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Útdráttur  
 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan fyrsta fyrirtækið sem sá um farþegaflutninga 

hér á landi var stofnað. Ferðamannastraumurinn til Íslands hefur aukist svo um munar 

síðustu ár og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Komufarþegar til landsins í gegnum 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar í desember 2016 voru 178.973 talsins en þar af voru 

erlendir ferðamenn 124.780. Komufarþegar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar árið 2016 

voru samtals 2.318.293, þar af erlendir ferðamenn 1.767.726.  

Þá voru skemmtiferðaskip til Reykjavíkur 2016 alls 114 með samtals 98.676 

fyrir utan áhöfn sem taldist vera 43.806 manns svo samtals voru það 142.482 

einstaklingar sem komu til landsins með þeim hætti. Í heildina voru það sem sagt  yfir 

1.910.000 manns sem höfðu viðdvöl á landinu okkar árið 2016. Þá eru ótaldir þeir 

farþegar sem komu með Norrænu til Seyðisfjarðar en meirihluti þeirra kemur á bílum 

sem nota á til ferðarinnar á Íslandi. Þá bætist við fjöldi millilandafluga í gegnum 

Reykjavíkurflugvöll en samtals voru 39.637 farþegar taldir þar árið 2016. Samanlagt 

má áætla að það hafi verið um 1.950.000.- erlendir farþegar sem höfðu viðdvöl á 

landinu árið 2016.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna grundvöll þess að stofna fyrirtæki í 

ferðaþjónusturekstri hér á landi. Ritgerðin er lögð fram sem viðskiptaáætlun og er 

ætlað að gefa innsýn í reksturinn og greiningu á umhverfi hans. Tilgangur 

viðskiptaáætlunarinnar er að varpa ljósi á hvort grundvöllur rekstrarins sé fyrir hendi. 

Fyrirtækið sem um ræðir ætlar að bjóða upp á ferðir fyrir litla hópa og einstaklinga 

sem koma erlendis frá til að upplifa Ísland á persónulegan og einstakan hátt. 

Fyrirtækið býður upp á ferðir á Snæfellsnes og í Borgarfjörð og leggur áherslu á að 

veita persónulega þjónustu. Samkvæmt skýrslu sem Íslandsbanki gaf út í mars 2017 

spá þeir að 2,3 milljónir ferðamanna muni heimsækja landið í ár og er það um 30 

prósent aukning frá því í fyrra. Það lítur því út fyrir að aukning ferðamanna til 

landsins haldi áfram og því er mjög áhugavert er að skoða hvort grundvöllur sé fyrir 

því að stofna fyrirtæki í ferðaþjónusturekstri sem myndi veita persónulega þjónustu. Í 

ritgerðinni er lögð fram fjárhagsáætlun þar sem birt eru tölulegar forsendur fyrir 

stofnun slíks fyrirtækis. 

Lykilorð: 

Ferðaþjónusta, akstur,  upplifun, þjónustugæði, umhverfið  



 

 

Abstract 
 

Much water has passed under the bridge since the first business that transported 

passengers was established. The flow of tourists to Iceland has increased drastically 

over the past few years. The total number of passengers arriving at Leif Eriksson’s 

Airport in Keflavík in December 2016 were 178.973 of which 124.780 were foreign 

tourists. For the entire year 2016 the total number of passengers arriving at Leif 

Eriksson’s Airport were 2.318.293 and of them were 1.767.726 foreign tourists. 

Additionally, there were a total of 114 cruise ships which docked in Reykjavík in 

2016. On these cruise ships, there were a total of 98.676 passengers and 43.806 crew 

members for a total of 142.482 people arriving to the country via cruise ship. When 

combined, this means a total of over 1.910.000 people that visited the country during 

2016. This number excludes visitors that arrived with Norræna via Seyðisfjörður as 

most of these passengers arrived via ferry and brought their own vehicle to use while 

in Iceland. There are also plenty of international flights that arrived at Reykjavík 

Airport which brought 39.637 passengers to Iceland in 2016. All this means that in 

2016 there were over 1.950.000 people that utilized the most popular travel methods 

to visit the country and could possible become potential customers of the country.  

The purpose of this business plan is to evaluate the feasibility and to determine 

if a basis exists for establishing a  specialised business in the tourism industry. 

The goal of the business plan is to shed light on whether there are grounds to 

do so. The company is contemplating offering tailor made trips for small groups or 

individuals that come from abroad to experience Iceland with a personal and unique 

touch.  

According to a report issued by Íslandsbanki in March 2017 the projected 

number of tourists in 2017 will reach 2, 3 million people. 

That would be an increase of over 30% from last year. It is projected that the 

number of tourists will continue to grow evenly over time. It is interesting to research 

and determine if there is a need for a business in tourism which would provides a 

personal and good quality.  Service which takes care of their customers from start to 

finish.  Chapter nine provides a financial plan which displays financial data sheding a 

light on the likelihood of a success of such a startup company. 

 

Key words: Tourism, Driving, Experience, Service, Environment 



 

 

Formáli 

 
Viðskiptaáætlun þessi er lögð fram til 14 ECTS eininga af BS-gráðu í viðskiptafræði 

frá Háskólanum á Bifröst. Verkefnið heitir „Könnun á grundvelli þess að stofna 

fyrirtæki í ferðaþjónusturekstri. Persónuleg nálgun að akstri ferðamanna innanlands“ 

og var unnin á tímabilinu desember 2016 til mars 2017. Tilgangur þessa verkefnis er 

að kanna grundvöll fyrir stofnun fyrirtækis í ferðaþjónusturekstri sem myndi bjóða 

upp á akstur fyrir erlenda ferðamenn á Snæfellsnes og í Borgarfjörð. 

 

Leiðbeinandi verkefnisins er Eðvald Möller, aðjúnkt við Háskóla Íslands, og vil ég 

þakka honum fyrir þá góðu leiðsögn sem hann hefur veitt mér við skrif á þessari BS-

ritgerð. Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum Guðjóni Þórðarsyni, börnunum 

mínum Óla Inga, Ástríði Þórey, Unni Töru og Heiðrúnu Hödd fyrir stuðninginn og 

alla þolinmæðina á námstímabilinu. Jónu Svandísi Þorvaldsdóttur vil ég þakka fyrir 

yfirlestur verkefnisins. Síðast en ekki síst þakka ég samnemendum mínum fyrir 

samfylgdina. Þetta hefur verið mikil áskorun og lærdómsríkur tími. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Efnisyfirlit 
 

   Útdráttur 

   Abstract 

   Formáli 

   Efnisyfirlit 

   Myndaskrá 

   Töfluskrá 

1 Inngangur .................................................................................................................... 1 

2 Rannsóknarspurning og aðferðarfræði ........................................................................ 3 

3 Kynning á fyrirtæki, þjónustu og framtíðarsýn........................................................... 5 

3.1 Fyrirtækið ................................................................................................................................. 5 

3.2 Kjarnastarfsemi ...................................................................................................................... 5 

3.3 Annað ........................................................................................................................................ 6 

3.4 Framtíðarsýn............................................................................................................................ 7 

3.5 Þjónusta skilgreind ............................................................................................................. 11 

3.5.1 Þjónustuloforð fyrirtækisins .................................................................................... 12 

3.5.2 Þjónustustjórnun ......................................................................................................... 13 

3.6 Rekstrarform......................................................................................................................... 14 

3.7 Markmið ................................................................................................................................ 14 

3.8 Fjármagn ................................................................................................................................ 15 

4 Fræðilegur kafli ......................................................................................................... 16 

4.1 Saga og þróun farþegaflutninga á Íslandi .................................................................... 16 

4.2 Fróðleiksmolar ................................................................................................................... 17 

5 Markaðssetning ......................................................................................................... 19 

5.1 Auglýsingar og kynningarmál ......................................................................................... 20 

5.1.1 Samfélagsmiðlar ......................................................................................................... 20 

5.1.2 Facebook ....................................................................................................................... 21 

5.1.3 Google AdWords ........................................................................................................ 22 

5.1.4 LinkedIn ........................................................................................................................ 22 

5.1.5 Twitter ............................................................................................................................ 22 

5.1.6 Instagram....................................................................................................................... 23 

5.1.7 Heimasíðan ................................................................................................................... 23 

5.2 Stefnumótun ......................................................................................................................... 24 

5.3 Stefna ...................................................................................................................................... 27 

5.4 Markaðs- og söluáætlun .................................................................................................... 27 

6 Markaðsgreining ....................................................................................................... 29 

6.1 PESTLE greining ................................................................................................................ 29 



 

 

6.1.1 Pólitísk umhverfi ........................................................................................................ 30 

6.1.2 Efnahagslegt umhverfi .............................................................................................. 30 

6.1.3 Félagslegt umhverfi ................................................................................................... 31 

6.1.4 Tæknilegt umhverfi .................................................................................................... 31 

6.1.5 Lagalegt umhverfi ...................................................................................................... 31 

6.1.6 Náttúrulegt umhverfi ................................................................................................. 31 

6.2 SVÓT greining ..................................................................................................................... 32 

6.2.1 Styrkleikar .................................................................................................................... 32 

6.2.2 Veikleikar ..................................................................................................................... 33 

6.2.3 Ógnanir .......................................................................................................................... 33 

6.2.4 Tækifæri ........................................................................................................................ 34 

6.3 Task greining ........................................................................................................................ 34 

6.3.1 Markaður ....................................................................................................................... 35 

6.3.2 Viðskiptavinir .............................................................................................................. 35 

6.3.3 Samkeppnisumhverfið .............................................................................................. 36 

6.3.4 Dreifileiðir .................................................................................................................... 38 

6.3.5 Birgjar ............................................................................................................................ 38 

6.3.6 Almenningur ................................................................................................................ 38 

6.4 Fimm krafta líkan Porters ................................................................................................. 38 

6.5 Áhættuþættir ......................................................................................................................... 41 

7 Framkvæmdaáætlun .................................................................................................. 42 

8 Fjárhagsáætlun .......................................................................................................... 43 

8.1 Forsendur ............................................................................................................................... 43 

8.2 Rekstraráætlun ..................................................................................................................... 43 

8.3 Efnahagur .............................................................................................................................. 43 

8.4 Rekstrarreikningur .............................................................................................................. 43 

8.5 Efnahagsreikningur ............................................................................................................ 45 

8.6 Sjóðstreymi ........................................................................................................................... 45 

8.7 Útgönguleið .......................................................................................................................... 46 

9 Niðurstöður og lokaorð ............................................................................................. 47 

10 Heimildaskrá ........................................................................................................... 48 

Viðauki ......................................................................................................................... 50 

1.1 Rekstur og sjóðstreymi ...................................................................................................... 50 

1.2 Núllpunktagreining .......................................................................................................... 51 

1.3 Bíll og bílasamningur ........................................................................................................ 51 

1.4 Verkáætlun ............................................................................................................................ 52 

1 5 Þjónustusamningur bíls ..................................................................................................... 53 



 

 

 

Myndaskrá 
 

Mynd 1: Ferli rannsóknar. (Kotler og Keller, 2009). ..................................................... 3 
Mynd 2: Mercedes Benz Sprinter .................................................................................. 5 

Mynd 3: Akstursleið Snæfellsnes t.v. og akstursleið Borgarfjörður t.h. ........................ 6 
Mynd 4: Þórður Þ.Þórðarson við fyrsta vörubíl sinn ................................................... 18 
Mynd 5: Þórður Þ.Þórðarson og Sigríður Guðmundsdóttir við fyrstu rútuna.............. 18 
Mynd 6: Viðskiptalíkan Canvas................................................................................... 25 
Mynd 7: Virðiskeðja þjónustu ..................................................................................... 27 

Mynd 8: Markaðsþríhyrningur þjónustu ...................................................................... 28 
Mynd 9: PESTLE greining .......................................................................................... 29 
Mynd 10: SVÓT greining ............................................................................................ 32 

Mynd 11: Task greining ............................................................................................... 35 
Mynd 12: Fimm krafta samkeppnislíkan Porters ......................................................... 39 
Mynd 13: Mynd af hluta úr rekstrarreikningi .............................................................. 44 
Mynd 14: Mynd af hluta úr sjóðstreymi ...................................................................... 45 

 

 

Töfluskrá 
Tafla 1: Árangursmælingar á samfélagsmiðlum .......................................................... 21 
Tafla 2: Uppsafnaður afgangur miða við 68% nýtingu á bílnum ................................ 37 



 

 



 

1 
 

1 Inngangur 
 

Þar sem straumur ferðamanna til landsins hefur aukist gífurlega á síðustu árum 

skapast ýmis atvinnutækifæri. Hægt er að sjá fyrir sér fjölbreytta möguleika á rekstri í 

ferðaþjónustu, en viðskiptahugmyndin sem hér er sett fram er einföld. Hún felur í sér 

akstur ferðalanga um Ísland þar sem erlendum ferðamönnum er sýnt landið okkar sem 

hefur upp á að bjóða stórbrotna náttúru og áhugaverða viðkomustaði.  

Markmiðið með ritgerð þessari er að kanna grundvöll þess að stofna fyrirtæki í 

ferðaþjónusturekstri sem gerir út á persónulega nálgun að akstri ferðamanna 

innanlands. 

Höfundur telur að ferðaþjónustan bjóði uppá frábær tækifæri ef vel er að verki 

staðið. Ritgerðin er því viðskiptaáætlun sem unnin er í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

hvort forsendur fyrir slíkum rekstri séu fyrir hendi. Í viðskiptaáætluninni eru skoðaðar 

helstu upplýsingar tengdar rekstrinum svo hægt sé að gera sér grein fyrir því hvers er 

að vænta þegar slíkt fyrirtæki í ferðaþjónusturekstri er stofnað. Viðskiptaáætlunina 

væri einnig hægt að nýta sem verkfæri í daglegum rekstri. Til staðar eru öll réttindi er 

varða þau farartæki sem áætlað er að nota hjá fyrirtækinu í þeim rekstri sem um ræðir. 

Jafnframt hafa stofnendur fyrirtækisins þann eiginleika að geta miðlað þekkingu á 

landi og þjóð á meðan á ferðalaginu stendur þar sem þekking á þessu landsvæði er til 

staðar hjá þeim.  

Rannsóknarefni þessa verkefnis er því að kanna grundvöll þess að stofna 

fyrirtæki í ferðaþjónusturekstri sem hefur það að aðalmarkmiði að bjóða upp á 

dagsferðir, annars vegar á Snæfellsnesið og hins vegar í Borgarfjörð. 

Til að leita svara við þessari rannsóknarspurningu verður sett upp 

viðskiptaáætlun, fjallað um þjónustu slíks fyrirtækis og þjónustugæði þess. 

Ritgerðin er sett upp þannig að í kafla tvö er fjallað um 

rannsóknarspurninguna og aðferðarfræði 

 Í kafla þrjú er fjallað um hið óstofnaða fyrirtæki og skoðuð hugmyndin 

um kjarnastarfsemi þess. Einnig er fjallað um þjónustuna og hún skilgreind 

ásamt þjónustumarkmiðum fyrirtækisins og þjónustustjórnun þar sem mikil 

árhersla verður lögð á góða þjónustu hjá fyrirtækinu. Langtímamarkmið, 

framtíðarsýn, rekstrarform, markmið og fjármögnun eru einnig 

umfjöllunaratriði kafla þrjú.  
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 Í kafla fjögur er fræðilegur kafli um sögu og þróun farþegaflutninga á 

Íslandi. 

