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Abstract 
The tourism industry is becoming one of the biggest industries in Iceland. The number of 

tourists continues to increase and the competition in the tourism industry is high. The first 

geopark in Iceland, Katla geopark, was established in the year 2010. Katla geopark covers 

three municipalities in south Iceland, Rangárþing Eystra, Mýrdalshreppur and Skaftárhreppur. 

The aim of this research is to examine whether cluster cooperation in the tourism industry in 

Katla geopark affects economic sustainability in this area and whether it contribute to 

competitive advantage of the area. The ideology of Dr. Michael E. Porter about clusters and 

competitive advantage was used.  

Quantitative research methods were used to collect data and a questionnaire was sent by email 

to tourism companies in the geopark. The results show that Katla geopark has a competitive 

advantage and the tourism companies benefits from working in clusters.  

Keywords: Tourism, Clusters, Competitive advantage, Economic sustainability, Katla 

Geopark. 
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Útdráttur 
Ferðaþjónusta á Íslandi er að verða ein stærsta atvinnugreinin hér á landi. Ferðamönnum 

fjölgar stöðugt og samkeppni í ferðaþjónustu er mikil. Árið 2010 var stofnaður fyrsti 

jarðvangurinn á Íslandi en hann nær yfir þrjú sveitarfélög á suðurlandi, Rangárþing Eystra, 

Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp. Jarðvangurinn fékk nafnið Katla jarðvangur. Meginmarkmið 

þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort klasasamstarf ferðaþjónustufyrirtækja innan 

Kötlu jarðvangs hafi áhrif á sjálfbæra efnahagslega þróun innan svæðisins og hvort það stuðli 

að samkeppnishæfni. Stuðst var við hugmyndafræði Dr. Michael E. Porter um klasa og 

samkeppnishæfni.  

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð við vinnslu rannsóknarinnar og var rafræn 

spurningakönnun send út til ferðaþjónustufyrirtækja innan jarðvangsins. Niðurstöður leiddu í 

ljós að Katla jarðvangur hefur mikið til brunns að bera sem vel samkeppnishæft svæði miðað 

við önnur sambærileg svæði hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að 

ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötlu jarðvangs bera frekar hag af klasasamstarfi og samkeppni í 

þeirra nærumhverfi kemur ekki niður á rekstri fyrirtækjanna. 

Lykilorð: Ferðaþjónusta, Klasar, Samkeppnishæfni, Sjálfbær efnahagsleg þróun, Katla 

jarðvangur. 
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1 Inngangur 
Ferðalög hafa fylgt mannfólkinu frá upphafi. Í gegnum árin hafa þessar gjörðir mannsins 

breyst frá því að skilja heiminn og kynna sín heimasvæði yfir í að nú til dags er algengast að 

fólk ferðist ánægjunnar vegna og til þess að upplifa og skoða ný svæði og menningu (Pond, 

1993).  Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein hér á landi og uppgangur í atvinnugreininni 

síðastliðin ár hefur orðið til þess að ferðaþjónusta er ein af undirstoðum atvinnulífsins á 

Íslandi (Hafsteinn Gunnar Hauksson og Erna Björg Sverrisdóttir, 2013). Klasasamstarf 

fyrirtækja er vel þekkt og getur slíkt samstarf leitt til samkeppnisforskots á ákveðnum sviðum 

(Porter, 2000). Klasasamstarf í ferðaþjónustu getur verið hluti af slíku samstarfi og átt þátt í 

að fyrirtæki stefni í átt að sjálfbærri efnahagslegri þróun.  

Hugtakið jarðvangur er tiltölulega nýtt fyrir mörgum hér á landi en fyrsti jarðavangurinn á 

Íslandi var stofnaður árið 2010 á Suðurlandi nánar tiltekið í sveitarfélögunum Rangárþingi 

Eystra, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Markmið 

jarðvanga víðsvegar um heiminn er að kynna sjaldgæfar jarðminjar, menningu og sögu,  

stuðla að verndun þeirra og auka fræðslu og menntunargildi meðal þeirra sem heimsækja 

slíkan stað. Stefna í átt að sjálfbærri þróun er einnig í hávegum höfð í stefnum jarðvanga 

(European Geopark Networks, á.á.a).   

Sjálfbær þróun er orðið að hálfgerðu tískuorði í mörgum atvinnugreinum (Cloke, Crang og 

Goodwin, 2005) og er ferðaþjónusta þar ekki undanskilin og mörg ferðaþjónustufyrirtæki 

starfa eftir ákveðinni umhverfisstefnu sem þau hafa sett sér (Vakinn, á.á.a). Sjálfbær þróun 

þrífst ekki nema að jafnvægi sé á milli þeirra þriggja stoða sem standa að sjálfbærri þróun en 

það eru umhverfis-,  samfélags- og efnahagslegar stoðir. Innan umhverfisins þrífst samfélagið 

og innan samfélagsins verður efnahagsleg þróun til (Vakinn, á.á.b), þess vegna er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að vinna eftir slíkri stefnu og styðja hvort annað þó svo að þau eigi í samkeppni 

á ákveðnu svæði.  

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar 
Tilurð þessarar rannsóknar varð til vegna áhuga höfundar á Kötlu jarðvangi og ferðaþjónustu 

innan hans. Katla jarðvangur er því rannsóknareiningin og markmið rannsóknarinnar er að 

benda á hvernig hugmyndafræði Dr. Michael E. Porter um klasa og samkeppnishæfni geti 

komið ferðaþjónustufyrirtækjum innan jarðvangsins til góða þegar litið er á efnahagslegar 

hliðar þessara fyrirtækja. Klasi er víðtækt hugtak þar sem aðilar úr tengdum atvinnugreinum 
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vinna saman sem heild en í þessari rannsókn er einungis einblínt á áhrif klasasamstarfs hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum. Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram í upphafi 

rannsóknarinnar:  

Hefur með klasasamstarfi tekist að stuðla að sjálfbærri efnahagslegri þróun 

hjá ferðaþjónustuaðilum innan Kötlu jarðvangs? 

Framkvæmd var megindleg rannsókn sem samanstóð af spurningarlista sem búin var 

sérstaklega til fyrir verkefnið. Hugmyndafræði Porters um samkeppnishæfni varð höfð til 

viðmiðunar við vinnslu spurninganna. Rafræn spurningakönnun var síðar send til 

ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs og niðurstöður túlkaðar út frá þeim svörum 

sem bárust.  
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2 Staða þekkingar 
Í þessum kafla verður farið yfir hugtökin jarðvangur, klasi, samkeppnishæfni og sjálfbær 

efnahagsleg þróun. Einnig verður farið yfir klasasamstarf innan Kötlu jarðvangs og hvernig 

Katla jarðvangur kom til.  

2.1 Hvað er jarðvangur? 

Jarðvangur (e. geopark) er alþjóðlegt hugtak og varð til vegna vaxandi þarfar á samræmdri 

vernd, þróun og stjórnun á mörgum mikilvægum svæðum víðsvegar um heiminn (Katla 

Geopark, 2012). Jarðvangur er svæði sem felur í sér ákveðna jarðfræðilega arfleið og 

sjálfbæra svæðisbundna þróun og verður að hafa yfir nægilegu landsvæði að ráða fyrir 

efnahagslega þróun. Jarðvangur verður að hafa ákveðinn fjölda jarðfræðistaða sem eru 

áhugaverðir í ljósi vísindarannsókna, vegna þess hve sjaldgæfar jarðminjarnar eru, út frá 

fagurfræðilegu sjónarmiði eða út frá menntunargildi (European Geoparks Network, á.á.a). 

Jarðvangar nota þá jarðfræðilegu arfleið sem þeir hafa yfir að búa til þess að kynna og koma á 

framfæri til fólks öllum þeim margbreytilegu þáttum sem gera jörðina að því sem hún er 

meðal annars með því að bæta viðhorf og þekkingu fólks á jarðminjum. Innan jarðvanga er 

því leitast við að byggja upp og styðja við jarðferðamennsku. Auk þess er markmiðið að bæta 

aðstæður heimamanna og gefa þeim kost á að endurmeta gildi svæðisins og um leið fá þeir 

tækifæri til þess að kynnast menningu þess upp á nýtt (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Tilgangurinn með jarðvöngum er því að þróa og kynna náttúruleg tengsl, arfleið og samfélög 

sem hafa verið til í fjölda ára (UNESCO, á.á.a). 

Í Evrópu var stofnað net jarðvanga árið 2000 sem nefnist European Geoparks Network. 

Markmið netsins er að koma á tengslum milli svæða sem hafa yfir að ráða áhugaverðum 

jarðminjum og styðja meðlimi sína í að miðla upplýsingum, þekkingu og reynslu. Til þess að 

ná sem bestum árangri þurfa sveitarfélög að vera þátttakendur í uppbyggingu jarðvanga 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Allt frá upphafi hefur stefnan um skýra sjálfbæra 

þróun sem stuðlar að verndun jarðminja verið við lýði. Ákveðin svæði geta ekki skilgreint sig 

sem jarðvanga ef ekki er til stefna eða áætlun um sjálfbæra þróun. Það verður til að mynda að 

vera til stefna hvað varðar sjálfbæra ferðamennsku þar sem unnið er í sátt við samfélagið. Auk 

þess eru ferðaþjónustufyrirtæki, svo sem gististaðir og afþreyingarfyrirtæki, eindregið hvött til 

þess að fylgja alþjóðlegum stöðlum og starfa eftir umhverfisstefnu (UNESCO, á.á.b).  

Lovísa Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur hjá Umhverfisstofnun tók saman ítarlega skýringu á 

hugtakinu jarðvangi eða jarðfræðigarði eins og hún kallar það þegar upp komu hugmyndir um 
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stofnun jarðvangs á Suðurlandi. Þessi skilgreining Lovísu samræmist vel þeim útskýringum 

sem að hafa verið listaðar hér að ofan. Lovísa skilgreinir jarðvanga á eftirfarandi hátt: 

Jarðfræðigarður byggist aðallega á jarðminjum og fjölbreytileika innan 

svæðisins, auk þess sem landslag og landslagsheildir skipta líka máli. Í 

tengslum við jarðfræðigarða hefur þróast jarðfræðitengd ferðamennska sem 

byggir á fræðslu um jarðminjar, mótun og myndun svæðisins og útivist s.s. 

gönguferðum. En það eru ekki bara ferðamenn sem sækja í jarðfræðigarða, 

því slíkir garðar eru vinsælir til náttúrufræðslu, vettvangsferða og útikennslu 

á öllum stigum menntakerfisins, frá leikskóla til háskóla. Jarðfræðigarðar 

sækjast eftir því að fá vísindamenn og sérfræðinga til að stunda rannsóknir 

innan svæðisins, sem síðan skilar sér í aukinni þekkingu um jarðfræði 

svæðisins. Starfsemi innan jarðfræðigarða er mikilvæg og þar skipta 

heimamenn miklu máli. Heimamenn sem þekkja vel sína heimahaga og nýta 

sér náttúruauðlindir þeirra á sjálfbæran hátt skilar sér í jákvæðri ímynd 

svæðisins til þeirra sem heimsækja garðinn. Það er jafnframt sú besta 

kynning sem jarðfræðigarður getur fengið (Lovísa Ásbjörnsdóttir, á.á, í Gísli 

Sverrir Árnason, 2010; 8).  

