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Abstract
Food production in Eyjafjordur is one of the biggest professions of the region. 

This report looks at how a strong regional brand can have a positive effect on 

food production in the region. The association Local food was started by the 

food cluster in Akureyri´s Regional growth agreement, it is built upon the 

culture and historical image of the region and is supposed to represent the local 

food production of the region with the brand name Local food. 

Regional branding is used in many ways. In Europe the Geographical index is 

widely used. It protects regional products, their origin and name. In America 

registered trademark and stamps of origin is used, and there are also special 

regulations of connecting wines to their region, (AVA). Clusters are a 

geographical connection of companies in a related industry where competitors 

join hands in competition outside the region. Together they stand stronger and 

have a better potential of gaining a competitive advantage.

It seems that the project Local food has not in its three years been able to 

achieve what it was supposed to. It is weak and the recognition of it’s logo or 

brand in the area is very little. The managers of the project have made 5 of the 

7 biggest mistakes of starting and running clusters, and have therefore not been 

able to get it working the way it should. Local food as a regional brand in 

Eyjafjordur is not a strong regional brand today, in fact it can be stated that it is 

almost not a brand at all. It still has great potentials and if the program is run 

and supervised in accordance with branding and cluster theories, it can 

probably become a strong regional brand.

Keywords: Eyjafjordur, Regional branding, Image, Food production, Culture.
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Útdráttur
Matvælaframleiðsla á Eyjafjarðarsvæðinu hefur um árabil verið ein af stærstu 

atvinnugreinum svæðisins. Með skýrslu þessari er skoðað hvernig sterkt 

svæðisbundið auðkenni getur haft jákvæð áhrif á matvælaframleiðslu 

svæðisins. Félagið Matur úr héraði var stofnað í samvinnu við matvælaklasa 

Vaxtarsamnings Eyjafjarðar. Það byggir á menningu og sögulegri ímynd 

svæðisins og er félaginu ætlað að standa fyrir og  kynna svæðisbundna 

matvælaframleiðslu svæðisins undir auðkenninu Matur úr héraði.

Svæðisbundin auðkenning er misjöfn eftir landfræðilegri staðsetningu hvers 

svæðis fyrir sig. Í Evrópu er notuð svæðisbundin skráning (e: Geographical 

index) sem er ætlað að verja svæðisbundin matvæli hvers staðar fyrir sig, 

uppruna þess og nafn. Í Ameríku er notast við skrásett vörumerki (e: registered 

trademark) og upprunamerkingar. Að auki er sérstök leið, AVA, sem notuð er

við að tengja og merkja vín framleiðslusvæði sínu. Klasastarf svæða einkennist 

af því að einstök svæði þurfa að skilja og skilgreina sérstöðu sína. Þar taka 

aðilar innan sömu atvinnugreinar sig saman og skapa tengslanet og byggja upp 

samstarf fyrirtækja þrátt fyrir að það séu samkeppnisaðilar. Með því að taka 

upp samstarf og vinna í klösum skapast fleiri tækifæri og hagkvæmni stæðar 

getur þannig skapað samkeppnisforskot. 

Félagið Matur úr héraði hefur ekki náð takmarki sínu á þeim þremur árum sem 

það hefur verið starfrækt. Það er ekki nægilega sýnilegt í umhverfi sínu og 

fyrirtæki innan klasans hafa ekki öll starfað saman sem skyldi. Það þarf að vera 

fastráðinn starfsmaður hjá félaginu í hálfu eða heilu starfi sem vinnur að því að 

markaðssetja félagið og sjá um mál félagsmanna þess. Í vettvangskönnun sem 

skýrsluhöfundur framkvæmdi kom fram að þekkjanleiki merkis þeirra er 

ótrúlega lítill og ljóst að varla er hægt að segja að þeir nái því að verða 

auðkenni. Gerð hafa verið mikil mistök í klasasamstarfinu og 

auðkenningarferlinu og hefur félagið þar af leiðandi ekki gengið nægilega vel. Í 

dag er Matur úr héraði ekki sterkt jákvætt svæðisbundið auðkenni en miklir

möguleikar eru til staðar og ef félaginu er stjórnað vel getur þetta orðið sterkt 

svæðisbundið auðkenni.

Lykilorð: Eyjafjörður, svæðisbundin auðkenning, Ímynd, Matvælaframleiðsla, 

Menning.
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Inngangur
Matvælaframleiðsla og sjávarútvegur eru hluti af undirstöðuatvinnugreinum

Eyjafjarðarsvæðisins. Matarmenning svæðisins á sér sterkar rætur og er 

eitthvað sem hægt er að byggja enn frekar á. Félagið Matur úr héraði – Local 

food, er afrakstur af samstarfi innan matvælaklasa Vaxtarsamnings Eyjafjarðar. 

Tilgangur félagsins var að safna saman matvælaframleiðendum og 

veitingahúsum á svæðinu til þess að vinna saman og mynda eina stóra heild í 

matvælaiðnaði héraðsins og kynna saman þau matvæli sem svæðið hefur upp á 

að bjóða. Því þó svo að héraðið sé ekki stórt þá standa fyrirtækin betur sem ein 

stór heild þegar verið er að kynna svæðið og afrakstur þess. Bjóða átti upp á 

svæðisbundna matarmenningu í víðum skilningi. Merki félagsins á að tákna 

matvælaframleiðslu Eyjafjarðar ásamt Eyjafirði sjálfum og vera sameiginlegt 

auðkenni fyrir félagsmenn til þess að styrkja markaðsstöðu þeirra.

Við gerð verkefnisins var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu:

Hvaða áhrif getur sterkt svæðisbundið vörumerki eins og merki Matar úr 

héraði haft á matvælaframleiðslu Eyjafjarðarsvæðisins?

o Hvernig er verkefnið Matur úr héraði að þróast?

o Hvað þarf að gera til þess að það gangi upp og verði sterkt 

auðkenni?

Í fyrri hluta þessa verkefnis eru fræðin skoðuð, fyrst í víðum skilningi með 

miðaðri markaðsfærslu, söluráðunum en svo eru fræðin þrengd þar sem litið er 

á auðkenni og auðkenningu og þá að lokum á svæðisbundna auðkenningu sem 

er megin viðfangsefni þessarar skýrslu.

Seinni hluti verkefnisins snýr að félaginu Matur úr héraði og er þar gert grein 

fyrir því verkefni sem félagið stendur fyrir og hvernig það gengur. Reynt er að 

draga upp mynd af því hvernig staða mála er í dag,  hvað má betur fara og þá 

hvernig og hverjir framtíðarmöguleikar þess eru. Hluti af því er að finna út 

hvort  merki félagsins sé að virka sem sterkt auðkenni,  hversu vel þekkt það er 

í samfélaginu og greina það með margflötungi auðkennis ásamt fleiru.
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1 Fræðilegur hluti
Svæðisbundin auðkenning (e. regional branding) hefur að mestu verið 

rannsökuð sem hluti markaðsfræða. Þar tengist saman notkun söluráðanna, þ.e. 

þeirra þátta sem stjórnendur ráða sjálf

markaðsfærslu, og ímynd og auðkenni fyrirtækja, vöru, eða svæða. Að auki 

hefur innan ferðamálafræða aukist mjög fræðileg umfjöllun um tengsl ímyndar 

og auðkenna við markaðssetningu staða og svæða og það aðdráttarafl sem 

þessum tengslum fylgja. Hér verður fjallað um umfjöllun fræðimanna um 

samval söluráða, auðkenni og auðkenningu og þá sérstaklega ímynd svæða og 

svæðisbundna auðkenningu.

1.1 Samval söluráða 

Í umfjöllun hér á eftir mun verða fjallað um miðaða markaðsfærslu, 

söluráðanna fjóra

fjögur V á íslensku og 

söluráðanna.

1.1.1 Miðuð markaðsfærsla

Miðuð markaðsfærsla (e: target marketing) er aðferð til að ná betri árangri í að 

ná beint til þess hóps sem hefur áhuga á vörunni. Henni má skipta í þrjá hluta; 

markaðshlutun (e: segmentation), markaðsmiðun og staðfærslu (e: positioning). 

Mynd 1 Miðuð markaðsfærsla

Af  mynd 1 sést að markaðshlutun er þegar markaðurinn er greindur í smærri 

hópa, markhópa, með svipaða kauphegðun, kaupmátt, landfræðilega 

staðsetningu og langanir. Þetta eru vel skilgreindur hópar sem fyrirtæki reyna 

Markaðshlutun
Eftir hvaða breytum skal hluta markaðinn?

Gera grein fyrir markaðshlutum

Markaðsmiðun
Hvað gerir markaðshlut áhugaverðan?

Velja markhóp sem þjóna á.

Fræðilegur hluti
Svæðisbundin auðkenning (e. regional branding) hefur að mestu verið 

rannsökuð sem hluti markaðsfræða. Þar tengist saman notkun söluráðanna, þ.e. 

þeirra þátta sem stjórnendur ráða sjálfir notkun á og geta beitt við 

markaðsfærslu, og ímynd og auðkenni fyrirtækja, vöru, eða svæða. Að auki 

hefur innan ferðamálafræða aukist mjög fræðileg umfjöllun um tengsl ímyndar 

og auðkenna við markaðssetningu staða og svæða og það aðdráttarafl sem 

tengslum fylgja. Hér verður fjallað um umfjöllun fræðimanna um 

samval söluráða, auðkenni og auðkenningu og þá sérstaklega ímynd svæða og 

svæðisbundna auðkenningu.

Samval söluráða 

Í umfjöllun hér á eftir mun verða fjallað um miðaða markaðsfærslu, 

fjóra (e: marketing mix) sem skýrsluhöfundur kýs að kalla hin 

fjögur V á íslensku og þjónustusöluráðanna þrjá sem bæst hafa ofan á samval 

Miðuð markaðsfærsla

Miðuð markaðsfærsla (e: target marketing) er aðferð til að ná betri árangri í að 

ná beint til þess hóps sem hefur áhuga á vörunni. Henni má skipta í þrjá hluta; 

markaðshlutun (e: segmentation), markaðsmiðun og staðfærslu (e: positioning). 

Miðuð markaðsfærsla

Af  mynd 1 sést að markaðshlutun er þegar markaðurinn er greindur í smærri 

hópa, markhópa, með svipaða kauphegðun, kaupmátt, landfræðilega 

staðsetningu og langanir. Þetta eru vel skilgreindur hópar sem fyrirtæki reyna 

Markaðshlutun
Eftir hvaða breytum skal hluta markaðinn?

Gera grein fyrir markaðshlutum

Markaðsmiðun
Hvað gerir markaðshlut áhugaverðan?

Velja markhóp sem þjóna á.

Staðfærsla
Hvernig á að staðfæra tilboðið?

Samval söluráða fyrir hvern markhóp

Kristín Helgadóttir
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Svæðisbundin auðkenning (e. regional branding) hefur að mestu verið 

rannsökuð sem hluti markaðsfræða. Þar tengist saman notkun söluráðanna, þ.e. 

ir notkun á og geta beitt við 

markaðsfærslu, og ímynd og auðkenni fyrirtækja, vöru, eða svæða. Að auki 

hefur innan ferðamálafræða aukist mjög fræðileg umfjöllun um tengsl ímyndar 

og auðkenna við markaðssetningu staða og svæða og það aðdráttarafl sem 

tengslum fylgja. Hér verður fjallað um umfjöllun fræðimanna um 

samval söluráða, auðkenni og auðkenningu og þá sérstaklega ímynd svæða og 

Í umfjöllun hér á eftir mun verða fjallað um miðaða markaðsfærslu, 

sem skýrsluhöfundur kýs að kalla hin 

þrjá sem bæst hafa ofan á samval 

Miðuð markaðsfærsla (e: target marketing) er aðferð til að ná betri árangri í að 

ná beint til þess hóps sem hefur áhuga á vörunni. Henni má skipta í þrjá hluta; 

markaðshlutun (e: segmentation), markaðsmiðun og staðfærslu (e: positioning). 

Af  mynd 1 sést að markaðshlutun er þegar markaðurinn er greindur í smærri 

hópa, markhópa, með svipaða kauphegðun, kaupmátt, landfræðilega 

staðsetningu og langanir. Þetta eru vel skilgreindur hópar sem fyrirtæki reyna 
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að  mynda varanleg tengsl við (Kotler og Keller, 2006, bls.240 , Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007, bls. 8).

Markaðsmiðun er þegar ákveða á hve mörgum og hvaða markhópum fyrirtæki 

ætlar að einbeita sér að. Mikilvægt er þó að fyrirtækið beini markaðsaðgerðum 

sínum að markhópi sem passar við styrk fyrirtækisins til að þjóna honum sem 

best (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007, bls. 8-9)

Staðfærslan fjallar um það hvernig fyrirtæki notfærir sér söluráðanna til þess að 

koma sér fyrir á markaði. Hún er það að festa í sessi ímynd og vöru fyrirtækis í 

huga markhópsins (Kotler og Keller, 2006, bls. 310). Við ákvörðun um samval 

söluráðanna (e. marketing mix) er æskilegt að greina staðfærsluna í þrjá hluta; 

aðgreiningu, aðgerðir og ímynd. Aðgreining er það hvernig varan er aðgreind í 

huga viðskiptavinar frá vöru samkeppnisaðila. Aðgerðir eru ætluð áform 

fyrirtækis um að koma aðgreiningunni til skila og skapa eftirsóknarverða stöðu 

í huga eða minni hans. Ímynd er það hvernig viðskiptavinurinn skynjar vöruna 

og fyrirtækið og tengir hana til dæmis auðkenni (Kotler og Keller, 2006, bls. 

263, Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007, bls. 10 – 11).Samval söluráðanna er 

þannig það verkfæri sem fyrirtæki eða framleiðandi hafa umráð yfir til að ná til 

viðskiptavina sinna, aðgerðir sem beitt er í markaðsaðgerðum til þess að ná til 

markhóps síns. 

1.1.2 Hin fjögur V

Samkvæmt upplýsingum markaðsfræðingsins Dr. Efthymios Constantinides, 

(2006, bls. 408) setti Neil Borden árið 1964 fram hugmynd um 12 markaðs-

þætti sem hægt væri að stýra til þess að ná betri árangri í rekstri fyrirtækja. Það 

var Jerome McCarthy sem endurskoðaði þessa þætti Bordens og setti fram 

líkan sitt um hin fjögur V (e: The 4 P‘s - product, price, place and promotion) 

sem nefna má hið hefðbundna samval söluráðanna. V‘in 4, vara, verð, 

vettvangur og vegsauki eru fyrst og fremst hugsuð fyrir áþreifanlegar vörur og 

eru þrátt fyrir viðbætur og endurmat (sjá nánar hér á eftir) enn í gildi (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2004, bls. 8). Söluráðarnir fjórir geta allir haft áhrif hver á 

annan og geta jafnvel beinst hver gegn öðrum. 

Á mynd 2 sést sundurliðun á söluráðunum fjórum (Kotler og Keller, 2006, bls. 

19) (Zeithaml, Bitner, og Gremler, 2006, bls. 26)
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Mynd 2 Samval sölu

Vara á við um eiginleika, samsetningu, varahluti, leiðbeiningar og ábyrgð 

vörunnar. Auðkenni, umbúðir, hönnun, gæði og nafn á vörunni eru hlutir sem 

huga þarf að til þess að vara seljist vel.

óáþreifanlega þjónustu (Kotler og

Verð er sú upphæð sem kaupandi borgar fyrir vöruna. Það fer eftir mörgum 

þáttum til dæmis

skynjun kaupanda á virði vörunnar. Af öllum þáttum söluráðanna er verð eini 

þátturinn sem gefur af sér tekjur á meðan að allir hinir fela í sér kostnað,  en 

verð er einnig sveigjanlegasti þáttur söluráðanna þar sem hægt er að breyta og 

aðlaga vöruverð auðveldlega (Kotler og Keller, 2006, bls. 450). 

Vettvangur er sú staðsetning þar sem 

um í þessu samhengi dreifileiðir vörunnar til 

þekking sem á sér stað við afhendingu vöru. Þetta getur bæði átti við búðir þar 

sem varan er seld eða þjónustan er framreidd, eða sýndarveru

internetinu (Kotler, 2001, bls. 258)

söluráða

á við um eiginleika, samsetningu, varahluti, leiðbeiningar og ábyrgð 

vörunnar. Auðkenni, umbúðir, hönnun, gæði og nafn á vörunni eru hlutir sem 

huga þarf að til þess að vara seljist vel. Vara á við um áþreifanlega vöru og 

óáþreifanlega þjónustu (Kotler og Keller, 2006, bls. 373).

er sú upphæð sem kaupandi borgar fyrir vöruna. Það fer eftir mörgum 

dæmis markaðshlutdeild, samkeppni, efniskostnaði, ímynd vöru og 

skynjun kaupanda á virði vörunnar. Af öllum þáttum söluráðanna er verð eini 

gefur af sér tekjur á meðan að allir hinir fela í sér kostnað,  en 

verð er einnig sveigjanlegasti þáttur söluráðanna þar sem hægt er að breyta og 

aðlaga vöruverð auðveldlega (Kotler og Keller, 2006, bls. 450). 

er sú staðsetning þar sem hægt er að kaupa vöruna. Einnig er talað 

um í þessu samhengi dreifileiðir vörunnar til áfangastaðar. Sú kunnátta og 

þekking sem á sér stað við afhendingu vöru. Þetta getur bæði átti við búðir þar 

sem varan er seld eða þjónustan er framreidd, eða sýndarveru

internetinu (Kotler, 2001, bls. 258)
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gefur af sér tekjur á meðan að allir hinir fela í sér kostnað,  en 
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ar. Sú kunnátta og 

þekking sem á sér stað við afhendingu vöru. Þetta getur bæði átti við búðir þar 
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Vegsauki er sú kynning sem að framleiðandi/seljandi notar fyrir vöruna eða 

þjónustuna. Það er hér sem að framleiðandi/seljandi hefur bein eða óbein 

samskipti við kaupanda vörunnar eða þjónustunnar. 

til að höfða til kaupandans. Hægt er að auglýsa beint, nýta sér almannatengsl, 

skapa umtal og staðsetja vöruna áberandi í búðum. (Kotler og Keller, 2006, bls. 

585) 

1.1.3 Þjónustusöluráðarnir

Mikil gagnrýni hefur verið sett fram á líkan McCarthy‘s

yfir árin og sett

söluráðunum almannatengsl (e:

bætt við.  Sú viðbót hefur þó ekki náð mikill

söluráðanna fjóra hefur verið að þeir eigi ekki nógu vel við 

þjónustumarkaðsfræðina (Constantinides, 2006, bls.409).  Vegna þess að 

þjónusta er bæði framleidd og afgreidd á sama stað og fyrir framan 

viðskiptavininn, er þjónustan (varan) ekki áþreifanleg. Það a

óáþreifanleg gerir það að verkum að söluráðarnir fjórir virka ekki á hana sem 

skyldi. Því þarf að setja saman útvíkkað samval söluráðanna, 

þjónustusöluráðanna

neðan) eru P‘in í ensku orðin 7

and physical evidence) fólk, ferli og umhverfi (

2006, bls. 25). 

Mynd 3 Þjónustu söluráðarnir

er sú kynning sem að framleiðandi/seljandi notar fyrir vöruna eða 

þjónustuna. Það er hér sem að framleiðandi/seljandi hefur bein eða óbein 

samskipti við kaupanda vörunnar eða þjónustunnar. Ímynd se

til að höfða til kaupandans. Hægt er að auglýsa beint, nýta sér almannatengsl, 

skapa umtal og staðsetja vöruna áberandi í búðum. (Kotler og Keller, 2006, bls. 