 Í kafla fimm er fjallað um markaðssetningu, auglýsingar og 

kynningarmál og helstu samfélagsmiðla sem stefnt er að nota við 

markaðssetningu. Stefnumótun fyrirtækisins og stefnu ásamt markaðs- og 

söluáætlun er einnig að finna í kafla fimm. 

 Í kafla sex er fjallað um markaðsgreiningu og framkvæmdar þrjár 

greiningar: PESTLE greining, SVÓT greining og Task greining. Einnig er 

beitt fimm krafta líkani Porters til að skilja betur það starfsumhverfi sem 

fyrirtækið starfar í og áhættuþáttum við stofnun fyrirtækisins. 

 Í kafla sjö er fjallað um framkvæmdaáætlun  

 Í kafla átta er fjallað um fjárhagsáætlun, forsendur, ásamt rekstrar- og 

efnahagsreikning og sjóðstreymi.   

 Í kafla níu eru svo settar fram helstu niðurstöður og lokaorð. 
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2 Rannsóknarspurning og aðferðarfræði 
 

Til að skilgreina aðferðarfræðina sem notast er við í gerð þessarar ritgerðar þá verður 

stuðst við fimm þrepa líkan Kotler og Keller  sem sjá má á mynd 1. 

(Kotler P. &., 2009) 

 

 
Mynd 1: Ferli rannsóknar. (Kotler og Keller, 2009). 

Upphaflega var efnið skilgreint. Þá hófst öflun ýmissa gagna sem voru 

gagnleg fyrir áframhaldið. Gögn voru fengin úr ýmsum áttum, með símtölum, það er 

að segja munnlegar heimildir, af Internetinu og úr skólabókunum. Upplýsinga var 

leitað hjá fjármögnunarfyrirtækjum um fjármögnunarleiðir, og hjá tryggingarfélögum 

varðandi tryggingar. Nokkrum samkeppnisaðilum voru sendar fyrirspurnir sem ekki 

verða birtar til að gæta trúnaðar en þetta voru megindleg gögn sem aflað var með 

lokuðum spurningum. Við úrvinnslu þessa alls var notast við aðferðir í 

fjármálafræðum til að fá niðurstöður í útreikninga og í áætlun á skýrslunni.  

Þegar gerð er viðskiptaáætlun þá er tekið á mörgum þáttum viðskiptafræðinnar 

og leitast var við að nýta sem flest verkfæri  við þessa áætlun.  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna grundvöll þess að stofna fyrirtæki í 

ferðaþjónusturekstri sem mætti reka einn til tvo starfsmenn til að byrja með. 

Kortleggja þarf tekjur og kostnað og fá þá skýra innsýn í hvort þessi hugmynd myndi 

borga sig. Rannsóknarspurningin er: Könnun á grundvelli þess að stofna fyrirtæki í 

ferðaþjónusturekstri með persónulegri nálgun að akstri ferðamanna.  Kjarnastarfsemin 

yrði að bjóða upp á dagsferðir annars vegar á Snæfellsnesið og hins vegar í 

Borgarfjörð. 

Kannað verður hvort grundvöllur sé fyrir því að stofna fyrirtæki í ferðþjónustu 

á Íslandi sem býður upp á ferðir fyrir litla hópa og eða einstaklinga sem koma erlendis 

frá til að upplifa Ísland á persónulegan og einstakan hátt. 

Erfitt er að afla sér heildstæðra upplýsinga á einum stað er varðar stofnun á 

fyrirtæki sem þessu. Óstofnað fyrirtæki er hugmynd höfundar hvað varðar helstu 

útfærslu atriði og myndi fyrirtækið verða framtíðarstarf hans. Afkoma höfundar 

myndi því byggjast á þessu fyrirtæki og svo yrði möguleiki á að ráða inn bílstjóra til 

að sinna keyrslu á móti höfundi. Gífurlega mikil fjölgun hefur verið undanfarin ár á 
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ferðamönnum til Íslands og samkvæmt því sem spáð er mun sú fjölgun halda áfram 

en þær spár hafa blásið lífi í hugmynd höfundar um innkomu á markaðinn. 
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3 Kynning á fyrirtæki, þjónustu og framtíðarsýn  
 

3.1 Fyrirtækið 
 

Great Iceland er óstofnað fyrirtæki en hugmyndin um kjarnastarfsemi þess er að það 

sérhæfi sig í akstri með með erlenda farþega á Snæfellsnes og í Borgarfjörð. 

Uppbygging fyrirtækisins myndi því felast fyrst og fremst á þeim ferðum. Farartækið 

sem er hugsað til starfseminnar er nýr sextán manna bíl af gerðinni Mercedes Benz 

Sprinter og er hann fjórhjóladrifinn sjá mynd 2. 

 

Mynd 2: Mercedes Benz Sprinter 

Markhópur fyrirtækisins eru erlendir ferðamenn sem heimsækja Ísland og kjósa að 

ferðast um landið á sínum forsendum er varðar áningarstaði og fyrirkomulag ferða. 

Fyrirtækið mun leggja metnað í að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. Fjallað 

verður nánar um markhóp rekstrarins í kafla 5.2.um stefnumótun.  

 

3.2 Kjarnastarfsemi  
 

Dagsferðir fyrirtækisins á Snæfellsnesi verða fjölbreyttar. Meðal annars er boðið upp 

á að fara á hestaleigu og skella sér í útreiðatúr í Löngufjöru, fara á Snæfellsjökul á 

vélsleða, skoða Arnarstapa og Hellnar eða fjörur og víkur á utanverðu Snæfellsnesi. 

Hægt verður að skoða söfn á nesinu eða fara í hvalaskoðun í Ólafsvík. Þá verður í 

boði að skoða Bjarnarhöfn á norðanverðu nesinu. Stykkishólmur býður upp á ýmsa 

möguleika eins og útsýnissiglingu þar sem sjávarlífið er skoðað og spáð í umhverfi og 

náttúru. Þá er hægt að sigla með Baldri og heimsækja Flatey. 

Ferðir í nágrenni Borgarfjarðar geta meðal annars falið í sér að keyra inn 

Hvalfjörð og sýna farþegum gömlu hvalstöðina, keyra svo yfir í Svínadal og þaðan 
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yfir Dragháls inn í Skorradal. Hægt er að fá að skoða gömlu Andarkílsvirkjun. Því 

næst er hægt að fara Hestháls inn í Borgarfjarðardalina og þaðan að Deildartungu. 

Hægt er að skoða Reykholt, nýju og gömlu kirkjuna og einnig Snorralaug. Þaðan væri 

farið að Hraunfossum og Barnafossum. Möguleiki er á að keyra í Húsafell, skoða 

íshellinn í Langjökli og hraunhellinn Víðgelmi í Hallmundarhrauni. Í bakaleið væri 

svo farið um Þverárhlíð út Borgarfjörð. Hægt er að heimsækja Glanna og Grábrók við 

Bifröst í Borgarfirði. Síðan er keyrt út Borgarfjörð í gegnum Borgarnes og sem leið 

liggur til Reykjavíkur í gegnum Hvalfjarðargöng. Mynd 3 sýnir akstursleiðir 

dagsferða. 

 

 

 
Mynd 3: Akstursleið Snæfellsnes t.v. og akstursleið Borgarfjörður t.h. 

 

3.3 Annað 
 

Markmið fyrirtækisins er að bjóða upp á persónulegri nálgun í slíkum ökuferðum og 

aðlaga ferðirnar þannig að þær henti hverjum og einum hóp. Mikilvægt er að vera 

samkeppnishæfur en tryggja um leið að viðskiptavinir hljóti bestu þjónustu sem völ er 

á.  

Rekstraraðilar í hinu óstofnaða fyrirtæki Great Iceland munu leggja áherslu á 

að skapa góða þjónustu og sinna þörfum viðskiptavinarins af umhyggju og eldmóð, 

hafa frumkvæði og vera sífellt vakandi í hvikulum heimi ferðaþjónustunnar. Þeir eru 

jafnframt tilbúnir til að takast á við breytingar og nýjar áskoranir til að sinna 
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viðskiptavinunum alltaf sem allra best. Þeir vilja viðhalda þjónustugæðum sem skila 

sér með ánægðum viðskiptavinum og gæta þess að fyrirtækið vaxi og dafni og 

virðistilboð fyrirtækisins sé alltaf haft að leiðarljósi. Gert er ráð fyrir 20% 

tekjuaukningu á milli ára fyrstu tvö árin (sjá nánar í rekstrareikningi í kafla 8.4).  

 

3.4 Framtíðarsýn 
 

Framtíðarsýn fyrirtækisins Great Iceland er að bjóða upp á aukið framboð ferða fyrir 

utan þær dagsferðir sem lagt er upp með. Ef vel gengur má skipuleggja ferðir hvert á 

land sem er, allt eftir því hvað hver og einn viðskiptavinur eða markhópur óskar eftir. 

Hér að aftan má finna hugmyndir að ferðum á mismunandi landsvæðum sem gætu í 

framtíðinni verið möguleikar fyrir ferðamenn sem vilja persónulegan akstur frá Great 

Iceland og ferðast með fararstjóra sem er vel kunnugur landi og þjóð. Hér er gert ráð 

fyrir að fyrirtækið verði leiðbeinandi með ferðatilhögun, gistingu og áningastaði á 

meðan á ferðinni stendur.  

 

Reykjavík og nágrenni: Hægt væri að bjóða upp á fjölbreyttar ferðir frá 

höfuðborgarsvæðinu. Í boði væru til dæmis dagsferðir frá Reykjavík þar sem hægt 

væri að velja um staði eins og Borgarfjörð, Kaldadal, Húsafell og Langjökul, 

Snæfellsnes, Landmannalaugar, Fjallabaksleið, Reykjanes, Suðurströnd, Gullna 

hringinn eða norðurljósaferð að kvöldlagi yfir vetrartímann. Einnig væru í boði einnar 

til fjögurra nátta ferðir, lengra út fyrir höfuðborgina en þá væri farið á einhver þeirra 

svæða sem nú verður fjallað um. 

 

Norður- og Norðausturland: Ferð á Norður- og norðausturland er hugsuð sem 

nokkurra nátta ferð. Þá er keyrt sem leið liggur í gegnum Borgarfjörðinn yfir 

Holtavörðuheiði og inn í Húnavatnssýslu og möguleiki væri að hafa viðkomu á 

Selasetrinu á Hvammstanga. Keyrt er áfram á Blönduós yfir Þverárfjall til 

Sauðárkróks þar sem komið verður við í Grettislaug og sú saga sögð sem henni 

tengist. Þá verður gestastofa sútarans heimsótt en um er að ræða einu 

sútunarverksmiðjuna í Evrópu sem vinnur leður úr fiskroði. Hægt er að fá 

skoðunarferð um verksmiðjuna til að fá að sjá hvernig sú vinna gengur fyrir sig. 

Fiskleður þetta hefur vakið athygli víða um heim og hafa margir frægir hönnuðir 

heillast af þessu hráefni. Frá Sauðárkróki er keyrt út á Hofsós, farið í sundlaugina þar 
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en hún er stödd í landslagi sem býður upp á stórbrotið útsýni yfir Skagafjörð þar sem 

Málmey og Drangey blasa meðal annars við. Keyrt er út Skagafjörð að austanverðu 

gegnum Fljót, Strákagöng farin og inn á Siglufjörð þar sem hægt er að skoða 

síldarminjasafnið meðal annars og njóta veitinga í fögru umhverfi. Þá er keyrt í 

gegnum Héðinsfjarðargöng inn á Ólafsfjörð, gegnum Múlagöng inn á Dalvík þar er 

hægt að fara á sjóstöng og hvalaskoðun. Því næst er keyrt sem leið liggur inn á 

Akureyri og þar er hægt að gista og njóta alls þess er Akureyri býður upp á þegar 

kemur að menningu og mat. Frá Akureyri er haldið austur um Eyjafjörð með viðkomu 

í Laufási þar sem safnið á Laufási er skoðað. Ekið er sem leið liggur í gegnum 

Ljósavatnsskarð og Goðafoss skoðaður á leiðinni til Mývatns þar sem hægt er að njóta 

Dimmuborga og einnig jarðbaðanna á Mývatni. Krafla og Námuskarð skoðað og 

möguleiki er á gistingu þar eða inni á Húsavík áður en haldið er í Ásbyrgi, 

Hljóðakletta og Dettifoss. Þessir staðir eru stórbrotnir svo ferðamenn þurfa góðan 

tíma til að njóta alls þessa. Þá er einnig í boði hvalaskoðun á Húsavík sem er af 

mögum talin ein sú flottasta og besta sem Ísland hefur upp á að bjóða með stórhvölum 

sem stökkva og velta sér á Skjálfandaflóa. Möguleiki er að keyra inn að 

Herðubreiðarlindum og þaðan til baka á Mývatn. Síðan sem leið liggur inn á Akureyri 

og Öxnadalur og Öxnadalsheiði keyrð tilbaka inn í Skagafjörð, farið um Varmárhlíð 

og Vatnsskarð yfir í Húnavatnssýslu og sem leið liggur til Reykjavíkur með óvæntum 

stoppum eftir aðstæðum á leiðinni.  

 

Suðurfirðir Vestfjarða: Í ferð á sunnanverða Vestfirði er hægt að keyra í 

Stykkishólm taka þar ferjuna Baldur yfir Breiðafjörð og sigla til Brjánslækjar á 

Breiðafirði. Hægt er að skoða sunnanverða Vestfirði, eins og til dæmis Látrabjarg, 

fara niður á Rauðasand og skoða safnið á Hnjóti í Örlygshöfn. Þá er möguleiki að 

koma við á Patreksfirði og gista þar á nýju hóteli eða nýta aðra gistimöguleika. Þar er 

nýleg sundlaug sem vert er að prófa en frá henni er ólýsanlegt útsýni. Þegar setið er í 

heitu pottunum birtist fjallsýn og fegurð fólki sem þangað kemur. Þetta er alveg 

einstök upplifun fyrir ferðamenn og eitthvað sem ekki margir gera sér grein fyrir 

nema þeir sem vel þekkja til. Hægt er að keyra Mikladal til Tálknafjarðar og skoða 

minjar gömlu hvalstöðvarinnar á innanverðri eyrinni þar sem hvalstöðin var starfrækt 

til 1939. Einnig má þar sjá minjar bryggjunnar fram af Eyraroddanum. Í Tálknafirði er 

fiskeldi og Pollurinn við norðanverðan fjörðinn sem er lítil náttúrulaug, mikið notuð 

af heimamönnum. Þá má keyra yfir Hálfdán og koma á Bíldudal sem er lítið 
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sjávarpláss og gamall verslunarstaður með langa og merka sögu. Þar er einnig 

áhugavert tónlistarsafn Jóns Kr. Ólafssonar undir heitinu Melódíuminningar staðsett 

og vert að skoða. Á þessum tímapunkti er hægt að keyra til baka landleiðina og virða 

fyrir sér náttúru landsins á akstursleiðinni frá Bíldudal til Reykjavíkur þar sem 

Barðaströndin er keyrð og sem leið liggur um Dali og gegnum Borgarfjörð. 

