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Útdráttur 
Ferðaþjónusta hefur verið ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi undanfarin ár. Í þessari 

ritgerð vann höfundur viðskiptaáætlun fyrir Obodo snjallsímaforrit sem er ætlað að 

tengja ferðamenn og heimamenn saman á íslenskum markaði. Forritið býr  einnig yfir 

korti frá Google maps sem býr yfir helstu ferðamannastöðum og þar geta fyrirtæki 

boðið upp á afsláttarkóða fyrir ferðamenn, sem eykur virði forritsins fyrir notendur.  

Gerð var markaðs- og samkeppnisgreining, notast var við fimm krafta líkan Porters til 

að greina markaðinn. Markaðsáætlun var gerð fyrir fyrsta rekstrarár Obodo sem og ytra 

umhverfi. Obodo var skoðað með PESTEL greiningu. Ásamt því var gerð 

fjárhagsáætlun til þriggja ára og farið var yfir rekstraráætlunina, gerð var núllpunkts- 

og sviðsmyndagreining. SVÓT greining var framkvæmd til þess að greina styrkleika 

og veikleika innra umhverfis Obodo, ásamt ógnum og tækifærum í ytra umhverfi 

Obodo. 

Niðurstöður þessarar viðskiptaáætlunnar leiddu í ljós að verkefnið gæti orðið að 

veruleika ef skoðað er útfrá fjárhagslegum sjónarmiðum, það er þó bundið því að 

forritið ná vinsældum og ferðamenn nýti sér það ásamt því að heimamenn skrá 

upplifanir.  

Höfundur telur þó að einfalda þurfi hugmyndina. Mikill kostnaður fylgir gerð slíks 

forrits, erfitt er að koma því á markað og þarf það að ná miklum netáhrifum til þess að 

fólk sjái hag sinn í því að nota það. Með því að minnka áhættu í upphafi og einblína á 

aðgreiningu forritsins er það líklegra til árangurs. 
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ferðamenn, deilihagkerfið, snjallsímaforrit, nýsköpun, markhópar, markaðs- og 

samkeppnisgreining.  
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Abstract 
Tourism has been a fast growing industry in Iceland in recent years. In this dissertation, 

the author implemented a business plan for Obodo smartphone app designed to connect 

tourists and locals together in the Icelandic market. The app also features a map from 

Google Maps that provides key tourist locations, where businesses can offer a discount 

code for travelers. 

A market and competition analysis was conducted, using Porter’s five forces analysis. 

A market plan was prepared for the first operating year of Obodo as well as the external 

environment of Obodo was examined with PESTEL analysis. In addition, a three-year 

budget was prepared and the operating plan and cash flow were reviewed, a Break-

Even Analysis and Scenario analysis was performed. SWOT analysis was conducted to 

identify the strengths and weaknesses of Obodo's internal environment, along with 

threats and opportunities in Obodo's external environment. 

The results of this business plan revealed that the project could be realized if viewed 

from a financial point of view, however, it is bound to gain popularity and the tourists 

use it along with locals signing up experiences. 

The idea is very costly and it is very difficult to put such a program on the market and 

it needs to gain a lot of network effect for people to see their interest in using it, educing 

the initial risk and focusing on program differentiation is more likely to succeed. 
 

 

 

 

 
Key concepts: Business plan, marketing and sales plan, operating plan, tourism, 

tourists, sharing Economy, smartphone apps, innovation, target groups, market and 

competition analysis. 
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1. Inngangur  
Höfundur hefur alltaf haft mikinn áhuga á frumkvöðlastarfsemi og leitast við að ögra sjálfri 

sér hvenær sem hægt er. Segja má að nánast á hverjum degi hafi verið kveikja að nýrri 

hugmynd, sumar misgóðar og lifa flestar í skemmri tíma. Hugmyndin að OBODO 

snjallsímaforriti kviknaði þegar höfundur var í samstarfsáfanga milli Coventry university 

og Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni áfangans var að vinna snjallsímaforrit sem ferðamenn 

hefðu not af og þyrftu á að halda. Eftir miklar pælingar og skoðun á viðfangsefninu fæddist 

hugmyndin að Obodo, en það þýðir “local” eða heimamaður á Igbo máli. Mögulega mun 

rannsakandi finna annað nafn á forritið. Snjallsímaforritið gengur út á það að tengja saman 

ferðamenn og heimafólk (e. local), hugmyndin er að búa til snjallsímaforrit sem er svipað 

upp sett og forrit frá fyrirtækjum á borð við Uber og AirBnB. Obodo gengur út á það að 

heimamenn geta skráð inn einhverskonar upplifun sem þeir sjálfir bjóða á ákveðnu verði 

og ferðmenn geta svo keypt þessa upplifun og fengið að kynnast heimafólkinu ásamt því 

að njóta upplifunarinnar. Markmið ritgerðarinnar er að búa til viðskiptaáætlun fyrir þessa 

hugmynd, til þess að átta sig á hvort tækifæri sé fyrir Obodo snjallsímaforrit á íslenskum 

markaði og hvort raunhæft sé að hrinda henni í framkvæmd. Rannsóknarspurningin sem 

höfundur setti fram er;  

 

“Eru ákjósanleg tækifæri á markaði fyrir snjallsímaforrit sem tengir saman ferðamenn 

og heimamenn á Íslandi ? Hverjir eru lykilþættir árangurs og helstu áskoranir?” 

 

Tilgangur með verkefninu er að finna nýjar leiðir til að tengja ferðamenn betur við þau lönd 

sem þeir heimsækja með því að leyfa þeim að kynnast heimafólki og í kjölfarið búa til 

ávinning fyrir báða aðila. Til að komast að því hvort Obodo sé arðbær fjárfesting vann 

höfundur viðskiptaáætlun. Viðskiptaáætluninni er ætlað að kanna hvort hægt sé að búa til 

snjallsímaforrit sem tengir saman heimafólk og ferðamenn á Íslandi, hvort það sé arðbært 

og hvort markaðstækifæri séu fyrir forritið.  
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2. Aðferðafræði og framkvæmd 
Í þessar ritgerð var stuðst við sex þrepa aðferðafræðilíkan Philips Kotler og Kevins L. 

Keller.  Höfundur byrjaði að skoða rannsóknarefni og komu nokkrar hugmyndir á blað, 

rannsóknarefni var valið og ákvað höfundur að gera viðskiptáætlun um snjallsímaforrit sem 

tengir saman ferðamenn og heimafólk með einhverskonar upplifun tengdum 

áfangastaðnum. Því næst var útbúin rannsóknaráætlun. Þar var rannsóknarspurningin 

mótuð sem og, markmið og tilgangur rannsóknarinnar. Því næst var farið í upplýsingaöflun 

og í kjölfarið varð til hugmynd að fræðikafla. Síðan voru upplýsingar metnar og unnið úr 

þeim heimildum sem höfundi fannst eiga við. Niðurstöður eru svo kynntar hér í þessari 

ritgerð (Kotler & Keller, Marketing Management (15. útgáfa, Global Edition), 2016).  

 
Mynd 1: Sex þrepa aðferðafræðilíkan Philips Kotler og Kevins L. Keller 

2.1.  Gögn og aðferðir 
Stuðst var við heimildir sem fara yfir gerð viðskiptáætlana og uppsetningu á þeim. Ásamt 

því var rýnt í heimildir, svo sem úr fræðibókum og erlendum/innlendum skýrslum sem 

fjalla þá helst um ferðamenn, hinn stafræna heim, deilihagkerfið, snjallsímaforrit og gerð 

þeirra, en einnig var samkeppnisumhverfið skoðað. Við greiningu var notast við SVÓT og 

PESTEL greiningu sem skoðaði ytri áhrif á fyrirtækið en einnig innra umhverfi 

fyrirtæksins.  

 

2.2.  Viðskiptaáætlun  

Stuðst var við leiðbeiningar um gerð viðskipta- og rekstraráætlana frá Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands við gerð þessarar ritgerðar. Viðskiptaáætlun er framkvæmd til að átta sig á því hvort 

hugmynd sé álitleg og arðbær. Notast var við þessar leiðbeiningar til að tryggja að allt það 

sem fram þarf að koma í viðskiptaáæltun komi fram í þessari ritgerð. Viðskiptaáætlunin 

skiptist í megintilgang og kynningu á  fyrirtækinu, markaðs- og samkeppnisgreiningu, 

markaðsáætlun, markaðssetningu, fjárhagsáætlun, rekstraráætlun og undirkafla 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.).  

 

Rannsóknarefni 
valið

Rannsóknar-
áætlun mótuð

Upplýsinga-
öflun

Upplýsingar 
metnar

Unnið úr 
heimildum

Niðurstöður 
kynntar
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2.3.  Markaðs- og samkeppnisgreining 
Mikilvægt er að gera markaðs- og samkeppnisgreiningu, til að átta sig á umhverfi 

fyrirtækisins. Áætlaðir voru helstu viðskiptavinir og stuðst var við markhópagreiningu frá 

Íslandsstofu. Kauphegðun markhópsins var einnig skoðuð til að áætla hvað megi búast við 

frá markhópi fyrirtækisins. Helstu samkeppnisaðilar og samkeppnisumhverfið var skoðað 

en það var gert með því að nota PESTEL greiningu á ytra umhverfi fyrirtækisins.  

 

2.4.  Fimm krafta líkan Porters 

Michael Porter var bandarískur hagfræðingur sem setti fram kenninguna um fimm krafta 

líkan Porters. Hann sagði að allar atvinnugreinar ættu það sameiginlegt að 5 þættir stýrðu 

því hvort auðvelt væri að mynda hagnað umfram fjármagnskostnað. Líkanið hjálpar til við 

greina samkeppnishörku á fákeppnismörkuðum, hjálpar til við að átta sig á því hvort 

fýsilegt sé að starfa og eða keppa á markaðnum. Fimm þættir eru skoðaðir og eru það 

samkeppni milli núverandi aðila á markaði, nýir aðilar á markaðnum, samning styrkur 

birgja og kaupanda og staðgenglavörur (Kotler & Keller, Marketing Management (15. 

útgáfa, Global Edition), 2016). 

 

2.5.  PESTEL greining 

PESTEL greinir þætti í ytra umhverfi fyrirtækisins, sem er mikilvægt að skoða þegar gera 

á samkeppnisgreiningu. PESTEL greining skoðar pólitíska, efnhagslega, samfélagslega, 

tæknilega, lagalega og umhverfisþætti. Eðli þessara þátta er þannig að fyrirtæki geta ekki 

haft bein áhrif á þá. Því er mjög mikilvægt að skoða þessa þætti og fylgjast með því sem 

getur haft áhrif á fyrirtæki. Fyrirtæki geta þurft að aðlaga sig að breyttu ytra umhverfi ef 

breytingar eru í vændum eða hafa átt sér stað (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013)  

 

2.6.  Fjárhagsáætlun  

Gerð var fjárhagsáætlun, byggð á reiknilíkani frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Fjárhagslegur grundvöllur viðskiptahugmyndar er mikilvægur grunnur til að koma 

hugmyndinni á framkvæmdastig. Sendar voru fyrirspurnir á doktor Stephan Mantler 

tölvunarfræðing til að fá grófa hugmynd um kostnað á bakvið slíkt snjallsímaforrit og 

vinnslu þess. Sett var fram stofn efnahagsreikningur og rekstraráætlun, ásamt því var 

framkvæmd núllpunktsgreining (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). Einnig var sett 
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fram sviðsmyndagreining til að átta sig því sem gæti orðið ef Obodo yrði hrint í 

framkvæmd. 

 

2.7.  SVÓT greining 

Svót greining er notuð til að meta stöðu fyrirtækis á markaðnum. Svót greining er notuð til 

að meta styrkleika og veikleika í innra umhverfinu og síðan ógnanir og tækifæri í því ytra. 

Þá er bent á þá þætti þar sem fyrirtækið er að standa sig vel og einnig á þá þætti sem mættu 

fara betur (Kotler & Keller, Marketing Management (15. útgáfa, Global Edition), 2016). 

 

2.8.  Réttmæti og áreiðanleiki 

Höfundur að þessari ritgerð er nemandi við Háskólann á Bifröst og hefur lokið þar stórum 

hluta af námi í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti. Höfundur býr yfir nokkurri 

þekkingu í viðskipta- og markaðsfræði. Ásamt því að hafa starfað í ferðaþjónustu um 

nokkurt skeið. 
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3. Fræðileg nálgun  

3.1.  Ferðaþjónusta og ferðamenn á Íslandi  
Ferðaþjónusta er stór atvinnugrein sem farið hefur sívaxandi undanfarin ár. Ferðmennska 

hefur aukist hratt undanfarin ár og er meðal stærstu og mest vaxandi atvinnugreina 

heimsins. Efnahagslegur árangur ferðaþjónustunnar er verulegur og gegnir lykilhlutverki í 

alþjóðlegri atvinnustarfsemi, atvinnusköpun, útflutningstekjum og innlendum virðisauka 

(OECD, 2018). Árlegur vöxtur í ferðaþjónustu hefur aukist mikið á heimsvísu undanfarin 

ár. Talið er að um 25 milljónir ferðmanna hafi verið árið 1950, samanborið við um 1.4 

milljarða ferðamanna árið 2018 (Max Roser, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í dag er stærð viðskipta í ferðaþjónusta jöfn eða jafnvel meiri en útflutningur í olíu-, 

matvæla- eða bifreiðaiðnaði. Ferðaþjónusta hefur orðið einn helsti þáttur í 

alþjóðaviðskiptum og er um leið einn helsti tekjustofn margra þróunarlanda. Þessi öri 

vöxtur helst í hendur við aukna fjölbreytni og samkeppni meðal áfangastaða (The World 

Tourism Organization (UNWTO), án dags.). 

Tafla 1: International Tourist Arrivals by World Region 
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 Tafla 2: Fjöldi ferðamanna með flugi og Norrænu 1950 - 2018 

Heildarfjöldi ferðamanna á Íslandi hefur einnig aukist mikið undanfarin ár. Árið 1950 var 

fjöldi ferðamanna 4.383 en árið 2018 var fjöldi ferðamanna 2.343.77. Breytingar á fjölda 

ferðamanna sjást vel í töflu hér að ofan.  Frá október 2018 til september 2019 voru 

ferðamenn 2.053.499 samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu, en það var um 10,4% færra 

samborið við sama tímabil árið áður. 69,8% þessara ferðamanna komu frá tíu löndum. 

Bandaríkjamenn eru hvað stærsti hópur ferðamanna á Íslandi á þessu tímabili eða um 

24,9%, þar á eftir koma bretar, þjóðverjar, kínverjar, frakkar, pólverjar, kanadamenn, 

spánverjar, danir og ítalir. 89,2% af heildarfjölda ferðamann komu hingað í frí og 

meðaldvalarlengd var 6,5 nætur. Ferðamenn sem ferðuðust til Íslands á tímabilinu október 

2018 - september 2019 voru almennt jákvæðir í garð landsins. Sögðust 83% af þeim mæla 

með Íslandi sem áfangastað meðan aðeins 4% sögðust ekki mæla með Íslandi, 13% voru 

hlutlausir. 73% ferðamanna á þessu tímabili heimsóttu Suðurland aðrir landshlutar náðu 

ekki 50% meðan höfðuborgarsvæðið náði 92,7% og Suðurnes 56,3%. Hafa ber þó í huga 

að þessi talning er gerð á brottfararsvæði á Keflavíkurflugvelli, talningar ná því yfir alla 

sem fara í gegnum hefðbundna öryggisleit, bæði tengifarþegar og erlendir ríkisborgarar 

sem eru búsettir hér og hefur hlutfall þeirra verið á bilinu 5,3%- 10,4% 2017-2018 

(Ferðamálastofa, 2019). Ferðamenn sem hingað koma heimasækja landið af misjöfnum 

ástæðum. Flestir heimsækja Ísland vegna náttúru landsins og einstakra náttúrufyrirbæra. 

Um 53,9% sögðust hafa fengið hugmyndina að Íslandsferð vegna Íslendinga og íslenskrar 

menningar almennt, yfir 50% af öllum markaðssvæðum hökuðu við þennan kost. Eftir 

komuna til Íslands voru helstu miðlar sem ferðamenn notuðu opinberir ferðavefir 31,7%, 

bækur um Ísland 26,9%, einnig upplýsingamiðstöðvar og GPS. 21,6% sögðust fá 
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upplýsingar frá heimamönnum, ummælum á vefsíðum, ferðabæklingar og um 19% sögðust 

nota snjallsíma (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Þessa ferðamenn er svo hægt að flokka í 

mismunandi markhópa.  

 

3.2.  Markaðs- og markhópagreining  

Markaðsfræði snýst ekki einungis um að selja hluti, heldur þarf að uppfylla þarfir neytenda. 

