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Abstract 

The subject of this thesis is to prepare the marketing of a dietary supplement 

named Saga Pro, which the company Saga Medica produces from the Icelandic 

herb angelica and wants to market in Sweden. Main emphasis is on market 

research, where internal and external analyses are conducted and as a result; 

main weaknesses, strengths, opportunities, threats and competitive advantages 

are identified. Then ideas are presented on key success factors, marketing 

objectives and strategy. The main results were that the company´s competitive 

advantage and the industry´s main key success factor were in fact basically the 

same; a clinical research on Saga Pro. In addition, that the Swedish market 

appears to be positively feasible, due to increasing demand and disposable 

income, and positive exchange rate conditions for exporting. Suggestions were 

maid and explained about the company focusing on setting promotion 

objectives and deciding on promotion strategies as consequence. Furthermore 

that the company should conduct a promotion plan, stressing that correct 

messages should be conveyed through the correct media to the correct 

audience. The author of this thesis hopes that it will be of use as basis for 

decision-making concerning the marketing of Saga Pro in Sweden. 
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Þakkarorð 

Höfundur vill fyrst og fremst þakka eiginmanni sínum og börnum fyrir  

þolinmæði og stuðning á meðan á ritgerðarsmíðinni stóð.  

 

Einnig þakkar höfundur Þráni Þorvaldssyni framkvæmdastjóra SagaMedica 

fyrir ljúft samstarf og Hafdísi B. Hjálmarsdóttur leiðbeinanda sömuleiðis. 

 

Síðast en ekki síst eiga þakkir skildar vinir og skyldmenni fyrir aðstoð við 

spurningakönnun og yfirlestur. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að leggja drög að markaðsáætlun vegna 

markaðssetningar fæðubótarefnisins Saga Pro sem fyrirtækið Saga Medica 

framleiðir úr íslenskri ætihvönn og hyggst markaðssetja í Svíþjóð. Saga Pro 

dregur úr næturþvaglátum sem er eitt einkenna góðkynja stækkunar 

blöðruhálskirtils. Áhersla ritgerðarinnar er á markaðsrannsóknir þar sem innra 

og ytra umverfi fyrirtækisins er greint og dregin fram helstu atriði sem teljast 

til samkeppnisyfirburða, styrkleika, veikleika, ógnana og tækifæra. Í kjölfarið 

eru lagðar fram hugmyndir um lykilþætti til árangurs, markmið og stefnumótun 

til þess að ná settum markmiðum. Helstu niðurstöður eru þær að 

samkeppnisyfirburðir og helsti lykilþáttur til árangurs reynast í megin dráttum 

vera sami hluturinn, klínísk rannsókn á Saga Pro. Einnig að fýsileiki sænska 

markaðarins sé nokkuð góður; meðal annars vegna vaxandi eftirspurnar og 

kaupmáttar og vegna hagstæðrar gengisþróunar. Lagt var til að fyrirtækið legði 

áherslu á kynningarmarkmið og mótaði stefnu til að ná þeim markmiðum. 

Útbúin yrði kynningaráætlun í framhaldi af stefnumótun þar sem áhersla væri á 

að koma réttum skilaboðum á réttan hátt til réttra aðila. Það er von höfundar að 

ritgerðin nýtist sem grundvöllur til ákvarðanatöku fyrir Saga Medica varðandi 

markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð. 

 

Lykilorð: 
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 Fæðubótarefni 

 Markaðsrannsókn 
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 Markaðsáætlun 
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Inngangur  

Velgengni markaðssetningar fyrirtækja er að miklu leyti háð góðum 

undirbúningi. Ekki síst þegar um markaðssetningu nýrrar vöru á nýjan markað 

er að ræða. Þá er nauðsynlegt að kynna sér væntanlegan markað eins vel og 

kostur er og eins að líta í spegilinn og meta veikleika og styrkleika eigin 

fyrirtækis. Margir þættir í umhverfi fyrirtækja geta haft bein og óbein áhrif á 

afkomu þeirra og hagnaðarvon. Ógnanir og tækifæri í nær- og fjærumhverfi 

fyrirtækja geta skipt sköpum um framtíðarmöguleika þeirra á tilteknum 

markaði. Haldgóðar og áreiðanlegar upplýsingar um styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri skapa því grundvöll til ákvarðanatöku varðandi 

markaðssetningu. Að mörgu er að huga og þarf því að ganga skipulega til verks 

eigi markaðssetningin að bera árangur. Markmiðasetning og markviss 

stefnumótun í kjölfarið eru mikilvæg skref í skipulagningu markaðssetningar 

og leggja grunninn að markaðsáætlanagerð fyrirtækja. 

Höfundur þessarar ritgerðar var í sumarvinnu hjá fyrirtækinu Saga Medica 

sumarið 2010 sem fólst í því að gera markaðsathugun á þremur Norðurlöndum; 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Sú vinna leiddi svo til áhuga höfundar og Saga 

Medica á áframhaldandi samstarfi um undirbúning markaðssetningar og taldi 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins að Svíþjóð væri vænlegasti markaðurinn af 

Norðurlöndunum þremur fyrir vöru sína Saga Pro. Saga Pro er fæðubótarefni 

sem framleitt er úr ætihvannarlaufum og er ætlað karlmönnum sem hafa 

góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. Áhrif Saga Pro eru þau að það dregur úr 

næturþvaglátum sem er eitt einkenna góðkynja stækkunar blöðruhálskirtils. 

Þetta leiddi til þess að viðfangsefni þessa verkefnis varð að leggja drög að 

markaðsáætlun fyrir markaðssetningu vörunnar Saga Pro á sænskan markað.  

Áhersla ritgerðarinnar er að mestu leyti á markaðsrannsóknir en einnig er farið 

í markmiðasetningu og stefnumótun. Markmiðið er að höfundur auki færni og 

þekkingu sína við undirbúning markaðsáætlana, og jafnframt að verkefnið 

nýtist sem grunnur til ákvarðanatöku fyrir fyrirtækið Saga Medica til þess að 

markaðssetja vöru sína Saga Pro í Svíþjóð. 
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Leitast er við að svara eftirfarandi ritgerðarspurningu:  

Hvernig getur Saga Medica undirbúið markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð? 

Til þess svara þeirri spurningu eru settar fram tvær undirspurningar: 

Hverjir eru samkeppnisyfirburðir Saga Medica?  

Hversu fýsilegur er sænski markaðurinn fyrir markaðssetningu Saga Pro?

   

Ritgerðin skiptist í níu kafla, auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kafla eru 

heilsuvörur og fæðubótarefni skilgreind og fjallað um markaðssetningu þeirra. 

Í öðrum kafla er umfjöllun um hráefni Saga Pro sem er jurtin ætihvönn, 

góðkynja stækkun blöðruhálskirtils útskýrð, fyrirtækið Saga Medica kynnt og 

sömuleiðis varan Saga Pro sem ætlunin er að markaðssetja í Svíþjóð.  

Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í verkefninu eru útskýrðar á fræðilegan 

hátt í þriðja kafla en að auki er þar fjallað um markaðssetningu og 

markaðsrannsóknir. Í fjórða kafla er fyrirtækið Saga Medica greint með hjálp 

virðiskeðju Porters og PEST líkanið og samkeppnisgreining Porters notað til að 

greina ytra umhverfi. Sömuleiðis eru lagðar fram hugmyndir um helstu 

lykilþætti til árangurs. Helstu niðurstöður innri og ytri greininga eru svo 

dregnar saman í SVÓT greiningu í fimmta kafla, niðurstöður túlkaðar og 

hugmyndir að markmiðasetningu lagðar fram fyrir Saga Medica með tilliti til 

viðfangsefnis ritgerðarinnar. Í sjötta kafla er gert grein fyrir miðaðri 

markaðssetningu og þar með lagður grunnur að stefnumótun fyrir 

markaðssetningu á Saga Pro í Svíþjóð. Söluráðunum fjórum eru gerð skil í 

sjöunda kafla. Í lokin, áður en niðurstöður eru dregnar saman eru lagðar fram 

tillögur í áttunda kafla og í níunda kaflanum er að finna umræðu um atriði og 

hugleiðingar höfundar.  

Til þess að unnt væri að svara rannsóknarspurningunum var stuðst við 

upplýsingar og heimildir á vefsíðum stofnanna og fyrirtækja. Skoðaðar voru 

lagagreinar og reglugerðir, íslenskar, sænskar og frá Evrópusambandinu. 

Frumgagna var einnig aflað með viðtali við framkvæmdastjóra Saga Medica og 

gerð var spurningakönnun í gegnum tölvupóst á meðal sænskra neytenda í 

Svíþjóð. Einnig var notast við kennslu- og fræðibækur, fyrri rannsóknir og 

leiðsögn leiðbeinanda við gerð verkefnisins. 
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1.   Heilsuvörur  

1.1 Hvað er heilsuvara?  

Það getur verið nokkuð snúið að skilgreina hvað heilsuvörur eru. Þarfir fólks 

eru ólíkar og sama varan getur því verið einum holl en ekki hentað öðrum. 

Almennt er skilningurinn þó sá að heilsuvara eða -þjónusta sé eitthvað sem 

ætlað er til þess að bæta eða viðhalda heilsu eða jafnvel að fyrirbyggja 

heilsuvandamál. Úrval heilsuvara og heilsutengdrar þjónustu á markaði er 

gríðarlegt og hefur farið vaxandi undanfarna áratugi og má þar af leiðandi 

draga þá ályktun að eftirspurnin sé mikil. Leirböð, nudd, gufuböð, jóga, 

líkamsrækt, hómópatía, heilun og reiki eru allt dæmi um heilsutengda þjónustu 

sem oft eru nefndar einu nafni óhefðbundnar lækningaraðferðir (e. alternative 

and complementary medicine). 

Ýmsar vörur geta flokkast undir heilsuvörur, svo sem matvörur, vörur fyrir húð 

og hár, vítamín og bætiefni, náttúruvörur, jurtavörur, lífrænar vörur, náttúrulyf 

og fæðubótarefni svo eitthvað sé nefnt.  

Þegar höfundur hóf að leita upplýsinga á netinu í starfi sínu fyrir Saga Medica 

sumarið 2010, áttaði hann sig á nauðsyn þess að nota rétt lykilorð. Nokkur orð 

geta átt við um Saga Pro. Hún er framleidd úr íslenskri jurt og mætti því kalla 

hana jurtavöru. Hún inniheldur náttúrulegt hráefni og mætti þess vegna líka 

flokka hana undir náttúruvöru. Saga Pro er vara sem er ætluð til að bæta heilsu 

manna og þar af leiðandi er hún heilsuvara. Hún er í vissum tilfellum annar 

valkostur en hefðbundin lyf og gæti því fallið undir vöru sem notuð er til 

óhefðbundinna lækninga. Eftir töluverða upplýsingaleit höfundar er 

niðurstaðan að lokum sú að Saga Pro tilheyri fyrst og fremst flokknum 

fæðubótarefni (e. dietary supplement).  
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1.2 Fæðubótarefni eða náttúrulyf? 

Mikilvægt er að gera grein fyrir muninum á fæðubótarefni og náttúrulyfi. 

Helsti munurinn felst í því að náttúrulyf er vara sem fer í gegnum strangan 

rannsóknarferil og margþætt gæðaeftirlit áður en leyfilegt er að setja það á 

markað. Niðurstöður vísindarannsókna þurfa að hafa sýnt fram á að 

náttúrulyfið nýtist mönnum í baráttunni við sjúkdóma eða að það hafi 

fyrirbyggjandi áhrif eða að um hefð eða langa reynslu af notkuninni sé að ræða. 

Ekki eru gerðar kröfur um víðtækt gæðaeftirlit né að niðurstöður rannsókna 

liggi fyrir um verkanir, auka- og milliverkanir fæðubótarefna. Heimilt er að 

merkja og auglýsa ábendingar á náttúrulyfjum en ekki á náttúruvörum sem 

flokkast sem fæðubótarefni. (Sesselja Ómarsdóttir og Margrét Bessadóttir, 

2008). 

 

1.3 Skilgreining fæðubótarefna 

Í 2. gr. reglugerðar um fæðubótarefni nr. 624/2004 eru þau skilgreind á 

eftirfarandi hátt á Íslandi:  

 

Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með 

hátt hlutfall af vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa 

næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif. Þessi efni geta verið ein sér eða 

blönduð saman, og eru markaðssett í formi skammta, nánar tiltekið sem 

hylki, brjóstsykur, töflur, pillur og í öðru svipuðu formi, duftpokar, 

vökvaampúlur, dropaglös og í öðru svipuðu formi vökva og dufts sem 

er ætlað til inntöku í mældum, smáum skömmtum. (Umhverfisráðuneytið, 

2004). 

 

Fæðubótarefni eru mörg og ólík. Vinsæl fæðubótarefni hér á landi eru til 

dæmis lýsi, Herbalife og ýmis próteinduft sem töluverður hluti líkamsræktar-

fólks notar. Þessi tilteknu fæðubótarefni kaupa neytendur í þeirri von að bæta 

heilsuna, grennast eða byggja upp vöðva. Deilur hafa öðru hvoru sprottið upp 

um gagn eða ógagn fæðubótarefna. Við upplýsingaleit fann höfundur meðal 

annars athyglisverða grein á heimasíðu Neytendasamtakanna eftir Ólaf 

Sigurðsson næringarfræðing og stjórnarmeðlim Neytendasamtakanna sem ber 
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yfirskriftina Varasöm fæðubót. Í greininni er fjallað um nokkuð þekkta deilu 

um Herbalife. Þeir Magnús Jóhannsson læknir og prófessor við lyfjafræði í 

Háskóla Íslands og Jón Óttar Ragnarsson doktor í næringarfræði, fyrrverandi 

yfirmaður matvæla- og næringarbrautar Háskóla Íslands og söluaðili Herbalife 

á Íslandi hafa um nokkurt skeið greint á um skaðsemi eða skaðleysi Herbalife. 

Þarna deila annars vegar fræðimaður sem rannsakar skaðsemi efna í  

fæðubótarefnum á heilsu fólks og hinsvegar fræðimaður sem er einn helsti 

söluaðili Herbalife á Íslandi. Í stuttu máli kemur fram í grein Ólafs að Jón Óttar 

viðurkenni ekki þær vísindalegu staðreyndir sem lagðar hafa verið fram af 

Rannsóknarstofu Háskóla Íslands í Lyfjafræði um skaðsemi efna í Herbalife. 

Þvert á móti haldi hann því fram að Herbalife geti læknað lifrabólgur þegar 

rannsóknir Lyfjadeildar sýndu fram á að lifraskaði var oftast tengdur notkun 

Herbalife.  

Einnig kemur fram í grein Ólafs að neysla fæðubótarefna hafi aukist 

undanfarna áratugi og því sé umfjöllun um þau mikilvæg. Hann telji óhætt að 

halda því fram að mörg fæðubótarefni standi ekki undir fullyrðingum 

auglýsinga um hollustu og heilsu og að Rannsóknarstofa Háskólans hafi sýnt 

fram á skaðsemi nokkurra þeirra. Hann telur líklegt að mörg fæðubótarefni 

seljist vegna fullyrðinga sem standast ekki og vegna auglýsingaherferða. Dæmi 

séu um að sala á fæðubótarefnum hafi dregist saman vegna banns þar sem 

fullyrðingar standist ekki og nefnir Ólafur blómafrjókorn sem dæmi. (Ólafur 

Sigurðsson, 2010).  

Annað nýlegt dæmi um slíkt er innköllun engiferdrykkjarins Aada frá My 

Secret vegna óleyfilegra heilsufullyrðinga í nóvember síðastliðnum. 

(Matvælastofnun, 2010, -a). 

Í ljósi þessa er athyglisvert að skoða hvernig markaðssetningu fæðubótarefna 

skal háttað samkvæmt lögum og reglugerðum. 
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1.4 Markaðssetning fæðubótarefna 

Um markaðssetningu fæðubótarefna gilda strangar reglur en í 5. gr. áður 

nefndrar reglugerðar um fæðubótarefni nr. 624/2004 segir um merkingar 

fæðubótarefna:  

Auk þess að uppfylla ákvæði reglugerðar um merkingu, auglýsingu og 

kynningu matvæla, skulu fæðubótarefni sem falla undir reglugerð þessa 

vera merkt á eftirfarandi hátt: 

Með heitinu „Fæðubótarefni“ á sama sjónsviði og heiti vörunnar. 

Með heiti þess flokks efnis eða efna sem einkenna vöruna. 

Með ráðlögðum daglegum neysluskammti. 

Með varnarorðum um að neyta ekki meira af vörunni en ráðlagður 

daglegur neysluskammtur segir til um. 

Með yfirlýsingu þess efnis að ekki skuli neyta fæðubótarefna í stað 

fjölbreyttrar fæðu. 

Með yfirlýsingu um að geyma skuli vöruna þar sem börn nái og sjái 

ekki til. 

Óheimilt er í merkingu, auglýsingu og kynningu fæðubótarefna að 

staðhæfa eða gefa í skyn, að nægilegt magn næringarefna fáist ekki 

almennt úr rétt samsettri eða fjölbreyttri fæðu. Þá er óheimilt að eigna 

fæðubótarefnum þá eiginleika að fyrirbyggja, vinna á eða lækna 

sjúkdóma manna eða gefa í skyn slíka eiginleika. 

Umhverfisstofnun getur gert kröfu um eða heimilað sérstaka merkingu 

fæðubótarefna til að vernda viðkvæma þjóðfélagshópa.  

(Umhverfisráðuneytið, 2004). 

 

Það er Matvælastofnun sem hefur umsjón með fæðubótarefnum og eftirlit með 

innflutningi þeirra, þar sem þau eru skilgreind sem matvæli. Matvælastofnun 

sér einnig um samræmingu eftirlits fæðubótarefna á markaði sem er í höndum 

heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Tilkynningarskylda er til Matvælastofnunar 

um ný fæðubótarefni á markaði vegna þess að um er að ræða vörur sem krefjast 

vandlegrar meðferðar og geta í sumum tilfellum reynst neytendum hættulegar 

til að mynda ef notkunarleiðbeiningum er ábótavant, vegna efnasamsetningar 

eða ef þær innihalda hættuleg og/eða ólögleg efnasambönd. Tilskipun frá 

Evrópusambandinu er grunnur reglugerðarinnar um fæðubótarefni og er hún 

því hluti af samræmdum reglum um fæðubótarefni fyrir alla Evrópu. 
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Tilskipunin hefur það markmið að koma í veg fyrir viðskiptahindranir milli 

landa og að veita neytendavernd. (Matvælastofnun, e.d., -b). 

Það er einkum næstsíðasta setning 5. greinar reglugerðar um fæðubótarefni 

sem segir að óheimilt sé að eigna fæðubótarefnum þá eiginleika að fyrirbyggja, 

vinna á eða lækna sjúkdóma manna eða gefa í skyn slíka eiginleika sem veldur 

því að markaðssetning fæðubótarefna getur verið vandasöm og gerir hana 

frábrugðna markaðssetningu flestra annarra vara. Svo dæmi séu tekin auglýsa 

framleiðendur þvottaefna á skýran hátt eiginleika þvottaefnis. Bílasalar, 

bókaútgefendur, bankar, tryggingafélög, húsgagnaverslanir og svo mætti lengi 

telja eru dæmi um aðila sem geta án vandræða útskýrt eiginleika sinna vara eða 

þjónustu til þess að aðgreina sig frá samkeppnisaðila og mæta þörfum 

viðskiptavina. En þegar um er að ræða efni sem manneskjur innbyrða, horfir 

öðruvísi við. Þá er áhættan orðin önnur og meiri fyrir neytandann og enn meiri 

ábyrgð hvílir því á framleiðanda þess efnis að varan til inntöku sé skaðlaus og 

sé framleidd og markaðssett undir þeim lögum og reglugerðum sem í gildi eru.  

Er hér vert að nefna að á heimasíðu Lyfjastofnunar má finna sérstaka viðvörun 

til neytenda að kaupa fæðubótarefi í netverslunum, því sala fæðubótarefna í 

netverslunum sé iðulega leið fyrir ólöglega og skaðlega vöru í hendur 

neytenda. (Lyfjastofnun, 2009). 

1.4.1 Eftirlit með markaðssetningu fæðubótarefna á Íslandi 

Í ljósi þessara ströngu reglna um markaðssetningu fæðubótarefna er forvitnilegt 

að skoða hvernig íslensk fyrirtæki hafa staðið sig í að fara eftir þeim. 

Samkvæmt niðurstöðum nýjustu úttektar á innihaldsefnum, merkingu og 

markaðssetningu fæðubótarefna sem framkvæmd var í mars og apríl árið 2006 

og var eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga, 

var mörgu ábótavant við markaðssetningu fæðubótarefna. Helstu niðurstöður 

voru þær að aðeins þrjár vörur af yfir eitt hundrað uppfylltu öll skilyrði sem 

lagt var upp með að skoða. Í nálægt 60% tilfella vantaði aðvaranir um að neyta 

ekki stærri skammta en ráðlagðra daglegra neysluskammta og að neysla 

fæðubótarefna komi ekki í stað neyslu fjölbreyttrar fæðu. Í um fjórðungi tilfella 

komu fram heilsufullyrðingar eða fullyrðingar sem ekki var leyfilegt að nota án 

leyfis Umhverfisstofnunnar. Einnig fundust bæklingar eða merkingar á hillum 
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með óleyfilegum fullyrðingum í fyrirtækjum og nokkuð skorti á innra eftirliti 

hjá fyrirtækjum sem dreifa fæðubótarefnum. Engin varanna sem kannaðar voru 

uppfylltu öll þau skilyrði sem gerð eru til þeirra samkvæmt reglum um 

markaðssetningu. (Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2006). 

Þess má geta að á lista yfir þær heilsufullyrðingar sem fram komu við 

athugunina var fullyrðingin „Talið að efni úr ætihvönn hafi góð áhrif á 

líkamann“ (Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2006, bls. 5). 

Ekki kemur fram við hvaða vöru þessi fullyrðing á en telja má líklegt að hér sé 

um að ræða vöru frá Saga Medica. 

Þrátt fyrir að þessi könnun sé gerð fyrir um fjórum árum þegar þessi ritgerð er 

skrifuð má enn finna brotalamir á markaðssetningu fæðubótarefna á Íslandi og 

er innköllun Aada engiferdrykkjarins dæmi um það, eins og fyrr hefur verið 

nefnt. 

En víkur nú sögunni að ætihvönn, sem er grunninnihald fæðubótarefnisins 

Saga Pro sem Saga Medica framleiðir. 
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2.   Íslensk ætihvönn, söguleg lækningajurt 

Jurtir hafa verið notaðar frá örófi alda víða um heim, bæði í hefðbundinni og 

óhefðbundinni lyfja- og læknisfræði. Birki, vallhumall, bygg, blágresi, 

maríustakkur, túnfífill, blóðberg, túnsúra, baldursbrá og ætihvönn, eru dæmi 

um íslenskar jurtir sem talið er að hafi verið notaðar til lækninga í um 1100 ár. 

Áhugi á náttúrulækningum og náttúruefnum hefur stóraukist hér á landi sem 

erlendis á undanförnum árum. Undanfarin ár hefur áhugi Saga Medica einkum 

beinst að ætihvönninni og hvernig nýta megi hana til heilsubótar. 

Ætihvönn á sér langa sögu í menningu Íslendinga en latneska heiti 

ætihvannarinnar er Angelica archangelica og dregur hún nafn sitt af 

sögusögnum frá 16. öld þegar erkiengill birtist frönskum munki í draumi og 

vísaði á jurtina sem lækningu við drepsótt. Heimildir herma að hvönnin hafi 

verið mikilvæg útflutningsvara á Íslandi allt frá 9. öld og framundir 

endurreisnartímabilið og var hún jafnvel notuð sem gjaldmiðill. Í Grágás, 

Staðarhólsbók og í Konungsbók eru sérstök viðurlög við hvannarstuldi, þannig 

að álykta má að hvönnin hafi sannarlega verið talin til verðmæta til forna. 

Hvönnin hefur ekki einungis notið útbreiðslu og vinsælda sem lækningajurt í 

gegnum tíðina, heldur einnig sem bragðefni og krydd. Líkjörarnir Chartreuse, 

Bénédictine, Vermouth, DuBonnet og Hvannarrótarbrennivín eru dæmi um 

þekkta áfenga drykki sem unnir eru úr hvönn. (Saga Medica, e.d., -a). 

Hvönnin er eina grænmetistegundin af norrænum uppruna og var hún áður fyrr 

mikið nýtt til matargerðar og sem náttúrulyf og fólk var sérstaklega hvatt með 

fjárstuðningi til að rækta hana við bæi sína. Ætihvönnin þrífst best og hefur 

mesta virkni í norðri og hefur því verið nefnd jurt norðursins og hefur 

árhundruðum saman verið talin ein mikilvægasta lækningajurtin af Norður-

Evrópubúum. Sem dæmi um þá kvilla sem hvönnin var talin gagnast við og 

hefur verið vísindalega rökstutt í dag, má nefna smit og eitranir, slím í 

öndunarfærum, brjósthimnubólgu, lifrarkvilla og meltingartruflanir. Allir hlutar 

plöntunnar eru eftirsóknarverðir í náttúruafurðir, fræ, blöð, stilkur og rót en 

vandinn við ræktun hennar stafar helst af lélegri fræspírun og að skordýr eiga 

til að sækja mjög hart að plöntunni. Hvönnin vex annars villt í gróðurmiklum 

lautum og gilshvömmum, við ár og læki, einnig í klettum eða sjávarhömrum. 
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Ræktun ætihvannar hefur aukist á undanförnum árum, meðal annars fyrir 

tilstuðlan Saga Medica sem stundað hefur rannsóknir og vöruþróun á jurtinni. 

Ætihvönn og vallhumall hafa komið mjög vel út í frumueiturvirkni á 

krabbameinsfrumum og á ýmsar tegundir baktería og veira, samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna Raunvísindastofnunnar H.Í. undir stjórn Sigmundar 

Guðbjarnarsonar. (Ásdís Helga Bjarnadóttir 2004). 