Þjónustusöluráðarnir

Mikil gagnrýni hefur verið sett fram á líkan McCarthy‘s um söluráðanna fjóra 

yfir árin og setti Kotler árið 1984 fram hugtakið „mega marketing“ þar sem 

söluráðunum almannatengsl (e: public relations) og stjórnmál (e: politics) var 

bætt við.  Sú viðbót hefur þó ekki náð mikilli hylli. Ein helsta gagnrýni á 

ráðanna fjóra hefur verið að þeir eigi ekki nógu vel við 

þjónustumarkaðsfræðina (Constantinides, 2006, bls.409).  Vegna þess að 

þjónusta er bæði framleidd og afgreidd á sama stað og fyrir framan 

viðskiptavininn, er þjónustan (varan) ekki áþreifanleg. Það a

óáþreifanleg gerir það að verkum að söluráðarnir fjórir virka ekki á hana sem 

skyldi. Því þarf að setja saman útvíkkað samval söluráðanna, 

þjónustusöluráðanna. Í hinu útvíkkaða samvali söluráðanna (sjá mynd 3 hér að 

neðan) eru P‘in í ensku orðin 7 en við hafa bæst þættirnir (e. people, process 

and physical evidence) fólk, ferli og umhverfi (Zeithaml, Bitner, 

Þjónustu söluráðarnir
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um söluráðanna fjóra 

Kotler árið 1984 fram hugtakið „mega marketing“ þar sem 

public relations) og stjórnmál (e: politics) var 
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þjónusta er bæði framleidd og afgreidd á sama stað og fyrir framan 

viðskiptavininn, er þjónustan (varan) ekki áþreifanleg. Það að hún er 

óáþreifanleg gerir það að verkum að söluráðarnir fjórir virka ekki á hana sem 

skyldi. Því þarf að setja saman útvíkkað samval söluráðanna, 

. Í hinu útvíkkaða samvali söluráðanna (sjá mynd 3 hér að 

en við hafa bæst þættirnir (e. people, process 

Bitner, og Gremler, 
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Notkun á hinu útvíkkaða samvali söluráðanna er almennt þegar um 

þjónustufyrirtæki er að ræða. Nánari umfjöllun þeirra Zeithaml, Bitner, og

Gremler á þjónustusöluráðunum þremur má draga saman sem (2006, bls. 26 -

27):

Fólk byggir á því að ráða inn rétt starfsfólk og þjálfa það vel í afhendingu 

þjónustunnar og hafa þannig áhrif á skynjun viðskiptavinar. Starfsmenn þurfa 

að hafa rétt tengsl, kunnáttu, hæfni og þekkingu á vörunni (þjónustunni). 

Grunnhugsunin er sú að ef hugsað er um starfsfólkið þá hugsar starfsfólkið um 

viðskiptavininn. 

Ferli er aðferð eða starfshættir, búnaður og ferli aðgerða við afhendingu 

vörunnar (þjónustunnar). Gott ferli leiðir til viðskiptatryggðar og góðs álits á 

fyrirtækinu. 

Umhverfi nær bæði yfir það umhverfi þar sem þjónustan er veitt og þar sem 

fyrirtækið og viðskiptavinurinn eiga samskipti, auk allra þeirra áþreifanlegu 

þátta sem auka við og bæta frammistöðu eða miðlun þjónustunnar 

Bent hefur verið á að æskilegt geti verið að bæta við áttunda söluráðanum, 

framleiðni og gæði (e: productivity and quality) en þær hugmyndir hafa ekki

notið almennrar hylli. Eins og sést af umfjöllun hér að ofan hafa þær breytingar 

á líkaninu sem gerðar hafa verið í gegnum árin að miklu leyti gengið út á að 

bæta hefur verið við þáttum hér og þar eftir því hvaða grein markaðsfræðinnar 

er verið að fást við (Constantinides, 2006, bls. 414 – 415).

1.2 Helstu gildi auðkenna

Upphafleg notkun enska orðsins brand, var þegar kúabændur brennimerktu kýr 

sínar til þess að merkja þær sér. Þetta var gert svo að ekki væri hægt að stela 

dýrinu, þar sem augljóst var af auðkenninu hver ætti það (Kapferer, 2004, bls. 

10). Þessi merking á enn við í dag þar sem auðkenni (e: brand) fyrirtækja er 

hægt að líkja við brennimerkingu kúnna. Merki (e: logo) og útlit aðgreinir vöru 

eða þjónustu og gerir samkeppnisaðila erfiðara fyrir að líkja eftir því. 
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1.2.1 Auðkenni

Vefsvæðið Building brands setur fram skilgreiningu á  enska orðinu brand eða 

auðkenni sem :

„Nafn, heiti, merki, tákn eða hönnun, eða sambland af þessu öllu, sem notað er 
til að skilgreina vöru eða þjónustu í þeim tilgangi að aðgreina hana frá vörum 
eða þjónustu samkeppnisaðila.“ 

"a name, sign or symbol used to identify items or services of the seller(s) and to 
differentiate them from goods of competitors." (Building brands, e.d.)

Fjárhagslegt mikilvægi auðkennis má mæla sem aukið virði af fjárstreymi 

vegna auðkennisins borið saman við fjárstreymi fyrirtækisins án þess. Aukning 

á fjárstreymi kemur til vegna þess að viðskiptavinir eru tilbúnir til að borga 

meira fyrir þessa vöru en aðra sambærilega. Viðskiptavinurinn skynjar það að 

auðkennið er meira virði en aðrar sams konar vörur vegna þess að hann tengir 

það auknu virði. Hann hefur byggt sér mynd af því hvað það er sem hann fær 

frá þessu ákveðna auðkenni vegna hugartengsla sem byggð hafa verið upp yfir 

lengri tíma. Sterk auðkenni hafa ekki bara slík tengsl vegna minninga og fyrri 

reynslu heldur byggja þau líka á tilfinningalegum tengslum viðskiptavinar. 

Auðkenni er bæði það orðspor sem byggt er upp yfir langan tíma og sú ímynd 

sem varan eða þjónustan auk annars sem einkennir hana stendur fyrir í huga 

viðskiptavinar. Þetta er það sem kaupandinn býst við að fá í hendurnar þegar 

hann kaupir vöru og þjónustu, auk staðlanna sem farið er eftir í þjónustunni

(Kapferer, 2004, bls. 10).

Kaupendur hafa almennt ekki tíma til að prófa margar vörur og kaupa því 

frekar eftir orðspori og eftirtekt til þess að ekkert komi þeim á óvart við vöruna 

eða þjónustuna. Kjarni auðkennis er sú ímynd sem talar til kaupandans og 

hefur áhrif á kaupvenjur hans (Keller, Heckler og Houston, 1998, bls. 48). 

Kaupandinn samsamar sig auðkenninu, finnst að hann þekkja vöruna og jafnvel 

að hann sé hluti af einhverju sérstöku. Gott auðkenni á þannig að virka sem 

tíma-  og áhættuskerðing við kaupin. Þetta er hægt að orða þannig að ef ekki 

væri fyrir áhættu við kaup á vöru væru ekki til nein auðkenni. Auðkenni þarf 

því að vera sterkt, það þarf að vera einstakt og höfða til kaupandans.  Virkt 

auðkenni verður fyrst til þegar það hefur öðlast styrk til að hafa áhrif á 

markaðinn. Það tekur því tíma að byggja upp þetta öryggi sem kaupandinn 
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finnur fyrir og þegar það gerist getur auðkennið farið að hafa áhrif á markaðinn 

(Kapferer, 2004, bls. 10).

Nafn auðkennis skiptir einnig miklu máli, það þarf að tengjast vörunni eða 

þjónustunni á einhvern hátt og það þarf að vekja upp löngun í vöruna eða 

þjónustuna sjálfa (Keller, Heckler og Houston, 1998, bls 48). Til að nafnið 

virki þarf það að vera áberandi, aðgreinanlegt frá öðrum, kröftugt og 

traustvekjandi (Kapferer, 2004, bls. 11). 

„Lykillinn að öllum árangursríkum auðkennum er það að þau standa fyrir 

eitthvað og eru miklu meira en bara vörumerki og táknmynd.“

„The key to all successfull brands is that they stand for something and are 

much more than simply trademarks and logos.“

(Belch og Belch, 2007, bls. 16)

Þegar búið er að koma auðkenninu á fót þarf að sækja um einkaleyfi (e: 

registered trademark) og verja réttindi auðkennisins til þess að geta haldið 

samkeppnisforskoti með auðkenninu yfir tíma (Kapferer, 2004 bls. 11).

1.2.2 Hreint virði auðkennis

Til að meta fjárhagslegt mikilvægi auðkennis má skoða hreint virði þess (e: 

brand equity). Það er þegar virði auðkennis er umfram áþreifanlegar eignir 

tengdar framleiðslu þess (Hollensen, 2001, bls. 414). Hollensen (2001, 414)

fjallar um skilgreiningu um notkun heita um auðkenniseignir (e: brand assets) 

og auðkennisskuldir (e: brand liabilities) og tengir það auðkenninu sjálfu, 

auðkennisnafninu og auðkennistáknum. Kapferer (2004, bls.17) vill þó meina 

að slíkar skilgreiningar og notkun hreins virðis auðkenna séu mjög umdeildar, 

bæði  meðal fræðimanna og stjórnenda. Hollensen (2001, bls 414) telur þó að 

hægt sé að tala um hreina eign auðkennis sem það peningaflæði sem verður til í 

viðbót vegna þess að kaupandi tengir vöruna við auðkennið og kaupir hana 

frekar en aðra vöru sem er ekki auðkennd. Hann bendir á að sterk eign 

auðkennis liggi því í raun styrknum í sambandi viðskiptavinar og auðkennis. 

Hrein eign auðkennis getur því gert það að verkum að varan eða þjónustan selst 

betur og hagnaður verður meiri en ef hún bæri ekki þetta ákveðna nafn og 

merki. Sterk hrein virði auðkennis styrkist því oft með auglýsingum og 
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herferðum. Allt þetta gerir það að verkum að framleiðandinn hefur  forskot í

samkeppninni.  

Einkenni auðkennis (e: brand identity) er hugmynd framleiðandans/eigandans 

að auðkenningu (e: branding) eða sú sýn sem framleiðandinn sendir frá sér. 

Einkenni auðkennis má ekki rugla saman við ímynd auðkennis (e: brand 

image)  en ímyndin er það sem neytandinn tekur á móti, hvernig hann sér 

auðkennið (Kapferer, 2004, bls. 98). Einkennið er grunnur þess að byggja 

auðkennið upp (Aaker og Joachimstahler, 1996, bls. 2). Dýpstu gildi 

auðkennisins þurfa að endurspeglast í vörunni/þjónustunni þannig að þau séu 

augljós við fyrstu sýn. Þau ættu að vera aðgreinanleg frá öðrum auðkennum og 

vera frekar tímalaus þannig að þau geti elst vel. Það að þekkja einkenni 

auðkennis síns vel gefur framleiðandanum/eigandanum frelsi til að breyta og 

betrumbæta auðkenni sitt, því þá er hann kominn með þekkinguna sem þarf til 

að greina á milli hvað þarf að vera og hverju má/þarf að breyta (Kapferer, 

2004, bls. 97). 

Staðfærsla auðkennis (e: positioning a brand) er gerð með því að áhersla er 

lögð á einkennandi þætti auðkennis sem eru frábrugðnir frá samkeppnisaðilum 

og aðlaðandi fyrir kaupandann. Þannig er verið að gefa kaupandanum sterka 

mynd af auðkenninu (Friðrik Eysteinsson, 2003, bls. 15 – 16). Einn af virtari 

sérfræðingum heimsins um auðkenningu , Jean Noel Kapferer (2004, bls. 100), 

hefur sett fram fjórar spurningar sem gott er að hafa í huga við staðfærslu 

auðkennis. 

1. Fyrir hvað stendur auðkennið, hvað gerir það, seður það hungur eða 

skapar það þægindi við hreyfingu?

2. Fyrir hvern er auðkennið, hver er kaupandinn, er það unglingurinn sem 

kaupir sér kókómjólk eða íþróttamaðurinn sem leikur fótbolta?

3. Hvenær er auðkennið notað, við hvaða tilefni er auðkennið etið eða 

notað?

4. Við hvern keppir auðkennið, hver er helsti samkeppnisaðili þess?

Við staðfærslu auðkennisins þarf að taka mið af tveimur þáttum; „Í hvaða 

flokki  er auðkennið og það borið saman við?“ og „Þegar það er borið saman 

við aðrar vörur og auðkenni í sama flokki hver er þá munurinn?“. Þegar 



LOK 2103

þessum spurningum er svarað er grunnur fyrir staðfærslu auðkennisins fundinn. 

Með staðfærslunni er þannig

auðkennið (Kapferer, 2004. Bls.100 

1.2.3 Margflötungur auðkennis 

Kapferer (2004, bls. 106) hefur enn fremur sett fram kenningu sem hann nefnir  

margflötung auðkennis

auðkenni á að ná að byggjast upp og halda styrk sínum þurfi þau að vera trú 

einkennum sínum. Hinar sex hliðar margflötungsins persónugera auðkennið og 

gera því kleift að því að standa sem sjálfstæð einin

mynd 4 hér að n

saman einkenni framleiðanda/eiganda og ímynd viðskiptavinar. Hér að neðan 

verður farið nánar hugmyndir Kapferers um hliðar margflötungsins. 

Mynd 4 Margflötungur auð

Efnislegur flötur

verið að meta útlitið á auðkenninu heldur tekur það einnig á því hvað 

auðkennið er nákvæmlega og  hvað það gerir. Flöturinn stendur einnig fyrir 

gæði vörunnar og lykil

Persónuleiki auðkennisins

við kaupandann þar sem samskiptin eru persónugerð. Auðveldasta og 

fljótlegasta leiðin til að byggja upp persónuleika auðkennis er að fá frægan 

talsmann eða ti

persónuleika talsmannsins. 

þessum spurningum er svarað er grunnur fyrir staðfærslu auðkennisins fundinn. 

Með staðfærslunni er þannig verið að tryggja það að kaupandinn velji 

auðkennið (Kapferer, 2004. Bls.100 - 101).

Margflötungur auðkennis 

Kapferer (2004, bls. 106) hefur enn fremur sett fram kenningu sem hann nefnir  

margflötung auðkennis (e: brand identity prism). Hann heldur 

auðkenni á að ná að byggjast upp og halda styrk sínum þurfi þau að vera trú 

einkennum sínum. Hinar sex hliðar margflötungsins persónugera auðkennið og 

því kleift að því að standa sem sjálfstæð eining.  Margflötungurinn (sjá 

hér að neðan) er notaður til að staðfæra auðkennið, tilraun til að tengja 

saman einkenni framleiðanda/eiganda og ímynd viðskiptavinar. Hér að neðan 

verður farið nánar hugmyndir Kapferers um hliðar margflötungsins. 

Margflötungur auðkennis

Efnislegur flötur (e: physical facet) er mikilvægur þáttur. Hér er  ekki einungis 

verið að meta útlitið á auðkenninu heldur tekur það einnig á því hvað 

auðkennið er nákvæmlega og  hvað það gerir. Flöturinn stendur einnig fyrir 

gæði vörunnar og lykilþætti einkenna hennar.

Persónuleiki auðkennisins (e: personality) er byggir á stöðugum samskiptum 

við kaupandann þar sem samskiptin eru persónugerð. Auðveldasta og 

fljótlegasta leiðin til að byggja upp persónuleika auðkennis er að fá frægan 

talsmann eða tilbúna persónu til að kynna vöruna. Þannig öðlast auðkennið 

persónuleika talsmannsins. 
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þessum spurningum er svarað er grunnur fyrir staðfærslu auðkennisins fundinn. 

verið að tryggja það að kaupandinn velji 

Kapferer (2004, bls. 106) hefur enn fremur sett fram kenningu sem hann nefnir  

heldur því fram að ef að 

auðkenni á að ná að byggjast upp og halda styrk sínum þurfi þau að vera trú 

einkennum sínum. Hinar sex hliðar margflötungsins persónugera auðkennið og 

g.  Margflötungurinn (sjá 

eðan) er notaður til að staðfæra auðkennið, tilraun til að tengja 

saman einkenni framleiðanda/eiganda og ímynd viðskiptavinar. Hér að neðan 

verður farið nánar hugmyndir Kapferers um hliðar margflötungsins. 

(e: physical facet) er mikilvægur þáttur. Hér er  ekki einungis 

verið að meta útlitið á auðkenninu heldur tekur það einnig á því hvað 

auðkennið er nákvæmlega og  hvað það gerir. Flöturinn stendur einnig fyrir 

(e: personality) er byggir á stöðugum samskiptum 

við kaupandann þar sem samskiptin eru persónugerð. Auðveldasta og 

fljótlegasta leiðin til að byggja upp persónuleika auðkennis er að fá frægan 

lbúna persónu til að kynna vöruna. Þannig öðlast auðkennið 
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Menning og/eða gildi (e. culture, values) er einstakt fyrir hvert auðkenni. Hér 

er átt við þau gildi eða menningu sem eru innblástur vörunnar eða auð-

kennisins, þær grundvallarreglur sem eru kjarni þess.  Þannig byggir auðkennið 

McDonalds á amerískum gildum og Mercedes Benz á gildum þýskra 

gæðaframleiðslu. Menningin tengir auðkennið framleiðanda sínum, gerir það 

einstakt og aðgreinir það frá öðrum. 

Samband (e: relationship) tengir saman samband milli vöru og auðkennis, og 

auðkennis og kaupanda,  en sambandið er oft það sem vegur þyngst í 

viðskiptum fólks. Það hefur mikið að segja um það hvernig auðkenni skilar af 

sér þjónustu og hvernig það höfðar til kaupandans.

Endurspeglun viðskiptavinar (e: customer reflection) er hægt að skilgreina sem 

það hvernig kaupandinn vill vera metinn eða séður af öðrum vegna nota sinna 

af auðkenninu. Kapferer telur að mikið sé um að ruglað sé saman endurspeglun 

viðskiptavinar og viðhorfum markhóps.  Þetta er ekki það sama því að

markhópurinn er sá hópur sem auðkenninu/vörunni er beint að og fellur best að 

kostum vörunnar, en kaupandinn notar auðkennið til að byggja upp ímynd sína.

Sjálfsmynd viðskiptavinar (e: Self image) er innri speglun hans gagnvart 

auðkenni, þ.e. líðan hans gagnvart ákveðnum auðkennum og það hvernig 

kaupandinn finnur sig með þeim. Kapferer tekur dæmi um fataframleiðandann 

Lacoste, þar sem ákveðinn hópur sem kaupir og gengur í Lacoste bolum og 

finnst þeir vera hluti af tígulegum enskum sveitaklúbbi. Þeir finna samkennd 

með hver öðrum og upphefja sjálfsmynd sína með því að vera sérstakir vegna 

þess að þeir merkja sig þessu auðkenni.

Allir fletirnir sex vinna saman og mynda eina heild þar sem inntak eins flatar 

þarf að enduróma annan. Margflötungnum má skipta í hægri og vinstri hlið þar 

sem vinstra megin eru hinir sýnilegu þættir auðkenna og hægra megin eru 

þættir sem fléttast inn í auðkennið sjálft (Kapferer, 2004, bls. 107 – 111).

1.3 Auðkenning 

Auðkenning (e: branding) er hver sú athöfn sem felur í sér að auka virði 

auðkennis og skapa því sess í huga eða minni viðskiptavina. Auðkenning er 

þannig ekki einungis að setja merki og nafn á vöruna og koma henni í sölu, 
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heldur er átt við það að auðke

og vöru- eða þjónustustefnu þess

sterk og gefur kost á frekari uppbyggingu auðkennisins (Aaker, 2007, bls. 9).  

Stefnumótun auðkenningar (e: branding strateg

hönnunarvandamál  heldur sem  flæði  virðis sem skapað er milli hluta 

fyrirtækis og vara þess eða þjónustu. (Kapferer, 2004, bls. 295).  Auðkenning 

er notuð með markaðssetningarstarfsemi til þess að byggja upp hreint virði 

auðkennis og að ná þeirri staðfærslu sem stefnt er að (Keller og Lehman, 2005, 

bls. 8).  

Mynd 5 hér að neðan lýsir hugmyndum sem Svend Hollensen (2001, bls. 415

424) hefur sett fram um ferli auðkenningar. 

Mynd 5 Ferli auðkenninga

Hollensen nálgast ferli auðkenningar á einfaldan hátt

auðkenning sé svipað staðfærslu vöru og því þurfi að horfa á ferlið frá því 

sjónarhorni.  Þar sem grunnþættir auðkenningar eru að hans mati þeir sömu alls

staðar í heiminum þarf að hafa  fjóra þætti í huga við ferli auðkenningar

(Hollensen, 2001, bls. 415)

 Það þarf að greina það sem fyrirtækið býður upp á og 

varan eða  þjónustan sé öðruvísi en sú frá samkeppnisaðilanum. 

 Að sjá til þess að varan eða 

aftur kennsl á hana við það að taka eftir auðkenninu.