  

Fyrstu jarðvangarnir í Evrópu voru í Frakklandi, Spáni, Grikklandi og Þýskalandi (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Í Evrópu eru nú alls 58 jarðvangar sem staðsettir eru í 21      

Evrópuríki (European Geoparks Network, á.á.b). Árið 2004 var stofnað alþjóðlegt tengslanet 

jarðvanga þegar jarðvísindadeild UNESCO lýsti yfir stuðningi við European Geoparks 

Network. Vegna þessa verða allir jarðvangar sem inngöngu fá í European Geoparks Network 

sjálfkrafa meðlimir í UNESCO Global Geopark Network (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 

2010).    

 

2.2 Klasar 

Það er mikilvægt fyrir einstök svæði að skilgreina sérstöðu sína og taka af skarið og skapa 

aðstæður til atvinnu, nýsköpunar og viðskipta. Það er mikilvægt til lengri tíma litið í ljósi þess 

að vera ákjósanlegt svæði þar sem viðskiptavinir og fyrirtæki geta treyst á hvað varðar 

efnahagslega þróun. Efnahagsleg þróun er veigamikill þáttur þegar kemur að því að velja 

staðsetningu fyrir ný fyrirtæki. Ef svæðið er ekki lífvænlegt fyrir starfsemi þá fara 

frumkvöðlar eitthvað annað (Porter, 2000).  Á þeim svæðum þar sem vinna hefur átt sér stað í 

því að skilgreina sérstöðu sína, hefur skapast tengslanet með samstarfi fyrirtækja og stofnana 

sem kallast klasar (Sigurður Steingrímsson, á.á).  Klasar hafa lengi verið hluti af efnahagslegu 

landslagi, sem hluti af landfræðilegum styrk og fyrirtækjum í sérstökum tengdum 

atvinnugreinum (Porter, 2000).  Mismunandi skilningur hefur verið lagður í hugtakið klasi í 
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gegnum árin en í þessari ritgerð verður einkum stuðst við skýringu Dr. Michael E. Porter. Það 

er þó samróma álit margra fræðimanna að klasi sé fastmótað samstarfsform sem hefur skýra 

framtíðarsýn og að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að vinna saman þó svo að þau eigi í harðri 

samkeppni (Sigurður Steingrímsson, á.á). Áhrif sem klasar hafa á samkeppni ráðast af því 

hversu mikil sambönd, samskipti og samverkun eru á milli aðila innan klasans. Þeim mun 

meiri sem þessi samskipti milli aðila eru, því mun betri árangri skilar klasinn og er um leið 

líklegri til þess að stuðla að efnahagslegri þróun innan svæðis. Samkeppni fyrirtækja innan 

klasa styrkir í raun þau fyrirtæki sem á svæðinu eru og ýtir undir metnað fyrirtækja til þess að 

vera stöðugt í samskiptum við samkeppnisaðilann (Porter, 2008).   

Porter (2000) skilgreinir klasa sem landfræðilega þyrpingu tengdra fyrirtækja, birgja, 

þjónustuaðila, fyrirtækja og stofnanna í tengdum iðnaði sem eiga í samkeppni en einnig í 

samvinnu. Í þessum skilningi gæti Katla jarðvangur flokkast sem klasi en innan jarðvangsins, 

sem er afmarkaður landfræðilega, þrífast fjölmörg tengd fyrirtæki í ferðaþjónustu. Klasar geta 

stuðlað að nýrri hugsun um það hvernig megi nýta svæði og staðbundin efnahag og sé klasinn 

heilsteyptur geta fyrirtæki, mismunandi stig stjórnsýslu og aðrar stofnanir öðlast jákvæða 

samkeppnishæfni og jafnframt stuðlað að mótun þekkingar og hæfni. Það að klasi sé 

heilsteyptur og hafi skýra framtíðarsýn er mikilvægt fyrir alla þá aðila sem aðild hafa að 

klasanum. Á þeim svæðum þar sem vel mótað klasasamstarf er til staðar bendir margt til þess 

að samkeppnisforskot liggi ekki aðeins í höndum fyrirtækja sem starfa innan klasans, heldur 

að svæðið sjálft sem klasinn nær yfir sé ástæðan fyrir samkeppnisforskoti (Porter, 2008). Vel 

þróaður og mótaður klasi gefur fyrirtækjum mikinn ávinning til framleiðni og nýsköpunar 

fram yfir önnur fyrirtæki sem ekki hafa átt í klasasamstarfi. Í raun má segja að fyrirtæki sem 

eiga í klasasamstarfi njóti góðs af því að eiga í samstarfi við samkeppnisaðila í tengdum 

atvinnugreinum (Porter, 2000).  

Fyrirtæki sem eiga í klasasamstarfi eru ekki einungis tengd tækniiðnaði líkt og margir kunna 

að halda. Klasar geta birst í mörgum atvinnugreinum, bæði stórum og smáum og einnig í 

svæðisbundnum atvinnugreinum eins og veitingarekstri og eins geta bílaleigur átt í 

klasasamstarfi. Klasasamstarf innan ferðaþjónustunnar er einnig vel þekkt. Klasamyndun 

getur því átt sér stað bæði í stórum og smáum hagkerfum, bæði í dreifbýli og þéttbýli á 

sérstökum landssvæðum (Porter, 2000).   
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2.3 Samkeppnishæfni 
Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein hér á landi og fjölgar ferðaþjónustufyrirtækjum 

samhliða þessari þróun auk þess sem erlendum ferðamönnum sem sækja landið heim fjölgar 

stöðugt. Samkeppni í ferðaþjónustu getur verið mikil og eiga smærri ferðaþjónustufyrirtæki 

oft á tíðum erfitt með að fóta sig og starfa til lengri tíma (Hafsteinn Gunnar Hauksson og Erna 

Björg Sverrisdóttir, 2013). Þegar fyrirtæki eru sett á laggirnar þá er markmiðið oftast að vera 

afkastamikið og vera samkeppnishæft við önnur fyrirtæki í tengdum atvinnugreinum. Ef 

fyrirtæki eiga í klasasamtarfi þá geta þau sem heild stuðlað að samkeppnishæfni þess svæðis 

sem klasinn nær yfir. Klasar í ferðaþjónustu geta náð yfir mörg mismunandi svið 

ferðaþjónustu líkt og afþreyingarfyrirtæki, aðstöðu fyrir ferðamenn, gististaði, veitingastaði 

og samgöngur fyrir ferðamenn. Klasar í ferðaþjónustu geta myndað mjög öfluga einingu fyrir 

svæði í heild sinni, auk þess að skapa aukna atvinnumöguleika fyrir heimamenn (Schejbal, 

2012).  

Hugtakið klasi kom fyrst fram í viðskiptafræðilegu samhengi út frá skilgreiningu Porters. Þar 

kom hann inn á að þátttaka í klasa gæti leitt til samkeppnisyfirburða og samkeppnishæfni. 

Þátttöku í klasasamstarfi getur fylgt mikill ávinningur fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu eins og til 

dæmis skilvirkni og aukin framleiðni. Einnig geta klasar stuðlað að nýsköpun í greininni, 

stuðlað að myndun nýrra fyrirtækja og auðveldað fyrirtækjum markaðssetningu (Porter, 

2008). 

Til þess að svæði nái samkeppnishæfni þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar, auk þess að 

þættirnir verða að styðja við hvern annan. Porter kortlagði viðskiptaumhverfi svæða þar sem 

margir staðbundnir þættir geta haft áhrif á framleiðni og vöxt þeirra. Hann setti upp þá 

staðbundnu þætti sem kynnu að hafa áhrif á samkeppni. Módel þetta um samkeppnishæfni 

þjóða eða landssvæða er kallað Demantskenningin. Í Demantskenningunni koma fram fjögur 

skilyrði sem einkum skipta máli og þurfa að vera til staðar þegar kemur að samkeppnishæfni 

svæða og fyrirtækja. Þessi skilyrði eru framleiðsluskilyrði, eftirspurnarskilyrði, tengdar 

greinar og stuðningsgreinar og gerð fyrirtækjanna, stefna og samkeppni.  
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Gerð fyrirtækja, stefna 
og samkeppni 

 

Eftirspurnarskilyrði 

 

Tengdar greinar og 
stuðningsgreinar 

Framleiðsluskilyrði 

Til þess að ná velgengni og samkeppnishæfni í ákveðinni grein þurfa þessi fjögur áðurnefndu 

skilyrði að vera til staðar til þess að mynda Demantinn. Þessi skilyrði eru forsenda þess að 

fyrirtæki í ákveðinni grein nái samkeppnishæfni (Porter, 2008).  

 

Í framleiðsluskilyrðum felast áþreifanlegir þættir. Þessi þættir geta verið allt frá grunnstoðum 

samfélags svo sem opinber þjónusta, lagaumhverfi, fjármagn, náttúruauðlindir, tækifæri til 

menntunar, mannauður og samgöngur. Þeim mun betur sem þessir þættir vinna saman eykst 

framleiðni og afkastageta svæðis auk þess að gæði verða mun áþreifanlegri.   

Undir gerð fyrirtækja, stefnu og samkeppni felst meðal annars það umhverfi sem fyrirtæki búa 

við. Undir þennan flokk falla til dæmis möguleikarnir á stofnun nýrra fyrirtækja í umhverfinu. 

Einnig tekur þessi flokkur til þeirrar samkeppni sem fyrirtæki búa við á heimamarkaði. Það er 

ljóst að í ferðaþjónustu getur verið hörð samkeppni milli fyrirtækja og þess vegna er best að 

aðstæður á svæðinu séu einfaldar og skilvirkar. Samvinna í samkeppni er ein forsenda þess að 

Demanturinn virki sem skyldi. 

