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Abstract 

In the last years Icelandic companies have increasingly started to explore their 

options of entering foreign markets. The main reasons for this seem to be the 

small size of the Icelandic market, technological improvements and the 

increasing number of Icelandic companies. There are many things to consider 

before a company can take their products or services to a new market, such as 

the marketing strategy, the brand´s identity and its target groups. It is 

important to have qualified partners abroad and recognize the cultural 

difference between countries.  

There are different ways a company can go when entering a new market, such 

as direct and indirect exporting, licencing, franchising, joint venture and direct 

investment. When it comes to marketing strategy there are also different ways 

to go and the promotional mix can be used in many ways.  

This report is based on a case study where employees of two Icelandic 

companies that work in foreign markets were interviewed. The results show 

that regardless of the type of company or product the key to success in 

international markets is good structure and preparation along with a good 

understanding of cultural differences between countries.  

Key words: Globalization, Marketing, Global marketing, Cooperation, Case 

study 
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Útdráttur 

Mikil aukning hefur verið síðustu ár í alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja og 

er þar margt sem hefur áhrif, svo sem smæð íslensks markaðar, tækniframfarir 

og fjölgun fyrirtækja á heimamarkaði. Að mörgu er að huga áður en farið er 

með vöru eða þjónustu á erlenda markaði og þarf t.d. að skipuleggja vel 

markaðs- og kynningarstarf fyrirtækisins, sjálfsmynd vörumerkisins og 

markhópa. Traustir og góðir samstarfsaðilar eru mikilvægir á nýjum 

mörkuðum og taka þarf tillit til menningarmunar, bæði þegar kemur að 

vöruframboði, samskiptum og markaðsstarfi.  

Fyrirtæki geta farið mismunandi leiðir að því að fara inn á erlenda markaði en 

þær innkomuleiðir sem fjallað er um í þessari skýrslu eru beinn og óbeinn 

útflutningur, starfs- og sérleyfi, samstarfsverkefni og bein fjárfesting. Einnig er 

hægt að skipuleggja markaðs- og kynningarstarf á mismunandi vegu og verður 

hér fjallað um kynningarráðana og hvernig þeir eru notaðir á mismunandi hátt.  

Rannsóknin sem þessi skýrsla byggir á er tilfellarannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við starfsmenn tveggja íslenskra fyrirtækja sem eru með starfsemi á 

erlendum mörkuðum. Annað fyrirtækið er bæði í útflutningi og hefur gert 

starfsleyfissamninga við erlend fyrirtæki en hitt fyrirtækið er í beinni sölu 

erlendis, sölu í gegnum erlenda söluaðila ásamt því sem öll framleiðsla þess 

fer fram erlendis.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að óháð því hvernig vöru 

fyrirtækið er með og hvernig starfsemi þess er háttað erlendis er góð 

skipulagning og undirbúningur lykilatriði þegar kemur að árangri á 

alþjóðamarkaði. Einnig er mikilvægt að taka tillit til menningarmunar milli 

landa. 

Lykilorð: Alþjóðavæðing, Markaðssetning, Alþjóðamarkaðssetning, Samstarf, 

Tilfellarannsókn 
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1 Inngangur 
Alþjóðavæðing er orðin algeng í íslensku viðskiptaumhverfi þar sem mörg 

íslensk fyrirtæki leita á erlenda markaði með vörur sínar eða þjónustu. Margar 

mismunandi leiðir eru færar þegar leita á út fyrir landsteinana, m.a. er hægt að 

flytja út vörur, gera samstarfssamninga við erlend fyrirtæki eða opna starfsstöð 

í öðru landi. Einnig geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fyrirtæki 

alþjóðavæðast eins og smæð heimamarkaðar eða sérhæfing vara.  

Rannsókn þessi var framkvæmd í samvinnu við NOBANET, sem er samstarf 

háskóla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Norðurlöndunum og í Baltnesku 

löndunum en gerð er frekari grein fyrir NOBANET í viðauka III. Við 

gagnaöflun var stuðst við spurningarlista frá NOBANET auk þess sem 

skýrsluhöfundur lagði til viðbótarspurningar í þeim tilgang að dýpka skilning á 

helstu áhersluatriðum höfundar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kortleggja alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja 

og hvernig starfi þeirra er háttað á erlendum mörkuðum. Greint verður hvernig 

starfsemi fyrirtækjanna 66°Norður og Mjólkursamsölunnar fer fram á 

erlendum mörkuðum og hvernig þau markaðssetja sig erlendis. Fyrirtækin eru 

með ólíka starfsemi erlendis þar sem 66°Norður er með verksmiðju í Lettlandi 

og verslun í Danmörku en Mjólkursamsalan bæði flytur vörur sínar út 

fullunnar og veitir erlendum framleiðendum leyfi til að framleiða vörurnar 

fyrir sig og selja á erlenda markaði.  

Í skýrslunni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvernig er markaðssetningu fyrirtækisins háttað á erlendum mörkuðum?  

 Er sjálfsmynd vörumerkisins og markhópar þeir sömu á erlendum mörkuðum 

og á heimamarkaði? 

 Hefur menningarmunur áhrif á markaðsstarf, samstarf og samskipti milli 

landa?  

 Hver er helsti lærdómur fyrirtækjanna af alþjóðastarfi þeirra? 
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Tilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hvaða leiðir eru hentugastar 

þegar kemur að alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja og hvað íslensk fyrirtæki 

geta gert betur á því sviði. 

Í upphafi skýrslunnar er fræðileg umfjöllun þar sem útskýrð eru hugtökin 

vörumerki, mörkun, sjálfsmynd vörumerkja, markaðshlutun og markhópur. Þá 

verður fjallað á fræðilegan hátt um kynningarráðana, alþjóðamarkaðssetningu, 

menningu og greint frá erlendri rannsókn á menningu og auglýsingum. 

Mismunandi leiðir fyrirtækja til að fara inn á nýja markaði eru síðan kynntar 

og í kjölfarið er farið yfir rannsóknaraðferðina sem stuðst var við og 

mismunandi tegundir rannsókna og viðtala. 

Því næst er fjallað um fyrirtækin Mjólkursamsöluna og 66°Norður og hvernig 

starfi þeirra er háttað á alþjóðamörkuðum. Þá verður farið yfir niðurstöður 

viðtala við þessi fyrirtæki, niðurstöðurnar dregnar saman og ræddar, tillögur 

lagðar fram og að lokum er leitast við að svara rannsóknarspurningunum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Í þessum fræðilega hluta skýrslunnar er byrjað á að útskýra helstu hugtök 

markaðsfræðinnar sem koma fram síðar við úrvinnslu niðurstaða 

rannsóknarinnar. Í kjölfarið er fræðileg umfjöllun þar sem leitast er við að 

dýpka skilning lesenda á alþjóðamarkaðssetningu, menningu og mögulegum 

innkomuleiðum á nýja markaði.  

2.1 Vörumerki og mörkun 
Vörumerki (e. brand) er nafn sem gefið er ákveðinni vöru eða þjónustu og er 

tilgangurinn sá að aðgreina hana frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðila 

hennar. Vörumerki getur verið nafn, tákn, lógó, hönnun eða ímynd, eða hvers 

konar sambland af þessum þáttum, sem hannað er til þess að aðgreina vöruna 

eða þjónustuna frá samkeppnisaðilum (Kotler, Keller, Brady, Goodman og 

Hansen, 2012, bls. 467). Þessi aðgreining frá vörum eða þjónustu 

samkeppnisaðila með aðstoð vörumerkisins kallast mörkun (e. branding) og 

hefur verið þekkt í margar aldir. Meðal elstu dæma sem þekkjast um mörkun 

koma úr listheiminum þar sem listamaðurinn áritaði verk sín til aðgreiningar 

frá verkum annarra. Áhrif vörumerkja í samfélaginu eru mjög mikil og er það 

staðreynd að börn, niður í 3 ára aldur, geta þekkt vörumerkjalógó (Kotler o.fl., 

2012, bls. 468). 

Mikil þróun hefur orðið í neytendamenningu og í dag nota neytendur vörur 

ekki eingöngu vegna hagnýtingar heldur hefur neyslan ákveðna merkingu og 

vörumerki eru þá oft táknræn í byggingu og viðhaldi á ákveðinni ímynd 

einstaklings. Fólk tjáir sig í gegnum það hvaða vörumerki það velur, t.d. í 

hvernig fötum það gengur, hvaða fólk það umgengst, staði sem það heimsækir, 

hvers það neytir, á hvernig tónlist það hlustar og hvað það birtir á 

samfélagsmiðlum. Þetta er allt hluti af persónulegri mörkun (e. personal 

branding) og sýnir hvað mörkun er ríkjandi í samfélaginu og hefur síast inn í 

kjarna lífsins (Kotler o.fl., 2012, bls. 469). 

Styrkur vörumerkis liggur í því hvað býr í huga neytandans. Vörumerkjavitund 

samanstendur af öllum þeim hugsunum, tilfinningum, ímyndum, reynslu, trú 

og fleiru sem verður tengt vörumerkinu. Því verða vörumerki að búa til sterka, 
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hagstæða og einstaka tengingu milli vörumerkis og neytenda (Kotler o.fl., 

2012, bls. 469). 

Skilaboð vörumerkis eru allar þær upplýsingar og reynsla sem hafa áhrif á það 

hvernig viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar skynja vörumerkið. 

Markaðssamskipti snúast um það hvernig á að skapa, koma til skila, stjórna og 

meta þessi skilaboð vörumerkisins. Að skapa þekkingu á nafni vörumerkis er 

aðeins einn hluti í uppbyggingu þess, viðskiptavinir vilja t.d. vita við hverju 

þeir geta búist af vörumerkinu, hvernig þeir hagnast á notkun þess og fyrir 

hvað það stendur. Upplýsingarnar sem gefnar eru um vörumerkið, auk þess 

hvernig varan virkar, hjálpar viðskiptavinum að mynda sér skoðun á því sem 

segir síðan til um í hvaða magni þeir munu kaupa vöruna og hvort þeir munu 

kaupa hana aftur. Almennt séð er það fjöldi viðskiptavina og það magn sem 

þeir kaupa sem ræður árangri vörumerkis og hefur þá áhrif á viðskiptahagnað 

fyrirtækisins (Duncan, 2005, bls. 6-7). 

2.2 Sjálfsmynd vörumerkja 
Sjálfsmynd vörumerkja (e. brand identity) er það hvernig fyrirtæki miðar að 

því að skilgreina sig eða staðsetja sig, vörur sínar eða þjónustu í huga neytenda 

(Kotler o.fl., 2012, bls. 469). Nöfn vörumerkja, ásamt vörum og þjónustu 

fyrirtækja eru á meðal verðmætustu eigna þeirra og því eru sköpun, viðhald og 

efling vörumerkja mikilvægir þættir í markaðsstjórnun. Helstu áskoranirnar 

við að byggja upp og stjórna sjálfsmynd vörumerkja eru að gæta þess að allar 

ákvarðanir frá upphafi séu teknar með það í huga að styrkja vörumerkið og 

ímynd þess, þar er átt við t.d. nafn vörumerkisins, lógó, vefsíður, umbúðir 

ásamt hönnun og eiginleika vörunnar. Allar markaðsaðgerðir þurfa að vera í 

takt og styðja við vörumerkið, sem dæmi má nefna framleiðanda sem 

framleiðir hágæðafatnað, hann skilgreinir vörur sínar sem lúxusvörur og þarf 

þá að haga framleiðslu sinni og öllu markaðsstarfi í samræmi við það. Einnig 

er hægt að tengja vörumerkið öðrum þáttum, t.d. fólki, stöðum eða hlutum, í 

þeim tilgangi að styrkja vörumerkið (Kotler o.fl., 2012, bls. 476-477). Það 

virðist t.d. oft styrkja íslensk fyrirtæki á alþjóðamarkaði að vekja athygli á 

uppruna fyrirtækisins, sérstaklega núna þegar Ísland er sífellt að vekja meiri 

athygli erlendis og er orðinn vinsæll áfangastaður ferðamanna. 
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2.3 Markaðshlutun og markhópar 
Markaðshlutun (e. market segmentation) er framkvæmd af fyrirtækjum til þess 

að bera kennsl á og greina þá hópa neytenda sem vara þeirra eða þjónusta gæti 

höfðað til (Kotler o.fl., 2012, bls. 14). Ýmsar leiðir er hægt að nota til þess að 

greina markaðinn en t.d. er hægt að líta til landfræðilegrar eða lýðfræðilegrar 

skiptingar. Einnig er hægt að greina neytendahegðun í ljósi þess hvernig 

neytendur nota vörurnar og hvernig viðhorf þeirra er til vörumerkja (Kotler 

o.fl., 2012, bls. 375). Fyrirtæki reyna að taka tillit til sífellt fleiri breyta í 

markaðshlutun sinni til að fá þannig minni og betur skilgreinda markhópa (e. 

target groups) (Kotler o.fl., 2012, bls. 390). Þannig hafa fyrirtæki meiri 

möguleika á að aðlaga sig að sínum markhóp og höfða þannig betur til þeirra.  

Peter og Olson skilgreina markhóp út frá þremur þáttum og hvernig þessir þeir 

hafa áhrif á hvorn annan. Þættirnir þrír eru hughrif og skynjun (e. affect and 

cognition), hegðun (e. behavior) og umhverfi (e. environment). Þegar valin er 

leið til að hafa áhrif á neytendur eru þessir þættir mikilvægir til að byggja upp 

skilning og þekkingu á þeim. Eins má nota hughrif, skynjun, hegðun og 

umhverfi til að hluta markhópinn enn frekar niður og geta þannig boðið upp á 

einstaklingsmiðaðri lausnir (Peter og Olson, 2010, bls. 20-28). 

2.4 Kynningarráðarnir 

Kynningar (e. promotion) hafa verið skilgreindar sem tilraunir seljanda til að 

veita upplýsingar og hvatningu í þeim tilgangi að selja vörur sínar eða 

þjónustu eða til að koma hugmynd á framfæri. Kynningarráðarnir (e. 

promotional mix) eru helstu verkfæri sem fyrirtæki nota til að ná markmiðum 

sínum í kynningarstarfi en þeir eru auglýsingar, bein markaðssetning, 

markaðssetning á Internetinu, söluhvatar, fjölmiðlaumfjöllun og almannatengsl 

og persónuleg sala (Belch og Belch, 2015, bls. 16). Hér á eftir er 

skýringarmynd og nánari umfjöllun um kynningarráðana þar sem hver og einn 

þeirra er útskýrður.  
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Mynd 1: Kynningarráðarnir 

  (Belch og Belch, 2015, bls. 17). 

2.4.1 Auglýsingar 

Hugtakið auglýsing (e. advertising) er skilgreint sem ópersónuleg tilkynning 

um fyrirtæki, vöru, þjónustu eða hugmynd sem greitt er fyrir af þekktum 

kostanda (Belch og Belch, 2015, bls. 17). Auglýsingar eru notaðar til þess að 

ná til stórs hóps, búa til vörumerkjavitund, byggja upp ímynd vörumerkis og til 

að aðgreina vörumerki frá samkeppnisaðilum. Því miður eru margar 

auglýsingar hvorki skapandi né eftirminnilegar en þar sem flestar auglýsingar 

eru gerðar til byggja upp vörumerkjavitund og ímynd fyrir vörumerki er erfitt 

að mæla áhrif þeirra. Í gegnum tíðina hafa auglýsingar verið algengasti 

valkostur fyrirtækja í markaðsstarfi þeirra en það er þó að breytast. Stórar 

markaðssamsteypur í Bandaríkjunum hafa gefið það út að núna komi stærsti 

hluti tekna þeirra frá því að nota aðrar leiðir en auglýsingar í markaðsstarfi 

(Duncan, 2005, bls. 9). 

2.4.2 Bein markaðssetning 

Bein markaðssetning (e. direct marketing) er ört vaxandi þáttur í 

kynningarstarfi í Bandaríkjunum í dag en það gengur út á að fyrirtæki eiga 

bein samskipti við markhóp sinn og viðskiptavini án milliliða. Þessi 

markaðssetning getur farið fram á ýmsu vegu, t.d. með beinni sölu, símasölu, í 

gegnum póstsendingar eða Internetið (Belch og Belch, 2015, bls. 21).   

Tölvufyrirtækið Dell er dæmi um hvernig bein markaðssetning getur verið 

aðal markaðsleiðin til að byggja upp sterkt vörumerki. Þegar Michael Dell 

stofnaði fyrirtækið var hans stefna að markaðssetja sig beint til viðskiptavina 

og búa til nákvæmlega þá tölvu sem hver viðskiptavinur vildi. Í dag er vefsíða 

fyrirtækisins sá miðill sem Dell notar aðallega til að eiga samskipti við 

viðskiptavini sína (Duncan, 2005, bls. 9-10). 

 

 Fréttaumfjöllun 

og 

almannatengsl 

Söluhvatar 
Bein markaðs-

setning 
Auglýsingar 
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setning á 

Internetinu 
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2.4.3 Markaðssetning á Internetinu 

Á síðustu 10 árum eða svo hafa orðið stærstu og byltingarkenndustu breytingar 

sem orðið hafa á nokkru tímabili í sögu markaðsstarfs. Gríðarleg tækniþróun 

hefur orðið til þess að mikil aukning hefur verið á samskiptum í gegnum 

gagnvirka, stafræna miðla og þá sérstaklega í gegnum Internetið. Með þessari 

gagnvirkni geta notendur tekið þátt í og mótað form og innihald upplýsinga 

sem þeir fá. Ólíkt öðrum formum markaðssamskipta, eins og hefðbundnum 

auglýsingum í fjölmiðlum, þá leyfa gagnvirkir miðlar notendum að 

framkvæma ýmsar aðgerðir eins og að taka á móti, breyta og deila 

upplýsingum og myndum. Einnig geta þeir sent fyrirspurnir, svarað 

spurningum og stundað viðskipti á Internetinu. Þessi mikli vöxtur Internetsins, 

og tilkoma samfélagsmiðla, er að valda breytingum á því hvernig fyrirtæki 

stunda viðskipti og því hvernig þau eiga samskipti við neytendur. Í 

Bandaríkjunum eru 78% heimila tengd Internetinu (Belch og Belch, 2015, bls. 

