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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Höfundur ritgerðar er Rakel Þorbjörnsdóttir. Viðfangsefni ritgerðar er  

rekstarumhverfi Arctic Adventures og áhrif sem það hefur á mótun stefnu þess. 

Leiðbeinandi ritgerðar var Regína Ásdísardóttir. Höfundur þakkar henni góða leiðsögn og 

Jón Þór Gunnarssyni, framkvæmdarstjóri Arctic Adventures fyrir veitt viðtal og góðar 

upplýsingar. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara þeirri spurningu um hvernig rekstarumhverfi 

Arctic Adventures hefur áhrif á stefnu þess. Byrjað er á fræðilegri umfjöllun um fyrstu þrjú 

skref stefnumarkandi áætlunargerðar. Sérstök áhersla verður lögð á rekstarumhverfið og 

greiningartól þess. Tekið var viðtal við Jón Þór Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Arctic 

Adventures. Hann veitti upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins sem notaðar voru til 

greiningar á innviðum þess.  

Ytra umhverfið verður metið með PESTLE greiningunni og samkeppniskraftalíkani 

Porters. Virðiskeðjan metur innri starfsemi Arctic Adventures. Allar niðurstöður verða 

dregnar saman í SVÓT greiningu og túlkaðar í mótun stefnu. Að því loknu er 

rannsóknarspurningu svarað og niðurstaða gefin.  

Helstu niðurstöður rannsóknar voru þær að Arctic Adventures býr yfir góðri 

samkeppnisstöðu á markaði og ætti vel að geta aukið samkeppnisforskot sitt sé fyrirtækið 

tilbúið að mæta veikleikum sínum. 
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1  Inngangur  

Fyrirtæki sem bjóða upp á ævintýra- og skemmtiferðir eru orðin einn mikilvægasti 

þáttur ferðaþjónustu hérlendis. Afþreying sem slík fyrirtæki bjóða upp á tengist upplifun 

á sérkennum og ímynd Íslands. Þessi sérkenni felast fyrst og fremst í útivist, náttúru, 

menningu og sögu. Ferðirnar standa sem ákveðinn hvati fyrir ferðamenn, sem sækjast 

eftir möguleikum til að taka þátt í upplifun á náttúrunni. Þessi aukning í eftirspurn skapar 

jafnframt hvata og tækifæri fyrir heildarþróun ferðaþjónustunnar.  

Fyrirtækjum sem sérhæfa sig í þess konar ferðum fer sífellt fjölgandi og ýtir undir aukna 

samkeppni. Fyrirtækin eru starfandi um allt land og bjóða upp á ýmsar ferðir. Sumar 

ferðanna, svo sem norðurljósa-, göngu- og kajakferðir eru árstíðarbundnar.  

Þessi ritgerð leitast við að svara því hvernig rekstarumhverfi ævintýra- og 

skemmtiferðafyrirtækisins Arctic Adventures hefur áhrif á stefnu þess. Skoðaðir verða 

hverjir áhrifaþættir rekstarumhverfisins eru og þeir metnir með viðeigandi 

greiningartólum. Tilgangur ritgerðarinnar er að meta núverandi þætti í innviðum 

fyrirtækisins sem annað hvort styrkja eða veikja stöðu þess sem og að aðlagast þeim 

þáttum sem hafa áhrif í ytra umhverfinu. Þessi ritgerð mun jafnframt sýna þau áhrif sem 

rekstrarumhverfi hefur á stefnu Arctic Adventures og samkeppnisforskots þess. 

Ritgerðinni er skipt í sex hluta og nokkra undirkafla. Á eftir inngangi verður farið yfir 

fræðilega umfjöllum um stefnumarkandi áætlunargerð. Farið verður yfir fyrstu þrjú skref 

áætlunargerðarinnar þar sem sérstök áhersla verður lögð á rekstarumhverfið. Sett verður 

upp almenn lýsing á þeim greiningartólum sem notuð verða við greiningu á 

rekstarumhverfi Arctic Adventures.  

Byrjað verður á ytra umhverfinu þar sem PESTLE greiningin mun veita upplýsingar um 

hvernig lykiláhrifaþættir í pólitík, efnahag, félagslegum málefnum, tækni, lögum og 

umhverfinu geta haft áhrif á rekstur fyrirtækja. Kraftar á markaði ævintýra- og 

skemmtiferða verða skilgreindir með samkeppniskraftalíkani Porters. Þar verður ógn við 

innkomu nýrra keppinauta og staðkvæmdarvara metin ásamt því að skilgreina vald 

kaupenda og birgja.  Síðast en ekki síst mun virðiskeðjan meta hvaða verkþættir í 

innviðum reksturs snúa að sköpun virðis. Niðurstöðurnar verða dregnar saman í SVÓT 
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greiningu sem skýra mun veikleika og styrkleika fyrirtækisins ásamt þeim tækifærum og 

ógnunum sem það stendur frammi fyrir. Upplýsingarnar verða notaðar til að móta 

stefnuna.  

Næsti kafli mun útskýra þá aðferðafræði sem unnið var með. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og verður hún kynnt sérstaklega. Tekið var viðtal við Jón Þór 

Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Arctic Adventures. Lýsing á viðtali, framkvæmd þess og 

greiningu gagna verður einnig lýst í kafla aðferðarfræðinnar. Ritgerð verður svo lokað í 

niðurstöðum rannsóknar á Arctic Adventures. Rannsóknarspurningunni verður  svarað og 

rekstarumhverfi Arctic Adventures greint með greiningartólum áður en stefna þess er 

mótuð.  

Heimilda var leitað víða og var ferli upplýsingaröflunar bæði áhugavert og fróðlegt. Hin 

viðamikla upplýsingaöflun veitti höfundi stærri og nákvæmari heildarmynd af 

viðfangsefninu. Ljóst er þó að þrátt fyrir þessa vinnu og miklu leit eru alltaf ákveðnar 

takmarkanir. Aldrei er hægt að tryggja að allir áhrifaþættir markaðarins séu með. 

Lesandinn ætti þó að hafa góða yfirsýn yfir þá þætti sem snúa að rekstarumhverfi Arctic 

Adventures þegar lestri er lokið.  

 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er:  

Hvaða áhrif hefur rekstarumhverfi Arctic Adventures á stefnu þess? 
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2 Stefnumarkandi áætlunargerð 

Stefnumiðuð stjórnun er fræðigrein innan stefnumótunarfræða sem stuðlar að 

árangursríkum rekstri fyrirtækja. Tilgangur fræðinnar og markmið er að veita 

stjórnendum upplýsingar um kenningar og fræði sem skilað geta fyrirtæki góðri 

samkeppnisstöðu til lengri tíma (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Þegar endurskoða 

eða breyta á stefnu notast stjórnendur við ferli sem kallast stefnumarkandi áætlunargerð. 

Eadie (1983) skilgreindi fimm stefnukosti sem nauðsynlegir væru í þróun á stefnu. Hann 

skipti þeim í endurskoðun á auðlindum til að meta veikleika og styrkleika, greiningu á 

umhverfinu, myndun markmiða, mótun stefnu, úthlutun auðlinda og framkvæmd 

stefnunnar. Streib (1992) lýsti ferli stefnumarkandi áætlunargerðar í fimm skrefum.  

1. Yfirlýsing sem skilgreinir stefnu og markmið 

2. Greiningu á rekstarumhverfi 

3. Mótun stefnu  

4. Innleiðing stefnu 

5. Stjórnun og eftirlit við innleiðingu stefnu og viðhald 

Þetta er frumkvöðlavinna sem felur í sér að þróa stefnu í endurnýjun og vexti með tilliti 

til hagsmunaaðila. Horfa þarf til nauðsynlegra auðlinda og stuðnings starfsfólk til að ná 

fram markmiðum (Meznar, Chrisman og Carrol, 1990). Taka þarf tillit til skoðana og 

vinnubragða þeirra ásamt því að draga fram atriði sem skipta starfsfólk máli og meta þau. 

Hvernig stefna er innleidd getur haft mikil áhrif á hvort hún sé árangursrík þar sem 

yfirleitt eru ekki sömu aðilar sem móta hana og innleiða. Það er því ástæða til að hafa 

skýrar lýsingar á hvernig framkvæma eigi stefnuna sem mótuð hefur verið. Hluti af 

vandamáli stefnumótunar eru hraðar breytingar í rekstarumhverfi fyrirtækis og 

óstöðugleiki þess. Þannig geta aðstæður valdið því að hugmyndafræði sem áður taldist 

kostur orðið dragbítur (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Ritgerð þessi mun lýsa fyrstu þremur skrefum stefnumarkandi áætlunargerðar 

samkvæmt Streib. Stefna fyrirtækisins og markmið verða skilgreind áður en 
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rekstarumhverfi þess er metið. Upplýsingar sem greiningartól rekstarumhverfisins gefa 

verða notaðar við mótun stefnu ákveðins fyrirtækis innan ævintýra- og 

skemmtiferðaþjónustu á Íslandi.  

2.1 Yfirlýsing sem skilgreinir stefnu og markmið 

Stefna hefur það markmið að starfa sem leiðbeinandi um hvernig ákvörðunartöku skal 

háttað í framtíðinni. Hún veitir þeim aðila sem best stendur að henni möguleika á að 

standa framar samkeppnisaðilum sínum (Mintzberg, 1987).  

Stefna hefur verið skilgreind á mismunandi vegu af mörgum fræðimönnum. Henry 

Mintzberg sagði stefnu vera mynstur ákvarðanna. Adam Chandler lýsti stefnu sem flæði 

ákvarðanna við gerð langtíma markmiða ásamt úthlutun nauðsynlegra auðlinda við 

framkvæmd stefnunnar. Michael Porter lagði áherslu á mikilvægi þess að skapa sér 

sérstöðu við myndun stefnu. Til að draga þetta saman má skilgreina stefnu sem sú átt sem 

fyrirtækið stefnir að til lengri tíma, umfangi og úthlutun auðlinda sem færir henni forskot 

og myndun stöðugleika í breytilegu umhverfi (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). Í 

ákvörðunartöku stefnumótunar er stefna staðsetning fyrirtækis hvers tíma. Hún er 

stjórnendum nauðsynleg þar sem hún stuðlar að stöðugleika, skipulagi og öryggi.  

Fyrsta skref í stefnumarkandi áætlunargerð er að skilgreina stefnu og markmið sem 

breytir óskastöðu fyrirtækis í vel skilgreinda stefnu. Fyrirtæki horfa þá til og skilgreina 

framtíðarsýn sína, gildi og tilgang. Stjórnendur nýta upplýsingar ferilsins til að takast bæði 

á við tækifæri framtíðarinnar og skilgreininga á fjárhagsleg og markaðsleg markmið 

fyrirtækisins. Fari fyrirtæki einungis í endurmat á stefnu sinni er ekki nauðsynlegt fyrir það 

að breyta meginhlutverki sínu og tilgangi (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2011). 

2.2 Greining á rekstarumhverfi 

Mikilvægt skref í stefnumótun er að greina rekstarumhverfi og meta hversu mikil áhrif 

það hefur á fyrirtæki. Mintzberg (1987) skipti rekstarumhverfinu upp í þrjá meginkrafta 

sem horfa þyrfti til þegar stefna væri mótuð. Þá nefndi hann (a) umhverfið sem kallar á 

óstöðugleika og óvissu, (b) starfsumhverfið sem sækist eftir að finna stöðugleika  og (c) 

leiðtogahæfni stjórnenda sem reynir að viðhalda stöðugleika starfsumhverfisins og aðlaga 

fyrirtækið að umhverfisbreytingum. Lorange og Vancil (1976) skiptu greiningu sinni á 
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rekstarumhverfinu á tvo vegu. Annars vegar í myndun á langtíma áætlun og hins vegar að 

einfalda aðlögun fyrirtækis að umhverfinu. Það væri svo undir stjórnendum komið að 

framfylgja þessu. Í flestum tilfellum myndu þó stærri fyrirtæki setja upp deildir sem 

sérhæfa sig í gerð áætlana og spá um rekstarumhverfi. Það væri undir þeim komið að 

veita upplýsingar um umhverfið.  

Vinzant og Vinzant (1996) settu fram kenningu þar sem megináhersla var rekstur 

fyrirtækja og ytri áhrifaþættir í umhverfinu. Þau töldu stjórnendur sérstaklega þurfa að 

varast ytra umhverfið þar sem vandamál sem myndast þar væru erfið viðureignar. Góður 

skilningur á þáttum í ytra umhverfi væri forsenda þess að fyrirtæki gæti starfað. Vandamál 

sem skapst í innri starfseminni væri auðveldari þar sem líta þyrfti einungis til gagna sem 

liggja fyrir. Upplýsingar um alla innri starfsemi og sögu fyrirtækisins væru dregnar fram 

ásamt fyrri frammistöðu og þjónustueiginleikum. 

Greining á rekstarumhverfi er mikilvægur þáttur stefnumótunar þar sem hún gefur 

raunhæft mat og upplýsingar um þau tækifæri og ógnanir sem eru á markaðnum. 

