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Útdráttur  

Bætt samskipti og samgöngur hafa í senn gert heiminn aðgengilegri og um leið minni í þeirri 

merkingu að við höfum meira og betra aðgengi að honum. Alþjóðaviðskipti hafa alla tíð verið 

mikilvægur þáttur í íslensku atvinnulífi. Samkvæmt helstu kenningum er 

alþjóðavæðingarferlinu lýst sem löngu hægfara þróunarferli þar sem fyrirtæki fara stig af stigi 

inn á nýja erlenda markaði. 

Mitt í miðju á tækni- og samfélagsþróun nútímans er fyrirbærið stafrænn vettvangur eða 

netvangar (e. platform). Netvangar (e. digital platform) er stafræn tækni sem hefur brúað bilið 

milli heimsálfa og gert tíma og vegalengdir að afstæðum stærðum. Netvangar eru meðal annars 

samfélagsmiðlar, efnisveitur og söluvefir.  

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) sem byggir á eigindlegum aðferðum (e. 

qualitative research methods). Rannsókninni er ætlað að sýna fram á hvernig íslensk fyrirtæki 

nýta og geta nýtt sér netvanga til þess að starfa á alþjóðamörkuðum, hvernig það er gert og með 

hvaða mögulega árangri. Með því að rannsaka sex ólík tilvik er hægt að sækja upplýsingar sem 

nýta má sem leiðarvísi að árangursríkri leið til alþjóðavæðingar með netvöngum.  

Helstu niðurstöður eru þær að netvangar geta flýtt fyrir alþjóðavæðingarferli lítilla og 

meðalstórra íslenskra fyrirtækja með meiri nálægð við markaðinn, betri samskiptum og 

tengingu við skilgreinda markhópa. Varast skal að líta á heiminn sem eitt markaðssvæði og ekki 

er nauðsynlegt að vera á öllum netvöngum í einu. Fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði (e. business to 

business), svo kölluðum B2B markaði, ættu að haga markaðsstarfsemi sinni eins og ef þau væru 

á neytendamarkaði (e. business to consumer), svo kölluðum B2C markaði. Þannig næst betri 

stjórn á vörunni og betri staðfærsla (e. positioning) á erlendum mörkuðum. Stöðluð 

markaðsstefna nýtist svo sem stoðgrind fyrir samstarfsaðila og umboðsmenn. 
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Abstract 

With better communication and transportation, the world has gotten smaller and therefor more 

accessible in the sense that we can communicate more easily.  

International relations have always been a key factor for the Icelandic industries in general. 

According to latest theories in that field, the globalization process is described as a long and 

steady process, where companies move step by step towards new markets on foreign soil. 

During modern technological inventions, globalization has become a platform in itself. Digital 

platform is a technology that has bridged the gap between continents and made time and 

distances not relevant, for example in the form of social media, servers and websites designed 

for marketing and sales.  

This case study is based on qualitative research methods and is conducted to show how 

Icelandic companies can use such case studies and platforms to operate in international markets 

and with what results. Six different case studies were used to make guidelines for such 

businesses in the international arena. 

Platforms can speed up the globalization process for small and medium companies, because of 

closer and better communications with the international markets and better targeted customers. 

But the world is not just a single marketplace and it’s not necessary to operate in every market 

at the same time. Business to business markets should design their marketing operations like 

they were on a business to consumer market. That way the product control is better, along with 

positioning on international markets. A standardised marketing strategy can furthermore be 

used as a framework for different business partners. 
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1 Inngangur 

Segja má að alþjóðavæðing sé afsprengi tækniframfara. Bætt samskipti og samgöngur hafa í 

senn gert heiminn aðgengilegri og í leið minni í þeirri merkingu að við höfum meira og betra 

aðgengi að honum. Með tilkomu Internetsins varð mikil bylting í alþjóðavæðingu og á því 

fjölmiðlaumhverfi sem áður var, þeirri byltingu sér ekki enn fyrir endann á, þar sem nýjar leiðir 

til fjölmiðlunar fæðast nánast á hverjum degi. Einstaklingar og fyrirtæki eru nú nettengd 24 

tíma sjö daga vikunnar og með tilkomu snjallsíma fer fólk ekkert án þess að vera tengt við 

alþjóðasamfélag af einhverju tagi. Samskiptamiðlar hafa á síðastliðnum árum vaxið mjög hratt, 

enda spila þeir orðið sífellt stærra hlutverk í allri almennri umræðu heimshornanna á milli og 

þá ekki síst viðskiptum. Það má því segja að alþjóðavæðing fjármálamarkaða og fjármálakerfa 

sé sameinaður markaður þar sem mismunandi hagkerfi og viðskiptaaðilar setja sér 

sameiginlegar reglur og aðferðir og gerir tæknin og hraðinn það hvað helst að verkum. Á 

þessum sameinaða markaði hafa allir jafna möguleika á aðgengi sem og möguleika á 

viðskiptum. Með sameiginlegum leikreglum má segja að ólík viðskipti og fjármálakerfi verði 

tengdari og skrefi nær því að virka sem eitt. Fjármálaheimsvæðing er því ferli sem þróast (Már 

Guðmundsson, 2008). 

Mitt í miðju á tækni- og samfélagsþróun nútímans er fyrirbærið stafrænn vettvangur eða 

netvangar (e. platform). Fleiri íslensk heiti hafa verið sett á þetta hugtak eins og Internetvangur 

eða netvettvangur. Hugtakið netvangur þykir hentugt og verður notast við það þar sem það er 

stutt og þægilegt að bera fram og á við um vettvang sem er stafrænn. Þetta eru engu að síður 

sömu hugtökin sem vísa í enska heitið platform. Netvangar eru eins misjafnir og þeir eru margir. 

Flestir þekkja samfélagsmiðla eins og Facebook, Snapchat og Instagram, enda mikið notaðir 

samfélagsmiðlar. Dæmi um stóra netvanga, sem ekki eru samfélagsmiðlar, eru Ebay, Amazon 

og AliExpress en þetta eru jú allt dæmi um netvanga sem sérhæfa sig í sölu á vöru og þjónustu 

og vinna sem milliliður milli kaupenda og seljenda. Android, IOS frá Apple og Microsoft 

Windows eru svo dæmi um netvanga sem flokkast sem hugbúnaðarstýrikerfi (Kirk, 2016). Þessi 

upptalning er langt frá því að vera tæmandi og margar tegundir og gerðir af netvöngum eru til 

í heiminum. Ekki eru allir netvangar opnir og því er tilvist þeirra hulin hinum almenna notanda 

og sinna þeir hlutverkum innan fyrirtækja og eru því innri netvangar. Netvangar í heild sinni 

eiga ákveðinn þátt í því að alþjóðavæðing hefur tekið hröðum skrefum og þá sérstaklega í 

viðskiptum. Það er því áhugavert að staðnæmast og skoða hvernig þeir hafa haft áhrif á 

starfsemi íslenskra fyrirtækja og hvernig þeir nýtast sem verkfæri, hvort sem er í sölu, rekstri 
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eða sem markaðstól. Netvangar eru því hluti af vistkerfi (e. ecosystem) sem samanstendur af 

mörgum ólíkum aðilum eins og neytendum, seljendum, milliliðum o.fl.  

Alþjóðaviðskipti hafa alla tíð verið mikilvægur þáttur í íslensku atvinnulífi. Útflutningur á 

sjávarútvegsafurðum var lengi vel helsta atvinnugrein þjóðarinnar en ferðaþjónustan er svo 

nýjasta dæmið um útflutning á þjónustu, í þeim skilning að markaðsstarfið fer fram á erlendum 

mörkuðum. „Tekjur af erlendum ferðamönnum voru stærsta útflutningsafurð Íslendinga á árinu 

2013“ (Ferðamálastofa, 2014). Ísland sem áfangastaður er í harðri samkeppni við aðra þekkta 

ferðamannastaði. Ýmis önnur íslensk framleiðsla hefur nýtt tæknina til þess að komast á erlenda 

markaði en þar til á þessari öld var útflutningsferlið langt og kostnaðarsamt (Íslandsstofa, 2015). 

Erfitt var að nálgast erlenda markaði og enn erfiðara að marka sér stöðu (Magnús Orri Schram, 

2011). En nú hafa tímarnir breyst með tækninni, en tæknin ein og sér leysir ekki öll þau 

vandamál sem íslensk fyrirtæki standa frammi fyrir í útflutningi (Delaney, 2017). Tæknin er 

aðeins verkfæri og henni þarf að beita rétt. Flestum nýjum verkfærum eða tækjum sem koma 

ný á markað fylgir notandahandbók (e. user manual) frá framleiðanda sem skýrir hvernig 

verkfærið virkar og hvernig það skal vera notað. Netvangar eru að mörgu leyti eins og hvert 

annað verkfæri. Notandi þarf að vita hvernig á að nota þá, hvernig þeir virka og hvað ber að 

varast. Netvangar eru ekki gamalt fyrirbæri en þó hafa fyrirtæki nýtt þá á alþjóðlegum 

mörkuðum, má þar nefna Íslandsstofu, CCP og 66° Norður, öll eru þessi fyrirtæki til rannsóknar 

í þessari rannsókn. Hafa þau lært af reynslunni með því að prófa, taka áhættu og reka sig á. Það 

er því mikilvægt að sækja þessa þekkingu og setja hana fram á greinagóðan hátt svo hún geti 

auðveldað þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref inn á alþjóðlegamarkaði, að fóta sig og ná 

árangri. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) sem byggir á eigindlegum aðferðum (e. 

qualitative research methods). Rannsókninni er ætlað að sýna fram á hvernig íslensk fyrirtæki 

nýta og geta nýtt sér netvanga til þess að starfa á alþjóðamörkuðum, hvernig það er gert og með 

hvaða mögulega árangri. Með því að rannsaka sex ólík tilvik er hægt að sækja upplýsingar sem 

nýta má sem leiðarvísi að árangursríkri leið til alþjóðavæðingar með netvöngum. Sömuleiðis er 

hægt að draga fram þá galla og takmarkanir sem netvangar hafa. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvort og hvernig ytri og innri samskipti, stafræn 

markaðssetning og rafræn viðskipti í gegnum netvanga nýtast íslenskum fyrirtækjum, sem hafa 

grunnstarfsemi á Íslandi, til þess að starfa á erlendum mörkuðum. Rannsóknir hafa sýnt fram á 
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að stafræn fyrirtæki (netvangar) sem starfa alfarið á netinu, alþjóðavæddust á meiri hraða en 

hefðbundin fyrirtæki (Brynjar Þór Þorsteinsson og Hulda Júlíana Jónsdóttir, 2010). Netvangar 

geta því að einhverju leyti nýst sem milliliðir og stökkpallur fyrir fyrirtæki sem hugsa sér að 

fara á erlenda markaði. Öll tilvik rannsóknarinnar eiga það sameiginlegt að vera stofnuð á 

Íslandi og hafa grunnstarfsemi þar, þau eru jafnframt þekkt eða hafa þekkt vörumerki. 

Fyrirtækin eru misgömul og eru komin mislangt í alþjóðavæðingarferlinu eins og hefðbundnar 

kenningar fjalla um. Þau hafa beitt mismunandi aðferðum í markaðs- og rekstrarstarfi sínu. 

Tilvikin eru ólík og starfa á mismunandi sviðum.  

Greina þarf hvort fyrirtæki sem veita og selja þjónustu eða aðra efnislega vöru geti herjað á 

erlenda markaði með aðstoð netvanga. Jafnframt hvort það sé eðlislægur eða aðferðafræðilegur 

munur í sölu- og markaðsstarfi milli fyrirtækja sem selja efnislegar vörur (e. material goods) 

og fyrirtækja sem selja eða vinna aðeins með stafrænar vörur (e. digital goods). Fyrirtæki sem 

framleiða og selja efnislega vöru hafa flest farið þá leið að starfa á heildsölumarkaði eða í 

gegnum umboðsmenn, svo kölluðum business to business viðskiptum (i. viðskipti á 

fyrirtækjamarkaði), hér eftir kallað B2B. Viðskipti á neytendamarkaði (e. business to 

consumer) er svo hér eftir kallað B2C. Fyrirtækin missa í ferlinu töluverða stjórn á vöru sinni 

eftir að hún fer frá Íslandi ólíkt því sem stafræn vara gerir, sem eiginleika sinna vegna getur 

farið beint í sölu til viðskiptavinar án milliliða á erlendum mörkuðum (Hollensen, 2014; 

Chaffey, Chadwick, Johnston & Mayer, 2006) en slík viðskipti flokkast sem B2C.  

Það er einnig mikilvægt að greina þau takmörk eða hindranir, ef einhverjar, sem fyrirtæki standa 

frammi fyrir með beitingu á netvöngum og hvernig sé hægt að leysa eða yfirstíga þau takmörk. 

Slíkar upplýsingar má fá með því að fanga þekkingu frá innlendum fyrirtækjum og 

sérfræðingum sem hafa starfað við útflutning og markaðssetningu erlendis, bæði stórum 

fyrirtækjum sem og minni sprotafyrirtækjum.  

Eitt helsta markmiðið hér er að setja fram drög að leiðarvísi fyrir fyrirtæki sem kjósa að beita 

netvöngum til árangurs á alþjóðavísu, hvað sé vænlegt til árangurs og hvað beri að varast. Stuðst 

er við frumgögn, fræðilega umfjöllun á kenningum og heimildum til forskriftar á þeim kostum 

og göllum sem fylgja markaðssetningu og starfsemi á netvöngum. Heimildaöflun úr fræðiritum, 

kenningum, rannsóknum, skýrslum og greinum er ætlað að sýna fram á þann grunn sem 

rannsóknin byggir á og nýtt til útskýringa á niðurstöðu. Þeim er jafnframt ætlað að styðja við 

þau gögn sem fást með tilviksrannsókn (e. case study) og frumgagnaöflun, hvaða leiðir skila 

árangri, hverjar ekki og hvað beri að varast. Rannsókninni er ætlað að sækja þekkingu og 

upplýsingar frá þýði sem skilgreinist sem starfandi sérfræðingar við alþjóðamarkaðssetningu 
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eða alþjóðaviðskipti hjá íslenskum fyrirtækjum og leggja þannig mat á þá möguleika og 

þekkingu sem fyrirtæki geta nýtt sér í starfsemi á erlendum mörkuðum, í og með netvöngum.  

Frumgögn munu skýra og svara þeim þáttum og vangaveltum sem lagðar eru fram sem 

rannsóknarmarkmið. Leitað er svara við eftirfarandi þáttum. 

1. Rannsaka skal með tilviksrannsókn (e. case study) og viðtölum við sérfræðinga sem 

starfa á erlendum mörkuðum, hvað sé vænlegt til árangurs og hvað ekki, þegar 

starfað er á og með netvanga á erlendum mörkuðum. 

2. Rannsaka skal áhrif og vægi netvanga í erlendu markaðsstarfi og hvort netvangar 

dragi úr sálrænni fjarlægð við markaði.  

3. Rannsaka skal hvort netvangar hafi áhrif á alþjóðavæðingarferli lítilla og meðalstórra 

íslenskra fyrirtækja. 

4. Rannsaka skal hvernig netvangar hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og hvort eðlislægur 

munur sé á því hvort fyrirtæki starfi á B2B eða B2C markaði. 

5. Setja skal fram leiðarvísi að því hvernig árangursríkast sé að starfa og beita 

markaðssetningu á netvöngum á erlendum mörkuðum. 
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1.2  Framsetning og bygging 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um þá fræðilegu nálgun sem mikilvæg er í alþjóðaviðskiptum og 

stafrænni markaðssetningu. Alþjóðleg viðskipti og alþjóðavæðing byggja á kenningum og 

rannsóknum sem margar hverjar eru grunnur að þeim skilningi og verkferlum í starfsemi á 

alþjóðavettvangi. Þættir eins og tungumál, trú og menning eru meðal þeirra viðfangsefna sem 

alþjóðaviðskipti glíma við.  

Skipta má kaflanum upp í nokkra hluta. Fyrsti hluti kaflans varðar alþjóða- og hnattvæðingu 

sem spilar lykilhlutverk í nútíma útflutningi. Farið er yfir alþjóðavæðingu og þær hindranir sem 

eru á vegi fyrirtækja vegna sálrænnar fjarlægðar (e. psychic distance) sem geta verið hlutir 

eins og menning og/eða tungumál. Markaðsumhverfi og útflutningsleiðir er nokkuð viðamikill 

þáttur í starfsemi fyrirtækja á erlendum mörkuðum. Þar er farið yfir þær hindranir sem verða á 

vegi fyrirtækja og þær útflutningsleiðir sem fyrirtæki nýta og þann mun sem liggur þeirra á 

milli. Þessum þætti er vert að gera skil áður en farið er yfir þær kenningar sem settar hafa verið 

fram í alþjóðaviðskiptum. Það er því við hæfi að sá hluti sem er helgaður klassískum kenningum 

og rannsóknum í alþjóðavæðingu og alþjóðaviðskiptum komi þar á eftir.  

Síðasti hluti kaflans er tileinkaður kenningum og rannsóknum á stafrænum mörkuðum og er 

honum ætlað að undirstrika hvernig stafræn markaðssetning og viðskipti hafa haft áhrif á 

viðskiptahætti fyrirtækja. Skilgreina þarf og útlista hugtökin netvangur og vistkerfi. Einnig þarf 

að fjalla um hagfræðileg sjónarmið. Efnisleg vara (e. material goods) og stafræn vara ( e. digital 

goods) eru í eðli sínu mjög ólíkar og því mikilvægt að átta sig á því hvernig markaðs- og 

hagfræðiöflin virka á mismunandi hátt á þessar ólíku vörur. 

2.1 Alþjóðavæðing (e. internationalization) og hnattvæðing (e. globalization) 

Vegna landfræðilegrar stöðu er Ísland háð erlendum viðskiptum. Inn- og útflutningur spilar 

lykilhlutverk í efnahagskerfi landsins og afkomu þjóðarinnar. Alþjóðamarkaðssetning er því 

mjög mikilvæg til þess að nálgast viðskiptavini á erlendri grundu. Alþjóðamarkaðssetning er 

skilgreind sem skuldbinding fyrirtækis til þess að samræma markaðsaðferðir sínar þvert á 

landfræðileg landamæri og til þess að fullnægja þörfum alþjóðlegra viðskiptavina betur en 

samkeppnisaðilar gera (Bradley, 2005). Fræðilegur grunnur alþjóðaviðskipta leitast við að beita 

kenningum til þess að greina og útskýra það ferli sem fyrirtæki fara í gegnum þegar þau 

alþjóðavæðast. Flestum af þessum kenningum má lýsa sem einhvers konar þróunarferli, þörfum 

eða tengslum sem er drifkraftur þess að fyrirtæki alþjóðavæðist. Þessar kenningar eiga það 

einnig sameiginlegt að krefjast á einhverjum tímapunkti og að einhverju leyti einhverrar 
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skuldbindingar eða fjárfestingar sem bæði getur verið kostnaðarsöm og tímafrek en þessar 

kenningar eru til umfjöllunar síðar. Internetið hefur haft það í för með sér að viðskipti milli 

fjarlægra markaða eru að verða auðveldari með tilkomu rafrænna viðskipta og verslunar.  

Alþjóðavæðing (e. internationalization) og hnattvæðing (e. globalization) eru flókin og ójöfn 

ferli sem samanstanda af samspili margra margslunginna þátta (Inda & Rosaldo, 2008). 

Hugtökin eru að mörgu leyti náskyld en mikilvægt er að átta sig á því að gerður er greinarmunur 

á þeim. Alþjóðavæðing er oft sögð vera aukin hnattræn samtenging sem hefur orðið til þess að 

heimurinn virðist vera að minnka. Alþjóðavæðing vísar til vaxandi og aukins mikilvægis 

alþjóðaviðskipta, sáttmála, bandalaga o.s.frv. Orðið alþjóðlegt þýðir milli eða meðal þjóða. 

Grunneiningin er þjóð eða ríki, jafnvel þótt samskipti milli þjóða og ríkja verða sífellt 

nauðsynlegri og mikilvægari (Saunders, 2013). Hnattvæðing vísar til alþjóðlegrar 

efnahagslegrar aðlögunar margra og ólíkra hagkerfa í eitt alþjóðlegt hagkerfi. Hér spila opnir 

markaðir, frjáls viðskipti og frjáls hreyfanleiki fjármagns mestu máli í þessari þróun. Lýsa má 

þessu ferli sem afnámi hugmyndafræðilegra landamæra í efnahagslegum tilgangi (Saunders, 

2013). 

Fyrirtæki á alþjóðamarkaði standa því frammi fyrir miklum áskorunum og eru hindranirnar 

margar þegar lagt er á nýja markaði. Þeirra á meðal geta verið samkeppnislög, reglur í landinu, 

tungumálahindranir eða jafnvel yfirlýst stefna stjórnvalda gegn erlendri fjárfestingu. Því er 

mikilvægt að stjórnendur ákveði og innleiði sem hagkvæmustu stefnu fyrir fyrirtækið og 

hvernig skuli takast á við allar þær áskoranir og hindranir sem geta komið upp. Auðlindir 

fyrirtækisins þurfa að vera vel nýttar svo fyrirtækið standist samkeppnina. Auðlindakenningin 

(e. natural resource economics) fjallar sérstaklega um þessar innri auðlindir. Hún skoðar því 

minna almenna stefnu, áhersla er lögð á nauðsyn þess að skilja samkeppniskrafta í greininni en 

fyrirtæki verða að þróa sínar lausnir sem samkeppnisforskot, miðað við sínar aðstæður. 

Samkeppnisforskot myndast því út frá því að nýta auðlindir sínar betur en samkeppnisaðilinn 

(Lynch, 2012). VRIO er mælitæki sem notað er til að greina og meta samkeppnishæfni auðlinda 

fyrirtækja. Það sem skoðað er, eru fjórir aðgreindir þættir: Verðmæti, hvaða auðlindir bæta eða 

auka virði, hvað er sérstakt eða fágætt við fyrirtækið, hvað er í innri auðlindum sem erfitt er að 

herma eftir eða skipta út og í seinasta lagi er það skipulagið og kerfið en það þarf að vera 

skipulagt til að geta notað og nýtt auðlindir sínar (Lynch, 2012). VRIO stendur fyrir, value, 

rarity, imitability og organization.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource_economics
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2.1.1 Alþjóðavæðing fyrirtækja 

Karl Arthur Solberg (1997) setti fram líkan (e. model) sem skýrir hvernig og af hverju fyrirtæki 

alþjóðavæðast. Líkanið nær jafnt til stórra, miðlungsstórra sem og lítilla fyrirtækja. Líkanið 

byggir á römmum og gefur Solberg sér nokkrar forsendur til þess að sýna fram á virkni 

líkansins. Líkaninu er ætlað að tilgreina við hvaða aðstæður fyrirtæki eigi að starfa, hvort það 

eigi að styrkja stöðu sína á heimamarkaði eða sækja á erlenda markaði og þá að styrkja stöðu 

sína alþjóðlega (Solberg, 1997). Líkanið er sett upp í tveimur víddum. Annars vegar er það 

skalinn alþjóðavæðing iðnaðar (e. industry globalism) sem sýnir hversu mikið iðnaður eða 

grein sem fyrirtækið starfar í er alþjóðavædd og svo er það skalinn hversu vel fyrirtækið er 

undirbúið eða tilbúið fyrir alþjóðavæðingu (e. preparedness for internationalization). Ef 

iðnaður eða starfsgrein er í heild sinni mjög alþjóðavædd má gera ráð fyrir fáum 

markaðsráðandi fyrirtækjum á markaði.  

Geta og viðbúnaður fyrirtækja er háður því hversu vel fyrirtæki eru í stakk búin til þess að setja 

fram og útfæra aðgerðir sínar á alþjóðavettvangi. Fyrirtæki þurfa því að búa yfir ákveðnum 

hæfi- og eiginleikum. Þetta geta meðal annars verið persónulegir hæfileikar eins og tungumál, 

menningarþekking og þekking á breytileika markaða. Þetta getur einnig verið reynsla 

stjórnanda fyrirtækis á alþjóðlegum markaði sem og fjárhagslegir burðir og styrkur. Fyrirtæki 

sem er vel í stakk búið og tilbúið til að hefja alþjóðlega markaðssetningu byggir á góðum grunni 

til að ná góðri kjölfestu. Slík fyrirtæki geta orðið markaðsráðandi á alþjóðamörkuðum og náð 

góðri markaðshlutdeild. Ef fyrirtækið er í neðri þrepum líkansins og hefur lítinn þroska er best 

fyrir fyrirtækið að sækja ekki á erlenda markaði og einbeita sér að heimamarkaði (Solberg, 

1997). Solberg setur hér fram skýringarlíkan (myndrit 1) á því við hvaða aðstæður innan greina, 

fyrirtæki eru líklegust til að ná árangri. Þegar fyrirtæki alþjóðavæðast og herja á erlenda 

Myndrit 1- Níu glugga líkan Solberg (Hollensen, 2014, bls. 20) 
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markaði eru nokkrir þættir sem fyrirtæki þurfa að taka ákvörðun um. Vert er að skoða þessa 

þætti áður en hefðbundnar kenningar í alþjóðavæðingu fyrirtækja eru skoðaðar þar sem þessir 

þættir eru stór hluti af ferlinu. 

2.1.2 Hvati til alþjóðavæðingar 

Ýmsar ástæður geta legið að baki þegar fyrirtæki taka þá ákvörðun að hefja útflutning og fara 

á erlenda markaði. Skipta má þeim hvötum sem fyrirtæki eru drifin af í tvo megin flokka. 

Annars vegar eru það fyrirbyggjandi (e. proactive) hvatar og hins vegar viðbragðs (e. reactive) 

hvatar. Fyrirtæki eru því annað hvort fyrirbyggjandi- eða viðbragðs fyrirtæki. Fyrirbyggjandi 

fyrirtæki vinna í fyrirbyggjandi aðgerðum og hafa stefnumótun til lengri tíma á meðan viðbrags 

fyrirtæki bregðast við breytingum á markaði og umhverfi sínu þegar það á við og vinna frekar 

eftir kvikri stefnumótun. Þeir hvatar sem drífa fyrirbyggjandi fyrirtæki áfram geta meðal annars 

verið hagnaðarvon, söluaukning og vaxtarmarkmið, stjórnun, tæknileg samkeppnishæfni, 

tækifæri á erlendum mörkuðum, skattaívilnanir og stærðarhagkvæmni. Þeir hvatar sem drífa 

viðbragðs fyrirtæki til útflutnings geta svo verið aukin samkeppni á heimamarkaði, takmörk 

heimamarkaðar, offramleiðsla, óumbeðnar pantanir og árstíðabundin söluvara (Albaum, 

Strandskov & Duerr, 1994, bls. 31). Viðbragð getur einnig verið einhver nálægð við erlenda 

markaði, nágrannalönd geta því spilað stórt hlutverk í útflutningsþörf fyrirtækja.  

2.2 Menningarlegar hindranir og ábyrgð erlendis (e. liability of foreigness) 

Hugtakið menning (e. cultural) er afar afstætt hugtak. Þá er átt við að menning getur verð afstæð 

og er þá vísað til hugtaksins menningarlegs afstæðis. Menningarlegu afstæði má lýsa þannig að 

viðmið og gildi eru túlkuð á ólíkan hátt eftir menningu. Menning er því ekki auðskilgreinanleg 

og getur verið skilgreind á margan hátt. Til að gefa einhverja mynd má nefna tvær 

skilgreiningar. Menning hefur verið skilgreind sem einkenni eða þekking hjá tilteknum hópi 

fólks sem skilgreina má eftir tungumáli, trú, skyldleika, félagslegum viðmiðum og gildum, 

tónlist eða jafnvel list (Zimmermann, 2015). Cavusgil, Knight, og Riesenberger (2012) 

skilgreina menningu í bókinni International Business, The New Realities sem „lærð, deild og 

viðvarandi mynstur í samfélagi“. Menning er ekki meðfædd heldur lærð hegðun. Af þessari 

skilgreiningu má lesa að margir ólíkir hópar fólks eru til, sem eru jafn ólíkir og þeir eru margir. 

Samskipti þeirra á milli geta því verið misskilin og er þetta ein af stærri hindrunum sem 

fyrirtæki í alþjóðavæðingu standa frammi fyrir. Sálræna fjarlægð (e. psychic distance) má 

útskýra sem menningarlegan mun milli landa og markaða. Sé sálræn fjarlægð mikil eru 

menningarheimar mjög ólíkir. Sálræn fjarlægð hefur því oftar en ekki verið eitt af helstu 

viðfangsefnum viðskipta- og markaðsfræðinnar þegar velja skal markað og inngangsleiðir. 
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Sálræn fjarlægð er lykilhugtak þegar kemur að því að skilja hvað fyrirbæri eins og netvangar 

gera fyrir fyrirtæki sem vilja alþjóðavæðast. Því er þarft að skoða hvernig þessi vandamál gætu 

litið út og af hverju þau stafa. 

2.2.1 Hugsanleg vandamál og lausnir vegna sálrænnar fjarlægðar 

Vandamál sem eru tilkomin vegna ólíkra menningarheima eru ekki alltaf auðgreinanleg. Til eru 

kenningar og líkön sem aðstoða okkur við slíka greiningu sem svo hjálpa okkur að koma í veg 

fyrir slík vandamál og stuðla að fyrirbyggjandi (e. proactive) aðgerðum. Menningarleg 

sjálfhverfa (e. ethnocentric orientation) miðar að því að skilja, dæma og túlka ólíka menningu 

út frá sinni eigin menningu (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2012).   

2.2.2 Toppur ísjakans 

Setja má menningu upp í þrjár víddir eða þrjú stig vitundar. Sýnileg eru efstu tvö stigin 

hámenning (e. high culture) og fólkmenning (e. folk culture). Þessir þættir ná til hluta eins og 

tónlistar, listar, matarvenja og bókmennta svo fátt eitt sé nefnt. Alþjóðavæðingin hefur gert það 

að verkum að það bil sem er á milli menninga í þessum víddum fer mögulega minnkandi. 

Vestræn poppmenning, Hollywood myndir, Internet, samfélagsmiðlar og skyndibiti eru allt 

dæmi um þætti sem hafa fært efstu tinda ólíkra „ísjaka“ nær hverjum öðrum og menning er að 

einhverju leyti að verða einsleitari. Netvangar eru að mörgu leyti staðlað verkfæri sem færir 

ólíka menningarheima saman og stuðla að vissu leyti að blöndun ólíkra menninga. Sem dæmi 

eru Black Friday, Halloween og Valentínusardagur o.fl. hátíðisdagar úr bandarískri menningu 

nú orðnir hluti af íslenskri menningu (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2014).  

Það er þó ekki svo að heimurinn sé án menningarlegra árekstra. Þriðja og dýpsta víddin er sú 

vídd sem ekki er sýnileg og kallast djúpmenning (e. deep culture). Innan þessarar víddar liggja 

djúpstæðar tilfinningar og skoðanir sem móta einstaklinga innan menningar. Í þessari vídd 

leynast öll þau gildi sem stjórnast af eðlishvöt og undirmeðvitund. Helst ber að nefna tungumál 

og tjáskipti. Sé það greint betur má greina tungumál og tjáskipti í tvo flokka. Há-siðmenning 

(e. high context culture) byggir á því að orð geta verið óþörf og treyst er á samhengi, skilning 

og jafnvel líkamstjáningu. Lág-siðmenning (e. low context culture) byggir hins vegar á töluðu 

og skrifuðu máli. Hún er mun bókstaflegri og leggur áherslu á miklar útskýringar (Hall, 1976). 

Tjáskipti og jafnvel orð geta verið mistúlkuð og hindrað það að réttur skilningur komist til skila 

(Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012). Þessir þættir spila sífellt stærra og stærra hlutverk í 

alþjóðaviðskiptum þar sem framleiðslulöndin eru mörg hver há-siðmenningarlönd á meðan 

„neyslulöndin“, þau vestrænu, eru lág-siðmenningarlönd. 



 

22 

 

2.2.3 Þvermenningarleg áhætta  

Gavusgil, Knight og Riesenberger (2012) fjalla um þvermenningarlega áhættu (e. cross-

cultural risk), í bók sinni International Business, The New Realities, sem þær aðstæður eða 

atburði þar sem menningarlegur fjölbreytileiki setur mannleg gildi í hættu (Cavusgil, Knight & 

Riesenberger, 2012). Þegar einstaklingar af ólíkum menningarheimum koma saman eða eiga í 

sam- og viðskiptum má gera ráð fyrir því að slíkir árekstrar komi upp. Algengt er að 

misskilningur vegna siða og venja eða jafnvel tungumáls komi upp og er það því nokkuð sem 

hafa þarf í huga þegar átt er í samskiptum við einstaklinga af ólíkum menningarheimum. 

Menningarleg fjölhverfa (e. polycentric orientation) er einnig nálgun sem fjölþjóðleg fyrirtæki 

ættu að tileinka sér. Menningarleg fjölhverfa er þegar fyrirtæki beitir aðlögun (e. adaptation) 

frekar en stöðlun (e. standardization) í markaðsstefnum sínum. Með aðlögun er átt við að 

fyrirtæki leitast við að nálgast markaði eftir viðmiðum og gildum þeirra fremur en að fara í 

massamarkaðssetningu (e. mass marketing) þar sem allar markaðsaðgerðir eru staðlaðar 

(Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012, bls. 90).  

2.2.4 Stöðlun (e. standardization), aðlögun (e. adaptation) og hnattvæðing (e. 

globalization) 

Þegar fyrirtæki beitir sömu aðferðum á erlendum mörkuðum og það notar á heimamarkaði er 

það kallað stöðlun (e. standardization). Stöðlun getur líka verið þegar beitt er sömu útfærslu á 

markaðsefni fyrir alla erlenda markaði nema á heimamarkaði. Þetta getur líka verið þegar notuð 

er sama aðferð fyrir einn eða fleiri markaði. Sem dæmi telst það vera stöðlun þegar ákveðið er 

að nota ensku sem aðaltungumál fyrir alla erlenda markaði (Gabrielsson & Gabrielsson, 2011). 

Með því að beita stöðlun er fyrirtæki að leggja grunninn að massamarkaðssetningu. Flestum er 

boðið upp á sömu markaðssetningu óháð markaði. Stöðlun getur því óneitanlega virkað 

mismunandi á ólíka menningarheima og hópa. Það er því vandasamt að beita stöðlun þótt það 

líti út fyrir að vera einfaldari leiðin. Aðlögun (e. adaption) er svo aftur á móti það hversu mikið 

fyrirtæki aðlagar markaðsaðgerðir að þessum tilteknu ólíku og fjarlægu mörkuðum. Þar er 

markaðsstarf hannað sérstaklega eftir menningu, tungumálum og öðrum þáttum sem geta verið 

mismunandi eftir mörkuðum. Með aðlögun er þörfum og kröfum mismunandi menningarhópa 

mætt. Aðlögun getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt ferli. Það getur jafnframt gert það að 

verkum að markaðsefni nái betur til markhóps í tilteknu landi. Áhugavert er að vita hvernig 

netvangar geta haft áhrif á þetta starf og á ákvarðanir fyrirtækja í starfsemi á erlendum 

mörkuðum (Gabrielsson & Gabrielsson, 2011). 
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2.3 Markaðsgreining og inngönguleiðir 

Markaðsumhverfi fyrirtækja er einn af þeim fjölmörgu þáttum sem fyrirtæki þurfa að huga að. 

Markaðsumhverfi er einfaldlega það umhverfi sem fyrirtæki starfa í eða munu starfa í. 

Markaðsumhverfi getur verið nær- og fjærumhverfi ásamt þeim kröftum sem hafa áhrif á og 

móta umhverfið. Þegar markaðsumhverfi er greint er oft beitt svokallaðri PEST greiningu, en 

PEST stendur fyrir pólitíska, efnahagslega, samfélags- og menningarlega ásamt tæknilegum 

þáttum (Koumparoulis, 2013). Slíka þætti þarf að greina og meta áður en haldið er á erlenda 

markaði. 

Einnig er mikilvægt að greina markaðshlutun (e. market segmentation) sem er skipting ólíks 

sundurleits markaðar í marga smærri samstæðari markaðshluta. Þetta er mikilvægt til þess að 

geta betur náð til skilgreindra hópa, þjónustað þá með vörum og þjónustu sem mætir þörfum 

þeirra. Skipta má fólki eða hópum niður eftir lýðfræðilegum-, atferlis- og sálfræðilegum þáttum 

(Kotler, 2016, bls. 51). Til þess að markaðshlutun sé árangursrík þarf hún að vera skilvirk, 

mælanleg, aðgengileg og arðbær. Með atferlisskiptingu er markaði skipt niður í hluta eftir 

væntum ábata, kauptilefni, kauphegðun eða notkun. Sálfræðileg skipting er sú skipting markaða 

eftir lífsstíl eða persónuleika. Lýðfræðileg skipting fer eftir lýðfræði, landfræðilegum- og 

félagslegum þáttum, aldri eða stétt. Stór fyrirtæki og stór iðnaður beitir oftast markaðshlutun 

iðnmarkaða en þá er markaði skipt eftir stærð fyrirtæki, iðnaði, landfræðilegum þáttum, 

valviðmiðum og fleira. Þessar greiningar eru því hluti af því að finna réttan markhóp fyrir vöru 

eða þjónustu. Greiningin nefnist í einu orði markhópagreining. Staðfæring eða staðfærsla (e. 

positioning) er þegar fyrirtæki setur fram yfirlýsingu þess efnis að varan sé í ákveðnum 

gæðaflokki, hafi ákveðin gæði eða einhverja eiginleika. Það er sú ímynd sem framleiðandi 

miðlar af vörunni og vill að markaðurinn hafi af vörunni (Kotler, 2016, bls. 52-53). 

Annað hugtak sem er mikilvægt er markaðsmiðun (e. target marketing) fyrirtækja. Ferlið þar 

sem fyrirtæki taka endanlegar ákvarðanir um hvaða markaðshlutum eigi að þjóna (Kotler, 2016, 

bls. 217). Þessi hugtök eiga við, alveg óháð því hvort fyrirtæki starfi á innanlandsmarkaði eða 

erlendum mörkuðum. Þegar farið er á erlenda markaði þarf að skilgreina nýja markaði eftir 

þessum þekktu hugtökum markaðsfræðinnar. Erlendir markaðir eru eins ólíkir og þeir eru 

margir, því þarf að meta hvernig eigi að útfæra markaðsgögn og framsetningu á nýjum 

mörkuðum. 
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Þegar farið er inn á nýja markaði eru helst þrjár leiðir í boði. Útflutningur (e. export), millistig 

(e. intermediate) og beinar inngönguleiðir (e. hierachical). Þegar beitt er útflutningsaðferð hefur 

fyrirtæki mikinn sveigjanleika og tekur litla áhættu á erlendum mörkuðum. Það hefur jafnframt 

litla stjórn á vörunni eftir að hún fer frá heimalandi og treystir útflutningsaðili á 

viðskiptasambönd og tengsl við milliliði á hinum nýja markaði. Milliliðirnir sjá þar með um 

sölu og markaðssetningu á hinum nýja markaði. Í millistigi er stjórnun og eignarhaldi á vöru 

skipt eða dreift milli útflutningsaðila og milliliða. Beinar inngönguleiðir fela svo í sér mikla 

áhættu og mikla fjárfestingu þá er útflutningur, sala og markaðssetning alfarið í höndum 

útflutningsfyrirtækis (Hollensen, 2014, bls. 346-398). 

2.3.1 B2B og B2C markaðir 

Fyrirtækjamarkaður eða B2B viðskipti (e. business to business) (i. viðskipti við fyrirtæki) eru 

þau viðskipti þar sem útflutningsfyrirtæki selur vöru til annars fyrirtækis eins og heildsala, 

dreifingaraðila eða endursöluaðila á erlendum markaði. Útflutningsfyrirtæki selur þar með ekki 

beint til neytenda (Vargo & Lusch, 2011).  

Sala beint til neytenda án milliliða á erlendum markaði eða B2C, kallast svo neytendamarkaður 

(e. business to consumers) (i. viðskipti við viðskiptavina) (Rauyruen & Miller, 2005). B2C 

viðskipti jukust til muna með tilkomu Internetsins þar sem fyrirtæki gátu nálgast viðskiptavini 

á erlendum mörkuðum á mun auðveldari hátt en áður. Hér er átt við vefverslanir og almenna 

verslun í gegnum Internetið. Ekki var lengur þörf á dýrri fjárfestingu til að koma vöru beint til 

neytenda (Gefena & Straubb, 2004). Önnur leið sem farin hefur verið í B2C viðskiptum er 

svokölluð búð í búð hugmyndin (e. store in store concept) þar sem fyrirtæki rekur lítið útibú 

inn af annarri stærri verslun og selur vöru sína beint til neytenda.  

