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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 (ECTS) eininga lokaverkefni í BS námi í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands, með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti. Þórður Sverrisson var 

leiðbeinandi minn við þessi skrif og þakka ég honum fyrir hans leiðsögn. Einnig vil ég 

þakka Berki Emilssyni einum eiganda Víkurskeljar fyrir þær upplýsingar sem hann gaf 

mér og voru undirstaðan í markaðsáætluninni. Sérstakar þakkir fær Þorlákur Axel 

Jónsson fyrir hjálp hans og yfirlestur á ritgerðinni. Að lokum vil ég þakka foreldrum 

mínum fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum grunnám mitt við Háskóla Íslands. 
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Útdráttur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að hjálpa nýstofnuðu fyrirtæki, Víkurskel ehf., að fóta 

sig á markaði með því að búa til heildstæða markaðsáætlun. Vilji höfundar er að þessi 

áætlun geti nýst fyrirtækinu og verið leiðarljós þess þegar kemur að því að koma vöru 

fyrirtækisins á markað. Markaðsáætlunin er byggð á viðtali höfundar við Börk Emilsson 

sem er einn af hluthöfum fyrirtækisins. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er byrjað á að skýra fræðilega frá 

markaðsáætlunum fyrirtækja og í þeim kafla eru kynnt þau stig sem nauðsynlegt er að 

fara í gegnum þegar gera á markaðsáætlun fyrir fyrirtæki. Í þessum hluta eru ýmis 

greiningartæki kynnt sem að fyrirtæki geta notað til þess að búa til góða 

markaðsáætlun. Má þar helst nefna SVÓT greiningu, vaxtarlíkan Ansoff, fimm krafta 

líkan Porter og vörumerkavirðis líkan Keller. 

Seinni hluti ritgerðarinnar snýr að því að höfundur gerði markaðsáætlun fyrir 

Víkurskel ehf. sem var unnin út frá viðtali við einn af eigendum fyrirtækisins. Vel gekk að 

búa til markaðsáætlun fyrir Víkurskel og vonandi mun hún hjálpa fyrirtækinu þegar 

ostrur Víkurskeljar koma á markað árið 2016. Höfundur ályktar að Víkurskel ehf. hafi 

margt til grunns að bera og geti átt bjarta framtíð á markaði þó vissulega séu 

óvissuþættirnir nokkrir.  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ........................................................................................................... 10 

2 Markaðsáætlun .................................................................................................. 12 

2.1 Greining á núverandi aðstæðum ................................................................ 12 

2.1.1 Greining á innra umhverfi ................................................................... 12 

2.1.1.1 Auðlindir og geta ............................................................................. 12 

2.1.1.2 Núverandi vöruframboð ................................................................. 13 

2.1.1.3 Viðskiptasambönd ........................................................................... 13 

2.1.2 Greining á ytra umhverfi ..................................................................... 14 

2.1.2.1 Pólitískir  og lagalegir þættir ........................................................... 14 

2.1.2.2 Efnahagslegir þættir ........................................................................ 15 

2.1.2.3 Samfélags- og menningarlegir þættir ............................................. 15 

2.1.2.4 Tæknilegir þættir ............................................................................. 15 

2.1.2.5 Vistfræðilegir þættir ........................................................................ 16 

2.1.2.6 Samkeppnis þættir .......................................................................... 16 

2.1.3 SVÓT-greining (e. SWOT  analysis) ...................................................... 18 

2.2 Rannsókn og greining á markaði og viðskiptavinum .................................. 19 

2.2.1 Skilgreining á markaði ......................................................................... 19 

2.2.2 Breytingar á markaði ........................................................................... 19 

2.2.3 Markaðshlutdeild ................................................................................ 20 

2.3 Ákveða markaðshlutun, markhópa og staðfærslu ..................................... 20 

2.3.1 Markaðshlutun (e. segmentation) ...................................................... 20 

2.3.2 Markhópur .......................................................................................... 21 

2.3.2.1 Óaðgreind markaðssetning (e. undifferentiated marketing) .......... 21 

2.3.2.2 Aðgreind markaðssetning (e.differentiated marketing) ................. 22 

2.3.2.3 Sérhæfð markaðssetning (e. concentrated marketing) .................. 22 

2.3.2.4 Einstaklingsmiðuð markaðssetning (e. individualistic marketing) .. 22 

2.3.3 Staðfærsla (e. positioning) .................................................................. 22 



 

7 

2.4 Ákveða markmið og stefnu markaðsáætlunarinnar .................................. 23 

2.4.1 Stefna markaðsáætlunarinnar (e. marketing plan direction) ............. 23 

2.4.2 Markmið markaðsáætlunarinnar ........................................................ 24 

2.5 Markaðsblandan (e. marketing mix) .......................................................... 25 

2.5.1 Varan/vörumerki ................................................................................. 25 

2.5.2 Verðstefna ........................................................................................... 28 

2.5.3 Vettvangur (e. place) ........................................................................... 29 

2.5.4 Vegsauki (e. promotion) ..................................................................... 29 

2.6 Ákveða hvernig mæla á árangur af markaðsstarfi ..................................... 30 

2.7 Innleiðing og stjórnun markaðsáætlunarinnar .......................................... 31 

3 Markaðsáætlun Víkurskeljar .............................................................................. 32 

3.1 Innra umhverfi  Víkurskeljar ....................................................................... 32 

3.1.1 Styrkleikar ........................................................................................... 32 

3.1.2 Veikleikar ............................................................................................. 32 

3.2 Ytra umhverfi Víkurskeljar .......................................................................... 33 

3.2.1 Ógnanir ................................................................................................ 33 

3.2.2 Tækifæri .............................................................................................. 34 

3.3 Niðurstaða SVÓT greiningar ....................................................................... 35 

3.4 Markaður Víkurskeljar ................................................................................ 35 

3.4.1 Skilgreining á markaði ......................................................................... 36 

3.4.2 Íslenski ostrumarkaðurinn .................................................................. 36 

3.4.3 Breytingar á markaði ........................................................................... 37 

3.4.4 Markaðshlutdeild ................................................................................ 37 

3.5 Markaðshlutun ........................................................................................... 38 

3.5.1 Markaðssetning................................................................................... 39 

3.5.2 Staðfærsla ........................................................................................... 39 

3.6 Stefna og markmið Víkurskeljar ................................................................. 40 

3.7 Markaðsblanda Víkurskeljar ....................................................................... 41 

3.7.1 Varan og vörumerkið Víkurskel ........................................................... 41 



 

8 

3.7.2 Verðstefna ........................................................................................... 42 

3.7.3 Vettvangur .......................................................................................... 42 

3.7.3.1 Flutningsáætlun............................................................................... 43 

3.7.4 Vegsauki .............................................................................................. 43 

3.8 Árangur markaðsstarfsins .......................................................................... 44 

3.9 Innleiðing og stjórnun markaðsáætlunarinnar .......................................... 44 

4 Umræður og lokaorð ......................................................................................... 46 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Fimm krafta líkan Porter  (Porter, 1979) ............................................................ 17 

Mynd 2: Vörumerkjavirðis líkan Keller (Þórður Sverrisson munnleg heimild, 9. 

september 2013). ................................................................................................. 26 

Mynd 3: Stefnumiðað árangursmat  (Þórður Sverrisson, 2013). ..................................... 30 

Mynd 4: Hringrás markaðsstjórnunar (Wood's, 2013). .................................................... 31 

Mynd 5: Innflutningur á ostrum til landsins eftir árum (Hagstofa Íslands, e.d.) .............. 36 

Mynd 6: Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands eftir árum (Ferðamálastofa, e.d.) ......... 37 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Markaðshlutun á neytendamarkaði (Wood's, 2013). .......................................... 21 

Tafla 2: Mismunandi leiðir til vaxtar (Ansoff, 1965). ........................................................ 23 

Tafla 3: SVÓT greining Víkurskeljar ................................................................................... 35 

Tafla 4: Markaðshlutun Víkurskeljar ................................................................................. 38 

 

 

 

 



 

10 

1  Inngangur 

Fyrirtækið Víkurskel ehf. var stofnað árið 2011 og hóf þá tilraunarækt á kræklingum í 

Skjálfandaflóa við Húsavík. Fljótlega kom upp sú hugmynd að færa sig yfir í ostrurækt. 

Það tók langan tíma og mikla vinnu að afla þeirra leyfa sem þarf til þess að rækta ostrur 

en það hafðist á endanum. Aldrei áður hefur verið reynt að rækta ostrur á Íslandi og 

aldrei áður jafn norðarlega í heiminum. Mikil mengun hefur haft áhrif á megin hluta 

þeirra fyrirtækja sem nú rækta ostrur og það eru því mikil tækifæri í því að rækta ostrur 

hér við Íslandsstrendur í köldum og hreinum sjó (Hafþór Hreiðarsson, 2013). 

Víkurskel flytur inn Gigas ostrur frá Spáni. Ostrurnar eru í raun og veru 

hlýsjávartegund en þolir vel sjó sem er kaldur. Hins vegar verða ostrurnar ekki 

kynþroska í svo köldum sjó og því fjölga þær sér ekki. Það gerir það að verkum að á 

hverju ári þarf að panta ostrur að utan. Fyrstu ostrurnar voru settar í sjó í Skjálfandaflóa 

um sumarið 2013 og er áætlað og vonast eftir að fyrsta uppskera verði komin á markað 

árið 2016. Við full afköst er reiknað með að Víkurskel muni uppskera hundrað tonn af 

ostrum á ári hverju (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Ostrur eru Íslendingum frekar framandi matur og neysla á ostrum hefur verið sáralítil 

hér á landi hingað til.  Árið 2013 kom þó töluverður kippur hér á landi í innflutningi á 

ostrum en hann rúmlega tvöfaldaðist frá árinu 2012. Forsvarsmenn Víkurskeljar eru 

bjartsýnir á að hægt sé að stækka þennan markað töluvert og ætla fyrst og fremst að 

horfa á Íslenskan markað. Þeir hafa þó fundið fyrir töluverðum áhuga bæði frá Spáni og 

Hong Kong fyrir ostrunum og er líklegt að einhver hluti ostranna verði seldur úr landi 

(Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í fyrri hlutanum verður fjallað fræðilega um 

gerð markaðsáætlana og  helstu hugtök og líkön verða útskýrð og skilgreind. Höfundur  

sótti námskeið við Háskóla Íslands sem kallast einfaldlega Markaðsáætlanagerð og 

verður beinagrind markaðsáætlunarinnar byggð á bókinni sem notuð er þar sem kallast 

Essential guide to marketing planning og er eftir Marian Burk Wood‘s. Seinni hluti 

ritgerðarinnar er markaðsáætlun fyrir Víkurskel ehf. sem er byggð á eigindlegri rannsókn 

sem fól í sér að taka viðtal við Börk Emilsson einn eigenda Víkurskeljar. Auk þess mun 
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höfundur beita innsæi sínu og þekkingu til þess að búa til heildstæða markaðsáætlun 

fyrir fyrirtækið sem getur talist líkleg til þess að stuðla að árangri Víkurskeljar í þessum 

nýja rekstri. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að fjalla fræðilega um markaðsáætlanagerð 

og út frá þeirri umfjöllun búa til heildstæða markaðsáætlun fyrir Víkurskel ehf. 
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2 Markaðsáætlun 

Í þessum kafla verður farið fræðilega yfir gerð markaðsáætlana. Farið verður yfir sjö stig 

í átt að heildstæðri markaðsáætlun og  hugtök sem notuð eru í markaðsmálum verða 

útskýrð og skilgreind. Gerð markaðsáætlunar samræmir allar markaðsaðgerðir og gerir 

stefnu og markmið fyrirtækja skýrari en ella. 

Mikilvægt er að átta sig á því að markaðsáætlun er ekki eitthvað sem á að gera einu 

sinni. Markaðsáætlun er ferli sem alltaf þarf að vera að skoða og uppfæra vegna þess að 

enginn markaður er það stöðugur að hann breytist ekkert yfir lengri tíma (Wood's, 

2013).  

2.1 Greining á núverandi aðstæðum 

Fyrsta stig markaðsáætlunar er að greina núverandi stöðu fyrirtækisins. Þetta er gert 

með því að skoða og greina bæði innra- og ytra umhverfi.  Með innra umhverfi er átt við 

þær aðstæður sem eru innan veggja skipulagsheildarinnar og með ytra umhverfi er átt 

við þær aðstæður sem eru til staðar utan við skipulagsheildina (Wood's, 2013). 