22) og á Íslandi var hlutfall heimila sem tengd voru Internetinu árið 2014 orðið 

96,5% (Hagstofa Íslands, e.d.). Eins og gefur að skilja eru því flest fyrirtæki 

farin að gera Internetið að óaðskiljanlegum hluta af markaðsstarfi sínu, og 

heildar viðskiptaáætlun sinni (Belch og Belch, 2015, bls. 22) en tilkoma þess 

gerir fyrirtækjum af öllum stærðum næstum jafna möguleika á því að 

markaðssetja sig á alþjóðavettvangi (Wang og Sun, 2010, bls. 87-107).  

Ýmsar leiðir eru færar til þess að nota Internetið í markaðsstarfi en það er 

sterkur auglýsingamiðill þar sem fyrirtæki greiða fyrir að auglýsa vörur sínar 

og þjónustu á vefsíðum annarra fyrirtækja og stofnanna. Fyrirtæki greiða 

einnig leitarvélum fyrir að setja auglýsingar þeirra í, eða nálægt, tengdum 

leitarniðurstöðum byggt á lykilorðum en það er orðin mest notaða leiðin til að 

auglýsa á netinu. Einnig er hægt að nota Internetið eitt og sér í markaðsstarfi 

því þar er hægt að framkvæma alla þætti kynningarráðanna. Í viðbót við 

auglýsingar á netinu eru þar einnig söluhvatar, eins og afsláttarmiðar og leikir 

og þar er hægt að sinna beinni markaðssetningu, persónulegri sölu og 

almannatengslavinnu af meiri skilvirkni.  

Mikill vöxtur og þróun hefur einnig verið á samfélagsmiðlum en talið er að 

yfir 66% Bandaríkjamanna séu tengdir einum eða fleiri samfélagsmiðli (Belch 

og Belch, 2015, bls. 22) og má gera ráð fyrir að það hlutfall sé enn hærra hér á 
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Íslandi. Samfélagsmiðlar hafa umbylt því hvernig fyrirtæki eiga samskipti við, 

hlusta á og læra af viðskiptavinum sínum og hefur orðið gríðarstórt 

markaðsverkfæri fyrir flest fyrirtæki. Fyrirtæki og stofnanir eru mörg hver virk 

á þessum miðlum og eru að birta þar t.d. auglýsingar og myndbönd. Einnig 

hefur orðið breyting á því hvar og hvernig almenningur tengist netinu með 

tilkomu, og miklum vinsældum, snjallsíma og spjaldtalva en þannig gefst 

fyrirtækjum enn nýjar leiðir til að tengjast neytendum (Belch og Belch, 2015, 

bls. 22). 

Þróun á snjallsímum hefur m.a. gert fyrirtækjum kleift að markaðssetja og 

selja vörur sínar í gegnum smáforrit í símunum og eru jafnvel farin að þróa sín 

eigin smáforrit tengd vörumerkjum þeirra ásamt leikjum, myndböndum og 

auglýsingum. Þessi gagnvirkni gerir það að verkum að fyrirtækin geta safnað 

verðmætum, persónulegum upplýsingum frá viðskiptavinum og aðlagað sig í 

samræmi við það. Þetta gefur þeim einnig kost á að mæla á nákvæmari hátt 

áhrif auglýsinga- og kynningarstarfs þeirra. Flest fyrirtæki eru því farin að 

auka hlut Internetsins og samfélagsmiðla í markaðsstarfi sínu (Belch og Belch, 

2015, bls. 23) og hefur sú þróun verið áberandi hér á Íslandi. Mörg íslensk 

fyrirtæki eru orðin mjög virk á Internetinu og á samfélagsmiðlum þar sem 

mikið er um leiki, tilboð og kynningar frá ýmsum fyrirtækjum. Mikið er um 

vefverslanir og þónokkur fjöldi fyrirtækja selur vörur sínar og þjónustu 

eingöngu í gegnum Internetið. 

2.4.4 Söluhvatar 

Söluhvatar (e. sales promotion) eru skilgreindir sem markaðsstarf þar sem 

boðið er aukið virði eða hvatning til söluaðila, dreifingaraðila eða til neytanda 

í þeim tilgangi að auka sölu (Belch og Belch, 2015, bls. 23) Þetta er gert til að 

fá athygli og ná í nýja viðskiptavini og er oft gert þannig að virði vörunnar eða 

þjónustunnar er aukið til þess að hvetja viðskiptavini til að prófa eða kaupa 

vöruna með því t.d. að gefa afslátt eða bjóða fría prufu. Þetta er algengt í 

matvöruverslunum vegna þess hve mörg vörumerki eru í hverjum vöruflokki, 

og af því að margar vörur innan flokks eru svipaðar, og þá er viðskiptavinum 

boðið lægri verð, afsláttarmiðar, litlar gjafir og ýmis konar hvatningu til að fá 

athygli og hvetja til kaupa (Duncan, 2005, bls. 11-12). 
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2.4.5 Fréttaumfjöllun og almannatengsl 

Fréttaumfjöllun (e. publicity) er ópersónuleg tilkynning eða umfjöllun 

varðandi fyrirtæki, vöru, þjónustu eða hugmynd sem ekki er greitt fyrir eða 

stjórnað af tilteknum kostanda. Yfirleitt birtist þetta í formi frétta, blaðagreina 

eða tilkynninga um fyrirtækið, vörur þess eða þjónustu. Slíkar umfjallanir ná 

yfirleitt til stórs hóps en fyrirtækin greiða ekki fyrir þetta eins og þau gera fyrir 

auglýsingar og er það m.a. þess vegna sem þessi umfjöllun er oft trúverðugri 

heldur en annað kynningarstarf (Belch og Belch, 2015, bls. 25). 

Fréttaumfjallanir eru mikið notaðar til að auka vörumerkjavitund og til þess að 

ná til hópa sem annars getur verið erfitt að ná til (e. hard-to-reach audiences) 

en ein mikilvægasta notkun slíkra umfjallanna er að byggja upp trúverðugleika 

vörumerkis (Duncan, 2005, bls. 10-11).   

Almannatengsl (e. public relations) kallast það þegar fyrirtæki skipuleggja og 

dreifa upplýsingum í þeim tilgangi að reyna að stjórna og halda utan um ímynd 

sína og þá fréttaumfjöllun sem það fær. Almannatengsl meta einnig viðhorf 

neytenda og skipuleggja aðgerðir í þeim tilgangi að öðlast skilning og 

samþykki þeirra. Markmið almannatengsla eru því yfirleitt víðari þar sem 

tilgangur þeirra er að byggja upp og viðhalda jákvæðri ímynd fyrirtækis meðal 

almennings (Belch og Belch, 2015, bls. 26).  

Í gegnum tíðina hefur verið horft til fréttaumfjallana og almannatengsla sem 

stuðning við annað markaðs- og kynningarstarf en nú eru fyrirtæki í auknum 

mæli að stækka hlut almannatengsla í markaðsstarfi sínu (Belch og Belch, 

2015, bls. 26-27).  

2.4.6 Persónuleg sala 

Persónulega sala (e. personal selling) eru persónuleg samskipti þar sem 

seljandi reynir að aðstoða eða sannfæra mögulega kaupendur um að kaupa 

vöru, þjónustu eða hugmynd fyrirtækis. Í því felast bein samskipti á milli 

kaupanda og seljanda þar sem seljandi getur bæði séð eða heyrt viðbrögð 

mögulegs kaupanda og aðlagað skilaboðin í samræmi við þarfir eða aðstæður 

hans (Belch og Belch, 2015, bls. 27).  
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Þó að stærsti hluti innkomu flestra sölufulltrúa byggist á því hversu mikið þeir 

selja þá eru sífellt fleiri fyrirtæki farin að byggja greiðslur á því hversu góðir 

sölufulltrúar eru í því að byggja upp og viðhalda samböndum við 

viðskiptavini. Oft er persónuleg sala helsta markaðsleiðin í viðskiptum á milli 

fyrirtækja (e. business-to-business) (Duncan, 2005, bls. 12-13). 
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2.5 Alþjóðamarkaðssetning 
Alþjóðavæðing fyrirtækja er orðin mjög fyrirferðamikil á 21. öldinni og eru nú 

fleiri alþjóðleg fyrirtæki í heiminum en áður hefur þekkst í sögunni. Alþjóðleg 

fyrirtæki standa frammi fyrir fleiri áskorunum og þurfa að taka aðrar 

ákvarðanir en önnur fyrirtæki. Þau þurfa að ákveða á hvaða erlendu markaði 

þau ætla að sækja og hvernig, hvernig þau ætla að aðlaga vöru sína eða 

þjónustu að nýjum markaði og hvernig þau ætla að verðleggja sig í ólíkum 

löndum. Einnig þurfa þau að ákveða hvernig þau ætla að aðlaga samskipti að 

mismunandi menningarheimum og hvaða aðferðum þau ætla að beita þegar 

kemur að ferlum, starfsfólki og tækni víðs vegar um heiminn. Allt þetta þarf að 

gera með tilliti til mismunandi menningar, tungumála, lagalegra og pólitískra 

aðstæðna og ólíkra gjaldmiðla sem sveiflast geta í virði. Þessi vinna getur þó 

þegar uppi er staðið skilað miklu fyrir fyrirtækin (Kotler o.fl., 2012, bls. 19).  

Með aukinni alþjóðavæðingu og alþjóðaviðskiptum verður markaðssetning 

sífellt alþjóðlegri og það, ásamt tækniframförum í flutningi og samskiptum, 

gera fyrirtækjum auðveldara fyrir að markaðssetja sig alþjóðlega og gerir 

neytendum auðveldara fyrir að kaupa vörur og þjónustu alls staðar að úr 

heiminum. Þetta gerir það einnig að verkum að fyrirtæki standa frammi fyrir 

meiri samkeppni en áður, bæði frá innlendum og erlendum keppinautum. Þetta 

verður til þess að markaðskostnaður hækkar og framlegð lækkar. (Kotler o.fl., 

2012, bls. 23).  

2.6 Menning 
Menning er skilgreind sem þau grunngildi, skynjanir, þarfir og hegðun sem 

ríkja í samfélagi. Öll lönd eiga sínar hefðir, hegðunarviðmið og tabú og koma 

þau fram í menningunni sem ríkir í hverju landi (Kotler o.fl., 2012, bls. 530). 

Þegar fyrirtæki stefna á erlenda markaði er mikilvægt að huga vel að þeirri 

menningu sem ríkir í hverju landi. Þó svo að hegðun einstaklings stjórnist ekki 

af menningu þá er hún undir áhrifum menningar og er menning einn af 

fjölmörgum þáttum sem hafa áhrif á hegðun. Menning er þó flókin og erfitt er 

að einangra hana frá öðrum áhrifaþáttum. Í alþjóðlegu markaðsstarfi er 

landfræðileg staðsetning og þjóðerni neytenda stundum notuð sem 

aðalgrunnurinn fyrir hlutun markaða en það eru fáar þjóðir einsleitar þegar 



Háskólinn á Akureyri  Hrönn Harðardóttir 

12 
 

kemur að þjóðarbrotum, tungumáli og trúarbrögðum (Usunier og Lee, 2009, 

bls. 3). Mikilvægir menningarlegir þættir sem hafa áhrif á neytendahegðun er 

stigveldi þarfa sem mótar eftirspurn eftir ákveðnum vöruflokkum, 

menningartengd gildi hafa áhrif á kauphegðun og kaupákvarðanir fólks og 

stofnanir sem hafa áhrif á hegðun neytenda og eru tengdar félagslífi fólks 

(Usunier og Lee, 2009, bls. 69-70). 

GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) er 

rannsóknarverkefni þar sem rannsakendur víðs vegar að úr heiminum rannsaka 

skilvirkni forystuhegðunar í samræmi við ólíka menningarheima. Þar er 

menning skilgreind sem sameiginlegir hvatar, gildi, viðhorf og sjálfsmynd, 

einnig á það við sameiginlegan skilning fólks á þýðingarmiklum atburðum 

sem það deilir reynslu af eða hefur fylgt þeim í margar kynslóðir. GLOBE 

leggur áherslu á þennan sameiginlega skilning á þáttum sem hafa áhrif á 

menningu og hafa í kjölfar rannsókna sinna greint tvær helstu birtingarmyndir 

menningar sem menningarlegar venjur og menningarleg gildi (House, Quigley 

og de Luque, 2010, bls. 113-114).    

2.6.1 Erlend rannsókn  

Menning getur haft áhrif á ýmsa þætti markaðsstarfs en Wang og Sun 

framkvæmdu rannsókn á markaðssetningu á Internetinu í mismunandi 

menningarheimum. Rannsakað var sambandið á milli viðhorfs til auglýsinga á 

Internetinu og viðbrögðum neytenda við slíkum auglýsingum auk þess sem 

skoðað var hvaða áhrif menning hefur á þessa þætti. Rannsóknin tók til 

Internet notenda í Rúmeníu og Bandaríkjunum og var gagna aflað með 

spurningarlistum. Viðhorf, t.d. þegar kemur að upplýsingasöfnun, 

skemmtanagildi og trúverðugleika, voru könnuð og kom í ljós að þau hafa 

mikil áhrif á viðbrögð neytenda við þessum auglýsingum.  

Munurinn á þessum viðhorfum reyndist mikill á milli þessarra tveggja landa 

og í Rúmeníu eru neytendur með jákvæðara viðhorf gagnvart auglýsingum á 

Internetinu og líklegri til að smella á auglýsingar en þó eru Bandaríkjamenn 

líklegri til að versla á Internetinu heldur en Rúmenar. Möguleg skýring á 

jákvæðu viðhorfi Rúmena er sú að þetta er tiltölulega nýr iðnaður í Rúmeníu 

og neytendur þar ekki jafn gagnrýnir og bera meira traust til yfirvalda heldur 



Háskólinn á Akureyri  Hrönn Harðardóttir 

13 
 

en Bandaríkjamenn, sem eru frekar tortryggnir og bera ekki mikið traust til 

auglýsinga almennt. Ástæða þess að Rúmenar virðast ekki versla jafnmikið á 

Internetinu og Bandaríkjamenn þrátt fyrir að skoða auglýsingarnar meira gæti 

t.d. verið að þeir forðast að taka áhættur, sérstaklega fjárhagslegar áhættur. 

Þetta útskýrist af menningu og sögu Rúmeníu þar sem þeir hafa ekki búið við 

jafn mikið öryggi eins og Bandaríkjamenn hafa gert. Einnig er 

greiðslukortaiðnaðurinn í Rúmeníu ekki kominn jafn langt og orðinn jafn 

þróaður og hann er í Bandaríkjunum.  

Þrátt fyrir að viðhorf hafi yfirleitt áhrif á hegðun þá er þarna ekki bein tenging 

á milli viðhorfs og raunverulegrar kauphegðunar og virðist munur á menningu 

og ólík þróun í hagkerfum landanna hafa mest að segja í þessu tilviki (Wang 

og Sun, 2010, bls. 87-107).  
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2.7 Innkomuleiðir á markaði 
Þegar fyrirtæki hefur tekið ákvörðun um að fara inn á erlendan markað þarf að 

ákveða hvaða leið hentar best í hverju tilfelli fyrir sig. Hér verður fjallað um 

fimm valmöguleika; beinan og óbeinan útflutning, starfs- og sérleyfi, 

samstarfsverkefni og beina fjárfestingu. Þessar leiðir eru ólíkar í framkvæmd 

og einnig er mismunandi hversu mikil skuldbinding, áhætta, stjórn og 

mögulegur hagnaður fyrir fyrirtækin fylgir hverjum valmöguleika (Kotler o.fl., 

2012, bls. 69).

 

Mynd 2: Innkomuleiðir á markaði 

  (Kotler o.fl., 2012, bls. 69). 

Útflutningur (e. exporting) – Hefðbundna leiðin til að fara inn á nýja markaði 

er með útflutningi en hann getur verið óbeinn annars vegar og beinn hins 

vegar. (Kotler o.fl., 2012, bls. 70). Úflutningur hentar vel þegar auðvelt er að 

flytja vöru eða þjónustu milli landa og þegar samkeppnisyfirburðir á 

heimamarkaði eru til staðar (Johnson, Whittington og Scholes, 2011, bls. 284). 

Þegar íslensk fyrirtæki ákveða hvort fara eigi inn á alþjóðamarkaði er 

útflutningur algengasta leiðin eða að minnsta kosti sú leið sem farin er í 

upphafi. Sú leið er oft valin í þeim tilgangi að kanna hvort markaður sé fyrir 

vöruna eða þjónustuna á ákveðnum markaði og ef vel gengur eru aðrir 

möguleikar skoðaðir.  

 Óbeinn útflutningur (e. indirect exporting) - Fyrirtæki byrja oft á að 

velja óbeinan útflutning en þá gerir það samning við óháðan millilið í 

heimalandi sínu sem kaupir vörur þeirra og selur á erlenda markaði 

gegn gjaldi. Þessi leið hefur þá kosti að í henni felst minni fjárfesting 

þar sem fyrirtækið þarf ekki að koma sér upp útflutningsdeild eða 

byggja sambönd á erlendum vettvangi. Þessu fylgir einnig minni 
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áhætta þar sem milliliðurinn hefur þekkingu á þessu sviði (Kotler o.fl., 

2012, bls. 70). 