Það er mikilvægt að aðstæður til eftirspurnar séu sem bestar og að þær þróist með jákvæðum 

hætti. Með þessu er til dæmis átt við hvernig fyrirtæki geti farið úr því að vera lítil með litla 

framleiðni yfir í það að vera samkeppnishæf. Takist þetta getur skapast aukið rými fyrir 

nýsköpun og þróun innan til dæmis ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu sem leiðir af sér aukin 

Mynd 1 Demantslíkan Porters í þýðingu Sigurðar Steingrímssonar  
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afköst til lengri tíma litið. Gæði staðbundinnar þjónustu verða að vera til staðar til þess að slík 

þróun geti átt sér stað.   

Undir tengdar greinar og stuðningsgreinar falla til dæmis þau samkeppnishæfu fyrirtæki sem 

eru innan klasans, birgjar, menntastofnanir og fleiri stofnanir sem ýta undir samkeppnishæfni 

þess svæðis sem er til skoðunar hverju sinni. Samvinna í samkeppni skiptir því lykilmáli 

þegar kemur að samkeppnishæfni og endurspegla klasar þessa hlið Demantsins. Öll fjögur 

skilyrðin verða þó að vinna saman til þess að vera sem skilvirkust (Porter, 2008). 

Klasar geta haft áhrif á samkeppni á þrjá mismunandi vegu. Í fyrsta lagi geta klasar stuðlað að 

vaxandi framleiðslugetu fyrirtækis, í öðru lagi geta þeir stuðlað að og stutt við nýsköpun 

fyrirtækja sem leiðir til aukinnar framleiðslugetu og í þriðja lagi getur klasinn ýtt undir ný 

viðskiptatækifæri sem styrkir nýsköpun og stækkar klasann (Porter, 2008).  Það má því segja 

að klasasamstarf sé ákjósanlegt fyrir fyrirtæki sem leitast við að halda sínum stað innan 

hagkerfis, auk þess að samkeppnishæfni minni fyrirtækja innan klasa eykst með þátttöku. 

Flest öll fyrirtæki fara af stað með það að markmiði að þróast og halda sínum stað innan 

hagkerfis. Samkeppnishæfni þessara fyrirtækja er því mjög mikilvæg einkum vegna þess að 

efnahagsleg þróun leitast við að vera arðvænleg til lengri tíma litið. Framleiðslugeta fyrirtækja 

í klasasamstarfi skiptir þarna lykilmáli (Porter, 2000).  

2.4 Um Kötlu jarðvang 
Árið 2008 kviknaði sú hugmynd á vettvangi fyrsta átaksverkefnis Háskólafélags Suðurlands 

að stofna jarðvang á Suðurlandi. Átaksverkefni þetta tók til sveitarfélaganna þriggja austast á 

Suðurlandi, þ.e. Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur. Eitt aðaláhersluatriðið 

í átaksverkefninu var eldvirkni svæðisins. Sú ákvörðun var tekin að fá Lovísu Ásbjörnsdóttur 

jarðfræðing hjá Umhverfisstofnun til þess að gera úttekt á jarðfræði svæðisins (Katla Geopark 

á.á.c).  

Árið 2009 kom jarðfræðingur frá European Geoparks Network til landsins. Honum var kynnt 

verkefnið auk þess sem farið var með hann í ferð um svæðið. Í kjölfarið sameinuðust aðilar úr 

sveitarfélögunum þremur, ferðaþjónustunni, Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, Háskólafélagi 

Suðurlands, Markaðsstofu Suðurlands og stofnun fræðasetra við Háskóla Íslands og unnu að 

umsókn og framgangi verkefnisins. Þeir kynningarfundir sem haldnir voru fyrir íbúa 

svæðisins voru ágætlega sóttir og almennt voru þeir jákvæðir í garð stofnun jarðvangs. 

Verkefnið hlaut styrk frá Ferðamálastofu sem náði meðal annars til heildarskipulags og 

stefnugerð með tilliti til sjálfbærrar ferðaþjónustu.  
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Í nóvember árið 2010 var send inn umsókn til European Geoparks Network og í sama mánuði 

var formlega stofnuð sjálfseignastofnun um Kötlu jarðvangs verkefnið og um leið varð til 

fyrsti jarðvangurinn á Íslandi. Árið 2011 fékk jarðvangurinn aðild að European Geoparks 

Network og um leið aðild að alþjóðlegu neti UNESCO (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010).    

Katla jarðvangur nær yfir þrjú sveitarfélög eins og áður hefur komið fram og líta þau á svæðið 

innan jarðvangsins sem eina heild (Katla Geopark, á.á.a). Jarðvangurinn nær yfir alls 9.542 

km
2 

svæði og þekur um 9% af flatarmáli Íslands (Katla Geopark, 2012). Þann 1. desember 

árið 2008 voru íbúar innan þessara þriggja sveitarfélaga tæplega 2.800 talsins (Gísli Sverrir 

Árnason, Garðar Jónsson og Br. Tryggvi Árnason, 2009).  Eldvirkni svæðisins er mjög mikil 

þar sem jarðvangurinn er staðsettur á eystra gosbeltinu (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009).  

 

 
Eftir gosið á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli árið 2010 hefur komum erlendra ferðamanna 

hingað til lands fjölgað mikið og frá árinu 2010 til 2012 fjölgaði ferðamönnum sem sækja 

Ísland heim um 18,9%. Sumarið 2012 voru 72% erlendra ferðamanna sem hingað komu til 

lands á ferðalagi um Suðurland (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). Innan Kötlu jarðvangs eru 

margir af vinsælustu ferðamannastöðum landsins svo sem Seljalandsfoss, Þórsmörk, 

Seljavallalaug, Skógafoss, Dyrhólaey, Vík í Mýrdal og Lakagígar. Fjölbreytileiki þessara 

Mynd 2 Yfirlitsmynd af Kötlu jarðvangi (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010).  
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ferðamannastaða er mikill, allt frá byggð á láglendi og inn á hálendi Íslands. 

Ferðaþjónustufyrirtæki hafa séð sér hag í skipulögðum ferðum innan jarðvangsins, auk þess 

að fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki, sér í lagi gististaði er þar að finna (Katla Geopark á.á.a).  

Þegar hugað er að uppbyggingu innan jarðvanga er ekki gerð sú krafa um að byggt sé upp frá 

grunni. Fremur er það haft að markmiði að byggja á þeirri starfsemi sem þar er fyrir. Innan 

Kötlu jarðvangs var notast við þá starfsemi sem þar var fyrir, til að mynda er notast við þær 

upplýsingamiðstöðvar sem þegar voru starfræktar. Katla jarðvangur byggir þannig á því 

samfélagi sem hann tilheyrir og eru íbúar svæðisins ómissandi í uppbyggingu hans (Katla 

Geopark, á.á.c).  

2.4.1 Katla jarðvangur sem klasi 

Klasar geta verið margskonar og geta tekið breytingum í síbreytilegu umhverfi. Það 

mikilvægasta sem viðkemur klasa er að hafa í huga að hann er samstarfsvettvangur margra 

mismunandi aðila. Hvað varðar ferðaþjónustu er þetta engin undantekning. Markmið flestra 

fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu er að ná skýrum árangri og vera vel samkeppnishæf. 

Innan Kötlu jarðvangs, sem spannar yfir þrjú sveitarfélög, er að finna fjölmörg 

ferðaþjónustufyrirtæki. Sum þessara fyrirtækja eru tiltölulega ung á meðan önnur hafa verið 

starfrækt í fjölda ára.  

Þegar ákveðnir aðilar vinna saman eins og sveitarfélög, fyrirtæki og aðrir aðilar líkt og í 

tilfelli Kötlu jarðvangs, má segja að þessir aðilar hafi tekið af skarið með klasasamstarfi innan 

jarðvangsins. Það hefur verið sýnt fram á að svæði séu líklegri til að ná tilskyldum árangri og 

markmiðum með samstarfi. Vegna þessa eykst virði allra samstarfsaðila (Sigurður 

Steingrímsson, á.á).  

Til þess að svæði nái samkeppnishæfni, þurfa þau fjögur skilyrði sem Porter setti fram í 

Demantskenningunni að vera til staðar. Það svæði sem Katla jarðvangur nær yfir er 

ákjósanlegt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki einkum vegna þess að innan jarðvangsins er mikill 

fjöldi vinsælla áfangastaða sem ferðamenn sækja í. Vöxtur klasa getur þó verið mismunandi 

en það fer einna helst eftir utanaðkomandi aðstæðum líkt og efnahag og því umhverfi sem 

hann er starfræktur í. Nýsköpun og aukin viðskiptatækifæri geta haft mikil áhrif á svæði og 

má segja að svæðið innan Kötlu jarðvangs blómstri um þessar mundir, einkum vegna aukins 

fjölda erlendra ferðamanna sem koma hingað til lands (Ferðamálastofa, 2014).  

Þeir klasar sem eru vel skipulagðir og með skýra stefnu eru kallaðir fyrirmyndarklasar. Að 

baki fyrirmyndarklasa liggja þrjár víddir en þær eru skilningur klasastjóra, þátttakenda og 
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stefnumótandi aðila til þess að aðlaga klasann breyttum aðstæðum til þess að nýta hann til 

fulls. Þróunin er einnig háð ytri aðstæðum eins og innviðum, reglugerðum og samsetningu á 

innri samskiptum þátttakenda í klasanum og þeim gæðum sem stýra klasanum. Greining á 

þessum víddum markar stefnu í því að þróa klasann áfram og gera hann samkeppnishæfan. 

Með því að takast á við þessa greiningu er klasinn í raun að lýsa yfir að hann vilji ná lengra og 

vinna að því að vera til fyrirmyndar. Fái klasinn slíka viðurkenningu getur hann notað hana á 

mismunandi hátt líkt og í markaðssetningu og almannatengslum. Einnig er viðurkenningin 

mikilvæg í nútíma samkeppnisumhverfi þar sem litið er á mikilvægi klasa þegar kemur að 

efnahagslegri þróun, stefnumótun og nýsköpun (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.á).  

