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Abstract 
Keywords: East-Iceland, industry analysis, intermediate 

organization, strategy, tourism marketing office. 

The thesis reports on a study is industry analysis of Marketing office 

of East-Iceland. Future prospects of the office was found by asking 

the main contributors about their opinion of its business today and 

their relations in coming years. The future of the office valuation is 

taken from these results. A question also addressed by the study is: 

What is the status and future of Marketing office of East-Iceland? 

1. In which position is the office compared to other offices and 

information centre? 

2. What are the opinions and expectancies of consumers 

(government and tourist companies)? 

3. Which will be the future vision of the office? 

The office is one of many intermediate organizations of the same 

industry. Intermediate organizations do not assume future profit as 

an objective. There are some uncertainties about future co-operation 

and financial contribution. Because of few inhabitants in local 

communities of East-Iceland the companies are small and have 

therefore less disposal money. The consumers (government and 

tourist companies) of the service seem to be pleased.  

The overall conclusion of the study is that this industry is not 

attractive, hope for financial contribution are not high. The feedback 

from financial contribution takes too long time, which means that 

the consumers of the service may get frustrated. 

The camping-area need to be separated from the Marketing office of 

East-Iceland management. Today the camping-area and its service is 

under the command of the office. That should change, but they can 

still collaborate at some stage. The office assignments are to many 

for current staff. The assignments must be reduced so they can be 
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finished or receive more money elsewhere and increase staff. The 

name should also change to Tourist office of East-Iceland because 

they are in that industry. 
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Útdráttur 
Lykilorð: Austurland, atvinnuvegagreining, millibilsfyrirtæki, 

stefnumótun, markaðssetning ferðaþjónustu. 

Verkefnið fjallar um Markaðsstofu Austurlands (MA) og er gerð 

atvinnuvega- og samkeppnisgreiningu á markaðsskrifstofumarkaði. 

Framtíðarhorfur Markaðsstofunnar eru metnar með því að spyrja þá 

sem eru aðal styrktaraðilar hennar um skoðun þeirra á starfsemi 

hennar og framtíð. Að lokum eru niðurstöður þessara rannsókna 

teknar saman og mat lagt á framtíð Markaðsstofunnar. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er staða MA og hver er framtíð 

hennar? 

1. Hver er staða MA miðað við aðrar markaðsstofur og 

upplýsingamiðstöðvar? 

2. Hver eru viðhorf og væntingar hagsmunaaðila? 

3. Hver ætti framtíðarsýn MA að vera? 

Um millibilsfyrirtæki er að ræða í þessari atvinnugrein, þau þurfa á 

framlögum að halda til að geta starfað. Óvissa ríkir í kringum 

áframhaldandi samstarf og hve mikið fjármagn verður látið í þau. 

Ferðaþjónustuaðilar á Austurlandi eru flest allir smáir í sniðum, með 

takmarkað fjármagn. Sveitarfélögin eru ekki stór og því með lítið 

ráðstöfunarfé. Kaupendur þjónustu Markaðsstofu Austurlands 

virðast vera ánægðir með störf hennar en þeir eru stjórnvöld og 

ferðaþjónustuaðilar.  

Niðurstaða skýrslunnar er sú að um óaðlaðandi atvinnugrein sé að 

ræða og litlir hagnaðarmöguleikar eða von um framlög nema 

árangur sé sjáanlegur. Árangur af starfsemi markaðsstofa sést ekki á 

skömmum tíma, það tekur 6-7 ár að meðaltali. Aðskilja þarf 

tjaldsvæðið frá starfsemi MA. Samvinna má vera með þeim en 

óæskilegt er að hafa samstarfið eins og það er í dag, þ.e.a.s. að 

tjaldsvæðið sé óbeint hluti af rekstri MA. Verkefni MA eru of mörg 
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miðað við starfsmannafjölda. Því þarf að fækka verkefnum svo 

árangur náist, skýra stefnumörkun eða sækja meira fjármagn 

annarsstaðar frá og fjölga starfsmönnum. Nafni hennar mætti breyta 

í Ferðamálaskrifstofu eða Ferðamálastofu til að það sé lýsandi fyrir 

starfsemi þess.  
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Inngangur 
Ég tek að mér verkefni fyrir Markaðsstofu Austurlands, starfsemi 

hennar er fjölþætt og einstök á Íslandi. Til einföldunar mun 

Markaðsstofa Austurlands vera skammstöfuð MA. Ég hef MA sem 

útgangspunkt í þessari ritgerð og miða hana við önnur 

millibilsfyrirtæki sem sjá um sömu verk. Að vísu tek ég ekki öll 

tjaldsvæði á landinu heldur reyni frekar að aðskilja tjaldsvæðið á 

Egilsstöðum frá í þessari greiningu.  

Atvinnugreinin sem ég ætla að skoða er í ferðaþjónustunni. Um er 

að ræða millibilsfyrirtæki sem ekki eru hagnaðardrifin né stunda 

sjálfboðavinnu.1 Þau vinna að markaðssetningu síns svæðis með 

ýmsu móti og láta ferðamönnum í té upplýsingar. Markaðsstofa 

Austurlands verður útgangspunktur minn.  

Rannsóknarspurning mín er: Í hvernig stöðu er MA og hver er 

framtíð hennar? 

1. Hver er staða MA miðað við aðrar markaðsstofur og 

upplýsingamiðstöðvar? 

2. Hver eru viðhorf og væntingar hagsmunaaðila? 

3. Hver ætti framtíðarsýn MA að vera? 

Atvinnuvega- og samkeppnisgreining er gerð samkvæmt 

aðferðafræði Thompson og Strickland2 og er miðuð útfrá 

hagnaðardrifnum fyrirtækjum. Engu að síður er hægt að nota hana 

við að gera greiningu á millibilsfyrirtækjum. Við 

atvinnuvegagreininguna fann ég svipaða og eins starfsemi hjá 

millibilsfyrirtækjum á öðrum svæðum. 

Til að komast að því hvort almenn ánægja sé með starfsemi 

Markaðsstofu Austurlands tók ég viðtöl við sex sveitarstjóra frá 

 
1 Steinthorsson og Söderholm, 2002, bls. 239 
2 Thompson og Strickland, 2001 
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stærstu sveitarfélögum norð-Austurlands og gerði könnun hjá 33 

ferðaþjónustuaðilum af 62 sem eru félagar að MA. Þessir aðilar 

leggja til framlög MA að nánast öllu leyti. 

Að lokum tek ég afstöðu til aðstæðna MA og spái um framtíð 

hennar með tilliti til atvinnuvega- og samkeppnisgreiningarinnar og 

álits sveitarstjóra/bæjarstjóra og ferðaþjónustuaðila á svæðinu. 

Það sem gæti haft áhrif á niðurstöðu viðtala sveitarstjóra norð-

Austurlands er að ekki voru tekin viðtöl við sveitarstjóra átta 

minnstu sveitarfélögin. Það er hluti áframhaldandi rannsókna. Ekki 

voru gerðar fjárhagsáætlanir fyrir nýja Markaðsstofu Austurlands. 

Umsjónarmenn og forstöðumenn markaðsstofa víðsvegar um landið 

voru spurðir um ráðstöfunarfé sitt sem færi í samskonar störf og 

Markaðsstofa Austurlands sæi um til að komast að markaðshlutdeild 

hvers og eins. Í þessari skýrslu er oft talað um vörur en það er hægt 

að segja að þar sé einnig talað um þjónustu þar sem við á. 
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1.  Aðferðafræði 
1.1. Millibilsfyrirtæki 

Millibilsfyrirtæki eru þær skipulagsheildir sem eru hvorki einka- né 

opinberir aðilar og ekki heldur sjálfboðaliðar. Tilvistargrundvöllur 

millibilsfyrirtækja er óljós við það að vera hvorki í einka- né 

opinbera geiranum. Það getur reynst þeim erfitt að skilgreina hvaða 

verkefni á að vinna, hvernig á að vinna þau og skýra af hverju þau 

eiga yfirleitt að vinnast.  

Millibilsfyrirtæki starfa í umhverfi þar sem eru engir augljósir 

samkeppnisaðilar, engir augljósir viðskiptavinir og enginn augljós 

árangur sem á að nást. Það getur því verið erfitt að ákveða hvað skal 

gera í millibilsfyrirtækjum. Svæðin sem millibilsfyrirtækin starfa á 

er eitt af því fáa sem er alveg á hreinu í þeirra starfsemi. Þar sem 

millibilsfyrirtæki eru ekki hagnaðardrifin þurfa þau á framlögum að 

halda. Þau geta komið frá ýmsum aðilum eins og til að mynda 

stjórnvöldum, fyrirtækjum, samtökum og einstaklingum. Yfirleitt 

eru það aðilar sem leggja mismunandi áherslur og getur það flækt 

málin.  

Í mörgum tilfellum getur verið erfitt sjá árangur af störfum 

millibilsfyrirtækja. Það getur verið af því að þau eru ekki sett á stofn 

fyrir eiginhagsmuni heldur fyrir hagsmunaaðila (kaupendur 

þjónustunnar) og samfélagið í heild. 

Það er mikilvægt fyrir hvert millibilsfyrirtæki að koma á jákvæðu og 

stöðugu sambandi við hagsmunaaðila. Þau þurfa að vita hvaðan 

fjármagnið kemur og hvað það er sem kaupendur vilja sjá. Með 

svæðisskipulagi þeirra er auðveldara að sjá hverjir eiga í hlut. 

Millibilsfyrirtækjum er ekki ætlað að standa á eigin fótum, þau geta 

ekki skapað sér fjármagn. Það er ekki nóg fyrir þau að vera almennt 
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studd og samþykkt þau þurfa á stöðugri aðstoð að halda og án 

hennar verða þau vængbrotin.3

1.2. Forskriftarstefnumótun 
Talið er að meginhugmyndir stefnumótunar eru tvær, þær eru 

forskrifuð stefnumótun og sjálfsprottin stefnumótun.  Í sjálfsprottnu 

stefnumótuninni er talið að stefnumótun myndist innan fyrirtækja. 

Stefnumótunin er því verkfæri til að læra á fyrirtækið og umhverfið 

sem það vinnur í til að geta brugðist hraðar við breytingum en ella. Í 

forskriftar stefnumótuninni er áætlun og markmið settar af yfirstjórn 

sem aðrir eiga að fylgja eftir og ná.4 Það er að segja í forskriftar 

stefnumótuninni er allt fyrir fram ákveðið en í sjálfsprottnu 

stefnumótuninni er spunnið þegar út í óvissuna er komið. Það má 

líkja þessu við hernaðarmál. Ef herir fylgja forskriftar stefnumótun 

þá segja yfirmenn hermönnum sínum allt fyrir fram hvernig þeir eigi 

að vinna orrustu en ef sjálfsprottnu stefnumótuninni er fylgt þá fá 

hermennirnir meira frelsi til að vinna orrustuna sjálfir. 

Í forskriftar stefnumótuninni er byrjað á því að greina umhverfið og 

auðlindir. Greiningunni er síðan fylgt eftir með ákveðnu markmiði, 

markmiðið þarf ekki endilega að vera hámörkun hagnaðar, það getur 

líka verið hámörkun þjónustu. Með þessi tvö atriði að leiðarljósi 

(greining og markmið) eru margskonar möguleikar kannaðir og einn 

að lokum valinn sem talinn er henta best við að ná takmarkinu.5

1.3. Atvinnuvega- og samkeppnisgreining 
Atvinnuvega- og samkeppnisgreining samkvæmt bók Thompson og 

Strickland um stefnumótun er greiningarlíkan sem metur þá helstu 

þætti sem áhrif hafa á umhverfi fyrirtækja í einni atvinnugrein. 

Skilgreining byggist að mörgu leyti á persónulegu mati 
 
3 Steinthorsson og Söderholm, 2001, bls. 234-242 
4 Helgi Gestsson, haust 2002 
5 Lynch, R., 2003, bls 43 
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greiningaraðila. Hún sýnir stöðu fyrirtækja á markaði og 

hugsanlegar aðgerðir sem þau geta gripið til. Til að geta greint stöðu 

fyrirtækjanna þá eru sjö spurningum svarað um umhverfi þeirra.6

Millibilsfyrirtækin eru reyndar ekki í neinni sérstakri atvinnugrein 

en með aðlögun er engu að síður hægt að notfæra sér þessar 

spurningar til greiningar.  

1.3.1. Áður en hafist er handa við atvinnuvegagreininguna 

Vert er að hafa tvo hluti í huga við atvinnuvegagreiningu. 