 Fyrirtækið þarf að ábyrgjast gæði vörunnar eða þjónustunnar og tryggja 

að þau séu uppfyllt.

 Að annast kynningu og auglýsingu á vörunni.

Auðkenningar 
ákvarðanir

heldur er átt við það að auðkennið sé hluti af samtvinnaðri stefnu fyrirtækisins  

eða þjónustustefnu þess. Stefnu sem er vel stjórnað og er fjárhagslega 

sterk og gefur kost á frekari uppbyggingu auðkennisins (Aaker, 2007, bls. 9).  

Stefnumótun auðkenningar (e: branding strategy)  ætti ekki að vera séð sem 

vandamál  heldur sem  flæði  virðis sem skapað er milli hluta 

fyrirtækis og vara þess eða þjónustu. (Kapferer, 2004, bls. 295).  Auðkenning 

er notuð með markaðssetningarstarfsemi til þess að byggja upp hreint virði 

og að ná þeirri staðfærslu sem stefnt er að (Keller og Lehman, 2005, 

Mynd 5 hér að neðan lýsir hugmyndum sem Svend Hollensen (2001, bls. 415

424) hefur sett fram um ferli auðkenningar. 

Ferli auðkenningar samkvæmt Hollensen

Hollensen nálgast ferli auðkenningar á einfaldan hátt. H

auðkenning sé svipað staðfærslu vöru og því þurfi að horfa á ferlið frá því 

sjónarhorni.  Þar sem grunnþættir auðkenningar eru að hans mati þeir sömu alls

í heiminum þarf að hafa  fjóra þætti í huga við ferli auðkenningar

(Hollensen, 2001, bls. 415);

Það þarf að greina það sem fyrirtækið býður upp á og 

varan eða  þjónustan sé öðruvísi en sú frá samkeppnisaðilanum. 

Að sjá til þess að varan eða þjónustan veki eftirtekt og kaupandi beri 

aftur kennsl á hana við það að taka eftir auðkenninu.

Fyrirtækið þarf að ábyrgjast gæði vörunnar eða þjónustunnar og tryggja 

að þau séu uppfyllt.

Að annast kynningu og auglýsingu á vörunni.

Ekkert auðkenni

Auðkenndar vörur

Eigin vörumerki

Sam-auðkenning / 
innihaldsauðkenning

Auðkenni framleiðanda

Einn markaður

Margir markaðir
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nnið sé hluti af samtvinnaðri stefnu fyrirtækisins  

tefnu sem er vel stjórnað og er fjárhagslega 

sterk og gefur kost á frekari uppbyggingu auðkennisins (Aaker, 2007, bls. 9).  

y)  ætti ekki að vera séð sem 

vandamál  heldur sem  flæði  virðis sem skapað er milli hluta 

fyrirtækis og vara þess eða þjónustu. (Kapferer, 2004, bls. 295).  Auðkenning 

er notuð með markaðssetningarstarfsemi til þess að byggja upp hreint virði 

og að ná þeirri staðfærslu sem stefnt er að (Keller og Lehman, 2005, 

Mynd 5 hér að neðan lýsir hugmyndum sem Svend Hollensen (2001, bls. 415-

Hann vill meina að 

auðkenning sé svipað staðfærslu vöru og því þurfi að horfa á ferlið frá því 

sjónarhorni.  Þar sem grunnþættir auðkenningar eru að hans mati þeir sömu alls

í heiminum þarf að hafa  fjóra þætti í huga við ferli auðkenningar

Það þarf að greina það sem fyrirtækið býður upp á og gæta þess að 

varan eða  þjónustan sé öðruvísi en sú frá samkeppnisaðilanum. 

þjónustan veki eftirtekt og kaupandi beri 

Fyrirtækið þarf að ábyrgjast gæði vörunnar eða þjónustunnar og tryggja 

Einn markaður

Eitt auðkenni

Mörg auðkenni

Margir markaðir

Svæðis auðkenni

Alþjóða auðkenni
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Fyrsta skref auðkenningar er að taka ákvörðun um það hvort það eigi að vera 

með auðkenni eða ekkert auðkenni (e: no brand).  Ef valin er leiðin að vera 

með auðkenni þýðir það að kostnaður verður hærri en á móti kemur að 

kaupendur verða tryggari. Þeir eyða meiri peningum í að kaupa auðkennið 

frekar en aðra sambærilega vöru, vegna þess að þeir vita að það er byggt á 

þeim gæðum sem þeir sækjast eftir. Hin leiðin er  að velja ekkert auðkenni, en 

þá er ekki lagður kostnaður í umbúðir og útlit vörunnar sem gerir það að 

verkum að varan verður ódýrari, enda síður eða ekki aðgreinanleg í augum 

viðskiptavinar (Hollensen, 2001, bls. 416). 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að vera með auðkenni þarf að huga að 

því hvernig það á að vera. Eins og sést á mynd 5 eru þrír möguleikar sem 

koma til greina, eigin vörumerki (e: private label), sam-/innihaldsauðkenning 

(e: co-branding/ingredient branding) og auðkenni framleiðanda eða 

þjónustufyrirtækis (e: manufacturer brand). Í eigin vörumerkjum eru 

mismunandi framleiðsluvörur/þjónusta seldar undir auðkenni fyrirtækisins en

þar er mikil verðsamkeppni enda möguleiki á stærri markaðshlutdeild en ella. Í 

sam- og innihaldsauðkenningu vinna tveir eða fleiri framleiðendur eða

þjónustufyrirtæki saman að auðkenningu, setja saman tvö eða fleiri auðkenni 

til að mynda eitt sterkara auðkenni. Sameiginleg kostnaðarskipting  og aukið 

virði nýs auðkennis eru helstu kostirnir en gallarnir eru að þetta getur ruglað 

kaupandann í því hvaða auðkenni hann er að kaupa. Að lokum ber að nefna 

auðkenni frá framleiðanda eða þjónustufyrirtæki, sem getur verið mikill 

kostur, þar sem eigandi auðkennisins hefur aukið vald á virðiskeðjunni og 

getur auðveldlega komið vörunni eða þjónustunni áfram til viðskiptavinanna. 

Þó getur verið erfitt fyrir smáframleiðendur og minni þjónustufyrirtæki að 

reyna að hrinda úr vör óþekktu auðkenni. Helsti munurinn á þessum þremur 

auðkenningarleiðum er, að hjá eigin vörumerki eru það aðrir en framleiðandi 

eða þjónustufyrirtæki sem sjá um auðkenningarferli vörunnar, en við sam- og 

innihaldsauðkenningu liggur aðkoma að auðkenningarvinnunni hjá öllum 

aðilum, þar sem um er að ræða samstarf milli hópa.  Við auðkenningu 

framleiðanda eða þjónustufyrirtækja hefur framleiðandinn eða 

þjónustufyrirtækið 100% stjórn á auðkenningarferlinu (Hollensen, 2001, bls. 

416 – 422).
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Næst þarf að ákveða hvort henti að vera á einum markaði og með eitt eða fleiri 

auðkenni. Kostirnir við það að vera á einum markaði með eitt auðkenni eru að 

það er hægt að vera miðaðri í markaðssetningu og það verður enginn ruglingur 

með auðkennið.  Markaðurinn verður þá hinsvegar minni en annars og 

möguleiki á tekjum og hilluplássi í búðum þar af leiðandi ekki eins mikill. Það 

getur verið betra að vera með fleiri auðkenni ef auðkennin er bara á einum 

markaði. Aukið hillupláss, eykur samkeppni á markaði, myndaðir eru 

markhópar fyrir mismunandi þarfir en allur kostnaður er meiri (Hollensen, 

2001, bls. 416; 424).

Ef  markaðssetja á  á mörgum mörkuðum hefur fyrirtæki oftast  valið það að 

nota sama auðkennið á erlendum mörkuðum (e: global brand). Alþjóða-

auðkenni er það þegar um er að ræða vöru sem hefur gott orðspor og er þekkt 

fyrir gæði sem er eins útfært fyrir alla markaði. Slík markaðssetning á einnig 

við þegar um svæðisbundið auðkenni er að ræða, en það er það kallað þegar 

auðkenni er tengt svæðinu þar sem varan er framleidd. Auðkennið tengist þá 

einnig þeim gæðum og kostum sem svæðið byggir á, auk þess að virka sem, 

sam-eða innihaldsauðkenni þeirra auðkenniseigenda sem notfæra sér hið 

svæðisbundna auðkenni. Auðkennisnafnið hefur ákveðna merkingu tengda

svæðinu en ókostirnir eru þeir að það að þessu fylgir viðbótarkostnaður og 

svæðisbundna tengingin getur hamlað ef það er ekki nógu þekkt.( Phillips, 

2005, bls. bls. 1; Hollensen, 2001, bls. 414; 424)

1.4 Svæðisbundin auðkenning 

Þegar farið hefur verið í gegnum ferli auðkenningar þarf að taka ákvörðun um 

það hvort vera eigi með almennt auðkenni eða svæðisbundið auðkenni. 

Svæðisbundin auðkenning getur verið mjög mikilvæg við að koma ákveðnum 

svæðum á kortið og styrkja markaðssetningu vara þess út fyrir svæðið. Ef 

svæði er þekkt af einhverju sérstöku sem hægt er að byggja á, svo sem 

hreinleika, tærleika, vatni eða  veiðum, er hægt að tengja það markaðssetningu 

og staðfærslu vöru og/eða auðkenna.  Þekking á svæðinu getur svo aftur á móti 

aukist í gegnum vörur og þjónustu sem er unnið á svæðinu eins og t.d. grískur

fetaostur, ítölsk parmaskinka eða fiskur frá Íslandi eða Noregi.   Tíminn vinnur 

með auðkenninu vegna þess að eftir því sem svæðið verður þekktara eykst virði 
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auðkennisins því að æ fleiri þekkja það  og geta tengt svæðið við vöruna eða 

vöruna við svæðið (Babcock og  Clemens, 2004, bls. 1; Phillips, 2005, bls. 1 –

2).

Nota má þrjár leiðir til að skrá svæðisbundin auðkenni og vernda þau frá því að 

aðrir framleiði vörurnar eða veiti þjónustuna undir sama heiti og með sömu 

tengingu við svæðið og notað hefur verið áður, Geographical index,

skrásetning vörumerkja (e: registered trademark) og loks notkun kenninafna 

(AVA).

Geographical index er skráningar- og staðfestingarform sem notað er í Evrópu 

og er notað til þess að kynna og vernda svæðisbundin einkenni einstakra 

landbúnaðarvara. Þennan staðal geta allir hæfir  framleiðendur innan sérstaks 

svæðis landa innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins notað. 

Þessu má lýsa sem gæðastimpli á landfræðilegan uppruna sem hjálpar fólki í 

þessum löndum við að varðveita menningarbundnar hugmyndir, vörumerki og 

hönnun fyrir öðrum. Þetta er í langflestum tilfellum notað fyrir 

matvælaframleiðslu. Ákveðnum heitum er gefinn Geographical index staða og 

geta þá aðrir framleiðendur, sem ekki eru innan þess ákveðna héraðs, ekki 

framleitt vöruna undir því nafni, svo sem fetaostinn, parmaskinkuna og 

roquefort ostinn franska. (Babcock og Clemens, 2004, bls. 1; Lee og  Rund, 

2003, bls. 4). Þau vandamál hafa verið með notkun á þessum  staðli að  

fyrirtæki sem staðsett eru utan Evrópu, og þá aðallega innan Bandaríkjanna, 

hafa skráð þessi nöfn sem skrásett vörumerki þrátt fyrir að þetta séu í eðli sínu 

oft svæðisbundin nöfn. Ekki hefur alltaf gengið nógu vel að stoppa þetta af  þar 

sem Geographical index er ekki almennt viðurkenndur staðall innan 

Bandaríkjanna (Babcock og  Clemens, 2004, bls. 4; Phillips, 2005, bls. 3).

Innan Bandaríkjanna er notað skrásetningarkerfi vörumerkja sem gildir þar líka 

fyrir svæðisbundnar auðkennaskráningar. Ef vörumerki er skrásett af aðila 

getur annar aðili ekki notað það. Þetta kerfi er notað um svæðisbundin 

auðkenni á svipaðan hátt og Geographical index er notað í Evrópu, nema að 

það gildir fyrir öll vörumerki, ekki bara svæðisbundin.  Í Bandaríkjunum eru 

matvæli t.d. stimpluð „framleitt í Idaho“ (sjá mynd 6 hér að neðan) og virkar 
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það sem svæðisbundið auðkenni (Babcock, Clemens, 2004, bls. 2 - 3; Phillips, 

2005, bls. 4 - 5). 

Mynd 6 Svæðisbundinn stimpill Idaho

Hérlendis sjást að einhverju leyti sambærileg auðkenni, sem þó hefur ekki 

verið fengið einkaleyfi á, eins og „íslensk framleiðsla“, en  notkun þess 

innanlands er bundin í reglugerðir hér á Íslandi, 

Til er kerfi kenninafna, AVA (e: appellations). Kerfið, sem á nær eingöngu við 

um víniðnaðinn er nefnt eftir franska orðinu appellation eða 

vínberjaræktarsvæði (yrki), sem er aðgreinanlegt með landfræðilegum eða 

svæðisbundnum einkennum sínum. Er þá talað um „kenninöfn af uppruna“ (e: 

appellations of origin). Til þess að geta talist AVA svæðisbundið auðkenni þarf 

framleiðandi að uppfylla þrjú skilyrði. Þessi skilyrði eru:

1. Að minnsta kosti 75% magninu er framleitt úr landbúnaðarvörum sem 

ræktuð eru í héraðinu sem kenninafnið bendir til.

2. Vínið hefur verið framleitt að fullu og fullklárað innan marka svæðisins 

sem kenninafnið bendir til.

3. Vínið og framleiðslan fer í öllu eftir lögum og reglugerðum héraðsins 

sem kenninafnið bendir til.

(Alcohol and tobacco tax and trade bureau, e.d.; Phillips, 2005, bls. 5 - 6)

Kostir svæðisbundinnar auðkenningar eru að svæðisbundna auðkennið getur 

verið skilgreining á vörunni í huga  viðskiptavinarins. Hann hefur fyrirfram 

mótaða hugmynd um það hvernig vörur koma frá þessu ákveðna svæði og veit 

því  að hverju hann gengur. Auðkennin staðfesta að varan komi frá svæðinu 

sem er langoftast hefur á sér orðspor fyrir einstök gæði á þessari matvöru. 

Vegna hinnar svæðisbundnu tengingar í huga hans, er viðskiptavinurinn því oft 
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tilbúinn til að greiða hærra verð fyrir vöruna. Þetta er meðal annars mjög 

mikilvægur þáttur í verðlagningu á víni (Phillips, 2005, bls. 6).

Klasastarf hefur verið notað hérlendis 

E. Porter (1990, bls. 149) skilgreinir klasa (e: clusters) sem „landfræðilega 

þyrpingu tengdra fyrirtækja, birgja, þjónu

atvinnugreinum og stofnana.... á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni en 

einnig í samvinnu“. Samkvæmt 

Kristinssonar um klasasamstarf 

skilgreina sérstöðu sína, vera tilbúin að hafa þor til að taka af skarið og skapa 

slíkt umhverfi“

og samstarf fyrirtækja og stofnana 

13) bendir á að 

eftir því sem samkeppnishæfni hans

það getur skipt miklu máli fyrir það samfélag sem hann er starfræktur

Þegar fyrirtæki 

samkeppnisforskot umfram önnur svæði. Þá vinnur starfsgreinin og 

samkeppnisaðilar innan greinarinnar saman að því að skapa ný 

markaðstækifæri og opna aðgang að hæfni og þekkingu. Þau nýta sér 

hagkvæmni stærðar og styrkj

hafa hag af sam

er til staðar getur það haft áhrif 

Í umfjöllun Ifor 

þróun klasa er ein

mismunandi aðstæðna

aðstæðum í samfélaginu og 

niður í fimm stig sem innihalda 

Mynd 7 Þróun klasa: Fimm stig, Tólf þrep

A. Tryggja fylgi

•Kynning og 
notagildi

• Skilgreining á 
klösum

tilbúinn til að greiða hærra verð fyrir vöruna. Þetta er meðal annars mjög 

gur þáttur í verðlagningu á víni (Phillips, 2005, bls. 6).

Klasastarf hefur verið notað hérlendis við svæðisbundna auðkenningu. Michael 

E. Porter (1990, bls. 149) skilgreinir klasa (e: clusters) sem „landfræðilega 

þyrpingu tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum 

atvinnugreinum og stofnana.... á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni en 

einnig í samvinnu“. Samkvæmt umfjöllun Karls Friðrikssonar og Sævars 

um klasasamstarf (2004, bls. 1) þurfa einstök svæði „að skilja og 

ilgreina sérstöðu sína, vera tilbúin að hafa þor til að taka af skarið og skapa 

“. Þar sem slík vinna hefur verið unnin hefur skapast tengslanet 

og samstarf fyrirtækja og stofnana (klasar). Ifor Ffowcs-Williams (2004, bls. 

13) bendir á að klasasamstarf er endalaust ferðalag þar sem hver klasi þróast 

eftir því sem samkeppnishæfni hans og landfræðilegt umfang verður meira

það getur skipt miklu máli fyrir það samfélag sem hann er starfræktur

Þegar fyrirtæki hefja klasasamstarf eru þau að huga að því að styrkja eða búa til 

samkeppnisforskot umfram önnur svæði. Þá vinnur starfsgreinin og 

samkeppnisaðilar innan greinarinnar saman að því að skapa ný 

markaðstækifæri og opna aðgang að hæfni og þekkingu. Þau nýta sér 

hagkvæmni stærðar og styrkja samstarf sitt við birgja. Fyrirtækin innan klasans 

hafa hag af samvinnu við hvert annað, en ef deilur eru eða 

til staðar getur það haft áhrif á samstarf innan klasans (Porter, 1990, 151).

Ifor Ffowcs-Williams um þróun klasa (2004, bls. 4)

einstök fyrir hvern þann klasa sem verið er að setja 

mismunandi aðstæðna. Það þarf að tryggja að þróun og stefna klasa falli að 

aðstæðum í samfélaginu og samkeppnnisumhverfinu. Hann skiptir

niður í fimm stig sem innihalda þau tólf þrep eins sem sjá má á mynd 7

Þróun klasa: Fimm stig, Tólf þrep

B. Byggja 
grunninn

• Greining á klasa
• Stofnun stjórnar 

og hlutverk 
leiðtoga

C. Byggja upp 
styrk

• Stefnumótandi 
áætlun

• Skilgreining á 
áföngum

• Aðgerðaráætlun

D. Klasa hleypt af 
stokkunum

• Kynning á klasa
•Þróun klasa
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tilbúinn til að greiða hærra verð fyrir vöruna. Þetta er meðal annars mjög 

gur þáttur í verðlagningu á víni (Phillips, 2005, bls. 6).

auðkenningu. Michael 

E. Porter (1990, bls. 149) skilgreinir klasa (e: clusters) sem „landfræðilega 

stuaðila, fyrirtækja í tengdum 

atvinnugreinum og stofnana.... á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni en 

kssonar og Sævars 

(2004, bls. 1) þurfa einstök svæði „að skilja og 

ilgreina sérstöðu sína, vera tilbúin að hafa þor til að taka af skarið og skapa 

. Þar sem slík vinna hefur verið unnin hefur skapast tengslanet 

Williams (2004, bls. 

klasasamstarf er endalaust ferðalag þar sem hver klasi þróast 

umfang verður meira en 

það getur skipt miklu máli fyrir það samfélag sem hann er starfræktur í. 

ð huga að því að styrkja eða búa til 

samkeppnisforskot umfram önnur svæði. Þá vinnur starfsgreinin og 

samkeppnisaðilar innan greinarinnar saman að því að skapa ný 

markaðstækifæri og opna aðgang að hæfni og þekkingu. Þau nýta sér 

a samstarf sitt við birgja. Fyrirtækin innan klasans 

eða kröftug samkeppni 

(Porter, 1990, 151).

(2004, bls. 4), kemur fram að 

stök fyrir hvern þann klasa sem verið er að setja á fót vegna 

að þróun og stefna klasa falli að 

samkeppnnisumhverfinu. Hann skiptir þróun klasa 

rep eins sem sjá má á mynd 7.

