fremstu 

frumkvöðlasetur í heiminum og hefur stofnunin komið sér upp viðamiklu 

tengslaneti og þekkingu á stofnun, rekstri og fjármögnun nýrra fyrirtækja. 

Innovit stefnir að því að verða gæðastimpill sem fjárfestar líta til þegar þeir 

meta nýjar hugmyndir og fjárfestingarmöguleika (Innovit, e.d.). 

2.5.3 Klak 

Klak Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins er nýsköpunarhús sem kemur að mati, 

þróun og útfærslu viðskiptahugmynda sem snúa að nýsköpun og 

upplýsingatækni. Klak kemur ekki beint að fjárfestingu og er því ekki 

fjárfestingarsjóður. Stofnunin kemur þó óbeint að fjármögnun í gegnum bæði 

Seed Forum og Iceland Angels sem bæði eru vettvangur sem leiðir saman 

fjárfesta við frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtæki. Þar að auki veitir Klak aðstoð 

við gerð kynninga og aðstoðar við samningagerð við fjárfesta. Stofnunin býður 

upp á aðstöðu og þjónustu í skrifstofu sinni við Höfðabakka í Reykjavík (Klak 

– Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins, e.d.).  
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3 Rannsókn 

„Markaðsrannsókn er áætlun, söfnun og greining gagna sem tengjast 

ákvörðunartöku í markaðssetningu og miðlun niðurstaðna þessarar greiningar 

til stjórnenda.“ (McDaniel og Gates, 2007, bls. 7). 

Rannsóknir gegna þremur hagnýtum hlutverkum í markaðsfræðum. Lýsandi 

markaðsrannsóknir safna gögnum um staðreyndir. Þá eru til dæmis upplýsingar 

á borð við sölutölur eða viðhorf neytenda til vöru skoðaðar og greindar til að 

gefa fyrirtækjum tækifæri á að nýta í markaðssetningu sinni. Greinandi 

markaðsrannsóknir hafa það hlutverk að greina upplýsingar eða áhrif 

markaðsaðgerða. Þannig getur fyrirtæki metið áhrif þess að breyta hluta 

markaðsblöndunar áður en ráðist er í hana. Þriðja hlutverk rannsókna er að spá 

fyrir um þau tækifæri sem myndast á markaði og leita leiða til að nýta þau sem 

best (McDaniel og Gates, 2007, bls. 7).  

Hægt er að skipta öllum rannsóknum í tvo flokka. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir miðast við að rannsaka markaðinn með mælanlegum og 

samanburðarhæfum stærðum. Dæmi um slíkar rannsóknaraðferðir eru 

spurningalistar og greining tölulegra gagna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja hins vegar á innsæi og skilningi einstaklings. þær eru huglægt mat 

rannsakenda á viðfangsefni sínu og því ómælanlegar. Viðtöl og skoðun eru 

dæmi um eigindlegar rannsóknaraðferðir (McDaniel og Gates, 2007, bls. 

128)(Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Vefkönnun er í dag orðin sú rannsóknaraðferð sem er hvað vinsælust til að afla 

frumgagna. Vefkönnun eru megindleg rannsóknaraðferð sem er ódýr og 

auðveld í notkun og gefur af sér hærri svörun en aðrar könnunaraðferðir. Þar að 

auki er tiltölulega auðvelt að greina og vinna með niðurstöður netkannana 

(McDaniel og Gates, 2007, bls. 180). 

Rannsóknin sem hér fylgir var gerð í formi  vefkönnunar þar sem það form 

þótti best henta miðað við umfang verkefnisins og markmið rannsóknarinnar. 
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3.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna rekstrargrundvöll 

vefsíðunnar og sjá hvort að það sé raunverulega þörf fyrir hana. Í öðru lagi að 

finna út besta tekjumódelið fyrir vefsíðuna og sjá hversu viljugur 

markhópurinn er að greiða fyrir þjónustuna sem vefsíðan mun veita. Í þriðja 

lagi að kanna stöðu þátttakenda í þjóðfélaginu og samband þeirra á milli. 

3.2 Aðferð 

Rannsóknin var í formi megindlegrar vefkönnunar. Könnun var búin til á 

vefsíðunni www.createsurvey.com og síðan send á fjölpóstfangið 

svif@fisflug.is en þar eru skráð póstföng þeirra svifvængjaflugmanna sem 

skráðir eru í Fisfélag Reykjavíkur. Könnunin var í formi spurningalista með 15 

spurningum þar sem fyrst var spurt um bakgrunnsupplýsingar á borð við aldur, 

menntun og áhugamál en síðar um notkun svarenda á loggbókum og viðhorf til 

þeirra. Niðurstöður voru greindar í tölfræðiforritinu SPSS og síðan fluttar í 

Excel þar sem þær voru settar upp á myndrænan hátt. 

3.2.1 Þátttakendur 

Könnunin var send á svifvængjaflugmenn sem skráðir eru í Fisfélag 

Reykjavíkur en þeir telja 73 einstaklinga. Svör fengust frá 23 einstaklingum og 

svarhlutfall samkvæmt því 31% sem skýrsluhöfundur telur ekki nógu gott. Þó 

verður að hafa í huga mat Timothy William Bishop flugkennara og 

meðstjórnanda í Fisfélagi Reykjavíkur þess efnis að virkir flugmenn á Íslandi 

telja ekki meira en 35 einstaklinga. Þeir einstaklingar sem skráðir eru í Fisfélag 

Reykjavíkur en eru ekki virkir flugmenn eru aðilar sem tekið hafa námskeið hjá 

félaginu en hætt svo eða aðilar sem einfaldlega eru hættir að fljúga. Allir þeir 

sem tóku þátt í könnuninni svöruðu því til að þeir fljúgi reglulega yfir 

sumarmánuðina og því má gera ráð fyrir að þeir séu virkir flugmenn. Sé aðeins 

litið til þessara 35 virku flugmanna og aðrir dregnir frá þýðinu er reiknað 

svarhlutfall tæplega 66%.    
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3.2.2 Mælitæki 

Spurningalistinn taldi 15 spurningar. Fyrstu sex spurningarnar voru til að afla 

bakgrunnsupplýsinga og var þar spurt um kyn, fæðingarár, menntun, tekjur og 

áhugamál. Þar á eftir komu fjórar spurningar þar sem spurt var út í virkni 

flugmanns og hvar hann hafi kynnst svifvængjaflugi. Að lokum koma fimm 

spurningar þar sem spurt er út í notkun svarenda á loggbókum og viðhorfa til 

þeirra. Spurningalistinn var sendur með vefpósti á svifvængjaflugmenn (sjá 

viðauka 3). 

3.2.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni createsurvey.com og nettengill 

búinn til sem sendur var á fjölpóstfangið svif@fisflug.is þann 30. mars. Þann 8. 

apríl var send ítrekun og lokað var fyrir svör á miðnætti laugardaginn 10. Apríl 

(sjá viðauka 2). Svarhlutfallið var 31% en var svo endurreiknað 66% þegar 

tekið var tillit til einstaklinga á fjölpóstfanginu sem ekki voru virkir flugmenn. 

Niðurstöðurnar fengust á Excel formi af vefsíðunni createsurvey.com og voru 

færðar þaðan inn í SPSS og greindar. Að lokum voru þær svo færðar aftur inn í 

Excel þar sem þær voru settar upp á myndrænan hátt. 

3.2.4 Úrvinnsla 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna rekstargrundvöll og tekjumöguleika 

vefsíðunnar ásamt því að kanna stöðu þátttakenda í þjóðfélaginu og samband 

þeirra á milli í tengslum við rafræn samfélög. Spurningalistanum svöruðu 23 

einstaklingar og er það mat skýrsluhöfundar að það gefi nokkuð góða mynd af 

stöðu svifvængjaflugmanna á Íslandi í dag. Svörunin er þó ekki nægilega góð, 

og í raun hópurinn í heild sinni ekki nægilega stór, til að skipta svörum niður 

eftir kyni eða að brjóta svörunina niður á annan hátt. Í niðurstöðunum er miðast 

við að svara þeim spurningum sem settar voru fram en til að fá nánari útlistun á 

viðhorfi einstakra hópa innan svifvængjasamfélagsins þarf að notast  við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir á borð við viðtöl. 
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3.3 Hver er hin raunverulega þörf? 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna hvort raunveruleg þörf sé til 

staðar fyrir þá þjónustu sem upp á verður boðið á paralogs.com. Vefsíðan 

gengur fyrst og fremst út á að halda utan um flugtíma svifvængjaflugmanna 

með loggbók og því var notkun þeirra á slíkri þjónustu skoðuð.  

Svifvængjaflugmenn voru spurðir hvort þeir héldu skrá yfir flug sín með 

loggbók. Í ljós kom að 18 þátttakendur, eða 78% þeirra halda einhvers konar 

loggbók en fimm þátttakendur, eða 22% héldu ekki loggbók. Athyglisvert var 

að af þeim fimm sem héldu ekki loggbók var aðeins einn sem hafði stundað 

svifvængjaflug í minna en fimm ár. Einn hafði stundað það í átta ár en hinir í 

25 ár eða meira. 

Af þessu að dæma má gera ráð fyrir að meirihluti svifvængjaflugmanna haldi 

skrá yfir flug sín og að mikill meirihluti þeirra sem komi nýir inn í greinina 

byrji einnig á að halda skrá yfir sín flug.  

 

Mynd 2. Hlutfall svifvængjaflugmanna sem skrá flug sín í loggbók 

Meirihluti svifvængjaflugmanna heldur skrá yfir flug sín á veraldarvefnum. 

Þannig svöruðu 14 þátttakendur eða 61% að þeir notuðu vefsíðuna 

Flightlog.org þegar þeir voru spurðir út í hvaða form loggbóka þeir notuðu til 

að skrá niður flug sín. Þrír þátttakendur eða 13% sögðust nota Excel og jafn 

margir notuðust við annað en það sem upp var gefið. Þrír aðilar sögðust ekki 

78%

22%

Notar loggbók

Notar ekki loggbók
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nota loggbækur en tveir af þeim sem merktu við valmöguleikann annað tóku 

fram að þeir notuðu ekki loggbók en hefðu notað stílabók áður fyrr. 

Samkvæmt þessu notar meirihluti svifvængjaflugmanna nú þegar 

veraldarvefinn til að skrá flug sín. Því þarf að huga að því að þessir notendur 

sem eiga skrár sínar, mögulega einhver ár aftur í tímann, geti á auðveldan hátt 

fært þær yfir í nýja vefsíðu. Einnig er ljóst að helsti keppinauturinn er 

flightlog.org sem býður upp á mjög einfalda skráningu. Athyglisvert er að sjá 

að enginn aðspurðra virðist nýta sér leonardo.com en sú síða virðist vera 

flóknari í notkun en flightlog.org. Því eru líkur á að einfaldleiki skipti miklu 

máli þegar svifvængjaflugmenn velja hvar þeir skrá niður flug sín. 

 

Mynd 3. Hvaða form loggbókar notar þú þegar þú skráir niður flug þín? 

Til að fá góða mynd á það hvort að raunveruleg þörf sé á þeirri þjónustu sem 

paralogs.com er ætlað að bjóða upp á er nauðsynlegt að skoða viðhorf 

svifvængjaflugmanna til núverandi skráningaraðferða. 

Greinilegt er að mikill meirihluti svifvængjaflugmanna er sáttur með þær 

loggbækur sem þeir nota í dag. Þannig eru sex þátttakendur eða 26% mjög 

jákvæðir til núverandi forms og tíu þátttakendur eða 44% voru frekar jákvæðir. 

Sex þátttakendur eða 26% svöruðu hvorki né þegar þeir voru spurðir hversu 

jákvæðir eða neikvæðir þeir væru til núverandi forms loggbókar. Aðeins einn 

þáttakandi var frekar neikvæður til núverandi forms og enginn var mjög 

neikvæður. 
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Athygli vekur hversu jákvæðir svifvængjaflugmenn eru til núverandi forms 

loggbókar. Í heildina eru 16 þeirra eða 70% frekar eða mjög jákvæðir. Þar að 

auki kemur í ljós þegar gögnin eru skoðuð að allir þeirra sem nota vefsíðuna 

flightlog.org eru jákvæðir til hennar. Það er skemmst frá því að segja að sú 

niðurstaða veldur vonbrigður þar sem að fyrirfram var talið að meirihluti 

svifvængjaflugmanna væru neikvæðir til núverandi forms loggbókar. 

Samkvæmt þessari niðurstöðu mun verða erfiðara að fá svifvængjaflugmenn til 

að skipta um skráningarform en talið var í upphafi. 

 

Mynd 4. Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ertu til núverandi forms loggbókar? 