Niðurstöður úr þessum greiningum eru svo teknar saman og sett er fram SVÓT-greining, 

en hún felur í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum fyrirtækisins.  

Markmiðið er svo að nýta SVÓT-greininguna til þess að nýta betur styrkleika 

fyrirtækisins, reyna að laga veikleika, gera sem mest úr tækifærunum og verjast 

ógnunum (Dyson, 2004).  

2.1.1 Greining á innra umhverfi 

Þegar talað er um innri greiningu er átt við að skoða og greina þá hluti sem við koma 

fyrirtækinu beint og þær aðstæður sem eru innan veggja fyrirtækisins. Í greiningu á 

innra umhverfi er farið yfir ýmsa þætti skipulagsheildarinnar m.a. auðlindir og 

afkastagetu, fyrri frammistöðu, viðskiptasambönd og fleira (Wood's, 2013). Það er þó 

auðvitað mismunandi eftir fyrirtækjum hvaða þættir eru teknir til greiningar. Þeir þættir 

sem eiga við Víkurskel verða útskýrðir hér á eftir.                                                                                                                               

2.1.1.1 Auðlindir og geta 

Helstu styrkleikar (e. core competencies) fyrirtækja liggja í þeirri getu sem fyrirtækið 

hefur framyfir samkeppnisaðila. Það á að vera erfitt og helst ómögulegt fyrir 

samkeppnisaðila að líkja eftir og tileinka sér þessa styrkleika. Þessi styrkleikar fyrirtækis 
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muna oftar en ekki gefa fyrirtækinu tækifæri til að stækka og bjóða vöru sína á fleiri og 

stærri mörkuðum. Auðlindir fyrirtækja geta komið úr ýmsum áttum (Prahalad og  

Hamel, 1990).  

 Mannauður: Hefur fyrirtækið rétta fólkið með rétta færni og viðhorf til að 
vinna eftir og innleiða markaðsáætlunina? Mikilvægt er að allir innan 
fyrirtækisins stefni í sömu átt og að yfirstjórnendur styðji við áætlunina 
(Wood's, 2013). 

 Fjármagn: Hefur fyrirtækið nægt fjármagn á bak við sig til að standa straum af 
kostnaði, m.a. þeim kostnaði sem fylgir því að gera markaðsáætlun? Fjármagn 
er að sjálfsögðu megin forsenda þess að fyrirtæki geti starfað til lengri tíma 
(Wood's, 2013). 

 Framboð: Getur fyrirtækið framleitt nóg af vöru til að mæta þeirri eftirspurn 
sem  eftir henni er. Hefur það t.d. gott samband við sterka birgja sem geta 
stöðugt útvegað það hráefni sem nauðsynlegt er? (Wood's, 2013) 

2.1.1.2 Núverandi vöruframboð 

Vöruframboðið sem nú er á markaði frá fyrirtækinu er greint og skoðað er hvað má 

betur fara. Einnig er þjónustan sem veitt er með vörunni endurskoðuð. Það er  

nauðsynlegt að vera alltaf að skoða allt sem viðkemur vörunni. Til dæmis hvort að mikill 

vöxtur sé á markaði einhvers staðar í heiminum sem hægt væri að nýta sér. Þá er einnig 

skoðað hvernig vörunni hefur vegnað á markaðnum nú þegar og ákvarðanir teknar út 

frá því (Wood's, 2013). 

2.1.1.3 Viðskiptasambönd 

Gríðarlega mikilvægt er fyrir fyrirtæki að eiga góð viðskiptasambönd. Sterk sambönd 

geta skipt öllu fyrir fyrirtæki og geta hæglega orðið til þess að fyrirtæki hafi ákveðið 

forskot á samkeppnisaðila. Samkeppni á markaði er gríðarleg og neytendur vilja í 

auknum mæli fá vöruna þegar þeim hentar og láta ekki bjóða sér það að bíða marga 

daga eftir vörunni (Möller og  Halinen, 1999). Gott samband við flutningsaðila getur því 

verið lífsnauðsynlegt fyrir fyrirtæki sem þarf að flytja mikið af vörum. Gott samband við 

flutningsaðila getur skilað sér í betri tilboðum í flutning og einnig betri þjónustu frá 

flutningsfyrirtækinu. Einnig er það oftar en ekki lífsnauðsynlegt fyrir fyrirtæki að eiga 

gott samband við birgja sem sjá fyrirtækinu fyrir nauðsynlegum hráefnum sem 

fyrirtækið þarf í framleiðsluna (Wood's, 2013). 
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2.1.2 Greining á ytra umhverfi 

Með ytra umhverfi er átt við þær ytri aðstæður sem fyrirtækið býr við. Þetta er þættir 

sem fyrirtækið sjálft hefur litla sem enga stjórn á. Í greiningu á ytra umhverfi er gjarnan 

framkvæmd svokölluð PESTLE greining auk þess sem aðrir þættir eru skoðaðir. PESTLE 

greining gefur fyrirtækjum mynd af því við hvaða viðskiptaumhverfi þau starfa og greinir 

frá þeim tækifærum og þeim ógnunum sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Markmiðið 

er að greiningin hjálpi fyrirtækjum að samræma starfsemi sína við þau utanaðkomandi 

öfl sem steðja að fyrirtækinu. Auk þess sem hún á að draga úr líkum þess að stjórnendur 

fyrirtækja taki ákvarðanir sem eru líklegar til þess að hafa slæm áhrif á fyrirtækið vegna 

utanaðkomandi þátta (Rapidbi, 2007). 

PESTLE stendur fyrir: 

 Pólitískir þættir 

 Efnahagslegir þættir 

 Samfélags- og menningarlegir þættir 

 Tæknilegir þættir 

 Lagalegir þættir 

 Vistfræðilegir þættir 

Hér á eftir verður hver hluti PESTLE greiningarinnar útskýrður. Lagalegu og pólitísku 

þættirnir verða settir undir sama hattinn enda náskyld fyrirbæri. Auk PESTLE 

greiningarinnar verða samkeppnisþættir teknir fyrir. 

2.1.2.1 Pólitískir  og lagalegir þættir 

Það pólitíska og lagalega landslag sem fyrirtækið býr við getur haft mikil áhrif á afkomu 

fyrirtækisins. Þessir þættir samanstanda af lögum, ríkisstofnunum og þrýstihópum sem 

að hafa áhrif  á skipulagsheildir (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012). 

Sífelldar breytingar á pólitíska sviðinu geta auðveldlega skapað óvissu. Þessi þáttur á vel 

við fyrirtæki á Íslandi nú á dögum þar sem pólitískt landslag er óstöðugt og mörg stór 

mál sem þarf að afgreiða á næstu árum. Ber þar helst að nefna losun gjaldeyrishafta og 

ákvörðun um framtíðar gjaldmiðil. Breytingar á ríkisstjórnum getur því bæði verið 

möguleiki og ógnun fyrir reksturinn (Wood's, 2013).  
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2.1.2.2 Efnahagslegir þættir 

Efnahagslegir þættir hafa að sjálfsögðu mikil áhrif á rekstrarhæfni fyrirtækja. Mikilvægt 

er að skoða þessa þætti og hafa í huga þegar vara er sett á markað. Það eru  

efnahagslegir þættir sem að mestu stjórna kauphegðun neytenda. Í þessum hluta 

greiningarinnar er oft hægt að koma auga á bæði tækifæri  og ógnanir (Wood's, 2013). 

Tækifæri geta falist í því að setja vöruna á markað á öðru svæði þar sem efnahagslífið er 

í miklum vexti. Dæmi um ógn sem hægt væri að reka auga á væri það að tiltekið land 

væri á leiðinni í efnahagslægð sem myndi hafa mikil áhrif á sölu á því tiltekna svæði. Hér 

eru hlutir eins og verðbólga, vextir, gengi gjaldmiðils og hagvöxtur skoðaðir (Downey, 

2007). 

2.1.2.3 Samfélags- og menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir eru sá  hluti ytri greiningarinnar sem fylgjast verður hvað mest 

með. Breytingar í þessum þætti geta verið miklar og  snarpar. Menningarlegir þættir fela 

í sér stærð og samsetningu markaðarins og einnig kröfur, einkenni og viðhorf 

viðskiptavina.  

Samsetning markaðarins getur breyst  hratt t.d. með breyttri aldursskiptingu á þeim 

markaði sem fyrirtækið vinnur á. Hlutir eins og annaðhvort hærri eða lægri 

fæðingartíðni, lengri meðalaldur sem íbúar ná og fjöldi innflytjenda hafa mikil áhrif á 

það hvernig markaðurinn er að þróast, hvort hann sé að vaxa, dafna eða standa í stað. 

Það er samfélagið sem mótar þá  trú, gildi og venjur sem eru við lýði á hverjum stað 

(Kotler o.fl., 2012). Síðustu ár og áratugi hefur t.d. sjálfbærni orðið mun meiri partur af 

skoðunum almennings. Nú á dögum er mun meira pælt í því hvort að það sem verið er 

að gera sé umhverfisvænt og að ekki sé verið að eyðileggja möguleika komandi kynslóða 

til að njóta þessara gæða með ofnýtingu t.d. náttúruauðlinda (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

2.1.2.4 Tæknilegir þættir 

Breytingar í tækni hafa áhrif á allt og alla. Hvort sem það eru viðskiptavinir, birgjar, 

samkeppnisaðilar, flutningsaðilar, markaðssetningin eða  skipulagsferlið. Tæknin snertir 

alla fleti markaðsvinnu allt frá auglýsingum til pökkunar, rannsókna, flutnings og 

verðstefnu. Í dag er mikilvægt að fylgjast með þessum tæknilegu þáttum sem viðkemur 

fyrirtækinu. Á morgun gæti t.d. komið ný tækni sem myndi minnka framleiðslukostnað á 
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vörunni margfalt og þeir sem ekki nýta sér hana gætu því orðið úr leik í samkeppninni    

(Wood's, 2013). 

2.1.2.5 Vistfræðilegir þættir 

Vistfræðilegir þættir geta haft áhrif á fyrirtæki og markaði á mismunandi vegu. 

Framleiðslufyrirtæki geta ekki náð sínum markmiðum ef  þau hráefni sem nauðsynleg 

eru fyrir framleiðsluna eru ekki til staðar. Síðustu ár hefur meiri áhersla verið lögð á að 

fyrirtæki noti hreina orku og mengi sem minnst (Wood's, 2013). Evrópubúar t.d. eru 

viljugir til að borga meira en áður fyrir vörur sem eru lífrænar og hollar (Kotler o.fl., 

2012). Það eru því mikil tækifæri fyrir hendi að framleiða vöru á sem hreinasta máta. 

Það er líklegt til þess að skapa fyrirtækjum samkeppnisforskot. 

2.1.2.6 Samkeppnis þættir 

Samkeppnis umhverfið er ekki hluti af PESTLE greiningunni en vert er að skoða það 

gaumgæfulega. Allar skipulagsheildir eiga við samkeppnisaðila að etja. Samkvæmt 

Wood‘s þá er hægt að áætla styrkleika vörunnar í þremur þáttum sem hafa áhrif á 

samkeppnisstöðuna. Þessir þættir eru yfirburðir í aðgreiningu, kostnaðaryfirburðir og 

markaðsyfirburðir. Aðgreiningin felur í sér m.a. gæði vöru og þjónustu auk ímyndar 

vörumerkisins. Kostnaðaryfirburðir fela í sér lágmörkun á framleiðslukostnaði, 

viðskiptakostnaði og kostnaði við markaðsaðgerðir. Að lokum eru það yfirburðir á 

markaði en þeir fela í sér m.a. markaðshlutdeild, vörumerkjavitund auk skilvirkrar 

dreifingar (Wood's, 2013). 

Árið 1979 kom Michael E. Porter fram með líkan um þá krafta sem þrífast í 

samkeppnisumhverfi fyrirtækja. Þegar litið er á samkeppni þá eru yfirleitt fyrst og fremst 

samkeppnisaðilar á markaðnum skoðaðir. Samkvæmt Porter eru 5 lykilkraftar í 

samkeppnisumhverfi fyrirtækis. Þekking á þessum kröftum getur hjálpað fyrirtækjum að 

staðsetja sig á markaðnum þannig að þau séu meira varin fyrir þessum kröftum (Porter, 

1979).  
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Mynd 1: Fimm krafta líkan Porter  (Porter, 1979) 

Á mynd 1 má sjá þessa 5 krafta. Hverjum og einum krafti verður nú lýst nánar. 