Fyrirtækin geta út frá því gert ráð fyrir ytri þáttum og mætt þeim með styrkleikum sínum 

og veikleikum. Greiningarnar þarf að uppfæra reglulega þar sem breytingar markaðarins 

eru stöðugar og miklar. Standi fyrirtæki sig ekki í að uppfæra og framkvæma greiningarnar 

er hætta á að það dragist aftur úr, þar sem ógnanirnar og tækifæri markaðarins hafi breyst 

með markaðsþróuninni (Mintzberg, 1978). 

2.2.1 Greiningartæki 

Þessi kafli skýrir algengar aðferðir sem notaðar eru til að greina rekstrarumhverfi 

fyrirtækja. Ytra umhverfið er greint með PESTLE greiningunni áður en 

samkeppniskraftalíkan Porters er sett fram sem greining á markaðinum. Greiningartól 

virðiskeðjunnar skilgreinir svo innri starfsemi fyrirtækja. Allar niðurstöður verða dregnar 

saman í SVÓT greiningu þar sem styrkleikar og veikleikarnir fyrirtækisins koma fram ásamt 

þeim tækifærum og ógnunum sem skapast á markaðnum. 
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PESTLE greining 

PESTLE greining er skilvirkt greiningartæki sem einblínir á sex þætti sem hafa afgerandi 

áhrif á fyrirtæki og atvinnugrein í heild sinni. Hluti þessarar greiningar er að átta sig á þeim 

þáttum sem hafa áhrif í dag og á næstu árum. Þannig getur fyrirtækið skilgreint þau 

tækifæri og ógnanir sem að því steðjar (Gupta, 2013). Helsti ávinningur PESTLE 

greiningarinnar felst í einfaldleika þess til að skilja ytra viðskiptaumhverfi fyrirtækis. Þó er 

hætta á að einfaldleiki greiningarinnar leiði til þess að mikilvægar upplýsingar fyrirfarist 

og gleymist.  

Pólitískir þættir (e. Politics) - Stjórnmál lands geta haft töluverð áhrif á alla 

ákvörðunartöku og almenna starfsemi fyrirtækja. Þar að auki má segja að allar pólitískar 

ákvarðanir geti á einn eða annan hátt mótað rekstarumhverfi fyrirtækja bæði á landsvísu 

og í almennum viðskiptum (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Efnahagslegir þættir (e. Economics) – Snúa að öllum efnahagsmálum í umhverfi 

fyrirtækis. Atriði líkt og fjármál þess, fjárhagslegt umhverfi og efnahagsástand markaðar 

og lands geta haft áhrif á hvernig starfsemi fyrirtækis er háttað, ásamt framtíðar 

möguleikum þess (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Félagslegir þættir (e. Social) – Öll félagsleg áhrif eða samfélagsleg málefni sem 

fyrirtæki standa að. Þetta eru atriði eins og stöðugleiki í samfélaginu og viðhorf 

samfélagsins til fyrirtækisins og þeirra sem standa á bak við það. Þessi atriði eru 

mismunandi eftir löndum og því nauðsynleg fyrir alþjóðleg fyrirtæki að vera meðvituð um 

hefðir og venjur hvers lands (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Tæknilegir þættir (e. Technology) - Öll sú tækni sem hefur áhrif á fyrirtækið bæði í 

innra og ytra umhverfi þess. Nauðsynlegt er að fyrirtækið sé meðvitað um allar þær 

tækniframfarir sem eru að eiga sér stað, sú tækniþróun sem orðið hefur og hvernig hún 

hefur áhrif á starfsemi fyrirtækis. Greina þarf tæknina og leita leiða til að aðlaga hana að 

starfsemi fyrirtækisins á sem bestan máta. Þessi tækni getur haft áhrif á afurðir sem 

fyrirtækið selur, framleiðsluferla og þjónustu sem boðið er upp á. Fyrirtæki þarf að geta 

fylgt þeim tæknibreytingum sem hafa áhrif á stefnu þess, tækni og þróun (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Lagalegir þættir (e. Legal) - Öll þau lög og reglugerðir sem eru í samfélaginu. Þessir 

þættir eru fyrirtækinu afar mikilvægir. Séu gerðar breytingar á lögum eða reglugerðum 
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getur það falið í sér ógnanir fyrir fyrirtækið eða aukið tækifæri þess eftir því hverjar 

breytingar eru. Það er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að hafa yfirsýn yfir gildandi lög og 

reglur ásamt því að vera vakandi fyrir þeim breytingum sem eru í loftinu. Einnig þarf 

fyrirtækið að vita hver áhrif lagabreytinga er á starfsemina og framtíðarhorfur þess (Helgi 

Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Umhverfisþættir (e. Environmental) - Þeir umhverfisþættir sem haft geta áhrif á 

fyrirtækið. Þessir þættir geta verið veðurfarslegar aðstæður eða jarðfræðileg atriði. 

Náttúrulegir þættir á borð við eldgosið í Eyjafjallajökli getur haft mikil áhrif á 

ferðamálaiðnaðinn. Samfélagið leggur því miklar kröfur á að hægt sé að meta þessi áhrif 

tímalega svo hægt sé að draga úr neikvæðum áhrif sökum þess (Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

 

Samkeppniskraftalíkan Porters 

Kraftalíkan Porters skilgreinir og skoðar þau fimm lykilatriði sem hafa áhrif á markaðinn 

eða atvinnugrein fyrirtækis. Þetta er greining sem hjálpar til við að skilgreina tækifæri og 

ógnanir sem eru í umhverfinu. Það skoðar fyrirtæki á markaði og greinir hversu aðlaðandi 

hann er og hagnaðarmöguleika þeirra.  

Greining þessi var sett fram af Michael Porter árið 1979. Hann taldi öll fyrirtæki starfa 

eftir ákveðinni stefnu, sem háð væri nokkrum meginkröftum í umhverfinu. Því myndi 

frammistaða fyrirtækis á markaði stjórnast af því hversu vel stjórnendur skildu kraftana 

og hefðu stjórn á þeim. Því betri stjórn og skilning sem stjórnendur fyrirtækjanna höfðu, 

því betri væri samkeppnisstaða þeirra. Þessi kraftar skiptast í samkeppni, ógn frá nýjum 

aðilum, staðkvæmdarvörur, birgja og kaupendur (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 

Fyrirtæki sem stefna í þróun eða endurmat á stöðu sinni framkvæma yfirleitt greiningu 

með samkeppniskraftalíkani Porters. Ástæða þess er að greining Porters getur gefið 

upplýsingar um þau atriði sem mæta þarf betur eða laga svo að ná megi góðri 

samkeppnisstöðu. Greiningin veitir einungis upplýsingar um atriði sem skoða þarf betur, 

en ekki hvernig unnið skal að þeim (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 
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Greiningin er því góður grunnur fyrir frekari rannsóknarvinnu við hönnun á stefnu 

fyrirtækis en hefur þó nokkrar takmarkanir. Við gerð greiningarinnar var ekki gert ráð fyrir 

þeirri hröðu þróun sem átt hefur sér stað á síðustu árum, né þeim breytingum sem verða 

í sífelldu á mörkuðum. Einnig gerir greining Porters ekki ráð fyrir flækjustigi markaða í dag 

og öllum þeim vöruflokkum sem fyrirtæki búa yfir. Því geta stór fyrirtæki þurft að 

framkvæma greiningu fyrir marga mismunandi vöruflokka og eiga í hættu á að skilgreina 

markaðinn sinn of þröngt. Því geta þau misst af og ekki gert ráð fyrir þeim lykilþáttum s.s. 

lagalegum atriðum sem það þarf að mæta (Team FME, 2013). 

Vald samkeppninnar  

Samkeppni felur í sér hvernig fyrirtæki á markaði bregðast við þeim hreyfingum sem 

verða hjá hvert öðru. Mikil samkeppni á markaði ýtir undir að fyrirtæki myndi sér öfluga 

samkeppnisstefnu með verðsamkeppni, nýjum vörum og auglýsingaherferðum (Porter, 

1979). Samkeppi á markaði ævintýra- og skemmtiferða eykst þegar eftirfarandi 

áhrifaþættir eiga við.  

Fjöld fyrirtækja. Eftir því sem fjöldi fyrirtæki á markaði eykst, því meiri og harðari 

verður samkeppnin. Jafnframt getur svipuð stærð fyrirtækja ýtt undir samkeppnina 

(Team FME, 2013). 

Hæg markaðsþróun. Þegar þróun markaðar er hæg sjá fyrirtæki  fram á minnkandi sölu 

á vöru sinni og þjónustu ásamt auknu tekjutapi. Því munu fyrirtæki markaðarins berjast 

hart fyrir sinni markaðshlutdeild  ásamt því að reyna að bæta hana. Þetta kallar fram 

aukna samkeppni (Team FME, 2013). 

Skiptikostnaður og aðgreining. Þegar einfalt er fyrir kaupendur að skipta milli vara 

verður samkeppni milli birgja meiri. Ástæða þess felst meðal annars í því að kaupandi 

stendur ekki frammi fyrir peningatapi og tímatapi þegar skipting á sér stað. Einnig getur 

samkeppni verið mikil á þeim mörkuðum þar sem aðgreining er lítil og tryggð við vörur og 

þjónustu lítil sem engin (Team FME, 2013). 

Ógn við innkomu nýrra keppinauta 

Möguleikar nýrra aðila á að komast inn á markaði eru mismiklir og breytilegir. Það er 

lykilatriði að skoða þessa möguleika við greiningu á markaði. Þegar von er á miklum 

hagvexti og hárri ávöxtun þá aukast líkur á því að nýjir aðilar komi inn á markaðinn. Aukinn 

fjöldi nýrra fyrirtækja á markaði mun á endanum metta markaðinn og leiða jafnframt til 
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minni arðsemi og ávöxtunar (Hanlon, 2013). Fyrri samkeppnisaðilar á markaði geta búið 

yfir, myndað eða eignfært sér atriði sem skapað geta og aukið samkeppnisforskot þeirra. 

Þessi atriði skiptast í sex meginflokka. 

Stærðarhagkvæmni. Þá lækkar einingakostnaður vöru samhliða því sem 

framleiðslumagn eykst. Þegar fyrirtæki á markaði hafa náð mikilli stærðarhagkvæmni 

neyðast nýjir keppinautar til að keppa strax í stórum stíl eða samþykkja kostnaðargalla 

þess að vera með færri vörur á dýrara verði. Aðrir kostnaðarávinningar sem eldri fyrirtæki 

geta búið yfir eru meðal annars góð staðsetning, bestu auðlindirnar, sérhæfð tækni, 

einkaleyfi, kunnátta og reynsla (Porter, 1979). 

Aðgreining vara. Löng viðvera eldri fyrirtækja á markaði hefur veitt þeim möguleika á 

að mynda sér sterka ímynd og mikla tryggð við viðskiptavini sína. Þetta skapar ákveðna 

inngönguhindrun þar sem nýjir keppninautar þurfa að eyða miklum fjármunum í að 

aðgreina vöru og auglýsa hana til að efla markaðsstöðu sína og auka tryggð viðskiptavini 

sinna (Porter, 1979).   

Eiginfjármagn. Önnur hindrun við innkomu á markaðinn er hár fjárfestingarkostnaður. 

Á sumum mörkuðum þurfa nýir aðilar að geta fjárfest í miklum auðlindum til að geta talist 

samkeppnishæfir. Þessar fjárfestingar teljast í mörgum tilfellum vera áhættumiklar þar 

sem ekki er öruggt að þær séu arðbær kostur. Þetta á meðal annars við þegar fjárfesta 

þarf í verksmiðjum og framleiðsluaðstöðu eða rannsóknum og þróun (Porter, 1979). 

Skiptikostnaður. Fastur kostnaður sem kaupandi stendur frammi fyrir vilji hann skipta 

um birgja. Þetta getur bæði dregið úr vilja kaupenda til að skipta um birgja og myndað 

aukna inngönguhindrun fyrir nýjan keppinauta. Því hærri sem skiptikostnaðurinn er því 

betri inngönguhindrun telst hann vera (Porter, 1979). 

Aðgangur að dreifileiðum. Í sumum tilfellum getur talist erfitt fyrir nýja keppinauta á 

markaði að tryggja sér dreifileið. Þá hafa fyrri samkeppnisaðilar náð stjórn á þeim leiðum 

sem teljast mögulegar með langvarandi samskiptum við birgja. Nýjir keppinautar þurfa 

því að leita nýrra leiða með verðlækkunum, kynningum og samstarfsverkefnum. (Porter, 

1979). 

Stefna stjórnvalda. Atriði svo sem leyfi, takmarkað aðgengi að hráefnum, 

mengunarstaðlar og þess háttar reglugerðir eru dæmi um þau skilyrði sem stjórnvöld 

setja til að hindra innkomu nýrra aðila á markað (Porter, 1979). 
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Ógn af staðkvæmdarvörum 

Þær vörur og þjónusta sem uppfylla sömu skilyrði og geta komið í stað þess sem 

markaðurinn býður upp á kallast staðkvæmdarvörur. Aukið magn staðkvæmdarvara gerir 

viðskiptavini viðkvæmari fyrir öllum verðbreytingum og eykur valmöguleika þeirra. Atriði 

sem hafa áhrif á val viðskiptavinanna er verðmismunur, gæði og fjöldi staðkvæmdarvara 

á markaðinum (Hanlon, 2013).  