3.4 Hvaða tekjumöguleikar eru fyrir hendi? 

Fyrirfram voru þrjú tekjumódel rædd. Eitt módelið var að rukka 

svifvængjaflugmenn sjálfa fyrir aðgang að vefsíðunni, annað var að rukka 

klúbbana fyrir þeirra aðgang og þriðja var að treysta eingöngu á 

auglýsingatekjur. 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda svaraði neikvætt þegar þeir voru spurðir 

að því hvort þeir væru tilbúnir til að greiða 5.000 kr. á ári fyrir aðgang að síðu 

sem héldi utan um loggbók þeirra. Þannig voru níu þátttakenda eða 39% mjög 

neikvæðir til þess og átta þátttakendur eða 35% voru frekar neikvæðir. Fjórir 

þátttakendur eða 18% svöruðu hvorki né þegar þeir voru spurðir en aðeins einn 

einstaklingur var frekar jákvæður og einn var mjög jákvæður. 
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Þessar niðurstöður sýna það skýrt og afdráttarlaust að svifvængjaflugmenn eru 

ekki tilbúnir til að greiða sjálfir fyrir þessa þjónustu. Þeir möguleikar sem í 

boði eru í dag bjóðast flugmönnum allir að kostnaðarlausu og því er ljóst að 

ekki verður hægt að rukka þá fyrir notkun þeirra á Paralogs.com. 

 

Mynd 5. Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ertu til þess að greiða 5.000 kr. á ári fyrir 

aðgang að síðu sem heldur utan um loggbók þína? 

Ekki fengust jafn afgerandi svör þegar þátttakendur voru spurðir hversu 

jákvæðir eða neikvæðir þeir væru til þess að flugklúbbur þeirra eyddi 30.000 

kr. á ári í aðgang að vefsíðu sem héldi utan um loggbók allra meðlima. Sex 

þátttakendur eða 26% voru mjög jákvæðir til þess og tveir þátttakendur eða 9% 

voru frekar jákvæðir. Sex Þeirra eða 26% svöruðu hvorki né við spurningunni, 

fjórir þátttakendur eða 17% voru frekar neikvæðir og fimm þeirra eða 22% 

voru mjög neikvæðir.  

Svörin skiptast nokkuð jafnt við þessari spurningu, þannig svara 35% 

þátttakenda því til að þeir séu frekar eða mjög jákvæðir en 39% að þeir séu 

frekar eða mjög neikvæðir. Þar sem um er að ræða frekar jafna skiptingu og 

ekki marga þátttakendur þá er erfitt að draga fram marktækar niðurstöður. Þó 

má gefa sér að ef boðið verði upp á betri þjónustu en til er í dag að þá fjölgi 

þeim sem eru frekar eða mjög jákvæðir. Því má áætla, þó með fyrirvara, að 

mögulegt verði að setja gjald á flugklúbba fyrir aðgang þeirra að Paralogs.com. 
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Mynd 6. Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ertu til þess að flugklúbburinn þinn eyði 

30.000 kr. á ári í aðgang að vefsíðu sem heldur utan um loggbók allra meðlima? 

3.5 Staða þátttakenda í þjóðfélaginu og samband þeirra á milli. 

Eitt markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu svifvængjaflugmanna í 

þjóðfélaginu og sambandi þeirra á milli. Erfitt er að gefa sér marktækar 

niðurstöður þar sem um fámennan hóp er að ræða og þar af leiðandi fáir 

þátttakendur í rannsókninni. Hér verður þó reynt, með þeim fyrirvara sem hér 

var nefndur, að greina lýðfræðilega skiptingu þess hóps sem stundar 

svifvængjaflug. 

Aldursdreifing svifvængjaflugmanna á Íslandi er mjög mikil. Þannig var yngsti 

þátttakandinn 21 árs og sá elsti 61 árs. Athyglisvert er að eldri 

svifvængjaflugmenn eru ekki alltaf með meiri reynslu en þeir yngri. Yngsti 

þátttakandinn hefur sem dæmi flogið í fimm ár en sá elsti aðeins í fjögur ár. Af 

þessu má ráða að svifvængjaflug höfðar ekki til ákveðins aldurshóps og því er 

ekki líklegt til árangurs að reyna að hluta markaðinn eftir aldri.  
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Mynd 7. Aldursdreifing svifvængjaflugmanna á Íslandi 

Meirihluti þeirra svifvængjaflugmanna sem tóku þátt í könnuninni voru 

karlmenn. Þannig voru 19 þátttakendur karlmenn en aðeins fjórar konur tóku 

þátt. Þó verður að koma fram að samkvæmt Timothy William Bishop 

flugkennara eru konur aðeins nýlega farnar að leggja stund á svifvængjaflug og 

fer þeim fjölgandi frá ári til árs. Þetta samrýmist könnuninni, en af þessum 

fjórum konum höfðu tvær þeirra aðeins flogið í eitt ár, ein í þrjú ár og ein í átta 

ár. 

 

Mynd 12: Kynskipting meðal svifvængjaflugmanna á Íslandi 

Þegar þátttakendur voru spurðir um menntun kom í ljós að meirihluti þeirra var 

með iðnmenntun eða háskólagráðu. Sjö þátttakendur eða 31% voru með 
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iðnmenntun og níu þátttakendur eða 39% voru með háskólagráðu. Aðeins fjórir 

svarenda eða 17% voru með stúdentspróf og þrír þeirra eða 13% voru aðeins 

með próf úr grunnskóla. 

 

Mynd 8. Menntun svifvængjaflugmanna á Íslandi 

Aðspurðir um laun svöruðu þrír þátttakenda eða 13% því til að þeir væru með 

undir 200.000 krónur á mánuði. Átta þátttakendur eða 35% þeirra sögðust vera 

með einhversstaðar á bilinu 201.000 krónur og 400.000 krónur í mánaðarlaun 

og jafn margir voru með laun á bilinu 401.000 krónur til 600.000 krónur. Fjórir 

þátttakendur eða 17% voru með yfir 601.000 krónur í mánaðarlaun. 

Athygli vekur, að meirihluti þátttakenda eða 52% þeirra eru með 401.000 

krónur eða meira í mánaðarlaun. Sé það borið saman við meðallaun Íslendinga 

sem voru 391.000 krónur árið 2009 kemur í ljós að meirihluti þátttakenda eru 

með hærri tekjur en meðal Íslendingur (vefur Hagstofu Íslands). 
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Mynd 9. Tekjuskipting svifvængjaflugmanna á Íslandi 

Þátttakendur voru einnig spurðir um áhugamál, önnur en svifvængjaflug og þar 

komu fram svör allt frá handavinnu og garðrækt til köfunar og mótorkross. Þó 

var algengt, að þátttakendur stunduðu einhvers konar útivist á borð við 

skotveiði, skíði eða fjallaferðir. 

Þeir þættir sem skoðaðir hafa verið hér að ofan benda flestir til að ekki sé hægt 

að flokka svifvængjaflugmenn eftir hefðbundnum lýðfræðilegum þáttum. Þeir 

virðast koma frá öllum stéttum þjóðfélagsins og vera á öllum aldri. Það eina 

sem virðist tengja þá saman annað en svifvængjaflug er að flestir þeirra virðast 

stunda einhvers konar útivist. Ólíkt hefðbundinni leið miðaðrar 

markaðssetningar sem flokkar neytendur eftir lýðfræðilegum, landfræðilegum 

eða sálfræðilegum þáttum flokkar ættflokkamarkaðsfræðin neytendur eftir 

áhugamálum eða lífsstíl. Það er því greinilegt að ættflokkamarkaðsfræðin á 

betur við þegar kemur að því að flokka svifvængjaflugmenn á Íslandi. 

13%

35%

35%

17%

0-200 þús

201-400 þús

401-600 þús

601 eða hærra



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

- 23 - 

 

4 Markaðsáætlun 

Til að vinna skipulega að öllum markaðsmálum þurfa fyrirtæki að gera 

markaðsáætlun. Markaðsáætlun er yfirlit yfir þær upplýsingar sem fyrirtæki 

hefur um markaðinn og áætlun um, hvernig eigi að nýta þær upplýsingar til að 

ná settum markmiðum. Það er misjafnt hvað menn gera viðskiptaáætlanir langt 

fram í tíman en þó er eitt ár algengast. (Keller, Kotler, bls. 60). 

 Markaðsáætlunin byrjar á umhverfisgreiningu þar sem ytra og innra umhverfi 

fyrirtækisins er greint og sú greining er svo nýtt til að gera SVÓT greiningu. 

Þar á eftir eru söluráðarnir fjórir skoðaðir en þeir eru vara, verð, kynning og 

dreifing. Markmið eru svo sett og áætlun um hvernig eigi að ná þeim 

markmiðum. Að lokum er vefsíðan skoðuð með rafrænt samfélag í huga og 

hvernig það samræmist því samfélagi sem skapast í kringum síðuna.   

4.1 Umhverfisgreining 

Fyrirtæki sem ákveður að vinna faglega að markaðsáætlun þarf að byrja á að 

greina þann markað sem það starfar á og stöðu sína á þeim markaði. Það er gert 

með umhverfisgreiningu (e. Situation analysis) þar sem skoðaðir eru þeir þættir 

sem skipta hvað mestu máli í ákvörðunartöku sem tengjast markaðsmálum 

fyrirtækisins. Með umhverfisgreiningu eru bæði innra og ytra umhverfi 

fyrirtækis skoðað (Keller, Kotler, bls. 60). Innra umhverfi fyrirtækis eru þeir 

þættir sem það getur með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á. (Belch, 

Belch, bls. 27). Til að meta innra umhverfi fyrirtækisins verður markaðurinn, 

viðskiptavinirnir og samkeppnisaðilarnir skoðaðir. Ytra umhverfi fyrirtækisins 

eru þeir þættir sem fyrirtækið getur ekki breytt en hafa þó áhrif á fyrirtækið og 

rekstur þess (Belch, Belch, bls. 27). Kotler og Keller flokka ytra umhverfið í 

lýðfræðilegt, efnahagslegt, náttúrulegt, tæknilegt, pólitískt og félagslegt 

umhverfi (Keller, Kotler, bls. 79-95). Hér verður þó aðeins fjallað um 

lýðfræðilegt, efnahagslegt og tæknilegt umhverfi fyrirtækisins. 
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4.1.1 Markaðurinn 

Markaður er vettvangur þar sem aðilar, einstaklingar eða fyrirtæki, fá tækifæri 

til að skiptast á vöru, þjónustu eða peningum (Keller, Kotler, bls. 6). 

Þar sem að rannsóknin hér á undan sýndi fram á að svifvængjaflugmenn væru 

ekki tilbúnir til að greiða fyrir þá þjónustu sem vefsíðunni er ætlað að bjóða 

upp á er líklegt að hún muni aðeins starfa á auglýsingamarkaði. Vefsíðan 

kemur því til með að keppa um netauglýsingar og netborða frá fyrirtækjum sem 

auglýsa á veraldarvefnum. Sambærilegt dæmi um vefsíðu sem til er á 

markaðnum er hestafrettir.is. Á forsíðu vefsíðunnar eru 18 auglýsingapláss sem 

seld eru mánuð í senn. Auglýsingaplássið kostar allt frá 20.000 krónum upp í 

250.000 krónur en heildartekjumöguleiki forsíðunnar er 1.390.000 krónur á 

mánuði (Hestafréttir, e.d.). Þó má gera ráð fyrir allt að 30-50% afslætti fyrir 

auglýsendur sem kaupa pláss til lengri tíma í senn. Umferð á hestafrettir.is er 

um það bil 7.000 til 12.000 manns á viku (Fjölnir Þorgeirsson, munnleg 

heimild, 15. apríl).   

4.1.2 Viðskiptavinir 

Viðskiptavinur er skilgreindur sem einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu 

af öðrum. Öll fyrirtæki þurfa viðskiptavini til að afla tekna, þó er mikilvægt að 

tekjur af hverjum viðskiptavini séu hærri en þau gjöld sem fyrirtækið þarf að 

borga til að ná til hans, selja til hans og þjónusta hann (Keller, Kotler, bls. 148). 