Ef vel er að því staðið á í raun að vera óþarfi að selja vöruna til neytanda því hún selur sig 

sjálf. Sala og auglýsingar er partur af heildar markaðsetningu. Markaðsetning er ferli sem 

fyrirtæki skapa og leiðir af sér verðmæti fyrir neytendur og í kjölfarið byggir upp sterk 

viðskiptasambönd sem eru verðmæti fyrir fyrirtækið (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 

2013). Til að skapa virði fyrir viðskiptavini eru fimm skref sem þarf að fara í gegnum. Fyrst 

er það að skilja markaðsumhverfið, þarfir og langanir viðskiptavinarins, næst er þarf að 

hanna markaðstefnu sem byggir á markaðsumhverfinu, þörfum og löngunum 

viðskiptavina. Byggja þarf svo samþætta markaðsáætlun sem skilar yfirburðar virði. Það 

leiðir af sér traust viðskiptavinasamband og gerir viðskiptavini ánægða. Í staðinn skapast 

hagnaður frá viðskiptavinum og gott viðskiptasamband (Kotler, Armstrong, Harris, & 

Piercy, 2013). Fyrirtæki sem starfa á ákveðnum markaði geta hvorki né þurfa að sinna 

öllum neytendum á markaði, neytendur eru mjög margir og oftast mjög ólíkir og því er 

óraunhæft að fyrirtæki geta þjónustað þá alla. Því þurfa fyrirtæki að notast við miðaða 

markaðsetningu, fyrst með markaðshlutun (e. segmentation), þá greina fyrirtækin 

markaðinn með það markmið að bera kennsl á ákveðna markhópa, síðan er notuð 

markaðsmiðun (e. targeting) til að velja þann hóp sem fyrirtækið telur sig geta þjónustað 

best og að lokum er það svo staðfærsla (e. positioning) þar sem vörunni er fundinn staður 

á markaðnum (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Markhópar eru einingar sem 

samanstanda af kaupendum innan ákveðins markaðs og deila samskonar þörfum og gjarnan 

með svipaða kauphegðun. Með stækkandi mörkuðum og fjölbreyttari valmöguleikum fyrir 

neytendur hafa fyrirtæki þurft að aðlaga vörur sínar enn betur til að mæta þörfum neytenda 

og þurfa fyrirtæki að leggja sig fram til að mæta síbreytilegum þörfum og kröfum neytenda 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

 

3.3.  Markhópar íslenskrar ferðaþjónustu 

Markhópgreining hefur verið gerð fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. Gefnar voru út skýrslur af 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála (RMF), Ferðamálastofu og Atvinnuvega- og 
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nýsköpunarráðuneytinu (ANR) og voru þær unnar í samvinnu við Háskólann á Bifröst og 

Háskólann á Akureyri. Meginmarkmið með markhópagreiningunni er að þróa betri tæki og 

tól til að geta stundað hnitmiðaðari og skilvirkari markaðsetningu íslenskra áfangastaða á 

erlendum mörkuðum. Notaðir vorur lífshættir og persónugerð til að bera kennsl á einkenni 

mismunandi hópa, sem líklegir eru til að auka ábata Íslands af ferðaþjónustu. 

Hagsmunaðilar, svo sem fyrirtæki, geta nýtt sér greininguna við markaðsetningu og 

vöruþróun. Þetta er einnig gert til þess að aðstoða ferðaþjónustuaðila og fleiri til upplýstari 

ákvörðunartöku en aukin þekking skilar aukinni samkeppnishæfni, gæðum og betri 

afkomu. Jafnframt er þetta gert til að auka sjálfbærni Íslands til langs tíma (Edward H. 

Huijbens, Johanna E. van Schalkwyk, Iris Homan, Mareike Scheller, Kristjana 

Kristjánsdóttir, Þórný Barðadóttir,...Einar Svansson, 2015). Þeir markhópar sem voru 

skilgreindir eiga að henta íslenskri ferðaþjónustu hvað best. Þeim var skipt í þrjá megin 

markhópa: lífsglaði heimsborgarinn (e. The Fun-loving Globetrotter), sjálfstæði 

landkönnuðurinn (e. The Independent Explorer) og makindalegi menningarvitinn (e. The 

Cultural Comfort Seeker). Þessir markhópar voru greindir út frá lífsháttum, persónugerð 

og hvernig þeir henta þörfum og markmiðum íslenskrar ferðaþjónustu. Þetta eru mest 

ferðamenn með hærri tekjur, ferðast oft, þeir leita eftir nýjum upplifunum og vilja upplifa 

nýja áfangastaði, vilja tengjast menningu og heimafólki og þeir bera virðingu fyrir 

umhverfinu. Þessir hópar eru þó nokkuð ólíkir. Lífsglaði heimsborgarinn hefur gaman að 

því að ferðast, vill fræðast um áfangastaðinn og vill kynnast heimafólki, menningu þeirra 

og siðum. Hann vill hafa gaman, kynnast öðrum ferðalöngum, sækist eftir því að láta ögra 

sér og sjá nýja og einstaka staði sem hann getur deilt með öðrum á samfélagsmiðlum. 

Umhverfið, vottanir og gæði hafa áhrif á hann og hann vill ekki taka óþarfa áhættu, hann 

kýs gæði og eltir tískuna í sínum ferðalögum. Hann er tilbúinn að greiða fyrir góða 

þjónustu. Þetta eru um 36% af ferðmönnum á Íslandi. 

Sjálfstæði landkönnuðurinn er virkur ferðalangur, vill upplifa eitthvað öðruvísi, fræðast og 

vill samskipti við fólk í stað samfélagsmiðla. Vill ferðast í litlum hópi og vera frjáls. Vill 

borga fyrir þá þjónustu sem hentar hans þörfum, komast í snertingu við náttúruna og vill 

góðan tíma til að fræðast. Hann vill kynnast menningu og siðum heimafólks, smakka mat 

og spjalla. Vill ekki eyða í óþarfa. Þetta eru um 17% ferðamanna á Íslandi.  

Makindalegi menningarvitinn ferðast mikið, vill upplifa sjálfur, ekki lesa um það. Hann 

vill raunveruleg samskipti við fólk, notar samfélagsmiðla þó til að halda tengslum. Vill 

komast yfir margt á ferðalögum þó á öruggan og þægilegan máta. Öryggi skiptir miklu máli 

fyrir þennan ferðalang. Hann vill upplifa nýja og skemmtilega hluti, þó ekki erfiða eða ögra 
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um of. Vill upplifa menningu en ekki í gegnum söfn, vill kynnast heimafólki og þeirra 

siðum.  

Þessir ferðamenn voru svo rannasakaðir með tilliti til markaðssvæða og voru þar skoðuð, 

Bandaríkinn, Kanda, Brettland, Frakkland, Þýskaland, Sviss og Danmörk (Íslandsstofa, 

2017).  

 

3.4. Stafræna hagkerfið 

Flestir hafa heyrt talað um hagkerfi, það fjallar um það hvernig viðskiptum og samskiptum 

milli aðila á markaði er háttað. Stafræna hagkerfið (e. digital economy) er vettvangur sem 

býr yfir mörgum dreifileiðum í stafrænni tækni og gerir viðskipti með þjónustu og vöru 

möguleg í gegnum internetið. Samskiptahraði og möguleikar til að  ná til viðskiptavina hafa 

aukist mikið á stuttum tíma. Talað er um að fyrirtæki sé hluti af stafræna hagkerfinu ef 

samskipti milli fyrirtækja og viðskiptavina fara fram í gegnum internetið. Ásamt því getur 

stjórnun fyrirtækis farið þar fram líka. Stækkun stafræna hagkerfisins hefur verið 

lykilþáttur í hagvexti síðustu ára og hefur það haft víðtæk áhrif á samfélagið sem er þó ekki 

hægt að rekja til stafrænnar tækni einungis. Stafræna hagkerfinu er hægt að lýsa sem 

regnhlífarhugtaki sem einblínir á markaði sem notast við stafræna tækni og samskipti á 

milli aðila á þeim markaði. Yfirleitt er þá verið að tala um viðskipti með upplýsingar, vörur 

eða þjónustu með rafrænum hætti. Stafræna hagkerfið er mjög mikilvægt í nútímasamfélagi 

knýr áfram mikinn vöxt. Sérstaklega má þar nefna farsíma og þróun þeirra sem hefur aukið 

mjög umfang internetsins síðastliðin ár (Eric Brousseau & Tim Wu, 2012). Samkeppni í 

stafrænu efnahagslífi verður því sífellt mikilvægari. Þessi samkeppni hefur þó ákveðið 

sérkenni en það er sú tilhneiging að “sigurvegarinn tekur allt”, eða með öðrum orðum að 

ef ákveðið fyrirtæki nær yfirburðum þá er erfitt að keppa við það. Farsælir stafrænir kostir 

geta náð verulegum markaðsstyrk tímabundið og má því segja að hægt sé að ná yfirráðum 

á markaði vegna þess hve sterk netáhrifin eru sem og stærðarhagkvæmnin á þessum 

markaði. Þó getur það verið hagsveiflukennt. Þessi fyrirtæki eru oft mjög viðkvæm fyrir 

tilfærslu eða nýsköpun sem getur gerst mjög hratt. Stafrænir markaðir einkennast af 

miklum fjárfestingum og nýsköpun sem leiða til örra breytinga og tækniframfara í 

greininni. Stafræna hagkerfið verður sífellt samtengdara og fá einstaklingar aðgang að 

upplýsingum og auglýsendur fá aðgang að áhorfendum á mjög auðveldan hátt. Samkeppni 

á þessum markaði hefur verið mikið áhyggjuefni og telja menn mikilvægt að vernda 

samkeppnisvirkni til þess að knýja fram nýsköpun og koma í veg fyrir útilokunarhegðun. 
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Þess ber þó að gæta að hafa afskipti ekki of mikil til að fæla ekki frá. (Eric Brousseau & 

Tim Wu, 2012).  

Netáhrif (e. Network effect) koma upp þegar notendur átta sig á auknu gildi vegna fjölda 

annarra notenda vörunnar. Slík áhrif koma oft fram á stafrænum mörkuðum þar sem 

vaxandi vinsældir vettvangs laða að notendur sem og aðra hópa, svo sem auglýsendur eða 

forritara. Síðan verða bein netáhrif þegar notendur eru ánægðir með vöru og hafa samskipti 

sín á milli, fleiri notendur gera vöruna því gagnlegri og dýrmætari (Eric Brousseau & Tim 

Wu, 2012). Internetið hefur ekki aðeins breytt því hvernig einstaklingar hafa samskipti sín 

á millli heldur hafa þau breytt hlutverki manna í samfélaginu (Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 

2013). Farsímar hafa rutt sér til rúms á síðustu áratugum og í dag eru farsímar jafnvígir 

litlum tölvum, hægt er að vafra á netinu í svokölluðum snjallsímum, en talið er að um 2.700 

milljónir manna eigi slík tæki núna árið 2019 eða um og yfir 50% af þeim sem eiga síma í 

heiminum en það eru um 4.680 milljónir manna árið 2019 (Statista Research Department, 

2018). 

 

3.5. Deilihagkerfið  
Deilihagkerfið (e. Sharing Economy) gengur út það að búa til netvang (e. platforms) sem 

er einskonar markaðstorg sem sér um skipti á vöru eða þjónustu milli jafningja (e. peer), 

Einstaklingar geta boðið öðru fólki aðgang að eignum sínum, svo sem húsnæði eða bíl svo 

eitthvað sé nefnt. Í deilihagkerfinu er oft talað um lykilstofnanir og leikreglur, þær eru að 

það búi yfir einhverjum netvangi sem er þá einskonar markaðstorg, sem hjálpar til við skipti 

á þjónustu og vörum milli jafningja. Örfrumkvöðlar (e. micro entrepreneurs) eru þeir 

einstaklingar eða minni fyrirtæki sem bjóða upp á sína vöru eða þjónustu til sölu á 

netvanginum. Jafningjar eru einstaklingar sem kaupa þjónustuna, svokölluð jafningjaskipti 

(e. peer-to-peer) og leigja eða neyta vörunnar eða þjónustunnar af þessum netvangi. Síðan 

er einhver kostnaður við að taka þátt í þessum jafningjaskiptum, sá kostnaður er oft lágur 

því að netvangar eru frekar óefniskenndir og því ekki mikill tilkostnaður að halda úti slíkum 

miðli. Útgjöld almennra þátttakenda í deilihagkerfinu eru vanalega frekar lítil. Oftast nær 

hlýtur umsýsluaðilinn einhverskonar þóknun fyrir að sjá um greiðslu á milli jafningjanna 

en þó ekki alltaf. Dæmi um deilihagkerfið er fyrirtæki á borð við AirBnB, og Uber, bæði 

fyrirtækin metin á milljarð dollara (Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2014). 

Deilihagkerfið gengur út á samnýtingu á vannýtum gæðum, sem er mjög hagkvæmt bæði 

fyrir eigendur gæðanna sem og þeirra sem leigja eða notast við þau. Eigendur hagnast á 
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útleigu meðan leigjandi fær gæðin yfirleitt á lægra verði en hefði hann leigt af 

atvinnufyrirtæki. Einnig býr deilihagkerfið yfir því að geta séð um sína neytendavernd og 

gæðaeftirlit. Það er gert með umsagnakerfi og stjörnugjöf. Umboðssíður auðvelda 

viðskiptavinum að finna fólk sem það getur treyst (Gunnar Alexander Ólafsson, Jón Bjarni 

Steinsson, Árni Sverrir Hafsteinsson, Brimar Aðalsteinsson, Snorri Guðmundsson og 

Vilhjálmur Egilsson, 2015). Áætluð stærð deilihagkerfsins var um 26 milljarðar 

Bandaríkjadala árið 2013, áætlaður vöxtur eru 335 milljarðar dala til ársins 2025 (Sigríður 

Ólöf Kristjánsdóttir, 2016). Það getur verið erfitt að skilgreina þessi stærstu fyrirtæki sem 

part af deilihagkerfinu vegna þess að milljarðafyrirtæki hafa milligöngu um viðskipti á milli 

einstaklinga en þau byggja á hagnaðarsjónarmiðum. Frekar mætti tala um þessi fyrirtæki 

sem part af aðgangshagkerfi (e. access economy). Rannsóknir hafa bent á að sumum 

þessara fyrirtækja sem gera út á deilihagkerfið gangi verr en öðrum fyrirtækjum sem gera 

út á lægra verð og auglýsa sig sem hagkvæmari kost, en bjóða sambærileg þjónusta. Dæmi 

er um að einstaklingar kaupi upp eignir til að leigja áfram í gegnum síður á borð við Airbnb. 

Má þá segja að farið sé út fyrir upphaflega hugsjón deilihagkerfisins og komið yfir í 

almennan atvinnurekstur. Því er mikilvægt að skilgreina betur starfsemi þessara fyrirtækja 

og bæta regluverk til að gæta að jafnari samkeppnisstöðu (Gunnar Alexander Ólafsson, Jón 

Bjarni Steinsson, Árni Sverrir Hafsteinsson, Brimar Aðalsteinsson, Snorri Guðmundsson 

og Vilhjálmur Egilsson, 2015). 

 

3.6. Snjallsímaforrit 

Til að þróa árangursríkt snjallsímaforrit sem gefur af sér, þarf fyrirtæki að greina þarfir og 

lífsstíll snjallsímanotenda. Notendur þurfa að geta notað forritið á auðveldan hátt í daglegu 

lífi. Snjallsímaforrit gera viðskiptavinum kleift að upplifa vörur, þjónustu og aðgerðir sem 

styðja við eða auðga líf þeirra, en auka jafnframt þekkingu á vörumerki. Kostur þess að 

markaðssetja snjallsímaforrit er að þau eru ekki staðbundin og auðveld í notkun í símanum 

(Jung-Yong Lee & Chang-Hyun Jin, 2019). Þau snjallsímaforrit sem hafa notið hvað mestra 

vinsælda tengja sama tvo notendur, sem dæmi seljendur og kaupendur, ferðamenn og 

gististaði eða bókunarþjónustu. Erfitt getur hins vegar verið að koma slíkum 

snjallsímaforritum á markaði og til notenda. Flest snjallsímaforrit byrja á núllpunkti, með 

enga notendur. Því er talað um eggið og hænuna í þessu samhengi, hvort kom á undan. Það 

virkar til dæmis ekki að hafa snjallsímaforrit fyrir ferðamenn til að upplifa menningu 

heimafólks ef ekkert heimafólk auglýsir upplifun. Því er hættan sú ef búa á til 
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snjallsímaforrit í deilihagkerfinu að erfitt geti verið að ná til beggja aðila, það er að segja 

notandans og seljandans eða örfrumkvöðulsins eins og talað var um hér að ofan (Benjamin 

Edelman, 2015). Fólk vill hlaða niður forriti sem býr yfir því sem það ætlar sér að nota það 

í. Fólk til dæmis hleður niður Messenger til að tala við annað fólk, það myndi líklegast ekki 

gera það ef enginn væri þar inni til að eiga samskipti við. Því er mikilvægt fyrir 

snjallsímaforrit sem ætlar að gera út á deilihagkerfið eða búa til vettvang fyrir bæði 

seljendur og kaupendur að ná til beggja aðila, því enginn notar afsláttarforrit ef það eru 

engir afslættir (Andrei Hagiu , 2014). Þrátt fyrir þetta hefur fjöldi snjallsímaforrita og miðla 

orðið til undanfarin ár og eru athafnamenn oft dregnir að þessum fyrirtækjum, þau skapa 

mikil verðmæti ef vel gengur og gera samskipti og viðskipti möguleg sem hefði líklegast 

ekki annars orðið af. Rekstrarkostnaður slíkra snjallsímaforrita er yfirleitt lágur, vegna þess 

að ekki eru framleiddar áþreifanlegar vörur og því enginn lager eða umgjörð. Ef vel tekst 

til við að búa til slíkan miðil geta netáhrifin orðið mikil, notendur yfirgefa sjaldan góðan 

vettvang sem skapar virði fyrir þá og ef þeir hafa ánægju af notkun hans. Mikilvægt er þó 

að fara ekki fram úr sér, því auðvelt er að búa til snjallsímaforrit eða vettvang sem felur í 

sér mikinn kostnað og jafnframt mikla óvissu um notendur og hvort þeir hafi notagildi fyrir 

hann. Því er mikilvægt að byrja til dæmis með því að einblína á þröngan markað til að og 

byggja upp gott forrit sem notendur hafa notagildi af og nær þar með fótfestu frekar en 

ekki. Þannig er hægt að byggja upp sterkan grunn af notendum, sem eru bæði áhugasamir 

og jafnframt gagnrýnendur. Núverandi notendur geta þá einnig borið út orðið (e. Word of 

mouth) og kynnt snjallsímaforritið fyrir hugsanlega nýjum notendum. Þannig er hægt að 

halda tryggum notendum með gæðaefni sem ýtir undir velgengni og býður upp á að stækka 

(Benjamin Edelman, 2015). Snjallsímaforrit sem að búa yfir einhverskonar leik (e. 