 Beinn útflutningur (e. direct exporting) – Fyrirtæki geta valið að fara í 

beinan útflutning en það er gert t.d. með því að stofna útflutningsdeild í 

heimalandi sínu, stofna deild eða dótturfélag erlendis, vera með 

sölumenn í heimalandi sem ferðast út til að finna kaupendur eða vera 

með erlenda söluaðila sem tala fyrir hönd fyrirtækisins í viðkomandi 

landi (Kotler o.fl., 2012, bls. 70). Sem dæmi um þetta má nefna 

66°Norður sem er bæði með framleiðsludeild sína erlendis ásamt því 

að vera með söluaðila sem starfa fyrir fyrirtækið á erlendum 

mörkuðum.  

Starfsleyfi og sérleyfi – Þegar samkeppnisyfirburðir vöru eða þjónustu eru 

ekki nægir til að fyrirtæki hafi möguleika á að fara eitt og sér á erlenda 

markaði er hægt að gera samninga um starfs- eða sérleyfi við erlend fyrirtæki 

(Johnson o.fl., 2011, bls. 284).  

 Starfsleyfi (e. licencing) er einföld leið fyrir fyrirtæki til að komast inn 

á alþjóðamarkað en þá veitir það erlendu fyrirtæki leyfi til að nota t.d. 

framleiðsluferli eða vörumerki gegn gjaldi eða hlutfalli af sölu. Þannig 

kemst fyrirtækið sem veitir leyfið inn á markaðinn án mikillar áhættu 

og leyfishafinn fær þekkingu eða þekkta vöru eða vörumerki (Kotler 

o.fl., 2012, bls. 70). Þetta er sú leið sem t.d. Mjólkursamsalan hefur 

farið til þess að framleiða og selja skyr á Norðurlöndunum. 

 Sérleyfi (e. franchising) er sú leið sem gengur lengra en starfsleyfi þar 

sem leyfið getur gilt fyrir vörumerkið eða framleiðsluna í heild sinni 

og leyfishafinn fjárfestir og borgar ákveðin gjöld til fyrirtækisins. 

Dæmi um þetta er McDonald´s sem er mjög stöðluð framleiðsla en 

með sérleyfinu er þess líka gætt að starfsemin sé í takt við menningu 

hvers lands (Kotler o.fl., 2012, bls. 70). Þá hefur leyfishafinn rétt á að 

nota vöruna, nafnið, framleiðsluna ásamt markaðsaðgerðum og 

viðskiptaháttum fyrirtækisins og yfirleitt felst ákveðin blanda af þessu í 

sérleyfissamningum (Czinkota, Ronkainen og Moffett, 2005, bls. 366).    
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Samstarfsverkefni (e. joint venture) er skilgreint sem þátttaka tveggja eða 

fleiri fyrirtækja í samsteypu þar sem hvert fyrirtæki á hlut í samsteypunni, 

leggur til eignir og deilir áhættu (Czinkota o.fl., 2005, bls. 371). Oft er þetta 

þannig að erlendur fjárfestir stofnar fyrirtæki með innlendum fjárfestum þar 

sem þeir deila eignarhlut og stjórn í fyrirtækinu. Ástæður þessa geta verið 

fjárhagslegar eða pólitískar, erlenda fyrirtækinu gæti t.d. skort fjárhagslega 

burði eða mannafla til að gera þetta á eigin spýtur eða erlend stjórnvöld gætu 

krafist samstarfs við innlent fyrirtæki sem skilyrði til að koma inn á 

markaðinn. Ókostir samstarfsverkefna geta verið ósætti t.d. um fjárfestingar 

eða markaðssetningu (Kotler o.fl., 2012, bls. 70). 

Bein fjárfesting (e. direct investment) er þegar fyrirtæki kaupir sig inn í annað 

fyrirtæki á erlendum markaði eða setur upp eigin starfsemi erlendis. Þetta 

getur haft marga kosti ef markaðurinn er nægilega stór en þetta getur lækkað 

kostnað vegna ódýrara vinnuafls eða hráefnis og lækkunar á flutningskostnaði. 

Fyrirtækið getur einnig styrkt ímynd sína í nýju landi af því það er 

atvinnuskapandi, það styrkir samband við stjórnvöld, viðskiptavini, birgja á 

svæðinu og dreifingaraðila. Þarna hefur fyrirtækið fulla stjórn yfir 

fjárfestingum sínum og getur því þróað framleiðslu og markaðsstefnu sína í 

takt við langtímamarkmið sín á alþjóðlegum vettvangi. Helsti ókosturinn við 

beina fjárfestingu er að fyrirtækið getur sett mikla fjármuni í hættu vegna t.d. 

breytinga á gjaldmiðlum, versnandi markaða og hættu á eignarnámi (Kotler 

o.fl., 2012, bls. 71). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Tegundir rannsókna 

Rannsóknir eru flokkaðar í þrjár tegundir; lýsandi rannsókn, leitandi rannsókn 

og orsakasamhengisrannsókn, og eru þær flokkaðar eftir tilgangi rannsóknar 

og eftir hverju verið er að leita. 

Leitandi rannsókn (e. exploratory research) er notuð þegar reyna á að auka 

skilning á einhverju eða skilgreina vandamál. Um er að ræða nokkurs konar 

forrannsókn þar sem hægt er að styðjast við t.d. söguleg gögn, tilfellarannsókn 

og rýnihópa. Þessi aðferð er sveigjanleg þar sem tilgangurinn er yfirleitt að 

safna gögnum og niðurstöðum sem gætu gagnast í frekari rannsóknum 

(McDaniel og Gates, 2013, bls. 60).  

Lýsandi rannsókn (e. descriptive study) er framkvæmd þegar vitað er 

fyrirfram hver tengsl breyta eru í vandamálinu en með þessu er leitast við að 

lýsa hlutunum eins og þeir eru, greina vandamál og afla upplýsinga um 

einkenni þeirra. Lýsandi rannsókn getur t.d. sagt okkur að tvær breytur, eins og 

auglýsingar og sala, tengist hvor annarri en getur ekki sýnt okkur fram á að 

miklar auglýsingar valdi mikilli sölu. Hún getur hins vegar varpað ljósi á 

ákveðin tengsl sem hjálpar rannsakanda að velja breytur fyrir 

orsakasamhengisrannsókn (McDaniel og Gates, 2013, bls. 66-67). 

Orsakasamhengisrannsókn (e. causal study) er í raun lýsandi rannsókn en 

gengur lengra en að lýsa því þar er reynt að greina og útskýra samband milli 

breyta. Reynt er að finna út hvernig og hvers vegna ein breyta hefur áhrif, eða 

stjórnar, gildi annarrar breytu og þannig er reynt að öðlast skilning á 

orsakasamhengi á milli þeirra (McDaniel og Gates, 2013, bls. 67). Ef haldið er 

áfram með dæmið hér að ofan um tengsl auglýsinga og sölu, þá væri 

orsakasamhengisrannsókn framkvæmd í þeim tilgangi að útskýra hvernig 

auglýsingar hafa áhrif á sölu og hvers vegna.  
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3.2 Megindlegar og eigindlegar rannsóknir 
Megindlegar aðferðir eru notaðar þegar ætlunin er að geta alhæft frá úrtaki yfir 

á þýðið í heild sinni t.d. þegar reynt er að fá upplýsingar um einkenni þýðis. Ef 

gera á rannsókn á Íslendingum þá er ekki hægt að spyrja hvern einasta 

Íslending heldur er valið úrtak úr hópnum og einstaklingar fengnir í þýðið sem 

eru góðir fulltrúar þess svo hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðunum. Einnig er 

þessi aðferð notuð ef ætlunin er að fá heildaryfirlit yfir hópinn sem verið er að 

skoða og gefa þá meðaltal og staðalfrávik góðar upplýsingar um þá eiginleika 

sem flestir í hópnum hafa. Þannig er hægt að skoða á tölfræðilegan hátt 

hvernig ýmsar breytur í rannsókninni tengjast en aðferðin er líka notuð þegar 

leitað er að orsakasambandi og eru þá bornir saman tilraunahópar og 

samanburðarhópar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 230-231). 

Eigindlegar rannsóknir eru notaðar þegar ekki er vitað hvað gæti hugsanlega 

fundist. Í megindlegum rannsóknum telja rannsakendur sig vita fyrirfram hvers 

þeir eru að spyrja og telja síðan saman svörin og fá tölur sem segja eitthvað um 

hvort rannsóknartilgátur þeirra standist. Þegar ekki er vitað fyrirfram hvers er 

viðeigandi að spyrja eru farnar eigindlegar leiðir til að leita svara. Eigindlegar 

rannsóknir eru líka notaðar þegar leitað er eftir dýpri skilningi heldur en fæst 

með megindlegum aðferðum og talið best að skoða hlutina í eðlilegu umhverfi. 

Þessar tegundir rannsókna henta einnig þegar of fáir eru í hópnum til að 

raunhæft sé að nota megindlegar rannsóknir og þegar verið er að meta 

starfsemi þar sem ástæður árangurs geta verið misjafnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 232-235).  

  



Háskólinn á Akureyri  Hrönn Harðardóttir 

19 
 

3.3 Viðtöl 
Þegar valin er gagnasöfnunaraðferð fyrir rannsókn er það gert út frá því hver 

muni vera skilvirkasta aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

lagt er upp með að svara og einnig út frá því hvað er framkvæmanlegt. Þegar 

notast er við viðtöl í rannsóknum er gagna aflað með orðaskiptum en þau henta 

vel þegar skoðuð er reynsla fólks og eru því notuð í ýmsum ólíkum tegundum 

rannsókna. Viðtöl geta verið annars vegar megindleg, en þau eru stöðluð og 

þar eru staðreyndir settar fram á tölulegu formi og hins vegar eigindleg sem 

byggja frekar á sameiginlegum skilningi rannsakanda og þátttakanda og eru 

þau hálf- eða óstöðluð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 137-138). Í þessari 

rannsókn var notast við skipulögð, eigindleg einstaklingsviðtöl og verða þau 

útskýrð nánar í næsta kafla ásamt fleiri tegundum viðtala. 

3.3.1 Eigindleg einstaklingsviðtöl 

Eigindleg viðtöl eru annað hvort opin/djúp/óstöðluð (e. unstructured, in-depth) 

eða hálfopin (e. semi-structured) og hafa þann tilgang helstan að lýsa og skilja 

mismunandi þætti í tilveru fólks og reynslu þeirra frá þeirra sjónarhorni. 

Viðtölin eru því samræður á milli rannsakanda og þátttakanda þar sem 

umræðuefnið er fyrirfram ákveðið án þess að vera of fastmótað. Þetta er 

félagslegt ferli þar sem fjallað er um hvað gerist eða gerðist og með hvaða 

hætti. Samskipti í eigindlegum viðtölum geta orðið mun persónulegri en þau 

eru í megindlegum viðtölum og viss tengsl geta myndast þar sem þátttakandi 

er að deila eigin reynslu. Góð hlustun rannsakanda er mjög mikilvæg í 

eigindlegum viðtölum, hann gæti þurft að túlka tjáningu þátttakanda, með eða 

án orða, ásamt því gera sér grein fyrir hvað þátttakandi segir þó það sé jafnvel 

ekki í takt við það sem rannsakandi vildi eða bjóst við að heyra. Traust er 

einnig mjög mikilvægt en þátttakandi þarf að geta treyst rannsakanda fyrir 

þeim upplýsingum sem hann gefur og að vel verði farið með þær (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 143-145). Einstaklingsviðtöl geta annars vegar verið 

skipulögð þar sem rannsakandi hefur samband við þátttakanda og kemur á 

fundi, og hins vegar viðtöl þar sem rannsakandi fer á fjölfarna staði, stöðvar 

fólk og biður um viðtal á staðnum (Kotler o.fl., 2012, bls. 225). 
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3.3.2 Hópviðtöl 

Hópviðtöl eru viðtöl sem tekin eru samtímis við hóp fólks og eru m.a. notuð í 

þeim tilgangi að komast að viðhorfi þátttakenda til mismunandi hluta, t.d. 

þjónustu eða til að fræðast um sameiginlega reynslu. Rýnihópar eru dæmi um 

hópviðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 149-150).     

3.3.3 Símaviðtöl 

Símaviðtöl eru notuð í bæði megindlegum og eigindlegum rannsóknum og 

verða sífellt vinsælli gagnasöfnunaraðferð þar sem þetta er hagkvæm leið sem 

sparar bæði tíma og útgjöld sem annars hefðu farið í ferðalög. Bæði er notast 

við símaviðtöl ein og sér í rannsóknum en einnig eru þau tekin til að fylgja 

eftir og dýpka viðtal sem áður hefur verið tekið augliti til auglitis. Í 

símaviðtölum mega spurningar ekki vera flóknar og það hefur sýnt sig að ekki 

fást jafn ítarleg svör við spurningum í símaviðtölum og í viðtölum sem tekin 

eru augliti til auglitis (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 150).     

3.3.4 Tölvustudd viðtöl 

Viðtöl tekin með aðstoð tölvutækninnar eru notuð í auknum mæli bæði í 

eigindlegum og megindlegum viðtölum en þau hafa t.d. þann kost að hafi 

þátttakandi aðgang að tölvu er hægt að ná í hann óháð staðsetningu og tíma. Í 

tölvustuddum viðtölum fara fram gagnvirk samskipti þátttakenda og 

rannsakanda og þurfa þeir ekki að vera við tölvuna á sama tíma. Þess í stað 

getur rannsakandi sent spurningar og beðið þátttakendur að svara þeim með 

tölvupósti eða tjá sig um þær á tilteknu vefsvæði. Einnig er hægt að taka viðtal 

með fjarfundarbúnaði eða á spjallrás á vefnum. Rannsakandi getur haft mikla 

stjórn á gagnasöfnuninni í tölvustuddum viðtölum, t.d. með því að hafa ólíkar 

spurningar eftir svörun þátttakenda við tiltekinni spurningu (já-svar þýðir að 

hann fær í framhaldinu ákveðnar spurningar en nei-svar að hann fær aðrar 

spurningar) en með þessu er hægt að koma í veg fyrir að þátttakandi sleppi því 

að svara einhverjum spurningum. Komið hefur í ljós að fólk er oft tilbúnara til 

að svara spurningum um viðkvæm málefni í tölvustuddum viðtölum heldur en 

í viðtölum sem tekin eru augliti til auglitis (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

150).     
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3.4 Tilfellarannsóknir  
Tilfellarannsóknir (e. case studies) eru rannsóknir þar sem flókin tilfelli eru 

krufin til mergjar og fela í sér þá afstöðu að ekki sé það alltaf meðaltal tilfella 

sem hentar best til að dýpka skilning okkar heldur einnig hið sérstæða og 

óvenjulega. Tilfellarannsóknir geta t.d. fjallað um einstaklinga, atburði, hópa, 

fyrirtæki eða deildir og er áhersla lögð á að líta til stakra eða mjög fárra tilfella 

hverju sinni. Þá er reynt að gera sér grein fyrir eðli tilfellanna eða tengsla á 

milli breytanna sem rannsakaðar eru. Þessi aðferð hefur lengi verið notuð í 

mörgum mismunandi fræðigreinum og hefur læknisfræðin og ýmsar 

félagsvísindagreinar notað hana til að öðlast skilning á raunverulegum 

tilfellum og aðstæðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 497). 

3.5 Þýði, úrtök og úrtaksaðferðir 
Þýði (e. population) eru allir þeir einstaklingar, hlutir eða atburðir sem koma 

til greina fyrir þátttöku í rannsókn með því að uppfylla ákveðin skilyrði 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 30). Úrtak (e. sample) er sá hluti af þýðinu 

sem valinn er til þátttöku í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 29) en 

ein tegund úrtaka er tilgangsúrtök (e. purposive sampling) sem notuð eru í 

eigindlegum rannsóknum. Þá er fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn í upphafi 

heldur eru viðmælendur valdir eftir því sem hentar best í samræmi við 

markmið rannsóknarinnar og eru þá valdir einstaklingar sem hafa persónulega 

þekkingu á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). 

Þegar kemur að vali á úrtaki í eigindlegum rannsóknum skipta lýðfræðilegir 

þættir mun minna máli heldur en í megindlegum rannsóknum og er 

grundvallarreglan sú að einstaklingarnir hafi persónulega reynslu af 

viðfangsefninu. Tilgangurinn er að sækjast eftir einstaklingum með 

mismunandi bakgrunn til þess að ná fram mismunandi upplýsingum en ekki að 

skipta þeim upp eftir aldri, búsetu og kyni eins og algengt er í megindlegum 

rannsóknum. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 131). 

Í þessari rannsókn er þýðið íslensk fyrirtæki sem eru með starfsemi og/eða 

selja vörur sínar á erlendum mörkuðum og eru með færri en 500 starfsmenn. 

Úrtakið er handvalið tilgangsúrtak þar sem skýrsluhöfundur ákvað að velja 

rótgróin fyrirtæki sem hefðu mikla reynslu af starfsemi erlendis. Einnig var 



Háskólinn á Akureyri  Hrönn Harðardóttir 

22 
 

ákveðið að hafa fyrirtækin frekar ólík en samt sem áður bæði með vöru sem 

verið er að selja víða um heim.   