Í fyrsta lagi er ekki hægt að ætlast til að nein hrein og klár sannindi 

komi í ljós við greininguna, hún tekur alltaf tillit til mismunandi 

skoðana um hvernig þættirnir raðast upp, hver framtíð 

atvinnugreinarinnar er og samkeppnisstaðan mun verða. Það er erfitt 

að reiða sig eingöngu á skoðanir og tilfallandi athuganir. Þess vegna 

er mikilvægt að stjórnendur spyrji réttu spurninganna, hafi 

hæfileikann til að lesa úr vísbendingum um atvinnugreinina og 

breytingu á samkeppninni og geti notað aðstæðubundna 

greiningartækni til að finna réttu svörin og þætti sem lúta að 

stefnum. Í öðru lagi þá þarf að framkvæma ítarlega atvinnuvega- og 

samkeppnisgreiningu á eins til þriggja ára fresti og í millitíðinni 

verða stjórnendur að endurnýja og endurskoða hugsun sína eftir því 

sem aðstæður breytast. Það kemur ekkert í stað þess að fylgjast vel 

með aðstæðum sem snerta atvinnugreinina. 

Góð atvinnuvega- og samkeppnisgreining er forsenda góðrar 

stefnumótunar. Réttmæt atvinnuvega- og samkeppnisgreining sýnir 

skýrt og greinilega hvert ytra umhverfi fyrirtækjanna er og veitir 

skilning um hvernig er hægt með kænsku að móta stefnu 

fyrirtækisins útfrá ytri aðstæðum.7

Spurningarnar sjö eru: 

 
6 Thompson og Strickland, 2001 
7 Thompson og Strickland, 2001, bls. 109-112 
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1.4. Spurning 1. Hverjir eru ráðandi hagrænir þættir í 

greininni? 
Spurt er um yfirlit yfir atvinnugreinina í heild sinni. 

Til þess að finna út hverjir þeir ráðandi hagrænu þættir eru þá þarf 

að fara í gegnum undir spurningar, þær eru: 

� Hver er stærð markaðar? 

� Hverjir eru samkeppnisaðilar?  

� Hver er vöxtur markaðar og staðsetning í lífskúrfu 

viðskiptalífsins? 

� Hver er fjöldi samkeppnisaðila og stærð þeirra? 

� Hver er fjöldi kaupenda og stærð þeirra? 

� Hver er samþætting og útrás fyrirtækja? 

� Hverjar eru dreifileiðirnar? 

� Hver er tækniþróunin? 

� Er aðgreinanleiki á vöru og/eða þjónustu? 

� Er hægt að notast við stærðarhagkvæmni í markaðssetningu 

og auglýsingum? 

� Eru einhverjir betri en aðrir? 

� Hve auðveld er útganga og innganga úr atvinnugrein?8

Þegar búið er að heimfæra atvinnugreinina inn á þessar spurningar 

þá á er hægt að átta sig betur á stöðu fyrirtækja í atvinnugrein. 

 

1.5. Spurning 2. Hvernig er samkeppninni háttað og hver 

er styrkur samkeppnisaflanna? 
Þegar gera á greiningu á atvinnuvegi þarf að skoða samkeppnisferlið 

til að komast að því hverjar meginuppsprettur samkeppninnar eru og 

hve sterkar þær eru hver fyrir sig.  

 
8 Thompson og Strickland, 2001, bls. 77 
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Prófessor Mikael Porter frá Harvard háskóla er upphafsmaður 

samkeppnisaflanna fimm. Porter líkanið sýnir hver samkeppnin er 

og hve sterkir þeir eru hver fyrir sig með kerfisbundinni 

greiningartækni. Líkanið er mest útbreiddasta 

samkeppnisgreiningartækið enda tiltölulega auðvelt að átta sig á 

því.9

Öflin fimm eru 1. Samkeppni milli aðila í greininni, 2. Möguleg 

innkoma í grein, 3. Samkeppni frá staðkvæmdarvörum/þjónustu, 4. 

Samkeppnisstaða birgja og 5. Samkeppnisstaða kaupenda.

Mynd 1. Hvernig móta samkeppnisöfl stefnu fyrirtækja.10 

1.5.1. Samkeppni milli aðila í greininni 

Sterkasta aflið er yfirleitt það sem keppist um stöðu og hollustu við 

viðskiptavininn á vörum og þjónustu. Þær leiðir sem eru farnar til að 

ná meiri markaðshlutdeild eru að lækka verð, auka þjónustu, 

ábyrgjast vörur og þjónustu, kynna vörur sínar og þjónustu, 

 
9 Thompson og Strickland, 2001, bls. 80 
10 Thompson og Strickland, 2001, bls. 81 

Samkeppni 
milli aðila

Möguleg 
innkoma

KaupendurBirgjar

Staðkvæmdar-
vörum/þjónustu
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markaðssetja nýjungar og bjóða nýja álitlega eiginleika vöru og 

þjónustu.11 

Samkeppni getur bæði verið vinaleg og fjandsamleg og fer það eftir 

því hve oft og hve hart félög nýta sér tækifæri til að ógna 

hagnaðarvon samkeppnisaðilanna.  

Samkeppni má skipta í fjóra flokka eftir því hversu mikil hún er 

innan greinar: 

� Mjög harkaleg samkeppni. Þegar samkeppnisaðilar taka 

þátt í hörðu verðstríði eða nota aðrar aðferðir í þeim tilgangi 

að skemma fyrir öðrum og hagnast um leið. 

� Sterk samkeppni. Þegar samkeppnisaðilar berjast oft og 

mörgum sinnum um markaðshlutdeild þannig að 

hagnaðarhlutfall minnkar. 

� Miðlungs samkeppni. Þegar seljendur nota ýmis vopn 

samkeppninnar en eiga góða hagnaðarvon samt sem áður. 

� Veik samkeppni. Þegar flest félög eru ánægð með sína 

stöðu í söluhagnaði og markaðshlutdeild. Þau reyna sjaldan 

að stela viðskiptavinum frá hvorum öðrum.12 

Mikil samkeppni þýðir að þessi samkeppniskraftur er sterkur og 

hefur það áhrif til lækkunar á hagnaðarvon greinarinnar. 

 

1.5.2. Möguleg innkoma í greinina 

Ný framleiðslugeta, trygging á stöðu á markaði og auðlindir sem 

keppa þarf um fylgir nýjum aðilum sem koma á markaðinn. 

Möguleg innkoma mótast meðal annars af aðgangshindrunum og 

þeim viðbrögðum sem vænta má af þeim aðilum sem fyrir eru í 

greininni. Til að gera grein fyrir nokkrum aðgangshindrunum má 

nefna stærðarhagkvæmni, útilokun á tæknilegri- eða sérhæfðri 

þekkingu, áhrif lærdómsferils, kraftur vörumerkja og hollusta 

 
11 Thompson og Strickland, 2001, bls. 81-82 
12 Thompson og Strickland, 2001, bls. 84 



Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni í rekstrar- og viðskiptadeild 

 9

kaupenda, fjárfestingarþörf, kostnaðarmismunun, aðgangur að 

dreifileiðum, lög og reglugerðir og tollar og viðskiptahindranir.13 

Aðgangshindranir geta talist annaðhvort miklar eða litlar allt eftir 

því í hve sterkri stöðu innkomuaðilinn er og hve sterkir aðilarnir eru 

sem fyrir eru á markaðnum. Ef þeir eru sterkir er erfiðara fyrir 

innkomuaðilana að komast inn en auðveldara ef þeir eru veikir.  

Til þess að komast að því hve sterk innkoma nýrra aðila er þarf að 

kanna hvort hagnaður í greininni sé aðlaðandi. Ef hann er 

óaðlaðandi þá er samkeppnisafl nýrra aðila í greinina veik. Ef hann 

er á hinn boginn aðlaðandi og ný fyrirtæki hafa það sem til þarf til 

að takast á við markaðinn þá eykur það samkeppnina. Þeir aðilar 

sem fyrir eru á markaðnum verja stöðu sína af meiri hörku ef hættan 

á inngöngu nýrra aðila er mikil. Litlar inngönguhindranir þýðir að 

þessi kraftur er sterkur og minnkar það hagnaðarvon í greininni. 

1.5.3. Samkeppni frá staðkvæmdarvörum/þjónustu 

Til þess að gera sér grein fyrir því hve mikil samkeppnin er við 

staðkvæmdarvörur er nauðsynlegt að taka tillit til þriggja þátta. 

Þessir þættir eru verð staðkvæmdarvöru, hve vel hún kemur í stað 

vörunnar sem hún á að geta leyst af hólmi og hve auðvelt það er að 

skipta um vöru. 

Ef verð staðkvæmdarvöru er álitlegt þá veldur það spennu í  

samkeppninni með því að mynda þak á verð sem fyrirtæki geta lagt 

á vörurnar því annars fara viðskiptavinirnir annað. Þetta gerir það 

líka að verkum að hagnaðurinn minnkar. 

Tiltækar staðkvæmdarvörur bjóða viðskiptavinum upp á það að 

skoða gæði, einkenni, notkunargildi og aðra eiginleika sem og verð 

vöru. Samkeppni frá staðkvæmdarvörum leiðir til þess að aðrir 

reyna eftir fremsta megni að sýna fram á að varan þeirra búi yfir 

eiginleikum sem eru með yfirburði gagnvart samkeppnisaðilanum. 

 
13 Thompson og Strickland, 2001, bls. 84-86 
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Til að kanna hversu auðvelt það er að skipta yfir í staðkvæmdarvöru 

þarf að meta upphafskostnað sem verður við það að taka við nýrri 

vöru. Um getur verið að ræða aukinn kostnað við vöru.14 Álitlegar 

staðkvæmdarvörur  þýðir að þessi kraftur er sterkur og minnkar það 

hagnaðarvon í greininni. 

1.5.4. Samkeppnisstaða birgja  

Samband birgja og kaupanda getur lýst sér í sterkri eða veikri 

samkeppnislegri stöðu. Áhrif á það getur verið hvort birgjar eru í 

stöðu til þess að semja um og hafa áhrif á skilmála og skilyrði sér í 

hag í birgðasöfnun, ásamt því hve náið og gott samstarf birgir og 

kaupandi eiga í atvinnugreininni. 

Þegar birgjar sjá um að útvega vörur sem eru fáanlegar á opnum 

markaði frá fleiri mismunandi birgjum hafa þeir lítið að segja og 

geta lítið beitt sér þegar kemur að því að semja við kaupendur. 

Kaupendur hafa oftar en ekki fleiri en einn birgja til þess að 

viðhalda líflegri samkeppni. Eins er staða birgja verri ef 

staðkvæmdarvara er til staðar sem gerir fyrirtækjum auðveldara um 

vik að leita annað. Eins er býsna augljóst að ef kaupandinn er mjög 

stór viðskiptavinur þá hefur birginn mikilla hagsmuna að gæta með 

því að halda sem bestu sambandi þeirra á milli og því verður þessi 

kaupandi oftar en ekki ráðandi í viðskiptunum. Að sama skapi getur 

staða birgja verið sterk ef um vöruaðgreiningu er að ræða og fáa 

birgja. Þá liggur ljóst fyrir að kaupendur geta verið að vissu leyti 

háðir þeim birgja sem hefur upp á vöru að bjóða sem erfitt eða 

útilokað er að nálgast annars staðar. Það sama má svo segja ef 

innkaupin skipta miklu máli í framleiðslu hjá kaupanda þá gæti 

birginn haft sterkari stöðu til viðræðna og samninga.15 

Ef um millibilsfyrirtæki er að ræða þá snýst sambandið á milli birgja 

og kaupanda ekki endilega um togstreitu milli þeirra hvað varðar 

 
14 Thompson og Strickland, 2001, bls. 86-88 
15 Thompson og Strickland, 2001, bls. 88-89 
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verð á vöru eða þjónustu heldur það að tryggja hag hvers annars til 

að ná heildarmarkmiðum beggja. Birgir er þá skilgreindur sem 

hagsmunaaðili að árangri kaupandans og öfugt. Þeim mun stærri og 

sterkari sem birgjar eru þeim mun betra er það fyrir markaðinn sem 

er öfugt við til dæmis dagvöruverslanir. Sterk samkeppnisstaða 

birgja þýðir að þessi kraftur er sterkur og minnkar það hagnaðarvon 

í greininni. 