Ógn af nýjum aðilum á markaði hafa áhrif á það umhverfi sem er við lýði á 

markaðnum. Ef litlar sem engar aðgangshindranir eru fyrir ný fyrirtæki að koma á 

markað mun það gera núverandi fyrirtækjum á markaði erfitt fyrir. Þau þurfa að vera 

tilbúin fyrir að nýir aðilar geti komið inná markaðinn án mikillar fyrirhafnar, þar með 

verður samkeppnin meiri (Porter, 1979). 

Samningsstaða birgja getur haft mikil áhrif. Öflugir birgjar geta haft áhrif og hækkað 

verðið eða minkað gæði vöru eða þjónustu sem þeir bjóða uppá. Með þessu geta þeir 

náð til sín meiri hluta af mögulegum hagnaði á markaði sem skilur minna eftir fyrir 

fyrirtækin sjálf (Porter, 1979). 

Ef að samningsstaða viðskiptavina er sterk þá geta þeir haft áhrif á verðmyndun á 

markaði. Þeir geta einnig krafist meiri gæða auk þess sem þeir geta fengið 

samkeppnisaðila til að berjast um sig (Porter, 1979). 
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Staðkvæmdarvörur geta haft mikil áhrif á markaðinn og stærð hans. Það er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta aðgreint sig frá þessum staðkvæmdarvörum og gefa 

viðskiptavinum ástæðu til að kaupa þeirra vöru frekar en staðkvæmdarvörur (Porter, 

1979). 

Núverandi samkeppni er sú samkeppni sem nú þegar er til staðar á markaði. 

Baráttan um markaðshlutdeild getur verið mjög hörð. Leiðir eins og verðstríð, 

vörukynning og auglýsingar eru farnar til þess að ná þeirri stöðu á markaðnum sem  

fyrirtækið sækist eftir (Porter, 1979). 

 

 

2.1.3 SVÓT-greining (e. SWOT  analysis) 

SVÓT greining stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Greiningin er í raun 

niðurstöður úr bæði innri og ytri greiningunni. Þetta er það verkfæri sem er vinsælast að 

nota í öllum markaðsáætlunum. Styrkleika og veikleika er að finna í greiningu á innra 

umhverfi fyrirtækisins en hægt er að greina bæði ógnanir og tækifæri í ytra umhverfinu. 

Markmiðið með SVÓT-greiningunni er að finna út besta jafnvægið milli hinna 

stjórnanlegu styrk- og veikleika og hinna óstjórnanlegu ógnana og tækifæra (Hollensen, 

2010). 

 Styrkleikar: Dregnir eru fram styrkleikar skipulagsheildarinnar úr innri 
greiningunni. Styrkleikar eru ekki allt það góða sem fyrirtækið hefur heldur 
þeir þættir sem fyrirtækið gerir betur en samkeppnisaðilarnir.  

 Veikleikar: Ákvarðaðir eru veikleikar fyrirtækisins. Það reynist fyrirtækjum oft 
erfitt að koma auga á veikleikana. Það getur því verið kostur að fá 
utanaðkomandi aðila til að framkvæma greininguna. Ef ekki þá er allavega 
mikilvægt að sykurhúða ekki hlutina heldur taka á þeim veikleika sem er til 
staðar. Þó svo að bæði styrkleikar og veikleikar séu unnir úr innri greiningu 
verður alltaf að taka með í reikninginn að það sem mestu máli skiptir er 
hvernig þessir hlutir blasa við neytendum. 

 Ógnanir: Úr ytri greiningunni eru þær ógnanir sem steðja að tilgreindar. Þó 
svo að ógnanir séu úr ytri greiningunni og því þættir sem fyrirtækið hefur litla 
sem enga stjórn yfir þá er mikilvægt að geta greint ógnanir í tíma til þess að 
lágmarka skaðann af þeim. 

 Tækifæri: Í fjær umhverfi fyrirtækisins eru tækifæri út um allt. Tækifærin geta 
myndast með nýrri tækni, breytingum í pólitík og breytingum í menningu. 
Hvar og hvenær eru tækifæri til að auka sölu er dæmi um spurningar sem 
hægt væri að svara með vel heppnaðri SVÓT-greiningu (Hollensen, 2010). 
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2.2 Rannsókn og greining á markaði og viðskiptavinum 

Mikilvægt er að rannsaka markaðinn og mögulega viðskiptavini áður en markaðssetning 

á vöru fer fram. Greiningin getur veitt fyrirtækjum dýrmætar upplýsingar og skilning á 

því hverjir eru líklegir til þess að fjárfesta í vörunni. Þegar markaðurinn er rannsakaður 

eru þrír þættir sem eru aðallega skoðaðir. Það er skilgreiningin á markaðnum, breytingar 

á markaðnum og að lokum markaðshlutdeild (Wood's, 2013). 

2.2.1 Skilgreining á markaði 

Að skilgreina markaðinn hjálpar til við að þrengja áherslur í markaðsstarfi. Víðasta 

skilgreining á markaði fyrir ákveðna vöru eru allir neytendur og mögulegir neytendur 

sem eiga það sameiginlegt að hafa sameiginlega þörf sem getur verið mætt með 

ákveðinni vöru (Solomon, Marshall og Stuart, 2009). Heildarmarkaður getur verið t.d. 

allir einstaklingar í heiminum eða allir einstaklingar í Evrópu. Svo er nauðsynlegt að 

hluta markaðinn niður en það verður útskýrt betur í 3. stigi markaðsáætlunarinnar 

(Þórður Sverrisson, 2013).   

Hægt er að nota greiningartæki sem kallast „5 stig markaðs skilgreiningar“. Þá er 

byrjað að skilgreina vítt og svo þrengist skilgreiningin. Fyrst er skilgreindur mögulegur 

markaður (e. potential market) en þar eru allir sem hafa þörf eða áhuga á ákveðinni 

vöru. Þetta er hámarksfjöldi þeirra sem myndu hugsanlega kaupa vöruna. Næsta stig er 

tiltækur markaður (e. available market). Þar eru þeir neytendur sem hafa áhuga á 

vörunni, hafa efni á vörunni og geta nálgast vöruna með einum eða öðrum hætti. Í 

þessu líkani er einnig skilgreindur hæfur tiltækur markaður (e. qualified available 

market)  sem eru þeir sem uppfylla ákveðin skilyrði til að njóta vörunnar, t.d. aldur. 

Næst er það markhópur vörunnar (e. target market) en þar eru þeir neytendur sem 

fyrirtækið hefur ákveðið að þjónusta og herja á í sinni markaðssetningu. Þrengsta 

skilgreining á markaðnum er svo núverandi markaður (e. penetrated market) en það eru 

viðskiptavinir sem að kaupa eða hafa keypt vöruna (Wood's, 2013). 

2.2.2 Breytingar á markaði 

Enginn markaður helst stöðugur yfir langan tíma og því er mikilvægt að fylgjast með 

stefnum og straumum á markaði. Oft er talað um tvo lykilþætti sem vert er að skoða 
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þegar reynt er að rýna í mögulegar breytingar á markaðnum. Það er í fyrsta lagi fjöldi 

neytenda. Þar er svarað spurningunni um hvort að fjöldi neytenda sé að vaxa eða 

minnka og þá hversu mikið. Í öðru lagi eru það kaup neytenda. Þar er spurningunni um 

hversu mikið magn af vörunni verður selt á öllum markaðnum á næstu árum svarað. 

Tilgangurinn með þessu er að greina hvernig breytingar og stefnur séu líklegar til að hafa 

áhrif á markaðinn (Wood's, 2013).  

2.2.3 Markaðshlutdeild 

Markaðshlutdeild er það hlutfall sem fyrirtækið hefur í sölu á öllum markaðnum. Ef að 

100 tonn á ári eru seld á íslenskum ostrumarkaði og 40 tonn koma frá einu og sama 

fyrirtækinu þá hefur það fyrirtæki 40% markaðshlutdeild. Þetta er reiknað með því að 

deila 40 með 100 (The Economic Times, e.d.).    

Markaðshlutdeild gefur fyrirtækjum upplýsingar um hvernig því vegnar á 

markaðnum. 

2.3 Ákveða markaðshlutun, markhópa og staðfærslu 

Næsta stig markaðsáætlunarinnar er að ákveða hvernig hluta á markaðinn niður, hver sé 

markhópur fyrirtækisins og hvaða stöðu fyrirtækið vill skapa sér í huga viðskiptavina. Oft 

er talað um þessa þætti sem miðaða markaðssetningu. Þessir hlutir hjálpa til við að 

þrengja markaðsstarfið. Markaðssetningin verður nákvæmari og markvissari ef 

markaðurinn er hlutaður niður og ákveðið er hvaða stöðu fyrirtækið vill hafa í huga 

neytenda (Wood's, 2013). 

2.3.1 Markaðshlutun (e. segmentation) 

Með markaðshlutun er átt við að fyrirtækið hluti markaðinn niður eftir ákveðnum 

breytum í smærri hluta til þess að hægt sé að ná á hagkvæmari og markvissari hátt til 

neytenda sem fyrirtækið hefur ákveðið að herja á (Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders, 2008). Markaðshlutunin felur í sér að hluta hóp neytenda niður í smærri 

einingar. Það er engin ein rétt leið til varðandi það hvernig hluta á markaðinn niður. 

Samkvæmt Wood‘s þá eru 4 meginleiðir sem farnar eru í markaðshlutun á 

neytendamarkaði. Það er að skipta markaðnum niður landfræðilega, lýðfræðilega, 

samfélagslega eða eftir hegðun neytenda. 
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Tafla 1: Markaðshlutun á neytendamarkaði (Wood's, 2013). 

Margar af breytunum sem útlistaðar eru hér að ofan eru einnig notaðar þegar 

fyrirtækjamarkaður (e. business market) er hlutaður niður. Þó eru nokkrar breytur sem 

notaðar eru á fyrirtækjamarkaði sem ekki eru notaðar á neytendamarkaði. Meðal 

annars er hægt að hluta fyrirtækjamarkaðinn eftir: 

 Atvinnugrein 

 Staðsetningu 

 Stærð fyrirtækja 

 Hverjir eru „loka“ neytendur vörunnar? (Kotler o.fl., 2008) 

Taka skal fram að þetta er alls ekki tæmandi listi yfir markaðshlutun. Eins og áður sagði 

þá er engin ein rétt leið til þess að hluta markaðinn niður.  

2.3.2 Markhópur 

Þegar búið er að skipta markaðnum niður  er næsta skref að velja markhóp til að herja á. 

Innan hvers markaðshluta er hægt að skilgreina marga markhópa, þ.e. hópa sem hafa 

svipaðar og einsleitar þarfir m.t.t. þeirra vara sem fyrirtækið býður uppá. Minnsti 

markhópurinn sem fyrirtækið getur sinnt er einstaklingur. Það er auðvitað óskastaða að 

geta sinnt hverjum einstaklingi eftir hans þörfum og vilja en því miður er margt sem 

kemur í veg fyrir að það sé hagkvæmt (Þórður Sverrisson, 2013). Hægt er að fara 

nokkrar leiðir þegar markhópar eru skilgreindir og hér á eftir verður nokkrum af þeim 

lýst.  

2.3.2.1 Óaðgreind markaðssetning (e. undifferentiated marketing) 

Fyrirtæki geta  tekið þann pól í hæðina að hugsa ekkert um markaðshlutun. Þá horfir 

fyrirtækið á markaðinn sem eina stóra heild sem þeir muni herja á. Þá horfir fyrirtækið á 
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hverjar séu sameiginlegar þarfir neytenda í stað þess að  leggja áherslu á þær þarfir sem 

eru breytilega meðal neytenda.      

Flestir nútíma markaðsfræðingar setja stórt spurningarmerki við þessa nálgun á 

markaðssetningu. Erfitt er að framleiða vöru sem mun fullnægja þörfum allra neytenda 

(Kotler o.fl., 2008).  