gamification), sem má samt ekki rugla við tölvuleik eða snjallsímaleik, því það er ekki 

verið að tala um það þegar talað er um gamification, heldur snýst þetta um að setja 

einhverskonar leikjaumhverfi inn í forrit sem tengist ekki leik á neinn hátt. Það sem þetta 

getur gert er að ýta undir notkun fólks á snjallsímaforritinu, notendur gætu þurft að kíkja á 

hverjum degi á snjallsímaforritið til að fylgjast með hvernig gengur eða til að ná 

markmiðum sínum í forritinu. Það eru til margar leiðir til að gera þetta en það getur verið í 

formi áskorana (e. challenge), stigasöfnun (e. points), einhverskonar merki- eða límmiðar 

(e. badges and stickers), og eða stigatöflur (e. leaderboards) (Tubik Studio, 2017). Slíkir 

leikir hafa verið notaðir til að fá fólk til að vera virkt og leysa ákveðin vandamál. Þessir 

leikir eru síðan notaðir til að selja vöruna eða þjónustuna en þátttakendur hafa gaman af, 

vinna verðlaun, og keppa við aðra á eigin forsendum. Með tilkomu snjallsíma hefur þetta 
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aukist mikið og er vel þekkt að fyrirtæki notist við einhverskonar leiki til þess að selja sína 

vöru og þjónustu (Jung-Yong Lee & Chang-Hyun Jin, 2019). Vandamál við gerð 

snjallsímaforrita liggja meðal annars í því hversu marga vettvanga á að tengja innan sama 

forrits eða hversu marga aðila á að tengja saman. Sem dæmi ætlaru að tengja, heildsala 

verslanir og smásala saman eða á að forritið að búa yfir korti, leik og skoðunarferðum til 

sölu, frekar en að tengja bara einn eða tvo saman? Eða bjóða uppá einungis einn vettvang 

sem býr yfir sérstöðu. Það geta orðið  til bæði vandamál og tækifæri við hvort tveggja. Það 

að tengja saman fleiri aðila eða vettvanga getur mögulega leitt til meiri netáhrifa og fleiri 

leiða til að ná inn tekjum sem er kostur, en jafnframt getur orðið erfitt að ná til allra sem 

þarf til að koma forritinu af stað. Þó getur verið auðveldara að reka fleiri vettvanga ef 

einhverjir borga sig illa en eru samt mikilvægur partur af heildinni. Það getur þó líka skapað 

vandamál, flækjustig og hagsmunaárekstra svo eitthvað sé nefnt. Oft getur verið auðveldara 

að byrja með færri hliðar og bæta svo við ef það á við. Mikilvægt er alltaf að gera 

kostnaðargreiningu ef hugmyndir um stækkun koma upp eða ef bæta á við vettvangi. Ef 

kostnaður við byggingu og framkvæmd er minni en verðmæti sem verður til með því að 

bæta við vettvangi þá getur það verið sterkur leikur. Þó geta alltaf orðið mistök við stórar 

breytingar og jafnvel getur það haft afdrifaríkar afleiðingar sé ekki staðið rétt að þeim. 

Sumar breytingar geta haft jákvæð áhrif á einhverja notendur fyrirtækisins en á sama tíma 

slæm áhrif á annan hluta. Sem dæmi kynnti Microsoft aukið netöryggi sem var kallað do-

not-track fyrir viðskiptavini þar sem ekki átti að vera hægt að rekja þeirra gjörðir á netinu 

og auglýsendur höfðu ekki jafn greiðan aðganga að þeim. Þetta hins vegar hafði áhrif á 

hönnun þeirra á Internet Explorer 8 þar sem þessi liður tapaði gegn þrýstingi frá 

auglýsendum og efnismiðlurum. Þetta sýnir að ákveðnar gjörðir geta verið í mótsögn við 

aðrar gjörðir. Sem dæmi var þetta mikill ávinningur fyrir viðskiptavini en mikið tap fyrir 

auglýsendur og því er mikilvægt að vega og meta hvað skilar sér betur til fyrirtækisins, 

getur verið óha-áð mestu tekjunum og þarf að meta hvor hópurinn skiptir fyrirtækið meira 

máli til lengri tíma litið (Andrei Hagiu , 2014). Samkvæmt rannsóknum kemur fram að 

snjallsímaforrit í deilihagkerfinu sem ná árangri eru undantekning og það er mjög erfitt að 

búa til vettvang sem nær svokölluðum netáhrifum. Þær ástæður sem eru listaðar upp í MIT 

Sloan Management Review fyrir því afhverju snjallsímaforrit ná ekki árangri eru 

vandamálið um hvort kemur á undan eggið eða hænan. Þá er átt við: Hvernig ætlarðu að fá 

viðskiptavini á anna hvorn endann án þess að vera endilega með hinn endann til staðar? 

Sem dæmi ferðamaðurinn og gistihúsið, ef það er enginn ferðamaður sér gistihúsið enga 

ástæðu til að skrá sig og sama ef það er ekkert gistihús í boði af hverju ætti ferðamaðurinn 
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þá að skrá sig. Möguleg mótspyrna frá öðrum aðilum á markaði sem vilja ekki nýja og 

sterka aðila á markaðinn. Einnig getur verið mjög flókið að reka fyrirtæki með marga 

vettvanga eða aðila sem þarf að sameina, það geta orðið hagsmunaárekstrar og erfitt að 

fullnægja öllum (Andrei Hagiu , 2014). Því er mikilvægt að gera viðskiptaáætlun ef fara á 

í slík verkefni til að átta sig á hvort um arðbæra hugmynd sé að ræða og hvort markaðsáform 

séu raunhæf.   
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3.7.  Ferðamennska og snjalltækni  
Undanfarin ár hafa ferðamenn í auknum mæli leitast eftir einhverskonar upplifun. Talað er 

um svokallaða upplifunarferðaþjónustu, lögð er áhersla á að ferðamenn fái meira en góða 

þjónustu og aðbúnað. Fyrirtæki þurfa að búa til minningar en ekki bara vöru. 

Upplifunarferðarmennska snýst um að ná fram því besta sem umhverfið, varan eða 

þjónustan býður upp á, með því að notast við þekkingu, verklag og reynslu sem ferðamenn 

fá ekki annarsstaðar (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín 

Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). Ferðamennska hefur verið í örum vexti og stöðugar 

breytingar eru að eiga sér stað, sú breyting hefur einkennst af vaxandi þátttöku neytenda, 

samvinnu og innleiðingu tækni. Þær miklu tækniframfarir sem átt hafa sér stað hafa orðið 

þess valdandi að tæknin er órjúfanlegur hluti af ferðaþjónustu en einnig hefur hún 

gjörbreytt því hvernig ferð er fyrirhuguð. Í kjölfarið opnast nýjar tegundir af 

ferðamannaupplifun. Ferðamenn sem og aðrir geta nú orðið deilt sinni upplifun á netinu í 

formi mynda, bloggs, myndbanda, spjallþráða, kommentakerfa, og fleira. Viðskiptavinir 

geta haft áhrif á þjónustu fyrirtækis með því að hafa áhrif á orðspor fyrirtækisins á 

internetinu, til dæmis með því að gefa umsögn eða deila reynslu sinni. Tæknin ýtir undir 

nýja tegund af upplifinu og reynslu fyrir ferðamenn (Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2013). 

Deilihagkerfið er dæmi um þessa öru þróun og breytingar, þar verður hlutverk 

ferðamannsins sem og heimamannsins meira þar sem báðir aðilar geta hagnast af 

vannýttum gæðum.   
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4. Samantekt á fræðilegri umfjöllun 

Samkeppni í stafrænu efnahagslífi - Mikil samkeppni til staðar 
- Sigurvegarinn tekur allt 

Netáhrif - Margvísleg stærðarhagkvæmni eftirspurnar 

Ferðmenn mæla með Íslandi - 83% ferðamanna frá okt.2018 – sept.2019 

Ferðamenn heimsækja Ísland vegna: 
- Náttúru landsins 
- 53,0% vegna Íslendinga og íslenskrar 

menningar 

Markhópar Íslands eiga þetta sameiginlegt: 

- Háar tekjur 
- Ferðast oft 
- Vilja nýjar upplifanir og áfangastaði 
- Vilja tengjast menningu og heimafólki 
- Bera virðingu fyrir umhverfinu 

Upplifunarferðmennska - Mikilvæg í ferðaþjónustu í dag 

Eigin neytendavernd - Ferðamenn geta haft áhrif á orðspor 
fyrirtækja í gegnum netið 

Deilihagkerfið - Skipti á milli jafningja 
- Þarf að skilgreinar þessa starfsemi betur 

Snjallsímaforrit 

- Þurfa að ná netáhrifum 
- Mikill kostnaður í upphafi 
- Gott að byrja á að einblína á þröngan 

markað 
- Erfitt að tengja tvo notendur saman 
- Hörð samkeppni 
- Of flókin hönnun í upphafi, of margir 

vettvagnar í einu 

Tafla 3: Samantekt á fræðilegri umfjöllun 
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5. Obodo netvangur – lykilinn að sannri upplifun 
Hér fyrir neðan verður gerð viðskiptaáætlun fyrir snjallsímaforrit sem nefnist Obodo. Gerð 

verður viðskiptaáætlun sem gengur út á það að koma forritinu í notkun á Íslandi, sett verður 

fram áætlun um hvernig eigi að markaðssetja vöruna á Íslandi og hver kostnaðurinn á bak við 

það verður. Framtíðaráform eru síðan að koma snjallsímaforritinu á erlenda markaði. 

 

5.1. Viðskiptahugmyndinn 

Hugmyndin er að búa til snjallsímaforrit fyrir ferðamenn og hinn almenna borgara til að 

tengjast. Obodo er snjallsímaforrit sem væri partur af deilihagkerfinu, sem gengur út á sölu 

milli jafningja, því er ætlað að bæta upplifun ferðamanna á þeim ferðalögum sem þeir fara, 

með því að kynnast heimafólki, landi, þjóð og menningu hvers áfangastaðar betur. Obodo 

gengur út á það að einstaklingar geta skráð sig inn og útbúið einhverskonar upplifun fyrir 

ferðamenn, sem dæmi gæti einstaklingur boðið í mat heim til sín, boðið í kaffi og kökur að 

íslenskum sið, farið með fólk á rölt um sinn heimabæ og sagt frá sögu staðarins, farið út að 

skemmta sér. Einnig væri hægt að bjóða nokkur laus sæti í hefðbundið brúðkaup, sauðburð, á 

sjó eða hvað svo sem fólki dettur í hug. Því má segja að bæði heimamenn og ferðamenn njóti 

góðs af,  heimamenn geta orðið sér úti um auka fjármagn með því að bjóða upp á upplifun og 

ferðamenn geta komist nær landi og þjóð með því að hitta fólkið í því landi sem það heimsækir. 

Hugmyndin er að Obodo verði miðill sem rekinn er með lítilli umgjörð sem gerir fyrirtækinu 

auðvelt með að halda kostnaði í lágmarki en þó þannig að forritið sé auðvelt í notkun. Mesti 

kostnaðurinn mun liggja í því að koma hugmyndinni í framkvæmd og smíða forritið. Obodo 

mun einnig búa yfir landakorti af Íslandi sem að helstu ferðamannastaðir eru merktir inn og 

verður það tengt Google maps, nú þegar eru ferðamenn að nota það í ferðalögum og teljum við 

það styrkja stöðu Obodo. Þar geta fyrirtæki sett inn afsláttarkóða fyrir ferðamenn sem eykur 

virði forritsins fyrir ferðamenn og þá getur fólk sem ekki hefur áhuga á að bóka upplifanir nýtt 

sér þann hluta forritsins. Obodo mun svo afla tekna með því að taka þóknun fyrir hverja selda 

upplifun, sem og að afsláttarkóðar í forritinu verður einnig tekjulind, það er gert með því að 

notast við rekjanlega kóða. Obodo mun virka þannig að einstaklingur skráir sig inn og býr til 

aðgang þar sem að hann þarf að fylla út allar helstu upplýsingar um sig og setja inn mynd af 

sér og stutta lýsingu sem kemur fram á þeirra svæði. Hægt verður svo að tengja það við 

Instagram ef fólk kýs og þá birstast síðustu 3 myndir einstaklings en það getur ýtt undir sölu 

og hjálpað þeim sem að eru að bjóða upp á upplifanir að vera með góða Instagram síðu. Bæði 

þeir sem hyggjast bjóða upp á upplifun sem og þeir sem hyggjast njóta hennar þurfa að skrá 
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sig inn. Skilyrði er að skrá sig inn með tölvupóstfangi og gerast menn þá meðlimir að póstlista 

Obodo, sem fyrirtækið sér fyrir sér að nota þegar fara á, á erlenda markaði. Sá sem að býður 

upp á upplifun skráir þá upplifuninna og þarf að setja inn helstu upplýsingar um það sem hann 

hyggst bjóða upp á ásamt því að skýra hvernig hún fer fram í smáatriðum, svo sem hve langan 

tíma þetta mun taka, hvar þetta muni fara fram, hversu mikið þettta kostar og hvað það er sem 

fólk fær að upplifa. Fyrst um sinn geta einungis Íslendingar skráð upplifun eða fólk sem hefur 

fasta búsetu á Íslandi. Hver upplifun þarf einnig að búa yfir myndum af því sem fer fram í 

upplifuninni. Í þessari viðskiptaáætlun er gert ráð fyrir að einungis þrjú verð komi til greina á 

upplifun en það er 5.990kr, 7.990kr og 10.990kr. Það er gert til þess að upplifanir aðlagi sig að 

þessum verðflokkum en einnig til að einfalda gerð fjárhagsáætlunnar. Hvort leyfilegt verði að 

velja önnur verð þegar forritið fer í notkun þarf að skoða betur. Til að draga að notendur verður 

einnig kort af Íslandi í forritnu sem talað var um að ofan. Allir aðilar sem selja upplifun koma 

fram á þessu korti. Þegar fólk fer í ferðalag getur það slegið inn staðsetningu og leitað að því 

sem það hefur áhuga á að upplifa. Í þessu tilviki getur fólk sem á leið til Íslands slegið inn 

Ísland eða jafnvel einhvern hluta af Íslandi og fengið upp allar þær upplifanir sem eru í boði á 

hverjum stað. Ferðamaðurinn getur svo bókað upplifun. Þegar ferðamenn hafa svo notið 

upplifunarinnar geta þeir í kjölfarið gefið endurgjöf í formi stjörnukerfis sem og umsögn um 

upplifun hans. Einnig getur sá sem býður upp á upplifun gefið ferðamanninum einkunn sem 

birtist þá á þeirra svæði í forritinu, þetta er þá hvatning fyrir ferðamenn. Þetta ýtir undir 

neytendavernd sem og gagnsæ viðskipti. Heimamaður sem að býður upp á upplifun þarf alltaf 

að samþykkja hverja bókun frá ferðamanninum og greiðist hún ekki fyrr en að hann hefur 

samþykkt. Heimamenn geta því neitað því að framkvæma upplifun ef honum lýst ekki á 

ferðamanninn sem bókaði eða hann er ekki með góðar umsagnir. Heimamenn geta líka stjórnað 

hvaða daga þeir vilja taka á móti ferðamönnum og geta því lokað fyrir ákveðnar dagsetningar 

eða tímasetningar eftir þeirra hentugleikum. Það ýtir undir betri upplifun fyrir heimamenn. 

Notendur sem fá góða endurgjöf eru svo verðlaunaðir með því að komast ofarlega á lista yfir 

þá ferðamenn sem er gaman að fá í upplifun og þá sem bjóða upplifun geta þá setið á lista yfir 

þá sem standa sig vel á því svæði sem þeir eru. Einnig getur fólk líka greitt aukalega fyrir að 

koma sér ofar á listann en þá er það sér merkt að um auglýsingu sé að ræða og á þá mögulega 

við um einstaklinga sem nýlega hafa byrjað í forritinu og þurfa að koma sér á framfæri eða 

sinni upplifun. Fyrir ferðamenn er þetta meira eins og viðurkenning fyrir þá, að vera 

skemmtilegir og áhugasamir ferðalangar sem er gaman að fá í heimsókn eða taka þátt í þeirri 

upplifun sem um ræðir. Þetta er þá einskonar leikur fyrir þá um að vera á toppnum og fá góðar 

umsagnir sem þeir geta svo deilt með vinum og vandamönnum. Með tímanum geta 
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einstaklingar og ferðamenn svo unnið sér inn viðurkenningar fyrir að vera góðir í því sem þeir 

bjóða fram eða þiggja. Ferðamenn geta svo unnið sér inn inneignir eða afsláttarkóða fyrir næstu 

ferðalög sem á að draga að og gera snjallsímaforritið meira aðlaðandi. Mun þetta einungis virka 

fari forritið á erlenda markaði. Landakortið sem snjallsímaforritið á að búa yfir, á einnig að 

draga að notendur en afsláttarkóðar eru fyrir notendur, þá bæði heimamenn og ferðamenn. 

Hægt verður síðan að rekja þessa afsláttarkóða og notkun þeirra og fyrirtækið mun fá greidda 

prósentu af upphæðinni sem kóðinn er notaður með, notaðir verða til þess rekjanlegir kóðar 

eða linkar (e. affiliate links). Þessir kóðar gætu til dæmis verið 5-10% afsláttur í jarðböðin á 

Mývatni eða eitthvað slíkt. Jarðböðin eru þá merkt inn á kortið og sýnt að þar sé aflsáttur. 

Obodo hlýtur svo ákveðna prósentu af upphæðinni sem ferðamaðurinn verlsaði fyrir. Þessi 

prósenta getur verið breytileg en einhverstaðar um 10%. Þetta getur dregið notendur að og 

aukið notkun þeirra á forritinu, bæði heimamenn og ferðamenn vegna þess að þeir telja sig fá 

aukinn ávinning af því að nota það. 

