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Abstract 
The Icelandic children‘s book ‘Nikky and the power of the seven feathers’ is set to 

be published in Switzerland in June 2020. To find the most effective way to market 

the book a marketing plan was constructed. The quality of the book as a product was 

defined and an analysis of the target group was conducted, looking both into the 

attitude and reading habits of the target group. A specialist was interviewed and the 

targeted readers’ expectations were studied to find out how well the book conformed 

to them. The market area was defined with a focus on market segmentation. In this 

thesis the market, competition, distribution channels, and the price was discussed in 

detail. Although online media is popular among the target group, reading is still 

important. Girls in the target group read close to once per day. When they prioritize 

their free time activities, reading was placed third. The author perceives this as a 

positive sign, it is one of the factors that imply that a children´s book like ‘Nikky and 

the power of the seven feathers’ has true potential to be successful. Following 

through with the promotion plan that was created should further increase the 

potential of success.  

The main conclusion of this thesis is that the market segmentation chosen is a 

good fit for the children´s book ‘Nikky and the power of the seven feathers’ and has 

the potential to reap a promising outcome. 

Keywords: Marketing plan, Promotion, Children’s books, Literature. 
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Garðurinn fylltist af röddum og hljóðum. Nikký 

hljóp beint að stóra garðahlyninum sem stóð 

framan við húsið og faðmaði hann. Hún náði 

ekki einu sinni hálfa leið utan um tréð, enda var 

þessi vinur hennar gamall og virðulegur. Gamli 

hlynurinn hafði staðið þarna alveg síðan húsið 

var byggt árið 1911. Hún hallaði sér að 

stofninum og hlynurinn hvíslaði: 

– Hvert ertu að fara? Ertu að fara norður? 

Nikký átti erfitt með að svara þessu. Hún vissi 

ekki alveg í hvaða átt Sviss var. 

 

Nikký og slóð hvítu fjaðranna 
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Útdráttur 
Íslenska barnabókin Nikký og máttur fjaðranna sjö kemur út í Sviss í júní 2020. Til 

að finna árangursríkustu leiðina við markaðssetningu bókarinnar var gerð 

markaðsáætlun. Í ritgerðinni er fjallað um barnabókina sem vöru, sérstöðu hennar og 

tilurð. Gerð var ítarleg greining á markhópnum. Viðhorf hans til lesturs var kannað 

og rýnt í hvers konar bækur þessi hópur les og hversu mikið. Greint var að hvaða 

leyti bókin um Nikký fellur að væntingum markhópsins. Markaðssvæðið var 

skilgreint með áherslu á markaðshlutun og því gerð góð skil ásamt samkeppni á 

markaðnum, dreifileiðum og verði. Þrátt fyrir að markhópurinn nýti sér mikið 

netmiðla, þá er lestur enn mikilvægur. Stelpur í markhópnum lesa einu sinni á dag 

eða því sem næst. Þegar að þær forgangsraða frítíma sínum setja þær lestur bóka í 

þriðja sæti. Höfundur telur það mjög jákvætt. Það sýnir að rými er fyrir barnabók 

eins og Nikký og mátt fjaðranna sjö hjá þessum markhópi.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að markaðshlutunin sem valin var 

fellur vel að barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö. Að mati höfundar er það 

grundvallaratriði að framfylgja kynningaráætlun sem lögð var fram. Með því er hægt 

að skapa eftirspurn eftir bókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö og ná þeim árangri 

sem lagt var upp með.  

Lykilorð: Markaðsáætlun, Barnabók, Kynningaráætlun, Markaðssetning. 
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1. Inngangur 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni sem unnið er til bakkalár- gráðu (B.Sc. 

gráðu) í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild Háskólans á Akureyri.  

Höfundur þessarar ritgerðar er rithöfundur. Árið 2013 kom út fyrsta barnabók 

hennar, Nikký og slóð hvítu fjaðranna á Íslandi. Í kjölfarið fylgdi útgáfa á tveim 

bókum til viðbótar um sömu sögupersónu. Undanfarin fimm ár hefur höfundur búið í 

Rüschlikon, sem er bæjarfélag í Zürich kantónu í Sviss. Í september 2019 gerði 

höfundur útgáfusamning við bókaútgáfuna „Verlag Richard Gautchi“ um útgáfu á 

fyrstu Nikký bókinni á þýsku. Það lá beint við að nýta námið í Viðskipta og 

markaðsfræði og skrifa lokaritgerð um markaðsáætlun fyrir Nikký og slóð hvítu 

fjaðranna í Sviss. Heiti bókarinnar á þýsku verður „Nikky und die Macht der sieben 

Federn“.  Þegar talað verður um bókina í ritgerðinni verður íslensk þýðing á hinu 

þýska nafni notað, eða Nikký og máttur fjaðranna sjö.  

Markaðsáætlunin snýr að fyrstu prentun bókarinnar sem er 1000 eintök sem koma út 

í júní 2020 í Sviss.   

Í ritgerðinni verður fjallað um barnabókina sem vöru og á hvaða hátt hún fellur 

að tíðarandanum í Sviss. Einkenni markhópsins verða greind og með hvaða leiðum 

best er að ná til hans. Áreiðanlegustu upplýsingar sem höfundur fann um 

markhópinn og hegðun hans er úr svissneskum skýrslum og rannsóknum frá 2017 og 

2018.  Þar er fjallað um notkun barna á netmiðlum og prentmiðlum. Í skýrslunum er 

að finna haldgóðar upplýsingar um lestur og viðhorf barna í Sviss til lesturs. Einnig 

tók höfundur viðtal við Barböru Jakob sem er fræðimaður við rannsóknasetur lestrar 

og bókmenntahvatningar barna og unglinga í Sviss en hún starfar við að greina 

hegðun og viðhorf skólabarna gagnvart lestri og netmiðlum. Skoðað verður á hvaða 

hátt barnabókin Nikký og máttur fjaðranna sjö fellur að óskum og væntingum 

markhópsins þegar það kemur að vali á bók.    

Viðfangsefni ritgerðarinnar er gerð markaðsáætlunar með tilheyrandi 

greiningum fyrir þýsku útgáfu íslensku barnabókarinnar „Nikký og slóð hvítu 

fjaðranna“.  Þýska útgáfan hefur hlotið nafnið „Nikky und die Macht der sieben 

Federn“ eða Nikký og máttur fjaðranna sjö í prentaðri útgáfu. Bókin verður 

myndskreytt með 10 litmyndum, bundin og prentuð í 1000 eintökum og kemur út á 

þýsku í Sviss 10. júní 2020. Í markaðsáætlun þessari verður fjallað ítarlega um 
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vöruna, barnabókina Nikký og mátt fjaðranna sjö“ Söluráðarnir fjórir (e. marketing 

mix) verða skoðaðir með það að markmiði að fá þekkingu á einkennum bókarinnar

sem vöru og því umhverfi sem bókin verður markaðssett í og hvaða leiðir henta til

kynningar. Kynningarstefna verður lögð fram í samræmi við niðurstöður greininga

sem gerðar verða með það að markmiði að sölu og fjárhagsmarkið forlags og

höfundar náist.

Rannsóknarspurningin sem svarað verður er eftirfarandi: 

Hvaða leiðir eru árangursríkastar til að markaðssetja og selja barnabókina Nikký og 

mátt fjaðranna sjö á þýsku fyrir stelpur í 2. til 6. bekk í opinberum grunnskólum í 

kantónunum Zürich, St. Gallen og Schwyz í Sviss?   

Ritgerðin skiptist í 10 kafla að meðtöldum inngangi og heimildaskrá. Fyrst er 

gerð grein fyrir markaðsáætlun út frá fræðilegu sjónarhorni, í framhaldi er athyglin 

sett á markaðsáætlun fyrir barnabókina Nikký og mátt fjaðranna sjö. Bókin sem vara 

er greind og sérstaða hennar kynnt. Síðan er markaðshlutun kynnt út frá fræðilegu 

sjónarhorni og skoðað hvaða markaðshlutun fellur best að barnabókinni um Nikký. 

Næst er markhópurinn greindur og einkenni hans sett fram. Síðan er staðan á 

markaðnum í Sviss fyrir barnabækur skoðuð og markaðsleg markmið sett fram 

ásamt fjárhagslegum markmiðum. Í framhaldi af því er ítarleg kynningastefna fyrir 

Nikký og mátt fjaðranna kynnt. Í lokin er stutt umræða ásamt niðurstöðum og 

lokaorðum.  

Heimilda var aflað með skoðun á fagbókum um markaðsfræði, tveim 

yfirgripsmiklum svissneskum rannsóknum á hegðun grunnskólabarna varðandi les 

og net miðla auk svissnesku PISA rannsóknarinnar. Höfundur tók viðtal við 

sérfræðing á sviði lestrar grunnskólabarna. Haft var samband við hagstofur í þeim 

kantónum þar sem markaðshlutun fyrir bókina var greind sem hagstæðust fyrir 

bókina til að fá nákvæmar hagtölur um grunnskólabörn.  Einnig notaðist höfundur 

við ritrýndar vísindagreinar og tímaritsgreinar af veraldarvefnum. Upplýsingarnar 

sem höfundur fékk gáfu greinagóða mynd af söluráðunum fjórum sem eru 

undirstaðan í gerð þessarar markaðsáætlunar.  
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2. Markaðsáætlun
Helstu þættir markaðsáætlunar eru yfirlit yfir stjórnun núverandi markaðsaðstæðna, 

ógnir og tækifæri, markmið og málefni, markaðsstefna, aðgerðaáætlanir, 

fjárveitingar og eftirlit. Að skipuleggja góðar áætlanir er oft auðveldara en að 

framkvæma þær. Til að ná árangri þurfa fyrirtæki að hrinda áætlun í  framkvæmd. 

Þau þurfa að breyta markaðsáætlunum í markaðsaðgerðir. (Kotler, Armstrong, 2019, 

bls.85). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem hyggst markaðssetja vöru á nýju 

markaðssvæði að skilgreina hvers vegna neytandinn ætti að velja þeirra vöru fremur 

en aðra. Stefnumiðuð markaðsáætlun (e.strategic marketing plan) er ferli sem leiðir 

til ákvarðana fyrir ákveðna vöru yfir ákveðið tímabil. Ef vel er staðið að öllum 

þáttum hennar, bæði greiningu og innleiðingu, á hún að leiða til framúrskarandi 

virðis fyrir viðskiptavini og skila fyrirtækinu hagnaði (Cravens og Piercy, 2009). 

2.1 Markaðsáætlun fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö 
Markmiðið er að þau 1000 eintök sem prentuð verða í fyrsta upplagi af barnabókinni 

Nikký og máttur fjaðranna sjö seljist í heild sinni fyrir 31. desember 2020. Þar með 

væri bæði markaðslegum og fjárhagslegum markmiðum með útgáfu bókarinnar náð. 

Til að finna árangursríkustu leiðina að því markmiði verður gerð markaðsáætlun. 

Greindar verða aðstæður sem ríkja á barnabókamarkaði í þýskumælandi Sviss.  

Skoðað verður hvaða markaðshlutun fellur best að vörunni Nikký og máttur 

fjaðranna sjö og markhópurinn greindur. Farið verður yfir þær tölulegar upplýsingar 

sem eru fyrir hendi um markhópinn og markaðsvæðið. Mikilvægir þættir eins og 

viðhorf markhópsins gagnvart bókum og lestri verður sett fram. Einnig verður 

skoðað við hvað bókin Nikký og máttur fjaðranna sjö þarf að keppa. Í hverju liggur 

samkeppnin sem bókin stendur frammi fyrir? Hvernig bækur vill markhópurinn 

helst? Og á hvaða hátt fellur barnabókin um Nikký að væntingum markhópsins? 

Hlutverk söluráðanna fjögurra, (e. marketing mix) vöru, verð, kynningu og 

staðsetningar verður greint. Skilningur á hlutverki söluráðanna gegna megin 

hlutverki til að ná hámarksárangri í markaðssetningunni. Greint verður á hvaða hátt 

bókin getur náð athygli markhópsins og uppfyllt væntingar hans. Markaðsáætluninni 

er ætlað að finna árangursríkustu leiðina til að sölumarkmið náist á árinu 2020.  
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2.1.1 Varan íslensk barnabók á þýsku í Sviss 

Nikký og máttur fjaðranna sjö er íslensk barnabók fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára. 