D. Klasa hleypt af 
stokkunum

Kynning á klasa

E. Efla og viðhalda 
styrk

• Frekari útfærsla 
stefnunnar

• Endurmat á 
starfinu

• Aukið umfang 
og vöxtur
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Í samræmi við hugmyndir Ffowcs-Williams telja þeir Karl Friðriksson og 

Sævar Kristinsson (2004, bls. 14) upp þá tíu þætti sem geta ráðið úrslitum um 

árangur klasa: 

1. Skýr stefna.

2. Réttir samstarfsaðilar.

3. Sérhæfing.

4. Umbun fyrir samstarf.

5. Lágmörkun árekstra milli þátttakenda.

6. Upplýsingastreymi.

7. Starfsmannaskipti.

8. Langtímamarkmið.

9. Geta til að koma af stað sameiginlegum verkefnum.

10. Sveigjanleiki. 

Klasar er oft myndaðir af stjórnvöldum en þegar þeir hafa náð flugi þurfa þeir

að geta starfað sjálfstætt og skilið sig frá stuðningi hins opinbera. Í 40 – 70% 

tilvika gengur klasastarfið ekki sem skyldi. Því er talað um klasasyndirnar sjö, 

ástæður þess að klasar skila ekki árangri (Karl Friðriksson og Sævar 

Kristinsson, 2004, bls. 27):

1. Nákvæm viðskiptaáætlun liggur ekki fyrir.

2. Óljós markmið.

3. Fálmkennd ákvarðanataka.

4. Skortur á sterkum samstarfsaðilum.

5. Stjórnun klasa tekur ekki mið af mismunandi fyrirtækjamenningu 

þátttakenda.

6. Skortur á yfirfærslu þekkingar frá samstarfsfyrirtækjum. Fyrirtækin 

þurfa jafnframt að standa vörð um kjarnahæfni sína og sérstöðu.

7. Ekki tekið mið af þróun klasans og möguleikum á útgöngu einstakra 

aðila.

Ef þessi varnaðarorð eru höfð í huga við myndun og samstarf innan klasa, 

styrkir það líkurnar á árangri og að atvinnugreinar á svæðinu geti nýtt sér 

hagkvæmni stærðar og betri aðgang að mannauði og þannig aukið líkur á því 

að ná samkeppnisforskoti.
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1.5 Einkenni Eyjafjarðar

Samstarf um svæðisbundið auðkenni vex úr því umhverfi og þeim 

menningarlega og atvinnulega jarðvegi sem samstarfsaðilar starfa í. Hér verður 

lítillega fjallað fræðilega um svæðið, menningu þess og hið samfélagslega 

tækifæri til samstarfs sem hrinti verkefninu Matur úr héraði af stað. 

1.5.1 Náttúra

Eyjafjörður er lengstur norðlenskra fjarða og skerst inn í Norðurland við miðju. 

„Umgjörð Eyjafjarðar, sem í senn er tröllsleg og tilkomumikil  er raunar hluti 

af hinni fornu norðlensku hásléttu. Að vestanverðu er Tröllaskagi, eitt 

stórfenglegasta fjalllendi landsins, sundurskorinn af djúpum dölum og 

fjallaskörðum með háum og hvassbrýndum fjöllum á milli sem mörg eru yfir 

1000m há“ (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 61).Ystu byggðir Tröllaskagans 

liggja á móti opnu íshafi sem er mjög fallegt í glampandi miðnætursólinni en er 

einnig heimkynni hafíss og fimbulkulda. Byggð með Eyjafirði er 

samanhangandi, en helsta byggð er við Siglufjörð, Ólafsfjörð, Dalvík og 

Akureyri. Minni byggðalög liggja við sjóinn og ber þar helst að nefna 

Árskógssand, Hauganes, Svalbarðseyri, Grenivík, Kristnes, Hrafnagil og

Hjalteyri sem var fræg fyrir síldarsöltun á árum áður. Tvær eyjar tilheyra 

Eyjafirði. Þær eru Hrísey og Grímsey, en sú síðarnefnda er nyrsta byggða eyja 

Íslands. (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1984, bls. 176). 

Fjörðurinn hefur verið fiskisæll og bæir eins og Siglufjörður og Ólafsfjörður 

hafa byggt afkomu sína á fiskveiðum. Hafa þessir bæir oft á tíðum verið 

töluvert einangraðir yfir vetratímann og samgöngur litlar vegna þess að 

veðurfar getur verið harðneskjulegt á þessum slóðum og snjóþyngsli orðið 

mikil. Eyjafjarðasýsla er þéttbýlt landbúnaðarhérað, ræktun mikil enda skilyrði 

til hennar víðast góð, veðursæld og þykkur jarðvegur. Mest er stunduð 

nautgriparækt og eru kúabúin í Eyjafirði með þeim stærri á landinu, en einnig 

er ein af stærstu mjólkurstöðvum landsins á Akureyri. Sauðfjárrækt er nokkur 

til dala en land er þröngt og afréttir litlar (Þorsteinn Jósepsson og Steindór 

Steindórsson, 1984, bls. 177). Í samanburði við grannhéruð eru ákveðin svæði í 

Eyjafirði betur fallin til ýmiskonar ræktunar. Má þar nefna kartöflurækt, 

kornrækt og skógrækt (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 90). Hans Vilhelm 

Lever varð fyrstur manna til að rækta kartöflur í atvinnuskyni á Íslandi árið
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1808, í Eyjafirði (Jón Hjaltason, 2000, bls. 24). Akureyri er stærsti 

byggðakjarni Eyjarfjarðar og hafa íbúar fjarðarins sótt þjónustu sína þangað í 

gegnum tíðina. Í Eyjafirði er þéttbýli nú meira en víðast annars staðar utan 

höfuðborgarsvæðisins og er það talið helsta mótvægið gegn aðdráttarafli 

suðvesturhornsins (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 90).

1.5.2 Menning

Menningu er hægt að skilgreina á margan hátt, en hér verður notast við 

skilgreiningu frá menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, en þar er  lagt til að 

menning verði skilgreind á neðangreindan hátt sem;

„... samsafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem 

einkenna hvert samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til 

menningar, en einnig lífsstíll, sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og 

skoðanir.“

„....culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, 

intellectual and emotional features of society or a social group, and that it 

encompasses, in addition to art and literature, lifestyles, ways of living 

together, value systems, traditions and beliefs“ (UNESCO, 2002) 

Rannsóknamiðstöð ferðamála (RMF) hefur unnið rannsókn á menningartengdri 

ferðaþjónustu í Eyjafirði (2007)  þar sem sjónum var beint að tilteknum 

menningaráhrifum og menningartengdri ferðaþjónustu sem hafa ekki verið 

mikið rannsökuð hérlendis. Hugtakið menning er oft bundið við þá 

menningarviðburði sem kynntir er á svæðinu og stendur fólki til boða. Sem 

dæmi má nefna leiklist og leikhúsferðir, myndlist og gallerí, bókmenntir í 

fræðasetrum, handverk, gripir á minjasöfnum og tónlist á svæðinu ásamt 

tónleikum (Edward H. Huijbens, Guðrún Helgadóttir og Kristín Sóley 

Björnsdóttir, 2007, bls. 6).  RMF einskorðar menningarhugtakið við starfsemi 

menningarstofnanna og fyrirtækja sem sérhæfa sig í að koma til skila 

menningarstarfi og menningararfi svæðisins fremur en athafnir daglegs lífs, 

siði og hefðir, sem eru líka menning og þarf að taka mið af hér. Þegar skoða á 

menningararf komust skýrsluhöfundar RMF (2007, bls. 27) svo að orði 

„Menningararfur birtist fyrst og fremst í þjóðtrú, minjum og sögu,

munnmælum, trú, byggingum og munum, sem eru varðveittir og markaðssettir 

sem þættir menningararfsins á söfnum, sýningum og setrum“ .
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Menningarleg ímynd er sú mynd sem sett er fram af svæðum við 

markaðssetningu á þeim og þannig er þannig hluti af mótun menningar 

svæðisins sem sýnileg er umheiminum. Þannig byggir markaðssetning svæðis á 

sköpun jákvæðrar ímyndar af menningarlegri sérstöðu svæðisins og laðar 

innlenda sem og erlenda ferðamenn að til að njóta menningar svæðisins 

(Edward H. Huijbens, Guðrún Helgadóttir og Kristín Sóley Björnsdóttir, 2007, 

bls. 24). 

1.5.3 Vaxtarsamningur Eyjafjarðar

Miklir möguleikar eru fyrir Eyjafjarðarsvæðið til vaxtar, þróunar og aukinnar 

samkeppnishæfni. Þetta byggist á þeim styrkleikum sem fyrir hendi eru á 

svæðinu, samhliða nýjum áherslum og aukinni sókn í þau tækifæri sem hægt er 

að nýta. Framtíðin á að byggjast á þeim styrkleika og þeim miklu tækifærum 

sem framundan eru (Baldur Pétursson, 2004, bls. 10). Í skýrslu

Rannsóknamiðstöðvar ferðamála benda Edward Huijbens o.fl. (2007) á að:

„Akureyri og Eyjafjörður eru skilgreind sem vaxtarsvæði í núverandi byggðastefnu 

stjórnvalda, það er kjarni sem muni styrkja bakland sitt sem eru hinar dreifðari 

byggðir kringum Akureyri. Bærinn er þjónustumiðstöð og viðkomustaður ferðafólks. 

Menning og menntun eru þættir sem haldið hefur verið á lofti í markaðssetningu 

bæjarins, enda eru þar ýmsar mikilvægar stofnanir sem eru forsenda atvinnumennsku 

á sviði menningar og uppbyggingar þekkingarsamfélags. Má þar nefna Háskólann á 

Akureyri, Listasafnið á Akureyri, Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit 

Norðurlands. Þessi nálgun markaðssetningar er líklega það sem greinir 

Eyjafjarðarsvæðið frá öðrum áfangastöðum á íslenskri landsbyggð“  (bls. 39). 

Vegna þessa hófst Vaxtarsamningur Eyjafjarðar árið 2004 sem 

samstarfsverkefni opinberra og einkaaðila um uppbyggingu atvinnulífs við 

Eyjafjörð á vegum Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. Fyrirtæki stofnanir og 

sveitarfélög tóku höndum saman um eflingu atvinnulífsins þar sem áhersla var 

lögð á þær atvinnugreinar sem voru sterkar í Eyjafirði og studdu þær þannig 

enn frekar til að takast á við alþjóðlega samkeppni. Með samningnum var gert 

að efla nýsköpun atvinnulífsins og auka hagvöxt með virku samstarfi 

fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og ríkisins og marka þannig sérstöðu 

Eyjafjarðar (Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, e.d.).  Svæðinu hefur verið skipt 

niður í 4 klasa, matvælaklasa, ferðaþjónustuklasa, mennta- og rannsóknaklasa 

og heilbrigðisklasa.  Markmiðið með þessu öllu var og er staðfærsla sem
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byggir á þeim sameiginlegu þáttum sem hagsmunaaðilar klasanna standa fyrir, 

bæði saman og klasarnir hver fyrir sig. Með þessu er verið að horfa til þess að 

setja fram markaðsstefnu fyrir svæðið og stefnu sem dregur fram þær áherslur 

sem aðgreina eiga Eyjafjarðarsvæðið (IMG Ráðgjöf, 2006). Baldur Pétursson

(2004, bls. 10) setur fram að meginmarkmið Vaxtarsamningsins séu: „Fyrir 

árið 2020 verði íbúatala Eyjafjarðarsvæðisins um 30.000. Í fjölskylduvænu 

samfélagi sem verður eftirsótt vegna góðrar þjónustu, möguleika til menntunar 

og nýtingju frítíma, sem byggist á fjölbreyttu, framþróuðu, sérhæfðu og 

samkeppnishæfu atvinnulífi með sterk alþjóðleg tengsl“. Eins og er búa þó um 

24.000 manns á Eyjafjarðarsvæðinu (Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, e.d.), en 

árið 2004 þegar verkefnið byrjaði voru íbúar svæðisins um 21.000 (Baldur 

Pétursson, 2004, bls. 10).
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2 Rannsóknaraðferðir
Rannsóknir við verkefnið voru mestmegnis eigindlegar (e: qualitative) í formi 

hálfskipulagðra (e: semi structured) viðtala, en einnig megindlegar rannsóknir 

(e: quantitative) í formi mælanlegrar vettvangskönnunar. Auk þessa var  stuðst 

við fyrirliggjandi gögn og kannanir sem fengin voru hjá Matvælasetri 

Háskólans á Akureyri og gerð á þeim megindleg greining. Skoðaðar voru 

heimasíður þátttakenda og greindar með tilliti til sýnileika auðkennis. Þá voru 

fundnar til greinar í gegnum Web of Science og SFX kerfi bókasafns 

Háskólans á Akureyri, ásamt lesturs náms- og fræðibóka til að auka skilning á 

efninu.

Kostir þess að notast við eigindlegar rannsóknir í þessari eru að það gefur það 

betri mynd af viðfangsefninu, en helstu ókostir þeirra eru að mjög miklar 

upplýsingar koma fram og þær mæla ekki litlar breytingar nægilega vel. Helstu 

gallar megindlegu rannsóknanna eru þó þeir að svörin eru stöðluð og geta verið 

leiðandi fyrir þann sem þekkir ekki nægilega vel til, en aftur á móti er hægt að 

fá góð svör sem hægt er að vinna tölfræðilega með (McDaniel og Gates, bls. 

129). Með því að nýta bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir ættu að nást 

fram þær upplýsingar sem leitast er eftir að fá í þessarir skýrslu.

Eigindlegu rannsóknirnar fólust í viðtölum sem tekin voru við félagsmenn og 

valda aðila sem unnið hafa að verkefninu Matur úr héraði. Hluta af þessum 

viðtölum tók skýrsluhöfundur í samvinnu við Rannsóknamiðstöð ferðamála

(RMF), þar sem hann fylgdi Jóni Gesti Helgasyni, starfsmanni RMF, í viðtöl 

vegna rannsóknar sem verið er að vinna og tengist verkefninu Matur úr 

Héraði. Einnig fékkst aðgangur að fyrirliggjandi viðtölum sem Jón Gestur tók 

einn fyrir RMF og fyrirliggjandi viðtölum frá RMF sem tekin voru í desember 

2008 vegna verkefnisins.

Alls er unnið úr 15 viðtölum, 5 fyrirliggjandi frá RMF en 10 tekin af 

skýrsluhöfundi, einum eða með starfsmanni RMF, á verkefnistíma. Þau  

fyrirliggjandi viðtöl frá desember 2008 frá RSF sem notuð eru, voru við Ingvar 

Má Gíslason markaðsstjóra Norðlenska og Magnús Þór Ásgeirsson frá 

Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. Fyrirliggjandi viðtöl sem tekin voru af Jóni 

Gesti Helgasyni á þessu ári voru viðtöl við Friðrik Val Karlsson, eiganda 
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veitingahússins Friðriks V, Þórgný Dýrfjörð framkvæmdastjóra Akureyrarstofu 

og Júlíus Júlíusson sem stendur fyrir fiskideginum mikla á Dalvík. 

Viðtöl sem skýrsluhöfundur tók með starfsmanni RMF voru við Ólínu 

Freysteinsdóttur, fyrrverandi starfsmann matvælaklasa Vaxtarsamnings

Eyjafjarðar, en hún var ein af þeim sem stóð að því að koma verkefninu Matur 

úr héraði af stað, Ásbjörn Þórarinsson, sem er framkvæmdastjóri 

Markaðsskrifstofu ferðamála á norðurlandi,  Sonju Lind Eyglóardóttir frá 

veitingastaðnum Halastjörnunni, Auðjón Guðmundsson, formann

félagsskaparins Matur úr héraði og markaðsstjóra Kjarnafæðis, Guðlaugu J. 

Carlsdóttur sölustjóra hjá Ektafisk, Guðmund Jón Guðmundsson og Guðrúnu 

Egilsdóttur hjá Holtselshnossi og Agnesi Sigurðardóttur framkvæmdarstjóra 

Kalda.

Skýrsluhöfundur tók að auki ein viðtöl við Hannes Haraldsson hjá 

Gistiheimilinu Engimýri og Guðrúnu Elvu Skírnisdóttur, hönnuð merkis Matur 

úr héraði.

Öll viðtöl voru tekin upp og við úrvinnslu voru þau skráð inn í 

ritvinnsluforritið Word til að betur væri hægt að vinna úr þeim. 

Skýrsluhöfundur dregur út efnisþræði úr viðtölunum og eru þeir notaðir til 

greiningar og túlkunar á stöðu og möguleikum auðkennisins. Vegna tengsla við 

rannsókn RMF er ekki heimilt að birta útskriftir af viðtölunum í viðauka.

Vettvangskönnun var gerð laugardag 18. apríl þar sem farið var í

verslunarmiðstöðina Glerártorg með mynd af merki félagsins Matur úr héraði. 

Myndin var sýnd gestum og gangandi þar af handahófi án þess þó að nafnið 

komi fram, til þess að greina hversu vel fólk þekki það. Lagðar voru þrjár

spurningar fyrir.  Fyrst var spurt „Þekkir þú þetta merki?“ og skráð hve margir 

þekktu það og hve margir þekktu það ekki . Þá var spurt „Ert þú héðan af 

svæðinu?“ til þess að aðgreina þá sem eru og eru ekki af Eyjafjarðarsvæðinu og 

að lokum var sýnd mynd með merkinu með nafni félagsins á og spurt, „Þekkir 

þú merkið með nafninu?“. 

Fyrirliggjandi gögn, önnur en frá viðtölum sem getið er hér að ofan, sem notuð 

voru við gerð skýrslunnar voru eftirfarandi:



LOK 2103 Kristín Helgadóttir

25

 Verkefnistillaga um stefnumótun og mörkun sérstöðu Eyjafjarðar unnin 

af IMG Ráðgjöf vegna Vaxtarsamnings Eyjafjarðar.

 Kynning á niðurstöðum rýnihópa í júní 2006 fyrir Vaxtarsamning 

Eyjafjarðar unnin af IMG Ráðgjöf.

 Viðhorfsrannsókn unna af Capacent Gallup fyrir Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar vegna vaxtarsamnings unna í október 2006, þar var úrtak 

1.350 manns á öllu landinu, handahófsvalið úr þjóðskrá. Endanlegt 

úrtak var 1.294 þar sem 328 neituðu að svara, 144 náðist ekki í og 

þannig er svarhlutfall komið í 822 eða 63,5%.

 Drög að niðurstöðum vegna viðhorfsrannsóknar frá Capacent Gallup 

unna í október 2006.

 Samantekt um ímynd Norðurlands og Eyjafjarðar byggða á áliti

erlendra ferðamanna sumarið 2006.

Sem lið í rannsóknarvinnu efnisins sótti skýrsluhöfundur einnig tvær 

ráðstefnur, annars vegar „Ferðaþjónusta náttúra og samfélag, sjálfbærni á 

tímamótum“ sem haldin var af Félagi umhverfisfræðinga á Íslandi við 

Háskólann á Akureyri þann 12. mars 2009 og „INOR – Ísland og ímyndir 

norðursins“ sam haldið var af Akureyrarakademíunni í gamla 

Húsmæðraskólahúsinu við Þórunnarstræti á Akureyri  þann 21. mars 2009.
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3 Matur úr héraði
Eyfirska félagið Matur úr héraði – Local food, sem stofnað var í maí 2006, á 

rætur sínar að rekja til starfs innan matvæla- og ferðaþjónustuklasa 

Vaxtarsamnings Eyjafjarðar. Er það  eitt af mörgum fyrirtækjum/félögum sem 

hafa fengið styrk frá Vaxtarsamningi Eyjafjarðar (Localfood, 2008).  Félagið 

vinnur að framgangi eyfirskrar matarmenningar í víðum skilningi. Á heimasíðu 

sinni skilgreina þeir upptökusvæði sitt, Eyjafjörð, á eftirfarandi hátt. 

„Eyjafjörður er í senn vagga matvælaframleiðslu, úrvinnslu og matreiðslu“. 

Með framtaki sínu hafa þeir að markmiði að „auka hróður eyfirskrar 

matarmenningar sem víðast um heiminn“ (Localfood, e.d.). Megintilgangur 

félagsins Matur úr héraði er að vinna að verkefni sem byggist á því að setja á 

fót merki sem notað verður af veitingahúsum og matvælaframleiðendum og 

vísar til eyfirskrar matargerðar og í eyfirskan uppruna matvælanna.  Félagið 

hefur sett sér eftirfarandi starfreglur um notkun sameiginlegs merkis

(localfood, e.d);  

 Matur úr héraði - Local food merkið er merking sem nota á til að vekja 

athygli á eyfirskum matvælum og matseld. 