 

5.1.1. Fyrirtækjaform, staðsetning og starfsemi  

Obodo verður rekið sem einkahlutafélag (ehf). Þegar talað er um einkahlutafélag þá er það 

félag þar sem enginn félagsmaður þarf að bera persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingu 

félagsins. Við stofnun einkahlutafélag þarf hlutafé minnst að vera 500.000 krónur og það má 

skiptast í fleiri en einn hluta. Stofnendur skulu gera skriflegan undirritaðan stofnsamning sem 

inniheldur einnig drög að samþykktum félagsins (Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994). Gert 

er ráð fyrir að fyrirtækið verði stofnað af höfundi skýrslunnar Sólveigu Valgerði 

Sveinbjörnsdóttur, kennitala 131294-2559 en þó er vonast eftir því að finna meðstofnendur, 

sem hafa þekkingu á forritinu eða gerð snjallsímaforrits. Fyrst um sinn verður unnið heiman 

frá stofnendum fyrirtækisins og er gert ráð fyrir að einstaklingar sem koma að vinnu 

verkefnisins geti unnið hvar sem er og fari samstarf að mestu leyti fram í gegnum tölvur. 

Forritarar, markaðsfólk, samfélagsmiðlafólk og fleiri geta unnið úr sínum tölvum heima við. 

Ef vel gengur verður vonandi hægt að opna litla skrifstofu á Íslandi sem fyrst og þá yrði hún á 

Höfn í Hornafirði. Gaman væri að hafa skrifstofu þar sem að notendur forritsins gætu kíkt við 

og séð hvað fer fram á skrifstofu fyrirtæksins. Gera má ráð fyrir að starfsemi fyrirtækisins fari 

fram að stórum hluta í gegnum internetið og að fundir og annað verði á miðlum á borð við 

Skype for Business. Gert er ráð fyrir að einstaklingar sem vinna tímabundið fyrir fyrirtækið 

verði verktakar fyrst um sinn. Líklegt er að ekki verði margir starfsmenn í byrjun.  
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5.1.2.  Stjórnun og starfsfólk 
Obodo mun leita eftir fjárfestum að verkefninu og líklegast munu einhverjir þeirra sitja í stjórn 

félagsins. Í byrjun verður einn starfsmaður sem kemur til með að sinna markaðsmálum og 

stjórnun fyrirtækisins. Reynt verður eftir fremsta megni að leita uppi hæft fólk til að sinna 

störfum innan fyrirtæksins. Starfsmenn fyrirtækisins verða flestir verktakar, sem sinna 

ákveðnum verkefnum. Síðar má gera ráð fyrir að starfsmenn verði ráðnir inn eftir þörfum. Talið 

er að leita þurfi jafnvel að starfsfólki erlendis frá til að fá þekkingu sem þarf til að búa til slíkt 

snjallsímaforrit. Auk stjórnanda mun einn forritari vinna hjá fyrirtækinu. Líklegt er að annan 

forritara þurfi til aðstoðar í upphafi og mun sá forritari verða ráðinn tímabundið. Ákveðið var 

að leita frekar til einstaklinga heldur fyrirtækja við gerð snjallsímaforritisins. Höfundur taldi 

það verða ódýrara og betra að þessir einstaklingar geti haldið áfram að vinna fyrir fyrirtækið 

þrátt fyrir að undibúningsvinnu sé lokið. Einn starfsmann þarf við gerð heimasíðu og 

vefhönnun á byrjunarstigum og það verður vektaki, því um tímabundið starf er að ræða.  

Fyrirtækið vill leggja metnað sinn í það að hugsa vel um starfsfólkið sitt en mannaflinn er ein 

stærsta og mikilvægasta auðlind fyrirtæksins. Þess vegna verður mikið lagt upp úr því að finna 

hæft starfsfólk sem er tilbúið að vinna saman og byggja upp Obodo svo að það verði farsælt. 

Markmiðið er að vinna með opin samskipti, gangsæi við starfsfólk og stuðla að góðri 

teymisvinnu, þar sem að allir fá að leggja fram hugmyndir og upplifa að þeirra skoðun skipti 

máli. Mannauðsstjórnun er mjög mikilvæg í rekstri fyrirtækja og viljum við leggja mikið uppúr 

því að halda úti góðum og öruggum vinnustað fyrir starfsfólk Obodo með góðri 

fyrirtækjamenningu. 

 

5.2.  Vara Obodo 
Til að ná árangri viljum við skapa minnisverða upplifun. Obodo á að vera netvangur og lykill 

að sannri upplifun. Upplifunarferðamennska hefur rutt sér til rúms undanfarin ár og það hefur 

aukist að ferðamenn vilja tengjast nánar þeim stöðum sem þeir heimsækja, betur heldur en að 

skoða einungis landslag eða mannvirki. Ferðamenn vilja upplifun og þátttöku. Þeir vilja upplifa 

eitthvað sem snerti þá bæði vitsmunalega og tilfinningalega, en betra ef það hefur áhrif á þá, 

jafnvel svo djúp að það mótar viðhorf þeirra varanlega. Eftir því sem ferðamenn ferðast meira 

og upplifa meira því betur þarf að vanda til verka (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg 

Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). Í upplifunarhandbók einstök íslensk 

upplifun: vegur til vaxtar sem gefin var út af Íslandstofu árið 2014 segir: 
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Upplifunarferðir eru hannaðar til þess að ferðamaðurinn tengist heimamönnum, í þeim 

er skapaður vettvangur fyrir samræður og örvun skilningarvita sem skilur eftir sig 

minningar sem síðan verða efniviður frásagna. Slíkar frásagnir eru svo aftur verðmætar 

þegar kemur að markaðssetningu því þær bera hróður fyrirtækisins og upplifunarinnar 

víða. (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn 

Guðmundsdóttir, 2014, bls. 13) 

 

5.2.1. Söluvara og þjónusta  

Vara fyrirtækisins verður snjallasímaforritið Obodo, þar sem einstaklingar geta skráð sig inn 

til að selja upplifun til ferðamanna, upplifunin getur verið í hvaða formi sem er svo lengi sem 

einstaklingar telji hana söluvæna fyrir ferðamenn og ýta undir tengingu ferðafólks við 

heimamenn. Mikil áhersla verður lögð á upplifunarferðaþjónustu sem býr til tengingu milli 

heimamanna og ferðamanna, upplifun sem skilur eftir sig minningar og snertir fólk. Lögð 

verður áhersla á að þetta sé innan skilgreiningar deilihagkerfisins það er að segja skipti á milli 

jafningja (e. Peer to peer). Ekki verða smærri fyrirtæki leyfð á þessum vettvangi nema þá til að 

gefa afsláttarkóða á kortinu en ekki til að selja upplifanir. Það sem Obodo mun búa yfir er að 

vera vettvangur til að tengja heimafólk og ferðmenn, sönn upplifun. Ásamt því mun forritið 

bjóða upp á kort af Íslandi sem tengt verður Google maps og þar verður að finna upplýsingar 

um helstu ferðamannastaði hérlendis. Helstu ferðamannastaðir sem bjóða upp á einhverskonar 

þjónustu geta síðan boðið uppá afsláttarkóða fyrir notendur snjallsímaforritsins. Hætt er við að 

erfitt verði að fá notendur en það er eitt af aðal vandamálum við gerð snjallsímaforrita sem 

tengja saman tvo eða fleiri, er það hvort kemur á undan, í þessu tilfelli ferðamaðurinn eða 

heimamaðurinn. Með því að hafa kort með afsláttarkóðum erum við að reyna að ná til 

ferðamanna sem munu vilja nýta sér afsláttarkóðana, til þess að fá góð kjör á ferðalagi sínu. 

Reynt verður að ná til heimamanna áður en forrtiði fer í loftið, til þess að forritið búi yfir 

upplifunum þegar ferðamenn hlaða því niður í símann sinn. Á sama tíma geta þeir einnig nýtt 

sér afslætti sem getur verið ávinningur fyrir heimamenn líka, ásamt því að geta orðið sér út um 

aukapening með því að selja upplifanir til ferðamanna. Það að ferðamenn fái góða upplifun 

mun vonandi hafa áhrif á orðspor forritsins og orðið mun berast af skemmtilegri upplifun af 

heimsókn til Íslendings eða fólks búsett hér á landi. Einnig geta ferðamenn orðið sér úti um 

væga umbun svo sem endurgreiðslu að hluta úr þeirra ferðlagi mæli þeir með forritinu við vini 

eða ættingja. Þetta mun vonandi bera út orðið og þar með ná til fleiri notenda og þar með ýta 

undir frekari netáhrif. 
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5.2.2. Framleiðsluferli og tækni   
Til að koma Obodo í gagnið þarf að smíða Obodo snjallsímaforritið. Til þess að átta sig á 

umfangi og því sem þarf að gera var haft samband við Dr. Stephan Mantler tölvunarfræðing 

sem skilgreindi betur hvað þarf til að búa til slíkt forrit og er þessi kafli byggður á munnlegri 

heimild frá honum. Þeir innviðir sem slíkt forrit þarf að búa yfir eru notendaforrit fyrir Apple 

hugbúnað, ásamt notendaforriti fyrir Android, síðan þarf að vera bakendi (e. backend server) 

sem geymir upplýsingar um notendur og þeirra notkun á forritinu. Einnig þarf að vera 

stjórnborð sem stjórnar og tekur sem dæmi á gervi eða misnotuðum aðgöngum, vélmennum og 

ruslpóst. Stjórnborðið tilkynnir alla misnotkun, svik, eða almenn vandamál. Þegar talað er um 

bakenda þá þarf það að vera einhverskonar geymslupláss sem að væri í upphafi smíðað til 5 

ára. Þá er gert ráð fyrir um 50K plássi á hvern notanda, sem eru þá forsíðumynd og texti sem 

má gera ráð fyrir að taki um 25GB í heildina. Síðan eru það allar athafnir í forritinu sem gera 

má ráð fyrir að taki um 5GB, önnur gögn taka svo um 5-10GB og síðan þurfa að vera auka 

innviðir til að geta gert öryggisafrit og til að búa yfir þoli til að takast á við bilanir. Smíðað 

verður til alhliða Apple forrit, fyrir bæði iPhone og iPad sem dregur úr kostnaði í stað þess að 

búa til forrit fyrir sitthvort tækið. Síðan þarf að búa til Android forrit, bakendann þarf svo að 

skilgreina og smíða samhliða þessu til að hægt sé að gera prófanir meðan á byggingu stendur. 

Það þurfa að eiga sér stað ýmsar prófanir í þessu ferli, passa þarf að forritið sé vel varið fyrir 

skaðlegri notkun. Talið er að heildar vinnutími við að koma forritinu í gagnið sé um 750 

klukkustundir (Dr. Stephan Mantler, munnleg heimild, 21. nóvember 2019) .  
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5.3.  Markaðs- og samkeppnisgreining  
Markaðsgreining (e. situation analysis) er greining aðstæðna, þar sem við söfnum að okkur 

upplýsingum til að undirbúa markaðs og aðgerðaráætlun. Þessi greining svarar tveimur 

grunnspurningum um innan hvaða markaðsumhverfi fyrirtækið starfar, það er að segja 

efnahags- og viðskiptaumhverfi. Greiningin fer yfir hvaða tækifærum og vandamálum við 

stöndum frammi fyrir. Samkeppnisgreining felur í sér heildarúttekt á markaðnum sem 

fyrirtækið starfar á, skoðar samkeppnisaðila og hvernig megi ná samkeppnisforskoti á 

markaðnum (Kotler & Keller, Marketing Management (15. útgáfa, Global Edition), 2016). 

 

5.3.1. Aðstæður á markaði 

Ferðamennska hefur verið ört vaxandi um allan heim, Ísland er þar enginn undantekning. Síðan 

2010 hefur ferðamönnum fjölgað á Íslandi, yfirleitt um og yfir 15% á milli ára. Árið 2010 komu 

488.622 ferðamenn og þá er verið að telja ferðamenn með flugvélum og skipum. Árið 2018 

komu 2.343.773 milljónir manna til landsins. Því hefur verið mikil aukning af ferðafólki hingað 

til lands undanfarin ár (Ferðamálastofa, 2018). Í október 2019 hafa 2.016.850 komið til 

landsins síðan í september 2018 sem eru 12,6% færri ferðmenn en á sama tíma og í fyrra 

(Ferðamálastofa, 2019). Því eru aðstæður að breytast og samdráttur í ferðaþjónustu að eiga sér 

stað. Í skýrslu sem kom frá Seðlabanka Íslands snemma í byrjun árs 2019 sagði að verðabólga 

ætti enn eftir að aukast árið 2019 og mögulega meira en spáð hefur verið. Þar er einnig talað 

um snarpan viðsnúning í ferðaþjónustu, ásamt því sem alþjóðalegar hagvaxtarhorfur versna 

(Þórarinn G. Pétursson, 2019) Í skýrslu frá Arion banka sem kom út í september 2019 kemur 

fram að ferðamönnum hefur fækkað um tæp 13% eins og fram hefur komið hér að ofan, en fall 

WOW í byrjun árs, sem og kyrrsetning Boeing 737 MAX flugvéla Icelandair og breytingar á 

framboði flugsæta til Íslands hefur valdið fækkun á ferðamönnum. Sterk fylgni hefur verið á 

milli breytinga í flugi og fjölda ferðamanna, Icelandair hefur gert breytingar á leiðarkerfi sínu 

sem hefur valdið 11% aukningu á heildarfjölda farþega og um 30% aukningu farþega félagsins 

til Íslands. Ferðamenn eru að dvelja lengur og neysla þeirra hefur aukist, bæði í krónum talið 

og íslenskri mynt. Tekjusamdráttur er því minni en óttast var. Fall WOW hefur líklega valdið 

breyttri samsetningu ferðamanna. Veiking krónunnar hefur gert gott fyrir ferðaþjónustuna og 

er Ísland ekki talin dýrasti áfangastaður í heimi lengur. Alþjóða efnahagshorfur hafa þó versnað 

og mögulega getur það haft áhrif á Íslandsferðir og eftirspurn eftir þeim. Talið er að 

ferðaþjónustutengdum störfum fækki um 2000 gildi og atvinnuleysi mun því líklegast aukast. 

Talið er að framboð á flugsætum í vetur til landsins sé rúmlega 20% minna en í fyrra 
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(Greiningardeild Arion banka, 2019). Því er ljóst að aðstæður eru að breytast, minnkun í 

framboði á flugsætum hefur valdið fækkun ferðamanna, en á sama tíma hefur orðið breyting á 

neysluhegðun. Ferðamenn sem nú koma til landsins virðast eyða meiri pening áður, þar spilar 

veiking krónunar einnig inn í, sem er vissulega jákvætt fyrir greinina. 

 

5.3.2. Þróun á markaði  

Ljóst er að breytingar sem hafa átt sér stað hafa haft áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi, svo sem 

fall WOW og kyrrsetning flugvéla hjá Icelandair. Ferðamönnum hefur fækkað og tekjur dregist 

saman, fyrst og fremst vegna samdráttar í farþegaflutningum og er helsti tekjusamdráttur 

tengdur því. Þrátt fyrir þetta er ferðaþjónusta enn langstærsta útflutningsgrein landsins og svo 

virðist sem tekjusamdráttur verði lítill í ár þegar kemur að neyslu ferðamanna og talið er að 

neysla eigi eftir að aukast. Hver ferðamaður er að eyða mun meira eða um 10% meira í erlendri 

mynt og 24% í krónum. Veikning krónunnar hefur jákvæð áhrif þar. 

Arion banki spáir því að fækkun ferðamanna verði um 15% árið 2019 og síðan verði fjölgun 

um 2% árið 2020, 7% árið 2021 og 4% 2022. Árið 2019 hefur einkennst af samdrætti í 

ferðaþjónustu, ferðamönnum fækkar, nýting hótelherbergja versnaði og atvinnuleysi jókst. 

Þetta þarf þó ekki að vera viðvarandi og er ljóst að stórir atuburðir hafa haft áhrif á 

ferðaþjónustuna nýlega. Þetta hefur þó valdið því að við erum að sjá breytingu í neysluhegðun 

og erum að fá betur borgandi ferðamenn. Dvalartími ferðamanna hefur lengst um tæplega 

sólahring, þannig þó að ferðamönnum fækki fjölgar gistinóttum. Farþegum sem gista ekki 

hérlendis hefur hins vegar fækkað. Talið er að skekkja í talningu á komu ferðamanna hafi verið 

meiri á tímum WOW því að hluti ferðamanna þeirra er talinn hafa einungis verið hér til að 

skipta um flug. Með falli WOW er líklegt að sjálftengifarþegum fækki og að þeim hafi fækkað 

nú þegar. Þetta olli oftalningu á komum ferðamanna og þetta hefur áhrif á að neysla á hvern 

raunverulegan ferðamann er vatnmetinn. Þó þetta sé leiðrétt er neysla og dvalartími og sú þróun 

sem er að eiga sér stað mjög góð. Spár um nýtingu hótelherbergja næstu ár lítur einnig vel út. 

Spáð er að nýtingin verði um 70% 2019 og 2020 sem er lítilsháttar samdráttur frá 2017 og 

2018, en gera má ráð fyrir að það fari að aukast aftur 2021 og 2022. Spáð er að tekjur af 

erlendum ferðamönnum nái svipuðum hæðum og árið 2018 árið 2022, þetta er miðað við krónu 

á föstu gengi og verðlagi 2019. Áhyggjuefni er þó lakari heimshagvöxtur sem hefur líklega 

áhrif á eftirspurn eftir flugi. Tekjuteygni ferðamanna mun þó ráð hversu mikil áhrif þetta hefur 

á ferðaþjónustu. Nýjar rannsóknir vilja meina að tekjuteygni hafi minnkað og margar benda 

þær á að hún sé komin undir 1 núna. Ef efnahgashorfur versna, þýðir það minni vöxt og meiri 
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samdrátt. Viðkvæmastir fyrir tekjubreytingum eru evrópskir ferðamenn, meðan það hefur 

hlutfallslega minnst áhrif á Bandaríkjaferðir þeirra. Sama má segja um ferðalög 

Bandaríkjamanna til Evrópi. Þetta er mikilvægt fyrir Ísland. Sem staðsett er í miðju 

Atlantshafinu. Ef svo fer að alþjóðlegar efnhagshorfur versna, má búast við að erlend flugfélög 

dragi úr framboði og ferðmenn dragi úr ferðalögum sínum (Greiningardeild Arion banka, 

2019). 

