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Samantekt 
Sagaguide umbreytir snjallsímanum þínum í persónulega ferðaleiðsögn. Þú uppgötvar umhverfið og 

upplifir sögur fortíðarinnar með sjálfvirkri ferðaleiðsögn. GPS-staðsetning hrindir ferðaleiðsögninni 

sjálfkrafa af stað þegar komið er á áhugaverða staði og náttúruperlur á sögusviði landsins. Með 

Sagaguide getur þú uppgötvað best geymdu leyndarmál Íslandssögunnar og upplifunin verður öll 

skemmtilegri. Sem ferðamaður getur þú kannað landið á eigin vegum, eigin hraða og hlustað á sögur 

staða sem vekja mestan áhuga þinn. Skemmtilega hönnuð kort af landinu fylgja með og vísa þér til 

vegar. Hægt er að njóta leiðsagnar án þess að færa sig um set með því að skoða myndir, hlusta á 

upplestur og kanna viðeigandi kort, hvort tveggja í gegnum síma eða tölvu. Þessi aðferð býður upp á 

góða landkynningu og kveikir draum um að skoða landið. 

Hugbúnaðinum er halað niður í síma og tölvu gegnum heimasíðu Sagaguide. Grunnleiðsögn er frí og  

inniheldur upplýsingar varðandi helstu kennileiti við hringveg landsins. Á vefsíðu Sagaguide getur 

notandinn skráð og deilt ferðasögunni. Teymi Sagaguide samanstendur af tveimur stjórnendum, 

tveimur forriturum, grafískum hönnuði, sögumanni og ljósmyndara. Leitað verður eftir samstarfi við 

fyrirtæki og stofnanir í ferðaþjónustu og staðbundna stjórnsýslu. 

Framkvæmd var ítarleg markaðsgreining á snjallsímamarkaði og ferðaþjónustu, þá sér í lagi 

sögutengda ferðaþjónustu. Skoðaðar voru stærðir helstu markaða og framkvæmd spurningakönnun á 

Internetinu til þess að kanna viðhorf fólks á ferðaleiðsögn í gegnum snjallsíma. Niðurstöður könnunar 

voru á þá leið að tæplega 70% fólks hafði áhug á að prófa sjálfvirka ferðaleiðsögn á ferðalagi um 

landið og töldu að leiðsögn um náttúruperlur, Íslendingaslóðir og víkingaslóðir myndu vekja áhuga hjá 

þeim.  

Sagaguide þarfnast stofnfjármagns, en stofnendur leggja til 500.000 kr. við stofnun fyrirtækisins. 

Heildarfjárþörf félagsins er 45 milljónir sem sóttar verða til nýrra fjárfesta. Mun það fjármagna 

rekstrarkostnað eins og launa- og markaðskostnað. Innri vextir eru, miðað við fjárhagsáætlun, 45%. 

Miðað við 5 ára framtíðaráætlun fyrirtækisins og 3% framtíðarvöxt eftir það, er virði félagsins 

samkvæmt frjálsri sjóðstreymisaðferð metið á 86 milljónir. Hlutur nýs fjárfestis yrði 41% í fyrirtækinu 

miðað við 45 milljóna króna framlag.  
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Executive summary 
Sagaguide transforms your smartphone into a personal tour guide. You can discover the world around 

you and experience the saga’s of the past with GPS-guided audio tours. Sagaguide will lead you 

through historic sites and other points of interest and let you experience Icelandic cultural heritage. 

With Sagaguide you can hear the fascinating saga’s that define each site and discover the best kept 

secrets of Icelandic history. As a tourist you can explore the country on your own, in your own time 

and listen to entertaining stories around you of your interest. Well designed custom made tour map of 

Iceland will guide you the way. It is also possible to listen and experience the stories from your own 

home by interacting with the tour map and browsing through stunning visual images while listening to 

the entertaining saga’s. This could inspire people dream’s to come and visit the country and serve as a 

great opportunity to promote Iceland. 

The tours can be downloaded from the web site of Sagaguide. The application is free and It comes with 

one free tour guide with points of interest around the main road of Iceland. The customer can sign up 

for a profile on the Sagaguide web site. It allows him to share his travel stories with others and 

preserving them all in one place. The team of Sagaguide combines the talents of designers, developers, 

storytellers, photographers and producers. Sagaguide will emphasize on co-oporation with company 

and organizations within the tourism sector. 

The author of this report conducted a detailed marketing research on the smartphone market and the 

tourism sector, especially the history- and saga-related tourism in Iceland. A survey was presented on 

the Internet which was to get the opinion of people and recognize the need for GPS-guided audio tours. 

The result was that around 70% of respondents found interest in trying a GPS-guided tours while 

traveling around the country. They also said that audio tours around historic sites would be interesting. 

The capital requirement needed from investors is 45 million ISK in returns for 41% of the company 

shares. The founders of Sagaguide will put in a total of 500.000 thousand ISK. Those funds will satisfy 

the start up cost of the company as well as to compensate for negative cash flow for the first two year. 

The nternal rate of returne is 45% of the investment. Compare to the future projections and the future 

growth of 3% the company is valued at 86 million ISK according to the Free Cash Flow (FCF) method. 
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Formáli  
Viðskiptaáætlun þessi er lokaverkefni höfundar í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Námið er 

grunnnám í almennri viðskiptafræði og er heildarfjöldi eininga 180 ECTS til B.Sc.-gráðu. Þar af er 

vægi verkefnisins 12 ECTS-einingar.  

Skýrsluhöfundur hóf nám í viðskiptadeild haustið 2008. Viðfangsefni þessarar skýrslu er 

viðskiptaáætlun fyrir nýsköpunarhugmynd á sviði fjarskiptatækni og ferðaþjónustu. Vinna við 

skýrsluna fór fram á tímabilinu október til desember 2010. 

Skýrsluhöfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Einari Svanssyni, sérstaklega fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar, Agnari Jóni Ágústssyni fyrir tímann sem hann tók sér í yfirlestur og ráðgjöf og þeim 

viðmælendum sem vitnað er í og veittu heimildir. Einnig fá Anna M. Þ. Ólafsdóttir og Kristbjörg Erla 

Hreinsdóttir góðar þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar.  

Manninum mínum Aðalsteini Bjarnasyni og dætrum þakka ég sérstaklega fyrir endalausa þolinmæði, 

hvatningu og hjálpsemi á álagstímum. Að lokum vil ég þakka Rebekku Rán Samper fyrir þá hvatningu 

sem hún veitti skýrsluhöfundi til að hefja námið. 

 

Undirrituð staðfestir og vottar með undirskrift sinni að hafa unnið verkefnið sjálfstætt og það sé 

afrakstur eigin rannsókna. Verkefnið er að öllu leyti eigið verk og skilmerkilega vísað til heimilda þar 

sem vitnað er í verk annarra. Í því efni hefur reglum skólans verið fylgt eftir bestu getu. 

 

 

Bifröst, 14. desember 2010 

 

___________________________  

Margrét Rós Einarsdóttir  
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1. Inngangur 
Að ferðast um Ísland og íslenska náttúru er stórbrotið, en margir finna átakanlega fyrir því að þekkja 

ekki helstu kennileiti. Ferðalög um landið geta verið erfið vegna veðurs og lélegra vega en oftar en ekki 

gerir það upplifunina spennandi og ævintýralega. Landið býr yfir ógrynni af sögum forfeðra okkar, 

minningum af atburðum liðinna tíma og þjóðsögum. Sögulegir staðir landsins eru uppfullir af 

óáþreifanlegum minningum. Menningararfur Íslendinga liggur að mestu leyti í bókum og rituðu máli 

og er hvorki mjög sýnilegur né áþreifanlegur. Ferðamenn geta heimsótt sögufræga staði án þess að sjá 

nokkuð, en með lifandi og skemmtilegri leiðsögn er á einfaldan hátt hægt að upplifa sögu og menningu 

landsins, lífga sögu staðanna og þjóðarinnar við og gera þær sýnilegar (Tómas Ingi Olrich, 2001).  

Menntatengd ferðaþjónusta er í sókn víða um heim og mun fara vaxandi á Íslandi á næstu árum 

(Háskólasetur Vestfjarða, á.d). Sögur eru oft miðpunktur í ferðaleiðsögnum og ferðamenn sækjast í 

auknum mæli eftir því að borga fyrir sögur og upplifun í kringum vörukaupin (ferðalagið) frekar en 

aðeins vöruna sjálfa. Samkvæmt nýjustu straumum í upplifunar- og afþreyingargeiranum er lögð 

áhersla á að byggja upp starfsemi eða ákveðna þætti hennar í kringum sögur svo sem ferðaleiðsögn, 

ferðamannastaði, viðburði eða áfangastaði (Mossberg, 2008, bls. 195-196).  

1.1 Markmið viðskiptaáætlunar 
Skýrsla þessi er viðskiptaáætlun sem felur í sér kynningu og upplýsingar um hugmynd sem kviknaði 

síðastliðið sumar (2010). Viðskiptahugmyndin spratt upp úr verkefnavinnu í sumarlotu við Háskólann á 

Bifröst. Ákveðið var að gera viðskiptaáætlun til þess að meta hvort hugmyndin yrði líkleg til árangurs. 

Gerð var markaðsrannsókn til þess að meta viðskiptahugmyndina og möguleika hennar. Út frá því voru 

gerðar áætlanir um sölu og markaðssetningu, framleiðslu á vörum og fjármögnun fyrirtækisins til þess 

að vita hvert skyldi halda. Megináhersla viðskiptaáætlunarinnar er á að meta markaðsaðstæður og 

fýsileika hugmyndarinnar og móta svo stefnu, áætlanir og markmið hennar sem svo verða kynntar fyrir 

væntanlegum fjárfestum. Helstu annmarkar skýrslunnar eru að ekki fundust nákvæmar tölur um 

snjallsímaeign á Íslandi og því erfitt að gera nákvæma áætlun um fjölda Íslendinga sem gætu nýtt sér 

þjónustu Sagaguide. Hins vegar bendir allt til þess að þróunin á næstu tveimur árum verði sú að stór 

hluti íslenskra farsímaeigenda verði kominn með snjallsíma.  
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1.2 Aðferðafræði 
Aðferðafræðin sem notuð var við vinnslu skýrslunnar frá því að rannsóknarefnið var skilgreint og þar 

til niðurstöður voru settar fram, er í meginatriðum byggð á fimm þrepa líkani Kotler og Keller (2009) 

Mynd 1: Rannsóknarferlið. Heimild: Kotler og Keller, 2009. 

 

Í upphafi var rannsóknarefnið afmarkað og skilgreint. Því næst mat skýrsluhöfundur þær upplýsingar 

sem lágu fyrir og í kjölfarið var hafin öflun frekari gagna sem tengdust efni skýrslunnar. Stuðst var við 

bráðabirgðaskýrslu um verkefnið sem skýrsluhöfundur vann og í voru meginmarkmið og tilgangur 

viðskiptahugmyndarinnar. Upplýsingum var safnað úr rituðum heimildum, munnlegum heimildum með 

viðtölum við aðila í starfsgreininni og af veraldarvefnum, en vegna eðlis viðfangsefnisins var mikið 

stuðst við það síðastnefnda í upplýsingaöflun.  

Gagna var aflað í frumheimildum og afleiddum heimildum. Skýrsluhöfundur gerði rannsókn í formi 

megindlegrar og eigindlegrar spurningakönnunar sem lögð var fyrir á veraldarvefnum. Einnig leitaði 

skýrsluhöfundur eftir upplýsingum hjá sérfræðingum og öðrum aðilum með þekkingu á viðfangsefni 

skýrslunnar. Frumheimildir og afleiddar heimildir voru notaðar við úrvinnslu gagna og hefðbundnum 

aðferðum fjármálafræðinnar fylgt í útreikningum og áætlunargerð skýrslunnar. Við úrvinnslu á 

fræðilegum köflum var stuðst við afleiddar heimildir. Til afleiddra heimilda teljast gögn sem aðrir 

rannsakendur hafa safnað og skráð (Sekaran, 2003). Afleiddar heimildir voru fengnar úr fræðibókum, 

greinum úr fagtímaritum, skýrslum sem tengjast viðfangsefni viðskiptaáætlunarinnar og einnig af 

veraldarvefnum. Gerð viðskiptaáætlunar tengir saman alla þætti viðskiptafræðinnar og lagði 

skýrsluhöfundur mikið upp úr viðurkenndum aðferðum við vinnslu skýrslunnar. 

Til frumheimilda teljast heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og hafa ekki komið fram áður 

(Sekaran, 2003). Þeirra var aflað með samtölum við sérfræðinga innan starfsgreinar 

viðskiptahugmyndarinnar og spurningakönnun sem sett var upp í Questionpro og lögð fyrir á 

veraldarvefnum. Tilgangurinn var að kanna viðhorf fólks til sjálfvirkrar ferðaleiðsagnar og mögulegan 

markað fyrir þjónustuna sem felst í viðskiptahugmyndinni. Könnunin fór fram á netinu dagana 6. Til 

Skilgreining á 
rannsóknar- 

verkefni 

Rannsóknar-
leiðir valdar  Heimilda aflað  Upplýsingar 

greindar 
Niðurstöður 
settar fram 
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20. nóvember og svöruðu 170 þátttakendur spurningum um notkun snjallsíma og ferðaleiðsagna í 

gegnum síma. 

1.3 Uppbygging skýrslu 
Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að fyrst er fjallað um viðskiptahugmyndina, í kafla tvö. 

Farið er yfir fyrirtækið, stefnu þess og markmið, auk þess sem áhættuþáttum og vaxtarmöguleikum er 

lýst. Næst er farið nánar yfir vöru og þjónustu í kafla þrjú, eiginleikum vöru og vöruflokkum er lýst 

ítarlega og fjallað um virði fyrir neytandann. Næst er markaðurinn og markhópur greindur, ásamt 

samkeppnisumhverfi. Þá er gerð svótgreining, niðurstöður dregnar saman og samkeppnishæfi 

hugmyndarinnar lýst ásamt samkeppnisforskoti. Í fimmta kafla er farið yfir áætlun og stefnu í markaðs- 

og sölumálum. Í sjötta kafla er aðgerða- og framkvæmdaáætlun nánar lýst ásamt uppbyggingu 

fyrirtækisins og verkáætlun sett fram. Sjöundi kaflinn er síðasti kaflinn þar sem fjárhagur er 

sundurliðaður og áætlun sett fram, einnig er gerð næmisgreining og útgönguáætlun sett fram.  
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2. Fyrirtækið 
Í þessum kafla verður fjallað nánar um hlutverk, stefnu og markmið fyrirtækisins. Farið verður yfir 

sögu viðskiptahugmyndarinnar og hún skilgreind. Einnig verður farið yfir inngönguleiðir, framtíðarsýn, 

vaxtarmöguleika fyrirtækisins og áhættuþætti.  

2.1 Viðskiptahugmyndin 
Sagaguide er viðskiptahugmynd sprottin upp úr samstarfsverkefni þriggja kvenna við Háskólann á 

Bifröst sumarið 2010. Fyrirtækið er sprotafyrirtæki á sviði nýsköpunar og mun fyrst og fremst nýtast til 

fræðslu og í ferðaþjónustu. Aðalstarfsemi fyrirtækisins mun verða þróun á hugbúnaði fyrir ferðamenn 

ásamt sölu á þjónustu sem tengist honum. Hugmyndin snýr að hönnun forrits fyrir snjallsíma (e. 

smartphone) sem veitir sjálfvirka ferðaleiðsögn um landið þar sem náttúra, saga og menning landsins er 

í aðalhlutverki og býður forritið einnig upp á leiki sem tengjast viðfangsefninu. 

Íslendingar hafa löngum verið þekktir fyrir frásagnarlist sína og þá ríku sagnahefð sem býr með 

þjóðinni. Fáar þjóðir eiga jafnstórt safn af þjóðsögum og Íslendingar. Sögusvið sagnanna eru hvarvetna 

um landið án þess þó að vera sýnileg eða áþreifanleg. Hugmyndin er að vekja til lífsins sérstæða 

menningu Íslands og upphefja eftir nýjum leiðum forna sögu lands og þjóðar til fræðslu og skemmtunar 

fyrir þá sem ferðast um landið. 

Með því að vekja athygli á sögum og þjóðsagnaverum í tengslum við svæði, staði og helstu kennileiti 

Íslands er hægt að gera menningararf þjóðarinnar bæði að arðvænlegri auðlind fyrir ferðaþjónustu til 

framtíðar og uppsprettu ánægju fyrir alla sem vilja vita hvað landið hefur að geyma, hver sagan er á 

bak við hvern stað eða hvar uppáhaldsstaði heimamanna á hverjum stað er að finna. 

Sagaguide mun bjóða upp á sjálfvirka ferðaleiðsögn, vegvísi og leiki í formi margmiðlunar, í máli, 

myndum og með hljóði. Leiðsagnirnar munu tengja saman sögu, menningu og frásagnarhefð landsins. 

Markmiðið er að veita íslenskum og erlendum ferðamönnum á öllum aldri skemmtilega, fræðandi og 

ævintýralega afþreyingu á ferðalögum um landið. 

2.2 Sagaguide 
Ísland er að mörgu leyti merkilegt land í sögulegu og landfræðilegu samhengi og býr yfir arfleifð sem 

flestir ættu að fá að njóta. Menningararfleifð landsins er að miklu leyti fólgin í bókmenntum og 

skráðum upplýsingum. Óvíst er að sá sem ferðast um landið á eigin vegum án söguþekkingar eða 

fylgdar leiðsögumanns fái nægilega vitneskju um stórmerkilega sögu landsins (Tómas Ingi Olrich, 

2001).  
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Sagaguide hannar forrit sem mun gera þeim sem ferðast á eigin vegum kleift að uppgötva og upplifa 

menningu og náttúru landsins í gegnum sinn eigin persónulega leiðsögumann, með hjálp farsíma. 

Notendur geta halað forritinu niður í farsímann og með hjálp þess, notið fræðslu um sögufræga staði, 

heyrt þjóðsögur eða fræðst eftir eigin áhuga í gegnum möguleika forritsins um leið og þeir njóta 

fegurðarinnar allt í kring. Einnig verður boðið upp á ratleiki og fjársjóðsleit tengt sögum og 

sögusviðum landsins. 

Hægt verður með einföldu móti að sjá hvar merkustu sögustaði er að finna, fá upplýsingar um þá og 

njóta upplesturs á meðan á ferðinni stendur eða heima við. Notandinn getur nálgast söguna í heild sinni, 

séð myndskeið eða fengið að heyra um aðra staði í nágrenninu. Einnig býður forritið upp á að varðveita 

ferðasöguna í máli og myndum á eigin vefslóð innan heimasíðu Sagaguide. Með því að skrá sig sem 

notanda er hægt að miðla ferðasögu sinni í rauntíma með texta, myndum og myndböndum fyrir vini 

eða fjölskyldu til að fylgjast með og hafa gaman af. Einnig getur notandi geymt sögur sínar og efni á 

vefnum án þess að greiða sérstaklega fyrir það. 

Upplifunin virkar sem gluggi inn í annan heim, heim ævintýra og fræðslu sem settur er upp í 

skemmtilegu og gagnvirku umhverfi með skreyttum veruleika (e. augmented reality). Viðmótið verður 

aðgengilegt og notendavænt. Hugbúnaðurinn styður við Android, Java/Symbian og iPhone-stýrikerfið 

auk snertitæknina. Með samtvinnun við Google Maps og GPS-staðsetningartæknina, mun 

hugbúnaðurinn gefa kost á að sækja ýmis gögn með ferðaleiðsögnunum til fræðslu eða skemmtunar, 

allt eftir því hvað notandinn kýs hverju sinni. 

Gæði og skemmtanagildi mun verða haft að leiðarljósi. Lausnin eykur afþreyingargildi ferðalaga fyrir 

alla aldurshópa. Hægt er að skipuleggja ferðalag í símanum eða tölvunni áður en lagt er af stað og   

kortleggja ferðalagið í máli og myndum til þess að varðveita um ókomna tíð. 

2.3 Stefna 
Sagaguide stefnir að því að verða leiðandi í þróun sjálfvirkrar ferðaleiðsagnar og sögutengdra ratleikja í 

farsíma ásamt því að verða sjálfsbært og fjárhagslega heilbrigt. Sagaguide verður gagnvirkur og 

notendavænn hugbúnaður sem býður upp á ferðaleiðsögn í snjallsíma til afþreyingar og fræðslu á 

ferðalögum um Ísland. Sagaguide mun leggja áherslu á að fræðslu- og skemmtanagildi sé í hávegum 

haft í ferðaleiðsögnum og leikjum fyrirtækisins. Stöðug þróun og nýsköpun mun eiga sér stað til að 

tryggja að gæði hugbúnaðarins og innihald verði ávallt það besta sem völ er á. Fyrirtækið mun leggja 

áherslu á að standast skuldbindingar sínar gagnvart öllum hagsmunaaðilum sem eru eigendur, 

starfsfólk, birgjar og dreifingaraðilar, að þörfum þeirra sé mætt og allir séu ánægðir. Sagaguide mun 
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leggja mikla áherslu á að skapa starfsmönnum sínum gott, jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi ásamt 

því að stuðla að aukinni fræðslu og þjálfun starfsmanna. Það mun skila sér í betri vöru og þjónustu sem 

leiðir til vaxtar og aukins hagnaðar Sagaguide. 

 

 

Helstu markmið Sagaguide: 
• Bjóða upp á gagnvirka og notendavæna sjálfvirka ferðaleiðsögn í snjallsíma. 

• Bjóða upp á sögutengda ratleiki í snjallsíma. 

• Veita íslenskum og erlendum ferðamönnum skemmtilega, fræðandi og ævintýralega afþreyingu á ferðum sínum 

um landið. 

• Sýna Ísland í nýju ljósi. 

2.3.1 Langtímamarkmið 
Sagaguide mun leggja áherslu á að ráða til sín lykilstarfsfólk sem býr yfir miklum eldmóði, frumkvæði, 

reynslu og þekkingu á þeim sviðum sem fyrirtækið kemur til með að starfa á. Unnið verður eftir ferlum 

þar sem samvinna verður lykillinn. Þverfaglegir vinnuhópar munu hafa það hlutverk að stjórna 

grundvallarferlum fyrirtækisins. Áhersla verður lögð á að vera vakandi fyrir nýjungum og fylgja þróun 

á sviði tækni, fjarskipta og ferðaþjónustu ásamt því að aðlagast síbreytilegu markaðsumhverfi. Þróunin 

sýnir að framtíðin liggur í farsímatækninni (Brandon, 2010) og lögð verður áhersla á að fylgja þeirri 

þróun.  

• Viðhalda og miðla sögu og menningararfleifð Íslands.  

• Auka skemmtanagildi og ánægju af ferðalögum á Íslandi. 

• Taka þátt í að byggja upp menningartengda ferðaþjónustu. 

• Auka áhuga almennings á landi og þjóð og fræðslu hana. 

• Stuðla að ánægju starfsmanna, ánægðir starfsmenn leiða til ánægðra viðskiptamanna.  

• Vinna að stöðugum umbótum og nýsköpun.  

• Leita stöðugt leiða til að bæta vöru og þjónustu Sagaguide.  

• Vera leiðandi í nýrri og dýpri upplifun á ferðalögum.  

Mynd 2 – Virðiskeðja þjónustu. Heimild: Heskett, Jones, Loveman, Sasser Jr., og Schlesinger, 1994.	  
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• Stuðla að góðu samstarfi við aðila innan ferðaþjónustunnar.  

• Eiga samstarf við fræðslu- og menntastofnanir. 

• Vörumerkið skapi sér sess, sé ofarlega í vitund fólks á ferðalögum um landið. 

• Standa fyrir útrás til Norðurlanda.  

2.3.2 Inngönguleið fyrirtækisins 
Leitað verður eftir samstarfi við aðila innan ferðaþjónustunnar og bæjar- og sveitarfélög til að byrja 

með. Sérstök áhersla verður á samvinnu við samtök um sögutengda ferðaþjónustu og þróun 

ferðaleiðsagnar í samstarfi við aðila innan samtakanna. Þjónustu Sagaguide verður komið á framfæri á 

helstu stöðum sem þjóna áningarstöðum innanlands. Einnig verður lausnin kynnt fyrir skólum og 

menntastofnunum þar sem hún getur nýst við kennslu og ýmis skólaverkefni.  

Aðstandendur fyrirtækisins munu: 
• koma fyrirtækinu á framfæri í fræðslu- og ferðaþjónustu. 

• hefja samstarf við stofnanir, samtök og fyrirtæki í ferðaþjónustu.  

• hefja samstarf við bæjar- og sveitarfélög auk skóla og annarra menntastofnana. Sækja á alla staði sem þjóna 

innlendum sem erlendum ferðalöngum.  

• leggja áherslu á að ná til  barnafjölskyldna og fólks sem ferðast á eigin vegum. 

• gefa reglulega út nýjar leiðsagnir og leiki. 

2.3.3 Framtíðarsýn 
Framtíðarsýn Sagaguide er að sjálfvirk ferðaleiðsögn og sögutengdir ratleikir verði hluti af ferðalögum 

fólks um helstu sögustaði Íslands og auki upplifun, fræðslu- og skemmtanagildi ferða. Sýnin er einnig 

sú að fyrirtækið kortleggi helstu sögur landsins og skapi sér sess meðal íslenskra og erlendra 

ferðamanna. Fyrirtækið mun ávallt leita nýrra leiða í margmiðlunarafþreyingu og -fræðslu á 

ferðalögum og stefnir að því að vera í fararbroddi á því sviði. 

2.3.4 Vaxtarmöguleikar 
Sögu- og menningartengd ferðaþjónusta fer ört vaxandi ásamt því að fjöldi safna hefur risið hér á landi 

undanfarinn áratug (Háskólasetur Vestfjarða, á.d; Hagstofa Íslands, 2008). Samfara hraðri þróun í 

margmiðlun og farsímatækni býður þetta upp á mikla vaxtarmöguleika sjálfvirkrar ferðaleiðsagnar. 

Sagaguide hefur möguleika á að þróa ferðaleiðsögn fyrir fyrrnefnda aðila eða í samstarfi við þá.  