Viðskiptavinir paralogs.com eru tvenns konar. Annars vegar eru það 

auglýsendur sem kaupa auglýsingapláss á síðunni. Þetta eru fyrirtæki sem 

framleiða svifvængi og annan búnað, verslanir sem selja útivistarfatnað og 

ferðaskrifstofur sem bjóða upp á ferðir fyrir svifvængjaflugmenn. Hins vegar 

þarf að flokka notendur síðunnar sem viðskiptavini. Náist ekki að safna stórum 

notendahóp getur reynst erfitt að selja auglýsingar og afla þannig tekna. Því 

þarf að selja síðuna og markaðssetja til notenda. Mögulegir notendur síðunnar 

eru allir svifvængjaflugmenn í heiminum. Þó verður lögð áhersla á að ná til 

íslenskra, sænskra og norskra flugmanna fyrst um sinn. 
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4.1.3 Samkeppnisaðilar 

Samkeppnisaðilar eru allir þeir aðilar sem keppast um að uppfylla sömu þarfir 

neytenda. Hægt er að flokka samkeppnisaðila eftir því hvort þeir eru í beinni 

eða óbeinni samkeppni. Fyrirtæki eru í beinni samkeppni þegar þau framleiða 

sömu eða mjög álíka vöru eða þjónustu. Óbein samkeppni er þegar fyrirtæki 

framleiða ólíkar vörur eða þjónustu sem þó keppa hvor við aðra á markaði. 

Þannig verður gosdrykkjarframleiðandi eins og Coca-Cola að huga bæði að 

beinni samkeppni frá öðrum gosdrykkjarframleiðendum á borð við Pepsi en 

þeir verða einnig að huga að óbeinni samkeppni frá fyrirtækjum sem framleiða 

sem dæmi kaffi, svaladrykki eða jafnvel vatn (Keller, Kotler, bls. 346). 

Beinir samkeppnisaðilar paralogs.com eru vefsíður og önnur form sem bjóða 

upp á skráningu flugtíma. Þar má helst nefna flightlog.org en 61% þeirra sem 

tóku þátt í rannsókninni sögðust nota hana til að skrá flugtíma sína. Sú síða 

býður upp á svipaða skráningu og paralogs.com er ætlað að gera. Paralogs.com 

er þó ætlað að vera notendavænni og bjóða upp á aukna þjónustu á borð við 

samskiptavef og sölusíðu. 13% þátttakenda rannsóknarinnar sögðust nota Excel 

skrár til að skrá niður flugtíma sína. Þetta eru mjög einfaldar skrár sem eru 

auðveldar í notkun en bjóða upp á takmarkaða möguleika hvað alla skráningu 

varðar. 

Óbeinir samkeppnisaðilar paralogs.com eru í raun allir auglýsingamiðlar hvort 

sem það eru vefmiðlar eða aðrir miðlar. Þó er líklegt að mesta samkeppnin 

komi frá öðrum vefsíðum. Þar má jafnvel nefna fréttasíður og í raun allar síður 

sem bjóða upp á auglýsingapláss. 

4.1.4 Lýðfræðilegt umhverfi 

Það er mikilvægt fyrir öll fyrirtæki að þekkja samsetningu þess samfélags sem 

þau starfa í og þær breytingar sem verða þar á. Þær breytur sem fyrirtæki verða 

að fylgjast með eru fólksfjöldi og þar með stærð markaðar, aldursdreifing, 

menntun og fjöldi annarra. (Keller, Kotler, bls. 78). 

Á Íslandi eru um það bil 35 virkir svifvængjaflugmenn en þeim fer fjölgandi 

með hverju ári. Af þessum 35 tóku 23 þátt í rannsókninni sem gerð var. Þar 
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kom fram að 83% þeirra sem svöruðu eru karlmenn og að aldursdreifingin var 

mjög víð. 70% svifvængjaflugmanna voru með iðnmenntun eða háskólagráðu 

og meirihluti þeirra voru yfir meðallaunum á Íslandi. 

Það er ómögulegt að vita hversu margir stunda svifvængjaflug í heiminum þar 

sem í fæstum löndum er skylt að skrá flugmenn eða vængi þeirra. Því var 

notast við notendagrunn helstu samkeppnisaðilana til að meta stærð 

markaðarins í Svíþjóð og Noregi. Í Svíþjóð eru 316 einstaklingar skráðir á 

flightlog.org en í Noregi eru 1948 skráðir (Flightlog, e.d.-a)(Flightlog, e.d.-b). 

4.1.5 Efnahagslegt umhverfi 

Það er ekki nóg að viðskiptavinir sér til staðar, heldur verða þeir að hafa 

kaupmátt til að versla þær vörur eða þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á. 

Kaupmáttur fólks ræðst af tekjum þess, verðlagi í þjóðfélaginu, sparnaði þess 

og lánakjörum. Markaðsfræðingar verða að fylgjast vel með breytingum á 

þessu sviði þar sem að það getur haft mikil áhrif á sölu og tekjur (Keller, 

Kotler, bls. 86). 

Rekstarumhverfi fyrirtækja hefur breyst mikið á undanförnum misserum. 

Vegna falls krónunnar, verðbólgu, hækkandi skatta  og minni kaupmáttar 

neytenda hafa mörg fyrirtæki þurft að draga saman seglin. Það hefur bein áhrif 

á auglýsingamarkaðinn og veldur því að erfiðara verður að selja 

auglýsingapláss. 

4.1.6 Tæknilegt umhverfi 

Tæknin getur breytt lífi fólks á ótrúlegan hátt. Bíllinn, síminn, tölvan og 

veraldarvefurinn hafa umbylt lífi okkar og starfi. Eins hefur tækni gríðarleg 

áhrif á fyrirtæki og því er mikilvægt að fylgjast vel með allri tækniþróun 

(Keller, Kotler, bls. 92). 

Veraldavefurinn þróast á miklum hraða og sú þjónusta sem þar er í boði. Því er 

gríðarlega mikilvægt að fylgjast vel með þessari þróun sem og allri þróun á 

tölvukerfum og hugbúnaði. 



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

- 27 - 

 

4.2 SVÓT greining 

Það er nauðsynlegt fyrir öll fyrirtæki að þekkja umhverfi sitt vel. Fyrirtæki sem 

veit hvar tækifæri og ógnir liggja og þekkir styrkleika sína og veikleika standa 

vel að vígi gagnvart samkeppnisaðilum sínum. Ein leið til að meta umhverfi 

fyrirtækis er SVÓT greining (e. SWOT Analysis). Með SVÓT greiningu er 

bæði innra og ytra umhverfi fyrirtækis skoðað. Innra umhverfið er kannað með 

því að skoða bæði veikleika og styrkleika þess og ytra umhverfið er skoðað 

með því að kanna þau tækifæri sem gefast og þær ógnanir sem að fyrirtækinu 

steðja (Keller, Kotler, bls. 53-53). 

Paralogs.com er ekki komið það langt að verða að fyrirtæki. Þessi svót greining 

verður því gerð með þeim fyrirvara, en þó verður reynt að leggja mat á bæði 

innra og ytra umhverfi verðandi fyrirtækis. 

Styrkleikar 

 Lítill stofnkostnaður 

 Gott umhverfi fyrir 

nýsköpun á Íslandi 

 Skýr markhópur 

Veikleikar 

 Tekjuöflun 

 Lítill markhópur 

 

 

Tækifæri 

 Vaxandi íþrótt 

 Hægt að yfirfæra á aðrar 

íþróttir 

 Nota íslenska klúbbinn til 

að þróa þjónustuna 

 Söluvefur 

 Ferðaþjónusta 

Ógnanir 

 Samkeppnisaðilar 

 Nýliðar á markaði 

 

Mynd 10. Svót greining 
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4.2.1 Styrkleikar 

Ekki er gert ráð fyrir miklum stofnkostnaði til að hefja rekstur fyrirtækisins. 

Gert er ráð fyrir að fyrirtækið verði til húsa í bílskúr sem innréttaður er sem 

skrifstofa og að meirihluti þess tækjabúnaðar og húsgagna fáist því að 

kostnaðarlausu. Því má gera ráð fyrir að upphaflegt hlutafé sem lagt verði í 

fyrirtækið muni duga nokkuð lengi fyrir rekstrinum. 

Á Íslandi er starfsumhverfi fyrir nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðla nokkuð 

gott. Alþjóðabankinn gefur út skýrsluna Doing Business árlega þar sem 

megindleg aðferðafræði er notuð til að raða 183 efnahagssvæðum í röð eftir því 

hversu auðvelt er að stunda viðskipti þar (Alþjóðabankinn, 2009, bls. 1). 

Í Doing Business 2010, Iceland kemur fram að Ísland er í 14. sæti á listanum 

yfir í hvaða löndum er best að stunda viðskipti og er þar á meðal landa eins og 

Noreg og Finnland. Í skýrslunni eru tíu atriði skoðuð og þar á meðal hversu 

auðvelt það er að hefja nýjan atvinnurekstur. Þar fellur Ísland úr 19. sæti árið 

2009 í það 33. árið 2010. (Alþjóðabankinn, 2009, bls. 2 og 6). 

 

Mynd 11. Hvar í heiminum er best að stunda viðskipti? 

(Alþjóðabankinn, 2009, bls. 2) 

Til að hefja nýjan atvinnurekstur þarf að fara í gegnum fimm ferla sem í heild 

taka fimm daga og kosta 2,98% af meðal árstekjum Íslendings. Eigið fé þarf að 

vera sem samsvarar 15,8% af meðal árstekjum Íslendings. Það þarf að finna 
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nafn á fyrirtækið, leggja inn eigið fé í banka, skrá fyrirtækið í hlutafélagaskrá, 

fá kennitölu og að lokum að koma upplýsingum um starfsemina til 

skattayfirvalda. Þetta er mjög sambærilegt við ferlið í löndunum í kringum 

okkur. Í Noregi sem dæmi tekur þetta ferli sjö daga, kostar 1,9% af meðal 

árstekjum Norðmanns og eigið fé þarf að vera 18,7% af meðal árstekjum 

(Alþjóðabankinn, 2009, bls. 5-9). 

 

Mynd 12. Ferlið við að hefja nýjan atvinnurekstur á Íslandi 

 (Alþjóðabankinn, 2009, bls. 7) 

Frumkvöðlar og nýsköpunarfyrirtæki hafa aðgang að stofnunum og 

fyrirtækjum á borð við Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Innovit og Klak. Þar má 

nálgast ráðgjöf og upplýsingar sem geta reynst vel þegar nýtt fyrirtæki er 

stofnað. 

Þó að erfitt sé að meta stærð markaðarins er markhópur vefsíðunnar þó skýr og 

greinilegur. Erfitt er að greina hann með hefðbundinni leið miðaðrar 

markaðssetningar þar sem að hópurinn er lýðfræðilega mjög ólíkur. Ef notast er 

við ættflokkamarkaðsfræði hins vegar eru neytendur flokkaðir eftir 

áhugamálum og ástríðum. Þannig má segja að allir þeir sem hafa áhuga eða 

stunda svifvængjaflug séu markhópurinn. 
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4.2.2 Veikleikar 

Ekki er gert ráð fyrir að afla tekna beint frá svifvængjaflugmönnum eða 

klúbbum og því verða auglýsingatekjur eini tekjustofn fyrirtækisins fyrst um 

sinn. Því byggir öll tekjuöflun fyrirtækisins á því að stór hópur 

svifvængjaflugmanna nýti sér þá þjónustu sem í boði verður á vefsíðunni og að 

hægt verði að selja auglýsingapláss sem þar er. Vefsíðan verður þar að auki 

mjög sérhæfð fyrir þarfir svifvængjaflugmenn og því er ekki gert ráð fyrir að 

margir utan þess samfélags heimsæki síðuna og markhópurinn því frekar lítill. 

4.2.3 Ógnanir 

Í dag eru mest notaðar tvær leiðir til að skrá flugtíma og mætti kalla 

samkeppnisaðila. Hluti íslenskra svifvængjaflugmanna nota Excel skrár  til að 

halda utan um allt sitt flug. Þessar skrár eru mjög einfaldar í notkun og kosta 

ekkert. Algengasta leiðin til að halda skrá yfir flug eru vefsíður. Þar má helst 

nefna flightlog.org en einnig er síða sem heitir leonardoxc.net. Flightlog.org og 

Leonardoxc.net bjóða upp á talsvert meiri þjónustu en Excel skjölin. Þar getur 

flugmaður til dæmis flett upp öllum sínum flugum, sett inn myndir af 

flugstaðnum og sett inn GPS hnit. Þessar síður bjóða upp á mikið af þeirri 

þjónustu sem Paralogs.com er ætlað að veita. Þó er þar ekki samskiptavefur og 

öll uppsettning á Paralogs.com er ætlað að vera myndrænni og notendavænni  

Paralogs.com er sprotafyrirtæki sem ætlað er að bæta þá þjónustu sem fyrir er á 

markaði. Til að ná markaðsráðandi stöðu og halda henni þarf að leggja mikið í 

þróunarvinnu og fylgjast vel með allri samkeppni, hvort sem hún er frá 

núverandi samkeppnisaðilum eða öðrum sprotafyrirtækjum sem gætu komið 

inn á markaðinn. 