Í þýskri útgáfu er bókin 158 blaðsíður og myndskreytt með samtals 12 myndum eftir 

Lindu Goetschi myndskreyti. Bókin verður prentuð í 1000 eintökum í fyrstu prentun. 

Þýðingin á bókinni hefur hlotið styrk frá Miðstöð íslenskra bókmennta. Þýðandi 

bókarinnar er hin svissneska Ursula Giger. Hún er reynslumikill þýðandi sem hefur 

meðal annars þýtt bækur eftir Kristínu Marju Baldursdóttur á þýsku. Ursula Giger 

kennir íslensku bæði við Háskólann í Zürich og Háskólan í Basel. 

Barnabókin Nikký og slóð hvítu fjaðranna kom fyrst út á Íslandi haustið 2013 hjá 

útgáfufélaginu Sölku. Bókin var samtals 10 vikur á metsölulista Eymundsson. Í 

Sviss verður bókin gefin út af bókaforlaginu, Verlag Richard Gautschi í Thalwil í 

Sviss. Á þýsku hefur hún fengið nafnið Nikký og máttur fjaðranna sjö. Forlag 

Richard Gautschi er lítið og hefur áður gefið út eina bók sem seldist vel. Eigandi 

forlagsins og útgefandinn Richard Gautschi á prentsmiðjuna Schnelldruck Thalwil 

sem er staðsett í bæjarfélaginu Thalwil sem auðveldar útgáfu barnabókarinnar og 

prentun hennar. Bókin verður prentuð í Thalwil og áætlaður útgáfudagur er 10. júní 

2020.  

 

2.1.2  Sérstaða bókarinnar Nikký og máttur fjaðranna sjö 
Nikký og slóð hvítu fjaðranna er fyrsta íslenska barnabókin sem kemur út hjá 

bókaforlagi í Sviss, miðað við þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi. Aðgengi að 

íslenskum barnabókum sem komið hafa út á þýsku og eru gefnar út í Þýskalandi er 

töluvert en í  heildina er um fáar bækur að ræða. Vinsældir Íslands hafa farið 

sívaxandi í Sviss undanfarin ár. Þessi aukni áhugi og þekking á Íslandi hefur áhrif á 

almenna meðvitund og athygli sem vörur frá Íslandi fá. Árið 2002 ferðuðust 5.519 

svissneskir ferðamenn um Keflavíkurflugvöll en árið 2018, voru það orðnir 26.464 

Svisslendingar (Ferðamálastofa, e.d.).  

Aukinn áhugi barna á umhverfismálum og nátúrunni og þar með líka trjám 

gerir það að verkum að efni bókarinnar um Nikký fellur vel að tíðarandanum. Nikký 

er 11 ára stelpa frá Íslandi sem er með þann einstaka hæfileika að geta talað og átt 

samskipti við trén. Þessir hæfileikar aðalpersónunnar eru mjög líklegir til að falla í 

góðan farveg hjá börnum í Sviss um þessar mundir. Umhverfisvitund svissneskra 
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barna og ungmenna hefur aukist eins og víðar í heiminum. Hinn ungi 

umhverfisaðgerðarsinni frá Svíþjóð, Greta Thunberg hristir upp í svissneskum 

unglingum og kallar eftir verkfalli í skólum. Hún hefur komið því til leiðar sem 

margir héldu að væri ógerlegt, það er að fá ungmenni inn í pólitíska umræðu um 

umhverfismál, bæði í skólum en ekki síst heima við stofuborðið við foreldrana. 

(Batthyany, Anner, 2019). Grunntilgangur bókarinnar sem vöru er að fá börn til að 

lesa meira og efla ímyndunarafl þeirra (Brynja Sif Skúladóttir, munnleg heimild, 

10.04. 2010) 

 

2.1.3 Tilurð og hugmynd að barnabókinni 

Hugmyndin að bókinni um Nikký varð til á göngu um Zürichborg árið 2005. Á brú 

yfir ána Limmat, sem rennur í gegnum borgina stóð maður og lék sér að því að veifa 

hvítri fjöður hægt fyrir ofan sig. Þarna var bláklæddi  maðurinn sem leikur 

töfrabrögð með sjö hvítum fjöðrum í draumum Nikkýjar mættur. Hann er eitt af 

þeim táknum sem leiða Nikký að svarinu að því hvaðan hún hefur hæfileikann að 

geta talað við trén og hver sé pabbi hennar. Nikký ferðast til Sviss til sumardvalar 

með móður sinni þar sem einstakir hæfileikar hennar hrinda af stað ævintýralegri 

atburðarás.  Hæfni hennar til að tala og skilja trén magnast í Zürich þar sem vegleg 

tré eru sjálfsagður hluti af umhverfinu en ekki sjaldgæf eins og í Reykjavík. 

Spennandi atburðarás fer af stað og á endanum snýst það um líf og dauða hvort 

Nikký nær að beita hæfileikum sínum og fá trén í lið með sér til að geta bjargað sér 

og vini sínum.  Ferlið frá hugmynd að tilbúinni sögu tók sinn tíma. Sagan þróaðist í 

löngum göngum um skóginn þar sem hin grænu landamæri liggja milli Sviss og 

Þýskalands norðan við Zürich. Á milli þorpanna Stetten í Þýskalandi þar sem 

höfundur bjó frá 1998 til 2004 og þorpsins Wasterkingen í Sviss þar sem höfundur 

bjó 2004 til 2005. Í djúpri þrá eftir melum og gróðurlitlu landslagi Íslands leitaði 

höfundur til trjánna sem ljáðu sögunni um Nikký þá töfra sem eru líklegir til að ná til 

nútímabarna í Sviss í dag.  

 

2.1.4 Höfundur barnabókarinnar 

Höfundur Nikký og slóð hvítu fjaðranna er Brynja Sif Skúladóttir hún hefur búið á 

þýsku málsvæði í samtals 14 ár og þar af í 6 ár í Sviss. Á þessum tíma hefur hún 
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aðlagast menningu Svisslendinga mjög vel. Hún hefur djúpan skilning á þeirri 

menningu sem er ríkjandi og er vel tengd inn í samfélagið í og kringum Zürich. Árið 

2016 til 2019 bauð hún upp á verkefnið „Ævintýrið í þér“ í grunnskólunum í 

Rüschlikon og Kilchberg sem eru nágranna bæjarfélög Zürichborgar og staðsett í 

Zürichfylki. Markmið verkefnisins var að leiða börnin að þeirra eigin sögu. 

Höfundur beitti þar bæði reynslunni af eigin skrifum og hugmyndavinnu og 

þekkingu sinni sem markþjálfi. Á þeim þremur skólaárum sem boðið var upp á 

verkefnið tóku rúmlega 450 börn á aldrinum 10 til 12 ára þátt í verkefninu. Höfundur 

las alltaf upp úr eigin verkum, oftast upp úr bókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö, 

en gerð var prufuþýðing af einum kafla úr bókinni árið 2013. Börnin sem tóku þátt í 

verkefninu sýndu mikinn áhuga á bókum höfundar og var ósk þeirra eindregin að 

vilja lesa bækurnar á þýsku. Síendurteknar óskir nemenda að vilja lesa bækur 

höfundar var sú hvatning sem hafði mest áhrif á það að gerður var útgáfusamningur 

um þýsku útgáfuna af fyrstu bókinni um ævintýri Nikkýjar. Höfundur hefur kynnt 

bókina og útgáfu hennar fyrir Herra Bernhard Elsener, bæjarstjóra Rüschlikon, sem 

er heimabær höfundar. Bæjarfélagið hefur veitt útgáfunni og markaðssetningunni á 

bókinni styrk bæði fjárhagslegan og einnig mun menninganefnd bæjarins vinna að 

kynningarmálum fyrir bókina og höfundur kynntur sem íslenskur rithöfundur frá 

Rüschlikon.  
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3. Markaðsvæði með áherslu á

markaðshlutun
Tilgangur markaðshlutunar (e. marketing segmentation) er að finna út hvar tækifæri 

liggja fyrir vöruna og hvaða markhópur hentar. Fyrirtæki þurfa að meta mismunandi 

markaðshlutun og ákveða hvaða markaðshlutun það getur þjónað best. (Kotler, 

Armstrong, 2019, bls. 221).  

Þegar ákvörðun er tekin um hvar skal selja vöruna sem fyrirtæki bjóða upp á er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvað gagnast vörunni best. Í grein eftir Cahill, 

D.J er fjallað um nálgun Porters á þessari spurningu. Hann bendir lesendum á að

velta fyrir sér hvert markmiðið sé. Hann segir að það hljóti að vera að ná

markaðsforskoti og að lykilspurningarnar séu, hvar á að keppa? Og á hvaða

markaðsvæði á að einbeita sér til að ná sjálfbærum yfirburðum? Porter leggur

áherslu á hið ytra. Hann vill að fyrirtæki finni markaðshlutun sem falla vel að hæfni

þess frekar en að byggja upp hæfni sem fellur að kröfum viðskiptavinanna. (Cahill,

1997) Mikilvægi þess að velja rétta markaðshlutun fyrir vörur er mikil og getur haft 

afgerandi áhrif á það hvort markmið um sölu og hagnað náist.  

Hvernig leiðir markaðshlutun til samkeppnisforskots fyrir fyrirtæki? Það dregur úr 

samkeppni vegna þess að það eru færri um samkeppnina á svæðinu í hverjum flokki. 

Það eru tvær megin ástæður fyrir því að miðuð markaðsfærsla (e.target marketing) er 

mikilvæg. Í fyrsta lagi þá þvingar það fyrirtæki til að leggja áherslu á áætlunargerð 

og í raunsæja nálgun og ákvarða hvað passar best. Í öðru lagi neyðist fyrirtækið til að 

gera stefnumörkun sem byrjar hjá viðskiptavininum og markaðnum en ekki hjá 

fyrirtækinu. Í stuttu máli sagt, það gerir þær kröfur að fyrirtæki beiti 

markaðsáherslum (e. marketing concept) sem hluta af  stefnumótandi 

markaðsáætlunargerð. (Cahill, 1997)   

3.1. Markaðshlutun fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö 
Markaðshlutun (e. market segmentation) er skipting ólíks, sundurlauss markaðar í 

smærri samstæðari markaðshluta til að geta betur náð til viðkomandi hópa, þjónað 
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þeim með vörum og þjónustu sem kemur til móts við þarfir þeirra. Þær breytur sem 

eru skoðaðar eru meðal annars landfræðileg skipting, lýðfræðileg skipting, 

sálfræðileg skipting og hegðun og atferli. (Kotler, Keller, Brady, Goodman og 

Hansen, 2019, bls. 300-307).  

Í markaðssetningu á barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö í þýskri 

útgáfu verður markaðshlutun valin út frá greiningu og skoðun á þeim þáttum sem 

skipta máli þegar markhópur og markaðshlutun er valin. Mikilvægt er að skipta 

mögulegum viðskiptavinum í markhópa til að spara orku, fjármagn og tíma. Þetta 

kallast markaðshlutun og getur hún miðast við mismunandi þætti, til dæmis 

landfræðilega skiptingu, lýðfræðilega skiptingu eins og til að mynda aldur og tekjur. 