Katla jarðvangur hefur farið í gegnum ofangreint ferli og er bronsvottaður klasi frá European 

Cluster Exellence Initative. Með því að öðlast bronsvottun er klasinn og stjórn hans að lýsa 

því yfir að hann vilji ná lengra og vinna að fyrirmyndar starfsháttum. Eins og kemur fram hér 

að ofan getur slík vottun hjálpað til við frekari þróun klasans auk þess að fá alþjóðlega 

viðurkenningu fyrir fyrirmyndar klasastjórnun (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.á).  Katla 

jarðvangur uppfyllir því öll þau skilyrði sem Demantslíkan Porter kemur inn á, sjá mynd 3.  
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Mynd 3 Demantslíkan Porter í tilfelli Kötlu jarðvangs (samsett af höfundi) 

Líkt og mörg önnur svæði á Íslandi er Katla jarðvangur ríkur af náttúruauðlindum. 

Stjórnsýsla, mannauður og samgöngur eru til staðar og allt vinnur þetta saman að því að 

styrkja framleiðsluskilyrði svæðisins sem heild. Eftirspurn ferðamanna eftir afþreyingu fer 

vaxandi í ljósi fjölgunar þeirra og þess vegna eru tækifæri til nýsköpunar í ferðaþjónustu mikil 

innan Kötlu jarðvangs. Nálægð við höfuðborgarsvæðið, jarðfræði og jarðsaga, auk þess að 

þjóðvegur nr. 1 liggur beint í gegnum jarðvanginn hjálpa einnig til við að uppfylla 

eftirspurnarskilyrði Porters.  

2.4.2 Framleiðsluskilyrði 

Það er mikilvægt fyrir landssvæði að huga að þeim innviðum á svæðinu sem gera því kleift að 

vera vel samkeppnishæft. Íslensk náttúra er ein aðal ástæða þess að erlendir ferðamenn velja 

sér Ísland sem áfangastað og á eftir náttúrunni koma menning og saga landsins (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2010). Innan Kötlu jarðvangs er að finna margar af helstu náttúruperlum 

Íslands. Aðgengi að jarðvanginum er gott einkum vegna landfræðilegrar staðsetningu hans 

auk nálægðar við höfuðborgarsvæðið sem skilar sér í miklum fjölda ferðamanna. 

Framleiðsluþættir: 

+Landfræðileg staðsetning 

+Sérhæft starfsfólk á sviði 
ferðamála 

+Náttúra 

+ Jarðminjar 

+Menning  

+Samgöngur 

+Saga 

+Sviptingar í náttúrunni 

Gerð fyrirtækja, stefna og 
samkeppni:  

+Ferðaþjónustan viðurkennd af 
ríkinu 

+Markaðssetning 

+Mikil samkeppni 

+Klasasamstarf 

+Þekking á ferðaþjónustu til staðar 

 

Tengdar greinar- og 
stuðningsgreinar: 

+Sveitarfélög 

+Atvinnuvega - og 
nýsköpunarráðuneyti 

+Háskólarnir 

+Ferðamálastofa 

+Veitingastaðir 

+Bílaleigur 

+Ferðaskrifstofur 

 

Eftirspurnarþættir:  

+Náttúran 

+Menning/saga 

+Árstíðir 

+Erlend eftirspurn mikil 

+Innlend eftirspurn 

+Ímynd svæðisins 
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Ísland nýtur góðs af því að menntunarstig á landinu er almennt hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, á.á) og bjóða bæði Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum upp á 

nám á sviði ferðamála. Aðgengi að starfsfólki menntuðu á sviði ferðamála er því sífellt að 

aukast. Ferðaþjónustuaðilar innan Kötlu jarðvangs kappkosta við að gera svæðið að 

eftirsóknarverðum áfangastað ferðamanna. Þannig geta saga svæðisins, náttúran og jarðfræðin 

verið liðir í því að styrkja ímynd svæðisins en mikilvægt er að ferðaþjónustufyrirtækin geri 

vel í því, sem heild, að halda utan um þessa þætti og huga að innviðunum. Katla jarðvangur 

dregur nafn sitt af einu af umtalaðasta eldfjalli landsins og innan jarðvangsins geta verið 

miklar sviptingar í náttúrunni, svo sem eldgos, jarðskjálftar, auk þess sem veður á svæðinu 

getur verið afar slæmt. Eldgosin í Eyjafjallajökli og á Fimmvörðuhálsi árið 2010 höfðu 

töluverð áhrif á ferðaþjónustuna, bæði innan jarðvangsins sem og á landinu öllu. Í kjölfar 

markaðsátaksins Inspired by Iceland sem hrundið var af stað fyrir landið í heild eftir gos, 

hefur ferðamönnum sem heimsækja Ísland þó fjölgað auk þess sem fall krónunnar hefur gert 

Ísland að ákjósanlegum áfangastað fyrir erlenda ferðamenn (Hafsteinn Gunnar Hauksson og 

Erna Björg Sverrisdóttir, 2013).  

2.4.3 Gerð fyrirtækja, stefna og samkeppni 

Ferðaþjónustufyrirtæki innan jarðvangsins eiga í mikilli samkeppni. Íslenska ríkið veitir 

ferðaþjónustunni sem atvinnugrein vissan stuðning líkt og kemur fram í mynd 3. Sem dæmi 

um þennan stuðning má taka framboð á sérhæfðu námi, uppbygging innviða s.s. vega og 

flugvalla og umgjörð þess regluramma sem ferðaþjónustan starfar innan. Upp að ákveðnu 

marki ýtir þessi stuðningur á virka samkeppni sem þó getur reynst baggi fyrir smærri 

fyrirtæki. Smærri fyrirtæki hafa t.d. síður bolmagn til að leggja út fyrir sérfræðiþekkingu 

hvort sem um er að ræða ráðgjöf eða sérhæft starfsfólk. Virk samkeppni er þó nauðsynleg í 

ljósi nýsköpunar á sviði ferðamála auk þess að hún veitir aðilum ákveðið aðhald. Þetta leiðir 

svo til samkeppnisforskots ferðaþjónustufyrirtækja með mismunandi áherslur og sýn. 

Formlegt klasasamstarf líkt og er innan Kötlu jarðvangs gerir smærri fyrirtækjum auðveldara 

með að fóta sig auk þess að svæðið öðlast það samkeppnisforskot sem það sækist eftir 

(Sigurður Steingrímsson, á.á).  

2.4.4 Tengdar greinar og stuðningsgreinar 

Það að Katla jarðvangur starfi sem ferðaþjónustuklasi (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.á) gefur 

rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja ákveðið forskot. Samvinna milli fyrirtækja gerir 

þeim kleift að standa saman jafnvel þó að þau eigi í innbyrðis samkeppni. Einnig er ákaflega 

þýðingarmikið að hafa virkar stofnanir sem bakhjarla og á Íslandi eru það til að mynda 
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samtök ferðaþjónustunnar (SAF), Ferðamálastofa og Háskólarnir sem bæði veita aðgengi að 

menntun og stuðla að rannsóknum á sviði ferðamála sem nýtast til að mynda við að auka 

samkeppnishæfni ákveðins landsvæðis.  

Í seinni tíð hefur aðkoma sveitarfélaga orðið sífellt stærri þáttur þegar kemur að 

markaðssetningu svæða. Markaðsstofa Suðurlands sér til að mynda um Suðurland sem 

landssvæði og gerir það smærri fyrirtækjum auðveldara með að fóta sig. Oft hafa þessi smærri 

fyrirtæki ekki sama fjármagn og þau stærri til sjálfstæðrar markaðssetningar og því er aðkoma 

ríkisins og sveitarfélaga kærkomin viðbót (Gísli Sverrir Árnason, Garðar Jónsson og Br. 

Tryggvi Árnason, 2009).   

2.4.5 Eftirspurnarskilyrði 

Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu á Íslandi geta verið miklar og getur það haft hamlandi áhrif 

fyrir mörg ferðaþjónustufyrirtæki. Þó fjölgar vetrarferðamönnum og í febrúar árið 2014 fóru 

52.449 erlendir ferðamenn frá landinu á meðan að 39.979 fóru á sama tíma árið 2013 

(Ferðamálastofa, 2014). Gistinóttum erlendra ferðamanna á Suðurlandi fjölgaði úr 3.810 í 

janúar árið 2013 í 6.360 í janúar 2014. Í febrúar árið 2013 voru gistinætur erlendra 

ferðamanna 10.475 en í febrúar 2014 voru gistinæturnar 12.282 á Suðurlandi (Hagstofa 

Íslands, 2014). Eins og áður hefur komið fram er það helst íslensk náttúra sem er aðalkveikjan 

að Íslandsheimsókn og þar á eftir koma menning og saga. Náttúru og sögu er gert hátt undir 

höfði innan Kötlu jarðvangs einkum vegna þess að innan jarðvangsins er náttúran síbreytileg 

vegna mikillar eldvirkni auk þess að innan jarðvangsins er að finna sögusvið Íslendingasagna 

líkt og Njáls sögu.  

Innlend eftirspurn leynir á sér og árið 2009 kusu 57,1% þeirra sem ferðuðust innanlands að 

ferðast um Suðurland. Mun meiri eftirspurn var meðal Íslendinga yfir sumartímann og er það í 

takt við erlenda eftirspurn (Anný Berglind Thorstensen, 2010). Það má því ætla að Katla 

jarðvangur hafi yfir miklu samkeppnisforskoti að ráða og spila náttúran, landfræðileg 

staðsetning og klasasamstarf ferðaþjónustufyrirtækja þar lykilhlutverk.  

Þegar litið er á ofangreinda þætti þá er ljóst að umhverfi innan Kötlu jarðvangs er 

ákjósanlegur starfsvettvangur fyrir ferðaþjónustufyrirtæki til þess að vaxa og þróast innan 

þess klasasamstarfs sem þar er að finna auk þess að jarðfræðiarfleið svæðisins sem er samspil 

náttúru, sögu og menningar er aðdráttarafl (Katla Geopark, á.á.c). Það er þó ekki hægt að líta 

fram hjá þeirri staðreynd að samkeppni ferðaþjónustuaðila er mikil á svæði eins og innan 

Kötlu jarðvangs. Það getur verið erfitt fyrir minni fyrirtæki að keppa við þau stærri sem eru 
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með markaðsráðandi stöðu. Vegna þessa verður að teljast að ferðaþjónustufyrirtæki hafi 

mikinn ávinning af því að taka þátt í klasasamstarfi á svæði eins og innan Kötlu jarðvangs.  

2.5 Sjálfbær efnahagsleg þróun 
Allt frá því að Brundtlandskýrslan kom út árið 1987 hefur hugtakið sjálfbær þróun notið 

sífellt meiri vinsælda og í raun orðið einhverskonar tískuorð sem kemur fyrir í ýmsum 

tegundum atvinnugreina. Sjálfbærni í ferðaþjónustu er engin undantekning frá þessu og 

markvisst er unnið að því að tryggja sjálfbæra ferðaþjónustu víðsvegar um heiminn. Í raun 

þýðir sjálfbærni fyrir ákveðin svæði að auðlindir þeirra njóti verndar og að samfélög haldi 

áfram að þróast í takt við framtíðarhorfur, í stað þess að hnigna (George, Mair og Reid, 2009).  