4.2.4 Tækifæri 

Á Íslandi eru um það bil 35 virkir svifvængjaflugmenn. Þeir eru því fáir en 

fjölgar með hverju árinu. Um það bil tíu til fimmtán einstaklingar sitja 

námskeið sem Fisfélag Reykjavíkur stendur fyrir ár hvert. Þar að auki er gert 

ráð fyrir að haldið verði námskeið í fyrsta skipti á Akureyri sumarið 2010. Því 

má gera ráð fyrir að svifvængjaflugmönnum fjölgi talsvert á komandi árum 

(Bishop, T. W., munnleg heimild, 17. mars). 
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Það er margt líkt með svifvængjaflugmönnum og öðrum hópum áhugamanna 

um aðrar íþróttir og afþreyingu. Margir kafarar halda loggbók yfir allar sínar 

kafanir, skotveiðimenn halda skrá yfir veiði sína og veiðiferðir og golfarar 

halda skrá yfir skor sitt. Því ætti að vera hægt að skapa álíka vefi um hvert 

áhugamál fyrir sig sem í grunninn sér um svipaða skráningu og paralogs.com 

en er aðlagaður að nýrri íþrótt. Þannig væri hægt að skapa divinglogs.com fyrir 

kafara, huntinglogs.com fyrir skotveiðimenn og golflogs.com fyrir golfara. 

Þar sem að það er lítill hópur fólks sem stundar svifvængjaflug á Íslandi í dag 

má gera ráð fyrir að auðvelt verði að ná til þeirra og vinna með að þróun 

þjónustunnar. Þennan hóp er hægt að gera að eins konar rýnihópi eða prufuhópi 

sem fær aðgang að beta útgáfu eða prufuútgáfu vefsíðunnar. Þeir vega svo og 

meta kosti og galla síðunnar og fá vettvang til að setja fram hugmyndir. Þannig 

koma svifvængflugmenn að hönnun og þróun síðunnar strax í upphafi og gera 

hana þannig samkeppnishæfari þegar hún fer á markað erlendis. 

Nái síðan sterkum notendahópi er mögulegt að nýta það og auka við þá 

þjónustu sem þar er veitt. Þannig er til dæmis hægt að selja aðgang að 

rafrænum markaði þar sem notaðir vængir og búnaður gengu kaupum og 

sölum. Auglýsingar fyrir nýjan búnað yrðu áberandi þar og því gæti slíkur 

markaður bæði aukið umferð um vefinn og aflað fyrirtækinu auglýsingatekna. 

Annað dæmi um aukna þjónustu er að bæta við leitarvél fyrir ferðir tengdum 

svifvængjaflugi. Þar gæti fólk notað kortið á upphafssíðunni til að finna bestu 

flugstaðina í heiminum og fundið út frá því alla þá þjónustu sem upp á er boðið 

á því svæði. Sú síða væri einskonar ferðaþjónusta fyrir mjög sérhæfðan hóp og 

því gæti slík síða einnig aukið auglýsingatekjur fyrirtækisins. 

4.3 Söluráðarnir fjórir 

Markaðsfræðingar hjálpa fyrirtækjum með því að rannsaka hvað neytendur 

vilja eða þrá. Þeir skapa svo vöru eða þjónustu sem uppfyllir þessa þrá, bjóða 

hana á viðráðanlegu verði, koma henni á sem bestan hátt til neytenda og gera 

kynningaráætlun til að skapa vitund og áhuga á meðal neytenda. Til að gera 

þetta á sem bestan hátt nýta þeir alla þætti markaðsblöndunar (e. Marketing 
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Vara

Verð

Kynning

Dreifing

mix) eða söluráðana fjóra (e. Four Ps of marketing), vöru, verð, kynningu og 

dreifingu á þann hátt að það komi sem hagstæðast út fyrir bæði fyrirtækið og 

neytandann. Það gera þeir með því að hafa ávallt alla söluráðana í huga þegar 

einum er breytt. (Belch, Belch, 2007, bls 9)(Keller, Kotler, bls. 19). 

 

 

 Markhópurinn 

  

 

 

 

 

Mynd 13. Söluráðarnir fjórir 

(Business Knowledge Center, e.d.) 

Á mynd 13 sést samband söluráðanna við neytendur og hvorn annan. Markmið 

markaðsfræðinga er að samræma alla þætti markaðsblöndunar þannig að 

hringirnir á myndinni blandist saman í einn og noti þannig alla söluráðana til 

að ná til neytenda (Business Knowledge Center, e.d.). 

Fyrirtæki á borð við McDonald‘s og Coca-Cola hafa í gegnum tíðina eytt 

miklum tíma og peningum í sjónvarps- og blaðaauglýsingar án þess að hugsa 

mikið um heildar markaðssetningu. Önnur markaðstæki líkt og hönnun 

pakkninga og bein markaðssetning voru ekki nýtt nema að litlu leyti. Þetta er 

að breytast og þessi fyrirtæki eru nú farin að líta heildrænt á alla 

markaðssetningu (Belch, Belch, 2007, bls 9). 

4.3.1 Vara 

Vara er líklega mikilvægasti söluráðinn þar sem að fyrirtæki starfa ekki, nema 

að þau hafi einhverskonar vöru, þjónustu eða hugmynd sem þau geta selt 

neytendum. Vara er ekki bara hlutur heldur ákveðin gæði eða reynsla sem 
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uppfyllir þarfir neytandans. Þessar þarfir geta stafað af  notagildi vörunnar eða 

hugrænu gildi (Belch, Belch bls. 59). Þannig kaupir fólk til dæmis gallabuxur 

vegna notagildis þeirra en það kaupir sér Levi‘s gallabuxur vegna hugræns 

gildis. 

Þegar varan er skoðuð er ekki nóg að skoða bara útlit hennar og gæði. Öll 

þjónusta sem hennir fylgir, vörumerki hennar og jafnvel fyrirtækið sem stendur 

á bakvið hana eru líka þættir í því að skapa heildarsýn neytandans á vörunni 

(Belch, Belch, bls 59). 

Vara fyrirtækisins er í raun notendur hennar þar sem að helsti tekjustofn þess 

verður í formi auglýsingatekna. Það er því mikilvægt að ná sem flestum 

notendum sem fyrst og því þarf að byrja á að selja síðuna til notenda áður en 

hægt er að selja auglýsingar.  

Paralogs.com er þjónustuvefur sem gerir svifvængjaflugmönnum kleift að skrá 

flugtíma sína ásamt því að bjóða upp á ýmsa aðra þjónustu fyrir þá. Til að laða 

þá að síðunni þarf að tryggja að bæði gæði og hönnun verði sem best og því er 

nauðsynlegt að fá fólk sem kann til verka. Gunnar Ingi Ómarsson, nemandi á 

þriðja ári í tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri mun sjá um alla 

uppsetningu og forritun síðunnar en Elísa Björk Þorsteinsdóttir, nemandi á 

þriðja ári í grafískri hönnun við London Metropolitan University sér um 

hönnun og útlit síðunnar. 

Með það að markmiði að hafa nafn vefsíðunnar mjög einfalt og lýsandi var 

Paralogs valið. Para vísar í enska heiti svifvængjaflugs eða paragliding. Logs 

vísar svo í enska heiti skráningabóka eða logbooks. 

4.3.2 Verð 

Verð er allt það sem neytandi þarf að gefa frá sér þegar hann kaupir vöru eða 

þjónustu, hvort sem um er að ræða peninga, tíma eða erfiði (Peter, Olsen, 2004, 

bls. 571). Þegar verð er ákveðið þarf að hafa margt í huga, þar á meðal kostnað, 

eftirspurn og samkeppni og það verður að vera í samhengi við hina söluráðana 

þar sem að það hefur mikil áhrif á ímynd vörunnar (Belch, Belch, bls. 60-61). 
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Það er að mörgu að huga þegar tekjuöflun og verð eru ákveðin. Þar á meðal 

hvort að almennir notendur þurfi að greiða fyrir aðgang að vefsíðunni, hvort að 

flugklúbbar fá sérstakan aðgang sem þeir þurfi að greiða fyrir eða hvort að öll 

þjónusta verði ókeypis og vefsíðan einungis fjármögnuð með 

auglýsingatekjum. 

Meirihluti þeirra svifvængjaflugmanna eða 74% þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni voru frekar eða mjög neikvæðir þegar þeir voru spurðir að því 

hvort þeir væru tilbúnir til að greiða fyrir aðgang að vefsíðunni. Spurðir að því 

hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir væru til þess að klúbburinn þeirra borgaði 

30.000 krónur á ári fyrir aðgang þeirra að vefsíðunni voru 39% þeirra frekar 

eða mjög neikvæðir en 35% voru frekar eða mjög jákvæðir. Út frá þessum 

niðurstöðum og að svifvængjaflugmenn virðast vera nokkuð sáttir við 

núverandi form loggbóka er líklegt að ekki verði gert ráð fyrir tekjum fyrir 

aðganga að síðunni heldur einungis auglýsingatekjum. 

Verðið sem hægt er að rukka fyrir auglýsingapláss fer alfarið eftir fjölda 

notenda eða fjölda þeirra sem heimsækja síðuna á ákveðnu tímabili. Eigendur 

vefsíðunnar hestafrettir.is rukka sem dæmi listaverð á mánuði allt frá 20.000 

krónur og upp í 250.000 krónur fyrir auglýsingu á forsíðu. Þar má þó gera ráð 

fyrir að afslættir séu veittir frá 30% upp í 50% fyrir auglýsingar sem haldast 

lengur en í mánuð. Heildartekjur af þeirri vefsíðu eru um það bil 900.000 

krónur á mánuði. Heimsóknir á hestafrettir.is eru frá 7.000 heimsóknum á viku 

og upp í 12.000 heimsóknir á viku (munnleg heimild Fjölnir).Sé þetta borið 

saman við fjölda svifvængjaflugmanna kemur í ljós að erfitt yrði að ná þessum 

fjölda heimsókna. Nái síðan jafn mörgum notendum og flighlog.org hefur í 

Noregi og Svíþjóð eru það um það bil 2250 manns. Því má líklega gera ráð 

fyrir töluvert lægri tekjum af paralogs.com en hestafrettir.is. Hér verður gert 

ráð fyrir að meðalverð á auglýsingapláss verði 30.000 krónur og að á 

forsíðunni verði 15 auglýsingapláss. Það gefur hámarks tekjur upp á 450.000 

krónur á mánuði. Svo að tekið verði mið af afsláttum og óseldu 

auglýsingaplássi er ekki gert ráð fyrir að selja nema 73% af auglýsingaplássinu.  
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4.3.3 Kynning 

Kynning er leið fyrirtækis til að skapa umtal og þekkingu á vöru eða þjónustu 

þess og á endanum að skapa samband við neytandann. Markmiðið er að skapa 

gagnkvæm boðskipti og mynda þannig langtímasamband á milli fyrirtækis eða 

vörumerkis annars vegar og neytanda hins vegar (Keller, Kotler, bls. 536). 

Kynning er ekki aðeins einhliða samskipti sem auglýsing í sjónvarpi eða dagblaði. 

Söluhvatningar á borð við tilboð og verðlaun, atburðir á vegum eða kostaðir af 

fyrirtækjum, almannatengsl, bein markaðssetning líkt og tölvupóstur eða 

símhringingar og persónuleg sölumennska eru allt hlutir sem markaðsfræðingar 

geta notað í kynningaráætlunum sínum. (Keller, Kotler, bls. 536). 

Ekki er gert ráð fyrir að síðan verði að fullu virk fyrr en vorið 2011. Þó þarf að 

huga strax að því að skapa samband við verðandi notendur og huga að því að 

skapa rafrænt samfélag. Það er mikilvægt að ná góðum tengslum við 

svifvængjaflugmenn á Íslandi þar sem að þeir verða fengnir til að þróa síðuna 

og fá því aðgang að þjónustu sem er ekki fullbúin. Til að gera það verður 

hugmyndin kynnt fljótlega eftir að fyrstu drög að vefsíðunni er tilbúin á 

mánaðarlegum fundi svifvængjaflugmanna. Þar verður hugmyndin rædd og 

flugmönnum leyft að koma með sínar hugmyndir. Lítill  hópur 

svifvængjaflugmanna verður svo valinn til að starfa sem eins konar rýnihópur 

eða þróunarhópur og mun fá aðgang að síðunni og einnig aðgang að vettvangi 

á veraldarvefnum þar sem þeir geta sagt álit sitt og sett fram sínar hugmyndir. 

Þeir sem taka þátt fá svo reglulega fréttir af þróun síðunnar í gegnum tölvupóst 

og á reglulegum fundum. Í lok þróunarvinnunnar þegar síðan er tilbúin verður 

haldið lokahóf kostað af fyrirtækinu. Þar verður haldið mót í svifvængjaflugi 

þar sem öllum áhugasömum verður boðið að taka þátt. Um kvöldið verður 

vefsíðan formlega opnuð og vörumerkið kynnt. Markmiðið með þessari hátíð 

er að skapa umtal bæði á svifvængjaflugi og vefsíðunni. Ætlunin er að gera 

þetta að árlegum viðburði sem stækkar með hverju árinu. 