 

Vestfirðir í heild: Ferð á norðanverða Vestfirði með gistingu. Hægt væri að skeyta 

þessari ferð við ferðina á sunnanverða firðina og þá er hægt að keyra Arnarfjörð og 

inn í Trostansfjörð með viðkomu við fossinn Dynjanda sem er mjög vinsæll 

viðkomustaður bæði fyrir innlenda sem og erlenda ferðamenn. Fossinn Dynjandi er 

eitt helsta kennileiti Vestfjarða. Þá myndi leiðin liggja í Mjólkárvirkjun og síðan sem 

leið liggur að safni Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri við Dýrafjörð. Þaðan er farið yfir 

Hrafnseyrarheiði er liggur á milli Arnarfjarðar og Þingeyrar. Sú heiði er í dag aðeins 

opin fjóra mánuði á ári og opnunin fer að sjálfsögðu eftir veðri. Til stendur að gera 

jarðgöng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar sem mun verða til þess að ekki þarf að 

keyra yfir Hrafnseyrarheiði. Þá yrði að veruleika draumurinn um heilsársveg milli 

Ísafjarðar og Patreksfjarðar. Keyrt yrði frá safninu á Hrafnseyri á Flateyri við 

Önundarfjörð í gegnum Þingeyri. Á Flateyri væri hægt að sýna snjóflóðavarnargarða 

og minnismerki þeirra er fórust í snjóflóðinu 1995. Þá myndi leið liggja í 

Vestfjarðargöng sem tengja Ísafjörð og Önundarfjörð saman ásamt reyndar tengingu 

við Suðureyri.  

Farið væri á Ísafjörð með gistingu í huga og, kaupstaðurinn og nágrenni hans 

kannaður. Komið við í Bolungarvík sem býður upp á endurgerða sjóbúð á 

Sjóminjasafninu Ósvör sem liggur utan í vestanverðri Óshlíðinni. Sjóbúð er verbúð 

sjómanna frá fyrri tíma. Einnig yrði reynt að fara á Bolafjall en þaðan er hægt að njóta 

stórbrotins útsýnis ef veður leyfir.  

Einnig er Skálavík ekki þar langt undan en það er hægt að skoða byggð fyrri 

tíma. Á Ísafirði er að finna ýmsa veitingastaði en þar á meðal er Tjöruhúsið sem er 

mjög sérstakur veitingastaður staðsettur á safnasvæðinu á Ísafirði og býður upp á 

frábæra fiskrétti í mjög svo framandi og gömlu húsnæði. Gamla bakaríið á Ísafirði er 

einnig rómað fyrir sínar kræsingar með kaffinu sem vert er að benda fólki á. Í 

bakaleiðinni til Reykjavíkur er keyrt inn Djúpið sem er stórbrotið og fallegt og víða 

hægt að staldra við og taka myndir á leiðinni.  
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Kjörið er að stoppa á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp og jafnvel fara í 

steinhlaðin sjóböð sem þar eru í boði ásamt að fá sér léttar veitingar. Síðan er keyrt 

sem leið liggur til Reykjavíkur yfir Steingrímsfjarðarheiði og Þröskulda í gegnum 

Dalina yfir Bröttubrekku og niður í Borgarfjörð og stoppa við Grábrók og Glanna til 

að leyfa fólki að taka myndir. 

 

Suður og Suðausturland: Möguleiki er að fara í ferð með gistingu eina nótt þar sem 

hægt er að keyra suður- og suðausturströnd landsins sem geymir fjölda áhugaverðra 

viðkomustaða eins og í þjóðgarðinum í Skaftafelli,við Jökulárlón, Dyrhólaey og í 

Reynisfjöru svo og hjá Skógarfossi og Seljalandsfossi sem eru áhugaverðir staðir á 

Suður- og Suðausturlandi.  

 

Sérstakar hálendisferðir: Einnig yrðu í boði hálendisferðir á meðan sumaropnanir 

eru í gangi eins og til dæmis ferð um Fjallabaksleið með viðkomu og gistingu í Laka. 

Þá væri suðurströndin tekin í heimleiðinni með viðkomu í Reynisfjöru, Dyrhólaey, 

Sólheimajökli, Skógasafni og Skógafossi, Seljalandsfossi og þaðan ekið til 

Reykjavíkur. Einnig væri hægt að fara um hálendið, keyra Sprengisandsleið norður í 

Mývatn, gista þar og taka Herðubreið og Herðubreiðarlindir, Dettifoss, Hljóðakletta 

og Ásbyrgi. Gista á Akureyri og keyra Kjöl til baka, koma við á Gullfossi, Geysi og 

Þingvöllum.   

 

Enn einn valmöguleikinn sem væri hægt að bjóða upp á er að fara frá Reykjavík að 

Jökulsárlóni með viðkomu í Laka. Þaðan væri farið sem leið liggur um Suðurland, 

Seljalandsfoss, Skógarfoss og Skógarsafn skoðað. Dyrhólaey og Reynisfjara skoðuð. 

Keyrt upp í Laka sem er mikið náttúruundur með stórbrotna fegurð og því mjög 

áhugaverður viðkomustaður. Hægt er að keyra þaðan að Kirkjubæjarklaustri með 

gistingu í huga eða gista á Hótel Laka. Þaðan er keyrt austur með viðkomu í 

Skaftafelli sem býður upp á sögu Vatnajökulsþjóðgarðs en svo er farið að Jökulsárlóni 

þar sem mögulegt er að fara í bátsferðir út á lónið. Þaðan er keyrt sem leið liggur til 

baka til Reykjavíkur með ýmsum möguleikum á leiðinni. 

 

Áhugavert væri að kynna í leiðinni fyrir viðskiptavininum íslenska hönnun og 

íslenskan mat þar sem því verður við komið. Farið yrði bæði á þá staði sem fyrirtækið 

leggur til og eins þá sem neytandinn eða viðskiptavinurinn óskar eftir. Mikilvægt er 
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að mæta þörfum þeirra sem vilja persónulegri þjónustu í smærri einingum svo 

viðskiptavinurinn megi fá sem mest út úr ferð sinni. Þó hið óstofnaða fyrirtæki sem 

hér er fjallað um sjái fyrir sér að geta ferðast með viðskiptavini vítt og breitt um 

landið í framtíðinni verður í þessari áætlun byrjað smátt og horft til dagsferða, 

sérstaklega á Snæfellsnesið og í Borgarfjörð.  

 

3.5 Þjónusta skilgreind 
 

Þegar kemur að því að skilgreina hugtakið þjónusta hafa fræðimenn verið sammála 

um að þar sé á ferð viss lýsing á ferli sem er óáþreifanlegt og verður til á milli þess 

aðila sem kaupir þjónustuna og þess sem selur hana eða veitir (Fitzimmons, 2011). 

 Þjónusta er orðinn mjög mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja og á það bæði 

við um fyrirtæki sem gera út á það að selja þjónustu, það er að segja hið 

óáþreifanlega, hin hefðbundnu þjónustufyrirtæki og einnig fyrirtæki sem selja 

áþreifanlega vöru. Fyrirtækin eru í auknum mæli að gera ráð fyrir innleiðingu á 

þjónustu í stefnu sinni, það er að segja þjónustustefnu og hanna þjónustuloforð en 

þjónustumarkmið Great Iceland verða sett fram í kafla 3.5.1 hér að aftan. Þjónustan er 

mjög mismunandi á milli fyrirtækja og leggja sífellt fleiri stjórnendur því mikla 

áherslu á að gæði þjónustar sé eins og best verður á kosið með það í huga að hún sé 

samkeppnishæf og fyrirtækið geti auglýst það sér til góða í samkeppni  

(Margrét Reynisdóttir, 2006).  

 Hið óstofnaða fyrirtæki Great Iceland leggur mikla áherslu á gæði 

þjónustunnar og gerir sér grein fyrir því að sú vara sem fyrirtækið ætlar að selja og 

vera góð í að veita er vissulega óáþreifanleg vara. Það mun þó vonandi skila 

fyrirtækinu fleiri viðskiptavinum sem sækjast eftir þjónustu í hágæðaflokki á sama 

tíma og þeir njóta þess að skoða náttúruna og það sem landið hefur upp á að bjóða. 

Fyrirtækið Great Iceland mun leggja mikla áherslu á að staðið sé við það sem er boðið 

er upphaflega, að vera stundvís þannig að viðskiptavinir séu ánægðir og upplifi 

virðistilboð fyrirtækisins. Erfitt getur reynst að leiðrétta slæma upplifun 

viðskiptavinar og getur það kostað fyrirtækið neikvæða umfjöllun. Það er ekki 

endilega hægt að búast við eins upplifun hjá tveimur aðilum sem fá þó sömu 

þjónustuna heldur byggist upplifun viðskiptavinanna á kröfum þeirra til þjónustunnar 

og aðstæðum þegar að þjónustan er veitt. Þá er um að gera að hafa starfsmenn sem 

hafa hæfni og burði til að mæta ólíkum kröfum viðskiptavinanna og geta þar með náð 



 

12 
 

bestum árangri og sem mestum gæðum í þjónustunni. Umhverfið sem þjónustan er 

veitt í skiptir líka máli og gera má ráð fyrir að bæði viðmót ökumanns og ástand 

bílsins sem er notaður til ferðarinnar hafi áhrif á mæti vissulega væntingum 

viðskiptavina. Óhætt er að segja að óhjákvæmlega fresti viðskiptavinur ekki neyslu 

þjónustu því hann kemst ekki hjá því að neyta hennar. (Fitzimmons, 2011).  

 

3.5.1 Þjónustuloforð fyrirtækisins  

 

Þjónustuloforð fyrirtækisins flokkast undir vænta þjónustu sem viðskiptavinurinn 

byggir á persónulegu mati og útreikningum sínum meðal annars út frá beinum og 

óbeinum þjónustuloforðum fyrirtækisins, orðspori og fyrri reynslu. Þjónustuloforðin 

eru eftirfarandi: 

 

 Að taka vel á móti viðskiptavinum og vera vel upplýst um væntingar þeirra til 

ferðarinnar 

 Að sú gisting og veitingastaðir sem mælt hefur verið með af hálfu 

fyrirtækisins standist væntingar  

 Að viðskiptavinir upplifi að ferðin sem farin er með fyrirtækinu fari fram úr 

öllum væntingum  

 Að vera alltaf jákvæð og kurteis í öllu viðmóti við viðskiptavin. 

 Að bjóða aðeins upp á þjónustu sem er fagleg, vera snyrtileg og trúverðug í 

öllu hátterni, bæði varðandi sjálfan sig, farartækið og landið. 

 Að vera alltaf með það í huga að vörumerkið sem þú ert að selja standi undir 

væntingum 

 Að vera meðvitaður um að viðskiptavinir vilji fræðast um það sem ber fyrir 

augun hverju sinni í ferðinni og að fræðsla sé viss kaupauki í viðskiptunum.  

 Að viðskiptavinir hafi upplifað einstaka ferð þegar að leiðarlokum kemur  

 Að virða trúnað sýna hugulsemi og einnig virðingu og vinsemd. 

(Wilson, Gremler, Bitner, & Zeithami, 2009) 
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3.5.2 Þjónustustjórnun  

 

Stórt áhersluatriði í að viðhalda þjónustugæðum og styðja við þjónustu sem ætti að 

skila sér í ávinningi fyrir bæði fyrirtækið og viðskiptavinina er að hafa þjónustuna 

skilgreinda eins og hefur verið gert í kafla 3.5 og að fylgt sé eftir stefnu fyrirtækisins í 

þeim málum. Það þarf að kynna vel fyrir þeim starfsmönnum sem koma að 

fyrirtækinu til hvers er ætlast af þeim svo þeir viti hvaða þjónustu fyrirtækið er að 

veita og selja til viðskiptavinarins og hvaða hugmyndum fyrirtækið vill standa fyrir. 

Að auki þarf þessi skilgreining og stefna að passa við aðstæður, áherslur og markmið 

fyrirtækisins sem skapar sér vissa ímynd ef þeim er framfylgt. Nauðsynlegt er að vita 

hvaða kröfur og óskir viðskiptavinurinn hefur og vera meðvitaður um hvernig hann 

upplifir þjónustuna frá fyrirtækinu. Til að það sé skýrt innan fyrirtækisins hver 

þjónustustefnan er, það er að segja hvaða áherslur og hvaða þjónustustig fyrirtækið 

vill bjóða upp á, þá er mikið atriði að hún sé kynnt öllum þeim sem starfa við 

fyrirtækið. Það þarf að vera ljóst hvar áherslurnar liggja, hvert þjónustustigið er, 

hvernig á að framkvæma þá þjónustu sem boðið er upp á og einnig hvers 

viðskiptavinir mega vænta þegar kemur að þjónustu frá fyrirtækinu. Þá má ekki 

gleyma því að þó mikil árhersla sé lögð á að veita góða þjónustu hjá Great Iceland þá 

getur alltaf komið upp þjónustugap og kvartanir geta borist frá viðskiptavinum. Í 

slíkum aðstæðum þarf að vera skýrt hver tekur á þeim innan fyrirtækisins og 

meðhöndlar þær. Mikilvægt er að vera skipulagður í þróun þjónustunnar og stefnu 

hennar (Fitzimmons, 2011). 

 Til er þjónustukerfi sem heitir PDCA (Plan, Do, Check, Act) og skiptist í fjóra 

flokka: P (plan) Skipulagningu, D (do) framkvæmd, C (check) athugun, og A (act) 

fylgja eftir, en þeir þættir er varða gerð viðskiptaáætlunar Great Iceland eru á þessum 

tímapunkti hvað helst skipulag og framkvæmd (Fitzimmons, 2011).  

Skipulagning er að meta markaðinn og átta sig á hverjar þarfirnar til þjónustu eru og 

hvernig eigi að framkvæma hana.  

Framkvæmd snýst í grunninn um að til að selja þjónustu en þá þarf fyrirtæki að búa yfir 

getu til að veita hana sem best til viðskiptavinarins eftir hans óskum og væntingum.  

Athugun byggist á því að hafa eftirfylgni með starfseminni. Ágæt aðferð við eftirfylgni 

er að senda viðskiptavininum tölvupóst einhverjum dögum eftir að ferðinni lýkur til að 

kortleggja þá þjónustu sem keypt hefur verið af fyrirtækinu.  

Bregðast við gengur út á mikilvægi þess að vinna úr þessari eftirfylgni með því að bæta 

það sem betur má fara ásamt því að veita starfsmönnum fyrirtækisins hrós eða umbun 
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fyrir það sem vel er gert. Þetta er ákveðin sjálfsmatleið fyrir stjórnendur til að viðhalda og 

meta starfsemi fyrirtækisins (ASQ Plan-Do-Check-Act( PDCA), 2017). 

 

3.6 Rekstrarform  
 

Í einkahlutafélögum ber enginn félagsmaður persónulega ábyrgð á skuldbindingum 

félagsins og er eitt megineinkenni hlutafélaga þessi takmarkaða ábyrgð sem er þá 

oftast í samræmi við hlut viðkomandi í einkahlutafélaginu. Félagaform með 

takmarkaðri ábyrgð er fyrst og fremst hugsað til þess að fá aðila til að taka þátt í 

fyrirtækjarekstri sem getur verið áhættusamur en þó án þess að leggja persónulegar 

eigur að veði. Þetta kann hins vegar að bjóða upp á svokallað kennitöluflakk. Annað 

rekstrarform er samlagsfélag eða slf. en það  er félag þar sem allir félagsmenn hafa 

sömu ábyrgð á skuldbindingum félagsins einn fyrir alla og allir fyrir einn.  