 Matur úr héraði - Local food merkingin er gæðastimpill sem felur í sér 

að hráefnið sé eyfirskt að uppruna, framleiðslan sé í Eyjafirði og 

matseldin sé einkennandi fyrir eyfirskt eldhús. Lykilorð: uppruni, 

úrvinnsla og matreiðsla (hefðir og sérviska)

 Merkið geta allir notað sem eru skráðir meðlimir félagsins Matur úr 

héraði - Local food. 

 Þegar sótt er um félagsaðild er einnig hægt að sækja um notkun á 

merkinu. Umsókninni þarf að fylgja lýsing á því hvernig nota á merkið. 

Þarf stjórn að samþykkja umsóknina. 

 Markvisst eftirlit verður ekki með notkun merkisins heldur er félögum 

treyst til að fylgja eftir starfsreglum um notkun merkisins og 

samþykktum félagsins. Félögum er einnig treyst til þess að líta til hver 

með öðrum. Í samþykktum félagsins kemur fram að heimilt er að víkja 

aðilum úr félaginu gerist þeir sekir um misnotkun á merkinu.



LOK 2103 Kristín Helgadóttir

27

Félagið er liður í markaðssetningu og eflingu samstarfs þeirra aðila á 

Eyjafjarðarsvæðinu sem koma að matvælameðhöndlun á einhvern hátt. Því er 

ætlað að tengja saman eyfirska matvælaframleiðendur og veitingamenn og efla 

þá til að taka þátt í sýningum og viðburðum þar sem tækifæri gefast á að kynna 

eyfirsk matvæli og eldhús og þannig mætti telja. Forvígismenn Matar úr héraði 

vilja meina að með tilkomu nýja merkisins opnist öllum aðilum í 

matvælagreininni á svæðinu möguleiki á að einkenna vörur sínar á skýran hátt 

upprunanum á Eyjafjarðarsvæðinu. Allir þeir sem starfa að  

matvælaframleiðslu eða veitingahúsarekstri geta þannig tengst félaginu og 

verkefninu (Localfood, e.d.). Félagsmenn þeirra eru veitingastaðir, 

matvælaframleiðendur, gistiheimili, upplifanir og drykkjarframleiðendur.

Hér að neðan í töflu 1 og 2 gefur að líta félagsmenn Mats úr héraði flokkaða 

eftir því hverskonar fyrirtæki þeir eru og hvort að auðkennið sé sjáanlegt á 

heimasíðum þeirra. Af heimasíðu Mats úr héraði sést að tuttugu og sjö 

fyrirtæki er félagsmenn (Localfood, e.d.). Tafla 1 sýnir að enginn af tólf 

framleiðendum notar merki/auðkenni félagsins á áberandi stað á heimasíðu 

sinni. Fimm þeirra hafa ekki heimasíðu en einn hinna, Kjarnafæði, hefur 

merkið/auðkennið, sem hluta fréttar um stofnun samtakanna.

Tafla 1 Framleiðendur sem eru meðlimir í Matur úr héraði 

Framleiðendur Sjávarfang Landbúnaðarafurðir Drykkjarv
Auðkenni á 
heimasíðu

Ektafiskur X
Holtaselshnoss X
Kaldi X
Kjarnafæði X
MS Akureyri X
Norðlenska X
Reykjagulrætur X Ekki heimasíða
Vífilfell X Ekki heimasíða
Darri X Ekki heimasíða
Norðurskel X
HáGé X Ekki heimasíða
Brúnalaug X Ekki heimasíða

Aðeins tveir staðir í töflu 2, Friðrik V og Gistiheimilið Engimýri, nota 

merkið/auðkennið á áberandi stað á heimasíðu sinni. Aðrir nota það ekki. 
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Tafla 2 Veitingahús og fleira sem eru meðlimir í Matur úr héraði 

Staður Veitingahús Veisluþjónusta/Verslun Upplifun Auðkenni á 
heimasíðu

Bautinn/La 
vita bella

X

Brynja X
Fiskidagurinn 
mikli

X

Friðrik V X X
Gamla 
prestsetrið 
Laufási

X

Gistiheimilið 
Engimýri

X X

Greifinn X
Kea Hótel 
Akureyri

X

Merkilegt X
Strikið X
Veislubakstur 
- betra brauð

X Ekki heimasíða

Lostæti X
Staðurinn X

Það að aðeins 2 aðilar af 27 félagsmönnum nýta sér það að setja merki 

félagsins á heimasíðu sína þannig að það sé áberandi vekur athygli. Verður í

framhaldinu velt vöngum yfir því, ásamt öðru,  hvaða kosti það feli í sér fyrir 

félagsmenn að vera meðlimir og státa af merkinu Matur úr héraði? Hvað það 

geri fyrir fyrirtækið að vera með merkið sjáanlegt? Af hverju fyrirtæki kjósi að 

vera ekki með merkið sjáanlegt?
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4 Greining
Hér á eftir fer greining rannsókna, bæði megindlegra rannsókna úr 

fyrirliggjandi gögnum og úrvinnsla eigindlegra rannsókna úr viðtölum sem 

tekin hafa verið af skýrsluhöfundi sem og fyrirliggjandi viðtölum frá 

Rannsóknamiðstöð ferðamála (RMF). 

4.1 Megindlegar rannsóknir 

Hér að neðan verða niðurstöður úr þremur fyrirliggjandi könnunum greindar 

sem og greind könnun sem unnin er af skýrsluhöfundi. Farið verður yfir 

niðurstöður könnunar atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar sem unnin var af 

Capacent, en markmið hennar var að skoða vitund um ýmsa þætti sem snerta 

ímynd Eyjafjarðar. Greindar verða niðurstöður spurninga um svæðisbundinn 

mat úr könnun sem unnin var af  Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar

fyrir Vaxtarsamning Eyjafjarðar um álit erlendra ferðamanna á svæðisbundum 

mat, og skoðuð könnun á ímynd Norðurlands sem IMG Gallup gerði, unnin hjá 

rýnihópum frá Reykjavík. Loks eru greindar niðurstöður  könnunar 

skýrsluhöfundar um hversu þekkt merkið Matur úr héraði er á svæðinu.

4.1.1 Könnun Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar

Könnun var gerð af Capacent Gallup fyrir Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 

þann 11. – 25. október 2006. Hún fjallaði um ímynd Eyjafjarðar í augum 

innlendra ferðamanna og áhuga á uppruna matvæla.  Úrtak var 1.350 manns á 

öllu landinu, handahófsvalið úr þjóðskrá en endanlegt úrtak var 1.294.  Þar sem 

328 neituðu að svara og144 náðist ekki í var svarhlutfall komið í 822 eða 

63,5%. Spurt var 12 spurninga og voru greiningarbreytur 6; kyn, aldur, búseta, 

fjölskyldutekjur, menntun og tíðni ferða á Norðurland (Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar , 2006, -a).

Fyrsta spurning var „Hvað finnst þér helst einkenna Norðurland sem 

ferðamannastað?“ Það er náttúran fyrst og fremst sem landanum finnst 

einkenna Norðurland eða tæpum 35%, en rúmlega 27% vilja meina að 

Akureyri sé einkenni Norðurlands. Um það bil jafnmargir eða  34,7% nefna að 

það sé annað sem þeim finnist helst einkenna Norðurland, en ekki eru 
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upplýsingar um það hvað þetta annað er. Hér mátti merkja við fleiri en einn 

möguleika.

Mynd 8 Hvað finnst þér einkenna Eyjafjörð sem ferðamannastað?

Spurning 2 var „Hvað finnst þér einkenna Eyjafjörð sem ferðamannastað?“. 

Meirihluti þessa innlendu ferðamanna töldu að Akureyri væri helsta einkenni 

Eyjafjarðar sem ferðamannastaðar, eða 34,7%.  Næst á eftir því var það 

náttúrufegurð Eyjafjarðar sem heillaði en 31,5% ferðamanna töldu það. Hér 

mátti merkja við fleiri en einn möguleika.

Spurning 3 var „Hvað finnst þér einkenna Akureyri sem ferðamannastað?“. Þar 

svöruðu 28% að það væri fegurð bæjarins, en 12,5% töldu það vera menningu, 

leikhús, listir, söfn og gallerí. Þó er það kirkjan sem 11% ferðamanna telja vera 

einkenni Akureyrar sem ferðamannastaðar en einungis 10,4%  töldu það vera 

náttúrufegurðina og önnur 10,4% töldu það vera skíðasvæðið. 8,8% sögðu 

skemmtilegt mannlíf einkenna Akureyrarbæ en 51% sögðu það vera annað.

Ekki liggja þó fyrir upplýsingar um það hvað þetta annað er sem þeim finnst 

helst einkenna Akureyri sem ferðamannastað. Hér mátti merkja við fleiri en 

einn möguleika.

Spurning 4 var „Hvað finnst þér helst einkenna Eyjafjörð sem 

matvælaframleiðsluhérað?“ Voru það flestir sem töldu það vera mjólkurvörur 

og mjólkurafurðir eða 24,1%, en ofan á það bætast að KEA skyr og 

Mjólkurbúin sem í raun væri hægt að flokka sem mjólkurafurðir líka en hvor 

um sig er með tæp 12% af þeirri framleiðslu sem einkennir Eyjafjörð. Þannig 

er hægt að sjá það að mjólkurafurðir er það sem einkennir héraðið mest eða um 

það bil 48%.

34,70%
31,50%

14%
10,50%

34%

Akureyri Náttúrufegurð Það er svo 
margt fallegt

Veðursæld Annað
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Mynd 9 Hvað finnst þér einkenna Eyjafjörð sem matvælaframleiðsluhérað? 

Kjötvinnslan virðist ekki koma eins sterk inn en 19% telja hana einkenna 

héraðið í matvælaframleiðslu. Þó eru það svo rétt rúmlega 50% sem telja 

eitthvað annað einkenna matvælaframleiðslu svæðisins. Ekki liggja þó fyrir 

upplýsingar um það hvað þetta annað er sem fólki finnst einkenna 

matvælaframleiðsluna. Hér mátti merkja við fleiri en einn möguleika.

Spurning 5 var „Hversu jákvæður eða neikvæður ertu gagnvart Norðurlandi?“. 

Þar kemur í ljós að 93,7% viðmælenda eru jákvæðir gagnvart Norðurlandi, en 

þeir sem voru jákvæðastir komu flestir frá nágrannafélögum Reykjavíkur, þó 

að það muni nú ekki miklu. Hvorki né eru 5,6%  og einungis 0,7% neikvæðir. 

Vekur það athygli að þeir sem voru neikvæðir voru bara karlar, 16 – 44 ára 

með frekar lág menntunarstig að baki. Ekki virðist vera marktækur munur á því 

hvar fólk er búsett og hversu jákvætt eða neikvætt það er gagnvart Norðurlandi.

Spurning 6 var „Hversu jákvæður eða neikvæður ert þú gagnvart Eyjafirði?“ 

Hér eru svipaðar niðurstöður og í spurningu 5 en 90,5% viðmælenda eru 

jákvæðir, þó eru fleiri hvorki jákvæðir né neikvæðir en í spurningu 5, eða 8,3% 

og 1,3% neikvæðir. Ekki virðist vera marktækur munur á því hvar fólk er 

búsett og hversu jákvætt eða neikvætt það er gagnvart Norðurlandi, þar sem 

88.1% svarenda frá Reykjavík eru jákvæðir, 93,1% nágrannasveitafélaga 

Reykjavíkur eru jákvæðir og 91,5% annarra sveitafélaga á landinu eru jákvæð 

gagnvart Eyjafirði. 

Spurning 7 var „Hversu jákvæður eða neikvæður ert þú gagnvart Akureyri?“. 

Hér eru 91,9% jákvæðir, 6,9% hvorki né og 1,2% neikvæðir. Það sem vekur 

24,10%
19%

14,40% 11,90% 11,70%

50,20%
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athygli hér er að enginn er mjög neikvæður en 1% eru neikvæð gagnvart 

Akureyri, allt konur. Þetta vekur athygli þar sem það var engin kona var

neikvæð gagnvart norðurlandi. Það sama gildir hér og í spurningu 6 að lítill 

munur er á svörum fólks eftir búsetu.

Spurning 8 var „ Hversu oft að jafnaði ferð þú á Norðurland?“. Flestir fara einu 

sinni á ári eða 37,6% viðmælenda og næstflestir fara 2 – 4 sinnum á ári, eða 

36,9%. 10,6% fara aldrei á norðurland og 15 % fara oftar en 5 sinnum á ári.

Hér er þó hægt að sjá að það er tenging á milli tekna og hversu oft fólk fer 

norður. Eftir því sem fólk fer oftar því frekar eru meiri tekjur hjá þeim.

Spurning 9 var „Hvaða staður eða svæði á Norðurlandi er þér minnisstæðast?“. 

35,4% vilja meina það að Akureyri er minnisstæðasti staðurinn á Norðurlandi, 

en 15,5% nefna Mývatn, 11,5% tala um Ásbyrgi en 7,5% Skagafjörð. Þó eru 

42,9% sem segja annað vera minnisstæðasti staður Norðurlands, en hér mátti 

merkja við fleiri en einn möguleika.

Mynd 10 Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á því að borða á veitingastað sem 
legði áherslu á að hráefni væri upprunnið á, eða tengdist ákveðnu landssvæði og/eða 
notaði matreiðsluaðferðir sem tengdust svæðinu? 

Spurning 10 var „Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að borða á 

veitingastað sem legði áherslu á að hráefni væri upprunnið á, eða tengdist 

ákveðnu landssvæði og/eða notaði matreiðsluaðferðir sem tengdust svæðinu?“.

Flestir hafa mikinn áhuga á að borða á stað þar sem áhersla er á uppruna 

hráefnis eða 58,3% þó eru það 22,7% sem láta það sig litlu skipta og 19% sem 

er nokkuð sama og svara „Hvorki né“. Það virðist vera fólk frá 35 ára aldri sem

Mikinn; 
58,30%

Hvorki né; 
19%

Lítinn; 22,70%
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hefur meiri áhuga á því en yngra fólkið. Af þeim sem svara að þeir hafi lítinn 

áhuga, eru flestir frá Reykjavík og nágrannasveitafélögum þess. 

Spurning 11 var „Hvaða matvælum framleiddum á Norðurlandi eða 

matvælaframleiðendum á Norðurlandi manst þú eftir?“. Hér mátti fólk merkja 

við fleiri en einn valmöguleika.

Mynd 11 Hvaða matvælum framleiddum á Norðurlandi eða matvælaframleiðendum á 
Norðurlandi manst þú eftir?

En eins og sjá má á mynd 11 er mjög greinilegt að KEA er minnisstæðast með 

46,6%, á eftir því kemur Norðlenska með 31,2% og svo Kjarnafæði með 24,9% 

og KEA skyr með 15,3%.  Svo eru það minni framleiðendur eins og 

Húsavíkurhangikjöt, Húsavíkurjógúrt og Bautabúrið sem eru saman með um 

það bil 22%. Þó eru 41,4% sem nefna annað sem minnisstæðasta af matvælum 

framleiddum á Norðurlandi. Ekki liggja nein gögn fyrir um það hvað þetta 

annað er sem fólki finnst minnisstæðast af matvælum.

Mynd 12 Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að vita hvar á landinu matvara 
sem þú kaupir sé framleidd? 

46,60%

31,20%
24,90%

15,30%
8% 7,70% 6,20%

41,40%

Miklu; 30,50%

Hvorki né; 
10,20%

Litlu; 59,40%
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Spurning 12 var „Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að vita hvar á 

landinu matvara sem þú kaupir sé framleidd?“. Meirihlutanum finnst skipta 

litlu máli að vita hvar matvaran er framleidd eða 59,4%, 10,2% segja hvorki né 

en 30,5% finnst það skipta máli. Prósenta þeirra sem finnst þetta skipta máli fer 

hækkandi eftir aldri, tekjur virðast ekki hafa mikil áhrif á þetta álit en tíðni 

ferðalaga á norðurlandi hefur einnig einhver áhrif hér.

Af könnuninni má ráða að innlendir ferðamenn virðast fyrst og fremst telja það 

náttúru svæðisins og Akureyri sem einkenna Eyjafjörð sem ferðamannastað. 

Alla jafna eru innlendir ferðamenn jákvæðir gagnvart Eyjafirði og Akureyri, og 

það vekur athygli að það var ekki einn einasti aðili sem var mjög neikvæður  

gagnvart Akureyri. Þegar horft er á Eyjafjörð sem matvælaframleiðsluhérað þá 

er það helst mjólkurafurðir sem þeim finnst einkenna svæðið. Helstu 

matvælaframleiðendur frá Eyjafirði sem innlendu ferðamennirnir muna eftir 

eru KEA, Norðlenska og Kjarnafæði og meirihluti svarenda  hefur áhuga á að 

borða á veitingastað sem leggur áherslu á hráefni frá svæðinu. Þó skiptir það 

fólk ekki miklu máli að vita hvar á landinu keypt matvara er framleidd.

4.1.2 Svæðisbundin matvæli í augum erlendra ferðamanna

Byggt á niðurstöðum úr fyrirliggjandi könnun sem Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar (RRF) framkvæmdi fyrir Vaxtarsamning Eyjafjarðar meðal 

erlendra ferðamanna frá júní til ágúst 2006 (Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar , 

2006, -c). Könnunin var framkvæmd meðal erlendra brottfararfarþega í 

Leifsstöð og á Seyðisfirði. Alls svöruðu 842 ferðamenn könnuninni og gild 

svör af þeim voru 823 og var þeim skipt í sjö flokka eftir búsetu, Norðurlönd, 

Mið-Evrópa, Benelux, Bretland, S-Evrópa, N-Ameríka og Annað. Í könnuninni

voru settar fram fullyrðingar um svæðisbundinn mat sem þátttakendur áttu að 

lýsa sig sammála, ósammála eða hlutlausa gagnvart. Fullyrðingarnar voru: Það 

er mikilvægt að frá svæðisbundna rétti á veitingastöðum og Ég vel að kaupa 

matvæli frá þeim svæðum sem ég heimsæki. 

Hvað varðar spurningu um mikilvægi svæðisbundinna matvæla telja 74% 

svarenda sig sammála fullyrðingunni en 62% um að þeir velji að kaupa 

matvæli frá svæðunum.  Einungis 5 % vegna spurningar 1 og 7% vegna 
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spurningar 2 voru ósammála, hlutlausir voru 21% vegna spurningu 1 og 31% 

vegna spurningar 2. 

Í skýrslu RRF við úrvinnslu á fyrri fullyrðingunni, „Það er mikilvægt að fá 

svæðisbundna rétti á veitingastöðum“, komast þeir að eftirfarandi niðurstöðu:

„Samkvæmt þessum niðurstöðum er mikilvægt fyrir veitingahús á íslandi að 

hafa rétti á matseðlinum sem að öllu eða mestu leyti eru gerðir úr hráefni úr 

heimabyggð. Þá má telja víst að ferðamönnum líki vel að fá nánari upplýsingar 

um það hráefni sem notað er“.

Helst eru það ferðamenn frá N-Ameríku, S-Evrópu og Mið-Evrópu á aldrinum 

36 – 55 ára helst sammála fullyrðingu 1.

Úrvinnsla RRF á seinni fullyrðingunni, „Ég vel að kaupa matvæli frá þeim 

svæðum sem ég heimsæki“, leiddi eftirfarandi í ljós;

„Þessi niðurstaða bendir til þess að æskilegt er að merkja á einhvern hátt þá 

matvöru sem er úr heimabyggð og nálægum svæðum til að auðvelda 

ferðamönnum að þekkja hana og kaupa ef þeir kjósa svo“ .

Eins og með fyrri fullyrðinguna eru það ferðamenn frá N-Ameríku og S- og 

Mið Evrópu sem vilja hvað helst kaupa matvöru úr heimabyggð. En síst eru 

það ferðamenn frá nágrannalöndunum, Norðurlöndunum sem hugsa um 

matvörur úr heimabyggð.

Út frá þessari könnuna má draga þá ályktun að mjög mikilvægt er fyrir íslensk 

veitingahús og matvælaframleiðendur að huga að því að merkja matvælin 

uppruna sínum eða segja erlendum ferðamönnum frá því sem þeir eru að borða, 

vegna þess að áhuginn er fyrir hendi, þeir vilja flestir vita hvað liggur að baki 

svæðisbundum matvælum.