1.5.5.  Samkeppnisstaða kaupenda 

Staða kaupenda getur skipt miklu máli þegar kemur að því að semja 

og hafa áhrif á skilyrði og skilmála svo að viðskiptin geti verið þeim 

í hag frekar en öfugt. Þetta getur ráðist af því hvernig sambandið er 

milli kaupenda og seljenda. Sterk samkeppnisstaða kaupanda er fyrir 

hendi ef hann kaupir megnið af framleiðslu greinarinnar. Sama má 

segja ef kaupandi getur farið með viðskipti sín annað þá þurfa 

seljendur oft að koma til móts við kaupendur og hafa þá kröfur og 

óskir kaupenda sem aðalatriði fram yfir sínar eigin. Ef um fáa 

kaupendur er að ræða þá er mun erfiðara fyrir seljandann að finna 

staðgengil fyrir kaupanda ef honum dettur í hug að fara eitthvað 

annað. Þetta leiðir til þess að seljandinn býður viðskiptavinum 

sínum ýmis hlunnindi til að halda í hann. Einnig getur það verið 

dýrmætt fyrir kaupendur að hafa góðar upplýsingar um vörur 

seljanda, verð og kostnað. Því meiri upplýsingar sem kaupendur 

hafa í þeim mun betri samkeppnisstöðu eru þeir. Eins getur það haft 

áhrif ef kaupandi getur fært sig aftar í virðiskeðjunni. Með þessu 

gætu kaupendur ráðið fleiri þáttum í virðiskeðjunni og því í góðri 

stöðu hvað varðar hentug innkaup fyrir þeirra aðstæður.  

Menn geta líka beitt skynsemi við kaup með því að skoða hvenær og 

þá hvort einhver vara eða þjónusta verði keypt, til dæmis ef 
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skólabækur eru of dýrar þá kaupa nemendur frekar notaðar bækur 

og sleppa því að kaupa þær nýju.16 

Sterk samkeppnisstaða kaupenda þýðir að þessi kraftur er sterkur og 

minnkar það hagnaðarvon í greininni. 

Það er eins farið með samkeppnisstöðu kaupanda gagnvart seljanda 

ef um millibilsfyrirtæki er að ræða. Eftir því sem kaupandinn er 

stærri og því meiri pening sem hann hefur á milli handanna þeim 

mun betra er það fyrir seljandann/markaðinn. 

Til að taka saman útdrátt úr Porter skoðuninni bjó ég til mynd sem 

útskýrir hana betur. Myndin hér á eftir dregur fram áhrif styrks 

samkeppnisaflanna á hagnaðarvon greinarinnar. 

 

Mynd 2. Styrkleikar samkeppnisaflanna fimm.17 

Eftir því sem öflin eru sterkari þeim mun minni hagnaðarvon verður 

þar og greinin verður óaðlaðandi fyrir aðra að sækja inn á. Um leið 

og þau veikjast verður atvinnugreinin mun meira aðlaðandi og 

hagnaðarvonin eykst. 

 
16 Thompson og Strickland, 2001, bls. 90-92 
17 Thompson og Strickland, 2001, bls. 92 

Samkeppni milli aðila:
Sterkt:Mikil samkeppni

Veikt:Lítil/miðlungs samk.

Möguleg innkoma:
Sterkt:Litlar hindranir
Veikt:Miklar hindranir

Kaupendur:
Sterkt:Góð staða kaup.
Veikt:Léleg staða kaup.

Birgjar:
Sterkt:Góð staða birgja
Veikt:Léleg staða birgja

Staðkvæmdarvörur
Sterkt:Góðar staðkvæmdarv

Veikt:Engar alm. staðkvæmdarv
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Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur þegar kemur að því að móta stefnu 

að einangra samkeppnisöflin. Stjórnendur geta ekki vænst þess að 

þróa góða og árangursríka stefnu án þess að koma auga á hvaða 

samkeppnisþættir eru til staðar og kanna styrk hvers og eins ásamt 

því að fá góða yfirsýn yfir samsetningu þessara samkeppnisþátta.18 

Samkvæmt Thompson og Strickland þá minnkar hagnaðarvonin og 

atvinnugreinin verður óaðlaðandi eftir því sem fleiri öfl verða 

sterkari. Það verður betra fyrir markaðinn ef birgjar og kaupendur 

verða sterkari. Birgjar styðja við aðila greinarinnar og þeim mun 

stærri sem þeir eru þeim mun betra er það. 

Kaupendur borga í þessa atvinnugrein og vilja sjá góðan árangur af 

því og eftir því sem þeir geta borgað hærri framlög til aðila 

greinarinnar þá ætti árangurinn að verða betri.  

Markaðurinn verður meira aðlaðandi þegar birgjar og kaupendur 

verða sterkari þannig að það sem er veikt er sterkt og öfugt. Þegar 

aflið kaupendur og birgjar verða veikir gerir það atvinnugreinina 

meira óaðlaðandi. Hin þrjú öflin eru hins vegar í samræmi við 

bókina í þessari atvinnugrein. 

 

1.6. Spurning 3. Hvað veldur því að atvinnugreinar 

breytast? 

Allar atvinnugreinar breytast frá einum tíma til annars og þurfa 

fyrirtæki sífellt að vera á verði og reiðubúin að bregðast við. 

Æviskeiðskenningar hafa þótt lýsa vel þróunarstigum atvinnugreina 

en það er þó að ýmsu öðru sem þarf að huga. Þar ber helst að nefna 

þá krafta sem skapa hvata eða þrýsta á um breytingar. 

Því er haldið fram að aðeins þrír til fjórir kraftar séu mest ráðandi 

um orsakir á breytingum í atvinnugrein. Það sem breytist í 

 
18 Thompson og Strickland, 2001, bls. 93 
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umhverfinu sem getur gjörbylt afkomu (framlögum og gistinóttum) 

fyrirtækja. 

Þessir kraftar eru mjög mikilvægir við ákvarðantöku og stefnumótun 

stjórnenda, því þarf að skoða vel hvaða kraftar hafa mest áhrif og 

kryfja þá ítarlegar. Óvissa meðal stjórnenda með hvaða kraftar hafa 

áhrif getur haft slæm áhrif á framtíð þess fyrirtækis. 

1.6.1. Ítarleg athugun á umhverfi 

Með þessari athugun er átt við greiningu og túlkun á vægi 

félagslegra-, pólitískra-, efnahagslegra-, vistfræðilegra- og 

tæknilegra breytinga með það að markmiði að koma auga á arðbæra 

þróun og aðstæður krafta sem breytt gætu umhverfi.19 

Tilgangur umhverfisathugunar er að auka meðvitund stjórnenda um 

hugsanlega þróun sem geta haft mikil áhrif á aðstæður 

atvinnugreinar og komið með ný tækifæri eða nýjar ógnanir. 

 

1.7. Spurning 4. Hvaða félög eru í sterkustu/veikustu 

stöðunni? 
Til að komast að því í hvaða samkeppnissstöðu þátttakendur í 

sérhverri atvinnugrein eru má notast við stefnubundna hópun sem 

greiningartæki. Markaðsstaða hvers félags fyrir sig eða hóp ,ef fjöldi 

þeirra er mikill, er sýndur með hring á mynd og þannig er sýnt fram 

á mismun þeirra. Það geta verið fleiri en ein hópun í atvinnugrein en 

aðeins ein ef allir seljendur fylgja sömu stefnunni og hafa svipaða 

markaðsstöðu.20 

Tilraunir samkeppnisaðila til að koma sér inn í nýja hópun eykur 

yfirleitt samkeppnina.  

 
19 Thompson og Strickland, 2001, bls. 93-99 
20 Thompson og Strickland, 2001, bls. 100 
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Eftir því sem hópun eru nær hvorum öðrum þeim mun meiri 

samkeppni verður milli aðila hópanna. Þó svo að fyrirtæki í sömu 

hópun séu mestu samkeppnisaðilarnir þá er sá hringur sem næstur er 

næstmesti samkeppnisaðilinn. 

 

1.8. Spurning 5. Til hvaða ráða grípur samkeppnisaðilinn 

næst? 
Það er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að vita hvað samkeppnisaðilinn 

ætlar að taka til bragðs, hvers hann er megnugur og hver stefna hans 

er. Það þarf að kynna sér andstæðinginn eins og í íþróttunum. 

Samkeppnisvitund snýst um þær hugsanlegu aðgerðir sem 

keppinautar geta gripið til, síðustu aðgerðir þeirra, styrkleika og/eða 

veikleika þeirra og yfirlýsingar um væntanlegar aðgerðir og áhrif 

þeirra. Samkeppnisvitundin getur hjálpað fyrirtækjum/félögum að 

ákveða hvort það þurfi að verjast sérstökum aðgerðum keppinauta 

eða nýta í nýja sókn. 

Upplýsingar um aðgerðir fást með því að skoða það sem 

keppinautur er að gera. Það er gert með því að kanna hver 

landfræðilegur markaður hans er, ætlun þeirra, markmið í 

markaðshlutdeild, staðsetning í stefnubundnu hópuninni, vilji til að 

taka áhættu og hvort síðustu aðgerðir þeirra séu varnar- eða 

sóknarleikir.21 

Þeir sem eru í bestu stöðunni í dag þurfa ekki endilega að vera í 

kjörstöðu hvað framtíðarmöguleika snertir.  

Það fer eftir veikleika þeirra gagnvart kröftunum og 

samkeppnisþrýstingi hve vel félög halda markaðshlutdeild sinni. 

Hver samkeppnisstaða þeirra er og hvort þau séu skotspónn annarra 

félaga í sömu atvinnugrein. Það hjálpar herkænskusérfræðingum að 

 
21 Thompson og Strickland, 2001, bls. 103-104 
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sjá fyrir næsta leik keppinautanna með því að sjá hverjir eru að 

styrkja markaðsstöðu sína og hverjir veikja hana. 

Góðar uppsprettur fyrir slíkar upplýsingar geta verið ársskýrslur, 

ræður stjórnarmanna, greinar í fjölmiðlum, fréttatilkynningar, 

upplýsingar á heimasíðum fyrirtækjanna sjálfra jafnt og annarra. 

Svo er spurningin hvort keppinautar hafi yfir þeim sveigjanleika að 

ráða til að gera miklar breytingar á stefnu sinni eða hvort þeir séu 

eingöngu skorðaðir við smávægilegar breytingar á henni. 

Herkænskusérfræðingar þurfa að hafa góða tilfinningu fyrir stöðu 

keppinautanna, hvernig stjórnendur þeirra hugsa og hvaða 

möguleika þeir hafa. Þessi rannsóknarvinna getur verið þreytandi og 

tímafrek því upplýsingar koma frá mörgum heimildum en hún gefur 

stjórnendum tækifæri á því að undirbúa gagn árasir og taka 

væntanleg viðbrögð keppinautsins með í reikninginn.22 

1.9. Spurning 6. Hverjir eru lykilþættir árangurs í 

samkeppni? 
Lykilþættir atvinnugreinar eru þeir þættir sem hafa mest áhrif á getu 

fyrirtækisins til þess að ná árangri. Þessir þættir eru nauðsynleg 

forsenda hverju fyrirtæki á markaði til þess að því megi ganga vel, 

hvort sem um ræðir þætti í stefnumótun, eiginleikar vöru og 

þjónustu, auðlindir og samkeppnishæfi svo eitthvað sé nefnt.  

Til að finna þessa lykilþætti er hægt að notast við þrjár spurningar: 

� Hvað ræður vali viðskiptavina á vöru/þjónustu? 

� Hvað þarf til þess að seljandi sé samkeppnishæfur? 

� Hvað ræður varanlegum samkeppnisyfirburðum? 

 

Fyrirtæki sem hafa góðan skilning á lykilþáttum árangurs á markaði 

geta náð viðvarandi samkeppnislegum yfirburðum með því að bæta 

 
22 Thompson og Strickland, 2001, bls. 104-106 
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stefnu sína með tilliti til lykilþátta atvinnugreinar sem og að 

aðgreina sig frá keppinautunum með þessum lykilþáttum.23 

1.10.  Spurning 7. Er atvinnugreinin aðlaðandi og hverjar 

eru væntingar um hagnað? 
Síðasta þrepið í þessari atvinnuvegagreiningu er að nota niðurstöður 

fyrstu sex spurninganna og draga ályktun út frá þeim hvort 

atvinnugreinin sé aðlaðandi eða óaðlaðandi. Þegar á heildina er litið 

er verið að kanna framtíð og væntingar atvinnugreinarinnar ásamt 

því að kanna hver samkeppnisöflin eru og styrkleika þeirra. Þeir 

þættir sem þarf að einblína hvað mest á eru: 

� Hverjir eru vaxtarmöguleikar atvinnugreinar? 