2.3.2.2 Aðgreind markaðssetning (e.differentiated marketing) 

Aðgreind markaðssetning er þegar fyrirtæki ákveða að herja á mismunandi markhópa 

sem finna má innan markaðshlutana og bjóða hverjum og einum markhópi mismunandi 

tilboð til að mæta þörfum þeirra. Með þessu vonast fyrirtæki til þess að auka sölu og 

skapa sér sterka stöðu innan hvers markaðshluta (Kotler o.fl., 2008). 

2.3.2.3 Sérhæfð markaðssetning (e. concentrated marketing) 

Sérhæfð markaðssetning felur í sér að einbeita sér að einum markaðshluta. Með þessu 

er reynt að ná fram skilvirkni og hagkvæmni með því að læra inná þarfir og langanir  

ákveðins markhóps í stað þess að eyða kröftum í að ná til fleiri markaðshluta (Wood's, 

2013). 

2.3.2.4 Einstaklingsmiðuð markaðssetning (e. individualistic marketing) 

Með einstaklingsmiðaðri markaðssetningu er horft á hvern einstakling sem sér 

markhóp. Með þessari nálgun eru þarfir hvers og eins skoðaðar og markaðssetning fer 

sérstaklega eftir þörfum hvers og eins einstaklings. Margt kemur þó í veg fyrir að þetta 

sé hagkvæmt fyrir fyrirtæki. Þó ber að hafa í huga að með nýrri tækni koma ný tækifæri í 

þessari einstaklingsmiðuðu markaðssetningu (Kotler o.fl., 2008). 

2.3.3 Staðfærsla (e. positioning) 

Staðfærsla er síðasta skrefið í miðaðri markaðssetningu og felur það í sér að skapa sér 

ákveðna stöðu í huga neytenda. Markmiðið er staðsetja vöruna í huga neytenda í þeim 

tilgangi að hámarka mögulegan ávinning fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2012).  

Mikilvægt hugtak þegar kemur að staðfærslunni er aðgreining (e. points of 

difference). Það sem átt er  við með aðgreiningu er hvernig fyrirtækið ætli að skapa sér 

sérstöðu á markaðnum.  Hvað er það sem gerir vöruna betri heldur en vörur 

samkeppnisaðila (Þórður Sverrisson, 2013).  Aðgreiningin getur falist t.d. í lægra verði á 

vörunni miðað við sambærilegar vörur samkeppnisaðila. Einnig er hægt að bjóða fram 
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vöru sem hefur eiginleika sem vörur samkeppnisaðila hafa ekki. Niðurstöður úr SVÓT 

greiningunni geta verið góð vísbending um með hvaða hætti er hægt að aðgreina 

vöruna. Þeir styrkleikar sem komu út úr SVÓT greiningunni eru oftar en ekki uppspretta 

þeirra eiginleika sem varan/fyrirtækið hefur framyfir samkeppnisaðila (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2007). 

2.4 Ákveða markmið og stefnu markaðsáætlunarinnar 

Stefna og markmið er undirstaða markaðsáætlunarinnar. Grundvallarspurning í allri 

markaðsáætlun er: Hvert stefnum við og hvert viljum við fara? Mikilvægt er að fyrirtæki 

hafi skýra framtíðarsýn svo að allir aðilar innan fyrirtækisins stefni í sömu átt (Þórður 

Sverrisson, 2013). 

2.4.1 Stefna markaðsáætlunarinnar (e. marketing plan direction) 

Stefnur fyrirtækja eru af ýmsum toga. Mörg fyrirtæki setja stefnuna ár eftir ár á að vaxa 

á meðan önnur fyrirtæki leggja áherslu á að halda sinni stöðu á markaði í stað þess að 

vaxa. Ástæðan getur verið m.a. fjárhagsvandamál eða slæmt efnahagsumhverfi. 

Stefnum fyrirtækja er oftar en ekki skipt í annaðhvort vaxtarstefnu (e. growth strategies) 

eða þá stefnu  að halda núverandi stöðu eða jafnvel minnka við sig (e. non-growth 

strategies) (Wood's, 2013)       . 

 Vaxtarlíkan Ansoff er þekkt verkfæri á sviði markaðsfræðinnar. Ansoff kom árið 

1965 fram með mismunandi leiðir til  vaxtar (Ansoff, 1965). Þetta líkan hefur allar götur 

síðan verið mikið notað. Hér að neðan verður þessum vaxtarleiðum lýst stuttlega. 

Tafla 2: Mismunandi leiðir til vaxtar (Ansoff, 1965). 
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 Markaðssókn: Hér er reynt að auka sölu með núverandi vöruframboði á sama 
markaði og fyrirtækið hefur verið að herja á. Hér er reynt að auka 
markaðshlutdeild á þeim markaði sem fyrirtækið er þegar á.  

 Vöruþróun: Þróuð er ný vara eða endurbætt útgáfa af núverandi vöru og 
reynt að selja á þeim markaði sem fyrirtækið er þegar á. 

 Markaðsþróun: Reynt er að vaxa með því að markaðssetja núverandi vöru á 
nýjan markað eða markaðshluta. 

 Ný starfsemi: Þessi stefna felur í sér að koma fram með nýja vöru inná nýjan 
markað. 

 

2.4.2 Markmið markaðsáætlunarinnar 

Markmiðin eru í raun nátengd stefnu fyrirtækisins. Að setja sér markmið er 

grundvallaratriði í því ferli að koma vöru fyrir á markaði og ná árangri. Einnig er erfitt að 

meta árangur af markaðsstarfi ef engin markmið voru skilgreind áður en farið var af 

stað.  

Samkvæmt Þórði Sverrissyni er skynsamlegt að skipta þessum skilgreiningum á 

markmiðum í tvö skref. Í Fyrsta lagi talar hann um almennt markmið og í öðru lagi um 

töluleg markmið. Almennt markmið getur verið t.d. að halda þeirri markaðshlutdeild 

sem fyrirtækið hefur nú þegar á markaðnum eða þá að ná sér í aukna markaðshlutdeild. 

Tölulegt markmið felur í sér að setja sér markmið sem hægt er að skoða og mæla. 

Hér er oftar en ekki notuð söluáætlun. Í söluáætlun er tiltekið hvað markmiðið er  að 

selja mikið magn á tilteknum tíma (Þórður Sverrisson, 2013). 

Til að markmið séu áhrifarík er oft talað um að þau þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Samkvæmt Wood‘s eru skilyrðin að markmiðin séu: 

 Viðeigandi 

 Ítarlegt og mælanleg 

 Innan ákveðins tímaramma 

 Raunhæf 

 Krefjandi 

 Stöðug (Wood's, 2013)  
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2.5 Markaðsblandan (e. marketing mix) 

Þegar búið er að ákveða stefnu og markmið fyrirtækisins er næsta skref  að hanna 

markaðsblöndu sem styður við þá stefnu og markmið sem fyrirtækið hefur sett sér 

(Wood's, 2013). Oftast er talað um að markaðsblandan innihaldi þá þætti sem í 

markaðsfræðinni kallast P-éin 4 á ensku eða markaðsráðanir á íslensku. Markaðsráðanir 

eru vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og að lokum vegsauki (e. 

promotion) (Keller, Apéria og Georgson, 2012).  

Þessir fjóru markaðsráðar ná ágætlega utan um meginatriðin sem hafa þarf í huga við 

hönnun markaðsblöndunnar. Þó hefur þessi nálgun fengið gagnrýni á sig og margir segja 

að þessir fjórir þættir nái ekki nægjanlega vel yfir þá alla þá þætti sem fyrirtækið þarf að 

hafa á hreinu til að ná árangri á markaði (Þórður Sverrisson, 2013). Þrátt fyrir gangrýnina 

þá þurfa fyrirtæki ennþá að ákveða hvað þau ætli að selja, hvernig og hvar þau ætli að 

selja og á hvaða verði þau ætli að selja vöruna. Því ná P-éin fjögur ágætlega yfir kjarna 

málsins. Hér á eftir verður hverjum og einum markaðsráða lýst nánar. 

2.5.1 Varan/vörumerki 

Varan sjálf eða þjónustan sem boðið er uppá er auðvitað undirstöðuatriðið í 

markaðsblöndunni. Markmiðið er að bjóða fram vöru sem er gædd ákveðinni og 

ákjósanlegri samsetningu af mismunandi þáttum m.a. gæðum, útliti, eiginleikum, 

hönnun og umbúðum (Þórður Sverrisson, 2013). Markmiðið er að varan hafi sérstakan 

stað í huga viðskiptavina, sé aðlaðandi og verðmæt fyrir viðskiptavini auk þess að skapa 

hagnað fyrir fyrirtækið.  

Þegar gæði vöru eru skoðuð er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að gæði vörunnar 

endurspeglast í huga neytenda. Þó svo að eigendur séu mjög hrifnir af gæðum vörunnar 

þá er mikilvægt að átta sig á því að þetta snýst um hvað viðskiptavinum finnst. Gæði 

vöru ættu því að vera skilgreind eftir því hversu vel hún mætir þörfum markhópsins. 

Hönnun á umbúðum og merkingar á þeim þjóna miklum tilgangi. Umbúðir eru til þess 

gerðar að auðkenna, vernda, lengja notkunarlíftíma og auðvelda neyslu vörunnar. 

Síðustu ár hafa umbúðir einnig orðið enn mikilvægari, auglýsingar eru í auknum mæli 

taldar óhagkvæmar og því eru það oft umbúðirnar sem að verða til þess að neytendur 

taka eftir þeim. Það er því mikilvægt að umbúðirnar skeri sig úr t.d. í hillum kjörbúða  

(Keller o.fl., 2012). 
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Kevin Lane Keller kom fram með líkan sem hjálpar til við það að byggja upp sterkt 

vörumerki. Líkaninu er skipt upp í þrep og mikilvægt er að stjórnendur vörumerkja stytti 

sér ekki leið þegar byggja á upp vörumerki. Þórður Sverrisson hefur þýtt helstu hugtökin 

í líkani Kellers. Mynd 2 byggir á þeirri framsetningu.  

 

 

Mynd 2: Vörumerkjavirðis líkan Keller (Þórður Sverrisson munnleg heimild, 9. september 2013). 

Eins og sjá má á mynd 2 er líkanið byggt upp eins og píramídi. Til að byggja upp sterkt 

vörumerki byrja fyrirtæki í neðsta þrepinu og vinna sig svo upp píramídann. Samkvæmt 

Keller eru nokkur stig sem þarf að fara í gegnum til þess að byggja upp vörumerkjavirði. 

Stigin eru eftirfarandi: 

Auðkenni: Í þessu stigi snýst málið um að byggja upp vörumerkjavitund (e. brand 

awareness) og þar með gefa vörumerkinu auðkenni. Vörumerkjavitund snýr ekki 

einungis að því að neytendur viti að vörumerkið sé til. Það snýst einnig um hvort að 

viðskiptavinir hafi ákveðnar tengingar við vörumerkið í huga sér. Markmiðið er að byggja 

upp djúpa og víða (e. depth and breadth) vörumerkjavitund (Keller, 2001). 

Merking: Merking vörumerkis myndast af hugsunum viðskiptavina um  frammistöðu 

og ímynd vörumerkis. Frammistaða snýst um hversu vel vörumerkið fullnægir þörfum 

viðskiptavina. Ímynd vörumerkis snýst hins vegar um hvernig almenningur hugsar um 

óefnislega hluti vörumerkisins frekar en þá hluti sem vörumerkið í rauninni gerir. 

Markmiðið í þessu stigi líkansins er að frammistaða og ímynd vörumerkisins stuðli að því 
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að þær tengingar sem fólk hefur við vörumerkið séu sterkar, jákvæðar og einstakar 

(Keller, 2001).  

Viðbrögð: Viðbrögð vörumerkis felur í sér hvernig viðbrögð viðskiptavina eru við 

vörumerkinu og markaðsaðgerðum þess, þ.e. hvernig viðskiptavinir hugsa til og hvað 

þeim finnst um vörumerkið. Þessu stigi má skipta í álit viðskiptavina á vörumerkinu (e. 

brand judgements) og tilfinningar viðskiptavina til vörumerkisins (e. brand feelings) 

(Keller, 2001).  

Álit viðskiptavina á vörumerkinu felur í sér þær skoðanir sem viðskiptavinir hafa á 

vörumerkinu og hvernig þeir meta það. Þetta inniheldur hvernig viðskiptavinir blanda 

saman öllum þeim tengingum sem þeir hafa um frammistöðu og ímynd vörumerkisins til 

að mynda sér skoðun á vörumerkinu. 