4.1.3 Ímynd Norðurlands

Framkvæmd var rýnihópakönnun þann 19. júní 2006 með það að  markmiði að 

skoða hver ímynd Norðurlands er og þá sérstaklega hvort og hver sé aðgreining 

á Norðurlandi, Eyjafirði og Akureyri. IMG Gallup framkvæmdi könnunina 

þann 19. júní 2006 fyrir Vaxtarsamning Eyjafjarðar (Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar, 2006, -b). Þá var einnig skoðað hver staða Norðurlands er með 
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tilliti til matvælaframleiðslu og sem ferðamannastaðar. Valdir voru fjórtán 

aðilar í rýnihópinn og var þeim skipt í tvo sjö manna hópa. Allt voru þetta íbúar 

af höfuðborgarsvæðinu, hópur 1 samanstóð af 7 manns, 5 konum og 2 körlum á 

aldrinum 23 – 62 ára. Störf þeirra töldust, heimavinnandi, nemi, 

lagerstarfsmaður, stuðningsfulltrúi, leikskólakennari, smiður og öryrki. Hópur 

2 samanstóð einnig af 7 manns, 3 konur og 4 karlar á aldrinum 21 – 54 ára. 

Störf þeirra töldust, leiðbeinandi á leikskóla, kennari og fornleifafræðingur, 

verkfræðinemi, smiður, rafvirki, vélstjóri og rafmagnsverkfræðingur. Hópur 1 

hafði sjaldan eða aldrei heimsótt norðurland og hafði frekar litla þekkingu á 

norðurlandi. Hópur 2 voru einstaklingar sem hafa oft heimsótt norðurland og 

hafa frekar mikla þekkingu á norðurlandi.

Báðir hópar nefna Akureyri sem það sem kemur fyrst og fremst í hugann þegar 

talað er um norðurland en aðrir staðir væru þeir sem keyrt er í gegnum til 

annars áfangastaðar. Þó er talað um Mývatn og veðursæld og hita, en einnig er 

það tengt kulda, snjó og skíðum. Hópur 2 hugsar mjög jákvætt til Norðurlands 

og vill meina að þegar maður er fyrir norðan þá sé allt svo gott. Það sem 

báðum hópum finnst einkenna Eyjafjörð er fyrst og fremst Akureyri en þó 

einnig þéttbýlisstaðir í kringum Eyjafjörð eins og Dalvík, Hrísey og 

Árskógsströnd. Annars virðist ímynd Eyjafjarðar tengjast  fiski, sjávarútvegi, 

sveit, bæjum, stórum búum og mikilli snyrtimennsku. Ímynd Akureyrar virðist 

hins vegar hjá báðum hópum tengjast sterklega menningu, kirkjutröppunum, 

KEA, MA, Brynjuís, Bautanum, útlandastemmningu, sundlauginni, Pollinum

og skíðum. Mikill munur var þó á því hvernig fólk sér ímynd íbúa Akureyrar. 

Þátttakendur í hópi 1 segja að íbúarnir séu kurteisir og hreinir, vel til hafðir og

sjálfsöruggir. En athyglisvert er að sjá að þeir sem eru oft á svæðinu sjá 

Akureyringinn fyrir sér sem frekar hrokafulla persónu og merkilega með sig. 

Þó var fólk sammála um það að Eyfirðingar séu þrautseigt fólk, traust og 

samkvæmt sjálfu sér.

Hugmyndir fólks um matvæli sem framleidd eru á Eyjafjarðarsvæðinu eru helst 

þá að það sé KEA skyr, hangikjöt og pepperoni, rækjur og kræklingarækt. Þeir 

sem koma reglulega norður þekktu til Kjarnafæðis sem kjötframleiðanda og 

enginn nefndi Norðlenska í því samhengi, en hópur 1 gat ekki nefnt neinn 

slíkan, en nokkur umræða var einnig um mjólkurframleiðslu. Þegar kannað var 
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hvað einkenni matvæli frá Eyjafirði fannst þátttakendum ekkert einkenna 

eyfirsk matvæli frekar en önnur. Þátttakendur töldu að það væri kostur að vita 

að varan væri frá ákveðnu svæði og að það gæti verið gæðastimpill þar sem 

gott væri fyrir framleiðendur að sameinast um ákveðna herferð. Það sem skipti 

samt mestu máli var að varan sé íslensk, ekki endilega að hún sé eyfirsk og svo 

ráði verð líka miklu. Hópur 1 taldi þó að uppruni vöru skipti máli og að 

hreinleiki væri eitt sem hægt væri að auglýsa sig með. Ímynd norðurlands er

nokkuð góð, fólk hugsar um gott veður og náttúruperlur, menning á stóran hlut 

í ímyndinni og gilið og kirkjutröppurnar, hvalaskoðun og Hrísey. Þátttakendum

fannst Norðurland ekki skorta neitt og það er bara góður staður að stoppa á. 

Fólk er ekki endilega að tengja Eyjafjörð við mat eða matvælaframleiðslu, en 

þó eru einhver merki sem það þekkir til

Ímynd Norðurlands, Eyjafjarðar og Akureyrar byggist að miklu leyti á því að 

hér sé náttúra mikil og náttúruperlur, menningartengdir viðburðir séu í 

hávegum hafðir og Akureyrarkirkja gnæfir yfir svæðið. Fólk hér sé þrautseigt 

og gott, en jafnvel stundum of gott með sig. Svæðið býr yfir mikilli veðursæld 

og hér er gott að vera í fríi, snjór á veturna og gott að koma á skíði. Ímynd 

matvælaframleiðslu Eyjafjarðar virðist að mestu tengjast við hefðbundinn 

íslenskan mat, hangikjöt, skyr og fisk, en þó er eitthvað um það að tengja 

rækjur og kræklingarækt líka. Staðir eins og Greifinn og Bautinn standa upp úr 

af veitingastöðum af þeim ástæðum helst að innlendir ferðamenn eru yfirleitt 

að ferðast með börn og vilja vera á barnvænum stöðum. Helstu 

framleiðendurnir sem fólk virðist muna eftir eru KEA og Kjarnafæði.

4.1.4 Styrkur  merkis 

Gerð var vettvangskönnun á Glerártorgi laugardaginn 18.apríl 2009, þar sem 

120 aðilar voru spurðir þriggja spurninga.. Tilgangurinn var að kanna hversu 

vel fólk þekkir merki félagsins Matur úr héraði og þá jafnframt hversu sýnilegt 

það er. Þetta gefur ábendingu um það hvort að auðkenni sé að byrja að myndast 

og þá líka hvort að eitthvað sé á bakvið það. Með þriðju spurningunni var reynt 

að athuga hver þekking fólks á félaginu sjálfu er.

Bakgrunnsspurningin var „Ert þú af Eyjafjarðarsvæðinu?“ og skipti það 

svarendum nokkuð jafnt en 52,5% aðspurðra voru af svæðinu og 47,5% ekki.
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Spurning 1 var „Þekkir þú þetta merki?“

Matar úr héraði

mynd 13 þekkja 90% af aðspurðum

skiptast nokkuð jafnt niður á milli þess hvort að aðilar komi frá 

Eyjafjarðarsvæðinu eða ekki, en 52,8% þeim sem þekkja ekki merkið eru ekki 

af svæðinu. Einungis 12 

eitthvað við merkið og koma þeir allir af svæðinu.

Mynd 13 Þekkir þú merkið * Ertu héðan af svæðinu

Spurning 3 var „Þekkir þú merkið með heitinu?

var þar merkið með heitinu 

á mynd 14. 

Mynd 14 Þekkirðu merkið með heitinu * Ertu héðan af svæðinu

Kannast við það

Er af svæðinu

Er ekki af svæðinu

Kannast við það

Er af svæðinu

Er ekki af svæðinu

Þekkir þú merkið með heitinu?

Spurning 1 var „Þekkir þú þetta merki?“. Um leið var þátttakendum 

Matar úr héraði án áskrifaðs heitis þeirra (sjá viðauka 2)

þekkja 90% af aðspurðum ekki merki Matar úr héraði

skiptast nokkuð jafnt niður á milli þess hvort að aðilar komi frá 

Eyjafjarðarsvæðinu eða ekki, en 52,8% þeim sem þekkja ekki merkið eru ekki 

af svæðinu. Einungis 12 aðilar, eða 10% aðspurðra virðast þekkja eða kannast 

eitthvað við merkið og koma þeir allir af svæðinu.

Þekkir þú merkið * Ertu héðan af svæðinu

purning 3 var „Þekkir þú merkið með heitinu?“. Þá var blaðinu snúið við og 

var þar merkið með heitinu Matur úr héraði áprentað . Niðurstöður eru sýndar 

Þekkirðu merkið með heitinu * Ertu héðan af svæðinu

0,0% 50,0% 100,0%

Já

Kannast við það

Nei

Já Kannast við það Nei

Er af svæðinu 5,8% 4,2% 47,2%

Er ekki af svæðinu 0,0% 0,0% 52,8%

Þekkir þú merkið?

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Já
Kannast við það

Nei

Já Kannast við það Nei

Er af svæðinu 21,7% 4,2% 26,7%

Er ekki af svæðinu 5,8% 5,8% 35,8%

Þekkir þú merkið með heitinu?
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. Um leið var þátttakendum sýnt merki 

). Eins og sjá má á 

Matar úr héraði og virðist það 

skiptast nokkuð jafnt niður á milli þess hvort að aðilar komi frá 

Eyjafjarðarsvæðinu eða ekki, en 52,8% þeim sem þekkja ekki merkið eru ekki 

virðast þekkja eða kannast 

blaðinu snúið við og 

Niðurstöður eru sýndar 

100,0%

Nei

47,2%

52,8%

80,0%

Nei

26,7%

35,8%
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Voru þá 37,5% sem þekktu til eða könnuðust við verkefnið sjálft, voru samt 

flestir sammála um það að þeir þekktu ekki merkið sjálft en vissu hvað Matur 

úr héraði er eða hefðu heyrt af því.  78,8% af þeim sem þekkja til verkefnisins 

eru af Eyjafjarðarsvæðinu. Þó eru það 11,6% sem eru ekki af svæðinu en 

þekkja til verkefnisins Matur úr héraði. Hægt er að draga þá ályktun af 

könnuninni að þrátt fyrir það að fyrir liggi nokkur vitneskja um verkefnið sjálft 

og rúmlega þriðjungur aðspurðra hafi heyrt af því, þá er athyglisvert hversu fáir 

þekki til merkisins. Það eru eingöngu aðilar af svæðinu sem þekkja merkið og 

eru það þó ekki nema 5,8% sem þekkja það vel en 4,2% sem kannast eitthvað 

við það. Þetta er sterk vísbending um að sýnileiki merkisins er alls ekki 

nægilega mikill.

4.1.5 Megindleg samantekt

Hér verða dregnar fram niðurstöður úr könnununum hér að ofan. Skoðað er 

hvaða ályktanir má draga um áhrif matvælaframleiðslu á Eyjafjarðarsvæðinu á 

ímynd þess, Taka verður samantektina sem ábendingu þar sem ekki liggja fyrir 

marktækar niðurstöður sem yfirfæra má á viðfangsefnið utan þeirra sem eru 

fengnar beint frá könnun Capacent Gallup fyrir AFE.

Innlendir ferðamenn þekkja ekki nægilega vel til matvælaframleiðslu á 

Eyjafjarðarsvæðinu. Þeir vilja vita hvaðan maturinn sem þeir eru að borða 

kemur. Sama gildir um erlenda ferðmenn. Erlendir ferðamenn frekar en 

innlendir ferðamenn eru miklir áhugamenn um svæðisbundinn mat og vilja 

frekar sjá hvaðan varan kemur sem verið er að kaupa og kynnast sögu réttarins 

sem borinn er fram á veitingastað. Erlendir ferðamenn, þá helst frá N-Ameríku 

og suður og mið Evrópu eru stór hluti af markhóp svæðisbundinna matvæla á 

Íslandi. Sýnileiki merkis Matar úr héraði (Local food) er ekki nægjanlegur. 

Alltof fáir innlendir aðilar kannast við það, þrátt fyrir það að fólk þekki nokkuð 

til félagsins. Merkið er einnig alltof lítið notað sem þýðir að erlendir ferðamenn 

verða ekki nægilega vel varir við tenginguna „Local food“ sem er að þeirra 

mati mjög áhugaverð.

Ímynd matvælaframleiðslu Eyjafjarðar í augum Íslendinga virðist að mestu 

tengjast við hefðbundinn íslenskan mat svo sem hangikjöt, skyr og fisk en þó er 

eitthvað um það að tengsl við rækjur og kræklingarækt. Staðir eins og Greifinn 



LOK 2103 Kristín Helgadóttir

40

og Bautinn standa upp úr af veitingastöðum af þeim ástæðum helst að innlendir 

ferðamenn eru yfirleitt að ferðast með börn og vilja vera á barnvænum stöðum 

þó að áhugavert væri að fara á stað þar sem svæðisbundinn matur væri í boði, 

ef aðstaða fyrir barnafólk væri fyrir hendi. Helstu framleiðendurnir sem fólk 

virðist muna eftir eru KEA og Kjarnafæði. Ímynd Norðurlands, Eyjafjarðar og 

Akureyrar byggist að miklu leyti á því að þar sé náttúra mikil og náttúruperlur, 

menningartengdir viðburðir séu í hávegum hafðir og í hugum þeirra sem horfa 

til ímyndar Akureyrar gnæfir Akureyrarkirkja yfir svæðið með tröppurnar. Fólk 

á svæðinu er talið  þrautseigt og gott, en jafnvel stundum of gott með sig. 

Svæðið býr yfir mikilli veðursæld og hér er gott að vera í fríi, snjór á veturna 

og gott að koma á skíði. 

Þrátt fyrir það að Íslendingar séu mjög jákvæðir gagnvart Norðurlandi, 

Eyjafirði og Akureyri er ekki hægt að sjá fylgni með því  hvar þetta jákvæða 

fólk er búsett á landinu og þannig finna áhugasamari markhóp af innlendum 

ferðamönnum en annan. Svo virðist vera að Íslendingar séu almennt jákvæðir 

gagnvart svæðinu.
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4.2 Eigindlegar rannsóknir

Hálfskipulögð viðtöl gefa tækifæri á að gefa viðmælanda frelsi til að tjá sig 

frjálslega um efnisatriði. Þau eru engu að síður skipulögð að því leyti að rammi 

er settur um samtalið og reynt að tryggja að viðmælandi fjalli um öll efnisatriði 

sem  fyrirfram hefur verið talið æskilegt að hann komi inn á (sjá viðauka 3) . 

Úrvinnsla viðtalanna er oft tímafrek. Æskilegt er að upptökur af viðtölunum 

séu skráð í ritvinnslu. Fyrirfram ákveðnir meginþræðir umræðunnar eru 

greindir og undirþræðir við þá. Oft bætast við þræðir eftir því sem viðtölum 

fjölgar og nýjar áherslur verða ljósar. Í rannsókninni var lagt upp með þrjá 

meginþræði og þrjá undirþræði í hverjum þeirra. Viðtölin sem tekin voru á 

verkefnistímanum voru tekin mjög þétt frá 1 apríl til 22 apríl. Ekki reyndist 

ástæða til að endurmeta megin- eða undirþræði.

Við greiningu voru efnisatriðum viðtalanna skipt niður eftir eftirfarandi 

sundurliðun; 

 Undirbúningur og auðkennissetning 

o Undirbúningur 

o Tengsl við ímynd 

o Formgerð merkis 

 Framkvæmd í dag 

o Notkun í dag/uppbygging 

o Sýnileiki/hvernig þekkist merkið í dag 

o Holdgervingur

 Mat viðmælenda og framtíðarsýn

o Árangur

o Hvað þarf að bæta

o Álit fólks á verkefninu

Hér á eftir verður farið yfir viðtöl við Agnesi Sigurðardóttur framkvæmdastjóra 

Kalda (tekið 22.apríl 09), Auðjón Guðmundsson formann félagsins Matur úr 

héraði og markaðsstjóri Kjarnafæðis (tekið 15.apríl 09), Ásbjörn Björgvinsson 

framkvæmdastjóra Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi (tekið 8.apríl 

09), Friðrik Val Karlsson, eiganda veitingahússins Friðrik V (tekið 1.apríl 09),
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Guðlaugu J. Carlsdóttur sölustjóra hjá Ektafisk (tekið 22.apríl 09), Guðmund 

Jón Guðmundsson og Guðrúnu Egilsdóttur frá Holtselshnossi (tekið 22.apríl 

09), Guðrúnu Elvu Skírnisdóttur, hönnuð merkis Matar úr héraði (tekið 6.apríl 

09), Hannes Haraldsson  frá Gistiheimilinu Engimýri (tekið 11. apríl 09), Júlíus 

Júlíusson, umsjónarmann Fiskidagsins mikla á Dalvík (tekið 3.apríl), Ólínu 

Freysteinsdóttur, fyrrverandi starfsmann matvælaklasans (tekið 8.apríl 09),

Sonju Lind Eyglóardóttur, eiganda veitingastaðarins Halastjörnunnar í Öxnadal

(tekið 6.apríl 09) og Þórgný Dýrfjörð framkvæmdastjóra Akureyrarstofu (tekið 

7.apríl 09). Að auki verða höfð til hliðsjónar viðtöl RMF við Ingvar Má 

Gíslason, markaðsstjóra Norðlenska og Magnús Þór Ásgeirsson, frá 

Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar tekin dagana 22. og 23. október 2008.

4.2.1 Undirbúningur og auðkennissetning

Við umfjöllun um undirbúning og auðkennissetningu er notað að mestu efni úr 

viðtölum við Ólínu Freysteinsdóttur (ÓF), Friðrik Val Karlsson (FV), Auðjón 

Guðmundsson (AG), Magnús Þór Ásgeirsson (MÁ), Guðrúnu Elvu 

Skírnisdóttur (GES), Hannes Haraldsson (HH), Ásbjörn Björgvinsson (ÁB) og 

Þórgný Dýrfjörð (ÞD), en önnur viðtöl höfð til hliðsjónar.

Undirbúningur

Uppruna samtakanna og ástæða þess að sett var upp sameiginlegt merki segir 

MÁ að það byggist á áherslu Friðriks Vals Karlssonar á svæðisbundin matvæli 

sem hafi vakið athygli stærri matvælaframleiðenda á svæðinu. Þetta hafi verið 

hagur fyrir alla. Vaxtarsamningur Eyjafjarðar leiddi síðan til stofnunar 

matvælaklasa sem þróast hefur í félagið „Matur úr héraði“. ÓF segir að rekja 

megi uppruna samtakanna til þess að fólk í matvælageiranum á Eyjafirði var að 

fara á matvælasýningu í Reykjavík og Friðrik Valur Karlsson hjá 

veitingahúsinu Friðrik V minntist á að það vantaði einhvern til þess að halda 

utan um verkefnið. Vorið 2005 fóru margir framleiðendur og veitingamenn af 

svæðinu og voru saman með bás á sýningunni undir merkjum Eyjafjarðar. Fólk 

stóð ekki vaktina bara fyrir sitt fyrirtæki heldur fyrir Eyjafjörð sem hérað.

Vegna þessa uppátækis fengu þau mikla athygli frá fjölmiðlum og líka vegna 

þess, eins og ÓF segir, „að enginn hafði búist við því að sjá þessa aðila saman 

sem Norðlenska og Kjarnafæði sem að berjast blóðugum bardögum 
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dagsdaglega standa svo hlið við hlið að kynna kjöt hvers annars“. Út úr þessu 

kom hugmyndin um Mat úr héraði og var haldinn stofnfundur á Greifanum.

Þessu var tekið mjög vel og allir viðstaddir vildu vera með. Þegar verkefnið fór 

af stað talaði FV um að stóru aðilarnir á svæðinu yrðu að vera með í þessu til 

þess að drifkrafturinn yrði meiri og að taka þyrfti ákvörðun strax um það hvort 

að menn ætluðu að hafa svæðisbundinn mat eins og Slow food, eða 

markaðsvænni afurðir sem framleiddar væru á svæðinu og úr hráefni úr héraði. 