Í Brundtlandskýrslunni var sjálfbær þróun skilgreind sem þróun sem mætir þörfum 

samtímans, án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta sínum 

þörfum (Cloke o.fl., 2005).  Sjálfbær þróun hefur þrjár meginstoðir, félagslega, efnahagslega 

og umhverfislega. Sé jafnvægi milli þessara þriggja þátta þá hefur vel tekist til þess að stefna í 

átt að sjálfbærni svæða (Umhverfisráðuneytið, 2002). Samfélag og efnahagur geta þó ekki 

þrifist sé skortur á náttúrulegum auðlindum (Þorvarður Árnason, 2002). Því ber að hafa í huga 

eins og kom fram hér að ofan að jafnvægi verður að vera milli þessara þriggja þátta til þess að 

stuðla að sjálfbærri þróun. Innan ferðaþjónustunnar þurfa þessar þrjár stoðir að vera til staðar 

og mikilvægt er að ein stoð frekar en önnur fái ekki meiri athygli, til dæmis efnahagurinn. Það 

má skilgreina sjálfbæra þróun í ferðaþjónustu sem hvers konar þróun eða starfsemi sem ber 

virðingu fyrir umhverfinu, tryggir verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langs 

tíma og er ásættanleg og réttlát frá félagslegu og efnahagslegu sjónarmiði (Swarbrooke, 

1999). Náttúran er mikilvægur þáttur þegar kemur að sjálfbærni því þegar öllu er á botninn 

hvolft er náttúran undirstaða alls lífs á jörðinni.  

Efnahagsleg þróun innan landsvæða hefur mikil áhrif á viðkomandi svæði þar sem neysla í 

nútíð getur haft mikil áhrif á framtíðarhorfur svæðisins. Efnahagsleg þróun byggir á 

framleiðslu og framleiðslugetu svæðis, auðlinda og nýtingu á þeim og aukinni neyslu til þess 

að bæta samfélagið (George o.fl., 2009). Sjálfbær efnahagsleg þróun innan landsvæða myndar 

því hagsæld á mismunandi stigum samfélagsins og tekur á skilvirkni allrar atvinnustarfsemi. 

Hagsæld næst þó ekki ef maðurinn gengur um of á náttúrulegar auðlindir svæða. Velferð 

manns og náttúru er á margan hátt samtvinnuð og það þarf að vernda og varðveita náttúruna 

og umhverfið annars eru möguleikar til framtíðar heillum horfnir (Þorvarður Árnason, 2002).  

Það sem mestu skiptir þegar litið er á sjálfbæra efnahagslega þróun er að hún snýst um að 
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fyrirtæki séu arðvænleg og að þau hafi getu til þess að starfa áfram til lengri tíma (Hall, 2011) 

auk þess að ekki sé gengið um of á auðlindir umhverfisins. Að þessu sögðu má færa rök fyrir 

því að náin tengsl séu á milli sjálfbærrar efnahagslegrar þróunar og klasasamstarfs sem í 

grunninn snýst um að auka samkeppnishæfni fyrirtækja. Klasasamstarf ætti að öllu jöfnu að 

ýta undir rekstrarhæfni fyrirtækja til lengri tíma litið (Porter, 2008). Það samkeppnisforskot 

sem myndast gjarnan innan klasa líkt og lýst er í kaflanum hér á undan um samkeppnishæfni,  

eykur samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem þar starfa og eykur einnig möguleika þeirra til 

að skapa sér efnahagslega sjálfbæran rekstur. Klasasamstarf getur því verið ein leið í átt að 

efnahagslega sjálfbærum rekstri.  
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar. 

Sagt verður frá rannsóknaraðferð, þátttakendum, mælitæki, gagnasöfnun og greiningu gagna 

auk þess að fara yfir takmarkanir rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð. Megindleg rannsóknaraðferð  er 

vísindaleg aðferð þar sem gögnin eru í formi tölulegra staðreynda sem hægt er að mæla og 

telja en byggja ekki á upplifun og skoðun viðmælenda. Megindlegar aðferðir eru staðlaðar og 

oft er hægt að bera slíkar rannsóknir saman og einnig er búið  að ákveða fyrirfram hvað eigi 

að skoða og mæla (Finn, Elliott – White og Walton, 2000). Í upphafi megindlegrar rannsóknar 

er nauðsynlegt að vera búin að skilgreina hvert viðfangsefni rannsóknarinnar er og er það 

kallað að skilgreina þýði sem er safn allra viðfangsefna sem rannsóknin nær yfir (Anna Helga 

Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2010). Ef gerð er megindleg rannsókn er einnig hægt að 

endurtaka rannsókn hvort sem það er sami rannsóknaraðili eða annar og athuga hvort að 

samskonar niðurstöður fáist eða hvort breyting verði á (Veal, 2006).  

Helsta ástæða þess að höfundur ákvað að notast við megindlega rannsóknaraðferð við gerð 

spurningakönnunar var einkum vegna þess að með slíkri aðferð er hægt að ná til fleiri 

viðfangsefna rannsóknarinnar á stóru svæði á skömmum tíma (Finn o.fl., 2000).  

3.2 Þátttakendur 
Þýði rannsóknarinnar voru ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötlu jarðvangs og úrtakið voru þau 

fyrirtæki sem aðilar eru að Markaðsstofu Suðurlands. Þátttakendur könnunarinnar voru ekki 

skyldugir til þess að taka þátt en voru þó eindregið hvattir til þess. Könnunin var send í 

tölvupósti til 33 ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs en sökum þess að nokkur 

netföng voru ekki virk þá náði könnunin einungis til 28 ferðaþjónustufyrirtækja. Alls svöruðu 

ellefu aðilar frá mismunandi fyrirtækjum sem gerir 39% svarhlutfall og þekktu þeir allir 

verkefnið Kötlu jarðvang.  

Fyrirtækin sem kusu að svara könnuninni þurftu að gefa upp bakgrunnsupplýsingar eins og í 

hvaða póstnúmeri fyrirtækið væri staðsett, fjölda starfsmanna og hvort fyrirtækið ynni eftir 

ákveðinni umhverfisstefnu. Svör bárust úr fimm mismunandi póstnúmerum innan 

jarðvangsins og voru 36% þeirra staðsett utan bæjarkjarna og 64% staðsett innan bæjarkjarna. 

Hér er átt við bæjarkjarnana Hvolsvöll, Vík og Kirkjubæjarklaustur. Með því að fá svör úr 

mismunandi póstnúmerum er hægt að greina hvort munur sé á stuðningi sveitarfélaga við 
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uppbyggingu á ferðaþjónustu og hvort efnahagsleg þróun sé meiri innan ákveðinna 

sveitarfélaga. Að meðaltali voru 12 starfsmenn innan þeirra fyrirtækja sem svöruðu 

könnuninni og meðalaldur fyrirtækjanna var 21,8 ár. Tæplega 64% af þessum fyrirtækjum 

störfuðu eftir umhverfisstefnu sem þau höfðu sett sér.  

3.3 Mælitæki 
Spurningakönnun var útbúin sérstaklega fyrir þessa rannsókn (sjá viðauka 2). Lagt var upp 

með að hafa spurningar stuttar og einfaldar  þannig að viðtakendur væru líklegri til þess að 

svara. Orðalag var einfalt til þess að minnka líkur á  misskilningi meðal þátttakenda, auk þess 

sem stuttar útskýringar á þeim hugtökum sem fram komu voru listaðar áður en að þátttakandi 

byrjaði að svara. Listinn samanstóð af 26 spurningum sem settar voru upp á Google Drive.  

Áhersla var lögð á að spurningarnar hjálpuðu til að svara rannsóknarspurningunni sem sett var 

fram í upphafi og að þær greindu áhrif klasasamstarfs ferðaþjónustuaðila innan Kötlu 

jarðvangs og hvaða áhrif það samstarf hefði á sjálfbæra efnahagslega þróun innan 

jarðvangsins. Demantslíkan Porter var haft til hliðsjónar við vinnslu spurninganna. Fyrsta 

spurningin snéri að því hvort þátttakendur þekktu verkefnið Kötlu jarðvang og ef svarað var 

neitandi máttu þeir skila könnuninni án þess að svara þeim spurningum sem á eftir komu. 

Þátttakendur þurftu að gefa upp bakgrunnsupplýsingar svo sem póstnúmer, aldur fyrirtækis og 

fjölda starfsmanna. Aðrar spurningar tengdust möguleikum til afþreyingarferðaþjónustu innan 

jarðvangsins, samkeppni milli ferðaþjónustufyrirtækja, fjölda ferðamanna, stuðningi 

sveitarfélaga, samgöngum og hvort munur væri á rekstrarumhverfi fyrirtækjanna eftir að 

Katla jarðvangur kom til. Þessar spurningar byggðu á Likert skalanum þar sem þátttakendur 

byggðu svör sín frá númerum 1 til 5, allt frá því hversu sammála þeir voru spurningunni sem 

sett var fram.  

3.4 Gagnasöfnun og greining gagna 
Gagnasöfnun fór fram frá og með 12. til 19. mars. Spurningakönnunin var send í tölvupósti til 

alls 28 ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs. Tölvupósturinn innhélt tengil inn á 

könnunina auk upplýsinga um efnistök rannsóknarinnar. Úrvinnsla gagna hófst þann 30. mars. 

Við úrvinnslu gagna og uppsetningu á stöplaritum var notast við Microsoft Exel.  

3.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Líkt og með margar rannsóknir geta einhverjar takmarkanir haft áhrif á rannsóknir af þessum 

toga. Helst ber að nefna að þeir aðilar sem lentu í úrtakinu völdu sjálfir það hvort þeir kysu að 

svara könnuninni. Þetta getur skekkt niðurstöður vegna þess að þátttakendur eru ekki valdir 
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tilviljunarkennt með slembivali. Með slembivali er átt við að velja þátttakendur 

handahófskennt þannig að öll viðfangsefni eru jafn líkleg til þess að vera valin (Anna Helga 

Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2010). Könnunin var aðeins send á 28 

ferðaþjónustufyrirtæki og svarhlutfall var einnig tiltölulega lítið eða 39% og því er erfitt að 

færa niðurstöðunnar yfir á alla ferðaþjónustuaðila innan jarðvangsins. Til þess að úrtak 

endurspegli þýði þarf að leitast við að lágmarka þá skekkju eða úrtaksbjaga. Besta leiðin til 

þess er að velja slembið í úrtak þannig að allir þátttakendur séu jafn líklegir til þess að lenda í 

úrtakinu (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2010). Það var reynt að hafa 

spurningakönnunina eins stutta og mögulegt var til þess að ferðaþjónustuaðilar myndu frekar 

gefa sér tíma til þess að svara. Eins getur tímasetning könnunarinnar haft takmarkandi áhrif á 

svarhlutfall þar sem könnunin var send út á svokölluðum lágannartíma ferðaþjónustunnar. 