Bókin verður markaðssett í kantónunum Zürich, St.Gallen og Schwyz. Þetta er sú 

markaðshlutun sem markaðsáætlunin nær til. Þessar kantónur liggja allar að hluta til 

að Zürichvatni og falla undir það sem kallað er í Sviss bæjarfélögin við Zürichvatn 

(Zürichee Seegemeinden), en það er einmitt það svæði sem ævintýri Nikkýjar gerast 

á. Það sést vel á mynd 1 af Sviss hvernig þær þrjár kantonur Zürich, St.Gallen og 

Schwyz sem valdar voru sem markaðshlutun liggja að Zürichvatni. Einnig er 

markaðshlutunin landfræðilega aðgengileg bæði til að koma vörunni, þ.e bókinni, 

þangað og gott aðgengi er fyrir höfundinn að geta kynnt bókina í eigin persónu fyrir 

markhópnum. Höfundur hefur ásamt útgefanda ákveðið að bera hluta af markaðs-og 

kynningarstarfinu. Mikilvægi þess að höfundar beiti sér í markaðs-og kynningarstarfi 

á bókum sínum hefur aukist og er orðinn sjálfsagður hluti af árangursríkri 

markaðssetningu bóka, eins og Margot Kinberg fjallar um í grein sinni um 

markaðsnæmni (e. market sensing) sem tæki fyrir rithöfunda. Önnur meiriháttar 

breyting hefur orðið í útgáfu og ritstörfum en það er sú aukna ábyrg sem færð hefur 

verið yfir á rithöfunda og útgefendur. Rekstrarumhverfi í bókaútgáfum hefur orðið til 

þess að útgefendur hafa breytt markaðsáætlunum sínum. Í auknu mæli eru gerðar 

kröfur um að höfundar kynni og markaðssetji sín eigin verk, frekar en að öll 

ábyrgðin sé sett á útgefandann. Í mörgum tilfellum er ein af þeim spurningum sem 

höfundar eru spurðir að þegar þeir leita til útgefanda er hvaða hlutverk þeir ætla sér í 

kynningaráætluninni. Með öðrum orðum er sú krafa gerð til rithöfunda að þeir kynni 

verk sín af skilvirkni, jafnvel höfundar sem gert hafa útgáfusamninga við 

hefðbundnar bókaútgáfur (Kinberg, 2014).  
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Mynd 1 Landakort af Sviss með kantónum  

(Istock, Map of Switzerland, e.d,) 

 

 

3.1.1 Markhópurinn 

Fyrirtæki þarf að byrja á því að ákveða hverjum það ætlar að þjóna. Það gerir það 

með því að skipta markaðnum í markhópa og velja hvaða markhóp það vill rækta. 

Kjarninn í faglegu markaðsstarfi er  miðuð markaðsfærsla (e. target marketing). 

Markaðsfólk ákveður hvaða viðskiptavini það vill einbeita sér að og á hvaða stigi, 

með  tímasetningu og eðli eftirspurnar viðskiptavinanna í huga. Með öðrum orðum, 

markaðsstjórnun er stjórnun viðskiptavina og eftirspurnarstjórnun. Fyrirtæki þarf 

einnig að ákveða hvernig það ætlar að þjóna markhópnum, hvernig það vill aðgreina 

og staðsetja sig á markaðnum gagnvart sínum markhópi (Kotler, Armstrong, 2019, 

bls. 35). 
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Mikilvægt er að skipta mögulegum viðskiptavinum í markhópa til að spara 

orku, fjármagn og tíma. Þetta kallast markaðshlutun og getur hún miðast við 

mismunandi þætti, til dæmis: 

Hver eru einkenni hvers hóps og hvernig má ná til hans? Hverjir eru 

væntanlegir viðskiptavinir, hverjum á að selja vöruna? 

Það er ávallt markmið þeirra sem vilja selja vöru og skapa virði fyrir viðskiptavininn 

að finna markhóp sem velur fyrst og fremst þeirra vöru. Markmiðið hlýtur að vera að 

finna markhóp sem varan okkar passar fullkomlega við. Við viljum þróa 

viðskiptavini í markaðshlutun okkar sem veita okkar fyrirtæki mestan hagnað. Með 

því að færa viðskiptavinum í okkar markóp einmitt það sem þeir vilja og vera í 

samskiptum við þá á þann hátt að þeir skilji okkur. Ef við getum gert þetta á þann 

hátt að viðskiptavinir sem við viljum ekki laða að okkur sjái hvorki né heyri skilaboð 

okkar, þeim mun betra. Þetta er það sem hefur verið kallað „rétta manneskjan og 

rétta gulrótin“. Með öðrum orðum réttur viðskiptavinur og rétt framboðið af vöru. 

Einfaldasta leiðin til að þróa samkeppnisyfirburði er að gera eitthvað betur en 

samkeppnisaðilinn (Cahill, 1997).    

Við skoðun á vörunni þ.e.a.s barnabókinni sem stefnt er að að markaðssetja 

voru ákveðnar breytur skoðaðar til að ná fram markaðshlutun. Fyrst var það 

landfræðileg skipting. Það kom í ljós að landsvæði sem kölluð eru bæjarfélögin við 

vatnið myndi henta einstaklega vel.  Einmitt á þessu svæði gerast ævintýri Nikkýjar. 

Bæjarfélögin við vatnið eru líka landfræðilega nálægt bókaútgáfunni sem afgreiðir 

og sendir bækur sem eru pantaðar. Einnig er aðgengi fyrir höfund bókarinnar gott 

sem auðveldar upplestur og kynningar þar sem höfundur mætir í eigin persónu. 

Lýðfræðileg skipting vegur hátt en kaupmáttur er mikill á svæðinu. Þegar 

markaðshlutunin er skoðuð sem valin hefur verið fyrir barnabókina um Nikký þá 

kemur í ljós að kaupmáttur í þeim tveim kantónum þar sem flest börn úr 

markhópnum búa eða um 70% af öllum stúlkum í 2. til 6. bekk á svæðinu í heild. Að 

þá eru tvær kantónur meðal þeirra fimm kantóna sem hafa mestan kaupmátt í öllu 

Sviss (Regionalisierte GfK Kaufkraftdaten für die D-A-CH-Region, 16. maí 2019). 

Þegar einstaklingseinkenni voru skoðuð kom í ljós að stúlkur á svæðinu lesa daglega 

eða næst því (Genner, Suter, Waller, Schoch, Willemse og Süss, 2017). Einnig má 

leiða líkur að því að börn og foreldrar þeirra sem hafa góðar tekjur séu líklegri til að 



Háskólinn á Akureyri                                                                                    Viðskiptafræðideild                                       

___________________________________________________________________________

   

 11 

kaupa fleiri bækur. Eftir þessa greiningu var ljóst að stelpur í 2. til 6. bekk í 

opinberum grunnskólum sem búa í kantónunum Zürich, St.Gallen og Schwyz væri 

sá markhópur sem fellur best að vörunni og barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna 

sjö. Þó að drengir gætu einnig lesið bókina um Nikký þá er það staðreynd að stelpur 

lesa meira. Þegar í fyrstu PISA rannsókninni árið 2000 kom í ljós að stelpur ná mun 

betri árangri í lestri i öllum aðildarlöndum en strákar. Á árinu 2018 er þessi munur 

enn mjög greinilegur í Sviss og marktækur munur á að stelpur eru betri í lestri en 

drengir (Konsortium PISA, 2019).  

Tölulegar upplýsingar um markhópinn eru fengnar úr hagtölum um skólabörn 

sem fengust í gegnum tölvupóst hjá kantónunum St. Gallen og Schwyz. Hagtölur um 

skólabörn í Zürich eru aðgengilegar á netinu. Skólaárgangar barnanna eru skoðaðir 

til að fá upplýsingar um heildarfjölda markhópsins. Í sumum tilvikum nær aldur 

skólabarnanna frá 7-13 ára, þar sem ákveðin dagsetning ræður skólaárinu í Sviss. 

Markhópurinn eru stúlkur sem eru í 2. til 6. bekk í opinberum grunnskólum í 

kantónunum Zürich, St. Gallen og Schwyz og forráðamönnum þeirra sem taka þátt í 

kaupákvörðun.  

Þrátt fyrir að ljóst sé að börn velja og kaupa sér bækur sjálf þá hafa 

forráðamenn þeirra og nánustu aðstandendur töluverð áhrif á bækur sem þau lesa og 

taka oft lokaákvörðun um kaupin. Þó að verð skipti máli þegar börn á aldrinum 7-13 

ára velja bók þá eru aðrir þættir sem vega þyngra. Þau velja hvaða bók þau vilji lesa 

næst eftir því hvort þau kannist við söguhetjuna eða þau biðja um bókina þegar þau 

sjá hana í bókabúð ef forsíðan er spennandi. Einnig hefur það áhrif á valið ef bókin 

er skrifuð af höfundi sem foreldrarnir þekkja og treysta. Börn velja líka bækur ef 

vinur eða vinkona mælir með þeim (publishers weekly, 2011). 

Út frá þeim greiningum sem hafa verið gerðar verður markhópurinn stúlkur í 

2. til 6. bekk í opinberum grunnskólum og forráðamenn þeirra. Þetta er sá markhópur 

sem ávarpaður verður. Börn eiga auðveldara með að samsama sig sögupersónu  af 

sama kyni og eru stelpur þess vegna líklegri til að velja bók með kvenkyns 

aðalpersónu. Aðalpersóna bókarinnar um Nikký er 11 ára stelpa og má kalla bókina 

kvenmiðaða. Marktækur munur er á því hversu líklegir strákar eru til að lesa bækur 

sem eru karllægar og stelpur eru líklegri til að lesa bækur sem eru kvenmiðaðar 

(McGeown, 2015). Í kjölfar þess að bókin kom út á Íslandi í október 2013 fór 
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höfundur og las úr bókinni í 10 skólum fyrir um 500 börn, augljóst var að áhugi var 

mun meiri á bókinni og innihaldi hennar af hálfu stúlkna (Brynja Sif Skúladóttir, 

munnleg heimild, 7.12. 2019).  Markhópurinn er einnig þeir fullorðnu einstaklingar 

sem velja eða kaupa bækur fyrir börnin í markhópnum, oftast foreldrar eða 

forráðamenn. Í könnun sem gerð var á afstöðu foreldra gagnvart ýmsum miðlum og 

þar á meðal gagnvart bókum, kom fram að rúmlega 96% foreldra barna á 

grunnskólaaldri í þýska hluta Sviss eru jákvæðust gagnvart því að börn þeirra lesi 

bækur (Genner, Suter, Waller, Schoch, Willemse og Süss, 2017).   

Höfundur hafði samband við Barböru Jakob sem er fræðimaður við hið 

svissneska rannsóknasetur lestrar og bókmennta hvatningu fyrir barna og unglinga 

miðla ( Literale Förderung SIKJM Schweizerisches Institut für Kinder- und 

Jugendmedien) Eftir greinagóða kynningu á því um hvað lokaverkefni höfundar 

snérist og eftir að hún fékk sent inn handrit af barnabókinni Nikký og máttur 

fjaðranna sjö, samþykkti Barbara Jakob að svara nokkrum spurningum sem varðaði 

lestrarhegðun barna í Sviss. Spurningunum svaraði hún með tölvupósti. (Sjá svör við 

spurningum í viðauka). Stelpur velja frekar en drengir bækur um sambönd, 

ástarsögur og dýrasögur. Þær vilja sögur þar sem örlög sögupersónanna eru í 

aðalhlutverki. Í víðasta skilningi velja þær sálfræðilegar sögur og sögur um 

manneskjuna. Stelpur lesa bækur þar sem örlög manna eru í forgrunni. Í víðasta 

skilningi, sálfræðilegar sögur og sögur af manneskjum. Stelpur lesa af innlifun og 

vilja að bækur snerti tilfinningar þeirra. Þær eru hrifnar af sögum sem tengjast þeirra 

eigin lífi eða þær geta tengt við eigið líf. Barbara Jakob segir að börn séu hluti af 

samfélaginu og þegar straumar og stefnur eru eins og núna varðandi umhverfið og 

loftslagsmálin og framtíðina þá er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

barnabókmenntir hafa ávallt verið spegill samfélagsins og það hefur líka áhrif á val 

barna á bókum. (Barbara Jakob, 14. desember).  

Samofið kynningunni og lestri i skólum og bókasöfnum úr Nikký og máttur 

fjaðranna sjö er umfjöllun um ímyndunaraflið og sköpun og hvernig börn geta eflst 

með því að virkja ímyndunaraflið. (Brynja Sif Skúladóttir, munnleg heimild, 7. apríl 

2020). Í svörum Barböru Jakob kemur fram að mjög náin tengsl eru á milli lestrar, 

sköpunarkrafts og vellíðunar barna almennt. Að börn geti upplifað að persónur í 

sögum hafa svipaðar spurningar, vandamál og uppgötvanir og gleði og þau sjálf 
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styrkir börn. Þau átta sig á því að þau geta bæði velt fyrir sér hver þau eru ein sér og 

einnig hver þau eru í samhengi við aðra og geti rætt það og fundið lausnir. Auk þess 

hefur lestur og sköpun líka mikil áhrif á það hvernig börn beita tungumálinu. Þróun 

tungumálsins almennt sem tjáningarforms fyrir hugmyndir og þarfir barna sem leið 

til að taka þátt í samfélaginu. Skoðun Barböru Jakob á framtíð bókarinnar í Sviss er 

jákvæð, hún telur engan vafa á því að hin hefðbundna innbundna bók muni lifa af 

innkomu rafbókanna. Í Sviss eru samfélagslegir þættir jákvæðir sem styðja það að 

börn lesi. Miðpunktur þess er hlutverk fjölskyldunnar. Fyrirmyndir og aðgengi að 

lesefni sem er mjög gott. Fræið fyrir lestur barna er sáð snemma í svissnesku 

samfélagi og börn uppgötva snemma hversu mikla gleði og spennu og hversu 

krefjandi bækur og sögur geta verið og leita þess vegna aftur og aftur til bókarinnar. 