Því fleiri sem staðkvæmdarvörurnar eru, því teygnari verður samkeppnin og erfiðara 

verður fyrir nýja aðila að ná fótfestu á markaðnum (Porter, 1979). Nokkrir þættir geta 

ákvarðað þá ógnun sem skapast getur með tilkomu staðkvæmdarvara. Í fyrsta lagi, ef 

skiptikostnaður er lágur er lítið sem kemur í veg fyrir að viðskiptavinur hefji að versla við 

framleiðanda staðkvæmdarvörunnar fremur en vöru aðilans sem fyrr var á markaði. í 

öðru lagi, ef staðkvæmdarvaran er ódýrari heldur en varan á markaðinum myndast 

verðþak á hversu dýrt markaðurinn getur selt vöruna. Þriðja, þegar gæði 

staðkvæmdarvörunnar eru svipuð eða meiri en vörunnar á markaði eykst hættan á að 

viðskiptavinir velji fremur þá vöru. Að lokum getur virkni, eiginleikar og frammistaða 

staðkvæmdarvörunnar verið svipuð eða meiri heldur en vörunnar sem fyrir var á markaði. 

Þá er hætta á að viðskiptavinir velji fremur staðkvæmdarvöruna ef þessi atriði skipta þá 

máli (Team FME, 2013).  

 

Vald birgja 

Allir aðilar á markaði þurfa á einn eða annan hátt að stunda viðskipti við birgja. Það 

vald sem hver birgir býr yfir er mismikið. Birgir sem býr yfir miklu valdi getur haft mikil 

áhrif á aðila með fáar staðkvæmdarvörur á hráefnum, íhlutum og þjónustu (Team FME, 

2013). Þeir geta neitað að starfa með aðilunum eða verðlagt einstakar auðlindir hátt. 

Þegar birgjar eru valdir er mikilvægt að skoða skiptikostnað aðfanganna, viðveru 

staðkvæmdarvara og hvernig áhrif birgja getur haft á dreifileiðir þeirra (Hanlon, 2013). 

Birgjar með mikið vald hafa góða samningsstöðu. Þeir geta hækkað verð eða minnkað 

framboð á vörum sínum án þess að það hafi áhrif á eftirspurn. Þetta á helst við í þeim 

tilfellum þegar fáir birgjar eru á markaði og erfitt er að finna nýja. Einnig getur vara 
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þessara birgja verið mikilvæg fyrir kaupanda og endanlega vöru hans (Porter, 1979). Þar 

að auki geta birgjar sett upp fastan skiptikostnað til að halda í viðskipti. Þá borgar 

kaupandi hátt verð fyrir skipti á birgjum. Að lokum getur birgir einnig gert samninga við 

kaupendur. Þá samþykkir kaupandi að notast við og kaupa vöru birgja í ákveðið langan 

tíma við gerð á endanlegri vöru sinni. Birgjar tryggja með þessu að dreifileiðir þeirra 

haldist opnar (Team FME, 2013).  

Í sumum tilfellum vinna birgjar saman með formlegum eða óformlegum hætti. Þannig 

skapa þeir sér betri samningsstöðu og ná aukinni stjórn á verði og framboði vara á 

markaði. Samvinna sem þessi er ólögleg í flestum þróaðri löndum (Team FME, 2013). 

Vald kaupenda 

Mikilvægt er að greina hversu mikla samningsstöðu kaupendur búa yfir. Sterk staða 

kaupenda setur gífurlega pressu á markaðinn. Kaupendur geta þá krafist betri gæða, 

þjónustu og lægra verðs ásamt því að láta fyrirtæki markaðarins spila gegn hvort öðru. 

Allt á kostnað hagnaðarmöguleika markaðarins (Porter, 1979). Þau atriði sem haft geta 

áhrif á vald kaupenda skiptast í eftirfarandi atriði.  

Skiptikostnaður. Þegar fastur kostnaður þess að skipta um vöru er lágur þurfa 

kaupendur ekki að eyða miklum tíma eða peningum til að skipta milli vöru eða þjónustu. 

Því hærri sem þessi fasti kostnaður er, því líklegri er kaupandi til að halda sig við sama 

birgja (Porter, 1979). 

Kunnátta. Þegar kaupandi býr yfir mikilli kunnáttu um vöruna eða þjónustuna verður 

hann meðvitaðari um ávinning hennar, galla og helstu eiginleika. Þetta getur aukið 

samningsstöðu hans og vald (Team FME, 2013). 

Viðkvæmni fyrir verðbreytingum. Þegar vörur sem kaupandi kaupir er hlutfallslega stór 

hluti af þeirri sölu sem fram fer á markaðinum verða kaupendur mun viðkvæmari fyrir 

verðbreytingum þar sem samkeppnisstaða þeirra verður betri en birgjanna (Team FME, 

2013). 

Á mörkuðum þar sem lítil aðgreining er milli vara er tryggð lítil og framleiðendur 

margir. Þá er meiri hvati fyrir kaupendur að versla vörur eftir verði fremur en tryggð þeirra 

við framleiðendur. Þetta gerir samkeppnisstöðu kaupenda betri en birgja, sem aðeins 

geta dregið að sér nýja viðskiptavini tímabundið með tilboðum eða afsláttum (Porter, 

1979). 
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Virðiskeðjan 

Greiningartæki sem snýr að innviðum fyrirtækis er virðiskeðjan. Hana má nýta til 

greiningar á þeim styrkleikum og veikleikum sem fyrirtæki býr yfir. Greiningin metur 

meginþætti reksturs og þá stuðningsþætti sem stuðla að vöru eða þjónustu (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Hugmyndafræði virðiskeðjunnar byggist á því að fyrirtæki sé með eitt kerfi sem skiptist 

niður í smærri einingar. Innan þessara eininga fer fram starfsemi sem vinnur að því að 

skapa viðskiptavininum virði og fyrirtækinu samkeppnisforskot. Þau fyrirtæki sem 

framkvæmt geta aðgerðirnar með ódýrari hætti ná betra samkeppnisforskoti (Porter, 

1985). 

Virðiskeðja er mismunandi eftir sögu fyrirtækja, stefnu þeirra og árangri ásamt því að 

þau leggja mismunandi áherslur á hvernig best sé að mynda samkeppnisforskot. Þannig 

geta þau ákveðið að leggja einungis áherslu á lágan kostnað eða aðgreiningu. Ákveði 

fyrirtæki að víkka eða þrengja markaðssvið sitt getur það haft áhrif fá samkeppnisforskot 

þess (Porter, 1985). 

 

Mynd 1: Virðiskeðjan 

 Innra skipulag. Allir ferlar fyrirtækis sem tengjast fjármálum, gæðaeftirliti, 

upplýsingastjórnun og áætlunargerð.  

 Starfsmannastjórnun. Öll starfsemi sem varðar starfsmannamál á borð við 

ráðningar, þjálfun, starfsmannaþróun og umbun. 
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 Tæknistigið. Öll tæknileg þróun sem starfsemi byggist á. Þar er allri þekkingu 

safnað saman og viðhaldið. Í framhaldi af því þróar fyrirtækið þessa þekkingu.  

 Innkaup. Öll kaup á hráefnum, birgðum og öðrum neysluvörum sem og eignum 

sem teljast nauðsynleg meginstarfseminni.  

 Aðfangahæfni. Starfsemi sem felur í sér móttöku, geymslu og flutning á 

nauðsynlegum hráefnum og upplýsingum er hönnun vörunnar. 

 Framleiðsla. Breyting aðfanga í endanlega vöru.  

 Afgreiðsla. Starfsemi sem felur í sér söfnun, geymslu og áþreifanlega dreifingu á 

vörunni til kaupenda, þá svipað og geymsla endanlegra vara, dreifingaraðila, 

skipulag og pöntunarferla. 

 Sala og markaðsstarf. Öll sölustarfsemi, stjórnun og auglýsingar sem koma 

upplýsingum um vöruna til viðskiptavina og þeim gert kleift að kaupa hana.  

 Þjónusta. Starfsemi sem felur í sér að auka eða viðhalda gæðum vöru eða 

þjónustu sem fyrirtæki selur. Þetta felur í sér meðal annars í sér þjálfun, 

uppsetningu, viðhald og viðgerðir. 

(Porter, 1985). 

 

SVÓT greining 

SVÓT greining er greiningartæki sem beinir athyglinni að lykilatriðum sem hafa áhrif á 

fyrirtækið. Markmið SVÓT greiningar er að skilgreina innri starfsemi ytra umhverfið og 

skipta því í tvo meginhluta þar sem styrkleikar og veikleikar fyrirtækisins tilheyra innri 

starfsemi þess en tækifæri og ógnanir ytra umhverfinu (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011).  

Þegar horft er til innri starfseminnar þá eru styrkleikar og veikleikar metnir eftir þeim 

auðlindum sem fyrirtækið býr yfir, þekkingu þess og færni. Þá eru dregin fram atriði sem 

skapað geta bæði fyrirtækinu og viðskiptavinum ávinning. (Helgi Þór Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson, 2011). 
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Í ytra umhverfi SVÓT greiningarinnar er þeim ógnunum og tækifærum sem fyrirtækið 

býr við lýst með skoðun á greiningartæki líkt og PESTLE, samkeppnismöguleikum og 

markaðsbreytingum. PESTLE greiningin metur ytri þætti líkt og pólitík, lög, umhverfið og 

tækni sem áhrif geta haft á fyrirtækið. Samkeppnisaðilar markaðarins gera í sífelldu 

breytingar á stefnum og starfsemi sinni sem haft getur áhrif á fyrirtækið. Því þarf 

fyrirtækið að vera vakandi og tilbúið að bregðast við þeim tækifærum og ógnunum sem 

skapast geta. Það sama á við um markaðsbreytingar. Það leiðir til þess að fyrirtækið geti 

þurft að endurskoða stöðu sína hratt og mögulega hefja að sinna þörfum annar 

markaðshópa til að viðhalda eða skapa sér aukið samkeppnisforskots (Helgi Þór Ingason 

og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Til að skoða SVÓT greininguna er oft notast við fylki TOWS, en þar birtast stikkorð sem 

lýsa forgangsröðum atriða sem hafa áhrif á tækifæri og ógnanir fyrirtækis, ásamt 

styrkleikum og veikleikum þess. Helsti ávinningur þessara greiningar snýr fyrst og fremst 

að einfaldleika og hversu auðlesin hún er (Jurevicius, 2013). 

Þrátt fyrir augljósan ávinning greiningarinnar hefur hún verið gagnrýnd fyrir að 

forgangsraða ekki þeim atriðum sem skilgreind eru sem styrkleikar, veikleikar, tækifæri 

og ógnanir. Þessir þættir eru því of breitt skilgreindir sem dregur úr áreiðanleika 

greiningarinnar (Jurevicius, 2013). 

2.3 Mótun stefnu 

Mótun stefnu metur hvort fyrirtæki sé með heildarstefnu eða viðskiptastefnu. 

Fyrirtæki sem starfar aðeins á einum markaði er með viðskiptastefnu og leitast eftir því 

að skapa sér sérstöðu með lágum kostnaði eða aðgreiningu (Johnson, Whittington og 

Scholes, 2011). 

Mótun stefnu er mat á þeim áhrifarþáttum sem fram koma í rekstarumhverfinu. 

Greining á áhrifaþáttunum er framkvæmd með SVÓT greiningu þar sem styrkleikar, 

veikleikar, tækifæri og ógnanir fyrirtækisins eru tilgreindir. Niðurstöðurnar eru dregnar 

saman og settar fram með aðgerðaráætlun sem lýsir því hvernig ná megi settu markmiði. 

Stefna er svo notuð til að framfylgja því. Við ákvörðun um hvort hægt sé að framkvæma 

stefnuna er notast við fýsileikapróf sem metur fjárhagsstöðu, mannauðsmál og 

mikilvægar auðlindir fyrirtækis. Niðurstöður gefa til kynna möguleika fyrirtækis til að 

innleiða nýja stefnu (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2011). 
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2.3.1 Fýsileikapróf 

Fyrst er litið til þeirra auðlinda, getu og færni sem fyrirtækið býr yfir og skoðað hvort 

þær dugi svo hægt sé að framkvæma stefnuna á árangursríkan hátt. Vanti eitthvað upp á 

er farið yfir þætti sem hægt væri að afla. Þessir þættir flokkast í fjárhag, mannauð og 

auðlindir (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). 