Saga Medica hefur þróað vöruna Saga Pro úr ætihvannarlaufum fyrir karlmenn 

sem hafa góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. Reynslan hefur sýnt að inntaka 

Saga Pro dregur úr auknum næturþvaglátum sem eru algeng einkenni við 

góðkynja stækkun blöðruhálskirtils.  

 

2.1 Góðkynja stækkun blöðruhálskirtils 

Blöðruhálskirtill er einungis í karlmönnum og er á stærð við valhnetu. 

Kirtillinn er lítill og liggur neðan við þvagblöðruna. Þvagrásin liggur í gegnum 

kirtilinn og fram í liminn. Hlutverk blöðruhálskirtilsins er að mynda 

sæðisvökva. Einkenna vegna stækkunar fer að gæta með hækkandi aldri og 

talið er að um 50% karlmanna á aldrinum fimmtíu til sextíu ára hafi góðkynja 

stækkun á blöðruhálskirtli en tíðni vex með aldrinum. Truflun á þvaglátum er 

helsta einkenni góðkynja stækkunar en þær orsakast annars vegar vegna teppu 

sem stækkunin veldur og hins vegar vegna ertingar sem blaðran verður fyrir. 

Ráðlagt er að fólk leiti til læknis vegna slíkra einkenna því einkenni illkynja 

breytingar í blöðruhálskirtli geta verið eins.  

Einkenni vegna teppu eru lítil eða slöpp þvagbuna, bið eftir bunu þó þvagþörf 

sé til staðar, þvagleki, truflun á þvaglátum og þvagteppa. Einkenni vegna 

ertingar eru þvagleki, tíð þvaglát á nóttu sem degi, skyndileg þvaglátsþörf og 

sviði eða sársauki við þvaglát.  

Stækkun blöðruhálskirtils getur haft alvarlegar afleiðingar eins og þvagteppu 

sem getur valdið skemmdum á nýrum og er mjög sársaukafull. Blöðrutæming 

getur minnkað af völdum stækkunar blöðruhálskirtils og þá geta nýrun einnig 

skemmst vegna útþenslu blöðrunnar. Steinamyndun í þvagblöðru og þrálát 

blöðrubólga geta að auki verið fylgikvillar.  
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Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils er ekki nauðsynleg séu 

einkenni væg en það á við stóran hluta karlmanna. Ef um alvarleg einkenni er 

að ræða er meðferð nauðsynleg og felur fyrsta meðferð oftast í sér lyfjagjöf til 

þess að draga úr einkennum. Áhrifaríkasta meðferðin er skurðaðgerð en einnig 

er mögulegt að koma fyrir þvagleggi til þess að tæma blöðruna reglulega. 

(Sólveig Dóra Magnúsdóttir, 1999). 

 

2.2 Saga Medica og Saga Pro 

Fyrst um sinn hét fyrirtækið Heilsujurtir en ákveðið var að finna alþjóðlegra 

nafn þar sem stefnt var á útflutning allt frá upphafi. Upp komu tvær hugmyndir 

sem valið stóð á milli, Saga Herb eða Saga Medica. Nafnið Saga með 

skírskotun til sögunnar, þar sem íslenskar lækningajurtir eiga sér langa sögu og 

hefð. Svo var spurningin hvort veðja ætti á Herb eða Medica og varð það 

síðarnefnda fyrir valinu vegna þeirrar tilfinningar stjórnenda fyrirtækisins að 

þróunin yrði sú að kröfur til náttúruvöruiðnaðarins myndu fara vaxandi, eins og 

raunin hefur orðið. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

Fyrirtækið Saga Medica var stofnað árið 2000 og er í Reykjavík. Starfsemi 

þess felst í rannsóknum, þróun, framleiðslu og markaðssetningu fæðubótarefna 

úr íslenskum jurtum. Rannsóknum stjórnar lífefnafræðingurinn Dr. Sigmundur 

Guðbjarnarson, fyrrum rektor Háskóla Íslands. Hann hefur ásamt Steinþóri 

Sigurðssyni lífefnafræðingi, stundað rannsóknir á íslenskum jurtum og áhrifum 

þeirra á heilsu manna í nær 20 ár. Þeir Sigmundur og Steinþór hafa sýnt fram á 

vísindalegar ástæður fyrir vinsældum vissra jurtategunda í gegnum aldirnar 

með niðurstöðum rannsókna sinna og hafa þær verið birtar í ritrýndum 

tímaritum um lífefnafræði og náttúrufræði. Íslenska ætihvönnin er í 

aðalhlutverki í vöruúrvali Saga Medica í dag. (Saga Medica, e.d., -b). 

Framkvæmdastjóri er Saga Medica er Þráinn Þorvaldsson en nánar verður 

greint frá starfsfólki og vöruúrvali í fjórða kafla. 

Saga Pro hefur verið á markaði síðan 2005 og er fyrst og fremst notað af 

karlmönnun sem þjást af tíðum næturþvaglátum vegna góðkynja stækkunar 

blöðruhálskirtils en hefur einnig nýst körlum og konum með ofvirka 
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blöðrustarfsemi. (Saga Medica, e.d.,-c). Hún er ein mest selda náttúruvara á 

Íslandi samkvæmt Þráni Þorvaldssyni.  

Það var nánast fyrir tilviljun hvernig áhrif Saga Pro komu í ljós. Kunningi 

Þráins sem tók Saga Pro inn að staðaldri, fór í mánaðarlangt ferðalag og hvíldi 

inntökuna á meðan. Á meðan varð hann var við að hann fór að pissa á nóttunni. 

Þetta atvik varð tilefni til rannsókna hjá Saga Medica sem leiddi í ljós að efni í 

Saga Pro var sambærilegt við það sem finnst í lyfjum við þessum einkennum 

góðkynja stækkunar blöðruhálskirtils. Einnig hafa konur sagt starfsmönnum 

Saga Medica að Saga Pro hafi virkað fyrir þær við ofvirkri blöðru en virkni 

fyrir konur hefur ekki verið rannsökuð. Reynslusögur eru margar og þar á 

meðal að Saga Pro virki fyrir börn sem pissa undir á nóttunni. En því miður er 

ekki hægt að auglýsa þessar reynslusögur, þar sem þær eru í raun óstaðfestar 

heimildir. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

Líffræðilega virkni má útskýra þannig: Hin lífvirku efni í ætihvannarlaufum 

sem eru uppistaðan í Saga Pro, nefnast flavónóíðar og benda rannsóknir til þess 

að þeir geti haft slakandi áhrif á sléttar vöðvafrumur, eins og þær sem 

fyrirfinnast í þvagrás og í blöðru. Virkni flavónóíða er talin hindra samdrátt í 

blöðru og þvagrás en slíkur samdráttur getur átt þátt í aukinni tíðni þvagláta. 

(Saga Medica, e.d., -d).  

Varan var prófuð af nokkrum einstaklingum í tvö ár áður en ákveðið var að 

fara út í framleiðslu og benti sú prófun til þess að varan gæti hjálpað fólki sem 

þjáist af tíðum þvaglátum. Þessi prófun leiddi ekki í ljós að neikvæðar 

aukaverkanir væru tengdar notkun Saga Pro. Einstaklingar geta þó haft 

plöntuofnæmi. (Saga Medica, e.d. ,-e). 

Að sögn Þráins Þorvaldssonar er framtíðarsýn Saga Medica sú að fyrirtækið 

verði þekkt á alþjóðamarkaði fyrir sérþekkingu sína, rannsóknir og framleiðslu 

á hágæða norrænum lækningajurtum. Margir norrænir framleiðendur náttúrvara 

úr jurtum kaupa hráefni sitt frá öðrum löndum en Saga Medica ætlar að vera  

einungis með norrænt hráefni, hvort sem það er íslenskt eða jafnvel frá 

Grænlandi. Aðaláherslan verður þó á Skandinavíu. Sumir telja að 

lækningajurtir frá suðrænum löndum búi yfir meiri krafti því þar þurfi jurtir að 

verja sig gagnvart skordýrum og hita. En norrænar jurtir þurfa líka að verja sig 

gagnvart skordýrum, kulda og erfiðum lífsskilyrðum og margir hafa þá trú að 
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þær séu einmitt kraftmeiri fyrir vikið. Sem dæmi má nefna að íslensk lömb 

verða fullvaxta á fjórum mánuðum, en það tekur lömb á Englandi um sjö 

mánuði að verða fullvaxta. Telja margir að ástæðan fyrir þessu sé krafturinn í 

þeim jurtum sem lömbin nærast á í náttúru Íslands. (Þráinn Þorvaldsson, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 
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3.   Rannsóknaraðferð  

Þessi kafli hefst á fræðilegri umfjöllun um markaðssetningu og 

markaðsrannsóknir. Svo verður gerð ítarleg grein fyrir þeim tilteknu  

rannsóknaraðferðum sem beitt er í þessari ritgerð við öflun frumheimilda, rök 

færð fyrir því hvers vegna þær urðu fyrir valinu og því lýst hvernig 

rannsóknirnar voru framkvæmdar. Helstu niðurstöður verða einnig kynntar í 

lok kaflans.  

Tilgangur rannsóknanna var að framkalla upplýsingar svo unnt væri að svara 

þeim tveimur undirspurningum sem settar voru fram í inngangi. Við fyrri 

spurningunni; Hverjir eru samkeppnisyfirburðir Saga Medica? - var leitað 

svara með öflun fyrirliggjandi upplýsinga í gegnum internetið og hinsvegar var 

frumgagna aflað með því að taka viðtal við framkvæmdastjóra Saga Medica.  

Sömuleiðis var upplýsinga aflað í gegnum internetið til þess að svara seinni 

spurningunni; Hversu fýsilegur er sænski markaðurinn fyrir markaðssetningu 

Saga Pro?-en auk þess var gerð tilraun til öflunar frumgagna með 

spurningakönnun í Svíþjóð. Niðurstöður þessara tveggja spurninga þjóna þeim 

tilgangi að skapa grundvöll til niðurstöðu ritgerðarspurningarinnar Hvernig á 

Saga Medica að undirbúa markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð? 

 

3.1 Markaðssetning og markaðsrannsóknir 

Það sem einkennir feril markaðssetningar er að skipuleggja og hrinda í 

framkvæmd viðskiptahugmynd, verðlagningu, kynningu og dreifingu á vörum 

og þjónustu til þess að skapa viðskipti sem fullnægja markmiðum einstaklinga 

og skipulagsheilda. Frekar en að skila sem mestum arði til fyrirtækja, er 

markmiðið með markaðssetningu að gera viðskiptavini ánægða. Leggi 

fyrirtæki sig fram við að reyna að skilja þarfir neytenda og uppfylla þær á 

skjótan og skilvirkan hátt, njóta bæði neytandinn og fyrirtækið góðs af. 

Skilgreining markaðssetningar er oft sú að hún hjálpi til við að uppfylla þarfir 

tilgreinds markaðs með vörum og þjónustu og til þess að þekkja þessar þarfir er 

nauðsynlegt að fræðast eins og hægt er um viðskiptavini. Til þess að mögulegt 

sé að uppfylla þarfir viðskiptavina á skilvirkan hátt ættu öll fyrirtæki að reyna 
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að afla upplýsinga um markaðinn og þarfir neytenda. Mikilvægur hluti af 

slíkum upplýsingum eru markaðsrannsóknir sem geta veitt nákvæmar, 

viðeigandi og nýjar upplýsingar sem geta lagt grunn að ákvarðanatöku og 

stefnumótun stjórnenda. Að finna viðfangsefni, umbreyta því í 

markaðsrannsóknarverkefni, hanna spurningakönnun, safna upplýsingunum, 

gera greiningu og gefa skýrslu um niðurstöður og framkvæmd 

markaðsrannsóknarinnar er það sem ferill markaðsrannsóknar gengur út á.  

(Kumar, Aaker og Day, 2002, bls. 3-4).  

 

3.2 Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að undirbúa markaðssetningu Saga Pro í 

Svíþjóð og verður því markaðsrannsóknarverkefnið að greina innra og ytra 

umhverfi fyrirtækisins og kanna markaðinn sem ætlað er að fara inná. 

Tilgangur markaðsrannsóknarinnar er að framkalla upplýsingar sem geta nýst 

sem grunnur að ákvarðanatöku fyrir stjórnendur Saga Medica. Upplýsingaleitin 

mun kalla fram staðreyndir og vísbendingar um þær ógnanir og tækifæri á 

markaði sem þarf síðan að greina og túlka, einnig styrkleika og veikleika 

fyrirtækisins og vörunnar sem á í hlut.  

Notast var við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð í þessu 

verkefni. Megineinkenni eigindlegra rannsókna eru að þær framkalla duldar 

upplýsingar sem eru óteljanlegar og því ekki hægt að greina tölfræðilega. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna eru því oftast í orðum en ekki í tölum. 

Eigindlegar rannsóknir einkennast einnig af því að þær eru í minna mæli 

marktækar vegna þess að þær byggja á litlum úrtökum. Það hefur sýnt sig að 

þessi tegund rannsókna er vel til þess fallin að veita upplýsingar um 

tilfinningar, hvatningu, viðbrögð og hegðun. (Andersen, Jensen, Jepsen, 

Schmalz og Trojel, 2003, bls. 242-243). Dæmi um tegundir eigindlegra 

rannsóknaraðferða eru rýnihópar og djúpviðtöl við einstaklinga. Í dag eru 

flestir fræðimenn sammála um að beggja rannsóknaraðferða sé þörf. 

Megindlegar rannsóknir fela aftur á móti í sér að þær kalla fram breiðari og 

marktækari gögn, sem hægt er að mæla í magni og eru niðustöður venjulega 

settar fram í talnaformi. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, 
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bls. 242). Aðalaðferðir megindlegra rannsókna eru þrjár; tilraunir, athugun og 

viðtöl. Þessum aðferðum er meðal annars beitt þegar nauðsynlegt er að 

rannsaka umfang möguleika eða vandamáls, en þá er þörf á marktækum 

greiningum með umfangsmiklum gögnum. Megintilgangur viðtala er að safna 

gögnum um hegðun, viðhorf, skoðanir og staðreyndir og er vinsæl leið til 

gagnasöfnunar. Símaviðtöl, persónuleg viðtöl, póstviðtöl og spurningakönnun á 

netinu eru tegundir viðtala sem flokkast undir megindlegar rannsóknaraðferðir. 

(Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 250-255). Hér verður 

ekki farið í nánari útskýringar á hverri viðtalsgerð en aðferð 

spurningakönnunar á netinu sem varð fyrir valinu í þessu verkefni verður betur 

skýrð í kafla 3.4.  

  

3.3 Viðtal við Þráinn Þorvaldsson 

Í þessu verkefni varð sú leið fyrir valinu að taka hálfstaðlað viðtal (e. semi-

structured interview) við framkvæmdastjóra Saga Medica, Þráinn Þorvaldsson, 

í þeim tilgangi að afla upplýsinga um fyrirtækið sem ekki fengust með öðrum 

hætti. Spurningarammann má sjá í viðauka 1.  

Þráinn hefur starfað í fyrirtækinu frá stofnun og þekkir það því vel. Hann býr 

yfir mikilli reynslu af stjórnunarstörfum, markaðsmálum og útflutningi. Meðal 

annars hefur hann starfað sem framkvæmdastjóri Útflutningsmiðstöðvar 

iðnaðarins, komið að undirbúningi stofnun Útflutningsráðs Íslands árið 1986 

og var framkvæmdastjóri þess um tveggja ára skeið. Þráinn starfaði í um áratug 

í ullariðnaðinum sem framkvæmdastjóri Hildu og var framkvæmdastjóri 

Íslensks-fransks eldhúss á árunum 1994 til 2000, þar til Saga Medica var 

stofnað. Auk þessa hefur hann rekið eigin ráðgjafarþjónustu í fjölda ára og vert 

er að nefna að hann var aðstoðarmaður ráðgjafa Sameinuðu þjóðanna 

(UNCTAD) í útflutningsmálum árin 1971 til 1973. Í upphafi kom til greina að 

ræða við fleiri starfsmenn Saga Medica en að viðtalinu loknu reyndist ekki þörf 

á því þar sem Þráinn gat veitt svör við öllu því sem nauðsynlegt var að mati 

höfundar. Hann er lykilmaður hvað varðar framkvæmdastjórn og 

markaðssetningu fyrirtækisins og býr yfir mikilli þekkingu sem nýttist vel við 

öflun upplýsinga. 
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Hálfstaðlað viðtal er önnur tveggja megintegunda persónulegra djúpviðtala sem 

fara fram undir fjögur augu. Hin tegundin nefnist óstaðlað eða óskipulagt viðtal 

(e. non-directive interview) og er þannig uppbyggt að það veitir viðmælanda 

mikið frelsi til að svara, þó innan þeirra marka sem spurningahöfundur hefur 

sett um umræðuefni. Árangur slíkra viðtala er háð þremur atriðum: Í fyrsta lagi 

að samband viðmælanda og spyrils sé afslappað, í öðru lagi að möguleiki sé á 

frekari rannsókn til þess að fá á hreint og útskýra áhugaverð svör án þess að 

gæta hlutdrægni og í þriðja lagi þarf hæfni til að leiða umræðuna aftur að 

umræðuefninu þegar og ef hún fer út fyrir efnið. Yfirleitt eru óstöðluð viðtöl 

um ein til tvær klukkustundir að lengd og eru oft hljóðrituð með leyfi 

viðmælanda til frekari úrvinnslu. (Kumar, Aaker og Day, 2002, bls. 181). 

Hálfstöðluð viðtöl einkennast aftur á móti af því að spyrill reynir að fá svör við 

fyrirfram sömdum spurningalista. Spyrill velur nákvæmt orðalag spurninga, 

tímasetningar og skammtaðan tíma til að svara hverri spurningu eða 

umræðuefni. Þessi aðferð er einkum áhrifarík þegar ræða skal við 

tæknisérfræðinga, leiðtoga og upptekna framkvæmdastjóra. Með aðferðinni er 

til að mynda unnt að fá upplýsingar um tækniþróun, eftirspurn á markaði, 

löggjöf og samkeppnisaðgerðir. Hin opna uppbygging aðferðarinnar tryggir að 

auðveldlega er hægt að framkalla óvæntar staðreyndir eða viðhorf. Mikið 

mæðir á hæfileika spyrils til þess að komast að viðmælanda og fá tíma hans til 

viðtalsins, en aðal áskorunin fyrir spyrilinn er að ná fram trúverðugleika í 

byrjun viðtalsins og að halda honum við. (Kumar, Aaker og Day, 2002, bls. 

182). 

Helstu kostir persónulegra viðtala eru meðal annars að mögulegt er að útskýra 

óskýrar spurningar, hátt svarhlutfall næst, mögulegt er að sýna meðal annars 

myndir eða vörur og að viðmælandinn er sýnilegur. Gallar eru aðallega að 

aðferðin getur verið tímafrek og dýr, möguleiki er á hlutdrægni spyrils og erfitt 

getur verið að hafa stjórn á vinnu spyrilsins. (Andersen, Jensen, Jepsen, 

Schmalz og Trojel, 2003, bls. 256). 

Höfundur var þeirrar gæfu aðnjótandi að fá vinnu um tveggja mánaða skeið 

sumarið 2010 hjá Saga Medica. Verkefnið var að beiðni Þráins að gera 

markaðsúttekt á Norðurlöndunum þremur; Danmörku, Noregi og Svíþjóð. 

Vinnan fólst í því að höfundur aflaði upplýsinga um löndin þrjú í gegnum netið 
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samkvæmt atriðalista sem Þráinn hafði lagt fram til grundvallar. Í grófum 

dráttum fólst upplýsingaleitin í því að finna helstu atriði varðandi löggjöf 

landanna um markaðssetningu fæðubótarefna, þróun og stöðu 

heilsuvörumarkaðarins, upplýsingar um dreifiaðila, meðferðaraðila, 

vefverslanir og helstu tímarit, dagblöð, vefsíður, ráðstefnur og sýningar sem 

fjalla um heilsu. Niðurstaða markaðsúttektarinnar varð síðan sú að Þráinn hafði 

mesta trú á Svíþjóð af löndunum þremur varðandi markaðssetningu á vörum 

Saga Medica en óskaði jafnframt eftir frekari upplýsingum um landið. Þetta 

leiddi svo til þess samkomulags að lokaritgerð höfundar myndaði grunn að 

markaðsáætlun fyrir Saga Medica til þess að geta markaðssett Saga Pro í 

Svíþjóð. 

Vert er að geta þess að sá tími sem höfundur varði í vinnu hjá Saga Medica var 

gulls ígildi og veitti einstaka innsýn í heim sem annars er mörgum lokaður. 

Segja má að einskonar ómeðvituð forrannsókn hafi átt sér stað á meðan á vinnu 

höfundar stóð, því ófáar upplýsingar öfluðust í daglegum samtölum sem nýtast 

við samningu ritgerðarinnar. Saga Medica er fyrir margra hluta sakir merkilegt 

fyrirtæki sem einkennist af frumkvöðlamenningu, nýsköpun og persónulegum 

anda. Innanborðs eru fræðimenn og reynsluboltar sem hafa virkilega trú á 

fyrirtækinu og vörum þess, sem hlýtur að teljast nauðsynlegt í því erfiða 

viðskiptaumhverfi sem Saga Medica þrífst í.  

Viðtalið fór fram í húsakynnum fyrirtækisins, á lokaðri skrifstofu til þess að 

minnka líkur á mögulegri truflun. Hljóðupptaka var gerð, að fengnu samþykki 

Þráins, svo skýrsluhöfundur þyrfti ekki eingöngu að treysta á eigið minni. 

Viðtalið tók um það bil níutíu mínútur. Höfundur samdi fyrirfram þrátíu 

spurningar sem byggðar voru á upplýsingaþörf til þess að greina fyrirtækið og 

umhverfi þess. Áður en viðtalið fór fram var viðmælanda gerð grein fyrir efni 

viðtalsins í grófum dráttum til undirbúnings. Stuðst var við spurningalista til 

þess að byggja upp samhengi og flæði spurninga en formfestan var ekki meiri 

en svo að nokkrar spurningar bættust við og öðrum var sleppt eftir því sem 

viðtalið þróaðist. Leitast var við að framkalla skoðanir, álit og staðreyndir um 

Saga Medica frá viðmælanda með opnum spurningum. Ætlunin var að svör 

Þráins mynduðu mikilvægt innlegg í innri greiningu og samkeppnisgreiningu 
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fyrirtækisins, til þess að unnt væri að svara spurningunni Hverjir eru 

samkeppnisyfirburðir Saga Medica?  

3.3.1 Helstu niðurstöður viðtals 

Helstu niðurstöður viðtals við Þráinn Þorvaldsson verða hér reknar í 

punktaformi: 

 Framtíðarsýn Saga Medica fyrir næstu fimm til sjö ár er sú að 

fyrirtækið verði þekkt á alþjóðamarkaði fyrir sérþekkingu sína, 

rannsóknir og framleiðslu á hágæða norrænum lækningajurtum. 

 Erfitt hefur reynst að ná markmiðum um markaðssetningu erlendis en 

áætlanir innanlands hafa staðist. 

 Saga Medica er sinn eigin hráefnisbirgir. 

 Samkeppnisyfirburðir Saga Medica felast í þeim rannsóknum sem 

liggja að baki vörunum, að Saga Pro hefur hraðari virkni en 

samkeppnisvörur, að einungis þarf að taka eina töflu á dag í stað þriggja 

hjá samkeppnisaðilum, saga hvannarinnar eykur virðið fyrir 

viðskiptavini og tengir tilfinningar við vöruna og eykur þar með líkur á 

að sölufólk og viðskiptavinir muni betur eftir vörunni. 

 Stefnt er að því að í framtíðinni muni Saga Medica fá einkaleyfi fyrir 

vörur sínar og að þær verði lífrænt vottaðar. Hingað til hefur ekki verið 

fjármagn til þess. 

 Fyrirtækið mun sækjast eftir því að Saga Pro og jafnvel fleiri vörur 

verði flokkaðar sem náttúrulyf en til þess þurfa meðal annars klínískar 

rannsóknir að liggja að baki. 

 Þráinn telur að helstu áhrif klínísku rannsóknarinnar sem nú stendur yfir 

verði að hún skapi traust á Saga Pro þar sem virkni sannist og 

aukaverkanir, ef einhverjar eru, komi í ljós. Klíníska rannsóknin virki 

eins og trygging fyrir dreifiaðila, þeir séu þá óhræddari við að taka Saga 

Pro í dreifingu og þurfi ekki að hætta mannorði sínu með því að bjóða 

óörugga vöru. Þá bindur hann vonir við að ávinningur rannsóknarinnar 

yfirfærist á aðrar vörur Saga Medica og að ávinningurinn komi ekki 

einungis Saga Medica til góðs, heldur íslenska náttúruvöruiðnaðinum í 

heild. 
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 Saga Medica er með margar vörur í þróun. Þráinn nefnir hugmyndir um 

að framleiða lyf eða fæðubótarefni úr valmúa við svefnvandamálum og 

vöru úr maríustakk sem gæti haft áhrif á breytingarskeið kvenna. Verið 

er að rannsaka þara og hugsanlega framleiðslu úr honum. Saga Medica 

er langt komin með þróun á húðvöru, SagaSkin, framleidda úr hvönn og 

er þetta síður en svo tæmandi upptalning. 

 Það er gríðarlega þýðingarmikið fyrir Saga Medica að hafa komist inn    

á Kanadamarkað, þar sem reglurnar eru hvað strangastar varðandi 

markaðssetningu og sölu fæðubótarefna. Að sögn Þráins mun þetta 

ryðja brautina fyrir innkomu á aðra markaði. 