� Leyfir samkeppni nægan hagnað og hver er þróun 

samkeppnisaflanna fimm? 

� Hafa ráðandi kraftar jákvæð eða neikvæð áhrif á hagnað 

greinarinnar? 

� Samkeppnisstyrkur fyrirtækja innan greinar. Styrkist hann 

eða veikist? 

� Hver er geta fyrirtækis til að notfæra sér veikleika veikburða 

keppinauta? 

� Er fyrirtækið í stakk búið til að verjast og bregðast við 

þáttum sem gera atvinnugreinina óaðlaðandi? 

� Hve mikil er áhætta og óvissa í framtíð atvinnugreinar? 

� Veitir þátttaka í þessari atvinnugrein möguleika á árangri í 

annarri atvinnugrein? 

 

Almennt séð er atvinnugrein aðlaðandi ef hagnaðarvon er yfir 

meðallagi og óaðlaðandi ef hún er undir meðallagi en það er ekki 

algilt. Það verður alltaf að horfa á fýsileika atvinnugreinar út frá 

 
23 Thompson og Strickland, 2001, bls. 106 og 108 
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hverju og einu fyrirtæki því atvinnugrein getur verið aðlaðandi fyrir 

eitt fyrirtæki en óaðlaðandi fyrir annað. Það fer eftir stærð og getu 

hvers fyrirtækis. Ef þátttakendur í vissri atvinnugrein vita að hún er 

aðlaðandi þá reyna þeir að byggja stefnu sína á þá leið að bæta 

samkeppnisstöðu sína til langs tíma, auka söluna og fjárfesta í 

byggingum og búnaði sem þarf. Aftur á móti ef atvinnugrein er 

álitin óaðlaðandi þá reyna vel stæð fyrirtæki að fjárfesta af varkárni, 

leita leiða til að verja langtíma samkeppnishæfni sína og hagnað og 

yfirtaka minni fyrirtæki ef rétt verð fæst. Til lengri tíma litið gæti 

verið skynsamlegt fyrir þau að aðgreina sig yfir á meira aðlaðandi 

markað. Veik fyrirtæki í óaðlaðandi atvinnugrein ættu annars vegar 

að reyna að sameinast keppinautunum til að styrkja/auka 

markaðshlutdeild og hagnað eða hins vegar að leita út fyrir 

atvinnugreinina.24 

24 Thompson og Strickland, 2001, bls. 109 
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2.  Markaðsstofa Austurlands 
MA var stofnað árið 1998 að tilstuðlan Ásmundar Gíslasonar og 

Gunnars Vignissonar. Samið var við sveitarfélögin á norð-

Austurlandi til tveggja ára um árlegt framlag. Sveitarfélögin eru 14 

talsins og sjást á þessari töflu og framlög þeirra til MA. 

 

Tafla 1. Sveitarfélög norð-Austurlands og framlög þeirra til MA árið 2002.25 
26 

Framlög sveitarfélagana fer eftir fjarlægð frá Egilsstöðum og hve 

margir búa í þeim. Seyðisfjörður greiðir minnst vegna kostnaðar við 

upplýsingamiðstöð fyrir komufarþega Norrænu. 

Félagsmenn MA eru 62 ferðaþjónustuaðilar sem borga árlega 

félagsgjöld og er gjaldið tvískipt annars vegar 7,500 kr. og hins 

vegar 15,000 kr..27 Samtals árið 2002 komu um 600,000 kr. til MA 

frá félagsmönnum. Að auki hafa fyrirtæki eins og rútufyrirtæki, 

flugfélög og hótel komið til móts við þarfir MA með því að gefa 

þeim þjónustu sem þeir veita hagsmunaaðilum til markaðssetningar, 
 
25 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars 
26 Hagstofa Íslands, 2003 c 
27 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars 

Alls framlög á íbúa
Fjarðabyggð 3057 350 1069950
Austur-Hérað 2061 600 1236600
Vopnafjarðarhreppur 762 350 266700
Seyðisfjörður 749 200 149800
Búðahreppur 569 350 199150
Fellahreppur 443 500 221500
Norður-Hérað 286 450 128700
Breiðdalshreppur 267 200 53400
Stöðvarhreppur 276 350 96600
Borgarfjarðarhreppur 140 400 56000
Skeggjastaðahreppur 138 200 27600
Fljótsdalshreppur 84 450 37800
Fáskrúðsfjarðarhreppur 57 250 14250
Mjóafjarðarhreppur 36 350 12600

3570650
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s.s. vegna fréttamanna og aðila erlendra og innlendra ferðaskrifstofa. 

Þessi þjónusta hefur verið metin á um 3,000,000 króna árið 2002.28 

Árlega veitir Ferðamálaráð Íslands Upplýsingamiðstöðinni sem 

fellur undir starfsemi MA 1,250,000 kr. Ráðstöfunarfé MA eru 

5,420,650 kr. árið 2002 en 8,420,650 kr. ef framlögð 

viðbótarþjónusta ferðaþjónustuaðila sem metin var á um 3. milljónir 

er tekin með. 

Í upphafi var hugmynd sveitarfélaga að veita framlög aðeins til 

tveggja ára og láta svo MA verða sjálfbært. Svo hefur ekki farið og 

hafa sveitarfélögin samið nýlega um endurnýjun á samningnum til 

tveggja ára að einu sveitarfélagi undanskildu. 

Félagsmönnum MA hefur fækkað en að sama skapi hafa 

félagsgjöldin hækkað úr 5,000 kr. árið 1999 í 15,000 kr. árið 2003 

(sum fyrirtæki borga 7,500 kr. í stað 15,000 kr. vegna smæðar 

sinnar).  

Að auki fær MA tekjur frá tjaldsvæði Egilsstaðar en þær tekjur fara í 

laun sumarstarfsmanna að mestu leyti og svo fer restin í uppihald á 

tjaldsvæðinu og einhver hluti af framlagi Ferðamálaráðs. 

Starfssvæði MA nær frá Bakkafirði í norðri til Berufjarðar í suðri. 

Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu sér um suð-Austurland. 

 
28 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars 
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Mynd 3. Starfssvæði Markaðsstofu Austurlands.29

Störf MA eru skráð í lögum og þarf hún að fylgja þeim, félagið 

heitir Markaðsstofa Austurlands-(ferðamálasamtök).  
Tilgangur félagsins er að: 

� efla uppbyggingu og vöxt ferðaþjónustu á félagssvæðinu, 

� stuðla að samvinnu, samstarfi og samkennd meðal félagsmanna, 

� vinna að hagsmunamálum atvinnugreinarinnar á svæðinu, 

� bæta menntun og starfsþjálfun í greininni, 

� standa vörð um gæði þjónustu og alls ytri umbúnaðar, 

� styrkja og efla starfsemi Markaðsstofu Austurlands, 

 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að: 

� taka virkan þátt í starfsemi og rekstri MA, 

� standa að sameiginlegri markaðsöflun fyrir félagssvæðið, m.a. með 

auglýsingum, útgáfu á auglýsinga- og kynningarbæklingum, móttöku 

blaðamanna og ferðaskipuleggjenda eða öðru því sem fellur að tilgangi 

félagsins, 
 
29 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars 
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� taka þátt í ferðakaupstefnum og öðrum viðlíka viðburðum eftir því sem 

aðstæður leyfa hverju sinni,  

� standa fyrir námskeiðum, ráðstefnum og öðru því sem eykur menntun og 

þekkingu félagsmanna, 

� stuðla að bættum gæðum í þjónustu og ytri búnaði, 

� vinna að undir[b]úningi og skipulagningu viðburða sem vekja athygli á 

starfsemi þjónustuaðila og örva mannlíf á félagssvæðinu, 

� hlú að starfi innan félagsins sem eflir samvinnu og samkennd meðal 

félagsmanna,  

� fylgjast með almennri framþróun í nýjungum í ferðamálum og stuðla að 

opinni og lifandi umræðu um framfaramál atvinnugreinarinnar, 

� vekja athygli samfélagsins á gildi ferðaþjónustu sem atvinnugreinar 

innan félagssvæðisins og standa vörð um hagsmuni hennar,30 

Hjá MA eru stöðugildin eitt og hálft yfir vetrartímann, á sumrin sér 

hún um rekstur tjaldsvæðisins á Egilsstöðum og fjölgar því 

stöðugildum í fimm.31 

Mikill tími fer í svörun síma og tölvupósts/bréfpósts í kringum 

starfsemi upplýsingamiðstöðvarinnar sem tefur fyrir þeim 

verkefnum sem eru brýnust fyrir hagsmunaaðila. Að vísu er það 

nauðsynlegt að svara ferðamönnum og spurningum þeirra til að ýta 

undir aukinn ferðamannastraum til Austurlands. 

Fjögur félög fá framlag frá ferðaþjónustuaðilum að MA meðtalinni, 

hin eru Upplýsinga- og kynningarmiðstöðin á Vesturlandi, 

Markaðsráð Húsavíkur og nágrennis og Ferðamálafélag Austur-

Skaftafellssýslu.32 

Þegar talað er um þau félög sem sinna sömu verkum og MA þá er 

talað um markaðsstofur þó svo að fleira en eitt félag sjái um 

starfsemina og upplýsingamiðstöðvar séu til staðar. 

 

30 Heimild lög, Markaðsstofa Austurlands-(ferðamálasamtök) 
31 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars 
32 Viðauki 1 
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3.  Atvinnuvegagreining 
Þó að MA sé í raun millibilsfyrirtæki var ákveðið að nota 

aðferðafræði um atvinnuvega- og samkeppnisgreiningu fyrir 

hagnaðardrifin fyrirtæki. Aðlögun þarf því að gera vegna þessa. Hér 

á eftir er sjö spurningum svarað til að meta áhrif umhverfis MA á 

rekstur þess. 

3.1. Spurning 1. Hverjir eru ráðandi hagrænir þættir í 

greininni? 
3.1.1. Stærð markaðar 

Það er erfitt að mæla markaðsstærð atvinnugreinarinnar því ekki er 

hægt að finna beinan hagnað af starfsemi hennar. Ferðamannafjöldi 

til Íslands og inn á hvert svæði fyrir sig er góð vísbending um stærð 

markaðar. Að sjálfsögðu er það ekki eingöngu markaðsstofum og 

upplýsingamiðstöðvum að þakka en það sýnir betur hve umsvif 

félaganna eru mikil. Hér er tafla sem sýnir fjölda gistinátta á 

hótelum milli mismunandi svæða sem er ágætis mælikvarði á 

markaðnum. 

Tafla 2. Fjöldi gistinátta á hótelum, 1997-2002.33 

Hægt er að sjá hver hlutdeild MA er ef deilt er í heildarfjölda 

gistinátta á hótelum, hér er útkoma þess. 

Mynd 4. Hlutdeild fjórðunga miðað við heild, 1997-2002.34 

33 Hagstofa Íslands, 2003 a 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Austurland 47520 35766 35661 32715 30237 31739
Höfuðborgarsvæði 399207 468890 506195 534786 539233 547540
Norðurland Vestra og Eystra 64988 72415 71280 74455 75284 79052
Suðurland 65238 67110 61661 61022 64653 80173
Suðurnes Vesturland og Vestfirðir 60240 61201 64770 64431 67816 63847

Alls 639.190  705.382  739.567  767.409  777.223  802.351  

Austurland 7,43% 5,07% 4,82% 4,26% 3,89% 3,96%
Höfuðborgarsvæði 62,46% 66,47% 68,44% 69,69% 69,38% 68,24%
Norðurland Vestra og Eystra 10,17% 10,27% 9,64% 9,70% 9,69% 9,85%
Suðurland 10,21% 9,51% 8,34% 7,95% 8,32% 9,99%
Suðurnes Vesturland og Vestfirðir 9,42% 8,68% 8,76% 8,40% 8,73% 7,96%
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Eins og sést á mynd fjögur þá fer hlutdeild MA minnkandi allt frá 

1997 til 2001 en árið 2002 réttir hann aðeins við sér. Norðurland og 

Suðurland haldast nokkuð jafnir og eru í kringum 10%. Hlutdeild 

Suðurness, Vesturlands og Vestfjarða fer minnkandi en er samt sem 

áður töluvert hærri en norð-Austurland. Höfuðborgarsvæðið ber 

höfuð og herðar yfir hinum landshlutunum með um 70% hlutdeild. 