 Þegar fýsileiki fjárhags er skoðaður er mikilvægt að hafa þrjú atriði í huga. Hversu 

mikið eigið fé þarf til, hversu mikið streymir inn með notkun stefnunnar og hvenær er 

þörf á frekara fjármagni. Nauðsynlegt er því að setja upp kerfi sem stjórnar hlutfalli þeirra 

fjárhæðar sem fer í verkefnið. Annar þáttur sem snýr að því hvort mótuð stefna muni 

ganga eftir er mannauður. Til þess að fyrirtæki geti náð stöðugu samkeppnisforskoti þarf 

starfsfólk að vera hæft og búa yfir góðri kunnáttu og færni sem snýr að starfsemi 

fyrirtækisins. Lykilatriði fýsileikaprófsins er að skilgreina þau atriði sem starfsfólk verður 

að geta framkvæmt svo að stefnan gangi eftir. Til þess eru lagðar fram þrjár spurningar: 

Hefur mannauður fyrirtækisins það sem til þarf svo hægt sé að framkvæma stefnuna? 

Styður skipulag og stjórnkerfi fyrirtækisins við stefnumótunina? Hvernig er hægt að þróa 

stefnuna sé getan ekki til staðar? Þriðji þáttur fýsileikaprófsins er mat á auðlindum líkt og 

tækni, upplýsingum og byggingum fyrirtækis (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). 
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3 Aðferðafræði 

Rannsókn þessi leitast eftir að svara þeirri rannsóknarspurningu sem lögð var fyrir í 

upphafi ritgerðar. Unnið var með fyrstu þrjú skref stefnumarkandi áætlunargerðar með 

sérstakri áherslu á rekstarumhverfi og greiningartól þess. Tekið var viðtal við Jón Þór 

Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Arctic Adventures sem veitti góðar upplýsingar um 

starfsemi fyrirtækisins. Út frá því var rekstarumhverfi Arctic Adventures skoðað og 

áhrifaþættir þess skilgreindir með SVÓT greiningunni. Niðurstöður greiningarinnar voru 

dregnar saman í mótun stefnu. Að lokinni rannsókn ætti rannsakanda að vera ljóst hvaða 

atriði það eru sem hafa mest áhrif á stefnuna og hvernig hægt er að bæta hana. Við gerð 

þessarar rannsóknar var mikið lagt upp úr kerfisbundinni vinnu og hlutleysi við greiningu 

og vinnslu allra gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði við gerð rannsóknar þar sem tekið var opið, 

óstaðlað viðtal við Jón Þór Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Arctic Adventures. 

Spurningar þessara viðtals voru opnar og svarkostir því ekki fyrirfram ákveðnir. 

Þátttakanda var frjálst að svara spurningum á þann hátt sem hann taldi best. Rannsakandi 

taldi þessa aðferð besta þar sem leitast var eftir löngum og ítarlegum svörum. Þannig væri 

hægt að kortleggja málefni betur ásamt því að ná betur utan um hvaða atriði teldust 

þátttakanda mikilvægust. Engin regla var á formi spurninga né framsetningu þeirra. Því 

var ekki mikilvægt fyrir rannsakanda að þær væru bornar upp í réttri röð, heldur myndu 

vera spurðar miðað við þróun samtalsins. 

Helsti tilgangur eigindlegrar aðferðarfræði er að rannsakandi geti aflað gagna tengt 

tilveru og félagslegum ferlum þátttakanda og túlkað þau út frá eigin reynslu og 

sjónarhorni. Öflun gagnanna fer fram með viðtali þar sem fyrirfram ákveðið umræðuefni 

er ákvarðað af rannsakanda. Áherslur samtalsins eru þó aldrei þær sömu og endurspegla 

atburði, hugmyndir, viðhorf, tilfinningar og hefðir hvers þátttakanda. Þetta gefur 

rannsakanda dýpri og jafnframt skýrari mynd af viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). 
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3.2 Val á þátttakanda 

Allt frá upphafi skrifa hafði rannsakandi ákveðna tegund fyrirtækis í huga. Lögð var 

áhersla á að viðtal yrði tekið við framkvæmdarstjóra ferðamálafyrirtækis sem bauð upp á 

ævintýra- og skemmtiferðir tengt útivist. Mörg starfandi fyrirtæki bjóða upp á slíka 

þjónustu og var fyrsta verk rannsakanda að lýsa þeim eiginleikum sem einkenna skyldu 

það fyrirtæki sem yrði fyrir valinu. 

 Eftir að hafa sett saman lista af þeim fyrirtækjum sem mættu þessum skilyrðum 

fannst rannsakanda sú þjónusta sem Arctic Adventures býður upp á standa mest upp úr. 

Haft var því samband við Jón Þór sem strax var fús til þátttöku og samþykkti viðtal. 

3.3 Framkvæmd viðtals 

Rætt var við Jón Þór á skrifstofu hans að Vatnagörðum 8. Áður en viðtalið hófst gerði 

rannsakandi grein fyrir tilgangi þess og hvernig það yrði notað við gerð ritgerðar. Einnig 

óskaði rannsakandi eftir leyfi til þess að taka upp viðtalið. Tekið var fram að afrit þess og 

upptaka skildu aðeins vera aðgengilegar rannsakanda og leiðbeinanda. Því næst var 

þátttakandi spurður spurninga sem sneru að starfsemi fyrirtækisins, ytra rekstarumhverfi 

þess, þáttum sem haft geta áhrif á samkeppnisstöðu þess og áhrifaþætti menningar.  

Reynt var eftir bestu getu að hlusta meira heldur en að tala og því var þátttakandi 

látinn ráða ferðinni. Spurningarnar voru ekki endilega spurðar í þeirri röð sem 

rannsakandi hafði sett upp, þar sem oft ræddi viðmælandi atriði í annarri röð en gert var 

upphaflega ráð fyrir.  

3.4 Greining gagna 

Greining gagna fór fram í nokkrum skrefum. Fyrsta skrefið átti sér stað þegar viðtal var 

tekið. Allar upplýsingar sem fram komu í viðtalinu voru teknar upp á snjallsíma. Næsta 

skref fólst í vinnslu á upptöku viðtalsins. Þá hlustaði rannsakandi á viðtalið í heild sinni og 

skráði niður mikilvæga punkta og atriði. Að því loknu var Microsoft Word skjal opnað. 

Viðtalið var skráð orðrétt upp í skjalið samhliða því sem hlustað var á það. Skjalið var svo 

notað í þriðja skrefi greiningar gagnanna þar sem upplýsingarnar voru túlkaðar, mikilvægi 

þeirra metið og áhersluatriði skilgreind. Þær upplýsingar sem voru mest lýsandi voru svo 

endurorðaðar og nýttar í ritgerð.  
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4 Rannsóknarverkefni 

4.1 Arctic Adventures 

Arctic Adventures er íslenskt ævintýra- og skemmtifyrirtæki sem stofnað var árið 1983. 

Rekja má sögu þeirra til ferðar stofnenda til Nepal. Þar fóru þeir í vatnasiglingu og sneru 

heim staðráðnir í að stofna Arctic Adventures. Starfsemi þess hófst á Drumboddstöðum 

(Drumbó) með fljótasiglingu í Hvítá. Síðan þá hefur starfsemin aukist jafnt og þétt, og telst 

í dag til stærstu ferðaþjónustufyrirtækja landsins (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 

15.apríl 2016). 

Í gengum tíðina hefur Arctic Adventures fest kaup í öðrum félögum og á nú sex 

undirfyrirtæki. Þau eru Trek, Glacier Guides, Dive Silfra, Arctic Rafting, Viking Rafting og 

Snowmobile.is. Hvert þessara fyrirtækja er sjálfstætt starfandi og einblínir sérstaklega á 

ákveðna tegund afþreyingar (Arctic Adventures, e.d.a). 

Arctic Adventures tekur árlega á móti um 90 þúsund ferðamönnum og bjóða þeim upp 

á mikið úrval ferða. Fyrirtækið sérhæfir sig í dagsferðum en býður einnig upp á hvata- og 

hópferðir. Flestar ferðanna eru farnar daglega árið um kring þó sumar teljist 

árstíðarbundnar. Til dæmis er boðið upp á gönguferðir, kajak og fljótasiglingar á sumrin 

en norðurljósa- og íshellaferðir á veturnar (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 

2016). 

Vinsælustu ferðir Arctic Adventures eru snorkl og köfun í Silfru, fljótasigling í Hvítá, 

vetrarferðir í íshella og snjósleðaferðir á Langjökul. Þessar ferðir skila inn um 90% af 

tekjum fyrirtækisins og eru því megináherslupunktar þess (Jón Þór Gunnarsson, munnleg 

heimild, 15.apríl 2016). 

Hjá fyrirtækinu starfa 130 starfsmenn sem fjölgar upp í 250 yfir sumarið. Höfuðstöðvar 

Arctic Adventures eru í Reykjavík þar sem grunnstarfsemi fyrirtækisins fer fram. Víðsvegar 

um land eru svo minni starfstöðvar í kringum þá starfsemi sem þar er boðið upp á (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Núverandi eigendur Arctic Adventures eru Davíð Másson, Halldór Hafsteinsson, Jón 

Þór Gunnarsson og Styrmir Bragason. Hver um sig eiga þeir fjórðungs hlut í fyrirtækinu og 

saman mynda þeir stjórn. Tveir eigenda Arctic Adventures starfa hjá fyrirtækinu. Jón Þór 

Gunnarsson er framkvæmdarstjóri og Styrmir Bragason er rekstarstjóri (Jón Þór 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  
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5 Greining rekstrarumhverfis 

5.1 Stefna 

Markmið stjórnenda Arctic Adventures er að koma fyrirtækinu sínu á þann stað að það 

starfi að mestu sjálfstætt og á kerfisbundin hátt. Þannig geti þeir boðið upp á 

margskonar afþreyingu í góðum ferðum og á öruggan hátt. Stefna þeirra og 

framtíðarsýn er að byggja upp starfsemi sína í sátt við náttúruna og stuðla að enn betri 

samkeppnisstöðu. Stjórnendur vilja að í framtíðinni muni ferðamenn hugsa „Arctic gerir 

það vel, eru bestir í þessu.“ Jón Þór Gunnarsson (munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

 

5.2 Greiningartæki 

PESTLE greining 

 

 

Mynd 2: PESTLE greining Arctic Adventures 

Pólitískir þættir (e. Politics) - Arctic Adventures þarf að huga sérstaklega að pólitísku 

umhverfi þar sem stjórnvöld setja regluverk í kringum alla starfsemi tengdri 
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ferðamannaþjónustu. Jafnframt er nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að vera sífellt á tánum og 

viðbúið til að taka á þeim breytingum sem stjórnvöld setja fram. Tillaga til þingsályktunar 

fyrir árið 2018 um að gera miðhálendi Íslands að þjóðgarði getur haft áhrif á fyrirtæki í 

ferðaþjónustunni þar sem lögð er rík áhersla á verndun íslenskrar náttúru og öryggi 

ferðamanna (Þingskjal 37/2015-2016). Þetta er einmitt í línu við stefnu umhverfismála 

Arctic Adventures. Þeirra markmið er „Náttúran er ævintýri“ og felur í sér að hanna allar 

ferðir þannig að röskun á náttúru verði sem minnst ásamt því að ekki séu skilin eftir 

ummerki eftir manngang. Pólitískur stöðugleiki á Íslandi er einnig mikilvægur þáttur fyrir 

Arctic Adventures, þar sem óstöðugleiki getur dregið úr þeim straumi ferðamanna sem 

ferðast til landsins (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Allar pólitískar ákvarðanir stjórnvalda geta ógnað starfsemi fyrirtækja sem og skapað 

þeim aukin tækifæri. Þessi tillaga um að gera miðhálendi Íslands að þjóðgarði getur veitt 

Arctic Adventures tækifæri til að bæta stefnu sína í umhverfismálum og veitt þeim 

möguleika á að starfa til lengri tíma. Þó skapast einnig ákveðin ógn, þar sem breyta gæti 

þurft núverandi starfsemi. Þær breytingar sem fara þarf í gætu reynst fyrirtækinu stórar 

og miklar. Því þarf Arctic Adventures að vera tilbúið og viljugt til að mæta þeim á sem 

bestan hátt (Þingskjal 37/2015-2016). 

Efnahagslegir þættir (e. Economics) - Hér má fyrst á fremst nefna gengi krónunnar og 

vægi hennar gagnvart öðrum gjaldmiðlum ásamt þeirri verðbólgu sem myndast getur. 