Einnig liggja vaxtarmöguleikar í fræðslu- og menntastofnunum þar sem lausnin gæti nýst í kennslu á 

mörgum sviðum. Hægt væri að nýta ferðaleiðsögn í samfélagsfræðitímum eins og sögu, landfræði og 

náttúrufræði. Tæknin eykur upplifun nemandans af viðfangsefninu og sýnir honum námsefnið í nýju 

ljósi (Visual Travel Tours, 2010). Nemendur í dag verða sífellt tæknivæddari og eru opnir fyrir 
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nýjungum. Því má gera ráð fyrir að ekki líði á löngu þar til að tæki eins og snjallsímar ratar inn í 

kennslustofurnar (McCrea, 2009). Kjörið er að nota ferðaleiðsögn í vettvangsferðum á söfn og úti í 

náttúrunni. Með því móti verður námsefnið meira spennandi. Sögukennslan fær á sig nýja mynd, sagan 

lifnar við og eykur upplifun, fræðslu- og skemmtanagildi námsefnisins. 

Miklir vaxtarmöguleikar felast í tækni með skreyttum veruleika fyrir fyrirtæki eins og Sagaguide meðal 

annars með gerð tölvuleikja og ratleikja. Nýlegar rannsóknir benda til þess að skreyttur veruleiki sé 

framtíðin í staðsetningarmiðaðri þjónustu og leikjum fyrir snjallsíma (Montgomery, 2009). 

Vaxtarmöguleikarnir eru miklir þó að þjónusta og leikir í formi skreytts veruleika skili ekki miklum 

tekjum núna. Áætlanir gefa ástæðu til að ætla að tekjur í framtíðinni muni aukast mikið. Talið er að slík 

þjónusta muni skila 714 milljóna Bandaríkjadali í tekjum árið 2014 (Walsh, 2009). Hægt væri að þróa 

ýmsa tölvuleiki með skreyttum veruleika í tengslum við ferðaleiðsögn Sagaguide. 

Fjársjóðsleit með snjallsíma er annar möguleiki sem Sagaguide gæti nýtt og verður sífellt vinsælli 

meðal fólks. Leikurinn er byggður upp á svipaðan hátt og ratleikirnir, því verður tiltölulega auðvelt að 

bæta honum við. 

Vaxtarmöguleikar: 
• Hönnun og framleiðsla á ferðaleiðsögn fyrir söfn og sögutengda ferðaþjónustu. 

• Hönnun og framleiðsla á ferðaleiðsögn fyrir fræðslu- og menntastofnanir. 

• Leiðsögumenn geta hannað sína eigin ferðaleiðsögn í samstarfi við Sagaguide.  

• Einnig má selja ferðaleiðsögn í samstarfi við bílaleigur og samgöngufyrirtæki t.d. í rútur. 

• Tölvuleikir tengdir ferðaleiðsögn.  

• Fjársjóðsleit tengd ferðaleiðsögn. 

-‐  

Sagaguide er ævintýragjarnt fyrirtæki og mun ávallt vera opið fyrir nýjungum í sjálfvirkri ferðaleiðsögn 

og leikjum í snjallsíma. Tæknin og upplýsingarnar eru til staðar fyrir hönnun og framleiðslu á 

afþreyingu sem mætir þörfum nútíma ferðamanns.  

2.4 Áhættuþættir 
Sagaguide er áhættufjárfesting sem þarfnast fjármagns við stofnun. Því er nauðsynlegt að fá fjárfesta 

með í lið strax í upphafi. Sagaguide er fjárfesting sem getur skilað miklum hagnaði innan fárra ára ef 

vel tekst til. Þar skiptir tíminn miklu máli, því fyrr sem Sagaguide kemst á fót því betri eru 

möguleikarnir á arðvænlegum vexti fyrirtækisins. 
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Mikil gróska er í rekstri sprotafyrirtækja um þessar mundir og líklega einhverjir með svipaða hugmynd 

á teikniborðinu. Vel þarf að verja allan gagnagrunn fyrir hvers kyns tölvuþrjótum sem gætu brotið sér 

leið inn í hugbúnaðinn og stolið honum til dreifingar eða skaðað fyrirtækið. Auk þess gætu forritarar, 

grafískir hönnuðir og aðrir starfsmenn brugðist. Auðvelt er að spegla svona rekstur ef þekking og 

fjármagn er til staðar. Því skiptir máli að byggja upp öflugt vörumerki og sterka ímynd fyrirtækisins til 

þess að gera öðrum fyrirtækjum erfiðara að komast inn á markaðinn.  

Það þarf að huga vel að stefnu varðandi greiðsluskilmála. Sagaguide mun leggja áherslu á sölu beint til 

notenda og verður öll ferðaleiðsögn og leikir aðeins seldir gegn rafrænni staðgreiðslu. Hins vegar 

verður önnur stefna varðandi greiðsluskilmála gagnvart fyrirtækjum og stofnunum. Gert verður ráð 

fyrir reikningsviðskiptum með 15 – 30 daga greiðslufresti. Mikilvægt er að lágmarka alla bið eftir 

endurgreiðslum. En standi fyrirtæki ekki í skilum á réttum tíma gæti það komið illa við reksturinn og  

haft veruleg áhrif á sjóðstreymi fyrirtækisins.  

Að lokum eru gengissveiflur þáttur sem ekki má gleyma, sérstaklega í ljósi efnahagskreppunnar. 

Áætlað er að stór hluti viðskiptavina Sagaguide verði útlendingar sem borgi með erlendu kreditkorti. 

Því þarf að taka tillit til gjaldeyrissveiflna í verðlagningu fyrirtækisins. 
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3. Varan og þjónustan 
Vara og þjónusta Sagaguide verður nánar skilgreind í þessum kafla. Farið verður ítarlega yfir eiginleika 

vörunnar, vöruflokkum lýst og þjónustan skilgreind. 

3.1 Lausnin 
Lausnin er sjálfvirk ferðaleiðsögn í farsíma og virkar sem gagnvirkur vegvísir um landið með GPS-

virkni. Hugbúnaðurinn miðar út notandann með hjálp gervihnatta og veit því alltaf hvar notandinn er 

staddur. GPS-tækni símans kemur af stað frásögnum á réttum tíma og á viðeigandi stöðum. Forritið er 

án endurgjalds og er sótt yfir netið af heimasíðu Sagaguide, beint í farsíma notandans. Allt efni 

Sagaguide er í hugbúnaðinum sjálfum og því þarf ekki nettengingu nema þegar forritið er sótt eða 

uppfært.  

Ferðamenn geta ferðast um og kannað landið á eigin vegum á meðan þeir hlusta á upplestur á sögum úr 

umhverfinu. Ferðamenn fá upplýsingar um staði í næsta nágrenni, hvaða sögu þeir hafa að geyma auk 

jarðfræðilegra upplýsinga. Notendur geta valið um mismunandi leiðsögn á mismunandi tungumálum. 

Hægt verður að stjórna því hvenær leiðsögn byrjar og hvenær gert er hlé, hvaða GPS-hnit á að sækja og 

hversu ítarlegar upplýsingar neytandinn vill fá um hvern stað. Að auki býður forritið upp á að 

ferðalagið sé skipulagt áður en haldið er á vit ævintýranna og það svo skrásett  og varðveitt í rauntíma.   

Með því að skrá sig á heimasíðu Sagaguide eignast viðskiptavinurinn eigið vefsvæði. Þar getur hann 

skipulagt ferðalagið fyrirfram með því að merkja við áhugaverða staði, skoðað myndir sem teknar hafa 

verið af þeim, fengið upplýsingar um kennileiti og hlustað á sögurnar sem tilheyra þessum tilteknu 

stöðum. Á vefsvæði sínu getur notandinn svo vistað ferðasögu sína í rauntíma með texta, myndum og 

myndböndum í gegnum símann hvar sem er á ferðinni. Notandinn getur síðan deilt ferðasögum sínum 

með vinum eða fjölskyldu á heimasvæði sínu á vefsíðu Sagaguide. Einnig er möguleiki á að deila 

ferðasögum á Facebook, Twitter eða hverskyns samfélagssíðum. 

3.2 Hugbúnaður 
Hugbúnaðurinn verður sniðinn að snjallsímum og skapar nýja tegund þjónustu. Hugbúnaðurinn á 

samskipti við gagnagrunn og sækir efni fyrir notandann eftir þörfum hans og kaupum. Hann getur nýtt 

grunnþjónustu kerfisins, fengið upplýsingar um hvað er í boði hverju sinni og ákveðið hvort hann vill, 

gegn greiðslu, bæta við þekkingu sína eða auka skemmtanagildi efnisins. Hugbúnaður Sagaguide 

geymir upplýsingar úr ferðaleiðsögninni í símanum sjálfum og því greiða notendur ekki há reikigjöld 

fyrir notkun. Auk þess verður hægt að nálgast ákveðnar upplýsingar utan þjónustusvæðis. 
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3.2.1 Sögukort 
Sagaguide mun sérhanna sögukort þar sem ferðaleiðsögn og sögustaðir verða merktir inn. Kortið mun 

sýna allt Ísland og bjóða upp á götuleit með GPS-virkni. Sögukortið fylgir með hugbúnaðinum sem 

sýnir ferðamönnum hvar þeir eru staddir hverju sinni. Sögukortið verður í anda sagnanna sem Ísland 

býr yfir og virka sem vegvísir þar sem náttúruvættir og fornir kappar vísa veginn um sögusvið 

ferðaleiðsagnarinnar. Með hverri ferðaleiðsögn er leiðin merkt inn á sögukortið ásamt upplýsingum um 

vegalengd og áætlaðan ferðatíma. 

Upplestur leiðsagna 

Með hverjum þeim stað sem fjallað er um fylgir upplestur og sögukort. Lestur annast reyndir 

sögumenn. Notandinn getur stillt hraða upplestrar ásamt því að velja hnit staða sem hann vill heyra um 

en getur sleppt öðrum. Hnitin birtast á sögukortinu og fer lestur sjálfkrafa af stað þegar komið er á 

staðinn nema annað sé valið. Einnig verður ýmis annar fróðleikur í boði sem hægt er að velja 

sérstaklega.   

Myndir 

Myndir af náttúruperlum, kennileitum og sögufrægum stöðum sem koma fyrir í ferðaleiðsögninni 

munu fylgja. Myndirnar verða merktar inn á sögukortið þar sem hægt verður að fletta í gegn um þær 

handvirkt eða fá þær sjálfvirkt upp á skjáinn með upplestrinum. 

Aðrar kortalausnir  

Ýmsar kortalausnir eru til fyrir snjallsíma og ekki mun líða á löngu þangað til að kortahugbúnaður 

verður orðinn staðalbúnaður í farsímum (Ogg, 2009). Sagaguide mun notast við Google Maps sem mun 

virka með ferðaleiðsögninni og verður því auðvelt að fylgja leiðinni. Google Maps er hugbúnaður sem 

kemur í stað landakorts og vísar veginn um landið. Hægt er að fletta upp leiðum milli staða, skoða 

myndir og skrásetja sögur og kennileiti á ákveðin hnit. Kortalausn Google Maps er ókeypis og auðveld 

í notkun. Notendur þurfa að sækja Google Maps-forritið til þess að hafa aðgang að því, en til þess þarf 

nettengingu (Google, 2010). 

3.2.2 Skreyttur veruleiki 
Undanfarin ár hefur margmiðlun verið að ryðja sér til rúms í ferðaþjónustu. Þróun í henni býður upp á 

mikla vaxtarmöguleika á sviði sýndarveruleika með skreyttan veruleika (e. augmented reality). 

Skreyttur veruleiki er ný tækni þar sem þunn lína skilur að raunveruleika og sýndarveruleika. Tæknina 

má nota í hugbúnað fyrir síma þar sem hún samnýtir myndavél, stafrænan áttavita og GPS-
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staðsetningarhnit. Þetta gefur notandanum möguleika á að sjá ýmsar upplýsingar í formi margmiðlunar 

í rauntíma sem forritið sækir í GPS-hnit í nánasta umhverfi símans (The Economist, 2009). 

Hægt er að bæta við ýmsum upplýsingum svo sem nöfnum á kennileitum og grafískum myndum. Til 

dæmis er hægt að skreyta umhverfið með verum sem eru ekki hluti af landslaginu en sjást þegar 

símanum er brugðið á loft. Þessi tækni gefur skemmtilega möguleika á hönnun ratleikja. Til dæmis er 

hægt að skreyta veruleikann með ýmsum táknum og verum og einnig sýna frá sögulegum bardögum í 

raunverulegu umhverfi. Þetta opnar nýja vídd í upplifun fólks og mun bjóða upp á ótal nýja möguleika 

til að koma upplýsingum til fólks í framtíðinni (The Economist, 2009; Olson-Ohridska, 2010). 

Grunnforrit 

Til eru ýmis grunnforrit á netinu sem öllum er frjálst að nota. Mörg þeirra eru í raun grunnur sem 

fyrirtæki og einstaklingar geta byggt aðrar lausnir ofan á, lausnir sem eru sérsniðnar að hugmyndum og 

þörf hvers og eins. Sagaguide hyggst nýta sér þær lausnir sem þegar eru á markaðnum og laga þær að 

hugmyndum fyrirtækisins. Þetta mun spara fyrirtækinu mikla vinnu og kostnað í hugbúnaðarþróun. 

Layar og Wikitude eru til dæmis grunnforrit sem hægt væri að byggja lausn Sagaguide ofan á. Bæði 

þessi forrit byggja á skreyttum veruleika (Layar, 2010; Mobilizy, 2010). 

3.2.3 Gagnabankar 

Hugbúnaður Sagaguide mun sækja upplýsingar í ýmsa gagnabanka í gegnum AR-vafra (e. augmented 

reality browser). Þetta eru gagnabankar á borð við Wikipedia, Wikitravel, Picasa, Flickr o.fl. 

Wikitravel og Wikipedia 

Wikitravel (2010) og Wikipedia (2010) eru alfræðirit og gagnabankar á Internetinu opnir öllum til 

afnota án endurgjalds. Wikitravel-vefsíðan geymir upplýsingar um ferðalög, áfangastaði og ýmsar 

gagnlegar upplýsingar fyrir ferðamenn. Wikipedia er almennt alfræðirit á Internetinu. Hugbúnaður 

Sagaguide mun sýna fyrirframvaldar staðsetningarmiðaðar upplýsingar um Ísland sem sóttar eru frá 

þessum vefsíðum. Ekki þarf nettengingu til þess að sjá þessar upplýsingar. 

Picasa og Flickr 

Picasa og Flickr eru myndabankar á Netinu, opnir öllum. Hugbúnaður Sagaguide verður samhæfður 

vefsíðum sem sjá um að deila myndum í gegnum Internetið þegar notandinn er nettengdur. Notandinn 

getur skoðað myndir sem tengjast hverjum skoðunarstað og vistaðar eru á þessum vefsíðum. Með þessu 

geta ferðamenn valið að sækja og skoða fleiri myndir af stöðum sem eru á svæðinu sem ferðast er um 

(Google, 2010; Yahoo Inc, 2010). 
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3.3 Tækjabúnaður 
Hugbúnaðurinn verður hannaður til notkunar í nýjustu farsímum sem nefnast snjallsímar (þriðja 

kynslóð farsíma með snertiskjá). Einnig verður hugbúnaðurinn sniðinn til notkunar í tölvum ef 

notandinn kýs ferðaleiðsögn í gegnum tölvu. 

3.3.1 Snjallsími 
Með tilkomu snjallsímans hefur orðið bylting í gagnaflutningi og hraðinn orðinn töluvert meiri heldur 

en með eldri kynslóð farsíma. Með snjallsímanum verður hægt að vafra um Netið, hlaða niður 

hljóðskrám, hreyfimyndum, myndböndum og njóta margmiðlunarefnis í meiri mæli en áður þekktist 

(Heimur hf., 2003). Snjallsíminn er að taka við af GPS-tækjum þar sem sífellt fleiri 

snjallsímaframleiðendur eru að gera staðsetningar- og leiðsögukerfi að staðalbúnaði (Kim, 2010). Með 

nýjustu tækni í símum getur notandi staðsett sig á kortinu og fræðst um kennileiti og staði á því svæði 

sem hann er staddur. Hugbúnaðurinn verður sniðinn að nýjustu stýrikerfum snjallsíma, eins t.d. iPhone 

og Android. Lögð verður áhersla á að koma með lausnina fyrst fyrir Android-stýrikerfið þar sem 

samkeppnisaðilar hafa einbeitt sér að iPhone. Android-kerfið hefur fengið mjög góða dóma og er spáð 

vaxandi forskoti á markaðnum. Auk þess hentar kerfið fyrir fleiri tegundir síma (Newman, 2010).  

3.3.2 GPS 

GPS (e.Global Positioning System) er tækni sem gefur nákvæma landfræðilega staðsetningarpunkta út 

frá breiddar- og lengdargráðum. Tæknin gerir fólki kleift að staðsetja sig á jörðu en gera má ráð fyrir  

skekkjumörkum upp að 20 metrum. Tæknin er byggð á 24 gervihnöttum sem mæla staðsetningu, reikna 

fjarlægð og senda stanslaust merki um það til GPS-móttökustöðva á jörðinni. Upplýsingarnar eru síðan 

sendar til notenda GPS-tækja sem sýnir notandanum hvar hann er staddur með því að vísa í innbyggð 

kort. Kerfið var upphaflega hannað af bandaríska varnarmálaráðuneytinu vegna stríðsreksturs og 

varnarmála Bandaríkjanna. Hafa þeir haldið kerfinu uppi allt frá því (U.S. Government, á.á.). 

3.3.3 Tölvan 

Hægt verður að hala hugbúnaðinum niður í tölvu bæði til uppsetningar í síma notandans og til þess að 

skipuleggja og skoða ferðaleiðsögn fyrirfram. Þegar búnaðinum er halað niður í tölvu til uppsetningar í  

farsíma er það gert með USB-tengi eða þráðlausum gagnaflutningi (e. Bluethooth). Í tölvunni getur 

notandinn skipulagt ferðalagið fyrirfram og fengið upplýsingar um leiðsögn og leiki. Einnig er hægt að 

skoða kort af landinu, fá upplýsingar um staði og kennileiti, ásamt því að kortleggja ferðina í rauntíma. 

Eftir ferðina má skoða og ráðstafa sínu eigin ferðaalbúmi innan vefsvæðis notandans á heimasíðu 

Sagaguide.  
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3.4 Þjónustan 
Þjónusta Sagaguide er afþreying og aukin upplifun af ferðalögum um landið. Þjónustuþátturinn snýr að 

aðgengi að hugbúnaði í snjallsíma og fjölbreyttum útgáfum af ferðaleiðsögn til ferðamanna með aukna 

upplifun í huga. Fyrirtækið mun styðja við vörur og hugbúnað með vefsíðu sinni ásamt því að veita 

notendum frítt vefsvæði til afnota þar sem hægt verður að hýsa og deila ferðasögum. 

3.4.1 Vefsíðan 

Með því að skrá sig sem notanda á heimasíðu Sagaguide er hægt að deila ferðasögu sinni í rauntíma 

með GPS-staðsetningum, myndum, texta eða myndböndum, fyrir vini eða fjölskyldu til að fylgjast með 

og hafa skemmtun af. Notandinn getur geymt ferðasögurnar og efnið á vefsvæði sínu eða vistað í 

möppu á tölvu sinni til þess að eiga um ókomna tíð. Vefsíðan mun einnig sinna þjónustu við 

viðskiptavini. Nánar er farið í veftré Sagaguide í viðauka 8.1. 

3.4.2 Vöruflokkar 

Sagaguide mun leggja áherslu á að gefa fyrst út grunnleiðsögn um landið ásamt einni ferðaleiðsögn um 

þekktar söguslóðir í hverjum landshluta. Í framhaldi af því verður gefin út ein barnaleiðsögn fyrir hvern 

landshluta með vinsælli þjóðsögu sem þema. Vöruflokkar munu skiptast í grunnleiðsögn um landið 

sem yrði endurgjaldslaus og myndi fylgja með hugbúnaðinum en neytendur myndu greiða fyrir 

þjóðsögur, Íslendingasögur, upplýsingar um helstu kennileiti og náttúruperlur og ratleiki sem tengjast 

sögum svæðanna.  

Grunnaðgangur 

Aðgangur að grunnferðaleiðsögn er án endurgjalds. Hún felur í sér upplestur, myndir og upplýsingar 

um helstu kennileiti og náttúruperlur við hringveginn í kringum landið. Við skráningu fær notandinn 

aðgang að eigin vefsvæði þar sem hann getur vistað og deilt ferðasögu sinni með vinum og 

vandamönnum. Grunnaðgangur veitir eftirfarandi: 

• Er ókeypis 

• Inniheldur upplestur, upplýsingar og myndir frá helstu kennileitum við hringveginn 

o GPS-hnit hrinda upplestri af stað 

o Hægt að smella á punkta viðkomandi svæða og nálgast upplýsingar og sögu þeirra   

• Eigið vefsvæði á heimasíðu Sagaguide 

o Skrásetning á ferðasögu notanda 

o Notandinn getur tekið myndir, myndbönd, skrifað athugasemdir og fest við ferðasögu sína 

o Hægt verður að setja inn upplýsingar á korti hugbúnaðarins um hvar og hvenær myndir eru teknar miðað við 

staðsetningu notandans í rauntíma  
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• Helstu mannvirki sýnileg 

o Vegir, sæluhús, kaupstaðir, þjóðgarðar, virkjanir o.s.frv. 

Ferðaleiðsögn 

Lögð verður áhersla á að hafa alla landshluta með þar sem samkeppnisaðilar hafa einungis lagt áherslu 

á einn landshluta enn sem komið er. Í fyrstu útgáfu Sagaguide verða Íslendingasögurnar í fararbroddi 

og í framhaldi af þeim verður gerð leiðsögn sem sniðin er að börnum. Ísland býr yfir ógrynni af sögum 

frá landnámsöld til vorra daga. Sagaguide mun einbeita sér að því að gefa út tvær til fjórar 

ferðaleiðsagnir á ári þar sem farið verður um sögusvið helstu Íslendinga- og þjóðsagna og sagt frá 

atvikum og atburðarás sagnanna. Sérstök áhersla verður lögð á að sníða hverja leiðsögn í kringum 

sögufrægra staði með viðkomu í söfnum þar sem þau eru. Sagaguide mun leggja áherslu á sanngjarnt 

verð og miða við umfang sagnanna og fjölda hnita. Verðhugmyndir taka mið af þremur þáttum: 

viðskiptavinum, samkeppni og kostnaði. Nánari útlistun á verðum er að finna í viðauka 8.2. 

Verðhugmyndir 
• Ein stök ferðaleiðsögn og leikir frá 2.900 – 5.900 kr.  

• 14.990 kr. fyrir ævintýrapassa – hver landshluti 

• 30.000 kr. fyrir ævintýrapassa – allt landið 

• Afsláttur inn á söfn félaga í Samtökum sögutengdrar ferðaþjónustu 

• Heildsala fyrir t.d. fræðslu- og menntastofnanir og bílaleigur 

Mögulegar ferðaleiðsagnir 

Hægt verður að velja á milli ýmissa sagna eða ratleikja sem tengjast sögum og staðreyndum um allt 

land. Svæðunum verður skipt niður í hringveginn og svo landshlutana þar sem hægt er að velja 

Íslendingasögur, þjóðsögur, náttúru og útivist. Fyrst um sinn verður lögð áhersla á Íslendingasögurnar á 

hverju svæði, síðar munu bætast við þjóðsögur, leikir, sögur úr nútímanum o.fl.  

• Upplestur á Íslendingasögum mun verða í mismunandi útgáfum: 

o Á nútímamáli. Í barnaútgáfu. 

o Ferðaleiðsagnir um söfn og söguhátíðir með víkingaþema 

Hringvegurinn 

Fyrir utan fríu grunnleiðsögnina sem fylgir hugbúnaðinum verður einnig hægt að velja ferðaleiðsögn 

með dýpri lýsingu á kennileitum og sögum sem áttu sér stað við hringveginn í kringum landið. Hægt 

verður að sjá hvaða sögur er um að velja með því að smella á hringveginn á Íslandskorti á vefsíðu 

Sagaguide. Þar getur notandinn valið um einstakar ferðir eða allar ferðir sem tengjast hringveginum. 
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Landshlutar 

Hægt verður að velja hvern landshluta fyrir sig og sjá alla leiðsögn sem í boði er um viðkomandi 

landshluta. Notandinn getur valið á milli þess að skoða allt um viðkomandi landshluta, valið ákveðið 

þema eða einstakar ferðir. Það er gert á sama hátt og ferðir um hringveginn eða með því að smella á 

viðeigandi landshluta á Íslandskortinu á vefsíðu Sagaguide. 

Söfn og sögutengd ferðaþjónusta 

Sagaguide gæti hannað ferðaleiðsögn í samstarfi við söfn og sögutengda ferðaþjónustu um allt landið. 

Þá kæmu söfn og sögutengd þjónusta upp í kerfinu þegar notandinn væri í námunda við slíkt eða ef 

þjónustan tengdist þema sem hann hefði valið. Notandinn fengi afslátt inn á viðkomandi safn ef hann 

kysi að skoða það ásamt ferðleiðsögn á safninu sjálfu. 

3.4.3 Viðbætur 
Eftir fyrstu útgáfu munu nýjar leiðsagnir bætast við í hverjum landshluta ár hvert. Taldir eru um 280 

staðir um allt land sem teljast til sögustaða og því er af nógu að taka (Mál og menning, 2008). Fyrir 

utan Íslendingasögurnar er hægt að bjóða leiðsögn um sögu eldfjalla og jökla svo dæmi séu nefnd. 

Upptalning á mögulegum viðbótum er að finna í viðauka 8.3.  

3.4.4 Einkaleyfi 

Hugmyndin er viðkvæmust fyrir breytingum á markaðnum. Aðeins einkaleyfi getur varið vöruna og 

það er vandséð hvaða þætti má flokka undir það hugtak. Höfundar munu sækja um einkaleyfi á öllum 

þeim sviðum sem mögulegt er. Keppinautar munu bregðast við og þess vegna skiptir máli að fá 

sérfræðing til að meta hvaða hluta er hægt að fá einkaleyfi fyrir og framfylgja því. 