Við stofnun einkahlutafélags þarf að leggja fram hlutafé að lágmarki 500.000. 

Einkahlutafélagaformið er lögbundið félagaform og um þau gilda lög nr. 138/1994. Er 

þar að finna helstu reglur um skipulag og starfsemi einkahlutafélaga. Þar kemur meðal 

annars fram að skylt er að gera stofnsamning um rekstur einkahlutafélagsins, kjósa í 

stjórn félagsins þar sem lágmarksfjöldi stjórnarmanna er einn aðalmaður og einn til 

vara og þá þarf að tilkynna félagið til fyrirtækjaskrár innan tveggja mánaða frá 

dagsetningu stofnsamnings. Stjórn félagsins eða framkvæmdastjóri, fyrir hönd 

stjórnar, fara með daglegan rekstur einkahlutafélagsins. Skipting hagnaðar í 

einkahlutafélögum fer þá eftir hlutdeild manna í einkahlutafélaginu (Logadóttir, 

2003).  

Rekstrarform einkahlutafélags er það rekstrarform sem myndi verða valið 

þessu óstofnaða fyrirtæki til að lágmarka persónulega áhættu. Það er aðeins sú 

fjárhæð sem lögð  er í stofnun ehf sem tapast ef einkahlutafélag er valið.  

 

3.7 Markmið 
 

Markmið fyrirtækisins er að bjóða upp á dagsferðir í akstri ferðamanna á Snæfellsnes 

og í Borgarfjörð sem eru sniðnar að þörfum og löngunum þess sem kaupir ferðina. 

Reksturinn mun einkennast af persónulegri þjónustu við viðskiptavini og stefnt er að 

heilsársrekstri. Heimasíða fyrirtækisins mun sýna á dagatali hvaða ferðir eru þegar 

skipulagðar á næstunni þannig að fólk geti skoðað grunn að ferðum svo það sé 
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auðveldara fyrir það að skipuleggja sín eigin ferðaplön og fá hugmyndir um ferðir 

sem hægt er að byggja á. Þar getur fólk einnig fengið hugmyndir af ferðum um landið. 

Heimasíðan uppfærist jafnóðum, þannig að hægt er að velja dagsetningar og ferðir 

eftir upplýsingum á heimasíðunni og í samráði við fyrirtækið. Nánar er sagt frá 

heimasíðunni í kafla 5.1.7.  

 Fyrirtæki þetta selur aðeins ferðina sjálfa, það er að segja bílstjóra og bílinn. 

Uppihaldi mun viðskiptavinurinn leggja út fyrir sjálfur en leiðbeinandi upplýsingar 

verða í boði varðandi þá þætti eins og áður hefur verið nefnt og reynt að aðstoða 

viðkomandi hópa með allar upplýsingar um það sem í boði er. Boðið verður upp á það 

á heimasíðunni að fólk fylli út eins konar skráningarblað með óskum eða 

fyrirspurnum um það sem því langar að sjá og gera. Eins og til dæmis að fara í 

dagsferðir á jökla, hvort sem það er fótgangandi eða á vélsleðum, að sjá eldfjöll eða 

að fara í sundlaugar og heita potta, sjá fossa eða íshella.  

  

3.8 Fjármagn 
 

Til að fjármagna kaup á bílnum til farþegaflutninga yrði notað eigið fé sem næmi 20 

% af kaupverði og lánasamningur fyrir 80%. Lánasamningur þessi væri með 8,9% 

vöxtum til sjö ára. Aðstaða fyrirtækisins yrði heima hjá eiganda þar sem ekki er talið 

nauðsynlegt í fyrstu að fara út í yfirbyggingu. Farþegar eru sóttir og þeim skilað þar 

sem þeir byrja og enda ferðina. Nánar er farið út í fjármögnun og tekjur í kafla átta.  
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4 Fræðilegur kafli 
 

4.1 Saga og þróun farþegaflutninga á Íslandi  
 

Í þessum kafla er fjallað um sögu og þróun farþegaflutninga á Íslandi. Ferðaskrifstofa 

ríkisins var stofnuð árið 1936 en löngu fyrir þann tíma fóru nokkrir Íslendingar að 

gera það að atvinnu sinni að taka greiðslu fyrir að þjónusta ferðamenn sem komu til 

Íslands. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar er varðar ferðaþjónustufyrirtæki 

og komu erlendra ferðmanna til Íslands. 

 Árið 1872 hefur sérstaka merkingu því þá gerði Geir Zoëga samning við 

ferðaskrifstofu Thomas Cook, sem var ein stærsta ferðaskrifstofa heims á 19. öld, um 

að taka á móti ferðamönnum á þeirra vegum og má færa rök fyrir því að þar með hafi 

Geir Zoëga stofnað fyrstu ferðaskrifstofu Íslands.  

Fyrir stofnun Ferðaskrifstofu ríkisins árið 1936 var ferðaþjónusta á Íslandi að 

mestu leyti í höndum einstaklinga, þá sérstaklega fjársterkra manna. Má nefna menn 

eins og Þorlák Ó. Johnsen, Sigfús Eymundsson, Geir Zoëga og fjölskyldumeðlimi 

hans sem helstu hvatamenn að upphafi skipulagðrar ferðaþjónustu á Íslandi. Saga 

ferðaþjónustu er mikið tengd þróun samgangna á Íslandi, eins og til dæmis upphafs 

áætlunarferða erlendra skipafélaga og ferðaskrifstofa til Íslands.  

 Bretar eiga hvað stærstan þátt erlendra þjóða í þessu sambandi en þeir voru í 

stórum hluta eigenda þeirra fyrirtækja sem tóku að sér farþegaflutninga og einnig 

voru Bretar stór hluti ferðamanna á Íslandi (Ómar Þór, 2014). 

 Í dag eru alls 225 fyrirtæki starfandi undir ISAT stöðlum 49.32.0 og 49.39.0 

en þessi ISAT númer heyra bæði undir einkennandi greinar ferðaþjónustu, það er að 

segja rekstur leigubifreiða og annarra farþegaflutninga á landi, samkvæmt 

upplýsingum fengnum frá Ferli ehf. Undir ÍSAT staðli 49.32.0 eru aðallega 

leigubifreiðar í rekstrarformi einkahlutafélaga (ehf.) en þær eru þrettán talsins, þar af 

sjö starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Tvö félög til viðbótar eru undir sama ÍSAT staðli 

en hafa annað rekstrarform, það er að segja sameignarfélag annars vegar og 

einstaklingsfélag með kennitölu hinsvegar. Undir ÍSAT staðli 49.39.0 eru 118 

fyrirtæki skráð á höfuðborgarsvæðinu í rekstrarformi einkahlutafélaga (ehf.), eitt 

hefur rekstrarformið félagasamtök, eitt hefur rekstrarformið hlutafélag (hf.), tvö hafa 

rekstrarformið sameignarfélag (sf.), fimm hafa rekstrarformið samlagsfélag (slf.) og 

að síðustu eitt sem er með rekstrarformið stofnun sveitarfélags sem er ferðaþjónusta 

fatlaðra. 
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 Elsta einkahlutafélagið sem er starfandi í dag í þessum rekstri er Guðmundur 

Jónasson ehf. með aðsetur í Kópavogi en það hefur verið starfandi síðan í janúar 

1966. Árið 1987 þegar að Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun var 

heildarfjöldi farþega sem komu hingað til lands 258.857 en árið 2015 voru farþegar 

sem komu hingað í gegnum flugstöðina 1.693.858. Á þessum 30 árum hefur farþegum 

sem eiga leið um Flugstöð Leifs Eiríkssonar því fjölgað um rúm 650%.  

 Áberandi er að á árinu 2015 voru 54% ferðamanna konur og 46% voru karlar. 

Af þessum hópi voru 14% ferðamenn frá USA og 14% ferðamanna frá Bretlandi, 6% 

frá Þýskalandi en 3% frá Norðurlöndunum, Kína og Kanada (Keflavíkurflugvöllur, 

2016). Þá kemur fjöldi ferðamanna til landsins með skemmtiferðaskipum. 

 Fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki hafa verið stofnuð síðustu ár meðfram svona 

mikilli aukningu ferðamanna til landsins. Eins og fram kemur á vef Hagstofu Íslands 

20. ágúst 2015 hafði beint hlutfall ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu (VLF) 

aukist úr 3,6% árið 2009 í 4,6% árið 2013. Hlutur ferðaþjónustu í VLF fór úr 56,3 

milljörðum króna árið 2009 í 87,3 milljarða króna árið 2013 eða sem nemur 55% 

aukningu á nafnvirði (Hagstofa, 2016).  

 Samkvæmt skýrslu um íslenska ferðaþjónustu 2017 sem Íslandsbanki gaf 

nýlega út er því spáð að 2,3 milljónir ferðamanna muni heimsækja Ísland á þessu ári 

sem nemur fjölgun um 30% frá 2016. Þessar tölur gera ráð fyrir um 530 þús. fleiri 

ferðamönnum en á árinu árið 2016 ef spáin gengur eftir.  

Þessi sama skýrsla spáir því að gjaldeyristekjur af þessum ferðamönnum verði um 

560 ma.kr. í ár en það nemur um 45% af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins sem er 6% 

aukning frá því fyrra. Einnig segir að rúmlega 90% ferðamanna ferðist til landsins 

með flugi (Íslandsbanki, 2017). 

 

4.2 Fróðleiksmolar 
 

Höfundi langar að geta þess að afi höfundar, Þórður Þ. Þórðarson eða Steini á 

Hvítanesi, Akranesi eins og hann var alltaf kallaður, var einn af frumkvöðlum þess að 

hefja farþegaflutninga hér á landi. Þórður lærði á bíl árið 1927 þá 38 ára gamall og 

byrjaði á því að kaupa með Haraldi Böðvarssyni fyrsta bílinn sinn Ford vörubíl sem 

hann notaði til vöruflutninga fyrir HB og Co á Akranesi. Mynd 4 sýnir fyrsta 

vörubílinn sem Þórður Þ. Þórðarson eignaðist.   
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Mynd 4: Þórður Þ.Þórðarson við fyrsta vörubíl sinn 

Árið 1929 tók Þórður meirapróf og er höfundi kunnugt um að hann hafi þá verið einn 

af þremur á Akranesi og í Borgarfirði sem höfðu þannig réttindi. Hann keypti sér 

Volvo hálfkassa bíl sem gat bæði flutt vörur og þá aðallega mjólk fyrir bændur í 

sveitinni og var útbúinn til að geta tekið 6-10 manns sem farþega. Árið 1933 fékk 

Þórður sérleyfi til að keyra frá Akranesi um Borgarfjörð og upp í Hreðavatn. Árið 

1939 fór hann svo að vinna sjálfstætt við að flytja bæði vörur og mjólk en tveimur 

árum seinna, árið 1941, keypti hann sér sína fyrstu rútu sem var ný Chevrolet tuttugu 

og tveggja manna rúta og eftir það jukust farþegaflutningar hans til muna, bæði í 

Borgarfjörð og til Reykjavíkur. 

Mynd 5 sýnir Þórð og konu hans við fyrstu rútuna sem Þórður keypti. 

  

Mynd 5: Þórður Þ.Þórðarson og Sigríður Guðmundsdóttir við fyrstu rútuna  

Kona Þórðar, Sigríður Guðmundsdóttir, amma höfundar, var fyrst kvenna til að taka 

bílpróf í Borgarfirði, árið 1930, þá tuttugu ára gömul. Eftir það keyrði Sigríður 

vörubílana með eiginmanni sínum. „Það þurfti ekki neitt meirapróf á þessum tíma“ 

eins og Sigríður komst að orði. Þannig að það er óhætt að segja að þessi heiðurshjón 

hafi verið frumkvöðlar á þessu sviði á sínum tíma. 
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5 Markaðssetning 
 

Markaðssetning vöru eða þjónustu hefur vissan feril. Það þarf að skilja markaðinn og 

þarfir viðskiptavinarins og neytandans. Það þarf að búa til viðskiptamiðaða 

markaðsstefnu, það þarf að hafa markaðsáætlun sem skilar virði og byggja upp 

arðsamt samband við viðskiptavini sem skilar sér í ávinningi og hagnaði. Greining á 

markaði fyrirtækisins Great Iceland, það er að segja innri og ytri greining, hefur farið 

fram. SVÓT greining (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) og Pestle 

greining (e. Pestel analysis) eru nauðsynleg greiningarform þegar nýtt fyrirtæki er 

stofnað. Höfundur hefur aflað sér upplýsinga um helstu tölur er varða fjölda 

ferðamanna til landsins eins og fram kom í kaflanum hér að framan en þær hafa verið 

skoðaðar mjög vel. Stuðst verður við markmiðasetningu og markaðsáætlun (Kotler P. 

&., 2009).  

Samkvæmt Kotler og Keller er mun meiri kostnaður við að ná í nýjan 

viðskiptavin en að halda í þann sem þú hefur. Sagt að það sé þrisvar til fimm sinnum 

dýrara að ná í nýjan viðskiptavin heldur en að halda í þá sem hafa átt og eiga viðskipti 

við fyrirtækið. Þeir segja einnig að ef einn viðskiptavinur er óánægður segi hann að 

meðaltali ellefu öðrum frá því (Kotler P. K., 2008). Með innkomu samfélagsmiðla má 

draga ályktun að þessar tölur séu breyttar því útbreiðsla á reynslu fólks er varðar 

viðskipti hjá ákveðnum fyrirtækjum er hraðari og með öðrum hætti.  

Með CRM (e. Customer Relationship Management) kerfinu eða stjórnun 

viðskiptatengsla er hægur vandi að halda sambandi við þá sem hafa annaðhvort átt 

viðskipti við fyrirtækið eða sent fyrirspurn þar sem passað er upp á upplýsingarnar til 

að geta haft samband, hvort sem það er með tilboð eða nýjungar hjá fyrirtækinu. Það 

er mjög mikið atriði að halda í viðskiptavininn og með þeim fjölmörgu leiðum til að 

skoða landið á persónulegan hátt sem við ætlum að bjóða upp á. Sinna vel þeim 

viðskiptavinum sem kaupa okkar þjónustu.  

Þessi aðferð er að ryðja sér til rúms í miklum mæli hjá íslenskum fyrirtækjum 

og telur höfundur að þetta sé stefna sem eykur arðsemi fyrirtækja og eykur tryggð 

viðskiptavinarins þegar að viðskiptavinurinn finnur fyrir persónulegum samskiptum 

frá hálfu fyrirtækisins en ekki fjölda markpósta sem dynja yfir hann í tíma og ótíma. 

Með þessu kerfi eru samskiptin meira sniðin að þörfum hvers og eins og gerir það 

fyrirtæki kleift að byggja upp langtímasamband við viðskiptavini sem þykja 

eftirsóknarverðir.  
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5.1 Auglýsingar og kynningarmál 
 

Mikilvægt er að nota nýja tækni eins og stafræna markaðssetningu þegar kemur að 

auglýsingum og kynningarmálum. Þessi tækni er hvetjandi til að fá viðskiptavini til að 

taka þátt og notkun á samfélagsmiðlum getur nýst öllum fyrirtækjum í 

markaðssetningu. Það er því mikilvægt að vera sýnilegur á helstu miðlum er tengjast 

landinu eins og Visit Iceland.  