Eins og stendur er gengi íslensku krónunnar hátt. Hætta er á að ef krónan styrkist enn 

frekar getur það haft mikil áhrif á ferðaþjónustu Íslands. Þá er hætta á að ferðamönnun 

til landsins fækki sökum þess að þegar gengi íslensku krónunnar hækki minnkar virði 

erlendra gjaldmiðla. Kostnaðarsamara verður fyrir viðskiptavini Arctic Adventures að 

koma og njóta þeirra þjónustu sem fyrirtækið býður upp á. Þetta skapar mikla ógn fyrir 

Arctic Adventures þar sem óvissan er mikil. Fyrirtækið starfar fyrst og fremst með erlenda 

ferðamenn sem markhóp og því hefur hækkun á gengi íslensku krónunnar slæm áhrif (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Félagslegir þættir(e. Social) - Almennt er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að fylgjast vel með 

breyttum menntunarkröfum og viðhorfum varðandi atvinnuferla. Arctic Adventures 

leggur mikla áherslu á samfélagslegu þættina og viðhorf sitt til menningar, 

aldursdreifingar og heilsuverndun. Allar sveiflur þessara þátta geta haft áhrif á eftirspurn 
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eftir þjónustu Arctic Adventures og starfsemi þess. Miklu máli skiptir einnig að 

almenningsálit sé jákvætt. Arctic Adventures stendur sig vel í þessum málum og vinnur 

nú hart af því að ráða fólk með góða menntun í viðeigandi störf. Þar að auki sækir 

fyrirtækið hátt í 70 starfsmenn erlendis frá þetta sumar þar sem framboð starfsfólk 

hérlendis er ekki nægilega mikið (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Tæknilegir þættir (e. Technology) - Mikilvægt er fyrir Arctic Adventures að fylgjast með 

gengi nýsköpunar og almennum breytingum tæknilegra þátta á markaðinum. Þessir 

þættir snúa fyrst og fremst að hágæðabúnaði og internetinu. Fyrirtækið leggur ríka 

áherslu á internetið þar sem það vekur helst athygli á allri starfsemi sinni ásamt því að 

eiga í samskiptum við viðskiptavini sína og við pöntum ferða. Einnig eru öll bókunarkerfi 

tengd netinu. Það er því tvímælalaust mikilvægt að allar tengingar séu í lagi og fyrirtækið 

komist alltaf á internetið.  

Helsta áhersla Arctic Adventures er að eiga hágæða göngu-, jökla- og köfunarbúnað 

sem mætt getur gefnum öryggisatriðum og staðist þær aðstæður sem ferðast er í. 

Mikilvægt er því fyrir stjórnendur Arctic Adventures að vera vakandi fyrir öllum þeim 

þróunum sem verða á búnaðinum, yfirfara hann reglulega og skipt út sé hann gamall eða 

bilaður. Þessi tæknilegu atriði geta veitt Arctic Adventures aukin tækifæri til að takast á 

við umhverfisaðstæður í ferðum sínum jafnt sem og aukið öruggi. 

Lagalegir þættir (e. Legal) - Arctic Adventures þarf hér að huga að þeim lögum 

stjórnvalda sem snúa að starfsemi,öryggi ferðamanna og verndun náttúru landsins. Þessi 

atriði eru einna mikilvægust í ferðum sem talist geta hættumeiri. Þá er þekking 

ferðamanna á svæðinu ekki til staðar og því kunnátta leiðsögumanna afar mikilvæg. 

Önnur lög sem einnig skipta starfsemi Arctic Adventures máli eru skatta- og 

samkeppnislög ásamt lögum um neytendakaup. Lagalegir þættir geta bæði verið 

tækifærisskapandi og ógnandi. Lög og reglur veita Arctic Adventures tækifæri til að hanna 

starfsemi sína þannig hægt sé að stuðla að auknu öryggi ferðamanna og náttúruverndun. 

Arctic Adventures er mikið í dagsferðum sem farnar eru sumar tvisvar til þrisvar á dag. Til 

þess þurfa þeir sterkar vinnulagsreglur sem gefa til kynna hvernig standa skal að 

ferðunum og flutningi fólks. Þannig geta lög varið bæði fyrirtækið og einstaklinginn. Fari 

eitthvað úrskeiðis gefa lögin til kynna hvar vandamálið liggur og hvernig skal taka á því. 

Hafi Arctic Adventures farið út af leið og ekki unnið sínar ferðir í samræmi við lagalega 
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rétta vinnuferla getur það ógnað starfsemi þess og ímynd sem áreiðanlegur starfsaðili 

(Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Umhverfisþættir (e. Environmental) - Arctic Adventures er útivistafyrirtæki sem gerir 

ferðamönnum kleift að upplifa íslenska náttúru. Þó ber að hafa í huga þær hröðu 

veðurbreytingar sem orðið geta, og þá sérstaklega yfir hávetur. Þurfi að hætta við ferðir 

getur það skapað ferðamanninum mikil óþægindi og leiðindi. Ákveðin ógn getur skapast 

vegna þess þar sem ófyrirsjáanlegt veður Íslands getur leitt til þess að traust ferðamanna 

til Arctic Adventures minnki. Þess vegna er mikilvægt að fyrirtækið upplýsi um breytingar 

eins fljótt og auðið er svo að hægt sé að bjóða ferðamönnum í aðra ferð (Jón Þór 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

 Til að draga þetta saman má sjá að þær ógnanir sem Arctic Adventures stendur 

helst frammi fyrir koma til vegna hagrænna-, stjórnarfarslega- og umhverfisþátta. Þessi 

þættir hafa áhrif á ferðaþjónustu Íslands í heild sinni og oft erfitt fyrir fyrirtæki að hafa 

stjórn á þeim. Það skref sem Arctic Adventures gæti tekið væri að hafa tilbúnar áætlanir 

og skipulag um hvernig hægt væri að mæta ógnunum sem skapast vegna þessara þátta. 

Helstu tækifæri Arctic Adventures koma með félagslegum og tæknilegum þáttum. En 

þessir þættir eru sífellt að bæta samkeppnisstöðu fyrirtækisins og hjálpa því að standa 

betur að þeirri þjónustu sem fyrirtækið býður upp á (Jón Þór Gunnarsson, munnleg 

heimild, 15.apríl 2016). 
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Samkeppniskraftalíkan Porters 

 

Mynd 3: Samkeppniskraftalíkan Porters fyrir Arctic Adventures 

Vald samkeppninnar 

Fjöld fyrirtækja. Fjöldi þeirra fyrirtækja sem starfa á markaði ævintýra- og 

skemmtiþjónustu Íslands er mikill. Stærð þeirra er misjöfn eftir staðsetningu og starfsemi, 

þar sem fyrirtæki sem bjóða upp á færri ferðir eru valdaminni. Einnig má áætla að stærri 

fyrirtæki starfi á landshlutum þar sem ferðamannastraumur er meiri. Stærsti keppinautur 

Arctic Adventures er fyrst og fremst Extreme Iceland. Starfsemi þeirra er lík þeirri sem 

Arctic Adventures býður upp á. Hún nær yfir nokkur svið ævintýra- og 

skemmtunarþjónustunnar ásamt því að starfa á svipuðum slóðum. Aðrir keppinautar 

Arctic Adventures eru Fjallaleiðsögumenn, Mountaineers, Dive.is og Super Jeep. Þessi 

fyrirtæki starfa einungis innan ákveðins sviðs og keppa því í raun við undirfyrirtæki Arctic 

Adventures (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Hæg markaðsþróun. Almennt í íslenskri ferðaþjónustu er markaðsþróun nú hröð og 

mikil eftirspurn eftir ævintýra- og skemmtiferðum. Því má segja að hæg markaðsþróun 

eigi ekki við í ferðaþjónustu Íslands. Áætlað er að um tvær milljónir ferðamanna muni 

ferðast um landið árið 2017 sem ýtir undir aukna eftirspurn eftir afþreyingarferðum líkt 
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og Arctic Adventures býður upp á. Því er öruggt að samkeppni markaðarins skapist fremur 

af aukinni aðkomu nýrra keppnauta. Markaðurinn er arðbær og markaðsþróun hröð (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Skiptikostnaður og aðgreining. Á markaði ævintýra- og skemmtunarþjónustu skapast 

samkeppni fyrst og fremst af lítilli aðgreiningu og lágum skiptikostnaði. Fyrirtæki á sama 

markaði bjóða upp á ferðir með líkar áherslur og eiginleika. Öll sú þjónusta sem fyrirtækin 

bjóða upp á er birt á netinu ásamt verðlista. Ferðamenn eiga því auðvelt með að bera 

þjónustuna saman og velja út frá verði fremur en tryggð. Helsti eiginleiki sem ferðamenn 

leitast eftir er að geta farið í hættumeiri ferðir á sem öruggasta máta. Eldri fyrirtæki líkt 

og Arctic Adventures geta státað sig af mikilli reynslu og færni. Þeir eiga því auðveldara 

með að sannfæra ferðamenn um að öryggi þeirra sé tryggt í ferðum sínum. Þetta veitir 

Arctic Adventures töluvert samkeppnisforskot (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 

15.apríl 2016). 

Þegar áhrifaþættir samkeppninnar eru dregnir saman má sjá hversu stórt og valdamikið 

Arctic Adventures er. Þrátt fyrir mikinn fjölda fyrirtækja á markaði, lítinn skiptikostnað og 

aðgreiningu ógnar það ekki stöðu Arctic Adventures. Ástæða þess liggur fyrst og fremst í 

samkeppnisforskoti sem skapast af stærð þess og reynslu, en Arctic Adventures er eitt 

stærsta fyrirtækið á markaðinum. Starfsemi þess nær yfir mörg svið ævintýra- og 

skemmtunarþjónustunnar þar sem fagleg vinnubrögð og öryggi er haft í hávegum (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Ógn við innkomu nýrra keppinauta 

Stærðarhagkvæmni. Kostnaður við að hefja starfsemi á markaði ævintýra- og 

skemmtunarþjónustu er ekki hár. Hinsvegar stendur nýr keppninautur frammi fyrir mikilli 

stærðarhagkvæmni sem skapast með auknum markaðsumsvifum. Því er kostnaður þess 

að koma inn á markað hærri en fastur kostnaður eldri fyrirtækja. Þetta gerir það verkum 

að erfiðara verður fyrir ný fyrirtæki að eiga í samkeppni við eldri. Arctic Adventures býr 

yfir mikilli stærðarhagkvæmni. Aukin fjöldi ferðamanna til Íslands eykur viðskipti þeirra 

og eftirspurn eftir ævintýra- og skemmtunarferðum líkt og fyrirtækið býður upp á. Þegar 

eftirspurn eftir ferðunum eykst dreifist kostnaður þess sem fer í gerð ferðarinnar niður á 

fleiri einstaklinga. Nýrri og smærri fyrirtæki eru því ekki mikil ógn við starfsemi eldri og 
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valdameiri fyrirtækja, líkt og Arctic Adventures (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 

15.apríl 2016). 

Aðgreining vara. Arctic Adventures hefur myndað sér ákveðna sérstöðu á markaði 

ævintýra- og skemmtunarþjónustu sem gerir þeim kleift að aðgreina sig frá öðrum 

samkeppnisaðilum. Sérstaða þeirra felst fyrst og fremst í færni til að bjóða upp á góða 

þjónustu innan margra sviða markaðarins ásamt því að búa yfir tiltölulega nýjum búnaði. 

Þetta á fyrst og fremst við þau ökutæki sem fyrirtækið hefur nýlega keypt. Þessi aukna 

aðgreining hefur bætt samkeppnisstöðu þeirra og veit þeim aukið samkeppnisforskot (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Arctic Adventures kemur skilboðum um þessa sérstöðu sína áleiðis til mögulegra 

viðskiptavini sinna með auglýsingum. Þannig getur fyrirtækið skilgreint sig og 

markaðssett. Auglýsingarnar birtast helst á netinu, á stórum ferðasýningum, heimsóknum 

til endursöluaðila og í ferðamannablöðum hérlendis. Arctic Adventures lítur á starfsemi 

sína sem leið fyrir erlenda ferðamenn til að upplifa náttúruna á skemmtilegan hátt. 

Fyrirtækið reynir eftir bestu getu að auglýsa sig á þann hátt og koma þeim upplýsingum 

til ferðamanna (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Eiginfjármagn. Aðili sem íhugar innkomu á markað ævintýra- og skemmtunarþjónustu 

þarf í felstum tilfellum ekki að búa yfir miklu eiginfjármagni. Þetta er þó mismunandi eftir 

því hvar sé farið inn á markað. Aðili sem tekur ákvörðun um að bjóða upp á jeppaferðir 

þarf einungis að fjárfesta í einum bíl. Ákveði vinur hans að hefja sölu á snjósleðaferðum 

stendur hann frammi fyrir töluvert meiri kostnaði vegna kaupa á fjölda sleða. Hindrun 

þess að komast inn á markaðinn snýr því minna að eiginfjármagni og meira að 

markaðssetningu fyrirtækisins þar sem erfiðara er að skapa sér góða markaðsstöðu (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Skiptikostnaður. Á markaði ævintýra- og skemmtunarþjónustu er skiptikostnaður þess 

að velja milli fyrirtækja ekki mikill fyrir kaupendur ásamt því að auðveldara er fyrir nýja 

keppinauta að koma inn á markað. Þó eru kaupendur markaðarins yfirleitt mun viljugri til 

að versla við eldri og reyndari fyrirtæki, sem líklegri eru til að geta tryggt öryggi þeirra. 