3.6 Framkvæmd rannsóknar  
Rannsókn þessi er svokölluð tilfellarannsókn, eins og skilgreind er hér að ofan, 

en í henni voru greind tvö íslensk fyrirtæki, Mjólkursamsalan (hér eftir einnig 

kallað MS) sem er rekstrarfélag mjólkuriðnaðarins á Íslandi. En fyrirtækið er í 

eigu rúmlega 650 kúabænda um land allt og er hlutverk þess að taka við mjólk 

frá eigendum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir í takt við þarfir neytenda. 

Félagið heldur úti öflugu dreifingarkerfi sem tryggir nánast öllum 

landsmönnum reglulegan aðgang að ferskum mjólkurvörum. Höfuðstöðvar 

félagsins eru staðsettar í Reykjavík en félagið rekur sjö starfsstöðvar staðsettar 

í Reykjavík, Búðardal, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi með um 

450 starfsmenn í heildina (Mjólkursamsalan, e.d., a.). 

Hitt fyrirtækið sem skoðað var er fyrirtækið Sjóklæðagerð Íslands hf. sem 

stofnað var árið 1926 en í dag er það betur þekkt undir merkjum 66°Norður 

sem er vörumerki útivistarfatnaðar fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur alltaf rekið 

sínar eigin verksmiðjur og í dag fer meirihluti framleiðslunnar fram í 

verksmiðju þess í Lettlandi þar sem starfa um 200 manns (66°Norður, e.d., a.). 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Garðabæ en í dag starfa í heildina um 300 

manns hjá fyrirtækinu (66°Norður, e.d., b.). 

Viðtal var tekið við útflutningsstjóra Mjólkursamsölunnar, Heimi Má 

Helgason, þann 8. apríl 2015 á skrifstofu hans í höfuðstöðvum fyrirtækisins í 

Reykjavík. Einnig var tekið viðtal við Evu Lillý Bjarndal Einarsdóttur og Rósu 

Tryggvadóttur, sölufulltrúa alþjóðasviðs 66°Norður í höfuðstöðvum 

fyrirtækisins í Garðabæ þann 9. apríl 2015. Viðtölin tóku hvort um sig um 90 

mínútur og voru hljóðrituð með upptökutæki í þeim tilgangi að auðvelda 

úrvinnslu þeirra. 

Viðtölin voru hálfopin og eigindleg þar sem unnið var með hálfstaðlaðan 

spurningarlista frá NOBANET, en listann er að finna í viðauka I. Einnig bætti 

skýrsluhöfundur við sex spurningum í þeim tilgangi að dýpka umfjöllun á 

ákveðnum málefnum og svara rannsóknarspurningum skýrslunnar, sá 

spurningarlisti í viðauka II. Viðbótarspurningarnar fjalla helst um hvernig 
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mismunandi þáttum starfsins er háttað erlendis og hvort, og þá hvernig, það er 

frábrugðið starfinu á heimamarkaði.   
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4 Niðurstöður viðtala – Greining og mat 

4.1 Alþjóðastarfsemi Mjólkursamsölunnar 
Mjólkursamsalan er fyrst og fremst hugsuð til þess að 

sinna innanlandsmarkaði og hefur það ávallt verið 

forgangsatriði. Ekki eru mörg ár síðan útflutningur á 

vörum þeirra hófst og voru þær fyrst seldar í Danmörku 

árið 2007 en það er í miklum meirihluta skyr sem fer í 

útflutning. Það gerðist í kjölfar þess að framleiðsla var 

orðin of mikil fyrir heimamarkað og framboð orðið of 

mikið í landinu. Þá fór fyrirtækið markvisst að leita að samstarfsaðilum 

erlendis sem væru tilbúnir til að selja skyr á erlendum markaði eða sem hefðu 

jafnvel áhuga á að framleiða það undir merkjum MS.  

Skyr sem framleitt og pakkað er hér á Íslandi er sent með flugi til 

Bandaríkjanna í valdar Whole Foods verslanir. Sá markaður hefur verið 

nokkuð stöðugur og er það alltaf sama magn sem sent er út. Ekki hefur verið 

unnið að því að stækka þann markað þar sem mjög kostnaðarsamt er að senda 

vörur með flugi frá Íslandi til Bandaríkjanna. 

MS er einnig að selja vörur, aðallega skyr, til landa Evrópusambandsins en þar 

sem Ísland stendur þar fyrir utan þá er tollfrjáls kvóti á því magni sem má 

senda þangað, 380 tonn á ári, og ef farið er umfram það fylgir því töluverður 

kostnaður. Einnig er hægt að kaupa kvóta aukalega t.d. á ost en 

framleiðslukostnaður hér á landi er of hár til þess að það þyki vera markaður 

fyrir slíkar vörur erlendis.  

Í kjölfar aukinna vinsælda skyrs á Norðurlöndunum var gerður samningur við 

danskt mjólkurbú að nafni Thiese um að framleiða skyr fyrir Danmerkur- og 

Finnlandsmarkað. Um er að ræða samning um starfsleyfi þannig að 

framleiðandinn notar eigið hráefni en fær tækniþekkingu og uppskriftir frá MS 

sem fær síðan ákveðið hlutfall af sölutekjum þeirra úti. Sams konar samningur 

var gerður við mjólkurbú í Noregi, Kavli, en þeir sjá um að framleiða fyrir 

Noreg og Svíþjóð og hófu þeir framleiðslu árið 2009.  

Mynd 3: Lógó 
Mjólkursamsölunnar 

(Mjólkursamsalan, e.d., 

b.). 
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Stærsta málið hjá MS núna er Finnland en sá markaður hefur vaxið gríðarlega 

hratt. MS framleiðir og sendir út þau 380 tonn sem þeir geta sent tollfrjálst en 

afganginn fá þeir danska framleiðandann til að framleiða. Afkastageta danska 

búsins er í raun ekki nægilega mikil en MS hefur unnið náið með 

framleiðandanum og fjárfest með honum í þeim tilgangi að auka 

framleiðslugetu þeirra. Reynt hefur verið að finna framleiðendur í Finnlandi og 

víðar en hefur það ekki gengið hingað til.  

Framleiðslugetan hérna heima er meiri heldur en þeir hafa kvóta til að selja út 

til Evrópusambandsins og því var byrjað að senda skyr til sölu í Sviss þar sem 

það er tollfrjálst og geta þeir því sent vöruna fullunna frá Íslandi. Bretland 

hefur einnig verið skoðað en það hefur ekki tekist að finna framleiðanda þar 

svo það er í biðstöðu eins og er. Í dag er mesta áherslan því lögð á að 

framleiða meira fyrir Finnland til að reyna að anna aukinni eftirspurn þar 

(Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Mjólkursamsalan er því bæði í útflutningi og með starfsleyfissamninga við 

samstarfsaðila á erlendum mörkuðum eins og fjallað er um í kaflanum um 

innkomuleiðir á markaði. 

4.1.1 Niðurstöður viðtals 

Viðtal var tekið við Heimi Má Helgason, útflutningsstjóra MS. Heimir hefur 

starfað hjá fyrirtækinu í eitt og hálft ár og hafði fyrir það starfað í útflutningi 

hjá mismunandi fyrirtækjum hér á Íslandi í nokkur ár.  

Hvatar og hindranir við alþjóðavæðingu 

Varðandi áhuga íslenskra fyrirtækja á að alþjóðavæðast segir Heimir að 

honum finnist mikill áhugi hér en stundum mætti vinna forvinnuna betur. 

Íslensk fyrirtæki eru oft of gjörn á að samþykkja allt sem býðst þegar kemur að 

alþjóðavæðingu. Það getur leitt til þess að síðar í ferlinu kemur í ljós að ekki er 

hægt að standa við það sem var lofað upphaflega, t.d. að ekki sé næg 

framleiðslugeta eða gæðamálin eða verðpunkturinn ekki í lagi. Því sé 

mikilvægt að vinna forvinnuna betur og vera með á hreinu hvað sé hægt og 

hvert fyrirtækið vill stefna, ekki bara ætla að redda hlutunum þegar að því 

kemur. Það að leggja áherslu á að vinna vel að því sem fyrirtækin eru að gera á 

hverjum tíma sparar gríðarlegan tíma og vinnu. Einnig þurfa fyrirtækin að vera 
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búin að ákveða í upphafi hvert þau vilja stefna og hvað þau vilja gera. Þessi 

tilhneiging íslenskra fyrirtækja að grípa öll tækifæri sem gefast gæti verið af 

því við erum vön að bregðast við án þess að skipuleggja allt. Þetta gæti líka 

verið vegna skorts á reynslu því það er ekkert langt síðan Íslendingar fóru í 

almennan útflutning á öðru en fisk og kjöti. Áður var fiskur og kjöt selt út 

nánast óunnið og ekkert markaðsstarf á bakvið það, ekkert var gert í að reyna 

að gera meira úr því eða fá meira verð fyrir það. Aðalmálið segir hann vera að 

vita hvað maður vill áður en farið er af stað.  

Heimir telur að ástæður þess að íslensk fyrirtæki leita á erlenda markaði sé að 

dreifa eggjunum í körfunni, komast í gjaldeyri og vegna smæðar íslensks 

markaðar, en hann verður fljótt mettur. Mörg fyrirtæki eru svo sérhæfð að þau 

hefðu ekki möguleika á að lifa af án þess að fara út fyrir landsteinana. Eins 

telur hann almenna útþrá vera í Íslendingum og mörg fyrirtæki telja að ef þeim 

gangi vel á heimamarkaði hljóti þeim að ganga vel annars staðar líka. Hér er 

gríðarlegur vöxtur og fjölgun fyrirtækja og ekki nægilega stór markaður fyrir 

þau öll.  

Ástæður þess að fyrirtæki leita ekki út segir hann vera að stundum ef fyrirtæki 

vinna forvinnuna átta þau sig á því að þau hafa ekkert í útflutning að gera. Það 

getur verið vegna þess hvernig varan er, vegna stærðar fyrirtækis eða að 

fyrirtækið sé ekki komið á þann stað og því betra að bíða meðan það stækkar 

og þróar sig frekar. Það er ekkert sjálfgefið að ganga vel á erlendum markaði 

og það getur verið mjög kostnaðarsamt og flókið og því komast fyrirtæki 

gjarnan að þeirri niðurstöðu að betra sé að bíða betri tíma. Sumum fyrirtækjum 

gengur líka einfaldlega mjög vel á heimamarkaði og vilja sinna því vel áfram 

án þess að fara víðar. Höft, tollar og gjöld hafa áhrif og eru því ekki 

þægilegustu aðstæður til útflutnings hér á landi en Íslendingar eru vanir því 

(Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Árangursþættir og áskoranir 

Árangursríkustu aðferðirnar fyrir alþjóðavæðingu segir hann vera að forvinna 

hluti eins vel og mögulegt er, vita hvert fyrirtækið stefnir og hvernig það ætlar 

að fara að því. Einnig hefur þeim reynst vel að treysta mörkuðum fyrir sér 

sjálfum að vissu leyti, eins og í tilfelli MS að treysta Finnum fyrir þeim leiðum 
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sem þeir vildu fara með skyrið og Norðmönnum fyrir þeim leiðum sem þeir 

vildu fara. Í grunninn er þetta bara vara með þessa tengingu en það þarf að 

vera ljóst hvaða skilaboð fyrirtækið vill að fari áfram á þessa markaði án þess 

að stjórnast um of. Stöðugt framboð er líka mikilvægt því þegar 

viðskiptasamband er komið af stað verða aðilar að geta staðið við það sem 

lofað var. Þá er betra að vera raunsær og hreinskilinn í upphafi, t.d. varðandi 

framleiðslugetu, í stað þess að lofa einhverju sem síðar kemur í ljós að ekki er 

hægt að standa við. Það fer sérlega illa, sérstaklega í erlenda aðila, að fá 

eitthvað magn núna án þess að það sé tryggt hvenær og hversu mikið magn 

þeir fá af vörunni næst. Árangursríkast sé að hafa virka sölu- og 

markmiðaáætlun og þó áætlarnirnar breytist sífellt þá er allavega verið að 

vinna eftir áætlun sem verður til þess að allir eru meðvitaðir. Í tilviki MS þá 

þarf dósaframleiðandinn að vera undirbúinn, framleiðslustöðvar þurfa að vera 

tilbúnar með aukastarfsfólk ef þarf o.s.frv. Undirbúningur og skipulag er 

lykillinn og það sem hefur reynst best í alþjóðastarfi MS.  

Það eru margir þættir sem geta verið ógnanir fyrir íslensk fyrirtæki á 

alþjóðamarkaði, t.d. var það mikil ógn fyrir MS þegar rússlenski markaðurinn 

lokaði. Þó að íslenskar mjólkurvörur væru ekki sendar þangað þá fór mikið 

magn finnskra mjólkurvara á þann markað og í kjölfarið þurfti stór finnskur 

mjólkurframleiðandi, Valio, að loka stórum verksmiðjum og segja upp 2.000 

starfsmönnum og það getur haft mikil áhrif á MS. Mjólkin er ennþá til og á 

hvaða markaði fer þá allt það magn sem áður fór til Rússlands? Þeir gætu 

ákveðið að dæla þessu inn á heimamarkað í Finnlandi á lágu verði og hefði 

það þá mikil áhrif á stöðu MS á finnskum markaði. 1. apríl 2015 voru 

framleiðslukvótar afnumdir innan Evrópusambandsins sem verður til þess að 

allir bændur innan sambandsins mega framleiða eins mikla mjólk og þeir vilja 

og gæti það haft mikil áhrif á t.d. markaðsverð á vörum. Verð á mjólkurdufti 

hefur verið á hraðri niðurleið og menn halda að sér höndum að kaupa af því 

það er nóg framboð. Svona stórar sveiflur geta haft mjög mikil áhrif og þó 

eftirspurn aukist felst alltaf áhætta í því að auka framleiðslu mikið því ef 

markaðsaðstæður breytast getur fyrirtækið setið uppi með mikið magn sem 

ekki selst. Hjá MS hafa þeir áhyggjur af gríðarlegri aukningu eftirspurnar í 

Finnlandi því þeir hafa ekki náð að framleiða nóg til að bregðast við því og þá 
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vaknar sú spurning um hversu mikla þolinmæði innkaupakeðjurnar þar hafa. 

Þær fá ekki allt það magn sem þær panta og því gætu þær gefist upp og hætt að 

panta og þá þarf MS ekki að hafa áhyggjur af framleiðslugetunni ef einn stór 

aðili dettur út. Framleiðslugetan ræður við sveiflur upp á kannski 10-30% en ef 

aukningin er í hundruðum prósenta ræður enginn við það. Mjög varasamt er að 

auka framleiðslugetuna í samræmi við þessa miklu eftirspurn því hún gæti 

farið hratt niður á við aftur. Það eru því mjög margir þættir sem hafa áhrif í 

alþjóðavæðingu, ef markaður lokast eða breytist þá getur það haft 

„dómínóáhrif“ á alla þá aðila sem standa þar í kring. Innanlandsmarkaður MS 

er verndaður og þess vegna leggur MS mestu áhersluna á hann en hafa 

útflutning sem viðbót í stað þess að treysta alveg á hann. Heimir segir 

mikilvægt að sinna heimamarkaði vel því það gleymist æði oft að sinna vel 

núverandi viðskiptavinum og hætta sé á að þeim sé tekið sem sjálfsögðum 

hlut.  

Markaðsrannsóknir telur Heimir vera nauðsynlegar en þó spurning hversu 

djúpt er farið í þær, hversu mikið er lagt undir og hver kostnaðurinn við 

rannsóknirnar er á móti tekjunum. Reynsla MS í þessu er t.d. að áður en farið 

var á markað í Svíþjóð gerðu samstarfsaðilar þeirra þar miklar rannsóknir og 

töldu sig vera með allt rétt en í því tilviki skilaði það litlu og hefur salan ekki 

gengið vel þar. Finnar hafa aftur á móti mjög lítið fjárfest í rannsóknum og 

nota töluvert rýnihópa til þess að smakka nýjungar og vörur. Þannig fá þeir 

þversnið af því hvað fólki finnst um vöruna, bragðtegundir og vöruþróun, en í 

einhverjum tilvikum hafa þeir bara prófað og séð hvað virkar og hefur salan 

þar farið langt fram úr björtustu vonum. Þegar kemur að rannsóknum hefur 

MS treyst þeim aðilum sem þeir eru í viðskiptum við, Finnarnir vita betur hvað 

virkar í Finnlandi og við vitum betur hvað virkar hér á Íslandi. MS heldur fund 

með erlendum samstarfsaðilum einu sinni á ári þar sem þeir bera saman bækur 

sínar, deila reynslu og upplýsingum og geta þannig lært hver af öðrum en það 

hefur reynst vel. Með markaðsrannsóknum er gott að geta fengið einhverja 

vitneskju um við hverju er að búast og er þeim peningum vel varið, en það er 

spurning hversu áhættusækin maður er, rannsókn segir þó ekki allt eins og 

sýndi sig í Svíþjóð.  
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Heimir telur mikilvægt að koma sér upp samstarfsneti og nefnir sem dæmi 

vinnustofur Íslandsstofu þar sem kölluð eru saman fyrirtæki sem eru kannski 

ekki í beinni samkeppni heldur eru á svipuðu róli. Vífilfell, Nói Síríus og MS 

gætu t.d. gagnast af því að vinna hluti saman og samnýtt þannig þekkingu sem 

hvert fyrirtæki hefur aflað sér í gegnum tíðina. Annað dæmi um þetta er ef 

fyrirtæki er að fara að taka þátt í erlendri sýningu er hægt að nýta reynslu 

annarra fyrirtækja sem hafa áður tekið þátt eða fyrirtækin hreinlega verið 

saman um verkefnið. Þannig gætu þau tekið sameiginlega áhættu ef vörurnar 

þeirra eru kannski ekki endilega að skarast en erlendir markaðir eru það stórir 

að það er pláss fyrir alla. Þetta er ástæðan fyrir því að Heimir hefur verið að 

sækja fundi og vinnustofur sem Íslandsstofa stendur fyrir, til að hitta fólk frá 

öðrum fyrirtækjum. Gjörólík fyrirtæki geta verið að glíma við sömu 

vandamálin. Hann segist einnig sjálfur hagnast af því að aðstoða aðra, hann 

læri af því sjálfur að fá spurningar og deila, það er algerlega ástæðulaust að 

allir sitji í sitthvoru horninu og geri sama hlutinn. Það sést líka á sumum af 

þessum stóru sýningum þar sem löndin eru með stóran bás þar sem mörg ólík 

fyrirtæki eru saman að kynna bæði landið og fyrirtækin, við gætum örugglega 

gert meira af því (Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Viðskiptastuðningur 

Þegar kemur að utanaðkomandi stuðningi þá reynir MS að sækja sér þekkingu 

utanfrá t.d. með því að sækja námskeið og fyrirlestra. Þeir fá ýmis konar 

aðstoð frá utanaðkomandi fyrirtækjum og hafa t.d. keypt ráðgjöf frá sérstökum 

ráðgjafafyrirtækjum þegar gera á stærri kannanir. Einnig nýta þeir sér þjónustu 

auglýsingastofa bæði þegar kemur að innlendum markaði og verkefnum 

erlendis og hafa fengið lögmannastofu til að aðstoða þá við vörumerkjavernd 

og önnur lögfræðitengd mál.   