Að mati höfundar reyndist viðtalið einkar gagnlegt og niðurstöður dýrmætt 

innlegg í greiningu á fyrirtækinu og samkeppnisumhverfinu. Sér í lagi svar 

Þráins þegar hann var spurður hverja hann teldi samkeppnisyfirburði Saga 

Medica vera. 

 

3.4 Spurningakönnun 

Spurningakannanir á netinu hafa þann kost að vera ódýrar í framkvæmd og 

fljótvirkar. Mögulegt er að sníða spurningar að hverjum og einum einstaklingi í 

úrtaki og niðurstöður er hægt að meðhöndla um leið og þær berast. Gallar eru 

þeir að fólk getur verið óöruggt með að senda frá sér persónulegar upplýsingar 

í gegnum netið og að ekki hafa allir aðgang að því. (Andersen, Jensen, Jepsen, 

Schmalz og Trojel, 2003, bls. 254-255).  

Sú megindlega rannsóknaraðferð sem notast var við í þessu verkefni var 

spurningakönnun á meðal sænskra neytenda. Ætlunin var að kanna kauphegðun 

sænskra neytenda þegar kemur að kaupum á fæðubótarefnum. Jafnframt að 

kanna þekkingu þeirra á hvönn, klínískri rannsókn, næturþvaglátum og hvort 

þeir væru fúsir til þess að kaupa fæðubótarefni framleitt úr jurtum við þeim 

kvilla. Einnig var spurt um kyn og aldur til að geta flokkað svör úrtaksins enn 

frekar eftir markhópum Saga Pro. Aðferðin fól í sér notkun spurningalista sem 

sendur var til úrtaksins með tölvupósti. Þýðið var allir þeir Svíar sem búsettir 

voru hvar sem er í Svíþjóð, en úrtakið þeir Svíar sem mögulegt var að ná til 
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með tölvupósti. Notast var við persónuleg tengsl til að afla tölvupóstfanga. 

Höfundur setti sig í samband við íslenska kunningja í Svíþjóð sem aðstoðuðu 

með sínum félagslegu tengslum við öflun tölvupóstfanganna. Þessi 

úrtaksaðferð heitir á ensku convenience sampling og mætti ef til vill þýða 

þægindaúrtaksaðferð. (Hollensen, 2003, bls. 750). Til þess að lágmarka líkur á 

lágu svarhlutfalli, voru spurningalistarnir sendir til úrtaks sem ekki var 

takmarkaður við markhóp Saga Pro. Sendir voru spurningalistar á alls 113 

netföng en aðeins bárust 20 svör. Vissulega má við þetta bæta að úrtakið sé 

ekki fengið á besta hugsanlegan hátt. Það er ekki auðvelt að fá tölvupóstföng 

fólks í öðru landi og engin leið að tryggja að fólk opni tölvupóstinn og hvað þá 

að það svari spurningakönnuninni. Síðar í ritgerðinni eru lagðar fram tillögur 

um hvernig betur mætti standa að neytendakönnun í Svíþjóð. 

3.4.1 Hönnun spurningalista 

Rafrænn spurningalisti var settur saman á heimasíðunni surveymonkey.com og 

þangað sendi úrtakið svör sín einnig til greiningar. Enginn nema höfundur 

hafði aðgang að svörunum á Surveymonkey. Í tölvupóstinum sem sendur var til 

úrtaksins var tilgangur könnunarinnar útskýrður, greint var frá því hver 

sendandinn væri, hversu langan tíma tæki að svara og hvernig ætti að svara 

spurningunum, að þátttakendur væru nafnlausir, að þátttaka þeirra væri 

algjörlega frjáls og að allar upplýsingar væru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Í 

tölvupóstinum var svo gefinn upp hlekkur sem viðtakendum var gefinn kostur 

á að smella á og birtist þá sjálfur spurningalistinn. Þegar viðkomandi hafði 

svarað spurningunum á spurningalistanum var smellt á möguleika á listanum til 

að ljúka könnuninni og þar með sendust svörin sjálfkrafa í gagnabanka 

Surveymonkey. Í viðauka 2 má sjá sýnishorn af tölvupóstinum á íslensku og á 

sænsku. Sjálfan spurningalistann á íslensku er að finna í viðauka 3. 

Spurningalistinn var samansettur af spurningum sem höfðu þann tilgang að 

framkalla upplýsingar til þess að nýta við mat á fýsileika sænska markaðarins, 

til að markaðssetja Saga Pro. Leitast var við að fá svör við spurningum sem 

ekki fundust við svokallaða skrifborðsrannsókn. Spurningagerðir sem notast 

var við voru að mestu lokaðar spurningar, þegar einföld svör voru nægjanleg, 

til dæmis þegar spurt var um aldur og kyn. Til þess að greina hvaða þættir væru 

mikilvægastir að mati svarenda um tiltekið atriði var notast við forgangsröðun. 
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Opnar spurningar voru notaðar þegar svarenda var gefinn möguleiki á gefa 

nánari útskýringu á svari sínu við lokaðri spurningu.  

Til þess að auka möguleika á gæðum gagna úr spurningakönnuninni var leitast 

við að spurningar væru auðskiljanlegar, að þær framkölluðu sönn og námkvæm 

svör og að úrvinnsla væri sem einföldust og nákvæmust. 

Mikilvægt er að gott flæði einkenni spurningalista af þessu tagi. Þess vegna 

voru auðveldar spurningar hafðar í byrjun, mikilvægar spurningar hafðar því 

næst til að minnka möguleikann á að svarandi væri orðinn þreyttur og 

kærulaus. Leitast var við að spurningar sama efnis fylgdust að. Persónulegri 

spurningu um næturþvaglát var reynt að koma þannig fyrir að svaranda brygði 

ekki í brún og þætti mögulega óþægilegt að svara. Spurningalistinn endaði svo 

á léttum spurningum um aldur og kyn. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og 

Trojel, 2003, bls. 278-279). 

Þar sem spurningalistanum er beint að Svíum, var hann prófarkalesinn og 

prófaður af sænskumælandi fólki, til þess að lágmarka villur og hugsanlegan 

misskilning. Áður fór fram forkönnun á Íslandi, sem 10 manns tóku þátt í. Þá 

fengu þátttakendur spurningalistann í hendur og var gert að svara öllum 

spurningum og horfa á þær gagnrýnum augum með því markmiði að gefa 

upplýsingar um atriði eða orðalag sem gæti reynst illskiljanlegt eða valdið 

misskilningi. Kom þá í ljós að ekki skildu allir nákvæma merkingu 

orðasambandsins náttúrulegt fæðubótarefni. Ákvað því höfundur að nota 

eingöngu orðið fæðubótarefni til einföldunar. Einnig prófarkalásu tveir 

sænskumælandi Íslendingar spurningalistann sem hafa búið í Svíþjóð í nokkur 

ár við nám og störf. Annar þeirra þýddi efni tölvupóstsins og sjálfa könnunina 

úr íslensku á sænsku. 

Þrátt fyrir að markhópur Saga Pro sé fyrst og fremst karlmenn yfir fimmtugu, 

þótti höfundi rétt að auka líkur á svörun könnunarinnar með því að orða sumar 

spurningar þannig að þær höfðuðu bæði til þeirra sem í raun hafa notað 

fæðubótarefni og þeirra sem aðeins hafa keypt fæðubótarefni. Þessu til 

rökstuðnings, er nokkuð algengt að konur kaupi Saga Pro handa karlmönnum. 

(Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010).  
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3.4.2 Niðurstöður spurningakönnunar 

Tilgangur spurningakönnunarinnar var að fá upplýsingar frá sænskum 

neytendum til þess að hjálpa til við mat á fýsileika sænska markaðarins fyrir 

markaðssetningu Saga Pro. Með öðrum orðum átti niðurstaðan að leggja sitt af 

mörkum til að veita svör við annarri undirspurningu ritgerðarspurningarinnar: 

Hversu fýsilegur er sænski markaðurinn fyrir markaðssetningu Saga Pro? 

Því miður urðu heimtur ekki eins góðar og vonir stóðust til og bárust einungis 

svör frá 20 aðilum. Það er því nokkuð ljóst að könnunin er ekki marktæk en 

gefur engu að síður vísbendingar sem gerð verður grein fyrir hér á eftir. Af 

þeim ástæðum verður að öðru leyti ekki notast við niðurstöðurnar í ritgerðinni.  

Í tengslum við kauphegðun var í fyrsta lagi spurt hvort viðkomandi hafði keypt 

eða notað fæðubótarefni. Í öðru lagi hvar hann hafði keypt það. Þannig var 

haldið opnum þeim möguleika að svarandi gæti verið að nota fæðubótarefni þó 

hann hefði ekki beinlínis keypt það sjálfur. Í ljós kom að sex höfðu keypt eða 

notað fæðubótarefni á þessu tímabili en 13 höfðu ekki gert það. Flestir eða sjö 

af 15 sem svöruðu spurningunni höfðu keypt fæðubótarefni í apóteki, 

næstflestir í heilsubúð eða sex, og fjórir í stórmarkaði. Minnst var keypt af 

fæðubótarefnum á líkamsræktarstöðvum og á netinu. Niðurstaða við þessari 

spurningu gefur vísbendingu um eftirspurn og helstu sölustaði. Þær upplýsingar 

gætu nýst við val á dreifiaðilum og sölustöðum. 

Í næstu spurningu var úrtakið beðið um að raða eftir mikilvægi þeim tíu 

atriðum sem spurningahöfundur hafði listað upp sem það telur skipta máli 

þegar það kaupir fæðubótarefni. Mælikvarðinn var frá einum til fimm, þar sem 

talan einn táknaði það sem mikilvægast var. Þeir þættir sem höfundur setti fram 

voru eftirfarandi: Útlit pakkningar, verð, að varan sé lögleg, að varan sé 

skaðlaus, að varan hafi þá virkni sem vonast er til, orðspor vörunnar, ímynd 

vörunnar, að varan sé framleidd úr náttúrulegum hráefnum, að varan sé lífræn 

og síðast að búið sé að rannsaka vöruna á klínískan hátt. Alls svöruðu 16 

þessari spurningu. Helstu niðurstöður voru: Að varan væri skaðlaus fannst tíu 

manns mikilvægasti þátturinn við val á fæðubótarefnum. Það voru átta sem  

sögðu að mikilvægast væri að varan virkaði sem skyldi. Af þeim þáttum sem 

þóttu næst mikilvægastir völdu flestir, eða átta manns verð vörunnar og þar á 

eftir völdu fimm að varan væri lögleg. Ímynd vörunnar var það sem flestum 
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þótti þriðja mikilvægasta atriðið en það sem flestum, eða sex manns þótti 

minnst mikilvægast var að varan væri lífræn. Höfundi þótti athyglivert að sá 

þáttur vó ekki þyngra en raun ber vitni. Einnig var áhugaverð niðurstaða að 

mikilvægi þess að varan hefði gengist undir klíníska rannsókn var í þriðja sæti 

yfir það sem úrtakinu þótti mikilvægast.  

Mjög jákvæð vísbending kom fram um að sænskir neytendur gætu hugsað sér 

að kaupa fæðubótarefni, framleitt úr jurtum, til þess að draga úr 

næturþvaglátum. Um 14 af 20 svöruðu þeirri spurningu játandi, en nákvæmlega 

hljóðaði spurningin þannig: Gætir þú hugsað þér að kaupa fæðubótarefni 

framleitt úr jurtum til þess að draga úr næturþvaglátum, eða myndir þú mæla 

með því við einhvern sem þú teldir hafa gagn af því? Hér er þeim möguleika 

haldið opnum að svarandi eigi ekki í þessum vanda sjálfur, heldur einhver 

nákomin honum.  

Aðeins fjórir af 19 sem svöruðu, sögðust þekkja jurtina ætihvönn. Sú 

niðurstaða bendir til þess að þörf sé á því að fræða neytendur um söguna á bak 

við hvönnina í skilaboðum til þeirra. 

Af 19 svörum, sögðust 13 vita hvað klínísk rannsókn er. Það undirstrikar að 

mati höfundar mikilvægi þess að halda því á lofti að Saga Pro hafi gengist 

undir slíka rannsókn þegar kemur að markaðssetningu. 

Þegar spurt var hvaðan úrtakið hafði fengið upplýsingar um fæðubótarefni úr 

jurtum eða öðrum jurtavörum síðustu sex mánuði hafði rúmlega helmingur 

fengið þær frá vinum og vandamönnum og tæplega helmingur á netinu. Tímarit 

og dagblöð komu því næst og nær fjórðungur sagðist hafa fengið þessar 

upplýsingar frá manneskju sem vinnur við óhefðbundar lækningar en enginn 

frá læknum eða öðrum sérfræðingum innan heilbrigðisgeirans, né úr 

stórmörkuðum. Aðeins einn sagðist hafa fengið upplýsingar um fæðubótarefni 

úr jurtum í apóteki. Þetta bendir til þess að vænlegustu miðlar til þess að koma 

skilaboðum á framfæri séu internetið, tímarit og dagblöð. En veigamest sé 

orðspor og reynsla manna á milli. 

Til þess að undirstrika enn frekar markleysi spurningakönnunarinnar reyndist 

meirihluti svarenda, eða 14 af 20 vera konur og flestir, eða átta manns voru á 

aldrinum 31-40 ára. Aðeins voru tveir af 20 svarendum yfir 51 árs gamlir og 
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enginn yfir 71 árs. Hefðu heimtur verið betri gæfist skýrari mynd af markhópi 

Saga Pro, karlmönnum yfir 50 ára. 

Væru niðurstöður marktækar væri hér komin vísbending um að eftirspurn sé 

heldur lág eftir fæðubótarefnum, en engu að síður væru sænskir neytendur 

opnir fyrir því að kaupa fæðubótarefni úr jurt sem hefur þá virkni að fækka 

næturþvaglátum. Upplýsingar um kauphegðun, upplýsingamiðla og þekkingu á 

lykilhugtökum gæfu nothæfar vísbendingar um hvernig best mætti nálgast  

Svía í markaðssetningu, með tilliti til dreifingar og skilaboða. Þessar 

niðurstöður hefðu því verið mikilvægt innlegg í mat á fýsileika markaðarins 

sem um ræðir.  

Það skal enn undirstrikað að niðurstöður eru ekki með nokkru móti marktækar 

og leggur höfundur því til að Saga Medica láti framkvæma stærri könnun í 

Svíþjóð. Nánar um það í áttunda kafla. 
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4.   Markaðsrannsókn, innri og ytri greining  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir innri og ytri greiningu fyrirtækja á fræðilegan 

hátt og fyrirtækið Saga Medica notað sem dæmi með markaðssetningu Saga 

Pro í Svíþjóð í huga. Byrjað er á innri greiningu og virðiskeðjan notuð sem 

hjálpartæki, því næst er ytra umhverfi fyrirtækisins greint með PEST greiningu, 

þá nærumhverfið eða samkeppnisumhverfið með fimm öflum Porters. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður innri og ytri greiningar svo dregnar saman í SVÓT 

greiningu. 

 

4.1 Virðiskeðjan, innri greining 

Michael E. Porter kynnti fyrst árið 1985 hugtakið virðiskeðju (e. value chain). 

Hann lýsir henni meðal annars þannig að hvert fyrirtæki sé samansafn aðgerða 

sem unnar eru til þess að hanna, framleiða, markaðssetja, afhenda og styðja 

vöru þess. Allar þessar aðgerðir sé mögulegt að tákna með notkun virðiskeðju. 

Virðiskeðja fyrirtækis og aðferð þess við að framkvæma einstakar aðgerðir 

endurspegli sögu þess, stefnumótun, leið þess til að innleiða stefnu sína og 

undirliggjandi fjárhag sjálfra aðgerðanna. (Porter, 1998, bls. 36).  

Enn fremur útskýrir Porter að virðiskeðjan sé verkfæri til þess að greina 

samkeppnisforskot fyrirtækis, með því að skoða alla aðgerðarþætti þess og 

hvernig þeir tengjast. Til þess að greina kostnaðarþætti og núverandi og 

hugsanlegan grunn til aðgreiningar, sundurliði virðiskeðjan fyrirtækið í 

viðkomandi stefnumótunarlegar aðgerðir. Hann segir samkeppnisforskot stafa 

frá hinum ýmsu aðgerðum fyrirtækis til þess að hanna, framleiða, 

markaðssetja, afhenda og styðja við vörur þess. Hver þessara aðgerða myndi 

svo grunn til aðgreiningar fyrirtækis og kostnaðarstöðu. (Porter, 1998, bls. 33). 

Í virðiskeðjunni eru aðgerðum fyrirtækis skipt upp í tvo meginflokka: 

Aðalaðgerðir (e. primary activities) og stuðningsaðgerðir (e. support activities). 

Þær aðgerðir sem fela í sér vörusköpun og sölu og færa kaupanda vöruna og 

þjónustu eftir sölu teljast til aðalaðgerða. Stuðningsaðgerðir eru  þær aðgerðir 

sem styðja við aðalaðgerðirnar með því að sjá fyrir inntaki (e. input), svo sem 

tækni, mannauði og stjórnun. (Porter, 1998, bls. 38). 
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Aðalaðgerðir skiptast enn fremur í fimm flokka, sem hver og einn inniheldur 

sérstakar aðgerðir sem einkennast nákvæmlega af starfsemi hvers fyrirtækis 

sem í hlut á. Stuðningsaðgerðir skiptast í fjóra megin hluta sem, eins og 

aðalaðgerðirnar fimm, innihalda frekari flokka sem myndast eftir því um hvers 

konar fyrirtæki eða iðnað er að ræða. Þessir fjórir hlutar stuðningsaðgerða eru 

innkaup, tækniþróun, mannauðsstjórnun og innviði fyrirtækis.  

Á mynd 1 gefur að líta virðiskeðju fyrirtækis eins og Michael E. Porter setur 

hana fram. 

 

Mynd 1. Virðiskeðja Porters. 

Hér verður fjallað um þessa tvo meginflokka virðiskeðjunnar. Fyrst verður 

gerð grein fyrir aðalaðgerðum og því næst stuðningsaðgerðum. Skýrðar verða 

aðal- og stuðningsaðgerðir í virðiskeðju fyrirtækja almennt og í virðiskeðju 

Saga Medica með það fyrir augum að draga fram helstu styrkleika, veikleika 

og samkeppnisforskot Saga Medica. 

4.1.1 Innri vörustjórnun 

Fyrst er að nefna innri vörustjórnun (e. inbound logistics) sem felur í sér meðal 

annars móttöku, meðferð og lagerhald hráefnis og inntaks, birgðastjórnun og 

skipulag bílaflota. (Porter, 1998, bls. 39-40). 

Saga Medica er sinn eigin hráefnisbirgir. Fyrirtækið ætlaði upphaflega að 

kaupa hráefnið af bændum en upp komu vandamál við þurrkun hvannarinnar, 
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þar sem ekki reyndust aðstæður hjá bændum til að þurrka jurtina. Sú leið hefur 

því verið farin að fara í samstarf við kornbændur um ræktun, meðal annars á 

Þorvaldseyri, á Gunnarsholti, í Hrísey og í Vík í Mýrdal. Saga Medica hefur 

fjárfest í tækjum og þurrkgámum í Hrísey. Fyrirtækið ræður einnig fólk til 

uppskerustarfa og borgar því laun. Í framtíðinni verður þróunin væntanlega sú 

að aðrir aðilar sjái um hráefnisöflunina og Saga Medica kaupi af þeim vöruna. 

(Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

4.1.2 Framleiðsla 

Framleiðsla (e. operations) er sá hluti virðiskeðjunnar þar sem breyting inntaks 

í tilbúna vöru á sér stað. Til dæmis pökkun, samsetning, tækjaviðhald, prófanir 

og prentun. (Porter, 1998, bls. 40). 

Framleiðslutækni Saga Medica tryggir að sama magn lífvirkra efna helst út 

framleiðsluferilinn. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember, 

2010). Saga Medica framleiðir eftirtaldar vörur:  

SagaPro, töflur unnar úr ætihvannarlaufum, ætlaðar til þess að fækka tíðum 

þvaglátum sem orsakast af góðkynja stækkun blöðruhálskirtils.  

SagaMemo, er í vökvaformi og er unnið úr ætihvannarfræjum og blágresi.  

Ætlað til þess að viðhalda góðu minni. 

Angelica, jurtaveig úr ætihvannarfræjum og er notað til þess að fyrirbygga 

kvef, flensu og kvíða.  

Voxis, hálstöflur unnar úr ætihvannarlaufum við særindum í hálsi.  

Auk þessara vara má nefna vörur sem önnur fyrirtæki framleiða og 

markaðssetja en eru í samstarfi við Saga Medica með að nýta hvönnina sem 

hráefni. Dæmi um þetta er bjórinn Stinningskaldi, framleiddur af 

Bruggsmiðjunni, Árskógssandi. 

4.1.3 Ytri vörustjórnun 

Ytri vörustjórnun (e. outbound logistics) felur í sér aðgerðir til þess að geyma 

og dreifa vörum fyrirtækisins til kaupenda. Til dæmis geymsla tilbúinna vara, 

stjórnun bílaflota til dreifingar, meðhöndlun pantanna og skipulag 

tímasetninga. (Porter, 1998, bls. 40).  
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Í upphafi tóku stjórnendur Saga Medica þá ákvörðun að ekki borgaði sig að 

fyrirtækið sæi sjálft um dreifinguna, heldur væri arðbærara að semja við 

dreifiaðila um slíkt. Sölustaðir eru ekki með lager og jafnvel er verið að 

afhenda þangað aðeins sex stykki í einu. Úr varð að samið var við Heilsu ehf. 

um dreifingu og einnig markaðssetningu að vissu marki og hefur samstarfið 

gengið mjög vel. Í dag er dreifingu háttað þannig að afhent er á sölustaði alla 

daga. Það hefur verið vandamál að víða er verið að skera niður og fækka 

starfsfólki. Sölufólki Heilsu hér heima hefur til dæmis verið bannað að fara inn 

í apótekin því að starfsfólk apótekanna hefur einfaldlega ekki tíma til að taka á 

móti því. Það kemur fyrir að hillur eru tómar af vörum frá Saga Medica vegna 

þess að starfsfólk pantar einungis einu sinni til tvisvar í viku og aðeins lítið 

magn í einu.  

Þetta er líka að gerast erlendis en þar eru dreifingarmál mun flóknari þar sem 

finna þarf dreifiaðila sem passar fyrirtækinu og sannfæra hann svo um ágæti 

vörunnar. Mikilvægt er að setja sig í fótspor dreifiaðilans og skilja að það þarf 

að sannfæra hann um að vera með vöru frá Saga Medica í sínu vöruúrvali. 

Nauðsynlegt er að hafa í huga að dreifiaðilanum er annt um orðspor sitt og 

ímynd og vill hann því ekki hætta á að vera með vöru á boðstólnum sem ekki 

er örugg eða selst illa. Dreifiaðilar þurfa því að vera ákaflega varkárir þegar 

þeir velja sér vörur. Mikilvægt er að finna dreifiaðila sem ekki eru að dreifa 

samskonar vöru og Saga Pro, heldur eru með vörur sem passa inn í mynstrið. 

Þráinn hefur átt ótal fundi með dreifiaðilum á Norðurlöndum sem hafa sýnt 

vörunni áhuga en spyrja svo um klíníska rannsókn. (Þráinn Þorvaldsson, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

4.1.4 Sala og markaðssetning 

Aðgerðir innan sölu og markaðssetningar (e. sales and marketing) útbúa leiðir 

fyrir neytendur til þess að kaupa vörur fyrirtækisins og hvetja þá jafnframt til 

þess. Þetta er gert til að mynda með auglýsingum, kynningum, sölufólki, vali á 

miðlum, tengingum við miðla og verðákvörðunum. (Porter, 1998, bls.40).  

Hér á landi er Saga Pro selt í heilsuvöruverslunum, apótekum, stórmörkuðum,  

Fríhöfninni og í vefverslun Saga Medica. Utan netverslunar og Íslands fæst 

Saga Pro nú í Kanada og á nokkrum stöðum í Bandaríkjunum. Verið er að ræða 
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við eina stærstu heilsuvörukeðju Bandaríkjanna, Whole Foods Market, en það 

er ekki nægjanlegt að komast á vöruhillur hjá slíkum aðilum, heldur þarf að 

markaðssetja líka til að selja þær. Það er mjög dýrt að markaðssetja eina vöru. 

Ecotrend dreifir fyrir Saga Medica í Kanada og mun fara af stað með dreifingu 

í Bandaríkjunum líka.  (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 

2010). 

Netsalan gengur hægar en stjórnendur hafa vonast til. (Þráinn Þorvaldsson, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2010). Saga Medica hefur hrundið af stað 

endurseljendakerfi á netinu sem virkar þannig að fólk sem vill verða hluti af 

kerfinu skráir sig á heimasíðu Saga Medica og fær við það kóða. Þennan kóða 

gefur svo viðkomandi aðili öðru fólki og segir þeim frá vörum Saga Medica. 

Þegar það svo kaupir vörur hjá Saga Medica, notar það kóðann og fær afslátt á 

vörukaupunum og sá sem upphaflega skráði sig í kerfið og fékk kóðann fær 

hluta af sölunni í sinn vasa. Við fyrstu kaup fær hann 30% og svo 15% eftir 

það. Saga Medica sér um alla aðra framkvæmd, vörusendingar og þess háttar. 

Viðskiptasambandið er fyrst og fremst á milli Saga Medica og 

viðskiptavinarins, þannig að aðili endursölukerfisins geti einbeitt sér að 

kynningu vara Saga Medica. Finni aðili endursölukerfisins annan sem hefur 

áhuga á að verða hluti af kerfinu fær hann 7% af allri sölu sem fer í gegnum 

kóða nýja aðilans. Ekki er um að ræða píramídakerfi þar sem kerfið leyfir 

aðeins tvö þrep söluaðila, það er að segja aðila endursölukerfisins leyfist aðeins 

einu sinni að fá „undir sig“ annan seljanda. (Saga Medica, e.d., -f).  