3.5 Virði fyrir neytandann 
Virði fyrir neytandann er aukið skemmtana- og fræðslugildi á þeim svæðum sem ferðast er um. 

Ferðamenn verða virkari sem leiðir af sér dýpri og skemmtilegri upplifun sem aftur eflir vitund fólks 

um fortíðina og menningararfleifð landsins (Olson-Ohridska, 2010).  

Ferðaleiðsögnin býður notendum sínum upp á aukin þægindi í leiðsögn um landið þar sem 

ferðaleiðsögnin er alfarið eftir hentisemi hvers og eins. Stjórnin er í höndum notandans: 

• Hvaða ferð á að velja? 

• Hvenær á að hefja ferð og hvenær á henni að ljúka? 

• Hvar á að stoppa og skoða nánar? 

• Hversu lengi á að stoppa á hverjum stað? 
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• Hvenær á að halda áfram á næsta stað eða halda áfram að hlusta á leiðsögn?  

• Hversu ítarlegar upplýsingar á að fá? 

 

Hugbúnaðurinn er hannaður fyrir símann sem eykur þægindi fyrir notandann. Nú getur notandinn verið 

með allt í einu og sama tækinu: síma, myndavél, kvikmyndatökuvél, GPS-staðsetningarkerfi og 

Internetið og hann getur skráð ferðasögu, upplýsingar um umhverfið í kringum sig í máli og myndum 

og sögur um það sem vekur áhuga hans. Fjölskylda á ferðalagi getur fundið eitthvað við hæfi hvers og 

eins. Barnið gæti hlustað á tröllasögu, unglingurinn gæti upplifað draugasögu á meðan mamma og 

pabbi fræðast um Íslendingasögurnar. Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi, einstaklingar, pör, 

fjölskyldur, börn og hópar geta notið ferðaleiðsagnar, fengið fræðslu og afþreyingu í gegnum símann 

og notið meðan ferðast er. Ferðaleiðsögn er kjörin leið til þess að þjappa fólki og fjölskyldum saman á 

ferðalagi. Ferðaleiðsögnin eykur forvitni og upplifun á ferðalögum. Allir geta tekið þátt og notið 

ferðaleiðsagnarinnar saman. 

Með því að deila ferðasögum í rauntíma geta vinir og vandamenn fylgst með ferðalagi notandans á 

lifandi hátt. Það veitir einnig aukið öryggi þar sem hægt er að biðja um að láta miða út símann ef 

eigandi lendir í hrakningum og nær ekki að láta vita. Notandinn hefur kost á að vista og safna eigin 

ferðasögum í gegnum persónulegt vefsvæði innan heimasíðu Sagaguide. Jafnframt getur hann valið um 

að deila ferðasögum sínum með vinum og vandamönnum á eigin vefsvæði á heimasíðu Sagaguide eða í 

gegnum samfélagssíður eins og Facebook, Twitter o.fl. Notandinn getur alltaf leitað aftur í ferðasafnið 

sitt og skoðað eldri ferðasögur eða einstaka upplýsingar svo sem myndir og athugasemdir. 
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4. Markaðsgreining 
Til að meta markaðstækifæri og minnka fjárhagslega áhættu við verkefnið var farið í ítarlega 

markaðsgreiningu. Upplýsinga var aflað og helstu lykiltölur skoðaðar svo sem stærð og vöxtur 

viðeigandi markaðar, samkeppni, kauphegðun viðskiptavina ásamt öðrum áhrifaþáttum. Rýnt var í 

ýmis talnagögn á innlendum og erlendum markaði til að greina tækifæri og ógnanir á þeim 

markaðssvæðum sem fyrirtækið hyggst starfa á. Út frá því er hægt að móta stefnu og markmið í 

markaðsáætlun fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2009). Stuðst var við frumheimildir og afleiddar heimildir 

við markaðsgreininguna.  

4.1 Markaðurinn 
Sagaguide er tiltölulega ný hugmynd á markaðnum og telst því til þróunar vöru á nýjum markaði. Þar 

sem lítil reynsla er komin af þessum markaði og eiginleikum vörunnar hér á landi getur áhættan verið 

töluverð (Iðntæknistofnun, 2003). Þjónusta Sagaguide er bundin við Ísland en höfðar bæði til innlendra 

og erlendra ferðamanna sem eiga snjallsíma og ferðast um landið. Auk þess gætu aðilar í ferðaþjónustu, 

skólar og fræðslustofnanir nýtt sér þjónustu Sagaguide. 

4.1.1 Snjallsímar 
Miklar og örar tækniframfarir hafa orðið í farsímatækni undanfarin ár með tilkomu 3G-farsíma og 

snertiskjáa. Snjallsíminn hefur þá eiginleika að vera bæði farsími og tölva, í rauninni alhliða 

samskiptatæki sem býður upp á ótal möguleika. Flestir af nýjustu farsímunum á markaðnum í dag eru 

snjallsímar, en með tilkomu þeirra hafa opnast nýjar leiðir í þjónustu á mörgum sviðum (Litchfield, 

2010). Eitt þeirra er ferðaþjónusta.  

Bylting hefur átt sér stað í farsímageiranum á sviði GPS-staðsetningar- og leiðsögutækni. Snjallsímar 

eru að taka við af leiðsögutækjum og njóta sífellt meiri vinsælda meðal fólks um allan heim. 

Staðsetningarkort eru í auknum mæli að verða staðalbúnaður í snjallsímum. Nýlegar rannsóknir benda 

til þess að framleiðsla snjallsíma með innbyggðu korta- og staðsetningarkerfi eða símtæki sem styðja 

slík kerfi muni tífaldast á þessu ári (2010). Sala snjallsíma á heimsvísu jókst um 41,1% árið 2009 frá 

fyrra ári en að sögn Gartner Research eiga snjallsímarnir stærstan þátt í aukinni farsímasölu á 

heimsvísu (Levine, 2010). 

Árið 2009 voru um 8 milljónir slíkra síma á markaðnum. Gert er ráð fyrir 81 milljón eintaka árið 2010 

og búist er við að framleiðsla slíkra síma verði komin í 297 milljónir stykkja árið 2014. Einnig hefur 

forritum fyrir staðsetningarmiðaða þjónustu fjölgað töluvert og áætlað er að um sex þúsund slík forrit 
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séu á markaðnum í dag. Ætla má að gífurleg fjölgun verði á slíkum forritum næstu árin miðað við 

núverandi  þróun (Kim, 2010). 

 

Sífellt fleiri tengjast netinu í gegnum símann sinn eða sækja sér ýmis forrit til notkunar í síma. 

Samkvæmt nýrri könnun comScore (2010) voru notendur snjallsíma í meirihluta bandarískra 

farsímaeigenda sem tengdust netinu í gegnum síma eða sóttu sér forrit í símann. Um 45,5 milljónir 

Bandaríkjamanna voru skráðir eigendur snjallsíma í byrjun árs 2010. Af 75,6 milljónum 

farsímaeigenda sem notuðu forrit í símanum sínum sem þeir sóttu á netið voru 60% með snjallsíma. 

Það er 17,2 % aukning frá árinu 2009. Af þeim sem notuðu netvafra í síma voru 55% með snjallsíma, 

er aukningin þar 13,1% milli ára. Hins vegar hafa hefur dregið úr notkun á þessum þáttum hjá 

farsímaeigendum sem eru ekki með snjallsíma. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Nýlega gerði comScore (2010) samanburðarrannsókn á milli Japan, Bandaríkjanna og fimm helstu 

landa Evrópu (e. EU5): Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Spánar og Ítalíu. Tilgangurinn var að kanna 

hvernig farsímaeigendur nota símann sinn og náði rannsóknin til farsímaeigenda, þrettán ára og eldri. 
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Mynd 3 - Hlutfall snjallsímanotenda á USA farsímamarkaði sem sækja forrit í 
síma eða nota netvafra. Heimild: com.Score, Inc, 2010. 

Mynd 4 - Neytendahegðun farsímanotenda. Heimild: comScore, Inc, 2010. 
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Rannsóknin sýndi að Japanar eru mest tengdir Internetinu gegnum símann sinn. 75% japanskra 

farsímaeigenda notuðu netvafra, sóttu forrit af Netinu og annað efni í gegnum síma á móti 43,7% í 

Bandaríkjunum og 38,5% í Evrópu. Ef bera á saman fjölda farsímaeigenda sem notuðu netvafra í 

gegnum síma voru Japanar flestir eða 59,3% þeirra, Bandaríkjamenn þar á eftir með 34% og loks 

Evrópa, 25,8%. Meðal japanskra farsímaeigenda var einnig hæsta hlutfall þeirra sem nota forrit í 

símann sem sótt er af netinu, um 42% þeirra nota forrit í gegnum síma á móti 31,1% farsímaeigenda í 

Bandaríkjunum og tæpum 25% evrópskra farsímaeigenda (comScore, Inc, 2010).  

Í Evrópu hefur fjölgun snjallsíma einnig verið umtalsverð. Samkvæmt könnun comScore (2010) á 

markaðshlutdeild snjallsíma í Evrópu, hefur hún aukist hraðast í Bretlandi síðastliðið ár eða um 70% 

frá janúar 2009 með rúmlega 11 milljónir farsímaeigenda. 

 

 

 

 

Þegar á allt er litið hefur fjölgun snjallsíma verið 32% í Evrópu ef miðað er við EU5-löndin. Samtals 

eru um 52 milljónir snjallsímaeigenda í þessum löndum. Næst á eftir Bretlandi kemur Frakkland með 

48% vöxt milli ára, síðan Þýskaland með 34%, Spánn með 27% og að lokum Ítalía með minnstan vöxt 

eða um 11%. Hins vegar eru Ítalir með langflesta snjallsíma, rúmlega 15 milljón snjallsímanotendur 

(comScore, Inc, 2010). 

Með tilkomu snjallsíma hefur opnast nýr möguleiki í ferðaþjónustu sem tekur við af hefðbundnum 

landakortum og ferðahandbókum. Ferðamenn nota snjallsíma í auknum mæli til að fá sjálfvirka 

ferðaleiðsögn (Zipf, 2002). Með því að sameina GPS-staðsetningartækni og farsímatækni gefur það 

ferðamönnum kost á að hanna sínar eigin menningarferðir með hjálp forrita sem bjóða upp á 

ferðaleiðsögn um menningarsvæði með hjálp snjallsíma (Olson-Ohridska, 2010). 

Snjallsímanotkun á Íslandi 

Líkt og annarsstaðar í heiminum hefur notkun snjallsíma hérlendis aukist mjög undanfarið. Neytendur 

kaupa í vaxandi mæli snjallsíma en farsímar almennt verða sífellt mikilvægari í daglegu lífi fólks. 

Mynd	  5	  -‐	  Snjallsímamarkaður	  í	  Evrópu.	  Heimild:	  	  comeScore,	  Inc,	  2010. 
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Haustið 2007 tók Síminn í notkun háhraðanet fyrir þriðjukynslóðarfarsímakerfi (3G) (Síminn, 2007). 

Upp frá því fór að bera á snjallsímum hér á landi. Hefur notkun 3G-farsíma sem tengjast neti utan 

heimilis aukist mikið (Hagstofa Íslands, 2010). 

4.1.2 Alþjóðlegur markaður 

Árið 2009 var áætlað að um 880 milljónir manna hafi ferðast um heiminn og þannig skapað um 852 

milljarða tekjur í Bandaríkjadölum. Flestir ferðuðust til Evrópu eða um 460 milljónir manna sem 

skilaði tekjum upp á 413 milljarða Bandaríkjadala. Markaðurinn dróst saman um 4,2% á heimsvísu í 

kjölfar efnahagskreppunnar. Þar af var samdráttur mestur í Evrópu eða um 6%. Flestir ferðuðust með 

flugi eða í 53% tilvika og var tilgangur ferðarinnar í 51% tilvika tómstundir, afþreying eða frí. 

Núverandi staða er mun betri en í fyrra. Samkvæmt tölum Alþjóðaferðamálastofnunarinnar (UNWTO) 

frá því í ágúst 2010 töldust ferðir milli landa á fyrri helmingi ársins vera um 421 milljón sem er 

aukning um 7% á heimsvísu frá fyrri helmingi ársins 2009. Þetta er töluverður viðsnúningur frá fyrra 

ári sem var eitt af því versta í sögu ferðaþjónustu og gefur vísbendingu um að markaðurinn sé að rétta 

sig af (World Tourism Organization, 2010). 

4.1.3 Íslenskur markaður 
Ísland er 103.000 km2 að stærð og fjöldi skráðra íbúa í janúar 2010 voru um 318 þúsund. Landið er að 

mestu byggt meðfram ströndum og flestir búa á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess eða um 60% 

landsmanna (Hagstofa Íslands, 2010). Ferðaþjónustan er þriðja stærsta útflutningsgrein Íslendinga og 

hafa komur ferðamanna til Íslands margfaldast á síðustu árum. Ferðaþjónustan er ein af þeim greinum 

sem vaxið hefur hvað mest hérlendis á undanförnum tveimur áratugum. Ef litið er til áranna 1995-2009 

þá hefur fjöldi ferðamanna sem heimsóttu landið aukist um 260%. Árið 2009 voru heildarkomur 

ferðamanna í kringum 563.000 að meðtöldum farþegum skemmtiferðaskipa (Ferðamálastofa, 2010).  

Atvinnugreinin er orðin ein af burðarásum í atvinnulífi landsmanna. Árið 2009 voru tekjur af erlendum 

ferðamönnum um 155 milljarðar sem er um 20% af heildargjaldeyristekjum landsins. Ef litið er til 

áranna 2001–2009 þá hafa gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu aukist um 233%. Árið 2009 var það 

tekjuhæsta í greininni frá upphafi og raunaukning á gjaldeyristekjum það ár, um 21% frá fyrra ári 

(Hagstofa Íslands, 2010; Grímur Sæmundsen, 2010). Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu hefur að 

meðaltali verið um 4,6% síðastliðinn áratug (Ferðamálstofa, 2010). 

Aftur á móti var töluverð aukning árið 2009 þar sem heildarhlutdeild ferðaþjónustunnar af 

landsframleiðslu fór í 11,5%. Ef litið er til nágranna okkar á Norðurlöndunum er Ísland nú stærst á 

sviði ferðaþjónustu að teknu tilliti til landsframleiðslu og gjaldeyristekna sem er töluverð breyting frá 
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fyrri árum (Grímur Sæmundsen, 2010). Störf í ferðaþjónustu voru um 8.400 árið 2007 og gera má ráð 

fyrir að þeim hafi fjölgað töluvert á síðustu þremur árum (Ferðamálstofa, 2010). 

4.1.4 Þróun í ferðaþjónustu á heimsvísu 
Ferðaþjónusta, ein af stærstu atvinnugreinum heims, hefur vaxið mjög ört á heimsvísu síðustu sex 

áratugina. Samkvæmt Alþjóðaferðamálastofnun (2010) hefur fjöldi ferðamanna rúmlega tvöfaldast 

síðustu tuttugu árin. Þrátt fyrir einstaka niðursveiflur hefur vöxtur greinarinnar verið tiltölulega 

stöðugur. Áætlað er að hann verði um 4,1% árlega héðan í frá. Ef framtíðarspár 

Alþjóðaferðamálsráðsins ganga eftir má ætla að fjöldi ferðamanna árið 2020 verði í kringum 1,6 

milljarður manna á heimsvísu. Evrópa á þar stærstu hlutdeildina með um 717 milljónir ferðamanna.  

 

 

 

 

 

 

Ef litið er til ferðavenja aukast flugsamgöngur hlutfallslega hraðar samanborið við aðrar 

samgönguleiðir. Þetta styður hugmyndir um fleiri ferðalög milli landa (World Tourism Organization, 

2010). 

Þróun í ferðaþjónustu á Íslandi 
Íslenskur markaður hefur vaxið mikið síðasta áratug en bæði ferðalög erlendra og innlendra 

ferðamanna voru fátíð hér á landi langt fram á tuttugustu öld og þjónustan að sama skapi lítil 

(Samgönguráðuneytið, 2005). Ef tekið er mið af meðalvexti í greininni síðasta áratuginn upp á 6,8% 

má áætla að um 1,1 milljón manna komi til landsins árið 2020. Ef miðað er við spár 

Alþjóðaferðmálastofnunarinnar um fjölgun ferðamanna á heimsvísu er gert ráð fyrir að árið 2020 sæki 

876 þúsund gestir Ísland heim (Ferðamálstofa, 2010). Samkvæmt skýrslu Samgönguráðuneytisins 

(2005) Ferðamálaáætlun 2006–2015 er áhersla lögð á uppbyggingu ferðaþjónustu á þremur 

meginsviðum: náttúru, menningar og fagmennsku. Ferðaþjónusta er tilgreind með mörg sóknarfæri þar 

Mynd 6 - Fjöldi ferðamanna eftir svæðum. Heimild: World Tourism Organization, 2010.   
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sem leggja þyrfti áherslu á nýsköpun. Líklegt er að mikill meirihluti ferðamanna eða 80% þeirra muni 

ferðast á eigin vegum árið 2014, sem mun auka viðskipti við bílaleigur (Samgönguráðuneytið, 2005). 

Framtíðarhorfur á markaði 

Hver kynslóð ferðafólks ferðast á mismunandi vegu, með mismunandi tilgangi og virðist styðja 

ákveðna þróun fremur en aðra. Samkvæmt framtíðarspá ferðamálanefndar Evrópu (2006) verður 

aukning á ferðalögum bæði utan- og innanlands. Breyttar, hraðari og ódýrari samgöngur munu 

auðvelda ferðalögin til muna og fjölga ferðalögum til fjarlægra landa. Einnig muni tíðni ferða aukast, 

hvort sem um er að ræða lengri eða styttri ferðir. Áætlað er að styttri ferðum utan háanna tíma muni 

fjölga. Það verður meiri vitundarvakning í sjálfbærri þróun og umhverfisvitund sem á eftir að hafa áhrif 

á val og eftirspurn eftir áfangastöðum. 

Aldur ferðafólks mun breytast með bættu heilsufari, menntun og vaxandi ráðstöfunartekjum. Töluverð 

aukning verður meðal fólks eldra en sextugt, en sá hópur verður sífellt sjálfstæðari og mun leggja mikið 

upp úr ósvikinni upplifun og gestrisni á ferðalögum. Ferðamenn eru einnig að yngjast og áætlað er að 

20% ferðafólks á heimsvísu verði á aldrinum 16–35 ára. Ástæðurnar eru taldar vera auknar tekjur, 

menntun og meira frjálsræði. Þessi aldursflokkur mun sækjast í auknum mæli eftir allskyns 

afþreyingar- og ævintýraferðum með skemmtun, spennu og fræðslu í fyrirrúmi (European Travel 

Comission, 2006).  

Með auknum ferðalögum og menntun verður fólk einnig veraldarvanara. Það verður meðvitaðra um 

réttindi sín og þarfir sem mun gera það að verkum að gæðakröfur um aðbúnað á áfangastöðum og 

þjónustu munu aukast. Því er spáð að aukning í ferðlögum til annarra landa verði mest frá löndum eins 

og Kína, Indlandi og Rússlandi. Aukin eftirspurn verður eftir ferðalögum utan háannatíma sem og 

þjónustu og vörum tengdum ferðaþjónustu. Að lokum bendir allt til þess að mjög dragi úr 

hefðbundnum pakkaferðum og ferðalög verði sífellt meira klæðskerasniðin eftir óskum hvers og eins. 

Netið spilar stóran þátt í þessu þar sem það gerir ferðafólki kleift að skipuleggja ferðir sínar sjálft frá 

upphafi til enda (European Travel Comission, 2006). 

4.1.5 Menningartengd ferðaþjónusta 
Með auknum ferðalögum fólks, verður menning og umhverfi þeirra áfangastaða sem ferðast er til, 

sýnilegra (European Travel Comission, 2006). Í Alþjóðasáttmálanum um menningartengda 

ferðaþjónustu, ICOMOS (1999), er fullyrt að í sínum víðasta skilningi sé náttúra og hvers kyns 

menningarminjar sameign mannkyns sem allir hafa rétt á að skilja, virða og varðveita.  
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Skilgreining sáttmálans á arfleifð er vítt hugtak sem nær yfir náttúru, menningarlegt umhverfi og 

menningarminjar. Menningararfur er skilgreindur sem landslag, sögulegir staðir, manngerðir staðir sem 

og líffræðilegur fjölbreytileiki sem hefur tengsl við menningarhefðir fortíðar og nútíðar, þekkingar- og 

reynsluheim fólks. Sáttmálinn segir einnig að tiltekin arfleifð og sameiginlegar minningar samfélagsins 

séu ómissandi og mikilvæg undirstaða fyrir þróun bæði nú og til framtíðar. Auk þess kemur fram í 

sáttmála ICOMOS að menningararfurinn sé verðmætur þar sem hann skapar bæði atvinnu og tekjur 

(ICOMOS, 1999; Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens & Kristín Sóley Björnsdóttir, 2007). 

Þróun 

Um 40% allra ferða á heimsvísu snúast um að upplifa menningu og menningararf svæða. Það sýnir að 

þessir þættir eru orðnir stór hluti af ferðlögum um allan heim. Samkvæmt tölum 

Alþjóðaferðamálastofnunar árið 2003 var hvati að 20% allra heimsókna til Evrópu menningarlegs eðlis. 

Um 60% ferðafólks frá Evrópu hafði áhuga á að upplifa menningu svæða á ferðalögum sínum (Guðrún 

Helgadóttir o.fl., 2007). Þróunin hefur sýnt að aukinn áhugi fólks á menningu hefur aukið framboð á 

ferðum til áfangastaða sem skilgreindir eru sem menningarlegir staðir (Smith, 2003). Talið er að 

eftirspurn eftir menningartengdri ferðaþjónustu muni aukast um 15% árlega í Evrópu. 

Alþjóðaferðamálastofnunin spáir því að straumar og stefnur á 21. öldinni muni verða á þá leið að 10-

15% ferðafólks á heimsvísu muni leita eftir afþreyingu, menningarlegs eðlis eða í náttúrunni, á 

ferðalögum sínum (Guðrún Helgadóttir, o.fl., 2007). 

Skapandi ferðaþjónusta 

Svo virðist vera sem auknar kröfur séu um upplifun í hvers kyns afþreyingu í ferðaþjónustu. 

Ferðamenn eru ekki lengur fyllilega ánægðir með það eingöngu að skoða menningarlega staði og sækja 

viðburði. Ferðamenn vilja í vaxandi mæli upplifa og taka virkan þátt í sköpun menningar á hverjum 

stað. Sífellt fleiri í ferðaþjónustu bjóða upp á ýmsar menningarferðir þar sem þátttakandi getur tekið 

fullan þátt í dagskrá og upplifað menningu og sögu svæða eins viðburði (Olson-Ohridska, 2010). 

Margmiðlun í menningartengdri ferðaþjónustu 

Nýjungar á sviði Internetsins og farsíma- og upplýsingatækninnar hefur leitt til róttækra breytinga í 

ferðaþjónustu (Kenteris, Gavalas, & Economou, 2008). Borið hefur á áhrifum margmiðlunar á 

menningartengda ferðaþjónustu og má segja að mikil nýsköpun hafi orðið í þeim efnum undanfarið. 

Vaxandi eftirspurn ferðamanna eftir meiri upplifunum auka notkun hvers kyns margmiðlunartækja þar 

sem sýndarveruleiki (e. virtual) og skreyttur veruleiki er notaður til þess að upplifa menningu og 

sögulega tíma á nýjan og dýpri hátt á ferðalögum (Olson-Ohridska, 2010).  
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Ekki má gleyma þessum miklu vinsældum og útbreiðslu hvers kyns samfélagsvefja þar sem fólk deilir 

myndum, sögum, myndbandsupptökum og upplýsingum. Umsagnarsíðum og ferðabloggi eins og 

tripadvisor.com og virtualtourist.com mun fjölga með hjálp notenda sem taka virkan þátt í umræðum 

og upplýsingagjöf. Þessar síður hafa aukið töluvert útbreiðslu menningartengdrar ferðaþjónustu og 

upplýsinga um áfangastaði nær og fjær sem bjóða slíka þjónustu (Olson-Ohridska, 2010).  

Söfn og margmiðlun 

Söfnum, setrum og sýningum hérlendis hefur fjölgað og vaxið fiskur um hrygg (Hagstofa Íslands, 

2008). Muna- og minjasöfn eru mikilvæg fyrir samfélagið og gegna því hlutverki að varðveita 

menningararf þjóðarinnar. Söfnin heyra undir mennta- og þjónustustofnanir og hafa það markmið að 

tryggja almenningi aðgang að þjóðminjum og efla vitund fólks um fortíðina og menningararfleifð 

landsins. Mikilvægt er að þróun í menningartengdri ferðaþjónustu haldist í hendur við uppbyggingu 

safnastarfs  menningartengdra sögustaða og afþreyingu sem tengist sögu og menningu landsins. (Anna 

Lísa Rúnarsdóttir (ritstj.), 2010). 

Ýmsar nýjungar eru í miðlun gagna og hefur þróunin margfaldað miðlunarleiðir fyrir söfn (Anna Lísa 

Rúnarsdóttir (ritstj.), 2010). Eitt af markmiðum safnastefnu Þjóðminjasafn Íslands (2010) er að gera 

aðgengi betra fyrir alla óháð kyni, aldri, menntun og uppruna. Ein leiðin er að bjóða upp á 

hljóðleiðsögn sem dýpkar skilning og eykur upplifun á sýningum með hjálp GPS-tækni á íslensku og 

erlendum tungumálum.  

Söfn nýta sér í auknum mæli margmiðlun og hljóðleiðsögn til sýningahalds víða um heim. Nokkur söfn 

hérlendis nýta sér þessa tækni, t.d. má nefna Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands, 

Landnámssýninguna Reykjavík 871 +/- 2 og Viðey. Söfnin bjóða upp á ýmiskonar margmiðlun í 

framsetningu efnis og aðgang að hljóðleiðsögn á nokkrum tungumálum. Þetta er hægt að hala niður í 

snjallsíma, iPod eða aðra MP3-spilara og hlusta svo á meðan sýning stendur (Seiður ehf, 2008). 