3.1.2. Samkeppnisaðilar 

Eins og áður sagði er starfsemi Markaðsstofu Austurlands einstök á 

Íslandi. Sú stofnun sem kemst næst því að líkjast MA að mestu eða 

öllu leyti er Höfuðborgarstofan en hún sinnir mun umfangsmeiri 

rekstri. Hún var að vísu stofnuð í byrjun árs 2003 en gert er ráð fyrir 

því að svipaðri upphæð hafi verið varið í svipuð verk árið á undan.35 

Annarsstaðar á landinu eru tvö til þrjú félög sem saman ná yfir 

starfsemi MA en alls ekki að öllu leyti hjá hverju og einu. Hluti 

starfsemi hvers félags má líkja við starfsemi MA. Á Suðurnesjum er 

byrjað á því að fá verktaka til að vinna ýmis mál varðandi 

ferðaþjónustuna en þannig var því ekki háttað árið 2002.36 Af 

þessum níu svæðum sem skráð hafa verið eru fjögur 

atvinnuþróunarfélög sem koma að ferðamálum með svipuðum hætti 

og MA gerir. Atvinnuþróunarfélögin líta á ferðamál sem atvinnumál 

og er ferðamannaiðnaður mikill styrkur fyrir atvinnulífið. Þau eru 

því lítið hrifin af því að flokka ferðamálin frá atvinnumálum.37 Það 

var samt sem áður hægt að finna það út hve mikið af sambærilegri 

starfsemi þeirra fór í ferðamál með því að líta á störf hvers og eins 

starfsmanns og sjást niðurstöðurnar í viðauka 1. 

Alls eru samkeppnisaðilarnir ellefu þeir eru Höfuðborgarsvæðið, 

Vesturland, Vestfirðir, norð-Vesturland, Sveitarfélagið 

 
34 Hagstofa Íslands, 2003 
35 Höfuðborgarstofa, 2003 
36 Stefán Elías Bjarkason, munnleg heimild, 10. mars 
37 Haukur Suska Garðarsson, munnleg heimild, 17. mars 
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Skagafjörður, Eyjafjörður, Þingeyjarsýsla, norð-Austurland, suð-

Austurland, Suðurland og Suðurnes.38 

3.1.3. Vöxtur markaðar og staðsetning í lífskúrfu viðskiptalífsins 

Samkvæmt ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi er þessi atvinnugrein 

í vexti og er tiltölulega framarlega í lífskúrfunni.39 

3.1.4. Fjöldi samkeppnisaðila 

Fjöldi samkeppnisaðila er ellefu. 

3.1.5. Fjöldi kaupenda og stærð þeirra 

Þar sem markaðsstofurnar fá ekki greitt frá ferðamanninum sjálfum 

er ekki hægt að líta á þá sem kaupendur þrátt fyrir að þeir skapi með 

komu sinni hingað til lands fyrirtækjum á Íslandi verðmæti með 

ýmsu móti. Því eru kaupendur skilgreindir sem þeir aðilar sem veita 

fjármagn til markaðsstofanna. Þessir aðilar eru til dæmis 

sveitarfélög, Byggðastofnun, Ferðamálaráð, ferðaþjónustuaðilar og 

ríkið. Að sjálfsögðu reyna markaðsstofurnar að afla sér annarra 

tekna með ýmsu móti til dæmis með styrkjum, sjálfsaflafé og þess 

háttar. Kaupendur þessara markaðsstofa eru því fáir og stórir nema 

þegar horft er á ferðaþjónustuaðilana (í tilfelli MA eru þeir 62 og eru 

allir smáir).  

Kaupendurnir vilja að sjálfsögðu sjá árangur starfsins og hvernig 

fjármagnið nýtist. 

3.1.6. Samþætting og útrás fyrirtækja 

Engin samþætting né útrás er sjáanleg meðal markaðsstofanna. 

3.1.7. Dreifileiðir  

Það eru til margskonar leiðir til að nálgast neytendur. 

Upplýsingamiðstöðin svarar öllum fyrirspurnum sem berast til 

hennar með tölvu- og bréfpósti. Hægt er að útbúa heimasíðu um það 

sem er í boði á hverju svæði. Bæklingagerð um svæðin eiga að gefa 

 
38 Viðauki 1 
39 Jóhanna Gísladóttir, munnleg heimild, 15. mars og Helgi Magnús Arngrímsson, munnleg heimild, 
28. mars 
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góða mynd af því sem hægt er að gera á hverjum stað. Tryggja 

verður góð sambönd við lykilmenn í ferðaþjónustu bæði hérlendis 

og erlendis. Þannig væri því hægt að skoða hve framsækin 

markaðsstofurnar eru í þessari markaðssetningu.  

3.1.8. Tæknileg þróun  

Aðal tækniþróunin er byltingin í kringum netvæðinguna og 

möguleikarnir sem eru þar fyrir hendi. 

3.1.9. Aðgreinanleiki vöru og þjónustu 

Það er ekki mikill aðgreinanleiki því varan sem markaðsstofurnar 

eru að bjóða er mjög einsleit. Það er stutt þannig að verið er að 

bjóða upp á samskonar hluti þ.e. náttúru og dýralíf en þó er það 

mismunandi milli svæða. Einnig er hægt að skoða hvert framboð á 

heilsustöðum er og eftirspurn eftir þeirri þjónustu. 

3.1.10. Stærðarhagkvæmni 

Höfuðborgarstofan er að fá um 46% af heildar framlögum til 

markaðssetningar og þjónustu við ferðamenn.40 Hún á því að geta 

nýtt sér muninn og gert gott úr því fjármagni sem hún fær til 

markaðssetningar og sinna upplýsingaþjónustu en á móti kemur að 

Höfuðborgarstofan þarf að sjá um fleiri ferðamenn og fleiri atburði. 

Aðrir aðilar en Höfuðborgarstofan eru mjög svipaðir að stærð. 

3.1.11. Einhver betri en aðrir 

Allir hlutar landsins hafa eitthvað sem laðar ferðamenn að og eru 

sumir orðnir sígildir eins og Gullfoss og Geysir. Bláa lónið er einnig 

vinsælt, sem og Jökulsárlón. Mývatnssvæðið er talið eitt fallegasta 

svæði landsins. Þannig að ekki vantar staðina sem hægt er að áhugi 

ferðamanna stjórnar því hvert þeir sækja.Yfirleitt er boðið upp á 

hringferð um landið þar sem reynt er að skoða sem mest. Koma 

skemmtiferðaskipa hefur fjölgað hingað til lands og koma 

ferðamenn yfirleitt í land til að skoða áhugaverða staði í grennd. 

 
40 Viðauki 1 
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3.1.12. Útganga og innganga 

Þessar markaðsstofur eru háðar fjárframlögum og standa og falla 

með þeim. Það er því ekki auðvelt að hverfa frá eftir að þjónusta 

hefur verið keypt. Það er sömuleiðis ekkert hlaupið að því að koma 

inn í þennan geira því það þarf að kanna grundvöll fyrir starfsemi 

markaðsstofanna og athuga hvort hægt sé að fá styrki því ekki fá 

þær neinar tekjur. 

 

3.2. Spurning 2. Hvernig er samkeppninni háttað og hver 

er styrkur samkeppnisaflanna? 

Mynd 5. Samkeppnisöflin fimm í atvinnugreininni.41 

3.2.1. Samkeppni milli aðila greinar 

Þessar markaðsstofur sem eru víðsvegar um landið vinna saman að 

því að laða ferðamenn til landsins og er hægt að segja að ein 

markaðsstofa sé ráðandi á hverju svæði. Það má samt segja að félög 
 
41 Thompson og Strickland, 2001, bls. 81 

Samkeppni milli aðila:
Markaðsstofur og 

Aðrir sem sækjast eftir 
fleiri ferðamönnum til 

síns svæðis

Möguleg innkoma:
Nýjar Markaðsstofur, 

Atvinnuþróunarfélög og
Upplýsingamiðstöðvar

Kaupendur:
Sveitarfélög

Ríkið
Ferðamálaráð

Byggðastofnun
Ferðaþjónustuaðilar

Ferðaskrifstofur

Birgjar:
Aðilar sem skipuleggja

áhugaverða viðburði
og staði

Samkeppni frá staðkvæmdar-
vörum/þjónustu:

Önnur lönd
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á mismunandi svæðum til dæmis Austurlands og Eyjafjarðar séu í 

samkeppni um að ná til sín fleiri ferðamönnum á hvern stað fyrir sig 

og halda þeim þar sem lengst. Allt snýst þetta um markaðssetningu. 

Ef hún gengur vel þá á að vera auðveldara fyrir ferðamanninn að fá 

upplýsingar sem skipta máli þeim til hagræðis.  

Góður mælikvarði á árangur er fjöldi ferðamanna sem sækir hvern 

stað fyrir sig. Þar sem markaðsstofurnar eru ekki að selja þjónustu 

sína er ekki hægt að tala um að lækka eða hækka verð. Ef stjórnvöld 

ákveða að lækka framlög til markaðsstofanna þá leiðir það af sér að 

þær þurfa að skera niður hjá sér. En ef stjórnvöld ákveða að auka 

framlög til markaðsstofanna þá ætti það að leiða af sér aukna 

þjónustu. Það sem þær geta gert er að auka, ábyrgjast, kynna og 

bjóða nýja álitlega þjónustu. Þar sem árangur af starfsemi 

markaðsstofanna og þjónustu þeirra fer eingöngu eftir því fjármagni 

sem þær fá frá hinum ýmsu stofnunum og aðilum þá er ekki hægt að 

ætlast til þess að þau auki, ábyrgist, kynni og bjóði nýja álitlega 

þjónustu nema með auknum fjárúthlutunum.  

Til þess að komast að því hvort samkeppnin sé mikil eða lítil þarf að 

að heimfæra það á níu þætti: 42 

1. Aðilar eru margir og af svipaðri stærð sem þýðir að valkostir 

eru fleiri, en innan hvers svæðis er skipt við eina 

markaðsstofu ekki aðra annars staðar á landinu. Þetta leiðir 

af sér meiri samkeppni (+). 

2. Eftirspurnin eykst hægt, fyrir fimm árum var MA stofnuð og 

á þeim tíma vildu öll svæði hafa markaðsstofur og eru þær  

að hluta nú í hverjum landshluta í  svipuðu formi og MA.  Þá 

er samkeppnin harðari (+). 

3. Samkeppnin er lítil innan svæða og ekki svo mikil milli 

svæða, en allar markaðsstofur vilja hækkun framlaga. Lítil 

samkeppni (-). 
 
42 Thompson og Strickland, 2001, bls. 82-84 
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4. Skiptikostnaður fyrir kaupendur er of mikill þar sem 

ferðaþjónustan er svæðisbundin. Sem þýðir að samkeppni er 

minni (-). 

5. Ef einhver aðili fær hlutfallslega meiri framlög en aðrir þá 

myndast óánægja, sem er viðloðandi þessari grein því allir 

þurfa á meira fjármagni að halda. Þetta leiðir af sér meiri 

samkeppni (+). 

6. Þeim mun betur sem markaðsstofurnar standa sig má búast 

við ánægðari kaupendum sem þá eru fúsari til að auka 

framlög sín vegna fjölgunnar ferðamanna á svæðinu. Þetta 

ætti að hvetja markaðsstofurnar til að gera betur en þær gera 

og eykst þá samkeppnin (+).  

7. Útganga úr grein er auðveld, ef umsjónarmenn sjá ekki fram 

á að geta þjónustað þá sem á þurfa að halda þá geta þeir hætt 

að vinna, en spurningin er hvort einhver komi í staðin. Þetta 

leiðir af sér að samkeppnisharka er minni (-). 

8. Framtíðarsýn, stefnubundinn vilji, markmið, stefnur, aðföng 

og uppruni eru öll mjög svipuð hjá öllum markaðsstofum. 

Öll stefna þær að því að gera svæðið sitt áhugaverðara, gera 

kaupendur ánægðari með því að fjölga ferðamönnum, bæta 

atvinnulífið með auknum hagnaði fyrirtækja á hverju svæði. 

Ef markmiðin eru svipuð eða eins er samkeppnin minni (-). 

9. Hér ráða stjórnvaldsaðgerðir um framtíð markaðsstofa á 

hverju svæði. Ef lítill árangur er á einu svæði geta stjórnvöld 

gripið til þess ráðs að sameina stofur á stærra svæði eða 

leggja þær niður. Það er hugmynd um að stofna 

Markaðsstofu Norðurlands sem tæki þá yfir starfsemi margra 

minni félaga. Sem leiðir til þess að samkeppnin eykst (+). 