ÓF bendir á að vegna þess hve erfitt sé að halda utan um eftirlit vegna Slow 

food með einskonar gæðaeftirliti, hafi verið ákveðið að hver og einn þyrfti að 

passa upp á sitt. Því nægi að nota afurðir frá svæðinu, og sama hvort sem það 

er pylsa með rauðkáli eða bláskel úr Hrísey.

Haldin var samkeppni um hönnun á merki fyrir félagið: Guðrún Elva 

Skírnisdóttir, grafískur hönnuður, tók þátt í samkeppninni og vann hana. 

Ástæða þess að GES tók þátt í henni var að hluta til að henni fannst hún „hafi

tengingu við framleiðsluferlið á svæðinu“. Þessi keppni var ekki auglýst mikið 

en eftir því sem GES man best sá hún auglýsinguna á dagskránni. Dómnefnd 

fór yfir merkin og eins og ÓF sagði „var núverandi merki valið að hluta til 

vegna þess að Kristjáni Þór Júlíussyni, þáverandi bæjarstjóra Akureyrar, fannst 

þetta líta út eins og Eyjafjörður úr lofti“.

Tengsl við ímynd

Hugmyndir viðmælenda um ímynd Eyjafjarðar eru margar og misjafnar eftir 

því. Flestir viðmælenda eru nokkuð sammála um það að Eyjafjörður í dag sé 

matvælasvæði. Atvinnulíf á svæðinu er fyrst og fremst vinna í kringum 

matvæli á einn eða annan hátt. MÁ lýsir svæðinu sem hefðbundu iðnaðarsvæði 

á Íslandi. Hér sé öflugt samfélag sjómanna, sterk fyrirtæki í sjávarútvegi,  

matvælavinnslu og kjöt- og mjólkurframleiðslu. Hér eru mjólkurbú, 

matvælafyrirtæki, stærsta bruggverksvmiðja landsins. Matvælaiðnaðurinn er 

því mikilvægur vinnuveitandi á svæðinu.  HH segir  að „hægt að fá nánast

allan mat úr héraði“ bæði kjöt og fisk, það er „allt fyrir utan kornflexið“. FV 

vill meina að ímynd svæðisins byggi á sögu, menningu og gildum þess og það 

fléttist inn í matvælaframleiðslu svæðisins. Þar nefnir hann laufabrauðið sem 

að hans mati sé ekki merkileg matreiðsla en það sem sé sjarmerandi við það sé 
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sagan og hefðin og hefðin við að borða það. 

Eyjafjarðarsvæðisins sem mjög góða og heilsteypta, að þetta sé mjög hreint og 

tært svæði. 

Viðmælendur eru almennt mjög sammála um það hv

stendur fyrir, Það standi fyrir 

hráefni úr svæðinu. 

ferðast eins stutt og hægt er en sá sem neyti hans komi eins langt að og hægt 

er“.

Formgerð merkis

GES reyndi eftir fremsta megni að tengja eiginleika Eyjafjarðarsvæðisins inn í 

merkið, blái liturinn er tákn tærleika,

náttúrunnar (sjá mynd 16

Mynd 15 Merki Matar úr héraði 

Í lýsingu sinni á merkinu 

„Við hönnun merkisins var lagt upp með lögun formanna að ná fram tilvísun 

tærleika náttúrunnar, landið, sjóinn, himininn ásamt tilvísun í þær afurðir sem

þessar ómenguðu auðlindir okkur veita. Lögun formanna vísar einnig í 

auðugar gresjur sem einkenna þetta gjöfula framleiðslusvæði. Það að hafa 

formin fléttuð saman vísar í eininguna og kraft þeirra sem eru að byggja upp 

öfluga matvælaframleiðslu á heimsmæl

sagan og hefðin og hefðin við að borða það. GE

Eyjafjarðarsvæðisins sem mjög góða og heilsteypta, að þetta sé mjög hreint og 

Viðmælendur eru almennt mjög sammála um það hvað 

Það standi fyrir þær afurðir sem eru framleiddar 

hráefni úr svæðinu. ÁB skilgreinir það nánar þannig „að maturinn eigi að 

ferðast eins stutt og hægt er en sá sem neyti hans komi eins langt að og hægt 

GES reyndi eftir fremsta megni að tengja eiginleika Eyjafjarðarsvæðisins inn í 

merkið, blái liturinn er tákn tærleika, krafts og trausts og græni liturinn 

náttúrunnar (sjá mynd 16).

Merki Matar úr héraði 

Í lýsingu sinni á merkinu í verðlaunatillögunni frá samkeppninni 

Við hönnun merkisins var lagt upp með lögun formanna að ná fram tilvísun 

tærleika náttúrunnar, landið, sjóinn, himininn ásamt tilvísun í þær afurðir sem

þessar ómenguðu auðlindir okkur veita. Lögun formanna vísar einnig í 

auðugar gresjur sem einkenna þetta gjöfula framleiðslusvæði. Það að hafa 

formin fléttuð saman vísar í eininguna og kraft þeirra sem eru að byggja upp 

öfluga matvælaframleiðslu á heimsmælikvarða.“  (sjá viðauka
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GES upplifir ímynd 

Eyjafjarðarsvæðisins sem mjög góða og heilsteypta, að þetta sé mjög hreint og 

að Matur úr héraði

r sem eru framleiddar á svæðinu úr 

að maturinn eigi að 

ferðast eins stutt og hægt er en sá sem neyti hans komi eins langt að og hægt 

GES reyndi eftir fremsta megni að tengja eiginleika Eyjafjarðarsvæðisins inn í 

krafts og trausts og græni liturinn er tákn 

í verðlaunatillögunni frá samkeppninni skrifar hún: 

Við hönnun merkisins var lagt upp með lögun formanna að ná fram tilvísun 

tærleika náttúrunnar, landið, sjóinn, himininn ásamt tilvísun í þær afurðir sem

þessar ómenguðu auðlindir okkur veita. Lögun formanna vísar einnig í 

auðugar gresjur sem einkenna þetta gjöfula framleiðslusvæði. Það að hafa 

formin fléttuð saman vísar í eininguna og kraft þeirra sem eru að byggja upp 

sjá viðauka 1)
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Hægt er að sjá fugl, fisk og kind út úr merkinu eins og sjá má á mynd 16 og

nefnir GES að allra helst eigi þetta að vera sá tærleiki og ferskleiki sem hún 

upplifi á Eyjafjarðarsvæðinu. Skilaboðin sem merkið á að vera að koma til 

viðskiptavina að mati hennar var það sé að borða hreina og náttúrulega vöru 

sem kæmi stutt að í takt við hugmyndina um svæðisbundna matvöru.

Lítilvægar breytingar voru unnar á merkinu eins og sjá má á mynd 13, vegna 

þess að heitið Matur úr héraði var hægt að túlka sem Egilstaðahérað, þannig að 

merkinu var breytt í Matur úr Eyjafirði. Ekki náðist samkomulag um það að 

hönnuðurinn sæi um breytingarnar þannig að það var gert undir stjórn 

félagsins. Þó nefndi GES að hún hefði gjarnan viljað koma að breytingunum. 

Textinn er nú látinn umlykja merkið og um leið var klippt af sporði fisksins eða 

öðrum vængi fuglsins þannig að ekki er lengur eins greinilegt að það eigi líka 

að tákna fugl (sjá mynd 13). 

Mynd 16 Merki Matar úr héraði eftir breytingu 

Enska heitið „Local food“ er nú orðið hluti merkisins. Báðar útgáfur merkisins 

virðast þó notaðar jafnmikið. 

ÓF og FV taka bæði fram að kjötframleiðendur hafi ekki verið ekki alveg sáttir 

við litina í merkinu þar sem grænt og blátt passaði ekki með kjöti og átti því að 

útfæra það líka sem gullmerki. Engin aukamerking átti þó að vera í 

gullmerkinu bara að hafa þetta annan lit. Þetta var aldrei gert. 

Samantekt: 

Matur úr héraði spratt upp úr því að Matvælaklasi háskólans var fenginn til 

þess að halda utan um klasaverkefni. Frumkvæði og hugmyndaauðgi Friðriks 

Vals Karlssonar um „Slow food“ og svæðisbundin matvæli skapaði leið til 
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samstarfs. Hópurinn náði saman vegna þess að matvælaframleiðendur og 

veitingamenn fóru á matvælasýningu í Reykjavík og ákváðu að kynna 

eyfirskan mat. Í framhaldi af því var haldin samkeppni um merki félagsins sem 

Guðrún Elva Skírnisdóttir vann.

Ímynd Eyjafjarðar í dag að mati viðmælenda byggist að miklu leyti á því að 

það sé mikið matvælahérað. Hefðir, saga og menning spila þar sterkt inn og er 

það í samræmi við viðhorf erlendra ferðamanna. Ímynd svæðisins er heilsteypt 

og góð og svæðið fjölbreytt og sterkt, það tengist náttúrunni og svæðið er 

hreint og tært.

Merki Matar úr héraði er fallegt merki í grænum og bláum lit sem táknar

náttúru okkar. Hægt er að sjá í merkinu dýr sem einkenna svæðið. Merkinu var 

breytt lítillega án samráðs við hönnuð. Grunnhugmyndir hönnuðar héldust þó 

við breytinguna, úr Matur úr héraði yfir í Matur úr Eyjafirði – Local food. 

Ekki eru allir matvælaframleiðendur sáttir við liti merkisins þar sem þeir henta 

ekki allri framleiðsluvöru svæðisins.

4.2.2 Framkvæmd í dag

Við umfjöllun um framkvæmd í dag er að mestu notað efni úr viðtölum við 

Ólínu Freysteinsdóttur (ÓF), Friðrik Val Karlsson (FV), Auðjón Guðmundsson 

(AG), Júlíus Júlíusson (JJ), Guðrúnu Elvu Skírnisdóttur (GES), Agnesi 

Sigurðardóttur (AS), Guðmund J. Guðmundsson (GJG) Þórgný Dýrfjörð (ÞD)

og Hannes Haraldsson (HH) en viðtöl við aðra viðmælendur höfð til hliðsjónar.

Notkun í dag og uppbygging

Þekking viðmælenda á félaginu Matur úr héraði er almennt góð og þeir eru að 

mestu sammála um að það sé félag matvælaframleiðsluaðila og veitingamanna

á Eyjafjarðarsvæðinu og það sem þeir eigi sameiginlegt sé matvæli úr 

Eyjafirði. SLE bendir þó á að ekki sé sammæli um hvað samtökin standi fyrir, 

hvort það gildi bæði fyrir mat sem „afgreiddur sé af veitingastað og 

hamborgara af óskilgreindum uppruna“. GJG er þessu ekki sammála. Þó gæði 

vöru sé ekki góð þá komi það ekki niður á Matur úr héraði heldur því fyrirtæki 

sem framleiði eða framreiði vöruna „þar sem Friðrik setji standardinn með 

hráefnum“.  GJC tekur undir þetta; „Friðrik litar samtökin og þyrfti að vinna 
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eftir þeim standard sem hann hefur sett, að vera bara með bestu vöruna“. Ekki 

eru allir heldur sammála um hvaða matvæli eigi heima innan félagsins. GJG 

segir að „matur verði ekki localfood nema að þeir nái að búa til ímynd, það 

verður ekkert úr því ef það er ekki ímynd á bak við“. Fram kom hjá einum 

viðmælanda að kók væri ekki matur úr héraði þó það væri blandað með vatni af 

svæðinu. FV og ÓF eru þessu ósammála, Kók í gleri sé bara framleitt í 

Eyjafirði á Íslandi með eyfirsku vinnuafli og sé 96% hráefni úr Eyjafirði. ÓF 

talar um regluverk félagsins og bendir á að það sé með vilja að það sé ekki nein 

eftirfylgni, þar sem þau hafi ekki talið að það ættu að vera miklar kvaðir á 

félagsmönnum, „þetta þurfi svolítið að vera upp á samvisku þeirra“. 

Allir viðmælendur segja að Friðrik Valur Karlsson og kona hans Arnrún séu 

mikilir drifkraftar á bak við verkefnið og nefnir ÓF það sérstaklega að hann sé 

jafnvel duglegur að koma með hugmyndir fyrir önnur veitingahús og 

framleiðendur, hvað þau geti gert til að vera með meiri svæðisbundinn mat. 

Aðrir viðmælendur tala um að þeir sem keyri félagið ásamt þeim séu Júlli á 

Dalvík og Ingvar hjá Norðlenska. AG talar um að Friðrik sé fyrirmynd fyrir 

aðra aðila þar sem hann vinni mikið með öðrum aðilum að kynningum og að 

drifkraftur hans smiti útfrá sér til þeirra. Sumir viðmælendur benda á dugnaður 

Friðriks V leiði einnig til þess að athyglin hverfist um hann og tengslanet hans 

en síður eða ekkert um aðra þó að þeir séu í samtökunum. AS: telur að 

aðdráttaraflið í dag sé „Friðrik, Ektafiskur, lambið [og] Fiskidagurinn“. 

Nokkrir viðmælendur nefna að alltaf séu einhverjir ósáttir en flestir sem séu 

ósáttir séu ekki að koma sér nægilega vel á framfæri og finnist Friðrik V fá of 

mikla athygli. Þó sé það þannig að fólk þurfi svolítið að sækja sér athyglina 

sjálft. Samstarfið hentar HH vel sem býðst að vera með í kynningum ásamt 

Friðriki Val en hefur ekki nýtt sér það sem skyldi, vegna þess að þau eru með 

annan markhóp en hann, sem er erlendu ferðamennirnir og telja sig þar af 

leiðandi ekki þurfa að kynna sig eins mikið innan svæðisins.

FV og JJ segja báðir að tengslanetið virki mjög vel, að fólk innan félagsins 

vinni oft vel saman og það gefi af sér sambönd. AS: bendir á að það er „Friðrik 

sem kemur manni í samband við allt þetta fólk. Félagið hefur opnað hurðir sem 

annars væru lokaðar“. FV segir að þegar hann vantar eitthvað þá séu það 

bændurnir á svæðinu og í félaginu sem hann leiti til. Einnig sé hann í nánu 
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samstarfi við stóru aðilana í félaginu. FV segist einnig eiga það til að nefna 

fólk og fyrirtæki á nafn í kynningum sem hann er ánægður með vörur hjá og 

finnst að þeir aðilar séu að standa sig vel í svæðisbundinni 

framleiðslu/þjónustu. Margir benda á að félagar séu ekki allir mjög virkir í 

kynningarstarfi. GJG segir að fólk lofi oft kræsingum en bara nokkrir enda með 

að koma með sitt. Það byggist á dugleysi eða viljaleysi; „Það er engin 

samheldni og fólk kemur ekki til að vinna“. 

Fram kemur hjá nokkrum aðilum sem eru ekki í beinum tengslum við Friðrik 

Val Karlsson og fyrirtæki hans að tengslanetið nái ekki alltaf til allra í félaginu. 

HH segir að þó svo að upplýsingaflæði hafi farið batnandi þá sé ekki mikið um 

fundi þessa dagana. Hann er ekki sérlega virkur þannig að það hentar honum. 

Annar bendir á að einn aðalfundur einu sinni á ári, eins og hafi verið í upphafi, 

dugi ekki til. HH finnst meira vera að gerast nú en áður, hann segir að „þetta 

hafi farið rólega af stað en að menn viti meira um þetta núna“. Einnig talar 

hann um það að síðan að Jóhann Ólafur Halldórsson tók við sem 

framkvæmdastjóri þá hafi miklu meira byrjað að gerast. Mjög góð tenging er 

þannig við félagsmenn og upplýsingaflæðið mjög gott, vill Hannes meina, og 

það sé mikilvægasti hlekkurinn við félagsmenn. Ekki eru þó allir sammála 

þessu og margir mjög ósáttir við upplýsingaflæðið.

Að mati ÁB virkar Matur úr héraði í dag sem verkfæri í kynningarstarfi fyrir 

svæðið. Maturinn og menningin dregur þetta allt svolítið saman. Hann vill 

meina „að íslenskur og svæðisbundin matur sé klár söluvara“. GJC bendir á að 

„þessi saga eða hefð [að gera fiskinn eins og afi mannsins hennar gerði] er svo 

mikilvæg til þess að varan hafi sérstöðu“. Félög eins og Matur úr héraði eru 

starfrækt um allt land og ÁB bendir á að mikil vakning er hjá sveitarfélögum 

að finna hvað tengt matvælum og menningu þau geti boðið ferðamönnum upp 

á. Með Mat úr héraði sé hægt að vekja athygli á svæðinu og tengja svæði

saman. Mörg vörumerki Eyjafjarðarsvæðisins eru orðin þekkt auðkenni í dag, 

eins og KEA, Kjarnafæði, Hlíðarfjall og Leikfélagið. ÞD talar um að 

Akureyrarstofa vill gjarnan vera andlit Matar úr héraði þegar þeir hafi fest sig 

betur í sessi, þar sem þeir tengist ferðaþjónustunni og að Akureyrarstofa „vilja 

fá auðkenni fyrir ferðamannabæinn Akureyri, vinalegheit og afslöppun“. Matur 

úr héraði smellpassar inn í vinalegt og rólegt umhverfi sem verið er að skapa 
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„kumpánalegan mat“ og „slow food“. AG tekur undir það að væntanlega muni 

ferðaþjónustuhluti félagsins aukast núna.

ÁB finnst hafa verið mikil viðhorfsbreyting innanbæjar á því hvernig fólk er 

farið að taka á móti ferðamanninum, með jákvæðara viðmóti og meiri gleði. 

Íbúar eru farnir að skilja að ferðamaðurinn er einhvers virði. Aðdráttaröfl 

svæðisins telur hann vera framleiðendur sem eru sérhæfðari eins og bláskelin 

sem er í Hrísey og hangikjötslærið í Jólahúsinu. AS telur að matvæli sem 

auðkenni svæðið sé lambakjötið, saltfiskurinn og kartöflurnar.

AG telur „að verkefninu hafi aðallega verið beint að heimamarkaðinum, bæði 

að Eyjafjarðarsvæðinu og landinu sjálfu, en að athyglin á erlendu ferðamennina 

komi með tíð og tíma“. En HH telur að merkið auglýsi svæðið, hvað þar sé til 

og hvað fólk geti fengið, og einnig telur hann að það laði erlenda ferðamenn 

hingað á svæðið og nýtist því gistiheimilum og hótelum vel.

Sýnileiki/hvernig þekkist það í dag

ÓF telur að verkefnið hafi lagst í dvala í rúmt ár eftir að hafa gengið mjög vel 

og ekki mikið hafi gerst á þeim tíma, þar af leiðandi hafi það ekki verið 

nægjanlega sýnilegt. 

GES tekur þó eftir því að merkið er notað, það sé úti í samfélaginu og henni 

finnst skemmtilegt að hugsa til þess að það hafi orðið eitthvað úr því. Hún hafi 

ekki verið með mjög sterkar hugmyndir um það hvernig merkið yrði notað 

upphaflega en bjóst aftur á móti við  því að vörur yrðu merktar með merkinu.

Meirihluti viðmælenda segja að það vanti mikið upp á sýnileika merkisins þar 

sem í ljós kemur að félagar hafa ekki verið duglegir við að setja það á 

heimasíður sínar og kynningarefni, en GES hefur samt tekið eftir því í svuntum 

kokka. FV þekkir betur til sýnileikans og nefnir það að Norðlenska sé með 

merkið á nokkrum af vörum sínum, en enginn annar matarframleiðandi sem 

hann þekki til. AG segir að síðustu tvö árin hafa þeir hjá Kjarnafæði sett 

merkið á umbúðir fyrir „betri grillmat“ og fínu saltkjöti og þeir muni halda 

áfram að setja það á eina og eina vöru. FV veit að Vífilfell er byrjað að merkja 

Stout bjórinn með merkinu og þar sé það á döfinni að merkja fleiri tegundir 

með því, eins og Thule og gylltan Víking. Hann telur að stærri fyrirtækin vilji 
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af einhverjum ástæðum síður upprunamerkja vöru sína. Hann er þó alveg viss 

um það að „ef svæðisbundinn sýnileiki væri á vörunni, það er að vörurnar væru 

merktar Eyjafirði, þá myndi það styrkja söluna“. Einnig er merkið áberandi á 

matreiðslubók þeirra Friðriks Vals Karlssonar, Júlíusar Júlíussonar og 

Finnboga Marinóssonar. GJC sagði að hjá Ektafisk var reynt að nota merkið en 

„vegna þess að þetta eru límmiðar þá gekk það ekki vel að vera með það á 

frostvörum“. FV talar um það að Norðlenska prenti mikið á glærar umbúðir 

fyrirtækisins og þannig verði merkið lítið áberandi og erfitt að eiga við það.