Landnámssetrið í Borgarnesi leigir einnig snjallsögumann (snjallsími) sem leiðir ferðamenn um slóðir 

Egils Skallagrímssonar í Borgarfirði. Markmiðið með þessari nýjung er að varpa nánar ljósi á 

viðfangsefni safnsins og veita safngestum tækifæri til að sækja sér þekkingu á eigin forsendum og auka 

um leið upplifun með lifandi innsýn (Landnámssetur Íslands, á.á.). 

Íslensk menning 

Íslensk menning hefur löngum þótt sérstök. Menningararfleifð Íslendinga er einna helst þekkt fyrir 

fornar bókmenntir frá 12. og 14. öld (Tómas Ingi Olrich, 2001) en líka fyrir sérstöðu tungumálsins 

(Samgönguráðuneytið, 2003). Hinn óáþreifanlegi menningararfur Íslendinga er þannig einn af 
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lykilþáttum íslenskrar menningar.  Íslendingar eru stoltir af menningu sinni og hefðum og því er 

mikilvægt að standa vörð um þær. Árið 2009 var velta af menningu um 191 milljarður og gera má ráð 

fyrir að þessi atvinnugrein fari ört vaxandi. Samkvæmt Katrínu Jakobsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra er mikilvægt að styrkja menningu sem atvinnugrein á Íslandi (Morgunblaðið, 

2010). 

4.1.6 Menningartengd ferðaþjónusta á Íslandi 
Samkvæmt alþjóðasáttmálanum ICOMOS (1999) er náttúra, menningararfleifð, margbreytileg og 

lifandi menning helsta aðdráttarafl ferðaþjónustu. Menningartengd ferðaþjónusta leggur áherslu á að 

kynna svæði sem hafa að geyma menningararf þjóða. Arfurinn spannar allt frá náttúruperlum, listum og 

fornleifum til þjóðsagna og gamalla hefða (Pease & Rowe, á.d.). 

Árið 1999 skipaði þáverandi samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, nefnd til að vinna tillögur að 

auknum vexti menningartengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Í skýrslu sem nefndin gaf út árið 2001 er lögð 

áhersla á að menningartengd ferðaþjónusta verði ein af tveimur meginstoðum íslenskrar ferðaþjónustu 

og að skilgreina þurfi menningartengda ferðaþjónustu sem sérstaka grein innan geirans. Nefndin lagði 

áherslu á menningu og náttúru landsins og gagnkvæm áhrif þessara þátta (Tómas Ingi Olrich, 2001). 

Undanfarin ár hefur orðið ákveðin vitundarvakning og menningartengd ferðaþjónusta hefur rutt sér til 

rúms. Landsmenn hafa í auknum mæli gert sér grein fyrir þeim miklu möguleikum og sóknarfærum 

sem liggja í menningartengdri ferðaþjónustu. Með þessari skilgreiningu á ferðaþjónustu sem rakin er að 

ofan er átt við að menning þjóðarinnar og staðbundinna svæða er skilgreind sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og gerð að vörumerkjum með ýmsu móti (Tómas Ingi Olrich, 2001). 

Náttúra Íslands er stærsta auðlind þjóðarinnar en „sérstæð upplifun og einstök náttúra er alltaf innan 

seilingar“ (Samgönguráðuneytið, 2003). Samkvæmt skilgreiningu The National Trust For Historic 

Preservation er menningartengd ferðaþjónusta ferðalög þar sem fólk ferðast til þess að upplifa 

menningu svæða, fornminjar og afþreyingu sem á uppruna sinn að rekja til sagna og sögu íbúa 

svæðanna í nútíð og fortíð. Auðlindir menningartengdrar ferðaþjónustu eru náttúra og menningararfur 

landsins (National Trust For Historic Preservation, 2009). Hér á landi eru miklir möguleikar í 

ferðaþjónustu á sviði fræðslu, fróðleiks, upplifana og ævintýra (Samgönguráðuneytið, 2003). 

4.2 Markhópagreining 
Einn af mikilvægari þáttum markaðsmála er að þekkja markhóp fyrirtækisins. Nauðsynlegt er að beita 

markaðshlutun til að skipta viðskiptavinum í markhópa. Til þess verður að spyrja ákveðinna spurninga 
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eins og hverjum eigi að selja vöruna og hvernig eigi að ná til ýmist allra eða afmarkaðs hóps 

viðskiptavina. Best er að skoða þætti sem greina fólk að og skipta þeim í mismunandi hópa út frá 

landfræðilegum og lýðfræðilegum þáttum, einstaklingseinkennum og kauphegðun. Síðan er fundinn sá 

markópur sem á að höfða til. Með þessu móti má kortleggja viðskiptavini fyrirtækja og 

samkeppnisaðila þeirra á nákvæman og áhugaverðan máta (Kotler o.fl., 2009). 

4.2.1 Snjallsímanotendur 
Samkvæmt Hagstofu Íslands (2010) er mikil aukning í notkun 3G-farsíma sem tengjast neti utan 

heimilis. 24% netnotenda tengdust netinu á þann hátt árið 2010 samanborið við 10% árið 2009. Þess 

má geta að 98% fólks á aldrinum 16–54 ára eru skilgreindir sem netnotendur. Þar af voru 93% fólks á 

aldrinum 25–54 ára.  Langflestir á aldrinum 16–24 ára, eða 97%, tengdust netinu daglega. Mesta 

aukning er hjá ungu fólki á aldrinum 16–24 ára en notkun þeirra á netinu með 3G-farsímum jókst um 

27% milli ára, frá 18% árið 2009 upp í 45% árið 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samkvæmt Póst- og fjarskiptastofnun (2010) var fjöldi virkra símkorta á 3G-farsímaneti árið 2009 alls 

329.932. Þar af var fjöldi virkra 3G-korta 87.610 sem er 26,6% allra virkra símkorta á 3G-dreifikerfinu. 

En þess má geta að hlutfall virkra 3G-korta árið 2007 voru 6.621 af 310.244 virkum kortum á 3G-

dreifikerfinu eða 2,2%. Þannig hefur notkun 3G-korta aukist töluvert eða um 24,4% frá árinu 2007. 

Aftur á móti hefur notkun 2G-korta dvínað á sama tímabili, farið úr 97,8% hlut niður í 73,4% virkra 

korta innan dreifikerfisins. 

4.2.2 Innlend ferðaþjónusta 

Eins og fram hefur komið áður hefur innlend ferðaþjónusta farið ört vaxandi undanfarin ár. 

Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum árið 2009 voru áætlaðar um 155 milljarðar eða um 20% af 
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Mynd 7 - Heildarhlutfall virkra símakorta á 3G farsímaneti 2007 – 2009. 
Heimild: Póst- og fjarskiptastofnun, 2010. 
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heildargjaldeyristekjum landsins. Árið 2006 nam heildarneysla ferðamanna innan innlendrar 

ferðaþjónustu tæplega 135 milljörðum króna. Það jafngildir 11,5% af landsframleiðslu það árið. Þá var 

neysla ferðamanna tengd menningu og afþreyingu innanlands um 5,2 milljarðar sama ár. Árið 2008 var 

heildarneysla ferðamanna innanlands tæplega 171 milljarður króna eða 11,5% af landsframleiðslu. Þar 

af voru tekjur af erlendum ferðamönnum rúmlega 93 milljarðar króna sem janfgildir 55% af 

heildarferðaneyslu innanlands. Hlutur innlendra ferðamanna var 45%, þar af var hlutur heimilanna 67,5 

milljarðar króna. Ef skoðaðir eru frekari neysluflokkar í innlendri ferðaþjónustu nam hlutur menningar 

og afþreyingar 8,3 milljörðum króna árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2010).  

Íslenskir ferðamenn 

Ferðalög Íslendinga hafa aukist töluvert undanfarin ár og að sama skapi neysla landsmanna á 

ferðalögum. Tæplega 90% Íslendinga ferðuðust innanlands árið 2009, þar af rúmlega 48% sem 

ferðuðust eingöngu innanlands. Flestir fóru í ferðalög á tímabilinu júní til ágúst, langflestir ferðuðust 

innanlands í júlí eða 75% sem jafngildir þremur af hverjum fjórum landsmönnum. 66% landsmanna 

ferðuðust í ágúst og ríflega helmingur landsmanna eða 56% ferðaðist í júní. Fjórðungur landsmanna 

ferðaðist í maí og september og fimmtungur í apríl og október. Tæplega helmingur landsmanna, eða 

46%, fór þrjár til sex ferðir innanland árið 2009. Þriðjungur ferðaðist einu sinni til tvisvar sinnum og 

21% landsmanna fór sjö ferðir eða fleiri (Ferðamálstofa, 2010).  

Flestir Íslendinga gistu að jafnaði um tvær vikur á ferðalögum sínum innanlands 2009, eða 14,3 daga. 

Ríflega helmingur gisti ellefu eða fleiri nætur og 22% landsmanna gistu sjö til tíu nætur. Tæplega 

þriðjungur landsmanna gisti eina til sex nætur á ferðalögum sínum. Norðurland og Suðurland voru 

vinsælustu áfangastaðirnir en rúmlega helmingur landsmanna gisti í þeim landshlutum árið 2009. 

Einnig gistu margir á Vesturlandi eða tveir af hverjum fimm. Austurland og Vestfirðir voru álíka 

vinsælir áfangastaðir en um fjórðungur landsmanna gisti í þeim landshlutum. Fimmtungur landsmanna 

gisti á höfuðborgarsvæðinu. Rúmlega 50% landsmanna gistu í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl á ferðalögum 

sínum og 48% gistu hjá vinum og ættingjum. Þá voru 32% sem nýttu sér gistingu í orlofshúsum og 

28% sem völdu hótel eða gistiheimili (Ferðamálstofa, 2010). 

Áhugavert var að skoða hvaða afþreyingu Íslendingar greiddu fyrir á ferðalögum sínum innanlands 

2009. Flestir greiddu fyrir sund og jarðböð eða 65,9% landsmanna. Næst flestir nefndu  

menningartengda ferðaþjónustu, en 32,9% landsmanna greiddu sig inn á söfn og sýningar. 

Ferðamálastofa (2010) spurði um þætti sem mætti bæta í íslenskri ferðaþjónustu og voru nefnd nokkur 

áhugaverð atriði, t.d.: 
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• „Meiri aðgang og tengingu við sögu” 

• „þjóðsögur og menning” 

• „Gera ítarlegri og fleiri upplýsingaskilti um áhugaverða og merkilega staði” 

• „[bæta] leiðbeiningar og kynningu á tilteknum svæðum” 

• „Meiri upplýsingar um afskekkt svæði” 

• „Nýta þjóðsögur og sagnir til þess að laða að á sérstökum stöðum” 

• „Mætti benda ferðamönnum á áhugaverða staði og afþreyingu í nágrenninu” 

• „Reyna [að] nota sögu okkar betur á hverjum stað fyrir sig” 

• „Byggja upp sögutengda ferðaþjónustu”  

Ferðaáform 2010 

Samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2010) ætluðu flestir Íslendingar sem hugðu á ferðalög fyrri hluta 

ársins 2010 að ferðast innanland. Tilgangur flestra var að fara annað hvort í sumarbústað eða í 

heimsókn til vina og ættingja. Þegar spurt var hvaða landsvæði þætti mest spennandi til vetrarferða 

nefndu 45% svarenda Norðurland sem mest spennandi landsvæðið. Næst á eftir kom Suðurland að sögn 

14% svarenda.   

Erlendir ferðamenn 

Ísland virðist laða til sín vel stæða einstaklinga, í góðum störfum, með áhuga á náttúru landsins. 

Dæmigerður erlendur ferðamaður á Íslandi er líklega rúmlega fertugur, vinnur stjórnunarstörf (21%) 

eða sérfræðistörf (40%) og hefur meðaltekjur eða yfir (78,8%). Líklega kemur hann frá Mið- eða 

Suður-Evrópu eins og tæplega þriðjungur ferðamanna sem heimsóttu Ísland árið 2009. Erlendir 

ferðamenn sem komu til landsins árið 2009 voru um 494.000 auk tæplega 69.000 gesta sem komu með 

skemmtiferðaskipum (Ferðamálastofa, 2007; 2010).  

Eins og áður hefur komið fram er búist við um einni milljón ferðamanna til landsins árið 2020 (World 

Tourism Organization, 2010). Framboð á gistirýmum hefur stóraukist, jafnt á hótelum og gistiheimilum 

(Hagstofa Íslands, 2010). Samkvæmt Ferðamálastofu (2010) eyddu erlendir ferðamenn um einni 

milljón gistinóttum á hótelum landsins árið 2009. Bretar voru fjölmennastir í þeim hópi árið 2009, eða 

tæplega 62.000. Um 55.000 komu frá Bandaríkjunum, 52.000 frá Þýskalandi og rúmlega 119.000 

ferðamenn komu frá Norðurlöndunum.  

Um 80% erlendra ferðamanna sem ferðuðust til landsins komu í frí. Þeir dvöldu að jafnaði í 10 daga að 

sumri og 5-6 daga að vetri. 80% þeirra ferðuðust á eigin vegum. Meirihluti var á aldrinum 26-45 ára. 

Ferðuðust flestir með maka eða vinum og voru börn oftar með í för að sumri til. Bílaleigubíll var sá 

ferðamáti sem flestir (41%) nýttu að sumri til, hins vegar voru fleiri sem ferðuðust með hópferðabíl að 
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vetri til. Flestir ferðamannanna öfluðu sér upplýsinga um landið í gegnum netið eða um 80% og um 

helmingur nýtti sér þjónustu upplýsingamiðstöðva á ferðalagi sínu (Ferðamálstofa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Gæðakönnun meðal erlendra ferðamanna frá 2007 sýnir að aðaláhrifavaldur að ákvörðun um 

Íslandsferð var íslensk náttúra eða í rúmlega 70% tilvika. Sá þáttur sem næst flestir nefndu og fer ört 

vaxandi, er íslensk menning og saga. Sögðu 40% ferðamannanna að íslensk menning og saga hefði haft 

mest áhrif á að þeir kæmu til landsins. Er það tæplega tvöföldun frá 2004. Þegar gæði þess sem fólk 

upplifði voru metin var það afþreying sem fólk mat hæst en ferðamenn voru jákvæðastir gagnvart 

afþreyingu í menningartengdri ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2007). 

4.2.3 Fyrirtæki í ferðaþjónustu 
Mikil breyting hefur orðið á samkeppni í ferðaþjónustu síðasta áratuginn. Fjöldi fyrirtækja í greininni 

hefur farið ört vaxandi hérlendis. Árið 2009 voru ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur ásamt 

upplýsinga- og bókunarmiðstöðvum 387 talsins, þar af voru 109 ferðaskrifstofur og 224 

ferðaskipuleggjendur. Mesta fjölgunin er meðal ferðaskipuleggjenda en árið 2008 voru einungis 130 

aðilar skráðir með leyfi (Ferðamálastofa, 2010). 

Samtök um sögutengda ferðaþjónustu  

Borið hefur á miklum vexti í sögutengdri ferðaþjónustu um allt land. Árið 2006 voru stofnuð samtök 

um sögutengda ferðaþjónustu (SSF) hér á landi með því markmiði að vera samvinnu- og 

samráðsvettvangur þeirra sem starfa við sögutengda ferðaþjónustu á Íslandi. Hlutverk þeirra er að 

stuðla að aukinni samvinnu á sviði kynningar- og gæðamál og meiri fagmennsku í greininni. 
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Mynd 8 -  Þættir sem höfðu áhrif um Íslandsferð. Heimild: Ferðamálastofa, 2007. 
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Félagsmönnum hefur fjölgað ört frá stofnun og eru um 70 skráðir aðilar í samtökunum. Aðaláhersla 

samtakanna er á arfleifð íslenskra miðaldabókmennta, fyrstu aldir Íslandsbyggðar og 

miðaldamenningu. Á vefsíðu samtakanna kynnir 31 aðili starfsemi sína á sviði sögutengdrar 

ferðaþjónustu. Þar er að finna allt frá sögulegum mannvirkjum, sýningum, söfnum og fornminjum til 

hátíða á slóðum ákveðinna Íslendingasagna o.fl. (Iceland Saga Trail, 2010). 

Söfn og setur  

Í skýrslu Þjóðminjasafns Íslands, Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 (2010) er 

eitt af markmiðunum að efla samvinnu milli ferðaþjónustuaðila, menntastofnana og fræðasetra. Söfn 

eru mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu og geyma kjarna menningarstarfs þjóðarinnar (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 2010). 

Samkvæmt skilgreiningu þjóðminjalaga nr. 107 frá 2001 er hlutverk minjasafna „að safna, skrásetja, 

varðveita, forverja og rannsaka minjar, svo sem forngripi, kirkjugripi, listmuni, nytjahluti, svo og 

myndir, hljóðritanir og skráðar heimildir um þjóðhætti og kynna þær almenningi, innanlands og utan”. 

Einnig segir í sömu lagagrein að byggðasöfnum „beri að leggja áherslu á söfnun og sýningu muna sem 

telja má einkennandi eða hafa sögulegt gildi fyrir viðkomandi byggðarlag eða landsfjórðung”. 

Íslenskum söfnum og sýningarstöðum hefur fjölgað talsvert undanfarin ár. Um 60 lista-, náttúru- og 

menningarminjasöfn voru starfandi hérlendis í ársbyrjun 2009 auk rúmlega 200 annarra safna, setra og 

sýninga (Ríkisendurskoðun, 2009). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2008) var fjöldi starfandi muna- og 

minjasafna 151 talsins árið 2006. Hér er átt við byggðasöfn, söguminjasöfn, listasöfn og náttúrusöfn. 

Flest voru staðsett á höfuðborgarsvæðinu eða 35 þeirra, 33 söfn voru skráð á Norðurlandi, 24 á 

Suðurlandi, 21 á Austurlandi og jafn mörg á Vesturlandi og á Vestfjörðum eða 16 söfn í hvorum 

landshluta. Ætla má að þeim hafi fjölgað síðan, miðað við þróun undanfarinna ára. Aðalmarkhópur 

safna eru erlendir ferðamenn, íslenskar fjölskyldur, grunnskólabörn og framhaldsskólanemar. Sum söfn 

bjóða upp á skólaverkefni í samstarfi við skóla landsins, þó aðallega fyrir grunnskóla og menntaskóla. 

Flest þeirra bjóða upp á leiðsögn í formi bæklinga, annars texta eða frá starfsmanni safnsins. 

Samkvæmt könnun á safnastarfi hérlendis árið 2006 töldu flest söfn að fræðslu til skóla og erlendra 

ferðamanna væri ábótavant og þörf væri á endurbótum (Safnaráð, 2006). 

4.2.4 Skólar og fræðslustofnanir 

Um þriðjungur landsmanna stundar skóla í yfir 500 skólum á mismunandi skólastigum. Um 18.700 

nemendur eru á leikskólastigi, tæplega 43.000 í grunnskóla, rúmlega 26.000 eru á menntaskólastigi og 

rétt um 9.000 stunda háskólanám (Hagstofa Íslands, 2010). Fjöldi skóla á landinu skiptist svo: 8 
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háskólar, 35 framhaldsskólar, 175 grunnskólar og 284 leikskólar. Miklir möguleikar liggja í  

margmiðlunartækni fyrir skólastofnanir landsins (Mennta og menningarmálaráðuneytið, á.á.). Skólar 

og fræðslusetur gætu nýtt sér ferðir til kennslu. Tæknin gæti nýst sem hluti af kennslu til dæmis í sögu, 

landafræði, íslensku og öðrum tungumálum, listum og menningu. Þessi leið skapar ákveðna upplifun 

sem gerir kennsluna skemmtilegri og minnisstæðari. Sagaguide hyggst skoða samstarf við skóla og 

fræðslustofnanir með það í huga að hanna ferðir sem eru sniðnar að þörfum nemenda og kennara. 

4.2.5 Aðrir markhópar og mögulegir samherjar 
Ýmis fyrirtæki og stofnanir á sviði afþreyingar og útivistar gætu nýtt sér þjónustu Sagaguide og látið 

framleiða leiðsögn sniðna að þörfum þeirra. Leitað verður eftir samstarfi við Byggðaþróunarstofnun og 

Atvinnuþróunarstofnun, einnig aðila í sögutengdri ferðaþjónustu, Ferðamálastofu, sveitarfélög, söfn og 

skóla. Hægt væri að nýta gagnabanka fræðasetra og fyrirtækja í sögutengdri ferðaþjónustu. Sagaguide 

sér mikil tækifæri liggja í samstarfi við samtök um sögutengda ferðaþjónustu. Hægt væri að bjóða upp 

á ferðir sem myndu hafa viðkomu á söfnum, sögufrægum stöðum og stöðum sem tengjast starfsemi 

aðila í samtökunum. Kannað verður samstarf við símafyrirtæki, bílaleigur, flugfélög o.fl. sem gætu 

auglýst Sagaguide eða boðið upp á leiðsögn sem viðauka með vörum þeirra. Möguleikar eru á styrkjum 

frá byggðastofnunum og sveitarfélögum sem sæju hagnaðarvon í ferðaleiðsögnum um sín svæði. 

4.2.6 Könnun 

Ákveðið var að framkvæma spurningakönnun til þess að kanna viðhorf fólks til sjálfvirkrar 

ferðaleiðsagnar og mögulega markaðsþörf á þjónustu Sagaguide. Könnunin fór fram á netinu dagana 6.  

til 20. nóvember. Nánari útlistun á niðurstöðum könnunar má sjá í viðauka 8.4. 

Netkönnun  

Könnunin var framkvæmd á netinu, 170 þátttakendur svöruðu spurningum um notkun snjallsíma og 

ferðaleiðsagnar í gegnum síma á ferðalögum. Kannaðar voru ferðavenjur og hvaða þættir vöktu áhuga 

fólks á ferðalögum innanlands. Fleiri konur svöruðu könnuninni eða 66,6% á móti 33,3% karla. Flestir 

voru á aldursbilinu 25–44 ára eða rúmlega 64% svarenda og 19% voru á aldrinum 15–24 ára. Um 33% 

svarenda voru með börn á heimilinu, langflest undir 15 ára aldri. Að lokum voru langflestir eða 71% 

svarendanna búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 

Svarendur voru spurðir hvort þeir hefðu ferðast innanlands síðastliðna tólf mánuði, meirihluti eða 83% 

svaraði játandi. Þeir sem svöruðu neitandi höfðu allir ferðast innanlands fyrir þann tíma. Kannað var 

hvaða þættir vöktu áhuga fólks á ferðalögum, lagðar voru fram fullyrðingar sem svarendur merktu við 

hversu sammála eða ósammála þeir voru. Um 57% fólks var sammála um að náttúran vekti áhuga á 
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ferðalögum innanlands. Rúmlega 31% voru sammála um að menning og saga vekti áhuga og um 32% 

töldu að staðhættir og kennileiti svæða vektu áhuga.  

Könnuð var notkun fólks á leiðsögubókum og kortum og sögðust um 77% fólks hafa notað slíkt á 

ferðalögum. Spurt var hversu oft á ári fólk heimsækti söfn. Tæplega 50% sögðust fara 1–2 á ári og 

tæplega 24% sögðust fara þrisvar sinnum eða oftar. Svarendur voru spurðir um farsímaeign sína og 

sögðust tæplega 38% eiga snjallsíma. Höfðu 54,17% þeirra sótt sér hugbúnað í símann. Þeir sem áttu 

ekki snjallsíma en höfðu aðgang að slíkum síma voru tæplega 37%. Spurt var hvort svarendur hefðu 

prófað sjálfvirka ferðaleiðsögn í farsíma og svaraði meirihluti neitandi eða 88%. Þegar spurt var hvort 

þeir hefðu áhuga á að prófa slíkt á ferðalagi um landið svöruðu tæp 68% játandi. 

Að lokum voru svarendur spurðir hvort tilteknar útgáfur af ferðaleiðsögn vektu áhuga. 83% svarenda 

töldu að leiðsögn um náttúruperlur vekti áhuga, 71,25% voru sammála um að leiðsögn um staðhætti 

landsins myndi vekja áhuga þeirra. 57% sögðu leiðsögn um víkingaslóðir myndi vekja áhuga á meðan 

70% svarenda svöruðu að leiðsögn um Íslendingasöguslóðir og sögutengda staði myndi vekja áhuga 

þeirra. Álíka margir svöruðu að leiðsögn um álfa-, trölla- og huldufólksslóðir og síðan galdra-, norna- 

og skrímslaslóðir myndi vekja áhuga eða um 57% svarenda. Að lokum  sögðu 58% svarenda að 

leiðsögn sniðin að börnum myndi vekja áhuga og 38% sögðu að ratleikir vektu áhuga þeirra 

4.3 Samkeppnisgreining 
Í samkeppnisgreiningunni er lagt mat á helstu samkeppnisaðila Sagaguide en farið var gaumgæfilega 

yfir það samkeppnisumhverfi sem Sagaguide kemur til með að starfa í. Farið var yfir stefnu helstu 

samkeppnisaðila með það að markmiði að greina styrkleika þeirra og veikleika. Samkeppnin er ekki 

mikil á sviði Sagaguide enn sem komið er, en miðað við þróun má ætla að samkeppni muni vaxa 

töluvert á næstu misserum. Sagaguide mun einbeita sér að samkeppni á innlendum markaði þar sem 

enginn erlendur samkeppnisaðili starfar hérlendis. Samkeppni er bæði bein og óbein. Helstu 

keppinautar Sagaguide er Locatify, Ýmir Mobile, Hljóðvísar, Vegahandbókin og Landnámssetur 

Íslands.  

4.3.1 Locatify  
Aðalsamkeppnisaðili Sagaguide er Locatify ehf., íslenskt sprotafyrirtæki sem var sett á laggirnar 

haustið 2009. Unnið hefur verið að þróun fyrirtækisins frá árinu 2006. Fyrirtækið býður upp á íslenskt 

leiðsöguforrit hannað fyrir iPhone, iPod touch og iPad. Forritið virkar sem sjálfvirk leiðsögn í 

snjallsíma um vinsæla ferðamannastaði með GPS-staðsetningartækni. Fyrsta útgáfa kom á markað 

sumarið 2010. Forritið er frítt en borga þarf fyrir ferðaleiðsögn sem er seld í gegnum netverslun Apple. 
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Boðið er upp á sex ferðir á Suð-Vesturhorni Íslands. Í boði er ein frí ferð í samstarfi við Grapevine sem 

greinir frá því helsta sem er að gerast í miðbæ Reykjavíkur. Boðið er upp á allt að sex tungumálum í 

leiðsögn. Takmarkaðar ferðir eru í boði á öllum tungumálunum og aðeins tvær þeirra í boði á íslensku. 