2.3.2 Dreifileiðir og milliliðir 

Í þessari rannsókn voru tilvik valin sérstaklega með tilliti til starfsemi þeirra. Þrjú þessara tilvika 

framleiða sjálf efnislega vöru en grundvallarmunur er á útflutningsleiðum þeirra. Eitt framleiðir 

alla vöru innanlands og sendir út, á meðan hin tvö úthýsa og/eða eiga sína eigin framleiðslu 

erlendis.  

Hinn eiginlegi munur liggur í því að fyrirtæki sem heldur framleiðslu sinni innanlands getur 

selt vöruna til útflutningsaðila í sínu heimalandi til innflutningsaðila á erlenda markaðnum. 

Þetta getur verið heildsala erlendis, smásala eða jafnvel bein sala til endanlegra neytenda. 

Fyrirtæki sem úthýsir framleiðslunni eða hafur framleiðslu erlendis hefur sömu valkostina að 

því undanskildu að fyrirtækið þarf þá alltaf að flytja inn vöru á innanlandsmarkað sem getur 
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verið kostnaðarsamt. Það er á þessum tímapunkti sem milliliðir koma til sögunnar eða milliliðir 

sem koma að útflutningi vöru og þjónustu. Milliliðum fer sífellt fækkandi á mörkuðum og spila 

tækninýjungar sem auðvelda samskipti og eyða hindrunum þar stóran þátt.  

Til að svara rannsóknarmarkmiðum er mikilvægt að gera samstarfsaðilum og milliliðum góð 

skil, hverjir þeir eru, hvað þeir gera og við hvaða aðstæður þeir starfa. Fyrstu spurningarnar sem 

þarf að spyrja er, af hverju að nota milliliði? Af hverju gefa fyrirtæki eftir stjórn á vörum sínum 

og láta milliliði stýra þeim? Hvernig, hvar og hverjir fá svo að selja vöruna? Milliliðir eru 

kostnaður fyrir fyrirtæki en engu að síður sjá fyrirtæki sér meiri hag í því að nota milliliði en 

sleppa þeim. Hagur fyrirtækja í að nota milliliði liggur fyrst og fremst í hagkvæmni í dreifingu. 

Milliliðir eru sérfræðingar á sínu markaðssvæði og þ.a.l. sérfræðingar í sölu á vöru á þeim 

markaði. Þeir búa yfir getu, kunnáttu og reynslu til að nálgast markaði sem fyrirtæki sjá sér ekki 

fært um að gera nema með miklum kostnaði og tíma. Hlutverk milliliða felst aðallega í því að 

brúa bilið milli framleiðslu, sölu og neytenda. Þeir taka jafnframt á sig ákveðna áhættu en það 

er þó háð tegund og samningi milliliða við fyrirtæki. Þá getur skipt máli hvort um beinan eða 

óbeinan útflutning sé að ræða. Milliliðir hafa eins og áður sagði mismunandi hlutverk og eru 

mismunandi eftir getu og starfsemi þeirra. 

2.3.3 Útflutningur 

Flutningur á vöru, þjónustu eða þekkingu yfir landamæri, hvort sem er með beinum eða 

óbeinum hætti er sú skilgreining sem margir fræðingar notast við þegar skilgreina á hugtakið 

útflutning (e. export) (Young, 1989). Þó er það ekki algilt og fleiri skilgreiningar eru vissulega 

notaðar. Önnur skilgreining er meðal annars sú að sala á vöru eða þjónustu á erlendum 

mörkuðum frá heimalandi eða þriðja landi. (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2012). 

Útflutningur er helsta og algengasta leið til alþjóðlegra viðskipta, helstu skýringar þess eru þær 

að útflutningi fylgi lágmarksáhætta þar sem útflutningur krefst ekki skuldbindinga á 

framleiðslutækjum eða auðlindum og býr til sveigjanleika fyrir fyrirtæki þegar þau færa sig á 

milli landa eða markaðssvæða (Leonidou, 1995). Það eru helst þessir þættir sem henta litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum sem vilja starfa á erlendum mörkuðum. Helsti ókostur þess að 

beita útflutningsaðferðum til þess að ná inn á erlenda markaði er sá að fyrirtæki eru háð og 

treysta á utanaðkomandi aðila sem kemur vörunni til neytenda. Þessi aðili hefur því stjórn á 

vörunni bæði í sölu og markaðsstarfi. Því tapast stjórn á vörunni og markaðssetningu hennar á 

erlendum mörkuðum (Hollensen, 2014, bls. 346-365; Root, 1998). Skipta má útflutningi upp í 

tvo flokka, beinn útflutningur og óbeinn útflutningur. 
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2.3.3.1 Óbeinn útflutningur.  

Þegar um óbeinan útflutning er að ræða selur fyrirtæki vöruna sína til aðila eða annars fyrirtækis 

innanlands sem síðan sér um hinn eiginlega útflutning. Þetta eru fyrirtæki eða aðilar sem 

sérhæfa sig í útflutningi, fyrirtæki úthýsa því útflutningnum áður en varan fer erlendis. Þessir 

aðilar eru nokkrir og starfa á mismunandi vegu. Ekki er fjallað sérstaklega um hvern og einn 

þar sem tilvik rannsóknarinnar beita öll beinum útflutningi, en þó er vert að nefna þessa aðila. 

• Útflutningsaðili (e. export buying agent).  

• Miðlari (e. broker).  

• Útflutningsfyrirtæki (e. export management company).  

• Viðskiptafélag (e. trading company).  

• Viðhengi (e. piggyback).  

Helsti ávinningur þess að notast við óbeinan útflutning er sá að fyrirtæki draga úr og minnka 

allar skuldbindingar og fjárfestingar á erlendum mörkuðum. Kostnaður er því í lágmarki og 

felst kostnaður aðallega í sölu- og framleiðslukostnaði ásamt einhverjum útflutningskostnaði.  

Helstu ókostir óbeins útflutnings eru að fyrirtæki gefa eftir stjórn á sölu- og markaðsferli 

vörunnar á erlendum mörkuðum. Minni skuldbinding og minni fjárfesting þýðir minni stjórn. 

Fyrirtæki öðlast jafnframt ekki þekkingu og verður þekkingarleysið á erlendum mörkuðum 

áfram viðvarandi, hið sama má segja um tengsl og tengslanet við viðskiptavini og aðra aðila 

innan vistkerfis. Fyrirtæki er því háð samstarfi, getu milliliða og samstarfsaðila ásamt því að 

erfiðara verður að slíta sig frá þeim, sökum þekkingarleysis.  

2.3.4 Beinn útflutningur 

Bein sala og útflutningur er þegar fyrirtæki selja beint til smásala, heildsala, dreifingaraðila 

(B2B) eða neytenda (B2C) á erlendum mörkuðum án milliliða í heimalandi. Fyrsti milliliður er 

því á erlendum vettvangi. Það eru tvær tegundir af óháðum milliliðum sem fyrirtæki eiga 

viðskiptasamband við. Þetta eru annars vegar umboðsaðilar og hins vegar dreifingaraðilar. 

Meginmunur þessara tveggja milliliða er sá að dreifingaraðilar taka beint eignarhald í vörunni 

og minnka því áhættu fyrir útflutningsfyrirtæki á meðan umboðsaðilar taka ekki eignarhald í 

vörunni. Útflutningsfyrirtæki gera oftar en ekki samning við dreifingaraðila þess efnis að 

dreifingaraðilar fá einkasölurétt til þess að selja vöru á ákveðnu markaðssvæði. Umboðsaðilar 

og dreifingaraðilar eru í þessari rannsókn oft nefndir samstarfsaðilar eða milliliðir. 

Helstu kostir þess að beita beinum útflutningi eru þeir að fyrirtæki komast í tengsl við neytendur 

og öðlast þá þekkingu og reynslu. Dreifileiðir styttast og fyrirtæki hafa mun betri stjórn á 
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vörunni, þ.e.a.s. fyrirtæki geta brugðist betur við markaðsumhverfinu. Reynslan sem mun fást 

á alþjóðavettvangi er mikilvæg og mun nýtast í frekari viðskiptum.  

Helstu ókostir þess að beita beinum útflutningi er meðal annars kostnaður og stjórn. Fjárfesta 

þarf í sölunetinu og vinna markvisst að tengslaneti við samstarfsaðila á erlenda markaðnum 

sem sjá um vöruna á erlendum mörkuðum, sem og tengsl á heimamarkaði. Fyrirtæki missa 

mikla stjórn á verðlagningu og dreifingu á vöru á erlendum markaði, þar sem þeim hluta er 

úthýst til dreifingaraðila. Tungumál og menning geta einnig verið þröskuldar í beinum 

útflutningi. 

2.4 Kenningar í alþjóðaviðskiptum 

Fyrir tíma tæknibyltingarinnar studdust fyrirtæki við hefðbundnar kenningar í 

alþjóðaviðskiptum og alþjóðamarkaðssetningu og gera að miklu leyti enn. Þetta eru kenningar 

á borð við tengslanetskenningu (e. the network model), viðskiptakostnaðargreiningu (e. 

transactional cost analysis) og Uppsala líkanið (e. The Uppsala model). Allar þessar kenningar 

eru mikilvægar þegar kemur að því að átta sig á og skilja hvernig fyrirtæki alþjóðavæðast. Svo 

er það kenningin sem segir að fyrirtæki fæðist alþjóðavædd (e. born global) framvegis kallað 

born global. Sú kenning er að mörgu leyti ólík fyrrnefndum kenningum. Born global sýnir fram 

á, að til eru fyrirtæki sem ganga ekki í gegnum þróunarferli skref fyrir skref, heldur 

alþjóðavæðast strax í upphafi og stefna strax á fjarlæga markaði (Oviatt & McDougall, 1994). 

Fyrirtæki í útrás herja á marga markaði við stofnun og sneiða hjá heimamarkaði og fara með 

vöru sína umsvifalaust á fjarlæga markaði. Ekki eru öll fyrirtæki sem geta, hafa burði eða vöru 

til að standa undir eða flokkast sem born global. Allar þessar kenningar eru mikilvægar þegar 

kemur að því að átta sig á og skilja hvernig fyrirtæki alþjóðavæðast og á hvaða hátt netvangar 

hafa áhrif á það ferli.  

2.4.1 Uppsala líkanið 

Uppsala líkanið (e. Uppsala internationalization process model) er sú kenning sem er hvað 

þekktust og sennilega sú sem er mest ríkjandi þegar útskýra skal hvernig fyrirtæki 

alþjóðavæðast. Í grunninn er Uppsala líkanið tvíþætt líkan og samanstendur af Þrepa kerfinu 

(e. the stage model) sem kom til sögunnar árið 1975 og Alþjóðavæðingarferlinu (e. the 

internationalization process) sem kom tveimur árum seinna og er seinni hluti líkansins 

(Johanson & Vahlne, 2009).  
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Uppsala líkanið útskýrir eiginleikana og ferlið þegar fyrirtæki alþjóðavæðast. Þegar fyrri hluti 

líkansins var settur fram af Johanson og Wiedersheim-Paul (1975) og svo síðari hluti af 

Johanson og Vahlne (1977), var skilningurinn og þekking á flóknum mörkuðum takmarkaðri 

en hann er í dag. Stöðugar rannsóknir í alþjóðamarkaðs- og viðskiptafræði hafa bætt við 

þekkingu og að mörgu leyti reynt á líkanið sem er í grunninn kenning. Kenningin er þó engu að 

síður grundvöllur í skilningi á því hvernig fyrirtæki alþjóðavæðast af einum markaði á annan 

(Zohari, 2012). Það sem er mikilvægt við Uppsala líkanið er að grunnur þess byggir á því að 

fyrirtæki hefji starfsemi á heimamarkaði. Því skal haldið til haga að eitt af 

rannsóknarmarkmiðum þessarar rannsóknar er að rannsaka og skoða fyrirtæki sem hafa byrjað 

á heimamarkaði og færðu sig á erlenda markaði, eitt tilvik getur þó skilgreinst sem born global.  

Nálgun Þrepa kerfis (e. the stage model) sem er fyrri hluti líkansins er sú að fyrirtæki á 

heimamarkaði alþjóðavæðist í stigvaxandi skrefum, dregnum af röð stigavaxandi ákvörðunum. 

Á fyrsta stigi líkansins er enginn útflutningur og fyrirtæki starfar aðeins á heimamarkaði, svo 

hefst útflutningur í gegnum milliliði, þriðja stigið er þegar fyrirtæki skuldbinda sig með 

fjárfestingu á erlendum mörkuðum og lokastigið er framleiðsla vöru á erlendum markaði. Slíkar 

ákvarðanir geta stafað af auðlindaskorti, mettun á markaði eða takmarkaðri þekkingu (Johanson 

& Vahlne, 2009). Alþjóðavæðing fyrirtækja er því samkvæmt líkaninu, stigvaxandi þekking á 

erlendum mörkuðum og ákvarðanir sem fylgja stigvaxandi þekkingu og/eða þrengingum eða 

þvingunum í rekstri. Ferli alþjóðavæðingar, samkvæmt líkaninu, er einskonar samspil 

skuldbindingar auðlinda á mörkuðum og aukinnar þekkingar (Johanson & Vahlne, 2009).  

• Skref 1: Enginn reglubundinn útflutningur (e. sporadic export). 

• Skref 2: Útflutningur í gegnum sjálfstæða milliliði (e. export mode). 

• Skref 3: Erlendar fjárfestingar, dótturfélög eða útibú (e. foreign sales subsidiary). 

• Skref 4: Framleiðsla á erlendum markaði (e. foreign production and sales subsidiary) 

(Hollensen, 2014, bls. 79). 

 

Myndrit 2- Uppsala fylgnilíkan (Johanson & Vahlne, 2009) 
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Uppsala líkanið er ekki laust við gagnrýni þótt framlag þess til fræðanna sé óumdeilanlegt. Ein 

gagnrýnin sem hefur komið fram er að fyrirtækjahegðun og viðskiptahættir hafa breyst frá því að 

líkanið kom fram. Segja má að líkanið geri ráð fyrir því að fyrirtæki séu alltaf í viðbragsstöðu 

og bregðist við aðstæðum (e. reactive) frekar en að beita sóknaraðferðum í viðskipum (e. 

proactive). Líkanið tekur því ekki inn í myndina áhættusækni og byggir meira á 

skuldbindingahegðun. Á efri stigum segir líkanið að fyrirtæki leitist eftir lítilli fjárfestingu á 

erlendum mörkuðum og beiti milligönguliðum eða öðrum tengingum á erlenda markaði. Á 

hæstu stigum fara fyrirtæki svo í erlendar fjárfestingar sem er stigvaxandi þróun af fyrri stigum 

(Hollensen, 2014, bls. 81; Johanson & Vahlne, 2009). Netvangar hafa hins vegar breytt þessu 

ferli að einhverju leyti. Johnson og Vahlne (2009) gerðu sér grein fyrir þeim breytingum á 

mörkuðum og viðskiptaháttum sem hafa átt sér stað síðan þeir settu Þrepa líkanið fyrst fram. 

Endurskoðunin leiddi af sér aðlagað líkan sem byggir á hugmyndafræði upprunalega Uppsala 

líkansins en þó með breyttum forsendum og breytum. 

2.4.1.1 Endurskoðun Uppsala líkansins (e. Uppsala revised model) 

Johanson og Vahlne (2009) tóku alþjóðavæðingarferlið (e. the internationalization process) til 

heildarendurskoðunar með því að aðlaga og breyta líkaninu út frá áhrifum og eiginleikum 

kerfisáhrifa (e. network prospective). Á meðfylgjandi myndriti (myndrit 4) má sjá virkni á 

endurskoðuðu líkani Johanson og Vahlne (2009). Fylgnilíkanið (e. matrix model) hefur svipaða 

virkni nema þessu líkani er skipt upp í tvo grunnþætti; ríkjandi breytur (e. state variables) og 

breytingar breytur (e. change variables). Þessir tveir grunnþættir vinna með og í gegnum hvorn 

annan sem og að hafa áhrif í báðar áttir (Johanson & Vahlne, 2009). 

Í efra boxi vinstra megin (myndrit 4) (ríkjandi þættir) eru sýnd tækifæri/möguleikar (e. 

opportunities) fyrirtækis ásamt þeirri þekkingu sem fyrirtæki hefur á tækifærum, þekking er 

mikilvægasti hluti líkansins. Seinni breyta í ríkjandi hluta (e. state) líkansins er 

Myndrit 3 - Þróun útflutnings (Hollensen, 2014, bls. 80) 
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tengslastaðsetning (e. network position). Tengslastaðsetning dregur fram raunstöðu fyrirtækis 

og er alþjóðavæðingarferlið síðan drifið áfram af heildargetu og eiginleikum þeirra tengsla sem 

fyrirtæki hefur (Johanson & Vahlne, 2009). 

Mikilvægasta virkni líkansins sem hefur áhrif á núverandi stöðu fyrirtækis eru lærdómur, 

sköpun og myndun trausts, þessir þættir eru hlutar af breytingar (e. change) hluta líkansins sem 

er sýndur hægra megin á myndinni (myndrit 4). Breytingarþættir (e. change aspects) ná til og 

eiga við eiginleika eins og að læra, skapa þekkingu, byggja traust og er hluti af daglegri 

starfsemi fyrirtækis (Johanson & Vahlne, 2009).  

Ríkjandi- og breytingavíddir/hlutar þessa endurskoðaða líkans skýra því í heild sinni 

samskiptaferlið sem á sér stað í alþjóðavæðingarferli innan tengslanets fyrirtækis. Samkvæmt 

líkaninu bæta fyrirtæki þekkingu og kunnáttu sína á þeim möguleikum sem þau hafa í 

alþjóðavæðingarferlinu í gegnum tengslanet og staðsetningu innan tengslanets (Johanson & 

Vahlne, 2009). Líkanið útskýrir því alþjóðavæðingarferlið í gegnum tengslanet sem byggir á 

gagnvirkum tengslum tveggja vídda, ríkjandi (e. state) og breytingar (e. change). Breytinga 

breytur (e. change variables) eiga við um þætti sem liðka fyrir og auðvelda 

alþjóðavæðingarferlinu til langs tíma á meðan ríkjandi þættir eiga frekar um skammtíma 

ákvarðanir og starfsemi (Johanson & Vahlne, 2009). 

Af þessu má sjá að Uppsala líkan Johnson og Vahlne (2009) hefur verið uppfært í átt að því 

sem flokkast sem einhvers konar tengslanetskenning, eða í það minnsta eitt afbrigði af 

tengslanetskenningu og nær mun betur yfir fyrirtæki sem starfa í stafrænum heimi. Það er því 

vert að hafa þessa útfærslu í huga þar sem hún gæti átt við og nýst rannsóknarmarkmiðum. 

Tengslanet er ekki nýtt fyrirbæri og hefur áður verið sett fram í viðskipta- og markaðsfræði. 

Fram hafa komið ýmsar útgáfur af tengslanetakenningum en flestar þeirra deila svipaðri virkni. 

The Network model eða tengslanetskenningin er sennilega þekktust þeirra. 

Myndrit 4 - Endurskilgreint Uppsala líkan (Johanson & Vahlne, 2009) 
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2.4.2 Tengslanetskenning (e. network model) 

Grunnvirkni í tengslanetskenningunni (e. the network model) byggir á því að hagsmunaaðilar 

tengjast í gegnum viðskiptasambönd þar sem hæfileikum, getu og þörfum hvers hagsmunaaðila 

í viðskiptasambandinu er miðlað áfram á gagnvirkan hátt. Slík viðskiptasambönd ná til langs 

tíma fremur en skamms tíma eða einstakra viðskipta. Hver aðili starfar sjálfstætt og hefur 

sjálfstæða hegðun innan tengslanetsins og viðskiptasambandanna. Því geta góð 

viðskiptasambönd með góðu tengslaneti tekist á við áskoranir og breytingar sem verða á 

markaðsumhverfinu hverju sinni (Hollensen, 2014, bls. 86-88). 

Tengslanetið hefur verið nýtt til þess að alþjóðavæðast og ná inn á ný erlend markaðssvæði. 

Þessu ferli má lýsa sem samstarfi tveggja eða fleiri aðila þar sem fyrirtæki nýtir sér tengingu og 

sambönd samstarfsaðila á erlendum markaði, sem svo aftur á móti hefur sín eigin sambönd á 

þriðja erlenda markaðnum. Þannig er hægt að nýta viðskiptasambönd og þekkingu til að komast 

á milli markaða. Grunnvirkni tengslanetskenningarinnar er sú að innlend fyrirtæki geta nú 

komist á erlenda markaði sem þeim var áður ókleift að komast á, með samböndum sem 

einskonar brú milli markaða (Hollensen, 2014, bls. 86-88).   

2.4.3 Viðskiptakostnaðargreining 

Til að öðlast skilning á því út á hvað viðskiptakostnaðargreining gengur er mikilvægt að 

skilgreina viðskiptakostnað (e. transactional cost). Viðskiptakostnaður er allur sá kostnaður sem 

fellur til þegar komið er á viðskiptum. Slíkur kostnaður getur verið opinber gjöld eða annar 

kostnaður sem fellur á óháð fjárhæð viðskiptanna (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2012). 

Viðskiptakostnaður getur verið óáþreifanlegur kostnaður, svo sem umstang, tími eða fyrirhöfn 

(Coase, 1937).  

Viðskiptakostnaðarhagfræði (e. transaction cost economics) eða The Nature of the Firm var 

fyrst sett fram af Nóbelsverðlaunahafanum Ronald Coase (1937). Kenning Coase gekk út á það 

að útskýra á fræðilegan hátt að tilvist sumra fyrirtækja væri tilkomin vegna þess að þau 

minnkuðu eða drógu úr viðskiptakostnaði (Hollensen, 2014; Coase, 1937; Madhok, 1998). 

Kenningin um viðskiptakostnaðargreiningu (e. transactional cost analysis) segir að lágmörkun 

kostnaðar útskýri skipulagsbreytingar á alþjóðavæðingu fyrirtækja (Coase, 1937). Kostnaður er 

ýmist fyrirfram kostnaður (e. ex-ante cost) eða eftir á kostnaður (e. ex-post cost). Fyrirtæki 

sinnir sjálft þeirri starfsemi sem áður var úthýst hjá utanaðkomandi aðilum á erlendum 

mörkuðum og gerir það á lægri kostnaði en það kostar að fá aðra til að sjá um þá starfsemi. 

Fyrirtækið sér um þær framkvæmdir sem það er fært um að sinna á lægri kostnaði en það kostar 
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á markaðnum. Hins vegar úthýsir fyrirtæki starfsemi, sé einhver annar sem getur sinnt því á 

lægri kostnaði. Oft eru þetta erlendir innflutningsaðilar, umboðsaðilar eða aðrir milligönguliðir 

sem greiða aðgengi vöru fyrirtækis inn á erlenda markaði og koma vörunni í sölu (Coase, 1937). 

Kenningin um viðskiptakostnaðargreiningu segir jafnframt að til þess að innleiða starfsemi eða 

framleiðslu á erlendum mörkuðum leitist fyrirtæki við að lágmarka áðurnefndan kostnað.  

2.4.4 Fæddur á heimsvísu (e. born global)  

Hægt er að skilgreina hugtakið fæddur á heimsvísu (e. born global) á ýmsan hátt. Í fræðilegum- 

og viðskiptaskrifum eru fyrirtæki sem alþjóðavæðast snemma á líftímanum (e. life cycle) oft 

nefnd alþjóðlegir byrjendur (e. global startups) (Tanev, 2012). Í þessari rannsókn verður notast 

við skilgreiningu Cavusgil og Knight (2009) sem segir að born global fyrirtæki sé fyrirtæki sem 

markar sér sess á alþjóðlegum markaði allt frá stofnun þess (Cavusgil & Knight, 2009). 

Gabrielsson og Kirpalani (2004) settu einnig fram skilgreiningu og er hún jafn gild „a born 

global can be defined as a firm that from its inception pursues a vision of becoming global and 

globalizes rapidly without any preceding long-term domestic or internationalization period“ 

(Gabrielsson & Kirpalani, 2004; Oviatt & McDougall, 1994).  

Rannsóknir síðustu ára benda til þess að aukinn fjöldi fyrirtækja fylgi ekki hefðbundnum 

líkönum alþjóðavæðingar sem byggja á stigvaxandi þróun. Þessi fyrirtæki stefna engu að síður 

á alþjóðlega markaði sem og að starfa á heimamarkaði. Mörg fyrirtæki ná hins vegar ekki flugi 

og hætta rekstri á fyrstu þremur árum sínum. Þetta má meðal annars skýra með alvarlegri 

auðlindakreppu snemma á æviskeiði fyrirtækja. Born global fyrirtæki sleppa hins vegar þessum 

hluta þar sem þau tengjast fljótlega tengslaneti eða vistkerfi á erlendum mörkuðum. Þessi 

fyrirtæki eru oftar en ekki smærri eða meðalstór fyrirtæki (Hollensen, 2014, bls. 91; Madsen & 

Servais, 1997). Oft eru þetta fyrirtæki í hátækniiðnaðinum eða fyrirtæki sem bjóða upp á vörur 

sem bera af á markaði, ýmist vegna vörueiginleika eða vegna nýjunga. Stofnendur eða 

stjórnendur þessara fyrirtækja eru oft frumkvöðlar og með hugsjón. Slíkir 

stofnendur/stjórnendur líta á heiminn sem einn stóran markað án landamæra. Born global 

fyrirtæki passa því illa inn í hefðbundnar kenningar og reyna á margar hliðar þeirra (Hollensen, 

2014, bls. 86-92; Madsen & Servais, 1997).  

2.5 Netvangar (e. platforms) og vistkerfi (e. ecosystem) 

Netvangi eða vettvangi (e. platfom) hefur verið lýst sem safni þjónustu, verkfæra og tækni sem 

eru grunnstoðir að vistkerfi (e. ecosystem). Þetta getur verið tengslanet birgja, dreifingaraðila, 

verktaka og framleiðenda vöru og þjónustu sem og tækniveitur. Þessir aðilar deila örlögum 

http://books.google.ca/books?id=jLmo4RC2mhIC
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heildarhagkerfisins, þ.e.a.s. öllum stórum áherslubreytingum, ytri áhrif eða afköst eru háð þeim 

sem á eða stjórnar netvangnum/vettvangnum (Yonatany, 2017). Netvangur getur því verið í 

þessum skilningi sjálfstætt vistkerfi, stoð að stærra vistkerfi eða tengdra vistkerfa þar sem hvert 

vistkerfi er frábrugðið öðrum með sína eigin eiginleika og getu. Hönnuðir og stjórnendur 

alþjóðlegra netvanga/vettvanga eru því stöðugt að þróa og móta alþjóðavædd vistkerfi og hafa 

þannig bein áhrif á iðnað og markaði (Yonatany, 2017). Það er mikilvægt að nefna að hugtakið 

vettvangur (e. platform) þarf ekki endilega að vera bundið við stafræna tækni en hugtakið 

netvangur er dregið af því að vera stafrænn vettvangur. Hefðbundin dagblöð eins og 

Morgunblaðið eða Fréttablaðið er samkvæmt skilgreiningu vettvangur þar sem þau sameina 

áskrifendur og auglýsendur á einum vettvangi. Því skal haldið til haga að í þessari rannsókn er 

fyrst og fremst verið að ræða um stafræna vettvanga (e. digital platforms), nefni ég því 

vettvanga sem eru stafrænir aðeins netvanga, um önnur tilfelli er talað um vettvang.  

Skipta má vettvöngum og netvöngum í tvær meginstoðir. Annars vegar er það innri 

netvangur/vettvangur (e. internal platform) sem sinnir tilætluðu og skilgreindu hlutverki innan 

fyrirtækis. Innri netvangar/vettvangar eru einnig oft nefndir vöruvangar (e. product platform). 

Innri vettvangar geta verið stafrænir sem og óstafrænir. Hefðbundnir vettvangar geta verið 

framleiðslutæki eins og færibönd, prentvélar eða annað sem eru stoð- og framleiðslukerfi 

fyrirtækisins. Innri netvangar geta svo verið sérhæfð bókhaldskerfi, birgðastjórnunarkerfi, 

bókunarkerfi eða stafræn samskiptatæki. Ytri netvangar eru svo þeir stafrænu vettvangar sem 

fyrirtæki nýta í ytri starfsemi. Þetta geta verið sölukerfi eða heimasíður aðgengilegar fyrir 

viðskiptavini og samstarfsaðila (Chaffey & Chadwick, 2006; Hagiu, 2014). Þekktastir eru þó 

sennilega samskiptamiðlar sem fyrirtæki nýta sífellt meira í ytri starfsemi sinni.   

Örn Daníel Jónsson hjá Háskóla Íslands setti fram skilgreiningu á netvöngum. Skilgreiningin 

er sett fram til að útskýra deilihagkerfi þar sem viðskipti eiga sér stað, hins vegar verður ekki 

fjallað sérstaklega um hugtakið deilihagkerfi. Skilgreiningin er: 

...Netvangar sem eru rafræn markaðstorg einstaklinga og stuðla að skiptum á vörum 

og þjónustu milli „jafningja“. Þeir sem þar leika lykilhlutverk eru „örfrumkvöðlar“, 

einstaklingar eða lítil fyrirtæki sem bjóða þar fram vörur og þjónustu. Á netvangi eru 

„framneytendur“ sem kaupa, leigja og neyta utan hefðbundins markaðar og eru í senn 

kaupendur og seljendur eða „framneytendur“. Á netvangnum finnast einnig 

„umsýsluaðilar“ sem gegna milligönguhlutverki þegar greiðsla fer fram. 

…„Orðsporsfyrirkomulagið“, þ.e. einkunnagjöf þriðja aðila án tillits til 
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fjarlægða/staðsetningar, skiptir hér máli og einnig samspil hnattvæðingar og nær 

samfélags (Örn Daníel Jónsson, e.d).  

Skilgreining Arnar Daníels er að mörgu leyti einföld þar sem hún á aðeins við um þá netvanga 

sem stuðla að einhvers konar viðskiptum. Þeir netvangar sem eru hvað stærstir í dag eru flóknir 

og hafa margar hliðar (e. sides). Þegar talað er um hliðar er átt við um þær tegundir af notendum 

sem starfa eða nýta netvanginn. Þetta geta verið kaupendur, seljendur, hönnuðir, auglýsendur 

eða aðrir sem taka virkan þátt í starfsemi netvangsins. Netvangar þjóna ekki aðeins 

einstaklingum eða litlum fyrirtækjum heldur þjóna þeir einnig stórum alþjóðavæddum 

fyrirtækjum. Tegundir og virkni þeirra er því eins misjöfn eins og þeir eru margir. Í einföldu 

máli er marghliða netvangur (e. multi sided platform)/(e.MSP) sameiginlegur grundvöllur 

viðskipta, viðskiptasambanda og/eða annarra félagslegra sambanda á stafrænu formi. Leikmenn 

geta verið af ólíkum toga með ólíkan bakgrunn. Þeir geta verið eins og áður sagði kaupendur 

vöru og þjónustu, seljendur vöru og þjónustu, auglýsendur, hönnuðir/forritarar og almennir 

notendur svo dæmi séu tekin (Hagiu, 2014). Einhliða netvangur (e. single side platform) væri 

þá sambærilegt form en aðeins með einum leikmanni eða tegund af leikmönnum. Helstu og 

stærstu netvangar nútímans eru meðal annars Facebook, Snapchat og Instagram sem allir teljast 

til samskiptamiðla. Svo eru aðrir sem sérhæfa sig í sölu á vöru og þjónustu eins og Ebay, 

Amazon, AliExpress, Bookings.com og Dohop, svo nokkrir séu nefndir. Hver og einn 

netvangur getur verið sjálfstætt vistkerfi (e. ecosystem) sem svo aftur tengist við ytra umhverfi 

sitt. Sumir netvangar tengjast innbyrðis og er samþætting margra að verða meiri og meiri. Sem 

dæmi þá nýta margir stjórnendur Facebook sem tengilið, þ.e.a.s. þegar notandi skráir sig inn á 

nýjan netvang getur hann nýtt Facebook feril sinn til þess. Þessari rannsókn er ekki ætlað að 

miða að einni tegund netvanga heldur að skoða netvanga í heild sinni og hvernig þeir virka í og 

sem vistkerfi. 

Andrei Hagiu (2014) fjallar um það hvernig setja skal saman marghliða netvanga. Strategic 

Decisions for Multisided Platforms er grein þar sem Hagiu fer í gegnum hvers vegna það er 

ekki geðþóttaákvörðun eða tilviljunarkennt hversu margar hliðar góður netvangur skal hafa. 

Hagiu fjallar um hvað beri að varast og hvað skili árangri við hönnun marghliða netvangs. 

Hagiu fangar og setur fram fræðilega útskýringu á fyrirbærinu, marghliða netvangi og því 

mikilvæg fyrir þessa rannsókn. Hagiu skýrir hvernig netvangar starfa oft sem stoð í vistkerfi og 

hvernig margir hlutaðeigandi aðilar spila og vinna saman.  

En hversu margar hliðar skal hafa? Svarið er ekki klippt og skorið. Fyrsta vandamálið sem allir 

stofnendur og hönnuðir netvanga standa frammi fyrir er að leysa gátuna um hvort kom á undan, 
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eggið eða hænan (e. chicken and egg problem). Vandamálið um hænuna og eggið snýr að því 

hver ávinningur og notkunargildi ólíkra notenda er á netvangnum. Þetta hljómar mjög flókið en 

sé þetta sett upp í raundæmi er það mun skýrara.  

Ef við tökum netvanginn Google sem dæmi þá nýta notendur þá margvíslegu þjónustu sem 

Google hefur upp á að bjóða. Fyrirtækjaeigendur sjá sér hag í því að fyrirtækið þeirra sé sýnilegt 

og auðfinnanlegt. Þeir geta því kostað auglýsingar til að koma sér ofar í leitarröðina. Þarna hafa 

myndast tengsl milli þriggja hliða, notenda, seljenda og Google. Google nýtir svo hinar ýmsu 

hliðarafurðir til þess að læsa notendur inni á netvöngum sínum, má þar helst nefna Youtube og 

Android sem Google leiðir. 

Stjórnendur og hönnuðir netvanga þurfa að meta eiginleika marghliða netvangs (e. MSP) og 

hvernig þeir vilja sjá hann þróast. Fleiri hliðar geta mögulega leitt til stærri marghliða 

kerfisáhrifa (e. cross-side network effects) og aukinnar fjölbreytni í tekjumöguleikum (Hagiu, 

2014). Nefndar eru tvær ástæður þess að halda sig við færri hliðar. Hvað er átt við með því, eru 

margar hliðar ekki alltaf besti kosturinn? Það getur verið fjárhagslega óhagkvæmt fyrir eina eða 

fleiri hliðar að standa sjálfstæðar. Fleiri hliðar geta kallað fram „lægsta sameiginlega nefnara“ 

í því verkefni að þjóna mörgum mismunandi hliðum, en á móti getur það verið aðþrengjandi og 

hamlað marghliða netvöngum í framþróun, nýsköpun og byltingakenndum nýjungum (Hagiu, 

2014; Edelman, 2015). Til lengri tíma litið er skynsamlegt að laða að fleiri hliðar, en byrja með 

Myndrit 5 - Marghliða netvangur (e. MSP) – Google 
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færri hliðar og að hluta til ná lóðréttri samþættingu við þær sem vantar (Hagiu, 2014). Færri 

hliðar þýðir betri stjórnun á netvangi en mögulega minni hagnað, minni þróun og útbreiðslu en 

Hagiu bendir á að til lengri tíma gefi fleiri hliðar meiri tækifæri á framþróun og mögulega 

tekjum. Í sumum tilfellum er það þó augljóst að þörf er á að byrja strax með tvær hliðar eða 

fleiri eins og Ebay gerði með kaupendur og seljendur (Hagiu, 2014). Það er tvennt ólíkt að 

hanna netvang og virkja netvang þannig að hann vaxi og dafni. Góður og vel hannaður 

netvangur mun ekki vaxa ef stjórnendur hans ná ekki að leysa vandamálið með eggið og hænuna 

(e. chicken and egg problem).  

2.5.1 Vistkerfi (e. ecosystem) 

Tengslanet (e. network) fyrirtækja inniheldur alla þá sem koma að framleiðslu, dreifingu, sölu 

og neyslu á vöru í gegnum samkeppni og samvinnu. Þessir aðilar eru meðal annars birgjar, 

dreifingaraðilar, viðskiptavinir, samkeppnisaðilar og ríkisstofnanir svo einhverjir séu nefndir. 

Hver aðili, hvort sem er fyrirtæki eða annar innan tengslanets, hefur áhrif á og er undir áhrifum 

frá öðrum innan tengslanetsins. Í sameiningu skapa þessir aðilar samfellt þróunarsamband þar 

sem hvert fyrirtæki og aðili verður að vera sveigjanlegur og aðlögunarhæfur til að lifa af, líkt 

og gerist í líffræðilegu vistkerfi (e. biological ecosystem) (Peltoniemi & Vuori, 2004). Vistkerfi 

fyrirtækja hefur því sömu grunneiginleika og vistkerfi lífvera. Flest fyrirtæki í hinum stafræna 

heimi (e. network economy) eru hluti af vistkerfi. Fyrirtæki í stafrænum vistkerfum (e. digital 

ecosystem) eru háð hvert öðru þar sem samkeppni er frekar á milli vistkerfa en fyrirtækjanna 

sjálfra. Eitt fyrirtæki er ráðandi og oftast er það sá sem stýrir eða á netvang sem er hjarta eða 

ein af stoðum vistkerfisins. Ef það fyrirtæki/netvangur hættir eða fer, þýðir það næsta víst hrun 

vistkerfisins. Helsta mótsvar við þessu er nýsköpun fyrirtækja en nýsköpun hjálpar vistkerfinu 

að efla hina jákvæðu endurgjöf (Peltoniemi & Vuori, 2004).  

Hugtakið vistkerfi er hluti af nýlegri stefnu sem lýtur að því að útskýra viðskiptalegt umhverfi 

fyrirtækja með því að nota líffræðilegar hugmyndir til að skilja og kunna betur leiðir til að ná 

árangri í viðskiptum. Tækniframfarir og aukin alþjóðavæðing hafa breyst og í leiðinni 

hugmyndir um bestu leiðir til að eiga sam- og viðskipti. Hugmyndin um vistkerfi fyrirtækja er 

talin hjálpa fyrirtækjum að skilja hvernig þau eigi að dafna í þessum öra og hraða heimi 

breytinga (Investopedia, 2017). 

2.5.1.1 Stafræn vistkerfi (e. digital ecosystem) 

Með tilkomu og ört vaxandi stafrænnar tækni og netvanga þróaðist stafrænt vistkerfi (e. digital 

ecosystem). Stafrænt vistkerfi byggir á sömu eiginleikum og önnur vistkerfi.  
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Mynd 2 - Stafrænt vistkerfi 

 

Stafræn vistkerfi eru tengdir hópar fyrirtækja, fólks og/eða hluta sem deila stöðluðum 

stafrænum netvangi í gagnkvæmum og skilvirkum samskiptum og tilgangi. Þetta getur 

verið sameiginlegur ávinningur, nýsköpun eða sameiginlegur áhugi. Stafrænt vistkerfi 

gerir það kleift að hafa samskipti við viðskiptavini, samstarfsaðila, aðliggjandi og 

tengdar atvinnugreinar sem og samkeppni og samkeppnisaðila (Chang & West, 2006; 

Bennett, 2017) 

 

 

 

Í stafrænu vistkerfi starfa fyrirtæki á miklum hraða, fjarlægðir verða afstæðar og hugmyndir 

drifnar af frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun. Í þessu framandi og öra umhverfi verða ekki 

aðeins samskipti og samstarf skilvirkara, hugmyndir og vinnubrögð breytast og breyta öllum 

þeim verkferlum sem fyrirtæki höfðu áður þekkt (Chang & West, 2006).  

 

Chang og West (2006) byggja stafræn vistkerfi á þremur stoðum, þ.e. tegundum (e. species), 

orsakavöldum/umboðsmönnum (e. agent) og umhverfi (e. environment) stafræns vistkerfis. 

Tegundir og orsakavaldar geta verið einstaklingar eða stofnanir innan stafræns vistkerfis sem 

hver hefur sinn sess og hlutverk. Þessar stoðir virka álíka og í vistkerfi lífvera. Tegundir geta 

verið þeir einstaklingar eða fyrirtæki sem starfa í vistkerfinu, hver tegund hefur sitt einkenni. 

Sem dæmi haga fyrirtæki, sem starfa eingöngu í hátækniiðnaði, sér á annan hátt en fyrirtæki 

sem starfa í þjónustugeiranum. Orsakavaldar eða umboðsmenn eru svo hinir ýmsu aðilar 

stafræns vistkerfis sem bjóða alls konar þjónustu og stuðning, hvort sem er gegn gjaldi eður ei. 

Þetta geta verið hönnuðir, forritarar eða hver sá sem leggur eitthvað til við þróun og þjónustu á 

vistkerfinu. Skiptir þá engu hvort það er fjölþjóðlegt stórfyrirtæki eða einstaklingur. 