Þetta gerir stöðu Arctic Adventures betri og veitir þeim aukið vald (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016). 
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Aðgangur að dreifileiðum. Auðvelt er á markaði ævintýra- og skemmtunarþjónustu að 

tryggja sér aðgengi að dreifileiðum. Hins vegar getur reynst erfiðara fyrir nýja keppinauta 

að næla sér í góða samninga við birgja og endursöluaðila markaðarins. Því er líklegt að 

nýjir keppinautar kaupi vörur á settu verði fremur en að fá afslætti og tilboð líkt og eldri 

fyrirtæki. Þetta eykur vald eldri fyrirtækja. Tækifæri Arctic Adventures eru því töluvert 

meiri heldur en nýrra keppinauta þegar kemur að gerð samninga og vali milli vara (Jón 

Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Stefna stjórnvalda. Til að komast inn á markað ævintýra- og skemmtunarþjónustu þarf 

fyrirtæki að uppfylla ákveðin lög sem varða starfsemi þess. Lögð eru skilyrði fyrir aðila 

sem tengjast meðal annars aldri hans, forræði, fjárhagsstöðu og búsetu. Einnig er sá aðili 

skyldugur til að sækja um viðeigandi tryggingar. Þá er fyrst og fremst átt við 

ábyrgðartryggingu sem tryggir alla viðskiptavini á meðan ferð stendur. Umsóknaraðili er 

einnig skyldugur til að skila inn rekstar-, efnahags- og greiðsluáætlun sem snýr að rekstri 

fyrirtækisins. Mikilvægt er að umsóknaraðili hafi hreint sakavottorð. Þegar Arctic 

Adventures fór inn á markað fyrir rúmlega þrjátíu árum voru erlendir ferðamennum um 

150.000 talsins á ári. Fyrirtækið var því tiltölulega snemma á markað og stóð ekki frammi 

fyrir sömu hindrunum og gilda í dag. Ógn við inngöngu nýrra keppinauta á markaðinum 

er því stöðugt að minnka með auknum hindrunum. Staða Arctic Adventures er því 

jafnframt alltaf að styrkjast (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Þegar þessir áhrifaþættir eru dregnir saman má sjá að erfitt er að skapa sér sérstöðu 

líkt og Arctic Adventures hefur gert sökum þess að dýrt verður að koma upp starfsemi 

sem keppt getur á öllum sömu afþreyingarsviðunum. Þetta kallar á gífurlegt eiginfjármagn 

og góð samskipti við birgja og endursöluaðila. Einnig verður fyrirtækið að taka ákvörðun 

um að keppa í stórum skala þrátt fyrir að vera nýtt og ekki búið að skapa sér góða 

markaðsstöðu. Fyrirtæki sem ákveður að koma svo sterkt inn á markað mun líklega ekki 

skila miklum hagnaði fyrstu árin þar sem hann þarf að takast á við margar hindranir 

tengdum ofangreindum atriðum. Þar að auki býr fyrirtækið ekki yfir langri reynslu og 

rótgrónum vinnuferlum sem skapað geta viðskiptavininum öryggi og fullvissu. Stefna 

stjórnvalda kallar einungis á langt umsóknarferli og mikla vinnu. Sé þessi nýji aðili viljugur 

til að takast á við þá vinnu skapar það honum ekki mikla hindrun. Skiptikostnaður hefur 

einnig ekki mikil áhrif á nýjan aðila. Í heildina litið má því sjá að ef fyrirtæki ákveður að 
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fara í samkeppni við Arctic Adventures stendur það frammi fyrir miklum ógnunum og 

hindrunum bæði frá fjárhagslegu- og markaðslegu sjónarhorni. Því má áætla að Arctic 

Adventures búi yfir miklu valdi á þessum markaði (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 

15.apríl 2016).  

Ógn við staðkvæmdarvörum 

Til að svara spurningunni um hverjar staðkvæmdarvörur ævintýra- og 

skemmtunarþjónustu á Íslandi séu þarf að skilgreina hvar markaðurinn liggur. Séu mörkin 

dregin við Ísland eru fjöldi allra staðkvæmdarvara sem komið gætu í staðinn. Margir 

ferðamenn gætu vel hugsað sé ódýrari og öruggari ferðir sem það skipuleggur sjálft heima 

fyrir fremur en að ferðast langferðir til Íslands. Hins vegar er einnig mögurleiki að lengja 

mörkin og skilgreina allan heiminn sem markaðinn. Í þeim tilfellum væru ævintýraferðir 

til annarra landa, svo sem Noregs mögulega meira spennandi fyrir ferðamenn vegna þess 

hversu hátt gengi íslensku krónunnar er. Telji ferðamenn hins vegar allar þessar leiðir vera 

of dýrar geta þeir kosið að ferðast ekki. Þá er horft til þess að ferðamenn geti aðeins eytt 

þessum pening einu sinni og því þarf að vanda valið vel. Líkt og sjá má er fjöldi 

staðkvæmdarvara yfirvofandi ógn á markaði ævintýra- og skemmtiferða. Arctic 

Adventures þarf því stöðugt að vera á tánum og viljugt til að veita góða þjónustu (Jón Þór 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Vald birgja 

Birgjar Arctic Adventures eru helst leiðsögumenn, útivistarvöru- og matvöruverslanir. 

Þeir leiðsögumenn sem teljast til birgja eru sjálfstætt starfandi verktakar. Þessir aðilar eru 

sínir eigin yfirmenn og búa yfir valdi til að velja sér verkefni og stjórna eigin vinnutíma. 

Arctic Adventures er með yfir 150 slíka verktaka á skrá. Fyrirtækið hefur því úr mörgum 

að velja sem dregur úr valdi og möguleikum leiðsögumanna til að neita þeim verkefnum 

sem þeim býðst (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Þær verslanir sem Arctic Adventures stundar mest viðskipti við eru útivistarvöru- og 

matvöruverslanir. Allur búnaður sem nauðsynlegur er leiðsögumönnum er keyptur í 

útivistarvöruverslunum Everest og Fjallakofans. Þetta felur meðal annars í sér jökla- og 

göngubúnað ásamt fatnaði og skóm. Einnig er búnaður sem leigður er í ferðum keyptur 

hjá þessum verslunum. Arctic Adventures er stærsti viðskiptavinur Everest og 
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Fjallakofans. Þetta veitir þeim dágott vald og möguleika til magnafsláttar (Jón Þór 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Matur sem boðið er upp á í langferðum er ýmist keyptur frá heildsölum og verslunum 

Bónus. Þá eru sem dæmi kjöt og kjötálegg fengið í kjötbúð og annar matur keyptur í 

magnkaupum frá Bónus. Öllum mat er svo pakkað saman ásamt búnaði leiðsögumanna 

af pökkunardeild fyrirtækisins. Þrátt fyrir góða samninga sem Arctic Adventures hefur við 

heilsöluaðila sína þá hafa birgjar þess ekki mikið vald. Margir heildsöluaðilar eru á markaði 

ásamt öðrum verslunum sem Arctic Adventures gæti gert samninga við. Þetta eykur vald 

fyrirtækisins á birgjum sínum (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Þegar í heildina er litið má sjá að Arctic Adventures hefur möguleika á viðskiptum við 

marga mismunandi birgja innan hverrar deildar. Þetta ýtir undir aukið vald þar sem 

milliliðir eru fáir. Þannig verður verð sanngjarnara og öryggi meira (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Vald kaupenda 

Skiptikostnaður. Kaupendur á markaði ævintýra- og skemmtiferða standa ekki frammi 

fyrir föstum kostnaði velji þeir að skipta um eða hætta við ferð. Þó ber þeim skylda að 

borga þann mismun sem myndast getur sökum skiptanna. Ferðir sem hætt er við er ekki 

hægt að fá endurgreiddar að fullu heldur greiðir Arctic Adventures ákveðið hlutfall til baka 

eftir því hversu mikill fyrirvari er og langt er í ferðina. Þetta ýtir undir aukið vald kaupenda 

(Arctic Adventures, e.d. b). 

Kunnátta. Markhópur Arctic Adventures eru erlendir ferðamenn. Þeir búa alla jafna 

ekki yfir mikilli kunnáttu um íslenskar aðstæður og veðráttu. Þar að auki eru margir hverjir 

að koma í  fyrsta skipti til landsins og treysta því á kunnáttu og færni leiðsögumanna ásamt 

öryggisskilyrðum fyrirtækis. Þetta dregur úr valdi kaupenda (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Viðkvæmni fyrir verðbreytingum. Þar sem samkeppnisaðilar á markaðinum eru margir 

er töluvert magn ferða í boði. Flest þessara fyrirtækja birta upplýsingar um þjónustu sína 

og verðlista á netinu. Því er auðvelt fyrir kaupendur að bera saman þá þjónustu sem er í 

boði á markaðnum. Vegna mikils fjölda þeirra ferða sem eru í boði ásamt auðveldu 

aðgengi að verði eykst viðkvæmni þeirra fyrir verðbreytingum. Þetta eykur vald kaupenda 

(Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 
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Lítil aðgreining. Fyrirtæki á markaði ævintýra- og skemmtiferða bjóða öll upp á 

svipaðar ferðir með líkar áherslur og eiginleika. Að því leyti má ætla að tryggð við ákveðin 

fyrirtæki sé lítil og kaupendur stjórnist að mestu af verði og verðmismun. Þó leitast 

kaupendur eftir aðila sem getur framkvæmt ferðirnar á sem öruggasta máta. Því er staða 

Arctic Adventures töluvert betri heldur en yngri og nýrri fyrirtækja sem ekki hafa sýnt 

fram á reynslu sína og færni (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Arctic Adventures hefur marga kaupendur sem valið geta á milli mikils úrvals ferða. 

Þau atriði sem ýta undir vald þeirra er lágur skiptikostnaður, lítil aðgreining og mikli 

næmni fyrir verðbreytingu. Vald kaupenda er þó ekki ýkja mikið. Ástæða þess má leiða til 

fjölda kaupenda á markaði og eftirspurnar eftir ferðum. Hver kaupandi er aðeins lítið 

hlutfall af öllum aðilum sem sækjast eftir því að komast í ferðirnar. Ákveði kaupandi því 

að hætta við ferð, eru miklar líkur á að annar komi staðin (Jón Þór Gunnarsson, munnleg 

heimild, 15.apríl 2016). 

Þegar heildarupplýsingar greiningarinnar eru teknar saman má sjá þau tækifæri sem 

Arctic Adventures býr yfir. Vegna stærðar fyrirtækisins er ógn við samkeppni, inngöngu 

nýrra keppinauta, birgja og kaupenda fremur lítið. Það eykur möguleika Arctic Adventures 

og veitir þeim tækifæri til að taka skref sem minni fyrirtæki hefðu jafnvel ekki tækifæri til. 

Þeirra helsta ógn starfar af staðkvæmdarvörum. Þá helst vegna gengi íslensku krónunnar 

(Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

 

Virðiskeðjan 

Þjónustufyrirtæki líkt og Arctic Adventures sem framkvæmir og afgreiðir þjónustu sína 

samtímis leggja oft mismikla áherslu á skref aðalaðgerðanna. Sjá má með greiningu 

virðiskeðjunnar að minni áhersla er lögð á síðasta skrefið. Þá er, að myndavélaleigu 

undanskyldu ekki mikið lagt upp úr þjónustu að ferð lokinni. Taka þarf þó fram að öll skef 

virðiskeðjunnar séu alltaf framkvæmd þó svo mismikil áhersla sé lögð á hvert skref 

(Porter, 1985). 
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Mynd 4: Virðiskeðja Arctic Adventures 

Innra skipulag. Tiltölulega stutt er síðan núverandi eigendur tóku við Arctic Adventures. 

Fyrir þeirra tíma var lítið skipulag í fyrirtækinu. Því er unnið hörðum höndum að 

uppbyggingu á meira skipulagi og auknum samskiptum milli deilda. Þetta er meðal 

annars gert með gerð á skipuriti sem skýra mun þær boðleiðir sem stuðst verður við 

(Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Þrátt fyrir að Arctic Adventures hafi náð töluverðum framförum er kerfið ennþá í 

vinnslu. Arctic Adventures starfar nú eftir flötu skipulagi með stuttum boðleiðum. Þetta 

eykur hraða og öryggi ákvarðanna sem teknar eru á skilvirkan máta. Ákvörðunartökur sem 

tengdar eru almennri starfsemi eru í höndum rekstarstjóra hvers sviðs. Umfangsmeiri 

ákvarðanir eru teknar í samstarfi við framkvæmdarstjóra. Þegar Arctic Adventures hefur 

lokið þessu breytingarferli mun fyrirtækið starfa með formlegt starfaskipulag þar sem 

sambærileg störf raðast saman í deildir (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 

2016). 

Starfsmannastjórnun. Menning fyrirtækisins er ung og því er ennþá verið að þróa 

hana. Arctic Adventures leggur mikla áherslu á sterka liðsheild og jákvæðan starfsanda. 