Ef notkun á vefgreini (e. analytics) er fyrir hendi má mæla hina margvíslegu 

þætti á netinu sem koma að gagni. Þannig er hægt að vera sýnilegur á helstu 

bókunarnetsíðum eins og Expediam, Viator, Tours4fun svo dæmi séu tekin og fleiri 

síðum en einnig er hægt að hafa samstarf við ferðaskrifstofur erlendis sem og 

innanlands. Með því að notast við stafræna markaðssetningu fær fyrirtækið 

upplýsingar um ýmis atriði umfram hefðbundna miðla eins og til dæmis gagnvirk 

samskipti þar sem viðskiptavinurinn getur gefið endurgjöf varðandi þjónustuna strax 

og fyrirtækið á sama tíma safnað saman í gagnabanka upplýsingum sem nýtast við 

frekara markaðsstarf. Með þeim upplýsingum sem gagnabankinn safnar má greina 

ýmsa þætti viðskiptavinarins eins og væntingar þjónustunnar og hegðunarmynstur 

viðskiptavina. Með litlum tilkostnaði er einnig hægt að senda út skilaboð til ólíkra 

markhópa og þar með er verið að auglýsa lausnir eða ferðir fyrir einstaklinga. Stafræn 

markaðssetning býður upp á að ná með minni tilkostnaði til fjarlægari markaða. 

Kostir við stafræna markaðssetningu eru í fyrsta lagi aukin sala (e. sell) sem næst þar 

sem þjónustan nær til dreifðari markaðar.  

Í öðru lagi eru það meiri þjónusta (e. serve) sem gefur möguleika á ýtarlegri 

upplýsingum um þjónustuna meðal annars með gagnvirkum samskiptum kaupanda og 

seljanda. Í þriðja lagi betri og meiri samskipti (e. speak) við viðskiptavininn sem færir 

þig nær og treystir viðskiptasambandið. Í fjóðra lagi aukinn sparnaður eða hagræðing 

(e. save) sem er þáttur sem stafræn markaðssetning býður upp á þar sem samskipti á 

milli viðskiptavinarins og fyrirtækisins fara í gegnum tölvupóst og svarbox. Þetta 

getur sparað fyrirtækinu stöðugildi á skrifstofu svo dæmi sé tekið. 

Síðast en ekki síst er það ímynd vörumerkisins (e. sizzle) sem er tengt 

meðvitund og trúverðugleika vörumerkisins (Chaffey, 2016).  

 

5.1.1 Samfélagsmiðlar 
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Fróðlegt er að skoða töflu 1 sem gefur yfirlit yfir árangursmælingar, hvernig á að 

markaðssetja á samfélagsmiðlum (e. Success Metrics When Marketing to the Social 

Web) (Weber, 2009). 

Áhrif á stafræna miðla Áhrif á markhópa 
Áhrif á rekstur 

fyrirtækja 
Fjöldi heimsókna 

Fjöldi gesta 

Fjöldi skoðaðra netsíðna 

Fjöldi athugasemda 

Slóð notenda á netsíðum 

Nethlekkir 

Fjöldi af vefkökum 

 

 

 

Eðli umsagna 

Tengingar við vörumerki 

Vald og áhrif þeirra sem tjá sig  

Tími á netsíðum 

Uppáhald hjá notendum 

Aðdáendur og vinir 

Deilingar notenda 

Fjöldi niðurhala 

Opinberar skoðanir 

 

 

 

 

 

 

Sölufyrirspurnir 

Ný viðskiptatækifæri 

Viðskiptaánægja  

Hollusta 

Skilvirk markaðssetning 

Minnkar áhættu   

 

Hvernig safnað: Hvernig safnað: Hvernig safnað: 

Ókeypis 

vefgreiningarforrit: t.d. 

Google, Analytics, Site 

Merer, Yahoo  

Samfélagsmiðlagreiningartól: t.d. 

Facebook 

Tölfræðigreiningar 

t.d. vefkannanir 

Tafla 1: Árangursmælingar á samfélagsmiðlum  

Samkvæmt töflunni virðist Facebook koma sterkast inn sem 

samfélagsmiðlagreiningatól. Mikilvægt er að vera með mælanleg markmið innan 

fyrirtækisins til að mæla árangur, til dæmis hvar fyrirtækið fær athygli. Er það á 

samfélagsmiðlum, heimasíðunni eða hjá þriðja aðila eins og ferðaheildsölum eða 

öðrum viðskiptavinum fyrirtækisins. 

 

5.1.2 Facebook 

 

Eins og fram hefur komið og sett var upp í töflu 1 um árangurmælingar kemur 

Facebook sterkt inn er varðar markaðssetningu. Að auglýsa fyrirtækið á Facebook er 

þriggja skrefa ferli. Það þarf að útbúa síðu sem er mjög einföld og ódýr leið til að hafa 

samskipti við viðskiptavini. Næsta skref er að safna fylgjendum á síðuna með því að 

bjóða fólki að vera fylgjendur á síðunni. Á síðunni getur fyrirtækið verið með 

auglýsingar. Þriðja og síðasta skrefið er að passa að uppfæra síðuna reglulega, jafnvel 
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hafa einhverja leiki eða boð um einhver verðlaun ef þeir verða til þess að hægt er að 

ná í fleiri fylgjendur á síðuna (Facebook., 2017). 

 

5.1.3 Google AdWords 
 

Ef verið er að leita að nýjum gestum, sama hvort það er til þess að skoða 

heimasíðuna, auka söluna í gegnum heimasíðuna eða viðhalda viðskiptasamböndum, 

þá er Google AdWords leiðin. Hægt er að nálgast þá viðskiptavini sem fyrirtækið 

óskar eftir á viðeigandi vefsíðum á öllum vefnum. Fólk hefur fjöldann allan af 

valmöguleikum og getur valið tegund heimasíðu, tegund notenda og 

endurmarkaðssetningu hvenær sem því hentar. Þetta kerfi sýnir fyrirtækinu hve 

margir taka eftir auglýsingu þess, hvað margir smella á hlekk heimasíðunnar til að 

skoða hana og mæling á símtölum í fyrirtækið er einnig í boði. Stofnaður er Google 

AdWords reikningur og þar er hægt að sjá og fylgjast með hvernig gengur með 

auglýsingar fyrirtækisins. Einnig er hægt að fá yfirlit frá Google AdWords sem sýnir 

lykiltölur og þær upplýsingar er varða auglýsingarnar hverju sinni. Þessi þjónusta 

Google AdWords er án endurgjalds (Google AdWords, 2017). 

 

5.1.4 LinkedIn 

 

LinkedIn gerir viðskiptavinum kleift að búa til og staðsetja auglýsingar á áberandi 

hátt á LinkedIn heimasíðunni. Ef fólk smellir á auglýsinguna þá heimsækir það 

heimasíðuna hjá þínu fyrirtæki. Valmöguleikar eru í boði þegar kemur að því hverjir 

sjá auglýsinguna frá þínu fyrirtæki. Hægt að stjórna því með því að velja markhóp 

eftir þeim breytum sem þú óskar. Þú getur valið breytur eins og kyn, aldur, starfstitil, 

eða starfsgrein svo eitthvað sé nefnt. Þessi valkostur að nota LinkedIn er ekki 

gjaldfrjáls en þú greiðir aðeins fyrir þær flettingar sem auglýsingin þín fær. Notandinn 

getur einnig ákveðið verðþak á hverjum degi. Notandinn getur stjórnað bæði hversu 

miklu á að eyða í þessar auglýsingar og hversu lengi þær eiga að birtast (LinkedIn, 

2017). 

 

5.1.5 Twitter 

 

Á Twitter eru virkir notendur 342 milljónir og þeir tvíta að meðaltali 58 milljón 

tvítum á hverjum degi. Á Twitter er opinská og beinskeytt umræða um málefni 

líðandi stundar og það sem vekur áhuga fólks hverju sinni. Fyrirtæki sem tvíta komast 

þannig nær neytendum með þær upplýsingar og skilaboð sem þau vilja koma á 
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framfæri. Neytandinn getur notað Twitter til að leita að ákveðnu atriði og þá birtir 

Twitter sjálfkrafa auglýsingar sem tengjast því atriði. Twitter getur birt auglýsingar og 

notendaupplýsingar þar sem notandinn er staddur hverju sinni. Þetta byggist á 

staðsetningu samkvæmt GPS tæki í tölvu eða síma. Allt þetta gerir Twitter kleift að 

birta auglýsingar sem tengjast staðnum sem fyrirtækið er staðsett á (Twitter, 2017). 

 

5.1.6 Instagram 

 

Til að nota Instagram þarf aðeins að opna Instagram aðgang og það er mjög einfalt í 

notkun. Þú setur nafn og mynd sem gæti verið til dæmis merki fyrirtækisins og undir 

þeirri mynd má koma fyrir upplýsingum um heimasíðu fyrirtækisins. Auðvelt er að 

tengja Instagram aðganginn við aðra samfélagsmiðla eins og Facebook svo dæmi sé 

tekið. Ef fyrirtækið er með Facebook síðu fyrir þá er hægt að koma auglýsingu eða 

skilaboðum áfram þar um að það hafi einnig stofnað Instagram síðu og bjóða 

Facebook fylgjendum að fylgjast einnig með á Instagram. Instagram byggist aðallega 

á myndum og getur það verið bæði bland af viðskiptatengdu og öðru. Mikilvægt atriði 

er að fyrirtækið sinni vel þessum samskiptasíðum og lagi sig að markhópi 

fyrirtækisins. Fyrirtæki hafa hag að því að vera á Instagram án þess að auglýsa þar 

(Instagram, 2017). 

 

5.1.7 Heimasíðan 

 

Einn af mikilvægustu þáttum í velgengni fyrirtækis er að hafa góða hönnun á 

heimasíðu. Síðan þarf að vera aðgengileg og einföld. Líkurnar á að heimasíðan nái 

athygli á markaði eru fjöldi þeirra er fletta upp á síðunni því fjöldi flettinga auka 

líkurnar á getu fyrirtækisins að ná í nýja viðskiptavini. Aðgengi á heimasíðu er annars 

vegar hægt að mæla með því sem kallað er leitarvélarbestun, það er að segja að 

heimasíða fyrirtækis þíns komi fyrst upp þegar að slegin eru er inn viss orð á 

leitarvélum Internetsins. Hins vegar er mæling á fjölda flettinga á heimasíðunni. Til 

að auka nákvæmni á mælingum má einnig notast við utanaðkomandi tengla sem beina 

notendum inn á heimasíðu fyrirtækisins. Því fleiri síður sem vísa í síðu fyrirtækisins 

því meiri umferð og þá er líklegra að leitarvélar muni birta oftar þína heimasíðu 

(Hernándes B. Jiménez J. og Martin M J, 2009). 
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 5.2 Stefnumótun 
 

Til að afmarka stefnu fyrirtækisins er viðskiptalíkan Canvas notað sem 

stjórnunartæki. Helstu samstarfsaðilar fyrirtækisins eru listaðir upp og þar má nefna 

ferðaumboðsmenn og viðburðarfyrirtæki, hótel og gististaði. Einnig er þjónustuaðili 

bifreiðar mikilvægur samstarfsaðili ásamt birgjum og þar ber helst að nefna 

olíufyrirtækin. Tekið er á helstu aðgerðum sem þarf að framkvæma eins og 

fjárfestingu í bílnum, auglýsingar o.fl. Auðlindir sem eru fyrst og fremst 

viðskiptavinirnir, orðsporið og þekking á náttúrunni og landinu sjálfu. Helsta virðið er 

góð upplifun af landi og þjóð og sú persónulega þjónusta sem í boði er hjá 

fyrirtækinu. Mikilvægt er að góð viðskiptatengsl skapist og góð samvinna sé við alla 

aðila sem koma að fyrirtækinu hvort sem er inn á við eða út á við. Tekið er á 

dreifileiðum er varðar markaðssetningu og auglýsingar og síðast en ekki síst hvað 

markaðssyllan felur í sér. Viðskiptalíkanið sýnir ávinninginn, innviðina, 

viðskiptavininn og fjármál fyrirtækisins. Þetta líkan gefur yfirmanni heildarsýn yfir 

reksturinn en einnig tækifæri til að stilla saman rekstrarþætti og auðvelda honum á 

sama tíma að sjá mögulegan fórnarkostnað sem felst í rekstrinum. Mynd 6 sýnir 

myndrænt yfirlit yfir helstu þættina sem Canvas tekur á, eins og helstu samstarfsaðila, 

helstu aðgerðir, auðlindir fyrirtækisins, virðistilboð, viðskiptavinatengsl, dreifileiðir, 

markaðssyllur, uppbyggingu kostnaðar og tekjustraum (Alexander Osterwalder, 

2016).  
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Mynd 6: Viðskiptalíkan Canvas 

 

Helstu samstarfsaðilar fyrirtækisins fyrir utan eigendur og starfsmenn væru helst 

ferðaumboðsmenn sem fyrirtækið myndi fara í samstarf við, sjá um ferðir til Íslands 

og eru fyrir á markaðnum. Einnig viðburðafyrirtæki sem sérhæfa sig meðal annars í 

að skipuleggja ferðir svipaðar þeim sem Great Iceland hyggst bjóða. Þó 

viðburðafyrirtæki séu byggð upp með öðrum hætti en Great Iceland þá koma þau þó 

inn á það svið sem Great Iceland er á varðandi aksturinn. Iceland Travel er mjög stór 

aðili innan Icelandair group sem skiptir við fjöldann allan af stórum sem smáum 

fyrirtækjum víðsvegar um land í farþegaflutningi. Einnig viðburðarfyrirtæki sem 

skipuleggja hina ýmsu viðburði fyrir allar þjóðir. 

Hótel og gististaðir þar sem allir þessir aðilar myndu hafa upplýsingar hjá sér er 

varðar fyrirtækið Great Iceland. Viðskiptavinir þessara fyrirtækja sem vilja komast í 

ferðir sem bjóða upp á persónulegri þjónustu sem lýtur að þörfum viðskiptavinarins 

en ekki fjölda annarra ferðamanna. Stefnt er að koma á samningum á milli helstu 

hótelkeðja í Reykjavík.  

Þjónustuaðili bifreiðar er mikilvægur samstarfsaðili sérstaklega er varðar bílinn og 

viðhald hans en mikilvægt er að fá snögga þjónustu ef eitthvað bilar. Einnig birgjar 

sem flytja inn bensín og aðrar vörur er tengjast fyrst og fremst bílnum og rekstri hans.  
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Helstu aðgerðir framundan eru að fjárfesta í farartækinu til rekstursins eru að gera 

þjónustusamning bílsins sem boðið er upp á, varðandi viðhald og ábyrgð til þriggja 

ára til að byrja með.  

Fullvinna þarf heimasíðu þar sem ítarlega er greint frá því sem í boði er í myndum 

leitarvélar sem hjálpa til að komast ofar á leitarsíðum þá er möguleiki að notast við 

leitarvélabestun (e. SEO). Markaðssetning fyrirtækisins er mjög mikilvæg og er 

stafræn markaðssetning stór þáttur þar í. Með því að nota helstu samfélagsmiðla og 

vera virkur þar auglýsir fyrirtækið sig mjög vel. 

