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Samherji is one of the biggest fishing enterprises in Iceland. Their goal is to be in a leading 
position in fishing, processing and marketing. The company participates in many areas of the 
fishing industry and the emphasis on aquaculture has grown for the past years. Recently 
Samherji became the world´s largest producer of arctic charr. Arctic char is not well known 
on markets; therefore Samherji needs to present it to both their former and future customers. 
The price for arctic char is high on markets because the supply is not nearly as much as of 
salmon or rainbow trout. Samherji slaughtered 900 tons of arctic char in 2006 and is hoping to 
slaughter around 2.200 tons this year. The supply will increase in the future and the balance 
between supply and demand has to be taken into consideration. The demand will increase too 
if promotion and strategic planning is clear. Finland is one of the most competitive countries 
in the world because the economy is strong. Finnish institutes effective and open to new ideas. 
Finland has good educational system and the business market is open for innovation. Salmon 
and rainbow trout are popular in Finland and the Finns know for their hot and cold smoking of 
fish. They smoke everything from herring to trout. Export of arctic char to Finland increased 
in 2003-2004; therefore Samherji was interested in exploring the Finnish market for further 
business. In this essay the possibilities of success in marketing of arctic char in Finland are 
evaluated. The data was obtained from various sources who are involved in the sales and 
processing in the fish industry, this data was collected when the author went to Finland in 
March 2007. The result of this research is that Samherji should collaborate with a wholesaler 
or a processing company in Finland on marketing effort. They should place the product as a 
high quality product and the target groups are people with higher income and older than forty. 
 
Útdráttur (Lykilorð: Bleikja, markaðsrannsókn, Finnland, Fiskeldi, markaðshlutun) 
Samherji er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands, þeirra markmið er að vera í 
fararbroddi í veiðum, vinnslu og markaðssetningu. Starfsemi fyrirtækisins er á nær öllum 
sviðum sjávarútvegs og undanfarin ár hefur áhersla á fiskeldi aukist til muna. Samherji varð 
nýlega stærsti bleikjuframleiðandi heims í gegnum dótturfélög sín. Bleikja er ekki mjög þekkt 
á markaði og því vinnur Samherji að því að kynna hana fyrir bæði nýjum og gömlum 
viðskiptavinum. Framboð á bleikju er mun minna en til dæmis af laxi og regnbogasilungi, og 
mögulega vegna þess hefur verð haldist hátt á mörkuðum. Bleikjan er líka af mörgum talin 
betri matfiskur en lax og silungur og því hefur hún verið talin lúxusvara. Þeirri ímynd verður 
að halda. Samherji slátraði um 900 tonnum af bleikju árið 2006 og hefur í hyggju að slátra 
2.200 tonnum á árinu 2007. Framboð af bleikju mun aukast á næstu árum en gæta verður að 
jafnvægi eftirspurnar og framboðs. Eftirspurn mun aukast jafnt og þétt ef vel er staðið að 
kynningu og stefnumótun er skýr. Finnland er eitt af samkeppnishæfustu löndum í heimi og 
efnahagur landsins sterkur. Finnskar stofnanir eru einnig mjög afkastamiklar og opnar. 
Finnland er með mjög gott menntakerfi og viðskiptasamfélagið stuðlar að nýbreytni. Finnar 
borða mikinn regnbogasilung og lax, þeir eru þekktir fyrir reykingu á fisk og reykja allt frá 
síld til silungs. Útflutningur á bleikju til Finnlands jókst á árunum 2003-2004, Samherji telur 
að þetta sé góður markaður og að markaðshlutdeild bleikjunnar gæti orðið meiri. Í þessari 
ritgerð er lagt mat á möguleika Samherja á að ná árangri í markaðssetningu á bleikju á 
Finnlandsmarkað. Byggt er á vettvangsferð sem farin var til Finnlands þar sem gagna var 
aflað frá ýmsum aðilum sem koma að vinnslu og sölu fiskafurða. Niðurstaða verkefnisins er 
sú að best væri fyrir Samherja að hefja sameiginlegt markaðsátak með heildsala eða 
fullvinnslufyrirtæki. Þeir ættu að beina átakinu að eldra og ríkara fólki og staðsetja vöruna 
sem einstaka gæðavöru. 