Einnig eftir tímabil þegar þau hafa lesið minna og þróa sig þannig líka áfram í sínum 

eigin lestri.  (Barbara Jakob, munnleg heimild, 15. desember 2019). Miðað við 

greiningar á lestri barna í Sviss og viðhorfi þeirra til lesturs, auk upplýsingar um 

hvernig bækur stelpur vilja helst lesa sem höfundur telur réttlætanlegt að yfirfæra á 

markhópinn, þá er Nikký og máttur fjaðranna sjö bók sem fellur vel að óskum og 

væntingum stúlkna í markhópnum um skemmtilega bók. Bæði hvað varðar efnistök 

og að sagan gerist í nær umhverfi markhópsins sem auðveldar honum að tengja 

ævintýri Nikkýjar við sitt líf og sínar upplifanir.   

Þegar markhópur er skoðaður er mikilvægt að gera sér grein fyrir heildarstærð 

hans og mögulegri sölu. Einnig er mikilvægt hvort markhópurinn sé líklegur til að 

kaupa það magn af bókinni sem þarf til að ná sölumarkmiðum. Heildarfjöldi barna í 

2. til 6. bekk sem eru að jafnaði á aldrinum 8 til 12 ára, í fylkjunum Zürich, St. 

Gallen og Schwyz á skólaárinu 2018 til 2019 voru 102.130 skólabörn og þar af voru 

stelpur 50.166 (Bildungsstatistik Kanton Zürich, Fachstelle für Statistik Kanton 

St.Gallen, Amt für Volksschulen und Sport, katnon Schwyz, munnleg heimild, 05. 

desember 2019).  Heildarfjöldi markhópsins er þar með 50.166 að frátöldum 

aðstandendum og forráðamönnum sem hafa áhrif á kaupákvörðun eða framkvæma 

kaupin. Í rannsókn sem gerð var árið 2017 af Háskólanum í Zürich á lestri barna sem 

búa í Sviss kom í ljós að stúlkur lesa mun oftar en drengir. Þær lesa oftar bækur, 

skoða bækur, taka myndir eða myndbönd og hlusta oftar á tónlist og hljóðbækur en 

drengir. Fram kom að 77% af stúlkum á grunnskólaaldri lesa að jafnaði eins sinni á 
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dag eða því næst (Genner, Suter, Waller, Schoch, Willemse og Süss, 2017). Ef við 

gefum okkur það að þessar tölur séu vel yfirfæranlegar á þær þrjár kantónur sem 

hafa verið valdar sem markaðshlutun fyrir Nikký bókina þá ættu 77% af þeim 50166 

stúlkum sem eru í markhópnum að lesa daglega eða næst því, eða 38.628 stúlkur á 

aldrinum 6 til 12 ára sem lesa einu sinni á dag eða næst því. Markmiðið er að selja 

1000 bækur sem eru þær bækur sem prentaðar verða í fyrstu prentun og miðað við 

þessar forsendur þyrftu 3% af þeim stúlkum sem lesa daglega eða næst því eða 

forráðamenn þeirra að kaupa barnabókina Nikký og máttur fjaðranna sjö svo 

sölumarkmið næðust.  

 Þar sem foreldrar eru hluti af markhópnum er áhugavert að skoða viðhorf og 

upplifun þeirra á því hversu mikið börn lesa og hvaða skoðun foreldrar hafa á lestri 

barna sinna. Í MIKE rannsókninni svöruðu 56% eða 629 foreldrar og var viðhorf 

þeirra til frístunda iðkunnar barnanna skýrt. Yfir 90% þeirra foreldra sem svöruðu 

kjósa helst að börn þeirra lesi í frítíma sínum. 

 

3.1.2 Hlutverk útgefanda bókarinnar  

Eigandi bókaútgáfunnar Richard Gautschi sér um alla framleiðsluþætti bókarinnar. 

Hann sér um að láta dreifa bókinni. Gera heimasíðu og undirbúa kynningu á henni 

og einnig á netmiðlinum eins og Instagram. Hann sér um að tilkynna útgáfu 

bókarinnar til fjölmiðla og til opinberra stofnana sem festa kaup á barnabókum, eins 

og bókasöfn. Einnig mun hann sjá um að gera auglýsingaáætlun í prentuðum miðlum 

og netmiðlum tengdum þeim. Einnig mun hann sjá um að auglýsa og kynna bókina í 

blöðum og öðrum prentuðum miðlum. Þetta verður gert í samráði við höfund og stillt 

saman við lestrarheimsóknir höfundar í skóla og bókasöfn á markaðssvæðinu.  

 

3.1.3 Verð bókarinnar 

Ákvörðun á verði veigamikil ákvörðunum varðandi söluráðanna fjóra. Hamlandi 

þættirnir eru eftirspurn og kostnaður. Sá kostnaður sem fyrirtækið þarf að leggja út í 

setur grunninn fyrir verðið. Markaðsfólk þarf að huga  að þáttum eins og verði 

samkeppnisaðilanna, kröfum endursöluaðila, reglugerðum stjórnvalda og markmiði 

fyrirtækisins (Kotler, Armstrong, 2019, bls. 637). Bókin verður markaðssett þar sem 

kaupmáttur er vel yfir meðallagi. Í MIKE skýrslunni sem gefin var út 2017 í Sviss 
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um notkun og viðhorf barna og aðstandenda þeirra varðandi hina ýmsu miðla og 

einnig gagnvart prentmiðlum eins og bókum kom í ljós að sú dægradvöl sem 

foreldrar vilja helst að börn þeirra stundi sér til skemmtunar er lestur (Genner, Suter, 

Waller, Schoch, Willemse og Süss, 2017).  

Verð bókarinnar var ákvarðað af útgefandanum. Hann studdist við 

rekstraráætlun sem hann lét gera vegna útgáfu bókarinnar þar sem allur kostnaður 

við framleiðslu, markaðssetningu og dreifingu var settur upp ásamt launum þeirra 

sem standa að útgáfunni. Út frá því ákvað hann að bókin skuli kosta 27 svissneska 

franka1. Verðið er hærra en meðalverð miðað við könnun sem höfundur gerði á 

heimasíðu stærstu bókaverslunar Sviss, Orell Füssli, fyrir þennan aldurshóp (Brynja 

Sif Skúladóttir, munnleg heimild, 3.3.2020). Bókin er innbundin og með 

litprentuðum myndum og mikið í hana lagt sem réttlætir að verðið sé yfir 

meðalverði. Einnig er kaupmáttur mikill á því svæði þar sem bókin verður 

markaðssett. 

 

3.1.4 Kynningastarf 

Kynningarstarf er blanda af mörgum leiðum og beitingu á verkfærum 

markaðsfræðinnar. Þegar vel er staðið að kynningarstarfi þá er  hugmyndafræði 

samþættra markaðssamskipta (integrated marketing communication.) beitt. Samþætt 

markaðssamskipti fela í sér samræmingu á hinum mörgu samskiptaleiðum milli 

fyrirtækis og neytenda, þannig að skilaboð fyrirtækis varðandi vöru þess komist 

skýrt og á sannfærandi hátt til skila til viðskiptavina.  

Samkvæmt Kotler eru kynnigarráðarnir (e. promotin mix) átta talsins og þeir 

eru eftirfarandi: Auglýsingar, persónuleg sölumennska,  bein markaðssetning, 

stafræn markaðssetning, söluhvatar,  almannatengsl, viðburðir og kostun. Það liggur 

svo í höndum hvers fyrirtækis fyrir sig að ákveða hvaða samsetning kynningaráða er 

árangursríkust fyrir þeirra vöru eða þjónustu (Kotler, Armstrong, 2019, bls. 425). 

Fyrirtæki þarf að samræma vandlega kynningarráðana sem það velur til að ná að 

sannfæra viðskiptavini sína.  Fyrirtækið þarf að koma skýrum, stöðugum og 

sannfærandi skilaboðum á framfæri um fyrirtækið og vörur þess (Kotler, Armstrong, 

 
1 27 svissneskir frankar eru á núvirði (6.5.2020) 4000 íslenskar krónur. 
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2019, bls. 422). Þegar samval kynningarráða er valið fyrir ákveðna vöru er 

mikilvægt að átta sig á hvaða aðgerðir falla undir hvern kynningaráð fyrir sig. 

Auglýsingar er vel þekktur kynningarráður sem er mikið notaður. Undir hann fellur 

hvaða form af kynningum, söluhvötum eða kynning á hugmyndum vörum eða 

þjónustu sem er greitt er fyrir. Söluhvatar eru hverskyns tímabundnir söluhvatar sem 

hafa áhrif á sölu á vöru eða þjónustu. Persónuleg sölumennska eru persónuleg 

samskipti við viðskiptavini sem er á vegum söluteymis fyrirtækis með það að 

markmiði að ná til viðskiptavina, selja og byggja upp samband við viðskiptavini. 

Almannatengsl eru að byggja upp góð tengsl milli fyrirtækisins og hinna ýmsu hópa 

í samfélaginu til að fá gott umtal og umfjallanir. Megin hlutverk er að byggja upp 

góða ímynd fyrirtækisins og að takast á við neikvæðar sögusagnir, frásagnir eða 

viðburði sem eru að vinna á móti fyrirtækinu. Bein markaðssetning og stafræn 

markaðssetning einblína á valda einstaklinga eða hópa viðskiptavina, bæði til að fá 

endurgjöf eða svör strax og til að byggja upp langtíma viðskiptavina samband.  

Í hverjum flokki eru sérstök tól og tæki sem notuð eru til að eiga samskipti við 

viðskiptavini. Til dæmis nýta sér auglýsingar, útsendingar, prentun, net, farsíma, og 

fleira þess háttar. Söluhvatar fela í sér afslátt og tilboð, skjái, sýnikennslu og 

viðburði.  Persónuleg sala samanstendur af sölukynningum, vörusýningum og 

söluhvata áætlunum. Almannatengsl fela í sér fréttatilkynningar, umsjón 

styrktaraðila , viðburði og vefsíður. Bein og stafræn markaðssetning felur í sér 

markpóst, tölvupóst, vörulista, net- og samfélagsmiðla, farsíma markaðssetningu og 

fleira (Kotler, Armstrong, 2019, bls. 425).  

Þegar ákvörðun er tekin um hvaða kynningaráðum skal beita fyrir barnabókina 

Nikký og mátt fjaðranna sjö er mikilvægt að nota þá kynningarráða sem eru 

líklegastir til að ná til markhópsins og eru aðgengilegir fyrir aðstandendur 

bókarinnar. Bæði hvað varðar kostnað og aðgengi höfundar og útgefanda að 

kynningaráðum. 

 

3.1.5 Dreifileiðir  

Hvernig verður vörunni dreift til viðskiptavina er ávallt mikilvæg spurning? Ætlar 

fyrirtækið að selja beint til viðskiptavina, gegnum smásala eða í gegnum aðra 

milliliði? Verður varan ef til vill eingöngu seld á netinu? Ef fyrirtækið ætlar að selja 
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beint til viðskiptavina er mikilvægt að horfa vel til staðsetningar fyrirtækisins og 

hvernig hún passar viðskiptavinum (Nýsköpunarmiðstöð Íslands (e.d)). 

Þær dreifileiðir (e. distribution) sem valdar hafa verið eru að bókin verður seld 

beint í gegnum heimasíðu bókarinnar sem má finna undir slóðinni https://nikky.is/. 