 

Niðurstöður þessara níu spurninga sýna að í fimm tilfellum er talið 

að um mikla samkeppni sé að ræða í greininni en í fjögur skipti er 
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um litla samkeppni að ræða. Vegna þess tel ég að um miðlungs 

samkeppni sé að ræða.  

 

Samkvæmt fjögurra flokka kerfi um samkeppni í fræðilega 

kaflanum fellur þessi atvinnugrein í flokkinn miðlungs samkeppni. 

Það kemur heim og saman við niðurstöður spurninganna níu. 

 
3.2.2. Möguleg innkoma 

Það mun enginn aðili koma inn í þessa atvinnugrein af sjálfsdáðum 

og í þeirri von að hagnast á henni því um er að ræða 

millibilsfyrirtæki sem eru ekki hagnaðardrifin. Það þarf að fá 

samþykkt fyrir því í lögunum og fá árleg framlög til þess að geta 

starfað. 

Aðgangshindranir sem fyrirtæki geta notað gegn nýjum aðilum og 

líklegt að þessar markaðsstofur muni nota eru: 

� Kraftur vörumerkja og hollusta kaupenda. Hér er hægt að 

líkja náttúruperlum, áhugaverðum stöðum, menningarlegum 

stöðum og dýralífi við vöru. Þá er hægt að athuga hve 

kaupendur eru ánægðir með kynningu á þessari vöru með 

könnunum. 

� Fjárfestingarþörf í þessari atvinnugrein er mikil eins og áður 

sagði og er nauðsynlegt að félögin fái árleg framlög. 

� Það er erfitt fyrir nýjan aðila að koma inn á markaðinn vegna 

laga og reglugerða hins opinbera. 

 

3.2.3. Samkeppni frá staðkvæmdarvörum/þjónustu 

Staðkvæmdarþjónusta markaðsstofanna er ferðalög til annarra landa 

því þær reyna að ná sem flestum til landsins í sameiningu. 

Kostnaður við komu til landsins og verð á vörum og þjónustu má 

ekki vera hátt miðað við samkeppnislönd. Það þarf að skoða hvort 

til sé annar staður í heiminum sem býður upp á sömu sérstöðu og 
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Ísland gerir og hve auðvelt það er fyrir viðskiptavininn að skipta um 

land.  

Verð á þjónustu markaðsstofanna má ekki vera dýrara á Íslandi 

miðað við markaðsstofur í öðrum löndum. Að vísu er það erfitt því 

ekki taka markaðsstofurnar hér á landi við greiðslum frá 

ferðamanninum. En aftur á móti fá þau framlög frá kaupendum og 

þarf að athuga hvort aðrar markaðsstofur fái hærri framlög eða hvort 

þær reki sig sjálfar. Hve vel og hve auðvelt er að skipta úr íslensku 

markaðsstofunum yfir í erlendar markaðsstofur er spurning sem þarf 

að athuga.  

Þess vegna þyrfti að fara fram athugun á erlendum markaðsstofum 

til að komast að því í hvaða stöðu íslensku stofurnar eru. Aðrir 

málaflokkar sem kaupendur þurfa að leggja í eru staðkvæmdarvörur 

þessarar þjónustu. 

3.2.4. Samkeppnisstaða birgja 

Birgjar eru aðilar sem skipuleggja áhugaverða viðburði og ferðir, 

sem sagt ferðaþjónustuaðilar. Það er nauðsynlegt að samband milli 

þeirra og markaðsstofanna sé gott, það kemur báðum aðilum til 

góða. Markaðsstofurnar þurfa að vita hvaða þjónustu þeir eigi að 

veita ferðamönnunum í þágu ferðaþjónustuaðilanna og 

ferðaþjónustuaðilar þurfa að gera markaðsstofunum það ljóst til 

hvers þeir ætlist af þeim. Fjöldi birgja er mikill og ætti því að 

myndast samkeppni um hver getur boðið upp á hvað og hve mikið. 

Það myndar aukna eftirspurn til landsins. Markaðsstofurnar geta 

ekki leitað annað eða eiga að minnsta kosti mjög erfitt með að 

útiloka einhvern birgja.  

Markaðsstofurnar verða að teljast stórir „kaupendur” ef þeir gætu 

kallast það en þeir safna upplýsingum um viðburði, koma á 

ráðstefnum og veita upplýsingar til ferðamanna og 

ferðaþjónustuaðila svo eitthvað sé nefnt. Sem þýðir að birgjar eru 
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háðir markaðstofunum og þurfa því að halda góðu sambandi við 

þær.  

3.2.5. Samkeppnisstaða kaupenda 

Kaupendur eru stjórnvöld (ríkið og sveitarfélög) og í sumum 

tilfellum ferðaþjónustuaðilar. Það segir sig sjálft að staða þeirra er 

mjög vænleg gagnvart markaðsstofunum. Það eru stjórnvöld sem 

ákveða framlög til millibilsfyrirtækjanna og þau leggja línurnar fyrir 

þær um hvernig þær eiga að vinna. Þannig að það er lítið sem 

markaðsstofurnar geta gert til að bæta stöðu sína ef þær eru háðar 

kaupandanum. Ef menn eru háðir framlögum annarra þá geta menn 

ekki stjórnað því hve mikið fjármagn þeir fá, sama gildir um 

markaðsstofurnar. Þær geta ekki farið neitt annað. Hins vegar ef 

stjórnvöld hefðu meira fé til ráðstöfunar og sömuleiðis vilja til að 

styrkja starfsemi markaðsstofanna sem því næmi þeim mun betra 

yrði það fyrir þær. Þannig að bæði er það jákvætt og neikvætt að 

kaupandinn, stjórnvöld í þessu tilfelli eru stórir og voldugir. En 

markaðsstofur sem fá árleg framlög frá sveitarfélögum virðast vera í 

óvissu með áframhaldandi samstarf. 

Ef markaðsstofurnar standa sig vel gagnvart kaupendunum þá geta 

þær átt von óbreyttu eða auknu framlagi. 

 

3.3. Spurning 3. Hvað veldur því að atvinnugreinar 

breytast? 

Þeir kraftar sem hafa áhrif á markaðsstofur og 

upplýsingamiðstöðvar er flokkað í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum eru 

þeir kraftar sem hafa mest áhrif á breytingar markaðsstofanna. Í 

öðrum flokki eru kraftar sem hafa minni áhrif á breytingar og að 

lokum í þriðja flokknum eru þeir kraftar sem skipta minnstu máli. 

Fyrsti flokkur 

� Áhrif reglugerða- og stefnubreytingar stjórnvalda  



Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni í rekstrar- og viðskiptadeild 

 33

� Breytingar á félagslegu atferli, hegðun og lífstíl fólks  

� Vörunýjungar  

� Markaðsnýjungar 

Annar flokkur 

� Veraldarvefurinn og möguleikar og ógnanir frá rafrænum 

viðskiptum. 

� Útbreiðsla tækniþekkingar yfir fleiri fyrirtæki og fleiri lönd  

� Breytingar á kostnaði og nýtni  

� Minnkun óvissu og áhættu  

� Breytingar á langtímahagnaði atvinnugreinar 

Þriðji flokkur 

� Aukin alþjóðavæðing í atvinnugrein  

� Breytingar á því hverjir kaupa vöruna og hvernig hún er 

notuð  

� Aukin aðsókn kaupenda í aðgreinanlegar vörur í stað 

venjubundinna vara  

� Tæknibreytingar  

� Innganga eða útganga stórfyrirtækja43 (þar sem talað er um 

stórfyrirtæki og útlensk fyrirtæki annars færi þetta ofar). 

 

3.3.1. Áhrif reglugerða- og stefnubreytinga stjórnvalda 

Sveitarfélög/bæjarfélög er talið sem stjórnvald. Reglugerðaraðgerðir 

stjórnvalda geta valdið verulegum breytingum á venjur og stefnur í 

atvinnugrein.  

Starfsemi markaðsstofanna veltur á framlögum stjórnvalda. Ef þær 

draga sig úr eða minnka framlögin til markaðsstofanna þá hættir eða 

minnkar starfsemi þeirra.  

3.3.2. Breytingar á félagslegu atferli, hegðun og lífstíl fólks 

Það fer líka alveg eftir skoðunum og smekk fólks hvort viss staður 

sé áhugaverður eða ekki. Ef staðir eru álitnir hættulegir eða 
 
43 Thompson og Strickland, 2001, bls. 94-97 
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hættulegt að ferðast þangað þá forðast margir ferðamenn þá 

sjálfkrafa, því flestar manneskjur eru taldar vera áhættufælnar. 

Ísland er talið eitt öruggasta land heims og ætti það því ekki að 

skemma fyrir ferðamennskunni. Eins ef tiltekið land eða svæði er í 

tísku þá ætti ferðamönnum að fjölga. En ef verð er almennt talið 

vera hátt í tilteknu landi þá minnkar áhuginn að einhverju marki.  

3.3.3. Vörunýjungar 

Vörunýjungar geta breitt samkeppninni með því að fjölga 

viðskiptavinum, auka gróða atvinnugreinarinnar og auka 

vöruaðgreiningu meðal samkeppnisaðila. 

Eftir því sem birgjar bjóða upp á fleiri viðburði og ferðir þeim mun 

betra er það fyrir ferðamanninn og markaðsstofurnar. 

Markaðsstofurnar hafa þá upp á meir að bjóða á hverju svæði sem 

ætti að leiða til þess að áhugi eykst. 

3.3.4. Markaðsnýjungar 

Með því er hægt að auka áhuga viðskiptavina, bæta eftirspurn, auka 

vöruaðgreiningu og minnka einingakostnað. Með nýjum 

markaðssetningum (veraldarvefurinn og bæklingar) og góðum 

hugmyndum er hægt að auka áhuga viðskiptavina og bæta 

eftirspurn.  
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3.4. Spurning 4. Hvaða félög eru í sterkustu/veikustu 

stöðunni? 
Til að sjá hópun milli þátta sem skipta máli er greint á milli 

framlaga og tengsla við aðila. Þannig eru félögin aðgreind eftir 

miklum eða litlum framlögum og svo eftir því hvort að helstu tengsl 

þeirra séu aðallega ferðamenn (1), aðallega ferðaþjónustuaðila (2) 

eða hvort tveggja (3). Til hagræðis eru nöfn félaganna skammstöfuð 

á eftirfarandi hátt. 

US=Upplýsingamiðstöð Suðurlands 

UK=Upplýsinga- og kynningarmiðstöð Vesturlands 

SBA=Umferðamiðstöðin á Akureyri (SBA) 

Uvfj.=Upplýsingamiðstöð Vestfjarða 

AFE=Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 

Avfj.=Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 

Ave.=Atvinnuráðgjöf Vesturlands 

Suðurnes=Upplýsingamiðstöð og ferðamálasamtök Suðurnesja 

FS=Ferðamálasamtök Suðurlands 

HS=Höfuðborgarstofa 

MA=Markaðsstofa Austurlands  

MH=Markaðsráð Húsavíkur og nágrennis 

SS=Sveitarfélagið Skagafjörður 

INV=Iðnþróunarfélag Norðvesturlands 

FAS=Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu 

Í þessari greiningu er eftirfarandi félögum sleppt: 

Ferðamálasamtökum Vesturlands, Upplýsingamiðstöð norð-

Vesturlands, Ferðamálasamtökum norð-Vesturlands, 

Ferðamálasamtökum norð-Austurlands og Ferðamálasamtökum 

Austurlands vegna þess að um grasrótarfyrirtæki er að ræða sem 

hafa engin formlega skilgreind verkefni. 
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Mynd 6. Stefnubundin hópun í greininni.44 

Til að sjá raunverulega samkeppnisstöðu set ég saman þau félög 

sem eru að vinna saman, þau eru: US og FS, UK og Ave, SBA og 

AFE og Uvfj og Avfj. Ef þessi félög eru sett saman þá sinna þær 

sömu starfsemi og hin sem eru númer þrjú. 

 

3.5. Spurning 5. Til hvaða ráða grípur samkeppnisaðilinn 

næst? 
Hættulegasta samkeppnisaðgerðin sem samkeppnisaðilar í þessum 

geira geta gripið til eru sameiningar og samstarf af einhverju tagi. Þá 

er hægt að grípa til aðgerða ef það ógnar á einhvern hátt stöðu hinna 
 
44 Thompson og Strickland, 2001, bls. 100-103 
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aðilanna. Til þess að geta gripið til réttra aðgerða á góðum tíma þarf 

að fylgjast með samkeppnisaðilanum og kanna styrkleika og 

yfirlýsingar hans. Erfitt getur reynst að grípa til aðgerða gegn 

samkeppnisaðilanum ef allur peningurinn fer í eigin starfsemi. 