Því er mikill vilji og hvati fyrir fyrirtækið að hafa starsfólk sitt ánægt í vinnunni. Fyrirtækið 

býr þó ekki yfir ákveðinni stefnu í starfsmannamálum né ákveðnu umbunar- og 

hlunnindarkerfum fyrir starfsfólk (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Hluti af þeim skipulagsbreytingum sem átt hafa sér stað er aukin áhersla á ráðningum 

menntaðara einstaklinga í viðeigandi stöður. Stefna fyrirtækisins er að allir starfsmenn 

búi yfir þeirri reynslu, færni og kunnáttu sem þarf til að geta leyst úr þeim verkefnum sem 

starfið krefst. Starfsmenn eru vel þjálfaðir í að svara hverskonar spurningum sem varða 
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þá þjónustu sem fyrirtækið býður upp á sem og íslenskt umhverfi. Fyrirtækið veitir 

leiðsögumönnum sínum faglega þjálfun þar sem áhersla er lögð á fyrstu hjálpar námskeið 

og jöklanámskeið fyrir leiðsögumenn sem hyggja á leiðsögn á jökli (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Tæknistigið. Tækni Arctic Adventures skiptist fyrst og fremst í þau ökutæki sem notast 

er við í ferðum ásamt öllum þeim búnaði sem þarf til við framkvæmd ferðanna. Þessi 

búnaður skiptist ýmist í köfunar-, snorkl-, jökla og göngubúnað ásamt viðeigandi fatnaði. 

Arctic Adventures styðst eftir fremsta megni við nýjustu tækni og búnað, vegna þess að 

nýr búnaður er betri og minna líklegur til að bregðast notanda (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Innkaup. Þeir innkaupaflokkar sem eru nauðsynlegir fyrir grunnstarfsemi Arctic 

Adventures eru búnaður og fatnaður, ökutæki og matvörur. Rekstarstjóri hvers sviðs er 

ábyrgður fyrir rekstri og kaupum á búnaði sem er nauðsynlegur starfseminni. Hann heldur 

utan um og tryggir gæði hans. Þurfi að endurnýja, laga eða taka búnað úr umferð er það 

á ábyrgð rekstarstjóra að sjá um það. Ákvörðun um kaup á nýjum búnaði er tekin í 

samvinnu við rekstarstjóra allra sviða og framkvæmdarstjóra (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Í lengri ferðum sem telja nokkra daga er matur sem unnin er úr íslenskum hráefnum 

innifalinn. Innkaup og framleiðsla á máltíðunum fer fram í pökkunardeild, þar sem 

yfirmaður deildarinnar stýrir magni og vali af keyptum matvælum. Í fyrirtækinu fara einnig 

fram kaup á öðrum vörum og tækni sem telst mikilvæg þrátt fyrir að vera ekki hluti af 

grunnstarfsemi þess. Þessi atriði fela í sér kaup á tölvum, aukahlutum í bíla og aðrar 

skrifstofuvörur og þess háttar (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Hönnun og framleiðsla ferða. Hönnun ferða er hluti af aðalaðgerðum virðiskeðjunnar. 

Þetta er aðfangahæfni sem felur í sér að vinna nauðsynlegar upplýsingar sem þarf við gerð 

ferða. Þessar upplýsingar eru unnar af deild sem kallast viðskiptaþróun. Starfsfólk þeirra 

deildar greinir markaði og hegðunarmynstur viðskiptavina og leitar að nýjum 

viðskiptamöguleikum. Viðskiptaþróunin sér einnig um áætlunargerð tengdri þróun á 

nýjum vörum (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Framkvæmdarstjóri fyrirtækisins, rekstarstjóri deildar og vörustjórnandi eru ábyrgir 

fyrir framleiðslu vörunnar, sölu og öllum breytingum sem fylgt geta. Framleiðsla ferða 
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felur í sér mikla ábyrgð þar sem mikilvægt er að réttar upplýsingar berist viðskiptavinum. 

Upplýsingaleiðir sem notast er við eru internetið, tölvukerfi, verðlistar og í sumum 

tilfellum er haft beint samband við viðskiptavini. Seinkun á ferð er dæmi um 

vörubreytingu sem mikilvægt er að upplýsa viðskiptavini um. Markaðs- og fjármálastjórar 

hafa einnig alltaf áhrif á hönnun og framleiðslu vörunnar þar sem lítið gerist ef ekki er 

horft til markaðssetningar og fjárhagsstöðu fyrirtækisins (Jón Þór Gunnarsson, munnleg 

heimild, 15.apríl 2016). 

Afgreiðsla. Afhending ferða Arctic Adventures fer fram í gegnum leiðsögumenn sem 

oft starfa einnig sem ökumenn. Ferðirnar eru hannaðar sem óáþreifanlegir ferlar sem 

dreifa upplifun á íslenskri náttúru til ferðamanna. Aðalframleiðsla Arctic Adventures eru 

dagsferðir. Í þessar ferðir eru ferðamenn sóttir af leiðsögumanni á gististaði sína (hótel 

og gistihús) og svo er lagt af stað í bókaðar ferðir. Leiðsögumenn eru andlit fyrirtækis þar 

sem þeir eiga í mestu samskiptum við ferðamennina. Hlutverk þeirra er veita 

ferðamönnum sem bestu upplifunina á sem öruggasta máta, þá sérstaklega þegar ferðir 

eru hættumeiri. Einnig er nauðsynlegt að þeir geti svara spurningum og frætt ferðamenn 

um svæðið. Ferðirnar eru skipulagðar í þaula og mikið er lagt upp úr að leiðsögumenn 

fylgi ferðaáætlunum (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Sala og markaðsstarf. Sala á ferðum Arctic Adventures fer fram á netinu, í gegnum 

síma og með tölvupósti. Hægt er að bóka ferðir á heimasíðu Arctic Adventures og öðrum 

erlendum bókunarsíðum, s.s. Vulkan resor og Expedia Travel. Allar bókanir eru svo teknar 

í gegn með forritinu Bókun. Arctic Adventures er einnig með sölustað að Laugarvegi 11 

þar sem hægt er að koma og panta í ferðir (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 

2016). 

Markaðsstarf Arctic Adventures byggist á því að vekja athygli á möguleikum þess að 

geta upplifað íslenska náttúru á skemmtilegan máta. Hugmyndafræðin bakvið auglýsingar 

er því upplifun og tækifæri. Arctic Adventures vekur þannig athygli á að þeir bjóða 

áhættusamar ferðir á öruggan máta. Hugsunin er „mig langar að gera þetta, þá get ég það 

á öruggan hátt“. Arctic Adventures leggur einnig áherslu á umhverfið þar sem markmiðið 

er að bæta starfsemina  í sátt við náttúruna. Það er gert með vottunum Nordic Ecolabel 

og Leave No Trace: Outdoor Ethics ásamt því að leggja í sjóð Kolviðar (Jón Þór Gunnarsson, 

munnleg heimild, 15.apríl 2016). 
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Þjónusta. Arctic Adventures er ekki með mikla þjónustu sem boðið er upp á eftir að 

ferðum lýkur. Þó bjóða þeir upp á leigu á vatnsheldum myndavélum fyrir þá sem fara í 

snorkl- og köfunarferðir. Myndir sem teknar eru sendar til þeirra aðila sem leigja 

myndavélar að ferð lokinni (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016).  

Þegar niðurstöður virðiskeðjunnar eru dregnar saman má sjá að helstu styrkleikar 

Arctic Adventures leynast í velmenntuðum mannauð og búnaði sem notaður er í ferðum. 

Þessi atriði styrkja samkeppnisstöðu þeirra ásamt því að mynda tækifæri til frekari 

framfara. Óskýr mynd af innra skipulagi fyrirtækisins er hins vegar veikleiki sem dregur úr 

skilvirkni boðleiða og ákvörðunartöku. Það er því mikilvægt fyrir Arctic Adventures að 

setja upp ákveðna ferla sem mætt geta skipulaginu og lagað. Fyrirtækið þarf að vinna úr 

þeim veikleika sem getur skapast vegna óskilgreindrar stöðu sinnar í starfsmannamálum 

og umbunarkerfum (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

 

SVÓT greining 

Hér munu niðurstöður allra greiningartóla vera dregin saman og SVÓT greining 

framkvæmd. Ytra umhverfi fyrirtækisins verður greint þar sem möguleg tækifæri og 

ógnanir verða skilgreint ásamt því að niðurstöður virðiskeðjunnar mun gefa upplýsingar 

um hverjir styrkleikar og veikleikar í innri starfsemi Arctic Adventures eru. Niðurstöður 

SVÓT greiningarinnar verða nýttar við mótun stefnunar. 

 

Mynd 5: SVÓT greining Arctic Adventures 
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Styrkleikar  

Helsti styrkleiki Arctic Adventures felst í mannauðinum. Áherslan sem lögð er á færni 

og kunnáttu starfsfólks ásamt menntunargildum þess er algjör undistaða þess að vel 

gangi. Leiðsögumannaskóli sem starfræktur er innan veggja fyrirtækisins byggir upp 

ímynd þess sem traustur aðili og ýtir undir öryggi allra ferðamanna ásamt því að stuðla að 

betri þjónustu. Leiðsögumenn eru því færir um að stuðla að eftirliti og öryggi allra 

ferðamanna. Undir eftirlit fagfólks er nýlegur hágæða búnaður notaður til að stuðla að 

öruggri og ógleymanlegri upplifun viðskiptavina. Þannig getur traust viðskiptavina til 

Arctic Adventures aukist og eflt samkeppnisforskot þess (Jón Þór Gunnarsson, munnleg 

heimild, 15.apríl 2016). 

Auðvelt aðgengi er að öllum upplýsingum um starfsemi fyrirtækisins og ferðir þess. 

Ferðamaður sem hefur áhuga á að upplifa íslenska náttúru á skemmtilegan hátt á því 

auðvelt með að setja sig í samband við fyrirtækið og panta ferð. Allar upplýsingar á 

heimasíðu er hægt að finna á ensku, dönsku, frönsku og þýsku. Hægt er því að draga að 

erlenda ferðamenn sem ekki kunna íslensku. Þetta gefur Arctic Adventures tækifæri til að 

ná til stærri hóps mögulegra viðskiptavina. Einnig er mögulegt að panta ferðir á netinu í 

gegnum vinsælar erlendar ferðasíður (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 

2016). 

Veikleikar 

Eins og stendur er ennþá unnið að skipulagi Arctic Adventures og boðleiðum milli 

deilda. Starfsmenn eru flestir meðvitaðir um stöðu sína og hvernig samskiptum er háttað, 

en boðleiðir eru ekki skýrar. Þetta kallar á meiri óvissu og eykur hættu á að skilaboð berist 

ekki öllum starfsmönnum. Menning fyrirtækisins er ung og því ekki full mótuð. Þetta gerir 

það að verkum að lítið er um venjur, hefðir og einkenni, sem stuðlar að myndun 

liðsheildar. Þar fyrir utan hefur enn ekki verið sett upp hlunninda- eða umbunarkerfi fyrir 

starfsfólk. Sá vilji og áhugi sem stjórnendur Arctic Adventures hafa fyrir sterkri liðsheild 

og góðum starfsanda er því ekki endilega að skila sér til allra starfsmanna (Jón Þór 

Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Tækifæri 

Helstu tækifæri Arctic Adventures felast í sterkri stöðu þess og breiðu starfssviði. 

Fyrirtækið nær þannig til stærra áhugasviðs markhóps síns og á auðvelt með að mæta 
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þörfum og væntingum þess. Mikill fjöldi birgja á markaði veitir Arctic Adventures tækifæri 

til að gera betri kaup og samninga sem stuðlað geta að lægra verði ferða og betri 

upplifunar fyrir ferðamenn. Flestir gestir koma sáttir úr ferðunum og eru líklegri til  að 

dreifa sögu af góðri upplifun sinni til vina og vandamanna. Þetta skapar gott orðspor og 

betri ímynd. Það er því jákvætt orðspor fyrir Arctic Adventures að skapast í hvert skipti 

sem einstaklingur skrifar góða umsögn um ferðina á síðum eins og Trip Advisor. Samhliða 

því sem fjöldi ferðamanna til Íslands eykst mun kaupendum á ævintýra- og 

skemmtiferðum fjölga. Þessi fjölgun dregur úr valdi kaupenda þar sem eftirspurn verður 

meiri en framboð (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

Ógnanir 

Arctic Adventures býr ekki yfir mikilli ógn af samkeppni, inngöngu nýrra keppinauta 

eða birgjum og kaupendum. Stærð og umsvif í starfsemi þess gerir það að verkum að erfitt 

er fyrir nýjan aðila að eiga í beinni samkeppni við fyrirtækið. Þar fyrir utan er fjöldi birgja 

og kaupenda mikill. Það eykur vald Arctic Adventures þar sem hver kaupandi og birgir 

hefur hlutfallslega lítil áhrif. Sjái Arctic Adventures hag sínum ekki borgið lengur í 

viðskiptum við birgi er einfalt fyrir það að skipta (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 

15.apríl 2016). 

Hins vegar starfar fyrirtækinu ógn af efnahagslegum- og umhverfislegum þáttum. 