Þær niðurstöður og ályktanir sem á eftir fylgja byggja á þeim svörum sem bárust. Það er því 

ekki hægt að alhæfa um þessar niðurstöður út frá öllum ferðaþjónustufyrirtækjum innan Kötlu 

jarðvangs.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Farið verður yfir hversu 

meðvitaðir ferðamenn eru um jarðvanginn, hversu mikilvægar jarðminjar eru sem 

aðdráttarafl, möguleikum til afþreyingar, þekkingaröflunar og hversu gott aðgengi er að hæfu 

starfsfólki. Einnig verður farið yfir samvinnu fyrirtækja og fjárhagslegan ágóða þeirra.  

4.1 Ferðamenn og Katla jarðvangur 
Ferðaþjónustufyrirtækin voru spurð um hversu meðvitaðir ferðamenn væru um Kötlu 

jarðvang og einnig hvort að ferðamönnum hefði fjölgað eftir að jarðvangurinn var stofnaður. 

Auk þess var spurt út í hvernig markaðssetning á jarðvanginum hefði tekist að þeirra mati. 

Niðurstöður leiddu í ljós að straumur ferðamanna er talsvert jafn þeim fjölda sem heimsótti 

svæðið áður en Katla jarðvangur var stofnaður. 

Tafla 1 Ferðamenn meðvitaðir um jarðvang 
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Tafla 2 Markaðssetning Kötlu jarðvangs 

 

 

Ferðaþjónustufyrirtækin, eða tæplega 73% þeirra, töldu ferðamenn almennt lítið meðvitaða 

um jarðvanginn og er jákvæð fylgni á milli þess hversu meðvitaðir ferðamenn eru um 

jarðvanginn og hversu vel hefur tekist upp með markaðssetningu á jarðvanginum. 

Ferðaþjónustufyrirtækin voru í 90% tilvika sammála um að markaðssetning fyrir Kötlu 

jarðvang hefði tekist frekar eða mjög illa.  

4.2 Jarðminjar og ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi 
Ferðaþjónustufyrirtækin voru beðin um að meta hvort jarðminjar væru aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og hvort að þær gerðu fyrirtækjunum kleift að starfa innan ferðaþjónustunnar. 

Einnig var spurt um hvernig aðgengi væri að jarðminjum auk þess hvernig 

almenningssamgöngur væru innan jarðvangsins.  

Tafla 3 Jarðferðamennska í Kötlu jarðvangi 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Mjög illa Frekar illa Hlutlaus Frekar vel Mjög vel 

 Hversu vel hefur tekist upp  með 
markaðssetningu á Kötlu jarðvangi? 

0 

10 

20 

Já Nei Aðrir þættir 

 Eitt af markmiðum Kötlu jarðvangs er 
að koma jarðminjum á framfæri. Er, að 
þínu mati,  jarðferðamennska að draga 
ferðamenn á svæðið eða aðrir þættir? 



22 
 

Tafla 4 Jarðminjar í nærumhverfi 

 

Tafla 5 Jarðminjar sem aðdráttarafl 

 

Tafla 6 Almenningssamgöngur í Kötlu jarðvangi 
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þjónustu. Í könnuninni var einnig spurt um hversu gott aðgengi væri að jarðminjunum og voru 

niðurstöður í takt við jákvæðni ferðaþjónustufyrirtækjanna í garð þeirra. Aðgengi fyrir 

ferðamenn að jarðminjunum er almennt gott og að mati ferðaþjónustufyrirtækjanna eru þær 

notaðar til þess að gera jarðvanginn að eftirsóknarverðum áfangastað. 

Ferðaþjónustufyrirtækin voru í 90% tilvika sammála um að almenningssamgöngur væru 

frekar góðar eða mjög góðar. 

4.3 Afþreying og nýsköpun í Kötlu jarðvangi 
Ferðaþjónustufyrirtækin voru spurð út í nýsköpun í ferðaþjónustu innan jarðvangsins og 

einnig voru lagðar fram spurningar um aðgengi að afþreyingu og hvort mikil fjölbreytni væri í 

framboði á afþreyingu.  

Tafla 7 Nýsköpun í ferðaþjónustu 
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Ferðaþjónustufyrirtækin voru jákvæð í garð nýsköpunar og er jákvæð fylgni á milli 

nýsköpunar og framboðs á afþreyingu innan Kötlu jarðvangs. Alls voru 90% fyrirtækjanna 

sammála um að nýsköpun innan jarðvangsins væri frekar mikil eða mjög mikil og einnig voru 

90% þeirra sammála um að framboð á afþreyingu væri frekar eða mjög fjölbreytt.  

4.4 Aðgengi að starfsfólki og möguleikar til þekkingaröflunar 
Spurt var um hversu góða möguleika aðilar í ferðaþjónustufyrirtækjum hefðu til þess að auka 

þekkingu sína auk þess sem spurt var um hversu gott aðgengi væri að hæfu starfsfólki og 

hvort stöðugildum hefði fjölgað eftir að Katla jarðvangur var stofnaður.  

Tafla 9 Möguleikar til þekkingaröflunar 

 

Tafla 10 Aðgengi að starfsfólki 
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ferðamanna sé jafn því sem var áður en jarðvangurinn var stofnaður eins og kom fram í kafla 

4.1.  

4.5 Uppbygging ferðaþjónustu í Kötlu jarðvangi og aðgengi að fjármagni 
Spurt var hvort uppbygging á ferðaþjónustu skilaði fyrirtækjum hagnaði, hvort tekjur 

fyrirtækis hefðu aukist, hvernig aðgengi að fjármagni væri og hvernig sveitarfélögin stæðu sig 

í að styðja við uppbyggingu á ferðaþjónustu. Auk þess var spurt hvort fjölbreytt framboð á 

eftirspurn hefði áhrif á fjárhagslegan ágóða fyrirtækja.  

Tafla 11 Uppbygging ferðaþjónustu 

 

Tafla 12 Tekjur fyrirtækis 
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kafla 4.1 og 4.4.  Með þessum svörum bendir margt til þess að ferðaþjónustuklasinn sé 

sjálfsprottin, þ.e. samstarf milli ferðaþjónustufyrirtækja. Sú vinna sem Katla jarðvangur hefur 

lagt í  að byggja upp heilsteyptan klasa með aðkomu allra aðila er því ekki að skila sér sem 

skyldi að mati svarenda.  

 

Tafla 13 Aðgengi að fjármagni 

 

Tæplega 64% þeirra fyrirtækja sem svöruðu könnuninni voru sammála um að aðgengi að 

fjármagni til uppbyggingar væri mjög slæmt eða slæmt. Auk þess kom fram að stuðningur 

sveitarfélaganna var mjög lítill eða lítill þegar kom að stuðningi við uppbyggingu á 

ferðaþjónustu. Aðeins eitt fyrirtæki taldi stuðning sveitarfélags við uppbyggingu skila árangri.  

4.6 Samstarf og samkeppni ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs 
Fyrirtækin voru spurð út í samstarf við önnur fyrirtæki auk þess hvort að samkeppni 

samskonar fyrirtækja hefði áhrif á þeirra afkomu.  

Tafla 14 Samvinna í ferðaþjónustu 
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Tæplega 64% af þeim fyrirtækjum svöruðu játandi um að aukin samvinna ætti sér stað eftir að 

Katla jarðvangur var stofnaður.  

Tafla 15 Samkeppni í nærumhverfi 

 

Tæplega 64 % þeirra fyrirtækja sem svöruðu töldu að samkeppni í ferðaþjónustu í þeirra 

nærumhverfi hefði ekki áhrif á þeirra rekstur. Það má því ætla að einhverskonar klasasamstarf 

eigi sér stað á milli ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs. Þessi svör eru mjög 

einkennandi fyrir klasa. Meginforsendan í klasasamstarfi er sú að samkeppni sé af hinu góða 

og ýti þar af leiðandi undir góðan rekstur og að ákveðin tækifæri felist í nálægð við önnur 

fyrirtæki.  
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svæðið. Í ljósi gífurlegrar fjölgunar ferðamanna til Íslands á undanförnum árum vekur athygli 

að straumur ferðamanna á svæðið er jafn því sem áður var en Katla jarðvangur var stofnaður. 
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Ferðaþjónustufyrirtækin mátu það svo að mikill fjölbreytileiki og framboð á afþreyingu innan 

jarðvangsins hefðu áhrif á fjárhagslegan ágóða fyrirtækjanna. Nýsköpun og möguleikar til 

þekkingaröflunar fyrir starfsfólk hafa þar einnig áhrif. Þau fyrirtæki sem svöruðu töldu að 

aðgengi að hæfu starfsfólki væri með betra móti og getur það einnig haft áhrif á afkomu 

fyrirtækjanna. Þar sem stöðuhlutföll hafa ekki aukist eftir stofnun jarðvangsins má gera ráð 

fyrir að fyrirtækin ráði við þann fjölda ferðamanna sem þau taka á móti.  

Það virðist þó vera dálítil brekka fyrir fyrirtæki sem huga að uppbyggingu á frekari 

ferðaþjónustu. Aðgengi að fjármagni er af skornum skammti og það er mat 

ferðaþjónustufyrirtækjanna að sveitarfélögin hafi ekki staðið sig nægilega vel þegar kemur að 

uppbyggingu ferðaþjónustu.  