(Locatify, 2010). 

4.3.2 Ýmir Mobile ehf. 

Sprotafyrirtækið Ýmir Mobile sérhæfir sig í þróun tölvuleikja og hugbúnaðar fyrir farsíma og 

lófatölvur. Fyrirtækið þróaði forrit sem er gjaldfrjáls, gagnvirk upplýsingahandbók og byggir á 

kortalausn með GPS-staðsetningartækni í allar tegundir 3G-farsíma. Forritið Mobileguide kom út vorið 

2010. Mobileguide er ferðaleiðsögn með korti af Reykjavík og Reykjanesbæ og er vegvísir með 

upplýsingum um ýmiskonar þjónustu og markverða staði á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtækið hyggst 

kortleggja landið en er enn sem komið er bundið við Reykjavík og Reykjanesbæ. Mobileguide einbeitir 

sér að upplýsingum um áhugaverða ferðamannastaði, þjónustu, hátíðir og verslun á Íslandi í myndum 

og texta. Hvorki er boðið upp á þjóðsögur og ævintýri né kortlagningu eða vistun ferðalaga í myndum 

og máli (Ýmir mobile ehf., 2009). 

4.3.3 Hljóðvísar 
Hljóðvísar (e. Online Audio Guide) er íslenskt fyrirtæki stofnað sumarið 2008. Það sérhæfir sig í þróun 

hljóðleiðsagnarkerfis og framleiðslu og dreifingu á hljóðleiðsögn fyrir söfn og sýningar. Stofnendur eru 

fyrrum nemar við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og verkfræðideild Háskóla Íslands, en hugmyndin 

kviknaði árið 2007 og var að hluta til unnin í nýsköpunaráfanga við Háskólann á Bifröst (Jón Þrándur 

Stefánsson, 2008). Hjóðvísar eru í samstarfi við fjögur íslensk söfn. Hljóðleiðsagnarkerfið gerir söfnum 

kleift að dreifa stafrænni hljóðleiðsögn til gesta sinna. Á sýningum er hlustað á hljóðleiðsögn í gegnum 

iPod, farsíma með MP3-spilara eða aðra MP3-spilara (Seiður ehf., 2008). 

4.3.4 Vegahandbókin 
Vegahandbókin er gefin út af Íslensku bókaútgáfunni og hefur verið leiðandi vegvísir fyrir ferðamenn 

um Ísland um langt skeið. Bókin hefur verið gefin út árlega í yfir 40 ár. Hún veitir ýmsan fróðleik um 

ferðalög og upplýsingar um helstu kennileiti landsins ásamt korti sem vísar til vegar í máli og myndum. 

Farið er yfir sögu Íslands að fornu og nýju og fornsögur og þjóðsögur tengdar sögufrægum stöðum. 

Nýlega koma bókin út í rafrænni útgáfu og er aðgengileg á heimasíðu Vegahandbókarinnar. Þar er 

einnig hægt að nálgast allar upplýsingar varðandi ferðalög, ferðamannastaði og ferðaþjónustuaðila 

(Vegahandbókin, á.á.). 
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4.3.5 Landnámssetur Íslands 
Landnámssetrið í Borgarnesi er byggt í kringum sögusvið Egilssögu sem er ein helsta landnámssaga 

Íslendinga. Fyrirtækið er staðsett í Borgarnesi og býður upp á margskonar afþreyingu fyrir gesti og 

ferðamenn. Í boði eru tvær fastar sýningar árið um kring, Landnámssýningin og Egilssögusýningin. 

Auk þess er boðið upp á söguleiðsögn á Egilsslóð, gönguleiðsögn um Borgarnes, leikrit, ratleiki o.fl. 

Nýverið fór Landnámssetrið að bjóða upp á sjálfvirka ferðaleiðsögn utan safnsins, en ferðirnar eru 

þróaðar í samstarfi við Locatify, aðalsamkeppnisaðila Sagaguide. Boðið er upp á þrjár mismunandi 

ferðir um Borgarfjörðinn á slóðir Egils Skallagrímssonar (Landnámssetur Íslands, á.á.). 

4.4 SVÓT-greining 
Svót–greining (e. swot analysis) var notuð fyrst og fremst til þess að greina raunhæfi 

viðskiptahugmyndar Sagaguide. Innri styrkleikar og veikleikar fyrirtækisins ásamt ógnunum og 

tækifærum í ytra umhverfi þess voru metnir (Kotler o.fl., 2009). Sagaguide mun nýta sér styrkleika sína 

til þess að koma vöru og þjónustu sinni á framfæri og taka markvisst á veikleikum. Tækifærin verða 

nýtt og brugðist við ógnunum og þær upprættar eftir bestu getu. 

Styrkleikar  
• Ný nálgun á þjónusta og hugmynd á innlendum markaði  

• Metnaðarfullt stjórnunarteymi 

• Stjórnendur eru markaðsdrifnir 

• Stjórnendur hafa víðtæka reynslu og menntun í rekstri, 

sölu og markaðssetningu 

• Hugbúnaðurinn mun styðja Android og iPhone 

• Grunnleiðsögn um landið frí  

• Fjölbreytt úrval leiðsagna og ratleikja um allt land sem 

henta öllum aldurshópum 

• Sögur og menningararfur úreldist ekki  

• Notendavænt og gagnvirkt viðmót með skreyttum 

veruleika 

• Eigið vefsvæði viðskiptavina til þess að varðveita og 

deila ferðasögum  

 

 Veikleikar  
• Sprotafyrirtæki 

• Nýr rekstur 

• Fjárþörf /vantar fjárfesta 

• Stjórnendur ekki með sérfræðiþekkingu á 

sviði tækni  

• Stjórnendur ekki með reynslu úr 

hugbúnaðargeiranum 

• Vantar starfsfólk með tækniþekkingu í 

stjórnendateymið  

• Ekkert orðspor 

• Ekki komin á markað 

• Mikill upphafskostnaður 

• Einkaleyfi á viðskiptahugmynd ekki 

mögulegt 
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Tækifæri  
• Mikill aukning í notkun snjallsíma  

• Sögur og menningararfur landsins – nægur efniviður 

til að vinna fjölbreytta ferðaleiðsögn 

• Tæknin til staðar 

• Fleiri ferðast innanlands 

• Fleir erlendir ferðamenn koma til landsins 

• Ferðaleiðsögn sniðin fyrir börn 

• Samkeppnisaðilar leggja ekki áherslu á leiðsögn 

fyrir börn ogbarnafjölskyldur  

• Vaxtarmöguleikar 

• Tölvuleikir og skreyttur veruleiki í síma 

• Útrás til annarra landa 

 Ógnanir 
• Núverandi samkeppnisaðilar með svipaða 

hugmynd 

• Samkeppnisaðilar gætu útfært sömu 

hugmynd og Sagaguide 

• Önnur sprotafyrirtæki, ný samkeppni 

• Hraðar tækniframfarir, tækni úreldist fljótt 

• Ísland lítill markaður 

• Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu 

• Efnahagslægð á Íslandi 

• Efnahagslægð á alþjóðavísu  

 

 

4.5 Samkeppnishæfni 
Styrkleikar Sagaguide eru þeir að að stórum hluta er viðskiptahugmyndin og þjónustan nýjung á 

innlendum markaði. Samkeppnisaðilar á markaði eru ekki að bjóða lausn eins og Sagaguide mun bjóða. 

Fyrirtækinu er stjórnað af metnaðarfullum og markaðsdrifnum einstaklingum sem búa yfir menntun í 

rekstri og stjórnun ásamt víðtækri reynslu af sölu og markaðsmálum. Hugbúnaðurinn verður sniðinn að 

þörfum Android, iPhone og iPad, en samkeppnisaðilar hafa einbeitt sér að iPhone. Því mun 

ferðaleiðsögn Sagaguide ná til fleiri aðila. Hugbúnaðurinn er án endurgjalds sem er virðisauki fyrir  

notandann. Sagaguide mun bjóða fjölbreyttari ferðaleiðsögn en samkeppnisaðilar auk ratleikja fyrir 

íslenska og erlenda ferðamenn. Ferðaleiðsögn verður öll með skreyttum veruleika sem hefur ekki verið 

í boði hér á landi áður. 

Helstu veikleikar Sagaguide eru þeir að fyrirtækið er nýtt sprotafyrirtæki og ekki komið á markað. 

Stjórnendur skortir tækniþekkingu og reynslu í hugbúnaðargeiranum og mun því ráða til sín hæft fólk 

með staðgóða þekkingu í teymi fyrirtækisins. Upphafskostnaður er mikill og fjárþörf töluverð, því er 

ætlunin að leita eftir styrkjum og fjárfestum. Ekki verður hægt að verja hugmyndina með einkaleyfi en 

stofnendur munu tryggja sér vörumerkjavernd og þau einkaleyfi sem eru fáanleg. 

Helstu tækifæri Sagaguide liggja í síaukinni notkun snjallsímans á Íslandi og á heimsvísu. Tæknin sem 

Sagaguide byggir á er til staðar. Mikil tækifæri felast í fjölgun ferðamanna. Nóg er af sögum, 

menningararfurinn er drjúgur og hvorugt úreldist. Því hefur Sagaguide úr nógu að vinna til að auka 

framboð og fjölbreytni í ferðaleiðsögn. Sagaguide getur þróað tölvu- og ratleiki í skreyttum veruleika 
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fyrir snjallsíma og tengt þá áhugaverðum stöðum. Með þeim hætti getur vöruframboð einnig aukist. 

Einnig liggja tækifærin utan landsteinanna eins og á Norðurlöndunum. 

Þær ógnanir sem Sagaguide mun þurfa að takast á við eru núverandi samkeppnisaðilar sem gætu útfært 

sömu hugmynd og Sagaguide. Einnig gæti sú mikla gróska sem ríkir í stofnun sprotafyrirtækja um 

þessar mundir reynst skeinuhætt og leitt af sér nýja samkeppnisaðila. Þess vegna er mikilvægt að 

Sagaguide komist sem fyrst á markað. Tækninni fleygir fram og þróunin er orðin hröð. Tæki og lausnir 

úreldast, því þarf Sagaguide að vera á verði gagnvart öllum breytingum og tækniþróun sem styður 

lausnir fyrirtækisins. Að lokum er smæð íslensks markaðar takmarkandi. Árstíðasveiflur í 

ferðaþjónustu hafa einnig verið vandamál lengi og þá einna helst á veturna. Efnahagslegar aðstæður 

hérlendis og úti í heimi eru frekar slæmar og draga úr kaupmætti neytenda. 

4.6 Samkeppnisforskot fyrirtækisins 
Stjórnendur Sagaguide eru metnaðarfullir með mikla reynslu og menntun á sviði rekstrar, sölu og 

markaðsmála, sem mun koma Sagaguide lengra en ella. Sagaguide verður markaðsdrifið og mun 

byggja kynningu fyrirtækisins á góðri markaðsherferð þar sem áhersla verður lögð á að vera sýnilegri 

en samkeppnisaðilar. Sagaguide mun vinna að innri sem ytri markaðssetningu ásamt gagnvirkri 

markaðssetningu til að ná samkeppnisforskoti.  

Gæði í vöru og þjónustu verða í hávegum höfð. Markaðssetning mun því miða að því að festa í sessi 

vörumerki sem yrði þekkt að gæðum og fyrirtæki sem hefur gott orðspor varðandi þjónustu. Fyrirtækið 

hefur tryggt sér gott nafn og lén sem lýsir mjög vel viðskiptahugmyndinni. Sagaguide býður víðtækari 

lausnir en nú eru í boði hér á landi meðal annars ratleiki í tengslum við sögu og staði sem er nýjung á 

Íslandi. Grunnleiðsögn um hringveginn fylgir forritinu án endurgjalds, þar gerir fyrirtækið  betur en 

samkeppnisaðilar.  

Ferðaleiðsögn með skreyttum veruleika hefur ekki verið í boði hér á landi áður. Áhersla verður lögð á 

ferðaleiðsögn fyrir íslenska og erlenda ferðamenn en helsti samkeppnisaðili þjónustar frekar erlenda 

ferðamenn og býður upp á takmarkað ferðaval fyrir innlenda ferðamenn. Einnig verður leiðsögn 

sérsniðin að börnum og barnafjölskyldum. Þannig verður hægt að mæta ólíkum þörfum og allir 

aldurshópar finna eitthvað við sitt hæfi. Sagaguide er eina fyrirtækið sinnar tegundar hérlendis sem 

býður notendum sínum upp á eigið vefsvæði til þess að hýsa og deila ferðalögum sínum með öðrum. 

Heimasíða fyrirtækisins verður á íslensku og málum stærstu ferðamannahópa sem koma til landsins 



	   46	  

5. Markaðs- og söluáætlun 
arkaðs- og söluáætlun er hluti af rekstraráætlun fyrirtækisins. Sagaguide mun leggja áherslu á 

stefnumiðaða markaðssetningu sem styður heildarstefnu og langtímamarkmið fyrirtækisins (Kotler 

o.fl., 2009). Unnið verður með þrjár gerðir markaðssetningar: innri, ytri og gagnvirka markaðssetningu. 

Þessar hliðar markaðsetningar eru nauðsynlegar til þess að byggja upp og viðhalda góðu sambandi við 

viðskiptavini og efna gefin loforð við þá (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009).  
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5.1 Markaðsáætlun 
Hugmynd Sagaguide er tiltölulega ný hér á landi. Þó hefur töluvert af svipuðum hugmyndum verið 

hrundið í framkvæmd erlendis. Eitt fyrirtæki, sambærilegt Sagaguide, er komið með vöru sína á 

markað hérlendis. Það er okkar aðalsamkeppnisaðili sem þó hefur takmarkað starfssvæði og höfðar að 

mestu til erlendra ferðamanna með ferðaleiðsögn um vinsæla ferðamannastaði. Tækifærin eru mörg og 

mun Sagaguide leggja áherslu á gæði og fjölbreytni í ferðaleiðsögn sinni til að ná samkeppnisforskoti. 

Miðað verður jafnt á innlenda- og erlenda ferðamenn. Sagaguide verður markaðssett sem 

þjónustufyrirtæki í sögutengdri ferðaþjónustu sem býður upp á fræðandi og ævintýralega upplifun á 

ferðalögum um landið. 

Ytri markaðssetning 

Loforð	  gefin	  

Innri markaðssetning 

Starfsmönnum gert kleift 
að standa við gefin 

Loforð  

Gagnvirk markaðssetning 

Loforð efnd 

Mynd 9 – Þjónustuþríhyrningurinn. Heimild: Zeithaml o.fl., 2009.  
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Ytri markaðssetning 

Sagaguide getur sinnt þörfum þeirra ferðamanna sem eiga snjallsíma eða hafa aðgang að slíkum síma. 

Ferðaleiðsögn verður á íslensku og ensku. Hún verður sniðin að þörfum fjölskyldna, barna og 

einstaklinga enda eru viðskiptavinir Sagaguide á öllum aldri. 

Rannsóknir sýna að Internetið er langöflugasti upplýsingamiðillinn sem innlendir og erlendir 

ferðamenn nýta sér. Hátt í 80% ferðalanga leita upplýsinga á Netinu áður en þeir fara af stað. Um 55-

60% lesa ferðahandbækur og vinir og kunningjar eru í þriðja sæti hvað varðar upplýsingaöflun 

verðandi ferðalanga (Ferðamálstofa, 2010). Sagaguide mun því leggja höfuðáherslu á stefnumiðaða 

markaðssetningu á Netinu, með eigin heimasíðu, Facebook- og Twitter-síðu, kynningu á 

landkynningarvefjum og vefsíðum fyrir ferðamenn. 

Auglýsingar virðast hafa minna vægi. Yfir 50% erlendra ferðamanna nýta sér samt sem áður 

upplýsingamiðstöðvarnar þegar þeir eru komnir til landsins (Ferðamálastofa, 2010). Sagaguide mun 

auglýsa í bæklingum, tímaritum og sérblöðum sem snúa að ferðaþjónustu á Íslandi og ætluð eru 

ferðamönnum, innlendum sem erlendum.   

Innri markaðssetning  

Innri markaðssetning fyrirtækisins mun vega þungt. Ráðið verður vandað og hæft starfsfólk og því 

skapað gott og skemmtilegt vinnuumhverfi. Innri markaðssetning (e. internal marketing) er lykilatriði í 

vel heppnuðu markaðsstarfi fyrirtækja (Zeithaml o.fl., 2009). Sagaguide mun leggja sig fram um að 

vinna þessa þætti vel og telur að það muni skila sér í ytri og gagnvirkri markaðssetningu. Líði 

starfsfólki vel mun það skapa ánægju þeirra sem mun smita út frá sér til viðskiptamanna og í endursölu 

sem að lokum skapar vöxt, hagnað og skilar ánægju til stjórnenda (Kotler o.fl., 2009) 

5.1.1 Markaðsstefnan 
Hlutverk og megintilgangur Sagaguide er að bjóða upp á skemmtilega og fræðandi upplifun af sögu og 

menningu landsins með sjálfvirkri ferðaleiðsögn í snjallsíma. Varan og þjónustan vísar veginn um land 

og sögu. Fyrirtækið býður notendum hugbúnað án endurgjalds með grunnleiðsögn um kennileiti og 

staðhætti við hringveg landsins. Kappkostað verður að bjóða ferðaleiðsögn og ratleiki á sanngjörnu 

verði. Sagaguide mun hafa eftirfarandi þætti í mynd nr. 10 að leiðarljósi í starfsemi sinni:  
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5.1.2 Markmið 

Sagaguide mun leggja sig í framkróka um að skapa vörumerkinu sess á markaðnum og fyrirtækinu gott 

orðspor. Stuðlað verður að stöðugum vexti fyrirtækisins með því að auka sífellt markaðshlutdeild þess. 

Lögð verður áhersla á að auka sölu og draga úr kostnaði. Skoðaðir verða nýir markaðir ef vel tekst til 

hér heima. 

• Fyrsta ár  Þróun og framleiðsla á vöru og markaðsaðgerðir undirbúnar  

• Annað ár Ná 3% markaðshlutdeild meðal innlendra og erlendra ferðamanna 

• Þriðja ár  Ná 3,1% markaðshlutdeild 

• Fjórða ár  Ná 3,2% markaðshlutdeild 

Aðgerðir til að viðhalda markaðshlutdeild 
• Bæta og þróa vörur  

• Auka vöruúrval 

• Skapa sterkt vörumerki og gott orðspor  

• Ná til fleiri markhópa  

• Mæla notkun og nýta niðurstöður til aðgerða 

 

  

Markaðsáhersla	  

Gæði	  í	  vöru	  
og	  þjónustu	  	  

Skemmtana
-‐	  og	  

fræðslugildi	  

Aukin	  
upplifun	  á	  
ferðalögum	  
um	  landi	  	  

Vegvísir	  á	  
sanngjörnu	  

verði	  

Mynd 10 - Markaðsstefna Sagaguide. Framsetning höfundar.  
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5.2 Markhópur 
Megineinkenni markhópsins sem eru innlendir og erlendir ferðamenn eru þau að þeir vilja uppgötva 

náttúru, menningu og sögu landsins á eigin vegum. Markhópur Sagaguide eru allir slíkir ferðamenn, 

hvort sem eru einstaklingar, pör, fjölskyldur eða börn sem eiga eða hafa afnot af snjallsíma. Þetta er 

fólk sem vill njóta skemmtilegrar afþreyingar og sjálfvirkrar ferðaleiðsagnar á ferðalögum sínum, 

fræðast um og upplifa sögur lands og þjóðar. Markhópurinn vill taka virkan þátt í og upplifa menningu 

svæða, fornminjar og afþreyingu sem á uppruna sinn í sögum og atburðum liðins tíma. Um 40% 

erlendra ferðamanna komu hingað til lands vegna áhuga á menningu og sögu Íslands. Þriðjungur 

innlendra ferðamanna sækir í menningartengda ferðaþjónustu eins og til dæmis söfn, sýningar og aðra 

viðburði. (Ferðamálastofa, 2007, 2010).  

Margir ferðamenn ferðast um landið án þess sjá neitt og vita hvorki helstu staðarnöfn né hvaða sögur 

staðirnir geyma. Erlendir ferðamenn eru margir hverjir meðvitaðir um víkingaarfleifð okkar, en hafa 

síður vitneskju um drauga-, álfa- og tröllasögur. Með þjónustu Sagaguide breytist ferðalagið í ævintýri 

þar sem fólk fær dýpri upplifun af landi og sögu sem skapar skemmtilegar minningar um ókomna tíð. 

 Meginmarkhópar 
• Snjallsímaeigendur og þeir sem hafa aðgang að snjallsíma  

• Innlendir ferðamenn á Íslandi sem eiga snjallsíma 

• Fjölskyldufólk með börn 

• Einstaklingar  

• Erlendir ferðamenn á Íslandi  

o Fjölskyldufólk með börn 

o Einstaklingar  

• Innlendir aðilar í ferðaþjónustu, Samtök um sögutengda ferðaþjónustu ásamt sveitar- og bæjarfélögum  

• Söfn, byggða- og minjasöfn 

• Fræðslu- og menntastofnanir, bæði kennarar og nemendur 

 Megineinkenni markhópa 
• Neytendur sem eru tæknivæddir  

o Eiga eða nota snjallsíma  

o Nota Internetið eða forrit í gegnum síma  

o Vilja afþreyingu og áhugaverðar sögur um staði sem ferðast er um 

o Vilja vita nöfn á helstu kennileitum  

o Hafa áhuga á ratleikjum, víkingaslóðum, álfa-, drauga- og tröllasögum 

o Hafa áhuga á flóru, jarðfræði og vilja þekkja uppáhaldsstaði heimamanna 
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Landfræðileg einkenni 

Fyrirtækið mun starfa að mestu í gegnum Internetið og nær því til flest allra Íslendinga. (Hagstofa 

Íslands, 2010). Ísland er upphafspunktur, en fyrirtækið hefur möguleika á að færa út kvíarnar og hefja 

síðar starfsemi erlendis. Íslendingar eru að jafnaði nýjungagjarnir, menntunarstig í landinu er hátt 

(Hagstofa Íslands, 2006). Lítið atvinnuleysi hefur verið hér undanfarin ár miðað við nágrannalöndin 

þótt það hafi farið hækkandi síðustu tvö ár í kjölfar efnahagskreppunnar og sé nú hátt miðað við það 

sem Íslendingar eru  vanir (Vinnumálastofnun, 2010). 

Íslendingar eru almennt forvitnir um land sitt, sögu og til dæmis náttúruhamfarir og ekki verður séð 

annað en að varan ætti að höfða jafnt til allra landsmanna. Þó eru arðvænlegustu hóparnir taldir vera 

innlent fjölskyldufólk og erlendir ferðamenn á aldrinum 25 – 45 ára.  

5.2.1 Staðfærslan 
Sagaguide mun bjóða upp á gæði í vöru og þjónustu, þar sem fræðsla, upplifun og skemmtanagildi á 

ferðalögum um landið er haft í fyrirrúmi. Með Sagaguide upplifir viðskiptavinurinn ævintýri um landið 

sem varðveitist í máli og myndum. 

Fyrir:  ferðamenn og snjallsímaeigendur á öllum aldri  

Sem:  vilja ferðast um landið og njóta sjálfvirkrar ferðaleiðsagnar í gegnum snjallsíma  

Býður: frían hugbúnað í snjallsíma með grunnleiðsögn um hringveg landsins, inniheldur leiðsögn og ratleiki um 

landið með tengingu við land og sögu  

Virkar: sem sjálfvirk ferðaleiðsögn og vegvísir um sögufræga staði, lýsir náttúru, staðháttum og heltu kennileitum  

Gefur: möguleika á að upplifa og fræðast á eigin vegum og eigin hraða, skipuleggja ferð fyrirfram eða kortleggja 

í rauntíma ferðasögur sínar og deila upplifun af þeim með vinum og vandamönnum ásamt því að varðveita 

minningar og myndir úr ferðalaginu um ókomna tíð 

Ólíkt: samkeppnisaðilum mun Sagaguide sameina það besta í sjálfvirkri ferðaleiðsögn í síma um náttúru og 

sögustaði landsins  
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5.4 Markaðsblandan 
 Eitt af mikilvægustu skrefum í stefnumótun fyrirtækja varðandi vörur þess og þjónustu er að ákveða 

markaðsblönduna. Hvað á að bjóða? Hvar, hvenær og hvernig? Markaðsblandan, öðru nafni 

markaðsráðar, samanstendur af nokkrum þáttum sem fyrirtæki nota til þess koma til móts við væntingar 

og þarfir viðskiptavina auk þess að ná fram markaðsmarkmiðum fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2009). 

Samkvæmt McCarthy, Cannon og Perreault (2008) eru markaðsráðar þjónustufyrirtækja sjö talsins og 

skiptast í eftirfarandi þætti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Við skilgreiningu þessara þátta í markaðsáætlun var tekið mið af markaðsráðum út frá sjónarhorni 

neytandans, þörfum hans og væntingum. Markaðsráðar neytandans, öðru nafni C-in fjögur, eru 

eftirfarandi: lausnin (e. customer solution), kostnaður (e. customer cost), þægindi (e. convenience) og 

samskipti (e. communication). Þau sýna hin sígildu fjögur P sem eru varan (e. product), vettvangur  (e. 

place), verð (e. price) og vegsauki (e. promotion) út frá sjónarmiði viðskiptavina (Kotler o.fl., 2009). 