 

 

 

 

 

      Óstafrænt            Stafrænt 
Mynd 1 - Þróun stafrænnar væðingar fyrirtækis 
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2.6 Efnisleg og stafræn vara (e. material and digital goods) 

Mikill munur er í grundvallarstarfsemi hjá fyrirtæki sem framleiðir efnislega vöru (e. material 

goods) og fyrirtæki sem framleiðir og selur stafræna vöru (e. digital goods). 

Framleiðslufyrirtæki efnislegra vara er ávallt háð því að þurfa að flytja og hýsa framleiðslu sína, 

ætli það sér með vöruna á erlendan markað. Það þarf jafnframt einhver að taka á móti vörunni 

og koma henni í dreifingu eftir að varan nær á erlenda grundu. Fyrirtæki sem framleiða og selja 

stafræna vöru eru aftur á móti ekki háð flutningskostnaði eða hýsingu erlendis og því ekki eins 

háð erlendum samstarfsaðilum. Varan kemst á augnabliki frá heimamarkaði á nýjan markað og 

endurframleiðslukostnaður (e. reproduction cost) lítill sem enginn þar sem ekki þarf að 

framleiða annað eintak, upprunalega eintakið er hreinlega fjölfaldað. Það er því eðlislægur eða 

aðferðafræðilegur munur í framleiðslu, sölu- og dreifingarstarfi milli þessara fyrirtækja. 

Fyrirtæki sem selja aðeins eða vinna með stafrænar vörur (e. digital goods) hafa tilhneigingu til 

að starfa frekar á B2C markaði á meðan fyrirtæki sem framleiða og selja efnislega vöru eru á 

B2B markaði eða umboðsmannakerfi. Skipta má stafrænum vörum í þrjá flokka, tæki og tól (e. 

tools and utilities) sem hafa þann eiginleika að vinna ákveðið verk fyrir notanda, getur meðal 

annars verið hugbúnaður eins og Microsoft Word eða iTunes frá Apple. Efnisdrifnar stafrænar 

vörur (e. content-based digital products) er annar flokkur þar sem notandi sækir upplýsingar 

sem geta verið til að mynda, gagnabankar eða streymisveitur eins og Netflix og Spotify. Svo er 

það þjónusta á netinu (e. online services) sem ekki er hægt að hala niður (e. download) eða 

afrita. Þjónusta getur verið aðgengi að vefþjónum eða Internetsambandi.  

Stafræn upplýsingavara (e. digital goods) er metin af upplifun. Viðskiptavinur veit ekki hvernig 

hann kann að meta vöru nema að prófa hana. Easy versioning (i. einföld útgáfa) er eitt einkenni 

og aðferð til þess að fá neytanda til að prófa stafrænu vöruna. Vörunni er auðvelt að dreifa sem 

þýðir að auðvelt er að skipta vöru eða þjónustu niður í flokka, t.d. eftir verði, ódýra, meðal dýra 

eða dýra útgáfu. Frí þjónusta eða vara er oft takmörkunum háð á meðan dýrari leiðir hafa meiri 

gæði, fríðindi eða getu eftir stigum (Information markets, e.d). 

Útgáfur (e. versions) er þá þegar vara er framsett á mismunandi hátt, oft eftir verði. Vírusvarnir 

eru dæmi um hvernig hægt er að velja útgáfur. Hægt er að fá útgáfu sem er frí frá nokkrum 

þekktum vírusvarnarframleiðendum eins og Norton, Avast og fleiri. Fría útgáfan bíður upp á 

lágmarks vörn fyrir notendur. Hægt er að kaupa nokkrar útgáfur þar sem hver útgáfa bætir við 

eiginleika og verður betri að einhverju leyti. Dýrasta útgáfan er þá sennilega full vörn með 

allskonar auka þjónustu og eiginleikum. Einnig er hægt að setja vöru fram eftir gæðum, þá á 

mismunandi stigum, slök gæði, góð gæði og mjög góð gæði. Hægt er að beita mismunandi 
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útgáfum til að ná til mismunandi markhópa. Dæmi um þætti sem hægt er að setja fram í 

mismunandi útgáfum eru meðal annars tafir (e. delay), notendaviðmót (e. user interface), 

myndupplausn (e. image resolution), vinnsluhraði (e. speed of operation), snið (e. format), 

eiginleiki (e. capability), aðgerðir/möguleikar (e. features) og yfirgrip (e. comprehensiveness) 

(Shapiro, 1999).  

Hugtakið vöndlar (e. bundle) er notað yfir það þegar nokkrar vörur eru seldar saman sem eining 

eða vöndull. Þetta er hentugt fyrir fyrirtæki sem selja stafrænar vörur þar sem breytilegur 

kostnaður er lítill sem enginn og viðbótarkostnaður við að bæta annarri vöru inn í vöndulinn 

því í lágmarki og getur því einungis búið til hagnað. Verð er yfirleitt lægra en samtala af öllum 

vörum til samans ef allar væru seldar sér, ódýrara er því að kaupa allar saman en að kaupa þær 

sér. Vöndlar hafa þá eiginleika að vörur virka oft saman (e. economies of scope), lægri 

kostnaður fyrir neytanda og hærri skiptikostnaður (e. switching cost), fleiri valmöguleikar og 

hagkvæm vöruþróun (Shapiro, 1999). 

Af þeirri einföldu ástæðu að stafrænni vöru er hægt að niðurhala (e. download) er töluvert lægri 

eða jafnvel enginn endurframleiðslukostnaður (e. reproduction cost). Í hefðbundinni hagfræði 

og á efnislegum markaði fer jaðarkostnaður hækkandi sökum skorts eða aukinnar kröfu á 

capital (k) (i. fjármagn) eða labor (l) (i. vinnuafl). Í framleiðslu stafrænna vara er til að byrja 

með framleiðslukostnaður hár en hríðfellur við hvert selt/framleitt eintak. Þetta þýðir að stafræn 

upplýsingavara (e. digital goods) og upplýsingar (e. information goods) skila meiri hagnaði 

miðað við aukna framleiðslu. Með öðrum orðum, það er hár framleiðslukostnaður (e. high 

production cost) en mjög lítill endurframleiðslukostnaður (e. reproduction cost). Hið sama á við 

um fastan kostnað en fastur kostnaður getur verið hár en mjög lítill jaðarkostnaður (e. high fixed 

costs but very low marginal costs). Að þessu sögðu er mikilvægt að skýra betur hvaða 

markaðslögmál eiga við um tvær ólíkar tegundir af vöru. Þá er átt við um þann mun sem er á 

framleiðslu, dreifingu og sölu stafrænna vara annars vegar og efnislegra vara hins vegar. 

2.6.1 Stærðar- og breiddarhagkvæmni (e. scale and scope economy) 

Með það að leiðarljósi að átta sig á því hvernig sala, dreifing og almenn starfsemi fyrirtækja 

virkar þegar farið er á erlenda markaði er mikilvægt að átta sig á þeim kröftum/lögmálum (e. 

elements) sem virka á fyrirtæki þegar þau stækka. Hugtökin stærðarhagkvæmni (e. economies 

of scale ) og breiddarhagkvæmni (e. economies of scope) spila lykilhlutverk í því að skilja þessi 

undirliggjandi lögmál. Stærðarhagkvæmni virkar í mikilli einföldun þannig að því meira sem 

fyrirtæki framleiðir og selur af vöru, því lægri verður kostnaðurinn á hverja einingu (Chandler, 
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1990, bls. 28-30). Með þessu er vísað í að því stærri sem fyrirtæki eru því framleiðnari eru þau. 

Þau geta þar af leiðandi framleitt vörur á hagkvæmari máta en minni fyrirtæki. Þegar 

framleiðslukostnaður fyrirtækja minnkar eiga þau möguleika á því að selja vörur á lægra verði 

ásamt því að gefa fyrirtækjum þann möguleika að ná hagkvæmni í markaðsstarfi. Stór fyrirtæki 

geta því stærðar sinna vegna kallað fram eiginleika stærðarhagkvæmni á auðveldari hátt en 

fyrirtæki sem eru minni um sig. Stærri fyrirtæki geta því starfað á mörgum mörkuðum í einu 

og annað eftirspurn eftir sömu vörunni. Smærri fyrirtæki sjá sér því oftar hag í því að einbeita 

sér að minni markaðseiningum. Þetta eru oft markaðseiningar sem stór fyrirtæki sjá ekki 

arðbæra afkomu af og kjósa því að sleppa þeim (Chandler, 1990).  

Helstu afleiðingar mikillar stærðarhagkvæmni á markaði er sú að mikil stærðarhagkvæmni gerir 

það að verkum að smærri fyrirtæki sem geta ekki keppt í vöruverðum verða oft undir í 

samkeppni. Þetta getur leitt til fækkunar fyrirtækja á markaði þar sem markaðurinn þjappast 

saman og á endanum verða eingöngu eftir fá stór fyrirtæki sem ráða markaðnum algjörlega eða 

jafnvel bara eitt fyrirtæki. Þegar sú staða er komin upp getur verið erfitt fyrir ný fyrirtæki að ná 

fótfestu á markaðnum. Sett hafa verið fram þrenns konar stig af stærðarhagkvæmni. Fyrst er 

það minnkandi stærðarhagkvæmni en það þýðir að ef aðföng eru tvöfölduð þá verður 

framleiðsluaukning minna en tvöföld. Þetta þýðir að stærri fyrirtæki eru óhagkvæmari. Svo er 

það föst stærðarhagkvæmni sem þýðir að framleiðsla eykst í hlutfalli við aukningu aðfanga. 

Stærð fyrirtækja skiptir í raun ekki máli við slíkar aðstæður. Síðasta stigið er vaxandi 

stærðarhagkvæmni en það þýðir að ef aðföng eru tvöfölduð þá verður framleiðsluaukningin 

meira en tvöföld og stærri fyrirtæki verða hagkvæmari. Segja má að fyrirtæki hámarki 

hagnaðinn með því að verða óendanlega stór. Slíkar forsendur eru oft notaðar í 

rekstrarhagfræði, því ef það er ekki vaxandi stærðarhagkvæmni þá er ekki hægt að tala um 

hagnaðarhámörkun. Þá er lausnin bara sú að hafa fyrirtækin eins stór og hægt er (Chandler, 

1990). Rætur stærðarhagkvæmni má rekja til ytri- og innri hagræðis fyrirtækja. Í ytra hagræði 

sem kemur úr ytra umhverfi fyrirtækisins veltur kostnaður á stærð atvinnugreinarinnar eða 

iðnaðarins en ekki endilega á stærð einstakra fyrirtækja.  

Breiddarhagkvæmni (e. economies of scope) er síðara hugtakið sem vert er að skoða. Líkt og 

stærðarhagkvæmni nær breiddarhagkvæmni yfir ákveðna hagræðingu í framleiðslu. Munurinn 

er hins vegar sá að stærðarhagkvæmni nær til framleiðslu og magns á ákveðinni vöru á meðan 

breiddarhagkvæmni nær til hagkvæmni ýmissa þátta í kringum nokkrar mismunandi en oft 

tengdar vörur. Breiddarhagkvæmni getur stuðlað að útvíkkun og stækkun fyrirtækis. Ef 

neytendur eru ánægðir með vöru eða vörumerki eru þeir líklegri til að kaupa fleiri vörur innan 
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sama vörumerkis eða sama framleiðanda. Þannig getur fyrirtæki nýtt árangur af sölu á einni 

vöru yfir á aðra og aukið vöruúrval sitt og stærð með breiddarhagkvæmni. 

2.6.2 Tengslanet og jákvæð viðbrögð (e. network effects and positive feedback)  

Tengslanet/kerfisáhrif (e. network effects) er fjárfesting notanda í kerfi/vöru/þjónustu sem 

hagnast honum og öðrum sem fjárfestir í sama kerfi/vöru/þjónustu. Því fleiri sem nota vöruna 

eða þjónustuna því ákjósanlegra er að kaupa vöruna eða nota (Hagiu & Rothman, 2016). Því 

fleiri kaupendur og seljendur sem eru á Ebay, því stærri og betri er netvangurinn. Slíkt dæmi 

nefnist tvíhliða kerfisáhrif (e. two-sided network effects) þar sem neytendur, seljendur og 

kaupendur eru háðir hver öðrum. Annað dæmi má nefna um íslenska símafyrirtækið Nova. 

Nova beitti tengslaneti/kerfisáhrifum (e. network effect) þegar fyrirtækið kom fyrst á markað 

(2007). Frítt var að hringja innan fyrirtækis, þ.e.a.s. viðskiptavinir Nova hringdu frítt sín á milli. 

Fengu þeir notendur í lið með sér, notendur beittu beinu neti (e. direct network) og Nova 

stækkaði markaðshlutdeild sína á farsímamarkaði. Því fleiri sem voru hjá Nova því hagstæðara 

var það fyrir notendur fyrirtækisins. Þriðja dæmið sem má nefna um bein tengsl (e. direct 

network) er notkun á Microsoft. Virði vörunnar eykst við notkun, auðveldara er fyrir fólk að 

vinna og deila efni á stöðluðu formi. Google er hins vegar dæmi um óbein tengsl (e. indirect 

network) þar sem notkun á Google eykur virði Google og annara vara. Tvíhliða kerfi er svo 

eins og leikir tölvuleikjaframleiðandans CCP sem auka sölu á tölvum og jafnvel öfugt.  

Samfélagsmiðlar eru svo annar flokkur. Google+ var ætlað að fara gegn Facebook en fáir 

notendur færðu sig yfir, sennilega vegna yfirburðastöðu (e. lock in and switch cost). Því var 

virði þeirra sem þó fóru yfir ekki mikið og Google+ náði aldrei flugi. Google+ fékk sennilega 

ekki jákvæða svörun (e. positive feedback). Jákvæð svörun getur skorið úr um það hverjir lifa 

á markaði. Nova fékk hins vegar mjög jákvæða svörun þegar þeir komu á markað enda enginn 

annar að bjóða frí símtöl á markaðnum á þeim tíma. Jákvæð svörun varð til þess að 

notendahópurinn stækkaði og virðið jókst fyrir notendur. Þeir sem koma fyrstir á markað þurfa 

að tryggja stöðu sína, þeir geta það með því að auka skiptikostnað eða vera búnir að læsa 

neytendur við vöru (e. lock in and switch cost).  

2.6.3 Gamla og nýja hagkerfið 

Brian Arthur (1996) skrifaði greinina Increasing returns and the new world and business sem 

sýnir fram á að stafræn gæði/upplýsingar (e. information goods) er frábrugðin vara frá 

hefðbundnum vörum (e. material goods). Miklar breytingar hafa orðið á síðastliðnum áratugum 

í viðskiptaheiminum. Framleiðsla hefur að miklu leyti horfið frá vesturlöndum allt frá 
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iðnaðarframleiðslu yfir í framleiðslu á tækni, þekkingu og hugmyndasmíði (Arthur, 1996). 

Arðsemi hefur því aukist og valdið miklum óstöðugleika (Arthur, 1996). Arthur sýnir fram á að 

við erum að sigla inn í nýja öld tækni og upplýsinga sem gömlu viðskipta-, markaðs-, hagfræði- 

og stjórnunarkenningarnar og þekking nái ekki vel utan um og að hér sé komið fyrirbæri sem 

hagar sér allt öðruvísi. Fyrirtæki og starfsemi eru nú með ólíku sniði en áður. Skipta má 

atvinnulífinu í tvo skylda og jafnframt samofna viðskiptaheima. Þeir eru engu að síður mjög 

ólíkir og nálgast þarf þessa tvo heima með ólíkri stjórnun, stefnumörkun og reglugerðum. 

Arthur dregur fram og listar upp hvernig hagfræðilegur skilningur og lögmál hagfræðinnar sé 

að breytast vegna þessara tveggja heima. Nálgun stjórnenda sem starfa á stafrænum markaði er 

þar af leiðandi ekki eins og þeirra sem starfa með efnislega vöru eða þjónustu.  

Lykilhugtök hérna eru aukin jaðarafköst (e. increasing returns to scale) og tengslaáhrif (e. 

network effects). Nálgunin sem Arthur notar er samanburður og beitir hann fyrir sig Nýrri 

viðskiptakenningu (e. new trade theory) og hefðbundnum viðskipta- og hagfræðikenningum. 

Setur hann dæmið upp eins og samanburð þar sem þessir tveir viðskiptahættir og vörur eru 

bornar saman út frá viðskipta- og hagfræðilegu sjónarmiði. Í kenningunni takast á hagfræðileg 

hugtök eins og stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) og tengslaáhrif (e. network effects). 

Samkvæmt kenningunni virka þessi hugtök saman og skýra betur stöðu fyrirtækja en eldri 

hagfræðikenningar eins og kenningin um hlutfallslega yfirburði (e. comparative advantage). 

Arthur greinir kosti og galla við það að heimila fyrirtækjum að einoka markaðinn. Helsti kostur 

þess er að það er ákveðin hagræðing og hentugleiki í því að notendur/neytendur þurfi aðeins að 

leita á einn stað. Ef fyrirtæki eða vara eins og til dæmis hugbúnaður hefur náð yfirburðastöðu 

(e. lock in) á markaði fyrir eiginleika sína, telur Arthur það hið besta mál. Gallarnir eru hins 

vegar þeir að yfirburðastaða getur leitt til stöðnunar í tækniþróun og verðstýring á markaði 

verður alfarið á höndum eins fyrirtækis.  

Nýja viðskiptakenningin var sett fram í kringum 1980 og fjallar í grunninn um aukið hlutverk 

aukinna jaðarafkasta og tengslaáhrifa. Þetta endurspeglast síðan í markaðsáhrifum. Kenningin 

reiknar með því að fyrirtæki sem koma snemma á markað séu sterkari á markaði og séu líklegri 

til að verða leiðandi (e. first mover advantage). Þarna spilar aftur stærðarhagkvæmni inn í og 

eiga minni fyrirtæki erfiðara uppdráttar vegna smæðar sinnar (Pettinger, 2017). Minni fyrirtæki 

eiga þó þann kost að geta einbeitt sér að syllumarkaði (e nietzsche market). Gamli skólinn segir 

að markaðurinn leitist við að finna jafnvægi á meðan nýju kenningarnar segja að það sé einn 

sigurvegari sem hirðir stærsta hluta markaðarins (Arthur, 1996). Ef fyrirtæki í iðnaðarrekstri er 

með samkeppnisforskot og yfirburðastöðu á markaði þá falla þau undir samkeppnislög sem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Returns_to_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect
https://www.economicshelp.org/dictionary/c/comparative-advantage.html
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koma í veg fyrir einokun. Slíkar reglur eiga ekki við í stafrænum viðskiptaheimi. Það fer t.d. 

enginn að setja hömlur á Facebook í þessum tilgangi. Arthur setur upp þrjár tegundir 

framleiðslufyrirtækja;  

1. Aukin jaðarafköst (e. increasing returns to scale) þar sem flest tæknifyrirtæki eiga 

heima. 

2. Blanda (e. hybrid) af 1 og 3, þetta eru oftast þjónustufyrirtæki. 

3. Minnkandi jaðarafköst (e. decreasing returns) gamli skólinn eða hefðbundinn iðnaður 

og framleiðsla (e. bulk industries). 

Helstu niðurstöður Arthur (1996) eru þær að það eru tvær tegundir af hagfræði í heiminum. Þær 

eru ólíkar í hegðun, menningu og stíl. Þessar tvær tegundir kalla á ólíka stjórnunarhætti, 

aðferðir, reglugerðir og tilskipanir frá stjórnvöldum. Lýsir hann þessum mun með því að skýra 

hvernig aukin jaðarafköst virka í (há) tæknibransanum og þjónustugeiranum. Arthur myndi 

vilja sjá tvær höfuðreglur. Annars vegar á ekki að refsa fyrir velgengni. Markaðurinn er í eðli 

sínu áhættusækinn og þeir sem starfa á honum þurfa að taka áhættur og því á ekki refsa fyrir 

það. Svo vill Arthur hins vegar að ef það opnast nýir markaðir og ný tækifæri, þá geta og mega 

fyrirtæki sem eru nú þegar stór á sínu sviði ekki fá aukið forskot og hagnast verulega fram yfir 

þá sem koma nýir inn á markaðinn. Það þarf að vera rými fyrir ný og minni fyrirtæki til þess að 

fóta sig (Arthur, 1996). 

Stjórnendur og markaðsfólk þurfa að aðlaga sig að nýrri veröld tækninnar og þeir þurfa að skilja 

markaðinn sem þeir starfa á. Þau þurfa að hafa þekkingu og gera sér grein fyrir þeirri þróun sem 

á sér stað og hvert hún er að fara. Línulaga skipurit eiga betur við stjórnun fyrirtækja sem starfa 

á stafrænum markaði. Markmiðin eru ólík, því þarf framtíðarsýn og stefnumótun að vera unnin 

út frá viðmiðum stafræns markaðar. Stjórnendur þurfa að leggja áherslu á rannsóknir og þróun 

en þar er mesti framleiðslukostnaðurinn. Í hinum stafræna heimi þar sem sífellt eru að koma á 

markað allskonar nýjungar, sem flestir höfðu ekki séð fyrir, þurfa stjórnendur að vera 

áhættusæknir, vera með góða framtíðarsýn og hafa tilfinningu fyrir því hvað koma skal (Arthur, 

1996). 

2.7 Rannsóknir og greinar hins stafræna heims  

Í hefðbundinni markaðsfræði má finna samskiptaferli sem samanstendur af, sendanda (e. 

sender), umritun (e. encoding), miðli (e. media), truflunum (e. noise), móttakanda (e. reciever), 

afritun (e. decoding), viðbrögðum (e. reaction) og mótsvari (e. feedback), sem segir til um það 

hvort og hvernig skilaboð hafi skilað sér til neytanda (Kotler, 2016). Í stafrænni 

markaðssetningu má stýra ferlinu í heild sinni töluvert betur en í hefðbundnum fjölmiðlum. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Returns_to_scale
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Þegar stjórnendur og markaðsmenn fyrirtækja hefja aðgerðir á stafrænum miðlum er mikilvægt 

fyrir þá að hafa í huga hin fimm S (5S). 

• Selja (e. sell). 

• Þjóna viðskiptavininn betur (e. serve).  

• Tala við viðskiptavininn ( e. speak).  

• Sparnaður (e. save).  

• Gefa vörumerkjum innblástur (efnissköpun) (e. sizzle)  

(Chaffey, Chadwick, Johnston, & Mayer, 2006). 

Big data (i. gagnagnót) hefur gert það að verkum að nær óendanlegt rými er fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki að setja fram sitt eigið efni. Auglýsendur hafa nýtt sér samfélagsmiðla og opna 

netvanga í stórauknum mæli. Ber þar helst að nefna miðla eins og Instagram, Snapchat og 

Youtube þar sem áhrifamiklir einstaklingar með marga fylgjendur halda úti persónulegum 

rásum og fá greitt fyrir að sýna og kynna vörur. Slík aðferð er betur þekkt sem 

áhrifavaldamarkaðssetning (e. influencer).  

Stafrænir miðlar og þá sérstaklega netvangar gefa umtalsvert betri mælingar á því hversu vel 

auglýsing nær til markhóps. PPC (e. pay per click) er þegar aðeins er greitt fyrir hvern smell á 

auglýsingu en þetta gefur einnig góða mælingu á það hversu margir skoðuðu auglýsinguna 

nákvæmlega. PPC er því þrengri nálgun á PPM (e. pay per million) þar sem greitt er fyrir 

birtingu til ákveðinnar stærðar af hóp (Shapiro, 1999). Þá er möguleiki á að skoða umferð á 

síðu eða netvangi til þess að mæla sýnileika auglýsingarinnar, hægt er að elta hvern smell og 

safna gögnum inn á gagnagnótt (e. big data). Þessar mælingar eru því nokkuð nákvæmar miðað 

við óáreiðanlegar mælingar gömlu miðlanna og færa auglýsanda nokkra vissu um að 

auglýsingin nái til markaðsmiðaðs hóps. Þetta er því ávinningur þess að vera í betra sambandi 

við kaupendur með hugmyndinni skoðaðu síðuna mína (e. click through to my site). Stórir 

netvangar eins og Facebook og Google hafa meðal annars sín eigin greiningarkerfi sem þeir 

kalla Facebook Analytics og Google Analytics Solutions. Þar getur notandi fylgst með öllum 

upplýsingum um auglýsingar og aðgerðir í markaðsstarfi sínu á þessum netvöngum.  

Stafrænar auglýsingar og markaðssetning á Internetinu hefur opnað nýjar dyr fyrir fyrirtæki til 

að nálgast viðskiptavini sína. McMahon (2016) fjallar um það hvernig markaðsherferðir og 

markaðsmál eru sífellt að færast á stafrænt form. Lýsir hann kostum og göllum þess að auglýsa 

á stafrænu formi bæði fyrir kaupendur og seljendur. Stafrænar auglýsingar hafa því 

óhjákvæmilega áhrif á markaðsstarf fyrirtækja í heild sinni. Auglýsingar á netvöngum færast í 

aukana ef marka má McMahon (2016). Hann útskýrir með ágætum það markaðsumhverfi sem 

stafrænir markaðir eru. Bæði kaupendur og seljendur standa frammi fyrir fjölmörgum 

https://analytics.facebook.com/
https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
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áskorunum við það að skipta yfir í stafrænt umhverfi. En hvers vegna þessi asi að verða 

stafrænn? Stærsti þátturinn er möguleiki á betri afkomu, þ.e.a.s. að ávöxtunarkrafan (e. ROI) 

er há. Fyrirtæki líta svo á að blanda á stafrænum og hefðbundnum auglýsingum og sá gífurlegi 

fjöldi upplýsinga sem er í auknum mæli í boði, eigi eftir að hjálpa þeim að ná til markhóps síns. 

Þetta mun leiða til betri afkomu af fjárfestingu þeirra í auglýsingum. Fyrirtækjum finnst að 

aukin samþætting og upplýsingar eigi eftir að hjálpa þeim að hámarka notkun á birgðum og þar 

af leiðandi auka tekjur (McMahon, 2016). Markaðsfræðingar í stafrænum miðlum á 

kaupendahliðinni segja að mikil notkun á lokun á vefborðum (e. ad blocking) sé vísbending um 

að svo klæðskerasniðnar og þýðingarmiklar auglýsingar séu fyrir löngu úreltar. Í öðrum orðum 

þurfa kaupendur á auglýsingaplássi að finna einhvers konar virði í auglýsingum þeirra svo þær 

verði árangursríkar. Það þýðir að fyrirtæki þurfa að vita mun meira um neytendur heldur en 

aðeins aldur og kyn þeirra (McMahon, 2016).  

2.7.1 Stafrænn þroski fyrirtækja 

Eftir því sem tækninni fleytir fram því hraðari verða breytingar á þeim tækjum og tækifærum 

sem fyrirtæki eiga kost á. Það má ímynda sér að tæknin leysi öll þau vandamál sem fyrirtæki 

standa frammi fyrir, hins vegar er staðreyndin sú að þótt tæknin sé til staðar þá getur reynst 

hægara sagt en gert að innleiða tæknilegar breytingar. Fyrirtæki hafa mismikla getu til að 

tileinka sér stafræna tækni. Kane, Palmer og Phillips (2015) gerðu rannsókn á því hvernig 

innleiðing með herferð (e. strategy) sé drifkraftur þess að fyrirtæki nái stafrænum þroska. Það 

er því ekki tæknin sem slík sem leiðir og ýtir fyrirtækjum áfram í stafrænum vexti. Greining 

þeirra sýnir fram á að mikil fylgni er á milli samstarfs (e. collaboration) og mikillar afkastagetu 

starfsmanna. Hin eiginlega geta stafrænna herferða liggur í markmiðum og umfangi. Kane, 

Palmer og Phillips (2015) nefna þar Nicholas Carr sem hélt því fram að tæknin sé eign 

fyrirtækja og muni ein og sér á endanum ekki veita samkeppnisforskot (Kane, Palmer & 

Phillips, 2015).  

Kane, Palmer og Phillips (2015) sýndu jafnframt fram á að einstaklingar fylgdu frekar 

stjórnendum sem eru tæknilega sinnaðir. Í fyrirtækjum með mikinn stafrænan þroska ber 

starfsfólk fullt traust til stjórnenda til að starfa í hinum stafræna heimi. Þessir stjórnendur deila 

flestir því einkenni að flokkast sem áhættusæknir einstaklingar en til þess að stafrænn þroski 

dafni innan fyrirtækis þarf menning og andi fyrirtækisins einnig að vera áhættusækin, þ.e.a.s. 

áhætta verður þekkt stærð og hið svokallaða norm. Fyrirtækjamenning þarf að styðja samstarf, 

teymisvinnu, nýsköpun og sköpunargáfur einstaklinga. Stjórnendur þurfa að leiða slíka stefnu 

og vera fyrirmynd starfsmanna. Þeir þurfa jafnframt að hvetja starfsmenn til að vera djarfir í 
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sínum ákvarðanatökum og aðgerðum en þetta er mikilvægur þáttur í því að fyrirtæki vaxi og 

geti betur stundað stafræn viðskipti (Kane, Palmer & Phillips, 2015). Þetta þarf þó ekki að þýða 

að stjórnendur fyrirtækja með mikinn stafrænan þroska séu allir tæknivæddir „tölvunördar“, 

forritarar eða tölvunarfræðingar. Þetta þýðir aðeins að stjórnendur slíkra fyrirtækja hafa 

þekkingu og skilning á stafrænu umhverfi og geta verið leiðbeinandi fyrir starfsfólk sitt, gefið 

þeim endurgjöf og ráð. Fyrirtæki sem hafa mikinn stafrænan þroska nota mun frekar þverfagleg 

teymi þegar kemur að því að starfa á netvöngum eða með öðrum stafrænum hætti, þannig nýtist 

þekking fyrirtækisins best. Góð stafræn stefna fyrirtækis sem hefur að bera mikinn stafrænan 

þroska miðar mun lengra en að núverandi tækni. Slík stefna tekur mið af þeim mögulegu 

breytingum sem eru í vændum og miðar nýsköpun sinni, ákvörðunartöku og síðar þeim 

breytingum sem fyrirtækið ræðst í, út frá þeim forsendum. Helstu niðurstöður Kane, Palmer og 

Phillips (2015) eru settar fram í sex liðum. Stafræn stefna er grunnurinn að stafrænum þroska.  

1. Afl og geta stafrænnar umbreytingarstefnu/stefnumótunar liggur fyrst og fremst í 

umfangi og stefnu. Minna þroskuð fyrirtæki hafa tilhneigingu til þess að leggja of mikla 

áherslu á einstaka tækni á meðan þroskuð fyrirtæki eru með þá stefnumótun að umbreyta 

fyrirtækinu. 

2. Fyrirtæki með mikinn stafrænan þroska byggja upp þekkingu og getu í samræmi við 

stefnumótun. Slík fyrirtæki eru fjórum sinnum líklegri til þess að veita starfsfólki sínu 

þá þekkingu sem þarf til, fram yfir fyrirtæki með lítinn stafrænan þroska. 

Heildarniðurstöður benda jafnframt til þess að stafræn tækni geti haft mikil áhrif á 

fyrirtæki og er það þekking sem yfirleitt vantar á fyrstu þroskastigum fyrirtækja. 

3. Starfsmenn vilja vinna fyrir leiðtoga með mikla stafræna getu og kunnáttu. Meiri hluti 

úrtaks rannsóknar þeirra vill vinna fyrir fyrirtæki með mikla stafræna getu og kunnáttu. 

4. Áhættusækni verður hinn staðlaði starfsháttur. Fyrirtæki með mikla stafræna getu taka 

meiri áhættu í sinni starfsemi. 

5. Stafrænum verkefnum er stýrt frá toppi og niður. Fyrirtæki með mikla stafræna getu er 

mun líklegra til þess að vera leitt til árangurs af einstaklingi eða hópi innan fyrirtækisins. 

Þar að auki eru starfsmenn í stafrænum fyrirtækjum mjög öruggir með stafræna getu 

stjórnenda sinna (Kane, Palmer & Phillips, 2015).  

Helstu hindranir stafræns þroska eru því skortur á aðferðafræði og stefnu. Fyrirtæki standa því 

frammi fyrir þremur þáttum sem það þarf að ná utan um, stefna, fyrirtækjamenning og 

innleiðing stafrænna breytinga. Fyrirtæki og stjórnendur þurfa að hafa skýra og skiljanlega 
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stafræna stefnu sem er samofin menningu fyrirtækisins. Stjórnendur þurfa því að sýna hæfni í 

því að innleiða og keyra umbreytingarnar áfram (Kane, Palmer & Phillips, 2015).  

2.7.2 Vaxtarhraði Internetfyrirtækja 

Brynjar Þór Þorsteinsson og Hulda Júlíana Jónsdóttir (2010) rannsökuðu vaxtarhraða 

Internetfyrirtækja og sýndu fram á að Internetfyrirtæki eiga auðveldara með að alþjóðavæðast 

en önnur hefðbundin fyrirtæki. Þar voru til skoðunar fyrirtæki/tilvik (e. case study) eins og 

Google, Facebook og Ebay svo nokkur séu nefnd og teljast þau öll til marghliða netvanga. Öll 

þessi fyrirtæki skilgreinast sem netvangar, þar sem fyrirtæki og einstaklingar eiga í samskiptum 

og viðskiptum sín á milli. Internetið gefur þann möguleika fyrir fyrirtæki sem aðeins starfa á 

Internetinu að komast sem næst því að vera born global. Brynjar og Hulda (2010) sýna fram á 

hvernig stafræn tækni hefur haft áhrif á þróunarferli Internetfyrirtækja. Rannsóknin leiðir því 

af sér þá spurningu hvort Internetfyrirtæki og netvangar geti auðveldað fyrirtækjum á Íslandi 

sem starfa á heimamarkaði með efnislega (e. material goods) vöru og þjónustu (e. service) að 

alþjóðavæðast og hvort þau hafi rutt leiðina og opnað dyr fyrir slík fyrirtæki að erlendum 

mörkuðum.  

Internetfyrirtæki keppa á lögmálum eins sigurvegara (e. winner takes all economy) og fyrstur 

á markað (e. first mover advantage). Í stuttu máli segir að aðeins einn stór netvangur sé ráðandi 

á markaði í einu, oft er það sá sem er fyrstur á markað og nær markaðsráðandi stöðu. Sá aðili 

læsir notendur inni og gerir þeim erfitt fyrir að færa sig yfir til samkeppnisaðilans (e. lock in 

and switching cost). Kerfisáhrif aukast og með fleiri notendum stækkar og eykst gildi og virði 

þeirra sem nota kerfið/netvanginn (Shapiro, 1999; Campbell & Hulme, 2001). Facebook og 

MySpace er gott dæmi. Mikilvægi þess að vera fyrstur inn á markaðinn getur ráðið úrslitum um 

það hver lifir af, þó svo að í dæminu um Facebook og MySpace sé þessu alveg öfugt farið, þar 

sem Myspace kom fyrst inn á markaðinn en Facebook endaði sem ráðandi fyrirtækið. Það má 

skýra með kerfisáhrifum (e. network effects). Með kerfisáhrifum ná Internetfyrirtæki mikilli 

dreifingu og hefur verið sýnt fram á slíka virkni. Internetfyrirtæki/netvangar ættu því samkvæmt 

ofangreindum rökum að nýtast fyrirtækjum sem starfa með efnislega vöru. Brynjar og Hulda 

sýna jafnframt fram á hvernig Internetfyrirtæki sniðganga Uppsala líkanið að einhverju leyti og 

fara mun hraðar í gegnum þróunarstig alþjóðavæðingar. Internetfyrirtæki eru mun líkari því að 

vera born global (Servais, 1997). Lykilniðurstöður rannsóknarinnar eru helst þær að fyrirtæki 

sem stunda viðskipti með efnislega vöru fóru inn á alþjóðlega markaði á meðalhraða 0,5 á ári, 

þ.e.a.s. á tveimur árum fóru þau inná heilt nýtt markaðssvæði. Þeir netvangar sem voru til 
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rannsóknar fóru hins vegar töluvert hraðar (Brynjar Þór Þorsteinsson & Hulda Júlíana 

Jónsdóttir, 2010). 

• Google fór á hraðanum 12,3 markaðir á ári. 

• Facebook fór á hraðanum 32 markaðir á ári. 

• MySpace fór á hraðanum 14,5 markaðir á ári. 

• Youtube fór á hraðanum 16 markaðir á ári. 

• Yahoo fór á hraðanum 4,5 markaðir á ári. 

• Ebay fór á hraðanum 3,9 markaðir á ári. 

Meðal vaxtarhraði Internetfyrirtækja er að jafnaði 13,4 markaðir á ári og er það umtalsvert meiri 

hraði en hjá fyrirtækjum sem starfa með efnislega vöru. Fyrirtæki sem ekki starfa með stafræna 

vöru ná ekki nema, eins og fyrr sagði, að meðaltali 0,5 mörkuðum á ári. Vermeulen og Barkema 

(2002) sýndu fram á að hægan vaxtarhraða fyrirtækja sem starfa með efnislega vöru má meðal 

annars skýra með þeim mikla kostnaði sem hlýst af því að starfa á erlendum mörkuðum (Vermeulen 

& Barkema, 2002). 

Svipaðar niðurstöður má finna fyrir stafræna þjónustu eða fyrirtæki sem sérhæfa sig í þjónustu á 

stafrænu formi (e. online service provider). Yonatany (2011) og Wentrup (2015) komust að því 

að slík fyrirtæki alþjóðavæðast á meiri hraða en hefðbundin fyrirtæki í útflutningi. Wentrup 

kemst jafnframt að því að ákveðið bil sé að myndast í hnattvæðingunni þar sem lönd sem búa 

við litla stafræna tækni sitji almennt eftir og á það því ekki aðeins við um þjónustu og fyrirtæki. 

Markaðir og aðgengi að þjónustu er því lakari í ákveðnum hluta heimsins. Vöxtur hagkerfa í 

þeim löndum er jafnframt minni þar sem fyrirtæki þessara landa ná ekki vexti í 

alþjóðasamfélagi. Því fjarlægjast þau lönd og fyrirtæki heimshagkerfið þar sem vaxtarhraði er 

of lítill (Wentrup, 2015).   

Við mælingar og greiningu á vexti Internetfyrirtækja kemur hugtakið sálræn fjarlægð fyrir (e. 

psychic distance). Sálræn fjarlægð reyndist áskorun fyrir einhver Internetfyrirtæki þá aðallega 

vegna tungumáls. Það var því stór áskorun fyrir Internetfyrirtæki að bæta við tungumáli á 

netvang (Yonatany, 2011; Brynjar Þór Þorsteinsson & Hulda Júlíana Jónsdóttir, 2010) 

Stjórnendur Internetfyrirtækjanna/netvanganna hafa því rutt leiðina fyrir þá sem hugsa sér að 

nýta þá til markaðs- og sölustarfs. Fyrirtæki geta mögulega náð til fleiri markaðssvæða með 

stöðluðu markaðsefni þar sem netvangarnir sjálfir leysa að einhverju leyti 

tungumálaörðugleika. Ein lykilniðurstaða rannsóknar Brynjars og Huldu (2010) er að tungumál 

er sú breyta sem Internetfyrirtæki eiga að taka hvað mest mið af þegar þau velja sér markaði. 

Einnig er það mikilvægt að ná að höfða til fjöldans og nýta fjöldann til vaxtar (Brynjar Þór 

Þorsteinsson & Hulda Júlíana Jónsdóttir, 2010). Ein helsta takmörkun rannsóknarinnar er sú að 
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rannsóknin nær aðeins til kjarnastarfsemi þeirra fyrirtækja sem fjallað er um. Því nær 

rannsóknin ekki til þeirra tækifæra sem starfsemi Internetfyrirtækja gætu haft fyrir önnur 

fyrirtæki.  

2.8 Samantekt 

Alþjóðaviðskipti eru ein af undirstöðum íslensks samfélags og atvinnulífs. Útflutningur á 

sjávarútvegsafurðum er ekki lengur helsta atvinnugrein þjóðarinnar og hefur útflutningur haft 

mikið að segja fyrir þjóðina, sérstaklega á krepputímum.  

Netvangar eru afsprengi mikillar tækniþróunar og stafrænnar tækni og hafa þeir haft umtalsverð 

áhrif á hnattvæðingarferlið. Tungumál, siðir og venjur spila þar lykilhlutverk, jafnt í 

samskiptum sem og viðskiptum. Flest þeirra líkana og kenninga sem fjallað hefur verið um 

útskýra og greina þau vandamál sem fyrirtæki standa frammi fyrir þegar kemur að útflutningi. 

Þeim hefur hins vegar gengið misvel að útskýra fyrirtæki sem beita mikilli stafrænni tækni enda 

flestar kenningar og líkön sem fjallað hefur verið um sett fram fyrir tíð Internetvæðingarinnar. 

Lýsa þau flest hægu, löngu og kostnaðarsömu ferli sem útflutningur er eða var a.m.k. 