Þráinn hefur trú á því að Saga Medica geti markaðssett í Evrópu beint frá 

Íslandi. Það gerist meðal annars með því að koma umjöllun á framfæri í 

fjölmiðla. Líklegt sé að skrifað verði um klínísku rannsóknina, að henni lokinni 

og þá verði hægt að kynna vöruna og að heilbrigðisþjónustan muni þá taka við 

sér. Í dag vilji læknar ekki mæla með Saga Pro nema að klínísk rannsókn sé á 

bak við. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember, 2010). 

Saga Medica hefur frá byrjun litið á Ísland sem tilraunamarkað og stefnt á 

markaðssetningu erlendis. Fyrirtækið er nú að stíga sín fyrstu skref á Kanada- 

og Bandaríkjamarkaði en næsta skref er Norðurlandamarkaður og eins og áður 

kom fram er áhugi nú á Svíþjóð. Það vakti forvitni höfundar, hvers vegna 

fyrirtækið valdi að fara inn á Kanadamarkað. Í viðtalinu við Þráinn kom í ljós 
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að hann hafði kannað Kanada og þekkti þann markað frá því þegar hann var að 

selja þangað ull á árum áður. Hann sagðist merkja allt annan menningar- og 

hugsunarhátt hjá Kanadamönnum en Bandaríkjamönnum; meðal annars væri 

færra fólk og því nánari tengsl á milli manna. Þráinn hugsaði með sér að þetta 

gæti verið góður markaður að byrja á og var búinn að hafa samband við fjölda 

dreifiaðila en komst aldrei neitt af stað. Það var svo fyrir tilviljanir og 

kunningsskap sem Saga Pro endaði hjá dreifiaðilanum Ecotrend í Kanada. 

Stundum er óþarfi að gera markaðsrannsóknir og leggjast í mikla vinnu við 

þær, heldur eru það persónuleg tengsl sem skila árangri. Stundum komast menn 

einfaldlega ekki að þeim aðila sem þeim hugnast að selja til, þrátt fyrir að hafa 

lagt gífurlega vinnu í undirbúning og markaðsrannsóknir. Kanada er einn 

erfiðasti markaðurinn og Saga Medica hefur eytt miklum tíma í að komast 

þangað inn en það mun ryðja brautina fyrir aðra markaði. Um leið og 

fyrirtækið er komið með skráningu í Kanada, hlýst ákveðin viðurkenning og 

erlendir dreifiaðilar spyrja ekki sömu spurninga og áður. Saga Medica hefur 

enn fremur áhuga á að markaðssetja vörur sínar í Íslendingabyggðunum í 

Manitoba í náinni framtíð.  

Sumir fara á sýningar til að leita sér að umboðsmönnum en Þráinn hefur ekki 

trú á því að það virki. Hann trúir því að góður undirbúningur sé nauðsynlegur, 

til dæmis þurfi að hafa innflytjanda eða dreifiaðila fyrst og ráða umboðsmann. 

Saga Medica fékk mjög gott pláss á sýningu í haust í Kanada, góða 

staðsetningu við krossgötu, þar sem aðkoma gesta var úr tveimur áttum. 

Starfsfólk Saga Medica notaði Voxis hálstöflurnar til að draga fólk að bás 

þeirra. Þau merktu frekar jákvæð viðbrögð og margir sýningargesta höfðu 

ferðast eða langaði að ferðast til Íslands. Básinn var blár með vatni, fjöllum og 

hvönn til að undirstrika náttúrulega ímynd.  

Uppruni, rannsóknir, gæðaframleiðsla, 1100 ára notkun lækningajurta á Íslandi 

og saga hvannarinnar eru aðal fjögur atriðin í markaðssetningu Saga Medica, 

segir Þráinn. Sérstaka áherslu eigi að leggja á að nota ímynd Hríseyjar sem er 

hrein, falleg og afskekkt eyja. Hráefnið verði að mestu leyti frá Hrísey í 

framtíðinni en þaðan fer hvönn til dæmis í bjórinn Stinnings Kalda. Saga 

Medica vill styðja við framleiðslu á norðurlandi en ljóst er að hráefni skortir 

ekki, til dæmis er búið að uppgötva akra í Þjórsárdal sem verða nýttir.  
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Þráinn segir aðalatriði að fræða starfsfólk í búðum til að markaðssetja, því ekki 

megi vera heilsufullyrðingar á umbúðum og vegna þess að ekki megi auglýsa 

virkni. Mikilvægt sé að fá fólk til að skrifa greinar í blöð og tímarit og að að 

minnsta kosti tvö erlend heilsutímarit vilji skrifa greinar. (Þráinn Þorvaldsson, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

4.1.5 Þjónusta  

Þjónusta (e. service) felst í aðgerðum fyrirtækisins við að veita þjónustu til þess 

að auka eða halda virði vörunnar. Það geta verið uppsetning, viðgerðir, þjálfun 

og varahlutaþjónusta. (Porter, 1998, bls. 39-40).  

Saga Medica veitir ekki sérstaklega skipulagða þjónustu til viðskiptavina en 

starfsfólk tekur þó á móti fyrirspurnum í gegnum síma og internet.  

4.1.6 Innkaup  

Með innkaupum (e. procurement) er átt við aðgerðina að kaupa aðföng sem 

notuð eru í virðiskeðju fyrirtækis, en ekki sjálf aðföngin sem keypt eru. Það 

krefst ákveðinnar tækni að kaupa aðföng, eins og að semja við söluaðila og að 

nota upplýsingakerfi. Innkaupum er oft dreift vítt og breitt um fyrirtækið. 

Dæmi um það eru að skrifstofustjórar ráði starfsmann tímabundið, sölumenn 

kaupi máltíðir eða að framkvæmdastjórar kaupi ráðgjöf. (Porter, 1998,  bls. 

41). 

Í litlu fyrirtæki eins og Saga Medica vegur þessi þáttur ekki þungt í 

virðiskeðjunni. Engin þörf er á sérstakri deild fyrir innkaup, heldur eru þau 

dreifð á starfsmenn og fara fram eftir þörfum og samþykki stjórnenda þegar við 

á. 

4.1.7 Tækniþróun 

Tækniþróun (e. technology developement) nær yfir allt frá því að vera tækni 

sem notuð er við skjalagerð til flóknari aðgerða eins og að þróa tækni sjálfrar 

vörunnar og hefur því ansi víða merkingu. Hver einasta aðgerð virðiskeðjunnar 

krefst einhverskonar tækni. Það getur verið verklag, kunnátta eða tæknilegir 

ferlar tækja og tóla. Hægt er að flokka þær aðgerðir sem falla undir tækniþróun 

þannig að þær eru til þess að bæta vöruna og ferlið í kringum hana. Ekki er 

einungis átt við tækni sem tengist tilbúinni útgáfu vörunnar, heldur getur 
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tækniþróunin náð frá grunnrannsóknum og vöruhönnun til þjónustuferla og 

hönnunar tækniferla. Í sumum atvinnugreinum getur tækniþróun verið lykill að 

samkeppnisforskoti. (Porter, 1998, bls. 41-42). 

Í fámennu fyrirtæki eins og Saga Medica sem fæst við nýsköpun vinnst lítill 

tími til skipulagðra markaðsrannsókna. Upplýsingum um markaðinn er þó aflað 

af starfsfólki eins og tími vinnst til og þörf er á, meðfram daglegum störfum. 

Ekki má í þessu sambandi gera lítið úr óformlegum markaðsrannsóknum og 

dýrmætum tengslum manna á milli sem geta skilað miklu, stundum er sú leið 

árangursríkari en skipulagðar markaðsrannsóknir, eins og komið hefur fram.  

Eins og segir á heimasíðu Saga Medica er rannsóknarstarf fyrirtækisins 

hornsteinn þess. Saga Medica hefur rannsakað um helming þeirra áttatíu 

lækningajurta sem finna má í íslenskri náttúru en rannsóknarstarfið felst 

einkum í: 

 Að kanna sögulegar heimildir um notkun jurta við sjúkdómum. 

 Að kanna efnasamsetningu jurtanna. 

 Að reyna að útskýra efnafræðilega virkni jurtanna með tilliti til vissra 

sjúkdóma með eigin rannsóknum eða með hliðsjón af öðrum áður 

framkvæmdum rannsóknum. 

Að rannsóknarsamstarfi við Saga Medica hafa komið: Raunvísindastofnun 

Háskóla Íslands, Rannsóknarstofa H.Í. í veirufræði, Læknadeild H.Í., 

Rannsóknarstofa H.Í. í meinafræði, Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, 

Sýkladeild Landsspítala Háskólasjúkrahúss og Garðyrkjustöðin Engi. (Saga 

Medica, e.d., -g). 

Nú stendur yfir klínísk rannsókn
1
 á virkni Saga Pro til þess að draga úr tíðum 

næturþvaglátum karlmanna vegna góðkynja stækkunar blöðruhálskirtils og 

                                                 

 
1
Klínískar rannsóknir eru gerðar á sjúku fólki eða heilbrigðu. Þegar þróa á ný lyf er byrjað á svokölluðum forklínískum 

rannsóknum í tilraunaglösum, á ræktuðum frumum og einangruðum líffærum úr dýrum og lifandi dýrum. Þessar rannsóknir eru 

gerðar áður en viðkomandi efni eða lyf er gefið mönnum, en ef forklínískar rannsóknir gefa góða raun er hafist handa við 

klínískar rannsóknir, fyrst á heilbrigðum sjálfboðaliðum. Á seinni stigum klínískra rannsókna eru lyfin gefin litlum hópum 

sjúklinga, þá stærri hópum og að lokum eru gerðar rannsóknir á sjúklingum eftir að lyfið er komið á markað. Hugtakið klínískar 

rannsóknir hefur víðtæka merkingu og felur í sér allar rannsóknir sem tengjast sjúkdómum beint eða óbeint og gerðar eru á 

fólki. (Magnús Jóhannsson, 2004). 
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gerir Saga Medica sér vonir um að þessi virkni Saga Pro verði þar með staðfest 

á vísindalegan hátt. Von er á niðurstöðum úr rannsókninni vorið 2011 og mun 

hún hafa verulega þýðingu fyrir markaðssetningu Saga Pro erlendis, þar sem 

ákveðinn gæðastimpill hlýst við að hafa gengið í gegnum slíka rannsókn. Saga 

Medica vinnur að klínísku rannsókninni í samstarfi við Rannsóknarsetur 

íslenskra lyfjarannsókna ehf. –Encode, og aðalrannsakandi er Hrefna 

Guðmundsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og nýrnasjúkdómum. (Saga Pro, 

e.d.). 

Ástæðan fyrir því að Saga Pro er sú vara frá Saga Medica sem fór í klíníska 

rannsóknarferlið er sú að auðveldast er að mæla virkni hennar af hinum vörum 

Saga Medica. Erfitt er að mæla fyrirbyggjandi áhrif Angelicu á kvef og kvíða 

og sömuleiðis er erfitt að mæla áhrif Saga Memo á viðhald minnis. 

Eins og áður hefur komið fram er langur listi af vörum sem eru í vöruþróun hjá 

Saga Medica, bæði úr hvönn og öðrum jurtum. Meðal annars eru hugmyndir 

um að þróa vöru fyrir konur úr jurtinni maríustakk sem talið er koma að gagni 

við einkennum breytingarskeiðs kvenna og vöru úr valmúa við 

svefnvandamálum. Einnig er fyrirtækið að rannsaka þara og áhrif hans á heilsu 

manna. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 

4.1.8 Mannauðsstjórnun  

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) gengur út á starfsþróun og 

þjálfun starfsmanna og að manna í stöður fyrirtækja. Eins og aðrar 

stuðningsaðgerðir styður mannauðsstjórnun við alla aðra þætti virðiskeðjunnar 

og getur einnig komið að gerð kjarasamninga. (Porter, 1998, bls. 42). 

Saga Medica er lítið fyrirtæki með fimm starfsmenn í fullu starfi og tvo 

starfsmenn í hlutastarfi. Dr. Sigmundur Guðbjarnarson er yfirmaður rannsókna 

og þróunar og var Saga Medica stofnað í kjölfar áratuga rannsóknarstarfs hans 

á íslenskum lækningajurtum.  

Steinþór Sigurðsson er með doktorsgráðu í lífefnafræði og hefur starfað með 

Sigmundi við þær rannsóknir sem Saga Medica byggir vörur sínar á, frá árinu 

1994 og er framleiðslustjóri fyrirtækisins. 
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Hinir þrír sem eru í fullu starfi hjá Saga Medica eru viðskipta- og 

markaðsfræðingurinn Þráinn Þorvaldsson sem hefur starfað sem 

framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu frá upphafi, markaðsstjórinn Perla Björk 

Egilsdóttir sem er lífefnafræðingur að mennt og loks Kristinn Leifsson sem er 

viðskiptafræðingur og vefmarkaðsstjóri Saga Medica. 

Í hlutastarfi eru aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, Elín Óskarsdóttir og 

Magnús Ólafsson sem sér um bókhald Saga Medica. Þau eru bæði með Cand. 

Oecon. gráðu frá Háskóla Íslands. (Saga Medica, e.d.,-h). 

4.1.9 Innviðir fyrirtækis 

Með innviðum fyrirtækis (e. firm infrastructure) er átt við þá starfsemi 

fyrirtækis sem snýr til að mynda að gæðastjórnun, almennri stjórnun, 

fjármálum, áætlanagerð og bókhaldi. Þessi starfsemi getur ýmist verið í sér 

deild eða verið dreifð á fleiri deildir.  

Í litlu fyrirtæki er þessi hluti virðiskeðjunnar ekki fyrirferðamikill og samskipti 

eru á persónulegum nótum. Saga Medica setur sér reglulega markmið, hvort 

sem þau eru rekstrarleg, söluleg eða markaðsleg. Erfitt hefur reynst að ná þeim 

vegna þess að margar forsendur þarf til að markmiðin gangi  upp. Ein aðal 

hindrunin hefur verið skortur á klínískri rannsókn, margir dreifiaðilar hafa sýnt 

Saga Pro áhuga en málin stoppa vegna þess að ekki er klínísk rannsókn á bak 

við vöruna. Ekki hafa nægt þau rök að Saga Pro hafi selst vel á Íslandi, menn 

vilja sjá árangur annarsstaðar en á heimamarkaði. Vegna þessara hindranna 

meðal annars, hefur verið erfitt að gera áætlanir varðandi útflutning en allar 

skammtímaáætlanir til þriggja til fjögurra ára innanlands hafa staðist. (Þráinn 

Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010).  

 

4.2 Greining ytra umhverfis Saga Medica í Svíþjóð 

Umhverfi fyrirtækja skiptist í ytra og innra umhverfi. Ytra umhverfi fyrirtækja 

einkennist af þáttum í umhverfinu sem þau hafa ekki stjórn á. Þessir þættir eru 

til að mynda; pólitískir, lagalegir, félags- og menningarlegir, lýðfræðilegir, 

tæknilegir, umhverfislegir eða efnahagslegir. Sumir þessara þátta í umhverfinu 

hafa áhrif á fyrirtæki á beinan eða óbeinan þátt. Ekki er víst að allir þættir hafi 
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áhrif á það fyrirtæki sem verið er að greina og er því nauðsynlegt að velja úr þá 

þætti sem eiga best við í hverju tilfelli fyrir sig. (Andersen, Jensen, Jepsen, 

Schmalz og Trojel, 2003, bls. 109). Tilgangur greiningar á ytra og innra 

umhverfi Saga Medica er að draga fram ógnanir og tækifæri í umhverfinu sem 

tilgreint verður sérstaklega í SVÓT greiningu í fimmta kafla. 

Þegar ytra umhverfi Saga Medica í Svíþjóð er greint eru lög og reglur, 

efnahagsaðstæður, félagslegar aðstæður og tækni þeir þættir sem eru 

áhrifaríkir. Hér verður gert grein fyrir hverjum og einum þætti og hvernig þeir 

hafa áhrif á Saga Medica í Svíþjóð. 

4.2.1 Lagaleg og pólitísk áhrif 

Þegar lagaleg áhrif umhverfisins eru skoðuð er oft litið til pólitískra áhrifa í því 

landi sem greiningin snýst um. Það getur skipt máli fyrir fyrirtæki hvort hægri 

eða vinstri stjórn sé við völd og hver stefna ríkisstjórnar er hverju sinni. 

Áætlanir um niðurskurð í ríkisfjármálum geta til dæmis haft mikil áhrif á 

hagnaðarmöguleika vissra atvinnugreina og sömuleiðis aukin styrkur ríkisins til 

annarra greina. Reglur og reglugerðir Evrópusambandsins og alþjóðlegra 

samtaka hafa mikil áhrif á viðskipti í heiminum og verður meðal annars litið til 

reglna Evrópusambandsins þegar lagalegt umhverfi Svíþjóðar er skoðað í 

samhengi við viðfangsefni ritgerðarinnar.  

Fæðubótarefni heyra undir matvælalöggjöfina (s. livsmedelslagstiftningen) í 

Svíþjóð en það er á ábyrgð framleiðenda að þau séu örugg í notkun og uppfylli 

þær kröfur sem fram koma í matvælalöggjöfinni, nánar tiltekið í greinum 14 og 

17 í reglugerð Evrópusambandsins um meginreglur og kröfur löggjafarinnar nr. 

178/2002 (s. artiklar 14 och 17 i EG-förordning 178/2002 om allmänna 

principer och krav på lifsmedelslagstiftningen). Einnig eru sérstakar 

reglugerðir um fæðubótarefni hjá Matvælastofnun Svíþjóðar (s. 

Livsmedelsverket), LIVSFS 2003:9, sem eru byggðar á tilskipun 

Evrópusambandsins 2002/46/EG.  

Á heimasíðu sænsku Matvælastofnunarinnar, www.slv.se, er að finna 

nákvæmar leiðbeiningar um merkingar og innihaldsreglur fæðubótarefna, svo 

og ábendingar um reglur annarra Norðurlanda þess efnis. Meðal annars má lesa 

á heimasíðu Matvælastofnunar Svíþjóðar, að oft sé erfitt að greina muninn á 
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fæðubótarefnum og lyfjum en meginreglan sé sú að fæðubótarefni séu ekki til 

að lina þjáningar né til lækninga á sjúkdómum. Ef vara er markaðssett þannig, 

þá flokkist hún sem lyf, en það er Lyfjastofnun Svíþjóðar (s. 

Läkemedelsverket) sem sér um að flokka vörur sem lyf eða fæðubótarefni. Í 

tilskipun 1924/2006 er að finna sérstaka reglugerð um næringar- og 

heilsufullyrðingar.  

Seljendur fæðubótarefna þurfa ekki sérstakt samþykki frá Matvælastofnun 

Svíþjóðar til að markaðssetja vörur sínar þar í landi. Hinsvegar þarf sá sem 

framleiðir, flytur inn, markaðssetur eða selur fæðubótarefni að skrá sig hjá 

yfirvöldum þess sveitarfélags sem viðskiptin eiga sér stað. (Livsmedelsverket, 

2010).  

Vert er að nefna hér sænsku samtökin Svensk Egenvård en um 75 % birgja 

náttúrulyfja úr jurtum, fæðubótarefna, heilsufæðis og náttúruvara fyrir húðina í 

Svíþjóð eru meðlimir í samtökunum. Hlutverk samtakanna er að vinna að 

þróun innan heilsuiðnaðarins og markmið þeirra er að veita þekkingu um 

sjálfsumönnun (s. egenvård) til neytenda, fjölmiðla og áhrifafólks. Verkefni 

samtakanna er að styðja við fyrirtækin innan þeirra og veita upplýsingar um 

sameiginleg málefni. Sameiginlegt markmið aðila samtakanna er að bjóða uppá 

náttúrulegar vörur fyrir fólk sem tekur ábyrgð á eigin heilsu og vellíðan.  

Svensk Egenvård hefur skipað utanaðkomandi ráðgjafa til að framkvæma 

gæðarannsóknir á vörum iðnaðarins. Í þeim felast meðal annars að upplýsingar 

á pakkningum og í leiðbeiningum eru skoðaðar, auk þess sem auglýsingar og 

vörurnar sjálfar eru rannsakaðar.  

Árið 2001 kom Svensk Egenvård á fót sérstöku markaðseftirlitsráði sem hefur 

þann tilgang að fylgjast með fyrirtækjum í heilsuiðnaðinum og að þau fylgi 

gefnum leiðbeiningum. Í þessum málum hafa samtökin nána samvinnu við 

Sænsku neytendastofuna (s. Konsumentverket) og Sænsku lyfjastofnunina. 

Í febrúar 2008 voru 73 fyrirtæki meðlimir í samtökunum sem voru með alls 

3085 skráðar vörur á markaði, seldar í yfir 500 heilsubúðum, 900 apótekum, í 

smávöruverslunum og á netinu. Samtökin eru fulltrúar fyrir félaga sína í 

almennum málum og eru þess vegna í stöðugu sambandi við yfirvöld, samtök 
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og áhrifafólk sem skipta geirann máli. Vísað er til Svensk Egenvård af 

yfirvöldum og stjórnmálamönnum. 

Megintilgangur samtakanna er að vinna að framþróun atvinnugreinarinnar með 

því að: Breiða út þekkingu á mikilvægi sjálfsumönnunar fyrir einstaklinga og 

samfélagið, styrkja trúverðugleika geirans og verja hagsmuni meðlima. 

Samtökin vinna að frjálsri og opinni samkeppni, þau halda uppi virkri samræðu 

við stjórnmálamenn og hafa áhrif á þróun með því að taka þátt í alþjóðlegum 

samtökum eða stofnunum. Samtökin bjóða upp á virkt tengslanet og halda 

meðlimum upplýstum með nýjustu tölfræðiupplýsingum um geirann. Einnig 

styðja þau við einstök fyrirtæki innan samtakanna til að eiga við fjölmiðla, 

spurningar um lög og reglur auk þess að sinna vísindalegri ráðgjöf. (Svensk 

Egenvård, 2010, -a). 

4.2.2 Efnahagsleg og lýðfræðileg áhrif 

Ákvarðanir ríkisstjórna um fjárhags- og peningastefnuleg inngrip hafa áhrif á 

efnahagsþróun landa og þar með á möguleika fyrirtækja á markaðssetningu. 

Sýni land neikvæða þróun í efnahagsmálum eru meiri líkur á að illa gangi að 

markaðssetja vöru þar. Á hinn bóginn getur vöxtur í efnahagslífinu gefið til 

kynna jákvæða möguleika fyrir fyrirtæki að hefja eða auka sölu á viðkomandi 

markaði. 

Þróun ráðstöfunartekna er mikilvægur mælikvarði á neyslu og gefur í skyn 

möguleika fyrirtækja á markaði. Stefna stjórnvalda í fjármálum og 

peningamálum hafa áhrif á fjárfestingar og neyslu hins opinbera og geta þannig 

haft bein áhrif á fyrirtæki sem eru háð fjárveitingum hins opinbera. (Andersen, 

Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 112-113). Þannig getur til að 

mynda fjárveiting ríkisins til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands haft áhrif á 

möguleika styrkveitinga til Saga Medica.  

Hlutverk seðlabanka er að útfæra peningastefnu ríkisstjórna og geta þeir með 

mismunandi verkfærum haft áhrif á vexti innanlands sem hafa svo áhrif á 

neyslu og fjárfestingar. (Andersen, 2003, bls. 113). Í því sambandi má nefna að 

sænskir vextir fylgja vöxtum evrunnar, því sænska krónan er bundin evrunni. 

Þegar höfundur leitaði upplýsinga um sölu fæðubótarefna í Svíþjóð reyndist 

erfitt að finna nákvæmar tölur. Þar sem fæðubótarefni flokkast undir matvæli, 
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eru eftirfarandi upplýsingar því aðeins nálgun í þá átt: Sala á matvælum og 

drykkjarvörum í Svíþjóð jókst um 5,5% á milli áranna 2008 og 2009. Þessi 

aukning kemur til bæði vegna aukins sölumagns um 2,5% og hækkandi verðs 

um 2,9%. Lífrænar vörur eru um 4% af allri sölu matvæla og drykkjarvara í 

Svíþjóð en það er aukning um 16% á milli árana 2008 til 2009. (Statistiska 

centralbyrån, 2010, -a). 

Aftur á móti þegar skoðaðar eru tölur yfir sölu heilsuvara er komin betri nálgun 

á viðfangsefnið. Sala heilsuvara í smásölu dróst saman um 13% milli áranna 

2008 og 2009 en hafði verið í vexti 2007 og 2008. Þar af jókst salan í  

matvöruverslunum þó jafnt og þétt á milli ára, allt frá árinu 2000, síðast úr 513 

milljónum sænskra króna í 620 milljónir milli áranna 2008 til 2009. Sé litið á 

tímabilið frá árinu 2000 til 2009 jókst heildarsala heilsuvara um 109%.  

(Statistiska centralbyrån, 2010, bls. 14, -b). 

Svo virðist sem efnahagur Svíþjóðar sé á uppleið ef horft er til helstu lykiltalna 

þriðja ársfjórðungs 2010 borið saman við þriðja ársfjórðung 2009. Verg 

landsframleiðsla jókst um 6,9% og samanborið við annan ársfjórðung 2010 

hækkaði verg landsframleiðsla um 2,1%. Neysla heimilanna jókst um 3,5%. 

Breytingar á birgðastöðu ollu 2,8% jákvæðri breytingu á vergri 

landsframleiðslu. Fjármunamyndun jókst um 11,2 %, útflutningur jókst um 

11,9% og innflutningur um 14%. Iðnaðarframleiðsla jókst um 9,3%, heildar 

framleiðsla vara jókst um 16% og þjónustugeirinn jók framleiðslu um 5,9%. 

Atvinna mæld í vinnustundum jókst um 2,2% og fólki í vinnu fjölgaði um 

1,8%.  (Statistiska centralbyrån, 2010, -c). 