 

5.3.3. Samkeppni á markaði 
Samkeppnisaðilar sem bjóða upp á afþreyingarþjónustu í deilihagkerfinu eru ekki margir á 

Íslandi. Til að meta stöðu á markaðnum verður notast við fimm krafta líkan Porters. Líkanið er 

mjög gagnlegt til að skoða markaði og fá mynd af því sem er að gerast á markaðnum. 

Greiningin hjálpar til við að átta sig á því hvort fýsilegt sé að starfa og/eða keppa á markaðnum. 

Fimm þættir eru skoðaðir og eru það samkeppni milli núverandi aðila á markaði, nýir aðilar á 

markaðnum, samning styrkur birgja og kaupanda og staðgenglavörur (Kotler & Keller, 

Marketing Management (15. útgáfa, Global Edition), 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Fimm krafta líkan Porters 
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5.3.4. Fimm krafta líkan Porters 
Keppinautar á markaði  

Til eru fyrirtæki sem tengja heimamenn og ferðamenn saman. Fá þeirra eru virk á Íslandi, 

fyrirtæki á borð við eatwith.com er eitt þeirra en einn aðili býður ferðamönnum á Íslandi að 

koma heim til sín og borða, enginn er skráður á bonappetour.com og withlocal.com er ekki 

með upplifanir á Íslandi. Eitt fyrirtæki starfar og býður upp á svipaða þjónustu og það er 

showaround.com, en þar eru skráðir 215 einstaklingar sem bjóða upp á upplifanir í Reykjavík. 

Hér fyrir neðan eru fyrirtæki sem gera má ráð fyrir að veiti okkur samkeppni. Þessi fyrirtæki 

eru ýmist partur af deilihagkerfinu eða bókunarvefir, netferðaskrifstofur eða 

afþreyingarfyrirtæki.  

 

o showaround.com 

Show around býður upp á leiðir fyrir ferðamenn til að hitta og upplifa stund eða stað með 

heimafólki, þeir eru í 213 löndum, 11.400 borgum og alls eru skráðir 121.174 heimamenn sem 

ferðamenn geta bókað upplifun hjá. Til að geta bókað upplifun þurfa ferðamenn að skrá sig inn 

á forritið og síðan borga mánaðarlegt gjald, bæði sem ferðamaður og sem heimamaður. 

Heimamaður sem skráir sig inn setur upp verð hvað ein klukkustund með manneskjunni kostar 

og síðan getur fólk óskað eftir upplifun sem kemur fram hjá viðkomandi og svo er borgað eftir 

því hvað upplifunin tekur langan tíma. Fyrirtækið tekur ekki prósentu fyrir hverja selda ferð 

heldur þurfa allir aðilar að borga mánaðarlega til að geta verið virkir í forritinu, eftir því sem 

þú borgar lengri áskrift því meiri afslátt færðu á verðinu, hægt er að kaupa allt upp í árs áskrift 

(Show around, 2017). Í snjallsímaforriti Show Around kemur fram verð fyrir áskrift sem er 

21,69$ á mánuði ef keyptur eru 1 mánuður. 43,39$ fyrir þrjá mánuði og 130,19$ fyrir árið ef 

borgað er allt árið. 

 

o airbnb.com 

Hætt er við að Airbnb muni veita einhverja samkeppni og þá er það í formi gististaða þar sem 

að heimafólk er að bjóða fólki að gista inn á heimilum sínum. Ferðamenn gætu litið svo á að 

þeir fái þannig að kynnast heima fólki nægilega vel svo þeir þurfi ekki að kaupa frekari 

þjónustu til að kynnast heimamönnum. Airbnb er þó að stórum hluta orðnir gististaðir eða 

gistiheimili en ekki gisting inn á heimilum fólks eins og var upphaflega markmið fyrirtækisins. 

Fyrirtækið tekur vanalega um 3% fyrir það að vera með milligöngu um gistingu. Ásamt því að 

bjóða upp á gistingu er Airbnb einnig farið að bjóða uppá upplifanir og eru rúmlega 50 slíkar 
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skráðar á vef þeirra hérlendis. Mest eru þetta þó fyrirtæki sem eru að auglýsa afþreyingu sína 

og því ekki að bjóða upp á upplifanir með heimafólki. Það eru 2.9 milljónir manna sem eru 

skráðir gestgjafar hjá Airbnb, um 800.000 sem eru að nýta sér Airbnb hverja nótt og það skrá 

sig um 14.000 manns á mánuði sem nýir gestgjafar (Airbnb, 2019). Airbnb býr yfir sterkri 

stöðu á markaðnum og því er hætt við að þeir geti veitt harða samkeppni ef til þess kemur. 

 

o couchsurfing.com  

Couchsurfing er einskonar samfélag, þar getur fólk leyft ferðamönnun að gista í herbergi eða 

á sófa án endurgjalds, bannað er að taka pening fyrir. Einnig er hægt að búa til viðburði sem 

aðrir geta tekið þátt í, til dæmi að, keyra hringinn í kringum Ísland og fólk getur skráð sig til 

að vera með og deilir svo kostnaði. Einnig er þetta leið til að kynnast fólki en fólk getur óskað 

eftir því að hittast eða gera eitthvað saman og allt er þetta frítt fyrir báða aðila. Því má segja að 

þetta sé einhverskonar samfélag til að kynnast og deila vannýttum gæðum að kostnaðarlausu 

fyrir báða aðila sem deila. Couchsurfing er í yfir 200.000 borgum og með 12 milljónir meðlima 

(Couch Surfing, 2017).  

 

o guidetoiceland.com 

Guide to Iceland er ein stærsta ferðaskrifstofa Íslands. Fyrirtækið selur afþreyingarferðir, ferðir 

fyrir aðra, er með markaðstorg fyrir bílaleigubíla og gistingar. Fyrirtækið býr yfir miklu 

markaðsefni sem er heill hafsjór af upplýsingum fyrir ferðamenn sem ferðast til Íslands, selur 

ferðir fyrir um 1000 ferðaþjónustuaðila (Guide to Iceland, 2019). Guide to Iceland býður 

heimafólki að skrá sig á heimasíðu sína og kallar þetta local contact. Þá getur þú skrifað 

bloggfærslur eða sett inn upplýsingar fyrir ferðmenn á heimasíðuna. Í staðinn færðu að fara í 

fríar ferðir til að geta skrifað um þær. Ef þínar bloggfærslur eru vinsælar þá geturu þú verið 

með linka sem að eru rekjanlegir og unnið þér inn pening fyrir að búa til gott markaðsefni fyrir 

Guide to Iceland (Guide to Iceland , 2019). 

 

Nýir aðilar á markaði 

Möguleiki er að nýir aðilar komi á markaðinn. Sem dæmi gæti Airbnb farið að sækjast eftir að 

fá heimafólk til að bjóða upp á upplifanir sem þeir gera nú þegar í öðrum löndum. 

Markaðsráðandi fyrirtæki með meiri yfirbyggingu og meira fé geta herjað á sama markað ef 

hugmyndin gefst vel, kostur er að fastur kostnaður er lágur og þar með búið yfir ákveðinni 

kostnaðarhagkvæmni. Aðgangshindranir eru þó til staðar en mikil kostnaður liggur í gerð slíks 
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snjallsímaforrits. Ísland hefur ekki marga íbúa og því gæti markaður mettast auðveldalega 

þegar kemur að framboði upplifana.  

 

Samningastaða birgja 

Segja má að samningstaða birgja sé frekar sterk, heimamenn eru birgjar fyrirtæksins og ef þeir 

bjóða ekki upplifanir er ljóst að arðsemi fyrirtækisins verður lítil. Ásamt því eru fyrirtæki sem 

bjóða uppá afsláttarkóða með völd, ef þau vilja ekki deila afsláttarkóðum. 

 

Samningstaða kaupenda 

Ferðamenn geta vissulega haft áhrif á velgengni fyrirtæksins. Fyrst ef þeir sjá ekki hag sinn í 

því að nota forritið. Einnig ef upplifanir mæta ekki þörfum þeirra er hætt við að þeir geti 

hindrað netáhrif fyrirtæksins með því að gefa lélegar umsagnir. 

 

Ljóst er að markaðurinn er erfiður og mikil samkeppni er til staðar. Fyrirtækið þarf að ná 

miklum netáhrifum og vera vel aðgreinandi á markaðnum til að halda sinni sérstöðu. 

Ferðamenn og heimamenn geta haft mikil áhrif á velgengni fyrirtækisins.  Sérstaða Obodo er 

sterk og þar sem að Ísland er þröngur markaður verða aðgangshindranir sterkar nái fyrirtækið 

góðri stöðu á markaðnum. 

 

5.3.5. PESTEL greining 
PESTEL greining skoðar ytra umhverfi fyrirtækisins. Skoðaðir verða eftirfarandi þættir: 

 

Pólitískir þættir 

Frá 2010 hefur verið mikil aukning á ferðamönnum til Íslands. Þetta hefur valdið því að 

ferðaþjónusta og ferðamennska hefur verið umræðuefni fyrir kosningar um nokkurt skeið. 

Ferðaþjónusta var lengi vel lítil atvinnugrein á Íslandi og naut því skattalegra ívilnana. Nú í 

dag er ferðaþjónusta og önnur ferðatengd þjónusta almennt virðisaukaskattskyld. Þjónustan 

getur þó verið bæði á almennu skatthlutfalli virðisaukaskatts, 24% og í lægra skatthlutfalli 

virðisaukaskatts 11%. Hér verða nefndir þeir þættir sem höfundur telur hafa áhrif á Obodo. 

Þjónusta leiðsögumanna er í 24,0% skatthlutfalli, ekki skiptir máli hvort þjónustan er seld aðila 

undanþegnum virðisaukaskatti eða til aðila sem eru í virðisaukaskattskyldir starfsemi 

(Ríkisskattstjóri, 2016). Þóknun ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjanda og ferðafélaga fellur 

undir hærra skatthlutfallið, sjá hér að neðan beina tilvitnun á vef ríkisskattstjóra.  
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Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda er virðisaukaskattsskyld, þ.m.t. vegna 

milligöngu um viðskipti hér á landi, umboðs- og umsýsluviðskipta og til endursölu á vörum 

eða þjónustu hér á landi. Þá nær skattskyldan einnig til þóknunar ferðaskrifstofu vegna 

skipulagningar ferðar ferðamanns og fyrir að útvega honum t.d. farmiða, gistingu, mat og 

aðra ferðaþjónustu. (Ríkisskattstjóri, 2016) 

 

Hraður vöxtur olli því að 2016 var ferðaþjónusta ein af undirstöðugreinum gjaldeyristekna 

þjóðarinnar og aflaði hún mest það ár. Því var þessum skattaívilnunum aflétt. Í kjölfarið jókst 

kostnaður erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland um nokkur prósent. Þessar greinar voru 

einungis að skila um 3% af heildartekjum ríkissjóðs af virðisaukaskatti (Fjármála og 

efnahagsráðuneytið). Fyrir þessar breytingar voru sem dæmi ferðaskrifstofur og 

ferðaskipuleggjendur í ferðaþjónustu undanþegin virðisaukaskatti (Ríkisskattstjóri, 2016).  

Fleiri álögur hafa verið boðaðar á íslenska ferðaþjónustu og hafa tillögur um að hækka alla 

ferðaþjónustutengda starfsemi á efra þrep virðisaukaskatts komið fram þó svo það hafi ekki 

orðið af þeim breytingum (Lilja Alfreðsdóttir, 2017). Upp komu hugmyndir um náttúrupassa 

þar sem markmiðið var að stuðla að verndun náttúru Íslands, uppbyggingu, viðhaldi og verndun 

ferðmannastaða, hann hefur ekki enn litið dagsins ljós (þingskjal 699/2014-2015).  

Árið 2015 kom út vegvísir í ferðaþjónustu, en það var gert til að stuðla að farsælli þróun í 

ferðaþjónustu. Þetta var samvinnuverkefni iðnaðar og viðskiptaráðherra, sem jafnframt er 

ferðamálaráðherra. Þessi skýrsla var unnin í október 2015 og var lögð áhersla á að vinna að 

verkefnum til næstu 5 ára. Þar sem áhersla var lögð á samhæfingu, jákvæða upplifun 

ferðamanna, áreiðanleg gögn, náttúruvernd, hæfni og gæði, aukna arðsemi og dreifingu 

ferðamanna. Í skýrslunni kom fram að mikil sóknarfæri væru í íslenskri ferðaþjónustu og ætti 

hún stóran þátt í hagvexti landsins undanfarin ár. Styrkja þyrfti undirstöður til að geta mótað 

framtíðarstefnu í ferðaþjónustu. Stjórnstöð ferðamála var sett á laggirnar til að fylgja eftir þeim 

verkefnum sem nauðsynlegt er að ráðast í til að tryggja traustan grunn ferðaþjónustu á Íslandi 

(Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). Í janúar 2019 

var skipaður stýrihópur til að setja fram drög að framtíðarsýn og leiðarljósi íslenskrar 

ferðaþjónustu til 2030. Þar er sagt að ferðaþjónustan eigi að vera arðsöm og samkeppnishæf. 

Markmið nefndarinnar eru að útgjöld ferðamanna verði 700 milljarðar króna árið 2030. Stefnan 

er að 90% heimamanna búi yfir jákvæðu viðhorfi til ferðaþjónustu, ásamt því að virkja 

einhverskonar álagsstýringu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, án dags.). Ljóst er að 

vöxtur ferðaþjónustu hefur verið mikill og umræða um skatta og álögur til að auka tekjuöflun 
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ríksins af einni stærstu og mikilvægustu atvinnugerin landins er til staðar. Því má búast við að 

breytingar gætu orðið og ljóst er að aukinn ferðamannastraumur gæti orsakað breytingar. 

Stjórnvöld hafa sett á laggirnar stjórnstöð ferðamála og vilja þeir búa til sjálfbæra 

atvinnustarfsemi til lengri tíma litið, sem er mjög jákvætt. Mikið virðist vera lagt upp úr því að 

ferðaþjónusta standi á tryggum og traustum grunni og byggðir verða upp innviðir og sjálfbærni 

höfð að leiðarljósi.  

 

Efnahagslegir þættir 

Krónan hefur styrkst mikið síðan árið 2008, en þá varð efnahagshrun á Íslandi og raungengi í 

sögulegu lágmarki. Ísland varð ódýrara fyrir ferðamenn en áður í kjölfarið, sem hefur líklegast 

orsakað uppsveiflu í ferðaþjónustu. Íslenska krónan er fljótandi gjaldmiðill, sem veldur því að 

verðgildi krónunnar hækkar og lækkar eftir framboði og eftirspurn eftir gjaldeyri. Þetta getur 

haft mikil áhrif á ferðaþjónustu sem dæmi. Fjölgun ferðamanna veldur alla jafna 

gjaldeyrisinnstreymi, sem veldur gengisstyrkingu. Þetta veldur því sterkara gengi og Ísland 

verður dýrar, en slíkt getur dregið úr eftirspurn. Þessi fjölgun ferðamanna leyddi svo til þess 

að raungengi krónunar á 2. ársfjórðungi 2017 mældist mjög hátt (Landsbankinn, 2019).  

Fjöldi ferðamanna hefur dregist saman vegna breytinga sem átt hafa sér stað í ferðaþjónustu á 

Íslandi undanfarin misseri, svo sem fall WOW og kyrrsetning flugvéla Icelandair. Fækkun 

ferðamanna það sem af er þessu ári nemur um 12%. Þó virðist sem að breyting hafi orðið á 

ferðamönnum sem hingað koma og neysluhegðun breyst og virðist sem hver ferðamaður sé að 

eyða meiri pening en áður. Velta fyrirtækja í ferðaþjónustu dróst saman þegar kom að flugi en 

í öðrum greinum eru fá merki um samdrátt. Þessar breytingar virðast hafa valdið því að 

ferðamenn dvelja lengur og eyða meiru, þetta skýrsti þá helst af veikingu krónunnar 

(Landsbankinn, 2019). Því er fækkun ferðamanna ekki alslæm, meðaltekjur greinarinnar af 

hverjum ferðamanni eru að aukast. Veiking krónunnar og aukinn kaupmáttur ferðamanna hefur 

þar áhrif (Landsbankinn, 2019).   

Lakari heimshagvöxtur er þó áhyggjuefni fyrir komandi ár en það getur valdið því að 

tekjuteygni ferðamanna dragist saman sem í kjölfarið munu þá líklega draga saman í 

ferðalögum og neyslu. Nýtt flugfélag hefur þó nýlega tilkynnt komu sína á íslenskan markað 

og verður fróðlegt að sjá hvern áhrifin verða á ferðaþjónustu á Íslandi (Ritsjórn 

Viðskiptablaðsins, 2019).  

 

Samfélagslegir þættir 
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Mikilvægt er að ferðaþjónustan beri virðingu fyrir landi og þjóð, það að skilningur á viðhorfum 

heimamanna sé til staðar er lykilþáttur þess að ferðaþjónusta geti orðið farsæl og sjálfbær. Gerð 

var könnun á viðhorfi Íslendinga á landsvísu árið 2014 og aftur 2017. Kom í ljós að viðhorf 

Íslendinga er almennt jákvætt og hefur haldist sambærilegt síðan 2014. Fólk telur 

atvinnugreinina efnahagslega mikilvæga, hún eykur lífsgæði án þess þó að takmarka aðgengi 

íbúa. Þó hefur neikvætt viðhorf aukist og þá aðalega þegar litið er til áhrifa ferðamanna á 

umhverfi og náttúru, einnig er viðhorf til starfa í ferðaþjónustu neikvæðara en áður var. Fram 

hefur komið að landsmönnum finnst gaman að eiga í samskiptum við erlenda ferðamenn sem 

er mjög jákvætt fyrir Obodo. Líklegra er að fólk sem hefur jákvæð viðhorf til ferðaþjónustu 

eigi reglulega í samskiptum við ferðamenn. Landsmenn hafa ekki miklar áhyggjur af fjölda 

ferðamanna og bendir það því til að fjöldi hefur ekki sjálfkrafa áhrif á neikvæða upplifun. 