Fyrirtækið hefur þann möguleika að kaupa auglýsingar til að ná hraðar til markhóps 

eða viðskiptavina er einnig hægt að kaupa auglýsingar í formi vefborða eða texta 

auglýsingar og fá uppsetningu á því í gegnum kostaðar leitarniðurstöður og 

auglýsingaborðaherferðir (e. Pay Per Click) (Kapall, 2017).  

Auðlind fyrirtækisins er fyrst og fremst fólgin í eigendum þess sem ætla sér að 

starfa við reksturinn. Helstu auðlindir Íslands eru fyrirtækinu mikilvægar til að 

upplifun viðskiptavinarins sé sem best. Hæfnin til aksturs og samskipta ásamt 

þekkingunni á landinu er lykilauðlind þessa fyrirtækis.  

Virðisskapandi þættir eru sem dæmi náttúra landsins og fegurð hennar. Leitast 

verður við að hafa virðisskapandi þætti fyrir viðskiptavininn eins og góða upplifun og 

ánægju í lok ferðar í fyrirrúmi. Persónuleg þjónusta er virðisskapandi og að vera 

lausnamiðaður getur verið hluti af virðistilboði hvers fyrirtækis. Verð og gæði er hluti 

af virðistilboði fyrirtækisins. 

Gott orðspor auglýsir sig sjálft og ánægður viðskiptavinur segir frá upplifun sinni 

og eykur möguleika fyrirtækisins til frekari viðskipta.  

Helstu viðskiptavinatengsl eru samskipti við viðskiptavininn sem mikilvægt er að 

séu góð og persónuleg þó það fari í fyrstu að mestu fram á netinu í gegnum 

heimasíðuna eða þá í gegnum samstarfsaðila sem fyrirtækið aflar sér. Góð samvinna 

við markaðs- og þjónustufyrirtæki skilar sér til baka til rekstraraðila.  

Helstu dreifileiðir fyrirtækisins eru eins og áður segir í gegnum netið að mestu 

leyti. Útbúa þarf heimasíðu sem grípur athygli fólks við skoðun. Auglýsa þarf 

þjónustu fyrirtækisins hjá ferðaheildsölum sem hafa þá tækifæri að bóka sérferðir 

fyrir sína viðskiptavini. 

 

Markhópur fyrirtækisins eru erlendir ferðamenn sem koma til Íslands og vilja ekki 

ferðast um landið í stórum hópum. Þetta eru aðilar sem kjósa persónulegri þjónustu og 
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ferðamáta sem gengur hraðar fyrir sig og geta að sama skapi komist yfir fleiri staði og 

haft áningarstaði eftir sínu höfði og hentugleika. Leitast við að búa til verðmæti fyrir 

viðskiptavini í formi upplifunar og vera meðvituð um óskir viðskiptavinarins hverju 

sinni.  

Kostnaðurinn við þetta fyrirtæki fellur aðallega til við rekstur bílsins eins og 

eldsneyti, hjólbarða og viðhald. Einnig eru laun bílstjóra og afleysinga ökumanns 

kostnaður. Rekstri skrifstofu er haldið í lágmarki þar sem höfundur stefnir sjálfur á að 

sjá um það allavega til að byrja með.  

Tekjustreymi fyrirtækisins kemur frá þeim er kaupa þjónustuna, það er að segja 

tekjur af akstri. 

  

5.3 Stefna 
 

Great Iceland stefnir á að vera leiðandi fyrirtæki í flutningi farþega um landið á annan 

hátt en verið hefur í boði hingað til. Ráðgert er að byrja með einn sextán manna bíl 

sem tvær manneskjur skiptast á að manna, það er að segja eigendurnir. Ætlunin er að 

bjóða upp á þægindi í bílnum á meðan á ferðinni stendur og leggja mikið upp úr því 

að veita fyrsta flokks þjónustu og gæta að öryggi í hvívetna. Fyrirtækið leggur mikla 

áherslu á að standa við allar þær skuldbindingar sem gerðar hafa verið. 

Kjarnastarfsemi fyrirtækisins er að þjóna ferðamönnum þannig að ferð þeirra með 

Great Iceland um Ísland verði sterk upplifun sem auglýsir sig til annarra ferðmanna. 

Mynd 7 sýnir virðiskeðju þjónustu. 

 

 

Mynd 7: Virðiskeðja þjónustu  

 

5.4 Markaðs- og söluáætlun 
 

Hluti af því að reka fyrirtæki er að vera með rekstraráætlun sem inniheldur áætlun um 

sölu og markað. Great Iceland leggur aðaláherslu á markaðssetningu sem er 

stefnumiðuð og styður við þau langtímamarkmið og þá heildarstefnu sem fyrirtækið 

hefur sett sér (Kotler P. &., 2009). Nauðsynlegt er að vera með gagnvirka  
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markaðssetningu (e.interactive marketing) hjá fyrirtækinu og að loforð sem gefin eru 

séu efnd, ásamt því að til staðar sé hæfni starfsmanna fyrirtækisins til að veita 

viðskiptavininum fullnægjandi þjónustu. Það þarf að hafa innri markaðssetningu þar 

sem starfsmönnum er kleift að standa við loforðin sem gefin hafa verið og svo ytri 

markaðssetningu þar sem gefin eru loforð sem fyrirtækið verður að efna.  

Allir þessir þættir eru taldir nauðsynlegir til að halda góðu sambandi og efna loforð 

við viðskiptavini fyrirtækisins (Wilson, Gremler, Bitner, & Zeithami, 2009).  

Mynd 8 sýnir þjónustuþríhyrninginn sem inniheldur gagnvirka markaðssetningu innri 

og ytri markaðssetningu fyrirtækis, starfsfólks og viðskiptavinarins. 

 

 

 

 
Gagnvirk markaðssetning 

  

Mynd 8: Markaðsþríhyrningur þjónustu 

 

Markmið fyrirtækisins er að flytja erlenda ferðamenn sem koma til landsins og 

sækjast eftir persónulegri þjónustu Færa þjónustuna við viðskiptavininn í þær 

umbúðir að fyrirtækið heilli viðskiptavininn, mæti þörfum þeirra og væntingum, 

standi við það sem lagt er af stað með og hafi gæðin í hámarki. Verðlag verður mjög 

svipað því sem aðrir rekstraraðilar bjóða, sérstaklega á meðan verið er að fara af stað, 

koma sér upp nafni innan þessa geira og vera samkeppnishæf á því sviði þó betur 

verði staðið að þjónustu viðskiptavina bæði hvað varðar ferða þægindi og 

tímasparnað. Stefnan er að vera milliliðalaus að hluta til og selja í gegnum 

þjónustuaðila einnig eins og fram kemur í fjárhagsáætlun.  

 

 

Great Iceland 

Innri -og yrti 
markaðssetning  

Viðskiptavinir 

Ytri markaðssetning 

Starfsfólk 

Innri 
markaðssetning 
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6 Markaðsgreining  

  

Markaðsgreining er nauðsynleg öllum fyrirtækjum sem kanna markað, hvort sem þau 

eru fyrir á markaðnum eða stefna inn á nýjan markað er mikilvægt að þekkja 

markaðinn. Markaðsgreining er mjög mikilvæg fyrir fyrirtæki þegar gera á 

markaðsáætlun því hún verður til þess að fyrirtækið sé meðvitað um umhverfið sem 

það starfar í. Markaðsumhverfi (e. market environment) er hugtak í markaðsfræðinni 

sem tekur á öflum (e. forces) og þeim þáttum (e. factors) sem geta haft áhrif á 

fyrirtækið til uppbyggingar og passa upp á samskipti við viðskiptavini (Kotler & 

Amstrong, 2010).  

 Viðskiptaumhverfinu er skipt upp í innra umhverfi (e. micro environment) og 

ytra umhverfi (e. macro environment). Greiningartækin sem notuð eru til að fara í 

markaðsgreiningu eru SVÓT greining (greining á styrk, veikleikum, ógnunum og 

tækifærum) sem heitir á ensku „SWOT analysis“ (e. Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) en hún hjálpar við að staðsetja fyrirtækið miðað við aðstæður 

eins og þær eru í dag. PESTLE greining (e. Pestel analysis) er tæki til að átta sig og 

greina ytra umhverfi sem gæti haft áhrif á fyrirtækið og svo er notast við Task 

greiningu Kotler (Kotler P. , 2005) sem fjallar um umhverfið sem fyrirtækið starfar í 

nær og fjær og tekur á þáttum sem fyrirtækið getur haft áhrif á.  

 

6.1 PESTLE greining 
 

PESTLE greining (e. Pestel analysis ) er notuð til að átta sig og greina ytra umhverfi 

sem gæti haft áhrif á fyrirtækið. Ytri þættir Great Iceland eru þá helst tækifæri og 

ógnanir fyrirtækisins.  Mynd 9 sýnir PESTLE greiningar hjólið. 

 

Mynd 9: PESTLE greining 

Pólitískt umhverfi 

Efnahagsleg þróun  

Samfélagsþættir 

Tækniþróun 

Lagaumhverfi 

Umhverfismál 
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PESTLE greining (e. pestel analysis ) er hluti af markaðsgreiningu og eins og 

nafnið gefur til kynna þá eru skoðaðir þættir eins og stjórnmálalegir þættir, 

efnahagslegir þættir, samfélagslegir þættir, tæknilegir þættir, umhverfislegir þættir og 

lagalegir þættir sem hafa áhrif á umhverfi fyrirtækisins og eru ytri þættir sem 

fyrirtækið hefur ekki neina stjórn á.  

 
6.1.1 Pólitísk umhverfi 

 

Fyrst er að nefna þau pólitísku öfl (e. politics) sem geta snert fyrirtækið. Í tilfelli Great 

Iceland er ekki mikill möguleiki á að pólitísk öfl hafi með innra skipulag fyrirtækisins 

að gera en í ytra umhverfi getur það haft áhrif hér innanlands og einnig utanlands 

bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Fyrirtækið getur liðið fyrir pólitískar ákvarðanir 

sem geta haft stór áhrif á rekstur og afkomu fyrirtækisins eins og annarra fyrirtækja. 

Hér ber helst að nefna skatta, skyldur og ýmsar álögur sem geta breyst eftir landslagi í 

pólitík. Gengisþróun getur bæði virkað jákvætt og einnig neikvætt eftir pólitískum 

ákvörðunum í ýmsum löndum samanber Brexit hjá Bretum. Þá getur fyrirtækið verið 

látið gjalda fyrir eða haft hag af því hvaða pólitísku öfl stjórna, hvort sem það er á 

landsvísu eða í sveitarfélagi.Dæmi um þetta eru sjáanlegar breytingar í ferðatilhögun 

fólks á heimsvísu vegna stjórnmála deilna eins og í Tyrklandi og Egyptalandi sem 

voru stór ferðamannalönd en vinsældir þeirra hafa dregist mjög mikið saman. 

Ferðamenn sækja frekar í öruggari samfélög þar sem aðsteðjandi ógnir eru ekki eins 

yfirvofandi eins og þar. „Á meðan stríð geysa, óvissa og vá hryðjuverka ógna 

veröldinni, flykkjast ferðamenn til Íslands – sem talið er vera einn öruggasti 

áfangastaður í heimi“ (Kvennablaðið, 2016).  

 
6.1.2 Efnahagslegt umhverfi 

 

Efnahagslegt umhverfi fyrirtækisins (e. economic), eins og fjármál þess og 

efnahagslegt ástand á Íslandi eru næsti þáttur. Með viðskiptahugmynd Great Iceland 

er fyrst og fremst verið að leita eftir erlendum viðskiptavinum sem heimsækja Ísland. 

Einn stærsti þátturinn í þessu er gengisþróun íslensku krónunnar sem hefur styrkst 

mjög mikið á undanförnum misserum og gerir það að verkum að ferðamenn fá minna 

fyrir sína gjaldmiðla svo sem EUR – USD og GBP. Þetta gerir það að verkum að 

Ísland er alltaf að verða dýrari og dýrari áfangastaður (Viðskiptablaðið, 2017) . Það 

getur haft áhrif á þá ferðamenn sem vilja heimsækja Ísland.  
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6.1.3 Félagslegt umhverfi 

 

Samfélagsmál (e. social) eru næsti þáttur, eða sem hefur með að gera stöðugleikann í 

samfélaginu og viðhorfið sem samfélagið hefur. Great Iceland þarf tildæmis að vera 

meðvitað um siði og venjur hjá þeim viðskiptavinum sem fyrirtækið þjónar. Ef starfað 

er með alþjóðlega viðskiptavini er mikið atriði að hafa meðvitun um samfélag þeirra, 

til dæmis í trúarlegu tilliti, því slíkt getur haft áhrif á upplifun viðskiptavinarins á 

okkar fyrirtæki. Samfélagið þarf að skapa ákveðið frelsi fyrir hina ýmsu hópa til að 

upplifa Ísland á sem aðgengilegastan hátt. Samfélag án fordóma er óskastaða allra.  

 
6.1.4 Tæknilegt umhverfi 

 

Tækni innan eða utan fyrirtækisins (e. technological) er næsti þáttur. Great Iceland 

þarf til dæmis að huga að tæknimálum sem tengjast þjónustuhluta ferðarinnar eins og 

að bjóða upp á WI-FI og vera meðvitaður um allar þær breytingar sem geta orðið á 

sviði tækninnar því eins og við vitum er mjög ör þróun á því sviði. Fyrirtækið stefnir 

meðal annars á að nota tæknina til að senda áminningu til farþega klukkutíma áður en 

viðkomandi aðilar eru sóttir í ferð dagsins.  

 
6.1.5 Lagalegt umhverfi 

 

Lagalegt umhverfi (e. legislative) nær yfir lög og reglugerðir sem tengjast 

starfseminni. Þessi þáttur er mjög mikilvægur á mörgum sviðum í umhverfi allra 

fyrirtækja. Reglugerðir geta falið í sér bæði ógnanir og tækifæri fyrir fyrirtæki eftir 

því hvers eðlis þær eru. Með alþjóðavæðingu, tengslum Íslands við Evrópusambandið 

og alþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að fjölgar þeim reglum sem taka þarf 

mið af í starfsemi fyrirtækja. Fyrirtækjum eins og Great Iceland ber að fylgja lögum 

sem taka á þáttum eins og hvíldartíma ökumanns og ber að hafa viðeigandi ökurita í 

bílnum. Einnig ber fyrirtækinu að uppfylla lögformlegan búnað bifreiðar og hafa 

tilheyrandi tryggingar í lagi ásamt starfsleyfi til fólksflutninga.  

 
6.1.6 Náttúrulegt umhverfi 

 

Síðasti þátturinn í PESTLE greiningunni eru umhverfislegir þættir (e. environment). 

Náttúrulegt umhverfi á Íslandi getur orðið fyrir ýmsum áhrifum veðurfarslega eða 

jarðfræðilega. Great Iceland gæti þurft að breyta ferðatilhögun ef ofsaveður geisar á 
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tilteknu ferðasvæði sem stefnt var á og búið að greiða fyrir. Ófyrirséðar jarðhræringar 

gætu haft mikil áhrif á starfsemina. Þá er mikið atriði að hafa úthugsaða útleið ef allt 

fer á versta veg.  

 

6.2 SVÓT greining 
 

SVÓT greining (Styrkur, veikleikar, ógnanir og tækifæri) hjá Great Iceland tekur á 

styrkleikum og veikleikum í innra umhverfi og tækifærum og ógnunum í ytra 

umhverfi. Mynd 10 sýnir SVÓT greiningu fyrirtækisins. 