Gengi íslensku krónunnar er erfitt viðureignar og eykur þá ógn sem skapast getur af 

staðkvæmdarvörum. Komi til hækkunar á íslensku krónunni er líklegra að ferðamenn 

ferðist til Íslands með öðrum hætti og kjósi að upplifa náttúruna á hátt sem er minna 

kostnaðarsamur. Þar að auki geta ferðamenn valið að ferðast til annarra landa og átt þar 

viðskipti við svipuð fyrirtæki og Arctic Adventures. Önnur ógn sem stafar að Arctic 

Adventures er íslenskar aðstæður og veðrátta. Þetta getur gert ferðir fráhrindandi og 

minna spennandi. Það er þó lítið sem Arctic Adventures getur gert til að hafa stjórn á 

verðinu eða séð fyrir því (Jón Þór Gunnarsson, munnleg heimild, 15.apríl 2016). 

5.3 Mótun stefnu 

Í þessum hluta mun rannsóknarspurningu ritgerðar verða svara með niðurstöðum 

SVÓT greiningar. Helsti styrkleiki Arctic Adventures felst í mannauðinum. Fyrirtækið 

sækist eftir að ráða velmenntað fólk sem hefur kunnáttu og reynslu til að takast á við 

verkefni viðeigandi starfa. Þetta styrkir stöðu Arctic Adventures ásamt því að auðvelt er 
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að komast að upplýsingum um fyrirtækið og ferðir. Arctic Adventures býr einnig yfir góðu 

orðspori og markaðsstöðu.  

Upplýsingar fengnar um Arctic Adventures sýna að óskýr stefna innra skipulags sé 

þeirra helsti veikileiki ásamt því hvernig staðið sé að starfsmannamálum. Leggja þarf 

aukna áherslu á hönnun og endurskipulag á innviði áður en því er komið í framkvæmd. 

Þetta má gera með uppsetningu á skipuriti, framsetningu boðleiða og auknu samstarfi 

milli deilda. Annar veikleiki sem greindur var má finna í starfsmannamálum Arctic 

Adventures. Með frekari þróun á skipulagi fyrirtækisins geta venjur, viðhorf og gildi 

skapað jákvæðari liðsheild og meiri samheldni. 

Arctic Adventures vinnur nú að verkefninu Fræðslustjóri að láni. Það felur í sér að 

utanaðkomandi mannauðsstjóri kemur í fyrirtækið, fer yfir fræðslu- og þjálfunarmálefni 

ásamt því að lýsa því sem vel er gert eða bæta þarf úr. Fræðslustjóri að láni er verkefni 

sem skilað getur bættum vinnubrögðum starfsfólks og stuðlað að betra starfsumhverfi. 

Vinna má einnig að bættu starfsumhverfi með skipulagi á ferðum, viðburðum, keppnum 

eða myndun á umbunar- og hlunnindakerfi (Starfsmennt, e.d.). 

Arctic Adventures býr yfir gríðarlegum fjölda velmenntaðra einstaklinga sem eflaust 

eru tilbúnir í þróun á stefnu starfsmannamála. Einkenni Arctic Adventures byggir að 

mestu á útivist. Það er því tilvalið að setja upp reglulega viðburði tengda hreyfingu og 

útivist í nánd við starfstöðvar sínar sem starfsmenn geta sótt. Einnig er hægt að setja á 

stofn keppnir milli einstaklinga eða deilda, s.s. fjöldi km gengnir og/eða hjólaðir á viku. 

Viðburðir sem þessir geta verið stundaðir meðal allra starfsmanna og algjörlega óháð 

staðsetningu. Stjórnendur geta svo stutt verkefni á einn eða annan hátt með þátttöku, 

hvatningu eða verðlaunum. Mikilvægt væri að halda andrúmsloftinu jákvæðu og 

skemmtilegu sem skilað getur sér til starfsemi Arctic Adventures. 

Við framkvæmd á þessari stefnu þarf lítið annað en vilja og upplýsingaflæði. Helst þarf 

að setja saman nefnd eða hóp fólks sem skipuleggur þessa viðburði eða hópferðir. 

Kostnaður viðburða og ferða mun svo velta á því sem ákveðið er að gera.  

Þessi stefnumótun byggist á því að tryggja skilvirkni í samskiptum innan Arctic 

Adventures og koma af stað góðu starfsumhverfi. Þannig getur fyrirtækið stuðlað að 

auknum tækifærum og möguleikum í ferðum. Það er hægt með þeim tækifærum sem 

Arctic Adventures skapar með góðum samningum við birgja. Þannig er fyrirtækið fært um 
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að lækka verð ferða og mætt væntingum viðskiptavina sinna betur.. Arctic Adventures 

þarf einnig að taka tillit til ógnar sem það stendur frammi fyrir. Fyrst og fremst eru það 

gengi íslensku krónunnar, ófyrirsjáanleg veðrátta og náttúruþættir. Ómögulegt er að 

stjórna þessum áhrifaþáttum og því er nauðsynlegt að setja upp viðbragsáætlanir og ferla 

sem nota má þegar á reynir. Þegar staðið er að innleiðingu stefnunnar þarf svo að horfa 

til allra þessara þátta og meta þá út frá fýsileika prófinu. 
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6 Lokaorð og umræða 

Áhugavert var að skoða þau tengsl milli þátta rekstarumhverfisins sem teljast 

mikilvægir í ferli stefnumarkandi áætlunargerð Arctic Adventures og hvernig þeir hafa 

áhrif á mótun endanlegrar stefnu þess. Í upphafi var rannsóknarspurningin „Hvernig hefur 

rekstarumhverfi Arctic Adventures áhrif á stefnu þess?“ sett fram. Henni hefur nú verið 

svarað í kaflanum mótun stefnu. Þar voru þættir SVÓT greiningarinnar dregnir fram og 

upplýsingar veittar um hvernig hægt væri að mæta þeim til að takast á við tækifæri og 

yfirvofandi ógnanir. Ekki var farið lengra í ferli stefnumarkandi áætlunargerðar og er það 

því undir stjórnendum Arctic Adventures komið að skoða sjálfir hvernig standa skal að 

innleiðingu stefnunnar.  

Í heildina litið má sjá að Arctic Adventures er á góðri braut og státar af sterkri 

samkeppnisstöðu. Veikleikar þeir sem nauðsynlegt er að skoða eru helst endurskipulag á 

innviðum sínum, sem auðvelt er að mæta svo lengi sem stjórnendur séu þolimóðir og fylgi 

áætlunum sínum eftir.  Annar þáttur sem telst til veikleika er uppbygging og vinnsla í 

starfsmannamálum. Hægt væri með ýmsum uppákomum, viðburðum eða uppsetningu á 

hlunnindakerfum komið til móts við þetta og bæta. Þar að auki er mikilvægt fyrir 

stjórnendur Arctic Adventures að leggja mikla áherslu á styrkleika sína, sem felast að 

mestu leyti í sérhæfingu starfsfólk síns, kunnáttu þeirra og góðum búnaði. Einnig er gott 

aðgengi að upplýsingum um fyrirtækið og ferðir mikill styrkleiki þar sem auðveldara 

verður fyrir viðskiptavininn að skoða og panta ferðir. Mikilvægt er að mikið sé lagt upp úr 

þessum þáttum og þeir nýttir við sköpun tækifæra og myndun frekari 

viðskiptavinatengsla.  

Því má draga þá ályktun að ekki þurfi mikið til svo Arctic Adventures geti stóraukið 

samkeppnisforskot sitt og bætt stöðu sína á markaði. Aðeins er ár síðan núverandi 

eigendur Arctic Adventures tóku við rekstrinum. Síðan þá hefur verið fjárfest mikið í 

endurskipulagi á innviðunum, mannauð og búnað. Stjórnendum er því ljóst að framundan 

er mikil vinna og laga þurfi stefnunna. Séu þeir tilbúnir að mæta þeim veikleikum sem það 

býr yfir er lítið því til fyrirstöðu að samkeppnisforskot Arctic Adventures aukist og 

fyrirtækið haldi áfram að vaxa. Mikilvægt er að stjórnendur séu meðvitaðir um að 

breytingar á stefnu getur tekið nokkur ár þar sem fara þarf í gegnum allt ferli 

stefnumarkandi áætlunargerðar og veita öllum starfsmönnum upplýsingar um hvernig 
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standa eigi að málum. Að því loknu verður hægt að ýta breytingunum rólega af stað. Það 

er því líklegt að ef unnið er ótrautt áfram að þessum þáttum má strax sjá umtalsverðar 

breytingar innan tveggja ára.  
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8 Viðauki 

Spurningarlisti lagður fyrir Jón Þór Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Arctic 

Adventures 

1. Eru starfsmennirnir margir?  

2. Hvert er ferlið við kaup á ferð? Hverjir koma að?  

3. Starfsmannastjórnun: Hvaða deild? Hvert er hlutverk hennar? Hver ræður inn 

nýtt starfsfólk og þjálfar? 

4. Innkaup: Hvaða deildir halda utan um öll kaup? Hver samþykkir kaupin? 

5. Markaðsstarf og sala: Hver er rauði þráðurinn í auglýsingum? 

o Hvaða leiðir eru notaðar í markaðsaðgerðum? 

6. Fjöldi ferða? Sumar/vetur? Fjöldi viðskiptavina 

7. Undirfyrirtæki? Starfsemi þeirra? 

o Tenging Arctic Adventures við þau? 

o Samþætting?  

o Er upplýsingaflæði milli þeirra (s.s. sama bókunarkerfi?) 

8. Hvernig hefur starfsumhverfi fyrirtækisins áhrif á menningu þess? 

9. Einkenni stjórnenda og skilaboð (einkunnarorð og framtíðarsýn)? 

10. Er Arctic Adventures með ákveðin einkunnarorð? Hver? Af hverju þessi? 

11. Hver er framtíðarsýn Arctic Adventures? 

12. Hvernig er menningu miðlað til aðila í fyrirtækinu? 

13. Hver er hugsuninni með lógóinu? 

14. Hverjir taka helstu ákvarðanir í fyrirtækinu? Er stjórn? 

15. Hver er stjórnskipuleg uppbygging? Er formlegt skipulag með mörgum 

stjórnlögum? 

16. Hafa skapast venjur eða viðhorf sem hafa myndast? 
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17. Hvert er viðhorf almennings til Arctic Adventures? 

18. Hvaðan kemur menningin? 

o Hvað einkennir starfsmenn og stjórnendur? 

o Hvaða siðferðislegu gildi skipta máli? 

o Umbunar- og hlunnindarkerfi sem hefur áhrif á menninguna? 

o Hvaða áhrif hefur skipulag Arctic Adventures? 

19. Hver er stefna Arctic Adventures og gildi? 

20. Hvernig tengist stefna Arctic Adventures menningu þess? 

21. Hvernig er að vera starfsmaður í Arctic Adventures? 

o Gott starfsumhverfi? 

o Er starfumhverfið fjölbreytt? Margir erlendir starfsmenn? 

o Siðareglur og gildi sem er fylgt? 

22. Hve hratt óx skipulagsheildin og hvaða vandamálum hefur hún staðið frammi 

fyrir í vextinum? 

23. Ef litið er til sögu Arctic Adventures, er það bylting eða hægfara þróun sem lýsir 

þeim breytingum sem hafa átt sér stað? Hvernig breytingar hefur Arctic 

Adventures gengið í gegn um?  

24. Hvaða áhrif hafa viðskiptavinir og birgjar á fyrirtækið? 

25. Hvaða staðkvæmdarvörur eru á markaði?  

26. Eru miklar inngönguhindranir til að komast inn á markaðinn? 

o Af hverju/ af hverju ekki?  

o Hver er besta leiðin? 

o Þegar Arctic Adventures fer inn á markað (1983), voru mörg fyrirtæki 

á markaðinum? 

 Var fyrirtækið kannski fyrst á markað með slíka þjónustu? 

27. Er mikil samkeppni á markaðinum? 

o Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar? 
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o Hefur fyrirtækið sterka samkeppnisstöðu? 

o Hvernig hefur Arctic Adventures skapað sér sérstöðu?  

28. Hvaða áhrif hafa ytri þættir starfsumhverfisins á Arctic Adventures? 

29. Verður það fyrir miklum pólitískum áhrifum? Af hverju/Af hverju ekki? 

o En hagrænir þættir s.s. kreppan? Gjaldeyrishöft? 

 Aukning á ferðamönnum?  

o Félagslegir þættir. Stendur fyrirtækið frammi fyrir samfélagslegum 
þáttum? Hverjum? 

 Er mikið lagt upp úr þeim?  

 Samfélagsleg gildi?  

o Tæknilegir þættir. Hvaða tæki og tól er notast við? Er dýrt að halda þeim 
við? 

30. Hvaða lagalegir þættir og reglur hafa áhrif á fyrirtækið? 

o Öryggisreglur, umhverfisreglur, starfsemi og leyfi, en tryggingar? 

o Hvaða lög þarf að uppfylla til að geta hafið starfsemi? 

31. Umhverfisþættir. Náttúruhamfarir, veður og erfiðar aðstæður? 

o Hvernig hafa þessir áhrif á starfsemi Arctic Adventures? 

o Hvernig á Arctic Adventures við þennan þátt ef hætta þarf við ferð? 

 Er endurgreitt? Er boðin ný ferð? Annað? 

 