Tilfinningar vörumerkis snúa að þeim tilfinningalegu viðbrögðum sem vörumerkið 

vekur upp í viðskiptavinum sínum. Erfitt getur verið að stjórna þessum tilfinningum en 

jákvæðar tilfinningar í garð vörumerkisins er gulls ígildi (Keller o.fl., 2012). 

Samband: Þetta er lokastigið í píramída Keller. Það felur í sér að þróa samband og 

traust við viðskiptavini. Keller skiptir samböndunum sem að vörumerki þróar með 

viðskiptavinum sínum í fjögur stig. Þau eru eftirfarandi: 

 Tryggð (e. behavioral loyalty): Hversu oft og hversu mikið kaupa þau af 
vörumerkinu? Tryggð getur skapast þrátt fyrir að viðhorf og tilfinningar til 
vörumerkisins séu ekki jákvæðar. Þessar aðstæður geta t.d. skapast þegar 
vörumerkið er það eina á markaðnum sem viðskiptavinurinn á möguleika á að 
kaupa. 

 Viðhorf (e. attitudinal attachment): þetta er næsta stig sambands og er 
dýpra en tryggð. Hérna fléttast jákvæð viðhorf til vörumerkisins inn í 
formúluna.  

 Samfélagslegt samband (e. sense of community): Viðskiptavinir geta upplifað 
sig sem hluti af samfélagi fólks sem neytir og „aðhyllist“ vöruna.  Fólk gæti 
fundist það tengjast öðru fólki sem að neytir vörumerkisins. 

 Virk þáttaka (e. active engagement): Þetta er sterkasta form sambands 
vörumerkis og viðskiptavinar. „Hér er viðskiptavinur tilbúinn að fjárfesta tíma, 
orku, peningum og öðrum auðlindum í vörumerkið sem nær lengra en 
einungis kaupin og neysla vörumerkisins“ (Keller, 2001). 

Hægt er að greina sambönd milli viðskiptavina og vörumerkis eftir styrkleika (e. 

intensity) og virkni (e. activity). Styrkleiki sambands vísar til hversu sterkt viðhorfið og 

samfélagslega sambandið er. Virkni sambandsins snýst um hversu oft viðskiptavinurinn 



 

28 

kaupir vörumerkið og hversu miklu hann eyðir í hluti sem að tengjast ekki kaupunum 

sjálfum og neyslu vörumerkisins (Keller, 2001). 

2.5.2 Verðstefna 

Verðstefna er mikilvæg enda hefur hún bæði áhrif á hagnað fyrirtækisins og 

kauphegðun neytenda. Þar með þarf að skoða málið út frá bæði sjónarhóli fyrirtækisins 

sjálfs og einnig neytenda. Einnig hafa aðrir utanaðkomandi þættir haft áhrif á verðið 

eins og t.d. verð á vörum samkeppnisaðila, staðkvæmdarvörur og leyfiskerfi (e. 

legislation). 

Verðstefnan verður að vera í samræmi við þá markaðshluta sem fyrirtækið hefur 

ákveðið að herja á. Einnig verður verðstefnan að styðja við þá stöðu sem fyrirtækið 

hefur á markaðnum eða ýta vörunni á þann stað sem fyrirtækið vill ná á markaði. 

Fyrirtæki sem setja hágæða vöru á markað og markaðssetja hana sem slíka er ekki 

ráðlagt að verðleggja vöruna lágt miðað við samkeppnisvörur. Ef varan er í raun og veru 

betri heldur en sambærilegar vörur samkeppnisaðila gæti það ruglað viðskiptavini ef að 

varan kostar minna (Hollensen, 2010). 

Margar mismundandi verðstefnur hafa verið settar fram. Mikilvægt er að átta sig á 

því að hver og ein stefna á einungis við þegar ákveðnar aðstæður eru við lýði. Hér að 

neðan verða skoðaðar nokkrar verðstefnur sem settar hafa verið fram. 

 Verð byggt á skynjun neytenda (e. customer value-based pricing): Hér er 
gögnum safnað um skynjun neytenda á vörunni og verð ákveðið út frá því. 
Kosturinn við þetta er að fyrirtækið hefur góða hugmynd um hvað neytendur 
eru tilbúnir til að borga fyrir vöruna. 

 Verð byggt á kostnaði (e. cost-based pricing): Í þessari stefnu er verð 
ákvarðað út frá kostnaði við framleiðslu, dreifingu og sölu vörunnar. 
Ákveðinni upphæð er svo bætt við þennan kostnað til að sala vörunnar skili 
hagnaði. Gallinn við þessa stefnu er að hún tekur hluti eins og verðteygni og 
samkeppni ekki með í reikninginn. 

 Verð byggt á samkeppnisaðilum (e. competition-based pricing): Hér er verð 
á vörum í samkeppni skoðaðar og verðið ákvarðað út frá því. Það er svo 
misjafnt hvort að verð sé sett hærra, lægra eða jafnt og hjá 
samkeppnisaðilum (Hinterhuber og  Liozu, 2012). 
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2.5.3 Vettvangur (e. place) 

Hér er ákveðið hverjir sölustaðir vörunnar verði, hvaða dreifileiðir verði notaðar, hvernig 

flutningur á vörunni verði háttað auk þess að ákveða hverjir og hvort að milliliðir verði í 

sölu á vörunni (Þórður Sverrisson, 2013). Mjög mikilvægt er að varan sé fáanleg á 

réttum stað, á réttum tíma og í réttu magni.  

Hægt er að fara nokkrar leiðir þegar selja á vöru á markaði. Sölustefnum (e. channel 

stragegy) er yfirleitt skipt niður eftir því hvort um er að ræða beina eða óbeina sölu. 

Þegar um beina sölu er að ræða þá eru engir milliliðir í spilinu heldur selur fyrirtækið 

sjálft vöruna. Óbein sala felur í sér að varan er seld í gegnum milliliði t.d. heildsala 

(Kotler o.fl., 2008). 

Góð flutningsáætlun getur hjálpað fyrirtækjum að keppa á markaðnum. Slík 

flutningsáætlun getur gefið fyrirtækinu forskot í þjónustu við viðskiptavini auk þess sem 

vel ígrundaður flutningur getur sparað háar fjárhæðir. Velja þarf flutningsleið sem 

hentar vörunni, fjárhagnum og þörfum viðskiptavina. Þegar um ferska vöru er að ræða 

þarf t.d. að hugsa um að koma vörunni sem fyrst til viðskiptavina og þá hentar ekki að 

senda vöruna með skipi (Kotler o.fl., 2008). 

2.5.4 Vegsauki (e. promotion) 

Markmiðið er að koma vörunni á framfæri, sýna hvað varan hefur upp á að bjóða og 

reyna þar með að sannfæra markhópinn um að kaupa vöruna. Samskipti eru grunnurinn 

að öllum samböndum, samskipti við markaðinn eru þar engin undantekning. Það er í 

þessu stigi markaðsáætlunarinnar sem komið er á sambandi við viðskiptavini (Kotler 

o.fl., 2008). 

Undir vegsauka falla nokkur atriði og mikilvægt er að þau séu öll í samræmi og styðji 

með því hvert annað. Kotler o.fl. tala um 5 meginaðgerðir sem vert er að hafa í huga 

þegar vegsaukablanda (e. promotion mix) er hönnuð. Þær eru eftirfarandi: 

 Auglýsingar: Allar gerðir af framsetningu og kynningu á  hugmyndum, vöru 
eða þjónustu sem birt er í fjölmiðlum. 

 Sölukynning: Skammtíma átak þar sem reynt að vekja athygli á vörunni og 
hvetja til kaupa á henni. 

 Almannatengsl: Byggt upp gott orðspor á fyrirtækinu með því að byggja upp 
góða ímynd á fyrirtækinu og verjast slæmum orðrómi. 
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 Persónuleg sala: Persónuleg kynning frá söluteymi fyrirtækisins sem stuðlar 
að bættri sölu auk þess að búa til samband við viðskiptavini. 

 Bein markaðssetning: Bein tenging við neytendur sem falla undir markhóp 
fyrirtækisins, bæði til þess að fá bein svör frá viðskiptavinum auk þess að þróa 
dýpra samband við viðskiptavini (Kotler o.fl., 2008). 

 

 

2.6 Ákveða hvernig mæla á árangur af markaðsstarfi 

Við gerð á markaðsáætlun er nauðsynlegt að ákveða hvernig meta á árangurinn af 

markaðsstarfinu. Stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) er verkfæri sem 

hægt er að nota í þessu samhengi. Hugmyndin með stefnumiðuðu árangursmati er að 

búa til ramma fyrir fyrirtæki til þess að taka stefnu fyrirtækisins og breyta henni í 

rekstrarmarkmið sem auðveldara er að meta og mæla (Kaplan og  Norton, 1992).  

 

Mynd 3: Stefnumiðað árangursmat  (Þórður Sverrisson, 2013). 

Þetta eru þær fjórar víddir sem stefnumiðað árangursmat inniheldur. Fjármálavíddin 

tekur á fjárhag fyrirtækisins. Þessi þáttur er jafnan sá þáttur sem fyrst er horft til þegar 

metinn er árangur fyrirtækisins og það ekki að ástæðulausu. Spurningunni um hvernig 

skapa eigi fjárhagslegan ávinning af rekstrinum þarf að svara hér. Með innri ferlum er 

horft inná við í fyrirtækinu og allir ferlar sem eiga að tryggja að unnið sé á skilvirkan og 

faglegan hátt eru skoðaðir. Þættir eins og vinnubrögð eru skoðaðir og tryggt er að þessir 

þættir stuðli að því að uppfylla þarfir viðskiptavina. Þróun og vöxtur tengist starfsfólki 



 

31 

fyrirtækisins. Innan þessarar víddar er þróun, þroski og lærdómur mannauðsins 

skoðaður. Að lokum eru það viðskiptavinirnir sem eru athugaðir, hér er hver markhópur 

skoðaður og horft til þess hvernig fyrirtækið uppfylli þarfir þeirra á sem hagkvæmastan 

hátt (Þórður Sverrisson, 2013).  

  

2.7 Innleiðing og stjórnun markaðsáætlunarinnar 

Síðasta skrefið í markaðsáætluninni er að innleiða áætlunina í fyrirtækið. Það  er ekkert 

mál að búa til flotta áætlun á blaði en spurningin er hvernig takist til að innleiða hana og 

fara eftir henni.  Markaðsstjórnun (e. marketing control) er ferli sem á að stuðla að betri 

stjórnun yfir markaðsstarfinu, finna út hvað er að fara úrskeiðis og koma með úrlausnir á 

vandamálum áður en þau verða of stór. Eins og áður hefur komið fram þá er 

markaðsáætlun stöðugt ferli sem þarf alltaf að vera að endurmeta og í því samhengi er 

markaðsstjórnun mikilvæg. 

 

Mynd 4: Hringrás markaðsstjórnunar (Wood's, 2013). 

Eins og sjá má á mynd 4 þá er markaðsáætlunin í raun stöðugt ferli sem þarf að hafa 

eftirlit með og grípa til aðgerða ef að þess gerist þörf.  Vel ígrunduð og góð 

markaðsáætlun getur verið tilgangslaus ef innleiðing á henni gengur ekki eins og vera 

ber. Það sama gildir ef að stjórnendur eru ekki tilbúnir til að bregðast hratt við 

breytingum og þeim vandamálum sem kunna að koma upp. 
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3 Markaðsáætlun Víkurskeljar 

Í þessum kafla er markaðsáætlun fyrir Víkurskel unnin og reynt að byggja upp 

heildstæða áætlun fyrir fyrirtækið til að fara eftir. Markaðsáætlunin er byggð á viðtali 

sem höfundur tók við Börk Emilsson einn eigenda Víkurskeljar auk þess sem að skoðanir 

höfundar á því hvernig fyrirtækið ætti að haga sínum markaðsmálum koma fram. Þessi 

markaðsáætlun er unnin með íslenskan markað að leiðarljósi.  

3.1 Innra umhverfi  Víkurskeljar 

Í greiningu á innra umhverfi Víkurskeljar er varpað ljósi á bæði styrkleika og veikleika 

fyrirtækisins.  

3.1.1 Styrkleikar 

Hreinn og kaldur sjór er auðlind sem er klárlega styrkleiki Víkurskeljar. Hvergi norðar í 

heiminum eru ræktaðar ostrur. Það gefur ostrum Víkurskeljar ákveðna sérstöðu.  