Einnig verður bókin seld í bókabúðum á markaðssvæðinu. Stærsta bókabúðin sem 

mun vera með bókina í sölu er svissneska bókabúðakeðjan Orell Füssli. Í fylkjunum 

þremur sem markaðsáætlunin nær til er Orell füssli með 17 verslanir í þeim 

kantónum sem markaðsáætlunin nær til. Þar sem álagning hjá bókabúðum er allt að 

40% miðað við að bókin sé seld í gegnum eigin heimasíðu þá er engin viðbótar 

álagning og hagnaður forlagsins og höfundar hlutfallslega hærri. Þess vegna mun 

megin áhersla vera lögð á sölu í gegnum heimasíðuna nikky.is. Tekjur koma 

eingöngu inn af sölu bókarinnar.  
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4. Staða barnabókarinnar í Sviss  
Jákvæðni útgefanda og bóksala í Sviss má rekja til jákvæðrar þróunar á sölu bóka í 

Sviss síðustu ár. Í skýrslu félags svissneskra bóksala og bókaútgefenda 2019 segir að 

stefnubreyting sé á hagnaði bókasölu í þýskumælandi Sviss og að jákvæðar 

vísbendingar séu um að bókasala muni aukast.   

 

 

 
Mynd 2-Markaðshlutfall bókaflokka í % eftir seldum eintökum í þýska hluta Sviss 2018 og 

2019 (framsetning höfundar) 

 

Sala jókst hjá svissneskum bóka netverslunum á síðasta ári og þær gátu staðsett sig 

gagnvart erlendum samkeppnisaðilum, einnig sýnir hefðbundin bóksala bjartsýni og 

töluvert er um nýopnaðar bókabúðir og útibú. Í meginatriðum telja útgefendur og 

bóksalar að horfur fyrir árið 2020 séu jákvæðar. Hins vegar verður að hafa í huga að 

svissneski bókamarkaðurinn er enn mjög háður þróuninni á evrusvæðinu. Af þessum 

orsökum er mikilvægt að eftir að náðst hefur að auka hagnað að það náist einnig að 

auka fjölda seldra bóka til að geta að einhverju leyti bætt upp fyrir 

gjaldmiðlabreytingar. Eftir góð viðbrögð þeirra aðila sem standa að útgáfu og sölu 

bóka í Sviss, munu bóksalar og félag útgefanda halda áfram ímyndarherferðinni, 

segðu það með bók „Sags mit einem Buch“ árið 2020 í aðeins breyttri mynd. 

Verðþróun bóka í þýskumælandi Sviss er enn mjög háð gengi evrunnar þar sem 

hlutfall bóka sem fluttar eru inn til Sviss frá evrusvæðinu er yfir 80 prósent 

(Schweizer Verläger- und Buchändlerverband, 2019). 
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4.1 Hlutfall seldra unglinga og barnabóka í þýskumælandi Sviss 

Þegar markaðshlutur seldra barnabóka er borinn saman árin 2012 (Schweizer 

Verläger- und Buchändlerverband, 2012) en þá var markaðshlutur barna- og 

unglingabóka 18,7% og síðan árin 2018 og 2019 er aukningin stöðug en hæg. En 

árið 2018 er markaðshlutdeild barna- og unglingabóka 22,7% og árið 2019 21,4%. 

Þó að fjöldi seldra titla hafi fækkað þá heldur barna- og unglingabókin stöðu sinni. Á 

sama tíma hefur samkeppni við yndislestur barna og unglinga stór aukist. Ef 

skoðaðar eru tölur um sölu á barnabókum í þýskumælandi Sviss árið 2018 

(Schweizer Verläger- und Buchändlerverband, 2018) og síðan 2019 (Schweizer 

Verläger- und Buchändlerverband, 2019) sést skýrt að markaðshlutdeild barna- og 

unglingabóka helst nokkuð stöðug og er breyting milli ára óveruleg. 

Markaðshlutdeild barna- og unglingabóka er þriðji stærsti flokkurinn sem segir að 

þetta er verulega mikilvægur bókaflokkur sem heldur hlut sínum þrátt fyrir að 

nútíma börn hafi mjög marga aðra valkosti sem standa í beinni samkeppni við hinn 

hefðbundna yndislestur.  

4.1.1 Samkeppni á markaðnum 

Markaðsáhersla segir að til þess að ná árangri þurfi fyrirtæki að veita viðskipavinum 

meira virði og ánægju en samkeppnisaðilinn gerir. Markaðsfólk þarf að gera meira 

en bara aðlaga sig að þörfum markhópsins. Það þarf einnig að ná yfirburðum með 

skilvirkri stefnumörkun þar sem það staðsetur sín tilboð sterkar í hugum neytenda en 

samkeppnisaðilinn. Sama markaðsáætlunin getur ekki átt við öll fyrirtæki. Hvert 

fyrirtæki fyrir sig þarf að meta stærð sína og staðsetningu miðað við 

samkeppnisaðila (Kotler, Armstrong, 2019, bls. 93). 

Höfundur telur samkeppni fyrir barnabók eins og Nikký og mátt fjaðranna sjö 

töluverða. Bókamarkaður fyrir aldurshópinn 7 til 12 ára er blómlegur. Í beinni 

samkeppni við Nikký og mátt fjaðranna sjö eru  bæði aðrar svissneskar, þýskar, 

austurískar og þýddar barnabækur. Þetta sést vel þegar heimasíða Orell Füssli, 

stærstu bókaverslunar Sviss er skoðuð. Þó að án efa sé hörð samkeppni gagnvart 

öðrum bókum á markaðnum þá má segja að harðasta samkeppnin sé um tíma 

barnanna. Börn í dag hafa bæði takamarkaðan tíma, þau eru oft með þétta stundaskrá 

af skóla og íþróttum og sá litli tími sem er til ráðstöfunar þarf að skiptast á milli fleiri 
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þátta en áður fyrr. Valmöguleikar nútímabarna eru mjög fjölbreyttir og spilar þar 

tilkoma netsins og þess almenna aðgengis sem börn hafa að hinni ýmsu afþreyingu í 

gegnum síma og tölvur eða spjaldtölvur stóran þátt.  

Í rannsóknarskýrslu sem framkvæmd var árið 2017 af Háskóla Zürichborgar í 

hagnýttri sálfræði (Züricher Hochschule für Angewande Psychologie) sem ber 

nafnið MIKE rannsóknin og stendur fyrir miðlar, samskipti, börn, foreldrar (Medien, 

Interaktion, Kinder, Eltern). Hegðun barna varðandi notkun á hinum ýmsu miðlum 

könnuð og viðhorf foreldra til þeirra. MIKE-rannsóknin kannar á yfirfæranlegan (e. 

repressentative) hátt, net og prentmiðlanotkun barna á grunnskólaaldri, skýrslan er 

unnin upp úr rannsókn sem gerð var árið 2017. MIKE-rannsóknin er fyrsta 

yfirfæranlega rannsóknin um net og miðla notkun barna á grunnskólaaldri í Sviss 

með yfirgripsmikilli sýn á aðgengi barnanna að miðlunum. Auk þess er 

tómstundahegðun með og án miðla rannsökuð og viðhorf foreldra barnanna 

rannsökuð um leið. Umfang og skipulag úrtaks barnanna var eftirfarandi, öll 

grunnskólabörn í Sviss sem sóttu grunnskóla á því tímabili þegar gögnum var safnað 

(mars til júni 2017) tóku þátt. Fjöldinn er 493’908. Í viðtölum og könnunum sem 

gerð var í skólunum var hægt að ná í  börn úr öllum stéttum (Genner, Suter, Waller, 

Schoch, Willemse og Süss, 2017). Niðurstöðurnar eru áhugaverðar og í umfjöllun 

um skýrsluna eru börn í Sviss kölluð bókaormar, sem verður að teljast mjög jákvætt 

fyrir möguleika barnabókarinnar Nikký og máttur fjaðranna sjö að hljóta hljómgrunn 

hjá börnum sem búa í Sviss. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að árið 2017 eins og 

árið 2015 þegar síðasta MIKE rannsókn var gerð þá er það sem börn gera helst sem 

tengist ekki miðlum eða tölvum er að leika sér og stunda íþróttir. Í heildina eru ekki 

breytingar í því sem börn gera í frítíma sínum frá 2015. Aðgengi barna að 

snjallsímum og tölvum sem gera þeim kleift að vera á netmiðlum er mjög mikið. Í 

raun á öllum heimilum barna á grunnskólaaldri er að minnsta kosti einn snjallsími, 

eitt sjónvarp og einn netaðgangur til staðar, eða á 97% heimila. Aðgangur barna að 

snjallsíma og netinu er ekki eingöngu háður heimilinu því 48% allra barna á 

grunnskólaaldri á sinn eigin snjallsíma. Þessi staðreynd er sannanlega samkeppni við 

lestur á bók eins og Nikký og máttur fjaðranna sjö. Börn horfa oftast á sjónvarp, 

hlusta á tónlist og í þriðja sæti yfir dægradvöl barna sem búa í Sviss er lestur bóka, 

en 36% barna segist lesa á hverjum degi eða næstum því á hverjum degi, en þétt á 
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eftir lestri kemur að spila tölvuleiki og vera á netinu sem 34% grunnskóla barna í 

Sviss gera. Út frá þessum upplýsingum er ljóst að ein helsta samkeppnin við lestur 

bóka og þar með við bókina Nikký og máttur fjaðranna sjö er sjónvarpsáhorf, 

hlustun á tónlist, spila tölvuleiki eða vera á netinu. Auk annarra bóka.  

 

4.1.2  Straumar og áhrif á markaðnum 

Árið 2019 mun markaður barna- og unglingabóka á þýskumælandi málsvæði halda 

áfram að einbeita sér að samfélagslega viðeigandi efnum, með áherslu á náttúru og 

umhverfisvernd og efnistökum þar sem kvenlegar fyrirmyndir eru áberandi (Zöhrer, 

2019). Út frá þessum vangaveltum má ganga sterkt út frá því að þetta trend haldi 

áfram árið 2020. Þar sem viðfangsefnið í barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna 

sjö eru einstök  tengsl aðalpersónunnar við tré og möguleikar hennar á að bjarga sér 

og vini sínum þegar hún sem mjög sterk kvenpersóna lærir að þróa hæfileika sína og 

nýta þá.  
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5. Markaðsleg markmið 
 Til að ná sem mestri markaðshlutdeild metur fyrirtækið fyrst stærð og 

vaxtarmöguleika hvers markaðshluta, skipulag þeirra, hversu aðlaðandi uppbygging 

þeirra er og hversu samræmanlegir þeir eru markmiðum fyrritækisins og þeim 

aðföngum sem fyrirtækið hefur. Síðan velur fyrirtækið eina af fjórum stefnum fyrir 

sína markaðsmiðun. Allt frá því að velja mjög breiða nálgun í markaðsmiðun í mjög 

þrönga markaðsmiðun. Við aðgreiningu og val á leið er það sem fyrirtækið hefur að 

bjóða markaðnum greint til að finna hvaða leið getur skilað viðskiptavininum 

yfirburða virði. Í staðsetningunni felst að staðsetja markaðsframboð fyrirtækisins í 

hugum markhópsins. Markaðsáætlun með áherslu á viðskiptavini hefur það sem 

markmið að byggja upp rétt samband við réttu viðskiptavinina (Kotler Armstrong, 

Bls. 236).  

   Miðað við þær forsendur sem eru fyrir hendi um fjölda stúlkna sem les 

daglega eða næst því, eins og fjallað er um í kafla 3.1.1 um markhópinn, þá er 

markmiðið að ná 3% markaðshlutdeild af markaðshlutuninni til að það náist að selja 

þau 1000 eintök sem prentuð verða í fyrstu prentun. Ljóst er að sú leið sem valin 

verður fyrir bókina um Nikký er með mjög ríka áherslu á viðskiptavinina sem eru 

stelpur í 2. til 6. bekk í opinberum grunnskólum í þeim þrem kantónum sem bókin 

verður markaðssett í fyrst um sinn.    
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6. Fjárhagsleg markmið  
 Eitt af meginverkefnum forstjóra fyrirtækis er að móta fjárhagsleg markmið þess. 