5.4.1 Varan og þjónustan 
Sagaguide er þjónustufyrirtæki sem býður upp á afþreyingu og þjónustu í gegnum hugbúnað fyrir 

snjallsíma. Snjallsíminn umbreytist í sjálfvirka ferðaleiðsögn fyrir ferðamenn. GPS-staðsetning hrindir 

sjálfkrafa af stað sögu- og leikjatengdri leiðsögn um leið og ferðast er um. Ferðaleiðsögnin er upplestur 

úr sögum ásamt sérhönnuðu sögukorti, myndum og texta sem tengast viðkomandi sögusviði. Aðgengi 

er að upplýsingum og hreyfigrafík í gegnum skreyttan veruleika. Notandinn getur séð ýmsar 

upplýsingar, í formi margmiðlunar í rauntíma, á skjá símans sem forritið sækir í nánasta umhverfi hans. 

Notandinn getur brugðið síma sínum á loft og séð á skjánum til dæmis nöfn fjalla eða staða í umhverfi 

Markaðs-‐	  
blanda	  

Vara	  

Verð	  

Vettvang-‐
ur	  

Vegsauki	  Fólk	  

UmhverTi	  

Ferlar	  

Mynd 11 - Markaðsráðarnir sjö. Heimild: McCarthy o.fl., 2008.  
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sínu. Einnig verður hægt að sjá með símanum grafískar hreyfimyndir af þjóðsagnaverum, sögulegum 

bardögum eða þrívíðar myndir (e. 3D) af löngu horfnum húsum og fornminjum í raunverulegu 

umhverfi notandans. Ferðaleiðsögnina er hægt að hlusta á og nota einu sinni en lýkur þegar farið hefur 

verið á öll hnit á viðkomandi leið. Ef fara á sömu ferð aftur þarf notandinn að greiða fyrir það. 

Útlit  

Notendaviðmót hugbúnaðarins verður fyrst og fremst notendavænt. Mikið verður lagt upp úr útliti og 

grafík og verður það haft að leiðarljósi við hönnun viðmótsins að jafnvel þeir sem ekki hafa mikla 

reynslu af notkun snjallsíma geti notað hugbúnaðinn fyrirhafnarlaust. Útlitið í heild mun skírskota til 

íslensku sagnanna og sögusviðs þeirra. 

5.4.2 Verð 

Til að ákveða verð var tekið mið af þremur þáttum: viðskiptavini, samkeppni og kostnaði. Verðið þarf 

að vera sanngjarnt, samkeppnishæft og framlegð viðunandi. Grunnleiðsögn fylgir með hugbúnaði, án 

endurgjalds, og er söluhvati. Notandinn fær innsýn í hvernig leiðsögnin virkar sem hvetur hann til að 

kaupa fleiri slíkar, leiki og annað sem hugbúnaðurinn býður upp á. Greiðsla fyrir ferðaleiðsögn fer fram 

með rafrænum hætti annað hvort með greiðslukorti eða Paypal (Paypal, 2010). 

5.4.3 Dreifileiðir ─ vettvangur 
Almenn dreifing verður fyrst í gegnum Internetið í formi sjálfsafgreiðslu í gegnum vefsíðu 

fyrirtækisins, milliliðalaust. Aðgengi er því auðvelt og þægilegt, en ríflega 90% Íslendinga nota Netið 

reglulega (Hagstofa Íslands, 2010). Til lengri tíma litið eru möguleikar á öðrum dreifileiðum til dæmis 

netverslun Apple (Apple, Inc, 2010) og heimasíður samstarfsaðila innan sögutengdrar ferðaþjónustu. 

Bílaleigur, flugfélög, ferðaskrifstofur og menntastofnanir gætu keypt aðgang í heildsölu. Einnig er 

möguleiki á að semja við símafyrirtækin um að auglýsa forritið frítt, með nýjustu símunum, þar sem 

forritið mun auka virði nýja símans.  

5.4.4 Kynning ─ vegsauki 

Sagaguide mun leggja áherslu á sýnileika á markaði, byggja upp öflugt vörumerki og fara hefðbundnar 

ásamt óhefðbundnum  leiðum við kynningu á vöru og þjónustu fyrirtækisins.  

Internetið 

Áhersla verður á Internetið, en ferðamenn sækja sér flestar upplýsingar um ferðalög þangað. 

Megináhersla verður lögð á að kynna heimasíðu og samfélagssíður Sagaguide, til dæmis Facebook, 

Twitter og Youtube. Kannaðir verða möguleikar á samtengingu við svæðisbundna vefi, markaðsvefi í 
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ferðaþjónustu og þá sem biðla til einstakra markhópa, t.d. Markaðsstofu og Ferðamálastofu. Leitað 

verður eftir samstarfi við ýmsa landkynningarvefi til dæmis visiticeland.com, icelandnaturally.com, 

cruiseiceland.com, svo eitthvað sé nefnt. 

Almannatengsl 

Almannatengsl verða nýtt eins vel og kostur er. Unnið verður að samstarfi við markaðsstofur um allt 

land. Mismunandi fréttatilkynningar sem höfða til markhóps viðkomandi fjölmiðils verða sendar út. 

Sóst verður eftir viðtölum hjá öllum helstu fréttamiðlum, auk fjölmiðla sem fjalla sérstaklega um 

ferðalög innanlands. Sagaguide mun kappkosta að styrkja mikilvæg góðgerðamál með ýmsum hætti. 

Auglýsingar  

Notast verður við skæruliðamarkaðssetningu, plakötum og bæklingum verður dreift á helstu staði svo 

sem til símafyrirtækja, upplýsingamiðstöðva, bílaleiga, gististaða, hótela og háskóla svo eitthvað sé 

nefnt. Auglýst verður í frítímaritum og sérblöðum fyrir ferðamenn sem ferðast innanlands og er dreift á 

aðila innan ferðaþjónustu. 

Söluhvatar  

Dreifing á hugbúnaði án endurgjalds með grunnleiðsögn um hringveginn verður notaður sem aðal 

söluhvatinn. Boðið verður til leikja og samkeppni í gegnum samfélagssíður Sagaguide. Tækifæri verður 

notað til þess að kynna vöru og þjónustu á árlegri ferðasýningu hérlendis. 

Vörumerkið  

Höfða á bæði til erlendra og innlendra ferðamanna en vörumerkið er lýsandi fyrir vöru og þjónustu 

fyrirtækisins. Fyrirtækið heitir Sagaguide og hefur tryggt sér lénið fyrir innlendan og erlendan markað, 

Sagaguide.is og Sagaguide.com. Nafnið lýsir hugmyndinni og er auðskiljanlegt. Það höfðar bæði til 

erlendra og innlendra ferðamanna. Fyrrihluti nafnsins Saga vísar í sögurnar og er skrifað eins á íslensku 

og ensku, seinnihlutinn þýðir leiðsögn (e. guide) og saman gefur nafnið til kynna söguleiðsögn. Nafnið 

er grípandi og skírskotar til ævintýralegrar upplifunar á sögum og menningararfleifð Íslands. Sagaguide 

minnir á þær óteljandi þjóðsögur og ríku menningu sem landið býr að. Höfundar munu vernda heitið 

með því að sækja um skráningu á vörumerkinu hjá Einkaleyfisstofu. 

Slagorð 

Höfundar Sagaguide telja mikilvægt að vera með grípandi og lýsandi slagorð sem vekur athygli á 

þjónustu fyrirtækisins. Hér að neðan koma nokkrar tillögur að slagorðum fyrir Sagaguide. 



	   54	  

Íslensk slagorð 
• „Ævintýri á þínum vegum” 

• „Upplifðu þitt ævintýri” 

• „Skráðu þína sögu”  

• „Vertu hluti af sögunni “  

Erlend slagorð 
• „Adventure through history“ 

• „Discover the story of Iceland”  

• „Your own adventure”   

• „Capture your own story”  

• „Be part of history“ 

• „Experience your own adventures”   

Ímynd 

Góð ímynd út á við er hverju fyrirtæki mikilvæg. Ímynd fyrirtækja er sú mynd sem viðskiptavinir hafa 

af því. Lagt verður upp úr að byggja upp góða og sterka ímynd bæði inn á og út á við. Sagaguide er 

markaðssinnað fyrirtæki þar sem ánægja innri og ytri viðskiptavina skiptir máli. Sagaguide vill leggja 

sitt lóð á vogarskálarnar til að varðveita, kynna og fræða um menningararf þjóðarinnar. Fyrirtækið mun 

leggja áherslu á vandaða landkynningu á öllum mörkuðum. Sagaguide vill byggja ímynd sína upp með 

skemmtilegri og fræðandi upplifun á sögu og menningu landsins. Sagaguide er fyrirtæki sem býður 

gæðavöru og gæðaþjónustu á einfaldan og hagkvæman hátt. 

5.4.5 Fólk 
Öll framleiðsla verður í höndum starfsfólks Sagaguide. Því er mikilvægt að ráða rétta starfsfólkið með 

réttu hæfnina. Sjá þarf til þess að starfsfólk Sagaguide geti efnt loforð sem felast í stefnu ytri og 

gagnvirkrar markaðssetningar (e. external & interactive marketing) (Zeithaml o.fl., 2009). Leggja þarf 

áherslu á innri markaðssetningu (e. internal marketing) sem felst í að færa starfsmönnum rétt tæki og 

tól til að geta sinnt starfi sínu eftir bestu getu (Kotler, Armstrong, & Saunders, 1999). Vandað verður til 

ráðningarferlis og starfsmönnum fylgt eftir meðal annars með eftirfarandi þáttum: 

-‐ Þjálfun starfsmanna  

-‐ Gott vinnuumhverfi 

-‐ Skilvirk upplýsingagjöf  

-‐ Viðmót og framkoma innan starfsmannahópsins 

-‐ Valdefling starfsmanna  

-‐ Hvatning og umbun til starfsfólks fyrir vel unnin störf 
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5.4.6 Umhverfi 
Í hönnun verður lögð áhersla á útlit og gæði sem sameinast í góðu notendaviðmóti vörunnar og 

þjónustu. Notendaviðmót heimasíðu og hugbúnaðar verður eins notendavænt og mögulegt er þannig að 

sem flestir ættu að geta lært á hann með auðveldum hætti. Varðandi heimasíðu og ferðaleiðsögn verður 

lagt upp með líflegt og flott útlit með skírskotun í fornar sögur Íslendinga í bland við nútímalega 

hönnum. 

5.4.7 Ferli 

Þjónustan fer fram í gegnum heimasíðu fyrirtækisins. Þjónustan við notandann felst að mestu leyti í að 

dreifa hugbúnaðinum, veita leiðbeiningar við uppsetningu hans í síma, virkni og síðan stuðningur eftir 

sölu. Sagaguide mun bjóða upp á fyrirspurnir og svör á netinu í gegnum netpóst. Einnig felst þjónustan 

í að veita aðgang að og hýsa sérstakt vefsvæði hvers notanda á heimasíðu Sagaguide. Að geta þannig 

vistað efni sitt á heimasíðu fyrirtækisins gerir notandanum kleift að varðveita og deila ferðasögum 

sínum þar, auk þess að nota samfélagssíður eins og Facebook og Twitter. Fyrirtækið mun einnig senda 

tilkynningar um uppfærslur, viðbætur o.fl. á þá aðila sem hafa keypt ferðaleiðsögn og eru að nýta 

heimsavæði sitt á síðu Sagaguide. Þjónusta við aðila í ferðaþjónustu, söfn og fræðslustofnanir mundi 

vera í formi hönnunar og framleiðslu á ferðaleiðsögnum og kynningar á þeim á heimasíðu Sagaguide.  

5.3 Markaðsaðgerðaáætlun 
Byrjað verður á að kynna Sagaguide fyrir hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu, sveitarfélögum og tengdum 

stofnunum. Stofnuð verður Facebook-síða til þess að byrja að kynna hugmyndina og safna fylgjendum. 

Unnið verður að hönnun markaðsefnis til dæmis kynningarbæklinga, plakata o.fl. Á sama tíma verður 

unnið að því að kynna Sagaguide á landkynningarvefjum. Á meðan vöruþróun stendur yfir verður 

markviss kynning á heimasíðu Sagaguide og tengdum samfélagssíðum.  
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5.3.4 Áætlun – tímasett  
Verkáætlunin hér að neðan tekur til eins árs og nær yfir fyrsta rekstrarár Sagaguide. Miðað er við að 

þessir þættir verði framkvæmdir á meðan á vöruþróun stendur og fram að útgáfu fyrstu leiðsagna. 

Stofnendur munu sjá um kynningar og markaðsmál. 

Tafla 1. - Tímaáætlun markaðsmála Sagaguide.  

Tímaáætlun markaðsmála 
1. 
m  

2. 
m 

3. 
ár  

4. 
m  

5. 
m 

6. 
m  

7. 
m  

8. 
m 

9. 
m 

10. 
m  

11. 
m 

12. 
m 

1. Markaðsáætlun              
1.2 Markaðsaðgerðir undirbúnar                         
1.3 Markaðsefni hannað                         
1.4 Prentun á markaðsefni                         
1.5 Stofna Facebook og Twitter                         
1.6 Kynna tilvonandi útgáfur á Facebook                         

2. 
Kynningaráætlun til 
hagsmunaaðila              

2.1 Stofnanir og samtök í ferðaþjónustu                         
2.2 Landkynningarvefir                         
2.3 Sveitarfélög, ráðuneyti, fræðslustofnanir                         
3. Kynningaráætlun fyrir fjölmiðlar              

3.1 Fréttatilkynningar til allra fjölmiðla                          
3.2 Vefmiðlar                         
3.3 Dagblöð/tímarit                         
3.4 Útvarp/sjónvarp                         
4. Útgáfur              

4.1 Frumútgáfa á ferðaleiðsögn                          
4.2 Aðalútgáfa gefin út                          
 

Takmörk 
• Fyrsta útgáfa á markað 12 mánuðum frá upphafi vöruþróunar 

• Samstarf við aðila í sögutengdri ferðaþjónustu og sveitarfélög  

5.5 Söluáætlun 
Til að ákveða verð á leiðsögnum var litið til verðlags svipaðra leiðsagna á markaðnum í dag, kostnað 

sem liggur að baki og hugsanlegra viðskiptavina. Þar sem einungis eitt fyrirtæki hérlendis starfar eftir 

svipaðri hugmynd var einnig litið til erlendra fyrirtækja í samskonar rekstri. Tekið var mið af 

meðalverði sambærilegra fyrirtækja, verðlagning á leiðsögn leiðsögumanna, safna og fræðasetra um 

landið var skoðuð og verð hjá aðilum í ferða- og sögutengdri ferðaþjónustu tekin út. Stofnendur hafa 

áratuga reynslu að sölustörfum sem mun verða fyrirtækinu til framdráttar. Stofnendur ætla ná til 3% 

ferðamanna á öðru ári eftir útgáfu hugbúnaðar. 
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Áætlað er að innlendir og erlendir ferðamenn á Íslandi verði um 971.200 árið 2012, 3% af þeirri tölu 

gera rúmlega 29.100 ferðamenn. Stofnendur gera ráð fyrir 0,1% fjölgun viðskiptavina á ári að teknu 

tilliti til meðalfjölgunar erlendra ferðamanna sem er 6,8% á ári (Ferðamálstofa, 2010) og 

mannfjöldaspár frá Hagstofu Íslands (2010). Ekki er gert ráð fyrir sölu á fyrsta ári þar sem 

hugbúnaðurinn verður í þróun og vinnslu. Gunnpakkinn kemur fyrstur á markað og er notendum að 

kostnaðarlausu sem hvetur til sölu á öðrum ferðaleiðsögnum. 

Miðað við áætlun næstu 5 árin er reiknað með að sala til ferðamanna á öðru ári verði um það bil  84,5 

milljónir íslenskra króna. Á þriðja ári er reiknað útgáfu á tveimur til fjórum ferðaleiðsögnum á 

landshluta auk ævintýrapassa fyrir tvo landhluta. Næstu þrjú árin er áætlað að salan fari stigvaxandi 

með fjölda ferðamanna og aukinni markaðshlutdeild (0,1%) á ári. Á fimmta ári er sala til ferðamanna 

áætluð um 212,7 milljónir. Áætluð sala í heildsölu til fyrirtækja og stofnana skilar um 17,5 milljónum. 

5.5.1 Sölumarkmið 
Gert er ráð fyrir að sala hefjist á öðru rekstrarári um leið og grunnleiðsögn verður gefin út. 

Tafla 2. – Sölumarkmið 2011 - 2015 

Rekstrarár Markaðshlutdeild Sölutekjur 

1. ár ----------------------------- ---------------------- 

2. ár 3% 84,5 milljónir 

3. ár 3,1% 138,9 milljónir 

4. ár 3,2% 167,7 milljónir 

5. ár 3,3% 212,7 milljónir 
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6. Aðgerða- og framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla verður farið nánar yfir skammtímamarkmið og aðgerðir fyrirtækisins. Verkþættir fyrsta 

rekstrarárs eru skilgreindir og settir upp í tímaáætlun sem heldur utan um ferlið. 

Skammtímamarkmið 
• Byggja upp rétta teymið innan fyrirtækisins 

• Rannsóknir og vöruþróun 

• Uppsetning vefsíðu  

• Undirbúningur og skipulagning markaðs- og söluaðgerða 

• Samstarf við Samtök um sögutengda ferðaþjónustu 

• Fyrsta útgáfa á almennan markað innan 12 mánaða  

• Útgáfa á grunnleiðsögn forritsins og ferðaleiðsagnir fyrir börn og barnafjölskyldur 

• Hringvegurinn  

• Leiðsagnir í samvinnu við Samtök um sögutengda ferðaþjónustu 

Nú þegar framkvæmt  
• Stofnun byrjunarteymis 

o Hugmyndavinna 

-‐ Markaðsrannsóknir 

-‐ Viðskiptaáætlun 

o Gerð fyrstu áætlunar lokið sumarið 2010 

o Ýtarlegri áætlun lokið desember 2010 

6.1 Framleiðsla 
Þegar stofnfé hefur verið tryggt verður einkahlutafélag stofnað og rétta teymið sett saman svo hægt 

verði að útfæra vöru og þjónustu að þörfum viðskiptavina. Áætlaður tími í þróun hugbúnaðar er tólf 

mánuðir og gert er ráð fyrir að vinna við grafíska hönnun taki u.þ.b. 3 mánuði. Reynda aðila þarf til að 

sjá um upplestur ferðaleiðsagnanna og ljósmyndara til þess að mynda staði sem koma fyrir í 

ferðaleiðsögnum. Gerð verður nákvæm tímaáætlun á verkefnum til að halda utan um ferlið.  

Forritun 
Byrjað verður á forritun frumútgáfunnar ásamt nánari útfærslu á ferðaleiðsögnum. Hugbúnaðurinn 

verður sniðinn að nýjustu tækni sem er þegar til staðar, fylgst er með þróun í tæknigeiranum og 

upplýsingar nýttar til hins ýtrasta. Til eru ýmsar lausnir á netinu sem geta unnið með forritinu. Einnig 

þarf að forrita heimasíðu og virkja lén.  
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Prófanir 

Gerðar verða ítarlegar prófanir á hugbúnaði og heimasíðu áður en formleg útgáfa ferðaleiðsagna hefst 

og heimasíða opnuð. Safna þarf fólki í rýnihóp sem prófar hugbúnaðinn og gefur álit á leiðsögnum og 

virkni búnaðarins. Til þess að prófun geti átt sér stað þarf að útbúa ferðaleiðsögn til prufu. Kanna þarf 

alla viðmóts- og gagnagrunnsvirkni áður en formleg dreifing á hugbúnaði hefst. Reikna verður með 

tíma til að gera umbætur og fínpússa virkni ef þarf. Gert er ráð fyrir að prufur fari fram á 2–3 mánuðum 

fyrir formlega útgáfu hugbúnaðarins. 

Gagnaöflun 

Gagnabanki Sagaguide verður í stöðugri þróun, en safna þarf sögum og staðreyndum um landið. Leitað 

verður álits sagnfræðinga og náttúrufræðinga við val á efnistökum. Gætt verður að því að farið sé rétt 

með staðreyndir, sögur og menningararf landsins. Prófarkalesarar og ritfært fólk fer í gegnum texta og 

endurskrifar eftir ákveðinni forskrift, ef þarf. Stundum reynir á höfundarrétt, en það á ekki við um 

þjóðsögur (Snerpa ehf., á.d.). 

Útlitshönnun  
Hanna þarf útlit og notendaviðmót á hugbúnaðinum ásamt útfærslu á grafík og myndefni fyrir skreyttan 

veruleika í leiðsögnunum. Hönnuður mun hafa umsjón með útliti heimasíðu og alls efnis sem nota á í 

markaðssetningu fyrirtækisins. Miklu máli skiptir að heildrænt útlit verði á öllu kynningarefni 

fyrirtækisins og mun merkjastjórnun miða að því halda ákveðinni stefnu og metnaði frá upphafi. Einnig 

þyrfti að fá ljósmyndara til samstarfs við verkefnið sem myndi sjá um að taka allar myndir fyrir 

verkefnið. Gæta þarf að því að samræmi sé milli allra ljósmynda sem nota á. 

Talsetning og hljóð 
Reyndir lesarar verða fengnir til þess að talsetja efnið. Finna þarf einstaklinga sem myndu verða 

einskonar rödd Sagaguide. Leitað verður bæði eftir karl- og kvenröddum.. 

Markaðsmál 
Markaðsaðgerðir verða skipulagðar á fyrstu mánuðum starfseminnar. Markaðsáætlun verður hrint í 

framkvæmd í kjölfarið. Grunnferðaleiðsögn og Íslendingasaga úr hverjum landshluta, sniðin að 

fjölskyldufólki verður í forgangi á markað. Fyrsta útgáfa ætti að vera tilbúin innan 12 mánaða frá því 

að fjármagn fæst. Gefnar verða  út 2-4 leiðsagnir eða leikir á ári ásamt uppfærslu á eldri útgáfum eftir 

því sem nýjar upplýsingar berast. Athuga þarf samstarfsvilja helstu aðila innan ferðaþjónustunnar og  

sögutengdrar ferðaþjónustu varðandi framleiðslu leiðsagnanna. .  
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Næstu skref  

 
Tafla 3 - Verk og tímaáætlun 

Verk og tímaáætlun 2011  1. 
m 

2. 
m  

3. 
m 

4. 
m 

5. 
m  

6. 
m 

7. 
m  

8. 
m  

9. 
m 

10. 
m 

11. 
m  

12. 
m 

13. 
m 

1. Fjármögnun                
1.2 Fjárfestar/fjárfestingasjóðir                           
2. Stofnun Sagaguide               
2.1 Kennitala                           
2.2 Mynda teymi / ráða starfsmenn                           
2.3 Aðstaða                           
2.4 Skrá vörumerki /einkalyfi                           
3. Þróun               
3.1 Forritun á hugbúnaði                           
3.2 Forritun á Heimasíðu                           
3.3 Prófanir á vef og hugbúnaði                           
3.4 Virkja lén Sagaguide                          
3.5  Heimasíða opnuð                           
4. Gagnaöflun               
4.1 Val á efni                           
4.2 Útfærsla á efni                           
4.3 Prófarkalestur                           
5. Útlits- og viðmótshönnun                
5.1 Hönnun sögukorts                           
5.2 Skreyttur veruleiki                           
5.3 Hönnun á heimasíðu                           
5.4 Hönnun markaðsefnis/ Vörumerki                           
6. Framleiðsla á ferðaleiðsögnum               
6.1 Upplestur á ferðaleiðsögnum                           
6.2 Myndataka                            
7. Markaðsmál               
7.1 Markaðsáætlun undirbúin                           
7.2 Kynning til ferðþjónustuaðila og stofnana                           
7.3 Prentun markaðsefnis                           
7.4 Fréttatilkynningar/fjölmiðlar                           
7.5 Samfélagsvefir, Facebook, Twitter                           
7.6 Aðrir vefmiðlar                           
7.8 Dagblöð/tímarit                           
7.9 Safna aðilum í prufuhóp                            
7.1

0 Kynna tilvonandi útgáfur á Facebook                           
8. Útgáfur               
8.1 Grunnleiðsögn gefin                            
8.2 Útgáfur á Íslendingasögum                           
  



	   61	  

6.2 Aðstaða og staðsetning 
Fyrst munu höfundar starfrækja fyrirtækið í einum af frumkvöðlasetrunum sem bjóða upp á aðstöðu 

fyrir lítið. Aðstaða í frumkvöðlasetrum er ákjósanleg, enda þarf ekki stóra aðstöðu fyrir netfyrirtæki af 

þessari gerð. Leitast verður við að fá forritara sem hefur eigin aðstöðu til að vinna vefinn. Það sama á 

við um grafíska hönnuði og aðra sem koma að vöruþróun.  

6.3 Stofnendur 
Stofnendur Sagaguide yrðu tveir. Kristbjörg Erla Hreinsdóttir er á fyrsta ári í markaðsfræði við 

Háskólann á Bifröst. Hún hefur mikla reynslu af sölustörfum, hefur haft mannaforráð og annast 

reikningsuppgjör í störfum sínum. Einnig hefur hún reynslu af hönnun bæklinga, skipulagningu 

viðburða o.fl. Að auki hefur Kristbjörg setið tvö námskeið í vefsíðugerð, numið eitt ár á hönnunarbraut 

og er útlitsráðgjafi að mennt. Hún hefur lóðsað erlenda ferðamenn um landið, er forvitin um flest og 

býr yfir hugarflugi sem nýtist við frekari þróun. 

Margrét Rós Einarsdóttir lýkur senn B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði við Háskólanum á Bifröst. Hún 

stundaði nám í iðnhönnun, hefur reynslu af hönnun markaðsefnis og útstillinga í verslunum. Að auki 

hafði hún umsjón með sölu á útivistarfatnaði til leiðsögumanna og þjónustuaðila innan 

ferðaþjónustunnar. Hún hefur mikla reynslu af rekstri, markaðs- og sölumálum. Margrét starfrækti 

eigið fyrirtæki í 7 ár og  markaðssetti m.a. nýjar vörur og hafði mannaforráð. Undanfarið hefur hún 

unnið að þróun og áætlunargerð í tengslum við stofnun annars fyrirtækis í net- og tæknigeiranum. 

Margrét hefur lokið leiðtoga- og framkomuþjálfun Dale Carnegie. 

Stofnendur eiga það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á sögu, landi og þjóð. Það er mikill eldmóður í 

þeim og þeir hafa gaman af því að takast á við ný og spennandi verkefni. Samanlagt hafa höfundar 

margra ára reynslu í rekstri, sölumennsku og ferðaþjónustu. Auk þess hafa þeir reynslu af nýsköpun.  