Eftir að vefsíðan opnar er ekki gert ráð fyrir miklum tekjum fyrst um sinn. Því 

verður aðallega notast við netmarkaðssetningu og mögulega viðburði á vegum 

fyrirtækisins. Samskiptasíður á borð við Facebook verða nýttar mikið til að 
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skapa umtal og auglýsa þjónustuna. Það verður gert með því að skapa síðu 

innan Facebook þar sem allar tilkynningar og fréttir frá fyrirtækinu koma fram. 

Áhugamannasíður og spjallsíður um svifvængjaflug verða notaðar bæði til að 

kynna síðuna og til að fá viðhorf flugmanna til síðunnar. Þannig er hægt að 

nýta veraldarvefinn til að kynna síðuna og skapa gagnkvæm samskipti við 

svifvængjaflugmenn. 

4.3.4 Dreifing 

Markaðsfræðingar fyrirtækja þurfa að huga vel að því hvar þeir staðsetja vörur 

sínar og hvernig þeir ætla að koma þeim þangað. Fyrirtæki með góða vöru á 

góðu verði selur ekkert ef hún er ekki staðsett þar sem réttir neytendur ná til 

hennar (Belch, Belch bls. 62). 

Þar sem ekki er um hefðbundna vöru eða þjónustu að ræða heldur vefsíðu þarf 

ekki að huga að eiginlegri dreifingu. Þó þarf að hafa í huga hvar vefsíðan 

verður sýnileg á vefnum. Tengill inn á síðuna þarf að vera á góðum stað og 

koma upp á öllum helstu leitarvélum þegar leitarorð eins og svifvængjaflug er 

slegið inn. Einnig þarf að skapa umræðu á helstu spjallsíðum um 

svifvængjaflug og þá þarf tengillinn að koma fram á augljósum stað. 

4.4 Setning markmiða 

Markmið þurfa að koma skýrt fram í markaðsáætlunum fyrirtækja. Þau segja til 

um hvert á að stefna og hvað skuli ávinnast innan ákveðinna tímamarka. 

Markmið þurfa að vera skýr og mælanleg stærð, svo sem hagnaður, 

markaðshlutdeild eða hagnaður á eigið fé. Þau þurfa að vera raunhæf og að það 

sé líklegt að þau náist á tilsettum tíma (Belch, Belch bls. 194). 

Hér verður farið yfir helstu markmið Paralogs.com og þeim skipt upp í 

skammtímamarkmið sem eru til eins árs og langtímamarkmið til þriggja ára. 

Markmiðin eru sett með þeim fyrirvara að fyrirtækið hefur ekki verið sett á fót 

og því erfitt að meta hvað eru raunhæf og óraunhæf markmið. 
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4.4.1 Markmið fyrir Paralogs.com 

 Skammtímamarkmið til eins árs. 

o Fá 75% allra svifvængjaflugmanna á Íslandi til að skrá sig á  

síðuna og taka þátt í þróun hennar. 

o Klára forritun og hönnun síðunnar og vera með tilbúna vöru 

vorið 2011. 

o Halda mót vorið 2011 sem markar upphaf vefsíðunnar. 

o Tryggja lágmarksfjármagn til að stofna einkahlutafélag. 

 

 Langtímamarkmið til þriggja ára. 

o Fá 90% allra svifvængjaflugmanna á Íslandi til að skrá sig. 

o Ná jafn stórum eða stærri markaðshluta en Flightlog.org hefur í 

Noregi og Svíþjóð. 

o Festa mótið í sessi sem árlegur viðburður. 

o Hefja þróun á nýrri „logs.com“ síðu. 

4.4.2 Leiðir að settum markmiðum 

Það eru um það bil 35 svifvængjaflugmenn á Íslandi í dag en þeim fjölgar hratt. 

Það er mikilvægt að fá stuðning þeirra við þróun vefsíðunnar og að skapa 

stemmningu þeirra á meðal bæði til að auka gæði vefsíðunnar en einnig til að 

skapa strax samfélag sem finnur til samkenndar með vörumerkinu og 

fyrirtækinu. Til að ná því fram verður mikið unnið með Fisklúbb Reykjavíkur 

og svifvængjaflugmenn hafðir með í ráðum frá byrjun. Tryggja verður að það 

sé hagur flugmanna að taka þátt í verkefninu og að þeir sjái afrakstur þátttöku 

sinnar reglulega. Notast verður við tölvupóst og mánaðarlega fundi 

svifvængjaflugmanna til að miðla upplýsingum til þeirra. 

Svo að vefsíðan verði tilbúin vorið 2011 er nauðsynlegt að hefja hönnun og 

forritun vorið 2010. Þannig er hægt að nýta sumarið til að vinna með 

flugmönnum að þróun síðunnar og slípa þjónustuna að þeim. Haustið 2010 og 

vorið 2011 er þá hægt að nýta í frekari forritun og slípun á vefsíðunni. 

Ein leið til að skapa bæði umtal og velvild í garð síðunnar og fyrirtækisins er 

að halda mót í tilefni af opnun vefsíðunnar vorið 2011. Mótið verður kostað af 
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fyrirtækinu að fullu og vörumerkið Paralogs.com áberandi allstaðar á mótsstað. 

Eftir mótið verður haldin opnunarhátíð þar sem síðan verður formlega kynnt og 

byrjað verður að taka við skráningum. 

Hlutafé í einkahlutafélagi skal vera að lágmarki 500.000 kr. við stofnun þess og 

skráning þess kostar 89.000 krónur (Ríkisskattstjóri, 2007). Gert er ráð fyrir að 

stofnaðilar fyrirtækisins verði skýrsluhöfundur og Gunnar Ingi Ómarsson sem 

hvor um sig leggja til helmingshlut í félagið. 

Lykilþáttur til að ná árangri er að skapa þétt samfélag svifvængjaflugmanna á 

Íslandi og nýta reynslu þeirra og umtal fyrirtækinu til framdráttar. Samfélag 

svifvængjaflugmanna er mjög alþjóðlegt. Mikil umræða fer fram á spjallsíðum 

þar sem þjóðerni skiptir ekki máli og flugmenn ferðast mikið á milli landa til 

að fljúga (Bishop, T. W., munnleg heimild, 17. mars). Náist að skapa traust 

samband við íslenska svifvængjaflugmenn verður mögulegt að skapa jákvætt 

umtal um síðuna og fá þannig verðmæta auglýsingu fyrir lítinn sem engan 

kostnað. 

Flightlog.org er sú skráningarleið sem er vinsælust á Íslandi í dag og hafa 48 

einstaklingar skráð sig þar inn. Þó að það megi gera ráð fyrir að hluti þessara 

einstaklinga séu óvirkir eða hættir að fljúga svöruðu 61% þeirra sem tóku þátt í 

könnuninni að þeir notuðu þá síðu til að skrá niður tíma sína. Í Noregi eru 1948 

einstaklingar skráðir á þessa síðu og 316 í Svíþjóð (Flightlog, e.d.-a)(Flightlog, 

e.d.-b). Þetta er sá hópur sem verður lagt upp með að ná til fyrst. Til þess þarf 

Paralogs.com að bjóða upp á alla þá þjónustu sem Flightlog.com býður upp á í 

dag og bæta um betur. Umtal og netmarkaðssetning verða svo nýtt til að ná til 

þessa hóps og kynna síðuna. 

Til að mynda langtímasamband við svifvængjaflugmenn þarf að skapa 

vettvang fyrir gagnkvæm samskipti. Það er gert með því að skapa vettvang 

skoðanaskipta á síðunni en einnig með því að halda árlegt mót þar sem 

flugmenn koma saman á viðburð á vegum vefsíðunnar. Mótið yrði á vorin 

þegar flugtímabilið er að byrja og yrði til að kynna vefsíðuna enn frekar. 

Lengri tíma markmið yrði að gera þetta að alþjóðlegu móti þar sem 

svifvængjaflugmenn kæmu allstaðar að til að taka þátt. 
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Gangi áætlanir upp og Paralogs.com nær þeim notendahóp sem stefnt er að og 

verður arðbær er stefnan sett á að nýta þá reynslu sem myndaðist við gerð 

hennar til að skapa nýja logs.com síðu. Þá er hægt að yfirfæra þjónustuna á 

önnur áhugamál á borð við golf eða skotveiði. Langtímamarkmið er að skapa 

fjölda vefsíðna fyrir hin ýmsu áhugamál. 

4.5 Rafrænt samfélag skapað 

Miðað við skilgreiningu Rheingold á rafrænum samfélögum má segja að náist 

þau markmið sem hér að ofan er líst verði paralogs.com í raun rafrænt samfélag 

fyrir svifvængjaflugmenn. Þar geta þeir komið saman á veraldarvefnum, átt 

samskipti sín á milli og myndað sambönd. Vonin er að á vefsíðunni myndist 

öflugt samfélag svifvængjaflugmanna sem taka virkan þátt í umræðum og 

viðburðum tengdum síðunni. Náist þetta markmið eru meiri líkur á að fyrirtæki 

sem tengjast svifvængjaflugi sjái hag sinn í því að skapa umræðu um vörur 

sínar eða þjónustu á vefsíðunni og ákveði í því ljósi að auglýsa sig þar. 

Paralogs.com verður þá fyrst og fremst áhugamiðað samfélag þar sem 

svifvængjaflugmenn fá tækifæri til að ræða áhugamál sitt og öllu er því tengist.  

Hins vegar verður þar líka viðskiptamiðað samfélag þar sem einstaklingar fá 

vettvang til að kaupa og selja útbúnað sem tengist svifvængjaflugi. 
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5 Viðskiptaáætlun 

Viðskiptaáætlun gefur frumkvöðli yfirsýn yfir viðskiptahugmynd sína og þá 

rekstrarþætti sem henni tengjast. Hún gefur frumkvöðlinum færi á að kynna sér 

mögulega starfsemi og þann markað sem áætlað er að herja á og hjálpar honum 

að meta hvort að viðskiptahugmyndin sé líkleg til árangurs. Markmiðið með 

viðskiptaáætlun er ekki að láta hugmyndina líta eins vel út og hægt er heldur að 

gera eins raunhæfa áætlun og kostur er. Sýni viðskiptaáætlunin jákvæða 

niðurstöðu getur hún virkað sem leiðarvísir fyrir frumkvöðla í gegnum þann 

ólgusjó sem það er að stofna og reka fyrirtæki (Ársæll Valfells, 2008, bls. 4). 

Það er algengur misskilningur að viðskiptaáætlanir séu einungis til að afla 

fjármagns hjá lánveitendum eða fjárfestum. Góð viðskiptaáætlun getur 

vissulega hjálpað til við að afla fjármagns en hún á fyrst og fremst að hjálpa 

frumkvöðlinum að hanna góða áætlun um rekstur verðandi fyrirtækis síns og 

ákveða hvernig stefnt skuli að framkvæmd hennar (Innovit, e.d., bls. 2). 

Góð viðskiptaáætlun er ekki einstakt verkefni sem gert er einu sinni og látið 

svo vera. Hún þarf að vera í stöðugri þróun með breyttum forsendum og 

markaðsaðstæðum. Þannig þurfa jafnvel rótgróin fyrirtæki að huga vel að 

viðskiptaáætlun sinni og endurbæta hana reglulega (Innovit, e.d., bls. 2). 

Í þessari viðskiptaáætlun er farið yfir skipulag fyrirtækisins og starfsfólk og 

eignarhald rætt. Gerð er rekstrar- og fjárhagsáætlun sem samanstendur af 

stofnkostnaðaráætlun, núllpunktsgreiningu, rekstraráætlun, efnahagsáætlun, 

sjóðstreymisáætlun og næmnigreiningu. 

5.1 Eignarhald og skipulag 

Gert er ráð fyrir þremur starfsmönnum sem jafnframt eiga öll hluta í 

fyrirtækinu. Því verður skipt upp í þrjár deildir og ber hver starfsmaður ábyrgð 

á sinni deild. Framkvæmdarstjóri sér svo um heildaryfirsýn og ber ábyrgð á 

fjárreiðum fyrirtækisins.  
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Mynd 14. Skipurit Logs ehf. 

Gunnar Ingi Ómarsson kemur til með að sjá um alla forritun og vefumsjón. 