 

Mynd 10: SVÓT greining 

 

6.2.1 Styrkleikar 

 

Í greiningu á styrkleikum er leitað að tækifærum til að nýta í starfsemi þeirri sem 

Great Iceland leggur upp með, í ljósi aðstæðna á ferðamanna markaði Íslands í dag. 

Persónuleg þjónusta er styrkur allra fyrirtækja og skilar sér í góðri upplifun 

neytandans. Færni fyrirtækisins til að uppfylla loforði sín og væntingar 

viðskiptavinarins, byggist á reynslu og þekkingu. Þekking og reynsla fyrirtækisins er 

mjög góð. Gæðin felast í því að hafa færni til að standast væntingar neytandans. 

Stefnt er að því að vera með þráðlausa internettengingu í bílnum sem farþegar geta 

verið tengdir við á meðan á ferðinni stendur. 

Mikilvægt er að geta lagað sig að breytingum á markaði með litlum fyrirvara, vera 

ekki með of mikla yfirbyggingu í kringum fyrirtækið og búa yfir mikilli reynslu hjá 
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starfsmanni í akstri og staðháttum. Hafa einnig þau tæki og tól sem til þarf svo megi 

hafa sem bestu yfirsýn fyrir stjórnendur fyrirtækisins. Styrkleikinn og tækifærin fara 

mjög vel saman eins og að framan greinir. Einnig má nota styrkleika til að bregðast 

við ógnunum.  

 

6.2.2 Veikleikar 

 

Veikleikinn hjá Great Iceland gæti verið tekjustreymið þar sem innkoma er óljós og 

ekki stöðug. Á Snæfellsnesi er til dæmis þjónusta við ferðamanninn yfir 

hávetrartímann að breytast en sá veikleiki var mjög stór þáttur í ferðum á það svæði 

yfir vetrartímann. Aðstaða til að komast á salerni á akstursleiðum er ekki mjög víða. 

Veitingastaðir á þeim stöðum sem fyrirhugað er að keyra á með ferðamenn mættu 

hafa lengri opnunartíma. Með fjölda ferðamanna sem vilja nýta sér 

vetrarferðamennsku og þá þjónustu sem er í boði á hverjum stað hafa þessir þættir 

verið að breytast til hins betra og mikill hugur í heimamönnum að gera enn betur. 

Óveður getur haft áhrif á seldar ferðir sem verður þá að fresta eða endurgreiða. 

Veikleiki fyrirtækisins er að einn keyrir þannig að skoða þarf að hafa tiltækan 

aukaökumann ef á þyrfti að halda. Veikleiki er að sambærileg þjónusta er í boði hjá 

samkeppnisaðilum og þess vegna er um að gera að bjóða upp á eitthvað óvænt í 

ferðinni sem viðskiptavinurinn hafði kannski ekki gert ráð fyrir. Þetta óvænta getur 

verið í formi þess að smakka eitthvað séríslenskt eða hafa stopp á óvæntum 

viðkomustað svo dæmi séu tekin. 

 

6.2.3 Ógnanir 

 

Ógnanir eru fyrst og fremst samkeppnin sem er alltaf að aukast og ber að hafa gætur á 

því markaðshlutdeild er á margra höndum í dag. Á þessum markaði eru hlutirnir 

fljótir að breytast. Viðskiptavinir gera mjög mismunandi kröfur og fjöldi ferðamanna 

er mismikill eftir árstíðum þó að til landsins komi sífellt stærri hópur erlendra 

ferðamanna yfir allt árið. Þetta fólk leitar eftir mismunandi mikilli þjónustu en, sumt 

af þessu fólki er tilbúið að borga fyrir aukna þjónustu. Ógnun getur líka falist í því að 

stærri fyrirtæki á markaðnum geta í krafti stærðar sinnar keyrt niður verð og reynt 

þannig að ná stærri hlutdeild og þar með ógnað rekstri minni fyrirtækja. Ógnanir 

fyrirtækisins felast einnig í breytilegu gengi og þá rekstrarkostnaði fyrirtækisins um 

leið sem getur breyst mjög hratt. Til dæmis getur gengisbreyting hækkað verð á 
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erlendum aðföngum sem í tilfelli Great Iceland eru bæði eldsneyti, hjólbarðar og 

varahlutir. Náttúruhamfarir á Íslandi geta ógnað afkomu fyrirtækisins með litlum og 

engum fyrirvara.  

 

6.2.4 Tækifæri 

 

Við athugun á netsíðum þeirra sem eru stærstir fyrir á markaðnum er ekki hægt að sjá 

að tekin sé fram stærðin á þeim farartækjum sem eru notaðar í dagsferðum hjá þeim. 

Ferðamenn eru í meirihluta sóttir á hótelin í bílum sem taka sextán til nítján farþega 

og þeir keyrðir í aðalstöðvar þar sem skipt er yfir í stærri bíla sem taka frá 53-69 

farþega. Great Iceland býður upp á stærð af bíl sem auðveldlega kemst að öllum 

gististöðum á höfuðborgasvæðinu og sparar þannig tíma fyrir farþegann sem nýtir 

tíma sinn í fyrirhugaða ferð dagsins. Sama fyrirkomulag er notað við lok ferðadags, 

þá er farþegum Great Iceland keyrt beint heim að dyrum. Eins og fram hefur komið í 

fréttum hefur útleiga bílaleigubíla aukist mikið og slysum á þjóðvegum landsins 

fjölgað. Þar eiga stóran hlut erlendir ferðamann, eins og fram kemur í upplýsingum 

hjá Samgöngustofu (Samgöngustofa, 2015). Með því að auglýsa fyrirkomulagið sem 

Great Iceland býður upp á ætti viðskiptavinum að vera ljóst hvað þeir eru að kaupa og 

hvernig ferðatilhögun þeirra verði háttað.  

 

6.3 Task greining 
 

Task greining er einn þáttur í markaðsgreiningu fyrirtækja (e. marketing audit). Hún 

fjallar um umhverfið sem fyrirtækið starfar í nær og fjær og tekur á þáttum sem 

fyrirtækið getur haft áhrif á eða stjórnað. Þeir þættir eru markaðurinn, 

viðskiptavinirnir, samkeppnisaðilarnir og dreifileiðirnar en einnig eru birgjar og 

almenningur skoðaður (Kotler P Armstrong G Wong V og Saunders J). Mynd 11 

sýnir Task greiningu fyrirtækisins. 
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Mynd 11: Task greining 

 

6.3.1 Markaður 

 

Mjög erfitt hefur verið að fá upplýsingar varðandi markaðsstærð fyrirtækja í 

tölulegum gögnum á þessum markaði. Þrátt fyrir það má sjá á fjölda farartækja hjá 

þessum tveimur stærstu og einnig fjölda starfsmanna að þeirra markaður er áberandi 

stór. Sérstaklega er annar aðilinn stór, en það eru Kynnisferðir. Þar eru 370 fastráðnir 

starfsmenn og 50 verktakar þar fyrir utan sem sinna akstri, mismikið þó. Great Iceland 

stefnir inn á þennan markað með þá viðskiptahugmynd að veita persónulega þjónustu 

og gefa jákvæða ímynd af fyrirtækinu til allra þeirra er ferðast með því. Með 

vefsíðunni geta ferðamenn haft tækifæri á að skoða hvað boðið er upp á og borið 

saman við aðra er selja sambærilega þjónustu.  

 

6.3.2 Viðskiptavinir 

  

Great Iceland mun stefna að því að vera með fjölbreyttan markhóp ferðamanna sem 

koma víðsvegar að með misjafnar þarfir, áhugamál og kröfur eins og gengur og gerist 

meðal ferðamanna. Það sem Great Iceland vill standa fyrir er persónuleg þjónusta, 

öryggi, þægindi, loforð um að það sem boðið er upp á sé efnt og frábæra upplifun á 

ferðinni í alla staði.  
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6.3.3 Samkeppnisumhverfið 

 

Samkeppnisumhverfið er mjög stórt og fjöldinn allur af stórum sem smáum 

fyrirtækjum. Hafa ber í huga að vera samkeppnisfær í verði en bjóða samt sem áður 

upp á persónulegri þjónustu eins og áður hefur verið nefnt. Samkvæmt ISAT stöðlum 

49.32.0 og 49.39.0 eru samtals 119 skráð fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem eru 

starfandi einkahlutafélag til reksturs í farþegaflutningum og rekstri leigubíla sem 

sannarlega geta tekið að sér fólksflutning, samkvæmt upplýsingum frá Ferli ehf. 

Nýskráningum hópbifreiða hefur fjölgað á landsvísu úr 184 árið 2015 í 412 árið 2016 

eða um 124% (Íslandsbanki, 2017). Tekin voru nokkur af þessum fyrirtækjum sem 

starfa á höfuðborgarsvæðinu og borin saman við það sem hið óstofnaða fyrirtæki 

Great Iceland hefur í huga. Verð hjá nokkrum þessum samkeppnisaðilum voru 

könnuð eins og hjá Fjallajeppar ehf., Extreme Iceland, Grand Travel og GJ Travel. 

Einnig var leitað eftir verði hjá Kynnisferðum þó þeir séu með stærri fólkflutningsbíla 

á þessum leiðum en það var eingöngu gert til að fá viðmið. 

 Haft var samband við þessi fyrirtæki og óskað eftir verði fyrir dagsferðir, 

annarsvegar á Snæfellsnesið, með viðkomu í Stykkishólmi og hinsvegar dagsferð í 

Borgarfjörðinn, með viðkomu á Barnafossum og í Húsafelli, í sextán til nítján manna 

bílum. Í ljós kom að þessar ferðir voru allar á mjög svipuðu verði. Ferðir á 

Snæfellsnesið fóru lægst í 122.000 og hæst 135.000 en fyrir ferðir í Borgarfjörðinn 

var verðið lægst 120.000 og hæst 125.000. Hjá einum þessara aðila var talað um að 

þetta fasta verð miðaðist við 9 klst. og ekna kílómetra 310 kílómetra á þessum 9 

klukkustundum. Kynnisferðir eru með verð fyrir hvern einstakling og bjóða upp á 

bifreiðar sem flytja allt að fimmtíu manns í þessum ferðum á þeirra vegum.  

Ákveðið var að sleppa upplýsingum um verð hjá hverjum og einum aðila og skjölum 

er þau varða. Leitað var á mismunandi heimasíðum fyrirtækjanna til að fá tölulegar 

upplýsingar sem gefnar eru upp þar.  

  Gjaldið sem hið óstofnaða fyrirtæki Great Iceland stefnir á að taka fyrir þær 

leiðir og tímalengd er það sama og getið er hér fyrir ofan. Telur höfundur fyrirtækið 

vera samkeppnisfært í verði miðað við uppgefnar upplýsingar frá áðurgreindum 

fyrirtækjum. Sjá nánar í töflu um rekstur og sjóðstreymi í kafla 8. 

 Til að finna út núllpunktinn (e. break-even analysis) sem markar það að hvorki 

sé hagnaður né tap af starfseminni er hægt að nota tvær aðferðir, annars vegar 

jöfnuaðferðina (e. equation approach) og hins vegar framlegðaraðferðina  
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(e. contribution-margin approach). Til að finna núllpunkt með jöfnuaðferðinni þá er 

allur kostnaður hvort sem hann er fastur eða breytilegur dregin frá tekjunum. Hver 

breyta í jöfnuaðferðinni er brotin upp í fleiri breytur, sölutekjur verða að söluverði 

með því að margfalda með sölumagni og svo framvegis. Formúlan hér að neðan sýnir 

hvernig jöfnuaðferðin er sett fram þar sem leysa þarf fyrir sölumagninu X. 

𝑵ú𝒍𝒍𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕𝒖𝒓 í 𝒆𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈𝒖𝒎  

= (𝑆ö𝑙𝑢𝑣𝑒𝑟ð × 𝑆ö𝑙𝑢𝑚𝑎𝑔𝑛(𝑋)) − (𝐵𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑙𝑒𝑔𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 á 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢 × 

𝑆ö𝑙𝑢𝑚𝑎𝑔𝑛(𝑋)) − 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟= 𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑗𝑎𝑓𝑛𝑡 𝑜𝑔 𝑛ú𝑙𝑙 

  

Til að finna núllpunkt með framlegðaraðferðinni þá er hægt að finna núllpunkt í 

gegnum sölutekjur eða einingar. Þar er átt við hversu margar einingar þurfa að vera 

seldar eða hversu háar sölutekjur þurfa að vera til að koma út á núlli. Núllpunktur í 

einingum er fundin með því að reikna framlegð á einingu sem er síðan deilt upp í 

heildar fastan kostnað:  

 Núllpunktur í einingum = Heildar fastur kostnaður / framlegð á einingu.  

Núllpunktur í sölutekjum er fundin með því að deila framlegðarhlutfallinu upp í 

heildar fastan kostnað. 

 Núllpunktur í sölutekjum = Heildar fastur kostnaður/ framlegðarhlutfall.  

 (Hilton, 2008).  

Tafla 2 sýnir stofnkostnað sem er bláa línan og uppsafnaða framlegð sem er rauða 

línan, tekjur mínus breytilegur kostnaður. Þessi tafla sýnir þróun miða við 68% 

nýtingu á bílnum sem er núllpunktur. Þannig að ef nýting verður meiri en 68% þá 

mætast þessar línur fyrr en eftir 12 mánuði sem nemur nýtingunni.  

 

Tafla 2: Uppsafnaður afgangur miða við 68% nýtingu á bílnum 
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6.3.4 Dreifileiðir 

 

Dreifileiðir fyrirtækisins eru hugsaðar í gegnum netið með því að útbúa heimasíðu, 

vera áberandi á samfélagsmiðlum og vera í einnig í samstarfi við hótel og 

ferðaheildsala sem sækjast eftir þeirri þjónustu sem Great Iceland býður upp á. Stærsti 

markhópurinn eru erlendir ferðamenn sem vilja nýta sér þjónustu eins og þessa. Fyrir 

á þessum markaði eru lítil fyrirtæki sem eru í samstarfi með ferðaskipulagsaðilum á 

markaðnum og í krafti stærðarinnar hjá þessum ferðaskipulagsaðilum eins og Iceland 

Travel, svo dæmi sé tekið, ná þessi litlu fyrirtæki að markaðssetja sig í gegnum þá.  

 

6.3.5 Birgjar 

 

Mikilvægt er að hafa góða birgja, eins og olíufélögin sem hægt er að treysta á, 

sérstaklega er varðar framboð á aðföngum sem fyrirtækið þarf á að halda. Birgjar 

snerta skipulagsheild fyrirtækisins og hafa áhrif á gæði og virði sem heildin vill koma 

til sinna viðskiptavina. Ef töf verður á aðföngum frá birgja hefur það áhrif á virði 

allrar skipulagsheildarinnar í viðskiptunum.  

  

6.3.6 Almenningur  

 

Almenningur er sjálfsagt einn mikilvægasti hlekkurinn í TASK greiningunni. 

Almenningur getur haft mikil öfl og mikil áhrif, bæði jákvætt og neikvætt á 

skipulagsheildina. Almenningur getur stuðlað að bæði jákvæðum og neikvæðum 

árangri þegar á heildina er litið. Almenningur eru hagsmunaaðilar og ná yfir marga 

ólíka áhrifahópa (Kotler & Amstrong, 2010). 