Þau eru grunnstoð í viðskiptaáætlun og sá áþreifanlegi fókus sem þarf að vera partur 

af hlutverki fyrirtækis og stefnumarkandi áætlun þess. Út frá fræðilegu sjónarmiði 

eru það hluthafar eða hagsmunaaðilar sem með því hvernig þeir bregðast við afkomu 

fyrirtækisins sem hafa mest áhrif á fjárhagsleg markmið fyrirtækis. Í reynd eru þær 

djúpar rætur í gildum og stjórnmálaheimspeki forstjórans og draga sannfærandi vald 

frá dýpt þessarar sannfæringar (Donaldson, 1985).   

Forsenda þess að höfundur fékk  útgáfusamning við forlag Richard Gautschi 

um útgáfu á barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö var gerð rekstraráætlunar. 

Það er grundvallar markmið með útgáfunni að fjárhagsáætlun á útgáfu bókarinnar 

standist. Fjöldi eintaka sem prentuð verða ákvarðaðist líka miðað við fjárhagsleg 

markmið hagsmunaðila sem standa að gerð hennar, sem er útgefandinn, rithöfundur, 

myndskreytir, þýðandinn, ritstjóri og starfsmenn prentsmiðju ásamt öllum þeim sem 

koma að gerð bókarinnar á einn eða annan hátt. Til að fjárhagsleg markmið náist 

fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö þurfa öll 1000 eintökin sem prentuð verða í fyrstu 

prentun að seljast á verðinu 27 CFR (svissneskir frankar).  
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7. Kynningarstefna fyrir Nikký og mátt 

fjaðranna sjö 
Í markaðssetningu henta mismunandi leiðir ólíkum tegundum af vöru eða þjónustu. 

Leyndarmálið er að gera það eins einfalt og mögulegt er fyrir viðskiptavini þína að 

uppgötva hvað þú ert að selja - svo þeir geti auðveldlega keypt það (Routes to 

Market Redefined in Canada, 2006).  

Grunnhvatinn að markaðssetningu og kynningu á barnabókinni Nikký og 

máttur fjaðranna sjö er sú trú höfundar og útgefanda að lestur góðrar og spennandi 

barnabókar gagnist börnum á einstakan hátt. Að lestur efli þau bæði dags daglega og 

til framtíðar. Það er enginn vafi á því að bækur hafa áhrif á lesendur og sumar bækur 

hafa jafnvel mjög sterk áhrif, svo sterk að fólk man þær alla ævi. Hver þekkir ekki 

tilfinninguna að lesa niður síðustu blaðsíðuna í virkilega góðri bók og fyllast trega 

og söknuði eftir þeirri tilfinningu sem heimur bókarinnar veitir lesandanum. Hinn 

margverðlaunaði bandaríski rithöfundur Joyce Carol Oates bendir á að barnabókin 

Lísa í undralandi hafi verið sú bók sem hafði mest áhrif á ímyndunarafl hennar til 

framtíðar. Það virðist trúlegt að fyrst að bók getur skilið eftir þá tilfinningu að lestur 

hennar hafi breytt persónu til framtíðar að það hafi einnig áhrif á formgerð og 

starfsemi heilans. Niðurstöður rannsóknar sem var gerð á áhrifum lesturs á heila 

fullorðinna sýna að lestur hefur bein áhrif á heilastarfsemi. Að lesa sögur styrkir 

bæði það svæði í heilanum þar sem tungumálið verður til, málstöðvarnar og hefur 

einnig áhrif á grunnskilning einstaklingsins á orðum og tengingu þeirra við 

raunveruleikann og hvernig hegðun og orð tengjast (Gregory, Berns, Blaine, 

Michael, Prietula og Brandon, 2013).  

Fyrir börn að geta horfið inn í heim bókarinnar er hvíldar- og griðastaður þar 

sem þau geta lifað sig inn í aðstæður sem eru með einhverskonar tengingu inn í líf 

þeirra og um leið er það heimur þar sem þeirra ímyndunarafl ræður völdum. Börn 

velja nákvæmt útlit persóna og umhverfis. Þau búa til myndir sem birtast ljóslifandi í 

hugum þeirra þegar bók er lesin. Ímyndunaraflið eflist og barnið sem einstaklingur 

styrkist. Hinn svokallaði ímyndunarafls vöðvi vex og gerir börnum kleift að beita 

ímyndunaraflinu og sköpun í hinum ýmsu aðstæðum í sínu daglega lífi (Brynja Sif 

Skúladóttir, munnleg heimild, 14.04). Bókin um Nikký getur boðið markhópnum 
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spennandi ævintýraheim sem er um leið í tengslum við þeirra eigin viðfangsefni. 

Efnistök bókarinnar og umhverfi sögunnar  er í algjörum takti við það sem stelpur á 

grunnskólaaldri í Sviss vilja þegar þær lesa bók, samkvæmt því sem fræðimaðurinn 

Barbara Jakob segir (Barbara Jakob, 14. desember). Barnabókin Nikký og máttur 

fjaðranna sjö eykur vitund barna fyrir trjánum sem fellur vel að þeim tíðaranda sem 

ríkir hjá börnum og ungmennum. 

 

 

7.1 Kynningarráðar fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö 
Að gera kynningaráætlun og síðan koma henni í verk fyrir vöru sem aðstandendur 

eru sannfærðir um að gagnist neytandanum á einstakan hátt er öflug forsenda fyrir 

velgengni því börn finna hvort höfundur er sjálfur sannfærður um ágæti þess sem 

hann er að bjóða upp á (Brynja Sif Skúladóttir, munnleg heimild, 14.04). Það er ljóst 

að ferðalög og hefðbundin frí verða með öðru sniði í sumar vegna covid-19 sem 

eykur líkurnar á því að börn lesi meira en venjulega og séu á höttunum eftir 

spennandi bókum þegar fjölskyldur muni fyrst og fremst vera heima eða ferðast 

innanlands. Kynningaráætlun miðar að því að bókin verði sjáanleg bæði fyrir stelpur 

í markhópnum og foreldra þeirra. Foreldrar og fagfólk hvetja börn til að lesa á tímum 

Kóróna veirunnar. Í augnablikinu er nógur tími til lesturs, þess vegna ætti að hvetja 

börn til lesturs. Lestur er ekki bara góð leið til að drepa tímann, heldur hjálpar hann 

okkur einnig í gegnum þessa krísu (Sommersberg, 2020). 

 

7.1.1 Tillögur að kynningastefnu fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö 

Að gera kynningaráætlun og síðan koma henni í verk fyrir vöru sem aðstandendur 

eru sannfærðir um að gagnist neytandanum á einstakan hátt er öflug forsenda fyrir 

velgengni því börn finna hvort höfundur er sannfærður um það sem hann er að bjóða 

upp á (Brynja Sif Skúladóttir, munnleg heimild, 14.04). Þeir kynningarráðar sem 

lagðir eru til í kynningaráætlun fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö eru auglýsingar,  

persónuleg sölumennska, bein markaðssetning, stafræn markaðssetning, 

almannatengsl og kostun eða styrkir. Nánar var fjallað um kynningarráðana í kafla  
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3.1.4 Kynningastarf. Hér mun höfundur aðeins segja í stuttu máli frá hvað fellur 

undir þá kynningarráða sem beita á og fjalla svo um hvernig þeir nýtast við að kynna 

barnabókina Nikký og mátt fjaðranna sjö.   

 

7.1.2 Að auglýsa barnabók  

Auglýsingar eru hverskyns kynningarstarfsemi sem  greitt er fyrir. Upphaf 

kynningaáætlunar fyrir Nikký og mátt fjaðranna sjö hefst nokkrum dögum fyrir 

áætlað útgáfuhóf sem verður laugardaginn 20. júní eða þann 15. júní þegar 

útgáfuhófið verður auglýst í dagblaðinu Zürichsee Zeitung og á heimasíðu 

bæjarfélagsins Rüschlikon og á heimasíðu bókarinnar nikky.is. Auglýsingu um 

útkomu bókarinnar verður dreift af aðstandendum bókarinnar til tengslanets og 

velunnara á helstu samskiptaforritum og má þar nefna, WhatsApp, Facebook, 

Instagram og  Linkedin. Útgáfuhófið verður styrkt fjárhagslega af menningarráði 

Rüschlikon og kynnt bæði í bæjarblaðinu og á heimasíðunni. Útgáfuhófið er í raun 

opið öllum, þó að vegna sérstakra aðstæðna í samfélaginu verður fjöldi takmarkaður 

og gestum gert að skrá sig á gestalista. Þangað verður boðið blaðamönnum sem hafa 

í hyggju að fjalla um bókina og höfundinn. Einnig aðilum úr barnamenningarstarfi 

og öflugum einstaklingum sem eru hluti af tengslaneti aðstandenda og hafa 

samþykkt að taka að sér að beita sér í kynningu á bókinni á einn eða annan hátt. Má 

þar nefna að setja höfund í samband við blaðamenn og annað fjölmiðlafólk sem vilja 

fjalla um bókina. Senda kynningarbækling með Watsapp á vini og ættingja eða 

dreifa markpósti á þá sem eiga börn sem eru í markhópnum. Að ósk höfundar er 

börnum úr bæjarfélaginu sérstaklega boðið og einnig menningarfulltrúum ásamt 

bæjarstjóra. Útgefandi hefur skuldbundið sig til að auglýsa bókina í dagblöðum í 

þeim kantónum sem hafa verið skilgreindar sem markaðssvæðið fyrir Nikký og mátt 

fjaðranna sjö. Ákveðið hefur verið að fyrstu fjórar vikurnar eftir útgáfuhófið muni 

auglýsingar birtast í eftirfarandi blöðum, Neue Züricher Zeitung, , St Gallen Tagblatt 

og Bote. Auglýsingarnar verða birtar í átta vikur, alltaf á laugardögum og hefst 

birtingaráætlunin 20. júní þegar útgáfuhófið er. Markmiðið er að höfundur verði 

bæði í blaðaviðtölum og sjónvarpsviðtölum á degi útgáfu Nikký bókarinnar.  

Viðtöl í blöðum og sjónvarpi er mikilvægur hluti af kynningu á bókinni um Nikký 

og á höfundi bókarinnar. Um leið og birst hefur viðtal, hvort sem það er í sjónvarpi 
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eða blöðum gefur það tækifæri til að kynna það á netmiðlum sem Nikký bókin er 

með. Þar með tengjast kynningarráðarnir og styrkja hvern annan. Búið er að tryggja 

viðtal í Zürichsee Zeitung, viðtalið mun birtast í vikunni 22.-28. júní. 

Fréttatilkynning verður send á alla prentmiðla sem teljast dagblöð í kantónunum 

þrem, Zürich, Schwyz og St.Gallen miðvikudaginn 17. júní. Búið er að hanna bæði 

auglýsingabækling og bókamerki fyrir Nikký. Bókamerkið er fyrst og fremst ætlað 

börnum í skólunum sem höfundur heimsækir sem söluhvatar og til að auðvelda 

börnum og foreldrum þeirra að panta bókina, en á bókamerkinu verður QR kóði sem 

leiðir snjallsíma beint á heimasíðu nikky.is.  

Það er ljóst að ein besta leiðin til að nálgast stelpur á aldrinum 8 til 12 ára sem 

eru í markhópnum er í gegnum netmiðla og þess vegna verður lögð megin áhersla á 

auglýsingar og kynningarefni tengt Nikký bókinni á þeim netmiðlum og smáforritum 

sem stelpur í markhópnum nota mest. Með því að vera sjáanlegur á þeim miðlum 

sem markhópurinn notar aukast líkurnar á því að löngunin eftir að kaupa Nikký 

vakni og bókin verði keypt.  

7.1.3 Persónuleg sölumennska á barnabókinni um Nikký  

Persónuleg sölumennska eru  persónuleg samskipti við viðskiptavini með það að 

markmiði að ná til viðskiptavina, selja og byggja upp samband við þá til lengri tíma. 

Samband höfundar barnabókarinnar og markhópsins eða lesenda byrjaði við 

skrifborðið þegar sagan var skrifuð. Við útkomu bókarinnar á Íslandi 2013 í 

heimsóknum höfundar í skóla og einnig þegar höfundur las úr Nikký og máttur 

fjaðranna sjö í skólum í kanton Zürich vakti það áhuga og gleði barnanna að heyra 

að það sem höfundur hafði í huga þegar bókin var skrifuð var hvað vilja börn? Hvað 

fær börn til að lesa áfram, fletta yfir á næstu blaðsíðu og vilja lesa meira. Höfundur 

fer í skólana og á bókasöfn að kynna og lesa úr bókinni til að færa ævintýrin til 

barnanna, kynna þau fyrir Nikký og efla áhuga þeirra á lestri.  