Samkvæmt kenningunum eiga íslensk fyrirtæki sem hyggja á alþjóðavæðingu langan og erfiðan 

veg fyrir höndum. Endurskoðað Uppsala líkan nær hins vegar að fanga og skýra ferlið sem 

stafræn fyrirtæki ganga í gegnum að einhverju leyti enda sett fram mun síðar en fyrri kenningar. 

Langt og kostnaðarsamt ferli virðist ekki eiga við um fyrirtæki sem starfa á Internetinu eða með 

stafræna vöru. Stafrænar vörur eru í eðli sínu mjög ólíkar efnislegum vörum og er öll nálgun af 

öðru tagi, allt frá sölu og dreifingu til framleiðslu. Það eru því tvenns konar hagkerfi í gangi, 

stafrænt og efnislegt. Einhvers staðar þarna á milli liggur svo þunn lína þar sem fyrirtæki sem 

starfa með efnislega vöru eru markvisst farin að nýta sér eiginleika hins stafræna heims. Til 

þess þarf þó tæknilega getu, þekkingu og kunnáttu. Fyrirtæki þurfa að þekkja markaðinn, 

markhópinn og þau úrræði sem í boði eru, hvort sem er í markaðsstarfi, sölu eða dreifingu. Það 

er því vandasamt verk að þróa og aðlaga aðferð sem virkar fyrir hvert og eitt fyrirtæki. Með 

þekkingu og réttum greiningartækjum geta góðir stjórnendur unnið vel úr slíkum málum en það 

er þó ekki allra að nýta sér verkfærin og ná sér í þá þekkingu sem er nauðsynleg. Skilur það 

góða stjórnendur að frá þeim lakari.  

Það leiðir okkur því að þeirri vangaveltu um hvort Internetfyrirtæki/netvangar geti brúað bilið 

milli íslenskra fyrirtækja og erlendra markaða. Netvangar hafa nú þegar farið í gegnum 

þróunarferli og alþjóðavæddust þeir samkvæmt rannsókn Brynjars og Huldu (2010) á meðaltali 

13,4 markaðir á ári. Geta íslensk fyrirtæki sem starfa með efnislega vöru nýtt og beitt þessum 
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stafrænu tækjum og farið hraðar í gegnum alþjóðavæðingarferlið, ef svo er, þá hvernig og hvað 

ber að hafa í huga? 

Þessar vangaveltur leiða okkur því að rannsóknarspurningunni: 

Að hvaða leyti hafa netvangar áhrif á hraða alþjóðavæðingarferlis lítilla og 

meðalstórra íslenskra fyrirtækja og hverjar eru helstu áskoranir og lykilþættir í notkun 

á netvöngum?  

 

Hvað einkennir fyrirtæki sem nýtir sér netvanga í markaðsstarfi og er munur á því 

hvernig beita skuli netvöngum eftir því hvort fyrirtæki starfi í gegnum umboðs- og 

heildsölumarkað (B2B) eða selji beint á neytendamarkaði (B2C)? 

Til þess að komast að niðurstöðu var beitt tilviksrannsókn (e. case study) þar sem sex íslensk 

fyrirtæki eru skoðuð og rannsökuð. Markmiðið er að skera úr um það hvort netvangar hafi í eðli 

sínu áhrif á starfsemi fyrirtækja á erlendum markaði. 
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli er helgaður rannsóknarferlinu, þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við 

úrvinnslu, öflun gagna og framkvæmd rannsóknarinnar sem gerð var til þess að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem lögð var fram.   

Rannsóknin byggir fyrst og fremst á tilviksrannsókn (e. case study), heimildavinnu og 

frumgagnaöflun og er í formi eigindlegra aðferða (e. qualitative research methods). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á reynslu, þekkingu og upplifun viðmælenda (Esterberg, 2002). 

Markmið tilviksrannsóknar er að safna, kynna og greina gögn sem sett eru fram með umfjöllun 

og útskýringu. Mikilvægt er að fylgja formlegu aðferðafræðilegu verklagi (Robert, 2013). 

Til þess að frumgögn nýtist sem best eru niðurstöður tilviksrannsóknar greindar og bornar 

saman innbyrðis sem og við eldri rannsóknir, kenningar og skýrslur. Tilviksrannsókn sýnir fram 

á hvernig mismunandi aðferðir hafa nýst á erlendum mörkuðum þar sem hvert tilvik er með 

mismunandi aðferð og nálgun. Leitað er heimilda í gagnabönkum sem innihalda rannsóknir og 

skýrslur af alþjóðavæðingu, markaðssetningu, stafrænni markaðssetningu og viðskiptafræði. 

Fræðilegar heimildir, kenningar, tilgátur og líkön eru sótt úr fræði- og kennslubókum og 

ritrýndum greinum. Rannsóknin byggir á eftirfarandi þáttum:  

 Myndrit 6 - Rannsóknarlíkan rannsóknarinnar 



 

52 

 

 

• Heimildaöflun úr eldri skýrslum, rannsóknum, fræðibókum og öðru ritrýndu efni. 

• Tilviksrannsókn (e. case study), frumgagnaöflun, upplýsingasöfnun af heimasíðum og 

vefmiðlum. 

• Eigindleg gagnaöflun – hálf stöðluð viðtöl. 

• Greining gagna - þemagreining og öxulkóðun. 

3.1 Rannsóknaraðferðir, gagnaöflun  

Með því að beita eigindlegri aðferð er hægt að fanga þekkingu og reynslu viðmælanda. Viðtölin 

eru hálfopin þar sem úrtakið er skilgreint sem markmiðsúrtak. „Markmiðsúrtak felur í sér að 

úrtak er valið sérstaklega með það að leiðarljósi að fanga eins ítarleg svör frá viðmælendum 

eins og kostur er“ (Marshall, 1996). Eitt helsta markmið og tilgangur eigindlegra rannsókna er 

að öðlast djúpstæðan skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Helstu 

eiginleikar og kostir eigindlegra rannsókna eru að rannsakendur geta áttað sig vel á svörum 

viðmælenda og þess sem býr að baki hverju svari. Þessi aðferð getur hins vegar reynst tímafrek 

í framkvæmd, sé um marga viðmælendur að ræða (Wisker, 2001). 

3.2 Þátttakendur  

Viðmælendur eigindlegrar rannsóknar eru átta talsins. Þýði er skilgreint sem sérfræðingar í 

útflutningi eða markaðsmálum á erlendum vettvangi. Úrtakið er markmiðsúrtak og valið eftir 

völdum tilvikum. Markmiðsúrtak felur í sér að úrtak er valið sérstaklega með það að leiðarljósi 

að fanga eins ítarleg svör frá viðmælanda eins og kostur er á og því er val á viðmælendum ekki 

handahófskennt (Marshall, 1996).  

Valin voru sex tilvik/fyrirtæki út frá starfsemi og eiginleikum. Fyrirtækin starfa á ólíkum 

sviðum. Skoðað var sérstaklega hvernig vörur eða þjónustu fyrirtækin vinna með, hvort 

fyrirtæki hafi hafið útflutning að einhverju leyti, hvort þau starfi á B2B eða B2C markaði (eða 

báðum). Vörur fyrirtækjanna eru ólíkar, allt frá hugbúnaði, þjónustu og yfir í efnislega vöru. 

Dreifileiðir þeirra eru einnig ólíkar. Það sem þau eiga þó öll sameiginlegt og skiptir hvað mestu 

máli þegar kom að því að velja fyrirtækin er að þau eru öll stofnuð á Íslandi, þau hafa megin 

starfsemi á Íslandi, þ.e.a.s. rekstur og stjórnun fer fram á Íslandi. Finna má upplýsingar á 

auðveldan hátt um að fyrirtækin hafi sett vöru sína á erlenda markaði. Starfsemi, getu og 

eiginleikum hvers fyrirtækis er lýst út frá þeim gögnum sem fengust. Hvert tilvik fær sína 

umfjöllun og gefur umfjöllun um hvert og eitt fyrirtæki skýra mynd af starfsemi þeirra og 

hvernig þau hafa nýtt netvanga í starfi á erlendum mörkuðum. 
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Allir viðmælendur hafa háskólamenntun og góða starfsreynslu. Tveir viðmælendanna voru 

óháðir tilvikum rannsóknarinnar og var tilgangur þeirra að dýpka þekkingu á málefninu og bæta 

við óháðri þekkingu. Hafa þeir báðir umtalsverða reynslu í sölu og markaðssetningu í gegnum 

netvanga á erlendum vettvangi og eru starfandi hjá stórum, þekktum fyrirtækjum sem sérhæfa 

sig í hefðbundnum auglýsingum sem og markaðssetningu og efnissköpun á stafrænu formi. 

3.3 Mælitæki 

Til þess að fanga sem besta þekkingu var notast við eigindlegar aðferðir og hálfstöðluð viðtöl 

(e. semi-structured). Viðtölin eru átta talsins. Sex þeirra eru tengd tilvikum rannsóknarinnar og 

tveir viðmælendur eru óháðir sérfræðingar í markaðsfræði og notkun netvanga. Með því að 

beita hálfstöðluðum viðtalsramma var viðtalinu leyft að fljóta og viðmælanda gefinn kostur á 

að tjá sig um efnið eftir bestu getu og sannfæringu. Byggði viðtalsaðferðin á frelsi í svörun þar 

sem viðmælendum var stýrt með hálfstöðluðum viðtalsramma. Rannsakandi beitti 

ítarspurningum til þess að hvetja viðmælendur til virkrar svörunar (Blumberg, Cooper & 

Schindler, 2005). Allir viðmælendur voru spurðir út frá sama hálfstaðlaða viðtalsrammanum 

(e. interview guide). Viðtölum og svörun var ætlað að fanga reynslu, þekkingu og nýtingu 

fyrirtækja á netvöngum í starfsemi á erlendum mörkuðum hvort sem er með innri netvöngum 

eða ytri netvöngum. Þó var orðalagi breytt fyrir þau tvö viðtöl sem ekki snéru að tilvikum 

rannsóknarinnar. Í stað þess að vísa í ákveðið tilvik var rætt um fyrirtæki á almennum nótum. 

Fyrstu spurningu var ætlað að fræðast um reynslu og þekkingu viðmælanda, hlutverki og starfi 

hans innan fyrirtækisins til þess að tryggja að hæfni viðmælanda samræmdist 

rannsóknarmarkmiðum og skilgreindu þýði. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Gögn eigindlegrar rannsóknar voru greind með þemagreiningu (e. theme coding) og öxulkóðun 

(e. axial coding). Rita þurfti viðtölin upp orð fyrir orð. Tekin voru átta viðtöl. Sex þeirra voru 

nýtt sérstaklega í tilviksrannsókn. Tvö þeirra voru svo nýtt til stuðnings tilviksrannsóknar. 

Settur var upp viðtalsrammi (e. interview guide) byggður á hálf stöðluðu formi (e. semi-

structured). Þannig var leitast eftir því að fá ákveðna umræðu til að svara ákveðnum 

spurningum. Þegar viðmælendur nefndu lykilorð voru þau orð endurtekin og þannig var 

umræðunni stýrt aftur að því sem skipti máli (Malterud, 2001). Ef viðmælandi nefndi 

áhugaverða hluti var hann spurður frekar út í þá. Viðtölin voru öll tekin upp á stafrænt hljóð. 

Mikilvægt var að fylgja öllum stöðlum. Öllum viðmælendum var kynntur tilgangur, markmið 

og framkvæmd rannsóknarinnar með kynningarbréfi og undirskrift þeirra fengin til samþykkis 

um þátttöku. 
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3.5 Réttmæti rannsóknar og áreiðanleiki 

Skipta má réttmæti rannsóknarinnar í tvo þætti. „Annars vegar er það innra réttmæti sem vísar 

til þess hvort sú mynd sem rannsóknin dregur upp af veruleikanum standist samanburð við 

veruleikann og hins vegar er það ytra réttmæti, hvort alhæfa megi um niðurstöðuna“ (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Innra réttmæti þessarar rannsóknar snýr því fyrst og fremst að 

eigindlegum rannsóknum. Innra réttmæti og eigindleg rannsóknaraðferð snýst um 

trúverðugleika viðtalsins, sannleikurinn er bundinn í ummælum viðmælanda. Ytra réttmæti 

eigindlega hluta rannsóknarinnar snýst um yfirfærslugildi hennar og þar með yfirfærslugildi 

niðurstaðna yfir á sambærilegar mælieiningar eða skala (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Viðmælendur eru allir starfandi (e. current) eða með sérfræðiþekkingu á málefninu. Málefnið á 

við um mögulegar breytingar á viðskiptaháttum og breyttum áherslum í markaðsmálum. 

Fjölbreytt þýði skilar svörum úr fjölbreyttri reynslu og þekkingu. Þannig mun þýðið að öllum 

líkindum endurspegla sem flestar hliðar málsins. Þannig er einnig hægt að draga fram kosti, 

galla, árangur og hluti sem ber að varast í alþjóðamarkaðssetningu á netvöngum. Með ítarlegri 

gagnagreiningu og tilvikum (e. case study) er reynt að forðast persónulegt mat og túlkun 

rannsakanda á málinu. Gagnagreiningin mun ramma inn og afmarka niðurstöðurnar. 

Ytra réttmæti rannsóknarinnar er einfalt. Ekki er beitt ályktunartölfræði og því getur svörun 

úrtaks ekki verið heimfærð yfir á annað úrtak eða þýði. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því 

viðbót við þær upplýsingar sem nú þegar eru til og geta verið leiðbeinandi fyrir þá sem hyggja 

á alþjóðamarkaðssetningu í gegnum netvanga. Því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður 

rannsóknarinnar og getur það mögulega verið einn helsti ókostur þess að beita eigindlegri 

aðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla aðeins úrtak rannsóknarinnar og þýðið sjálft 

að einhverju leyti. Niðurstöðurnar eru því leiðbeinandi en gefa engu að síður mjög skýra mynd 

af því sem rannsakað er og því verkferli sem kann að koma í ljós. Taka þarf tillit til þess að 

einhverjir viðmælendanna hafa hagsmuna að gæta og/eða eru bundnir trúnaði. Því er hætta á 

því að þeir viðmælendur verði einsleitir í svörun. Því þarf gagnagreining að vera nákvæm og í 

samræmi við heildaryfirbragð rannsóknarinnar. 

3.6 Staða rannsakanda 

Rannsakandi er ekki tengdur tilvikum rannsóknarinnar eða viðmælendum að neinu leyti. 

Rannsakandi starfar ekki hjá neinu tilvika rannsóknarinnar, samkeppnisaðilum þeirra né í sömu 

starfsgrein eða iðnaði. Því er ekki um neina beina hagsmuni að ræða og mat rannsakanda óháð.  
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Rannsakandi nýtti persónuleg sambönd til að komast í samskipti við viðmælendur 

rannsóknarinnar. Að öðru leyti hafði rannsakandi ekki áhrif á rannsóknarferlið, gagnaöflun og 

niðurstöður. 

3.7 Takmörk og annmarkar rannsóknarinnar 

• Ekki er rannsakað hvernig netvangar ná markaðshlutdeild eða hvernig þeir 

alþjóðavæðast. 

• Rannsókninni er ekki ætlað að sýna hvernig fyrirtæki öðlast markaðshlutdeild 

innanlands. 

• Rannsóknin endurspeglar aðeins úrtak rannsóknarinnar og því er ekki hægt að alhæfa 

yfir á allt þýði. 

• Rannsóknin útskýrir ekki grunnþekkingu í markaðsfræði og fjallar aðeins um þau 

hugtök sem koma fram og eiga við rannsóknina. 

• Rannsóknin er ekki markaðsrannsókn og útskýrir ekki einstaka markaði í smáatriðum. 

• Rannsóknin sýnir ekki hvernig fyrirtæki greina markaði sína eða skilgreina markhópa. 

• Vegna tímaramma er rannsóknin takmörkuð við gefinn fjölda af viðmælendum og 

tilviksrannsókn (e. case study). 

• Rannsóknin gefur aðeins heildar skilgreiningu á netvöngum og fer ekki ítarlega í virkni 

einstaka tegunda eða gerða af netvöngum.  

• Inspired by Iceland er verkefni rekið af deild innan Íslandsstofu. Aðeins er rannsakað 

þetta eina verkefni en ekki Íslandsstofa í heild sinni. 

• Rannsóknin og niðurstöður hennar eru aðeins út frá þeim gögnum sem fengust við 

framkvæmd hennar. Tilvik geta því haft umfangsmeiri starfsemi en þá sem er til 

rannsóknar. 
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4 Tilviksrannsókn (e. case study) 

Almennum gögnum um fyrirtæki var safnað með því að skoða heimasíður og leitarvélar. 

Gögnin sýna almenna starfsemi, markmið og áherslur fyrirtækja. Skoðaðir voru þeir 

samfélagsmiðlar og aðrir netvangar sem tilvik rannsóknarinnar starfa á. Þar var skoðuð 

efnissköpun og leitað eftir því hvort efnið væri staðlað eða aðlagað að ákveðnum mörkuðum. 

Frumgögn tilviksrannsóknar fengust með hálf stöðluðum viðtölum við sérfræðinga frá hverju 

tilviki. Frumgagnaöflun sýna ítarlegri upplýsingar um fyrirtækin og hvernig starfsemi þeirra á 

netvöngum er háttað. Einhverra tilvísana í köflum fjögur og fimm eru í frumheildir (viðtöl) og 

þeirra því ekki getið í heimildaskrá. Til skýringar á starfsemi tilvika er hægt að setja tilvik 

rannsóknar samkvæmt greiningu Brian Arthur (1996).  

1. Aukin jaðarafköst (e. increasing returns to scale) flest tæknifyrirtæki – CCP. 

2. Blanda (e. hybrid) af 1 og 3, þjónustufyrirtæki – Iceland Travel og Íslandsstofa. 

3. Minnkandi jaðarafköst (e. decreasing returns) hefðbundinn iðnaður og framleiðsla (e. 

bulk industries) – Nói Síríus, 66° Norður og iglo+indi.  

4.1 Íslandsstofa, Inspired by Iceland 

Íslandsstofa var sett á laggirnar árið 2010. Við stofnun Íslandsstofu færðust verkefni sem áður 

voru á herðum Ferðamálastofu yfir á Íslandsstofu og er helsta verkefnið að vera vettvangur 

markaðs- og kynningarmála íslenskra fyrirtækja og einstaklinga á erlendum mörkuðum. Byggir 

þjónusta Íslandsstofu á sérhæfingu, faglegri dýpt og víðtækri reynslu sem einstaklingar eða 

fyrirtæki búa ekki yfir (Íslandsstofa, e.d).  

Íslandsstofa er í þeim skilningi opinber stofnun og gilda um hana lög sem sett voru þann 6. maí 

árið 2010. Lög um Íslandsstofu nr.38/2010 fjalla meðal annars um markmið stofnunarinnar 

„markmið laga þessara er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks 

atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins“ (Lög 

um Íslandsstofu nr. 38, 1. gr, 2010). Lögin segja jafnframt að hlutverk Íslandsstofu skuli vera:  

• Að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um 

stefnu og aðgerðir til þess að efla ímynd og orðspor Íslands. 

• Að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og 

þjónustu. 

• Að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi. 

• Að laða erlenda fjárfestingu til Íslands, upplýsa erlenda fjárfesta um kosti Íslands og 

vera stjórnvöldum til ráðuneytis um fjárfestingarmál. 

• Að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis (Lög um Íslandsstofu, 2. gr, 

2010). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Returns_to_scale
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Íslandsstofa byggir á fjórum megin sviðum. Þessi svið má sjá á meðfylgjandi myndriti (myndrit 

7). Til rannsóknar er aðeins eitt svið eða það sem heldur utan um ferðaþjónustu og skapandi 

greinar og er ábyrgt fyrir markaðsherferðinni Inspired by Iceland. Til þess að fá ítarlegri 

upplýsingar um starfsemi og virkni verkefnisins var leitað til Daða Guðjónssonar hagfræðings 

og verkefnastjóra hjá Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina. Starfar hann einnig 

sem teymisstjóri yfir neytendamarkaðssetningu og markaðsrannsóknum á því sviði ásamt því 

að vera með verkefnið Ísland allt árið. 

Inspired by Iceland 

Verkefnið Inspired by Iceland er á sínu sjöunda ári eða sjöundu herferðinni. Íslandsstofa selur 

ekki vöru eða þjónustu en herferðin er heildarmarkaðssetning á Íslandi sem áfangastað og njóta 

ferðaþjónustu- og önnur þjónustufyrirtæki góðs af herferðinni. Árangursmælingar fara því ekki 

fram í sölutölum heldur í hagtölum eins og fjölgun ferðamanna, mælanlegum stærðum í gegnum 

netvanga og ánægjumælinga.  

Forsögu verkefnisins má rekja til Eyjafjallagossins (2010) þar sem iðnaðarráðuneytið, 

Reykjavíkurborg, Samtök ferðaþjónustunnar (um 70 fyrirtæki), Icelandair, Iceland Express og 

Útflutningsráð (sem ekki eru starfandi í dag eða eru í breyttri mynd), réðust í markvisst 

markaðsátak til þess að bregðast við því ástandi sem upp var komið vegna eldgossins. Framlag 

til átaksins var um 700 millj. kr og því ætlað að standa frá maí og fram í miðjan júlí 2010 og 

fór framkvæmdanefnd með fulltrúum þessara aðila með stjórnun og stýringu á verkefninu 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2010). 

Inspired by Iceland var og er eitt stærsta verkefni sem ráðist hefur verið í á þessu sviði. Áherslan 

er fyrst og fremst á Íslandi sem ferðamannastað. Þar er sérstök athygli vakin á menningu, 

náttúru, mat, afþreyingu og vellíðan. Verkefninu er ekki ætlað að auglýsa einstaka fyrirtæki. 

 

 

Myndrit 7 - Skipurit Íslandsstofu (Íslandsstofa, e.d) 
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Markmið Inspired by Iceland  eru: 

• Draga úr neikvæðum áhrifum á trausta markaði sem tekið hefur langan tíma að 

byggja upp. 

• Styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem landið hefur 

fengið á erlendum vettvangi. 

• Kynna landið í heild sinni svo ferðaþjónustufyrirtæki um land allt njóti góðs af. 

• Hvetja til bókana strax svo unnt verði að lágmarka tjónið á núverandi 

ferðamannatímabili (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2010).  

4.1.1 Starfsemi 

Mikil áhersla er lögð á að nýta þau samskiptanet sem til eru í heiminum ásamt því að hvetja 

fólk til þess að koma jákvæðum skilaboðum um Ísland á framfæri. Árið 2010 þegar fyrsta 

Inspired by Iceland herferðin var sett af stað var um það bil helmings hlutfall milli stafrænna 

miðla og hefðbundinna prent- og ljósvakamiðla. Skipta má átakinu í þessa tvo flokka. Annars 

vegar eru það hefðbundnir miðlar eins og prentauglýsingar, útvarpsauglýsingar, umhverfis 

miðlar og vefborðar og hins vegar eru það stafrænir miðlar. Mikil áhersla er og var lögð á að 

nýta netvanga eins og Facebook, Twitter og fleiri leiðir. Stærsta og þyngsta stoð verkefnisins 

er þó og hefur alltaf verið netvangurinn/vefsíðan InspiredbyIceland.com sem er stærsti 

gagnagrunnur og upplýsingaveita herferðarinnar. Miðast herferðin að því að stýra umferð 

notenda inn á síðuna. Íslandsstofa er aðeins framkvæmdaraðili en verkefnið er fjármagnað af 

framkvæmdaraðilum og ríkinu, krónu á móti krónu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2010). 

Þróun og notkun á netvöngum 

Upphaflega (2010) var verkefnið hugsað og nýtt í krísustjórnun vegna áhrifa af 

Eyjafjallagosinu. Á þeim tíma voru samfélagsmiðlar að festa sig í sessi. Íslandsstofa nýtti 

samskiptamiðla til þess að höfða til skilgreinds markhóps með þau skilaboð að Ísland væri 

öruggur áfangastaður. 

..... án þeirra hefðum við ekki náð neinum árangri, sérstaklega ekki þegar þú ert í 

krísustjórnun með eldgos. Fólk heldur að það sé hættulegt að koma til Íslands. Ef við 

hefðum gert hefðbundnar auglýsingar í blöðum og/eða aðrar hefðbundnar leiðir, hefði 

það ekki verið trúverðugt. Fólk hafði haldið að þetta væri einhverskonar „sölutrikk“ 

sem segir, Hey! Komið samt sem áður (Daði Guðjónsson, 2010). 

Netvangar skiptu því sköpum í því að verkefnið náði árangri. Byggir árangur á því að skilaboðin 

og dreifing þeirra kom frá fólkinu sjálfu en ekki tilbúnum áróðri. Á fyrsta árinu (2010) var mikil 

áhersla lögð á beina markaðssetningu til milliliða, þar sem beinar kynningar og mannleg 
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samskipti spiluðu lykilhlutverk. Þrátt fyrir að verkefnið og Íslandsstofa sem slík selji ekki vöru 

eða þjónustu er nálgun verkefnisins við viðskiptavini og samstarfsaðila um margt lík 

hefðbundnum B2B og B2C viðskiptum. Innan Íslandsstofu starfa aðilar sem vinna markvisst í 

að byggja upp viðskiptatengsl við erlenda söluaðila og er sú starfsemi mjög mikilvæg. Það hefur 

reynst Íslandsstofu mjög vel að mæta í eigin persónu og eiga mannleg samskipti í B2B 

viðskiptum. Slíkar aðferðir byggja upp traust og góð tengsl við samstarfsaðila og umboðsmenn. 

Íslandsstofa fer í heimsóknir á vinnustofur víðsvegar um heiminn, ferðasýningar og kynningar. 

Jafnframt voru skipulagðir kynningarfundir á helstu markaðssvæðum fyrir ferðaþjónustuaðila 

og blaðamenn í Stokkhólmi, Ósló, Frankfurt, Mílanó, Amsterdam, Barcelona, París og 

Kaupmannahöfn. Sérstök áhersla var lögð á að fá blaðamenn til að fjalla um Ísland sem 

áfangastað á jákvæðan hátt og heimsóknir til erlendra umboðsaðila í ferðaþjónustu með 

kynningar á raunstöðu Íslands og raunveruleg áhrif og hættu af Eyjafjallagosinu (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið, 2010). 

Með markvissri markhópagreiningu hefur Íslandsstofa séð breytingar í B2C viðskiptum. Nefna 

má Kína sem dæmi þar sem stór hluti viðskiptavina frá Kína sem heimsækja Ísland er farinn að 

bóka sínar ferðir á eigin forsendum í gegnum netvanga. Þetta er mikil breyting á fimm til sex 

árum, áður bókaði stór hluti viðskiptavina ferðir í gegnum milliliði eins og ferðasöluaðila. 

Draga má þá ályktun að samræmi sé á milli aukningar í B2C viðskiptum og almennri notkun á 

netvöngum. 

Á þeim sjö árum sem herferðin hefur verið í gangi hefur hún tekið umtalsverðum breytingum, 

með nýjum áherslum frá ári til árs. Síðustu ár eða frá árinu 2015 hefur herferðin nánast eingöngu 

færst yfir á stafræna miðla og þá helst netvanga. Helstu skýringar þess má finna í skorti á 

fjármagni þar sem starfsemi í gegnum stafræna miðla og netvanga er umtalsvert ódýrari kostur 

að mörgu leyti.  

... allt frá upphafi hefur verkefnið verið mjög samfélagsmiðladrifið og 

almannatengsladrifið, þetta er herferð. Málið er að við erum bara lítill áfangastaður 

með mun minna fjármagn en stóru áfangastaðirnir. Við getum ekki farið hefðbundnar 

leiðir eins og að ýta skilaboðum frá okkur eða kaupa birtingar og pláss, þ.e.a.s. þá 

aðferð að troða okkar skilaboðum inn á markaðinn. Við þurfum einhvern veginn að fá 

fólk til þess að tala um verkefnið, sýna því áhuga og dreifa því lengra (Daði 

Guðjónsson, 2010).  
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Hér lýsir Daði hvernig verkefnið treysti á dreifingu í gegnum samskipta- og tengslanet sem og 

vistkerfi sem samfélagsmiðlar eru. Herferðin fékk jákvæða svörun inni á samfélagsmiðlum sem 

varð til þess að það náði þeirri miklu dreifingu (e. viral) sem raun bar vitni.  

Þótt netvangar hafi verið ódýrari kostur fyrir Íslandsstofu hin síðari ár er þó ekki sama hvernig 

þeim er beitt. Mikilvægt er að ná til rétts markhóps og því liggur mikil og markviss 

markhópagreining á bak við herferðina. Netvöngum og öðrum stafrænum miðlum hefur fjölgað 

mjög mikið og samkeppnin þeirra á milli mikil. Íslandsstofa lagðist yfir það hvar og hvernig 

væri hægt að nálgast þann markhóp sem Íslandsstofa skilgreinir sem hinn upplýsti ferðamaður. 

...hvar er hann að sækja upplýsingar?... þá þarftu að spyrja hvar? Stafrænir miðlar eru 

orðnir svo stór hluti af starfinu að það er orðið næstum því allt í þess háttar 

upplýsingaflæði. Þá þarftu að fara að spá í hvers konar miðla fólk sækir upplýsingar á 

og hvernig það á samskipti (Daði Guðjónsson, 2010).  

Efnissköpunin skiptir líka miklu máli. Hún þarf að vera viðeigandi fyrir verkefnið og Ísland í 

heild sinni. Auglýsingar herferðarinnar hafa því verið settar upp á þann veg að þeim er ætlað 

að segja ákveðna sögu, þar er pælt í hinum ýmsu smáatriðum eins og t.d. hvernig hljómfallið 

eigi að vera og hvernig skilaboðin eigi að vera svo að þau veki einhvern áhuga. 

Verkefnið fór í gegnum ýmis þróunarferli og kom það í ljós að starfsemi á netvöngum hverjum 

fyrir sig, kostar bæði peninga og mikinn tíma. Þó svo að í dag sé verkefnið á öllum helstu 

samfélagmiðlum var það ekki svo í byrjun. Það eru ein helstu mistök sem Daði nefnir og mælir 

með að reynt sé að forðast, þ.e. að vera á öllum stöðum í einu til að byrja með, þá á það 

sérstaklega við um samfélagsmiðla. Líkt og áður kom fram var verkefnið Inspired by Iceland 

ekki hugsað sem verkfæri sem eigi að selja heldur til að kynna og því eru samfélagsmiðlar 

hentugir í kynningu á meðan aðrar tegundir af netvöngum eru hentugar í beina sölu. Markvissari 

leið er að læra vel á einn netvang áður en annar netvangur er tekinn í notkun. Þetta svipar til 

þess ferlis sem Uppsala líkanið lýsir, þ.e.a.s. að læra á einn markað, ná tökum á honum og taka 

svo reynsluna og færa sig yfir á næsta markað. Líta má á samskiptamiðla sem vistkerfi, þar sem 

hvert og eitt hefur mismunandi nálgun og aðferðafræði. Samskiptamiðlar eru því fyrst og fremst 

nýttir til upplýsinga og samskipta.  

... þú ert ekki að vera söludrifinn þar nema kannski eitt og eitt tilboð (Facebook)! Fólk 

bregst ekki þannig við skilaboðum á samskiptamiðlum. Þú þarft einhvern veginn að 

eiga samskipti um hver þín vara er og hvað hún stendur fyrir. Það er mikið um slík 

mistök sem sjást hjá ýmsum aðilum. Þeir ætla að koma og selja allt sitt á 

samfélagsmiðlum, það er ekki alveg þannig (Daði Guðjónsson, 2010). 
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Inspired by Iceland er mjög umfangsmikið verkefni og er starfsemi þess á netvöngum fjölbreytt 

og flókin. Það er jafnframt kostnaðarsamt og tímafrekt en eins og áður hefur komið fram hefur 

meginþorri starfseminnar verið að færast yfir á netvanga og er nýjasta herferðin eingöngu 

stafræn og hefðbundnir miðlar aðeins notaðir sem stoðmiðlar. Mikill tími fer í að fylgjast með 

nýjungum á netvöngum þar sem einn mikilvægasti þáttur þess að ná árangri er að vera vel 

upplýstur og í takti við þær stöðugu breytingar sem eiga sér stað á netvöngum og umhverfi 

þeirra.   

Það eru alltaf að koma nýjar lausnir. Eins og ég sá í síðasta mánuði, það eru komin 

vélmenni með gervigreind sem geta séð um alla stafrænu markaðssetninguna fyrir þig. 

Hvað þýðir það? Auglýsingafyrirtæki og birtingarfyrirtæki eru orðin úrelt á næsta ári 

(Daði Guðjónsson, 2010).  

Ef skoða á það alþjóðavæðingarferli sem Inspired by Iceland fór í gegnum þarf að hafa í huga 

að Inspired by Iceland selur ekki efnislega vöru og er því í þeim skilningi stafræn vara (e. 

ditgital goods). Þrátt fyrir að vinna eftir aðferðafræði B2B viðskipta þar sem mannleg samskipti 

og heimsóknir til erlendra birgja skipta miklu máli hefur Inspired by Iceland og Íslandsstofa 

enga umboðsmenn eða birgja á sínum snærum. Þeir hafa sömuleiðis ekki starfsstöð eða 

framleiðslu á erlendum markaði. Því má segja að alþjóðavæðingarferli Inspired by Iceland sé 

líkari þeim leiðum sem Brynjar Þór Þorsteinsson og Hulda Júlíana Jónsdóttir (2010) skoðuðu 

og rannsökuðu í rannsókn sinni á Internetfyrirtækjum. Íslandsstofa fer því sömu leið með því 

að aðlaga helsta netvang sinn á 13 tungumál, en tungumál er einmitt sá þáttur sem þau Brynjar 

og Hulda fundu út að væri hvað mikilvægastur þegar herja skal á nýja markaði með 

Internetfyrirtæki. Inspired by Iceland fellur því að mörgu leyti undir born global kenninguna. 

Ekki þarf að stofna erlenda starfsstöð til að halda utan um vörur og dreifingu og stjórnar 

Íslandsstofa því ferli alveg frá byrjun og tekur jafnframt alla áhættu. 

Verkefnið hefur mikla stöðlun á markaðsefni og efnissköpun, að vefsíðu 

InspiredByIceland.com undanskilinni. Samfélagsmiðlar gera það að verkum að verkefnið nær 

mikilli dreifingu inn á marga mismunandi markaði á sama tíma. Aðlögun eftir tungumálum á 

stoðnetvangi hjálpaði síðan til þess að ná enn frekari útbreiðslu og aðgengi fyrir ólíka markaði. 

Notkun á öðrum netvöngum er þó nokkuð stöðluð. Ef verkefnið er skoðað út frá og sett í 

samhengi við aukningu ferðamanna til Íslands eftir að verkefnið fór af stað, má sjá mikla 

aukningu í fjölda ferðamanna til landsins. Árið 2015 færðist verkefnið nær eingöngu yfir á 

netvanga og athyglisvert er að skoða aukninguna milli áranna 2015 til 2016 í því ljósi. 

Aukningin er 503.062 einstaklingar sem komu til landsins sem er mesta aukning milli einstakra 
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ára frá árinu 2010 (sjá töflu 1) (Ferðamálastofa, 2017). Það er þó á engan hátt hægt að fullyrða 

að árangur Inspired by Iceland sé eina útskýringin á þeim aukna straumi ferðamanna sem hingað 

kemur. En draga má þá ályktun að verkefnið hafi umtalsverð áhrif. Sú árangursmæling sem 

Íslandsstofa notast við eru hagtölur eins og þessar þar sem ekki er hægt að rýna í beinar sölutölur 

(Ferðamálastofa, 2017). 

Ef einstakir markaðir eru skoðaðir er athyglisvert að sjá að minnsta aukning hefur verið á þeim 

mörkuðum sem hafa hvað minnsta sálræna fjarlægð frá Íslandi. Noregur og Danmörk eru þar 

neðst en þau eru almennt talin þau lönd sem hafa hvað minnsta sálræna fjarlægð frá Íslandi. 

Sömuleiðis er áhugavert að sjá að lönd eins og Kína, Japan og Rússland sem hafa mikla sálræna 

fjarlægð frá Íslandi eru með hvað mesta aukningu frá árinu 2010 (sjá töflu 2). Þetta er jafnframt 

áhugavert í því ljósi að lítið eða ekkert beint flug er frá Asíu til Íslands og aðeins flogið til fárra 

staða í Rússlandi. Einnig mælist mikil aukning frá Norður Ameríku og Bretlandi en gera má 

ráð fyrir því að enskumælandi lönd hafi grætt hvað mest á stöðluðu markaðsefni á netvöngum.  

Tafla 2 - Fjöldi ferðamanna eftir löndum (Ferðamálastofa, 2017) 

Ár 2010 2016 2017 Aukning 

Bandaríkin 51.166 325.522 471.404 420.238 

Bretland 60.326 215.207 225.932 165.606 

Danmörk 38.139 40.205 43.219 5.080 

Finnland 11.012 15.306 19.938 8.926 

Frakkland 29.255 72.195 86.385 57.130 

Holland 17.281 30.891 40.781 23.500 

Japan 5.580 15.168 16.772 11.192 

Kanada 13.447 63.934 85.804 72.357 

Kína 5.194 47.924 65.143 59.949 

Tafla 1 - Skipurit Íslandsstofu (Íslandsstofa, e.d) 
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Stöðlun og aðlögun 

Finna má Inspired by Iceland herferðina á helstu samskiptamiðlum/netvöngum. Herferðin nýtir 

í miklum mæli Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr og Pinterest. Efnissköpun fyrir 

samfélagsmiðla er nokkuð stöðluð, notast er við fallegar góðar myndir og ensku að mestu leyti. 

Á Youtube eru myndbönd á ensku tekin í íslenskri náttúru. Þar sem hin eiginlega vara er Ísland, 

íslensk menning og tungumál þarf ekki að aðlaga vöruna að mismunandi menningarheimum 

eða mörkuðum. Eins og áður hefur verið nefnt þá er helsti tilgangur samfélagsmiðla að beina 

umferð inn á netvanginn/vefsíðuna InspiredByIceland.com.   

InspiredByIceland.com sem er helsta stoð herferðarinnar er svo aðlöguð eftir tungumáli. Með 

öðrum orðum býður síðan upp á fulla þýðingu á 13 tungumál. Full þýðing merkir í þessu tilfelli 

að allir þættir síðunnar eru þýddir. Þessi tungumál eru; enska, þýska, danska, íslenska, spænska, 

franska, japanska, norska, ítalska, sænska, hollenska, kínverska og rússneska. Nær 

netvangurinn því yfir og er aðgengilegur fyrir stærstan hluta af heiminum. Vefurinn er staðlaður 

í útliti, þ.e.a.s. engar stórar breytingar verða eftir því hvort breytt er um tungumál. Eitt helsta 

einkenni netvangsins InspiredByIceland.com er að hann er einfaldur og laus við flækjustig. 

Notendur geta auðveldlega fótað sig og fundið á auðveldan hátt þær upplýsingar sem sóst er 

eftir. Íslandsstofa beitir því bæði stöðlun og aðlögun á erlendum mörkuðum. Samfélagsmiðlar 

gefa þann möguleika að beita má nokkuð stöðluðum aðgerðum í efnissköpun. Stærsti 

netvangurinn og þyngsta stoðin er svo aðlöguð að fullu á mismunandi tungumál sem skiptir 

miklu máli í þessu tilfelli þar sem vefurinn/netvangurinn er upplýsingaveita. Netvangar sem 

Íslandsstofa notar í staðlaða eða aðlagaða efnissköpun: 

• Facebook – Stöðlun. 

• Twitter – Stöðlun. 

• Youtube- Stöðlun. 

• Instagram – Stöðlun. 

• Tumblr - Stöðlun að hluta en einhver efnissköpun aðlöguð. 

• InspiredbyIceland.com aðlögun eftir tungumáli. 

Noregur 35.662 40.749 38.661 2.999 

Pólland 13.253 28.850 47.689 34.436 

Rússland 1.770 5.081 10.075 8.305 

Spánn 12.237 31.468 47.571 35.334 

Sviss 9.163 24.934 26.353 17.190 

Svíþjóð 27.944 44.415 47.060 19.116 

Þýskaland 54.377 113.416 135.270 80.893 

Annað 63.754 210.012 289.861 226.107 

Samtals 459.252 1.352.681 1.733.471 1.274.219 
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Samskiptaform 

Internetið og netvangar hafa umbreytt því hvernig fyrirtæki ná til viðskiptavina. B2C viðskipti 

hafa stóraukist þar sem fyrirtæki eru í betri tengingu við viðskiptavini. Það á jafnframt við um 

starfsemi Inspired by Iceland. Netvangar gera stjórnendum verkefnisins kleift að vera í 

gagnvirkum samskiptum við ferðamenn þar sem neytendur og markhópar geta sent skilaboð 

eða fyrirspurnir í gegnum netvanga. Verkefnið er samstarfsverkefni fjármagnað af ríki og 

hagsmunaaðilum. Íslandsstofa fer því aðeins með framkvæmdina og er mikilvægt að virk 

samskipti séu á milli framkvæmdaaðila, stjórnunaraðila og þeirra sem fjármagna verkefnið. 