Þegar kemur að samstarfi ferðaþjónustufyrirtækja virðist svo vera að þau eigi í góðu samstarfi 

sín á milli í öllum þremur sveitarfélögunum. Þó svo að mikil samkeppni ríki á milli 

ferðaþjónustufyrirtækja innan jarðvangsins virðist það ekki koma niður á öðrum samskonar 

fyrirtækjum. Það er því ljóst að ákveðið klasasamstarf á sér stað á milli 

ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs.  
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5 Umræður 
Rannsókn þessi miðaðist að því að ná fram svörum við rannsóknarspurningunni sem sett var 

fram í upphafi. Markmiðið rannsóknarinnar var að draga fram hvort aðilar í ferðaþjónustu 

innan Kötlu jarðvangs ættu í klasasamstarfi og hvernig hefði tekist að stuðla að sjálfbærri 

efnahagslegri þróun meðal þeirra innan jarðvangsins. Rannsóknin leiddi í ljós mörg 

áhugaverð sjónarhorn sem listuð verða hér að neðan.  

Jarðvangar voru í upphafi stofnaðir til að vekja fólk til umhugsunar um að vernda þyrfti 

ákveðin landsvæði þar sem jarðfræði, saga og menning spiluðu stóran þátt í arfleið svæðisins. 

Jarðvangar eiga að stuðla að því að auka þekkingu fólks á þeim margbreytileika sem jörðin 

býr yfir hvað varðar náttúru, sögu og menningu. Jarðvangar byggja á þátttöku heimamanna og 

byggt er ofan á þá starfsemi á svæðinu sem var þar áður. Jarðvangar hafa jafnframt skýra 

stefnu um sjálfbæra þróun. Katla jarðvangur varð árið 2010 fyrsti jarðvangurinn á Íslandi.  

Þar sem aðstæður til nýsköpunar, atvinnu og viðskipta eru til staðar getur það leitt til þess að 

svæði verði ákjósanlegur staður fyrir fyrirtæki. Það er því mjög mikilvægt fyrir sérstök 

landsvæði að skilgreina sérstöðu sína, einkum ef því hugnast að laða til sín fyrirtæki og skapa 

atvinnu fyrir heimamenn. Það svæði sem Katla jarðvangur nær yfir er ríkt af  fjölbreytilegri 

náttúru, menningu, sögu og sjaldgæfum jarðminjum (Katla Geopark, á.á.a). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar hafa skapast tengsl milli ferðaþjónustufyrirtækja og út frá því 

samstarfi er hægt að greina ákveðið klasasamstarf. Klasar eru og hafa lengi verið hluti af 

efnahagslegu landslagi (Porter, 2000) svo að ávinningur ferðaþjónustufyrirtækja af slíkri 

samvinnu getur talist góður og oft er hægt að greina tengsl milli sjálfbærrar efnahagslegrar 

þróunar og klasasamstarfs. Það virðist þó vera að samstarf ferðaþjónustuaðila innan Kötlu 

jarðvangs sé sjálfsprottið, einkum vegna þess að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lítill 

munur sé á tekjum meirihluta fyrirtækjanna fyrir og eftir stofnun Kötlu jarðavangs  árið 2010. 

Þarna er því til staðar ákveðið tækifæri til þess að ná aukinni samkeppnishæfni svæðisins í 

heild með aukinni og skilvirkari klasastjórnum. Til að mynda er erfitt fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki að nálgast fjármagn til aukinnar uppbyggingar og svo virðist vera að 

sveitarfélögin séu ekki að styðja nægilega mikið við uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. 

Ein helsta ógnun ferðaþjónustufyrirtækja er stöðnun ferðaþjónustu á ákveðnu landsvæði sem 

gerir fyrirtækjunum mun erfiðara um vik. Heilsteyptur klasi með aðkomu allra aðila sem 

honum tengjast, svo sem sveitarfélög og stjórnsýsla skilar sér betur út í samfélagið. Það er því 

mikilvægt í tilfellum eins og í Kötlu jarðvangi að leita leiða til þess að auka aðgengi að 
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fjármagni til þess að styðja við innviði svæðisins og uppbyggingu á ferðaþjónustu til þess að 

klasinn sé eins skilvirkur og hægt er.  

Jarðminjar í jarðvöngum geta verið margbreytilegar, allt frá því að vera eldfjöll yfir í 

stöðuvötn en allar eiga þær það sameiginlegt að hafa á einhvern hátt komið að myndun og 

mótun lands (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á). Þessar jarðminjar geta verið mikið 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn og raunin er slík innan Kötlu jarðvangs. Meirihluti þátttakenda í 

rannsókninni töldu að jarðminjar innan Kötlu jarðvangs ættu þátt í því að gera þeim kleift að 

starfa innan ferðaþjónustunnar og töldu þær vera mikið aðdráttarafl. Sjálfbær þróun þrífst ekki 

nema að jafnvægi sé á milli umhverfis-, samfélags- og efnahagslegra þátta (Þorvarður 

Árnason, 2002). Jarðminjar teljast til umhverfislegra þátta og ferðaþjónustan telst að mörgu 

leyti til bæði samfélags- og efnahagslegra þátta. Jafnvægi milli þessara þriggja vídda gefur til 

kynna að ferðaþjónustan sé með klasasamstarfi að mörgu leyti að styrkja svæðið í ljósi 

efnahagslegrar sjálfbærni sem ákjósanlegur staður fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í 

samvinnu við samfélagið til lengri tíma litið. Jarðminjar geta einnig stuðlað að auknu 

framboði á afþreyingu innan jarðvangsins. Mikið framboð á afþreyingu og aukin nýsköpun 

styrkja þannig og viðhalda efnahagslegri þróun innan jarðvangsins og renna stoðum undir að 

samkeppnishæfni hans við önnur landssvæði sé til staðar.  

Samvinna fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum er mikilvæg og getur skapað arðsemi fyrir 

fyrirtæki þó þau séu ekki af sömu stærðargráðu. Það að fyrirtæki starfi innan klasasamstarfs 

getur einnig styrkt landsvæði sem heild og þegar litið er á Kötlu jarðvang þá líta þau 

sveitarfélög sem mynda jarðvangurinn á svæðið sem eina heild og mikilvægt er að fyrirtæki 

geri slíkt hið sama (Porter, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að samstarf 

milli ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs sé gott og það samstarf  sem þar á sér stað 

sé ekki að koma niður sem samkeppni sem gerir fyrirtækjunum erfiðara um vik. Rennir þessi 

staðreynd stoðum undir að klasasamstarf eigi sér stað í ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs. 

Klasasamstarf getur stuðlað að samkeppnishæfni og nýsköpun (Porter, 2008) en til þess að 

klasasamstarf skili ávinningi fyrir svæðið til lengri tíma litið þarf að huga vel að 

framtíðarstefnu klasans og allir meðlimir þurfa að vera meðvitaðir um þá stefnu, því allir sem 

starfa við fyrirtæki eða koma þeim á fót hafa það að markmiði að starfa til lengri tíma. Einnig 

þarf að huga að ytri aðstæðum svo sem umhverfi, innviðum, reglugerðum og einnig eru 

samskipti klasastjóra og þátttakenda mikilvæg til þess að klasinn nýtist til fulls 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.á). Sé þessi vinna unnin af heilum hug allra þátttakenda skilar 

það sér í samkeppnishæfni þess svæðis sem klasinn nær yfir. Samkeppnishæfni byggir á 
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fjórum skilyrðum sem Porter kortlagði í Demantskenningunni en þau eru framleiðsluskilyrði, 

eftirspurnarskilyrði, gerð fyrirtækja, stefna og samkeppni og loks tengdar greinar og 

stuðningsgreinar (Porter, 2008). Þær spurningar sem lagðar voru fyrir ferðaþjónustufyrirtækin 

voru miðaðar út frá þessum fjórum skilyrðum og geta því niðurstöður sagt til um hvort að 

Katla jarðvangur sé vel samkeppnishæft svæði miðað við önnur sambærileg landsvæði. 

Niðurstöður leiddu í ljós að framleiðsluskilyrði innan jarðvangsins væru sterk og lægju einna 

helst í jarðminjum, náttúru, góðum samgöngum og sérhæfðu starfsfólki á sviði ferðamála. 

Ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötlu jarðvangs njóta viss stuðnings frá sveitarfélögunum og 

þeim aðilum sem koma að Kötlu jarðvangi. Það er þó áberandi í svörum 

ferðaþjónustufyrirtækjanna hversu lítið bolmagn hefur farið í að markaðssetja jarðvanginn og 

kynna hann fyrir ferðamönnum. Það virðist því vera að ferðamenn sæki einkum í jarðminjar 

og umhverfi jarðvangsins án þess að gera sér fyllilega grein fyrir hvað svæðið innan 

jarðvangsins stendur. Hafa ber þó í huga að könnunin beindist að rekstraraðilum innan 

jarðvangsins, ekki ferðamönnum. Það er því mögulegt að markaðssetningin sé skilvirk 

gagnvart ferðamanninum en ekki framkvæmd í samráði við rekstraraðila eða kynnt fyrir þeim 

sérstaklega. Eftir stendur tækifæri til að koma á skilvirkari klasastjórnun sem beindi spjótum 

sínum að ferðaþjónustunni innan jarðvangsins. Fyrirtækin keppast um að fá til sín sem flesta 

ferðamenn en samkeppni þeirra á milli kemur þó ekki niður á starfsemi þeirra samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar. Það er því ljóst að klasasamstarfið hefur sinn ávinning á þessu 

sviði og einnig í ljósi efnahagslegrar þróunar.  

Ferðaþjónustufyrirtækin telja að gott aðgengi sé að menntuðu og hæfu fólki á sviði ferðamála. 

Inn í þetta spilar samstarf sveitar- og atvinnuþróunarfélaga auk þess náms á sviði ferðamála 

sem að Háskólarnir hafa upp á að bjóða. Með því að þróa áfram það samstarf sem fyrirtækin 

þegar hafa geta þau verið leiðandi í nýsköpun fyrir svæðið í heild auk þess að huga að því að 

vernda þá þætti sem áhrif hafa á eftirspurn á svæðinu t.d. náttúru, menningu og samfélag. 

Nýsköpun og menntun haldast oft í hendur og því er mikilvægt að huga vel að þessum 

þáttum. Þau fjögur skilyrði sem Porter setti fram eru því öll til staðar sem gera Kötlu jarðvang 

vel samkeppnishæfan í ferðaþjónustu með því klasasamstarfi sem þar er að finna og ef áfram 

fer sem heldur getur klasasamstarfið stuðlað að sjálfbærri efnahagslegri þróun hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum innan Kötlu jarðvangs.  