Hann telur mjög gagnlegt að fá utanaðkomandi sýn því þegar þú starfar inn í 

umhverfinu þá síastu fljótt inn og ferð að sjá hlutina á ákveðinn hátt og horfir 

jafnvel framhjá hlutum sem utanaðkomandi aðili gæti komið auga á. Þar sem 

MS er stórt fyrirtæki eru flest starfsheiti innanhúss, þeir eru t.d. með 

fjármálastjóra, markaðsstjóra og framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs. En 

þrátt fyrir það hafa allir þörf á því að fara og viða að sér þekkingu annars 

staðar frá og er fólk innan fyrirtækisins ávallt hvatt til þess.  
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Heimir hefur ekki persónulega skoðun á ríkisstuðningi að öðru leyti en því að 

það eru öll lönd að niðurgreiða sinn eigin landbúnað, það eru í raun allir að 

gera það sama þar, hvort sem það er rétt eða rangt. Hann telur að ekki þurfi 

meiri aðkomu ríkisins hvað útflutning varðar, MS hefur reynt að fá aukinn 

kvóta til Evrópusambandsins en þar sem það hefur ekki tekist hafa þeir fundið 

leiðir framhjá því eins og með þennan danska framleiðanda. Hann telur 

ríkisafskipti ættu að vera sem minnst en jákvætt væri að hafa sjóði á vegum 

ríkisins þar sem öll fyrirtæki gætu sótt um styrki úr. Hann segir að því minni 

afskipti sem ríkið hefur, því minni pólitík sé í viðskiptalífinu og pólitík og 

viðskipti eigi ekki saman (Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 

2015).  

Persónuleg reynsla 

Mesta lærdóminn af starfi sínu við alþjóðastarf segir hann vera mikilvægi 

skipulags, að þurfa að gera áætlanir og skipuleggja sig, en í alþjóðaviðskiptum 

er ekki hægt að hringja símtal í dag til að redda einhverju á morgun. Hann 

nefnir sem dæmi að þegar koma á nýrri vöru á markað eru oftast 2-3 gluggar á 

ári þar sem það er mögulegt, ef þú t.d. missir af febrúarglugganum þá þarftu 

bara að bíða eftir septemberglugganum. Þú hringir ekkert í Gumma í Bónus til 

að fá hann til að taka vöruna inn, þetta er allt svo mikið flóknara og tekur 

lengri tíma. Núna er MS að stefna á að koma nýrri vöru í búðir í september en 

þeir þurfa að svara því núna í byrjun apríl fyrir víst hvort þessi vara verði í 

boði eða ekki. Flesta hluti þarf að vinna með talsvert löngum fyrirvara og það 

þarf að fara með þetta ofar í keðjuna að það þurfi að undirbúa sig með lengri 

fyrirvara. Hér á landi er frekar hægt að redda og oft meiri sveigjanleiki en 

alþjóðavæðingin þvingar fyrirtæki til að vera meira í takt við þá markaði sem 

unnið er með. Sumir markaðir eru þannig (t.d. Sviss) að þeir hafa enga 

þolinmæði fyrir því að vara komi of seint, þá er henni bara hent út. Það þýðir 

ekkert kæruleysi og það þarf að vanda sig alls staðar í keðjunni.  

Þar sem MS vinnur á mörgum mörkuðum þurfa þeir að geta spilað með öllum 

þessum aðilum, verið sveigjanlegir á einum markaði en regludýr á öðrum. 

Annar lærdómurinn varð þegar útflutningurinn jókst og þá átti allt að vera eins 

alls staðar, sama vara alls staðar en svo áttuðu menn sig á að það er enginn 

eins, engin lönd eru eins. Auglýsing sem virkar í Danmörku virkar kannski 
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ekki á Íslandi og það er ekkert hægt að útskýra af hverju heldur er það bara 

þannig. Þetta „global“ varð svolítið „local“ aftur. 

Aðspurður um hvað hafi komið mest á óvart segir hann að eftir að hafa unnið í 

alþjóðaviðskiptum á nokkrum vinnustöðum hafi hann séð að hlutirnir eru ekki 

alltaf jafn fagmannlega unnir eins og hann hafði haldið að þeir væru eða menn 

gera sig út fyrir að vera en það segir hann að þurfi stundum að laga. Einnig 

segir hann það hafa komið á óvart hversu ólíkir markaðir geta verið þó séu 

landfræðilega nálægt hver öðrum. T.d. hefur MS verið að skoða Þýskaland og 

þar vilja menn eyða peningum í allt annað en mat, matur má ekki kosta neitt 

þannig að það er áhugavert hvað lönd sem jafnvel eru með landamæri hvort að 

öðru geta verið ólík. 

Það sem Heimir segist myndi gera öðruvísi ef hann væri að fara inn á þessa 

markaði í dag væri það að skoða samstarfsaðila af meiri gaumgæfni, semja 

öðruvísi og gera ákveðnar kröfur sem ekki væri hnikað frá. Það sem framleitt 

er núna í Danmörku og síðan selt áfram til Finnlands er að skila fyrirtækinu 

meiri tekjum en að fá hlutfall af sölu í starfsleyfissamningi. Því segist hann 

núna frekar vilja skoða þá leið betur heldur en að gera starfsleyfissamninga. 

Einnig myndi hann reyna að vera fagmannlegri og gera meiri kröfur í upphafi 

því hefði það verið gert væri fyrirtækið örugglega enn betur statt í dag. Svíþjóð 

er dæmi um það þar sem samstarfsaðilar fengu að gera of mikið sjálfir en MS 

hefur reynt að komast undan þeim samningi og semja við aðra aðila en þeir eru 

enn sem komið er bundnir þeim samningi (Heimir Már Helgason, munnleg 

heimild, 8. apríl 2015).  

 

Viðbótarspurningar skýrsluhöfundar 

 

Hvernig er markaðssetning erlendis frábrugðin því sem gerist á 

heimamarkaði? 

Í dag segir Heimir að aðkoma MS sé mjög framleiðslu- og sölumiðuð og hefur 

fyrirtækið hingað til ekki haft mikil afskipti af markaðsaðgerðum erlendis. 

Fyrirtækið á merkið og hönnunina á umbúðunum og hafa boðið leyfishöfum 

erlendis að nota það. Fyrirtækið er núna að vinna í að verja skyrnafnið, 
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skyrlógóið og að reyna að tryggja þeim 

lénið skyr með mismunandi endingum 

eftir löndum. Núna er verið að hefja 

markvissa vinnu að því skapa 

leiðbeiningar um notkun 

vörumerkisins þar sem skýrar reglur 

verði um hvernig má og á að nota 

vörumerkið. Það sé þó aldrei hægt að hafa hlutina alveg eins á milli markaða 

t.d. vegna menningarmunar en markmiðið er að koma upp viðmiði svo 

ákveðinn samhljómur sé á milli landa. Lógó fyrirtækisins er alltaf á 

umbúðunum en að öðru leyti hafa umbúðirnar ekki verið alveg eins á milli 

landa. Þetta er því ekki eins einsleitt og þeir hefðu viljað en allt er þetta 

afrakstur rannsókna leyfishafa á eigin mörkuðum. Sala á skyri í Svíþjóð hefur 

ekki gengið vel og telja þeir að mistök hafi verið gerð í markaðssetningu þar í 

upphafi, en í byrjun var skyrið kallað íslenskt jógúrt af því enginn þekkti skyr. 

Þar sem skyr er mun dýrara í framleiðslu en jógúrt og því dýrari vara varð 

þetta til þess að neytendur áttuðu sig ekki á verðmuninum. Núna er þetta víðast 

hvar þannig að skyr er bara skyr og t.d. er fyrirtæki í Danmörku farið að 

framleiða sitt eigið skyr þar sem MS hefur ekki náð að verja nafnið en hvergi 

eru skýrar reglur um hvað vara þarf að uppfylla til að vera kölluð skyr.  

Markaðsaðgerðir hafa verið mjög mismunandi eftir löndum, í Danmörku hefur 

t.d. ekkert verið auglýst nema ef búðirnar sem selja vöruna auglýsa tilboð eða 

annað og einnig hefur verið sent smakk inn í einhver blöð og tímarit. Í Svíþjóð 

hefur verið fjárfest gríðarlega mikið í markaðsherferðum, 

sjónvarpsauglýsingum og virkilega dýru og flottu kynningarefni en það hefur 

ekki skilað neinu og er það eini markaðurinn sem hefur frekar verið á 

niðurleið. Í Finnlandi, sem er stærsti markaðurinn, voru það þrír ungir strákar 

sem komu með tvær hendur tómar og vildu selja vöruna, þeim var treyst í það 

en þeir fóru allt aðra leið þar sem þeir voru ekki með fjármagn. Þeir fengu fríar 

vörur til að nota sem sýnishorn og fóru inn á t.d. ferða- og útivistasýningar og 

dreifðu smakki á aðallestarstöðvum. Þeim tókst ekki að komast inn í stóru 

matvöruverslanirnar í upphafi og fóru því í staðinn í minni verslanir og komu 

þannig vörunni á framfæri. Þeir hafa verið mjög hugmyndaríkir og duglegir án 

Mynd 4: Skyrumbúðir í Finnlandi 
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þess að fjárfesta í raun neinu í auglýsingar og hefur Finnland verið sá 

markaður sem hefur vaxið langmest. Norðmenn hafa eitthvað auglýst en meira 

verið á samfélagsmiðlum en þeir eru með aðila sem sér um það að svara þar og 

er með fastan tíma einu sinni í viku þar sem hægt er að hringja í hann og hann 

svarar fyrirspurnum. Svo þeir hafa farið í raun bil beggja. Miðað við hvað 

þessir markaðir eru nálægt hver öðrum þá hefur mjög misjafnt hvað virkar.  

Í Bandaríkjunum er fyrirtækið með tengilið sem er tengdur inn í Whole Foods 

verslanirnar en hann hefur ekki verið mjög markaðsdrifinn, einhverjar 

kynningar hafa verið í verslunum og svo hefur skyrið fylgt með þegar verið er 

að kynna aðrar íslenskar vörur, eins og lambakjöt og súkkulaði. En á meðan 

skyrið er ekki framleitt í Bandaríkjunum heldur sent frá Íslandi með flugi hefur 

ekki verið lögð mikil áhersla á markaðssetningu því ekki er unnt að anna 

mikilli eftirspurn með núverandi hætti.  

Skyrið hefur í raun orðið gríðarlega vinsælt á þessum erlendu mörkuðum án 

mikilla auglýsinga eða kynninga og er því verið að leggja áherslu á að sinna 

því vel í stað þess að fara í frekari kynningar (Heimir Már Helgason, munnleg 

heimild, 8. apríl 2015).  

Greinilegt er að það er mjög misjafnt á milli þessarra markaða á hvaða 

kynningarráða er helst lögð áhersla í markaðsstarfi. Í Noregi fer mesta 

markaðssetningin fram í gegnum Internetið, í Svíþjóð var lögð mikil áhersla á 

auglýsingar og í Finnlandi, þar sem ekki var mikið fjármagn til staðar, var 

helst notuð persónuleg sala og söluhvatar, t.d. í formi smakks. 

Finnið þið fyrir miklum menningarmun bæði þegar kemur að vörunni 

sjálfri og í samskiptum við erlenda samstarfsaðila?  

Þegar það kemur að vörunni sjálfri hefur það helst áhrif hvernig menningin er 

þegar kemur að heilsu og heilbrigðum lífsstíl. Á Norðurlöndunum virðist það 

víðast hvar vera þannig, líkt og á Íslandi, að fólk er að leita að fljótlegum mat 

sem hægt er að borða á ferðinni og er á sama tíma próteinríkur, mettandi og 

hollur. Skyrið frá MS hefur þann kost fram yfir flesta samkeppnisaðila sína að 

hafa skeiðina í lokinu og út frá því hafa t.d. Finnar náð að byggja upp góðan 

markað. Í Sviss virðist almenningur ekki kominn jafnlangt í heilsuvitund og í 

kælunum í verslunum eru í raun bara jógúrt og sætir eftirréttir, ekki prótein- og 
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heilsudrykkir sem eru orðnir svo algengir t.d. hér á Íslandi (Heimir Már 

Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Það er því nauðsynlegt að vera meðvitaður um menningu þess lands sem farið 

er inn á því hlutir eins og að vera meðvitaður um heilsuna smitast inn í 

menningu landsins. En það hefur sýnt sig hér á Íslandi þar sem mikil umræða 

er um heilsutengd málefni og er því orðin ákveðin heilsumenning í landinu. 

Er markhópur og sjálfsmynd vörumerkisins erlendis eins og hér á 

Íslandi? 

Já, í upphafi er markhópurinn í rauninni alltaf konur á aldrinum 25-45 ára sem 

hugsa um heilsuna og leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl en það eru líka oftast 

þær sem kaupa inn fyrir heimilið. Markhópurinn byrjar þar, svolítið kvenlægt 

og út frá heilsunni en í könnun sem var gerð hér á Íslandi eru það bæði kyn og 

allur aldur sem borðar skyr. Þessi markhópur helst sá sami í öllum löndum og 

sjálfsmyndin er alltaf holl fæða fyrir fólk á ferðinni sem leggur áherslu á 

heilbrigðan lífsstíl (Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Sjálfsmynd vörumerkisins er því sú sama alls staðar og fyrirtækið hefur 

greinilega verið meðvitað um að haga öllum aðgerðum tengdum skyri í 

samræmi við það. Sterk sjálfsmynd er, eins og áður hefur komið fram, 

mikilvæg þegar kemur að því að styrkja vörumerkið og einnig virðist það 

styrkja vöruna að tengja hana við Ísland. 

Hvernig er aðgengi fyrirtækisins að fjölmiðlum erlendis? 

Aðgengið er betra á heimamarkaði og sérstaklega þar sem landið er fámennt. 

Fjölmiðlar hér heima hafa verið fyrirtækinu frekar hliðhollir sérstaklega ef um 

jákvæðar fréttir er að ræða og ef eitthvað er að gerast t.d. í útflutningi og 

fyrirtækið sendir fréttatilkynningu þá er hún oftast nær birt. Skyrið fær þó 

reglulega umfjöllun í erlendum fjölmiðlum og getur það haft mikil áhrif, 

sérstaklega þegar það er ekki í formi auglýsinga heldur t.d. í tímaritsgrein sem 

almenningur hefur yfirleitt meiri áhuga á heldur en auglýsingu.  

Í Sviss er fyrirtækið í samstarfi með íslenskum aðila sem rekur fyrirtæki þar en 

honum hefur gengið ágætlega að komast í viðtöl hjá dagblöðum og tímaritum. 

Þar sem sá aðili er íslenskur, hefur búið í Sviss í 20 ár og selur íslenskan fisk 
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og skyr er greinilega komin frétt sem fólk hefur áhuga á að lesa. Það er þessi 

fría umfjöllun sem er svo dýrmæt, af því ef það væri auglýsing þá myndi fólk 

frekar fletta yfir (Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Þetta eru dæmi um það hversu gagnlegt er að fá fréttaumfjöllun og hversu 

miklu máli almannatengsl skipta fyrir fyrirtæki, sérstaklega þau sem eru ný á 

erlendum mörkuðum. Fræðin hafa einnig sýnt að slíkar kynningar eru 

trúverðugri heldur en t.d. auglýsingar og geta því verið mjög gagnlegar í að 

byggja upp sterk vörumerki. 

Hvernig er samkeppni háttað á þessum erlendu mörkuðum?  

Þó skyr sé frekar einstakt þá er mikið framboð af hollu jógúrti og 

sambærilegum vörum og t.d. í Finnlandi eru mjög stórir aðilar í 

mjólkuriðnaðinum að framleiða próteinvörur nátengdar skyri. Þeir aðilar hafa 

ekki farið út í að kalla vöruna sína skyr og hefur MS því hingað til náð að verja 

nafnið Skyr þar en þar sem þeir voru fyrstir með skyr á markað þar verður það 

góð vörn fyrir þá. Í Finnlandi eru einnig próteindrykkir á markaði sem eru 

svipaðir drykkjarskyri ásamt ýmsum próteinríkum vörum sem eru jafnvel með 

hærra próteininnihald en skyr þannig að þessi gríðarlegi vöxtur MS í Finnlandi 

kemur á óvart þegar litið er til þessara öflugu samkeppnisaðila (Heimir Már 

Helgason, munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Ísland hefur verið töluvert í umræðunni erlendis og er núna t.d. vinsæll 

áfangastaður ferðamanna, gagnast það fyrirtækinu á erlendum markaði? 