Íslandsstofa hefur í heild sinni nýtt sér netvanga til þess að eiga samskipti. Netvangar hafa gert 

það að verkum að boðskipti komast fyrr til skila og er það lykilatriði í því umhverfi sem 

Íslandsstofa starfar í. Mikill hraði er í ferðaþjónustu og enn meiri hraði inni á netvöngunum 

sjálfum. Samskipti þurfa því að vera gagnvirk, hröð og gegnsæ og má þar nefna Facebook at 

work sem Íslandsstofa notar. Facebook at work er verkfæri innan Facebook sem auðveldar 

hópum og heilum fyrirtækjum að eiga samskipti innan fyrirtækis og heldur utan um stór sem 

smá verkefni. Án þessara hröðu og skilvirku samskipta innanhúss væri nær ómögulegt að starfa 

á öllum þeim netvöngum sem Inspired by Iceland gerir. Íslandsstofa notast þó enn við 

hefðbundin samskipti innanhúss eins og tölvupóst, stöðu- og markaðsfundi og síma en hröð 

tækniþróun og þróun netvanga gerir það að verkum að innri samskipti færast meira og meira 

inn á netvanga. 

Samantekt 

Inspired by Iceland er í dag að öllu leyti drifið áfram af netvöngum. Það er bæði kostnaðarsamt 

og tímafrekt að starfa á mörgum netvöngum samtímis og fer mikil vinna í starfsemina. Markviss 

markhópagreining hefur skilað verkefninu hvað mestum árangri og eru skilaboð herferðarinnar 

miðuð að skilgreindum markhópi. Íslandsstofa nær að vera mun hnitmiðaðri en ella með því að 

beita netvöngum og því eru netvangar mun skilvirkari kostur gagnvart fjármögnun og 

fjárfestingu. Verkefnið nær jafnframt mun meiri hraða en hægt væri með öðru móti þegar kemur 

að því að miðla og koma frá sér upplýsingum og það nær mun víðar en annars væri hægt.  

Verkefnið hefur eins og áður sagði marga eiginleika þess að geta skilgreinst sem fætt á 

heimsvísu (e. born global). Öll framleiðsla og efnissköpun fer fram innanlands og verkefninu 

var aldrei ætlað að ná sérstaklega til neytenda innanlands, þó svo að Íslendingar séu engu að 

síður hluti af markhópagreiningunni. Frá byrjun hefur verkefninu verið miðað á erlenda 

markaði og sett fram beint til neytenda sem og umboðsaðila (B2B og B2C markað).  
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4.2 CCP (Crowd Control Productions) 

Crowd Control Productions (ekki lengur notað) eða CCP eins og það kallast í daglegu tali var 

stofnað árið 1997 í Reykjavík af þeim Ívari Kristjánssyni, Reyni Harðarsyni og Þórólfi Beck. 

Upprunalega hét fyrirtækið Loki Margmiðlun. Reynir hafði áður starfað fyrir OZ 

hugbúnaðarfyrirtæki ásamt öðrum sem síðar bættust við starfsmannalista CCP. Starfsemi OZ á 

þeim tíma þótti vera langt á undan sinni samtíð en OZ sérhæfði sig í þróun á sýndarveruleika. 

OZ lagði áherslur á samskipta- og tæknibúnað en Reynir hafði meiri áhuga á að nýta 

þróunarvinnuna og tæknina sem fram hafði farið hjá OZ í verkefni sem tengdust markaðnum. 

Hann lét því af störfum og stofnaði nýtt fyrirtæki ásamt Ívari og Þórólfi. Fyrsta afurð Loka 

Margmiðlun var borðspilið Hættuspilið. Spilinu var ætlað að fjármagna frekari starfsemi 

fyrirtækisins og var hagnaðurinn nýttur til gerðar á leikjahandriti og frumgerð af helstu vöru 

CCP, leiknum EVE Online (SKÝ, 2015). Rétt eftir aldarmót (2000) var Hilmar Veigar ráðinn 

sem tæknistjóri/CTO (e. chief technology officer). Árin þar á eftir voru stormasöm og 

einkenndust af miklum fjárskorti. Á þeim tíma var trú á Internetfyrirtækjum ekki mikil og 

fjármögnun því erfið. Fjármagn kláraðist nær algjörlega og um 30 starfsmenn störfuðu án launa 

um nokkurt skeið. Í dag starfa um 200 manns hjá CCP á Íslandi og einhver fjöldi hjá 

starfsstöðvum erlendis. Árið 2002 kom nýtt fjármagn inn í fyrirtækið og lagði Íslenski 

hugbúnaðarsjóðurinn (ÍSHUG) til það fjármagn og átti þá um 19,6% af hlutaféi í CCP. Aukið 

fjármagn gerði það að verkum að hægt var að klára leikinn EVE Online og setja hann á markað 

(SKÝ, 2015; CCP, e.d).  

Til að fá ítarlegri upplýsingar um starfsemi CCP á erlendum mörkuðum var rætt við Arnar Gísla 

Hinriksson sérfræðing í performance and growth marketing (í: markaðssetningu framkvæmda 

og þróunar) hjá CCP.  

EVE Online 

EVE Online er fyrsta stóra varan sem CCP setur á markað. Leikurinn var settur í gegnum 

lokaprófanir haustið 2002 og síðan formlega opnaður fyrir notendur í Evrópu og 

Bandaríkjunum í maí 2003 (SKÝ, 2015). Leikurinn er byggður á tilbúnum heimi þar sem 

notendur um allan heim spila á sameiginlegum vettvangi. EVE Online er mjög háþróaður 

netvangur og stafræn vara (e. digital goods). Innan EVE Online þrífast heilu samfélögin og 

hagkerfin og hafa margir íslenskir háskólanemar byggt lokaverkefni sín á leiknum.  

EVE er á svipaðri stærðargráðu og Ísland. EVE er single server (i. einn netþjónn) 

leikur... þú nærð ekki að búa til heilsteypt vistkerfi með fáum en okkar leikur er bara 

einn server (i. netþjónn) sem hýsir alla 200.000 notendurna sem gerir það að verkum 
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að þú getur verið með heilsteypt vist- og hagkerfi og allt fer í gegnum það (Arnar Gísli 

Hinriksson, 2017). 

Þrátt fyrir að EVE Online sé mjög þróaður netvangur þá er viðskiptalíkanið í kringum hann 

byggt upp á frekar einfaldan og beinskeyttan hátt. Greitt er mánaðarlegt gjald fyrir aðgang að 

leikjasamfélaginu þar sem notendur spila í fjöldaþátttökuleik. Markhópurinn var upphaflega 

spilarar í Bandaríkjunum og Evrópu sem gera kröfur um gæði og upplifun (SKÝ, 2015) en hefur 

í dag færst yfir á aðra stóra markaði eins og Rússland og Japan en EVE Online er spilaður um 

allan heim. „Þú getur verið hvar sem er í heiminum og spilað þennan leik, þetta er algjörlega 

global leikur“ (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

4.2.1 Starfsemi 

Fjallað hefur verið um upphaf CCP fram að þeim degi sem fyrirtækið setti EVE Online á 

markað. CCP er eina fyrirtækið í þessari tilviksrannsókn sem selur vöru sem skilgreinist sem 

netvangur og þar af leiðandi stafræn vara. EVE Online er þó ekki eina varan sem CCP framleiðir 

en er þó langstærsta vörumerki þess, með um 200.000 notendur. Aðrir leikir eru meðal annars 

EVE: Valkyrie, DUST 514 og Sparc. EVE Online er þó ekki stórt á heimsmælikvarða þar sem 

einhverjir stórir netleikir geta haft margar milljónir spilara. CCP er með starfsstöðvar í Shanghai 

í Kína, London á Englandi, Atlanta í Bandaríkjunum og Newcastle á Englandi. Tveimur 

síðastnefndum er helst ætlað að þróa sýndarveruleika og halda utan um verkefni og leiki tengda 

honum. CCP tók síðan þá ákvörðun (2017) að draga saman seglin og mun loka þessum tveimur 

erlendu starfstöðvum. Hefur þetta áhrif á fjölda starfsmanna bæði erlendis og hérlendis (MBL, 

2017). Megin áhersla verður því á EVE Online og þróunarstarfsemi sem snýr að EVE Online. 

Minni leikir (ekki EVE Online) CCP koma út á nokkrum mismunandi leikjavöngum (e. game 

platform), má þar nefna helst Steam, Playstation 4 og Oculus. EVE Online er netvangur sem 

CCP stýrir og hannar frá grunni og fer umtalsverð vinna, tími og fjármagn í þá starfsemi.  

Þróun og notkun á netvöngum 

CCP starfar á öllum helstu og stærstu samskiptamiðlum t.a.m. Facebook, Twitter og Instagram, 

sem hefur verið styst í notkun. Facebook vegur þar þyngst og er þ.a.l. mesti þungi 

markaðsstarfsins settur á Facebook. CCP beitir leitarvélabestun (e. search engine optimization) 

og leitarvélamarkaðssetningu (e. search engine marketing) einnig töluvert mikið og má þar 

nefna leitarvélarnar Google, Bing og Yandex sem er stærsta rússneska leitarvélin en einnig er 

notast við myndbandsnetvanga (e. video platform) eins og Youtube og Twitch. CCP hefur þó 

prófað flestar hefðbundnar markaðsleiðir allt frá útvarpi yfir í blaðaauglýsingar en 
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markhópagreining sýnir að viðskiptavinir og hugsanlegir viðskiptavinir séu lang 

aðgengilegastir á stafrænum miðlum. Árangur af slíkum markaðsleiðum var þar af leiðandi ekki 

góður að sögn Arnars. Því er markaðsstarfsemi CCP í dag eingöngu stafræn í gegnum netvanga. 

CCP hefur eytt miklum tíma í að læra á marga ólíka netvanga. Hraðinn í tækniheiminum hefur 

gert það að verkum að markaðsferli CCP er síbreytilegt, það sem virkar í dag getur verið 

gagnslaust á morgun. Mikil áhersla er lögð á efnissköpun fyrir netvanga. Allt efni er framleitt 

innan fyrirtækisins og telur CCP það vera einn af lykilþáttum þess að fyrirtæki nái árangri á 

erlendum mörkuðum.  

Það er ein leið sem hefur virkað hvað best, betur en aðrar fyrir CCP en það er rússneska leiðin 

svokallaða sem CCP hefur fest í sessi, það er sú leið sem fyrirtækið fór inn á Rússlandsmarkað. 

Rússneska leiðin lýsir á góðan hátt hvernig fyrirtækið fer inn á markað og setur fram 

markaðsefni sitt til þess að ná til B2C viðskiptavina. Langmestu samskipti fyrirtækisins við 

notendur og viðskiptavini fara fram á stafrænan hátt í gegnum leikina sjálfa, samskiptamiðla 

eða tölvupóst. Sími er lítið notaður en hann er þó til staðar á öllum starfsstöðvum.  

Þegar CCP fór inn á Rússlandsmarkað var byrjað á því að setja staðlað markaðsefni á rússneska 

samfélagsmiðla og leitarvélar á borð við Yandex og samfélagsmiðilinn VK.com sem er 

einskonar rússneskt Facebook. Fyrirtækið lærir síðan á nýja netvanga, prófar nýja hluti og les 

útúr svörun frá markhópum. Sé svörunin góð eru markaðsefni og aðferðir útvíkkaðar og meiri 

áhersla sett í starfið. Sé svörun enn góð er tekin bein viðskiptaákvörðun um að fara af fullum 

krafti inn á markaðinn.  

Þetta er ekki endilega þannig að við setjumst niður og segjum, nú ætlum við að herja 

inn á rússneskan markað. Þetta er meira eitthvað sem gerjast á einhverjum tíma og svo 

förum við að sjá einhver trend. Við prófum okkur áfram með eitthvað á einhverjum 

platform og höldum áfram ef það virkar rosalega (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

CCP keyrir mjög stóra stafræna markaðsherferð á rússneskum markaði sem stýrt er frá Íslandi. 

Herferðin hefur nú verið aðlöguð að markaðnum og stöðluðu efni skipt út fyrir aðlagað efni, 

sem nær þá betur til markhópsins. Öll markaðsstarfsemi, hvort sem er fyrir Rússlandsmarkað 

eða aðra, er stýrt frá CCP í Reykjavík. „Það eru mjög fáir sem vita að við erum að keyra mjög 

stórar markaðsherferðir á rússneska markaði… á rússnesku“ (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

CCP starfar ekki í neinum B2B viðskiptum með vörur sínar. Allar vörur fyrirtækisins eru seldar 

beint frá CCP til viðskiptavinar. Einu undantekningarnar frá því eru Amazon og Steam. CCP er 
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með sérstakt teymi sem heldur utan um þau viðskiptasambönd, en hvorki Amazon né Steam 

taka eignarhald á vöru, aðeins gjald af hverri sölu.  

Þar sem CCP selur stafræna vöru þarf fyrirtækið ekki vöruhús né flutningsaðila. Fyrirtækið 

tekur því fulla ábyrgð á vöru, dreifingu og sölu á erlendum mörkuðum. CCP fer þ.a.l. beint inn 

á þann markað sem það ætlar sér og er rússneska leiðin gott dæmi um það hvernig fyrirtækið 

prófar tiltekin markaðssvæði. Þegar fyrirtækið fór inn á Japansmarkað var tekin viðskiptaleg 

ákvörðun um að fara beint inn á markaðinn án þess að prófa sig áfram (rússneska leiðin). 

Markaðurinn reyndist ekki eins stór og búist var við og stækkaði ekki eins mikið og vonir stöðu 

til. Því fór umtalsverður kostnaður og tími í markaðsstarf á markaði sem skilaði sér ekki að 

fullu til baka. Aðgerðin er ekki álitin sem mistök en hún skilaði ekki heldur þeim árangri sem 

búist var við.  

Stöðlun og aðlögun 

Í upphafi beitti CCP mikilli stöðlun því til að byrja með var efnissköpun og hönnun ekki miðuð 

að neinum sérstökum markaði. Notast var við ensku og verkefnið keyrt áfram á því tungumáli. 

CCP horfir ekki á framandi markaði sem hindrun. Sálræn fjarlægð hefur ekki mikil áhrif á 

stefnu fyrirtækisins eða markaðsaðgerðir. Vegna tæknilegrar getu, kunnáttu og mannauðs getur 

CCP herjað inn á framandi markaði með mjög skömmum fyrirvara, það kostar þó umtalsverða 

fjármuni.  

Ég get farið og gert stóra herferð í Malasíu og ég get gert það á hálftíma, eitthvað sem 

ég hefði aldrei geta gert fyrir 10 árum, hvað þá fyrir 20 árum. Fyrir tuttugu árum hefði 

það örugglega tekið mig tvö ár (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

Inngönguferli CCP á erlenda markaði hefst á stöðluðum aðgerðum. Stöðluðu markaðsefni er 

dreift á samskiptamiðla og netvanga þar sem markhópur CCP er. Það getur þó verið ólíkt eftir 

mörkuðum. EVE Online er í dag þýddur á fimm tungumál, ensku, rússnesku, þýsku, spænsku 

og frönsku og eru það stærstu markaðir CCP (þau lönd sem hafa þessi tungumál), allt 

markaðsefni er einnig þýtt á þessi tungumál. Aðlögun tungumáls er þó aðeins þjónustuaukning 

við notendur þar sem megin stefnan er að keyra á stöðluðu efni og leiðum. Flest allir aðrir sem 

spila leikinn eru enskumælandi og hefði fyrirtækið vilja ráðast í meiri aðlögun en það svarar 

ekki kostnaði. 

Það er þó alltaf ein undantekning frá reglunni, Kína er undantekningin í þessu tilfelli. CCP 

heldur úti sérstökum leik fyrir kínverskan markað. Það er gert til að mæta þeim reglum og 
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lögum sem gilda þar í landi. Breyta þurfti grunnatriðum í leiknum sem gerði það að verkum að 

ekki var hægt að keyra hann saman við EVE Online. 

• Heimasíða EVE Online er aðlöguð að tungumáli og hægt er að velja allt að fmm 

tungumál. Þó eru ákveðnir hlutir sem eru staðlaðir á ensku. 

• Heimasíða CCP er stöðluð á ensku. 

• Facebook er staðlað á ensku. 

• Twitter er staðlað á ensku. 

• Youtube er staðlað á ensku. 

• Twitch er staðlað á ensku. 

• Yandex er óljós. 

• Twix efni er staðlað að hluta og aðlagað að rússnesku að hluta. 

Samskiptaform 

CCP er án efa eitt af þeim íslensku fyrirtækjum sem eru leiðandi í notkun á stafrænum innri 

netvöngum. Verandi tölvuleikjaframleiðandi með sérmenntaða hönnuði, tölvunarfræðinga og 

forritara innanborðs, er innra starfsumhverfi mjög tæknivætt. Samskipti og gagnadreifing innan 

fyrirtækisins fara fram í gegnum innri stafræna netvanga, einhverjir sérstaklega hannaðir af 

CCP. Tölvupóstur er einnig notaður sem og sími í einhverjum tilvikum. Starfsmenn CCP vinna 

í teymum og eru mannleg samskipti því mikilvægur hluti af starfsemi fyrirtækisins. Fundir og 

kynningar spila stóran sess hjá fyrirtækinu og leysa netvangar ekki þann part af hólmi. 

Samantekt 

CCP er án efa eitt af þeim fyrirtækjum á Íslandi sem hefur hvað mesta þekkingu í að starfa á og 

hanna netvanga. Fyrirtækið hefur farið í mikla greiningarvinnu á því hvernig eigi að nálgast 

viðskiptavini sína sem allir eru á B2C markaði. Varan er stafræn og því getur CCP starfað hvar 

sem er í heiminum og ekki háð flutningskostnaði, verksmiðjum eða efnislegum lager. CCP 

hefur ráðist í ákveðna aðlögun eftir því hversu stórir markaðirnir eru, að öðru leyti er 

markaðsstarfsemi CCP alfarið stafræn og stöðluð. CCP hefur einnig alla eiginleika til þess að 

skilgreinast sem born global fyrirtæki. Þar sem það fór á erlenda markaði á fyrsta degi, er það 

staðlað og ekki aðlagað að neinum sérstökum markaði. 

4.3 Iceland travel 

Iceland Travel hefur verið starfandi í ferðaþjónustu allt frá árinu 1937, þó undir nokkrum 

mismunandi nöfnum. Fyrirtækið er eitt það elsta á markaði og leiðandi í ferðaþjónustu á Íslandi 

með fjölbreytt vöruúrval. Iceland Travel er í meirihlutaeigu Icelandair Group og nýtur án efa 

góðs af þeim sterku viðskiptasamböndum og tengslum sem fyrirtækið hefur við Icelandair 

Group. Í eigu Icelandair Group samsteypunnar eru alls 12 dótturfyrirtæki, þar með talið Iceland 
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Travel. Þessi dótturfélög starfa ýmist á sviði flugrekstrar eða í ferðamálaþjónustu (Icelandair, 

2017). Gildi Iceland Travel eru mikilvægir hlutar af stefnumótun fyrirtækisins. Gildin vísa til 

þeirra samskipta og samvinnu sem fyrirtækið á við innri og ytri aðila. Eitt helsta markmið 

fyrirtækisins er að skapa árangur og virði fyrir alla aðila virðiskeðjunnar. Gildin eru nýsköpun 

(e. innovation), sveigjanleiki (e. flexibility) og fagmennska (e. professionalism) (Iceland 

Travel, 2017). 

Iceland Travel er virkt í vöruþróun og byggir stoðir sínar á góðri samvinnu við birgja, milliliði 

og umboðsmenn. Iceland Travel starfar á breiðu sviði og er vöruúrval þeirra mikið þótt vörur 

geti verið einsleitar. Fyrirtækið hefur mikla getu til þess að sinna breiðum hópi viðskiptavina 

og hefur sérþekkingu, kunnáttu og getu til að aðlaga vörur, vöruúrval og þjónustu eftir 

mörkuðum og neytendum. Vörur Iceland Travel eru samsetning af pakkaferðum og heildar 

lausnum í ferðaþjónustu til erlendra viðskiptavina. Meðal þeirra sviða sem Iceland Travel hefur 

sérhæft sig í eru sala og þjónusta til einstakra ferðamanna, sala og mótun ferða fyrir sérstaka 

hagsmunahópa og hópferðir, ráðstefnur, viðburðir sem og hvataferðir og fundir (Iceland Travel, 

2017). Deildaskipting nær yfir mörg svið, allt frá sölu og þjónustu á einstaka mörkuðum yfr í 

sölu á sérstökum ferðum. Deildir fyrirtækisins eru:  

• Söludeild – Ameríka, Ástralía, Asía og Bretland. 

• Söludeild – Evrópa, Mið- Austurlönd og Afríka. 

• Söludeild rafrænna viðskipta. 

• Hvataferðir. 

• Bókanir og einstaklingsþjónusta – Ameríka, Ástralía, Asía og Bretland. 

• Bókanir og einstaklingsþjónusta – Meginland Evrópu, Asía og Bretland. 

• Hópaferðir. 

• Skemmtisiglingar/skemmtiferðaskip. 

• Stjórn og fjármáladeild. 

• Ráðstefnur, fundir og viðburðir. 

• Þinn fullkomni dagur (e. your perfect day). 

• Markaðsþróun og markaðsmál. 

• Níu heimar (e. nine worlds). 

Iceland Travel er meðlimur í hinum ýmsu samtökum, bæði hérlendis og erlendis. Meðal 

samtaka sem Iceland Travel er meðlimur í á erlendum vettvangi eru United States Tour 

Operators Association (USTOA), Japan Association of Travel Agents (JATA), Association of 

Canadian Travel Agencies (ACTA), Signature Travel Network, European Tour Operators 

Association (ETOA) og Ensamble Travel Group svo fátt eitt sé nefnt (Iceland Travel, 2017).  

 



 

71 

 

4.3.1 Starfsemi 

Iceland Travel er stærsta og umfangsmesta fyrirtæki sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið er 

jafnframt leiðandi á markaði og býr yfir mikilli reynslu og þekkingu. Fyrirtækið hefur því 

starfað lengi á erlendum mörkuðum og á þeim flestum. Hins vegar hefur áhersla á mismunandi 

markaði breyst með árunum og er sífellt að breytast. Líkja má starfsemi Iceland Travel við 

heildsölu og umboðsmann. Fyrirtækið selur þjónustu fyrir innlenda birgja á B2C og B2B 

mörkuðum erlendis. Iceland Travel er því fyrsti milliliður innanlands og sér fyrirtækið að miklu 

leyti um að koma vöru og þjónustu á erlendan markað fyrir innlend ferðaþjónustufyrirtæki. Þar 

sem ferðamannaiðnaðurinn er byggður á þjónustu, tekur Iceland Travel í raun aldrei beint 

eignarhald í eiginlegri vöru/þjónustu. Iceland Travel er því einskonar miðlari milli 

þjónustuveitanda og viðskiptavinar. Iceland Travel sinnir miklu sölu- og markaðsstarfi á 

erlendum mörkuðum, bæði í gegnum netvanga og með hefðbundnum leiðum.  

Til þess að fá betri innsýn í starfsemi Iceland Travel var rætt við Valgerði Stefánsdóttur 

ferðamálafræðing og travel expert (i: ferðasérfræðing) í útflutningi hjá Iceland Travel. 

Þróun og notkun á netvöngum 

Iceland Travel er stórt og umfangsmikið fyrirtæki. Á B2B markaði hefur fyrirtækið starfsmenn, 

umboðsmenn og samstarfsaðila um allan heim. Helstu verkefni þeirra er að selja og kynna vörur 

fyrirtækisins á erlendum mörkuðum sem og að afla nýrra viðskiptasambanda. Mannleg 

samskipti skipa stóran sess í starfsemi fyrirtækisins. Stærstu viðskiptasambönd Iceland Travel 

við umboðsmenn og samstarfsaðila er komið á fót með fundi og handabandi ef svo má að orði 

komast. 

... við megum aldrei sleppa símanum. Mannleg samskipti þurfa alltaf að eiga sér stað 

frá munni í eyra, af því að tæknin hún vill bregðast okkur, enn þann dag í dag. Tæknin 

er enn dýrari en símtalið þegar upp er staðið. Það er svo margt fólk sem stendur á bak 

við tæknina (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Vegna B2B viðskiptasambanda má finna vörur Iceland Travel á hinum ýmsu sölunetvöngum 

úti um allan heim á hinum ýmsu mörkuðum. Ferðasýningar, sölumennska og kynningar eru þó 

ávallt meðal fyrstu skrefa Iceland Travel þegar farið er inn á nýja markaði. Nýjasta 

markaðssvæðið sem Iceland Travel herjar nú inn á er Indlandsmarkaður. Indverjar hafa 

vissulega verið meðal viðskiptavina Iceland Travel en nú fyrst er sett áhersla á markaðinn í 

heild sinni. Kynningarfulltrúar og sölumenn fara til Indlands og beita öllum þeim úrræðum sem 

þeir búa yfir til þess að ná viðskiptasamböndum við þarlendar ferðaskrifstofur og umboðsmenn. 
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Fyrirtækið leggur því mikið upp úr því að starfsmenn markaða tali þau tungumál sem þeir starfa 

á. Sömu aðferð hefur verið beitt þegar farið var inn á aðra fjarlæga markaði. 

Á B2C markaði hefur Iceland Travel byggt upp stórt og öflugt kerfi. Skipta má B2C ferlinu í 

tvo grunnflokka. Í fyrsta lagi er það á heimasíðu fyrirtækisins, þar sem viðskiptavinur getur 

bókað sínar ferðir. Slík viðskipti hafa færst töluvert í aukana vegna stafrænnar tækni, Iceland 

Travel hvetur viðskiptavini sína til þess að nýta netvanga og klára viðskiptin sjálf án mannlegra 

samskipta. „Við erum að hvetja fólk til að fara á vefsíðuna okkar og gera þetta sjálft, við erum 

með vefsölu sem hjálpar fólki að bóka sjálft“ (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). Í öðru lagi, þar 

sem vörur og þjónusta Iceland Travel er í miklum mæli pakkaferðir eða samsetning af 

mismunandi ferðum/þjónustu fer enn stór hluti B2C markaðar í gegnum söluaðila innan Iceland 

Travel þótt neytendur séu í auknum mæli að klára viðskiptin sjálfir. Viðskiptavinur hefur því 

oft samband í gegnum vefinn með tölvupósti eða símtali og þar er beiðni hans tekin og sett inn 

í innri netvanga/kerfi.  

Iceland Travel stendur nú í því sem kallast self drive tours (i. sjálfkeyrandi ferðir). Ferlið virkar 

með þeim hætti að viðskiptavinur kemur í gegnum B2B viðskipti eða B2C viðskipti en B2C er 

að færast mikið í aukana með þessari aðferð. Ferlinu er stýrt alla leið í gegnum netvanga. Eftir 

að viðskiptavinur hefur bókað í gegnum ytri netvang eru ferðaupplýsingar hans settar inn á innri 

netvang Iceland Travel sem hannað var af Nýherja og því alfarið íslensk hönnun. „Kerfið“ eins 

og það er nefnt, sér síðan um að senda viðskiptavini allar þær upplýsingar sem hann þarf í Ipad.  

Viðskiptavinurinn er bara með iPad. Hann ýtir bara á Google maps. Ferðin hans er öll 

skráð inn á iPad(inn), hann þarf aldrei að hafa blöð eða útprentanir. Það er eitt sem við 

erum að fjarlægjast (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Eins og áður hefur verið nefnt þá er Iceland Travel rótgróið fyrirtæki með langa sögu. Greina 

má mikla stafræna þróun innan fyrirtækisins. Fyrirtækið er með töluvert umfangsmikla 

starfsemi á Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Youtube, Tripadvisor og 

Bookings.com svo eitthvað sé nefnt. Þar að auki er þeirra helsti netvangur icelandtravel.is mjög 

umfangsmikill. Þar er hægt að bóka þjónustu, sækja upplýsingar um vöru og þjónustu og komast 

í beint samband við sölu– og þjónustuaðila Iceland Travel. Netvangurinn er jafnframt miðlægur 

grunnur fyrir erlenda söluaðila, milliliði og samstarfsmenn, er hann því mikil stoð í B2B og 

B2C viðskiptum fyrirtækisins. Á vef Iceland Travel er ferðabloggurum, ljósmyndurum, 

áhrifavöldum á samfélagsmiðlum eða hverjum þeim sem hefur áhuga á virðisskapandi samstarfi 

boðið að dreifa sögum sínum um viðskipti þeirra og upplifun af Iceland Travel. Þar er þessum 

aðilum beint inn á vef Iceland Travel þar sem hægt er að skrá sig sem umboðsmann og getur 
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því hver sá sem hefur slíkan aðgang fengið greitt fyrir þau viðskipti sem hann skapar í gegnum 

netvang Iceland Travel (Iceland Travel, 2017). Samhliða þessu styður Iceland Travel við 

samstarfsaðila sína og býður upp á staðlað efni fyrir þeirra eigin netvanga eins og vefborða, 

kynningargögn, stjórn- og tengiborð ásamt greiðsluleiðum í gegnum þriðja aðila, PayPal, sem 

er netvangur sem sérhæfir sig í greiðslum fyrir vörur og þjónustu (Iceland Travel, 2017).  

Þótt stafræn þróun og þroski Iceland Travel sé nokkuð mikill, bæði í innri og ytri starfsemi, þá 

reiðir fyrirtækið sig engu að síður mikið á prentað markaðsefni og mannleg samskipti, þrátt 

fyrir mikla nýtingu í stafrænni tækni, „kerfið þarf að fúnkera, við reiðum okkur svo á þetta 

rafræna en þegar upp er staðið þá er það person to person“ (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Stöðlun og aðlögun 

Iceland Travel nýtur án efa góðs af því markaðsstarfi sem Íslandsstofa hefur unnið á erlendum 

mörkuðum. Skipta má starfsemi Iceland Travel upp í tvo flokka. Annars vegar það sem Iceland 

Travel gerir í gegnum netvanga og hins vegar það sem er gert eftir öðrum hefðbundnari leiðum. 

Iceland Travel gefur út mikið af prentuðu efni. Kynningabæklingarnir eru margir talsins, 

mismunandi og lýsir hver bæklingur einstakri vöru. Þessir bæklingar eru aðlagaðir að sérstökum 

mörkuðum með tungumáli, þannig að bæklingarnir eru þýddir fyrir alla helstu markaði Iceland 

Travel. Einn og sami bæklingurinn getur því komið út á allt að tíu tungumálum. Þó er algengara 

að bæklingar séu gefnir út á fjórum til sex tungumálum. Það er þó engin stöðluð regla yfir þetta 

ferli heldur er markaðsgreining nýtt til þess að sjá hvort það svari kostnaði að aðlaga prentað 

markaðsefni fyrir tiltekinn markað. 

Þegar netvangar og starfsemi Iceland Travel á þeim er skoðuð má sjá ákveðna stöðlun. Notast 

er við ensku í tali og riti ásamt stílhreinum myndum sem tala sínu máli. Þetta á þá helst við um 

samfélagsmiðla og bókunarsíður eins og Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, 

Youtube, Tripadvisor og Bookings.com. Það er því margt líkt með Iceland Travel og 

Íslandsstofu þegar kemur að þessum tilteknu miðlum. Meiri aðlögun má finna á vef Iceland 

Travel, icelandtravel.is, sem er helsta stoð fyrirtækisins. Vefur Iceland Travel er mun 

umfangsmeiri, tæknilegri og með meiri eiginleika en vefurinn Inspired by Iceland sem er 

eingöngu upplýsingavefur. Vefur Iceland Travel er aðlagaður að átta tungumálum, ensku, 

frönsku, ítölsku, spænsku, rússnesku, japönsku, þýsku og kínversku. Það er því margt líkt með 

Iceland Travel og Íslandsstofu þegar kemur að stöðlun og aðlögun í starfsemi á netvöngum. 

Mikil stöðlun er á helstu netvöngum en Iceland Travel beitir þó mikilli aðlögun í sinni starfsemi 

í öðru formi. 
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Iceland Travel hefur markvisst aðlagað ferðir og vöruframboð eftir mörkuðum. Iceland Travel 

hefur áttað sig á því að staðlaðar samsetningar á ferðum virka ekki eins fyrir alla markaði og 

því hefur fyrirtækið, í samráði við erlenda samstarfsaðila, aðlagað vöruframboð sitt svo það 

höfði betur til markaðarins. Iceland Travel ræður til sín starfsmenn sem tala tungumál þess 

markaðar sem starfa skal á. Það er ákveðin aðlögun og aukið þjónustustig sem felst í því. 

Sömuleiðis aðlagar Iceland Travel bæklinga og kynningaefni á prenti eftir ákveðnum 

mörkuðum. Margir markaðir nýta þó ensku.  

Nei það eina sem við gerum er að aðlaga ferðirnar okkar við markaðina... við sendum 

út efni á mismunandi tungumáli... Indverjar fá ensku bara… en við erum með 

leiðsögumenn á okkar snærum, það er bara málið sko. Við hérna, reynum að aðlaga 

okkur að hverjum markaði fyrir sig (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

• Heimasíða er aðlöguð að tungumáli og hægt er að velja um allt að átta tungumál. 

• Facebook er staðlað á ensku. 

• Twitter er staðlað á ensku. 

• Google+ er staðlað á ensku. 

• Instagram er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

• Pinterest er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

Samskiptaform 

Innri netvangar eru eitt mikilvægasta verkfæri Iceland Travel. Innri netvangar fyrirtækisins eru 

nokkrir og aðeins aðgengilegir starfsmönnum. Þessir netvangar eru þekktir og notast mörg stór 

fyrirtæki við sömu eða sambærilega netvanga. Hins vegar hafa slíkir netvangar þá eiginleika að 

vera mjög mismunandi í starfsemi og virkni eftir því hvaða gagnasöfn eða vörur netvangurinn 

heldur utan um eða vinnur með. Þessi netvangur nefnist Captiva og er hannaður af Nýherja. 

Captiva er eins konar skráningarmiðill sem heldur utan um samskipti, viðskiptasögu og 

ferðatilhögun viðskiptavina og er því einn mikilvægasti innri netvangur fyrirtækisins. Erlendir 

samstarfsmenn geta tengst ákveðnum hluta hans til þess að eiga samskipti við innra starf Iceland 

Travel og skiptir Captiva öllu máli í starfsemi á erlendum mörkuðum þar sem hann heldur utan 

um alla starfsemina. Áður fyrr var notast við tölvupóst og símtöl en vegna umfangs er slíkt ekki 

mögulegt lengur. Allar fyrirspurnir, hvort sem um símtöl eða tölvupóst er að ræða, sem berast 

Iceland Travel fara inn í Captiva og þar stofnast mál (e. case) fyrir hverja fyrirspurn. Iceland 

Travel talar beint við umboðsmenn í gegnum samskiptanetvanga. Notast er við smáforrit (e. 

app) sem kallast Live chat og skipta starfsmenn með sér vöktum til þess að veita þeim sem besta 

þjónustu. Salesforce er svo sölu- og bókunarkerfi Iceland Travel og heldur utan um allar bókanir 

og sölur fyrirtækisins. 
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Ég nota Live chat til að tala við agent(a) út í heimi, þá kemur bara incoming chat... 

þarna er leið fyrir agent(a) á live chat, að tala beint við agent, tveir Ameríku megin og 

tveir Evrópu megin sem eru loggaðir inn allan daginn (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Netvangar spila einnig stórt hlutverk í samskiptum milli starfsmanna. Án þeirra væru 

starfsmenn illa upplýstir um hvað sé að gerast í fyrirtækinu. Iceland Travel notar eins og 

Íslandsstofa Facebook at work sem og Linkedin og Chatter sem er hluti af Salesforce. 

.... social platform(ar) eru rosalega mikilvægir í okkar starfi. Ef ég fer ekki á Facebook 

at work þá veit ég ekki hvað er að gerast í fyrirtækinu. Þar er sér síða með öllum 

deildum fyrirtækisins, allir eru skráðir inn á þetta í fyrirtækinu. Þar koma allar 

tilkynningar um allt sem er að gerast, ekki bara þar, auðvitað fáum við þetta líka 

annarsstaðar frá en það fer allt fram þarna (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Samantekt 

Iceland Travel er rótgróið fyrirtæki sem á sér djúpar rætur. Fyrirtækið hefur í gegnum tíðina 

staðið í innflutningi á erlendum ferðamönnum sem og útflutningi á Íslendingum til hinna ýmsu 

markaðssvæða. Ekki liggja fyrir nákvæmar tölur um vaxtarhraða Iceland Travel en fyrirtækið 

starfar á mjög víðum grunni. Á netvöngum er efni staðlað, fyrirtækið er háð mannlegum 

samskiptum, fundum og sölukynningum á B2B markaði. Á prentmiðlum hefur verið ráðist í 

aðlögun bæklinga eftir tungumáli allra stærstu markaðssvæðanna. Fyrirtækið býður jafnframt 

upp á mjög gott og skipulagt B2B kerfi þar sem auðvelt er fyrir viðskiptavinina að afla sér 

upplýsinga. Innri netvangar Iceland Travel eru svo þeir netvangar sem gera það kleift að 

starfsemin gangi. Án innri netvanga væri starfsemi Iceland Travel í miklum lamasessi.  

4.4 Nói Síríus 

Nói Síríus er leiðandi sælgætisframleiðandi á íslenskum markaði. Fyrirtækið er einnig 

innflutnings- og umboðaðili fyrir ýmsar tegundir af matvöru og má þar nefna helst Kellogg‘s, 

Blink myntur, Carletti- og Valor súkkulaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1920 en þá hét 

fyrirtækið Brjóstsykursgerðin Nói. Fyrstu árin var aðeins framleitt brjóstsykur og karamellur, 

fór framleiðslan fram í kjallaraherbergi að Óðinsgötu 17 í Reykjavík. Árið 1933 keypti 

Brjóstsykursgerðin Nói súkkulaðiverksmiðjuna Síríus frá Danmörku. Fyrirtækin voru rekin í 

sitt hvoru lagi en af sama aðila. Mikil samkeppni ríkir á sælgætismarkaðnum og er Nói Síríus í 

mikilli samkeppni við aðra innlenda framleiðendur á innanlandsmarkaði. Þessi mikla 

samkeppni á sérstaklega við um innflutta vöru allt frá árinu 1970 þegar Ísland gekk í EFTA og 

innflutningur á sælgæti var heimilaður og gefinn frjáls. Innflutningsbann á sælgæti mótaði 
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óneitanlega starfsemi og rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Þrátt fyrir að njóta innflutningsverndar 

takmörkuðu strangt verðlag- og gjaldeyriseftirlit möguleika fyrirtækisins til vaxtar og gerði það 

í raun einnig eftir að innflutningshöftum var aflétt. Skömmu eftir að innflutningshömlum (1977) 

var aflétt voru brjóstsykursgerðin Nói og súkkulaðiverksmiðjan Síríus sameinuð undir nafninu 

Nói Síríus. Ekki ríkti mikil bjartsýni á að lítið íslenskt sælgætisfyrirtæki, eins og Nói Síríus, 

gæti keppt á frjálsum markaði við stóra erlenda framleiðendur og innflytjendur sem höfðu mun 

betra aðgengi að hráefni. Íslensk fyrirtæki á sælgætismarkaði héldu þó velli og þrátt fyrir að 

innflutt vara væri með rúma helmings markaðshlutdeild, var Nói Síríus þar langstærst íslenskra 

fyrirtækja. Fyrirtækið einbeitti sér eftir það að stöðugri vöruþróun og sölustarfsemi sem jókst 

og batnaði með árunum (1980).  

Hjá fyrirtækinu starfa um 150 manns og þar af eru um 100 starfsmenn í framleiðslu. Nói Síríus 

er vel þekkt á innanlandsmarkaði fyrir súkkulaðiframleiðslu sína, jafnframt framleiðir 

fyrirtækið brjóstsykur, karamellur, rúsínur sem og töflur eins og Ópal og Tópas. Árstíðabundin 

vara eru svo páskaeggin og konfektið. Vara fyrirtækisins er efnisleg (e. material goods) og 

vörumerki þess þekkt og stórt á innanlandsmarkaði (Nói Síríus, e.d). Fyrirtækið hefur keppt á 

óheftum markaði í meira en 30 ár og tekur vöruúrval, umbúðir og markaðsaðgerðir stöðugum 

breytingum sem taka mið af tækninýjungum og markaði. Nói Síríus leggur mikla áherslu á 

þjónustu- og gæðastaðla og einsetur sér að vera leiðandi fyrirtæki á markaði á sínu sviði. Til að 

fá ítarlegri upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins á erlendum mörkuðum var rætt við Þórhall 

Ágústsson útflutningsstjóra. Þórhallur lauk MBA prófi frá Viðskiptaháskólanum í 

Kaupmannahöfn og hefur starfað hjá Nóa Síríus í fjögur ár. Þar áður var hann hjá útflutningsráði 

sem nú heitir Íslandsstofa. 