Straumurinn í flóanum er einnig meiri en gengur og gerist hjá þeim sem rækta ostrur 

sem gerir það að verkum að þeir hafa ekki upplifað neinar eitranir í ostrunum (Börkur 

Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). Víða um heim hafa ostruræktendur þurft 

að glíma við þörungaeitranir auk annarra kvilla. Skemmst er frá því að segja að árið 2011 

dó um helmingur af öllum eldisostrum í Frakklandi vegna skæðrar Herpes sýkingar 

(Fiskifréttir, 2011). 

Erlendis þurfa ostruræktendur oftar en ekki að taka ostrurnar úr sjó á degi hverjum 

vegna þess að annars stækka ostrurnar of hratt. Ostrur sem stækka of hratt verða 

óætar. Aðstæður hér við land stuðla að því að ostrurnar vaxa ekki of hratt auk þess sem 

að aðstæðurnar gera það að verkum að fyllingin innan í skelinni á ostrunum verður eins 

og best verður á kosið (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

3.1.2 Veikleikar 

Víkurskel hefur fengið mest allt sitt fjármagn úr nýsköpunarsjóðum. Nauðsynlegt er að 

fjársterkir aðilar komi inn í fyrirtækið. Aðilar sem eru tilbúnir til þess að leggja peninga í 

þetta. Börkur Emilsson talaði um að það vantaði þolinmótt fjármagn. Með því á hann við 

að fá aðila sem er tilbúinn að leggja töluvert fé í fyrirtækið án þess þó að fá eitthvað út 
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úr því fyrr en í fyrsta lagi 2016 þegar áætlað er að varan komi á markað (Börkur Emilsson 

munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Reiknað er með að afkastageta fyrirtækisins verði í kringum 100 tonn á ári. Það gæti 

farið svo að þeir nái ekki að anna eftirspurn sem getur haft slæm áhrif á fyrirtækið. 

Stöðugleiki er mikilvægur þegar reynt er að byggja upp vörumerkjavitund. 

Markhópurinn sem fyrirtækið hefur ákveðið að herja á verður að hafa möguleika til að 

nálgast vöruna hvenær sem er. Þeir munu þó alltaf ná að anna innlendri eftirspurn 

(Keller o.fl., 2012).  

Starfsmenn fyrirtækisins hafa litla reynslu í ræktun á ostrum, þeir fóru til Spánar til að 

kynna sér starfsemi og fleira sem tengist ostrum. Það er þó ljóst að þeir eiga margt eftir 

ólært og búa ekki yfir sömu reynslu og stóru ostru ræktendurnir úti í heimi. Þetta ferli 

mun sannarlega vera viðburðaríkt hjá þeim þar sem þeir munu læra margt og einnig 

gera mistök. 

3.2  Ytra umhverfi Víkurskeljar 

Í ytra umhverfi fyrirtækisins er reynt að koma auga á þær ógnanir sem steðja að 

fyrirtækinu auk þess sem þau tækifæri sem fyrirtækið gæti nýtt sér eru skoðuð. 

3.2.1 Ógnanir 

Veðrið við Íslandsstrendur getur haft áhrif á ræktunina. Þennan fyrsta vetur sem búrin 

hafa verið í sjó í Skjálfandaflóa hefur allt gengið vel og búrin hafa haldið. Það er þó ljóst 

að mikill straumur og vont veður getur haft slæmar afleiðingar fyrir ræktunina og einn 

veðurofsi getur eyðilagt mikla vinnu og haft hræðilegar afleiðingar fyrir uppskeru 

(Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

 Oft er talað um að ekki eigi að neyta kræklings og annars skelfisks í r-lausum 

mánuðum vegna hættu á þörungaeitrun, þ.e. í maí, júní, júlí og águst. Það er þó ekki 

algild regla (Matvælastofnun, 2010). Hingað til hefur Víkurskel sloppið algjörlega við 

þessa kvilla. Vegna hreinleika sjávarins í Skjálfandaflóa þá er Víkurskel með svokallað A-

leyfi. Það felur í sér að ekki þarf að fá aðila til að meta ostrurnar áður en þær eru settar 

á markað. Forsvarsmenn Víkurskeljar fóru til Spánar til að kynna sér ræktun á ostrum 

auk þess að kynna sér markaðinn. Þau fyrirtæki sem þeir skoðuðu höfðu öll B-leyfi sem 

þýðir að það þarf að fá utanaðkomandi aðila til þess að skoða vöruna áður en hún er 
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sett á markað. Þetta er þó klárlega ógn sem verður að hafa í huga, það þarf að fylgjast 

vel með ostrunum og kanna hvort að einhverjar eitranir eða sýkingar geri vart við sig. 

Þetta er óvissuþáttur í framleiðslunni sem getur haft slæm áhrif á tekjuflæði 

fyrirtækisins (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Þar sem að Víkurskel flytur inn geldar ostrur frá Spáni til ræktunar getur óstöðugleiki 

krónunnar haft mikil áhrif á það verð sem þeir borga fyrir ostrurnar hverju sinni. 

Sterkara gengi krónunnar gagnvart Evru myndi hafa góð áhrif á innkaupaverð á 

ostrunum. Aftur á móti myndi sterk króna hafa slæm áhrif á útflutningsverð, þ.e. hversu 

mikið fyrirtækið myndi fá fyrir þann hluta ostranna sem yrði fluttur úr landi. Gengi 

krónunnar er klárlega hlutur sem getur haft mikil áhrif á starfsemi fyrirtækisins. 

Að lokum er smæð Íslenska markaðarins töluverður óvissuþáttur hjá Víkurskel. Þó 

svo að forsvarsmenn Víkurskeljar séu bjartsýnir að hægt sé að stækka markaðinn 

töluvert þá er núverandi markaður fyrir ostrur á Íslandi einungis brot af 

heildarafkastagetu félagins. Það er fyrirtækinu þó til happs að ef illa gengur að stækka 

markaðinn hér á landi eru aðilar erlendis áhugasamir um vöruna. 

 

3.2.2 Tækifæri 

Tækifæri Víkurskeljar á innlendum markaði er að stuðla að því að stækka markaðinn hér 

á landi og þar með auka heildareftirspurn með því að vekja athygli og áhuga á neyslu á 

ostrum. Hingað til hefur lítið magn af ostrum verið flutt inn til landsins. Þrátt fyrir það 

hafa eigendur Víkurskeljar fundið fyrir mjög miklum áhuga á ostrunum, sérstaklega frá 

matreiðslumeisturum sem hafa áhuga á að bjóða upp á ostrur á veitingastöðum sínum 

(Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Hlutur sem styður við stækkun markaðar er aukinn fjöldi erlendra aðila hér á landi. 

Ferðamenn frá löndum þar sem neysla á ostrum er rótgróin í matarmenningunni er 

líkleg til að stuðla að stækkun markaðarins. 
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3.3 Niðurstaða SVÓT greiningar 
 

Tafla 3: SVÓT greining Víkurskeljar 

 

Í töflu 3 má sjá samantekt á niðurstöðum úr SVÓT greiningu á Víkurskel. 

3.4 Markaður Víkurskeljar 

Í þessum hluta er markaður Víkurskeljar skilgreindur, auk þess sem skoðaðar eru 

breytingar á markaðnum og möguleg markaðshlutdeild Víkurskeljar. Markaðurinn er 

skilgreindur eftir greiningarverkfærinu „5 stig markaðs skilgreiningar“ (Wood's, 2013). 

Þó má segja að einungis 3 stig eigi við fyrirtækið. Hæfur tiltækur markaður (e. qualified  

available markets) á ekki við Víkurskel þar sem að neytandinn þarf ekki að uppfylla nein 

skilyrði til að neyta vörunnar. Einnig á núverandi markaður (e. penetrated market) ekki 

við, vegna þess að varan er ekki enn komin á markað og því er núverandi markaður 

enginn. 
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3.4.1 Skilgreining á markaði 

 Mögulegur markaður Víkurskeljar: Mögulegur markaður Víkurskeljar er 
gríðarstór enda er neysla á ostrum stunduð víða um heim.  

 Tiltækur markaður: Allir þeir sem eru staddir á Íslandi á hverjum tíma sem 
hafa áhuga og efni á vörunni, auk veitingastaða og fisksala. 

 Markhópur:  Veitingastaðir á Íslandi sem bjóða upp á fisk og fiskbúðir. 

 

3.4.2 Íslenski ostrumarkaðurinn 

 

Mynd 5: Innflutningur á ostrum til landsins eftir árum (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Eins og sjá má á mynd 5 er markaðurinn ekki ýkja stór hér á landi. Eftir hrun féll hann 

nokkuð, enda hækkaði verð á innfluttum afurðum töluvert við fall krónunnar. Árið 2013 

hins vegar voru 768 kíló flutt inn til landsins af ostrum sem er töluverð hækkun frá fyrri 

árum (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Það gefur augaleið að eins og markaðurinn er núna á Íslandi mun hann ekki gefa 

fyrirtækinu mikið í kassann. Framleiðslugeta félagsins er áætluð 100 tonn á ári í fullum 

afköstum og það er ljóst að fyrst um sinn verður hlutdeild innlends markaðar lítil af 

þessum 100 tonnum. Eigendur Víkurskeljar eru þó bjartsýnir á að hægt sé að stækka 

markaðinn töluvert og líta björtum augum á framtíðina á innlendum markaði. Þeir telja 

að hægt sé að auka heildareftirspurn eftir ostrum hér á landi töluvert. 
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3.4.3 Breytingar á markaði 

Ostrumarkaðurinn er lítill hér á landi og eru ostrur einungis af og til fáanlegar á landinu. 

Þær eru öðru hverju fáanlegar á einstaka veitingastöðum á landinu auk þess sem þær 

eru stundum til í einni og einni fiskbúð. Börkur Emilsson einn forsvarsmanna Víkurskeljar 

er kokkur að mennt og er í góðu sambandi við aðra matreiðslumenn á landinu. Hann 

finnur fyrir gífurlegum áhuga á ostrunum frá öðrum kokkum. Eigendur Víkurskeljar eru 

því mjög bjartsýnir á að veitingastaðir landsins muni margir hverjir byrja að bjóða upp á 

íslenskar ostrur á matseðlum sínum (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 

2014).  

Straumur erlendra ferðamanna til landsins hefur aukist gríðarlega síðustu ár eins og 

mynd 6 sýnir. Að sama skapi  er hluti erlendra viðskiptavina á veitingastöðum alltaf að 

verða meiri og meiri. Aukinn fjöldi erlendra aðila getur klárlega stækkað ostrumarkaðinn 

á landinu, sérstaklega koma aðila frá löndum þar sem neysla á ostrum er hluti af 

matarmenningu landsins. 

 

Mynd 6: Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands eftir árum (Ferðamálastofa, e.d.) 

 

3.4.4 Markaðshlutdeild 

Eins og áður sagði er Íslenski ostrumarkaðurinn ekki stór. Það er stefna Víkurskeljar að 

stækka markaðinn töluvert og þeirra markmið er að ná sem mestri markaðshlutdeild til 

sín og vera risi á innlenda markaðnum. Eins og er þá er Víkurskel eina fyrirtækið sem 
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ræktar ostrur hér á landi og á meðan svo er þá er ekkert því til fyrirstöðu að 

markaðshlutdeild þeirra á Íslenskum markaði verði mjög mikil. 

Þar sem að ostrurnar eru enn ekki komnar á markað eru ekki forsendur fyrir því að 

reikna markaðshlutdeild fyrirtækisins. Það verður þó hægt að gera með því að fylgjast 

með innflutningi á ostrum á vef Hagstofu Íslands og bera það saman við sölutölur 

fyrirtækisins hér á landi. 

3.5 Markaðshlutun  

Víkurskel horfir til þess að selja stóran hluta uppskeru sinnar til veitingastaða á Íslandi 

auk fiskbúða. Markaðshlutunin er því; 1. Veitingastaðir á Íslandi og 2. Fiskbúðir á Íslandi. 

Víkurskel bindur vonir við að stór hluti viðskipta þeirra fari í gegnum veitingastaði 

landsins. 