Áætlanagerð okkar við markaðssetningu ættu að vera gerðar af einlægum innri 

tilgangi, einlægni er mikilvæg forsenda þegar við erum á einn eða annan hátt í 

samskiptum við neytendur. Það ætti að vera skýr ástæða fyrir snertipunktum á milli 

vöru og viðskiptavinar (Krajicek, 2014, bls. 28-33). Mæting höfundar á bókasöfn til 

að lesa úr bókinni og á menningarviðburði eins og haldnir eru í Thalwil 
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bæjarfélaginu þar sem útgáfan Richard Gautschi er til húsa, Thalwil les er 

persónuleg sölumennska sem höfundur hefur trú á. Höfundur mun mæta á 

viðburðinn Thalwil les sem er á dagskrá í september 2020. 

Stafræn markaðssetning eins og Instagram einblínir á valda hópa viðskiptavina, bæði 

til að fá endurgjöf eða svör strax og til að byggja upp langtíma viðskiptavina 

samband.  

Áætlað er að þann 1. september hefjist upplestrarheimsóknir höfundar í skólum 

í bæjarfélögunum við vatnið sem allir eru í þeim þrem kantónum þar sem 

markaðshlutun Nikký bókarinnar er. Upphaflega var áætlunin að hefja upplestrarferð 

við útgáfu bókarinnar en vegna Kórónu veirunnar eru sérstakar aðstæður og 

skólastarf með óhefðbundnu sniði í sumar. 2. ágúst verður sendur út markpóstur til 

20 skóla á markaðssvæðinu, (sjá tölvupóst í viðauka) og því fylgt eftir með símtali 

frá höfundi. Skólum er boðið að höfundur komi og lesi úr bókinni Nikký og máttur 

fjaðranna sjö, ásamt því sem hann er með stutt prógramm fyrir börnin um 

sköpunaraflið og skapandi skrif sem höfundur kallar Hvar er ímyndunaraflsvöðvinn? 

Höfundur heimsækir skólana gegn vægu gjaldi og hefur verið ákveðið að það skuli 

vera 100 Chf. sem er 33% undir hefðbundnu gjaldi en venjulega kostar það skólana 

150 Chf að fá höfunda í heimsókn. Ákveðið var að stilla verðinu í hóf vegna 

aðstæðna í þjóðfélaginu og til að tryggja betri aðgang að skólunum. Heimsóknirnar í 

skólana eru mikilvægur þáttur í kynningu bókarinnar og byggir upp samband 

höfundar við markhópinn. Búið er að útbúa fallegan kynningarbækling (sjá mynd 2) 

sem sendur verður með markpósti til skólanna sem höfundur hyggst heimsækja og 

lesa úr bókinni. 
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Mynd 3-Kynningarbæklingur Nikký og máttur fjaðranna sjö (úr einkasafn höfundar) 

 

7.1.4 Stafræn markaðssetning á Nikký  

Í stafrænni markaðssetningu er áherslan á að einblína á valda hópa, bæði til að fá 

endurgjöf strax og til að byggja upp langtíma viðskiptasamband. Undir þennan flokk 

fellur Instagram reikningur bókarinnar, Youtube rás og heimasíða fyrir Nikký 

bókina. Hugmyndin er að Instagram reikningurinn þjóni þeim tilgangi að 

markhópurinn, stelpur á aldrinum 8 til 12 ára, geti fylgst með höfundi bókarinnar á 

ferð sinni í skólana. Tekið þátt í leikjum sem efla ímyndunaraflið og náð beinu 

sambandi við höfund bókarinnar.  

Heimasíðan nikky.is er mjög mikilvægur þáttur í markaðssetningunni á Nikký 

bókinni en þar verður bókin fyrst og fremst seld. Heimasíða bókarinnar verður 

opnuð 10. júní sem er sá dagur sem bókin verður komin úr prentun. Markmiðið er að 

frá pöntun á netinu skuli ekki líða meira en 3 dagar þar til bókin fer í póst til þess 

sem pantaði bókina á heimasíðunni nikký.is. Heimasíðan verður einnig notuð til að 

markhópurinn geti kynnst höfundi betur. Þar verða ítarupplýsingar um höfundinn og 

um Nikký og mátt fjaðranna sjö, hvernig hún varð til og hvar höfundur fann 

hugmyndina að bókinni. Á degi útgáfuhófsins byrjar formleg sala á bókinni í 
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gegnum heimasíðu bókarinnar og í útibúum stærstu bókaverslunar Sviss, Orell 

Füssli. Umsjón með heimasíðunni og Youtube  rásinni er að hluta til í höndum 

höfundar en stuðningur við innsetningu efnis og  gerð efnis og tækniþættir eru í 

höndum fyrirtækis sem sérhæfir sig á því sviði.  

Tekin var ákvörðun að aðal áhersla yrði sett á Instagram og Youtube þar sem 

það eru þeir netmiðlar og smáforrit sem stúlkur í markhópnum nota oftast. 

Uppáhalds smáforrit á snjallsímum barna og unglinga í markhópnum er Instagram 

og síðan nota þau einnig WhatsApp,  Snapchat og Youtube 

(Suter, Waller, Bernath, Külling, Willemse og Süss, 2018) Þar sem að smáforritið 

WhatsApp býður ekki upp á fylgjendur eða auglýsingar og Snapchat þykir tímafrekt 

að mati höfundar er áherslan lögð á heimasíðuna, Instagram og Youtube. Á Youtube 

rásinni mun höfundur lesa og kynna bókina Nikký og mátt hvítu fjaðranna. Á 

Youtube rásinni verður einnig ókeypis aðgangur að námskeiðinu, Ævintýrið í þér 

(Das Abenteuer in dir), sem höfundur hefur verið með í undanfarin þrjú ár í 

grunnskólum í bæjarfélögunum Rüschlikon og Kilchberg sem eru í Zürich kantónu.  

Útgefandi barnabóka velur og innleiðir  markaðssamskiptaáætlanir sem hann 

vill beita á netmiðlum. Hann þarf að bera kennsl á það hvað markhópurinn eða 

viðtakandi skilaboðanna sækist eftir og vill. Hann þarf að ákvarða tilgang 

samskiptanna, hanna skilaboðin, velja samskiptaleiðir, hvaða smáforrit eða 

netmiðlum er beitt og gera heildar fjárhagsáætlun fyrir netsamskipti, ákveða gerð 

markaðssamskipta í gegnum netmiðla, mæla samskiptaárangurinn og koma á 

samþættu markaðssamskiptaferli. Útgefandinn beitir samskiptaaðferðum sem valda 

því að neytendur verða fyrir áhrifum í gegnum netmiðla og löngunin til að kaupa 

bókina vaknar (Wardaya, 2016). 

 

7.1.5 Almannatengsl viðburðir og kostun  

Almannatengsl er mikilvægur kynningarráður fyrir barnabókina. Sendar verða 

fréttatilkynningar á dagblöð á markaðssvæðinu. Þar má nefna, Neue Züricher 

Zeitung, Züricsee Zeitung, Blick, 20 Minuten, St.Gallen Tagblatt og Bote. 

Fréttatilkynninguna má sjá í viðauka.  

Bókin hefur verið styrkt, bæði af Miðstöð íslenskra bókmennta og síðan hefur 

bæjarfélagið Rüschlikon veitt útgáfu bókarinnar veglegan styrk sem nýttur verður í 
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markaðsmál bæði til að kynna höfundinn en fyrst og fremst til að fjármagna þann 

afslátt sem höfundur veitir á heimsóknum sínum í skólana. Einnig styrkir 

menningarnefnd Rüschlikon útgáfuhóf bókarinnar. Aðstandendur bókarinnar 

hyggjast sækja um frekari styrki og hefur útgefandinn hafið undirbúning á því og er 

áætlað að senda umsóknina inn fyrir 1.september 2020. Einn af aðal styrkjum 

höfundar er hversu vel hann er tengdur inn í samfélagið í og í kringum Zürich. Vilji 

tengslanetsins er mikill til að styðja sölu og kynningu á barnabókinni. Tengslanetið 

hefur beinan aðgang að blaðamönnum, að eigendum bókabúða og opinberra aðila 

sem hefur mikla þýðingu fyrir höfundinn. Möguleikar á að fá viðtöl og umfjöllun er 

öflugt kynningartæki sem höfundur mun nýta sér. Leyfi til að setja upp plaköt á 

fjölförnum stöðum á veitingastöðum og kaffihúsum er einnig þáttur sem tengslanetið 

mun beita sér fyrir. 
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Tafla 1- Tillaga að kynningaráætlun fyrir barnabókina Nikký og máttur fjaðranna sjö 

Kynningarráðar Hvenær Tíðni Markmið Mat á árngri 
Auglýsingar 15. júni 8 skipti Ímynd & sala Sölutölur 

Útgáfuhóf 20. júni  1 skipti Kynning á bók og 
virkjun tengslanets 
og almannatenglsa 

Jákvætt umtal 
ímyndunar 
uppbygging 
Viðtöl við 
höfund í hinum 
ýmsu miðlum 
Sala 

Fréttatilkynningar 19.júní 1. skipti á alla 
miðla í 
kantónunum 
þremur. 

Kynning á bók og 
höfundu 

Viðtöl við 
höfund í 
viðkomandi 
miðli 

Heimasíða  opnuð 10.júní vikulega Sala og kynning á 
bókinni um Nikký 
Kynning á höfundi 

Fjöldi pantana í 
gegnum 
heimasíðu 

Instagramm 15. júni 3-4 sinnum í viku Nýkki verði lifandi 
vara í hugum 
markhópsins. 

Umtal og 
viðbrögð beint 
frá markhópi. 
Fjöldi fylgjenda. 

Youtube 15. júni 14. skipti  Auka vinsældir 
bókarinnar 

 Sala  

Heimsóknir í skóla 1. september 20 Kynning á bók og 
höfundu 

Sala og jákvæð 
viðbrögð 
markhóps 

Almannatengsl og viðtöl 20. júni  10 skipti Ímynd og kynning á 
bók og höfundi 

Sala og jákvæð 
umfjöllun 

 

 

  



Háskólinn á Akureyri                                                                                    Viðskiptafræðideild                                       

___________________________________________________________________________

   

 33 

8. Umræða  
Sú ákvörðun að fara af fullri einurð út í það að gefa út barnabók á tölvuöld, þegar 

samkeppnin um athygli markhópsins hefur aldrei verið meiri er spennandi áskorun. 

Við þær skoðanir og greiningar sem hafa verið gerðar í þessari ritgerð um hegðun, 

óskir og væntingar markhópsins og það umhverfi sem hann hrærist í er ljóst að sú trú 

aðstandenda bókarinnar að sá griðarstaður sem góð bók er og hvernig lestur bóka 

eflir börn er ekki bara rómantísk óskhyggja, heldur raunhæft markaðstækifæri til að 

selja vöru sem uppfyllir væntingar markhópsins um bók sem hann vill lesa. Að 

barnabókin Nikký og máttur fjaðranna sjö nái þeim árangri að 3% af markhópnum 

velji bókina og kaupi hana er raunhæft ef þeim aðgerðum sem kynntar eru í þessari 

markaðsáætlun verður fylgt.  

Við það að barnabókin Nikký og máttur fjaðranna sjö komi út á þýsku hefur 

langþráður draumur höfundar ræst. Fyrstu tilburðir til að koma barnabók út á þýsku 

hófst fyrir næstum tuttugu árum. Leiðin að útgáfusamningnum hefur verið þyrnum 

stráð og oft hefur höfundur tekið tvö skref afturábak og hálft áfram. Það sem hefur 

nært þann kraft sem þurfti til að finna forlag og fá útgáfusamning og gefast ekki upp 

er trú höfundar á bókinni og krafti persónu bókarinnar. Að Nikký eigi svo sannarlega 

erindi til barna í Sviss í dag.  