Þreifingar geta átt sér stað af þeim sem vilja sjá bætta stöðu 

markaðsstofa á sínu svæði, þurfa þá aðrir að vera vakandi. 

Eins og staðan er í dag er stefnt á það að setja á stofn Markaðsstofu 

Norðurlands og ríkir óvissa í kringum það. Enginn veit hvort hún 

taki yfir þau félög sem sinna sömu verkum og hún á að gera eða 

hvort hún starfi við hlið þeirra. 

 

3.6. Spurning 6. Hverjir eru lykilþættir árangurs í 

samkeppni? 
3.6.1. Hvað ræður vali viðskiptavina á vöru/þjónustu? 

Kaupendur hafa í raun ekkert val á markaðsstofum á hverju svæði 

en hafa val um það hvort þeir leggi fjármagn í þær eða ekki. 

3.6.2. Hvað þarf til þess að seljandi sé samkeppnishæfur? 

Hann þarf að standa undir væntingum kaupanda með því að skila 

árangri fyrir sitt svæði. 

3.6.3. Hvað ræður varanlegum samkeppnisyfirburðum? 

Einokunarstaða sem byggir á lögum og reglugerðum, sem ræður 

fjármagnsdreifingu. 

 

Tveir lykilþættir árangurs eru í þessum geira og eru það geta 

skipulagsheilda og aðrar tegundir lykilþátta.  

3.6.4. Geta skipulagsheilda 

Miðlun upplýsinga þarf að vera fullkomin í ferðamannaiðnaðinum. 

Stjórnendur þurfa að bregðast hratt við skyndilegum breytingum á 

aðstæðum því hagsmunaaðilar geta átt í hlut. Notast þarf við 

veraldarvefinn og annan hugbúnað vegna vaxandi tæknivæðingar í 
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heiminum í dag. Reynsla í stjórnun, er ekki svo mikilvæg því oftast 

eru ekki margir að vinna á sama stað, oftast einn til tveir starfsmenn. 

3.6.5. Aðrar tegundir lykilþátta 

Góð ímynd markaðsstofa skiptir höfuð máli eins og hjá öllum 

fyrirtækjum, menn verða að standa sig vel til að sjá góðan afrakstur. 

Góð staðsetning húsa markaðsstofanna skiptir miklu máli ef hún er í 

miklum tengslum við ferðamanninn en ef hún sinnir aðeins 

skipulagningu af einhverju tagi þá skiptir hún ekki eins miklu máli. 

Kurteist starfsfólk er grundvöllur velgengni þjónustufyrirtækja og 

markaðsstofurnar eru þjónustufyrirtæki. Aðgangur að fjármagni 

skiptir öllu máli og það hafa markaðsstofurnar. Opinber verndun 

kemur frá kaupandanum eða stjórnvöldum. 

 

3.7. Spurning 7. Er atvinnugreinin aðlaðandi og hverjar 

eru væntingar um hagnað? 
3.7.1. Vaxtarmöguleikar 

Allir aðilar sem í hlut eiga þurfa að leggjast á eitt til að 

vaxtarmöguleikar aukist, fjölgun ferðamanna hefur aukist jafnt og 

þétt undanfarin ár. Það þarf því að halda rétt á spilunum til að halda 

sömu þróun. Markaðssetning er ein mikilvægasta aðgerðin sem hægt 

er að nota til að fjölga ferðamönnum. Íslendingar hafa verið 

aftarlega á merinni hvað það snertir en það horfir allt til betri vegar 

með tilkomu markaðsstofa og upplýsingamiðstöðva. 

3.7.2. Leyfir samkeppnin nægan hagnað? 

Hagnaður í tilfelli markaðarins eru framlögin. Það er ekki pláss fyrir 

aðra aðila á sama stað og markaðsstofa er fyrir á því svæði, það 

fjármagn sem hún fær dugar rétt fyrir starfseminni. Ekki er hlaupið 

að því að fá fjármagn frá stjórnvöldum sem þurfa að sinna mörgum 

öðrum verkefnum. 
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3.7.3. Samkeppnisöflin fimm  

Samkeppni milli aðila � veikt samkeppnisafl 

Möguleg innkoma � veikt samkeppnisafl 

Staðkvæmdarvörur � sterkt samkeppnisafl 

Samkeppnisstaða birgja � sterkt samkeppnisafl 

Samkeppnisstaða kaupenda � sterkt samkeppnisafl 

3.7.4. Kraftar 

Áhrif reglugerða- og stefnubreytinga stjórnvalda fer algjörlega eftir 

því hverjar breytingarnar verða en eins og þær hafa verið á Íslandi 

þá eru stjórnvöld að leggja fjármagn til markaðsstofanna, það leiðir 

af sér jákvæð áhrif. 

Breytingar á atferli, hegðun og lífstíl fólks fer eftir ýmsu en eins og 

staðan hefur verið í dag þá er Ísland talið öruggt land fyrir 

ferðamenn. Eins hefur Ísland, þá aðallega Reykjavík verið í tísku 

undanfarin ár í tengslum við menningarborga Evrópu.  

Stjórnvöld myndu vonandi bregðast við fjölgun ferðamanna á þann 

hátt að auka framlög sín. Þetta hefði jákvæð áhrif fyrir alla sem 

koma að þessari atvinnugrein. 

Með vörunýjungum, eða fjölgun staða til að skoða myndi leiða af 

sér meiri möguleika fyrir ferðamanninn og hafa jákvæð áhrif í för 

með sér. 

Eins með markaðsnýjungar, þar sem verður til að mynda auðveldara 

að nálgast ferðamanninn, veldur jákvæðum áhrifum. 

Allir fjórir kraftarnir (stjórnvöld, fólk, vörunýjungar, 

markaðsnýjungar) sem mestu breyta í þessari atvinnugrein hafa 

jákvæð áhrif í för með sér. 

3.7.5. Samkeppnisstyrkur 

Samkeppnisstyrkur markaðsstofa ræðst af háu framlagi og fjölda 

starfsmanna sem leggja sitt af mörkum til að markaðssetja sinn 

landshluta. 
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3.7.6. Viðbrögð og vörn við þáttum sem gera atvinnugreinina 

óaðlaðandi 

Markaðsstofur þurfa að geta brugðist við því með að halda góðu 

sambandi við kaupendur og birgja til að byrja með. Við mögulega 

innkomu markaðsstofa inn í greinina geta aðilar lítið gert, en munu 

trúlega mótmæla við stjórnvöld. Með þeim viðtölum sem gerð hafa 

verið hefur komið í ljós að það er mikil óvissa hjá mörgum félögum 

vegna verkefna þeirra, stöðugar breytingar og menn óvissir um störf 

sín. 

3.7.7. Hve mikil er áhætta og óvissa í framtíð atvinnugreinar? 

Óvissa er býsna mikil því markaðsstofurnar eru ekki öruggar með 

áframhaldandi samstarf við sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila þar 

sem það á við. Fjárhagsleg áhætta er ekki svo mikil því ef 

markaðsstofurnar hafa þegar gert samning við stjórnvöld um 

framlög þá eru þær öruggar með þau. 

3.7.8. Árangur í annarri grein 

Ekki verður séð að markaðsstofur í þeirri mynd sem skoðaðar hafa 

verið hér nýtist í annarri atvinnugrein. 
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4.  Álit ferðaþjónustuaðila 
Símakönnun var gerð í apríl 2003 til að komast að því hver viðhorf 

ferðaþjónustuaðila á norð-Austurlandi eru í garð MA varðandi 

félagsgjöld og starfsemi þess. Svörun var 63,5%. Listi fékkst með 

69 félögum en sjö þeirra höfðu sagt sig úr samstarfinu eða hætt 

störfum. Reynt var að hafa  samband við 52 af 62 

ferðaþjónustuaðilum og 33 svöruðu.  

Samkvæmt tölfræði þeirri sem kennd er í Háskólanum á Akureyri 

og víðar þá er spurningin eilíflega sú, hvernig hefðu þeir svarað sem 

ekki var talað við og það er mjög erfið spurning. Haft var samband 

við tiltölulega fáa einstaklinga sem eru forstöðumenn þeirra 

fyrirtækja sem aðilar eru að MA. Þess vegna þarf að reikna með 

frávikum. Til þess að gera það er hægt að finna öryggisbil. Það eru 

tvær spurningar sem hægt er að mæla þessa marktækni það er við 

spurningu 2 og 5. 

Spurning 2:45 

Já σ = sqrt(0,55*0,45)/33 * sqrt(62-33/(62-1)= 0,0609*2 = 0,1218 

Nei σ = sqrt(0,21*0,79)/33 * sqrt(62-33/(62-1)= 0,049*2 = 0,098 

 

Já = 0,55+-0,1218 = efri mörk:0,6718 , neðri mörk:0,4282 

Nei = 0,21+-0,098 = efri mörk:0,308, neðri mörk: 0,112 

 

Þetta segir að spurning 2 er marktæk. 

Í spurningu 5 er hins vegar svo lítill munur á 10 og 13 að hún verður  

sjálfkrafa ekki marktæk vegna drukknunar í vikmörkum.46 

45 Viðauki 4 
46 Sanders og Smidt, 2000 
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Tafla 3. Svörun í símakönnun. 

 

Markmið með könnuninni var eins og áður er sagt að komast að því 

hver viðhorf ferðaþjónustuaðila er í garð MA. Þær eru notaðar til að 

meta framtíðarsýn og vilja þeirra til starfsemi og framlaga. 

Spurningarnar voru skipulagðar og fimm talsins.47 Niðurstöður 

símakönnunarinnar sjást hér að neðan.  

 

Mynd 7. Ertu sátt/sáttur við störf MA?48 

Fyrsta spurningin var hvort svarendur væru sáttir við störf MA.  Af 

svörunum sést að ánægja með störf MA er ágæt því tæplega 55 % 

aðspurðra voru sáttir, 24% bæði og, og rúmlega 21 % voru ósáttir. 

 

47 Viðauki 3 
48 Viðauki 3 
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Mynd 8. Hver eiga forgangsverkefni MA að vera?49 

Til að finna út hvar MA eigi helst að beita kröftum sínum var  

spurning tvö um hver forgangsverkefnin ættu að vera og fengu 

svarendur að velja þrjú atriði sem þeir töldu mikilvægust. Tvö aðal 

verkefnin sem hún á að sinna að mati ferðaþjónustuaðila sem eru 

félagar að MA eru að aðstoða ferðaþjónustuaðila og markaðssetja 

svæðið. Með aðstoð við ferðaþjónustuaðila er átt við að MA þurfi að 

vera í meira sambandi við þá og aðstoða við markaðssetningu þeirra 

og auglýsingar svo eitthvað sé nefnt. Markaðssetning svæðisins í 

heild sinni er átt við að MA þurfi að beita sér meira í auglýsingum á 

svæðinu, aðallega erlendis. Í þriðja sæti komu svo upplýsingar og 

ráðgjöf til bæði ferðamanna og ferðaþjónustuaðila.  

Það sem félagar MA vilja fá er fyrst og fremst aðstoð við að koma 

sér og sínu fyrirtæki á framfæri og markaðssetja og kynna svæði sitt.  

 

49 Viðauki 3 
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Spurning þrjú var á þá leið, hve marga starfsmenn svarendur vildu 

sjá að ynnu þar á ársgrundvelli. Svörin voru misjöfn en þau voru 

vegin saman og fékkst þá út að starfsmenn ættu að vera þrír. Það er 

greinilegt að fólki finnist of mörg verkefni vera að ræða hjá MA en í 

dag eru stöðugildin 1 ½.  

 

Mynd 9. Er þitt fyrirtæki tilbúið að greiða hærri félagsgjöld til MA?50 

Í spurningu fjögur þar sem spurt var um vilja til að hækka 

félagsgjöld félaganna til MA, kom í ljós að þrettán vildu ekki bæta 

við framlag sitt. Tíu voru tilbúnir að borga meira og tíu til viðbótar 

vildu hækka framlag sitt en aðeins ef þeir sæu árangur af því auka 

fjármagni sem þeir létu af hendi til MA. Almennt gildir að allir sem 

borga vilja sjá árangur af því fjármagni sem borgað er og er það 

mjög eðlilegt. Í sumum tilfellum reyna menn þó að losna við 

einhvern þreytandi sölumann til að mynda og borga honum þá fyrir 

að fara en ekki endilega til að fá eitthvað fyrir þann pening.  