Já það hefur áhrif og það að stór hluti skyrs sem selt er á Norðurlöndunum er 

framleitt í Danmörku virðist ekki skipta máli eða að neytendur átti sig ekki á 

því þó það komi fram á umbúðunum. Kannski skiptir það þá ekki máli þar sem 

hugmyndin og varan er upprunnin á Íslandi. En þetta er líklega misjafnt eftir 

löndum, Bretar væru t.d. líklegir til að vera viðkvæmir fyrir því að kalla 

eitthvað íslenskt sem er svo framleitt annars staðar en þetta þarf að meta frá 

markaði til markaðar. Arla í Bretlandi er byrjað að framleiða eitthvað sem þeir 

kalla skyr og er það fyrsta landið sem gerir það fyrir utan Danmörku þannig að 

Heimir segir það spennandi að sjá hvað gerist með það, þar er það kallað 

„Icelandic style yoghurt“. Kannski verður það bara til að stækka þennan 

markað svo þegar MS fer af stað verði orðið pláss fyrir fleiri aðila og búið að 
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kynna það svolítið. Stundum er í raun gott að það séu fleiri en einn aðili á 

markaði því oft er ekkert verið að taka pláss frá vörunni sjálfri heldur frá 

öðrum vörum eins og í þessu tilfelli t.d. morgunkorni eða einhverju öðru. Sala 

á skyri er nýhafin í Sviss og þar hafa þeir fundið Íslandstenginguna mjög 

sterka, þar er talað um að þetta sér matur víkinganna og að þetta hafi haldið 

lífinu í Íslendingum í gegnum tíðina (Heimir Már Helgason, munnleg heimild, 

8. apríl 2015).  

Á þessu svari má sjá að það getur gagnast við kynningu að tengja vörumerki 

við annað sterkt vörumerki, sem í þessu tilfelli er Ísland. Það virðist vekja 

athygli, sérstaklega í Sviss, að varan sé íslensk og það hefur áhrif á kynningu 

og sölu á vörunni.   
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4.2 Alþjóðastarfsemi 66°Norður 
66°Norður rekur tíu verslanir á Íslandi og eina í 

Kaupmannahöfn, Danmörku. Sú verslun opnaði haustið 2014 

en áður var þar eingöngu starfandi söluaðili (e. agent). 

Söluaðilar starfa fyrir fyrirtækið víða um heim og hafa umsjón 

með sölu varanna í verslanir erlendis. Í Svíþjóð er söluaðili sem 

sér um Svíþjóð, Finnland, Færeyjar og Grænland en einnig eru 

söluaðilar í Hollandi og Þýskalandi. Fyrirtækið selur einnig 

vörur í beinum útflutningi til Bretlands, Bandaríkjanna og 

Japan en einnig er vinnufatnaður seldur til Kanada. Verksmiðja fyrirtækisins 

er, eins og áður sagði, staðsett í Lettlandi en þar var áður einnig verslun (Eva 

Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

4.2.1 Niðurstöður viðtals 

Tekið var viðtal við Evu Lillý Bjarndal Einarsdóttur og Rósu Tryggvadóttur, 

sölufulltrúa alþjóðasviðs 66°Norður en þeirra starf felst í að styðja við 

söluaðila fyrirtækisins erlendis ásamt því að sjá um beina sölu til erlendra 

viðskiptavina í útflutningi.  

Hvatar og hindranir við alþjóðavæðingu 

Eva og Rósa telja að almennt hafi mörg íslensk fyrirtæki áhuga á að fara á 

erlendan markað en áður en það sé gert þá sé mikilvægt að vera sterkur á 

heimamarkaði. Í tilviki 66°Norður þá eru vörurnar þeirra mjög vinsælar hér á 

landi og þegar ferðamenn sjá hversu margir Íslendingar klæðast þeirra fötum 

þá sé það ákveðinn gæðastimpill. Þegar farið er á erlenda markaði þarf einnig 

að vera ákveðinn „strúktúr“ innan fyrirtækis og það þarf að vera búið að hugsa 

málið alla leið.  

Þegar kemur að ástæðum íslenskra fyrirtækja fyrir að fara á alþjóðamarkað 

segja þær það vera nauðsynlegt ef fyrirtæki vilja stækka við sig og vaxa. Ísland 

sé mjög takmarkað og ekki hægt að stækka mikið á innanlandsmarkaði, ef 

fyrirtæki vilja ná lengra verða þau að fara lengra. 66°Norður er með vefverslun 

og fólk er að versla þar erlendis frá, aðallega fólk sem hefur verið á Íslandi og 

séð eitthvað eða keypt og vill meira. Þetta styrkir allt hvert annað, styrkir 

verslanirnar erlendis og öfugt verslanirnar úti verða kannski til þess að fólk fer 

á síðuna og skoðar og kaupir meira, þetta styrkir stoðirnar.  

Mynd 5: Lógó 
66°Norður 

(66°Norður, e.d., 

a.). 
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Helstu ástæður þess að íslensk fyrirtæki fara ekki á erlenda markaði telja þær 

vera að það er kostnaðarsamt, mikil vinna og fyrirtækin þurfa að vera tilbúin 

því það er ekki víst það gangi vel strax. Stóru fyrirtækin geta kaffært þeim litlu 

fljótt og t.d. er það þannig að þó sala 66°Norður teljist góð úti er hún bara 

örlítið brot af sölu stóru, erlendu útivistarfyrirtækjanna. Það þarf að vinna 

undirbúningsvinnuna, gera sér grein fyrir hvað er raunhæft t.d. þegar kemur að 

framleiðslugetu og fara því ekki af stað með vörur á erlenda markaði ef ekki er 

víst að fyrirtækið nái að anna eftirspurn. Grunnurinn og undirbúningsvinnan 

þarf að vera pottþétt áður en farið í svona, það þarf að þekkja markaðinn vel 

og vita útí hvað verið er að fara. Einnig hefur það áhrif ef vörur fyrirtækisins 

eru framleiddar á Íslandi þá er dýrt að flytja þær á erlenda markaði og það 

verður dýrt fyrir viðskiptavini að fá vörurnar. Það getur verið erfitt fyrir 

fyrirtæki að senda frá Íslandi og mjög kostnaðarsamt að setja vöruna á annan 

markað en hún er framleidd á. Það er mikill kostur að varan sé framleidd 

allavega í þeirri heimsálfu þar sem hún á að fara á markað en þess vegna 

leggur 66°Norður áherslu á sölu á meginlandi Evrópu því framleiðslan er þar. 

Ef vörurnar væru framleiddar í Ameríku þá væri meiri áhersla lögð á sölu þar 

en það er mjög erfitt að ætla að stækka í Ameríku þegar framleiðslan er í 

Evrópu. Margir stóru samkeppnisaðilanna eru með verksmiðjur víðar, í fleiri 

en einni heimsálfu. Svo er náttúrulega menningarmunur, t.d á milli okkar og 

Lettlands, svo ef þú ert með verksmiðju annars staðar þurfa samskiptin að vera 

góð og ganga snuðrulaust fyrir sig því þú þarft að hafa allt starfsfólk með þér í 

liði því oft þarf að bregðast fljótt við (Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. 

apríl 2015).  

Árangursþættir og áskoranir 

Þegar spurt er um árangursríkustu aðferðirnar fyrir alþjóðavæðingu nefna þær 

að undirbúningur sé alltaf mikilvægur og að kynna sér land og þjóð. Einnig 

hafa þau fengið nemendur sem eru t.d. í MBA námi til að vinna verkefni fyrir 

sig og hefur það komið sér vel. Þeir nemendur eru þá að safna gögnum og 

sökkva sér í eitthvað sem starfsmenn fyrirtækisins ná ekki að gera frá degi til 

dags, það er yfirgripsmikið verk og kafað djúpt. Það hjálpar mikið til og 

gagnlegt að fá nýtt sjónarhorn frá utanaðkomandi aðilum.  
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Helstu ógnanir sem íslensk fyrirtæki standa frammi fyrir þegar þau fara á 

erlenda markaði segja þær vera stóru samkeppnisaðilana sem eru vel þekktir, 

þeir eigi jafnvel sitt pláss í verslunum sem þeir borga fyrir og geti auðveldlega 

kaffært litlum, óþekktum fyrirtækjum. Smæðin getur þá gert fyrirtækinu erfitt 

fyrir og að það er ekki jafn þekkt á alþjóðamarkaði og það eru á 

heimamarkaði, það þarf virkilega að berjast fyrir sínu til að koma sér vel fyrir 

á nýjum mörkuðum. Þá þýðir ekkert að koma bara einu sinni inn með flottar 

vörur og láta það svo dala, það þarf alltaf að vera á tánum og koma reglulega 

með nýjungar. Það gæti einnig verið stór skellur ef stór aðili úti myndi hætta 

með vörurnar, en það gæti haft mikil áhrif á tölurnar í heildina. Fyrirtæki þurfa 

að vera meðvituð um að sinna stóru viðskiptavinunum vel, innan vissra marka 

þó, en reyna að halda þeim ánægðum til að tryggja áframhaldandi viðskipti. 

Varðandi mikilvægi markaðsrannsókna telja Eva og Rósa rannsóknir mjög 

mikilvægar í þeim tilfellum þegar farið er inn á markað sem er fyrirtækinu 

alveg óþekktur, sama með hvaða hætti það er gert. Í þeim löndum sem 

66°Norður er með söluaðila er þetta þægilegt þar sem þeir þekkja markaðinn 

vel og eru að vinna með fleiri vörumerki sem skarast þó ekki við vörur 

66°Norður og geta þá jafnvel komið þeim inn í sömu verslanir. Þessir aðilar 

vita líka hvað virkar og hvað ekki á þeirra mörkuðum sem gerir það að verkum 

að fyrirtækið þarf ekki að leggja í miklar í rannsóknir, því þeir hafa þekkingu á 

mörkuðunum. Það væri þó öðruvísi ef fyrirtækið væri að fara á glænýjan 

markað þar sem það hefði ekki söluaðila þá þyrfti að rannsaka markaðinn vel 

fyrst. Áður en fyrirtækið opnaði verslunina í Danmörku var búinn að vera 

söluaðili þar í mörg ár því þekktu þau þann markað vel auk þess sem það er 

svo nálægt Íslandi og mikil tenging, t.d. vegna fjölda Íslendinga sem eru 

búsettir í Kaupmannahöfn. Fyrirtækið er líka með vörur sínar í verslunum í 

Danmörku í gegnum söluaðila en í búðinni þeirra ráða þau alveg hvað fer þar 

inn af því hún er á þeirra vegum. Þar er því hægt að leggja áherslu á aðrar 

vörur heldur en eru í útflutningnum.  

Varðandi mikilvægi þess fyrir fyrirtæki að koma sér upp samstarfsneti segja 

þær það hjálpa að eiga vinafyrirtæki sem eru kannski ekki í sama atvinnugeira. 

66°Norður er t.d. í samvinnu við einhver ferðaþjónustufyrirtæki og þá verður 

til ákveðin tenging. Þau velja fyrirtæki til að starfa með sem getur þá styrkt 
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þau, og ferðaþjónustufyrirtækið kemur þá jafnvel frekar með sína viðskiptavini 

í verslanir 66°Norður. Þetta virkar líka sem auglýsing því ferðamenn sjá þá 

flíkurnar notaðar í ýmsum aðstæðum og það vekur athygli þeirra, oft meiri 

athygli heldur en auglýsing í blaði (Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. 

apríl 2015).  

Viðskiptastuðningur 

Fyrirtækið nýtir sér ýmis konar utanaðkomandi stuðning reglulega, t.a.m. 

auglýsingastofur og ráðgjafa sem koma inn í greiningarvinnu, t.d. á lagerstöðu. 

Einnig er utanaðkomandi aðili sem heldur utan um vef fyrirtækisins og tekur 

að sér greiningu á gögnum. Ef talin er þörf á, t.d. þegar hugmyndavinna er í 

gangi varðandi miklar breytingar þá er yfirleitt fenginn utanaðkomandi aðili til 

aðstoðar. Þar sem fyrirtækið er frekar stórt eru flestar stöður til staðar innan 

fyrirtækisins svo sem markaðsstjóri og fjármálastjóri. Margt er því hægt að 

gera innanhúss, þar starfar t.d. manneskja við að taka gögn út úr kerfinu þeirra 

og vinna þau, þar er hægt að taka út allar mögulegar upplýsingar fyrir 

mismunandi deildir, kostnaðarstaði og allt, það er því einn starfsmaður sem er 

bara í því.  

Almennt telja þær gagnlegt að fá utanaðkomandi aðila inn t.d. í 

greiningarvinnu því það getur verið gott að frá nýja sýn frá einhverjum sem 

stendur utan fyrirtækisins. Þær telja þó enga eina tegund utanaðkomandi 

aðstoðar gagnlegri en aðra, ef þjónusta er sótt utanhúss þá er ástæða fyrir því 

og þörf á því, annars væri það ekki gert. Sum verkefni sem utanaðkomandi 

aðilar eru fengnir í væri hægt að gera innanhúss en oft er ekki tími til þess, og 

verkefnin eru oft svo tímabundin, kannski vikutími, og þá þyrfti aðili 

innanhúss að henda öllu sínu frá sér í þann tíma og það er oft ekki hægt.  

Varðandi ríkisstuðning þá telja þær það fara eftir því um hvaða atvinnugrein 

ræðir og hvernig að því er staðið. Stuðningur ríkis geti verið mikilvægur ef um 

er að ræða starfsemi sem er mikilvæg fyrir þjóðina í heild sinni, ef það eru 

grunnstoðir samfélagsins og eitthvað sem verður að vera til staðar. En það sé 

þó ekki réttlætanlegt að ríkið styðji eitt fyrirtæki ef fleiri sambærileg fyrirtæki 

eru á markaði. Þeim þætti t.d. ekki rétt ef það væri verið að styrkja eitt 

útivistarfyrirtæki til að fara erlendis en ekki önnur. Þær telja þó jákvætt ef það 
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væru auglýstir styrkir sem hver sem er gæti sótt um og það væri þá val 

fyrirtækis hvort það vill sækja um eða ekki. Þetta getur verið gott fyrir lítil 

fyrirtæki sem eru að fara af stað og gæti þá verið góður stökkpallur. Þær telja 

þó ekki rétt að einhver fyrirtæki væru með fastan styrk heldur gætu ný 

fyrirtæki fengið aðstoð af stað og allir gætu sótt um styrki (Eva Lillý og Rósa, 

munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

Persónuleg reynsla 

Mesti lærdómurinn finnst Evu og Rósu hafa verið að þó 66°Norður sé stórt 

vörumerki á Íslandi þá er það bara pínulítið merki, sem fáir vita hvað er, þegar 

farið er á erlendan markað. Oft halda fyrirtæki að þau séu stærri en þau eru og 

átta sig á að þau eru það ekki þegar komið er erlendis. 66°Norður er m.a. í 

samstarfi við mjög stórt fyrirtæki í Bretlandi og þar eru þau mjög lítil og þá 

þarf að passa að láta þá ekki vita hversu mikilvæg þau eru okkur, ef þeir vissu 

það þá gætu stóru fyrirtækin notað sér það í samningum. Mikilvægt er því að 

átta sig á hvernig á að bera sig að á nýjum markaði, gera sér grein fyrir hvert 

verið er að fara og hversu stór markaðurinn er. Íslendingar átta sig kannski 

ekki á hversu lítið fyrirtæki 66°Norður er á heimsmarkaði, erlendir ferðamenn 

sem koma hingað til lands þekkja kannski merkið en þegar þeir fara af landi 

brott þá dreifast þeir um allan heim og eru ekki í samskiptum sín á milli. 

Það sem kom mest á óvart voru helst samskiptin og eins kemur 

menningarmunurinn sífellt á óvart. Menningarmunurinn er mjög mikill og 

finna þau helst fyrir því á milli Íslands og Lettlands þar sem verksmiðjan er 

staðsett en einnig á milli Íslands og Þýskalands. Þau eru þó mjög lítið í 

samskiptum við verslanirnar erlendis heldur mest við söluaðilana í hverju landi 

fyrir sig. 

Þegar spurt er hvað þær myndu gera öðruvísi ef verið væri að fara á erlenda 

markaði í dag segja þær að áður hafi verið meira um að öllum sem vildu selja 

vörurnar var tekið fagnandi. Þá var fyrirtækið enn minna og gjarnara á að taka 

öllum tilboðum sem buðust. Núna eru þau varkárari og frekar að fara út af 

mörkuðum og leggja meiri áherslu á þá markaði sem þau starfa á núna. Áður 

voru vörur þeirra seldar í mun fleiri löndum og voru t.d. með meiri sölu til 

Bandaríkjanna en síðar völdu þau bara einn kúnna þar sem þau leggja áherslu á 
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og eru meira að vinna í styrkja sig þar sem þau eru. Í dag vinna þau allt 

öðruvísi þegar skoða á nýja markaði en þau fá mörg boð frá aðilum um allan 

heim sem vilja selja vörur þeirra. Í stað þess að gera eins og áður að grípa öll 

tækifæri passa þau að allt sé vel valið, fyrirtækið vill frekar vera á færri 

mörkuðum og sinna þeim þá betur. Þær velta því upp að kannski sé ekki hægt 

að vera of vandlátur í byrjun þegar fyrirtækið er að stíga þetta fyrsta skref á 

erlenda markaði, þá þurfi jafnvel að taka áhættur til að komast af stað. Að öðru 

leyti er það svo margt sem þarf að haldast í hendur við þessa vinnu, huga þarf 

t.d. vel að framleiðslugetu en til að fara inn á nýjan, stóran markað þarf 

fyrirtækið að eiga gríðarlegt magn af vörum. 