Tafla 4: Markaðshlutun Víkurskeljar 

 
 

Eins og sjá má í töflu 4 þá er ekki ýkja mikill munur á því sem þessir markhópar eru að 

sækjast eftir. Eins og áður sagði er Börkur Emilsson einn forsvarsmanna fyrirtækisins 

kokkur og vinnur sem slíkur. Tengsl hans við aðra í hans stétt getur nýst vel til að auka 

vörumerkjavitund ostranna og þar með koma þeim á sem flesta veitingastaði. 
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3.5.1 Markaðssetning 

Eins og sagði í fræðilega hlutanum þá eru mismunandi leiðir sem hægt er að fara þegar 

kemur að því að ná til markhópa sinna. Markmiðið með því að hluta markaðinn niður er 

að þrengja markaðsstarfið og þar með gera það skilvirkara.  

Eins og fram kom í SVÓT-greiningunni þá vantar fjármagn inn í fyrirtækið. Það þýðir 

að ekki er hægt að eyða miklum fjármunum til markaðsstarfs. Nú til dags er sem betur 

fer hægt að ná til markhóps án þess að það kosti margar milljónir. Víkurskel ætti að 

mínu mati notast við óaðgreinda markaðssetningu, þ.e. að notast við sömu 

markaðsblöndu til þess að nálgast þessa tvo markaðshluta. Þannig getur fyrirtækið 

sparað peninga í stað þess að búa til mismunandi markaðsblöndu fyrir markaðshlutana.  

Til þess að nálgast markhópana legg ég til að farnar verði eftirfarandi leiðir: 

 „Word of mouth“: Nýta sér þau tengsl sem Börkur Emilsson hefur við 
matreiðslumeistara og aðra aðila sem reka veitingastaði.  

 Facebook: Stofna Facebook síðu og nýta sér hana til þess að auglýsa vöruna 
og starfsemina. Hafa síðuna líflega og setja inn myndir af vinnslu og daglegum 
rekstri. 

 Fjölmiðlaviðtöl: Af og til síðasta árið hafa fjölmiðlar fjallað um starfsemi 
Víkurskeljar. Stefna fyrirtækisins hefur þó verið að halda þessum viðtölum í 
lágmarki þegar ennþá er nokkur tími í að varan komi á markað. Áhuginn á 
starfseminni er mikill enda er um að ræða ræktun sem aldrei áður hefur verið 
reynd á Íslandi. Fyrirtækið gæti nýtt sér þennan áhuga til að auglýsa vöruna í 
fjölmiðlum landsins án þess að greiða fyrir það þegar það nálgast að varan 
komi á markað. 

 

3.5.2 Staðfærsla  

Vörumerkjavirðið liggur í huga neytenda. Markmiðið er að skapa sérstöðu og aðgreina 

vöruna frá vörum samkeppnisaðila. Aðgreining Víkurskeljar liggur klárlega í því að hvergi 

norðar í heiminum eru ostrur ræktaðar. Kaldur og hreinn sjórinn sem að ostrurnar eru 

ræktaðar í gefur ostrunum frá Víkurskel sérstöðu frá öllum öðrum ræktuðum ostrum í 

heiminum. Ímynd Íslands sem hreint og ósnortið land mun einnig nýtast fyrirtækinu og 

ýta undir þá ímynd sem fyrirtækið vill hafa á sér. 

 Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað hratt síðustu ár og ekki sér ennþá fyrir 

endann á þessari hröðu fjölgun á komu þeirra hingað til lands. Það gefur því augaleið að 

hlutur erlendra aðila í heimsóknum á veitingastaði landsins hefur aukist í takt við þetta 
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og á eftir að aukast enn frekar. Flestir ferðamenn sem hingað koma til lands koma vegna 

náttúru landsins. Erlendir aðilar eru því líklegir til að velja frekar mat sem ræktaður og 

framleiddur er hér á landi á meðan þeir dvelja á Íslandi vegna þessara tenginga sem þeir 

hafa við náttúru Íslands sem hreina og ósnortna náttúru. 

 Ostrur frá Víkurskel: Hágæða ferskvara unnin úr hreinum og köldum sjó. 

Auðvitað er ekki komin reynsla á vöruna og hvaða stöðu varan mun hafa á markaði. 

Þetta eru þó þær tengingar og staðsetning á markaðnum sem fyrirtækið ætti að beita 

sér fyrir að ná fram. 

3.6 Stefna og markmið Víkurskeljar 

Eins og sagði í fræðilega hluta ritgerðarinnar þá eru fjórar meginleiðir sem fyrirtæki 

getur farið þegar markmiðið er að fyrirtækið og starfsemin eigi að vaxa. Það gefur 

augaleið að vöxtur sé markmið Víkurskeljar þar sem að varan er ekki enn komin á 

markað. Það gefur einnig augaleið að af þessum fjórum leiðum sem Ansoff kom fram 

með þá er „ný starfsemi“ sú sem á við Víkurskel. Það felur í sér að ný vara er sett á nýjan 

markað. 

Markmið Víkurskeljar er að selja allar þær ostrur sem ræktaðar eru. Fyrst og fremst 

er hugsað um að ná sem stærstum hluta kökunnar hér á landi. Auk þess eru þeir með 

aðra hluti í pokahorninu, þeir hafa fundið fyrir miklum áhuga frá erlendum aðilum. 

Fyrirtækið sem selur Víkurskel ostrurnar til ræktunar hefur áhuga á að kaupa ostrurnar 

aftur til baka eftir ræktun auk þess sem að skoðað hefur verið að selja vöruna til Hong 

Kong og hafa þeir fundið fyrir áhuga á því. Markmiðið er að auka áhuga á neyslu á 

ostrum hér á landi og koma vörunni á sem flesta veitingastaði á Íslandi sem bjóða uppá 

fisk á sínum matseðli auk þess að koma þeim í fiskbúðir. Það er þó ljóst að til að byrja 

með mun mikill hluti ostranna verða fluttur úr landi. Þrátt fyrir það er markmiðið að 

stækka íslenska markaðinn töluvert og að stuðla að því að íslenski markaðurinn verði 

alltaf stærri og stærri hluti af sölu fyrirtækisins (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. 

febrúar 2014).  

Að mínu mati er stefnan að einbeita sér að því að byggja upp vörumerki hér á landi 

og reyna að selja sem mest af afurðunum á innlendan markað rétt hjá Víkurskel. Með 

því er hægt að spara miklar fjárhæðir í flutningskostnað auk þess sem hægt er að stjórna 
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vörumerkinu betur. Hætta er á að ef að ostrurnar yrðu seldar til Hong Kong til dæmis 

mundi varan týnast þar í fjöldanum og þær hugsanir og tengingar sem Víkurskel vill að 

fólk hafi við vöruna glatist. En það er þó ekki raunhæft að ætla að selja alla uppskeruna 

hér á landi og því er mikilvægt að byggja upp sambönd við aðila á erlendum markaði 

sem eru áhugasamir um kaup á vörunni. 

  

3.7 Markaðsblanda Víkurskeljar 

Markmiðin með markaðsblöndunni er að ákveða og skipuleggja hvernig ná megi með 

markaðsaðgerðum fram þeim viðbrögðum frá markhópnum sem að fyrirtækið stefnir 

að. 

3.7.1 Varan og vörumerkið Víkurskel 

Ostrur er nokkuð stöðluð vara, þ.e.a.s. allar ostrur líta nokkurn veginn eins út. Það 

þýðir þó ekki að ekki sé hægt að aðgreina vöruna og gera hana eftirsóttari heldur en 

aðrar ostrur.  Ostrur eru ekki „bara matur“. Þeirra er að mestu neytt á veitingahúsum og 

í veisluboðum. Að snæða ostrur með góðu víni og meðlæti er talið „fínt“ og upplifunin 

við það er miklu meiri heldur en að borða t.d. hamborgara. Upplifunin við það að neyta 

ostra gæti út af fyrir sig verið hluti af markaðssetningu vörunnar. 

Eins og áður hefur verið nefnt þá  er ætlunin að rækta hágæða ostrur í hreinum og 

köldum sjó. Það eru nokkrir eiginleikar sem ostrurnar munu hafa sem að verða 

frábrugðnar flestum öðrum ostrum. Í fyrsta lagi þá er mikill straumur í Skjálfandaflóa 

sem gerir það að verkum að ostrurnar stækka ekki of hratt. Víða um heim þarf að taka 

ostrurnar upp úr sjó lungann úr deginum til að hægja á stækkunarferlinu. Ef að ostrur 

stækka of hratt verður varan óæt. Þetta gerir það að verkum að fyllingin inni í skelinni 

verður mun þéttari og fyllir vel út í alla skelina. Þetta er eiginleiki sem að neytendur eru 

að leita eftir. Annar eiginleiki er svo að á þeim stað þar sem ostrurnar eru í sjó eru tvær 

ár sem renna í sjóinn sem gerir það að verkum að hátt hlutfall af tæru vatni umlykur 

ostrurnar sem gerir það að verkum að ostrurnar verða minna saltar og í staðinn verður 

bragðið af þeim sætara (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Þó svo að ennþá sé töluverður tími í að varan komi á markað þá er rétt að hugsa um 

hvernig megi skapa sem mest vörumkerjavirði fyrir ostrurnar frá Víkurskel. Gott er að 
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undirbúa hvernig megi fitja sig upp stigann í vörumerkjavirðis líkani Keller. Byrja á því að 

búa til sem dýpsta og víðasta vörumerkjavitund, aðgreina sig svo frá samkeppnisaðilum, 

fá þannig jákvæð viðbrögð og að lokum þróa sterk viðskiptasambönd við viðskiptavini. 

 

3.7.2 Verðstefna 

Árið 2009 var heildsöluverð á ostrum í Evrópu að meðaltali 810 krónur kílóið. Til 

samanburðar má nefna að heildsöluverð á kræklingi sem er oft nefndur í sömu andrá og 

ostrur var ekki nema 352 krónur kílóið  þetta sama ár (Jón Örn Pálsson, 2013, október).  

Forsvarsmenn Víkurskeljar telja að þeir geti fengið ennþá hærra verð fyrir vöruna 

heldur en gengur og gerist vegna sérstöðunnar sem að varan hefur. Auk þess er 

Víkurskel eina fyrirtækið sem ræktar ostrur á Íslandi sem gerir það að verkum að þeir 

aðilar sem kaupa vöruna hér á landi munu spara mikinn flutningskostnað og þannig 

spara þrátt fyrir það að heildsöluverðið sé hærra. 

Víkurskel býr auðvitað ekki yfir sömu stærðarhagkvæmni og stór rótgróin 

ostrufyrirtæki út í heimi. Það er ljóst að Víkurskel er ekki í stöðu til að fara í verðstríð og 

reyna að undirbjóða þessi fyrirtæki. Við þessar aðstæður ætti Víkurskel að mínu mati að 

beita blöndu af því að byggja verðið á samkeppnisaðilum auk þess að byggja það á 

kostnaði við framleiðslu á vörunni. Víkurskel ætti því að skoða verð hjá 

samkeppnisaðilum og ákveða svo hversu mikið hærra þeir telja sig geta haft verðið. 

Einnig þarf að skoða heildarkostnað við að koma vörunni á markað til þess að vera viss 

um að fyrirtækið tapi ekki til lengri tíma á hverju seldu kílói. 

3.7.3 Vettvangur 

Markmið Víkurskeljar er að selja vöruna beint til veitingastaða og fiskbúða á Íslandi. Að 

mínu mati er mikilvægt að „sagan“ fylgi vörunni alla leið til neytenda vörunnar. Með 

þessu á ég við að t.d. á veitingastöðum þar sem boðið verði upp á vöruna muni það 

verða tekið fram að ostrurnar séu ræktaðar í Skjálfandaflóa við Húsavík.  

Forsvarsmenn Víkurskeljar ætla að byrja á að leyfa veitingastöðum á Húsavík að njóta 

ostranna. Húsavík er vinsæll áfangastaður ferðamanna og á sumrin kemur til bæjarins 

gríðarlega mikið magn af erlendum ferðamönnum. Það að sagan bakvið vöruna nái beint 

til neytenda og sérstaklega erlendu aðilanna gæti skapað mikinn áhuga á ostrunum og 
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gert þær að vinsælum rétti á húsvískum veitingastöðum (Börkur Emilsson munnleg 

heimild, 25. febrúar 2014). 