Neikvæðar hliðar feðraþjónustu voru ekki jafn fastmótaðar hjá fólki eins og þær jákvæðu 

(Eyrún Jenný Bjarnadóttir, Ásdís A. Arnalds og Anna Soffía Víkingsdóttir, 2018).   

 

Tæknilegir þættir 

Miklar tækniframfarir hafa átt sér stað í 

heiminum. Snjalltæki og símar eru nú 

orðin stór hluti af okkar samfélagi og 

samskipti milli fólks fara að miklu leyti 

fram í gegnum samfélagsmiðla í 

snjallsímum. Upplýstir ferðamenn setja 

orðið þær kröfur að geta verið í 

snjallsímum, helst alls staðar, alltaf. 

Samfélagsmiðlar hafa valdið mikilli 

byltingu í markaðsetningu áfangastaða, hægt er nú að senda markviss skilaboð til fólks um 

allan heim. Því er forsenda áframhaldandi velgengni á þessu sviði gott netsamband svo að fólk 

geti verið nettengt á sínum ferðalögum um landið. Hér að ofan má sjá mynd af Íslandi og 4G 

sambandi um landið, fjólublátt táknar útbreiðlsu sambandsins og má sjá að stærstur hluti 

landsins er vel tengdur en þó eru ennþá staðir sem ekki eru í sambandi sem vonandi verður 

bætt úr sem fyrst. Forsenda velgengni Obodo er að góð nettenging sé um allt land, forritið þarf 

að virka alls staðar á landinu og á að auðvelda ferðamönnum ferðir sínar um landið. Því er 

þessi þáttur mjög mikilvægur fyrir Obodo. 

 

 

Mynd 3: 4G útbreiðslukort 
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Umhverfis þættir 

Umhverfisvernd og vitund fólks er alltaf að aukast. Þetta kallar á auknar kröfur fólks og 

ferðmanna til fyrirtækja að vera meðvituð og axla ábyrgð í umhverfismálum. Hlýnun jarðar er 

óumdeilanleg og hefur það haft víðtæk áhrif á náttúru og landið okkar hér á Íslandi. Jöklar hafa 

hopað, súrnun sjávar hefur áhrif á lífríki hafsins, vatnafar og sjávarstaða verður einnig fyrir 

áhrifum loftslagsbreytinga. Stór hluti ferðamann sem hingað koma, heimsækja Ísland vegna 

náttúrunar. Atvinnugreinar eins og ferðaþjónusta verða fyrir áhrifum vegna loftslagsbreytinga. 

Rannsóknir benda til þess að loftslag og veður hafi áhrif á val á áfangastöðum. Ferðamenn vilja 

heimsækja staði sem eru líklegir til að hverfa vegna loftslagsbreytinga. Jöklar eða land sem 

horfið gæti undir sjó er dæmi um þetta. Loftslagsbreytingar virðast hafa jákvæð áhrif á 

ferðamennsku sé litið til efnahagslegra þátta, ef litið er til landa með kalt loftslag. Ljóst er að 

stjórnvöld þurfa að taka stórar ákvarðanir er lúta að loftslagsmálum á næstu misserum. Meiri 

aðgerðir þarf til að draga úr losun og auka kolefnisbindingu. Ljóst er að breytingar eiga eftir 

að eiga sér stað hérlendis á náttúrufari og samfélagi og því þarf að grípa til aðgerða til að 

skaðinn verði sem minnstur. Stefnumörkun og aðgerðir þurfa að vera settar fram á heildstæðan 

hátt, ekki má ráðast í mótvægisaðgerðir sem hefta aðlögun samfélagsins og forðast skal 

aðlögun valdi aukinni losun gróðurhúsalofttegunda. Auka þarf hæfni samfélaga til að takast á 

við neikvæð jafnt sem jákvæð áhrif loftslagsbreytinga. Vöntun er á heildstæðri stefnu í aðlögun 

að loftslagsbreytingum á Íslandi.  

Ljóst er að ekki er hægt að flýja það að aðlögun að lofstlagsbreytingum þarf að eiga sér stað til 

að koma í veg fyrir frekari tjón eða vandamál sem þær geta valdið (Halldór Björnsson, Bjarni 

D. Sigurðsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Jón Ólafsson, Ólafur S. Ástþórsson, Snjólaug 

Ólafsdóttir,...Trausti Jónsson, 2018). Aðlögun og stefnumörkun í loftslagsmálum mun líklega 

hafa áhrif á ferðaþjónustu, og því er mikilvægt að fylgjast með og gera ráðstafanir tengdum 

þeim breytingum sem geta átt sér stað í þeim efnum.  

 

Lagalegir þættir  

Lagalegir þættir er eitthvað sem getur skapað mikla óvissu fyrir fyrirtæki og fyrirfram erfitt að 

átta sig á þeim breytingum sem geta orðið þar. Nú þegar hafa breytingar á skattlagningu 

ferðaþjónustu átt sér stað og mögulega má gera ráð fyrir að frekari breytingar eigi sér stað þar 

með áframhaldandi vexti í ferðaþjónustu. 1. janúar 2019 tóku í gildi ný lög á sviði ferðamála, 

það eru lög um Ferðamálastofu og lög um pakkaferðir og samtengda ferðaþjónustu. Þeir aðilar 

sem selja, skipuleggja eða bjóða upp á ferðir þurfa að hafa annaðhvort tveggja leyfa. 

Ferðaskrifstofuleyfi gildir um pakkaferðir, samtengda ferðatilhögun, samsettar eða samtengdar 
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ferðir. Leyfi dagsferðasala er svo hitt leyfið en það er fyrir aðila sem ekki falla undir lög um 

ferðaskrifstofu, það er fyrir þá sem bjóða uppá ferðir styttri en 24 klukkustundir og fela ekki í 

sér gistingu. Samsetning eða samtenging við aðra þjónustu getur kallað á stærri leyfi 

(Ferðamálastofa, 2019).   

Leyfisveitingar og auknar kröfur, óvæntar gjaldtökur er eitthvað sem getur breyst og haft 

afleiðingar í för með sér. Slíkar breytingar geta þrengt að rekstrarumhverfi fyrirtækja og er því 

mjög mikilvægt að fylgjast með þeim breytingum sem geta átt sér stað í lagaumhverfi 

fyrirtækisins.  
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5.4.  Markaðsstefna Obodo 
Til að Obodo ná velgengni er mikilvægt að markaðsstefna Obodo sér skýr og vel mótuð.  

 

5.4.1. Sérstaða og staðfærsla Obodo  

Sérstaða Obodo er að vera fyrirtæki sem býður upp á sannar upplifanir. Obodo vill tengja 

ferðamenn og heimamenn saman. Ísland býr yfir sérstöðu, íbúar landsins búa fjarri öðrum 

löndum, saga landsins, nálægðin við náttúruna, menningin, maturinn og lifnaðarhættir eru 

þættir sem vega þar þungt. Við teljum að ferðamenn Obodo geti átt einstakar upplifanir með 

því að tengjast heimamönnum á Íslandi. Með því að tengja Google maps inn í forritið er Obodo 

að hjálpa ferðamönnum að einfalda líf þeirra á ferðalögum um ísland í stað þess að þurfa að 

notast við mörg forrit geta þeir notað Obodo til að upplifa, kynnast heimafólki og skoða náttúru 

landsins.  

Staðfærsla Obodo þarf að endurspegla þessa sérstöðu og viljum við að ferðamenn sjái Obodo 

fyrir sér þegar þeir hugsa til einstakar upplifunar á ferðalagi sínu á Íslandi. Höfundur leggur til 

þessa staðfærslu: 

 

„Obodo býr yfir einstakri leið til að kynnast heimamönnum á Íslandi, gerir 

ferðamönnum kleift að upplifa einstaka þætti íslensku þjóðarinnar og 

menningu landsins. Einfaldleiki og aðgengileiki Obodo einfaldar ferðalagið 

um Ísland“. 

 

Þessi staðfærsla skuldbindur samstarfsaðila Obodo sem og starfsmenn til þess að vinna eftir 

þessari staðfærslu og viljum við hafa hana að leiðarljósi í ákvörðunartöku fyrir fyrirtækið.  

 

5.4.2. Markhópurinn, afmörkun og greining  
Í markhópagreiningu sem unnin var af Íslandsstofu, var ferðamönnum á Íslandi skipt upp í þrjá 

megin markhópa, það eru lífsglaði heimsborgarinn (e. The Fun-loving Globetrotter), sjálfstæði 

landkönnuðurinn (e. The Independent Explorer) og makindalegi menningarvitinn (e. The 

Cultural Comfort Seeker). Allir eiga þessir markhópar sameiginlegt að vilja ferðast oft og vilja 

kynnast nýjum áfangastöðum. Allir þessir hópar eiga það sameiginlegt að vilja kynnast 

menningu landsins og heimafólki, sem er markmiðið Obodo, að gefa ferðmönnum tækifæri á 

að kynnast heimafólk og þeirra menningu. Obodo mun mæta þörfum allra þessara markhópa. 

Lífsglaði heimsborgarinn vill heimsækja nýja staði sem hann getur gert með því að nota kortið 
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sem forritið býr yfir. Hann eltir einnig tískustrauma og mögulega getur hann fundið upplifun 

sem er í uppháldi hjá mörgum og gefur tækifæri á góðri mynd fyrir samfélagsmiðla eða góða 

upplifun til að deila með umheiminum, því hann vill deila sínum upplifunum á 

samfélagsmiðlum og því gæti Obodo verið fullkominn vettvangur fyrir hann. Sjálfstæði 

landkönnuðurinn vill upplifa eitthvað öðruvísi sem hann getur líklegast fundið í forritinu, velur 

kannski frekar upplifanir sem eru öðruvísi eða sem eru ekki endilega vinsælastar hjá fjöldanum. 

Hann vill tíma til að kynnast og fræðast, smakka mat og spjalla sem dæmi. Makindalegi 

menningarvitinn vill upplifa sjálfur, vill raunveruleg samskipti við fólk. Öryggi skiptir hann 

miklu máli, þannig að Obodo gæti verið leið fyrir hann til að ferðast með öruggar upplýsingar 

um landið en jafnframt hans leið til að eiga raunveruleg samskipti við heimafólk, hann gæti 

upplifað forritið örugga leið til að komast í samband við heimafólk. Því má sjá að allir þessir 

markhópar geta fundið eitthvað sem uppfyllir þeirra þarfir í snjallsímaforrtinu Obodo án þess 

þó að forritið geti uppfyllt þarfir þeirra allra fullkomnlega.  

Markhópurinn sem Obodo mun leggja áherslu á að höfða til er byggður á greiningu hér að ofan 

en þeir eru ferðamenn á Íslandi sem: 

o Vilja kynnast heimamönnum 

o Vilja upplifa menningu landsins 

o Ferðast á eigin vegum 

o Eru virkir á samfélagsmiðlum 

o Óhræddir við nýjungar 

 

5.4.3. Samstarfsaðilar  

Helstu samstarfsaðilar Obodo verða heimamenn sem selja upplifanir og telur fyrirtækið 

mikilvægt að eiga í góðum og farsælum samskiptum við þessa aðila. Fram kom hér að ofan að 

íbúar landsins sem eiga í samskiptum við ferðamenn búa yfirleitt yfir jákvæðara viðhorfi til 

ferðamanna en aðrir og því teljum við Obodo geta aukið gott orðspor ferðaþjónustu á Íslandi. 

Kortið sem Obodo mun búa yfir verður í eigu Google maps og því mjög mikilvægt að eiga í 

farsælum og góðum samskiptum við fyrirtækið. Ásamt því eru ferðamannastaðir sem hægt 

verður að finna á kortinu okkar samstarfsaðilar og viljum við eiga opin og góð samskipti við 

þá. Notendur forritsins bæði heimamenn og ferðmenn er helsta auðlind forritsins og viljum við 

hugsa vel um þessa aðila frá upphafi til enda svo að þeirra upplifun verði sem best. Gera má 

ráð fyrir að við þurfum einnig að ráða til okkar verktaka til að sinna ýmsum verkefnum og 

viljum við eiga í farsælum samskiptum við þessa aðila. Obodo vill eiga í góðum samskiptum 
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við alla þá aðila sem við gætum þurft að vinna með. Við viljum hafa heiðarleika, gagnsæi og 

virðingu að leiðarljósi. 

 

5.4.4. Markaðsskilaboð 
Þegar búið er að ákveða markhóp Obodo þarf að ákvarða markaðsskilaboð fyrirtæksins. 

Skilaboðin þurfa að endurspegla sérstöðu og staðfærslu Obodo. Hér fyrir neðan eru hugmyndir 

að setningum eða slagorðum sem Obodo getur notast við til að auka styrleika forritsins.  

 

o Obodo – Meet the locals. True Icelandic experience 

o Obodo – The key to a unique experience in Iceland 
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5.5. Markaðsáætlun  
Markaðsáætlun er leið til að plana markaðsaðgerðir fyrirtækisins, þær þurfa að vera skýrar, 

nákvæmar og greina lykilaðgerðir á þeim tíma sem markaðsáætlunin tekur yfir. Markaðsáætlun 

þessi er gerð fyrir fyrsta starfsár Obodo, og einnig fer hún yfir það hvernig á að markaðssetja 

snjallsímaforritið fyrir birtingu þess. Það er um þriggja mánað tímabil sem fer í markaðsetningu 

áður en forritið fer í loftið. Markaðsáætlunin nær yfir fyrsta starfsárið frá júní 2020 – júní 2021. 

Markaðsáætlanir eru mjög mikilvægar og hjálpa til við að byggja árangursrík og farsæl 

fyrirtæki (Kotler & Keller, Marketing Management (15. útgáfa, Global Edition), 2016). Því 

verður lögð áhersla á að þessi áætlun sé ítarleg og greinargóð.  

 

5.5.1. Verð  
Obodo er hluti af deilihagkerfinu og mun því aðaltekjulind fyrirtæksins verða í formi þóknunar 

af seldri vöru og þjónustu. Tekin eru 20% af hverri seldri upplifun í forritinu. Upplifanir geta 

verið mismunandi eins og þær eru margar og því er kostnaður á hverri upplifun mismunandi. 

Áætlað er þó að setja fram leiðbeinandi viðmið til heimafólks til að hjálpa þeim að átta sig á 

því hvað upplifun á að kosta. Í þessari áætlun verður einungis notast við þrjú verð fyrir 

upplifanir og eru það 5.990kr, 7.990kr og 10.990kr. Ásamt því að taka þóknun fyrir hverja 

selda upplifun verður Íslandskortið sem inniheldur helstu ferðamannastaði og upplýsingar 

einnig tekjulind fyrir fyrirtækið. Það verður í formi afsláttarkóða. Fyrirtækjum verður gefin 

kostur á því að setja inn afsláttarkóða fyrir ferðamenn svo þeir geti fengið afslátt af afþreyingu 

eða þjónustu sem að síðan er hægt að rekja til fyrirtækisins og fyrir hverja sölu tengda kóðanum 

fær fyrirtækið þóknun. Sú þóknun getur verið mismunandi eftir fyrirtækjum en miðað er við 

10% í þessari áætlun af sömu verðflokkum og nefndir voru að ofan.  

 

5.5.2. Dreifing  

Fyrst um sinn verður Ísland eina markaðssvæði Obodo. Aðal markaðsetning fyrirtækisins mun 

fara fram á samfélagsmiðlum og notast verður við áhrifavaldamarkaðssetningu. Áður en 

forritið fer af stað mun aðgangur í nafni forritsins verða stofnaður á helstu miðlum og byrjað 

að byggja upp eftirvæntingu. Sá tími mun einnig verða nýttur til að fá fyrirtæki og heimamenn 

til að skrá sig hjá fyrirtækinu, fyrirtækin verða svo sett inn á kortið áður en forritið verður 

opnað og heimamönnum gefst kostur á að skrá upplifanir sínar áður en ferðamenn geta sótt 

forritið. Ásamt því verður notast við hefðbundnar auglýsingar á helstu samfélagsmiðlum. 

Obodo stefnir á að vera á Instagram, Facebook, Pinterest og Twitter. Þar munum við vera virk 
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að deila og eiga í samskiptum við notendur. Við teljum mikilvægt að vanda vel til verka og 

vera með samrýmda samfélagsmiðlastefnu sem endurspeglar fyrirtækið, sérstöðu og staðfærslu 

þess. Fyrirtækið mun verða partur af markaðsstofum landshlutanna til að taka þátt í 

samrýmdum markaðs- og kynningarmálum í ferðaþjónstu (Markaðsstofur landshlutanna, án 

dags.).  

 

5.5.3. Auglýsinga- og kynningarstefna  

Áætlað er að Obodo líti dagsins ljós 1. júní 2020. Þá mun forritið verða opnað fyrir íslenskan 

markað. Markmiðið er að byrja að kynna forritiði 1. mars 2020. Þá mun heimasíða og 

samfélagsmiðlaaðgangar fara í loftið, þar verður hugmyndin kynnt og vísað í formlega opnun 

forritsins 1. júní. Til að byggja upp góðan grunn af fylgjendum verður þeim leyft að fylgjast 

með og þeir hafðir með í ráðum ef vantar hugmyndir eða ágreiningur kemur upp í hönnun 

forritsins innan teymisins, til að leyfa þeim að upplifa sig eins og part af verkefninu. Markmiðið 

er svo að fara í hringferð í kringum landið sem hefst í lok apríl og stendur yfir í um 3 vikur, þá 

verður stoppað á öllum helstu ferðamannastöðum og forritið kynnt stjórnendum og starfsfólki. 