 

6.4 Fimm krafta líkan Porters 
 

Í fimm krafta líkani Porters (e. five forces model) er talað um fimm atriði sem geta 

verið talin ógnandi á markaði en þessar ógnir eru ógn af núverandi samkeppni, ógn af 

nýjum aðilum eða keppinautum, ógn af birgjum, ógn af kaupendum eða 

viðskiptavinum sem eru aðal aflið í virðiskeðjunni og ógn af staðkvæmdarvörum eða 

þjónustu.  Mynd númer tólf sýnir fimm krafta samkeppnislíkan Porters. 
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Mynd 12: Fimm krafta samkeppnislíkan Porters  

Markaður viðskiptahugmyndarinnar er með tilliti til þess að eknir séu að lágmarki um 

230 km. miðað við 5.000 km á mánuði. Einhvern tíma tekur að ná markmiðinu og 

gert er ráð fyrir að fyrsti mánuðurinn verði tekjuminni en þeir sem á eftir koma. 

Reiknað er með því í rekstrarreikningi að tekjur séu að meðaltali 2,5 m.kr. á mánuði. 

Það gera rúmlega 113.000 á dag og er það aðeins lægra verð en það sem 

samkeppnisaðilar upplýsa. Ef reiknað er með 10-12 farþegum sem borga um 90-100 

USD á dag, hver og einn, fimm daga vikunnar gera það 7.500.000 kr. 

ársfjórðungslega miðað við 100 % nýtingu á bíl og starfsmanni. Val getur verið á 

milli þess að bjóða upp á fast dagsverð eða innheimta fyrir hvern haus en það gæti 

verið meira hagræði að hafa eitt dagsverð. Nánar er farið út í tölur í rekstrarreikningi í 

kafla 8.4. 

Mikil aukning hefur verið á ferðamönnum til Íslands aðra mánuði en 

sumarmánuðina en tölur um þetta birtust í Vegvísi í ferðaþjónustu sem er stefna í 

ferðaþjónustu og var gefin út af Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í október 

2015 (Nýsköpunarráðuneytið, 2015). Þar kemur fram að fjölgun ferðamanna hér á 

landi hafi verið langt umfram það sem gengur og gerist í heiminum. Þar spilar saman 

samhent markaðsstarf, umfjöllun um Ísland í erlendum miðlum, gengisþróun og 

margir aðrir samverkandi þættir sem hafa skilað að meðaltali 22% fjölgun erlendra 

ferðamanna milli ára síðastliðin fimm ár, sem er fimmfalt meiri vöxtur en er á 

heimsvísu. Áfram er gert ráð fyrir að vöxtur ferðaþjónustunnar hér á landi verði meiri 

en sem nemur þróun á heimsvísu (Nýsköpunarráðuneytið, 2015).  
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Eins og kemur fram á skýrslu um íslenska ferðaþjónustu 2017 sem Íslandsbanki 

stóð fyrir er spáð 2,3 milljónum ferðamanna hingað til lands í ár sem nemur fjölgun 

um 30% frá síðasta ári (Íslandsbanki, 2017).  

Samkeppnisaðilar, eins og atvinnugreinin er uppbyggð núna, eru nokkur fyrirtæki 

eins Reykjavík Excursions, Gray Line (Iceland Excursions) sem eru stærstir á vissum 

markaði hér innanlands með akstri á FlyBus, ferðir í Bláa lónið, á suðurströndina, í 

Jökulsárlón, Gullna hringinn og norðurljósaferðir en önnur svæði eru minna 

markaðssett hjá þeim þó nefnt sé að þau séu í boði. Einnig mörg smærri fyrirtæki sem 

áður hafa verið nefnd, eins og Fjallajeppar ehf., Extreme Iceland, Grand Travel og GJ 

Travel, eru með sömu stærð af farþegabílum og Great Iceland ætlar að nota ásamt 

mörgum öðrum.  

Helstu birgjar fyrirtækis eins og Great Iceland verður eru til dæmis olíufélög og 

svo viðhalds- og þjónustuaðilar bílsins. Hér er það samningsstaða hvers og eins við 

viðkomandi birgja sem gerir gæfumuninn á þeim kostnaði sem má segja að séu 

stærstu útgjaldaliðirnir hjá fyrirtæki eins og Great Iceland.  

Varðandi almannatengsl í innra umhverfi þá bera að nefna kynningu fyrirtækisins 

á því sem það hefur upp á að bjóða. Það þarf að auglýsa sig í erlendum blöðum og á 

heimasíðum sem fjalla um Ísland og ferðalög til landsins. Í kafla 5.4  hafa verið teknir 

fyrir innri þættir fyrirtækisins og fjallað um veikleika og styrkleika fyrirtækisins.  

Viðskiptavinir eru þeir ferðamenn sem kjósa ferðast til Íslands og velja Great 

Iceland til að ferðast með þar sem Great Iceland býður upp á þægilegan ferðamáta í 

minni hóp sem fær persónulega þjónustu á sínu ferðalagi. Lagt verður upp úr því að 

viðskiptavinurinn öðlist góða upplifun af dagsferðinni.  

Staðkvæmdarvara eða -þjónusta má segja að sé í boði af öllum þeim fyrirtækjum 

sem eru í þessari atvinnugrein, það er að segja í farþegaflutningum og er hluti af þeim 

talinn hér upp að framan.  

 

Eins og Porter kemur inn á varðandi fimm krafta greininguna er það þannig að ef 

fyrirtækinu finnst það ekki hafa fjárhagslega nóg upp úr því sem það ætlar að bjóða 

fram sem vöru eða þjónustu þá er um að gera að reyna að hafa áhrif á þessa krafta sér 

í vil (Porter, 2008).  
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6.5 Áhættuþættir 
  

Því að stofna Great Iceland fylgir stofnkostnaður og stærsti kostnaðarliðurinn þar eru 

kaup á bílnum samkvæmt verðtilboði frá umboði. Til að fjármagna kaupin yrði notað 

eigið fé sem næmi 20% af kaupverði og lánasamningur fyrir 80%. Ef óveður veldur 

því að ekki er hægt að veita selda þjónustu mun gjaldið endurgreiðast til neytandans 

eins og fram kemur í kafla um veikleika í kafla 6.2.2. Viðbragðsáætlun höfundar er til 

staðar ef um veikindi bílstjóra er að ræða eða ef bilun í farartæki kemur upp. 

Afleysingabílstjóri er til staðar og leigður er inn samsvarandi bíll af leiguaðila ef bilun 

kemur upp. Ef um er að ræða stærri fyrirtæki eða stofnanir þá mun verða möguleiki á 

reikningsviðskiptum sem væru þá í formi fyrirframgreiðslu á hluta ferðarinnar með 15 

daga fresti til greiðslu að fullu. Þar sem reiknað er með að erlendir ferðamenn verði 

stærsti markhópurinn hjá fyrirtækinu þá verður að gera ráð fyrir gengismun þegar 

ferðir eru verðlagaðar.  
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7 Framkvæmdaáætlun 
 

Nauðsynlegt er að hafa áætlun til að fylgja eftir í rekstri fyrirtækja svo hægt sé að fá 

yfirlit yfir hvað þarf að gera og hvað er þegar búið að gera. Hér koma að góðum 

notum aðferðir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun sem höfundur hefur lesið sér til 

um og í viðauka 11.1 3 er dæmi um uppsetta verkáætlun varðandi vinnu á þessari 

ritgerð.  

 

Það sem mikilvægt er að byrja á er að stofna einkahlutafélag og fjárfesta í farartækinu 

til rekstursins. 

Undirbúningur felst einnig í að setja upp vefsíðu, koma sér upp tengingu við 

umheiminn, vera í boði þegar að ferð til Íslands er skoðuð. Höfundur hefur reynslu af 

uppsetningu á heimasíðu. Undirbúa þarf markaðs- og söluaðgerðir sem eru án 

kostnaðar þar sem samfélagsmiðlar verða virkjaðir sem og heimasíða fyrirtækisins. 

Undirbúa þarf og virkja sambönd og tengslanet er varðar reksturinn eins og tengsl við 

hótel og ferðaskrifstofur. 

  

Það sem þegar er búð að framkvæma: 

 Ákveðið hefur verið byrjunarteymi hjá fyrirtækinu  

 Hugmyndavinnan er langt komin  

 Viðskiptaáætlun: Gerð fyrstu viðskiptaáætlunar lauk í maí 2017  
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8 Fjárhagsáætlun 
 

8.1 Forsendur 
  

Fjárfesta þarf í bílnum sem er áætlaður til notkunar en um er að ræða sextán manna 

bíl af gerðinni Mercedes Benz Sprinter, fjórhjóladrifinn. Ökumaður er vel kunnugur 

landi og þjóð og með reynslu af farþegaflutningum. Reiknað er með að vera með 

akstur fimm daga vikunnar og að meðaltali tíu til tólf farþega á dag sem borga 90-100 

USD hver og einn miðað við 9 klst. ferð. Fast daggjald er annar möguleiki með 

svipaða niðurstöðu fyrir ákveðinn fjölda. Á þessum tölum er tekið í kafla 6.3.3 um 

samkeppnisumhverfið hér að framan. Höfundur telur óþarft að fara í næmnigreiningu 

þar sem enginn einn liður getur haft veruleg áhrif á niðurstöðuna. 

 

8.2 Rekstraráætlun 
 

Hér er verið að áætla að eknir séu sextíu þúsund kílómetrar yfir árið og ef miðað er 

við að eyða tuttugu lítrum á hundraði eru það 12.000 lítrar á ári. Ef það er margfaldað 

með 190 kr. má gera ráð fyrir 2.280.000 kr. í bensín. Þó svo að hækkun á bensíni færi 

í 250 kr. á lítrann yrði það einungis áætluð hækkun um fimmtíu þúsund krónur.  

 

8.3 Efnahagur 
 

Hér er verið að áætla meðaltalstekjur miðað við þær forsendur sem gefnar eru,það er 

að hafa tíu til tólf farþega á dag sem borga 90-100 USD hver og einn eða daggjald 

sem nemur þessari upphæð sem gera þá 2,5 m.kr. í tekjur mánaðarlega að meðaltali. 

Reiknað er með að helmingur sé bein sala og helmingur sé í gegnum 

bókunarþjónustu.  

 

8.4 Rekstrarreikningur 
 

Mynd 13 sýnir hluta af rekstrarreikningi þeim er hefur verið settur upp fyrir Great 

Iceland.  Í honum kemur fram reksturinn sem samanstendur af tekjum og kostnaði og 

inniheldur laun og launatengd gjöld, aðkeypta þjónustu og rekstur bæði á bíl og 

skrifstofu fyrirtækisins. Þar kemur einnig fram reiknaður hagnaður miðað við 

uppgefnar forsendur og er ágætis svigrúm þar eins og sjá má. Einnig er tekið á helstu 

og stærstu rekstrarhlutum er varðar bílinn eins og eldsneyti og fleira. Notast var við 

reikniformúluna Solver í Excel til að reikna út lágmarks nýtingu á bílnum en miðað 
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við gefnar forsendur má nýtingin ekki fara undir 68% fyrsta árið til að hægt sé að 

greiða niður stofnkostnaðinn á fyrsta ári. Hámarkstekjur gera ráð fyrir fullri nýtingu 

bíls og starfsmanns eða 100% nýtingu. 

 

 

Mynd 13: Mynd af hluta úr rekstrarreikningi 
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8.5 Efnahagsreikningur 
 

Eignir eru eigið fé í bílnum sem gert er ráð fyrir að sé um 20% af virði bílsins. Við 

gerð efnahagsreiknings er það samtalan á eignum sem samanstendur af því sem 

kallast veltufjármunir plús langtímakröfur og áhættufjármunir. Sú niðurstöðutala á að 

stemma við skuldir og eigið fé sem samtala af eigin fé/tap í árslok, 

lífeyrisskuldbindingum, langtímaskuldum og skammtímaskuldum.  

 

8.6 Sjóðstreymi 
 

Mynd 14 sýnir hluta af sjóðstreymi fyrirtækisins sem nær yfir allt rekstrarárið og 

heildarmynd af því er í kafla 11 viðaukar. Gert er ráð fyrir 68% nýtingu á bílnum 

þannig að sjóðstreymi sýnir þá tekjutölu og greiddur virðisaukaskattur er 11% af þeim 

tekjum. Sú tala ræðst af innkomu tekna. Hluti af tekjunum greiðist til fyrirtækisins  

innan mánaðar en rest í næsta mánuði á eftir.  

Mynd 14  sýnir einnig gjaldaliðina hjá fyrirtækinu eins og laun sem eru greidd eftirá. 

Aðkeypt þjónusta er afleysingabílstjóri í einn mánuð greitt með 24% virðisauka. 

Reiknað er með að rekstur bifreiðar sé greiddur að hluta til innan mánaðar en rest í 

næsta mánuði á eftir með 24% virðisaukaskatti, það sama á við með rekstur 

skrifstofu.( sjá nánar í viðauka 11.1 rekstur og sjóðstreymi).  

  

 

Mynd 14: Mynd af hluta úr sjóðstreymi 
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8.7 Útgönguleið 
 

Útgönguleið er að selja bílinn en eftir 2-3 ár þegar búið er að borga mikið niður af 

honum en á þeim tíma ætti fyrirtækið Great Iceland að vera komið með fótfestu á 

markaðnum.  
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9 Niðurstöður og lokaorð 
 

Lagt var upp með að kanna grundvöll þess að stofna fyrirtæki í ferðaþjónusturekstri, 

persónulega nálgun að akstri ferðamanna. Kjarnastarfsemi fyrirtækisins væri að bjóða 

upp á dagsferðir, annars vegar á Snæfellsnesið og hins vegar í Borgarfjörð.  

Hið óstofnaða fyrirtæki vill aðgreina sig með að bjóða uppá persónulega nálgun og 

þjónustu sem er stór áhersluþáttur. 

Framtíðin er björt og margir möguleikar til að útvíkka starfsemina þegar að fyrirtækið 

hefur haslað sér völl á markaði.  

 Viðskiptaáætlunin sem hér var unnin hafði það að markmiði að kanna hvort 

það væri grundvöllur fyrir að stofna slíkt fyrirtæki og hafa atvinnu af fyrir allavega 

einn til tvo aðila til að byrja með.  

Á þessum markaði sem Ísland er sem ferðamannastaður gefur höfundi tilefni til að 

ætla að markaðurinn sé ekki mettur af farþegaflutningum hér á landi svo framarlega 

sem þetta óstofnaða fyrirtæki aðgreinir sig frá þeim sem fyrir eru fyrir á markaðnum. 

Aðgreiningin getur meðal annars falist í góðri og persónulegri þjónustu. Takmarkanir 

gætu falist í markaðssetningu til að byrja með en þar sem yfirbygging á þessu 

fyrirtæki er lítil sem engin þá þolir fyrirtækið lægra nýtingarhlutfall eins og fram 

hefur komið.  

Höfundur telur að með góðri og persónulegri þjónustu eins og fyrirtækið mun leggja 

áherslu á, öruggum og þægilegum akstri farþega og á sama tíma samkeppnishæfu 

verði, eigi að vera grundvöllur fyrir fyrirtæki eins og Great Iceland.  
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