Þær niðurstöður sem fengust úr rannsókninni benda til þess að ákveðið klasasamstarf eigi sér 

stað  milli ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs. Þó er ekki hægt að alhæfa út frá 

þessum niðurstöðum þar sem að svarhlutfall í könnuninni var ekki hátt en þó komu svör frá 
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fyrirtækjum úr öllum sveitarfélögum innan jarðvangsins. Það er áhugavert að horfa til þess að 

stöðugildum í ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs hefur ekki fjölgað í ljósi sífelldrar 

fjölgunar ferðamanna hingað til lands. Áhugavert væri í kjölfar þessarar rannsóknar að athuga 

hvers vegna svo er ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að straumur ferðamanna væri 

jafn því sem hann var áður en jarðvangurinn var stofnaður og tekjur fyrirtækjanna hefðu ekki 

aukist. Ef til vill hefur öðruvísi samsetning ferðamanna áhrif á þetta en einnig getur verið að 

þau fyrirtæki sem svöruðu könnuninni hafi verið rekin á hámarksafköstum miðað við 

afkastagetu. Ef sú er raunin þá væri möguleikar til þess að huga að útvíkkun þeirra þar sem að 

þau starfa í mjög svo samkeppnishæfu umhverfi. Því er enn og aftur komið að skilvirkari 

klasastjórnun sem skilar sér til ferðaþjónustunnar.  
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6 Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ferðaþjónustuaðilar innan Kötlu jarðvangs 

upplifa að klasasamstarf sé til staðar og að þeir hagnist efnahagslega af því, meðal annars af 

því samstarfi sem fyrirtækin virðast eiga í sín á milli. Tækifæri eru þó til staðar til að ná fram 

umbótum á þessu umrædda samstarfi, meðal annars í aukinni þátttöku annarra aðila og 

fyrirtækja innan svæðisins, svo sem sveitarfélaganna. Framleiðsluskilyrði vega þungt í 

samkeppnishæfni innan jarðvangsins sem gerir ferðaþjónustufyrirtækjum auðveldara um vik 

að ná fram sjálfbærri efnahagslegri þróun. Þessi skilyrði felast meðal annars í góðu umhverfi, 

menningu og samgöngum innan jarðvangsins sem saman vinna að því að laða ferðamenn inn 

á svæðið. Þó eru öll þau skilyrði sem Porter setur fram í Demantskenningunni að finna innan 

Kötlu jarðvangs sem gerir jarðvanginn að ákjósanlegum stað þegar litið er til 

samkeppnishæfni fyrirtækja. 

Samvinna milli ferðaþjónustuaðila innan klasans eykur samkeppnishæfni hans að mati 

svarenda. Fyrirtækin njóta því góðs af nærveru hvers annars og hjálpa hvert öðru að lifa af í 

samkeppni sem gefur þeim aukin tækifæri á að starfa til lengri tíma. Það væri þó áhugavert að 

skoða í framhaldinu hvers vegna tekjur meirihluta þeirra fyrirtækja sem svöruðu hafa ekki 

aukist í kjölfar þess að fleiri ferðamenn heimsækja landið í heild. Hugsanlega er þörf á að 

bæta samstarf aðila innan Kötlu jarðvangs enn frekar til þess að aukning á tekjum 

fyrirtækjanna eigi sér stað.  

Það er ekki hægt að alhæfa og yfirfæra þessar niðurstöður á alla ferðaþjónustuaðila innan 

jarðvangsins þar sem svarhlutfall var tiltölulega lágt. Svarið við rannsóknarspurningunni sem 

sett var fram í upphafi er þó já, miðað við þau svör sem bárust. Klasasamstarf milli 

ferðaþjónustufyrirtækjanna gera þeim kleift að starfa í samkeppnishæfu umhverfi innan Kötlu 

jarðvangs sem stuðlar að efnahagslegri þróun innan hans.  
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Viðauki 1 - Kynningarbréf 
Góðan daginn. 

 

Um þessar mundir er ég að vinna að BA ritgerðinni minni. Efnistök ritgerðarinnar eru Katla 

jarðvangur og sjálfbær efnahagsleg þróun innan þess svæðis sem jarðvangurinn spannar. 

Könnunin er send á ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötlu jarðvangs og er ekki hægt að rekja 

svör til einstakra svarenda. Mér þætti vænt um að þú sæir þér fært að svara könnuninni en það 

tekur u.þ.b. 5 – 10 mínútur að svara. 

 

Hér að neðan er tengill inn á könnunina. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1hIEOHhFEeTIHJN5R1kwmW68TKrrA53fAhiYcpKgUGN

o/viewform  

 

Með von um góð viðbrögð og kærri kveðju, 

Harpa Íshólm Ólafsdóttir, 

nemi við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. 

Viðauki 2 - Spurningakönnun 
Árið 2008 kviknaði sú hugmynd á vettvangi fyrsta átaksverkefnis Háskólafélags Suðurlands 

að stofna jarðvang á Suðurlandi. Átaksverkefni þetta tók til sveitarfélaganna þriggja austast á 

Suðurlandi, þ.e Rangárþing eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Katla jarðvangur var 

stofnaður árið 2010 og varð um leið fyrsti jarðvangurinn á Íslandi. Árið 2011 fékk 

jarðvangurinn aðild að European Geoparks Network og um leið aðild að alþjóðlegu neti 

UNESCO. 

Jarðvangur (e. geopark) er alþjóðlegt hugtak og varð til vegna vaxandi þarfar á samræmdri 

vernd, þróun og stjórnun á mörgum mikilvægum svæðum víðsvegar um heiminn. Jarðvangur 

er svæði sem felur í sér ákveðna jarðfræðilega arfleið og sjálfbæra svæðisbundna þróun og 

verður að hafa yfir nægilegu landsvæði að ráða fyrir efnahagslega þróun 

 

Hvað eru jarðminjar? 

Jarðminjar taka til þeirra þátta sem lúta að myndun eða mótun lands. Jarðminjar geta verið allt 

frá eldfjöllum til stöðuvatna.  

https://docs.google.com/forms/d/1hIEOHhFEeTIHJN5R1kwmW68TKrrA53fAhiYcpKgUGNo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hIEOHhFEeTIHJN5R1kwmW68TKrrA53fAhiYcpKgUGNo/viewform
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Jarðminjar eru mikilvægur hluti af jarðvangi. Hver jarðvangur verður að hafa ákveðinn fjölda 

jarðfræðistaða sem eru áhugaverðir út frá vísindalegu sjónarhorni, vegna þess hve sjaldgæfar 

jarðminjarnar eru, út frá menntunargildi og fagurfræðilegu sjónarmiði. 

 

Ég þekki verkefnið Katla jarðvangur? 

Ef hakað er við Nei í svarmöguleika, þá þarf ekki að svara eftirfarandi spurningum og má 

ljúka könnun. 

o Já 

o Nei  

Aðgengi að hæfu starfsfólki er  

o 1 Mjög slæmt 

o 2 Frekar slæmt 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar gott 

o 5 Mjög gott 

Eitt af markmiðum Kötlu jarðvangs er að koma jarðminjum á framfæri. Er að þínu mati 

jarðferðamennska að draga ferðamenn á svæðið eða aðrir þættir? 

o Já 

o Nei 

o Aðrir þættir 

Á skalanum 1 – 5 hversu meðvitaðir eru ferðamenn um jarðvanginn 

o 1 Mjög lítið 

o 2 Frekar lítið 

o 3 Hvorki né 

o 4 Frekar mikið  

o 5 Mjög mikið 

Jarðminjar í mínu nærumhverfi gera mér kleift að starfa innan ferðaþjónustunnar 

o 1 Mjög ósammála 

o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Jarðminjar í mínu nærumhverfi eru aðdráttarafl fyrir ferðamenn 

o 1 Mjög ósammála 
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o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Aðgengi að jarðminjum innan Kötlu jarðvangs er  

o 1 Mjög slæmt 

o 2 Frekar slæmt 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar gott 

o 5 Mjög gott 

Jarðminjar eru með skipulögðum hætti nýttar til að gera nærumhverfi mitt að eftirsóttum 

viðkomustað ferðamanna 

o 1 Mjög ósammála 

o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Almenningssamgöngur innan Kötlu jarðvangs eru 

o 1 Mjög slæmar 

o 2 Frekar slæmar 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar góðar 

o 5 Mjög góðar 

Nýsköpun í ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs er  

o 1 Mjög lítil 

o 2 Frekar lítil 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar mikil 

o 5 Mjög mikil 

Framboð á afþreyingu innan Kötlu jarðvangs er  

o 1 Mjög lítil 

o 2 Frekar lítil 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar fjölbreytt 
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o 5 Mjög fjölbreytt 

Möguleikar mínir til þekkingaröflunar í ferðaþjónustu 

o 1 Mjög litlir 

o 2 Frekar litlir 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar miklir 

o 5 Mjög miklir 

Uppbygging ferðaþjónustu í mínu nærumhverfi skilar mínum rekstri fjárhagslegum ágóða 

o Já 

o Nei 

Aðgengi að fjármagni til uppbyggingar í ferðaþjónustu er  

o 1 Mjög slæmt 

o 2 Frekar slæmt 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar gott 

o 5 Mjög gott 

Hversu vel styrkir sveitastjórn í þínu sveitarfélagi við uppbyggingu ferðaþjónustu 

o 1 Mög illa 

o 2 Frekar illa 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar vel 

o 5 Mjög vel 

Hversu vel hefur tekist upp með markaðssetningu Kötlu jarðvangs 

o 1 Mjög illa 

o 2 Frekar illa 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar vel 

o 5 Mjög vel 

Tekjur fyrirtækisins jukust eftir að Katla jarðvangur var stofnaður 

o Já 

o Nei 

o Enginn munur 

Eftir að Katla jarðvangur var stofnaður er straumur ferðamanna jafnari en áður 

o 1 Mjög ósammála 
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o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Samkeppni í mínu nærumhverfi kemur niður á mínum rekstri 

o 1 Mjög ósammála 

o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Fjölbreytileiki og framboð ferðaþjónustufyrirtækja í mínu nærumhverfi skilar mínum rekstri 

ávinningi 

o 1 Mjög ósammála 

o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Hefur samvinna þín við önnur ferðaþjónustufyrirtæki aukist eftir að Katla jarðvangur kom til? 

o 1 Mjög ósammála 

o 2 Frekar ósammála 

o 3 Hlutlaus 

o 4 Frekar sammála 

o 5 Mjög sammála 

Er fyrirtæki þitt með umhverfisstjórnunarstefnu? 

o Já 

o Nei 

Staðsetning fyrirtækis (póstnúmer) 

 

Fjöldi starfsmanna 

 

Hefur stöðugildum fjölgað eftir að Katla jarðvangur kom til? 

o Já  

o Nei 

Aldur fyrirtækis 