Hans starf verður fyrst og fremst að sjá um uppsetningu og útfærslu 

þjónustunnar ásamt því að hanna lausnir á þeim vandamálum sem upp koma og 

halda utan um alla gagnaúrvinnslu. Hýsing vefsíðunnar kemur til með að vera  

eini þáttur starfseminnar sem verður úthýstur en Gunnar Ingi mun hafa umsjón 

með því og sjá um samskipti við þá þjónustuaðila. Gunnar Ingi útskrifast sem 

tölvunarfræðingur við Háskólann á Akureyri vorið 2010 og hefur starfað sem 

viðgerðarmaður hjá Tölvulistanum frá árinu 2007. 

Gert er ráð fyrir að vinnuframlag Elísu Bjarkar Þorsteinsdóttur verðir fyrst og 

fremst í upphafi á meðan vefsíðan er enn á þróunarstigi. Þá mun hún sjá um 

alla hönnun og alla sjónræna þætti síðunnar. Markmið hennar er að skapa 

þægilegt og aðlaðandi umhverfi með áherslu á einfalt viðmót. Eftir að síðan 

opnar er ætlunin að halda þróun og hönnun áfram og uppfæra vefsíðuna 

reglulega. Því er gert ráð fyrir að vinnuframlag Elísu Bjarkar verði mikið í 

fyrstu en minnki eftir að vefsíðan opnar. Elísa Björk útskrifast sem grafískur 

hönnuður frá London Metropolitan University vorið 2010.  

Karl Óðinn Guðmundsson mun sjá um sölu og markaðsmál sem er stór þáttur 

starfseminnar og má segja að sé tvíþættur. Annars vegar þarf að kynna síðuna til 

að fá svifvængjaflugmenn til að nota hana og sjá til þess að hún sé vel þekkt í 

samfélagi flugmanna. Hins vegar þarf að afla auglýsingatekna og markaðssetja 

síðuna til verðandi auglýsenda. Í þessu starfi felst því að sjá um samskipti við 

viðskiptavini síðunnar, hvort sem það eru notendur eða auglýsendur. Karl Óðinn 

Framkvæmdarstjóri

Karl Óðinn Guðmundsson

Forritun og vefumsjón

Gunnar Ingi Ómarsson

Hönnun og útlit

Elísa Björk Þorsteinsdóttir

Sala og markaðsmál

Karl Óðinn Guðmundsson
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Guðmundsson stundar nám við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri og áætlar að 

útskrifast af markaðsfræðibraut vorið 2010. 

5.1.1 Upplýsingar um eignarhald 

Um tvenns konar rekstrarform er að ræða fyrir starfsemi af þessu tagi. 

Sameignarhlutafélag, þar sem ábyrgð er ótakmörkuð og tekjuskattur er 23,75%. 

Kostnaður við að stofna slíkt félag er 89.000 krónur og ekkert hlutafé þarf að 

leggja þar inn. Með einkahlutafélagi næst fram takmörkuð ábyrgð og 

tekjuskattsprósentan lækkar niður í 18%. Heildar skráningargjöld vegna 

einkahlutafélags er 89.000 krónur og lágmarks hlutafé er 500.000 krónur 

(Ríkisskattstjóri, 2007). Til lengri tíma litið er hagstæðara að velja 

einkahlutafélagaformið og því er ætlunin að stofna Logs ehf. strax vorið 2010. 

Skýrsluhöfundur, Karl Óðinn Guðmundsson og Gunnar Ingi Ómarsson leggja 

fyrirtækinu til hlutafé og eignast þeir þannig helmingshlut hvor. Verður svo 

gerður samningur við Elísu Björku Þorsteinsdóttur um að vinnuframlag hennar 

verði greitt með 10% eignarhaldi í fyrirtækinu. 

Tafla 1. Eignarhald Logs ehf. 

Gunnar Ingi Ómarsson 45% 

Karl Óðinn Guðmundsson 45% 

Elísa Björk Þorsteinsdóttir 10% 

5.2 Rekstrar- og fjárhagsáætlun 

Rekstrar- og fjárhagsáætlunin er einn mikilvægasti þáttur viðskiptaáætlunar. 

Hún er gerð eftir að greining á markaði hefur verið gerð og sett hafa verið fram 

skýr marmið. Venjuleg rekstrar- og fjárhagsáætlun inniheldur rekstraráætlun, 

áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymisáætlun (Innovit, e.d., bls 23). Hér 

verður að auki gerð stofnkostnaðaráætlun, núllpunktsgreining og 

næmnigreining.  
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5.2.1 Stofnkostnaðaráætlun 

Gert er ráð fyrir að halda stofnkostnaði í lágmarki. Skráningarkostnaður 

einkahlutafélags er 89.000 krónur og lágmarks eigið fé er 500.000 krónur. 

Ætlunin er að nýta þá upphæð í stofnkostnað og sem rekstarfé fyrst um sinn. 

Stofnkostnaður verður hér skilgreindur sem sá kostnaður sem mun falla á 

fyrirtækið áður en og til þess að koma vefsíðunni í almenna notkun. Ekki 

verður gert ráð fyrir launakostnaði fyrr en vefsíðan er opnuð og starfsemin mun 

fara fram í bílskúr á Akureyri sem innréttaður hefur verið sem skrifstofa. 

Tölvubúnaður, hugbúnaður, prentari, sími og einhver hluti húsgagna eru nú 

þegar í eigu stofnaðila og verða lánaðir til fyrirtækisins því að kostnaðarlausu. 

Því er gert ráð fyrir að stofnkostnaður feli í sér húsgögn, skrifstofugögn, 

skráningu vefsíðunnar og skrásetningu einkahlutafélags. Ekki er gert ráð fyrir 

neinum lántökum fyrst um sinn þar sem að upphaflegu hlutafé er ætlað að duga 

fyrir rekstri fyrirtækisins fyrst um sinn. 

Tafla 2. Stofnkostnaður Logs ehf. 

Kostnaðarliður   Skýringar Upphæð 

Húsgögn 1 30.000 kr. 

Skrifstofugögn 2 20.000 kr. 

Skráning vefsíðu 3 15.000 kr. 

Skrásetningargjöld v/ ehf. 4 89.000 kr. 

Stofnkostnaður samtals   154.000 kr. 

     1 Skrifborð og skrifborðsstóll keypt í Góða hirðinum 

2 Blöð, pennar og annar skrifstofukostnaður 

3 Kaup á léni og annar uppsetningarkostnaður 

4 Gjöld vegna stofnunar og skráningar eignarhaldsfélags 

 

5.2.2 Núllpunktsgreining 

Núllpunktsgreining sýnir fyrirtæki hversu margar einingar þarf að selja til að 

ná upp í kostnað. Mikilvægt er að halda föstum kostnaði á borð við 

fasteignagjöld og launakostnað í lágmarki og halda þannig núllpunktinum sem 

lægstum (Innovit, e.d., bls 24). 



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

- 44 - 

 

Núllpunktsgreining fyrir rekstur á borð við vefsíðu er heldur óhefðbundinn þar 

sem enginn eiginlegur breytilegur kostnaður fellur á hverja selda einingu. 

Enginn aukalegur kostnaður fellur á reksturinn þegar ein sölueining er seld 

hvort sem um er að ræða auglýsingu eða aðgang að síðunni. Allur kostnaður 

fellur því undir fastan kostnað. 

Hér verður gerð núllpunktsgreining fyrir árið 2012 þegar áætlað er að allir 

kostnaðarliðir verði komnir inn í rekstrarreikninginn. Einungis er gert ráð fyrir 

auglýsingatekjum þar sem að niðurstöður könnunarinnar bentu til þess að 

svifvængjaflugmenn væru ekki tilbúnir til að greiða fyrir þjónustuna. Ekki 

verður heldur gert ráð fyrir að klúbbar borgi fyrir aðgang sinn að síðunni. 

 

Mynd 15. Núllpunktsgreining 

Ætlunin er að hafa 15 auglýsingapláss á síðunni sem seld verða mánuð í senn.  

Meðalverð á auglýsingu er áætlað 30.000 krónur á mánuði að viðbættum 

virðisaukaskatti sem er töluvert lægra en á síðum eins og hestvit.is eða 

vikudagur.is sem svipar til Paralogs.com. Fastur kostnaður árið 2012 reiknast 

3.707.032 krónur en inn í þeim kostnaði reiknast vefhýsing, netkostnaður, 

skrifstofugögn, tryggingar, markaðssetning og launakostnaður. Við gefnar 

forsendur og þar sem ekki er um neinn breytilegan kostnað að ræða þá liggur 

núllpunkturinn við fasta kostnaðinn. Samkvæmt því liggur núllpunkturinn við 

124 einingar og því þarf að selja 124 auglýsingar yfir árið til að ná upp í 
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kostnað. Þetta gerir að nýting á auglýsingaplássi síðunnar þarf að vera 69% og 

að verðið á auglýsingu má ekki fara niður fyrir 19.614 krónur á mánuði. 

Sá kostnaðarliður sem vegur hvað mest er launakostnaður. Árið 2012 er sá 

liður reiknaður 3.213.504 krónur eða 93% af heildarkostnaði. Þessum lið er 

auðvelt að breyta á meðan allir þrír starfsmennirnir eru einnig eigendur 

fyrirtækisins. Þannig er mjög auðvelt bæði að draga saman seglin þegar illa 

gengur sem og að bæta í þegar vel gengur. 

5.2.3 Rekstraráætlun 

Í rekstraráætluninni er settur upp rekstrarreikningur Logs ehf. fyrstu þrjú árin. 

Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum árið 2010 á meðan vefsíðan er enn í 

þróun. Áætlað er að seldar verði tvær auglýsingar strax við opnun vefsíðunnar  

og að salan stigvaxi þar til seldar hafa verið 11 auglýsingar eða 73% af 

auglýsingaplássi síðunnar. Áætlað er að vefsíðan verði ekki stærri en svo að 

eitt gígabit dugi til að hýsa hana. Því er gert ráð fyrir að kostnaður við það 

verði 5.635 krónur með virðisaukaskatti árið 2011 (Stefna Hugbúnaðarhús, 

e.d.). Nettenging þarf að vera góð hjá fyrirtæki sem heldur uppi vefsíðu. Því er 

gert ráð fyrir að fara Leið þrjú hjá Símanum sem býður upp á nægilegan hraða 

og gagnamagn. Verðið fyrir slíka nettengingu er 7.250 krónur á mánuði 

(Síminn, e.d.). Áætlaður kostnaður fyrir skrifstofugögn á borð við ritföng, 

pappír, blek og þess háttar er 4200 krónur á mánuði. Tryggingar verða fyrst 

keyptar í janúar 2011. Slysatrygging og lausafjártrygging verða þá keyptar til 

að tryggja tölvubúnað fyrirtækisins. Kostnaður við það er áætlaður um það bil 

150.000 krónur á ári (Árni Sigurgeirsson, munnleg heimild, 9. apríl). Gert er 

ráð fyrir að notast verði við netmarkaðssetningu og umtal fyrst um sinn til að 

auglýsa vefsíðuna. Eini eiginlegi markaðskostnaður fer í árlegt mót og 

kynningu á því. Áætlaður kostnaður við að halda mótið árið 2011 er 100.000 

krónur. Í þeim kostnaði eru veitingar og prentun kynningargagna. Vísitala 

neysluverðs hefur hækkað að meðaltali um 5,6% á ári síðan 1989. Því eru 

kostnaðarliðir hækkaðir um 5,6% á milli ára. Laun verða fyrst greidd í janúar 

2012 en þá er áætlað að skapa eina 100% stöðu sem þó er hægt að skipta 

annaðhvort í tvær 50% stöður eða þrjár 33% stöður. Áætluð laun eru 210.000 

krónur, lífeyrisgreiðslur nema 9%, tryggingagjald 8,35% og sjúkra og 
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orlofssjóður 10,17%. Heildarkostnaður vegna launatengdra gjalda er því 

57.792 krónur á mánuði (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. –c). Launakostnaður 

er sá útgjaldaliður sem vegur hvað þyngst í rekstrinum. Því eru þessir 

útreikningar settir með fyrirvara um að tekjur dugi fyrir þessum viðbættu 

útgjöldum. Aðeins er gert ráð fyrir þremur starfsmönnum  sem allir eiga 

jafnframt hlut í fyrirtækinu. Því er mögulegt að engar launagreiðslur verði 

greiddar og þess í stað að eigendur greiði sér arð af þeim hagnaði sem hlýst af 

rekstri fyrirtækisins. Gert er ráð fyrir að handbært fé frá rekstri beri 5,46% 

vexti. Ef sú staða kemur upp að fjárþörf skapast má reikna með 14% 

útlánsvöxtum á yfirdráttarlánum (Landsbankinn, 2010). 