Þar verður ferðaþjónustuaðilum boðið að verða partur af forritinu og hvort þau vilja gefa upp 

einhverskonar afsláttarkóða fyrir notendur forritsins. Þannig erum við að reyna búa til virði 

fyrir ferðamenn áður en þeir setja forritið upp hjá sér, því ef tilboð og afslættir eru nú þegar 

partur af forritinu má búast við að fólk sjái hag sinn í því að ná sér í það. Einnig verða haldnir 

kynningarfundir í helstu bæjarfélögum sem verða auglýst í bæjarblöðum, framhaldskólum, 

háskólum og á samfélagsmiðlum. Þar verður hugmyndin af Obodo kynnt fyrir heimafólki og 

hvernig það geti nýtt sér forritið til að verða sér úti um aukatekjur. Þar verður heimafólk hvatt 

til að skrá sig á lista sem svo er sendur út um leið og fólk getur skráð inn sína upplifun. 

Heimafólk mun þá hafa haft tíma til að hugsa og mögulega finna upplifanir til að bjóða 

ferðafólki upp á áður en forritið verður opnað. Þar með leysum við vandamálið með hvort eggið 

eða hænan kemur á undan með því að ná persónulega til heimafólks áður en forritið fer í loftið, 

því ættu ferðamenn að hafa val um heimafólk við opnun forritsins. Heimafólk upplifir sig þá 

frekar sem part af fyrirtækinu og er stefnan að halda þessum hópi saman og búa til facebook 

hóp fyrir heimafólk sem það getur þá átt samskipti sín á milli og verið partur af samfélagi 

forritsins. Við lítum sem svo á að þetta sé mannauður fyrirtækisins sem við viljum halda vel 

utan um. Þar sem Ísland er lítið samfélag teljum við að þetta geti verið góð leið til að stofna 

sterkan kjarna af heimafólki sem tilbúið er að selja upplifanir og deila vangaveltum eða 

gagnrýna hvað mætti fara betur í forritinu eða þyrfti að laga. Til þess að koma forritinu af stað 
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1. júní munum við notast við áhrifavaldamarkaðsetningu og fá sterka áhrifavalda sem hafa 

Ísland sem aðdráttarafl á sínum miðlum til að auglýsa forritið. Þeir munu þá fara í ferðir í 

kringum landið í boði Obodo og nota forritið og kynna notkun þess. Þeir munu þá nota forritið 

til að rata um landið og sýna frá því, en einnig heimasækja heimamenn og taka þátt í þeim 

upplifunum sem þeir bjóða upp á og segja frá sinni upplifun af því. Þetta mun byggja 

persónulega nálgun og fá ferðamenn til að tengja við áhrifavaldana betur og mögulega sjá fyrir 

sér sín ferðalög á þennan hátt. Þegar notendur verða farnir að deila efni frá ferðum sínum, 

verður það einnig notað til að deila áfram á samfélagsmiðla. Áhrifavaldar sem ferðast um 

landið verða einnig að skila ákveðið miklu efni til fyrirtæksins eftir hverja ferð, sem nýtt verður 

sem markaðsefni fyrirtækisins. Fyrst í upphafi mun einn áhrifavaldur ferðast um landið í 1-2 

vikur í senn í hverjum mánuði og verða skipulagðar ferðir út fyrsta árið með mismunandi 

áhrifavöldum. Að fyrsta ári loknu verður markaðsáætlunin endurmetin. Framtíðarmarkmiðið 

er svo að fara með forritið á erlenda markaði og þá er stefnan að forritið búi yfir góðum grunni 

af notendum. Ef forritið býr til dæmis yfir nokkur þúsund Evrópubúum er markmiðið að færa 

sig inn á þau svæði sem búa yfir flestum núverandi notendum, sem dæmi ef 6000 þjóðverjar 

hafa notað forritið á Íslandi og eru ennþá með það í símanum eða hafa skráð tölvupóstfang hjá 

okkur, sem er skilyrði til að nota forritið. Þá verður hægt að senda á þennan hóp og kynna fyrir 

þeim að forritið sé að fara í notkun í Þýskalandi og þannig vinna okkur inn á eitt markaðssvæði 

í einu. Í stað þess að stækka mjög hratt viljum við búa til sterkan kjarna smátt og smátt. 

Áhrifavaldar í hverju landi verða notaðir til að kynna forritið áfram á hverjum stað, ef það gefst 

vel á Íslandi.  
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5.6. Söluáætlun og markmiðastefna  
Mikilvægt er að setja markmið fyrir fyrirtækið svo vitað sé hvert á að stefna. Án markmiða er 

hætt við að fyrirtækið verði stefnulaust. Stefnir þar með ekki að neinum skilgreindum árangri 

og gerir erfitt ef vega eða meta á árangur fyrirtækisins, ef ekki eru nein viðmið til staðar. Obodo 

mun notast við SMART markmiðasetningu en það byggir á því að hvert marmkið búi yfir 

eftirfarandi þáttum (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

  S = Skýrt 

  M = Mælanlegt 

  A = Aðgengilegt 

  R = Raunhæft  

  T = Tímasett 

 

5.6.1. Markmiðasetning  

Markmið Obodo í markaðsmálum eru gerð til eins árs fyrst um sinn. Stefnt er að því að í júní 

2021 verði Obodo með um 24.000 notendur í forritinu og 300 upplifanir á Íslandi. Mikið verður 

lagt upp úr því að starfsfólk og verktakar fyrirtækisins séu meðvituð um markðmið og stefnu 

fyrirtækisins. Lagt verður mikið upp úr því að vera virk á samfélagsmiðlum, deila efni  4-7 í 

viku fer eftir miðlum og notað verður til þess efni frá ferðalögum áhrifavalda sem og efni frá 

ferðalagi sem farið var til kynningar á forritinu í upphafi. Einnig verður forritið og notkun þess 

vel útskýrð á helstu miðlum.  

Samningar sem gerðir verða við hvern áhrifavald fara eftir fjölda fylgjenda og þeirra 

þátttökuhlutafalli á samfélagsmiðlum (e. engagement rate). Við teljum að ef starfsfólk er 

meðvitað um markmið og áætlanir megi ná árangri til lengri tíma. Framtíðarmarkmið eru svo 

að fyrirtækið geti farið á erlenda markaði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 41 

5.6.2. Söluáætlun, birtingaráætlun og markmið  
Hér fyrir neðan má sjá sölu- og birtingaráætlun fyrir árið 2020 og þar fyrir neðan fyrir árið 

2021. Ásamt helstu markmiðum þegar kemur að markaðssetningu. Helstu markmið á 

áætluninni hér fyrir neðan eru um hversu marga heimamenn á að hafa verið náð til í hverjum 

mánuði en það er frá 100 upplifunum í 300 á fyrsta rekstrarári. Markmiðið er að hafa náð 

24.000 notendum í forritið í júní árið 2021. Athuga skal að það þarf ekki að enduspegla fjölda 

kaupenda af upplifunum. Forritið er gjaldfrjálst svo lengi sem ekki er keypt upplifun, allir 

notendur geta einnig notast við afsláttarkóða en það má gera ráð fyrir að einungis hluti 

ferðamanna geri það.  
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10.000 

notendum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

12.000 

notendum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

14.000 

notendum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

16.000 

notendum 

4.  

Hringferð 

um 

Ísland 3 

vikur 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

100 

upplifunum 

 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

120 

upplifunum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

140 

upplifunum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

160 

upplifunum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

180 

upplifunum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

190 

upplifunum 

MARKMIÐ 

að hafa náð 

200 

upplifunum 

2021 

vika jan feb mars apríl maí júní 

1.       

2. 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

1 áhrifavaldur 

fer af stað í 

hringferð 

3. 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

18.000 

notendum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

20.000 

notendum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

21.000 

notendum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

22.000 

notendum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

23.000 

notendum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 

24.000 

notendum 

4. 

MARKMIÐ að 

hafa náð 220 

upplifunum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 240 

upplifunum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 260 

upplifunum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 280 

upplifunum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 300 

upplifunum 

MARKMIÐ að 

hafa náð 300 

upplifunum 

Mynd 4: Sölu og birtingaráætlun Obodo 2020 

Mynd 5: Sölu og birtingaráætlun Obodo 2021 
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5.7. Framkvæmdaráætlun 
Framkvæmdaráætlun er mjög mikilvægt hjálpartól þegar hefja á rekstur á fyrirtæki eða 

yfirhöfuð fara í einhverja breytingar sem krefjast skipulags og aðhalds.  

Samkeppni í stafræna efnahagslífinu er mikil, tilhneigingin að sigurvegarinn taki allt sem talað 

um var hér að ofan, gerir það að verkum að fyrirtækið þarf að ná vel til markhópsins því hörð 

samkeppni er á markaðnum. Best væri ef forritið næði netáhrifum á markaði, því líklegra er að 

forritið verði farsælt. Til að ná netáhrifum ætlar Obodo að vera mjög sýnilegt á 

samfélagsmiðlum og þar verður notast við áhrifavalda í bland við hefðbundna markaðsetningu 

sem dreifir forritinu sem víðast. Til að ná til nýrra notenda geta núverandi notendur sent vinum 

og vandamönnum boð um að gerast meðlimir og í staðinn geta þeir fengið allt að 10% 

endurgreiðslu af því sem þeir keyptu í forritinu. Sem dæmi getur einstaklingur sem að kaupir 

tværi upplifanir fengið 10% endurgreitt ef hann mælir með forritinu við 5 eða fleiri vini. Þetta 

verður gert fyrst um sinn meðan verið er að ná þeim netáhrifum sem við teljum Obodo þurfa. 

Obodo vonast til að þetta laði að notendur og auki virði núverandi notendur. Notendur hafa 

samskipti sín á milli og gera þar með vöruna gagnlegri og dýrmætari. Gera má ráð fyrir að þeir 

ferðamenn sem fá góða upplifun af forritinu mæli með því við aðra ferðamenn, en 83% þeirra 

ferðamanna sem ferðuðust á tímabilinu október 2018 - september 2019 á Íslandi, sögðust mæla 

með Íslandi sem áfangastað, sem er mjög jákvætt. 53,9% ferðamanna á sama tímabili fengu 

hugmyndina að Íslandsferð vegna Íslendinga og íslenskrar menningar og því má gera ráð fyrir 

að Obodo sé að mæta þeirra þörfum. Samkvæmt markhópagreiningu Íslandsstofu vildu allir 

markhópar tengjast menningu landsins og heimafólki sem er mjög jákvætt fyrir forritið. Til að 

mæta síbreytilegum þörfum upplýstra ferðamanna hefur virði upplifunarferðamennsku sífellt 

aukist, ferðamenn vilja fá allt það besta úr umhverfinu, vörunni og þjónustunni en við teljum 

að ferðamenn geti fengið einstaka upplifun með því að tengjast heimafólki á Íslandi. Í forritinu 

geta notendur gefið einkunnir og þannig haldið uppi gæðum og virkri gagnrýni með því að 

deila reynslu sinni og því sér forritið um sína eigin neytendavernd á vissan hátt. Obodo er 

einungis ætlað að vera milliliður í þessu ferli og tekur þóknun fyrir að tengja ferðamenn og 

heimamenn saman. Fyrirtækið býr því ekki yfir mikilli yfirbyggingu en það er einmitt einkenni 

fyrirtækja í deilihagkerfinu. Gerð slíks snjallasímaforrits krefst þó mikils kostnaðar og tíma og 

því er mikilvægt að fara ekki fram úr sér. Mikil óvissa er um velgengni forritsins, ef engir 

notendur eru til staðar er virði forritsins lítið. Því ætlar fyrirtækið að einblína á þröngan markað 

í upphafi til að byggja upp notagildi fyrir notendur og vinna sig svo eitt skref í einu inn á stærri 

markaði sé það arðbært. Helstu ástæður fyrir því að slík snjallsímaforrit ganga ekki vel er ef 
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forritið býr yfir of mörgum vettvöngum og í kjölfarið verða hagsmunaárekstrar eða kostnaður 

of mikill og netáhrifin lítil. Einnig af því að ekki gengur eftir að tengja saman tvo aðila, ef 

forritið nær ekki til annars aðilans er hætt við því að forritið ná ekki netáhrifum. Talað var um 

eggið og hænuna hér að ofan, ef við fáum enga heimamenn til að selja upplifanir er líklegt að 

ferðamenn sjái ekki hag sinn í því að nota forritið.  

Til að koma Obodo af stað var gerð verkáætlun. Í verkáætlun koma fram allir þeir þættir sem 

þarf að vinna til þess að hugmyndin verði að veruleika. Mikilvægt er að hver verkþáttur sé 

tímasettur og komi fram upphaf og lok hvers þáttar. Framkvæmdaráætlun hefst í janúar 2020, 

þar sem fjármögnun fer fram. Strax í upphafi febrúar hefst markaðssetning á forritinu. Vinna 

við gerð forritsins hefst einnig í febrúar og er áætlað að þeirri vinnu ljúki í lok maí. Í millitíðinni 

þarf að vinna að ýmsu tengdu markaðssetningu, prófanir á forritinu og fleira. Hér fyrir neðan 

má sjá útlistaða verkáætlun fyrir gerð Obodo snjallsímaforrits.    
Verkþættir 2020 jan feb mars apríl maí júní 

Fjármögnun lokið       

Markaðssetning hefst       

Vinna við snjallforrit hefst       

Samningar við áhrifavalda tilbúnir       

Ferðalag um landið til kynningar á forritinu       

Prófanir á snjallforriti        

Snjallforrit tilbúið       

Obodo fer í loftið       

Tafla 4: Framkvaæmdaráætlun Obodo 

 

5.7.1. Lykilþættir til árangurs Obodo 

o Fjármögnun þarf að ganga eftir. 

o Verðum að ná til bæði heimamanna og ferðamanna (eggið og hænan). 

o Farsælt samstarf við samstarfsaðila þarf að vera til staðar. 

o Forritið verður að ná netáhrifum.  

§ Upplifun ferðamanna þarf að vera einstök til að ná þeim. 

§ Fylgja þarf sérstöðu og staðfærslu fyrirtækisins eftir. 
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5.8.  Fjárhagsáæltun  
Mikilvægt er að gera fjárhagsáætlun til að átta sig á umfangi verkefnisins og til þess að hægt 

sé að vega og meta verkefnið út frá fjárhagslegum forsendum. Til þess var notað reiknilíkan 

frá Nýsköpunarmiðstöð og hér fyrir neðan verða kynntar helstu niðurstöður úr þeim 

útreikningum. Unnin var fjárhagsáæltun fyrir árið 2020 og út júní 2023, fyrstu þrjú rekstrarár 

fyrirtækisins. 

 

5.8.1. Stofn efnahagsreikningur  

Stofn efnahagur Obodo, gerir ráð fyrir gerð forritsins og rekstri félagsins áður en tekjur fara að 

berast til félagsins. Gert er ráð fyrir að verkefnið verði fjármagnað til helminga með hlutafé frá 

eiganda eða eigendum ef fleiri aðilar koma inn í verkefnið, ásamt fjárfestum. Hafa ber í huga 

að erfitt gæti reynst að fá fjárfesti í svo áhættusamt verkefni.  Hinn helmingur yrði síðan 

fjármagnaður með láni frá íslenskum banka. Vandasamt getur verið að fá lán fyrir slíku 

verkefni, þar sem áhætta er mikil og byrjunarkostnaður hár. Ef forritið nær ekki netáhrifum er 

líklegt að miklir fjármunir sem fóru í gerð forritsins glatist og nýtist lítið í annað, erfitt væri að 

afla tekna ef forritið nær ekki vinsældum og eftirspurn er ekki til staðar. Ef lán fengist yrði það 

líklega á 10 -12% vöxtum í skamman tíma og líklegt er að veð í eignum eiganda þyrfti að liggja 

á bak við svo að lán fengist, samkvæmt heimildum frá sérfræðingi í íslenskri fjármálastofnun. 

Lán sem miðað er við í þessari áætlun er upp á 13.500.000 milljónir króna á 10% vöxtum til 

30 mánaða. Hafa ber þó í huga að hvert verkefni er metið sérstaklega hjá lánastofnun og geta 

þær forsendur því breyst þegar hugmyndin er endanlega mótuð og berst inn á borð til þeirra. 

 

 

 

 

 

 

5.8.2. Rekstraráætlun  

Áætlað er að Obodo muni hefja starfsemi sína í janúar 2020. Forritið mun þó ekki koma í 

gagnið fyrir en í júní sama ár. Notast var við 3 föst verð við gerð tekjuflokka, en erfitt er að 

áætla hverjar tekjur verða þegar verðið er ákveðið af öðrum aðilum en fyrirtækinu sjálfu. 