4.4.1 Starfsemi  

Nói Síríus hóf útrás seint á síðustu öld. Árið 1995 keypti Nói Síríus sælgætisfyrirtækið Opal 

sem var þekkt á innlendum markaði. Um aldamót var öll starfsemi sett í eitt og sama húsnæðið 

að Hesthálsi, þar sem Nói Síríus er nú til húsa, að undanskildum framleiðslutækjum sem flutt 

voru til Lettlands þar sem Nói Síríus hóf framleiðslu í samstarfi við aðra fjárfesta. Nói Síríus 

keypti síðar kexframleiðslufyrirtækið Staburadze í Lettlandi og fóru framleiðslutækin sem flutt 

voru út inn í reksturinn. Nói Síríus keypti einnig hlut í Laima/Staburadze sem var stórt og öflugt 

fyrirtæki. Allir hlutir þess voru síðar seldir (2004). Síðasta stóra erlenda fjárfestingin, sem vitað 

er um, eru kaup Nóa Síríus á hinu rótgróna enska súkkulaðifyrirtæki, Elizabeth Shaw en það 

var síðar selt árið 2009. Síðan þá hefur Nói Síríus einbeitt sér að útflutningi á eigin vöru sem 

framleidd er á Íslandi. Stærstu erlendu markaðir fyrirtækisins eru Bandaríkin, Rússland, 
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Danmörk, Noregur og Færeyjar. Stefnir fyrirtækið að því að ná meiri markaðshlutdeild í 

Finnlandi á næstu árum. 

Þróun og notkun netvanga 

Það ferli sem er til skoðunar er útflutningsferli Nóa Síríus á þeim vörum sem fyrirtækið 

framleiðir sjálft hérlendis og flytur út á erlenda markaði. Kaflaskil urðu í útflutningi þegar Nói 

Síríus hóf viðskipti við Whole Foods í Bandaríkjunum fyrir um það bil 12 árum síðan (Þórhallur 

Ágústsson, 2017). Var það lengi vel stærsti útflutningspóstur Nóa Síríus en á allra síðustu árum 

hafa áherslur fyrirtækisins og stefna í útflutningsmálum breyst. Mun meiri áhersla er nú lögð á 

útflutning en áður var gert. Þótt áherslan á aukinn útflutning hafi breyst er útflutningur þó enn 

lítill hluti af starfsemi fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur litla stjórn á sölu- og markaðsmálum á 

erlendum mörkuðum og treystir að mestu leyti á samstarfsaðila sína og þekkingu þeirra á 

markaði. Þar af leiðandi hefur Nói Síríus ekki sinnt neinni markvissri markaðs- og sölustarfsemi 

erlendis.   

... bransinn byggir mjög mikið á agent kerfum, umboðsmönnum annarsstaðar. Þannig að 

þín vinna og okkar vinna hér heima snýr að því að sannfæra einhverja aðila erlendis um 

að vilja selja vöruna á sínum markaði. Hann notar síðan þau úrræði sem hann telur sig 

þurfa þaðan.... við erum ekki í aðstöðunni og teljum okkur ekki hafa nægilega þekkingu 

á hverjum markaði fyrir sig til að fara í svoleiðis (beina markaðssetningu erlendis) 

(Þórhallur Ágústsson, 2017) 

Nói Síríus stundar öll sín viðskipti erlendis á B2B mörkuðum með beinum útflutningi, þ.e.a.s. 

nýta umboðsmenn og milliliði erlendis til að sjá um sölu og markaðssetningu. Helstu verkefni 

útflutningsdeildarinnar eru samskipti við þessa erlendu samstarfsaðila. Má þar nefna helst 

Whole Foods í Bandaríkjunum, Irma í Danmörku og Scan shop í Belgíu. Á þeim B2B 

mörkuðum sem fyrirtækið starfar á er mikil samkeppni um hillupláss. Það hefur því verið 

mikilvægt fyrir Nóa Síríus að kynna vöruna með beinum hætti til viðskiptavina á B2B markaði. 

Markaðs- og sölustarf erlendis hefur einkennst af mikilli samvinnu við umboðsmenn og 

samstarfsaðila. Eins og markaðsumhverfi Nóa Síríus er á þeim mörkuðum sem fyrirtækið hefur 

komist inn á og er með til skoðunar, er í raun ekkert sem gefur tilefni til að þau mannlegu 

samskipti og persónulegu kynningar á vörunni (sem er nauðsynleg) sé að fara að breytast.  

... samskipti, þar sem fólk í raun og veru þarf að sannfæra aðra aðila um að það að þeir 

séu með réttu vöruna í hendinni og þar sem við reynum að sannfæra aðra aðila úti að 

þeir séu með réttu vöruna í höndunum.... þá sé ég það kannski ekki beint sem substitute 

(i. skipta út) fyrir það eða skipti því út svona í fljótu bragði (Þórhallur Ágústsson, 2017) 
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Mikilvægi mannlegra samskipta er því mikil eins og viðskiptasamböndin eru uppbyggð milli 

Nóa Síríus og samstarfsaðila. Samskiptin hafa að mestu leyti farið fram með tölvupósti og síma 

en netvangar lítið notaðir. Í þeim viðskiptum sem Nói Síríus hefur stundað á erlendum 

mörkuðum hefur það verið lykilatriði að finna og stofna til viðskiptasambands áður en áætlanir 

um markaðs- og sölustarf er sett fram.  

Þó við séum með aðila sem kaupir af okkur tiltekna vöru og kemur henni í tiltekna 

dreifingu, þá er kannski bara þá sem fyrsta vinnan byrjar og við förum að horfa í, 

hvernig auglýsum við þetta og markaðssetjum (Þórhallur Ágústsson, 2017). 

Þórhallur segir jafnframt að Nói Síríus hafi ekki beitt netvöngum nema að litlu leyti erlendis og 

þá aðallega Google Adwords. Þar má nefna herferð sem Nói Síríus réðst í með tiltekna vöru á 

Kaupmannahafnarsvæðinu þar sem Google Adwords var notað til að sía og þrengja niður 

markhóp á afmörkuðu svæði. Nói Síríus sér mikil tækifæri í því að nýta netvanga mun meira 

en nú þegar er gert og þá í samráði við erlenda umboðsaðila. Nói Síríus hefur þó ráðist í 

stafrænar herferðir en þá alltaf í samstarfi við og í gegnum umboðsmenn.  

Eins og áður hefur komið fram treystir Nói Síríus á samstarfsaðila sína og þekkingu þeirra á 

erlendum mörkuðum. Nói Síríus hefur samhliða því gert sér grein fyrir að öll hefðbundin 

markaðssetning á stórum mörkuðum eins og í Bretlandi eða Bandaríkjunum með hefðbundum 

leiðum sé kostnaðarsöm og mögulega of stór biti fyrir tiltölulega lítið fyrirtæki á 

alþjóðamælikvarða. Því eru t.a.m. sjónvarpsauglýsingar og flettiskilti óraunhæfur kostur. 

Nói Síríus hefur beitt netvöngum á innanlandsmarkaði með góðum árangri. Fyrirtækið þekkir 

því grunnstarfsemi og eiginleika allra helstu samskiptamiðla og er fyrirtækið með mikið fylgi 

á Facebook og Instagram (á innanlandsmarkaði). Nói Síríus hefur því gert sér grein fyrir því 

hvernig netvangar gætu nýst á erlendum mörkuðum og hvaða hindranir netvangar gætu leyst. 

Helsti mælikvarði fyrirtækisins á erlendum mörkuðum hafa fyrst og fremst verið sölutölur og 

helsta hindrun fyrirtækisins er fjarlægð frá mörkuðum og hæg samskipti. Tölur og skilaboð geta 

borist seint sem gera allt söluferlið og viðbragð hægt. Viðbragðstími er einnig langur í 

samskiptaferli Nóa Síríus við samstarfsaðila sína erlendis. Samkeppni um hillupláss gerir það 

að verkum að mikil samkeppni ríkir milli Nóa Síríus og samkeppnisaðila þeirra um tíma og 

samband við stóra samstarfsaðila og milliliði.  „Það er alltaf mikilvægt að vera eins ofarlega 

sko í stóra bunkanum á borðinu hjá honum, ég sé það oft fyrir mér, sko, þannig að allt sem í 

raun og veru sem auðveldar svona“ (Þórhallur Ágústsson, 2017). Þórhallur segir jafnframt að 

netvangar geta hjálpað þeim mikið að stytta þessi ferli. Hins vegar er ljóst að leggja þarf 

umtalsverða vinnu í að móta og þróa stafrænt samskiptaferli til árangurs.  
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Stöðlun og aðlögun 

Það er skemmst frá því að segja að Nói Síríus hefur lítið sinnt efnissköpun fyrir erlenda markaði. 

Heimasíða fyrirtækisins er stöðluð og aðeins í boði á tveimur tungumálum, þ.e.a.s. á íslensku 

og ensku. Facebook og Instagram síður eru fyrst og fremst settar fram fyrir innanlandsmarkað 

og er allt efni sett fram á íslensku. 

Nói Síríus hefur á síðustu árum ráðist í umtalsverðar breytingar á vörumerkjum sínum. Þar ber 

helst að nefna hið gamla góða Pipp súkkulaði sem fékk nýtt heiti og umbúðir (e. rebrand). Hið 

nýja vörumerki Pralín heyrir undir vörumerkjalínuna Síríus sem er eitt helsta vörumerki Nóa 

Síríus (Nútíminn, 2016). Þessar aðgerðir stöðluðu vörulínu Nóa Síríus að ákveðnu leyti og gera 

hana seljanlegri á erlendum mörkuðum.  

• Heimasíða Nóa Síríus aðlöguð að innanlandsmarkaði en stöðluð fyrir restina af 

heiminum.  

• Facebook er aðlagað að innanlandsmarkaði.  

• Instagram er staðlað og meira hugsað fyrir innanlandsmarkað. 

Samskiptaform 

Nói Síríus starfar fyrst og fremst á B2B á erlendum vettvangi og er helsta samskiptaform 

fyrirtækisins við samstarfsaðila og milliliði í gegnum tölvupóst og síma. Facebook hefur verið 

notað en þó í litlum mæli. Innan fyrirtækis nýtast mannleg samskipti hvað best, fundir, samtöl 

og tölvupóstar eru mest notuðu tækin þegar kemur að samskiptum innan fyrirtækisins.  

Samantekt 

Nói Síríus er einn stærsti sælgætisframleiðandi á Íslandi og hefur mikla markaðshlutdeild 

innanlands. Nói Síríus starfar á B2B á erlendum mörkuðum og hefur því ekki beint samband 

við neytandann. Markaðsstarfsemi þeirra á erlendri grundu er ekki mikil og fer hún í 

langflestum tilfellum í gegnum umboðsmennina og fyrirtækin úti. Nói Síríus hefur ekki verið 

að nýta sér netvanga af neinu viti en eru farnir að huga að því en þá þarf að ráðast í stefnumótun 

og áætlanagerð stafrænna markaðsaðgerða, með fókus á erlenda grundu. 

4.5 iglo+indi 

iglo+indi1 er níu ára gamalt og var stofnað árið 2008 af fatahönnuðinum og frumkvöðlinum 

Helgu Ólafsdóttur. Helga er jafnframt framkvæmdastjóri, yfirhönnuður og yfirumsjónarmaður 

með allri hönnun og þróunarvinnu fyrirtækisins. Fyrirtækið selur, hannar og framleiðir barnaföt 

sem einkennast af tærum litum, einstöku mynstri og leikgleði (iglo+indi, 2017). Skipta þar 

handteiknaðar myndir og mynstur hvað mestu máli sem og þægileg snið og sérvaldir litir. 

                                                 
1 Fyrirtækið og vörumerki þess heitir iglo+indi, alltaf skrifað með lágstöfum og plúsmerki (+) 
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Fatnaðurinn er framleiddur úr mjúkri lífrænni bómull, gerir það iglo+indi að sérstöku og 

einstöku vörumerki fyrir börn. 

Fyrirtækið rekur tvær verslanir á Íslandi, í Smáralind og á Skólavörðustíg, sem og netverslun 

Fyrirtækið hefur komið vörum sínum víðsvegar um heiminn á mjög skömmum tíma. Finna má 

vörur iglo+indi í yfir 170 búðum í 24 löndum. Hjá fyrirtækinu starfa fimm starfsmenn á 

skrifstofu og tveir verslunarstjórar í verslunum á Íslandi. Við það bætast svo starfsmenn í 

hlutastörfum og starfsmenn sem tilheyra framleiðslu og vörugeymslu en þeir teljast ekki til 

eiginlegra starfsmanna fyrirtækisins þar sem framleiðslu og dreifingu er úthýst erlendis. 

iglo+indi er því nokkuð smátt í sniðum og er markmið þess ekki að verða endalaust stórt. Vöxtur 

hefur verið mestur síðasta árið á erlendum mörkuðum og hefur fyrirtækið náð góðum árangri á 

mörgum ólíkum mörkuðum með stöðluðum og einföldum markaðsaðgerðum.  

Hönnun merkisins fer alfarið fram á Íslandi en framleiðslan fer fram í Portúgal og varan 

framleidd úr GOTS vottaðri lífrænni bómull (iglo+indi, 2017). Framleiðslan hefur þó áður verið 

staðsett í löndum eins og Kína og Tyrklandi. Reglulega fara framleiðsluverksmiðjur í gegnum 

endurskoðunarferli en það er gert til þess að tryggja sanngjarnar vinnuaðstæður og 

starfsmannastefnu. iglo+indi leggur mikla áherslu á öruggt og mannúðlegt vinnuumhverfi þar 

sem lágmarksframfærsla er tryggð. Fyrirtækið vinnur eftir siðareglum sem það hefur sett sér og 

er endurskoðun framleiðslufyrirtækja hluti af því.  

Endurskoðunarferli verksmiðjanna miða að því að tryggja að verksmiðjurnar sem við 

notum, noti ekki börn í vinnu eða nauðungarvinnu, að starfsmenn njóti öryggis og 

hreinlætis á vinnustað, félagslegs frelsis, rétt til kjarasamninga og að lágmarkslaun séu 

greidd ásamt öðru (iglo+indi, 2017). 

Framleiðslan hefur aldrei verið staðsett á Íslandi og þangað fer aðeins vara sem ætluð er 

sérstaklega fyrir Íslandsmarkað. Vörudreifing og vörugeymsla fer alfarið fram í Portúgal en er 

stjórnað frá Íslandi. Þetta tryggir fyrirtækinu ákveðna nálægð við erlenda markaði, þá 

sérstaklega markaði í Evrópu sem spila hvað stærstan sess í útflutningsstefnu fyrirtækisins. Til 

að fá betri innsýn í starfsemi iglo+indi var rætt við Karítas Diðriksdóttur sölu- og markaðsstjóra 

iglo+indi. Karítas er viðskiptafræðingur og vann áður hjá fjárfestingabanka í fjármálageiranum 

í London og New York. 

4.5.1 Starfsemi  

Þrátt fyrir að iglo+indi sé lítið fyrirtæki miðað við samkeppnisaðila sína, hefur fyrirtækið náð 

góðum árangri á erlendum mörkuðum. Starfsemi á erlendum mörkuðum iglo+indi er að 
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langmestu leyti í gegnum B2B viðskipti með beinum útflutningi. Þó er mögulegt að versla beint 

í gegnum netverslun en langmesta salan er til samstarfsaðila sem taka beint eignarhald á 

vörunni. Í slíkum viðskiptum eru mannleg samskipti mjög mikilvæg. Barnafataiðnaðurinn er 

náinn „bransi“ og samkeppni um hillupláss mikið. Varan er efnisleg (e. material) og er í eðli 

sínu þannig að viðskiptavinir gera kröfur á að skoða, prófa og koma við vöruna „Við förum 

alveg áfram á sýningar þar sem við hittum annað fólk, aðrar búðir og hittum okkar kúnna, þetta 

er svona eins og tískuvikurnar fyrir barna föt og það er alveg mikilvægt“ (Karítas Diðriksdóttir, 

2017). Það er því jafnframt mikilvægt að nýta hefðbundna miðla, þó gerir iglo+indi það í 

takmörkuðu magni og velur vel þá miðla og tímasetningar fyrir auglýsingar sínar. 

Heilsíðuauglýsingar í vel völdum virtum tímaritun hafa verið mest notaðar en tilgangurinn og 

markmiðið með þeim er að viðhalda gæðum á vörumerkinu og ná til B2B viðskiptavina. Með 

því að beita hefðbundnum auglýsingum í tímaritum setur iglo+indi vörumerki sitt jafnfætis 

öðrum þekktum vörumerkjum sem tryggir þeim ákveðinn gæðastimpil. Samfélagsmiðlar hafa 

því að mestu leyti verið nýttir í B2C viðskiptum og sem stoð við B2B viðskiptavini. Milliliðir 

og samstarfsaðilar starfa síðan eftir sínum eigin markaðsáætlunum og leiðum á sínum markaði 

með mun meiri áherslu á B2C markað í sínu landi.  

Þróun og notkun á netvöngum 

Fyrstu skref iglo+indi er í miklu samræmi við þau skref sem Uppsala líkanið fjallar um. 

Fyrirtækið hóf starfsemi á heimamarkaði og starfaði þar fyrstu fimm árin. Þó ber að nefna að 

framleiðslu fyrirtækisins hefur ávallt verið úthýst erlendis. Fyrir fjórum árum (2013) hófst svo 

útflutningur samkvæmt hefðbundnum leiðum með milliliði þar sem herjað var á markaði með 

litla sálræna fjarlægð (Skandinavía og Evrópa). Hinn eiginlegi vöxtur hefur hins vegar ekki 

verið nema síðustu tvö ár og er varan nú komin í 170 búðir í 24 löndum, meðal annars í Asíu, 

Ameríku og Mið- Austurlöndum. Á haustmánuðum 2017 opnaði iglo+indi svo sína fyrstu búð 

í búð (e. store in store) verslun í Ósló og Kaupmannahöfn, inn af verslun Tinderbox, og er 

verslunin í eðli sínu eins og barnafatadeild inni í stórri flottri verslunarmiðstöð (e. mall). Það 

eru einu verslanir iglo+indi þar sem fyrirtækið fer sjálft með beint eignarhald á vörum sínum á 

erlendum mörkuðum. Helsta ástæða þess að farið var út í slíka starfsemi er sú að þannig kemst 

vara fyrirtækisins við hlið stórra og þekktra merkja í barnafataiðnaðinum. Það er mikil 

viðurkenning og virðing sem fyrirtækið og vörumerkið öðlast við slíka staðsetningu. 

Alþjóðavæðingarferlið má því skýra að mestu leyti með Uppsala líkaninu að því undanskildu 

að Uppsala líkaninu er oftar en ekki lýst sem löngu og hægu ferli. Það er ekki tilfellið í 

alþjóðavæðingarferli iglo+indi og því áhugavert að sjá hvað ýtti undir öran vöxt fyrirtækisins á 
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erlendum mörkuðum. Fyrirtækið hefur beitt nokkuð hefðbundnum leiðum við stofnun 

viðskiptasambanda erlendis. Góð markaðsgreining og -miðun hefur gefið fyrirtækinu stóran og 

góðan markmiðalista (e. target list) með hugsanlegum B2B viðskiptavinum. iglo+indi sendir út 

mikið af markpósti/tölvupósti (e. email) sem fyrstu skref til að nálgast mögulega viðskiptavini 

og samstarfsaðila. Vel útfært markaðsefni á samskiptamiðlum hefur jafnframt skilað því að 

margir umboðsmenn og samstarfsaðilar í barnafataiðnaði hafa haft samband við iglo+indi að 

fyrra bragði og óskað eftir samstarfi. 

Sökum smæðar hefur fyrirtækið ekki haft fjármagn til þess að fara í dýrar markaðsherferðir. 

Markaðsstarfsemin á erlendum mörkuðum hefur því að mestu verið drifin á samfélagsmiðlum, 

þá sérstaklega Instagram, að tímaritaauglýsingum undanskildum. Framsetning markaðsefnis og 

efnissköpunar hefur verið miðuð að B2C viðskiptum en hefur engu að síður nýst B2B 

viðskiptum vel. Þetta er ódýrari leið með mælanlegri árangri. Helstu áherslur í efnissköpun eru 

á fallegar myndir sem síðan dreifast á netvöngum í gegnum tengslanet.  

... ég vinn rosalega mikið með Instagram fyrir erlendan markað. Við erum með visual 

(i. sýnilega) vöru sem auðvelt er að sýna á fallegum myndum. Margir af okkar 

viðskiptavinum deila svo myndum sem við deilum svo áfram (Karítas Diðriksdóttir, 

2010). 

Instagram gefur þann möguleika að nýta áhrifavalda (e. influence) en það eru einstaklingar sem 

hafa marga, oft milljónir fylgjenda á Instagram. Með þessu nær iglo+indi sambandi við fólk 

sem það annars hefði ekki náð til. Markhópagreining iglo+indi hefur leitt það í ljós að helstu 

viðskiptavinir fyrirtækisins eru virkir notendur samskiptamiðla, og í þessum iðnaði eins og 

öðrum, er mikilvægt að vera þar sem viðskiptavinurinn er. 

Þótt iglo+indi nýti netvanga að miklu leyti til að nálgast viðskiptavini í B2C viðskiptum þá er 

sá netvangur sem fyrirtækið notar í B2B viðskiptum sennilega sá sem skiptir fyrirtækið hvað 

mestu máli. Netvangurinn kallast Online showroom (i. stafrænn sýningarsalur) sem er lokað 

innra kerfi og aðeins opið B2B viðskiptavinum (umboðsmönnum og milliliðum). Netvangurinn 

virkar á svipaðan hátt og netverslun. Í gegnum kerfið fara fram samskipti, pantanir og kynning 

á vörum fyrirtækisins. iglo+indi getur á mjög einfaldan hátt kynnt og sýnt vöruna til margra 

aðila í einu án mikillar fyrirhafnar. Nýtir fyrirtækið efnissköpun frá B2C starfsemi ásamt því 

að gefa ítarlegri upplýsingar um vöruna. Þetta gefur möguleika á að kynna nýjar vörulínur áður 

en þær fara í framleiðslu. Þessi lokaði netvangur hefur gert það að verkum að auðveldara er að 

halda utan um þau viðskipti sem fyrirtækið á í um allan heim. 
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Stöðlun og aðlögun 

iglo+indi aðlagar markaðsefni sitt ekki eftir tungumáli nema aðeins fyrir innlendan markað. Að 

öðru leyti er allt skriflegt efni sem ætlað er erlendum markaði á ensku. Heimasíða iglo+indi er 

því aðeins í boði á tveimur tungumálum, þ.e.a.s. íslensku og ensku. Myndefni er mjög staðlað 

og á það jafnt við um samfélagsmiðla og innri netvanga eins og Online showroom.  

Helsta aðlögun sem iglo+indi beitir er val á áhrifavöldum. Valdir eru áhrifavaldar eftir 

markaðssvæði, áhrifavaldur er vel tengdur og hefur skilning á þeim markaði sem hann tilheyrir.  

Við sendum mjög mikið af sýnishornum á svona influence(a) (i áhrifavalda) og þeir taka 

þá svona myndir og við höldum alveg áfram að deila þeim en það er meira svona local 

focus(inn). Það er alveg mikilvægt að hafa local fólk eins og t.d í Danmörku þar sem við 

erum núna með búð inn í Tinderbox. Það er ákveðin áhætta fyrir okkur að vera með hana 

og þá er ég alveg dugleg að senda vörur á fólk sem eiginlega býr til herferðirnar fyrir 

okkur. Við erum alveg pikky á hverjum við vinnum með, það þarf alveg að vera einhver 

sem getur represent(að) merkið (Karítas Diðriksdóttir, 2017). 

Að sögn Karítasar er mikil stöðlun innan barnafataiðnaðarins. Flestir framleiðendur, birgjar og 

aðrir samstarfsaðilar nota sömu netvangana. Skýrist það fyrst og fremst af því að viðskiptavinir 

og markhópur barnafataframleiðanda eru mikið á netvöngum. Því beitir iglo+indi ekki 

sérstökum netvöngum fyrir ákveðna markaði og beitir mikilli stöðlun. Þetta hefur verið gert allt 

frá upphafi. 

...svo eru allir orðnir vanir því að vera nota sömu platform(ana). Við þurfum ekkert 

sérstakt platform til selja fólki í miðausturlöndunum, Ástralíu eða Suður-Ameríku. Við 

erum bara með eitt platform þar sem er töluð enska sem auðveldar margt. Varan er 

material vara og varan speaks to tell og það er auðvelt að vera með allt á ensku (Karítas 

Diðriksdóttir, 2017). 

Milliliðir og umboðsmenn halda úti sinni eigin markaðsstefnu og aðferðum. Þegar uppi er staðið 

þá eru heimamenn þeir sérfræðingar sem þekkja markaðinn sinn best og fara þeir þá svipaðar 

leiðir og iglo+indi gera og beita ákveðinni aðlögun fyrir sinn markað. Því má segja að stöðluð 

markaðsstefna iglo+indi sé sett fram eins og ef um born global fyrirtæki væri að ræða. Stöðluð 

hnattræn markaðsstefna virkar því eins og stuðningsefni við alla þá milliliði og umboðsmenn 

sem einbeita sér að heimamarkaði. 
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• Heimasíða iglo+indi er aðlöguð að innanlandsmarkaði en stöðluð fyrir restina af 

heiminum.  

• Facebook er aðlagað að innanlandsmarkaði.  

• Instagram er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

• Pinterest er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

Samskipti 

iglo+indi er lítill vinnustaður og nota starfsmenn netvanga ekki í miklum mæli til að eiga 

samskipti sín á milli nema þá helst í gegnum Facebook. Að öðru leyti er tölvupóstur og sími 

mikið notað. Í B2C viðskiptum bjóða samfélagsmiðlar upp á gagnvirk samskipti, auðvelt er að 

hafa samband og vera í sambandi við fyrirtækið. Tölvupóstur er einnig mikið notaður þar sem 

iglo+indi leggur mikið upp úr því að vera með virka tölvupóstlista.  

Í samskiptum sínum á B2B markaði er mikilvægt fyrir iglo+indi að vera í beinum mannlegum 

samskiptum fyrst til að byrja með. Mikilvægt er fyrir iglo+indi að hitta viðskiptavini sína 

reglulega til að viðhalda góðum tengslum. Hins vegar nýtir fyrirtækið lokaðan innri netvang til 

þess að eiga dagleg samskipti og til að koma nýrri vöru á framfæri. Lokaður netvangur eins og 

Online showroom gerir það að verkum að viðskiptasambandið byggir á mun örari skilaboðum 

þar sem ákveðin gagnvirkni ríkir. Netvangurinn gerir það einnig að verkum að iglo+indi á mjög 

auðvelt með að halda utan um alla sína ólíku B2B viðskiptavini með stöðluðum aðferðum. 

Skiptir þá engu hvort milliliðurinn eða umboðsmaðurinn er í Japan eða Finnlandi. Þetta þýðir 

jafnframt að mjög auðvelt er að bæta nýjum umboðsmönnum og milliliðum inn í kerfið. Ekki 

þarf að leggja umframvinnu í að bæta við tengiliðum og milliliðum þrátt fyrir að markaðssvæðið 

sé ólíkt eða með aðra sálræna fjarlægð.  

Samantekt 

iglo+indi er íslenskt barnafatamerki sem hefur náð miklum árangri á alþjóðamarkaði á stuttum 

tíma. Fyrirtækið sér um allt markaðsstarf sjálft á innlendum sem og erlendum mörkuðum og 

notar netvanga mikið. Helstu netvangar í notkun á B2C markaði eru samfélagsmiðlar, svo sem 

Instagram og Facebook. Á Facebook er aðlagað efni fyrir innlendan markað en staðlaður fyrir 

erlendan markað, allur texti á ensku og myndir af vörum. Instagram er staðlað fyrir innlendan 

og erlenda markaði. Til þess að ná til einstakra markaðssvæða er notast við 

áhrifavaldsmarkaðssetningu, en þá eru vel valdir áhrifavaldar notaðir til þess að sýna vöruna og 

í einhverjum tilfellum búa til heila herferð. Á B2B markaði nýtast markaðsherferðir B2C en að 

auki heldur iglo+indi úti lokuðum netvangi fyrir fyrirtæki, Online showroom, þar sem nýjar 

vörur eru kynntar, pantanir og samskipti fara fram. 
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4.6 66° Norður 

66° (gráður) Norður á sér langa sögu og verður hún ekki rakin hér til hins ítrasta. Bent er á vef 

fyrirtækisins fyrir þá sem vilja fræðast nánar um sögu fyrirtækisins2. Í þessari yfirferð er stiklað 

á stóru. 66° Norður hefur verið hluti af íslensku samfélagi í hartnær heila öld og er eitt elsta 

framleiðslufyrirtæki landsins. Fyrirtækið var stofnað á Suðureyri við Súgandafjörð árið 1926 

en starfsemi þess fluttist fljótlega til Reykjavíkur. Í þá daga voru vörur fyrirtækisins framleiddar 

undir merkinu Sjóklæðagerð Íslands hf. Fyrirtækið var leitt af Hans Kristjánssyni, einum 

aðalstofnendum fyrirtækisins, og til að byrja með framleiddi fyrirtækið aðeins hlífðarfatnað 

fyrir íslenska sjómenn (66° Norður, e.d). Fyrirtækið stækkaði og dafnaði. Árið 1933 störfuðu 

hjá því 33 starfsmenn að yfirmönnum undanskildum. Starfsemi fyrirtækisins hélst síðar meira 

og minna óbreytt í hartnær fimm áratugi. Stór póstur í sögu fyrirtækisins varð árið 1966 þegar 

rekstur fyrirtækisins var seldur þeim Þórarni Elmari Jensen og Davíð S. Jónssyni. Umræddir 

kaupendur höfðu áður rekið fyrirtækið Max hf. og sameinuðust fyrirtækin að hluta. Árið 1977 

var fyrirtækjunum hins vegar skipt aftur upp og fór það svo að Þórarinn Elmar Jensen hélt 

Sjóklæðagerðinni sem sínum hluti. Mikil samkeppni myndaðist milli þessara tveggja fyrirtækja 

eftir að samstarfinu lauk og varði það í rúma tvo áratugi. Upp frá því tók Sjóklæðagerð Íslands 

hf upp nafnið 66° (gráður) Norður (66° Norður, e.d). Vörur fyrirtækisins höfðu verið þekktar 

undir því nafni um árabil og því var formleg nafnabreyting nánast bara formsatriði. Fyrirtækið 

hafði jafnframt aukið vöruúrval sitt og seldi ekki aðeins sjóklæði heldur hafði vöruþróun og 

framleiðsla færst yfir í útivistafatnað. Fyrirtækið heitir þó enn Sjóklæðagerðin í skrám 

ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, e,d).  

Leitað var til Fannars Páls Aðalsteinssonar um ítarlegri upplýsingar um starfsemina. Fannar 

Páll starfar sem markaðsstjóri fyrirtækisins og er viðskiptafræðingur með meistarapróf í 

markaðsfræði frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn. 

4.6.1 Starfsemi  

Síðustu tvo áratugi hefur fyrirtækið vaxið mjög hratt. Hjá því starfa nú um 450 manns og rekur 

fyrirtækið tíu verslanir innanlands og tvær verslanir í Kaupmannahöfn, sú fyrri var opnuð í lok 

árs 2014 og sú seinni í lok árs 2015. Jafnframt má finna vörur fyrirtækisins víðsvegar um 

Evrópu- og á Ameríkumarkaði. Verksmiðjur fyrirtækisins eru staðsettar í Lettlandi og eru að 

fullu í eigu fyrirtækisins. Því eru allir starfsmenn framleiðslunnar starfsmenn fyrirtækisins, í 

alls þremur verksmiðjum. Í Lettlandi er framleitt um það bil 60% allra vörunúmera. Önnur 

                                                 
2 www.66north.is 
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framleiðsla fer í gegnum samstarfsaðila til margra ára og eru þeir meðal annars staðsettir í Kína, 

Portúgal og Svíþjóð. Aðalskrifstofur 66° Norður eru að Miðhrauni í Garðabæ en þar fer 

jafnframt fram stjórnun og markaðsstarf fyrirtækisins.   

Það að hafa verksmiðjur fyrirtækisins í Lettlandi hefur gert það verkum að auðvelt er fyrir 

fyrirtækið að sinna Norður-Evrópu og Bretlandi sem eru ásamt Norður-Ameríku helstu 

markaðir 66°. Framleiðsla fór áður fram á Íslandi eða allt frá því að Sjóklæðagerðin var stofnuð 

árið 1926 þar til hún var flutt til Lettlands (2000).  

Til ársins 2014 starfaði 66° Norður aðeins á erlendum B2C mörkuðum í gegnum netverslun, að 

öðru leyti var starfsemi fyrirtækisins á B2B mörkuðum. Eftir að fyrsta verslun var opnuð (2014) 

í Kaupmannahöfn breyttist starfsemi fyrirtækisins. Í fyrsta skipti var 66° Norður í beinum B2C 

viðskiptum undir sínu eigin nafni. Markaðsstarf í Danmörku er því alfarið í höndum 66° Norður 

og er fyrirtækið ekki háð milliliðum á þeim markaði. 66° Norður er þó með aðra endursöluaðila 

í Danmörku sem áfram er unnið náið með. Mannleg samskipti, fundir og sölusýningar (e. trade 

shows) eru mikilvægir þættir í B2B starfsemi fyrirtækisins og hafa netvangar ekki leyst þann 

þátt af hólmi þó þeir styrki engu að síður samband fyrirtækisins við umboðsaðila og 

samstarfsmenn. Fyrirtækið er því líkt og önnur fyrirtæki sem skoðuð hafa verið hér og starfa að 

miklu leyti á B2B markaði, háð þessum þáttum. Eins og í öðrum iðnaði er samkeppnin mikil 

og mikilvægt fyrir fyrirtækið að vera með samstarfsaðila sem geta haldið þeim staðli og 

væntingum sem fyrirtækið setur sér. 

... fyrir B2B erum við að reyna ná inn í flottar búðir og reyna ná til innkaupaaðila fyrir 

þær búðir. Þá förum við á trade shows (i. sölusýningar) og erum þá að vinna með 

markaðstæki sem eru meira eins og sölugögn, vöruupplýsingar um ákveðnar tegundir af 

vöru og myndum. Það nýtist þá innkaupaaðilanum að gera starf hans auðveldara að velja 

okkar vöru (Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017). 

Fyrirtækið hefur alla tíð haft mjög skýra stefnu í markaðsmálum. Fyrirtækið leggur mikla 

áherslu á ímynd og uppbyggingu fyrirtækisins. Þrátt fyrir að hafa starfað að mestu leyti á B2B 

markaði hefur fyrirtækið reynt að hafa eins mikla stjórn á vörunni og hægt er. 66° Norður hefur 

farið þá leið að vinna mjög náið með samstarfsaðilum sínum og engar beinar ákvarðanir eru 

teknar um vöruna eða vörumerkið nema í samráði við 66° Norður. Allt markaðsefni hefur því 

komið frá 66° Norður en er beitt í gegnum miðla og tengslanet samstarfsaðila. 66° Norður hefur 

í einhverjum tilfellum dregið vöru sína af markaði og hætt í viðskiptum við endursöluaðila af 

þeirri ástæðu að samstarfið var ekki uppbyggjandi fyrir ímynd vörumerkisins og uppfyllti ekki 
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þann staðal sem 66° Norður vill hafa á alþjóðamörkuðum. Fyrirtækið varð af tekjum en til lengri 

tíma litið var það lítill fórnarkostnaður til að vernda stöðu og ímynd vörumerkisins.  

... við höfum líka verið að draga okkur út af mörkuðum. Það byrjaði fyrir svona þremur 

árum. Við vorum komin á markaði en hjá verslunum sem voru ekki að endurspegla 

það sem við viljum standa fyrir. Þetta voru aðilar sem voru ekki að setja okkur á þann 

stall sem við viljum vera, ekki gott fyrir ímynd vörumerkisins (Fannar Páll 

Aðalsteinsson, 2017).  

66° Norður beinir kröftum sínum að lang mestu leyti að Facebook, Instagram og Google 

Adwords þegar kemur að því að nýta netvanga. Fannar Páll nefnir sérstaklega hversu mikilvægt 

Instagram er í þessum iðnaði. Markhópurinn er á Instagram og þar er hægt að nálgast hann,  

... við erum rosalega að færast, að púðrið okkar sé að færast á Instagram og það eru 

nokkrar ástæður fyrir því. Eins og Instagram er að þróast, þá er það einskonar tímarit 

nútímans. Fólk fer þarna inn til að skoða innblástur, skoða vörur og skoða lífsstílsvörur 

o.fl. og þarna viljum við vera (Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017).  

66° Norður hefur einnig nýtt hefðbundna miðla að einhverju leyti, þá aðallega í Danmörku. Þar 

hafa verið birtar auglýsingar í vel völdum tímaritum sem og umhverfisauglýsingar. 

Markaðsaðgerðum í Danmörku svipar mjög til þeirra sem eru á innanlandsmarkaði, þó með 

áherslubreytingum. Stefna vörumerkisins er sú að til þess að stýra vörumerkinu og upplifun 

neytandans þá er það gert best í gegnum þær verslanir sem fyrirtækið á sjálft, bæði til þess að 

geta sýnt allt vöruúrvalið og að viðskiptavinur upplifi vörumerkið á sem bestan hátt, eins og 

gert er í Kaupmannahöfn. Stefnt er að því til lengri tíma, að gera svipaða hluti annar staðar í 

Evrópu. 

Stöðlun og aðlögun 

Einn helsti vettvangur 66° Norður er heimasíðan og vefverslunin. Vefverslunin er á tveimur 

tungumálum, annars vegar íslensku fyrir innanlandsmarkað og hins vegar á ensku og er stöðluð 

fyrir markaðssvæði vefverslunar sem er Norður-Ameríka og Evrópa, en það eru einu svæðin 

sem vefverslun sendir til. Gjaldmiðlar eru einnig aðeins miðaðir við evru og dollara. 

Heimasíðan býður einnig upp á þann möguleika að tala beint við þjónustuaðila í gegnum 

spjallkerfi (e. live chat). 

Fyrirtækið hefur það að markmiði sínu að sýna og segja frá því fyrir hvað það stendur og hvaðan 

það kemur. Öll efnissköpun fyrir netvanga á erlendum mörkuðum er að miklu leyti stöðluð fyrir 

allan heiminn, að Íslandi og Danmörku undanskildum. Fyrirtækið hefur farið í að aðlaga 
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markaðsefni sitt fyrir ákveðna markaði, þá helst þýska markaðinn en það er þá fyrst og fremst 

í samstarfi við umboðsaðila og í gegnum þeirra markaðsherferð.  

Danmörk er aftur á móti á B2C markaði. Þar stundar fyrirtækið hefðbundna markaðsstarfsemi 

og reynir að aðlaga sig að markaðnum eins og hægt er. Stefna fyrirtækisins er að geta í 

framtíðinni aðlagað sig að ákveðnum mörkuðum í gegnum netvanga. Nefna má þar Facebook 

sem dæmi.  

Í dag er enska Facebook staðlað en í framtíðinni þegar við stækkum þá nýtum við 

alþjóðlega Facebook(ið) okkar og getum sett efni á þýsku og stillt þá þannig að það sé 

bara að birtast fólki í Þýskalandi eins og global brönd (e. brand) gera (Fannar Páll 

Aðalsteinsson, 2017). 

• Heimasíða 66° Norður er aðlöguð að innanlandsmarkaði en stöðluð fyrir restina af 

heiminum.  

• Facebook er aðlagað að innanlandsmarkaði og staðlaður á heimsvísu (sér Facebook síða 

á ensku).  

• Twitter er staðlað á ensku.  

• Youtube er staðlað á ensku. 

• Instagram er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

• Pinterest er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

• Tumblr er staðlað og notast við ensku ef ritaður texti er til staðar. 

Samantekt 

66° Norður á sér langa sögu en það hefur verið hluti af íslensku samfélagi í hartnær heila öld. 