 

Mynd 16. Rekstarniðurstaða Logs ehf. fyrstu þrjú starfsárin 

Að ofangreindum forsendum gefnum má gera ráð fyrir að fyrirtækið verði 

rekið með tapi fyrsta árið upp á 279.310 krónur. Árið 2011 er gert ráð fyrir 

tekjum frá rekstri upp á 780.000 krónur en að rekstrargjöld nemi 466.501 

króna. Heildar hagnaður fyrirtækisins árið 2011 yrði 316.858 krónur. Bæði 

tekjur og gjöld hækka umtalsvert árið 2012. Hækkun tekna stafar af því að þá 

er gert ráð fyrir að hlutfall auglýsinga á síðunni verði að meðaltali 73% eða að 

11 auglýsingar muni seljast í hverjum mánuði. Tekjur af rekstri verða þannig 

3.960.000 krónur. Rekstrargjöld hækka einnig töluvert þegar byrjað verður að 

greiða laun í upphafi árs 2012 og verða í heildina 3.707.032 krónur. Hagnaður 

fyrir árið 2012 verður 235.949 krónur (sjá viðauka 4). 
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5.2.4 Áætlaður efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur fyrir Logs efh. er nokkuð einfaldur miðað við gefnar 

forsendur. Ekki er gert ráð fyrir neinum fastafjármunum fyrstu þrjú árin og 

ekki þarf að reikna birgðir. Hlutafé verður í upphafi 500.000 krónur og ekki er 

gert ráð fyrir að tekið verði lán á tímabilinu.  

 

Mynd 17. Þróun á handbæru fé Logs ehf. 

Miðað við þessar forsendur lækkar handbært fé fyrirtækisins fyrsta árið niður í 

220.690 krónur. Árið 2011 hækkar það svo aftur upp í 537.549 krónur og í lok 

árs 2012 er gert ráð fyrir að handbært fé Logs ehf. verði komið upp í 773.497 

krónur (sjá viðauka 5). 

5.2.5 Sjóðstreymisáætlun 

Engar afskriftir eru áætlaðar og því samanstendur veltufé frá rekstri einungis af 

hagnaði eða tapi samkvæmt rekstrarreikningi. Ekki er gert ráð fyrir neinum 

birgðum né fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingum. Handbært fé hækkar 

því eða lækkar eingöngu í tengslum við hagnað eða tap úr rekstrarreikningi. 

Áætlað er að handbært fé lækki árið 2010 um 279.310 krónur niður í 220.690 

krónur en hækki svo næstu tvö árin. Árið 2012 er gert ráð fyrir að það hækki 

um 316.858 krónur og verði 537.549 krónur í lok árs. Handbært fé hækkar svo 

um 235.949 krónur árið 2012 og verður í lok árs 773.497 krónur (sjá viðauka 6). 
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5.2.6 Næmnigreining 

Næmnigreining var gerð til að sjá áhrif einstakra liða á rekstrarniðurtöðu Logs 

ehf. Miðað var við rekstarreikning 2012 og reiknað var með bæði 15% og 30% 

fráviki. Skoðuð voru laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og 

rekstrartekjur. Aðferðin var þannig að einum lið var breytt á meðan aðrir 

héldust óbreyttir. Þannig var hægt að sjá hvaða áhrif einstakur liður hafði á 

reksturinn. 

 

Mynd 18. Næmnigreining á rekstri Logs ehf. 

Laun og launatengd gjöld ásamt rekstrartekjum eru þeir liðir sem hafa hvað 

mest áhrif á reksturinn og eru viðkvæmir fyrir breytingum. Laun eru ákveðin af 

eigendum og því er tiltölulega auðvelt að hafa áhrif á þá breytu og hafa þannig 

áhrif á rekstrargrundvöll fyrirtækisins. Þetta gefur fyrirtækinu ákveðinn 

sveigjanleika og sem dæmi er hægt að bregðast við tímabundinni lækkun á 

rekstrartekjum með lækkuðum launum (sjá viðauka 7). 
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6 Umræður 

Sá markhópur sem paralogs.com er ætlað að herja á virðist því miður ekki vera 

mjög stór. Erfitt var að afla nokkurra haldbærra talna yfir fjölda 

svifvængjaflugmanna og því var notast við fjölda þeirra sem skráðir eru á vef 

samkeppnisaðilans. Miðað við þær tölur og að teknu tilliti til þess að 

svifvængjaflugmenn voru ekki tilbúnir til að greiða fyrir þjónustuna má gera 

ráð fyrir að erfitt verði að afla tekna til að halda uppi launuðu starfi hjá Logs 

ehf. Í viðskiptaáætluninni var gert var ráð fyrir að til að halda uppi einu 100% 

starfi þurfi að selja 124 auglýsingar á ári sem hver kostar 30.000 krónur. Til 

samanburðar er nefnt að hestafrettir.is selja sínar auglýsingar á allt frá 20.000 

krónum upp í 250.000 krónur. Vikulegar heimsóknir á þá síðu eru frá 7.000 til 

12.000 gesta. Það eru töluvert fleiri en þeir tæplega 3.000 svifvængjaflugmenn 

sem skráðir eru á flightlog.org. Þetta ásamt þeirri staðreynd að stór meirihluti 

íslenskra svifvængjaflugmanna voru frekar eða mjög jákvæðir til núverandi 

forms loggbóka leiða mann til þeirrar ályktunar að vefsíðan paralogs.com muni 

ekki hafa nægilega stóran notendahóp og þar af leiðandi auglýsingatekjur til að 

bera uppi fyrirtæki með starfsmann í fullu starfi.   

Upphaflega kom hugmyndin að paralogs.com og hlutverki hennar út frá 

svifvængjaflugi og því var ráðist í þetta verkefni út frá því. Þó er ljóst að hægt 

er að yfirfæra grunnhugmyndina á önnur áhugamál líkt og golf eða skotveiði. 

Gera má ráð fyrir að rekstrargrundvöllur vefsíðu sem fjallar um fjölmennari 

íþróttir sé sterkari en rekstrargrundvöllur vefsíðu á borð við paragliding.com. 

Hafa verður í huga að paralogs.com er hugsuð sem ein af fleiri vefsíðum sem 

allar fjalla um sitt svið. Því má gera ráð fyrir að tekjur aukist með fleiri síðum 

og að þannig náist fram aukin hagkvæmni. Horft fram á veginn aukast því líkur 

á að Logs ehf. hafi nægar tekjur til að ráða starfsfólk. Fyrst um sinn er 

lykilatriðið þó að halda öllum rekstrarkostnaði í lágmarki.  
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7 Niðurstöður 

Lagt var upp með að kanna rekstrargrundvöll vefsíðu sem ætlað er að halda 

utan um skráningu flugtíma ásamt því að vera samskiptasíða fyrir 

svifvængjaflugmenn. Kanna átti hvort og þá hvernig hægt væri að afla tekna af 

vefsíðunni sem gefið var heitið paralogs.com. Einnig átti að skoða hvernig 

rafræn samfélög gætu nýst við markaðssetningu vefsíðunnar. 

Til þess að komast að því hvort að rekstrargrundvöllur væri fyrir hendi og 

hvaða tekjumöguleikar væru til staðar var lögð könnun fyrir 

svifvængjaflugmenn á Íslandi. Þar voru þeir spurðir út í notkun sína á 

núverandi loggbókum og viðhorf sitt til þeirra. Þeir voru einnig spurðir hversu 

jákvæðir eða neikvæðir þeir væru til að greiða fyrir aðgang að vefsíðu sem 

héldi utan um loggbækur þeirra og til þess að flugklúbburinn þeirra greiddi 

fyrir aðgang þeirra. Niðurstöður könnunarinnar voru þær að meirihluti 

svifvængjaflugmanna voru jákvæðir til þeirra loggbóka sem þeir nota í dag og 

meirihluti þeirra voru neikvæðir til þess að greiða fyrir aðgang að vefsíðunni. 

Þar að auki voru fleiri neikvæðir heldur en jákvæðir til þess að flugklúbbur 

þeirra borgaði fyrir slíkan aðgang. Því var ljóst að vefsíðan yrði að geta skilað 

hagnaði á auglýsingatekjum einum. 

Til að áætla auglýsingatekjurnar var nauðsynlegt að komast að því hversu stór 

notendahópurinn yrði. Það reyndist mjög erfitt þar sem litlar sem engar 

tölulegar upplýsingar eru til um fjölda svifvængjaflugmanna í heiminum. Því 

var notast við tölur frá helsta samkeppnisaðilanum en þar voru skráðir notendur 

tæplega 3.000 talsins. Borið saman við hestafrettir.is, vefsíðu sem svipar til 

paralogs.com bæði hvað varðar viðfangsefni og tekjuöflun, kemur í ljós að 

fjöldi þeirra sem heimsækir hestafrettir.is vikulega er 7.000 til 12.000 manns. 

Af þessu má áætla að til þess að ná svipuðum tekjum og hestafrettir.is, sem er 

um það bil 900.000 krónur á mánuði, þarf paralogs.com að ná töluvert stærri 

notendahóp en helsti keppinauturinn hefur í dag. Því má gera ráð fyrir að 

rekstur vefsíðunnar gæti orðið erfiður. 
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Miðað við það viðskiptamódel sem hér var sett upp liggur núllpunkturinn við 

3.707.032 krónur á ári. Helsti áhrifaþátturinn þar á er launakostnaður en hann 

er 3.213.504 krónur eða 93% af heildarkostnaði. Gert er ráð fyrir að það fólk 

sem kemur til með að þróa og reka síðuna muni eignast hlut í Logs ehf og því 

er mögulegt að haga launakostnaði og þannig rekstrarkostnaði eftir tekjum. 

Eini kostnaðurinn við markaðssetningu sem gert er ráð fyrir í 

rekstraráætluninni er 100.000 krónur á ári í viðburð á vegum fyrirtækisins. Því 

er ljóst að til að vekja athygli á síðunni og auglýsa þarf að notast við 

netmarkaðssetningu til að skapa umtal á veraldarvefnum. Vefsíðunni sem slíkri 

er ætlað að mynda rafrænt samfélag svifvængjaflugmanna þar sem menn hafa 

tækifæri til að hafa samskipti og mynda sambönd sín á milli. Slíkt samfélag 

verður skapað með því að mynda gott samband við svifvængjaflugmenn strax í 

upphafi á meðan síðan er en í þróun og með árlegum viðburði á vegum Logs 

ehf. Neytendur eru farnir að nota slík samfélög til að skiptast á upplýsingum 

um vörur og þjónustu og því er líklegt að fyrirtæki sjái hagnað sinn í því að 

skapa umræðu um sig með því að kaupa auglýsingar á vefsíðunni. Þannig getur 

rafrænt samfélag hjálpað við markaðssetningu vefsíðunnar og Logs ehf. 

Niðurstaðan er sú að hægt er að hafa auglýsingatekjur af vefsíðu á borð við 

paralogs.com og að hægt er að takmarka útgjöld þannig að hún sýni hagnað. Þó 

er ekki líklegt að sá hagnaður verði mikill og sé ætlunin að ráða starfsmann 

þarf notendahópur vefsíðunnar að stækka umtalsvert umfram notendahóp 

helsta samkeppnisaðilans. Þar sem að engar tölur fengust um fjölda 

svifvængjaflugmanna í heiminum er ekki hægt að segja til um stærð heildar 

markhópsins. Þetta setti verkefninu miklar takmarkanir þar sem stærð 

markaðarins er enn óþekkt stærð.     

Í kjölfarið af þessu verkefni var ákveðið að vegna óvissu um stærð markaðarins 

og vegna niðurstaðna rannsóknarinnar er ætlunin að skoða grunnhugmyndina 

út frá öðrum áhugamálum á borð við golf eða skotveiði.  
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Viðauki 2 

Kæri klúbbmeðlimur 

Ég er meðlimur í fisfélagi Reykjavíkur og nemandi í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri og er að skrifa lokaverkefni mitt til B.S.c. náms. 

Verkefnið er viðskipta- og markaðsáætlun fyrir vefsíðu sem heldur utan um loggbækur 

fisflugmanna. Því er ég nú að kanna notkun og viðhorf fisflugmanna á loggbókum. 

Það er von mín að þróun vefsíðunnar hefjist í vor og að klúbbmeðlimir Fisfélags 

Reykjavíkur fái aðgang að beta útgáfu vorið 2011. 

Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þessa könnu sem er 15 spurningar og 

tekur innan við 2 mínútur að svara. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál, nafn 

þitt mun hvergi koma fram og þú þarft ekki að gefa upp neinar persónugreinanlegar 

upplýsingar. 

Ef þú hefur áhuga þá máttu vinsamlegast smella á tengilinn hér fyrir neðan. 

http://cs.createsurvey.com/c/79/9279/survey/11999-syAfkq.html 

 

Með fyrirfram þökk. 