Verðið sem var notað var 5.990 kr, 7.990 kr og 10.990 kr. Þessi verð voru valin til að halda 

verði í lægra lagi sem verða tilmæli frá fyrirtækinu til heimafólks þegar verð er áætlað fyrir 

Stofn efnahagsreikningur 

Fjármögnun  Ráðstöfun  

Hlutafé 13.500.000 Snjallsímaforrit Obodo 27.000.000 

Lánsfjármögnun 13.500.000   
Tafla 5: Stofn efnahagsreikningur Obodo 
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upplifanir. Tekjuflokkur 1 er sala af upplifunum hjá heimamönnum, þar tekur Obodo 20% 

þóknun fyrir hverja selda ferð. Áætlað var að einungis 10% notenda í forritinu myndu nýta sér 

þetta. Tekin var áætlaður fjöldi notenda í hverjum mánuði og 10% af þeim deilt niður á 3 

mismunandi verð til að fá fjölbreyttari mynd. Ákveðið var að notast við 10% en samkvæmt 

könnun ferðamálastofu þá nýttu 12,9% ferðamanna á Íslandi lið sem var kallaður „Meet the 

locals“ þegar kom að afþreyingu. Ekki var greint frá því frekar hvað það átti við en af öllum 

liðum sem var að finna í könnun átti þessi best við (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Gera má ráð 

fyrir að þetta gefi ekki nákvæmar tekjur en miðað var við þessa flokka til að fá einhverja 

hugmynd. Tekjuflokkur 2 miðast svo við þóknun sem hlýst af afsláttarkóðum en gert var ráð 

fyrir að það væri 10% þóknun af sömu verðflokkum og í tekjuflokki 1. Þar var miðað við að 

15% notenda í forritinu nýttu sér þessa afslætti. Eins og fram kemur má sjá að rekstur hefst um 

mitt ár 2020 og því er tap fyrsta árs uppá 31.907.392. Strax á öðru ári virðist reksturinn skila 

hagnaði fyrir fjármagnsliði og skatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla 6: Rekstrarreikningur Obodo 



  

 46 

5.8.3. Núllpunktsgreining 
Núllpunktsgreining (e. Break-Even Analysis) er greining til að átta sig á því hversu mikið þarf 

að selja til að hagnaður fyrirtæksins verði á núlli. Núllpunktsgreining var gerð fyrir fyrsta heila 

rekstrarár Obodo, en það var árið 2021. Höfundur fann söluverð á einingu með því að finna 

meðaltal þeirra þriggja verða sem notuð voru í rekstraráætlun fyrirtækisins, það voru 5.990 kr, 

7.990 kr og 10.990 krog meðaltals verð er því 8.323 kr. Greiningin miðar bæði við sölu á 

upplifunum og þóknun af afsláttarkóðum en áætlað er að Obodo hljóti 20% þóknun af seldir 

upplifun og 10% þóknun fyrir hvern afsláttarkóða. Því var fundið meðaltal af þessum 

prósentum og er það 15% og síðan var það fundið af meðalverðinu, því er söluverð af einingu 

1.248 kr. Útreikningar í þessari greinigu eru í íslenskum krónum. Til að finna hve margar 

einingar voru seldar þetta árið var miðað við að 10% notenda forritsins keypti upplifun og 15% 

notuðu afsláttarkóða, en samkvæmt Ferðamálastofu keyptu 12.9% ferðamanna upplifun „meet 

the locals“ og því var stuðst við þessar prósentur. sem gerir 73.250 seldar einingar. Núllpunktar 

Obodo er því ef seldar eru 35.553 einingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Greining á núllpunkti 
Söluverð á einingu 1.248 

Einingar 73.250 

Breytilegur kostnaður á einingu 0 

Framlegð á einingu 8.323 

Fastur kostnaður 39.420.000  

Afborganir af lánum 4.950.000  

Núllpunktur   

Tafla 7: Núllpunktur 
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Línuritið hér að ofan gefur til kynna að Obodo þurfi að selja 35.553 einingar til þess að ná fasta 

kostnaðinum. Áætluð sala Obodo er mun hærri en núllpunkturinn, þrátt fyrir að áætlun geri 

einungis ráð fyrir 10 – 15% nýtingu. 

  

Tafla 8: Núllpunktur Obodo 
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5.8.4. Sviðsmyndagreining 
Framkvæmd var sviðsmyndagreining, það er gert til þess að átta sig á því hvernig framtíðin 

getur þróast fyrir Obodo. Þetta er einskonar tilraun til að skilgreina lykilþætti sem geta mótað 

framtíð fyrirtækisins. Sviðsmyndagreining á ekki að snúa að því hversu líklega eða 

nákvæmlega efnistökin geta ræst, heldur er þetta aðferð til að skilja umhverfið og dýpka 

skilning til að það leiði til betri ákvarðanatöku í dag (KPMG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obodo sönn upplifun Forrit án undirstöðunnar 

Netáhrif mikil 

Þátttaka heimamanna mikil 

Obodo nær miklum netáhrifum og verður vinsælt 
meðal ferðamanna. Forritið líklegt til mikilar 
velgengni 

Netáhrif mikil 

Þátttaka heimamanna lítil 

Obodo verður vinsælt en nær ekki að anna 
eftirspurn vegna lélegra undirtekta heimamanna 
og þar með ekki uppfylla markmið um sanna 
upplifun. 
 

Eggið eða hænan  Obodo deyr 
Netáhrif lítil  

Þátttaka heimamanna mikil  

Obodo nær ekki til ferðamanna og þar með er 
framboð af upplifunum meira en eftirspurn. 
 

Netáhrif lítil 

Þáttaka heimamanna lítil 

Hugmyndin um Obodo nær hvorki til 
heimamanna né ferðamanna. Líklegt að forritið 
verði skammlíft og miklir fjármunir tapaðir. 

 

 

  

Mynd 6: Sviðsmyndagreining Obodo 
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5.9.  Svót greining  
SVÓT greining var framkvæmd til að koma auga á þá þætti þar sem fyrirtækið stendur sig vel 

á og þá þætti sem fyrirtækið þarf að bæta sig í auk þess sem greiningin bendir á hugsanleg 

tækifæri og ógnanir.  
Styrkleikar Veikleikar 

Umhverfisvænt að notast við tæknina í 

markaðsetningu, engir bæklingar eða slíkt. 

 

Vera fyrsta snjallsímaforritið á þessum markaði 

hérlendis. 

Dýrt í framkvæmd og mikil óvissa um eftirspurn.  

 

Fólk eyðir forritinu að Íslandsferð lokinni.  

 

Þekking starfsfólk og reynsla. 

 

Fleiri en einn vettvangur innan forritsins. 
Tækifæri Ógnanir 

Nýsköpun að tengja saman ferðamenn og 

heimamenn. 

 

Ferðamenn sem koma til Íslands leitast margir hverjir 

eftir því að tengjast heimafólki. 

 

Samskipti við ferðamenn auka jákvæðni í garð 

ferðaþjónustu. 

 

Fjölgun ferðamanna á Íslandi. 

Aukin samkeppni á markaðnum. 

 

Stór fyrirtæki í deilihagkerfinu sem eru 

markaðsráðandi. 

 

 

Tafla 9: SVÓT greining Obodo 

5.9.1. Styrkleikar  
Obodo vill gera vel þegar kemur að umhverfinu og eru loftslagsmál fyrirtækinu mikilvæg. Það 

að Obodo sé að nýta tæknina og nota snjallsíma, sem og samfélagsmiðla í sínu markaðsstarfi 

er mjög jákvætt gagnvart umhverfinu, fyrirtækið vill axla ábyrgð í umhverfismálum og leggja 

sitt af mörkum til loftslagsmála. Einnig er kostur að hafa landakort í símanum eins og Obodo 

vill bjóða upp á, sem minnkar prentun á kortum og þörf á þeim. Það styrkir stöðu Obodo að 

tengjast Google maps sem er einnig umhverfisvænt. Mikil kostur er að vera fyrst á markað á 

Íslandi með slíkt forrit.   

 

5.9.2. Veikleikar  

Veikleikar eru að snjallsímaforrit sem þetta er mjög dýrt í framkvæmd og því mikil áhætta 

fólgin í gerð slíks forrits, velgengni forritsins er háð því að ná til heimamanna og ferðamanna 
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og mikilvægt að það nái netáhrifum. Hætt er við að fólk eyði forritinu eða hafi ekki not fyrir 

það eftir Íslandsferð, því það er einungis bundið við íslenskan markað. Þekking starfsfólks og 

reynsla er ekki til staðar þegar kemur að gerð snjallsímaforrits, en vonast er til að það breytist 

þegar fyrirtækið hefur fundið hæfa einstaklinga í verkið og mögulega getur það haldaið 

kostnaði í lágmarki sem auðveldar fjármögnun verkefsins. Einnig verður unnið markvisst að 

því að þjálfa starfsfólk og byggja upp þekkingu innan fyrirtækisins. Eitt af vandamálum í gerð 

snjallsímaforrita getur verið of margir vettvangar sem valda hagsmunaáresktrum, en það gæti 

átt við um Obodo, þar sem það býr bæði yfir sölu á upplifinum ferðamanna og korti með 

afsláttarkóðum.  

 

5.9.3. Tækifæri  

Það liggja tækifæri í nýsköpun í ferðaþjónustu og kröfur markhópa eru sífellt að aukast. Þeir 

vilja vera nettengdir og hafa samskipti við fólk í gegnum netið. Í þeim markhópagreiningum 

sem hafa verið gerðar á Íslandi af kemur greinilega fram að ferðamenn vilja kynnast 

heimafólki, þeirra siðum og venjum sem er mjög jákvætt fyrir Obodo. Núna er ekki mikið um 

tækifæri til að kynnast Íslendingum og oft eru meirihluti starfsfólks í ferðaþjónustu útlendingar 

og því teljum við Obodo vera mikilvæg leið til að tengja ferðamenn og Íslendinga saman. 

Samkvæmt könnun RFM kom í ljós að því meiri samskipti við ferðamenn því meiri jákvæðni 

í garð ferðaþjónustu, sem við teljum mjög mikilvægt til áframhaldandi velgengni í 

ferðaþjónustu. Fjölgun ferðamanna á Íslandi, þó ekki jafn hröð og verið hefur teljum við vera 

tækifæri vegna þess að spár benda til þess að hver ferðamaður sé að eyða lengri tíma hér á landi 

og einnig meiri pening sem er mjög jákvætt fyrir uppbyggingu í ferðaþjónustu.  

  

5.9.4. Ógnir   

Aukin samkeppni og sterkir aðilar á markaði eru vissulega ógn fyrir nýtt fyrirtæki á markaði 

þar sem þeir sem hafa yfirburði búa yfir miklum styrk. Því ber að taka skynsamlega ákvarðanir 

og vera á tánum. Að vera fyrstur á markaði getur ollið því að fleiri aðilar leiti á þennan markað 

og jafnvel stærri erlend markaðsráðandi fyrirtæki.  
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6. Niðurstöður 
Rannsóknarspurning verkefnisins var “Eru ákjósanleg tækifæri á markaði fyrir 

snjallsímaforrit sem tengir saman ferðamenn og heimamenn á Íslandi ? Hverjir eru lykilþættir 

árangurs og helstu áskoranir?”. Til að leita svara við þessar spurning vann höfundur 

viðskiptaáætlun, þar sem hugmyndinni er ítarlega lýst. Obodo er snjallsímaforrit sem er ætlað 

að tengja ferðamenn og heimamenn saman, fyrst um sinn á Íslandi. Til að ná til ferðamanna 

verður einnig kort í forrtinu sem býr yfir helstu ferðamannastöðum og þar geta fyrirtæki boðið 

uppá afsláttarkóða fyrir ferðamenn. Kortið verður tengt Google maps. 

Einnig var gerð markaðs- og samkeppnisgreining á þeim fyrirtækjum sem fyrir eru á 

markaðnum og gætu veitt Obodo samkeppni. Til þess var notað meðal annars fimm krafta líkan 

Porters. Ekkert fyrirtæki er á markaðnum í dag sem nær að tengja ferðamenn og heimamenn 

með beinum hætti, þó eru stór fyrirtæki á markaðnum sem að búa yfir miklum 

markaðsyfirburðum svo sem Airbnb og Guide to Iceland því er ljóst að hörð samkeppni er til 

staðar. Markaðsáætlun var gerð fyrir fyrsta rekstrarár Obodo. Ytra umhverfi Obodo var skoðað 

með PESTEL greiningu. Ásamt því var gerð fjárhagsáætlun til þriggja ára og farið var yfir 

rekstraráætlunina, gerð núllpunkts- og sviðsmyndagreining. SVÓT greining var framkvæmd 

til þess að greina styrkleika og veikleika Obodo, ásamt ógnum og tækifærum í ytra umhverfi 

Obodo. 

Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu undanfarin ár og hefur það leitt af sér mikin fjölda 

ferðamanna sem heimsækja Ísland á ári hverju. Ferðamenn þessir vilja margir hverjir kynnast 

landi og þjóð, heimafólki, menningu og siðum þeirra. Því teljum við að Obodo væri góð viðbót 

á markaðinn til að mæta þörfum ferðamanna og tengja þá við Íslendinga. 

Niðurstöður þessarar viðskiptaáætlunnar hafa leitt í ljós að verkefnið gæti orðið að veruleika 

ef skoðað er út frá fjárhagslegum sjónarmiðum. Það er þó bundið því að fjármögnun náist og 

forritið ná vinsældum og ferðamenn nýti sér það.  

Ljóst er þó að gerð slíks snjallsímaforrits er annmörkum háð. Erfitt getur verið að koma slíku 

forriti á markað. Forritið þarf að ná miklum netáhrifum til þess að fólk sjái hag sinn í því að 

nota það, við teljum að hægt sé að leysa það með því að umbuna fólki ef það deilir forritinu 

með vinum og vandamönnum og nær þar með inn nýjum notendum. Ásamt því teljum við að 

áhrifavaldamarkaðsetning geti verið góð leið til að ná netáhrifum, þeir deila efni um forritið 

meðal fylgjenda sinna. Það að búa til snjallsímaforrit sem býr yfir fleiri en einum vettvangi 

getur verið flókið, upp geta komið hagsmunaárekstrar. Obodo tengir saman ferðamenn og 

heimamenn, en þar er einnig kort af Íslandi frá Google maps, sem er kostur því margir 
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ferðamenn notast við það nú þegar. Mikil kostnaður felst í gerð slíks forrits og því er mikilvægt 

að fara ekki fram úr sér. Við gerð viðskiptaáætlunar kom í ljós að helsta sérstaða Obodo er sú 

að forritið er vettvangur til að tengja saman heimamenn og ferðamenn. Því telur höfundur að 

til að koma hugmyndinni í framkvæmd væri hægt að byrja einungis með einn vettvang sem 

tengir ferðamenn og heimamenn saman og kortið en enga afsláttarkóða til þess að átta sig á því 

hvort það sé það sem ferðamenn leita eftir og vilja nota, síðan er þá hægt að bæta við fleiri 

vettvöngum leiði áætlanir í ljós að það sé arðbært og rekstrarlegar forsendur séu góðar fyrir 

Obodo. Miðað við niðurstöður núllpunktsgreiningar þarf Obodo að selja um 35.553 einingar 

til þess að ná föstum kostnaði. Miðað við rekstraráætlun sem var framkvæmd var gert ráð fyrir 

29300 seldum upplifunum á fyrsta heila rekstrarári Obodo og því mögulegt að það geti gengið 

upp, því að kostnaður lækkar á móti eftir því sem forritið er einfaldað. Ef engir aflsáttakóðar 

verða settir upp dregur einnig úr líkum á hagsmunaárekstrum á milli upplifana og annarri 

afþreyingu.  

Fyrst um sinn verður forritið einungis sett upp á Íslandi sem höfundur telur kost. Gott er að 

byrja á þröngum markaði sem krefst ekki of mikillar fjárfestingar í upphafi. Ef vel gengur á 

Íslandi má skoða stærri markaði og gera frekar áætlanir til þess að átta sig á hvort markaðslegar 

forsendur séu til þess.  

Sviðsmyndagreining sýnir að það er í raun aðeins ein mynd sem kæmi hvað best út fyrir Obodo 

og er það ef forritið nær netáhrifum og þátttaka heimamanna er góð. Ef illa fer og neytendur 

nýta sér ekki forritið er betra að hafa ekki farið of geist í upphafi. Því lítur höfundur svo á að 

Obodo sé arðbær og álitleg hugmynd fyrir íslenskan markað sé einblínt á sérstöðu forritsins 

sem gengur út á það að tengja ferðamenn og heimamenn. Fyrst um sinn verði það eini 

vettvangur forritsins í upphafi. Google maps verður síðan styrkur fyrir forritið til að einfalda 

líf ferðamanna og þurfa ekki að skipta á milli forrita. Með því að einfalda hugmyndina er verið 

að halda niðri kostnaði í upphafi við gerð og hönnun forritsins í lágmarki og þar með minnka 

áhættu fyrirtækisins í upphafi, ásamt því að líklegra er að hagsmunaárekstrar verði ekki 

vandamál. Vonast er eftir að fá inn eiganda eða eigendur með þekkingu í gerð snjallsíamforrits 

sem getur þá einnig haldið kostnaði í lágmarki ef ekki þarf að kaupa þjónustu í upphafi. Ef vel 

gengur og ferðamenn á Íslandi nýta sér forritið má svo bæta við vettvöngum eða fara á stærri 

markaði.  

 

 

 

 



  

 53 

Ljóst er að helstu lykilþættir og áskoranir Obodo eru: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Mynd 7: Lykilþættir og helstu áskoranir Obodo 
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7. Lokaorð 
Gerð þessa verkefnis hefur verið mikil og góð reynsla fyrir höfund. Áhugi á 

frumkvöðlastarfsemi hefur aukist mikið. Gerð þessarar viðskiptaáætlunar er eitthvað sem 

höfundur telur hafa verið (Kotler & Keller, Marketing Management (15. útgáfa, Global 

Edition), 2016) mjög mikilvægt skref í námi sínu við Háskólann á Bifröst. Með þessu verkefni 

jókst áhugi og þekking höfundar á námsefninu sem hefur verið fjallað um síðastliðin tvö og 

hálft ár í náminu. Höfundur upplifir meiri skilning á efni námsins og meira sjálfstraust til að 

takast á við næstu verkefni og jafnvel verkefni í atvinnulífinu. Ljóst er að Obodo er arðbær 

hugmynd en mögulega má einfalda hana til að koma henni í framkvæmd og einblína þar með 

á sérstöðu forritsins. Höfundur er mjög þakklátur fyrir þann tíma og vinnu sem sett var í 

verkefnið og telur að það muni koma sér vel fyrir komandi verkefni í framtíðinni. 

Umfjöllunarefni verkefnisins var mjög áhugavert og telur höfundur það hafa víkkað mjög 

sjóndeildarhringinn og opnað á nýjar hugmyndir. 
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