6.4 Starfsfólk 
Stofnendur sjá um rekstur, markaðs- og sölumál. Forritarar sjá um lausnir fyrir hugbúnað og heimasíðu. 

Grafískur hönnuður sér um að skapa aðlaðandi og heildrænt útlit fyrir viðmót hugbúnaðarins, 

heimasíðu, ferðaleiðsögn, sögukort og allt kynningar og markaðsefni. Neytendarýnir hugsar um hag 

neytenda. Það verður í höndum stofnenda til að byrja með. Ýmsir verktakar koma við sögu, t.d. fólk 

sem hefur hæfileika á sviði ritunar, þýðinga, upplestrar o.fl..  
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6.5 Ráðgjafar 
Ef þarf munu stofnendur leita aðstoðar ýmissa sérfræðinga á þróunarstigi hugmyndarinnar. Það verður 

lögð áhersla á að leita til þeirra hæfustu til að tryggja gæði vörunnar. Aðilar í ferðaþjónustu, 

sagnfræðingar, jarðfræðingar og náttúrufræðingar gætu nýst við upplýsingasöfnun og úrvinnslu og 

gætu ráðlagt höfundum.  

Skipurit 

 

Mynd 12 - Skipurit Sagaguide. Framsetning höfundar 

  

SagaGuide 

Margrét Rós 

Framleiðsla og 
hönnun 

Forritara Grafískir 
hönnuðir 

Kristbjörg Erla 

Upplýsinga-
vinna og 
Útfærsla 

Rithöfundar Sérfræðingar 
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7. Fjárhagsáætlun 
Sagaguide þarf fjármagn til þess að hugmyndir um notkun þess geti orðið að veruleika. Mikilvægt er að 

takist að fá fjársterka aðila eða fjárfestingarfélög til þess að fjárfesta í fyrirtækinu svo stofnendur geti 

hafið þróun og framleiðslu vörunnar. Vörur verða að mestu leyti staðgreiddar til að lágmarka 

útistandandi kröfur.  

Áætlað er að kostnaður við stofnun fyrirtækisins ásamt þróun og framleiðslu lausnarinnar verði 

talsverður í byrjun. Áætluð fjárþörf er 45 milljónir í stofnfé. Fjárfestingin verður í formi eignar í 

hlutabréfum fyrirtækisins með 30% lágmarksávöxtunarkröfu á hlutafé fyrirtækisins. Miðað við fjárþörf 

munu stofnendur og fjárfestar skipta fyrirtækinu með eftirfarandi hætti: 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Grunnforsendur 
Tekið var mið af fimm ára tímabili og gefnum forsendum í sölu, sjá nánar í kafla 5.5.2. Fyrsta 

rekstrarár fer í vöruþróun og því er ekki gert ráð fyrir sölu á því ári. Á öðru rekstrarári er markmiðið 

hins vegar að ná til 3% ferðamanna. Eftir það er reiknað með 0,1% árlegri hækkun á markaðshlutdeild 

út frá heildarfjölda ferðamanna. Áætlað er að heildsala til aðila í ferðaþjónustu hefjist ekki fyrir en á 

þriðja rekstrarári eða öðru söluári. 

Tafla 4. - Grunnforsendur 

Rekstrarár Fjöldi viðskiptavina Markaðshlutdeild Sölutekjur 

1. ár 29.137 0% 0 kr. 

2. ár 31.617 3% 84,5 milljónir 

3. ár 34.309 3,1% 138,9 milljónir 

4. ár 37.224 3,2% 167,7 milljónir 

5. ár 40.381 3,3% 212,7 milljónir 

Mynd 13 - Hlutur fjárfesta eftir fjármögnun 

Hlutdeild 
stofnanda  

59% 

Hlutdeild 
nýs 

fjárfesta 
41% 
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7.1.1 Rekstraráætlun 
Gert er ráð fyrir að meginkostnaður á fyrsta rekstrarári verði við að þróa lausnir, undirbúa markaðs- og 

söluaðgerðir ásamt því að greiða laun til verktaka sem koma að verkefninu á einn eða annan hátt. 

Áætlaður rekstrarkostnaður og gjöld á fyrsta ári eru 40,6 milljónir. Ekki verður greiddur neinn 

fjármagnstekjuskattur á fyrsta ári þar sem reksturinn mun sýna tap. Á öðru ári hækkar kostnaður um 

tæpar 11 milljónir og verður 51 milljón. Á þriðja rekstrarári er gert ráð fyrir kostnaði og gjöldum upp á 

rúmlega 77,2 milljónir, þar af eru rúmlega 15,4 milljónir sem rekja má til aukins fjármagnstekjuskatts. 

Áætlaður kostnaður og gjöld verða um 84,1 milljón á fjórða ári og 95,5 á því fimmta.  

Engar tekjur reiknast á fyrsta ári en heildartekjur á öðru ári eru áætlaðar um 84,5 milljónir. Þær munu 

svo taka stórt stökk strax á þriðja ári þar sem fleiri leiðsagnir verða komnar á markað. Samkvæmt 

áætlun stofnenda eru neðangreindar tölur áætlaður stofnkostnaður. Þess má geta að í 

fjárhagsútreikningum er gert ráð fyrir innspýtingu fjárfesta. 

7.1.4 Stofn efnahagur  
Tafla 5 - Stofn efnahagur Sagaguide 

 Fjármögnun  Ráðstöfun 

Stofnandi 500.000 kr. Þróunarkostnaður  31.400.000 kr. 

  Tölvur og hugbúnaður 2.000.000 kr. 

  Skrifstofukostnaður  2.220.000 kr. 

Fjárfestar 45.000.000 kr. Markaðskostnaður 5.000.000 kr. 

  Handbært fé 4.880.000 kr. 

Samtals 45.500.000 kr.  45.500.000 kr. 

 

7.1.2 Launakostnaður  
Allur þróunarkostnaður liggur í launum, en gert er ráð fyrir tveimur forriturum fyrsta árið í 100% starfi. 

3.000 vinnustundir eru áætlaðar á hvorn starfsmann. Einnig er gert ráð fyrir einum hönnuði og er 

áætlað að vinnustundir hans á fyrsta ári verði 600 en stuðst var við upplýsingar frá reyndum aðilum í 

forritun og hönnun. Náðst hafa samningar við sögumann um fast verð frá 75.000 – 150.000 fyrir hverja 

sögu miðað við umfang. Sama má segja um ljósmyndara en þar er einnig gert ráð fyrir föstu verði á 

hverja leiðsögn með 10–15 myndum, á 150.000 kr.  
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Tafla 6 - Meðal heildarlaun á starfsmann miðað við áætlaða vinnutíma 

Starfsheiti 

Meðal 

heildarlaun 

Meðal 

vinnust 

á viku 

Launn 

á viku 

Laun á 

tímann 

Áætlaðir 

vinnut. 

1. ár 

Laun á 

mánuði 

Áætlaðir 

vinnut. 

2. ár 

Laun á 

mánuði 

Tölvunarfræðingur 518.000 43 129.500 3.012 3000 752.907 2236 518.000 

Grafískur hönnuður 439.000 43 109.750 2.552 600 255.233 1900 404.118 

Stjórnendur 500.000 43 125.000 2.907 1118 270.833 2236 500.000 

 

Á öðru ári er gert ráð fyrir aukningu á starfshlutfalli stjórnenda og hönnuðar ásamt einu auka stöðugildi 

fyrir tölvunarfræðing. Janframt eru áætlaðir vinnutímar á hvern tölvunarfræðing færri á öðru ári en  

nemur aukningu á vinnustundum hönnuðar. Á þriðja ári er einnig gert fyrir einu stöðugildi. Eftir þriðja 

ár er gert ráð fyrir 3,5% hækkun launa á milli ára. Skýrsluhöfundur studdist við upplýsingar frá 

reyndum aðilum í þessum atvinnugreinum og launakönnun 2010 frá Verzlunarmannafélagi 

Reykjavíkur (VR, 2010; Hlynur Ólason, munnleg heimild, 4. desember 2010; Atli Aðalsteinsson, 

munnleg heimild, 4. desember 2010). 

7.1.3 Markaðskostnaður  

Gert er ráð fyrir 5 milljónum í markaðskostnað við fyrstu útgáfu. Á öðru ári tvöfaldast hann og verður 

10 milljónir. Áætlað er að markaðskostnaður haldist í 8 milljónum á ári eftir það þar sem herjað verður 

á sömu fjölmiðla ár eftir ár og tryggðir góðir auglýsingasamningar. Gert er ráð fyrir prentun á 

bæklingum og plakötum ásamt dreifingu. Síðan er áætlað að auglýsa í fréttablöðum á helstu 

ferðamannatímum. Herjað verður á tímarit sem ætluð eru fyrir ferðamenn og dreift er í flugvélum, 

flugstöðvum, rútum, bílaleigum, hótelum og upplýsingamiðstöðvum. Einnig er áætlað að auglýsa í 

útvarpi til dæmis Bylgjunni og Rúv ásamt auglýsingasjónvarpi í flugvélum og á hótelum. Stuðst var við 

auglýsingaverð hjá ýmsum fjölmiðlum og upplýsingar frá reyndum aðilum á auglýsingamarkaði (Jóna 

María Hafsteinsdóttir munnleg heimild, 5. desember 2010; Heimur ehf, 2010). Dreifingin skiptist svona 

fyrstu tvö árin: 

Tafla 7 - Markaðskostnaður 2011 - 2013 

Dreifing 1. ár 2. ár 3. ár 

Prentun 500 þúsund 500 þúsund 500 þúsund 

Fréttablöð og tímarit 2,5 milljónir 5,5 milljónir 4,5 milljónir 

Útvarp/sjónvarp – hótel, flugvélar 2 milljónir 4 milljónir 3 milljónir 
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7.2 Fjárþörf 
Stofnendur leggja til 500.000 kr. við stofnun fyrirtækisins. Fjárþörf fyrirtækisins er 45 milljónir 

íslenskra króna. Fjármagnið dekkar stofnkostnað ásamt neikvæðu sjóðstreymi fram á annað rekstrarár. 

Innri vextir miðað við áætlun eru 45%. 

Fjárþörf  
• Fyrsti áfangi 23,5 milljónir við stofnun 

• Annar áfangi 10 milljónir í 9. mánuði 

• Þriðji áfangi 12 milljónir í 12. mánuði 

Verðmatsaðferð og virði fyrirtækisins 

Við mat á virði var stuðst við útreikning út frá frjáslu sjóðstreymi (FCF). Við innspýtingu er viðri 

fyrirtækisins um 86 milljónir, en þar er tekið mið af núvirðingu á frjálsu sjóðstreymis. Miðað við fimm 

ára áætlun er núvirðing á fjálsu sjóðstreymi 25,1 milljón og núvirðing framtíðarvirðis er 60,5 milljónir 

samtals gera þetta 86 milljónir. Við útreikning á framtímavirði fyrirtækisins sem er 60,5 milljónir var 

gert ráð fyrir 3% framtíðarvöxt eftir ár fimm og er þá litið til meðalvaxtar á markaði sem fyrirtækið 

hyggst herja á.   

7.3 Rekstrarreikningur 
Tafla nr. 8 sýnir rekstraráætlun fyrir árin 2011 – 2015. Ítarlegri sundurliðun er að finna í viðauka. 
   Tafla 8 - Rekstrarreikningur Sagaguide, áætlun 2011 - 2015 

REKSTRARREIKNINGUR - 
Desember 31 REKSTRARREIKNINGUR 
      
  2011   2012   2013  2014   2015  
           
Tekjur   -       84.497       138.966       167.712       212.701      
Kostnaðarverð seldra vara   -       -       -       -       -      
Vergur hagnaður  -       84.497       138.966       167.712       212.701      
Rekstarkostnaður   40.620       50.920       61.588       62.907       65.685      
Hagnaður fyrir vexti, skatta og 
afskriftir -40.620       33.577       77.378       104.805       147.016      
Afskrifir   -       -       -       -       -      
Hagnaður fyrir vexti og skatta -40.620       33.577       77.378       104.805       147.016      
Fjármagngjöld  -       84       223       391       604      
Hagnaður fyrir skatta -40.620       33.493       77.154       104.414       146.412      
Skattar   -       -       15.431       20.883       29.282      
Hagnaður  -40.620       33.493       61.723       83.531       117.130      
           
Greiddur arður   -       -       -        
Fært á óráðstafað eigið fé fyrir árið -40.620       33.493       61.723       83.531       117.130      
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Samkvæmt töflu nr. 8 eru engar tekjur á fyrsta ári, en gert er ráð fyrir að fyrsta rekstrarár fari alfarið í 

vöruþróun sem ljúki jafnframt á þeim tíma. Á öðru rekstrarári er áætlað að sala verði hafin á 

ferðaleiðsögnum sem skilar tekjum upp á tæpar 84,5 milljónir. Tekjur hækka töluvert frá öðru ári fram 

á það þriðja og fara upp í tæpar 139 milljónir króna. Tekjur fara stighækkandi og á fimmta ári eru 212,7 

milljónir áætlaðar í tekjur. Ekki er reiknað með kostnaði seldra vara þar sem kostnaður á bak við 

vörurnar liggur í launakostnaði sem greint er frá annars staðar.  

Rekstrarkostnaður á fyrsta ári er um 40,6 milljónir og eykst hann í takt við vaxandi rekstur. 

Kostnaðurinn hækkar mest á milli fyrsta, annars og þriðja rekstrarárs eða um 10,5 milljónir milli ára. 

Hækkunin felst aðallega í auknum launa- og vöruþróunarkostnaði. Eftir þriðja ár hækkar kostnaður 

lítillega og er 65,7 milljónir í lok fimmta árs. EBITA er neikvæð um 40,6 milljónir á fyrsta ári, en 

kemst í jákvæða stöðu upp á 33,6 milljónir á öðru ári. EBITA á fimmta ári er áætluð 147 milljónir. 

Reksturinn sýnir hagnað á öðru ári upp á 33,5 milljónir og endar í 117,1 milljón á því fimmta. 

7.4 Efnahagsreikningur 
Taflan nr. 9 sýnir efnahagsreikning fyrir árin 2011 – 2015. Ítarlegri sundurliðun er að finna í viðauka.

 Tafla 9 - Efnahagsreikningur Sagaguide, áætlun 2011 – 2015 

EFNAHAGSREIKNINGUR - 
Desember 31 EFNAHAGSREIKNINGUR 
      
 2011 2012 2013 2014 2015 
Eignir           

Handbært fé  
 

4.880      
 

 43.443       107.890       194.248       315.304      
Viðskiptakröfur  -       -       1.390       1.677       2.127      
Birgðir  -       -       -       -       -      
Veltufjármunir   4.880       43.443       109.279       195.925       317.431      
Rekstrarfjármunir  -       -       -       -       -      
Eignir Samtals  4.880       43.443       109.279       195.925       317.431      
      
Skuldir og Eigið fé      
Viðskiptaskuldir  -       1.690       2.779       3.354       4.254      
Skammtímalán  -       845       2.235       3.912       6.039      
Reiknaðar ógr. skuldir  -       2.535       4.169       5.031       6.381      
Skammtímaskuldir  -       5.070       9.183       12.297       16.674      
Langtímaskuldir  -       -       -       -       -      
Skuldir Samtals  -       5.070       9.183       12.297       16.674      
Hlutafé   45.500       45.500       45.500       45.500       45.500      
Óráðstafað Eigið fé -40.620      -7.127       54.596       138.128       255.257      
Eigið fé   4.880       38.373       100.096       183.628       300.757      
Eigið fé og skuldir samtals  4.880       43.443       109.279       195.925       317.431      
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Veltufjármunir í lok fyrsta árs nema tæpum 4,9 milljónum en gert er ráð fyrir áhættufé í fjárþörf til þess 

að mæta frávikum í áætlun. Gert er ráð fyrir að áhættufé geti mætt 25% aukningu í þróunarkostnaði. 

Veltufjármunir hækka töluvert á öðru ári þegar fyrirtækið fer að skila hagnaði. Eignirnar eru jákvæðar 

um 4,9 milljónir á fyrsta ári en eru komnar í 317,4 milljónir á fimmta ári. Ekki er reiknað með lántöku 

og er því enginn munur á eignum og eigin fé og skuldum. Það er ekki gert ráð fyrir viðskiptakröfum 

fyrr en á þriðja ári þegar áætlað er að sala til fyrirtækja og stofnana byrji. Er þá einungis gert ráð fyrir 

1% þar sem að tekjur af heildsölu er aðeins lítill hluti af heildartekjum. 

7.5 Sjóðstreymi 
Tafla nr. 10 sýnir sjóðstreymi fyrir árin 2011 – 2015. Ítarlegri sundurliðun er að finna í viðauka. 

Tafla 10 - Sjóðstreymisyfirlit Sagaguide, áætlun 2011 - 2015 

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT - 
December 31  SJÓÐSTREYMI 
      
  2011   2012   2013   2014   2015  
Rekstrarhreyfingar:           
Hagnaður ársins -40.620       33.493       61.723       83.531       117.130      
           
Afskriftir   -       -       -       -       -      
Skammtímalán, hækkun  -       1.690       1.089       575       900      
Reiknaðar ógr skuldir, hækkun  -       2.535       1.634       862       1.350      
           
Viðskiptakröfur, hækkun  -       -      -1.390      -287      -450      
Birgðir, hækkun  -       -       -       -       -      
Samtals breytingar á 
rekstrartengdum eignum og skuldum -40.620       37.718       63.057       84.681       118.929      
           
Fjárfestingarhreyfingar:           
Fjárfesting í rekstrarfjármunum  -       -       -       -       -      
           
Fjármögnunarheyfingar           
  Vaxtaberandi skuldir, hækkun  -       845       1.390       1.677       2.127      
  Langtímaskuldir, hækkun  -       -       -       -       -      
  Greiðsla arðs  -       -       -       -       -      
  Selt hlutafé   45.000       -       -       -       -      
Samtals fjárfestingarhreyfingar  45.000       845       1.390       1.677       2.127      
           
Hækkun / (lækkun) á handbæru fé   4.380       38.563       64.447       86.358       121.056      
Handbært fé í ársbyrjun  500       4.880       43.443       107.890       194.248      
Handbært fé í árslok  4.880       43.443       107.890       194.248       315.304      

 

Handbært fé í lok fyrsta árs er jákvætt um 4,9 milljónir. Á öðru ári hækkar handbært fé um 38,5 

milljónir. Á þriðja rekstrarári er handbært fé orðið jákvætt um 107,9 milljónir. Töluverð aukning er á 
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handbæru fé frá þriðja til fimmta árs og endar í 315,3 milljónum við árslok 2015. Það eru engar 

fjárfestingarhreyfingar þar sem fjárestingin liggur í starfsfólki fyrirtækisins.. 

7.6 Næmnigreining 
Í næmnigreiningu var tekið tillit til þess að tímasetningar gætu breyst, svo og kostnaður við vöruþróun. 

Einnig var tekið tillit til þess að fjöldi viðskiptamanna gæti orðið breytilegur og miðað var við 

markaðshlutdeild fyrirtækisins. Gjaldeyrissveiflur voru ekki teknar með í þessum útreikningum en gera 

má ráð fyrir að frekari útreikningar, þeirra vegna, verði nauðsynlegir og mun skýrsluhöfundur leggja 

það til. 

Miðað við bjartsýnisáætlun fyrstu 5 árin er reiknað með að vöruþróun taki 9 mánuði og að 3,5% 

ferðamanna kaupi vöruna á öðru ári, með 0,1% vexti í markaðshlutdeild milli ára. Tekjur á öðru 

rekstrarári eru þá um 98,5 milljónir og hækka um rúmar 14 milljónir miðað við meðaláætlun. Tekjur á 

fimmta rekstrarári verða um 243 milljónir. Annar kostnaður er sá sami og áður.  

Miðað við svartsýnisáætlun fyrstu 5 árin er reiknað með að þróunin taki 18 mánuði og að 2,5% 

ferðamanna kaupi vöruna á öðru ári, með 0,1% vexti milli ára. Tekjur á fyrsta rekstrarári eru þá um 

35,2 milljónir og lækka um rúmlega 49,3 milljónir miðað við meðaláætlun. Tekjur á fimmta rekstrarári 

verða tæplega 182,4 milljónir. Annar kostnaður er sá sami og áður.. 

7.7 Útgönguleið 
Útgönguleiðir fjárfesta eru með eftirfarandi hætti: 

• Sala á fyrirtækinu til stórra og fjársterka aðila á markaði. Sem dæmi má nefna símafyrirtækin 

eða fyrirtæki sem njóta velgengni á sviði fjarskipta og tölvuleikja.  

• Fjárfestar geta selt sinn hlut þegar fyrirtækið sýnir jafnvægi í sjóðstreymi og markaðsráðandi 

stöðu er náð. 

• Taka inn nýtt hlutafé frá nýjum fjárfestum sem styður við áframhaldandi sókn fyrirtækisins á 

fleiri mörkuðum. 

Ef til útgöngu kæmi á sjötta ári er framtíðarvirði fyrirtækisins 225 milljónir og yrði hlutur fjárfesta 92 

milljónir miðað við 41% hlut.  
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8. Viðaukar 
 

8.1 Viðauki  

Innihaldslýsing vefsíðunnar 

 
• Forsíðan 

o Lýsing á þjónustu ásamt helstu eiginleikum ásamt krækju (e. link) að niðurhali hugbúnaðarins. 

o Kort af íslandi þar sem ferðirnar eru kortlagðar inn á,  

o Hægt að velja landshluta af kortinu og fá upplýsingar hvaða ferðir eru í boði þar.  

o Ef smellt er á ferð þá færist viðkomandi yfir á næstu síðu vefsvæðisins - Ferðaleiðsagnir og leikir. 

o Umsagnir viðskiptavina á forsíðu sem detta inn í rauntíma  

 

• Ferðaleiðsagnir og leikir  

o Leiðsagnir í boði og innihald ferðanna, 

o Nánari kynningu á ferðum sem eru í boði  

o Myndir  

o Myndbönd 

o Upplýsingar um ferðirnar  

o Gjaldskrá 

o Upplýsingar um fjölda GPS hnita innan hverrar leiðsagnar  

o Tímaáætlun fyrir hverja leiðsögn  

 

• Hugbúnaður og tæki 

o Innhald hugbúnaðarins 

o Hvaða símabúnaður hentar fyrir hugbúnaðinn  

o Nánari lýsing á niðurhali hugbúnaðar  

o Leiðbeiningar við uppsetningu á hugbúnaði í síma  

o Leiðbeiningar við uppsetning á hugbúnaði í tölvu 

o Nánari lýsing á virkni staðsetningarkortakorta 

 

• Þjónusta/Aðstoð 

o Algengar spurningar (e. FAQ)  

o Hægt að senda starfsfólki fyrirspurnir á póstfang fyrirtækisins 

 

• Tæknivandamál  

o Leiðbeiningar við hvers kyns tækni vandamál sem upp gætu komið 

 

• Blogg/fréttir  
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o Starfsmenn geta bloggað og sent út fréttatilkynningar  

o Opinberar færslur frá viðskiptavinum 

 

• Um fyrirtækið 

o Upplýsingar um fyrirtækið  

o Teymið  

o Saga Fyrirtækisins  

o Stefna 

o Markmið og framtíðarsýn 

 

• Mín síða 

o Ferðasögurnar mínar 

o Ráðstafa ferðasögum 

o Myndir, upptökur og athugasemdir 

o Skipuleggja ferðaleiðsögn fyrirfram 

o Deila ferðasögum á eigin svæði í rauntíma 

o Deila ferðasögum áframá Facebook og Twitter  
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8.2 Viðauki  

Einingaverð á pökkum 
 

 

Grunnpakki 
 

Neytendur hala forritinu niður 
0 kr. 

Ferðaleiðsagnir 
 
- 1. ævintýri 
- 2. ævintýri 
- 3. ævintýri 
- 4. ævintýri 

 
 

2.900 kr. 
3.900 kr. 
4.900 kr. 
5.900 kr. 
 

Ævintýrapassar 
 

- ævintýri - Vesturland 

- ævintýri - Vestfirðir 

- ævintýri - Norðurland 

- ævintýri - Austurland 

- ævintýri - Suðurland 

- ævintýri - allt landið 

 

 

 

14.990 kr. 

14.990 kr. 

14.990 kr. 

14.990 kr. 

14.990 kr. 

30.000 kr. 

Heildsölupakkar 
 
- 1 ævintýri 
- 2 ævintýri 
- 3 ævintýri 
- 4 ævintýri 

 
 
Framleiðsla á leiðsögnum 

500.000 kr. 
Fyrir hvert auka ævintýri 

50.000 kr. 
 

 

  



	   79	  

8.3 Viðauki 

Íslendinga- og þjóðsögur eftir landshlutum 
 

Vesturland Íslendingasögur Þjóðsögur 

 

 

-‐ Egilssaga.  

-‐ Gunnlaugssaga ormstungu. 

-‐ Laxdælasaga. 

-‐ Hænsna-Þórissaga. 

-‐ Bjarna saga Hítdælakappa. 

-‐ Eyrbyggja. 

-‐ Bárðar saga Snæfellsáss 

-‐ Sturlunga með Snorra Sturlusyni og 

Sturlu Þórðarsyni í miðið. 