Fróðlegt er að skoða þessu næst súlurit á mynd 2 sem sýnir hvað sænskir 

neytendur eyða miklum peningum í heilsu ársfjórðungslega, frá fyrsta 

fjórðungi 2006 til þriðja fjórðungs 2010. 
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Mynd 2. Ársfjórðungsleg heilsutengd eyðsla sænskra heimila 2006-2010. (Statistiska 

centralbyrån, 2010, -d). 

Neyslan hefur farið stighækkandi með hverju ári og einnig má sjá að neytendur 

nota peningana sína frekar í heilsu á fyrstu tveimur ársfjórðungum en seinni 

tveimur sem þýðir að neyslan er árstíðabundin. Hugtakið heilsuvörur er frekar 

vítt og forvitnilegt væri að sjá nákvæmlega hvað liggur að baki þessum tölum; 

hvort þjónusta sé innifalin og hverskonar heilsuvörur er um að ræða. Því var 

ekki til að dreifa hjá sænsku hagstofunni. Engu að síður gefur þetta 

vísbendingu um að aukin eftirspurn sé á markaðnum fyrir heilsuvörur og 

heilsutengda þjónustu í Svíþjóð.  

Ráðstöfunartekjur heimila eru tekjur að frádregnum sköttum og viðbættum 

bótum. Þær geta gefið í skyn möguleika fyrirtækja á markaði. Eins og sjá má á 

mynd 3 drógust ráðstöfunartekjur heimilanna saman á þriðja ársfjórðungi 2008 

í Svíþjóð og eru nokkuð sveiflukenndar þangað til í öðrum og þriðja 

ársfjórðungi 2010 að þær aukast á ný.  
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Mynd 3. Ráðstöfunartekjur sænskra heimila 2006 til 2010. (Statistiska centralbyrån, 2010,-e). 

 

Gengi gjaldmiðla er gífurlega veigamikill þáttur fyrirtækja í útflutningi. Eftir 

að efnahagskreppan skall á haustið 2008, veiktist íslenska krónan gífurlega 

gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Á mynd 4 má sjá verðþróun sænsku 

krónunnar gagnvart íslensku krónunni tímabilið 2001 til 2009. 

 

Mynd 4. Meðalverð sænsku krónunnar gagnvart íslensku krónunni 2001-2009.  
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Fyrir utan smávægilega dýfu árið 2005 þegar sænska krónan (SEK) lækkaði í 

verði um 1,1 íslenska krónu (ISK), var meðalverðið nokkuð stöðugt frá 2001, 

eða um 8,9 ISK. Í kjölfar efnahagshrunsins hækkaði verð sænsku krónunnar 

umtalsvert árið 2008 og var meðaltalsverðið það ár um 13 ISK, sem samsvarar 

um 28% hækkun. Enn meiri hækkun varð árið 2009 þegar meðaltalsverðið fór í 

um 16,5 ISK. Hækkunin milli áranna 2008 og 2009 var um 21%. Miðgengi 

sænsku krónunnar þegar þessi orð eru rituð, 29. nóvember 2010, er 16,617. Það 

þýðir að það hefur hækkað um 45% frá 2001 að meðaltali. (Sveriges riksbank, 

2010). 

Þessi gengisþróun merkir að meira fæst fyrir íslenskar vörur erlendis en dýrara 

er að flytja erlendar vörur og þjónustu til landsins. Skilyrði eru með öðrum 

orðum hagstæð til útflutnings.  

 

Samsetning þjóða, til dæmis eftir aldri, fjölda heimila og svo framvegis gefur í 

skyn eftirspurn og er þess vegna mikilvægur þáttur í umhverfisgreiningu 

fyrirtækja. Vaxandi fjöldi eldra fólks getur verið tækifæri fyrir sum fyrirtæki en 

ógn fyrir önnur. Það getur skapað vandamál að fólki á vinnumarkaði fækkar 

vegna aldurs og þeir sem eftir eru þurfa að halda uppi þeim sem eru komnir á 

eftirlaun. Engu að síður getur eftirlaunaaldurinn verið eftirsóttur markhópur 

fyrir mörg fyrirtæki þar sem hann hefur oft meiri peninga á milli handanna, auk 

tíma og vilja til þess að nota þá. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 

2003, bls. 114). 

Samkvæmt sænsku hagstofunni var fólksfjöldi í Svíþjóð 9.408.028 manns þann 

31. október 2010. (Statistiska centralbyrån, 2010, -f). Svíþjóð skiptist í 21 sýslu 

og 290 sveitarfélög, þar sem þrjú fjölmennustu sveitarfélögin eru Stokkhólmur 

með um tvær milljónir íbúa, Vestur Gautland þar sem rúmlega ein og hálf 

miljón manna búa og Skánn með um tólfhundruð þúsund íbúa. (Statistiska 

centralbyrån, 2010, -g).  

Samkvæmt spá sænsku hagstofunnar um fólksfjölda í Svíþjóð er búist við að 

mesta aukningin á árunum 2009-2019 verði í aldurshópnum 65 ára og eldri. 

Reiknað er með að fólki í aldurshópnum fjölgi um það bil um 362.000 manns, 

á meðan aldurshópurinn 20-64 ára er spáð 151.000 manna aukningu og að 
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börnum og ungmennum á aldrinum 0-19 ára fjölgi um 96.000 manns. Því er 

einnig spáð að fólki yfir 80 ára fjölgi úr 494.000 manns í nær 800.000 eftir 20 

ár. (Statistiska centralbyrån, 2010, -h) og (Statistiska centralbyrån, 2010, bls. 

1,-i). 

Við þetta er svo að bæta að eins og fram kom í kafla 2.1 um góðkynja stækkun 

blöðruhálskirtils er talið að um 50% karlmanna á milli fimmtugs og sextugs 

hafi góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli og að tíðnin vaxi með aldrinum.  

Líkur benda til að markhópur Saga Pro í Svíþjóð sé vaxandi. 

4.2.3 Félags- og menningarleg áhrif 

Félagsleg þróun á meðal neytenda er til dæmis sú að algengt er að fólk velji 

vörur frá fyrirtækjum sem hafa einhvern sögulegan bakgrunn. Það skiptir 

neytendur sífellt meira máli hvernig fyrirtæki haga sér og hvaða skilaboð þau 

gefa frá sér. Hinn pólitíski neytandi er hugtak sem lýsir neytendum sem með 

afstöðu sinni til fyrirtækja sneiða hjá þeim sem hegða sér ekki pólitískt rétt, 

með því að kaupa ekki vörur þeirra. Óæskileg hegðun fyrirtækja í augum 

neytenda getur til dæmis misboðið siðferðiskennd þeirra ef þau notfæra sér 

barnaþrælkun eða ef þau eru óábyrg í umhverfismálum. (Andersen, Jensen, 

Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 118). 

Bæði fyrirtækið Saga Medica og varan Saga Pro hafa sögu á bak við sig og 

geta þar með haft aukið virði í augum viðskiptavina. 

Í þessu sambandi væri æskilegt að skoða einnig hvernig þróun í Svíþjóð hefur 

verið í átt að hollara líferni og hvort aukinn áhugi er til staðar á náttúrulegum 

lækningum og meðferðum við sjúkdómum. 

4.2.3 Tæknileg áhrif 

Tækni getur haft áhrif á alla þætti virðiskeðjunnar og hefur mikil áhrif á 

samkeppnisstöðu fyrirtækja. Til að mynda hefur komið fram stafræn tækni í  

ljósmyndunarbúnaði sem er ágætt dæmi um hvernig tækni stýrir notkun og 

fjárfestingu. Í fjarskipta- og tölvugeiranum eru tækninýjungar sífellt að breyta 

samkeppnisaðstæðum og eftirspurn á markaðnum. Tækni hefur áhrif á 

vörustjórnun, framleiðslu, dreifingu, markaðssetningu, sölu, netverslun og 
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sjálfar vörur fyrirtækja. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, 

bls. 118-120). 

Í tæknilegu umhverfi Saga Medica hefur internetið mikla þýðingu. Það er lítið 

fyrirtæki sem er að koma sér fyrir á alþjóðlegum markaði og þarf því að treysta 

mikið á notkun internetsins, bæði í samskiptum sínum við samstarfsfélaga 

innanlands og erlendis, en ekki síst þegar kemur að markaðssetningu erlendis. Í 

þessu ljósi er mikilvægt að skoða netnotkun þess markaðar sem ætlað er að fara 

inn á. Það getur verið innleg í að meta hvernig best er að nálgast neytendur og 

fýsileika þess að nota netið sem dreifi- og upplýsingaleið. 

Neytendastofa Svíþjóðar vann árið 2009 rannsókn um netnotkun Svía í 

samstarfi við Viðskiptaháskóla Gautaborgar. Meðal annars sýndi rannsóknin að 

um 85% Svía höfðu aðgang að netinu á heimilum sínum. Nokkuð hátt hlutfall 

fólks á aldrinum 60-69 ára eða um 82% höfðu aðgang að netinu og um 

helmingur þeirra sem voru komnir yfir sjötugt. Í könnuninni kom í ljós að yfir 

helmingur aðspurðra notuðu netið til að leita sér upplýsinga um vörur og/eða 

þjónustu í hverri viku eða oftar en 26% sögðust aldrei nota netið í þeim 

tilgangi. Aðeins um 3% 70 ára og eldri sögðust nota netið til að leita sér 

upplýsinga um vörur og/eða þjónustu. Aðeins 4% aðspurðra sögðust versla á 

netinu í hverri viku eða oftar og 28% notuðu netið aldrei í þessum tilgangi. Um 

fjórðungur hafði verslað á netinu í hverjum mánuði eða oftar síðasta hálfa árið 

en nær helmingur hafði ekki verslað neitt á netinu á sama tímabili. Af þeim 

54% sem höfðu verslað á netinu á tímabilinu keyptu 3% þeirra lyf og 3% þeirra 

matvæli en flestir höfðu keypt miða á kvikmyndasýningar og tónleika. Ekki var 

að finna sérstakar tölur um kaup á fæðubótarefnum. (Konsumentverket, 2009). 

 

Annað tæknilegt atriði sem hefur áhrif á markaðssetningu Saga Medica í 

Svíþjóð er samsetning dreifileiða. Heilsuvörumarkaðurinn í Svíþjóð hefur 

breyst eftir að ríkið lét af einokun sinni á apóteksmarkaðnum með nýjum 

lögum sem leyfðu frelsi á markaðnum í þeim tilgangi að neytendur fengju betri 

aðgang að lyfjum, betri þjónustu og betra verð. Opnun markaðarins gerðist í 

þrepum frá árinu 2008 þegar sala nikótínlyfja annarsstaðar en í apótekum var 

leyfð. Frá júlí 2009 varð svo mögulegt fyrir aðra aðila en hið ríkisrekna 

Apoteket AB að reka apótek og frá nóvember 2009 varð leyfilegt að selja viss 
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ólyfseðilsskyld lyf annars staðar en í apóteki. (Läkemedelsverket, 2010,-a). 

Apoteket AB var skipt í hluta og svo boðið til sölu á markaði. Árið 2009 voru 

465 af 900 apótekum seld fjórum kaupendum; Apotek hjärtat, Kronans 

droghandel, Medstop og Vårdapoteket. Samtals borguðu þessir aðilar 5,9 

milljónir sænskra króna fyrir kaupin. Apoteket AB rekur 330 apótek en 150 

apótek hafa verið seld Apoteksgruppen og nú er mögulegt fyrir lítil fyrirtæki að 

taka þau yfir. Apoteksgruppen heldur 1% eignahlut í öllum apótekum. 

(Jakobsson, 2010). 

Fjölgun aðila á markaði hefur í för með sér harðnandi samkeppni. Afleiðingar 

harðnandi samkeppni geta verið til að mynda verðlækkanir, að einhverjir aðilar 

þurrkist út eða meiri sérhæfing og aðgreining á markaði.  

 

4.3 Fimm kraftar Porters, samkeppnisgreining 

Til þess að meta samkeppnishæfni fyrirtækis þarf að skoða 

samkeppnisumhverfið í atvinnugrein þess, en með atvinnugrein er hér átt við 

hóp fyrirtækja sem bjóða vörur eða vöruflokka sem eru auðveldlega 

staðkvæmdar. Michael E. Porter hefur þróað líkan sem er eitt það gagnlegasta 

til þess að greina uppbyggingu samkeppni í atvinnugrein. Í líkani sínu leggur 

hann til að rætur samkeppni í atvinnugrein nái lengra en hegðun núverandi 

samkeppnisaðila og að þær séu í raun að finna í undirliggjandi efnahagslegri 

uppbyggingu. Samkeppnisástandinu sé stýrt af fimm grunnkröftum sem 

sameiginlega skeri úr um hagnaðarmöguleika í atvinnugrein þar sem hagnaður 

er mældur í langtíma hagnaði (e. return on investment, ROI). (Hollensen, 2003, 

bls. 73). Þessir fimm kraftar Porters eru styrkleiki samkeppninnar milli 

núverandi samkeppnisaðila, samningsstaða birgja, samningsstaða kaupenda, 

ógnanir af staðkvæmdum vörum og ógnanir af mögulegri innkomu annarra 

fyrirtækja á markaðinn.  

Næst verður fjallað nánar um hvern kraft fyrir sig og hvaða áhrifa hver þeirra 

gætir í samkeppnisumhverfi Saga Medica. 
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4.3.1 Samkeppni innan sænska heilsumarkaðarins  

Á milli aðila innan atvinnugreinar er stöðug samkeppni, þar sem fyrirtæki 

keppast um markaðshlutdeild. Þess vegna reyna fyrirtæki oft að aðgreina 

vörumerki sín eða vörur til þess að ná betur til markhópa sinna. Önnur fyrirtæki 

velja að keppa á verðum en verðstríð geta verið mjög skaðleg atvinnugreinum. 

Forsendur fyrir styrkleika í samkeppni er að hluta til að finna í uppbyggingu 

atvinnugreina. Í sumum greinum er hefð fyrir miklum gróða, oft þegar vörur 

eru vel aðgreindar, en í öðrum greinum er hefð fyrir lágum hagnaði og þar ríkir 

oftast einsleitni vara og margir aðilar eru á markaði.   

Fyrir utan uppbyggingu atvinnugreina er styrkleiki samkeppni á markaði milli 

samkeppnisaðila háð vissum aðstæðum: 

 Verðsamkeppni. 

 Vaxtarmöguleikum á markaði. Hægari vöxtur leiðir af sér harðnandi 

samkeppni. 

 Framleiðslugetu og fjárhagslegum auðlindum. 

 Nýsköpunarhæfileika. 

 Láréttri og lóðréttri útvíkkun. 

 Dreifileiðum. 

 Útgönguhindrunum. 

 Skiptingu markaðshlutdeildar fyrirtækja á markaði. Fjöldi jafnstórra 

aðila hafa harðari samkeppni í för með sér. Minni samkeppni ef 

markaðsleiðandi aðili er til staðar með a.m.k. 50% stærri 

markaðshlutdeild en sá næst stærsti. 

 Uppbyggingu kostnaðar. Hærri fastur kostnaður er hvetjandi þáttur til 

að lækka verð til að mæta framleiðslugetu. 

 Skiptikostnaði. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, 

bls. 193-194) og ( Hollensen, 2003, bls. 76). 

Ef litið er til þess hverjir samkeppnisaðilar Saga Medica eru í Svíþjóð má 

skilgreina þá sem þau fyrirtæki sem framleiða og markaðssetja vörur á sænska 

markaðinn sem uppfylla sömu þarfir viðskiptavina og Saga Pro. Það er að segja 

framleiðendur lyfseðilsskyldra og ólyfseðilsskyldra lyfja og náttúrulegra 

fæðubótarefna sem draga úr áhrifum aukinna næturþvagláta sem orsakast af 

góðkynja stækkun blöðruhálskirtils.  
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Þegar skoðaður er listi yfir lyfjaframleiðendur í Svíþjóð kemur í ljós að þar er 

enginn ráðandi aðili ef litið er til markaðshlutdeildar. Margir aðilar eru á 

markaði sem gefur til kynna nokkuð harða samkeppni. Nauðsynlegt er þó að 

skoða frekar vöruúrval þessara aðila til að meta betur þá ógn sem stafar af þeim 

gagnvart Saga Medica með tilliti til markaðssetningar á Saga Pro. Sömuleiðis 

er æskilegt að afla upplýsinga um aðra framleiðendur náttúruvara, 

fæðubótarefna og jurtavara. 

Fimm stærstu lyfjaframleiðendur í Svíþjóð árið 2009 voru Astrazeneca með 

8,63% markaðshlutdeild, Pfizer með 7,03% markaðshlutdeild, Roche með 

3,37% markaðshlutdeild, Glaxosmithkline með 3,16% markaðshlutdeild og 

Wyeth Europa með 2,99% markaðshlutdeild. Af lista yfir 25 stærstu fyrirtækin 

(mælt í sölu) eru hin 20 sem eftir eru með 1% til tæplega 3% markaðshlutdeild. 

(Lif, 2010). Það virðast því ekki vera stórir ráðandi aðilar á markaðnum. 

4.3.2 Samningsstaða birgja 

Eitt af því sem hefur mikil áhrif á hagnaðarmöguleika fyrirtækja er 

hráefniskostnaður. Kostnaður eykst eftir því sem samningsstaða birgja er 

sterkari, meðal annars við eftirtaldar aðstæður: 

 Fá fyrirtæki eru ríkjandi birgjar og eru samþjappaðri (e. concentrated) 

en atvinnugreinin sem þeir sjá birgðum fyrir. 

 Birgjar hafa byggt upp skiptikostnað eða vörur þeirra eru aðgreindar 

eða einstakar.  

 Geta útvíkkað starfsemi sína framvirkt í atvinnugreininni, til dæmis 

með því að reyna að hafa áhrif á lóðréttu virðiskeðjuna. 

 Þegar kaupendur eru ekki líklegir til þess að útvíkka starfsemi sína 

afturvirkt í birgðir. 

 Þegar markaðurinn er ekki mikilvægur viðskiptavinur fyrir birgjanna. 

Fyrirtæki geta bætt samningsstöðu sína gagnvart birgjum til dæmis með því að 

hanna staðlaða vöru eða samsetningu vöru þannig að fleiri birgjar geti séð fyrir 

hráefninu, með því að finna ný hráefni eða með því að hóta því að útvíkka 

starfsemi sína afturvirkt í birgðir. Þegar kaupandi er meira háður birgja en 

öfugt, getur birgir verið ógn. Ef birgir kaupir hluta í aðalviðskiptavini sínum og 

ef kaupandi kaupir hluta í aðalbirgja sínum, kemst á jafnvægi í viðskiptum 
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milli aðilanna. Þá er kominn grundvöllur samstarfs fyrir báða aðila. (Hollensen, 

2003, bls. 77). 

Samningsstaða birgja Saga Medica er háð góðu samstarfi fyrirtækisins við 

bændur. Saga Medica er mjög stór viðskiptavinur eða samstarfsfélagi bænda og 

jafnvel sá eini í einhverjum tilfellum, það setur fyrirtækið í mjög sterka 

samningsstöðu. Hins vegar gæti sá möguleiki verið fyrir hendi að bændur hafi 

einfaldlega ekki áhuga á hvannarræktun og vilji einbeita sér að öðrum 

landbúnaðarstörfum sem skila meiri tekjum. Því er mikilvægt að ná 

ásættanlegum samningum við bændur þannig að þeir sjái hag sinn í að rækta 

hvönnina. Ekki er hægt að segja að staðkvæmdarvara sé til staðar fyrir hvönn í 

neinum mæli. Það að Saga Medica er komin langt í að útvíkka starfsemi sína 

afturvirkt í birgðir setur fyrirtækið óneitanlega í sterka stöðu. Þannig nær það 

betri stjórn á framleiðslukostnaði sínum. 

4.3.3 Samningsstaða kaupenda 

Samningsstaða kaupenda er annars vegar samningsstaða neytenda, eða þeirra 

sem kaupa vöruna í enda virðiskeðjunnar og hins vegar samningsstaða milliliða 

eins og dreifiaðila, innflutningsaðila og innkaupsaðila hjá stórmörkuðum. Ef 

auðvelt er að skipta vörunni út fyrir aðra er samningsstaða neytenda sterk. Til 

dæmis ef um er að ræða vörur sem eru einsleitar og lítið aðgreindar, eins og 

þvottaefni eða kaffi. Ef neytendur eru mótfallnir stjórnunarháttum eða siðferði 

fyrirtækis, getur neytandinn einnig haft mjög sterka samningsstöðu. Í krafti 

stærðar sinnar hafa milliliðir oft sterka samningsstöðu. Einnig ef þeir hafa áhrif 

á sölu fyrirtækis á markaði, til dæmis þegar mikið magn er keypt inn í einu. 

(Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 196-197). 

Eftirfarandi aðstæður styrkja samningsstöðu kaupenda: 

 Þegar kaupendur kaupa í miklu magni. 

 Þegar kaupendur eru líklegir til þess að útvíkka starfsemi sína afturvirkt 

í önnur þrep virðiskeðjunnar með því að framleiða vörurnar sjálfir. 

Þetta er líkleg aðstaða þegar hráefnið er stór kostnaðarþáttur í 

framleiðslu kaupanda. Í þessum aðstæðum er kaupandi sífellt með 

augastað á ódýrari valkostum.  

 Vörur sem þeir kaupa eru óaðgreindar eða staðlaðar. 
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 Margir birgjar eru á markaði. 

 Hvatning er til staðar til að halda kaupverði lágu, því hagnaður er lítill 

hjá kaupanda. 

 Þegar verðið er kaupandanum mjög mikilvægt en varan skiptir ekki 

máli varðandi gæði vöru kaupandans. 

Til þess að hafa áhrif á samningsstöðu kaupenda geta fyrirtæki framleitt 

aðgreindar vörur, aukið fjölda kaupenda eða gerst líkleg til að útvíkka sig 

framvirkt í grein kaupandans. Sem dæmi má nefna að sterkt vörumerki á 

smásölumarkaði nær yfirleitt mestum hagnaði meðal annars vegna þess að í 

krafti vörumerkisins þurfa stórmarkaðir að kaupa inn vöruna og þar með 

veikist samningsstaða kaupenda í verðsamningum. (Hollensen, 2003, bls. 78). 

En hverjir eru helstu milliliðir á fæðubótarefnamarkaðnum í Svíþjóð? Það er að 

segja; hverjir eru helstu kaupendur fæðubótarefna sem kaupa af framleiðendum 

eða dreifiaðilum og selja svo til neytenda?  

Iðnaðarsamtökin Svensk Egenvård og Apoteket AB hafa í samvinnu tekið 

saman tölur yfir sölu heilsuvara árin 2007 og 2008. Nánar tiltekið eru þessar 

heilsuvörur náttúrulyf, jurtalyf, vítamín, steinefni, fæðubótarefni og 

megrunarvörur. Vörurnar voru seldar í heilsubúðum, matvöruverslunum, 

apótekum og net- og póstverslunum. Salan jókst úr 3.200 milljónum sænskra 

króna árið 2007 í 3.250 milljónir árið 2008. Þeir aðilar sem selja heilsuvörur af 

þessu tagi í Svíþjóð eru heilsubúðir, matvörubúðir, apótek og net- og 

póstverslanir. 

Tafla 1. Helstu söluaðilar heilsuvara í Svíþjóð 2007 og 2008.  

  

Í tölum yfir sölu í apótekum eru náttúrulyf, jurtalyf, vítamín og steinefni. Í 

tölum yfir sölu í matvörubúðum, net- og póstverslunum og öðrum eru sömu 

vöruflokkar ásamt megrunarvörum. Í flokknum heilsubúðir eru allir nefndir 

vöruflokkar ásamt húðvörum. (Svensk Egenvård, 2010, -b). 
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Af tölum í töflu 1 má ráða að sala á heilsuvörum minnkaði um 8% í 

heilsubúðum en jókst um 4% í matvörubúðum, um 2% í apótekum og um 1% á 

net- og póstverslunum og öðrum sölustöðum á milli áranna 2007 til 2008. Eftir 

sem áður voru heilsubúðir stærsti söluaðilinn á markaðnum árið 2008, þó að 

matvörubúðirnar hafi sótt á með 10% mun, en árinu áður munaði 22% á milli 

þessara aðila. Fróðlegt verður að sjá áhrif breytinga á apóteksmarkaðnum þegar 

tölur yfir árin 2009 til 2010 koma út. 

Í töflu 2 gefur að líta hlutfallslega sölu árin 2007 og 2008 eftir vöruflokkunum 

fæðubótarefnum, náttúrulyfjum, húðvörum og megrunarvörum.  

Fæðubótarefnin eru þær vörur sem seldust langmest og stóðu í stað á milli ára. 

(Svensk Egenvård, 2010, -c). 

Tafla 2. Sala heilsuvara í Svíþjóð eftir vöruflokkum 2007 til 2008. 

 

4.3.4 Staðkvæmdar vörur 

Fýsileiki atvinnugreinar og hagnaðarmöguleikar geta minnkað vegna 

staðkvæmdra vara á markaði, vegna þess að þær setja takmarkanir á verðlag. 

Miklar líkur eru á því að samkeppnisaðilar með staðkvæmdar vörur muni koma 

inn á markað sem er árangursríkur og skilar miklum hagnaði í tilraun til þess að 

ná hluta af hagnaði markaðarins. Til dæmis verður te ákjósanlegri 

staðkvæmdarvara ef verð á kaffi er hátt. (Hollensen, 2003, bls. 78). 

Eftirfarandi aðstæður á markaði geta haft áhrif á samkeppni frá 

staðkvæmdarvörum: 

 Hlutfallslegt verð staðkvæmdarvara. 

 Skiptikostnaður. 

 Nýjungar á markaði, vörur og tækni. 