66°Norður var t.d. komið með boð inn í stærstu útivistarkeðju Bandaríkjanna 

og ríkti mikil eftirvænting innan fyrirtækisins en það var síðan stoppað til að 

hugsa og reikna dæmið til enda í staðinn fyrir að stökkva strax til. Í kjölfarið 

sáu þau að þetta myndi ekki hjálpa þeim til lengri tíma litið því þau voru ekki 

komin á þann stað að geta staðið undir því að fara þarna inn. Því var ákveðið 

að bíða frekar þar til þau væru tilbúin í stað þess að lenda í að geta ekki staðið 

undir væntingum og fá þá kannski ekki annað tækifæri þegar þau væru tilbúin. 

Fljótfærni virðist oft vera vandamálið en ef þú ferð ekki eftir ákveðnum 

tímalínum þá gengur þetta ekki upp. Í alþjóðaviðskiptum eru líka engar 

skyndiákvarðanir, verslanir sem selja vörur 66°Norður þurfa t.d. að vera búnar 

að panta fyrir haust/vetur í mars til að fá vöruna í september og þá þarf 

66°Norður líka að standa við það að varan skili sér á réttum tíma í september. 

Allar slíkar ákvarðanir eru teknar nokkrum mánuðum áður en viðskiptin eiga 

sér stað og er því allt skipulag gríðarlega mikilvægt (Eva Lillý og Rósa, 

munnleg heimild, 9. apríl 2015).  
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Viðbótarspurningar skýrsluhöfundar 

Hvernig er markaðssetning erlendis frábrugðin því sem gerist á 

heimamarkaði? 

Kynningarefnið er búið til hérna á Íslandi og fer það allt 

inn á vefsvæði þar sem sölu- og samstarfsaðilar þeirra 

hafa aðgang að og geta því notað hvaða efni sem er 

þaðan. Söluaðilarnir geta því notað allt þetta efni ef þeir 

vilja það en þurfa þá að nota það nákvæmlega eins og 

það kemur fyrir og passa upp á að nota lógó fyrirtækisins 

rétt. Alls staðar er því notað sama efnið, það hefur þó 

komið upp að ákveðnar verslanir vilja hafa myndefnið 

öðruvísi og taka þá myndir af flíkinni sjálfir en þá er það 

bara flíkin sjálf sem er mynduð, það býr enginn til og fer 

af stað með auglýsingaherferð án þeirra vitundar.  

Þar sem vörumerkið er mjög þekkt á Íslandi en ekki erlendis er ekki hægt að 

auglýsa það sem sama hætti erlendis og gert er á heimamarkaði, á Íslandi þarf 

t.d. ekki að setja lógó fyrirtækisins á myndir og kynningarefni sem frá þeim 

koma því almenningur þekkir það og tengir strax við fyrirtækið. Þetta á 

vitanlega ekki við erlendis þar sem lógóið þarf að vera vel sýnilegt á öllu 

myndefni, þó er myndefni almennt ekki mikið notað t.d. í blöðum og á 

strætóskýlum á erlendum mörkuðum en það var þó aðeins gert í Danmörku 

áður en fyrirtækið opnaði eigin verslun þar. Að öðru leyti er kynningarefni 

nánast eingöngu notað erlendis þegar um er að ræða sýningar sem fyrirtækið 

tekur þátt í og þá er notað svipað efni og hér heima. Söluaðilarnir erlendis sjá 

um kynningarstarf í samstarfi við markaðsstjórann hér heima og alþjóðasvið 

en yfirleitt hefur það helst verið svokallaðir „seeding“ samningar þar sem 

samið er við þjóðþekkta einstaklinga um að nota flíkur frá fyrirtækinu í þeim 

tilgangi að vekja athygli almennings á vörumerkinu. Undir venjulegum 

kringumstæðum er engin bein markaðssetning eða auglýsingar á erlendum 

mörkuðum. 

Mynd 6: Kynningarefni 
frá 66°Norður 
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Verslanirnar sem selja vörurnar þeirra erlendis geta kynnt vörurnar og gera það 

á eigin spýtur, þau fá upplýsingar um vörurnar og hafa aðgang að myndefni til 

að nota ef þau vilja en annars ráða verslanirnar kynningarstarfinu algerlega.  

Svo er það svo margt annað sem notað er til að vekja athygli eins og pokarnir 

frá 66°Norður sem eru mjög áberandi og þau hafa verið dugleg við að dreifa 

þeim á sýningum sem þau hafa farið á. Fólk sem er jafnvel ekkert 

viðskiptavinir þeirra fá poka en þeir gefa öllum af því þetta er ákveðinn 

sýnileiki fyrir vörumerkið, fólk hugsar oft ekkert mikið um þetta en þetta 

skiptir miklu máli. Á sýningum kemur fólk sérstaklega á básinn þeirra til þess 

að fá poka, það sér aðra með pokana, langar í og fer að leita að merkinu til að 

fá poka. Það hefur gríðarleg áhrif.  

Það virðast því virka svipaðir hlutir á milli landa nema Þjóðverjar leita eftir 

meiri upplýsingum og vilja bæklinga. Fyrirtækið hefur helst verið að auglýsa í 

Danmörku af því þar eru þau með eigin verslun en að öðru leyti er lítið um 

markaðssetningu erlendis (Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

Finnið þið fyrir miklum menningarmun bæði þegar kemur að vörunni 

sjálfri og í samskiptum við erlenda samstarfsaðila?  

Þar sem 66°Norður er með verksmiðju og fjölda starfsmanna í Lettlandi voru 

Eva og Rósa sérstaklega spurðar um muninn á samskiptum stjórnenda og 

starfsfólks þar og á Íslandi. Þær segja það vera mjög ólíkt, í Lettlandi sé mun 

meiri virðing eða eiginlega ótti við yfirmenn, valda- eða stéttaskiptingin sé 

mun meiri þar og yfirmaður mjög háttsettur þó hann sé ekki endilega að setja 

sig á háan hest. Þar er mun meiri virðing borin fyrir þeim sem er hærra settur. 

Samskipti starfsfólks á Íslandi við stjórnendur úti eru þannig að það er ekki 

nóg fyrir starfsmenn alþjóðasviðs að hafa samband við yfirmann úti ef um er 

að ræða t.d. einhverjar breytingar heldur verður það að koma frá yfirmanni hér 

heima til þess að yfirmaður úti bregðist við og komi því til undirmanna sinna. 

Ef fara á út fyrir ákveðnar venjur eða gera eitthvað nýtt þá gerist það ekki 

nema það komi frá yfirmanni á meðan hér á Íslandi væri það ekki nauðsynlegt. 

Annað dæmi um þennan mun er að yfirmenn á Íslandi telja yfirleitt ekki 

nauðsynlegt að þeir séu þátttakendur í minni málum sem koma upp dags 

daglega en í Lettlandi, og víða í Evrópu, þá eru yfirmenn þátttakendur í öllum 
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málum sama hversu smávægileg þau eru. Þarna sést greinilegur 

menningamunur sem finnst mikið fyrir í samskiptum við erlenda starfsmenn 

fyrirtækisins. 

Aðspurðar um mun milli landa á því hvað virkar, bæði þegar kemur að vörum 

og kynningum, segja þær það að mestu leyti mjög svipað, helst séu það 

Þjóðverjar sem þurfa nákvæmari upplýsingar. Vöruval sé þó ólíkt eftir löndum 

og t.d. kemur innkaupastjóri frá Japan og velur hvaða vörur hann vill fá og 

hvað hann telur að virki á sínum markaði. Þeir vilja ekki endilega sömu vörur 

og ganga vel í Evrópu en starfsfólk alþjóðasviðs stjórnar því ekki hvaða vörur 

eru sendar út heldur velur innkaupastjórinn það því hann veit hvað virkar á 

sínum heimamarkaði 

Fyrirtækið þarf að aðlaga kynningarstarfið að því hvernig andrúmsloftið er í 

hverju landi fyrir sig bæði þegar kemur að kynningarstarfi og á hvaða vörur er 

lögð áhersla. Í Þýskalandi er t.d. ennþá mikið um bæklinga og vörulista þar 

sem neytendur sækjast eftir meiri upplýsingum en víðast hvar annars staðar. 

Pöntunarbæklingar eru því prentaðir út þar og sendir inn á þúsunda heimila á 

meðan annars staðar leitar fólk yfirleitt frekar upplýsinga á Internetinu.  

Hvað vörurnar varðar er víða í Evrópu orðið almenningi mjög mikilvægt að 

vita uppruna vörunnar og í Bretlandi t.d. vill fólk ekki vörur með ekta 

dýraskinni heldur velja frekar gerviskinn. Það er ekki mikið um þetta hér á 

Íslandi en erfitt er að koma alvöru skinni inn í mörg lönd þó svo að þau séu 

vottuð, en það þarf allt að vera vottað. T.d. í Þýskalandi vilja þeir bara stimpil 

sem staðfestir að dúnninn/skinnin komi úr mannúðlegri framleiðslu, það þarf 

allt að vera á hreinu og ekki bara með kínverska stimpla, það er ekki nóg. Það 

er mikil umræða um þetta almennt úti, þetta er hægt og rólega að byrja á 

Íslandi en ekki á nærrum því sömu stærðargráðu og úti. Vinsælasta úlpan úti er 

með gerviskinni á meðan á heimamarkaði eru úlpur með ektaskinni 

eftirsóttastar, á þessu sést mikill menningarmunur (Eva Lillý og Rósa, 

munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

Þetta er dæmi um hversu miklu máli það skiptir fyrir fyrirtæki að vera 

meðvituð um þá menningu sem ríkir á hverjum markaði fyrir sig. Í tilviki 

66°Norður myndi ímynd þeirra í Bretlandi líklega bíða hnekki ef þeir leggðu 
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þar áherslu á vörur úr ekta dýraskinni í kynningarstarfi sínu. Þess konar þætti 

þarf að vera búið að kynna sér vel áður en farið er af stað inn á nýjan markað. 

Er markhópur og sjálfsmynd vörumerkisins erlendis eins og hér á 

Íslandi? 

Markhópur 66°Norður er mjög breiður, allt frá litlum krökkum í pollagöllum 

til afa í flíspeysum, eins eru vörurnar vinsælar meðal útivistarfólks sem sækja í 

ákveðin efni og gæði og leita uppi vörumerki sem uppfylla þeirra kröfur. Það 

eru því mjög misjafnar ástæður sem liggja að baki þess að fólk velur vörur frá 

66°Norður, sumir sækjast eftir merkinu út af ákveðinni tísku, aðrir út af 

stílnum og enn aðrir út af efninu. Sem dæmi má nefna er dúnúlpan Þórsmörk 

gríðarlega vinsæl á Íslandi en er alls ekki sterkasti stíllinn í útflutningi, oft eru 

þær flíkur sem eru vinsælastar erlendis ekki vinsælar hér á Íslandi.  

Sjálfsmynd þeirra er eins á milli landa, þó vöruúrvalið sé ekki það sama þá er 

sjálfsmyndin alltaf hágæðaútivistarfatnaður fyrir alla sem virkar í hvaða 

veðráttu sem er, en í því samhengi er saga fyrirtækisins líka mjög mikilvæg 

(Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

66°Norður hefur mjög sterka ímynd í hugum neytenda á heimamarkaði og 

hefur, miðað við þessi svör, reynt að styðja við sjálfsmynd vörumerkisins í 

öllum aðgerðum þegar farið er á erlenda markaði líka. Þannig vinna þeir 

markvisst í því að byggja einnig upp jákvæða og sterka ímynd á erlendum 

mörkuðum.   

Hvernig er aðgengi fyrirtækisins að fjölmiðlum erlendis? 

Fyrirtækið er með almannatengslaskrifstofu í Danmörku og einnig hefur það 

tengingu í gegnum söluaðilana úti. Söluaðilarnir hafa þekkingu á sínum 

heimamarkaði og eru með betri tengsl inn í þarlenda fjölmiðla. Þetta er mjög 

mikilvægt þar sem það væri erfitt, og líklega kostnaðarsamt, fyrir íslenskt 

starfsfólk að koma fyrirtækinu á framfæri í fjölmiðlum erlendis án þess að hafa 

tengingu þar inn. 

Í gegnum söluaðila erlendis hafa þau verið í samskiptum við ákveðna erlenda 

fjölmiðla og hafa gert „seeding“ samninga í gegnum þá, t.d. voru seldar úlpur 
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til Sky Sport sjónvarpsstöðvarinnar þar sem söluaðili hafði tengingu þar inn 

(Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

Hvernig er samkeppni háttað á þessum erlendu mörkuðum?  

Samkeppnin í útivistarvörum er gríðarlega mikil á erlendum mörkuðum og eru 

margir mjög stórir og öflugir samkeppnisaðilar á markaði. Þá þarf fyrirtækið 

að finna leiðir til að vekja athygli. Saga fyrirtækja getur haft áhrif, þegar fólk 

hefur aldrei séð vörur 66°Norður og aldrei komið til Íslands er það oft saga 

fyrirtækisins sem grípur athygli fólks. Myndefnið sem fyrirtæki notar skiptir 

líka máli og hefur 66°Norður skorið sig úr og vakið athygli fyrir myndefnið, 

þeir eru ekki með hefðbundnar myndir af brosandi fólki í sól og snjó eins og er 

svo algeng hjá útivistarfyrirtækjum heldur eru þeir með raunsæjar myndir af 

fólki í íslenskri veðráttu. Þetta er mjög mikilvægt þegar um er að ræða merki 

sem ekki er þekkt á heimsvísu og þarf að vekja athygli og skera sig úr 

fjöldanum. Þessi samkeppni gerir það að verkum að fyrirtækið þarf að leggja 

mikla áherslu á gæði vörunnar og að sinna núverandi viðskiptavinum vel (Eva 

Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. apríl 2015).  

Ísland hefur verið töluvert í umræðunni erlendis og er núna t.d. vinsæll 

áfangastaður ferðamanna, gagnast það fyrirtækinu á erlendum markaði? 

Öll athygli sem Ísland fær erlendis styður við íslensk fyrirtæki á þeim 

mörkuðum. Sem dæmi nefna þær að í þeim löndum þar sem íslenski hesturinn 

er, t.d. í Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi, eru vörur 66°Norður seldar víða, 

t.d. í litlum hestabúðum. Þarna virðist vera einhver tenging þó að fyrirtækið sé 

ekki að gera út á það heldur kallar markaðurinn eftir þessu. 

Fjölgun erlendra ferðamanna til landsins hefur líka áhrif og þar sem 

vörumerkið er mjög sýnilegt hér þá vekur það athygli og virkar sem nokkurs 

konar gæðastimpill á vörur fyrirtækisins. Þetta verður til þess að ferðamenn 

versla oft vörur þeirra hér á landi og í kjölfarið leita þeir uppi vörurnar erlendis 

eða versla þær í gegnum vefverslun fyrirtækisins. Þetta hjálpast allt að við að 

styrkja ímyndina á erlendri grundu (Eva Lillý og Rósa, munnleg heimild, 9. 

apríl 2015).  
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5 Samantekt og samanburður á niðurstöðum 

viðtala 
Niðurstöður viðtala sem tekin voru í þessari rannsókn sýna að viðmælendur 

hjá þessum tveimur fyrirtækjum eru að mestu leyti sammála um hvaða þættir 

eru mikilvægastir þegar kemur að alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja.  

Allir viðmælendur voru sammála um að almennt sé mikill áhugi á meðal 

íslenskra fyrirtækja að reyna fyrir sér á erlendum mörkuðum, þó að stundum 

mætti vinna forvinnuna betur. En aðalástæðu þess að fyrirtæki leita á erlenda 

markaði telja þau vera smæð heimamarkaðar sem gerir þeim erfitt fyrir að 

vaxa mikið þar. Ástæður þess að fyrirtæki leita ekki á erlenda markaði segja 

þau líklega helst vera að þau séu ekki tilbúin og þurfi að stækka og þróa sig 

betur fyrst. Einnig sé alþjóðavæðing yfirleitt kostnaðarsöm, flókin og geti 

verið áhættusöm. Svo eru líka þau fyrirtæki sem gengur mjög vel á 

heimamarkaði og vilja sinna þeim markaði vel án þess að fara víðar.  

Allir viðmælendur tala um það að undirbúningur og skipulag sé lykillinn að 

árangri í alþjóðavæðingu, ásamt því að kynna sér vel þá markaði sem sækja á. 

Það þurfi að forvinna hluti eins vel og mögulegt er, vera með góða áætlun en 

þó þurfi einnig að treysta mörkuðum fyrir sjálfum sér. Allir koma þeir líka inn 

á að stöðugt framboð sé gríðarlega mikilvægt og það þurfi að vera raunsær og 

hreinskilinn í upphafi, t.d. þegar kemur að framleiðslugetu í stað þess að lofa 

einhverju sem ekki er hægt að standa við. Viðmælendur hjá 66°Norður nefna 

líka að gagnlegt sé að fá utanaðkomandi aðila til að vinna t.d. fyrir sig verkefni 

en þeir aðilar geta þá safnað gögnum og kafað dýpra en starfsmenn geti frá 

degi til dags, þannig fáist einnig nýtt sjónarhorn.   

Ýmislegt getur ógnað velgengni íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum og 

nefna viðmælendur þar helst breytingar á mörkuðum og stóra samkeppnisaðila 

sem geta ógnað velgengni nýrra og lítið þekktra vörumerkja á mörkuðum.  