Það er stutt í að fyrstu eintökin af bókinni komi ylvolg úr prentsmiðjunni og 

tilhlökkun höfundar bókarinnar er mikil. Það að fá að kynna bókina fyrir 

markhópnum og vita um leið að með því eflist áhugi barna á lestri, ævintýrum og 

sögum um leið og ímyndunaraflsvöðvinn styrkist, kallar fram djúpt þakklæti hjá 

höfundi. Um leið og útgáfa Nikký í Sviss er lifandi sönnun þess að með mikilli 

vinnu, einurð og trú á markmið og drauma, þá getur hver og einn haft mest áhrif á að 

þeir rætist. „Æfðu þig og mundu að æfingin skapar meistarann og að meistarinn býr 

innra með!“ (Brynja Sif Skúladóttir, bls.189)  

  



Háskólinn á Akureyri                                                                                    Viðskiptafræðideild                                       

___________________________________________________________________________

   

 34 

9. Niðurstöður og lokaorð 
Þó að höfundur þessarar ritgerðar hafi óbilandi trú á ágæti bóka, lesturs og jákvæðra  

áhrifa þess á börn, þá deilir hann líka óttanum um hvað verður um bækur og lestur 

barna í framtíðinni. Er það yfir höfuð raunhæft að ætla að markaðssetja barnabók á 

sívaxandi tölvu og net öld og ná bæði fjárhagslegum og sölulegum markmiðum? 

Eftir ítarlega greiningu á lestri barna í þýska hluta Sviss, á því umhverfi sem þau 

alast upp í og á áhrifum og vilja foreldra þeirra og á fjárhagslegum möguleikum 

markhópsins auk staðreynda um sölu barnabóka í þýskumælandi Sviss, þá hefur 

fengist skýr mynd af markaðnum og möguleikum til að ná til markhópsins fyrir 

barnabókina Nikký og mátt fjaðranna sjö.   

Ritgerðin var skrifuð á tímum þegar mjög sérstakar aðstæður mynduðust í 

þjóðfélaginu í Sviss eins og í flestum öðrum löndum heims vegna Kórónu veirunnar. 

Aðgengi höfundar að bókasöfnum var ekki fyrir hendi sem gerði heimildaöflun 

erfiðari en annars hefði verið. Einnig var prentun bókarinnar og útgáfuhófi frestað 

vegna þessa. Heimsóknir höfundar í skóla til að lesa upp úr bókinni sem er geysilega 

mikilvægur þáttur í kynningarstarfinu hefur einnig verið frestað vegna Kórónu 

veirunnar, þar sem skólastarf er með óhefðbundnum hætti í sumar.   

 Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: 

Hvaða leiðir eru árangursríkastar til að markaðssetja og selja barnabókina Nikký og 

mátt fjaðranna sjö á þýsku fyrir stelpur í 2. til 6. bekk í opinberum grunnskólum í 

kantónunum Zürich, St. Gallen og Schwyz í Sviss?   

Til að svara þessari spurningu var gerð markaðsáætlun með þeim greiningum 

sem nauðsynlegar voru. Það kom skýrt fram að markaðsvæðið og sú markaðshlutun 

sem valin var fellur vel að vörunni, barnabókinni Nikký og máttur fjaðranna sjö. Þar 

má helst nefna þætti eins og tíðaranda, fjárhagslega möguleika, viðhorf barna og 

foreldra til lesturs og hversu oft markhópurinn les barnabók. Einnig kom fram að 

þekking Svisslendinga á Íslandi hefur aukist í takt við vinsældir ferðalaga þeirra til 

Íslands. Stelpur í markhópnum vilja geta tengt bæði við sögupersónuna og við 

efnistök bókarinnar. Þarna kallast sögusvið og ævintýri Nikký bókarinnar 

einstaklega vel á við væntingar markhópsins. Niðurstöður úr þeim greiningum sem 

voru gerðar í ritgerðinni styrktu höfund í þeirri trú að það er raunhæft að 

markaðssetja bók eins og Nikký bókina í þýskumælandi Sviss, á því markaðsvæði 
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sem hefur verið valið. Þegar ljóst var orðið að markhópurinn og umhverfi hans 

hentar vörunni, barnabók um hina 11 ára gömlu Nikký sem er sjálfstæð, skapmikil, 

ævintýragjörn og með þá einstöku hæfileika að geta talað við trén, þá var ljóst að 

setja þurfti fram leiðir til að markhópurinn fái á skilvirkan hátt að vita af bókinni. 

Sett var fram kynningaráætlun með það að markmiði að stelpur í opinberum 

grunnskólum í 2. til 6. bekk (almennt á aldrinum 8 til 12 ára) og foreldrar þeirra frétti 

af bókinni, fái upplýsingar um hvar er hægt að nálgast hana, um söguþráðinn og um 

höfundinn til að kveikja löngun til að kaupa Nikký og mátt fjaðranna sjö. Höfundur 

telur raunhæft að sölu og markaðsleg markmið náist og hlakkar til að hefjast handa 

að vinna eftir þessari markaðsáætlun og framkvæma kynningaráætlunina fyrir Nikký 

og mátt fjaðranna sjö.  

Mynd 4-Samsett mynd úr myndum úr Nikký og máttur fjaðranna sjö (Goetschi, e.d). 
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tölvupóstur 5. desember. 2019. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1. Tölvupóstur frá Barböru Jakob. 
Sieben Fragen an Frau Jakob  

Literale Förderung SIKJM 

Schweizerisches Institut für 

Kinder- und Jugendmedien SIKJM 

 

1. Können Sie beschreiben, welches die Grundelemente im Leseförderungsprojekt für  
2.-6. Klassen, das vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien 
(SIKJM), durchgeführt wird, sind?  
Da weiss ich nicht, was sie meinen. Wir haben kein solches Projekt. 

 

2. Wird die Leseförderung an das Geschlecht der Kinder Knaben/Mädchen angepasst? 
Unterscheiden sich die Massnahmen für Knaben und für Mädchen? 
Die Leseinteressen unterscheiden sich schon sehr früh. Dies gilt es in der 

Leseförderung zu beachten mit entsprechenden Leseangeboten. Wichtig ist, dass die 

Kinder zu ihren Leseinteressen passende Stoffe entdecken können. 

 

Mädchen bevorzugen in der Tendenz: 
-Beziehungs-, Tier- und Liebesgeschichte 

-Geschichten, in denen menschliche Schicksale im Vordergrund stehen 

-im weitesten Sinne also psychologische Geschichten und „human-interest-stories“ 

Mädchen lesen eher empathisch und emotional involviert. Sie mögen Geschichten 

mit einem Bezug zu ihrem eigenen Leben 

 

Jungen bevorzugen in der Tendenz: 
- Spannung und Action 

- Abenteuer und Kampf 

- Herausforderung und Bewährung 

- Reise- und Heldengeschichten 

Jungen lesen eher sachbezogen und distanziert. Sie tauchen gerne in fremde, 

phantastische und exotische Welten ab 
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3. Wie ist Ihre Meinung zur Bücherwahl von Kindern, sind Kinder in ihrer Bücherwahl 
sensibel für Trends, die gerade viel im Gespräch sind, z.B. wie im Moment die 
Umwelt, das Klima und die Zukunftsfrage? 
Kinder sind Teil dieser Gesellschaft und die Kinderliteratur ist und war immer auch 

ein Spiegel der Gesellschaft.  

 
4. Wie sehen Sie die Zukunft des Lesens der Kinder in der Schweiz? 

Diese Frage möchte ich in der Form nicht beantworten.  

 

5. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen Lesen, Kreativität und dem Wohlbefinden 
von Kindern allgemein? 
Das ist eine enge Entwicklung. Zu entdecken, dass in Geschichten Figuren mittun, 

die ähnliche Fragen und Probleme, aber auch Entdeckungen und Freude haben wie 

ich selbst, stärkt mich. Ich kann über mich und andere nachdenken, mich darüber 

austauschen, andere Lösungen finden etc. Hinzukommt der Umgang mit Sprache, 

deren Entwicklung generell, als Ausdrucksform für meine Ideen und Bedürfnisse, als 

Mittel um an der Gesellschaft teilzunehmen etc. 

 

6. Meinen Sie, dass Kinder in der Schweiz weiterhin Bücher lesen werden, oder wird 

das digitale Buch das klassische gebundene Buch ersetzen? 

Das klassische Buch wird bestehen.  

 

 

7.  Gibt es, nach Ihrer Meinung, Besonderheiten oder kulturelle Hintergründe, in der 

Schweiz, die das Lesen von Kindern besonders unterstützen?  

Da möchte ich Sie auf die aktuellen PISA Resultate verweisen. Dort wird Einiges 

davon beantwortet. Zentral ist die Rolle der Familie, der Vorbilder, die Zugänglichkeit 

zu Lesematerial. Der Lese-Samen wird früh gelegt. Kinder, die entdecken, wieviel 

Freude, Spannendes und auch Herausforderndes zwischen zwei Buchdeckeln, in 

Geschichten liegt, greifen immer wieder – auch nach weniger intensiven Phasen – 

darauf zurück und treiben ihre individuelle Entwicklung auch so weiter. 
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Viðauki 2. Fréttatilkynning útgáfa Nikký og mátt fjaðranna 

sjö á þýsku. 

Rüschlikon 4.6. 2020 

Pressemitteilung 

Das erste Kinderbuch, aus Island das in der Schweiz verlegt wird 
Nikky und die Macht der sieben Federn 

Das erste Kinderbuch aus Island das in der Schweiz verlegt wird kommt bei Verlag Richard 

Gautschi in Tahlwil heraus.  

Nikký und die Macht der Sieben Federn ist ein Kinderbuch für 8 bis 12 Jährige. Nikky ist ein 

eigensinniges elfjähriges Mädchen aus Island. Der Sommer ist da, und sie wird ihn mit ihrer 

Mutter in Zürich verbringen.  Nikkys aussergewöhnliche Fähigkeit mit den Bäumen sprechen 

zu können zieht rätselhafte Geschehnisse nach sich.   

Wird Nikky mutig und stark genug sein, um mit dem Geheimnisvollen und Unheimlichen 

fertig zu werden? 

2013 – 2017 erschien in Island die Trilogie um das Mädchen Nikky, das die Sprache der 

Bäume versteht. „Nikky und die Macht der sieben Federn“ ist das erste dieser drei Bücher; 

in Island stand es mehrere Wochen auf der Bestsellerliste.   

Die Autorin des Buches, Brynja Sif Skúladóttir, ist eine Kinderbuchautorin aus Island. Ihre 

Kindheit verbrachte sie oft auf dem Rücken von Islandpferden und beim Spiel in den 

Lavafeldern. Sie studierte dann Marketing an der Universität Reykjavik, lebte in Island, 

Schweden und Deutschland. Seit 2015 wohnt die dreifache Mutter mit ihrer Familie in 

Rüschlikon am Zürichsee. Brynjas glaubt an die Kreativität und Fantasie der Kinder. Das 

vermittelt sie gern in Workshops an Zürcher Primarschulen. Ausserdem ist sie überzeugt, 

dass Kinder mit Bäumen sprechen können, wenn sie es wirklich wollen.  

Das Buch Nikky und die Macht der sieben Federn kommt am 10 Juni heraus.  

Alle weiteren Informationen finden sie unter nikky.is oder auf der Webseite von Orell Füssli. 

Verlag Richard Gautschi 

info@verlaggautschi.ch 

+41 76 777 9570

Verlag Richard Gautschi 



Háskólinn á Akureyri                                                                                    Viðskiptafræðideild                                       

___________________________________________________________________________

   

 42 

Viðauki 3. Markpóstur til grunnskóla vegna heimsóknar 

höfundar 
 

 

 
 

Rüschlikon 18. Maí 2020 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterin Frau ....  

Sehr geehrter Schuleiter Herr .... 

 

Am 20. Juni 2020 wird mein Kinderbuch Nikky und die Macht der sieben Federn in der 

Schweiz publiziert.  

Es ist ein spannendes Lesebuch für 8-12-Jährige. Sehr gerne würde ich das Buch persönlich 

in Ihrer Schule den Kindern vorstellen und ein kurzes Programm im kreativen schreiben 

durchführen, das ich „Die Suche nach dem Kreativität-Muskel“ nenne. Mein Besuch dauert 

eine bis zwei Lehrstunde und die Kosten sind 90 Franken.  Sehr gerne komme ich am selben 

Tag zu mehreren Klassen.  

In Vorfreude und mit freundliche Grüsse  

Brynja Sif Skúladóttir 
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