 Vilji kaupenda til þess að skipta vöru út fyrir staðkvæmdarvöru.  
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Til þess að draga úr ógn sem stafar af staðkvæmdarvörum geta fyrirtæki byggt 

upp skiptikostnað, ekki aðeins fjárhagslegan, heldur einnig sálrænan. Til dæmis 

byggist sálrænn skiptikostnaður upp við sköpun sterkra vörumerkja og með því 

að bæta einhverskonar gildismati við vöruna sem hefur virði í augum 

viðskiptavina. Almennt gildir að því hærri sem skiptikostnaðurinn er, því minni 

er samkeppnin frá viðkomandi vöru. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og 

Trojel, 2003, bls. 197-198) og (Hollensen, 2003, bls. 79 ).  

Til þess að afla upplýsinga um staðkvæmdar vörur Saga Pro var skoðað hvaða 

meðferðarúrræði standa sænskum neytendum sem hafa góðkynja stækkun 

blöðruhálskirtils til boða. Höfundur setti sig í spor neytenda og skoðaði 

upplýsingar á þremur helstu heimasíðum í Svíþjóðar sem eru ráðgefandi fyrir 

neytendur í heilbrigðismálum. Þetta eru vefsíðurnar vardguiden.se, 1177.se og 

netdoktor.se. 

Vefsíðan vardguiden.se er opinber vefsíða, rekin af Stokkhólmssýslu, 

sveitarfélögum Stokkhólms og öðrum sveitarfélögum. Samkvæmt henni eru 

meðferðir við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils tvenns konar lyf, uppskurður, 

geislameðferð eða notkun þvagleggs. Ekkert er minnst á náttúruleg lyf eða 

fæðubótarefni sem meðferð. Þau lyf sem lyfjafræðingar síðunnar mæla með eru 

lyfseðilsskyld. Annars vegar Finasterid Sandoz sem hefur þau áhrif að minnka 

blöðruhálskirtilinn um 20% eftir um þriggja til sex mánaða notkun. Hins vegar 

er lyfið Alfuzoson ratiopharm sem slakar á slétta vöðvanum við þvagrásina, 

þannig að þvagbunan eykst. Áhrifin eru sögð skila sér fljótt. Þetta síðarnefnda 

lyf hefur sömu virkni og Saga Pro reynir nú að fá staðfesta með klínískri 

rannsókn. (Gullberg, 2010). 

1177 er símanúmer í Svíþjóð sem allir, hvar sem er á landinu, geta hringt í til 

þess að fá ráðleggingar um heilsutengd málefni. Jafnframt geta Svíar leitað 

þjónustunnar á vefsíðunni 1177.se. Allar sýslur og sveitarfélög Svíþjóðar eru 

eigendur þjónustunnar og er síðan rekin án auglýsingatekna. Þar eru meðferðir 

við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils sagðar lyfseðilsskyld lyf, uppskurður, 

geislameðferð og þvagleggur. Þau lyf sem mælt er með eru tvennskonar sem 

hafa sömu áhrif og virkni eins og nefnd eru hér að ofan í umfjöllun um 

vardguiden.se. Þau lyf sem hafa þau árif að minnka umfang blöðruhálskirtilsins 

og taka allt að sex mánuði að virka eru Proscar, Finasterid og Avodart. Þau lyf 
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sem sögð eru virka innan tveggja til þriggja vikna og hafa þá virkni að slaka á 

vöðvum við þvagrásina eru Doxazosin, Alfadil, Hytrinex, Sinalfa, Terazosin, 

Xatral og Alfuzosin. Þessi lyf eru öll lyfseðilsskyld. Umfjöllun síðunnar um 

meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils endar á því að minnst er á 

náttúrulyf og óhefðbundna meðferð (s. alternativ behandling). Sagt er að innan 

óhefðbundinna lækninga hafi ýmsar plöntur verið notaðar við vandamálum 

tengdum blöðruhálskirtli. Sumar smærri rannsóknir bendi á möguleg áhrif, en 

engar óyggjandi vísindalegar sannanir fyrir virkni slíkra efna séu til staðar. 

(Hedelin, 2008).  

Að lokum var skoðuð síðan netdoktor.se sem er í eigu hlutafélagsins 

Netdoktor.se AB. Þjónusta síðunnar er ókeypis fyrir neytandann, en þó getur 

einstaka þjónusta kostað eitthvað. Fyrirtækið er að mestu fjármagnað með 

styrkjum og auglýsingum sem birtast á síðunni. Tekið er fram að efni síðunnar 

sé óháð styrktaraðilum og auglýsingatekjum. Yfir 100 læknar og sérfræðingar á 

heilbrigðissviði skrifa greinar á síðuna, svara spurningum neytenda og uppfæra 

innihald síðunnar.  (Netdoktor, 2010). Meðferðir við góðkynja stækkun 

blöðruhálskirtils eru sagðar uppskurðir, geislameðferð, þvagleggur og 

lyfseðilsskyld lyf. Ekki er minnst á ákveðin lyf með nafni en þeim lýst sem 

tvenns konar, í samræmi við það sem hinar tvær vefsíðurnar hér að ofan gerðu. 

Fram kemur að algengustu aukaverkanir með þeim lyfjum sem slaka á 

vöðvanum við þvagrásina séu þreyta, slappleiki, lágur blóðþrýstingur, svimi og 

stíflað nef. Aukaverkanir með lyfjum sem minnka blöðruhálskirtilinn koma 

hægt í ljós en geta gert það eftir nokkurra mánaða notkun lyfsins. Helstu 

aukaverkanir eru hormónatengdar þar sem minnkandi blöðruhálskirtill hefur 

þau áhrif að minnka framleiðslu karlhormóns. Þessar aukaverkanir eru til 

dæmis risvandamál, minna magn sáðvökva og viðkvæm eða stærri brjóst. 

(Spångberg, 2010,-a). Að auki er sagt að hægt sé að kaupa náttúrulyf sem ekki 

eru lyfseðilsskyld en ekki sé hægt að mæla með þeim þar sem þau hafa ekki 

verið prófuð og teljist þess vegna áhrifaminni en skráð lyf. (Spångberg, 2010,-

b). 

Auk þessa má nefna efni á sænska markaðnum sem flokkast sem náttúrulyf við 

góðkynja stækkun blöðruhálskirtilsins. Á lista sænska lyfjaeftirlitsins (s. 

Läkemedelsverket) yfir samþykkt náttúrulyf er að finna fjögur náttúrulyf við 
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þvagtengdum vandamálum sem orsakast af góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. 

Það eru Cernitol töflur framleiddar úr frjókornum, Prostakan hylki framleidd úr 

freyspálma (s. sågpalmetto) og brenninetlu, Sabamin hylki framleidd úr 

freyspálma og Sanaxeen töflur sem eru framleiddar úr frjókornum. 

(Läkemedelsverket, 2009, -b). 

Einnig er að finna lista yfir samþykkt lyf sem eru framleidd úr jurtum. Á þeim 

lista eru þrjú lyf sem sögð eru virka gegn þvagtengdum vandamálum sem 

orsakast af góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. Þetta eru jurtalyfin Curbisal, 

Prosabal og Prostagard,  hylki öll framleidd úr freyspálma. (Läkemedelsverket, 

2010, -c). 

Þessi yfirferð gefur til kynna að ekkert fæðubótarefni, lyf, lyfseðilsskylt eða 

ólyfseðilsskylt, framleitt úr hvönn sé til á sænskum markaði, við auknum 

þvaglátum sem orsakast af góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. 

4.3.5 Áhætta af innkomu 

Nauðsynlegt er að huga að ógninni sem stafar af innkomu nýrra aðila á 

markaði. Atvinnugrein getur verið mjög ákjósanleg fyrir nýja aðila, ef hún er 

arðbær eða búist er við miklum vexti á markaðnum. Möguleg innkoma nýrra 

fyrirtækja á markaðinn mótast af hindrunum á innkomu og væntum 

viðbrögðum fyrirtækja í greininni við nýjum samkeppnisaðila. Almennt er 

atvinnugrein ákjósanleg eða fýsileg ef erfitt er fyrir ný fyrirtæki að komast inn 

á markaðinn. Eftirfarandi hindranir geta í raun verndað fyrirtækin sem eru í 

greininni: 

 Fjármagnsþörf. 

 Hagkvæmni stærðar. 

 Einkaleyfi. 

 Aðgreining vöru og viðskiptavinahollusta við vöru. 

 Aðgangur að dreifileiðum. 

 Ímynd. 

 Skiptikostnaður sem hlýst af því að skipta frá einum birgja til annars. 

(Andersen,  Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003,  bls. 199) og 

(Hollensen, 2003, bls. 79). 
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Fyrirtæki ættu að reyna að leggja hindranir fyrir nýja samkeppnisaðila, vegna 

þess að erfiðar hindranir geta gert markað að ófýsilegum eða jafnvel 

ómögulegum kosti fyrir þá. Sem dæmi um slíkar hindranir má nefna háan 

kynningar- eða rannsóknarkostnað. (Hollensen, 2003, bls. 79). 

Í greininni sem hér um ræðir felast hindranir aðallega í sérhæfðri þekkingu, til 

dæmis á sviði lífefnafræði, lög og reglugerðir gera strangar kröfur um 

markaðssetningu fæðubótarefna og kröfur kaupenda um klíníska rannsókn eru 

sterkar. Markaðurinn er í vexti og það mætti túlka sem hindrun, séð frá þeim 

sjónarhóli að þá laðist fleiri aðilar að markaðnum og samkeppni harðnar. Hér 

er aðal ógnin á nýjum innkomum því mest frá fjársterkum fyrirtækjum sem 

hafa yfir að ráða sérþekkingu og bolmagni til að láta framkvæma klínískar 

rannsóknir og markaðsrannsóknir. Þessi stöndugu fyrirtæki eru líkleg til að búa 

yfir sterkum samkeppnisvopnum eins og hagkvæmni stærðar, aðgangi að 

dreifileiðum, einkaleyfi og krafti vörumerkja og viðskiptavinahollustu.  

 

 

4.4 Lykilþættir til árangurs 

Þeir samkeppnislegu þættir sem hafa mest áhrif á velgengni fyrirtækja í 

atvinnugrein eru lykilþættir þeirra til árangurs á markaði. Það geta meðal 

annars verið sérstakir eiginleikar vöru, stefnumótun, samkeppnisgeta, auðlindir 

og árangur á markaði. Velgengni fyrirtækja í þessum þáttum borið saman við 

velgengni atvinnugreinarinnar í heild er mælikvarði á hversu vel fyrirtækinu 

mun vegna fjárhagslega og samkeppnislega. Mikilvægt er því að greina hvaða 

lykilþættir til árangurs eru gildandi í þeirri atvinnugrein sem fyrirtæki starfa í. 

Yfirleitt er mögulegt að leiða í ljós lykilþætti til árangurs með 

samkeppnisgreiningu atvinnugreinar, með því að spá fyrir um næstu skref 

samkeppnisaðila, með því að greina ráðandi hagræna þætti í atvinnugrein eða 

með samanburði á markaðsstöðu fyrirtækja í atvinnugreininni. Einnig er 

gagnlegt að spyrja spurninga eins og: Hvaða eiginleikar vöru eru nauðsynlegir 

til þess að kaupendur velji vöruna fram yfir aðrar? Hverskonar samkeppnisgeta 

og auðlindir eru nauðsynlegar fyrirtækinu til þess að ná árangri í samkeppni, að 

teknu tilliti til samkeppnisaðstæðna og ráðandi samkeppniskrafta? Hvers konar 



LOK2106                                                                                                                                   RH 

- 55 - 

brestir eru líklegir til þess að setja fyrirtækið í veika samkeppnisstöðu? Oftast 

eru mikilvægustu lykilþættir til árangurs í samkeppni tveir til þrír en þeir geta 

verið sex í heildina. Rétt greining á lykilþáttum til árangurs gefur fyrirtækjum 

tækifæri á traustri stefnumótun. Fyrirtæki virðast mynda samkeppnisforskot 

reyni þau að gera aðeins betur en samkeppnisaðilar í lykilþáttum til árangurs. 

Því má segja að árangursrík nálgun á samkeppnisstefnu og varanlegt 

samkeppnisforskot sé notkun lykilþátta til árangurs sem hornstein 

stefnumótunar fyrirtækis. (Thomson, Strickland og Gamble, 2010 bls.92-94). 

Áhrifamesti lykilþáttur til árangurs í atvinnugrein Saga Medica er 

rannsóknarvinna og þá sérstaklega klínískar rannsóknir. Fram hefur komið í 

innri og ytri greiningum ritgerðarinnar að svo virðist sem skortur á klínískri 

rannsókn á virkni Saga Pro sé hindrun í markaðssetningu vörunnar. Dreifiaðilar 

og kaupendur krefjast tryggingar og öryggis sem klínísk rannsókn  getur veitt 

Saga Pro. Ekki einungis getur klíníska rannsóknin á virkni Saga Pro rutt 

brautina fyrir Saga Medica, heldur einnig fyrir atvinnugreinina. (Þráinn 

Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. nóvember 2010). Að undangenginni 

rannsóknarvinnu höfundar má leiða að því líkur að Saga Pro sé fyrsta vara 

sinnar tegundar til þess að ganga í gegnum klíníska rannsókn. Það er að segja 

vara úr jurt sem er notuð til að draga úr tíðni næturþvagláta sem eru eitt 

einkenna góðkynja stækkunar blöðruhálskirtils. 

Ekki má líta fram hjá mikilvægi starfsfólks Saga Medica. Fyrirtækið væri ekki 

það sem það er í dag án sérfræðikunnáttu starfsfólksins sem er sjálfur 

burðarliðurinn í mikilvægasta lykilþættinum til árangurs, rannsóknum. 

Aðrir lykilþættir til árangurs í atvinnugrein Saga Medica eru leyfi til að 

markaðssetja vörur sem náttúrulyf, einkaleyfi,  lífræn vottun og kynning á 

alþjóðamarkaði. Vert er að taka fram að þessi upptalning er ekki tæmandi, 

heldur einungis mat höfundar byggt á greiningarvinnu og upplýsingaleit. 

Stofnendur Saga Medica könnuðu þann möguleika að fá einkaleyfi fyrir vörur 

sínar en það þótti of dýrt og hefur ekki komið til ennþá. Í staðinn hefur 

fyrirtækið farið þá leið að birta rannsóknir sínar þannig að aðrir geti ekki 

fengið einkaleyfi á samskonar vörur. Það kostar milljónir að fá einkaleyfi og 

það gerist væntanlega hjá Saga Medica þegar fram líða stundir og fyrirtækið 

hefur efni á því. Þegar nýjar vörur eru tilbúnar á markað verður það skoðað 
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með tilliti til fjárhags og annars. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. 

nóvember, 2010). 

Lífræn vottun hráefnis eða tilbúinnar vöru er sömuleiðis kostnaðarsöm og er 

framtíðarmarkmið fyrirtækisins þegar efni leyfa. Engu að síður eru 

hvannarakrar afgirtir og engar skepnur komast að þeim, sem er eitt skilyrðanna 

til þess að fá lífræna vottun. (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 8. 

nóvember, 2010). 

Mögulegt verður að markaðssetja Saga Pro sem náttúrulyf í kjölfar klínísku 

rannsóknarinnar, ef niðurstöður eru hagstæðar og að fengnu leyfi yfirvalda, en 

ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort af því verði. Aðrar vörur eru í 

farvatninu hjá Saga Medica sem þurfa að fara í klínískan rannsóknarferil, til 

dæmis húðvaran Saga Skin. Ekki fengust leyfi frá Umhverfisstofnun á sínum 

tíma til að markaðssetja Saga Skin því það innihélt of mikið af tilteknu efni, 

yfir leyfilegum mörkum svo hún gæti flokkast sem snyrtivara. Saga Medica 

varð að hætta við að markaðssetja Saga Skin en ef varan færi í gegnum klíníska 

rannsókn og væri markaðssett sem náttúrulyf væru engin vandamál til staðar í 

markaðssetningu. (Þráinn Þorvaldsson,  munnleg heimild, 8. nóvember, 2010). 

Vonast er til að ávinningurinn af niðurstöðum klínísku rannsóknarinnar á Saga 

Pro muni yfirfærast á hinar vörurnar. Aukið traust til fyrirtækisins muni skapast 

og að virkni hráefnisins sannist. Að sögn Þráins Þorvaldssonar er helsta krafa 

dreifiaðila að varan standist kröfur um framleiðslugæði, klíníska rannsóknin 

komi þar á eftir og í þriðja lagi að varan virki. Hann segir að dreifiaðilar í 

Svíþjóð, á Spáni og í Bandaríkjunum bíði eftir niðurstöðum rannsóknarinnar og 

vilji skoða sölu í kjölfarið. Von er á niðurstöðum úr rannsókninni vorið 2011. 

(Þráinn Þorvaldsson,  munnleg heimild, 8. nóvember, 2010). 

Ekki einungis mun klíníska rannsóknin greiða leið fyrirtækisins inn á nýja 

markaði og auka traust neytenda til Saga Pro og fyrirtækisins, heldur mun hún 

sennilega einnig hafa þau áhrif að auka kynningarmátt. Það verða að teljast 

góðar líkur á því að niðurstöður fyrstu klínísku rannsóknarinnar á íslenskri 

lækningajurt muni vekja athygli. 
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5.   SVÓT greining 

Greining á styrkleikum og veikleikum fyrirtækja og ógnunum og tækifærum 

umhverfis þeirra er nauðsynlegur undanfari stefnumótunar. Markmið SVÓT 

greiningar er að meta möguleika fyrirtækis til þess að mæta tækifærum 

markaðarins. SVÓT greiningu er hægt að gera út frá fyrirtæki, vörulínu, 

vörumerki eða markaði en einblínt er á innri og ytri aðstæður fyrirtækja. 

(Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 91). Afleiðingar eða 

útkoma SVÓT greiningar eiga að vera stefnumótunarlegar. Það er að segja 

fyrirtæki eiga að geta styrkt samkeppnisforskot sitt með niðurstöðu 

greiningarinnar. Stefnumótunarlegar afleiðingar geta verið vísbendingar um 

hvernig fyrirtækið getur breytt veikleikum sínum í styrkleika og ógnanir í 

tækifæri með það fyrir augum að bæta samkeppnisforskot sitt. Einnig getur 

afleiðing SVÓT greiningar orðið til þess að fyrirtækið sjái að það þurfi að 

draga úr veikleikum sínum, til dæmis með því að bjóða starfsmönnum upp á 

símenntun ef greiningin leiddi í ljós vanhæfi starfsfólks. Að lokum getur SVÓT 

greiningin nýst til þess að fullnýta möguleika fyrirtækisins á markaði. 

(Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 94). 

Ekki nægir að setja fram SVÓT greiningu, heldur þarf að túlka niðurstöður og 

nýta þær svo í framhaldinu við markmiðasetningu. Í töflu 3 er að finna SVÓT 

greiningu á Saga Pro. Helsta tækifæri Saga Medica á markaði felst í því að nýta 

niðurstöður klínísku rannsóknarinnar á Saga Pro í markaðssetningu sinni. 

Hagstæðar niðurstöður munu líklega opna leiðir til dreifiaðila og vera 

mikilvægur þáttur í kynningu, ímynd og orðspori fyrirtækisins. Einnig eru 

tækifæri til staðar hvað varðar eftirspurn og útlit er fyrir vaxandi markhóp. 

Ekki má líta fram hjá því að fyrirtækið er fámennt og skortir fjárhagslegt 

bolmagn til þess að ráða við hugsanlega innkomu sterkra fyrirtækja, eða jafnvel 

stærri fyrirtæki sem þegar eru á markaði með sambærilegar vörur. Helstu 

samkeppnisvopn Saga Medica eru rannsóknarstarfið og sérþekking 

starfsmanna. Saga Pro hefur auk þess hraðari virkni og minni skammtur er 

nægjanlegur borið saman við samkeppnis- eða staðkvæmdarvörur. Saga 

Medica getur mætt ógnunum með því að kynna sér vel reglur varðandi 
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markaðssetningu í Svíþjóð, halda á lofti öryggi og jákvæðri ímynd vara sinna 

og fylgjast vel með aðgerðum samkeppnisaðila.  

 

Tafla 3. SVÓT greining á Saga Pro. 
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5.1 Markmiðasetning  

Markmið fyrirtækja ættu að vera mælanleg og tímasett til að auka möguleika 

þess að ná þeim. Mælanleiki markmiða virkar sem eftirlitstæki með árangri og 

framförum og gefa einnig í skyn væntingar til starfsfólks. Markmið fyrirtækja 

eru annaðhvort fjárhagsleg eða stefnumótunarleg og geta verið margvísleg. 

Fjárhagsleg markmið tengjast þeim fjárhagslega árangri sem yfirstjórn 

fyrirtækis hefur sett starfsmönnum, til að mynda að ná ákveðinni 

hagnaðaraukningu innan árs eða ákveðnu marki sjóðstreymis til þess að 

fjármagna nýja fjárfestingu. Stefnumótunarleg markmið tengjast hins vegar 

æskilegri niðurstöðu sem gefur í skyn að fyrirtækið sé að styrkja stöðu sína á 

markaði, samkeppnisaðgerðir sínar og framtíðarhorfur. Stefnumótunarleg 

markmið geta meðal annars verið að ná ákveðinni markaðshlutdeild eða að ná 

betri árangri í dreifingu á erlendum markaði en samkeppnisaðilar. (Thomson, 

Strickland og Gamble, 2010, bls. 33-34). 

Í þessu verkefni telur höfundur sig ekki hafa nægjanlegar forsendur til þess að 

setja fram fjárhagsleg markmið, enda gengur verkefnið út á undirbúning 

markaðssetningar nýrrar vöru á nýjan markað og þess vegna hlýtur að teljast 

eðlilegt að markmið séu fyrst og fremst stefnumótunarleg. Fjárhagsleg 

markmið myndu meðal annars verða til þess að styrkja helstu veikleika Saga 

Medica; smæð og fjárhagslegt bolmagn til markaðssetningar. Út frá SVÓT 

greiningu í kaflanum hér á undan og skilgreiningu lykilþátta til árangurs verða 

hér gerðar tillögur að stefnumótunarlegum markmiðum fyrir Saga Medica sem 

hyggst markaðssetja Saga Pro í Svíþjóð. 

Mat höfundar er fyrst og fremst að Saga Medica ætti að nýta sér vel 

niðurstöður klínísku rannsóknarinnar, verði þær á annað borð hagstæðar eins 

og líkur virðast benda til. Fyrirtækið ætti einnig að halda á lofti styrkleikum 

sínum og vara sinna, meðal annars sögulegri og náttúrulegri ímynd 

ætihvannarinnar til þess að auka virði vörunnar í augum viðskiptavina. Það 

mun auka líkurnar á að viðskiptavinir velji Saga Pro fram yfir samkeppnisvörur 

og þar með styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Sömuleiðis ættu þau 

skilaboð að vera skýr til kaupenda, bæði milliliða og neytenda, að hér sé um 

örugga vöru að ræða sem hefur farið í gegnum strangt rannsóknarferli til þess 
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að sanna virkni sína og að um einstaka vöru sé að ræða, því hún sé sú fyrsta 

sinnar tegundar til að standast slíka rannsókn. Hér er því um að ræða 

kynningarmarkmið og æskilegt væri að fyrirtækið setti sér raunhæf tímasett 

markmið varðandi val á kynningarmiðlum og héldi áfram að leggja áherslu á 

almannatengsl til þess að koma Saga Pro á framfæri í markaðssetningu. Helsta 

veikleika Saga Medica, smæð og skort á fjármagni má eins og áður segir 

styrkja með fjárhagslegum markmiðum en liður í því gæti verið að nýta sér 

ódýra og jafnvel ókeypis kynningu með greinarskrifum og umfjöllunum í 

fjölmiðlum. Niðurstöður klínísku rannsóknarinnar eru í sjálfu sér fréttnæmar og 

þarf Saga Medica að nýta sér það tækifæri og skipuleggja og senda frá sér 

vandaðar fréttatilkynningar til vel valdra fjölmiðla, svo sem fagblaða sem fjalla 

um heilsu og heilbrigðismál.  

Þegar reynsla er komin á markaðssetningu Saga Pro erlendis verður raunhæfara 

að setja fram nákvæmari, töluleg og tímasett markmið. Þá verða komnar 

forsendur til að miða við. Rétt er að taka fram mikilvægi þess að fyrirtækið 

fylgist vel með viðskiptaumhverfi sínu, til dæmis gengisþróun, laga- og 

reglubreytingum, efnahagsaðstæðum og fleiri þáttum sem snerta atvinnugrein 

Saga Medica. 
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6.   Miðuð markaðssetning  

Svokallað S-T-P líkan er hluti af stefnumótunarferli við markaðssetningu 

fyrirtækis. S-T-P er skammstöfun fyrir ensku hugtökin segmentation, targeting 

og positioning sem útleggjast á íslensku markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærsla.  

Ferlið hefst á því að skipta markaðnum í viðeigandi hópa, sem fyrirtækið metur 

og velur svo einn til fleiri hópa sem það vill þjóna. Þá er komið að vali á 

markhópi en út á það gengur markaðsmiðun. Við markhópaval myndast 

grunnur að markaðsstarfsemi fyrirtækisins og er því mjög mikilvæg 

stefnumótandi ákvörðun. Því næst er myndaður grunnur að því hvernig 

fyrirtækið vill að viðskiptavinir þess upplifi það með staðfærslu. Með öðrum 

orðum gengur staðfærsla út á að skapa mynd af tilboðum fyrirtækisins í 

meðvitund viðskiptavina.  

 

Á mynd 5 má sjá hvernig markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla skapa 

grundvöllinn fyrir aðgerðir við markaðssetningu fyrirtækis. (Andersen, Jensen, 

Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 304).  

 

 

Mynd 5. Líkan Markaðshlutunar, markaðsmiðlunar og staðfærslu. (e. S-T-P model).  
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6.1 Markaðshlutun 

Markaðshlutun snýst um að skipta kaupendum eða neytendum í hópa með 

svipaðar þarfir og er talin ein af grunnhugmyndum markaðsfræðanna. 

Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla er notuð til þess að skilgreina 

einstaka neytendahópa í stað þess að notast við einhverskonar meðaltöl. Sá 

hópur er valinn sem óskað er eftir að þjóna og svo eru söluráðarnir innleiddir til 

þess að koma á fót sameiginlegri ímynd vörunnar með tilliti til samkeppninnar.  

Nokkur vandamál geta tengst skiptingu markaðarins: 

 Þessi aðferð, að skipta kaupendum í hópa með svipaðar þarfir byggir á 

upplýsingum sem koma fyrir á einum tíma og nýtast illa til 

ákvarðanatöku sem varða framtíðina.  

 Skiptingin gerir ráð fyrir að viðskiptavinir séu svo ólíkir að ekki sé 

hægt að draga meðaltalsályktanir af þeim. Þess vegna sé nauðsynlegt að 

flokka viðskiptavini í hópa. Hinsvegar gerir skiptingin ráð fyrir því að 

hver hópur sé einsleitur og hægt sé að draga meðaltalsályktanir af þeim. 

Sannleikurinn er hins vegar sá að engir tveir einstaklingar eru eins. 

 Tekið er tillit til samkeppnisaðila við markaðsmiðun og hópar sem eiga 

í samkeppni við sterka aðila eru útilokaðir. Hinsvegar er ekki tekið tillit 

til samkeppnisaðila að markaðsmiðun lokinni og getur það haft 

hættulegar afleiðingar í för með sér. Sem dæmi hafði Coca Cola 

fyrirtækið fundið út að þeir sem drekka kóladrykki vildu sætari 

kóladrykki.  Engu að síður misheppnaðist markaðssetning Coca Cola á 

nýjum sætari kóladrykk því að á markaðnum var þegar til sætari 

kóladrykkur, Pepsi Cola. 

 Hætta er á því að rangir markaðshlutar séu valdir, að litið sé framhjá 

álitlegum hópum og einblínt á hópa sem ekki eru líklegastir til árangurs.  

  

Kostirnir við markaðshlutun eru hins vegar mun veigameiri en gallarnir og eru 

aðallega þessir þrír: 

 Stefnumótunarlegir kostir þar sem áætlanir og verkefni eru byggð á 

skilgreindum þörfum og venjum hópa, skila sér í betri nýtingu á 

auðlindum fyrirtækja og auka hagnað. 
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 Til þess að ná til einsleits hóps viðskiptavina með árangursríkum 

markaðsaðgerðum er markaðshlutun mikilvæg við hönnun þeirra. 

Samkeppnisyfirburðir skapast þegar mögulegt er að gera áætlanir 

miðaðar við að uppfylla ólíkar þarfir hópa kaupenda. 

 Við markaðshlutun fer fram greining á markaðnum sem getur leitt í ljós 

óuppfylltar þarfir hópa. Skapast þá tækifæri fyrir þróun nýrra vara 

og/eða þjónustu. Einnig getur greiningin opinberað ógnanir umhverfis 

og samkeppnisumhverfis. (Hollensen, 2003, bls. 307-311). 

Það eru einkum fimm viðmiðanir eða skilyrði sem sem nota ætti við 

árangursríka markaðshlutun:  

 Nauðsynlegt er að markaðshlutarnir séu mælanlegir. Notast má við 

fleiri flokkunaraðferðir en kyn og aldur, svo sem hegðun, lífstíl og 

skoðanir.  

 Markaðshlutarnir þurfa að vera aðgengilegir. Fyrirtækið þarf að þekkja 

þá og geta náð til þeirra í gegnum dreifikerfi eða miðil í 

markaðssetningu. 

 Arðsemi markaðshluta þarf að vera til staðar. Það verður að borga sig 

fyrir fyrirtækið að einbeita sér að ákveðnum markaðshluta, þannig að 

hann sé af ákveðinni stærð og búi yfir álitlegri arðsemi.  

 Aðgreining markaðshluta er mikilvæg, þannig að meðlimur í einum 

markaðshluta sé öðruvísi en meðlimur annars markaðshluta. 

 Að lokum eiga markaðshlutar að vera yfirstíganlegir. Það getur verið 

nauðsynlegt að útiloka markaðshluta sem eru of kostnaðarsamir að 

sinna og frekar borgi sig að einblína á markaðshluta sem fyrirtækið 

ræður við að sinna miðað við auðlindir sínar. (Andersen, Jensen, 

Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 303). 

Á neytendamarkaði eru yfirleitt fjórar flokkunaraðferðir notaðar við 

markaðshlutun; landfræðileg, lýðfræðileg, sálfræðileg (e. psycographic) og 

hegðunarleg flokkun. Þá gildir að velja flokk sem á við hvert fyrirtæki og 

hverja vöru. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 310). 

Saga Medica þarf að taka afstöðu til hvaða flokkar eigi við og hvernig þegar 

markaðsstetja á Saga Pro í Svíþjóð. Með tilliti til landfræðilegs flokks þarf til 
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dæmis að ákveða hvort markaðssetning fyrirtækisins á Svíþjóðarmarkaði 

einskorðist við ákveðin landssvæði eða sveitarfélög og þá hvaða. Lýðfræðilega 

eru notendur varanna karlmenn, flestir komnir yfir fimmtugt og liggur því 

beinast við að beina markaðssetningunni á þann hóp. Ekki má þó gleyma þeim 

möguleika að konur komi til með að kaupa Saga Pro handa karlmönnum sem 

tengjast þeim og má markaðssetning gjarnan taka mið af því. Meta þarf hvort 

tekjur og atvinna skipti máli varðandi kaup á vöru eins og Saga Pro. Lífstíll og 

viðhorf einstaklinga til fæðubótarefna, notkunar lækningajurta og jafnvel til 

óhefðbundinna lækningaraðferða geta skipt máli varðandi sölumöguleika Saga 

Pro.  

 

6.2 Markaðsmiðun 

Hér er komið að því að fyrirtækið velji sér stefnu til þess að ná til markhópsins 

sem það hefur valið út frá markaðshlutun. Markhópur Saga Medica í 

markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð mætti skilgreina sem karlmenn yfir  

fimmtugu, búsettir í Svíþjóð með jákvætt viðhorf til fæðubótarefna og 

lækningajurta og jafnvel óhefðbundinna lækningaraðferða.  

Þær meginstefnur sem til eru fyrir markhópa eru fjórar eftirfarandi: 

 Óaðgreind markaðssetning (e. undifferentiated marketing).  Nálgun til 

allra viðskiptavina er eins. Fyrirtæki hanna vörur sem höfða til 

sameiginlegra þarfa flestra viðskiptavina og geta straumlínulagað 

framleiðslu, dreifingu og jafnvel markaðssamskipti til þess að auka 

gæði og ná fram hagkvæmni stærðar. Þessi aðferð er mest notuð hjá 

stærri fyrirtækjum sem hafa yfir miklum auðlindum að ráða. Aðal 

vandinn er að erfitt getur reynst að ná fljótt til neytenda á undan 

samkeppnisaðilanum. Þessi stefna getur verið árangursrík ef fyrirtæki 

halda verði lágu og lítil eða engin samkeppni er við það. Hinsvegar 

stendur þeim ógn af markhópamiðuðum aðgerðum samkeppnisaðila 

sem notast til dæmis við aðgreinda eða einbeitta markaðssetningu. 

(Hollensen, 2003, bls. 330). 

 Aðgreind markaðssetning (e. differentiated marketing).  Í stefnumótun 

við aðgreinda markaðssetningu er um að ræða þróun og notkun 
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söluráða sem er sérstaklega aðlagaður að hverjum markaðshluta fyrir 

sig. Þessi aðferð hefur þann galla að vera yfirleitt kostnaðarsamari en 

kosturinn er sá að þörfum og óskum viðskiptavina í hverjum 

markaðshluta er betur mætt.  

 Einbeitt markaðssetning (e. concentrated marketing). Þessi stefnumótun 

felur í sér að þeim markaðshlutum er þjónað þar sem viðskiptavinir eru 

í leit að sértækum ávinningi frá fyrirtækjum. Þetta eru ekki endilega 

stærstu markaðshlutarnir. Einbeitt markaðssetning er til þess fallin að 

forðast beina samkeppni við stærri fyrirtæki sem eru að eltast við stærri 

markaðshlutana. Með því að ná fótfestu á kjarnamarkaði, getur 

fyrirtækið byggt upp reynslu, fjárhagslegan styrk og trúverðugleika sem 

eru nauðsynlegir þættir til að geta víkkað út starfsemi sína til annarra 

svipaðra markaðshluta.  

 „Maður á mann“ markaðssetning (e. one-to-one marketing). 

Markaðssetning til einstaklinga kallast hér maður á mann 

markaðssetning. Mjög lítill markaður sem flest fyrirtæki líta fram hjá 

því þau telja hann ekki nógu frambærilegt tækifæri, nefnist 

markaðssylla. Einstaklingur er minnsta form markaðssyllu. Þessi 

stefnumótun er möguleg í fyrirtækjum sem hafa yfir að ráða mjög 

nákvæmum upplýsingum um viðskiptavini. (Andersen, Jensen, Jepsen, 

Schmalz og Trojel, 2003, bls. 317) og (Hollensen, 2003, bls. 332-333). 

 

6.3 Staðfærsla  

Staðfærsla er þegar fyrirtæki kemur boðskap fyrir í meðvitund markhóps síns. 

Hægt er að vinna að staðfærslu í sex eftirfarandi skrefum: 

Fyrsta skref við staðfærslu er að greina hvaða þættir eru mikilvægastir fyrir 

kúnnann varðandi vöruna sem á í hlut. Gengið er út frá því að fyrirtækið 

aðgreini sig frá öðrum í takt við þarfir og óskir viðskiptavina. Nauðsynlegt er 

að finna út hvaða atriði skipta viðskiptavininn máli við vöruval og svo hvernig 

fyrirtækið getur komið á móts við þau atriði. 
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Næst þarf að greina hver frammistaða samkeppnisaðila er á markaðnum með 

því að skoða hvernig þeir mæta kröfum viðskiptavina. Nauðsynlegt er að hafa 

eigið fyrirtæki með í greiningunni þar sem fram geta komið atriði sem það er 

að standa sig betur í en samkeppnisaðilinn og öfugt. 

Þriðja skrefið er að finna afgerandi kost við vöruna sem aðgreinir hana frá 

vörum samkeppnisaðila. 

Í fjórða skrefinu þarf að útbúa staðfærslukort. Það er gert með því að taka mið 

af greiningu vara sem eru á markaðnum og velja þeim stað á staðfærslukorti 

með tveimur mælikvörðum lárétt og lóðrétt sem eru einkennandi fyrir vörurnar. 

Dæmi um mælikvarða á staðfærslukorti eru, hátt og lágt verð, mikil og lítil 

gæði. (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Troel, 2003, bls. 325-328). 

Annað dæmi um mælikvarða á staðfærslukorti sem gæti átt við Saga Pro væri 

til að mynda hæg virkni og hröð virkni, náttúrulegt og ekki náttúrulegt.  

Í fimmta skrefi velur fyrirtækið staðfærslu sína með því að skilgreina grundvöll 

staðfærslu sinnar til áður valins markhóps. Með þessu skrefi er lagður grunnur 

að markaðsaðgerðum fyrirtækisins til hins útvalda markhóps. Með því að 

leitast við að komast að samkeppnisyfirburðum, það er að segja að svara 

spurningunum hvað getum við sem samkeppnisaðilinn getur ekki? - og hvað 

getum við gert betur en samkeppnisaðilinn? - er grundvöllur staðfærslunnar 

skilgreindur. Yfirburðir geta annars vegar verið einstakir sölueiginleikar (e. 

unique selling proposition) þar sem fyrirtækið býður vöru með eiginleika eða 

þjónustu sem enginn samkeppnisaðili hefur í augum viðskiptavina. Hinsvegar 

geta yfirburðir verið fólgnir í tilfinningalegum sölueiginleikum (e. emotional 

selling proposition) þegar virði vörunnar eða fyrirtækisins er tengt jákvæðri 

ímynd eða upplifun viðskiptavinarins sem aðgreinir vörurnar frá vörum 

samkeppnisaðilans á huglægan hátt. Þessi huglæga staðfærsla er erfiðari að 

herma eftir og getur þannig skapað einstaka sérstöðu í hugum viðskiptavina. 

Það getur verið erfitt að mæla þessa sérstöðu en er þó gerlegt með 

markaðskönnunum. Notkun tilfinningalegra sölueiginleika hefur færst í aukana 

og áhersla aukist á þessa nálgun í staðfærslu einmitt vegna þess hve erfitt er að 

herma eftir henni miðað við einstaka sölueiginleika. Margir neytendur kjósa til 

að mynda frekar vörur sem eru framleiddar undir siðferðislegum aðstæðum. Til 
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dæmis velja þeir frekar egg frá hænum sem aldar eru við frjálsar aðstæður en í 

hefðbundnu hænsnabúi. 

Sé ekki unnt að greina vöruna eftir því hvort hún búi yfir einstökum eða 

tilfinningalegum sölueiginleikum er mögulegt að leita svara við því hvað 

fyrirtækið geti gert betur en samkeppnisaðilinn. Sem dæmi býður fyrirtæki upp 

á svipuð þjónustugæði og önnur fyrirtæki en getur þá stefnt á að bjóða upp á 

bestu þjónustuna. 

Eftirfarandi eru nokkur dæmi um staðfærslustefnumótun: 

 Samkeppnisstaðfærsla, þar sem fyrirtæki markaðssetur sig í takt við 

samkeppnisaðila sinn, oft þann sem er leiðandi á markaðnum. Dæmi 

um það er húsgagnaverslunin Ilva sem staðfærir sig þétt upp að IKEA. 

 Staðfærsla með virði fyrir viðskiptavininn, til dæmis Bang og Olufsen 

hafa staðfært sig með einstakri hönnun. 

 Staðfærsla með frægri persónu er vinsæl leið þar sem fræg manneskja 

er notuð í auglýsingar þar sem húmor oft látinn fléttast við kynningar. 

 Staðfærsla með auglýsingaherferðum.  

Sjötta og síðasta skrefið í staðfærslu er að koma boðskap og/eða tilboði 

fyrirtækisins til markhópsins eftir að grunnur staðfærslunnar hefur verið lagður. 

Nauðsynlegt er að allir söluráðar verði í samræmi við markhópinn og þá 

staðfærslu sem hefur verið valin. 

Eigi staðfærsla að hafa tilætluð áhrif þarf að vanda mjög til verks. Fyrirtækið 

þarf að geta staðið við það sem það lofar, eigi loforðin ekki að hafa öfug áhrif. 

Staðfærsla fyrirtækisins er afgerandi þáttur í samsetningu söluráða. (Andersen, 

Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel, 2003, bls. 328-332). 

Í tilfelli Saga Pro er það mat höfundar að grundvöllur fyrir staðfærslu vörunnar 

sé fólginn í einstökum sölueiginleikum og tilfinningalegum sölueiginleikum. 

Fyrst og fremst er klíníska rannsóknin á bak við Saga Pro einstakur 

sölueiginleiki, að því gefnu að hún komi jákvætt út, en hraðari virkni og það að 

minna magn þarf til inntöku eru líka gildir sölueiginleikar. Varðandi 

tilfinningalega sölueiginleika telur höfundur að þeir felist tvímælalaust í ímynd 

um hreinleika, náttúrulegan uppruna og traust. Þessir þættir sölueiginleika Saga 

Pro ættu að vera hluti leiðarljósa í stefnumótun söluráða. 
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7.   Söluráðar 

Markmið í markaðssetningu (e. marketing objective) er það sem fyrirtæki vill 

ná fram með markaðssetningu sinni, til dæmis að selja ákveðið magn eða að ná 

ákveðinni hlutdeild á markaði. Stefnumótun er svo leið fyrirtækisins til þess að 

ná þessum settu markmiðum markaðssetningarinnar og ætti að fela í sér 

lýsingu á þeim markmiðum sem ætlað er að ná, gefa upp tímaramma og notkun 

auðlinda. Stefnumótunin útskýrir þó ekki aðgerðir einstaklinga í smáatriðum en 

þá er um að ræða innleiðingu stefnumótunar á taktísku stigi markaðsáætlunar. 

Taktísk markaðsáætlun byggir á stefnumótuninni þar sem fram koma 

tímasetningar og nákvæm framlög einstaklinga og/eða deilda. Til dæmis er 

ákvörðunin um hvort nota eigi dreifiaðila á vissum fjölda markaðssvæða 

fyrirtækis en sölumenn á öðrum svæðum stefnumótunarleg, en val ákveðinna 

dreifiaðila er taktísk ákvörðun.  

Stefnumótun í markaðssetningu er sú leið sem fyrirtæki notar til þess að ná 

settum markmiðum og snýr yfirleitt að fjórum þáttum sem nefnast söluráðar.  

Söluráðarnir eru vara, verð, vettvangur og vegsauki og verður hér stuttlega 

fjallað um hvern og einn á fræðilegan hátt: 

 Vara (e. product): Almennar stefnur um vörumerkjaþróun, breytingar, 

hönnun, viðbætur, staðfærslur og fleira. Stefnumótun varðandi vöru 

getur verið að staðla hönnun, bæta við vörulínu, breyta gæðum eða 

virkni vöru. 

 Verð (e. price): Verðstefnur fyrir ákveðnar vörur í markaðshluta. Til 

dæmis stefnumótun sem felur í sér að fylgjast með verðum 

samkeppnisaðila, breyta verðum eða skilmálum. 

  Vettvangur (e. place): Hér er um að ræða stefnur varðandi dreifileiðir 

og þjónustu við viðskiptavini, svo sem eins og að skipta um dreifiaðila, 

breyta þjónustu, afhendingu eða dreifingu. Einnig getur hér átt við 

breyting varðandi útvíkkun fram- eða afturvirkt í virðiskeðjunni. 

 Vegsauki (e. promotion): Þessi þáttur snýr að almennum stefnum 

varðandi samskipti við viðskiptavini með auglýsingum, 

almannatengslum, beinum bréfaskriftum, í gegnum internetið, 

sýningum, kynningum og svo framvegis. Dæmi um stefnumótun hér 
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eru breytingar á samsetningu þessara þátta hér á undan eða breytingar á 

auglýsingum eða kynningum. (McDonald, 2002, bls. 281-283). 

Því miður leyfir umfang þessa verkefnis ekki nánari útfærslu söluráða fyrir 

Saga Medica, varðandi markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð. Höfundur mælir 

engu að síður eindregið með því að í stefnumótun við markaðssetningu 

fyrirtækisins verði tekið mið af söluráðunum fjórum. Sérstök áhersla verði lögð 

á vegsauka, þar sem um er að ræða nýja vöru á nýjum markaði.  

Í næsta kafla er að finna tillögur höfundar fyrir markaðssetningu Saga Pro, þar 

á meðal um kynningaráætlun. 
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8.   Tillögur 

Út frá þeim staðreyndum sem hafa komið í ljós í rannsóknum verkefnisins eru 

eftirfarandi tillögur lagðar fram: 

 Að Saga Medica geri markaðskönnun í Svíþjóð til þess að kanna betur 

meðal annars kauphegðun og fjölmiðlanotkun sænskra neytenda. 

Niðurstöður úr slíkri könnun gætu komið að miklu gagni þegar hugað 

er að markaðsáætlun og ekki síst kynningaráætlun í Svíþjóð. 

Ávinningurinn væri dýrmætar upplýsingar um hvernig best er að 

nálgast markhóp Saga Medica með skilaboð og betri þekking fengist á 

markhópnum, til dæmis upplýsingar um óskir þeirra og væntingar. 

Ákjósanlegast væri fyrir Saga Medica að kaupa slíka könnun hjá 

markaðsrannsóknarfyrirtæki. Einnig gæti það sent starfsmann til 

Svíþjóðar til þess að framkvæma könnun á þeim stöðum þar sem 

neytendur kaupa fæðubótarefni. Fyrirtækið þyrfti að meta hvor 

kosturinn væri ákjósanlegri með tilliti til væntrar útkomu, kostnaðar og 

tíma. 

 Að leitað verði upplýsinga um hversu mikið magn fæðubótarefna úr 

jurtum er framleitt í Svíþjóð og hversu mikið magn er flutt inn til 

landsins. Þær upplýsingar ætti að skoða minnst þrjú ár aftur í tímann til 

að meta hvort eftirspurnin sé vaxandi, stöðnuð eða jafnvel minnkandi. 

Vitneskja um þetta gefur í skyn sölumöguleika fyrir Saga Medica. Í 

þessu sambandi mætti einnig skoða hver þróun sölu á hráefni í slík 

fæðubótarefni er, sem gæti gefið til kynna hvort innlend framleiðsla er 

vaxandi, stöðnuð eða í rénun og einnig upplýsingar um hvaða jurtir eru 

vinsælar til slíkrar framleiðslu í Svíþjóð. Verðlagsþróun á hráefni til 

framleiðslu fæðubótarefna eða heilsuvara úr jurtum gæti einnig verið 

athyglisverður þáttur til þess að meta eftirspurn í Svíþjóð.  

 Gagnlegt væri að gera verðkönnun á samkeppnis- og 

staðkvæmdarvörum í hillum búða og í netverslunum til þess að 

undirbúa verðákvarðanir Saga Medica. 

 Að leitað verði upplýsinga um hver þróunin í Svíþjóð hefur verið í átt 

að hollara líferni á meðal almennings. Þar á meðal væri athyglisvert að 

skoða hvert viðhorf neytenda er til náttúrulegra lækninga og meðferða 
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við sjúkdómum og hvort hefð er fyrir slíku í Svíþjóð. Eiga Íslendingar 

og Svíar jafnvel sambærilegan sögulegan bakgrunn varðandi notkun 

lækningajurta? Fróðlegt væri líka að kanna hvernig umfjöllun sænskra 

fjölmiðla hefur verið um fæðubótarefni. Er hún neikvæð og hefur hún 

áhrif á neytendur? Hugsanlega væri hægt að kanna þetta með 

markaðskönnun á meðal neytenda í Svíþjóð, eins og lagt er til í upphafi 

kaflans. Þessar upplýsingar gæfu góða mynd af sænskum neytendum og 

markhópi Saga Medica. Aukin þekking á markhópnum gefur 

fyrirtækinu betra tækifæri til þess að koma skilaboðum á framfæri á 

markvissan hátt. 

 Að kanna dreifileiðir og þá dreifiaðila sem hentað gætu Saga Medica. 

Til þess að unnt sé að ná góðum samningum við dreifiaðila er 

mikilvægt að kynna sér vel hvaða möguleikar eru í boði. 

 Varðandi næstu skref í undirbúningi markaðssetningar Saga Pro í 

Svíþjóð er sú tillaga lögð hér fram að sett verði stefna fyrir hvern 

söluráða fyrir sig. Þar sem um er að ræða nýja vöru á nýjum markaði 

telur höfundur sérstaklega mikilvægt að huga að vegsauka og að gerð 

verði ítarleg kynningaráætlun. Hún þyrfti að taka mið af skipulögðum 

aðgerðum. Meðal annars að senda út vel ígrunduð fréttabréf, birta 

auglýsingar, samskipti við greinarhöfunda, val á fjölmiðlum og 

tímasetningum. Nauðsynlegur hluti kynningaráætlunar væri 

fjárhagsáætlun, tímaáætlun og eftirfylgni. En það er til lítils að ná 

góðum árangri með kynningu vöru ef hún fæst hvergi keypt. Þess vegna 

er vettvangur ekki síður mikilvægur þáttur sem þarf að móta stefnu um. 

 Að síðustu telur höfundur mikilvægt að Saga Medica staldri við og 

íhugi hvað til bragðs skuli taka reynist niðurstöður klínísku 

rannsóknarinnar óhagstæðar, hafi það ekki gert það nú þegar. Hvaða 

þýðingu hefði það fyrir möguleika fyrirtækisins varðandi 

markaðssetningu og til hvaða aðgerða þyrfti að grípa? Ljóst er að 

væntingar eru miklar og mikið er í húfi, þar sem rannsóknin er í raun 

burðarliðurinn í markaðssetningu Saga Pro erlendis. Búi Saga Medica 

sig undir viðbrögð við neikvæðri útkomu er það betur í stakk búið fyrir 

framtíðaráform.  
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9.   Umræða 

Upphaflega stóð til að þessi ritgerð yrði hagnýt markaðsáætlun en þegar leið á 

verkefnið tók greiningarvinnan meira pláss en reiknað var með og það þróaðist 

út í að verða mun frekar fræðilegt en hagnýtt, þótt vissulega megi finna þætti 

sem hægt er að hagnýta. Þetta sýnir hvað gerð markaðsáætlana er gríðarlega 

umfangsmikið verkefni ef vel á að vera.  

Þegar litið er yfir heildina eru nokkur atriði sem betur hefðu mátt fara við gerð 

verkefnisins. Meðal annars hefðu stuttir niðurstöðukaflar í lok greininga átt vel 

við til þess að lestur verkefnisins væri skýrari. Samkeppnisgreining Porters 

hefði til dæmis orðið markvissari ef áhrif hvers krafts hefðu verið metin eftir 

því hvort þau væru veik, í meðallagi eða sterk og svo heildarniðurstaða fengin 

út frá því.  

Auk þess hefði verið styrkur fyrir verkefnið ef aflað hefði verið fleiri 

frumgagna. Til dæmis með því að ræða við fleiri íslensk fyrirtæki sem eru í 

svipuðum sporum og Saga Medica, eru að hasla sér völl á alþjóðamarkaði með 

heilsuvöru, framleidda úr íslenskum jurtum. Fróðlegt hefði verið að komast að 

þeirra reynslu í markaðssetningu, það hefði jafnvel gefið enn betri mynd af 

lykilþáttum til árangurs sem dæmi. Óvíst er þó hversu miklar upplýsingar þessi 

fyrirtæki væru tilbúin að veita, þar sem hægt er að líta á þau sem 

samkeppnisaðila Saga Medica. En samstarf smárra fyrirtækja að minnsta kosti 

á einhverjum sviðum í alþjóðamarkaðssetningu gæti reyndar orðið til þess að 

styrkja alla aðila í hörðum heimi samkeppninnar. Eins væri möguleiki að skoða 

í slíkri rannsókn hvort og þá hvernig slíkt samstarf hefur farið fram? 