Markaðsrannsóknir segja viðmælendur vera nauðsynlegar en meta þurfi hversu 

mikið er lagt í þær og hver kostnaðurinn við þær er á móti tekjunum. Reynsla 

MS er t.d. að í Svíþjóð voru gerðar miklar og kostnaðarsamar rannsóknir áður 

en farið var af stað en það hafi skilað litlu. Aftur á móti var mjög litlum 
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fjármunum eytt í rannsóknir í Finnlandi og þar hafa vörur þeirra átt mikilli 

velgengni að fagna, þetta þurfi því að meta í hverju tilfelli fyrir sig. 

Rannsóknir geta gefið vísbendingar en þær segja ekki alla söguna, bæði þessi 

fyrirtæki eru með samstarfsaðila erlendis sem þekkja sína markaði vel og því 

hafa fyrirtækin sjálf ekki þurft að leggja í miklar rannsóknir. Viðmælendur hjá 

66°Norður nefna þó að ef verið væri að fara inn á algerlega óþekktan markað 

væru rannsóknir mjög mikilvægar, sama með hvaða hætti þær væru gerðar.  

Að koma sér upp samstarfsneti getur skipt miklu máli fyrir fyrirtæki að mati 

Heimis hjá MS og geta fyrirtæki úr öllum áttum lært mikið hvert af öðru. Eva 

og Rósa hjá 66°Norður taka undir það að það geti hjálpað að eiga vinafyrirtæki 

sem eru kannski ekki í sama geira og geta þá styrkt hvert annað. Starfsmenn 

beggja fyrirtækja sækja sér einnig þekkingu utanfrá með því að sækja 

námskeið og fyrirlestra. Einnig fá þau ýmis konar aðstoð frá utanaðkomandi 

fyrirtækjum t.d. ráðgjafafyrirtækjum, auglýsingastofum og lögmannastofum. 

Allir viðmælendur voru sammála um að gagnlegt sé að fá utanaðkomandi sýn 

því starfsmenn eigi á hættu að síast fljótt inn í umhverfið og fara að sjá hluti á 

ákveðinn hátt og horfa þá jafnvel framhjá hlutum sem utanaðkomandi aðili 

gæti komið auga á.  

Mesta lærdóminn telur Heimir vera skipulag, að það þurfi alltaf að gera 

áætlanir og skipuleggja sig því í alþjóðaviðskiptum taki allt langan tíma og því 

þarf að undirbúa alla hluti með löngum fyrirvara. Annan lærdóm segir hann 

vera hversu misjafnt það er hvað virkar á milli markaða. Eva og Rósa segja 

mesta lærdóminn vera hversu smátt vörumerkið sé í alþjóðlegu samhengi þó 

það sé stórt á heimamarkaði og telja að oft geri fyrirtæki sér ekki grein fyrir 

þessu þegar þau fara á erlenda markaði. Það sem kom viðmælendum mest á 

óvart var m.a. hversu ólíkir markaðir geta verið þó þeir séu landfræðilega 

nálægt hver öðrum og menningarmunurinn á milli landa sem kemur í ljós í 

samskiptum við samstarfsaðila.   

Í báðum fyrirtækjum segja viðmælendur að í byrjun hafi þau verið of gjörn á 

að grípa öll tilboð sem bárust um sölu á vörum þeirra erlendis og telja þau 

þetta vera algengt einkenni íslenskra fyrirtækja. Í dag segjast þau vera 

varkárari, fagmannlegri og skoða væntanlega samstarfsaðila af meiri 
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gaumgæfni áður en gengið er til samninga. Þau telja að í heildina sé 

mikilvægara að sinna núverandi viðskiptavinum vel í stað þess að grípa öll 

tilboð sem berast til frekari útvíkkunar, að vera þá frekar á færri stöðum og 

geta sinnt þeim betur.  

Fyrirtækin koma ekki mikið að markaðsstarfi á erlendum mörkuðum heldur 

eru það samstarfsaðilarnir í hverju landi sem sjá að mestu leyti um það. Þó 

ekki sé hægt að hafa kynningar eins alls staðar, t.d. vegna menningarmunar þá 

gæta fyrirtækin þess þó að ákveðinn samhljómur sé á milli landa. Menning 

hefur því mikil áhrif á starfsemina, bæði þegar kemur að viðhorfi til varanna 

og í samskiptum við erlenda samstarfsaðila. Í tilfelli 66°Norður er fyrirtækið 

með verksmiðju í Lettlandi og er mjög mikill menningarmunur á milli Íslands 

og Lettlands og finnst það í samskiptum við starfsfólk þar.  

Markhópur beggja fyrirtækja er mjög víður og er því reynt að höfða til sem 

flestra. Sjálfsmynd vörumerkjanna er einnig alls staðar sú sama; Skyr er holl 

fæða fyrir fólk á ferðinni sem leggur áherslu á heilbrigðan lífsstíl og 

66°Norður er hágæða útivistarfatnaður fyrir alla.  

Viðmælendur eru sammála um að söluaðilarnir og samstarfsaðilar erlendis 

veiti fyrirtækinu meiri aðgang að fjölmiðlum erlendis heldur en það hefði 

annars haft. Það er mjög dýrmætt þar sem fyrirtækin eru bæði að keppa á 

markaði þar sem gríðarstórir samkeppnisaðilar eru fyrir sem erfitt er fyrir lítið 

þekkt fyrirtæki að keppa við. Eva og Rósa tala um að því sé mikilvægt að 

reyna að skera sig úr, vera með góða vöru og sinna núverandi viðskiptavinum 

vel. Öll athygli sem Ísland fær erlendis, sem og fjölgun erlendra ferðamanna á 

Íslandi, segja viðmælendur hjálpa til og það styrki vörumerkin, því skiptir 

uppruninn máli og að nota Íslandstenginguna. Allt hjálpast þetta að við að 

styrkja ímynd vörumerkjanna á erlendri grundu. 
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6 Umræður og tillögur 
Þessi kafli byggist á umræðum og vangaveltum skýrsluhöfundar um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því sem lagðar eru fram tillögur að 

árangursríkum leiðum fyrir íslensk fyrirtæki til að fara inn á erlenda markaði 

og eru þær byggðar bæði á fræðilegum þáttum og niðurstöðum viðtala.  

Áhugi íslenskra fyrirtækja á alþjóðastarfi er óumdeildur en þó virðist, 

samkvæmt þessari rannsókn, oft vanta upp á faglegan undirbúning og 

stefnumótunarvinnu áður en farið er farið er af stað. Sjálfsmynd vörumerkis og 

markhópar fyrirtækjanna sem skoðuð voru í rannsókninni haldast eins á 

erlendum mörkuðum og á heimamarkaði en það telur skýrsluhöfundur 

mikilvægt fyrir trúverðugleika fyrirtækis. Það samræmist einnig fræðunum því 

ímynd vörumerkis er mjög dýrmæt og til að hún sé jákvæð og sterk þarf að 

leggja mikla vinnu í að byggja upp og viðhalda sterkri sjálfsmynd og það 

skilar sér í kjölfarið til markhópsins.  

Fyrirtækin sem greind voru í þessari rannsókn hafa notast við mismunandi 

innkomuleiðir á erlenda markaði en starf beggja byggist þó mest á samstarfi 

við erlenda samstarfsaðila. Hvort sem um er að ræða starfsleyfishafa eða 

söluaðila erlendis þá sjá þessir aðilar að mestu leyti um markaðs- og 

kynningarstarf á sínum markaði. Þar af leiðandi koma starfsmenn á Íslandi 

ekki mikið að þeim málum en þó kom fram að mjög mismunandi leiðir hafa 

verið farnar í þeim efnum og lagt hefur verið áherslu á ólíka kynningarráða 

eftir löndum. Sem dæmi má nefna var farið í auglýsingaherferð í Svíþjóð, 

söluhvatar voru aðalverkfærið í Finnlandi og markaðssetning á Internetinu í 

Noregi.  

Menningarmunur á milli landa er mjög stór áhrifaþáttur og þurfa fyrirtæki að 

vera búin að kynna sér vel menningu þess lands sem áætlað er að hefja störf í. 

Allt starf fyrirtækisins í landinu þarf að vera í samræmi við ríkjandi menningu, 

hvort sem það er hönnun vöru, þjónustu eða markaðsstarfs. Eins og fram kom í 

rannsókn Wang og Sun á viðhorfi neytenda til auglýsinga á Internetinu þá geta 

mjög margir þættir haft áhrif á neytendahegðun. Þar kom í ljós að þó þessar 

auglýsingar séu meira skoðaðar af almenningi í Rúmeníu en í Bandaríkjunum 

og viðhorf þeirra sé almennt jákvæðara til auglýsinganna þá versla Rúmenar 
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síður á Internetinu en Bandaríkjamenn. Skýrsluhöfundur telur þetta samræmast 

vel skilgreiningu GLOBE á menningu þar sem sameiginlegar upplifanir, hefðir 

og venjur hafa mikil áhrif á það hvernig augum einstaklingar líta mismunandi 

hluti og hvernig þeir hegða sér. Þessi munur er t.d. vel merkjanlegur í starfi 

66°Norður í Þýskalandi þar sem neytendur sækjast eftir miklum upplýsingum 

um vörurnar og notast er við vörulista á meðan í öðrum löndum sækja 

neytendur helst upplýsingar á Internetið. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum og fræðilegri umfjöllun eru því tillögur 

skýrsluhöfundar þær helstar að fyrirtæki vinni mikla og ítarlega forvinnu áður 

en tekin er ákvörðun um að fara á erlenda markaði. Huga þarf að því hvort 

framleiðslugeta fyrirtækisins sé næg til að hægt sé að sinna viðkomandi 

markaði vel og mæta eftirspurn neytenda. Einnig er mikilvægt að vanda vel til 

samninga og velja trausta og góða samstarfsaðila á þessum mörkuðum sem 

hafa þekkingu og innsýn í sinn heimamarkað. Meta þarf hvernig markaðsstarfi 

skal háttað til þess að styrkja sjálfsmynd vörumerkisins og ná til réttra 

markhópa en þar þarf t.d. að taka tillit til menningar hvers lands. Íslensk 

fyrirtæki geta, og hafa, náð góðum árangri erlendis en til þess þarf mikla 

vinnu, skipulag og samskiptafærni því flest íslensk vörumerki eru mjög smá í 

alþjóðlegu samhengi. Þess vegna er mikilvægt að þau skeri sig úr og vandi alla 

vinnu, hvort sem það er við framleiðslu eða markaðsstarf. 
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7 Niðurstöður 
Markmið þessarar rannsóknar var að kynnast alþjóðastarfi tveggja íslenskra 

fyrirtækja og hvernig því er háttað í samanburði við starf þeirra á 

heimamarkaði. Viðtöl voru tekin við starfsmenn fyrirtækjanna og svör þeirra 

greind með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar um sömu málefni. 

Í þessum kafla er leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

skýrsluhöfundur lagði upp með áður en rannsóknin var framkvæmd.  

Hvernig er markaðssetningu fyrirtækisins háttað á erlendum mörkuðum?  

Fyrirtækin tvö sem greind voru í rannsókninni eiga það sameiginlegt að taka 

ekki mikinn þátt í markaðssetningu erlendis og eru það erlendis 

samstarfsaðilar þeirra sem sjá að mestu um það. Yfirleitt er þó notast við 

einhvers konar blöndu af kynningarráðunum og hefur það reynst best til þess 

að ná til sem flestra neytenda. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í 

fræðunum því þegar markhópur er ekki mjög einsleitur er misjafnt hvers konar 

markaðssetning nær til meðlima hópsins og því þarf að blanda saman 

kynningarráðunum til að ná til sem flestra.  

Er sjálfsmynd vörumerkisins og markhópar þeir sömu á erlendum 

mörkuðum og á heimamarkaði? 

Í tilfellum þessara fyrirtækja er lögð áhersla á að byggja upp og viðhalda sömu 

sterku sjálfsmyndinni á erlendum mörkuðum og er til staðar á heimamarkaði. 

Þetta er mikilvægt því það byggir upp meiri trúverðugleika þegar sjálfsmyndin 

helst í hendur alls staðar.  

Markhópar beggja fyrirtækja eru mjög stórir og breiðir þar sem í báðum 

tilfellum er um að ræða vörur sem höfða til fólks af báðum kynjum og á öllum 

aldri. Lögð er því áhersla á að ná til sem flestra og á það bæði við um 

heimamarkað og erlenda markaði. 
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Hefur menningarmunur áhrif á markaðsstarf, samstarf og samskipti milli 

landa?  

Menningarmunur skiptir mjög miklu máli, bæði í markaðsstarfi og 

samskiptum og samræmast svör viðmælenda fræðunum að því leyti að 

mikilvægt er að fyrirtæki geri sér grein fyrir, og vinni í samræmi við, 

menningu þeirra landa sem þau starfa á. Í alþjóðastarfi er nauðsynlegt að vera 

sveigjanlegur og að geta aðlagað sig að mismunandi menningarheimum.  

Hver er helsti lærdómur fyrirtækjanna af alþjóðastarfi þeirra? 

Í rannsókninni kom í ljós að mesta lærdóminn af alþjóðastarfi telja 

viðmælendur vera mikilvægi góðs undirbúnings, skipulags, áætlanagerða og 

að undirbúa þurfi allt starf með mjög löngum fyrirvara. Einnig hafi þau lært 

hversu misjafnt það getur verið hvað virkar á milli markaða og að fyrirtæki 

þurfi ávallt að vera meðvituð um það. Alþjóðastarfið hefur líka sýnt þeim 

hversu smá vörumerki þeirra eru í alþjóðlegu samhengi og því sé mikil vinna 

fólgin í að ná árangri á alþjóðamörkuðum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar í heild sýna að samræmi er á milli þess sem 

viðmælendur telja mikilvægast þegar kemur að alþjóðavæðingu íslenskra 

fyrirtækja. En bæði þessi fyrirtæki hafa notið töluverðrar velgengni erlendis og 

skýrist það væntanlega af reynslu fyrirtækjanna og þeirri þekkingu sem þau 

hafa aflað sér í áranna rás.  
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9 Viðaukar 

9.1 Viðauki I – Spurningarlisti frá NOBANET 
Interview Guide on Internationalization of SMEs 
 
Person interviewed: 
Date of interview: 
Students doing the interview: 

 
A. Background - International experience 

 Please shortly describe your experience of SMEs internationalization – in 

what business sectors and countries have you worked? 

 What were the main responsibilities or positions that you had? 
 

B. Drivers and barriers to SMEs internationalization 

 How would you describe the willingness of Icelandic SMEs to go international 
in the business sector where your have worked? 

  In your view, what are the main reasons why SMEs want to go international? 

 And what are the main reasons why SMEs do not want to go international? 
 

C. Success factors and challenges 

 Can you mention some successful tools or strategies for SMEs 
internationalization within your business sector? 

 Can you also identify possible threats to doing successful international 
business? 

 How essential do you consider market research before going international?  

 In your opinion, what role does networking between companies play for 
successful internationalization? 

 
D. Business support functions 

 Have you experience of external support to SMEs internationalization (e.g. 
business consulting, finance, marketing etc)  
-If, yes what kind of help or advice have you experienced 

 What is your general view on external support functions - are they useful?  
-If yes, what kind of help do you regard most useful? 

 What is your view on support from governmental/public resources? 
 

E. Personal experience 

 When working with SMEs internationalization, what were the main learning 
experiences seen from your personal point of view?  

 What surprised you the most? 

 Would you do something differently if you were entering these markets 
today? 

 
 Are there other aspects of SMEs internationalization that you would like to 
mention, that we didn’t discuss and that you think are important? 
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9.2 Viðauki II - Spurningarlisti skýrsluhöfundar 
 

1. Hvernig er markaðssetning erlendis frábrugðin því sem gerist á 

heimamarkaði? 

2. Finnið þið fyrir miklum menningarmun bæði þegar kemur að vörunni 

sjálfri og í samskiptum við erlenda samstarfsaðila?  

3. Er markhópur og sjálfsmynd vörumerkisins erlendis eins og hér á Íslandi? 

4. Hvernig er aðgengi fyrirtækisins að fjölmiðlum erlendis? 

5. Hvernig er samkeppni háttað á þessum erlendu mörkuðum?  

6. Ísland hefur verið töluvert í umræðunni erlendis og er núna t.d. vinsæll 

áfangastaður ferðamanna, gagnast það fyrirtækinu á erlendum markaði? 
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9.3 Viðauki III – Umfjöllun um NOBANET 
NOBANET er samstarf háskóla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja á 

Norðurlöndunum og í Baltnesku löndunum. Þar starfa háskóladeildir, 

nemendur og fyrirtæki náið saman, bæði innan landanna og á milli þeirra, í 

gegnum námskeið og raunveruleg alþjóðleg verkefni innan fyrirtækja. 

Markmið þessa samstarfs eru að öðlast og miðla þekkingu á árangursríkri 

alþjóðavæðingu lítilla og meðalstórra fyrirtækja í þessum löndum, þróa nýtt 

fræðsluefni um alþjóðavæðingu slíkra fyrirtækja og innleiða raunveruleg 

verkefni tengd alþjóðavæðingu. Einnig er unnið að því að þróa námskrár 

háskóla þannig að þær taki mið af alþjóðavæðingu fyrirtækja, þróa líkan af 

sjálfbæru samstarfi milli háskólastofnana og fyrirtækja ásamt því að taka 

saman handbók um alþjóðavæðingu lítilla og meðalstórra fyrirtækja á 

Norðurlöndunum og í Baltnesku löndunum (NOBANET, e.d.). 