-‐ Illhvelið Rauðhöfði í Hvalfirði        

-‐ Slysför við Barnafoss  

-‐ Frá Dritvík og Djúpalónssand 

-‐ Óskirnar þrjár á fellinu helga 

-‐ Álfakirkjan í Tungustapa 

-‐ Skíðastaðastúlkan og hrafninn 

-‐ Smalastúlkan 

-‐ Móri 

Vestfirðir Íslendingasögur Þjóðsögur 

 • Fóstbræðrasaga  

• Gíslasaga  

• Sturlunga 

• Fjörulalli  

• Lalli eða fjörulalli  

Norðurland Íslendingasögur Þjóðsögur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-‐ Miklabæjar-Sólveig         

-‐ Galdra-Loftur          

-‐ Djákninn á Myrká        

-‐ Goð og tröll undir Goðafossi          

-‐ Hóffar Sleipnis í Ásbyrgi          

-‐ Móðir mín í kví kví          

-‐ Úlfshaugur  

-‐ Móðólfur í Móðólfsfelli  

-‐ Sölvi og draumamaðurinn  

-‐ Sveinninn sem undi ekki með álfum  

-‐ Sko minn gráa dinglufót  

-‐ Grímseyingurinn og bjarndýrið  

 

 

-‐ Grettissaga 

-‐ Vatnsdæla saga 

-‐ Sturlungaslóð 

-‐ Bólu-Hjálmar 
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Austurland Íslendingasögur Þjóðsögur 

 -‐ Hrafnkels saga 

-‐ Vopnfirðinga saga 

-‐ Austfirðinga sögur 

 

-‐ Ormurinn í Lagarfljóti  

-‐ Maðurinn sem skar hausinn af 

kerlingunni  

-‐ Kirkjusmiðurinn á Reyni  

-‐ Selshamurinn  

-‐ Höfðabrekku-Jóka  

-‐ Ormurinn í Lagarfljóti        

-‐ Mjóafjarðarskessan í Prestagili         

Suðurland Íslendingasögur Þjóðsögur 

 -‐ Þingvallasögur/alþingi 

-‐ Brennu-Njálssaga 

 

-‐ Leirubakkadraugurinn 

-‐ Systrastapi         

-‐ Eldmessan á Kirkjubæjarklaustri          

-‐ Katla í Kötlugjá          

-‐ Höfðabrekku-Jóka og 

Hörglandsklerkur 

-‐ Konan og selshamurinn          

-‐ Strokumaðurinn í Snorraríki          

-‐ Gissur í Lækjarbotnum          

-‐ Dansinn í Hruna          

-‐ Hvíta vaðin hjá Gullfossi          

-‐ Jóra í Jórukleif          

-‐ Þá hló marbendill 

Vestmannaeyjar Íslendingasögur Þjóðsögur 

  -‐ Álfkonan  

-‐ Sittu ekki fyrir glugganum mínum  

-‐ Huldukona vísar á týndan grip  

Suð-Vesturland Íslendingasögur Þjóðsögur 

 -‐ Byggðasaga Reykjavíkur -‐ Huldumannasteinn í Reykjavík  

-‐ Móri verður sjóveikur  

-‐ Vættur í Viðey 

Óbyggðir Íslendingasögur Þjóðsögur 

 -‐ Lífsreynslusögur úr Óbyggðum -‐ Mývatnsskotta  

-‐ Upp komast svik um síðir 
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8.4 Viðauki 

Netkönnun 
Könnun þessi var gerð í Question Pro og var krækja (e. Link) sett á netið með hjálp Facebook og 

tölvupósta. Þar var fólki í tengslaneti skýrsluhöfundar beðið um að svara könnuninni og dreifa henni 

áfram. Alls svöruðu 170 manns þessari könnun.  

Taka ber fram að ekki voru neinir svarendur upplýstir um hvers eðlis þessi könnun væri nema að um 

væri að ræða skólaverkefni. 

Spurningar og svörun. 
 

 

Hér eru rúm 83% svarenda sem hafa ferðast innanlands síðast liðið eitt ár. 

 

Af þeim tæpu 16% sem höfðu ekki ferðast innanlands síðustu 12 mánuði höfðu allir ferðast einhvern 

tíman og 55% á síðustu 18 mánuðum. 
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Hér eru tæplega 57% sammála eða mjög sammála um að náttúra veki áhuga þeirra á ferðalögum 

innanlands.og aðeins tæp 16% eru ósammála. 

 

Það eru aðeins fleiri sammála, eða rúmlega 31% í samanburði við rúm 28% sem voru á móti. 

 

Hér er rúmlega  41% svarenda sammála, á meðan tæp 28% eru það ekki. 
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Mjög var jafnt á munum hér og voru svarendur bæði með og á móti rúmt 31%.  

 

 

 

Það eru rúm 75% svarenda sem fara einu sinni eða oftar á ári og tæplega 30% sem fara þrisvar sinnum 

eða oftar. 
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Það eru tæplega 38% svarenda sem eiga síma með GPS virkni, samkvæmt þessari könnun. 

 

Af þeim tæplega 38% svarenda sem eiga slíkan síma hafa rúmlega 54% sótt sér hugbúnað í símann yfir 

Internetið. 

 

Af þeim tæplega 60% svarenda sem ekki áttu farsíma með GPS-virkni voru tæplega 37% með aðgang 

að slíkum síma. Segja má þess vegna að rétt tæp 60% eigi eða séu með aðgang að svona tæki. 
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12% svarenda hafa prufað sjálfvirka ferðaleiðsögn í gegn um farsíma. 

 

Það eru rétt tæplega 69% svarenda sem hafa áhuga á að prófa lausn af þessu tagi. 
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Hvað af eftirtöldum leiðsögnum mundi vekja áhuga hjá þér? Merktu við hve sammála eða 

ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingunni Ef þú mundir nota sjálfvirka ferðaleiðsögn þá 

myndi... 

 

Það voru rúmlega 81% af þáttakendum áhugasamir fyrir leiðsögn um náttúruperlur landsins og margir 

mjög áhugasamir, eða rétt tæp 37%. 

 

Hér höfum við rúmlega 71% af þáttakendum áhugasama fyrir leiðsögn um staðhætti landsins. 

 

Hér höfum við rétt tæp 70% af þáttakendum áhugasama fyrir leiðsögn um álfa-, trölla- og 

huldufólksslóðir. 
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Hér eru rétt tæp 57% af þáttakendum áhugasamir um leiðsögn um galdra-, norna- og skrímslaslóðir 

 

Það voru 58% svarenda sem höfðu áhuga á leiðsögn sniðna að börnum og aðeins rétt rúm 14% sem 

höfðu ekki áhuga. 

 

Það voru tæplega 39% svarenda sem höfðu áhuga á ratleikjum en 24% höfðu ekki áhuga. 
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Konur voru í meirihluta eða tvær á móti einum karlmanni í þessari könnun. 

 

 

Rétt tæp 65% svarenda voru á aldrinum 25-44 ára.  
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Í þessari könnun er mikill meirihluti svarenda búandi í þéttbýli. 
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8.5 Viðauki  

Locatify Iceland 
Aðalsamkeppnisaðili Sagaguide er Locatify ehf, íslenskt sprotafyrirtæki sem var sett á laggirnar haustið 

2009 en unnið hefur verið að þróun fyrirtækisins allt frá árinu 2006. Fyrirtækið býður upp á íslenskt 

leiðsöguforrit og leiki sem eru hannaðir fyrir iPhone (Snjallsími) og iPod touch og iPad. 

Leiðsöguforritið býður upp á sjálfvirka leiðsögn um vinsæla ferðamannastaði í snjallsíma með GPS 

staðsetningartækni. Fyrsta útgáfa af sjálfvirkri ferðaleiðsögn kom á markað sumarið 2010. 

Stofnendur Locatify eru Leifur Björn Björnsson og Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir, en unnið hefur 

verið að þróun fyrirtækisins allt frá árinu 2006 og kom fyrsta útgáfa af sjálfvirkri ferðaleiðsögn á 

markað sumarið 2010. Locatify teymið samanstendur af forritara, framleiðanda,grafískum hönnuði, 

ljósmyndara og hljóðverkfræðingi. Einnig eru þeir í samvinnu við ýmsa aðila svo sem leiðsögumenn, 

sagnfræðinga, leikara og þýðendur. 

Locatify þróaði fyrstu sjálfvirku ferðaleiðsögnina í samvinnu við Landnámssetur Íslands í Borgarnesi 

árið 2009. En þar geta gestir leigt snjallsíma með sjálfvirkri ferðaleiðsögn um sögusvæði víkingsins og 

skáldsins Egils Skallagrímssonar.Sú ferð er eingöngu seld hjá Landsnámssetrinu. 

Forritið er frítt en borgar þarf fyrir hverja ferð fyrir sig og eru ferðirnar til sölu í netverslun Apple. 

Boðið er upp á sex ferðir á Suðvesturhorni Íslands  

• Gullni Hringurinn – Þingvellir, Gullfoss, Geysir, Skálholt o.fl. - 90 GPS staðsetningar(14,99 pund) 

• Borgarnes–Víkingaferðeingöngu seld hjá Landnámssetrinu í Borgarnesi – 19 GPS staðsetningar 

• Hafnarfjörður - Álfaslóðir í Hafnarfirði – 18 GPS staðsetningar 

• Reykjavík –  Gönguferð um miðbæ Reykjavíkur – 9 GPS staðsetningar 

• Reykjavík - Listaferð um miðbæ Reykjavíkur – 45 GPS staðsetningar (3,49 pund) 

• Reykjavík – Grapevine walk – 10 GPS staðsetningar 

 

Leiðsögnin er sótt yfir þráðlaust net WiFi (e.Wireless network connection) og höluð beint í 

snjallsímann. Í boði er ein frí ferð sem er unnin í samstarfi við Grapevine en sú ferð greinir frá því 

helsta sem er að gerast í miðbæ Reykjavíkur. Boðið er upp á sjálfvirkar ferð á allt að sex tungumálum, 

en leiðangrar hafa verið unnir á átta tungumálum. Ekki eru allar ferðirnar í boði á öllum tungumálunum 

og aðeins tvær þeirra í boði á Íslensku. 

• Forrit sótt í gegnum netið (WiFi), ekki þarf farsímasamband meðan á ferðinni stendur  

• Stjórnast af GPS punktum sem hrinda af stað sögum á viðeigandi stöðum 

• Aðgangur að Google Gaps kortum innan 3G dreifikerfisins. 
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• Hægt að njóta ferðanna heima við og skoða myndir, kortin og hlusta á sögurnar samhliða. 

• Ferðir í boði á íslensku, ensku, þýsku, dönsku, ítölsku, frönsku og Japönsku misjafnt eftir ferðum.  

• Áætla útgáfu forritsins fyrir snjallsíma með stýrikerfi frá Android og Symbian síðar árið 2010.  

• Fólk í ferðaþjónustu getur hannað eigin ferðir með hjálp Locatify  

• Forritið er frítt ásamt myndum og ein ferð innifalin (e. Grapevine Walk). 

• Aðgengi að öðrum ferðum í forritinu gegn rafrænni greiðslu. 

• Forritið er eingöngu selt í gegn um netverslun Apple (e. iTunes store), en Apple fær % af sölu. 

• Mikill meirihluti kynningarefnis er unnið á ensku og stílað inn á erlendan markað  

• Nýta sér fjölmiðla, viðtöl í útvarpi og sjónvarpi (fréttatími RÚV) 

• Locatify á Facebook 

• Nýútgefið kynningarmyndband á tónlistar og myndbandasíðunni youtube.com   

• Heimasíðan á ensku 

Styrkleikar 
• Þegar komnir á markað, samkeppnisforskot 

• Android og Symbian væntanlegt 2010 

Veikleikar 
• Eingöngu fyrir iPhone, iPod touch og iPad 

• Eingöngu hægt að nálgast forritið á App store (e. iTunes store)  

• Ekki hægt að hala forriti niður af heimasíðu Locatify 

• Einungis tvær ferðir í boði á íslensku og tvær ferðir eingöngu á ensku 

• Heimasíðan eingöngu á ensku 

• Eingöngu ferðir á suðvesturhorni Íslands 

Ýmir Mobile ehf. 
Sprotafyrirtækið Ýmir Mobile sérhæfir sig í þróun tölvuleikja og hugbúnað fyrir farsíma og lófatölvur. 

Fyrirtækið þróaði forrit sem er gjaldfrjáls gagnvirk upplýsingahandbók og byggir á kortalausn með 

GPS staðsetningar og leiðsagnartækni í snjallsíma og allar tegundir 3G farsíma. Forritið ber nafnið 

Mobileguide og kom fyrsta útgáfa fyrirtækisins út vorið 2010. Mobileguide er ferðaleiðsögn með kort 

af Reykjavík og Reykjanesbæ og leiðir notendur um götur með upplýsingar um ýmiskonar þjónustu og 

markverða staði á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesbæ. Fyrirtækið hyggst kortleggja landið, en er enn 

sem komið er bundið við Reykjavík og Reykjanesbæ (Ymir mobile ehf, 2009). 

Mobileguide einbeitir sér að vera með upplýsingar um áhugaverða ferðamannastaði, þjónustu, hátíðir 

og verslun á Íslandi í myndum og texta.Fyrirtækið hefur ekki tekið fyrir þjóðsögur og ævintýri í 

leiðsögn sinni (Ymir mobile ehf, 2009). Það er heldur ekki gert ráð fyrir að notendur geti kortlagt né 

vistað ferðalag sitt í myndum og máli.  
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Mobileguide hefur ekki verið auglýst mikið og svo virðist sem að stofnendur Ýmir Mobile séu ekki 

mjög markaðsdrifnir.  

• http://www.mobileguide.is/ 

• Ymir Mobile ehf, stofnað árið 2009 

• Þjónustan er frí til niðurhals, kostuð af fyrirtækjum og sveitarfélögum 

• Hugbúnaðurinn er sóttur á vef þeirra undir slóðinni www.mobileguide.is/download 

• Býður alla sína þjónustu í gegn um internetið 

• Einblína á texta og myndir varðandi borgir, bæi, útihátíðir og þjónustu við ferðamenn 

• Geymir upplýsingar í símanum sjálfum, notendur greiða því ekki dýr reikigjöld fyrir notkun og geta nálgast 

upplýsingar utan þjónustusvæðis. 

• Verkefnið er styrkt af Reykjavíkurborg, Reykjanesbæ og ferðaþjónustuaðilum. 

Styrkleikar 
• Þegar komir á markað 

• Hafa þegar tugþúsundir innlendra og erlendra notenda 

• Eigendur eru forritarar og búa yfir þekkingu sem höfunda Sagaguide skorti 

Veikleikar 
• Heimasíðan þeirra er ekki eins notendavæn og sú sem höfundar hugsa sér 

• Bjóða ekki upp á ferðaleiðsagnir og upplestur sagna 

Hljóðvísar 
Hljóðvísar eða Online Audio Guide (2008) er íslenskt fyrirtæki sem kom á markað sumarið 2008. Þeir 

hafa þróað hljóðleiðsagnarkerfi og sérhæfa sig í framleiðslu og dreifingu á hljóðleiðsögnum fyrir söfn 

og sýningar.Fyrirtækið er sameiginlegan vettvang fyrir söfn þar sem hægt er að nálgast upplesnar 

leiðsagnir um ýmis söfn og sýningar. Stofnendur eru fyrrum nemar við viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst og verkfræði deild HÍ, en hugmyndin kviknaði árið 2007 og var að hluta til unnið í 

nýsköpunaráfanga við Háskólann á Bifröst (Jón Þrándur Stefánsson, 2008).Sem stendur eru þeir í 

samstarfi við fjögur íslensk söfn sem eru öll þátttakendur frá byrjun. 

• Þjóðminjasafn Íslands –Sýningin "Þjóð verður til - Menning og samfélag í 1200 ár"  

• Listasafn Íslands –Árleg sumarsýningu þar sem lögð er áhersla á ólík tímabil í íslenskri nútíma- og samtímalist. 

• Landnámssýningin Reykjavík 871 +/- 2 – Sagnir af landkönnun, landnámi Íslands og landnámsmönnum Íslands 

• Viðey–Gönguferð um Viðey þar sem helstu stöðum er lýst. 

 

Hljóðleiðsagnarkerfið gerir söfnum kleift að dreifa stafrænum hljóðleiðsögnum til gesta sinna. Á 

sýningunni er hlustað á hljóðleiðsögn í gegn um iPod, farsíma með MP3 spilara eða aðra MP3 spilara í 

eigu gestanna.. Gestir velja það safn sem þeir ætla heimsækja og hlaðaviðeigandi hljóðleiðsögn niður af 
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heimasíðu Hljóðvísa eða á viðkomandi safni án endurgjalds. Umsýslukerfi Hljóðvísa gerir starfsfólki 

safna kleift að gera breytingar á hljóðleiðsögnum eða setja inn upplýsingar til notenda eftir 

hentugleika.Heimasíðan er einföld og notendavæn á nokkur tungumál svo sem íslensku, ensku, þýsku, 

spænsku og frönsku. Þar má finna lista yfir söfnin sem eru í boði ásamt helstu upplýsingar safnanna og 

innihald sýninganna sem í boði eru.Hljóðvísar hafa einbeitt sér af samstarfi við söfn og sýningar sem er 

þeirra helsti markhópur. Þeir hyggja á útrás í Norður Evrópu ásamt söfnum á alþjóðavettvangi og 

umsjónaraðilum sögufrægra staða sem hafa áhuga á að bjóða gestum sínum upp á hljóðleiðsögn. 

• Hljóðleiðsögn sótt á heimasíðu (www.hljoðvisar.is eða www.onlineaudioguide.com) 

• Aðgengileg á netinu, heimasíðan á mismunandi tungumálum 

• Hægt að sækja efni á viðkomandi safni gegn um útstöð Hljóðvísa 

• Markhópur Hljóðvísa eru söfn, setur og sýningar og aðilar sem miðla sögu og menningu 

• Fyrirtækið er í samstarfi við fjögur stærstu söfn landsins 

• Hljóðleiðsögnin er frí til niðurhals í eigin tæki gesta sem styðja MP3 

• Aðgengi að efni á heimasíðu notendavænt 

• Leiðsögn á eigin hraða og tíma, bætir aðgengi að söfnum  

• Bjóða upp á helstu tungumál fyrir erlenda ferðmenn 

• Möguleikar sérsniðnum hljóðleiðsögnum fyrir skólaverkefni og sérstöku barnaefni, mismunandi aldurshópa og 

þroskastig 

• Listamenn og söfn getað hanna sína eigin leiðsögn  

• Umsýslukerfi auðveldar aðgang starfsfólks til þess að búa til nýja eða breyta núverandi hljóðleiðsögn 

Styrkleikar  
• Eru þegar á markaði 

• Eru í samstarfi við fjögur stærstu söfn landsins  

• Hafa þekkingu til þess að  þróa kerfið áfram í samræmi við nýjustu farsímatækni 

Veikleikar 
• Styðjast eingöngu við MP3, takmarkaðir möguleikar  

• Nota ekki nýjustu tækni farsíma með GPS 

• Ekki hægt að skrásetja ferðasögu, né deila með öðrum.   

• Litlar framfarir frá opnun 2008 

• Ekki bætt við neinum sýningum og hljóðleiðsögnum frá opnun 2008 

• upplýsingar úreltar inn á heimasíðu 

• landakortið úrelt með mjög takmörkuðum upplýsingum Nýta ekki nýjustu kortaausnir 

• Úrelt kerfi miðað við nýjustu tækni  
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Vegahandbókin 

Vegahandbókin er gefin út af Íslensku bókaútgáfunni og hefur verið leiðandi vegvísir fyrir ferðamenn 

um ísland um langt skeið. Bókin á yfir 40 ára sögu að baki og hefur verið gefin út árlega. Í bókinni er 

að finna ýmsan fróðleik um ferðalög og upplýsingar um helstu kennileiti landsins. Bókin inniheldur 

kort sem vísar til vegar í máli og myndum, einnig er saga íslands rakin og sérkennum lýst. Farið er yfir 

Sögu Íslands allt frá fornum tíma fram til sögu síðustu áratuga þar sem að ýmsar fornsögur og 

þjóðsögur tengdar sögufrægum stöðum koma við sögu. 

Nýlega koma bókin út í rafrænni útgáfu og er hún aðgengileg á heimasíðu Vegahandbókarinnar.  Þar er 

einnig hægt að fræðast og upplifa landið og  nálgast allar upplýsingar varðandi ferðalög, 

ferðamannastaði og ferðaþjónustuaðila. 

 
• Seld á heimsíðu, vefverslunum með bækur, bókabúðum og bensínstöðum 

• Bókin komin út í rafrænni útgáfu, aðgengilega á heimsíðu Vegahandbókarinnar  

• Heimasíðan er á íslensku, ensku og þýsku á www.vegahandbokin.is og www.icelandicroadatlas.com 

• Heimasíðan er umfangs- og yfirgripsmikill ferðavefur 

-‐ Allar helstu upplýsingar um ferðalög um landið 

-‐ Fróðleikur um staði, kennileiti og sögu landsins 

• Markaðssetja sig helst á netinu 

-‐ Auglýsa allt áriðum kring,  

-‐ aukin áhersla fyrir helstu ferðamánuði ársins  

Styrkleikar 

• Þjónar upplýsingaþörf ferðamanna 

• Búnir að vera lengi á markaði 

• Upplýsingar um allt landið, staði og kennileiti 

veikleikar 

• Takmörkuð notkun á ferðalagi  

• Takmarkast við lestur 

-‐ Ónotendavænt á ferð  

• Takmarkaðar upplýsingar 

-‐ Upplýsingar jafnvel úreldar 

• Takmörkun við uppfærslu 

• Nýta sér ekki framþróun í tækni 
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Landnámssetur Íslands 
Landnámssetrið í Borgarnesi er byggt í kringum sögusvið Egilssögu sem er ein helsta landnámssaga 

Íslendinga. Fyrirtækið er staðsett í Borgarnesi og býður upp á margskonar afþreyingu fyrir gesti og 

ferðamenn. Í boði eru tvær fastar sýningar allt árið um kring Landnámssýningin og Egilssögusýningin 

auk söguleiðsögn á Egilsslóð, gönguleiðsögn um Borgarnes, reglulegar uppsetningar á leikritum, 

ratleiki o.fl. 

• Landnámsýningin- Landnám Íslands, 30 mín hljóðleiðsögn á tíu tungumálum auk barnarásar 

• Egilssögusýningin –Egilssaga, 30 mín hljóðleiðsögn á tíu tungumálum auk barnarásar 

• Egilsslóð – Leiðsögn í fylgd  leiðsögumans á merka sögustaði Egilssögu. 

Nýverið fóru þeir að bjóða upp á sjálfvirkar ferðaleiðsagnir utan safnsins, en ferðirnar eru þróaðar í 

samstarfi við Locatify aðalsamkeppnisaðila Sagaguide. Boðið er upp á þrjár mismunandi 

ferðaleiðsagnir um Borgarfjörðinn á slóðir Egils Skallagrímssonar. 
 

• Landnámssetur  - Borg, ferðaleiðsögn á íslensku, ensku, norsku og þýsku 

• Borgarnes – Mýrar,ferðaleiðsögn eingöngu á íslensku 

• Uppsveitir Borgarfjarðar, ferðaleiðsögn eingöngu á íslensku 

 

Megináhersla er lögð á viðburði úr Egilssögu auk fleiri sagna frá þessum slóðum. Einnig er sagt frá 

merkum kennileitum og sögufrægum stöðum á ferð um Borgarfjörðinn. 

 
• Snjallsögumaðurinn er leiðsögn i snjallsíma (e. iPhone) sem kemur í sérútbúnu hulstri  

• Aðgangur að leiðsögnum í gegn um Snjallsögumann hjá Landnámssetrinu 

• Snjallsögumaðurinn hentar bæði einstaklingum, fjölskyldum og hópum 

• Sérútbúinn hátalari fylgir með fyrir hópa  

• Virkar eingöngu sem ferðaleiðsögn fyrir ferðir Landnámssetursins  

• Áætla að lengja ferðaleiðsögn með snjallsögumanninum síðar upp í 24 tíma ferð sem nær um allt vesturlandið 

• Heimasíðan er á íslensku auk fjögurra erlendra tungumála 

• Ferðirnar þrjár taka alls um 7 klst 

• Verð á ferð er 4400 kr. Fyrstu 2 klst. og 1000 Kr. hver klukkustund eftir það 

Styrkleikar 
• Eru þegar á markaði 

• Samstarf við Locatify, helsta samkeppnisaðila Sagaguide 

• Samstarfi viðferðaþjónustuaðila Snorrastofu og Símenntunarmiðstöð Vesturlands 

• Samstarf við Borgarbyggð,  

• Eigendur reyndir leiðsögumenn með áratuga reynslu af ferðaþjónustu 
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• Hafa fengið styrki til uppbyggingar 

• Standa fyrir reglulegum viðburðum í setrinu. 

Veikleikar 
• Gestir eru bundnir við að leigja tæki hjá setrinu og skila því eftir ferðina. 

• Leigjendur háðir tíma, annars kostnaðarsamt  

• Markaðssvæði Landnámssetursins takmarkast við Vesturland 

• Heimasíðan er ekki notendavæn 

• Erfitt að finna nokkuð um sjálfvirku leiðsagnirnar á heimasíðu setursins. 
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8.6 Viðauki 

Næmisgreining  
Lykiltölur 2011 – 2015 miðað við bjartsýnisáætlun (allar tölur í þúsundum) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Tekjur   -       98.580       160.573       192.746       243.034      
Gjöld  33.540       60.291       81.592       89.236       101.710      
Hagnaður -33.540       38.289       78.981       103.509       141.324      
  2011 2012 2013 2014 2015 
Eignir   11.960       56.164       139.850       246.896       393.164      
Skuldir  -       5.915       10.620       14.156       19.101      
Eigið fé   11.960       50.249       129.230       232.740       374.063      
   2.011       2.012       2.013       2.014       2.015      
Veltufé frá rekstri  -33.540       38.289       78.981       103.509       141.324      
Handbært fé  11.960       56.164       138.245       244.968       390.734      
Frjálst sjóðstreymi  -32.312       21.195       39.642       51.796       71.008      

 

Lykiltölur 2011 – 2015 miðað við svartsýnisáætlun (allar tölur í þúsundum) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Tekjur   -       35.207       117.358       142.679       182.367      

Gjöld  40.620       47.755       70.215       76.355       86.565      

Hagnaður -40.620      -12.548       47.144       66.324       95.802      

  2011 2012 2013 2014 2015 
Eignir   4.880      -5.555       46.870       115.886       215.497      

Skuldir  -       2.112       7.394       10.086       13.894      

Eigið fé   4.880      -7.668       39.476       105.800       201.602      

   2.011       2.012       2.013       2.014       2.015      
Veltufé frá rekstri  -40.620      -12.548       47.144       66.324       95.802      

Handbært fé  4.880      -5.555       45.696       114.459       213.673      

Frjálst sjóðstreymi  -34.436      -3.032       24.574       33.191       48.165      
 