Fyrirtækið tók stórt stökk þegar það færði verksmiðjur sínar til Lettlands um aldamót. Þá var 

annað stórt skref tekið árið 2014 þegar fyrsta búðin í Kaupmannahöfn opnaði og var fyrirtækið 

þá komið beint inn á B2C markað í Danmörku en hefur fyrir verið lengi á B2B markaði. Stuttu 

síðar opnaði seinni verslunin þar. Fyrirtækið starfar mjög náið með samstarfsaðilum sínum og 

nýtir netvanga mikið í sínu markaðsstarfi. Stefna fyrirtækisins er að setja fram staðlað 

markaðsefni og er það sú leið sem lýsir best þeirri staðfærslu sem fyrirtækið vill hafa. 66° 

Norður hefur aðlagað eitthvað markaðsefni en það er þá fyrst og fremst í samstarfi við erlenda 

samstarfsaðila. Fyrirtækið hefur dregið vöru sína af ákveðnum mörkuðum þar sem 

samstarfsaðilar stóðu ekki undir væntingum og það samstarf hafði vond áhrif á ímynd vörunnar 

á erlendum mörkuðum.
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4.7 Vaxtarhraði  

Til þess að átta sig á vaxtarhraða fyrirtækja er gott að miða við þær niðurstöður sem Brynjar 

Þór Þorsteinsson og Hulda Júlíana Jónsdóttir fengu úr rannsókn sinni. Rannsóknin sýnir að 

meðalvaxtarhraði fyrirtækja sem ekki eru stafræn er 0,5 markaðir á ári. Internet fyrirtæki eru á 

mun meiri hraða og hefur tungumál þar töluvert að segja (Brynjar Þór Þorsteinsson og Hulda 

Júlíana Jónsdóttir, 2010). 

Tafla 3 - Vöxtur Internet fyrirtækja (Brynjar Þór Þorsteinsson og Hulda Júlíana Jónsdóttir, 2010) 

Meðal vaxtarhraði getur aðeins verið miðaður við gefnar forsendur. Hjá Nóa Síríus hefur 

útflutningur verið kaflaskiptur. Miðað er við árið 1995 þegar Nói Síríus kaupir verksmiðju Ópal 

og flytur skömmu síðar út framleiðslutæki. Samkvæmt heimildum hóf 66° Norður útflutning 

árið 1984. Aðrar heimildir herma að útflutningur hafi hafist árið 1987. Til að fá niðurstöðu 

verður beitt meðaltali og miðað við mitt ár 1985 eða 32 ár í útflutningi (2017) (Hjördís 

Ólafsdóttir, 2009; MBL.is, 2000). Hjá Iceland Travel er miðað við stofnár sem er 1991 þegar 

fyrirtækið varð formlega Iceland Travel. Til að meta markaði á stafrænu formi var miðað við 

tungumál. Ef enska er tekin sem dæmi þá eru alls 20 lönd sem hafa ensku sem lögbundið mál í 

lögum og stjórnun (l. de jure). Hvert land er skilgreint sem eitt markaðssvæði. Hið sama gildir 

um önnur tungumál. Heimildir um tungumál og fjölda landa eru fengin af síðu Revolvy3. 

Eftirfarandi greining á aðeins við um starfsemi á erlendum mörkuðum. 

 

Tafla 4 - Starfsemi og einkenni fyrirtækja 

Tilvikin eru ólík, starfa í mismunandi greinum og selja mismunandi vörur. Meðfylgjandi tafla 

sýnir þann mun sem greina má á tilvikum. Íslandsstofa er eina tilvikið sem ekki selur beint vöru, 

hvorki á B2B eða B2C. Íslandsstofa skilgreinist engu að síður sem þjónustufyrirtæki sem starfar 

á B2B og B2C þar sem Íslandsstofa sinnir upplýsingagjöf til ferðamanna og hagar sér á markaði 

                                                 
3 https://www.revolvy.com 

 
Google Facebook MySpace YouTube Yahoo! eBay 

Innganga á markað 123 48 29 22 38 41 

Starfsemi í árum 10 1,5 2 1,5 8,5 10,5 

Meðal vaxtarhraði 12,3 32,0 14,5 14,7 4,5 3,9 

  

Nói 

Síríus iglo+indi 66° Norður  CCP Íslandsstofa  

Iceland 

Travel 

B2B x x x   x x 

B2C   x x x x x 

Sala í gegnum netvanga   x x x   x 

Efnisleg vara   x x x       

Stafræn Vara       x     

Þjónusta           x 
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eins og um hefðbundið fyrirtæki væri að ræða.  Til að meta umfang er notaður mælikvarðinn 

lítið, miðlungs og mikið. Kvarðinn er huglægur þar sem ekki liggja fyrir tölfræðileg gögn um 

umfang og starfsemi, skalinn er því huglægt mat út frá öllum söfnuðum gögnum.   

• Lítið; að mjög litlu leyti, mikil takmörkun, einstaka tilvik eða ekkert. 

• Miðlungs; starfsemi að einhverju leyti, reglubundið en þó í takmörkuðu magni. 

• Mikið; í miklu magni og að staðaldri.   

Tafla 5 - Umfang markaðsstarfs fyrirtækja 

  

Nói 

Síríus iglo+indi 66° Norður  CCP Íslandsstofa  

Iceland 

Travel 

Stafræn markaðssetning             

Hefðbundin 

markaðssetning             

Stöðlun á stafrænu efni             

Aðlögun á stafrænu efni             

Settir eru fram tveir meðaltals vaxtarhraðar, annars vegar með netsölu þar sem viðskiptavinur 

getur verslað beint á B2C mörkuðum á netinu, og svo vaxtarhraði án sölu og dreifingar á netinu. 

Ef vaxtarhraði án netsölu er skoðaður má sjá að fyrirtæki sem halda úti markvissri staðlaðri 

markaðsstarfsemi á netvöngum hafa mikinn vaxtarhraða. Fyrirtæki eins og Nói Síríus sem beitir 

eingöngu hefðbundnum aðgerðum í samstarfi við samstarfsaðila er á svipuðum hraða og 

sambærileg fyrirtæki í rannsókn Brynjars og Huldu (2010). Sé vaxtarhraði skoðaður út frá 

starfsemi í gegnum stafrænt form má sjá að vaxtarhraðinn er mun meiri þar sem netvangar geta 

náð til fjarlægra markaða án mikillar fyrirhafnar. Ekki liggja nægilegar upplýsingar fyrir 

markaðsstarfsemi og útflutning Iceland Travel án netvanga til að setja fram vaxtarhraða. 

Vaxtarhraði er gefinn miðað við gefnar forsendur og fyrirvara um skilgreiningu á mörkuðum 

eftir tungumáli. 

Tafla 6 - Vöxtur fyrirtækja 

 

Nói 

Síríus iglo+indi 66° Norður  CCP Íslandsstofa  

Iceland 

Travel 

Útflutningur í árum 22 4 32 14 7 26 

Innganga á markað 9 18 48 59 87 79 

Meðal vaxtarhraði án 

vefsölu 0,4 4,5 1,5   12,4 X  

Meðal vaxtarhraði með 

vefsölu   9,0 4,9 4,2   3,0 
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5 Niðurstöður  

Niðurstöður eru settar fram með þeim hætti að fyrst er farið yfir þau þemu sem greindust. Þemu 

voru öxulkóðuð (e. axial coding) og gaf það heildræna mynd af rannsóknarefninu. Innan hvers 

þema greindust í einhverjum tilfellum undirþemu.  

Síðar eru kynntir þeir þættir sem svara rannsóknarspurningu og markmiðum eða þeir lykilþættir 

sem finnast í rannsókninni. Í lokin (eða í kafla 6.2) er settur fram leiðarvísir að árangursríkri 

starfsemi á erlendum mörkuðum, með og á netvöngum. Niðurstöður eru settar fram á eins 

einfaldan og hnitmiðaðan hátt og möguleiki er á. 

5.1 Þemagreining og öxulkóðun 

Þemagreining og öxulkóðun leiddu í ljós sameiginlegar áherslur sem og þá þætti sem aðgreina 

tilvik, einkenni og starfsemi þeirra.   

5.1.1 Ytri starfsemi og ytri aðgerðir 

Fyrirtækin eru mislangt komin í alþjóðavæðingarferlinu, þau framleiða og selja mismunandi 

vörur og hafa mismunandi markaðsnálgun. Í greiningu á ytri starfsemi og umhverfi 

fyrirtækjanna komu nokkrir þættir í ljós sem hafa áhrif á starfsemi þeirra.  

Stjórn á vöru og vörumerkjum á erlendum mörkuðum 

Skemmst er frá því að segja að öxulkóðun leiddi í ljós að umtalsverðar breytingar hafa orðið 

síðustu tvo áratugi á starfsemi fyrirtækja á erlendum markaði. Tæknin og þá sérstaklega 

netvangar hafa gert það að verkum að fyrirtæki sýna meira frumkvæði til þess að fara inn á nýja 

markaði á eigin forsendum. “... við erum hérna að eigin frumkvæði, að byggja upp okkar eigið 

vörumerki og það er komin miklu skýrari mynd af þessu fyrir hvað þú stendur sem vörumerki“ 

(Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017). Netvangar draga úr þeirri áhættu sem áður var. 

Upplýsingaflæði, aðgengi að gögnum og svörun frá erlendum mörkuðum er skýrara. Fyrirtæki 

hafa nú betri mælitæki og geta brugðist við þeim þáttum sem ekki virka og breytt áherslum 

sínum sé þess þörf. Fyrirtæki þurfa jafnframt að gera sér grein fyrir því að starfsemi á og með 

netvanga getur verið þróunarstarf þar sem breytingar í netheimum, tíska og straumar eru mjög 

hraðar og örar. Ekki er hægt að ganga út frá því vísu að eitt virki frekar en annað og því þurfa 

fyrirtæki að prófa sig áfram og gera breytingar ef við á.  

Við höfum t.d. verið að vinna með targeting (i. miða) Facebook auglýsingar sem hafa 

skilað sér í því að við fáum rosalega mikið af nýjum likes og heimsóknum á síðuna 

okkar. En það er ekki að leiða í beinni sölu. Við sjáum að traffik(in)(i. umferðin) er 

ekki að skila sér í tekjum. Þýðir þetta að herferðin sé ekki að virka? Við þurfum líka 
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að stoppa og hugsa að við erum líka búin að ná til fólks sem hefur ekki heyrt af 

brand(inu) (i. vörumerkinu) áður. Það kemur mögulega aftur inn og verslar seinna eða 

við höfum mögulega náð til rangs hóps, þetta er ekki hópurinn sem við viljum! Í því 

tilfelli, tökum skref aftur á bak og prófum að target(a) alla þá sem hafa einhvern tíma 

á síðusta x tímabili farið a.m.k. einu sinni inn á síðuna okkar (Fannar Páll 

Aðalsteinsson, 2017) 

Þau fyrirtæki sem starfa á B2B mörkuðum eru ávallt háð mannlegum samskiptum þegar kemur 

að því að stofna til viðskiptasambanda. Þrátt fyrir að netvangar séu orðnir stór hluti af starfsemi 

fyrirtækja á erlendum mörkuðum er þessi þáttur enn mjög mikilvægur. Enginn af viðmælendum 

sá þennan mannlega þátt vera að breytast neitt í bráð, skipti þá engu hvernig vöru fyrirtækin 

voru að vinna með eða hvort þau voru á B2B eða B2C mörkuðum. Fyrirtæki sem voru eingöngu 

á B2C markaði vinna einnig markvisst að því að hitta viðskiptavini sína á hinum ýmsu 

sýningum og kynningum. 

... þá erum við með aðila sem eru að byggja upp viðskiptatengsl við erlenda söluaðila 

og það er eitthvað sem er enn mjög sterkt, að þú þarft að mæta í persónu til að eiga 

samskipti, ekki endilega með stafrænum hætti til þess að skapa traust og tengsl. Þannig 

að, gagnvart því að mynda svoleiðis viðskiptatengsl förum við á vinnustofur út um 

allan heim, á sýningar eða ferðasýningar (Daði Guðjónsson, 2017). 

Netvangar hafa hins vegar gert það að verkum að þau fyrirtæki sem halda úti staðlaðri 

markaðsstefnu fyrir B2C markaði á netvöngum, eru sýnilegri og virka þ.a.l. traustari fyrir vikið. 

Þetta hefur hjálpað þeim fyrirtækjum að komast á þann stað sem þau vilja vera á og í samstarfi 

við þá milliliði og endursöluaðila sem þau telja að séu góð ímynd fyrir vörumerkið, svoleiðis 

stýra fyrirtæki betur vöru sinni á B2B mörkuðum. Dæmi um slíka stýringu er beiting á innri 

netvangi en með lokuðum innri netvangi er hægt að auka upplýsingaflæði milli fyrirtækja og 

nýta til samskipta. Fyrirtæki getur þannig stýrt upplýsingaflæði til endursöluaðila og sinnt 

kynningarstarfi til margra samstarfsaðila í einu.  

... þetta kallast svona online showroom (i. stafrænn sýningarsalur), eiginlega eins og 

að versla á netinu en þetta er fyrir B2B og er lokað. Það þarf lykilorð til að komast inn. 

Við fáum upplýsingar frá þeim sem við gefum svo aðgang að kerfinu og í gegnum 

kerfið er svo hægt að panta nýju línurnar sem eru núna í framleiðslu og koma í búðir í 

febrúar (Karítas Diðriksdóttir, 2017). 

Fyrirtækin sem náð hafa hvað mestum vexti á sem skemmstum tíma höfðu öll tekið mikla stjórn 

á öllu efni sem gefið var út. Þá gilti það bæði um efni sem birt var á netvöngum og öðru efni 



 

93 

 

sem miðað var á sérstaka markaði í samráði við umboðsaðila og samstarfsmenn. Ferlið sem 

hafði virkað hvað best og var greinilegast hjá þessum fyrirtækjum var sú stefna að hafa staðlaða 

efnissköpun fyrir netvanga og keyra markaðsefni á netvöngum sem eina heildarstefnu. Síðan 

var farið í nánara samstarf við umboðsaðila um sérstakar aðgerðir á völdum mörkuðum. 

Það sem við erum að gera á endursölumörkuðum, eins og Þýskalandi sem er stærsti 

endursölumarkaðurinn okkar, þar förum við og vinnum náið með völdum aðilum. 

Þeir eru með sína samfélagsmiðla og gefa kannski út bækling og blað. Þá erum við 

að fara inn í þeirra markaðsherferðir og í samráði við þá.... við sköffum allt 

markaðsefni, við þurfum að samþykkja allar aðgerðir (Fannar Páll Aðalsteinsson, 

2017). 

Þjónustustjórnun og þjónustuaukning 

Netvangar hafa breytt því hvernig fyrirtæki eiga samskipti við viðskiptavini sína, bæði á B2B 

og B2C markaði. Þau fyrirtæki sem höfðu náð góðu valdi á notkun netvanga í innri og ytri 

starfsemi höfðu nýtt þá til þess að auka þjónustustig við neytendur. Á B2B markaði var notast 

við innri kerfi/netvanga þar sem samskipti fóru fram. Þessi kerfi voru misjöfn eftir því í hvernig 

starfsemi þau voru. Dæmi um slíkt kerfi sem aðeins er notað á B2B markaði er Live chat „...sumt 

tekur langan tíma, sumt stutt, þarna er leið fyrir agent(a) á Live chat að tala beint við agent, 

tveir Ameríku megin og tveir Evrópu megin sem eru loggaðir inn allan daginn“ (Valgerður 

Stefánsdóttir, 2017). Á B2C markaði hafa netvangar fært viðskiptavininn nær fyrirtækinu eða 

fyrirtækið nær viðskiptavininum. Þjónustustjórnun eða aukin þjónusta á heimsvísu er nú 

möguleg í gegnum netvanga, þá aðallega samfélagsmiðla og gefur þetta fyrirtækjum þann 

möguleika að geta svarað sjálf fyrir fyrirtækið og vörumerkið.  

... eitt sem við erum að gleyma að tala um að þetta er rosalega stór þáttur í customer 

service. Fólk ætlast til þess að það geti sent okkur skilaboð á Instagram hvort þessi 

vara sé til í large eða hvort hún sé að fara að koma í næsta mánuði eða ekki. Fólk er 

að ganga út frá því að við séum til staðar á þessum miðli (Fannar Páll Aðalsteinsson, 

2017). 

Í tilfelli CCP fóru nær öll samskipti við viðskiptavini fram í gegnum netvanga. Sem dæmi má 

nefna EVE Online sem er háþróaður netvangur, sem bæði gat sinnt upplýsingahlutverki sem og 

samskiptahlutverki. CCP er það fyrirtæki sem hafði farið hvað lengst í þjónustustjórnun í 

gegnum netvanga og nýtti fyrirtækið hin ýmsu sérhæfðu spjallborð til þess að eiga samskipti 

við viðskiptavini, allt ofan á starfsemi á hefðbundum samskiptamiðlum.  
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Framleiðsla og birgðahald 

Greina mátti ákveðið munstur þegar tekið var saman ferlið sem snéri að framleiðslu og 

vöruhýsingu. Þau fyrirtæki sem seldu þjónustu eða stafræna vöru voru ekki háð því að þurfa að 

halda úti vöruhúsi eða eiginlegri framleiðslu. Þessi fyrirtæki gátu því einbeitt sér að sölu og 

markaðsstarfi erlendis og í leiðinni haft umtalsverða stjórn á öllum aðgerðum sínum, bæði 

vörunni og vörumerkinu.  

iglo+indi úthýsti framleiðslu og vöruhýsingu allt frá byrjun. Fyrirtækið hafði því allt frá fyrsta 

degi útflutnings verið með mikla nálægð við erlenda B2B markaði. Hið sama má segja um 66° 

Norður því eftir að fyrirtækið flutti starfsemi sína erlendis hefur það einnig verið í mun meiri 

nálægð við erlenda markaði. Vörur þessara fyrirtækja voru þó þess eðlis að möguleikinn til þess 

að úthýsa þessum hluta starfseminnar voru í boði. Nálægð við erlenda markaði hefur hjálpað 

þessum fyrirtækjum mikið í allri starfsemi sinni. Þau fyrirtæki sem voru komin með 

framleiðslu, hýsingu og dreifingu erlendis eða höfðu úthýst þeirri starfsemi erlendis, vörðu öll 

umtalsvert meiri tíma í vinnu, efnissköpun og markaðsstarfsemi. Greina mátti mun meiri 

áherslur á slík mál þar sem framleiðsla og dreifing var nú þegar komin mun nær markaði.  

5.1.1.1 Helstu þættir úr ytri starfsemi 

• Netvangar gerðu fyrirtæki frekar framsækin (e. proactive) en viðbragðssinnuð (e. 

reactive). 

• Upplýsingaflæði, aðgengi að gögnum og svörun frá erlendum mörkuðum var skýrara. 

• Netvangar gáfu fyrirtækjum á B2B markaði betri stjórn á vöru- og vörumerkjum á 

erlendum mörkuðum. 

• B2B markaðir voru háðir mannlegum samskiptum en netvangar liðkuðu fyrir. 

• Netvangar hjálpuðu fyrirtækjum að sinna þjónustustjórnun á heimsvísu. 

• Netvangar drógu úr áhættu í erlendu markaðsstarfi, markaðsstarf var þróunarvinna. 

• Framleiðsla, hýsing og dreifing. 

• Netvangar gátu stuðlað að hraðari alþjóðavæðingu og betri árangri sem stuðningstæki í 

markaðsmálum á B2B mörkuðum. 

5.1.2 Innri starfsemi og innri aðgerðir 

Í innri starfsemi mátti greina nokkra þætti sem voru mikilvægir í starfsemi fyrirtækjanna en 

voru oft ekki sýnilegir. Þessir þættir voru engu að síður grunnur að því að fyrirtækin gátu staðið 

undir og sinnt verkefnum sínum sem fyrirtæki í útflutningi og markaðssetningu. Fyrirtæki sem 

voru með góðan stafrænan þroska höfðu innleitt stafræna tækni í innra starfi sínu. Þetta á við 
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um samskipti sem og starfsemi. Því hafði stafrænn þroski áhrif á getu fyrirtækis til þess að starfa 

á stafrænum mörkuðum.  

Innri netvangar og kerfi 

Þó svo að tölvupóstur sé enn mikilvægt verkfæri í öllum innri og ytri samskiptum þá höfðu þau 

fyrirtæki, sem náð höfðu hvað bestum tökum á starfsemi sinni erlendis, innleitt og nýtt einhverja 

tegund af innri netvöngum, bæði til að eiga samskipti innan fyrirtækisins og til þess að eiga 

samskipti við B2B viðskiptavini. Í flóknu fyrirtæki eins og Iceland Travel var mikilvægt að 

hafa innri netvang til þess að halda utan um alla innri starfsemi fyrirtækisins. Án þess væri ytri 

starfsemi þess óskilvirk.  

.... ef þú talar um platform(s ) þá er ég að vinna mikið í kerfi sem Nýherji smíðar... við 

köllum það Captiva... Já allan daginn! Social platform(ar) eru rosalega mikilvægir í 

okkar starfi. Ef ég fer ekki á social at work þá veit ég ekki hvað er að gerast í 

fyrirtækinu (Valgerður Stefánsdóttir, 2017). 

Hið sama má segja um önnur fyrirtæki en þar mátti greina mikilvægi þess að beita innri 

netvöngum í starfsemi sinni. Fyrir fyrirtæki eins og CCP sem hefur starfað alfarið í hinum 

stafræna heimi var mjög mikilvægt að innri starfsemi færi fram á skilvirkan hátt og að netvangar 

héldu rétt utan um allar nauðsynlegar upplýsingar. 

... við erum að nota Binder þar sem allt er, í rauninni. Allt sem að kúnninn biður um, 

eitthvað ákveðið, fer þar í gegn, svona verkstjórnunar ferli. Við erum að nota Trello 

og Basecamp og Slack og við erum að nota hin ýmsu forrit til að tala við bæði okkar 

viðskiptavini, við forritara og birgja og allt saman (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

Efnissköpunin kemur innan frá  

Þau fyrirtæki, sem héldu úti markvissum markaðsaðgerðum á erlendum netvöngum, áttu það 

sameiginlegt að hafa hannað og sett fram sitt eigið markaðsefni. Það sem átt er við hér er að 

fyrirtækin útfærðu sig sjálf og settu fram sína eigin staðfærslu (e. positioning) á vörum og 

vörumerkjum. Það var þó ekki þannig að fyrirtækin úthýstu ekki einhverjum framleiðsluþáttum 

eða fengu almenna ráðgjöf heldur var aðeins átt við að efnissköpunin kæmi innan frá og skýrði 

á greinargóðan hátt fyrir hvað fyrirtækið og vörumerki þess stæði. 

Efnissköpunin númer eitt, tvö og þrú og þú sem fyrirtæki gefur eitthvað value... ég 

legg mest upp úr við fyrirtæki sem ætla að fara inn á nýja miðla, að gera þetta sjálf, 

það er að reyna ekki að fá aðra til að hugsa um vandamálið og throw money at it. Þú 

verður ekki successful innan miðilsins nema einhver innan fyrirtækisins hafi þetta í 
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blóðinu... við keyrum alla þessa platform(a) hérna innanhúss. (Arnar Gísli Hinriksson, 

2017). 

Efnissköpunin þurfti því að koma frá fyrirtækinu sjálfu og endurspegla þá stöðu sem fyrirtækið 

vildi hafa á erlendum mörkuðum. Þau fyrirtæki, sem höfðu sett fram markaðsefni á netvöngum 

á alþjóðlegum mörkuðum, höfðu lagt hvað mesta áherslu á þennan þátt, efnið þurfti að vera 

góður fulltrúi vörunnar og vörumerkisins og marka fyrirtækinu þá stöðu sem það vildi. Hinn 

þátturinn er að efnið þurfti jafnframt að höfða til markhópsins. 

... það sem er að gerast í dag. Þetta snýst allt um það að vera finnanlegur og búa til 

content (i. efni) sem fólk hefur áhuga á, svona content creation er ennþá það sem 

skiptir mestu máli... það sem vill líka stundum vera er að fyrirtæki heyra talað um að 

content sé aðalmálið en það sem gleymist er að content(ið) (i. efnissköpun/innihald) 

þarf að vera relevant (i. viðeigandi) bæði fyrir fólkið og fyrirtækið (Magnús 

Magnússon, 2017). 

5.1.2.1  Helstu þættir úr innri starfsemi 

• Innri netvangar gátu hjálpað fyrirtækjum að starfa á erlendum mörkuðum og héldu utan 

um allt ferli og samskipti við B2B viðskiptavini. 

• Fyrirtæki með efnislega vöru voru meira háð B2B viðskiptum og mannlegum 

samskiptum. 

• Innri netvangar og samfélagsmiðlar juku gagnsæi í fyrirtækjum og gerðu vinnu 

skilvirkari. 

• Efnissköpun og stjórnun á markaðsstarfi fyrirtækja á netvöngum erlendis þurftu að 

koma innan úr fyrirtækinu. Þó var hægt að úthýsa ákveðnum þáttum í þessari starfsemi. 

• Innleiðing stafrænnar tækni var merki um stafrænan þroska. 

• Efnissköpun þurfti að gefa vel til kynna fyrir hvað fyrirtæki, vörur og vörumerki stóðu 

og það þurfti að ná til viðskiptavinarins hvort sem er á B2B eða B2C markaði. 

5.1.3 Markaðshegðun og nálgun 

Markaðsnálgun og greining á markaði reyndist vera fyrirferðarmikill þáttur í greiningu á 

frumgögnum. Þær aðgerðir og sú hugsun, sem var til staðar þegar fyrirtæki notuðu netvanga á 

erlendum mörkuðum, kunni að sýnast einföld. En þegar grannt var skoðað lá mikil greiningar- 

og forvinna að baki því markaðsstarfi sem fyrirtæki héldu úti. Sú lýsing, sem Fannar Páll setti 

fram, skýrði þessa aðferð afar vel og átti hún við um öll þau fyrirtæki sem störfuðu markvisst á 

erlendum mörkuðum í gegnum netvanga. 

Við höfum þá stefnu að vera ekki að gera sér markaðsefni fyrir hvern markað. Þetta 

er okkar herferð og hún á að miðla áfram hver við erum, Íslandi og sérstöðu. Slíkt 

efni á heima á okkar mörkuðum, þar sem við erum að kynna okkur. Þannig að við 

http://malfar.arnastofnun.is/?p=4601
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höfum ekki verið að gera sér efni fyrir þennan og sér efni fyrir hinn (Fannar Páll 

Aðalsteinsson, 2017). 

Markaðs- og markhópagreining 

Þau fyrirtæki sem héldu úti markaðsstarfsemi á netvöngum áttu það sameiginlegt að hafa 

nálgast markaðinn á svipaðan hátt. Skipta mátti aðgerðum í tvo þætti: staðlað efni fyrir 

alþjóðamarkað (heildar markaðsstefna) og aðlagað efni fyrir valda markaði. Aðlögun á 

markaðsefni hafði aðeins farið fram í gegnum samstarfsaðila (nema CCP), eða eftir ásættanlegri 

svörun og þróun á staðlaðri herferð.  

... ok prófum eitthvað stærra og í næsta mánuði þá prófum við eitthvað ennþá stærra 

og ennþá stærra. Þangað til að þetta vex þannig, að við sjáum að það er gott potential 

í því að fara all in á markaðinn (Arnar Gísli Hinriksson, 2017). 

Aðferðafræðin á bak við markhópagreiningu á staðlaðri alþjóðlegri markaðsherferð er sú sama 

og í hefðbundnu markaðsstarfi fyrirtækja, sem starfa á innanlandsmarkaði. Fyrstu skref eru 

ávallt að skilgreina einhvern markhóp, átta sig á því hvað er verið að selja og hverjir eru 

móttækilegir fyrir vörunni og hverjir eru það ekki. Aðferðafræðin er því keimlík hvort sem þú 

ert með stafræna eða efnislega vöru. Það sem skiptir þá helst máli er að átta sig á því á hvaða 

netvöngum markhópurinn er sem ná skal til. Ekki eru allir á Facebook og ekki eru allir á 

Instagram. 

Hvar er hann að sækja upplýsingar? Ef það eru stafrænir miðlar, OK! Þá þarftu að 

spyrja hvar?… hvers konar miðla sækir þetta fólk upplýsingar á og hvernig það á 

samskipti (Daði Guðjónsson, 2017). 

Það þarf því að skilgreina á hvaða samfélagsmiðlum fyrirtæki ætlar að starfa, út frá 

markhópagreiningu. Einhver fyrirtæki höfðu leitað aðstoðar og upplýsinga til sérfræðinga í 

markaðsmálum og í kjölfarið ráðist í sínar eigin rannsóknir á neytendahegðun og nýtt þær 

upplýsingar sem hægt var að fá frá greiningartækjum netvanga. Það skiptir miklu máli að skilja 

markaðina og þann markhóp sem á að ná til. Það er einnig mikilvægt að skilja og kunna vel á 

þá netvanga þar sem markhópurinn er og hverjar þarfir fyrirtækisins og viðskiptavinar eru. 

Við byrjum á því að hugsa hverjar þarfir okkar eru. Ekki alltaf sem fyrirtæki gera það, 

þau yfirleitt hugsa, hverjir hafa áhuga á minni vöru og hvernig get ég aðlagast þeim 

betur svo þau kaupi meira (Daði Guðjónsson, 2017). 
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Hefðbundnar markaðsaðgerðir og staðsetning vörumerkis 

Öll fyrirtæki rannsóknarinnar höfðu á einhverjum tímapunkti beitt hefðbundnum 

markaðsaðgerðum á erlendum mörkuðum, þó mismikið. Þróunin var samt sú að hefðbundnar 

markaðsaðgerðir eru á miklu undanhaldi. Íslandsstofa beitti að einhverju leyti hefðbundnum 

markaðsleiðum fyrstu árin, blaðaauglýsingum og fleira. Í dag (2017) var herferðin alfarið í 

gegnum netvanga og skýrðist það helst á dekkun, aðgengi að markhópi og kostnaði.  

... Við getum ekki farið hefðbundnar leiðir eins og að ýta skilaboðum frá okkur eða 

fara og kaupa birtingar og pláss. Í rauninni þá aðferð að troða okkar skilaboðum inn á 

markaðinn. Við þurfum einhvern veginn, þannig að fólk tali um verkefnið, og þarna, 

sýna því áhuga og dreifi því lengra (e viral). (Daði Guðjónsson, 2017). 

Helstu vísbendingar um að hefðbundnar markaðsaðgerðir séu á undanhaldi er því kostnaður við 

slíkar aðgerðir og svörun við þeim. Þetta mátti greina hjá fleiri fyrirtækjum sem höfðu reynt 

hefðbundnar leiðir. 

Öll svona mass marketing, sjónvarpsauglýsingar og billboards eitthvað svoleiðis, 

sérstaklega á mörkuðunum sem við viljum vera á eins og í Bandaríkjunum og 

Norðurlöndunum, er mögulega of stór biti til að kyngja (Þórhallur Ágústsson, 2017). 

CCP hafði prófað alla helstu miðla og aðferðir í markaðsstarfi sínu að undanskildu sjónvarpi. 

Þar hafði fókusinn alfarið verið settur á stafræna markaðssetningu, „öll okkar markaðssetning 

fer bara fram á Internetinu í dag, við erum búnir að skrúfa fyrir allt annað“ (Arnar Gísli 

Hinriksson, 2017). Hið sama mátti segja um minni fyrirtækin. Fjármagn til þess að halda úti 

herferðum í gegnum hefðbundna ljósvaka- og prentmiðla var hreinlega of mikið og skilaði ekki 

þeim mælanlega árangri sem vænst var.  

... við erum allavegana rosalega lítið að nýta okkur hefðbundna miðla. Við kaupum 

ekki sjónvarpsauglýsingar eða blaðaauglýsingar í dagblöðum og svoleiðis... við erum 

ennþá tiltölulega lítið fyrirtæki og erum ekki með svakalega mikið fjármagn... ef 

maður skellir upp auglýsingu úti á götu þá veistu ekki beint hverjir sjá hana og af 

hverju þeir og hvort þeir versla og við höfum ekki mikið fjármagn (Karítas 

Diðriksdóttir, 2017). 

Þó svo að fyrirtækin haldi ekki úti markvissu markaðsstarfi með hefðbundnum 

markaðsaðgerðum á erlendum mörkuðum er ekki þar með sagt að fyrirtækin noti það ekkert. 

Fyrirtækin höfðu flest nýtt sér „vel valin tímarit“ til þess eins að staðsetja (e. positioning) 

vörumerkið og fyrirtækið. Samkeppni er mikil á öllum þeim mörkuðum sem skoðaðir hafa verið 
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og mikilvægt fyrir fyrirtækin að halda góðri ímynd vörumerkisins og háum gæðastaðli í huga 

neytenda. 

Ég kaupi reyndar auglýsingar í mjög vel völdum blöðum. Það er þá meira upp á 

branding(ið) að gera, við erum bæði í B2B og B2C...  það gerir okkur að svona 

brand(i), sem setur okkur við hliðina á öðrum sem við viljum vera við hliðina á og það 

er ákveðinn svona gæðastimpill að vera þar (Karítas Diðriksdóttir, 2017). 

Eitt fyrirtæki skar sig úr hvað hefðbundnar markaðsaðferðir varðaði. Iceland Travel heldur úti 

staðlaðri markaðsstarfsemi í gegnum netvanga en jafnframt gefur fyrirtækið út töluvert mikið 

af efni á prenti. Prentað efni er þýtt yfir á hin ýmsu tungumál eftir mörkuðum. Þetta má helst 

skýra út frá þeirri starfsemi sem umboðsmenn Iceland Travel sinna. Mikið er um beina sölu 

umboðsmanna til neytenda og nýta umboðsmenn prentað efni í sölu- og kynningarstarfi.  

Vistkerfi 

Þeir aðilar sem rætt var við voru allir starfandi á alþjóðamörkuðum, ýmist við sölu eða 

markaðssetningu. Þegar hugtakið vistkerfi var rætt mátti greina að þekking viðmælenda var 

mikið til komin vegna reynslu með því að starfa með vörumerki á erlendum mörkuðum í 

gegnum netvanga. Því lýstu þau hugtakinu og hvernig það hafði virkað fyrir þau með dæmum. 

Magnús Magnússon starfar hjá Íslensku Auglýsingastofunni og vinnur með mörgum 

fyrirtækjum og mörgum vörumerkjum. Magnús lýsir því hvernig vistkerfi netvanga og 

starfsemi þeirra virkar í nokkrum orðum;  

Fyrir allar helstu herferðir á netinu þá teiknum við ákveðið ecosystem svo að við förum 

í rauninni í gegnum ferli, hvar við náum til kúnnans og hvað við viljum að kúnninn 

geri. Svo reynum við að taka saman eftir á, hvort að það ecosystem hafi gengið upp og 

hvort að viðskiptavinur hafi farið... við teiknum upp alla snertifleti fyrirtækis við 

kúnnann (Magnús Magnússon, 2017). 

Hérna lýsti Magnús því hvernig hinir ýmsu netvangar vinna saman þar sem fyrirtæki og 

markhópur eiga í innri samskiptum milli netvanga. Annað skýrt dæmi um það, hvernig 

netvangur getur virkað sem sjálfstætt vistkerfi fyrir heilu atvinnugreinarnar, er Instagram. Þau 

fyrirtæki sem störfuðu við framleiðslu á fatnaði lýstu vistkerfinu, sem Instagram er, fyrir 

iðnaðinn svona; 

... eins og Instagram er að þróast í, það er eins konar tímarit nútímans, fólk fer þarna 

inn til að skoða innblástur, skoða vörur og skoða lífsstílsvörur o.fl. og þarna viljum 

við vera (Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017). 
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Hið sama gilti um barnafataiðnaðinn en Karítas lýsti tískubransanum í heild sinni og hvaða 

áhrif Instagram hefur haft á iðnaðinn. 

Það er mjög mikið af merkjum sem hafa orðið mjög stór út af Instagram. Instagram er 

svona sterkasta platform(ið) fyrir tískubransann. Allt í einu er maður með aðgengi að 

svo rosalega stórum hópi af fólki sem hefur svipað áhugasvið eða finnst sömu hlutir 

fallegir eða kann að meta vissa hönnun, það er miklu auðveldara að finna þessa hópa 

(Karítas Diðriksdóttir, 2017). 

Netvangar eins og Instagram virka því eins og vistkerfi þar sem heilu iðngreinarnar þrífast. 

Netvangar hafa mismunandi eiginleika og virkni og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að átta sig á 

því hvernig vistkerfi henti best þeirra vöru og starfsemi. Instagram hentar ekki öllum greinum 

eða fyrirtækjum og því þarf að velja vel hvaða netvangar eru notaðir og hvernig. 

5.1.3.1 Helstu þættir úr markaðshegðun og nálgun 

• Markhópagreining og önnur markaðsgreining reyndist mikilvæg. 

• Markaðsstarf á netvöngum var þróunarvinna, auðvelt var að þróa sig áfram og átta sig 

á því hvað virkaði og hvað ekki og það jók hraða alþjóðavæðingar. 

• Stöðlun á netvöngum gaf betri mynd af því sem fyrirtæki stóð fyrir. 

• Stafræn markaðssetning kostaði umtalsvert minna en önnur markaðssetning og var 

markvissari. 

• Einstaka sérhæfðar aðgerðir styrktu vörumerkið og staðfærslu þess. 

• Netvangur og vistkerfi buðu upp á betri svörun og aðgengi að markhópi en annars var.  

• Markaðsaðgerðir voru markvissari í gegnum vistkerfi væri það gert rétt. 

• Netvangar leystu ekki markaðsgreiningu af hólmi. 

5.1.4  Hvað ber að varast (e. don’ts) 

Mikilvægt er að skilningur á virkni og starfsemi netvanga sé til staðar en netvanga ber að varast 

ef skilningurinn er ekki fyrir hendi. Netvangar geta virkað eins og tvíeggja sverð. Þeir geta 

virkað mjög vel þegar þeim er beitt rétt og kostað blóð sé þeim beitt rangt. Öxulkóðun leiddi í 

ljós að nokkuð gott samræmi er milli tilvika í því sem beri helst að varast.  

Fyrsta stóra atriðið sem ber að varast er að rugla ekki netvöngum og samfélagsmiðlum saman. 

Samfélagsmiðlar eru ein tegund af netvöngum og þeir hafa ákveðin einkenni og ákveðna virkni 

á meðan netvangar eins og Ebay, Amazon og Aliexpress eru allt sölunetvangar og hafa allt 

annan tilgang, eiginleika og virkni. 

Fólk bregst ekki þannig við skilaboðum á samskiptamiðlum. Þú þarft einhvern veginn 

að eiga samskipti um hver þín vara er og hvað þú stendur fyrir. Það er mikið um slík 
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mistök sem sjást hjá ýmsum aðilum. Þeir ætla að koma og selja allt sitt á 

samfélagsmiðlum, það er ekki alveg þannig (Daði Guðjónsson, 2010).  

Beiting, val á netvöngum og markaðssyllu 

Það þarf því að átta sig vel á því hvernig hver og einn netvangur virkar. Samfélagsmiðlar eru 

eins ólíkir og þeir eru margir og virka því á mismunandi hátt. Það er mikilvægt að læra vel á 

einn netvang áður en farið er á annan. Það er ekki nauðsynlegt að byrja á öllum í einu. Velja 

þarf þann miðil þar sem markhópurinn er og netvangur hæfir fyrirtækinu og vörumerkinu. 

Samfélagsmiðlar eru eins og segir, „miðill fyrir samfélagið“. Slíkir miðlar henta betur til þess 

að miðla upplýsingum um vörur og fyrirtæki en síður til þess að selja, nema þá helst einstaka 

tilboð. 

Sérstaklega ef þú ert á samfélagsmiðlum. Fólk og fyrirtæki áttar sig ekki á því að það 

er ekki platform(ur) til að selja sig á... Það er platform(ur) til að eiga samskipti við 

viðskiptavini þína á, þú ert ekki að vera söludrifinn þar nema kannski eitt og eitt tilboð 

(Daði Guðjónsson, 2017). 

Öxulkóðun leiddi einnig í ljós að það er alls ekki auðvelt að starfa á mörgum netvöngum og 

halda úti heildarmarkaðssetningu á erlendum mörkuðum. Það er kostnaðarsamt að fara inn á 

nýjan netvang og það kostar mikla vinnu að læra á hann. Það er því mikilvægt, sem fyrstu skref, 

að velja vel og hafa skýra stefnu. 

Helsta taboo(ið) er að reyna vera allstaðar, það eru fyrstu mistökin sem fyrirtæki gera, 

að þau verða að setja upp Facebook síðu eða Linked in síðu, það kostar mikinn tíma 

og peninga að vera á hverju platform(i) (Daði Guðjónsson, 2017). 

Það er sömuleiðis varasamt að hugsa um heiminn sem eitt markaðssvæði. CCP er born global 

fyrirtæki með stafræna vöru og gat tæknilega séð herjað á alla markaði í einu með stöðluðum 

aðgerðum en einbeitti sér að ákveðnum skilgreindum mörkuðum og markaðssvæðum. CCP 

beið eftir svörun frá stöðluðum markaðsaðgerðum og svaraði síðan.  

Ég mundi segja að algengustu mistökin er að fólk er að taka of stóra bita til að byrja 

með. Það lítur á heiminn sem eitt markaðssvæði og við myndum þá segja að þessi 

tungumálahindrun er þá sem sagt stór factor og í rauninni á að laga vöru og þjónustuna 

að cultur (Andri Már Kristinsson 2017). 