Karl Óðinn Guðmundsson 

 

 

            

 

Kæri klúbbmeðlimur 

Ég vil þakka kærlega fyrir þáttöku ykkar í könnuninni og um leið láta vita að hún 

verður opin fram á miðnætti á laugardag. Þáttaka ykkar skiptir miklu máli við gerð 

verkefnisins. 

Ef þið eigið eftir að taka þátt vil ég byðja ykkur um að fylgja tenglinum hér fyrir 

neðan. Könnunin er 15 spurningar og það tekur innan við 2 mínútur að svara henni. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál, nafn þitt mun hvergi koma fram og þú 

þarft ekki að gefa upp neinar persónugreinanlegar upplýsingar. 

http://cs.createsurvey.com/c/79/9279/survey/11999-syAfkq.html 

 

Með fyrirfram þökk. 

Karl Óðinn Guðmundsson 

  

http://cs.createsurvey.com/c/79/9279/survey/11999-syAfkq.html
http://cs.createsurvey.com/c/79/9279/survey/11999-syAfkq.html
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Viðauki 3 

Hvert er fæðingarár þitt? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 49 1 4,3 4,3 4,3 

52 1 4,3 4,3 8,7 

56 1 4,3 4,3 13 

58 1 4,3 4,3 17,4 

59 1 4,3 4,3 21,7 

60 1 4,3 4,3 26,1 

62 1 4,3 4,3 30,4 

64 2 8,7 8,7 39,1 

67 1 4,3 4,3 43,5 

68 2 8,7 8,7 52,2 

70 1 4,3 4,3 56,5 

72 1 4,3 4,3 60,9 

73 1 4,3 4,3 65,2 

75 1 4,3 4,3 69,6 

76 1 4,3 4,3 73,9 

77 1 4,3 4,3 78,3 

78 1 4,3 4,3 82,6 

81 1 4,3 4,3 87 

82 1 4,3 4,3 91,3 

84 1 4,3 4,3 95,7 

89 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   

 

Hvaða menntun hefur þú? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grunnskólamenntun 3 13 13 13 

stúdentspróf 4 17,4 17,4 30,4 

iðnmenntun 7 30,4 30,4 60,9 

háskólagráðu 9 39,1 39,1 100 

Total 23 100 100   

 

Hvaða tekjur hefur þú að jafnaði á mánuði? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-200 þús 3 13 13 13 

201-400 þús 8 34,8 34,8 47,8 

401-600 þús 8 34,8 34,8 82,6 

601 - 4 17,4 17,4 100 

Total 23 100 100   
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Hvaða önnur áhugamál stundar þú? 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid   8 34,8 34,8 34,8 

bolti 1 4,3 4,3 39,1 

ferdalog 1 4,3 4,3 43,5 

ferðalög, jóga, skokk, hönnun 1 4,3 4,3 47,8 

Fjallgöngu, vatnaveiði og líkamsrægt 1 4,3 4,3 52,2 

Göngur,Hlaup, Mótorhjól 1 4,3 4,3 56,5 

Köfun, ferðalög, ljósmyndur 1 4,3 4,3 60,9 

Ljósmyndun, tölvur, tónlist 1 4,3 4,3 65,2 

Mótorkross, vélsleðar, jeppaferðir 1 4,3 4,3 69,6 

ræktun, handavinna, lestur, dýr og fl. 1 4,3 4,3 73,9 

Skíði og öll önnur útivera 1 4,3 4,3 78,3 

Skíði, skotveiðar, fjallaferðir 1 4,3 4,3 82,6 

Snjóbretti, skvass, reiðhjól, fjallaganga 1 4,3 4,3 87 

Sund, söng ofl 1 4,3 4,3 91,3 

Trommur, tónlist. 1 4,3 4,3 95,7 

öll 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   

 

Hvar kynntist þú fisflugi? 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid í gegnum vin 5 21,7 21,7 21,7 

í gegnum auglýsingu félagasamtaka 3 13 13 34,8 

í gegnum aðrar leiðir 8 34,8 34,8 69,6 

annað 7 30,4 30,4 100 

Total 23 100 100   

 

Annað 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid   16 69,6 69,6 69,6 

Eiginn áhugi & leitaði uppi sjálfur 1 4,3 4,3 73,9 

fjölskyldu 1 4,3 4,3 78,3 

Fjölskyldutengsl 1 4,3 4,3 82,6 

hugboð 1 4,3 4,3 87 

Internetið 1 4,3 4,3 91,3 

maka 1 4,3 4,3 95,7 

Sonur minn átti Svifdreka 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   
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Hversu lengi hefur þú stundað fisflug? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 3 13 13 13 

2 2 8,7 8,7 21,7 

3 3 13 13 34,8 

4 2 8,7 8,7 43,5 

5 5 21,7 21,7 65,2 

8 1 4,3 4,3 69,6 

10 1 4,3 4,3 73,9 

12 1 4,3 4,3 78,3 

22 1 4,3 4,3 82,6 

25 1 4,3 4,3 87 

31 2 8,7 8,7 95,7 

33 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   

 

Stundar einhver annar í þinni fjölskyldu fisflug? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Já 8 34,8 34,8 34,8 

Nei 15 65,2 65,2 100 

Total 23 100 100   

 

Hversu oft flýgur þú að meðaltali á mánuði? (Yfir sumarmánuðina) 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Aldrei 0 0 0 0 

1-5 skipti 6 26,1 26,1 26,1 

6-10 skipti 10 43,5 43,5 69,6 

11-15 skipti 2 8,7 8,7 78,3 

16-20 skipti 2 8,7 8,7 87 

21-25 skipti 1 4,3 4,3 91,3 

26 eða oftar 2 8,7 8,7 100 

Total 23 100 100   

 

Hvaða tegund fisflugs stundar þú? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid svifvængur 23 100 100 100 

svifdreki 6 26,1 26,1 126,1 

vélknúið fis 6 26,1 26,1 152,2 

paramótor 1 4,3 4,3 156,5 

Total 36 152,2 156,5   
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Hversu oft flýgur þú að meðaltali á mánuði? (Yfir sumarmánuðina) 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrei 0 0 0 0 

1-5 skipti 6 26,1 26,1 26,1 

6-10 skipti 10 43,5 43,5 69,6 

11-15 skipti 2 8,7 8,7 78,3 

16-20 skipti 2 8,7 8,7 87 

21-25 skipti 1 4,3 4,3 91,3 

26 eða oftar 2 8,7 8,7 100 

Total 23 100 100   

 

Heldur þú skrá yfir flug þín með loggbók? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid já 18 78,3 78,3 78,3 

nei 5 21,7 21,7 100 

Total 23 100 100   

 

Hvaða form loggbókar notar þú þegar þú skráir flug þín? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nota ekki loggbók 3 13 13 13 

excel skrá 3 13 13 26,1 

flightlog(vefsíða) 14 60,9 60,9 87 

annað 3 13 13 100 

Total 23 100 100   

 

Annað 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid   20 87 87 87 

Loggbók fisfélagsins (svifdrekaloggbók) 1 4,3 4,3 91,3 

Skrifa stunddum hjá mér. Notaði stílabók 1 4,3 4,3 95,7 

stílabók 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   
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Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ertu til núverandi forms loggbókar? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid mjög jákvæður 6 26,1 26,1 26,1 

frekar jákvæður 10 43,5 43,5 69,6 

hvorki né 6 26,1 26,1 95,7 

frekar neikvæður 1 4,3 4,3 100 

Total 23 100 100   

 

Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ert þú til þess að greiða 5000 kr. á ári fyrir aðgang að síðu 
sem heldur utan um loggbók þína? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid mjög jákvæður 1 4,3 4,3 4,3 

frekar jákvæður 1 4,3 4,3 8,7 

hvorki né 4 17,4 17,4 26,1 

frekar neikvæður 8 34,8 34,8 60,9 

mjög neikvæður 9 39,1 39,1 100 

Total 23 100 100   

 

Hversu jákvæð/ur – neikvæð/ur ert þú til þess að flugklúbburinn þinn eyði 30.000 kr. á ári í 
aðgang að vefsíðu sem heldur utan um loggbók allra meðlima? 

    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid mjög jákvæður 6 26,1 26,1 26,1 

frekar jákvæður 2 8,7 8,7 34,8 

hvorki né 6 26,1 26,1 60,9 

frekar neikvæður 4 17,4 17,4 78,3 

mjög neikvæður 5 21,7 21,7 100 

Total 23 100 100   

 

  



Lokaverkefni 2106  Karl Óðinn Guðmundsson 

- 63 - 

 

Viðauki 4 

Logs ehf. Árið 
2010 

Árið 
2011 

Árið 
2012 

REKSTRARREIKNINGUR       

       
Rekstrartekjur....................................................................... 0  780.000  3.960.000  
 
Rekstrargjöld........................................................................ 290.680  466.501  3.707.032  

EBITDA (290.680) 313.499  252.968  
   
Afskriftir................................................................................. 0  0  0  

EBIT (290.680) 313.499  252.968  

   Fjármagsliðir  
         

Vaxtatekjur........................................................................ 11.370  11.602  34.775  
      
Vaxtagjöld......................................................................... 0  0  0  

Fjármagstekjur / (Fjármagsgjöld) nettó 11.370  11.602  34.775  

   Rekstrarafkoma fyrir skatta............................................... (279.310) 325.101  287.742  
   
Tekjuskattur.......................................................................... 0  (8.242) (51.794) 

   
Rekstrarniðurstaða............................................................... (279.310) 316.858  235.949  
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Viðauki 5 

Logs ehf. Árið 
2010 

Árið 
2011 

Árið 
2012 

EFNAHAGSREIKNINGUR       

EIGNIR 
      

Fastafjármunir....................................................................... 0  0  0  
   
Birgðir................................................................................... 0  0  0  

Handbært fé / (Fjárþörf)....................................................... 220.690  537.549  773.497  

 
220.690  537.549  773.497  

    EIGIÐ FÉ 
      

Hlutafé.................................................................................. 500.000  500.000  500.000  

   Óráðstafað eigið fé............................................................             (279.310) 37.549  273.497  

 
220.690  537.549  773.497  

SKULDIR 
      

Langtímalán.......................................................................... 0  0  0  

Skuldir og eigð fé samtals 220.690  537.549  773.497  
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Viðauki 6 

Logs ehf. Árið 
2010 

Árið 
2011 

Árið 
2012 

SJÓÐSTREYMI       

    HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI 
      Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi....................... (279.310) 316.858  235.949  

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: 
            Afskriftir.......................................................................... 0  0  0  

Veltufé (til) frá rekstri (279.310) 316.858  235.949  

             Birgðir, lækkun (hækkun).............................................. 0  0  0  

Handbært fé (til) frá rekstri (279.310) 316.858  235.949  

    FJÁRFESTINGARHREYFINGAR 
      Breytingar á fastafjármunum............................................... 0  0  0  

Fjárfestingarhreyfingar 0  0  0  

    FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR 
      Innborgað nýtt hlutafé.......................................................... 0  0  0  

   Ný langtímalán..................................................................... 0  0  0  

   Afborgun af langtímalánum................................................. 0  0  0  

Fjármögnunarhreyfingar 0  0  0  

    HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ............................ (279.310) 316.858  235.949  

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í BYRJUN TB ....................... 500.000  220.690  537.549  

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSLOK TB ....................... 220.690  537.549  773.497  
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Viðauki 7 

Logs ehf. 
  Næmnigreining - útreikningar 

  % Frávik Laun og launatengd gjöld Hækkun / lækkun Rekstarniðurstaða 

-30% 2.249.453 kr. -964.051 kr. 1.026.471 kr. 

-15% 2.731.478 kr. -482.026 kr. 631.210 kr. 

0% 3.213.504 kr. 0 kr. 235.949 kr. 

15% 3.695.530 kr. 482.026 kr. -159.312 kr. 

30% 4.177.555 kr. 964.051 kr. -554.573 kr. 

    

    % Frávik Annar rekstarkostnaður Hækkun / lækkun Rekstarniðurstaða 

-30% 345.470 kr. -148.058 kr. 357.357 kr. 

-15% 419.499 kr. -74.029 kr. 296.653 kr. 

0% 493.528 kr. 0 kr. 235.949 kr. 

15% 567.557 kr. 74.029 kr. 175.245 kr. 

30% 641.587 kr. 148.058 kr. 114.541 kr. 

    

    % Frávik Rekstrartekjur Hækkun / lækkun Rekstarniðurstaða 

-30% 2.772.000 kr. -1.188.000 kr. -738.211 kr. 

-15% 3.366.000 kr. -594.000 kr. -251.131 kr. 

0% 3.960.000 kr. 0 kr. 235.949 kr. 

15% 4.554.000 kr. 594.000 kr. 723.029 kr. 

30% 5.148.000 kr. 1.188.000 kr. 1.210.109 kr. 

 

 

 