Einhvers konar verðlaun fyrir þátttakendur í spurningakönnun hefðu kannski 

aukið líkur á betri þátttöku. Einnig hefði mátt athuga þann möguleika að taka 

viðtöl við Svía sem búsettir eru hér á landi. 

Í ljós kom við vinnslu verkefnisins að tungumálakunnátta getur skipt sköpum 

þegar upplýsinga er leitað um erlenda markaði. Ósjaldan fundust frekar 

upplýsingar um Svíþjóð og bitastæðari á sænsku en ensku. Þá kom sér einkar 

vel að höfundur gat nýtt sér góða dönskukunnáttu sína til þess að lesa og skilja 

sænskar vefsíður. Við alþjóðamarkaðssetningu hlýtur því að skipta miklu máli 

að skilja og helst að tala tungumálið á þeim markaði sem ætlað er að fara inná. 
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Ekki síst hlýtur tungumálakunnátta að vera mikilvæg í samskiptum við aðila 

erlendis. Auðvelt er að gera sér í hugarlund að það sé mun þægilegra fyrir 

viðskiptaaðila að ræða viðskiptin á eigin móðurmáli en að reyna að bjarga sér á 

ensku, sér í lagi ef kunnáttan er slök. Hættan er oft sú að álykta að menning 

Norðurlandanna sé mjög lík og jafnvel eins á mörgum sviðum. Að 

enskukunnátta sé til dæmis jafn útbreidd á meðal Dana og Íslendinga, en það er 

alls ekki tilfellið. Það er því afskaplega mikilvægt að kynna sér vel menningu 

og menningarmun þjóða áður en hafist er handa við aðgerðir til að koma vörum 

á framfæri á nýjum mörkuðum. 

Við vinnslu ritgerðarinnar leitaði óneitanlega á höfund spurningin um hvað ef 

niðurstöður klínísku rannsóknarinnar verða neikvæðar? Að varan hafi alls ekki 

þau áhrif sem vonast er til og að í ljós komi áður óþekktar aukaverkanir. Ef það 

yrði raunin tapaðist mikilvægur grunnur sem gæti skapað góð tækifæri í 

markaðssetningu í Svíþjóð og á fleiri mörkuðum ef því er að skipta. Þá þyrfti í 

raun að ýta enn betur undir þá styrkleika sem þegar eru til staðar og jafnvel að 

úthugsa fleiri leiðir til að styrkja fyrirtækið til markaðssetningar, til dæmis með 

því að auka fjármagn. Annar, ekki síður mikilvægur þáttur í undirbúningi 

markaðsáætlunar er stefnumótun með hliðsjón af söluráðunum fjórum. Einn 

þeirra er vegsauki sem lagt er til að verði sérstaklega sinnt í tilfelli 

markaðssetningar á Saga Pro í Svíþjóð. Hinir þrír, verð, vara og vettvangur 

skapa einnig góðan grunn og ramma inn þá þætti sem huga þarf að í 

stefnumótun í markaðssetningu. Ekki reyndist rúm í ritgerðinni til að fjalla 

nánar um söluráðana í því augnamiði að leggja fram tillögur fyrir Saga Medica. 

 

 

 

 

 

 



LOK2106                                                                                                                                   RH 

- 74 - 

Niðurstaða 

Í inngangi var lögð fram eftirfarandi rannsóknarspurning:   

Hvernig getur Saga Medica undirbúið markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð?  

Til stuðnings voru lagðar fram tvær undirspurningar: 

Hverjir eru samkeppnisyfirburðir Saga Medica? og Hversu fýsilegur er sænski 

markaðurinn með tilliti til markaðssetningar Saga Pro? 

Rauði þráður ritgerðarinnar var að leita svara við þessum spurningum með 

vísun í fræðilegar heimildir og öflun upplýsinga með rannsóknum og innri og 

ytri greiningum. Gerð var ítarleg grein fyrir rannsóknaraðferðum í þriðja kafla, 

þar sem sérstaklega var lýst aðferðum við öflun frumgagna og niðurstöður 

lagðar fram. Annars vegar var tekið viðtal við framkvæmdastjóra Saga Medica, 

Þráinn Þorvaldsson og hins vegar var gerð spurningakönnun á meðal sænskra 

neytenda með notkun tölvupósts. Því miður reyndist þátttaka í 

spurningakönnuninni ekki fullnægjandi, þannig að niðurstöður voru 

ómarktækar. 

Til þess að svara megi rannsóknarspurningunni er nauðsynlegt að huga fyrst að 

undirspurningunum tveimur.  

Niðurstaða rannsókna höfundar um samkeppnisyfirburði Saga Medica er sú að 

þeir séu helstir rannsóknarstarf fyrirtækisins og þá sérstaklega klínísk rannsókn 

á Saga Pro. Hraðari virkni og minna magn til inntöku Saga Pro eru líka 

samkeppnisyfirburðir sem hafa mikið vægi í markaðssetningu. Saga 

hvannarinnar og ímynd á bak við vöruna eru einnig veigamikil gildi fyrir 

viðskiptavini, þegar kemur að því að velja á milli Saga Pro og samkeppnisvara. 

Einnig kom í ljós að klínísk rannsókn hefur verið helsta hindrunin þegar kemur 

að markaðssetningu Saga Pro erlendis og er því helsti lykilþáttur til árangurs. 

Það verður því að teljast afar mikilvægt, komi hagstæðar niðurstöður úr 

klínísku rannsókninni á Saga Pro sem stendur yfir þegar ritgerðin er skrifuð. 

Framtíðaráætlanir Saga Medica um að fá einkaleyfi fyrir vörur sínar, lífræna 

vottun hráefnis eða vara og að vörur verði flokkaðar sem náttúrulyf, gefa í skyn 

jákvæða framtíðarmöguleika í markaðssetningu þar sem lykilþáttum til 

árangurs verður hugsanlega náð með þeim hætti. 
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Tillaga var lögð fram um næstu skref við undirbúning markaðssetningar. Hún 

felst í því að skýr tímasett kynningarmarkmið verði sett og að í kjölfarið verði 

gerð ítarleg kynningaráætlun sem tæki mið af skipulögðum aðgerðum, svo sem 

vali á miðlum, skilaboðum og tímasetningum. Nauðsynlegt er að 

fjárhagsáætlun og áætlun til eftirfylgni sé hluti af kynningaráætlun. Höfundur 

leggur til að söluráðarnir fjórir; vara, verð, vegsauki og vettvangur verði 

grundvöllur stefnumótunar Saga Medica í markaðssetningu með sérstakri 

áherslu á vegsauka, þar sem um er að ræða nýja vöru á nýjum markaði. Áhersla 

skilaboða til markhópsins verði lögð á sölueiginleika og samkeppnisyfirburði 

Saga Pro; klínísk rannsókn, hraðari virkni og minna magn til inntöku. Einnig 

að áhersla verði lögð á tilfinningalega sölueiginleika sem felast í 

ímyndarsköpun, þar sem saga hvannarinnar verði í hávegum höfð. 

Til að svara seinni undirspurningunni; Hversu fýsilegur er sænski markaðurinn 

með tilliti til markaðssetningar Saga Pro? var framkvæmd fyrrgreind 

spurningakönnun sem beint var að sænskum neytendum í Svíþjóð. Niðurstöður 

reyndust ómarktækar vegna of dræmrar þátttöku. Engu að síður gáfu 

niðurstöður markaðsrannsóknar á nær- og fjærumhverfi Saga Medica í Svíþjóð 

til kynna fýsileika sænska markaðarins. Helstu niðurstöður voru dregnar saman 

í ógnanir og tækifæri í SVÓT greiningu og var mat höfundar í kjölfarið að 

helsta tækifæri Saga Medica á markaði fælist í því að nýta niðurstöður klínísku 

rannsóknarinnar á Saga Pro í markaðssetningu sinni. Hagstæðar niðurstöður 

muni opna leiðir til dreifiaðila og vera mikilvægur þáttur í kynningu, ímynd og 

orðspori fyrirtækisins. Einnig eru tækifæri til staðar hvað varðar eftirspurn og 

útlit er fyrir vaxandi markhóp. Sænska hagstofan spáir mestri fólksfjölgun í 

þeim aldurshópi sem markhópur Saga Pro tilheyrir og staðreyndin er sú að um 

helmingur karlmanna hefur góðkynja stækkun blöðruhálskirtils og vex tíðnin 

með aldrinum. Aukin sala heilsuvara og aukinn kaupmáttur Svía gefa í skyn 

jákvæða möguleika í markaðssetningu í Svíþjóð auk þess sem gengi íslensku 

krónunnar gagnvart sænsku krónunni er hagstætt til útflutnings. Engu að síður 

verður að hafa í huga að Saga Medica stendur fjárhagslega veikum fótum í 

samanburði við stærri fyrirtæki sem fyrir eru á markaði eða gætu hugsanlega 

haslað sér völl með sambærilegar vörur og Saga Pro. Þá eru helstu 

samkeppnisvopn Saga Medica rannsóknarstarf og sérþekking starfsmanna. 
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Ógnunum umhverfisins getur fyrirtækið mætt með því að fylgjast vel með 

breytingum, kynna sér vel reglur um markaðssetningu í Svíþjóð og halda á lofti 

jákvæðri ímynd vara sinna og ekki síst niðurstöðum klínískrar rannsóknar á 

Saga Pro, reynist þær hagstæðar. 

Þegar allt kemur til alls benda líkur til þess að velgengni Saga Medica í 

markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð muni ráðast að miklu leyti af útkomu 

klínískrar rannsóknar á Saga Pro. Því er mikilvægt að fyrirtækið íhugi aðgerðir 

sínar ef svo færi að niðurstöður yrðu óhagstæðar.  

 

Út frá fyrrgreindum niðurstöðum undirspurninga og fræðilegri umfjöllun 

greiningum ritgerðarinnar verður að síðustu ritgerðarspurningunni svarað:  

Hvernig getur Saga Medica undirbúið markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð? 

Lagt er til að eftirfarandi rannsóknir verði gerðar:   

 Að Saga Medica rannsaki frekar neytendahegðun og fjölmiðlanotkun í 

Svíþjóð til þess meðal annars að fá upplýsingar um óskir og væntingar 

neytenda og hvernig best er að koma til þeirra skilaboðum. Í slíkri 

neytendakönnun væri einnig hægt að framkalla upplýsingar um viðhorf 

neytenda til óhefðbundinna lækninga og hollara lífernis. Þær 

upplýsingar gætu nýst vel til þess að gefa góða mynd af sænskum 

neytendum og markhópi Saga Pro eða Saga Medica og þar með greiða 

leiðina að neytendum með skilaboð. Fyrirtækið gæti keypt 

markaðskönnun hjá markaðsrannsóknarfyrirtæki í Svíþjóð eða 

framkvæmt slíka könnun sjálft. 

 Að kannað verði framleiðslu- og innflutningsmagn fæðubótarefna úr 

jurtum til þess að gefa í skyn eftirspurn og sölumöguleika. Jafnframt 

hvaða jurtategundir er um að ræða sem notaðar eru sem hráefni, þannig 

fengjust upplýsingar um helstu samkeppnisjurtir. Verðlagsþróun á 

hráefni verði einnig skoðuð í samhengi við framleiðslu-, sölu- eða 

innflutningsmagn til þess að meta eftirspurn. 

 Að framkvæmd verði verðkönnun á samkeppnis- og 

staðkvæmdarvörum í hillum búða og í netverslunum til þess að 

undirbúa verðákvarðanir Saga Medica.  
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 Að kanna dreifileiðir og þá dreifiaðila sem hentað gætu Saga Medica. 

Til þess að unnt sé að ná góðum samningum við dreifiaðila er 

mikilvægt að kynna sér vel hvaða möguleikar eru í boði. 

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem fyrir liggja að rannsóknum loknum leggur 

höfundur til að skipulega verði gengið til verks í markmiðasetningu og 

stefnumótun í kjölfarið til þess að árangursrík markaðssetning Saga Pro í 

Svíþjóð geti orðið að veruleika. Saga Medica þarf að mati höfundar að greina 

styrkleika og veikleika fyrirtækisins og ógnanir og tækifæri umhverfisins, líkt 

og gert hefur verið í ritgerðinni. Út frá þeim greiningum verði svo mótuð 

markmiðasetning og gæta skal að því að markmið séu raunhæf og tímasett. 

Höfundur leggur til að markmið séu fyrst og fremst kynningarleg, þar sem um 

nýja vöru á nýjum markaði er að ræða. Þá þarf að þekkja vel markhópinn, 

óskir, væntingar og leiðir til þess að ná til hans. Þannig er best tryggt að rétt 

skilaboð komist rétta leið til réttra aðila. Miðuð markaðssetning er mikilvægur 

liður í stefnumótuninni og gengur út á allt frá því að velja og skilgreina 

markhóp til þess að skapa mynd af tilboðum fyrirtækisins í meðvitund 

neytenda. Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla skapa þannig 

grundvöllinn fyrir aðgerðir við markaðssetningu Saga Medica á Saga Pro. 

Einnig telur höfundur mikilvægt að stefnumótun fyrirtækisins í 

markaðssetningu Saga Pro taki mið af söluráðunum fjórum og þá með sérstakri 

áherslu á vegsauka. 

Að síðustu telur höfundur mikilvægt fyrir Saga Medica að staldra við og íhuga 

hvað til bragðs skuli taka, reynist niðurstöður klínísku rannsóknarinnar 

óhagstæðar. Hvaða þýðingu hefði það fyrir möguleika fyrirtækisins varðandi 

markaðssetningu og til hvaða aðgerða þyrfti að grípa? Ljóst er að væntingar eru 

miklar og mikið er í húfi, þar sem rannsóknin er í raun einn öflugasti 

burðarliðurinn í markaðssetningu Saga Pro erlendis. Búi Saga Medica sig undir 

viðbrögð við neikvæðri útkomu er það betur í stakk búið fyrir framtíðaráform. 

Mikilvægt er að Saga Medica undirbúi markaðssetningu Saga Pro í Svíþjóð 

með því að skoða markaðsaðstæður vel og er það von höfundar að þessi ritgerð 

nýtist til þess.  
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Viðaukar  

Viðauki 1 -  Spurningarammi vegna viðtals við 

Þráinn Þorvaldsson 

Bakgrunnur: 

Hversvegna nafnið Saga Medica? 

Hver er framtíðarsýn Saga Medica fyrir næstu 5-7 ár? Hefur formleg framtíðarsýn 

verið mótuð innan fyrirtækisins og er hún kunnug öllum starfsmönnum? Tóku þeir 

þátt í mótun hennar? 

Hver eru markmið Saga Medica, langtíma, skammtíma? Söluleg, markaðsleg, 

fjárhagsleg? 

Hver er stefnan til að ná settum markmiðum? 

Samkeppnisumhverfið: 

Hvernig er samstarfi ykkar við hráefnisbirgja háttað? Telur þú samningsstöðu ykkar 

sterka eða veika gagnvart þeim? Hafið þið forskot á samkeppnisaðila þar? Í hverju 

felst það? 

Hvernig er samstarfi ykkar við kaupendur (smásala) háttað? Telur þú samningsstöðu 

ykkar sterka eða veika gagnvart þeim? Hafið þið forskot á samkeppnisaðila þar? Í 

hverju felst það? 

Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar Saga Medica að þínu mati, á sænska eða 

norðurlandamarkaði? 

Hverjir myndir þú segja að samkeppnislegir yfirburðir Saga Medica væru, ef 

einhverjir? Hvers vegna? 

Hefur Saga Medica einkaleyfi á vörum sínum? Ef ekki, stendur til að útvega slíkt? 

Stendur til að vörur Saga Medica verði lífrænt vottaðar? Hvers vegna, hvers vegna 

ekki? 

Er áformað að markaðssetja Saga Pro og/eða aðrar vörur Saga Medica sem náttúrulyf? 

Hversvegna, hversvegna ekki? 

Klíníska rannsóknin: 

Hversvegna var ákveðið að Saga Pro skyldi fara í klíníska rannsókn en ekki aðrar 

vörur Saga Medica? 
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Hvaða ávinning telur þú að klínísk rannsókn á áhrifum Saga Pro hafi fyrir Saga 

Medica, Ísland, náttúruvöruframleiðslu, fæðubótarefnaframleiðslu, markaðssetningu? 

Hvernig hyggst Saga Medica nýta sér niðurstöður rannsóknarinnar? Hvað gerist ef 

niðurstöður eru neikvæðar? 

Hver er staðan á klínísku rannsókninni, hvenær er von á niðurstöðum, hvernig hefur 

gengið? 

Saga Pro: 

Hvers vegna var ákveðið að framleiða og markaðssetja Saga Pro? Hver er sagan á bak 

við vöruna? Var það til þess að svara þörf á markaði eða réðist ákvörðunin frekar af 

niðurstöðum rannsókna og áhuga á að koma afurðinni á markað í kjölfarið? 

Hvers vegna er Saga Pro markaðssett fyrir karlmenn sem þjást af góðkynja stækkun 

blöðruhálskirtils? Varan gagnast fleiri þvagtengdum vandamálum beggja kynja? 

Hvar fæst Saga Pro annarsstaðar en á Íslandi og í Kanada og á netinu? 

Hvernig gengur salan á netinu? 

Innri starfsemi: 

Hvernig standa rannsóknir og vöruþróun í dag? Er áformað að koma fleiri vörum á 

markað úr hvönn og/eða öðrum jurtum? 

Getur þú lýst fyrir mér aðfangakeðju Saga Medica, frá hráefnisöflun til vöru í hillu 

verslunar? 

Getur þú lýst fyrir mér ferli markaðssetningar? Hver er ferillinn frá byrjunarpunkti til 

endaafurðar? Hvernig er markaðssetningin skipulögð, hver tekur ákvarðanir? 

Hvernig fylgist fyrirtækið með umhverfi sínu og markaði? Eru gerðar 

markaðsrannsóknir á skipulagðan hátt, eða upplýsinga leitað eftir tíma hvers og eins 

hverju sinni? 

Útflutningur: 

Hvað varð til þess að Saga Medica ákvað að fara inn á Kanadamarkað? 

Hver dreifir á Kanadamarkaði og hvernig er staða markaðssetningar þar? Hvaða vörur 

eru komnar á markað? Hvar verða þær seldar? 

Er eitthvað komið í gang á öðrum mörkuðum? 

Hafa ferðir á sýningar erlendis borið árangur markaðssetningu Saga Medica? Hvaða? 

Almannatengsl, hver eru þau og hver sér um þau? 

Þjónusta eftir sölu, er hún einhver? Stendur til að þróa það? 
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Könnun á Svíamarkaði: 

Eru einhverjar sérstakar spurningar sem þú myndir vilja að ég spyrði að í neytenda-

könnun á meðal Svía? 
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Viðauki 2 – Tölvupóstur til úrtaks í 

spurningakönnun á íslensku og sænsku 

Spurningakönnun frá háskólanema á Íslandi. 

Góðan dag, 

Ég heiti Regína Hjaltadóttir og er viðskiptafræðinemi við Háskólann á 

Akureyri, Íslandi. Ég er að skrifa B.Sc. ritgerðina mína sem fjallar um 

markaðssetningu fæðubótarefnisins Saga Pro í Svíþjóð.  

Saga Pro er náttúrulegt fæðubótarefni, framleitt á Íslandi af fyrirtækinu Saga 

Medica úr íslenskri jurt sem heitir hvönn. Markmið könnunarinnar er að fá 

upplýsingar um neytendahegðun og viðhorf Svía varðandi fæðubótarefni 

framleidd úr náttúrulegum hráefnum. Þær upplýsingar koma að notum í 

ritgerðinni til að meta fýsileika þess að markaðssetja Saga Pro í Svíþjóð. 

Ég væri mjög þakklát ef þú sæir þér fært um að eyða um 3 mínútum í að svara 

10 léttum spurningum.  

Þátttaka er algjörlega frjáls og allar upplýsingar nafnlausar og meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál. 

Það eina sem þú þarft að gera til að taka þátt er að smella á hlekkinn neðst í 

þessum tölvupósti og þá birtist spurningalistinn. Athugið að ýta á „afslut“ 

þegar þú hefur svarað. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið Saga Medica og vörur þess er hægt að sjá 

hér: www.sagamedica.com 

Innilegar þakkir fyrir þátttökuna.  

-Með góðri kveðju Regína Hjaltadóttir.  
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Enkät från en Isländsk högskolestudent 

Hej  

Mitt namn är Regína Hjaltadottir och jag studerar till ekonom vid Högskolan 

på Akureyri, på Island. Jag skriver en B uppsats  med utgångspunkt i 

marknadsföring av hälsokostprodukten Saga Pro i Sverige. 

Saga Pro är ett naturligt kosttillskott, framställt av en Isländsk ört som kallas 

Hvönn.  Syftet med undersökningen är att få en bild av Svenskars konsumtion 

samt syn på kosttillskott som produceras av naturliga råvaror. Den information 

som fås genom enkätsvaren kommer att bidra till att klargöra om det finns ett 

marknadsunderlag för Saga Pro i Sverige. 

Jag vore tacksam om du kan tänka dig att avsätta 3 minuter och svara på 10 

enkla frågor. 

Deltagande i undersökningen är frivilligt och alla enkätsvar är avidentifierade, 

vilket innebär att de inte går att knyta till en enskild deltagare.  

För att deltaga i undersökningen behöver du endast trycka på länken nedan. Du 

kommer då att komma till frågeformuläret. När alla frågorna är besvarade 

trycker du på „Done“ för att skicka enkäten. 

Ytterligare information om företaget Saga Medica och de produkter som de har 

till försäljning hittar du på företagets hemsida: 

www.sagamedica.com 

Tack för deltagandet 

-Med vänliga hälsningar, Regína Hjaltadóttir 
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Viðauki 3 – Spurningakönnun á íslensku 

1. Hefur þú á síðustu 12 mánuðum keypt eða notað fæðubótarefni ? 

Já_____         

Nei____        Hvers vegna ekki?__________ 

2. Ef þú kaupir eða notar fæðubótarefni, hvar kaupir þú þau? 

- í apóteki 

- á líkamsræktarstöð  

- í heilsuvörubúð 

- á netinu 

- í stórmarkaði 

- annarsstaðar, hvar?_________ 

3. Hver af eftirtöldum þáttum er mikilvægastur þegar þú ákveður hvaða 

fæðubótarefni þú kaupir? Veldu eins mörg atriði og þú vilt, 1 er mikilvægast, 2 

næst mikilvægast, o.s.frv. 

- útlit pakkninga  

- verð  

- að varan sé lögleg á markaði 

- að varan sé skaðlaus 

- að varan hafi þá virkni sem ég vonast til 

- uppruni vörunnar 

- ímynd vörunnar 

- að varan sé úr náttúrulegum hráefnum 

- að varan sé lífræn  

- að varan sé klínískt rannsökuð 

4. Þekkir þú til vandamálsins að þurfa oft að pissa á næturna, af eigin raun eða 

þekkir þú til einhvers sem á í þessum vanda? 

Já______  nei_____  

5. Myndir þú kaupa fæðubótarefni út jurtum sem gæti dregið úr 

næturþvaglátum, handa þér sjálfum eða mæla með því við aðra sem þú teldir 

hafa gagn af því? 

Já____   nei_____  
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6. Þekkir þú jurtina ætihvönn, (lat. angelica arhcangelica)? 

Já__________  

Nei_________ 

Hvernig?____________________ 

7. Veist þú hvað klínísk rannsókn er? 

Já_    nei_  

8.  Vinsamlegast merktu við þá staði sem þú hefur fengið upplýsingar um 

fæðubótarefni úr jurtum eða aðrar jurtavörur á síðustu sex mánuðum? 

- á netinu 

- hjá lækni eða öðrum starfsmönnum heilbrigðisstéttarinnar 

- hjá aðila sem stundar óhefðbundnar lækningar 

-  hjá vinum og kunningjum 

- í apóteki  

- í stórmarkaði 

- í tímaritum 

- í dagblöðum 

9. hvað ertu gamall/gömul?  

21-30  

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

10. Hvert er kyn þitt?  

Kona_     karlmaður_ 
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Viðauki 4 – Framvinda verkefnis 

Ágúst til september 2010: 

Höfundur og Þráinn Þorvaldsson gerðu samkomulag um samstarf og efni 

verkefnis. 

Höfundur hafði samband við Helga Gestsson og óskaði eftir að ritgerðarefni 

yrði samþykkt. Það var gert og höfundi úthlutað leiðbeinanda, Hafdísi B. 

Hjálmarsdóttur. 

September 2010: 

Lagður grunnur að uppbyggingu og lestur fræðibóka. 

Október 2010: 

Uppkast að inngangi, efnisyfirliti og aðferðarkafla unnið. Fræðileg umfjöllun á 

byrjunarreit. Höfundur og leiðbeinandi hittast á fjarnemadögum á Akureyri og 

eiga góðan fund um ritgerðarsmíðina. Höfundur byrjar að leita að upplýsingum 

í greiningar og byrjar að skrifa fyrsta og annan kafla. Spurningalisti fyrir viðtal 

undirbúinn. Hugmynd um spurningakönnun í Svíþjóð fæðist. 

Nóvember 2010: 

Viðtal tekið við Þráinn  og unnið úr niðurstöðum. Áfram unnið í kaflanum um 

rannsóknaraðferðir og spurningalisti undirbúinn fyrir spurningakönnun. 

Höfundur fyllir inn í kafla hér og þar úr fræðum og öfluðum upplýsingum.  

Desember 2010: 

Spurningakönnun send út eftir lengri undirbúningstíma en reiknað var með. 

Unnið úr niðurstöðum og áfram unnið í allri ritgerðinni. 

Janúar 2011: 

Lokaspretturinn hafinn. Allt fínpússað, klárað og skilað!  
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