Þegar kemur að sölu mátti greina sameiginlegan þátt fyrir þau fyrirtæki sem héldu úti staðlaðri 

markaðsstefnu í gegnum netvanga. Samfélagsmiðlar voru fyrst og fremst nýttir til þess að 

upplýsa, fræða og kynna. Efni og framsetning miðaði að því að beina viðskiptavinum á 
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söludrifnari netvang. Í öllum tilfellum nema Nóa Síríus og Íslandsstofu voru það heimasíður 

fyrirtækjanna en þar var staðsett hin eiginlega vefverslun. Heimasíðurnar voru stoðkerfi 

markaðssetningarinnar og þar voru ítarlegri upplýsingar um fyrirtækið, vöruna og 

endursöluaðila. Þar gátu viðskiptavinir einnig fengið upplýsingar um það hvar hægt væri að 

nálgast vöruna og hvar næsti endursöluaðili væri. Þetta átti þá líka við um Nóa Síríus.  

Tími og efnissköpun 

Mikill hraði er í innra og ytra umhverfi hins stafræna heims. Nýir straumar og stefnur birtast á 

hverjum degi á netvöngum og þá sérstaklega samfélagsmiðlum. Það þarf því stöðugt að vera að 

fylgjast með. Að öðrum kosti er hætta á því að fyrirtæki „úreldist“ og sitji eftir. Það eru margir 

valmöguleikar í boði og áherslurnar þurfa að vera réttar. Samfélagsmiðlar eru mjög efnisfrekir. 

Ef fyrirtæki ætlar að ná árangri með miðlum eins og Instagram, Pinterest eða Facebook þarf að 

huga mjög vel að efnissköpuninni. Viðskiptavinir eru kröfuharðir og vænta uppfærslu á nýju 

efni með mjög reglulegu millibili. Þau fyrirtæki, sem voru hvað duglegust í efnissköpun, 

fréttum og annarri framleiðslu fyrir þessa miðla, höfðu náð hvað bestum árangri.  

Vörumerkið og heildarstefna 

Netvangar hafa þann eiginleika að sýna bæði það sem er gott og það sem er slæmt. Því þarf að 

vanda vel til verka. Stærsta og erfiðasta vinnan á erlendum mörkuðum er að byggja upp 

vörumerkið. Því þarf að taka mið af því að allt sem sett er fram, sé í samræmi við þá ímynd sem 

fyrirtæki vill að viðskiptavinur hafi af fyrirtækinu og vörum þess.  

Maður þarf að passa brand(ið) og hvernig maður represent(ar) brand(ið) að það sé 

consistent. Ég held að þegar fólk er inconsistent þá missir maður svolítið áhugann, 

þegar kemur eitthvað, sem sagt eins og Instagram til dæmis þá skipta gæði á myndum 

miklu máli. (Karítas Diðriksdóttir, 2017). 

 Helstu þættir sem ber að varast  

• Ekki vera á öllum stöðum í einu, ekki byrja of stórt. 

• Það er tíma- og kostnaðarsamt að vera á mörgum netvöngum. 

• Samfélagsmiðlar kynna, sýna og miðla upplýsingum en eru síður söludrifnir, þeir hvetja 

til sölu og beina umferð inn á stoðmiðla sem henta betur til sölu. 

• Efnissköpun þarf að vera virk og í samræmi við staðfærslu vörumerkis og fyrirtækis. 

• Fyrirtæki þarf að vera stöðugt/stabílt í öllum aðgerðum. 

• Tungumál eru stór þröskuldur. 



 

103 

 

5.1.5 Kostir og eignleikar netvanga (e. do‘s) 

Eftir að hafa farið yfir þá þætti sem snúa að innri og ytri starfsemi fyrirtækja, sem og þá þætti 

sem ber að varast þegar kemur að því að beita netvöngum á erlendum mörkuðum, má fara að 

gera sér mynd af því hvernig netvangar hafa nýst fyrirtækjum á erlendum mörkuðum. 

Netvangar gerðu það að verkum að fyrirtækin gátu nú stjórnað sjálf sinni markaðsherferð á 

erlendum mörkuðum, hvort sem var stöðluðum eða aðlöguðum. Aðeins CCP hafði þó ráðist í 

að fara í markvissa aðlögun eftir mörkuðum. Aðrir unnu náið með samstarfsaðilum. „Við erum 

komin með okkar eigin miðil í hendurnar til þess að miðla efni, við höfum gott control á 

vörunni“ (Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017). Allt markaðsefni sem sett var fram á B2C markaði 

nýttist á B2B markaði og virkaði sem yfirliggjandi markaðsherferð sem umboðsmenn á hinum 

ýmsu mörkuðum gátu svo nýtt sér og vísað í. Þær tölur sem fengust úr verkfærum/netvöngum 

eins og Google Analytics og Facebook Analytics voru öruggar og bárust jafnóðum.  

Því tölurnar sem þú hefur í Analytical og öllum þessum tækjum þær ljúga ekkert að 

þér, þú sérð bara svart á hvítu hvað er að virka og hvað er ekki að virka og maður þarf 

bara að prófa sig áfram og viðurkenna að þetta var ekki að virka, gerum breytingar og 

finna leið sem er að virka (Fannar Páll Aðalsteinsson, 2017). 

Netvangar minnka fjarlægð við erlenda markaði (e. liability of foreigness). Með greiningu og 

gangaöflun þykir sýnt að hægt er að ná langt með stöðluðum aðferðum. Til að ná meiri árangri 

er svo hægt að ráðast í frekari aðlögun eftir vel skilgreindum markhópi og markaðssvæðum.  

Fyrir fyrirtæki eins og CCP og Íslandsstofu, sem settu allt sitt fram á stafrænan hátt, skiptu 

netvangar mjög miklu máli. Án þeirra væri markaðsstarf þeirra nær ógerlegt sökum kostnaðar 

og tíma sem þessi fyrirtæki höfðu ekki. Tími og peningar voru í þessu tilfelli lykilatriði. 

Háþróað fyrirtæki eins og CCP var sífellt í kappi við tímann þar sem vörur fyrirtækisins voru 

þess eðlis að geta breyst á skömmum tíma. Því hafði CCP þróað aðferð til að ná þangað sem 

það vildi þegar þörf var á. 

Að fara inn á framandi markað með mína vöru og þjónustu. Ég get skrifað texta, 

fjölfaldað vefsíðuna mína, sent hana á þýðingarstofu og verið búinn að þýða í rauninni 

vefinn minn og auglýsingar og annað á innan við 24 tímum og verið þannig lagað 

kominn með vöruna á markað 24 tímum síðar… Absolutely Internetið, má horfa á það 

sem eitt platform, core(ið), og svo eru minni platform tengd Internetinu en í rauninni 

eru þessir social platform(ar) að leyfa okkur að gera þetta. (Arnar Gísli Hinriksson, 

2017). 
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Innri netvangar höfðu gert það að verkum að innri samskipti og upplýsingaflæði höfðu breyst. 

Án innri netvanga hefði starfsemi Iceland Travel að öllum líkindum verið töluvert mikið 

flóknari. Fyrirtækið var í heild sinni á hverjum degi að færast nær því að verða rafrænt og að 

starfa að mestu leyti á einhvers konar netvöngum. Innri netvangar auðvelduðu einnig samstarf 

fyrirtækja við umboðsaðila á B2B mörkuðum. 

Iceland Travel var því að einhverju leyti að svara þeirri þróun sem hafði átt sér stað. Það 

auðveldaði því öll samskipti við viðskiptavininn, sem og að nálgast hann. Kínamarkaður var 

bara eitt dæmi um það hvernig netvangar voru að auka umsvif í einni starfsgrein og voru 

viðskiptin því að færast frá B2B mörkuðum yfir á B2C. 

 Um 3000% eitthvað aukning í að Kínverjar eru að bóka ferðina beint í mobile, bara 

símanum sínum, ekki í gegnum ferðaþjónustuaðila, ekki tölvu heldur bara í 

farsímanum sínum og klára bara viðskiptin þar (Daði Guðjónsson, 2017). 

Netvangar eru svo aftur á móti vannýttir á B2B markaði og þá sérstaklega hjá íslenskum 

fyrirtækjum. Fyrirtæki sem stunda útflutning og starfa á B2B markaði geta stutt við og tekið 

meiri stjórn á vörunni með því að beita staðlaðri markaðssetningu á netvöngum. Þar skiptir þó 

sköpum að hafa góða markhópagreiningu sem og að setja fram réttar, hnitmiðaðar upplýsingar 

á réttum tíma. Netvangar draga úr sálrænni fjarlægð og koma fyrirtækjum nær neytendum. 

Netvangar og þá sérstaklega samfélagsmiðlar nýta þá eiginleika sem kerfisáhrif (e. network 

effect) hafa. Dreifing á efni innan samfélagsmiðla er hröð og þá sérstaklega ef efnissköpunin er 

góð. Kostnaður er sömuleiðis einnig töluvert lægri en á prent- og ljósvakamiðlum.  

Maður finnur það alveg að fyrirtæki eru að færa sig yfir í online miðlana og maður sér 

það hjá fyrirtækjum sem leggja áherslu á erlenda markaði, þar er hlutfallið orðið mun 

hærra en hjá fyrirtækjum sem eru á innlendum markaði (Magnús Magnússon, 2017). 

5.1.5.1 Samantekt kostir og eiginleikar 

• Netfyrirtæki nýttu betur kerfisáhrif og fyrirtæki gætu nýtt þann eiginleika. 

• Netvangar hjálpuðu mikið til en leystu ekki af mannleg samskipti á B2B markaði. 

• Fyrirtæki á B2B ættu að haga sér eins og þau væru á B2C markaði, hugsa hnattrænt. 

• Fyrirtæki á B2B mörkuðum ættu að staðla markaðsefni sitt og nálgast markaði eins og 

þeir væru á B2C markaði. Það hefði aukið vörumerkjavitund og stutt við aðgerðir 

milliliða á innlendum markaði. 

• Netvangar gátu stuðlað að hraðari alþjóðavæðingu og betri árangri sem stuðningstæki í 

markaðsmálum á B2B mörkuðum. 

• Mikilvægt að efnissköpun kæmi innanfrá, frá kjarna fyrirtækisins. 
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5.1.6  Farmtíðarsýn 

Þegar unnið er með tækni er mikilvægt að horfa til framtíðar. Allir viðmælendur voru sammála 

um að miklar breytingar væru í vændum og höfðu allir gert ákveðnar ráðstafanir til að bregðast 

við. Sú tæknibylting, sem flestir sáu fyrir sér koma á næstu misserum, er gervigreind (e. 

artificial intelligence). Sú tækni muni bætast við netvanga og gera netvöngum það kleift að 

þróast enn frekar. Netvangurinn Amazon er nú að þróa og hanna tækni sem getur breytt 

verslunarstarfi til framtíðar. Þar spila saman gervigreind og Amazon netvangurinn sjálfur sem 

sölunetvangur. 

Þessi tæki sem við erum að tala við og þessi tæki sem eru að panta vörur fyrir okkur, 

þannig að þú veist Amazon og þessi tæki, þú talar við og biður um einhverjar vörur, 

það er bara sent beint til þín. Amazon er að breyta verslunarumhverfinu, þeir eru 

komnir (Magnús Magnússon, 2017). 

Allir þeir nýju netvangar sem hafa vaxið hvað hraðast síðustu ár eiga það sameiginlegt að leysa 

einn vanda fyrir notendur, sem er að stytta tíma. Netvangar eins og Amazon, Uber, Airbnb og 

fleiri hafa allir þann eiginleika að koma viðskiptavini í betra samband við sölu- eða 

þjónustuaðila og spara þannig mikinn tíma fyrir báða aðila. Þróunin er hröð og fyrirtæki þurfa 

því að vera vel með á nótunum. Nú þegar búið er að greina að hefðbundnir ljósvaka- og 

prentmiðlar eru á undanhaldi í erlendu markaðsstarfi og stafræn markaðssetning í gegnum 

netvanga hefur aukist til muna, er óhjákvæmilegt fyrir fyrirtæki að marka sér stefnu í átt að 

stafrænum lausnum. 

Þannig s.s. í kjölfar af því að við sem notendur og kaupendur erum að breytast og erum 

að tileinka okkur þessa tækni þá þurfa fyrirtækin að bregðast við og laga sína vöru og 

þjónustu að þessari tækni, þetta er í rauninni ekki spurning hvort þeir þurfi að gera það, 

heldur hvenær (Andri Már Kristinsson 2017). 

Nú þegar búið er að greina markaðsstarf, með og í gegnum netvanga, sem þróunarstarf má segja 

að fyrirtæki séu því í sífelldri þróun og eru að prófa alla þá möguleika sem í boði eru inn á þeim 

netvöngum, sem þau hafa kosið sér að vera á. Það eru því allir vel í stakk búnir að takast á við 

þær breytingar sem munu koma. 
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5.2 Svör við rannsóknarmarkmiðum 

Í upphafi var lagt af stað með rannsóknarspurningu og rannsóknarmarkmið að leiðarljósi. Það 

er því vert að gefa þeim skil og draga saman þau svör sem fengust. Rannsóknarmarkmiðin voru 

eftirfarandi: 

 

1. Rannsaka skal með tilviksrannsókn (e. case study) og viðtölum við sérfræðinga sem 

starfa á erlendum mörkuðum, hvað sé vænlegt til árangurs og hvað ekki þegar starfað 

er á og með netvanga á erlendum mörkuðum.  

Í stuttu máli þá hefur það reynst vel að halda úti staðlaðri markaðsstefnu með vel 

skilgreindum markhópi. Fyrirtæki þurfa að vera með skýra markaðsstaðfærslu (e. 

positioning) og hafa skýra sýn á það fyrir hvað þau og vörumerki þeirra standa. Velja 

þarf vel þá netvanga sem starfa skal á, þar sem samfélagsmiðlar eru nýttir til að kynna 

og sýna vörur og þjónustu. Þeim er því ætlað að beina neytendum inn á söludrifnari 

miðla sem oft eru heimasíður fyrirtækja eða aðrir netvangar/milliliðir. 

2. Rannsaka áhrif og vægi netvanga í erlendu markaðsstarfi og hvort netvangar dragi úr 

sálrænni fjarlægð við markaði.  

Áhrif netvanga eru mikil á markaðsstarf fyrirtækja. Netvangar auðvelda fyrirtækjum 

að nálgast markhóp sinn sem og að þjónusta hann. Vægi netvanga er að aukast í 

markaðsstarfi á erlendum mörkuðum. Einhver fyrirtæki starfa alfarið í gegnum 

netvanga og önnur eru að draga úr hefðbundnum markaðsaðgerðum. Staðlaðar 

markaðsaðgerðir vinna gegn sálrænni fjarlægð en eyða henni þó ekki. Til að ná betur 

inn á skilgreinda markaði þarf að vinna vel með umboðsmönnum og samstarfsaðilum 

á hverjum markaði fyrir sig. 

3. Rannsaka hvort netvangar hafi áhrif á alþjóðavæðingarferli lítilla og meðalstórra 

íslenskra fyrirtækja. 

Netvangar hafa áhrif á alþjóðavæðingarferli lítilla og meðalstórra íslenskra fyrirtækja 

að því leyti að þeir auðvelda og flýta fyrir alþjóðavæðingarferlinu. Fyrirtæki hafa meiri 

stjórn á öllum sínum aðgerðum og læra mun hraðar á erlenda markaði en áður. 

Netvangar gefa fyrirtækjum mun gagnvirkari upplýsingar um markaðinn og eru 

fyrirtæki ekki lengur eins háð samstarfsaðilum og milliliðum. 
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4. Rannsaka hvernig netvangar hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og hvort eðlislægur 

munur sé á því hvort fyrirtæki starfi á B2B eða B2C markaði. 

Fyrirtæki á B2C markaði geta haldið úti eigin markaðsstefnu og aðlagað sig að völdum 

mörkuðum sem sýna mikla svörun. Þau geta einnig starfað á B2C markaði í gegnum 

netvanga og haldið úti staðlaðri markaðsstefnu. Fyrirtæki sem starfa að mestu leyti á 

B2B mörkuðum og litlum hluta á B2C mörkuðum geta farið sömu leið og haldið úti 

staðlaðri markaðsstefnu eins og ef þau væru að starfa eingöngu á B2C markaði. 

Fyrirtæki á B2B mörkuðum eru þó alltaf háð samstarfsaðilum sínum að einhverju leyti. 

5. Setja fram leiðarvísi að því hvernig sé árangursríkast að starfa og beita 

markaðssetningu á netvöngum á erlendum mörkuðum.  

Því verður gerð skil í kafla 6.2. 

 

5.2.1 Samantekt og svör við rannsóknarspurningu 

Rannsóknarspurningin sem lögð er fram er eftirfarandi: 

Að hvaða leyti hafa netvangar áhrif á hraða alþjóðavæðingarferlis lítilla og 

meðalstórra íslenskra fyrirtækja og hverjar eru helstu áskoranir og lykilþættir í 

notkun á netvöngum?  

 

Hvað einkennir fyrirtæki sem nýtir sér netvanga í markaðsstarfi og er munur á því 

hvernig beita skuli netvöngum eftir því hvort fyrirtæki starfi í gegnum umboðs- og 

heildsölumarkað (B2B) eða selji beint á neytendamarkaði (B2C)? 

Mikilvægt er að setja niðurstöður í stutt svar svo það megi svara 

rannsóknarspurningunni. Netvangar geta flýtt fyrir alþjóðavæðingarferli lítilla og 

meðalstórra íslenskra fyrirtækja með meiri nálægð við markaðinn, betra aðgengi og 

með nánari samskiptum við skilgreinda markhópa. Varast skal að líta á heiminn sem 

eitt markaðssvæði og varast skal að byrja á öllum netvöngum í einu. Fyrirtæki á B2B 

markaði ættu að haga markaðsstarfsemi sinni eins og ef þau væru á B2C markaði. 

Þannig næst betri stjórn á vörunni og betri staðfærsla (e. positioning) á erlendum 

mörkuðum. Stöðluð markaðsstefna nýtist svo sem stoðgrind fyrir samstarfsaðila. 
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6 Umræður og hagnýtar tillögur 

Áhugaverður þáttur sem kom upp í rannsókninni en var ekki rannsakaður sérstaklega er sá, að 

vegna hnattvæðingarinnar getur fyrirtæki úthýst framleiðslu sinni og dreifingarþáttum erlendis 

allt frá upphafi. Í tilviki iglo+indi hefur framleiðsla og dreifing aldrei farið fram í heimalandi. 

Þegar kemur að þessum þáttum er heimaland á sama stað og erlendir markaðir, þ.e.a.s. háð 

kostnaði sem fellur til vegna flutnings, tolla og annarra gjalda. Fyrirtækið er því allt frá byrjun 

staðsett á erlendum markaði. Einhverjar skilgreiningar gætu flokkað iglo+indi sem born global 

fyrirtæki og einhverjar eftir Uppsala líkaninu. 

Það er óhætt að segja að aðeins eitt tilvik greinist samkvæmt hinu hefðbundna Uppsala líkani. 

Nói Síríus starfar nánast eingöngu á B2B mörkuðum og hefur ferlið verið nokkuð hægt miðað 

við önnur tilvik rannsóknarinnar. Nói Síríus vinnur markvisst og vel með umboðsmönnum 

erlendis og treystir á þekkingu þeirra. Nói Síríus er einnig eina fyrirtækið af þeim sem 

skilgreinist með efnislega vöru með framleiðslu sína á Íslandi og hefur fjarlægð þá mikið að 

segja. Það er þó ekkert því til fyrirstöðu að Nói Síríus auki stafræna markaðssetningu í gegnum 

netvanga á erlendum mörkuðum og nái betri stjórn á vörum sínum sem og að setja vörumerki 

sín á þann stall sem fyrirtækið vill hafa þau. 

CCP er samkvæmt öllum skilgreiningum born global fyrirtæki og setur fyrirtækið sálræna 

fjarlægð ekki fyrir sig. CCP hefur fullkomna stjórn á sínum aðgerðum og er engum háð.  

66° Norður er að mörgu leyti svipað og iglo+indi. 66° Norður er þó miklu eldra fyrirtæki. Það 

má greina alþjóðavæðingarferli fyrirtækisins eftir Uppsala líkaninu þar sem það fer á erlenda 

markaði og flytur svo framleiðsluna erlendis og rekur hana að fullu. Hins vegar er hinn eiginlegi 

vöxtur mun líkari því sem Johanson og Vahlne (2009) setja fram í endurskoðuðu Uppsala líkani. 

Þar sem tengslastaðsetning dregur fram raunstöðu fyrirtækisins sem er drifið áfram af heildar 

getu og eiginleikum þeirra tengsla sem fyrirtæki hefur (Johanson & Vahlne, 2009). 66° Norður 

er í mjög góðu samstarfi víða og hefur mikla stjórn á sínum vörum í gegnum netvanga og er 

með skýra stefnu.  

Það má líka tengja iglo+indi og 66° Norður við viðskiptakostnaðargreiningu (e. transactional 

cost analysis) þar sem bæði fyrirtæki staðsetja framleiðslu sína erlendis. Í báðum tilfellum er 

það fyrst og fremst til að lágmarka kostnað þar sem framleiðsla hefur þótt of kostnaðarsöm á 

Íslandi. 
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Iceland Travel er að mörgu leyti flóknasta fyrirtækið að staðsetja. Fyrirtækið er blanda (e. 

hybrid) af þjónustu- og iðnfyrirtæki. Í þessari rannsókn fengust ekki nægilega góðar 

upplýsingar um þau markaðssvæði sem fyrirtækið starfar á. Að mörgu leyti er mjög erfitt að 

leggja fingur á það hvar það starfar og hvar ekki. Fyrirtækið er til að mynda með formlega 

umboðsmenn, óformlega, sjálfstæða og háða út um allan heim. Fyrirtækið er búið að starfa lengi 

og því með umtalsverða starfsemi. Iceland Travel er af þeirri stærðargráðu að umsvif og 

starfsemi þess gefur tilefni til sérstakrar rannsóknar. Íslandsstofa er síðan aftur á móti mun 

einfaldara tilvik þar sem Íslandsstofa selur ekki vöru og starfar í dag aðeins á netvöngum. 

Dreifing Inspired by Iceland er því aðeins háð þeim takmörkunum sem netvangarnir hafa. Að 

öðru leyti má segja að verkefnið Inspired by Iceland hafi mörg einkenni born global þar sem 

því var ætlað að ná til margra erlendra markaða allt frá byrjun. Verkefnið er engu að síður ekki 

skilgreint sem born global þar sem það er ekki fyrirtæki, þótt verkefnið hegði sér sem slíkt.  

6.1 Frekari rannsóknir 

Í rannsóknarferlinu greindist einn þáttur sem ekki hefur verið færður sérstaklega í orð en sá 

þáttur er að mörgu leyti tilefni í rannsókn. Þegar fyrirtæki hefja markaðsstarfsemi á netvöngum 

þá fer af stað ákveðið þróunarferli innan netvangsins. Hver netvangur er vistkerfi og þ.a.l. 

sérstakt markaðssvæði. Þetta er ferli sem ekki er skýrt nægilega vel í þessari rannsókn en skiptir 

máli þegar kemur að því að velja sér netvang til að starfa á. Facebook, Twitter og Instagram 

virka eftir kerfis- og tengslaáhrifum. Allir þessir miðlar gera þá kröfu á notendur að ef það á að 

ná árangri þarf fyrirtæki eða notandi að hafa „fylgjendur“. Þetta er ferli sem þarf að fara í 

gegnum og má lýsa þessu ferli sem þroskaferli innan netvangs. 

6.2 Hagnýtar tillögur fyrir stjórnendur við notkun netvanga á erlendum 

mörkuðum 

Leiðarvísir um notkun netvanga á erlendum mörkuðum er unninn úr þeim gögnum sem fjallað 

er um og voru greind í þessari rannsókn. Framsetning á leiðarvísinum eru stuttar leiðbeiningar 

til þess að gefa einfalda mynd af því hvernig eigi að bera sig að. Vísað er í niðurstöður 

rannsóknarinnar til frekari útskýringa. 

6.2.1 Fyrirtækið, vörumerkið, þroski og ímynd 

Vörumerki, ímynd og staðfærsla (e. positioning) fyrirtækisins eru það mikilvægasta sem 

fyrirtæki á erlendum mörkuðum eiga. Því þarf að hafa góða trú á eigin getu og þeirri vöru eða 

vörumerkjum sem ætlunin er að setja á markað. Leggja þarf vinnu í að átta sig á því fyrir hvað 

vörumerkið stendur og hvernig það á að koma fyrir sjónir á markaði. Þetta er eitt af stærstu 
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verkefnum sem liggja fyrir, sífellt ferli sem aldrei tekur enda. Byggja þarf upp gott vörumerki 

á erlendum mörkuðum og er það einn af grunnþáttum þess að ná árangri. Fyrirtæki með gott og 

traust vörumerki á auðveldara með en önnur fyrirtæki að finna sér áreiðanlega og góða 

samstarfsaðila. Hverjar eru þarfir þínar og þíns fyrirtækis? 

6.2.2 Tengslanet og vistkerfi 

Mikilvægt er að hafa góða ímynd og trausta vöru. Góð framsetning og framkoma á erlendum 

mörkuðum eykur traust á fyrirtæki og vöru. Góð, stöðluð og markviss markaðssetning í gegnum 

netvanga eykur líkurnar á góðu samstarfi og góðum samstarfsaðilum. Þannig eykur fyrirtæki 

tengslanet sitt og festir sig í sessi innan vistkerfisins. 

6.2.3 Hæfni, geta og innri netvangur 

Markaðs- og sölustarf á netvöngum er þróunarvinna. Fyrirtæki þurfa að tileinka sér ákveðna 

áhættusækni og vera tilbúin að takast á við áskoranir og breytingar sem verða á 

markaðsumhverfinu hverju sinni. Stafræn stefna er grunnurinn að stafrænum þroska og 

mikilvægt er að hafa hana eins skýra frá stjórnendum og unnt er. Sé fyrirtæki með mikla 

stafræna getu er það mun líklegra til þess að vera leitt til árangurs af einstaklingi eða hópi innan 

fyrirtækisins. Þar að auki eru starfsmenn í stafrænum fyrirtækjum mjög öruggir með stafræna 

getu stjórnenda sinna. Stafræn þróun þarf að vera leidd áfram af leiðtoga eða teymi. 

Innri netvangar geta hjálpað fyrirtækjum til að starfa á erlendum mörkuðum og halda utan um 

allt ferli og samskipti við viðskiptavini. Innri netvangar og samfélagsmiðlar auka gagnsæi í 

fyrirtækjum og gera vinnu skilvirkari. Til þess að halda úti stafrænni markaðsherferð er 

mikilvægt að fyrirtæki hafi náð ákveðnum stafrænum þroska, getu og þekkingu. Ef þessir þættir 

eru ekki til staðar getur verið hentugra að úthýsa hluta af ferlinu til fagaðila. 

6.2.4 Stöðlun, aðlögun, efnissköpun og stjórn á vöru 

Mikill tími og kostnaður fylgir því að aðlaga markaðsefni að skilgreindum mörkuðum. 

Fyrirtæki sem starfar eingöngu á B2C markaði ætti í fyrstu að beita stöðluðum 

markaðsaðgerðum á netvöngum, greina og bíða eftir svörun frá markaði. Sé svörun nægilega 

mikil til að svara kostnaði ætti að aðlaga markaðsefni að þeim mörkuðum. Fyrirtæki á B2C 

mörkuðum sjá alfarið um sölu- og markaðsstarf sitt á erlendum mörkuðum og því er mikilvægt 

að hafa heilsteyptar aðgerðir sem hámarka árangur og eru í samræmi við vörumerki og 

staðfærslu þess. Fyrirtæki á B2B mörkuðum ættu að staðla markaðsefni sitt og nálgast markaði 

eins og þeir væru á B2C markaði. Það þarf jafnframt að vinna náið með völdum aðilum sem 
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þekkja sinn markað, nýta þeirra tengslanet og miðla. Í slíku samstarfi er hægt að aðlaga 

markaðsefni fyrir skilgreinda markaði.  

Staðlaðar aðgerðir auka vörumerkjavitund og styðja við aðgerðir milliliða og samstarfsaðila. 

Það gefur fyrirtækjum einnig betri stjórn á vörunni á erlendum mörkuðum. Mikilvægt er að 

efnissköpun komi að innan og að fyrirtækið leiði þá vinnu. Netvangar eru efnisfrekir miðlar (þá 

sérstaklega samfélagsmiðlar), því þarf að sýna stöðugleika í efnissköpun og setja ekki fram efni 

sem getur haft skaðleg áhrif á ímynd vörumerkisins eða fyrirtækisins. Allt efni þarf að vera í 

samræmi við ímynd fyrirtækis og vörumerkis á alþjóðlegum markaði.  

6.2.5 Markhópagreining 

Mikilvægt er að vita hver markhópurinn er og hvernig á að ná til hans. Því þarf að leggja góða 

vinnu í markhópagreiningu, því á bak við allar árangursríkar herferðir liggur markviss 

markhópagreining. Aðferðafræðin á bak við markhópagreiningu á staðlaðri alþjóðlegri 

markaðsherferð er sú sama og í hefðbundnu markaðsstarfi fyrirtækja sem starfa á 

innanlandsmarkaði. Fyrstu skref eru ávallt að skilgreina einhvern markhóp, átta sig á því hvað 

er verið að selja og hverjir eru móttækilegir fyrir vörunni og hverjir ekki. Aðferðafræðin er því 

keimlík hvort sem þú ert að vinna með stafræna vöru eða efnislega. Það sem skiptir þá helst 

máli er að átta sig á því á hvaða netvöngum markhópurinn er sem ná skal til. Markviss 

markhópagreining skilar verkefninu hvað mestum árangri og eru skilaboð miðuð að 

skilgreindum markhópi. Sé þessi þekking ekki fyrir hendi eru til mörg fyrirtæki sem taka slíka 

greiningu að sér. Þetta geta verið markaðsstofur, auglýsingastofur og fyrirtæki sem sérhæfa sig 

í stafrænum lausnum.  

6.2.6 Notkun á netvöngum og varasamar aðgerðir 

Beiting á netvöngum þarf að samræmast stefnu og starfsemi fyrirtækisins. Í sumum tilfellum 

eru hefðbundnir ljósvaka- og prentmiðlar leiðandi í markaðsstarfi fyrirtækja. Þá þurfa netvangar 

að styðja vel við það markaðsstarf sem fyrir er á ljósvaka- og prentmiðlum. Slíkir miðlar geta 

verið nauðsynlegir til þess að auka eða halda gæðastimpli á vörumerki. En hið sama gildir um 

hefðbundna miðla, öll notkun á þeim þarf að samræmast ímynd fyrirtækis og vörumerkis. Þegar 

lagt er af stað eru nokkur atriði sem ber að hafa í huga og önnur sem þarf að varast. 

• Ekki líta á heiminn sem eitt markaðssvæði. 

• Ná góðum tökum á þeim netvangi þar sem markhópurinn er, forðast að nota marga í 

einu til að byrja með. 

• Hugsa alltaf um ímynd fyrirtækisins og vörunnar. Ekki setja fram efni sem dregur úr 

trúverðugleika vörunnar. Gæði efnissköpunar skiptir miklu máli. 
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• Efnissköpun þarf að koma innan frá. 

• Gera sér grein fyrir því að markaðsstarf á netvöngum, þá sérstaklega samfélagsmiðlum, 

er tímafrekt starf. 

• Sé þekking ekki til staðar er nauðsynlegt að leita sér aðstoðar frá sérfræðingum í 

stafrænum lausnum eða markaðsmálum. 

• Markaðsstarf á netvöngum er ekki ókeypis þótt það kosti ekkert eða lítið að nota þá. 

6.2.7 Val á netvangi  

Val á netvöngum skal fyrst og fremst miðast af markhópagreiningu. Hvernig er neytandi að 

sækja sér upplýsingar? Hafa skal í huga að netvangar eru vistkerfi og henta því mismunandi 

vistkerfi mismunandi iðnaði og starfsgreinum. Því þarf að átta sig á því hvernig netvangur 

hentar best þeirri starfsgrein sem starfað er í. Er viðskiptavinur samskiptamiðla drifinn eða 

ekki? Hafa skal í huga að samskiptamiðlar eru ekki söludrifnir, fólk bregst ekki þannig við 

skilaboðum á samskiptamiðlum. Samskiptamiðlar eru fyrst og fremst til að upplýsa, fræða og 

kynna. Beina þarf viðskiptum inn á söludrifnari netvanga. Þetta geta verið innri netvangar á 

B2B markaði eða vefsala staðsett á heimasíðu fyrirtækis. Þetta geta sömuleiðis verið netvangar 

sem sinna hlutverki milliliða eins og Amazon eða Ebay.   

Mikilvægt er að vera ekki á öllum netvöngum í einu til að byrja með. Velja þarf vel (út frá 

markhópagreiningu) á hvaða netvangi skal byrja. Þegar færni er náð á einum netvangi er hægt 

að huga að því að fara yfir á annan og svo koll af kolli. Markviss nýting væri að velja tvo ólíka 

netvanga til að starfa á. Sem dæmi að nota Instagram þar sem vara er sýnd og svo Google 

Adword þar sem neytendur geta fundið frekari upplýsingar um vöruna.  

6.3 Víddarlíkan netvanga á erlendum mörkuðum  

Setja má starfsemi fyrirtækja sem nýta netvanga í alþjóðlegu sölu- og markaðsstarfi upp í líkan. 

Líkanið má nefna virknilíkan netvanga. Líkanið byggir á fjórum víddum og hafa netvangar í 

alþjóðlegu markaðsstarfi bein áhrif á allar víddir.  

Efsta víddin er stjórnun. Án góðrar stjórnunar eru fyrirtæki almennt illa sett. Fyrirtæki þurfa að 

hafa skýra stefnu í því hver markmið fyrirtækisins eru. Stafræn starfsemi, þróun, stefna og 

ákvarðanataka er leidd áfram af leiðtoga með góða stafræna þekkingu og getu. Það er því 

mikilvægt að stjórnun sé efsta víddin þar sem stjórnendur taka ákvarðanir um einstaka þætti úr 

öðrum víddum, hvort sem er stefnu eða úthýsingu. Fyrirtæki geta tekið ákvörðun um að úthýsa 

einstaka þáttum annarra vídda en þá á réttum og vel ígrunduðum forsendum, eins og skorti á 

þekkingu og skorti á getu til eigin efnissköpunar.  
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Myndrit 8 - Víddarlíkan netvanga 

Láréttar víddir eru ímynd og hæfni. Ímynd er sú vídd þar sem fyrirtækið staðsetur sig en innan 

ímyndar er tengslanet, vistkerfi og vörumerkið sjálft. Innan ímyndar marka fyrirtæki sér 

sérstöðu og þessi vídd er andlit fyrirtækisins á hinum alþjóðlega stafræna markaði. Hæfni er 

svo víddin sem skilgreinir eiginleika og getu til þess að starfa á netvöngum á alþjóðavísu. Hér 

spila inn í þroski, þekking, þróun og innra starf. Séu þessir þættir ekki jafnir þeirri ímynd sem 

fyrirtækið hefur þarf stjórn, sem er efsta víddin, að taka ákvörðun um hvort úthýsa skuli einstaka 

þáttum. Fyrirtæki þarf að hafa hæfni, getu, þroska, greiningargetu og eiginleika í samræmi við 

ímynd og stefnu fyrirtækisins, að öðrum kosti er ferlið kostnaðarsamara þar sem utanaðkomandi 

aðilar eru fengnir inn í starfið. Áhætta er svo víddin þar sem allar hættur og varasamar aðgerðir 

leynast. Láréttar víddir þurfa að vera meiri/öflugri en vídd áhættu. Áhætta er mat á markaði, 

stefnu og þeim þáttum sem fyrirtæki ættu að forðast, eins og að vera allstaðar, líta á heiminn 

sem eitt markaðssvæði, hafa ómarkvissa framsetningu og efnissköpun. Sé fyrirtæki með góða 

eiginleika í víddunum ímynd, hæfni og stjórn eru færri þættir sem hafa áhrif í vídd áhættu. 
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7 Lokaorð 

Netvangar spila án efa stóran þátt í markaðsstarfi fyrirtækja sem starfa á alþjóðamörkuðum. 

Þróun markaðsmála á alþjóðamörkuðum er sífellt að færast meira og meira í áttina að stafrænum 

lausnum. Þróunin er hröð og því þurfa fyrirtæki og markaðsfólk sífellt að vera að uppfæra 

þekkingu sína á þessum sviðum. Eins og tæknin hefur verið að þróast má búast við stórum 

breytingum innan fárra ára en viðmælendur voru allir sammála um að tæknin muni breytast 

hratt og mikið næstu ár. Því gerir þetta að verkum að allir sitja við sama borð þegar sú tækni 

kemur en þó verða einhverjir betur í stakk búnir til að innleiða og nýta þá tækni. Þangað til að 

það gerist er ómögulegt að segja til um hvað muni gerast eða hvað kemur. Því er sú greining 

sem sett hefur verið fram í þessari rannsókn góður vísir að því hvernig íslensk fyrirtæki sem 

nýta ekki netvanga markvisst í sínu markaðsstarfi, geta nýtt sér þessa tækni. Skoðuð hafa verið 

stór fyrirtæki á íslenskan mælikvarða, sem öll eru þekkt og fyrirferðarmikil á sínu sviði á 

innanlandsmarkaði. Þessi fyrirtæki hafa öll náð fótfestu á erlendum mörkuðum, hvert á sinn 

hátt. 

Miklar þakkir fá þeir einstaklingar sem tóku þátt fyrir hönd síns fyrirtækis og miðluðu 

góðfúslega þekkingu sinni og reynslu svo aðrir geta lært af og notið.
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10 Viðauki  – Staðfestingarbréf 
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10.1 Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

1. Hvað getur þú sagt mér almennt um fyrirtækið / þig og þinn bakgrunn 

a. þróun fyrirtækisins frá stofnun til dagsins í dag,  stærð, umfang, starfsmannafjölda, 

starfsstöðvar og helstu viðskiptavini o.fl. 

 

2. Auðvelda netvangar fyrirtækjum eins og þínu til að ná inn á erlenda markaði fram yfir 

hefðbundnar leiðir í alþjóðamarkaðssetningu, þá hvernig og á hvaða mörkuðum starfið þið ? 

a. Er einhver munur á nálgun við B2Bmarkaði eða B2C markaði 

 

3. Hvernig hefur þú / þitt fyrirtæki beitt netvöngum í sínu / þínu markaðsstarfi- starfi?  

b. Hvernig er þessu háttað hjá þínu fyrirtæki og hvers vegna veljið þið að fara þá leið? 

c. Hversu stór hluti af sölu og markaðsstarfi fyrirtækisins fer í gegnum netvanga ? 

 

4. Hvernig eiga fyrirtæki að velja netveng, eftir hverju þarf að fara ? 

a. Er munur á stafrænum vörum miða við hefðbundna vöru eða þjónustu. 

 

5. Hversu stóran sess telur þú netvanga skipa í markaðsetningu og viðskiptum á erlendum 

mörkuðum almennt? 

a. Geta fyrirtæki / þitt fyrirtæki starfað eingöngu í gegnum netvanga þá hvernig 

 

6. Eru netvangar að breyta ferlinu sem fyrirtæki fara í gegnum þegar þau alþjóðavæðast og fara á 

erlenda markaði? 

 

7. Vistkerfi: - Telur þú netvanga geti að einhverju leiti verið sérstakt einangrað markaðssvæði 

eða vistkerfi sem fyrirtæki geta starfað nær eingöngu á og náð árangri? Þá hvernig ? 

 

8. Hversu flókið eða einfalt telur þú það vera að beita netvöngum í markaðsstarfi á erlendum 

mörkuðum? 

a. Er það flóknara, einfaldara eða jafnvel kostnaðar minna en hefðbundnar sölu- og 

markaðsaðferðir? 

 

9. Hvernig mundir þú lýsa árangursríkri leið til að markaðssetja sig í gegnum netvanga á 

erlendum mörkuðum? 

 

10. Telur þú netvanga henta betur ákveðinni starfsemi eða tegund af fyrirtækjum, þá hvernig og 

hverjum? 

 

11. Hvað mundir þú segja að þurfi að varast við beitingu á netvöngum í erlendu markaðsstarfi ? 

a. Eru einhver mistök sem er algengt að gera í markaðsetningu eða starfsemi á 

netvöngum á erlendum mörkuðum? 

 

12. Sérð þú fram á breytingar í verslunar og markaðsstarfi í framtíðinni með nýjum og breyttum 

netvöngum, komi þeir fram ? 

a. Sérðu fyrir þér að fyrirtæki beita netvöngum í meira eða minna mæli í framtíðinni. 

 

13. Hvaða breytingar sérð þú fyrir þér í framtíðinni? Sérðu fyrir þér að ný tækni muni leysa 

netvanga af ? 

 

14. Eitthvað sem þú villt bæta við 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