 
50 Viðauki 3 
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Þannig að 20 af 33 (60,06%) eru tilbúnir að auka félagsgjöld sín til 

að sjá meiri árangur. 

 

Mynd 10. Helstu ástæður neitunar á hækkun félagsgjalda.51 

Loks í spurningu fimm, voru þeir spurðir sem vildu ekki borga meir 

til MA um ástæðu þess. Þar kom í ljós að um lítil fyrirtæki er að 

ræða í þessari atvinnugrein og eiga því erfitt með að auka greiðslur 

sínar. Þrír segjast ekki sjá árangur af hækkunum. Það gæti verið satt 

því að sögn Jóhönnu Gísladóttur var gjaldið fyrst 5,000 síðan 10,000 

og nú síðast 15,000 (tvær greiðslur eru við lýði árið 2003, það er 

15,000 kr og 7,500 kr. en hærri fjárhæðin er tíðari). Það er býsna 

erfitt að sjá árangur af starfsemi MA því árangur af þessháttar 

starfsemi kemur ekki í ljós fyrr en eftir 6-7 ár.52 

51 Viðauki 3 
52 Gunnar Vignisson, munnleg heimild, 28. mars 
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5.  Álit sveitarstjóra/bæjarstjóra 
Til að kanna viðhorf sveitarstjóra/bæjarstjóra voru tekin viðtöl við 

sex af fjórtán stærstu sveitarfélögin/bæjarfélögin og jafnframt þau 

sem borga mest til Markaðsstofu Austurlands. Spurningarnar voru 

hálf skipulagðar og níu talsins. Notast var við upptökutæki til að ná 

öllu niður sem sagt var í viðtölunum.53 

Heildar álit sveitarstjóranna voru tekin saman með því að skrá 

aðalatriði þeirra niður á töflurit (excel) skjal.54 

Heilt yfir þá eru sveitarstjórarnir almennt ánægðir með MA þó svo 

að alltaf séu skiptar skoðanir eins og gerist. MA þarf að vera 

sýnilegri eða starfsmenn hennar og sveitarstjórar vilja kynnast því 

almennilega hvað hún er að fást við og sjá árangur af því.  

Ef þeir vildu sjá MA starfa með öðrum hætti en hún gerir í dag þá 

vildu menn helst sjá aðskilnað MA og tjaldsvæðisins og breyta nafni 

þess í Ferðamálastofu því hún sinnir eingöngu ferðamálum.  

Þegar spurt var um ánægju við störf MA kom í ljós að þeir voru 

þokkalega sáttir við störf hennar og nokkrir viðurkenndu að hún 

hefði of lítið fjármagn til umráða og um erfitt verk væri að ræða. 

MA heldur þeim upplýstum í gegnum tölvupóst og geta þeir þannig 

fylgst með því sem er að gerast í ferðamálum. Það er greinilegt að 

heimaaðilar sem fá hugmyndir þurfa að hafa samband við MA en 

ekki alltaf öfugt. MA þyrfti að hafa fyrirfram skilgreind verkefni til 

að hægt væri að árangursmeta starfsemi hennar.  

Það þarf að vera alveg á hreinu hvað er í boði þegar ferðamaður 

kemur til MA. Samband þyrfti að vera betra á milli sveitarfélaga og 

MA. 

Í spurningunni hvort þeim finnist það fjármagn sem þeir leggja í 

MA vera skila sér í árangri fyrir þeirra sveitarfélag, þá voru þeir 

 
53 Viðauki 4 
54 Viðauki 4 
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ekki alveg vissir með það. Sumir töldu það, aðrir ekki og enn aðrir 

sem vonuðu að það skilaði árangri. Einn sagði að ekki væri um 

mikla peninga að ræða og annar sagði að MA væri til staðar fyrir sig 

þegar á þyrfti að halda. 

Fimm af sex voru jákvæðir eða sáttir með afstöðu sína til framlaga 

sveitarfélaganna til MA. 

Með spurningunni til þeirra um hvort þeir væru til í að hækka 

framlög sín til MA kom í ljós að tveir þeirra töldu það vera vel 

mögulegt. Annars koma tillögurnar frá MA sjálfri um hve há 

framlögin eru hverju sinni og hafa þau haldist óbreytt síðan frá 

stofnun hennar.55 

Þegar spurt var hvernig helst væri hægt að mæla árangur MA kom 

helst í ljós að gera þyrfti kannanir á ferðamönnunum sjálfum og 

hvernig þeim datt í hug að koma hingað til lands og inn á þetta 

svæði. Einn talaði um að gera þyrfti skorkort þ.e.a.s. hvar stöndum 

við í dag og setja svo ákveðin markmið og athuga hvort við náum 

því. 

Heildarálit þessara sex sveitarstjóra virðist vera ánægja með störf 

MA og skilningur á takmörkuðu ráðstöfunarfé þess. Sveitarfélögin 

eru lítil og því um lítið fé aflögu til ýmissa málaflokka, þar er MA 

engin undantekning. 

 

55 Listi yfir framlög í viðauka 
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6.  Umræða og samantekt 
Eftir atvinnuvega- og samkeppnisgreiningu sést að um frekar 

óaðlaðandi atvinnugrein er að ræða og erfitt fyrir þau fyrirtæki sem 

fyrir eru að standa sig. Um millibilsfyrirtæki er að ræða og geta þau 

því aldrei staðið á eigin fótum. Þau þurfa alltaf að fá framlög frá 

öðrum til að geta starfað eðlilega. Það er gott svo lengi sem þeir fá 

fjármagn og að langmestu leyti koma þeir frá stjórnvöldum. Óvissa 

ríkir í þessari atvinnugrein og hefur það sín áhrif á starfsmenn þess. 

Millibilsfyrirtækjum er ekki ætlað að hagnast og standa á eigin 

fótum, það var mat Runólfs Smára Steinþórssonar. Af viðtölum 

sveitarstjóra sem og Helga Arngrímssonar sést að samningurinn við 

sveitarfélögin átti aðeins að vera til tveggja ára og síðan átti MA að 

standa á eigin fótum. Það gengur því miður ekki. Samanborið við 

önnur millibilsfyrirtæki í sama geira virðist MA samt sem áður fá 

jafn mikið fjármagn jafnvel meira ef miðað er við fjölda ferðamanna 

á hverju svæði.  

Mikil óánægja ríkir meðal ferðaþjónustuaðila og nokkurra 

sveitarfélaga að rekstur tjaldsvæðis skuli vera innan starfsemi MA. 

Þó svo að það sé að mörgu leyti gott fyrir MA að vera í miklu 

sambandi við ferðamanninn og vera þannig í innsta hring. Þá líta 

aðrir ferðaþjónustuaðilar sem eru félagar að MA að hún sé þá í 

rauninni í samkeppni við þá.  

Ferðaþjónustuaðilar sem eru félagar að MA virðast vera ánægðir 

með störf hennar ef marka má könnun mína. Þau verkefni sem þeir 

vilja að MA vinni eru þau að aðstoða ferðaþjónustuaðila og 

markaðssetja svæðið. Vegna þess hversu smá fyrirtæki eru í 

ferðaþjónustunni þá virðast 15 þúsund króna framlag vera meira en 

nóg fyrir flesta. Yfir heildina finnst þeim sanngjarnt að stöðugildi 

MA væru þrjú. 
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Sveitarstjórar virðast almennt vera sáttir við störf MA og vilja flest 

allir halda samstarfinu áfram. Það er eins með sveitarfélögin og 

ferðaþjónustuaðilana, að á Austurlandi eru engin stór sveitarfélög  

stærsta sveitarfélagið er Fjarðabyggð með um 3100 íbúa. 

Sveitarfélögin veita stærsta framlagið eða tæp 60% og er geta þeirra 

takmörkuð. Það er því ólíklegt að framlögin komi til með að hækka 

á næstu árum. MA þyrfti á því að halda ef hún ætti að geta sinnt 

þeim verkum sem fyrir hana eru lögð. Einn möguleiki fyrir MA er 

að setja sig í samband við samgönguráðuneytið og fá aðstoð þaðan. 

Niðurstaða rannsóknar er að framlögin haldist óbreytt og verður MA 

því að fækka verkefnum sínum svo hún nái að vinna þau verkefni 

sem nauðsynlegust eru. Hún fái fyrirfram ákveðin verkefni sem þarf 

að vinna innan ákveðins tímaramma. 

Annaðhvort það eða tryggja sér meiri fjármagns sem ætti að vera 

auðveldara ef ferðaþjónustuaðilar og sveitarstjórar sjá tjaldsvæðið 

hverfa úr starfsemi MA. Að vísu minnkar ráðstöfunarfé þeirra en 

aftur á móti væru menn sáttari við starfsemi MA og sátt er það sem 

þarf í þessari grein atvinnulífsins. Ef MA fengi hærri framlög þá 

gæti hún bætt við starfsmanni en aldrei fleiri en einum á 

ársgrundvelli. Ef aðskilnaður tjaldsvæðisins frá MA verður að 

veruleika þá þyrfti hún ekki á auka starfsmönnum yfir sumarið. Þá 

ætti hún að geta sinnt þeim verkefnum sem hagsmunaaðilar vilja sjá 

frá henni. 

Tjaldsvæðið verður því að hverfa úr MA, allavega ekki hafa það í 

sama húsi, finna þyrfti nýtt húsnæði fyrir MA. Upplýsingamiðstöðin 

og tjaldsvæðið gætu verið á sama stað og það er í dag. Allt of mikill 

tími fer í símasvörun og svörun netpósts og almenns pósts. 

Ef dregin eru saman framtíðarhorfur MA þá virðist sem starfsemin 

haldist óbreytt það er að rekstur tjaldsvæðis verði áfram innan 

starfsemi MA. Það gæti skaðað hana því hún er í samkeppni við 

ferðaþjónustuaðila sem eru jafnframt félagsmenn MA. Sem gæti 
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leitt til þess að samningar slitnuðu milli fleiri ferðaþjónustuaðila en 

ella. Ekki er hægt að sjá eins og staðan er í dag að 

samgönguráðuneytið (ríkið) veiti MA meiri fjárstuðning en það er 

samt aldrei að vita, kanna þarf áhuga þeirra hvað það varðar. Það er 

von MA að sveitarfélögin komi með aukið framlag til þess. Með 

uppgangi á Austurlandi vorið 2003 með tilheyrandi fjölgun 

fyrirtækja ætti íbúum að fjölga og samhliða því ættu sveitarfélögin 

meira milli handanna sem gætu þá runnið til ýmissa málaflokka þar 

á meðal MA. Til þess að svo megi verða þarf almenn ánægja að 

ríkja milli aðila. Það er því gott að rækta sambönd með 

heimsóknum, símhringingum eða tölvupósti með það að markmiði 

að bæta samskipti. Það á jafnt við um sveitarfélög sem og 

ferðaþjónustuaðila. Eins þyrfti MA að útbúa verkefnalista um þau 

verkefni sem þarf að vinnast og sýna framgöngu og verklok þeirra á 

skipulagðan hátt. Til þess að hagsmunaaðilar sjá árangur af 

framlögum sínum til MA.  

Árið 2008 lítur þannig út að eins og staðan er í dag þá er hart sótt að 

MA en ef hún heldur rétt á spilunum þá á hún eftir að spjara sig með 

sóma. 
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7.  Lokaorð 
Þegar farið var af stað í þessari rannsóknarvinnu þá var ég ekki 

alveg viss um hvernig ég ætti í raun að vinna hana. Það virtist 

enginn vita hvað ég ætlaði í raun að skoða og hvernig ég ætti að afla 

mér upplýsinga um efnið. En með ötulli vinnu meðal annars við leit 

á veraldarvefnum komst ég fljótt á snoðir um hvað það var sem ég 

þurfti að hafa í ritgerðinni. Svo með fjölmörgum viðtölum og 

könnunum komst ég að því hverjir samkeppnisaðilar MA eru og hve 

framlögin voru til hvers og eins félags. Nú er svo komið að ég er 

búin að móta atvinnuvega- og samkeppnisgreiningu fyrir 

Markaðsstofu Austurlands sem og könnun sem ætti að nýtast henni 

við það að ná að starfa áfram í kröfuhörðu umhverfi með takmarkað 

fjármagn. 

Takk fyrir mig. 
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