3.7.3.1 Flutningsáætlun 

Góð flutningsáætlun er mikilvæg fyrir Víkurskel. Þar sem varan er ferskvara er mikilvægt 

að koma henni á áfangastað á sem stystum tíma. Forsvarsmenn Víkurskeljar eiga allir í 

góðu sambandi við Eimskip og tveir stofnendur fyrirtækisins hafa unnið hjá Eimskip á 

Húsavík. Þessi góðu tengsl geta skilað sér í betri tilboðum í flutning og betri þjónustu frá 

Eimskip. Reikna má með að meiri hluti ostranna sem seldar verða hér innanlands verði 

seldar til Reykjavíkur og nágrennis. Alla virka daga fer bíll frá Eimskip frá Húsavík til 

Reykjavíkur (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). Það ætti því ekki að 

líða langur tími frá því að búið er að verka ostrurnar þangað til að þær eru komnar á 

boðstólinn hjá veitingastöðum og fiskbúðum í Reykjavík. 

3.7.4 Vegsauki 

 Víkurskel er lítið fyrirtæki sem getur ekki eytt háum fjárhæðum í markaðssetningu á 

vörunni. Það er þó hægt að fara ódýrar leiðir til að auglýsa og vekja athygli á vörunni.  

Börkur Emilsson einn eigenda Víkurskeljar er eins og áður sagði matreiðslumeistari og 

rekur vinsælan veitingastað á Húsavík sem heitir Sölkuveitingar. Hann þekkir til og er í 

sambandi við marga aðra matreiðslumeistara. Mánaðarlega hittast matreiðslumeistarar 

á Norðurlandi og bera saman bækur sínar.  „Orðið á götunni“ ferðast hratt og að mínu 

mati er þetta sú leið sem mun nýtast fyrirtækinu hvað best í að auka áhuga á vörunni og 

stækka íslenska ostrumarkaðinn. 

Samfélagsmiðlar eru alltaf að verða vinsælli í markaðssetningu á vöru. Facebook er 

síða sem er notuð gríðarlega mikið til þess að auglýsa starfsemi og vekja áhuga á vöru 

eða fyrirtæki (Michaelidou, Siamagka og Christodoulides, 2011). Að búa til Facebook 

síðu fyrir Víkurskel kostar ekki neitt en getur skapað fyrirtækinu mikla 

vörumerkjavitund. Að deila fréttum, myndum og myndböndum af rekstrinum og öðru 

tengdu efni er allt mögulegt á Facebook án endurgjalds. 

Tölvupóstur getur einnig nýst fyrirtækinu vel. Hægt er að stunda beina 

markaðssetningu í gegnum tölvupóst. Markhópur Víkurskeljar á Íslandi er ekki stór 

þannig að það ætti að vera nokkuð auðvelt að nálgast markhópinn í gegnum tölvupóst, 
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bæði til að kynna vöruna og einnig til að þróa dýpra viðskiptasamband við þá aðila sem 

kaupa vöruna. 

Víkurskel er að gera hlut sem aldrei áður hefur verið reynt á Íslandi, að rækta ostrur 

til manneldis. Það gefur því augaleið að þeir hafa fengið töluverða athygli frá fjölmiðlum 

og öðrum. Það hefur verið meðvituð ákvörðun hjá þeim sem standa bakvið fyrirtækið að 

halda blaðaviðtölum í lágmarki (Börkur Emilsson munnleg heimild, 25. febrúar 2014). 

Þegar það nálgast að ostrurnar verði klárar á markað er svo stefnt að því að tala meira 

við fjölmiðla og vekja áhuga á vörunni. Eitt blaðaviðtal við Fréttablaðið eða 

Morgunblaðið t.d. getur skapað mikið umtal og nær til gríðarlegs fjölda fólks um land 

allt. 

3.8 Árangur markaðsstarfsins 

Markmið Víkurskeljar er að stækka íslenska ostrumarkaðinn töluvert og vera risinn á 

þeim markaði. Víkurskel ætti að fylgjast með sölutölum auk þess að skoða  

markaðshlutdeildina með því að skoða hversu mikið flutt er inn af ostrum. Hægt er að 

nálgast þær upplýsingar á vef Hagstofu Íslands. 

Þegar ostrurnar verða fyrst settar á markað ætti einnig að skoða hvaða viðtökur 

varan fær frá viðskiptavinum. Í þessu samhengi er hægt að nota bæði Facebook síðu 

fyrirtækisins auk tölvupósts til þess að óska eftir viðbrögðum. Með þessu er hægt að 

átta sig betur á þeirri ímynd og stöðu sem fyrirtækið er að fá á sig á markaðnum. 

 

3.9 Innleiðing og stjórnun markaðsáætlunarinnar 

Lokaskrefið í markaðsáætluninni er að innleiða og nýta sér hana. Mikilvægt er að fara 

eftir henni. Það getur verið kostur að í fyrirtækinu eru fáir starfsmenn, það gæti hjálpað í 

ferlinu að innleiða áætlunina og stuðlar að því að allir starfsmenn fyrirtækisins stefni í 

sömu átt. 

Á mynd 4 í fræðilega hlutanum má sjá að í innleiðingaferlinu er mikilvægt að grípa til 

viðeigandi aðgerða ef að vandamál eða óvæntir atburðir setja mark sitt á 

markaðsáætlunina. Ef að markmiðin eru ekki að nást gæti þurft að endurskoða 

markaðsáætlunina eða hluta hennar til þess að laga það sem farið hefur úrskeiðis. 
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Víkurskel ætti að fylgjast vel með hvort að áætlanir þeirra um að stækka íslenskan 

markað séu að ganga eftir og verða með áætlun um hvernig þeir muni taka á því ef að 

svo er ekki. Þeir þurfa að bregðast skjótt við vandamálum sem þessum. 



 

46 

4 Umræður og lokaorð 

Eins og fram kom í upphafi er viðfangsefni ritgerðarinnar að fjalla fræðilega um 

markasðáætlanagerð og út frá þeirri umfjöllun búa til heildstæða markaðsáætlun fyrir 

Víkurskel ehf. Fræðileg umfjöllun byggðist á þeim 7 stigum sem Marian Burk Wood‘s 

setti fram í bók sinni Essential guide to marketing planning. Fyrsta stigið er að greina 

núverandi aðstæður sem viðkemur bæði innra og ytra umhverfi fyrirtækisins. Annað 

stigið felur það í sér að rannsaka og greina þann markað sem fyrirtækið starfar eða mun 

starfa á. Þriðja atriðið snýr að því að hluta markaðinn niður og ákveða þar með þá 

markhópa sem fyrirtækið ákveður að einbeita sér að. Einnig er sú staðsetning sem 

fyrirtækið sækist í á markaðnum greind. Fjórða stigið er að ákveða stefnu fyrirtækisins 

og setja markmið sem ná eigi með markaðsáætluninni. Í þessu fjórða stigi er 

markaðsblandan kynnt til sögunar. Hún felur í sér að ákveða hvernig fara eigi með 

markaðsráðanna. Í sjötta stigi er sett fram áætlun um það hvernig mæla á frammistöðu 

og árangur markaðsáætlunarinnar. Að lokum í sjöunda stigi er markaðsáætlunin 

innleidd og sett fram áætlun um hvernig taka megi á vandamálum sem kunna að koma 

upp. Þrátt fyrir að bók Wood‘s hafi verið höfð að leiðarljósi í gegnum ritgerðina var 

heimilda aflað víða annars staðar frá til að fá meiri og víðari innsýn í gerð 

markaðsáætlana. 

Markaðsáætlun fyrirtækja er mikilvæg þar sem hún stuðlar að samræmingu allra 

markaðsaðgerða og markmið og stefna fyrirtækisins verður skýrari. Hún gefur 

fyrirtækinu mikilvægar upplýsingar sem viðkoma fyrirtækinu, eins og t.d. greiningu á 

styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum. Mikilvægt er að markaðsáætlunin sé 

uppfæranleg og henni sé hægt að breyta eftir því sem að bæði innri og ytri aðstæður 

breytast. 

Víkurskel ehf. er nýtt fyrirtæki sem stofnað var árið 2011. Starfsemi fyrirtækisins 

snýst um að rækta ostrur en það hefur aldrei áður verið gert við strendur Íslands. Stefna 

fyrirtækisins er að fyrstu ostrurnar verði komnar á markað árið 2016. Það er því 

mikilvægt fyrir Víkurskel að hafa skýra og heildstæða markaðsáætlun sem getur verið 

leiðarljós fyrirtækisins til að ná árangri á markaði. Eftir að höfundur hafði aflað sér 
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heimilda um markaðsáætlanagerð var búin til markaðsáætlun fyrir fyrirtækið þar sem 

viðtal við Börk Emilsson, einn forsvarsmanna fyrirtækisins var meginheimild. 

Ljóst er að spennandi tímar eru framundan hjá Víkurskel og miklir möguleikar standa 

frammi fyrir fyrirtækinu. Ef rétt er haldið á spilunum ætti fyrirtækið hæglega að geta 

orðið farsælt og skila hluthöfum sínum hagnaði. Eins og í markaðsáætluninni kemur 

fram þá eru ýmsir þættir við staðsetningu fyrirtækisins sem gefa vörunni ákveðna 

sérstöðu. Hreinn og kaldur sjórinn í Skjálfandaflóa mun að öllum líkindum gefa vörunni 

ákveðna ímynd sem endurspeglast í þeirri almennri skoðun að Ísland sé hreint og 

ósnortið land. Aðstæður við Ísland geri það einnig að verkum að fyllingin inní skelinni er 

eins og best verður á kosið. Við gerð þessarar markaðsáætlunar einbeitti höfundur sér 

að Íslenska markaðnum. Það er ljóst að tækifærin eru til staðar til að stækka Íslenska 

markaðinn töluvert og spilar þar koma mikils fjölda erlendra ferðamanna hingað til lands 

stóra rullu. Líklegt er að erlendir ferðamenn sem koma hingað til lands til þess að dást 

að náttúru landsins og skoða hvali munu í miklu mæli finnast það ákveðin upplifun að 

smakka ostrur sem ræktaðar eru við strendur landsins. Því muni veitingastaðir í auknum 

mæli bjóða uppá ostrur á sínum matseðli. Þó svo að margt jákvætt sé til staðar þá er 

ýmsir hlutir sem geta haft slæm áhrif á fyrirtækið og rekstrarhæfni þess. Þó svo að 

Víkurskel ætli að horfa til þess að stækka íslenska ostrumarkaðinn þá er mikilvægt að 

vera búnir að semja við erlenda aðila þegar ostrurnar koma á markað um kaup á hluta 

ostranna. Það er ljóst að afkastageta fyrirtækisins er alltof mikil svo að hægt sé að 

einbeita sér einungis að íslenska markaðnum, a.m.k. fyrst um sinn. Því má segja að 

afkastageta fyrirtækisins sé full mikil fyrir íslenskan markað en hins vegar gæti verið að 

afkastagetan sé of lítil ef að fyrirtækið semur við stóra erlenda kaupendur sem vilja fá 

mikið magn af ostrum. Nú þegar hefur aðilinn sem selur þeim ostrurnar boðist til að 

kaupa allt af þeim til baka þegar þeir eru búnir að rækta þær. Það sem ógnar 

rekstrarhæfni fyrirtækisins mest er sú staðreynd að það vantar fjármagn inní fyrirtækið 

til að standa straum af þeim kostnaði sem fylgir því að rækta ostrur og koma þeim á 

markað. Það er mikilvægt að inní fyrirtækið komi fjársterkir aðilar sem tilbúnir eru að 

leggja sitt að mörkum til þess að fara alla leið með verkefnið sem skilar þeim vonandi á 

endanum hagnaði. 



 

48 

Höfundur vonast til að markaðsáætlunin muni nýtast fyrirtækinu þegar kemur að því 

að setja vöruna á markað. Sú staðreynd að fyrstu ostrurnar komi á markað árið 2016 

gerir það að verkum að mjög líklega þurfi að uppfæra áætlunina áður en vara er sett á 

markað enda geta aðstæður breyst á örskots stundu. Höfundur gerir sér einnig grein 

fyrir því að markaðsáætlun sem þessi er ekki fullkomin. Til þess að bæta áætlunina er 

þörf á frekari upplýsingum um fjárhag fyrirtækisins. Þegar nær dregur 2016, þegar 

styttist í að varan komi á markað, verður vonandi kominn inn fjárfestir inní fyrirtækið. Þá 

væri upplagt að uppfæra þessa markaðsáætlun og bæta við kostnaðar- og söluáætlun. 
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