HH vildi strax í upphafi hafa merkið stórt og sýnilegt þannig að fólk gæti 

komist inn á heimasíðuna hjá Matur úr héraði frá síðu gistiheimilisins en 

merkið félagsins er hlekkur inn á heimasíðu þess. Hann segir að ferðamenn séu

að koma vegna þess að þeir sjá merkið á heimasíðunni og þeir vilja upplifa

svæðisbundinn mat. Hann telur „að allir sem eru að selja mat á svæðinu, þó að 

það sé ekki nema bara morgunverður, ættu að nýta sér sýnileika merkisins“. 

Hann og flestir viðmælendur telja að sýnileiki merkisins sé ekki nærri því nógu 

mikill hjá félagsmönnum, það séu ekki nógu margir sem að nýta sér það að 

hafa merkið sýnilegt hjá sér. 

Margir telja að ástæða þess að sýnileiki merkisins hefur ekki verið meiri er að 

þetta hefur verið sett í hendur félagsmanna sjálfra.

Holdgervingur

Öllum sem talað hefur verið við finnst Friðrik Valur Karlsson vera hálfgerður 

holdgervingur félagsins, vegna þess hversu öflugur hann hefur verið og hversu 

mikill drifkraftur hann er fyrir Mat úr héraði, eða eins og AG bendir á er 

Friðrik fyrir marga „ímynd Matar úr héraði“. AS: telur „að ef Friðrik væri 

ekki væru samtökin ekki eins virðuleg, hann gefur standardinn“. Einnig nefndu

nokkrir aðilar að þrautseigja og styrkur íbúa svæðisins væri hægt að líta á sem 

„persónu“einkenni þess. Það lýsti vel arfi frá hinum þrautgóðu bænda- og 

sjómannsfjölskyldum við Eyjafjörð.

Samantekt:

Eins og viðmælendur taka fram er ekki nein eftirfylgni með reglum félagsins 

Matur úr héraði um hvort verið sé að uppfylla reglur félagsins um notkun á 
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svæðisbundnum afurðum. Hafa félagsmenn ekki verið á eitt sáttir við það hvað 

merkið standi fyrir með tilliti til gæða. Að mati flestra viðmælenda er Friðrik 

Valur Karlsson talinn helsti drifkraftur félagsins en auk hans eru Júlíus 

Júlíusson, og Ingvar Már Gíslason hjá Norðlenska einnig taldir þar með, auk 

eiginkonu Friðriks Vals, Arnrúnu Magnúsdóttur. Sumum félagsmönnum finnst 

Friðrik Valur Karlsson fá of mikla athygli í félaginu, en þó eru flestir á því að 

hann eigi athyglina skilda þar sem hann er ávallt fyrsti maðurinn að taka að sér 

kynningar á vegum félagsins. Tengslanet félagsins virkar vel fyrir þá sem eru í 

góðum tengslum við Friðrik Val Karlsson og fyrirtæki hans, en er einnig 

mikilvægur stuðningur sumra þeirra sem standa utan þeirra tengsla, en síðra 

fyrir enn aðra. Þeir sem sækjast í að fá að taka þátt í tengslanetinu uppskera 

viðskiptasambönd og í mörgum tilfellum kynningar með. 

Sýnileiki merkisins er nokkur en ekki nærri því nægilega mikill að mati allra 

félagsmanna. Þetta er að hluta til vegna þess að ákvörðun um notkun merkisins 

er eins og er alfarið í höndum félagsmanna og enginn sem hvetur þá til þess að 

nota merkið. Fáir virðast nýta sér möguleikann að merkja fyrirtækin og 

vörurnar, en þeir sem gera það hafa verið að setja það á sérvaldar vörur með 

betri gæðum. Merkið hefur verið sett á heimasíðu Gistiheimilisins Engimýri og 

hefur erlenda heiti þess dregið að erlenda ferðamenn.

Holdgervingur félagsins er að mati allra viðmælenda Friðrik Valur Karlsson, 

en dugnaður hans og það að grundvöllur félagsins byggir á hugmyndum hans 

um svæðisbundna matreiðslu og „Slow food“ gera það að verkum að nafn hans 

og félagsins sé samofið.

4.2.3 Niðurstöður viðmælenda

Við umfjöllun um niðurstöður viðmælenda er að mestu notað efni úr viðtölum 

við Ólínu Freysteinsdóttur (ÓF), Friðrik Val Karlsson (FV), Auðjón 

Guðmundsson (AG), Júlíus Júlíusson (JJ), Guðrúnu Elvu Skírnisdóttur (GES), 

Þórgný Dýrfjörð (ÞD) Agnesi Sigðurðardóttur (AS) og Guðmund J. 

Guðmunsson (GJG) og Hannes Haraldsson (HH) en viðtöl við aðra 

viðmælendur höfð til hliðsjónar.
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Árangur

JJ segir ákveðinn kjarna duglegan að taka þátt í viðburðum hjá félaginu, en þeir 

sem eru duglegir að taka þátt nái að styrkja tengslanet sitt til muna. Félagsmenn 

eru nú að átta sig betur á því að þeir standa mun betur á sýningu með Mat úr 

héraði en einir.

HH telur að árangurinn af því að hafa sjálfur merkið svona sýnilegt sé 

töluverður og hann sé að fá mjög góða auglýsingu út á sýnileikann og þar af 

leiðandi aukna umferð ferðamanna. Hann segir að ferðamenn sæki og elti uppi 

staði sem bjóða upp á svæðisbundinn mat. Ferðamennirnir velja sér staði sem 

þeir ætli að snæða á og gista áður en farið sé í ferðina og þannig telur HH að 

merkið sé að vinna fyrir sig. Þó er hann einn af fáum sem telur að tengslanetið 

við hin fyrirtækin í félaginu sé ekki að gera mikið fyrir sig.

HH telur að eins og er sé ekki mikið á bak við auðkennið Local food hérna, 

auðkennið er ekki byrjað að virka sem skyldi og ekki er búið að byggja upp 

virði þess, heldur sé merkið að virka fyrir hann vegna erlendrar merkingar 

hugtaksins local food. ÞD bendir á að skipti félagið mestu máli að orðspor 

félagsins byggist upp fremur en „að nota merkið án þess að það sé innistæða 

fyrir því“.  HH telur ekki að það þurfi að vera meira á bak við merkið og er 

ekki viss um það að það eigi nokkurn tíman eftir að ná því, en að það geti í 

raun staðið eitt og sér með erlendri merkingunni fyrir erlenda ferðamenn. Þó 

eru aðrir viðmælendur alls ekki sammála þessu þar sem þetta viðhorf nær 

eingöngu til erlendra ferðamanna. 

Friðrik Valur Karlsson nær miklum árangri. Ef einhverjar uppákomur eru í 

gangi  segir JJ „þá þarf ekki annað en að tala við Friðrik og hann kemur með 

starfsfólk sitt og er bara tilbúinn að kynna vörur frá Eyjafjarðarsvæðinu. Hann 

fær ekkert fyrir það nema vegsaukann, en hann segir næstum því aldrei nei“. 

Hann fær mikla athygli og umtal út á það, en í staðinn fyrir að reyna að nota sér 

það að vera með og nýta sér það að standa við hlið Friðriks í kynningum hafa 

margir farið að vera með öfund og vilja ekki vera með. AG nefnir að frekar en 

að Friðrik sé minna áberandi væri gott ef hann næði að virkja hina í það að vera 

meira áberandi, vegna þess að ef menn vilji vera áberandi þá geti þeir 

auðveldlega fengið athygli með því að koma sér á framfæri. 
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Allir viðmælendur eru, eins og fram hefur komið, sammála um það að sýnileiki 

sé ekki nægjanlegur á merki Matar úr héraði. AG segir að Kjarnafæði finni 

fyrir því að markaðssetning með tengingu við Norðurland sé í könnunum mjög 

jákvæð í hugum Íslendinga varðandi matvæli og hafi „klárlega hjálpað okkur“.

AS: er sammála og telur að félagsaðildin og tengslin skili sér einnig í 

markaðssetningu. Þetta er öfugt við það sem GJG segir um að þau sjái ekki að 

félagsaðildin sé að skila nokkru en sambandið við Friðrik V. Karlsson er þeim 

mikilvægt. 

Hvað þarf að bæta

ÞD nefnir að til þess að þetta virki almennilega þá þurfi að gera merkið að 

sterku auðkenni fyrir gæði vörunnar sem það tengist. AG telur að það þurfi að 

tengja auðkennið meira Eyjafirði og að hann mundi vilja sjá fleiri virka 

félagsmenn, en að „á meðan að fólk sjái sér ekki fjárhagslegan ávinning í því 

þá séu menn yfirleitt seinir til“.

ÓF og JJ nefna bæði að þetta sé starf sem að aðili þarf að vinna að í allavega 

hálfri stöðu til þess að sinna þessu, „ekki bara verktakavinnu þegar tími gefst“. 

„Það þarf að vera manneskja sem er í þessu af lífi og sál“ segir ÓF. Hún telur 

að félagið hafi gott af því að hafa velunnara, eins og til dæmis bæjarstjórann á 

Akureyri, svo það deyi ekki út. Minni aðilar í félaginu benda á að þó að stærri 

fyrirtækin hafi ekki þörf á markaðsaðstoð þá geti það hjálpað hinum mikið. 

GJG bendir á að hjá félaginu gæti hálfur markaðsfulltrúi sem væri að vinna 

fyrir Mat úr héraði að hjálpað félögunum.

Eins eru félagsmenn sammála um að það þurfi að sækja um fleiri styrki eða 

finna leiðir til að fjármagna félagið. Það er ekki að fá mikið af styrkjum og það 

af leiðandi eiga góðar hugmyndir til að stoppa á litlu fjármagni. Nokkrir 

viðmælendur vilja sjá félagið nota heitið Matur úr héraði sem einskonar 

regnhlíf yfir öll matvælaverkefnin á landinu, Mat úr Eyjafirði, Matarkistuna og 

fleiri slík félög. 

Skiptar skoðanir eru á þörf á upprunamerkingum á matvælum FV segir að þau 

finni mikið fyrir því á veitingastaðnum hans að það sé verið að spyrja til dæmis 

hvaðan nautið sé að koma sem þeir eru að bera fram, „kúnninn hefur áhugann á 
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því að vita frá hvaða svæði dýrið sé“. Ef það væri upprunamerking á umbúðum 

í búðum og það að þjónn geti sagt frá uppruna kjöts þá væri betra fyrir 

viðskiptavininn að vita hvort þetta sé gott kjöt eða ekki, það væri auðveldara að 

átta sig á því frá hvaða bændum góða kjötið sé að koma til dæmis. Ingvar Már 

segir að nú sé svo komið að viðskiptavinir Norðlenska geti komið og valið frá 

hvaða býli kjötið kemur sem keypt er. En Ingvar Már segir að „þó svo að það 

sé einhver aukning á því að fólk vilji vita hvaðan maturinn er að koma sem 

verið er að borða þá séu enn um 80 – 90% af viðskiptavinum sem er sama 

hvaðan það kemur“.

AG talar einnig um að stjórnin sé með það í vinnslu að fara að heimsækja 

félagsmenn og fá þá til að tjá sig um það hvaða hugmyndir þeir vilji sjá 

framkvæmdar, hvað megi betur fara og hvað þeir séu ósáttir við. Þetta er 

hugsað til þess að hægt sé að vinna úr þeim upplýsingum og finna út hvað sé 

hægt að gera betur og hvernig þeir fái þetta til þess að virka betur.

JJ telur að blogg hafi mikið að segja í heiminum í dag, hann er sjálfur með 

bloggsíðu í gangi sem að þúsundir skoða eftir hverja veislu sem hann heldur og 

skrifar um. Þetta er ákveðið kynningartól sem hægt er að nota af félaginu og 

félagsmönnum til að gera merkið sýnilegra. 

Álit fólks á félaginu/merkinu

Allir viðmælendur skýrsluhöfundar telja Mat úr héraði vera mjög áhugavert

verkefni og ef það væri vel að verki staðið og góður kraftur í því þá væri þetta 

mjög gott hjá þeim sem standa fyrir því. Þeir telja að hugmyndin sé góð og eigi 

vel að geta virkað en sé merkið ekki sýnilegt þá skili það engu. GES taldi að ef 

fólk geti tengt merkið strax við svæðið gætu þeir haft vissu fyrir því að þetta sé 

góð vara vegna þess að flestir telja að það sé vakning í svæðisbundnum 

matvælum og því hvað þau geti gert fyrir svæðið og gæðum þeirra. 

FV telur mikilvægi félagsins mikið og það mjög brýnt að vekja neytendur og 

veitingamenn til vitundar um að kaupa hráefni sem er unnið á svæðinu og að 

það þurfi að slá skjaldborg um hefðir sem sé allt annað en auðvelt. „Aftur á 

móti virðist það vera að þeir sem séu að taka þátt í verkefnum sem þessu og 

beint frá býli, séu almennt að gera vel, að það nenni enginn bóndi í þetta ef 
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hann er skítabóndi“ segir FV. Því til rökstuðnings nefnir hann að 

grænmetisbændur sem eru að merkja sínar vörur bæjarnafninu, það séu bestu 

bændurnir og þeir séu að þessu vegna þess að þeir séu stoltir af því sem þeir 

séu að gera og þeir vilji koma sér á framfæri. Hann vill þó meina að 

neikvæðasti punkturinn við þetta sé að það þurfi að fara bakdyramegin inn á 

höfuðborgarsvæðinu vegna þess að það sé ekki bara hægt að segja að það sé 

allt æðislegt úr Eyjafirðinum og vera með einhvern hroka, það þarf að fara 

mjúklega í það. 

ÁB telur að „samstarfið hjá klösunum sé klár styrkleiki fyrir markaðssetningu 

Norðurlands og kynningu á norðlenskum mat“. Það verði ákveðin vöruþróun 

og hann sér fyrir sér að menn fari út í að búa til staðbundin matvæli í minni 

neytendapakkningum. Margir viðmælenda telja að Eyjafjarðarsvæðið hafi alla 

burði til þess að verða „heimsþekkt“ matarsvæði. JJ segir varðandi það hvort 

að hægt sé að gera auðkenni og aðdráttarafl Matar úr héraði, eins sterkt og 

auðkenni Fiskidagsins mikla 

„Já, það gengur mun hægar eins og við létum gera logo sem menn nota, þeir sem eru 

búnir að kveikja og átta sig þeir eru farnir að nota það á vöruna sína þannig að það 

mun gerast, en það tekur tíma og það þarf bara betri kynningu meiri kynningu. Allir í 

stjórninni eru mjög hæfir til þess að stýra og taka ákvarðanir og kunnáttumenn og allt 

það en það er þessi stýrimaður sem að skiptir máli, aðilinn sem heldur utan um 

verkefnið og er í rauninni í vinnu, sem framkvæmir það sem er verið að samþykkja og 

hugmyndir og annað. Þannig ætti auðkennið Matur úr héraði að verða sterkt“.

Það sem ætti að koma út úr þessu öllu er að gera almenning stoltan af því sem 

við eigum hér, segir ÓF, „því ef við erum ekki stolt af afurðinni sem er 

framleidd hérna hver á þá að vera það“. Í sama streng tekur MÞÁ og bendir á

að upphaflega hafi Akureyrarbær verið með herferð sem var hugsuð til þess að 

gera fólk innanbæjar mun stoltara af heimabæ sínum, en nú sé það farið að 

teygja sig lengra. Nær allir viðmælendur telja að Matur úr héraði geti orðið

sterkt jákvætt auðkenni fyrir matvælaframleiðslu svæðisins og að ef það verði 

sýnilegra þá byggi það upp styrk. HH segir að hann telji „að við Íslendingar 

förum væntanlega að spá meira í þetta [innlenda vöru] núna og jafnvel 

einhverjir farnir að gera það nú þegar“. ÓF og fleiri telja þó að á krepputímum 

þurfi að finna nýjar leiðir, og að ef Matur úr héraði eigi einhverntíman að ná 
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flugi þá sé það núna. Hún telur markhóp Matar úr héraði vera ferðafólk, bæði 

innlent og útlent.

Samantekt:

Nokkuð er um óvirka félagsmenn sem fá mismikið út úr samstarfinu. Ákveðinn 

kjarni er mjög virkur og er tengslanet fyrirtækisins að virka vel fyrir þá. Friðrik 

Valur Karlsson fer alltaf fremstur í flokki og kynnir Mat úr héraði og virkir

félagsmenn standa við hlið hans að kynna sína vöru og fá þannig góða 

auglýsingu. Ná þarf að virkja hina félagsmennina til að vera meira áberandi.

Árangur hefur verið mikill hjá hluta félagsmanna, Gistiheimilið Engimýri er að 

fá mikið af viðskiptum vegna enskrar útgáfu merkisins á meðan aðrir telja sig 

fá nokkuð út úr þátttökunni en aðeins einn telur sig ekki fá neitt út úr aðildinni 

að félaginu. Þá eru ekki allir á eitt sáttir um þýðingu merkisins. Gistiheimilið 

Engimýri telur að ekkert þurfi að vera á bak við merkið sjálft, það virki vel hjá 

þeim sem „Local food“. Ekki eru allir sammála þessu og telja sumir merkið 

algjört aukaatriði ef ekki sé gæðalegur grunnur á bak við félagið. Stærri 

fyrirtækin innan félagsins notfæra sér merki þess á ákveðnum vörum sínum en 

ljóst að fleiri gistiheimili og hótel geta nýtt betur áhuga erlendra ferðamanna á

því.

Skortur á sýnileika er helsti vandi félagsins og vilja sumir félagsmenn og 

stjórnendur reyni að bæta úr því með því að fara og kanna hvað hinn almenni 

samstarfaðili geti og vilji fá út úr samstarfi sínu við félagið. Að mati margra 

þarf að ráða starfsmann í fullt eða hlutastarf við að sjá um rekstur félagsins, en 

slíkt virðist að hluta til stranda á fjármagnsskorti. Bent er á að slíkur 

starfsmaður þurfi að leita uppi styrki, sinna samskiptum við félagsmenn, 

aðstoða smærri aðila við markaðsstarf og vinna að og styrkja auðkenni 

félagsins.  

Allir viðmælendur telja verkefnið mjög áhugavert og segja að mikill áhugi sé 

hjá ferðamönnum á svæðisbundinni matvöru. Júlíus Júlíusson telur að Matur úr 

héraði geti orðið jafn þekkt auðkenni og viðburðurinn Fiskidagurinn mikli ef 

rétt er að farið. Allir viðmælendur telja að ef vel sé að verki staðið geti félagið

orðið sterkt jákvætt auðkenni fyrir eyfirska matvælaframleiðslu og framreiðslu.
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5 Mat
Hér verða dregnar ályktanir af bæði greiningu kannana og viðtala sem sett hafa 

verið fram hér að ofan.  Ályktanir þessar eru tengdar við þann fræðilegan grunn 

sem settur var fram í fræðilegum hluta skýrslunnar. Metinn er hver markhópur 

hinnar svæðisbundnu matvælaframleiðslu Eyjafjarðarsvæðisins telst vera, 

hvernig staðfærsla auðkennisins nýtir söluráðana, settur fram margflötungur 

auðkennisins Matur úr héraði og metið hversu vel auðkennið hefur náð festu í 

hugum viðskiptavina. Loks er styrkur hinnar svæðisbundu auðkenningar 

félagsins metinn.

5.1.1 Markhópur

Matur úr héraði er félag sem vinnur að framgangi eyfirskrar matarmenningar. 

Verið að höfða til innlendra ferðamanna sem heimsækja Norðurland og fá þá til 

að prófa eyfirskan mat. Þó kemur fram í skýrslunni að þeir eigi líka að vera að 

horfa til erlenda ferðamannsins vegna þess hve áhugasamur hann er um 

svæðisbundin matvæli. Samkvæmt könnunum skiptir ekki miklu máli hvar á 

landinu ferðamaðurinn er búsettur eða hvort það sé karlmaður eða kona, heldur 

eru það þættir eins og tekjur, aldur og jafnvel menntunarstig sem hefur áhrif á 

það hvort neytandinn sækist eftir svæðisbundnum mat. Í könnunum og 

viðtölum við erlenda ferðamenn hefur komið í ljós að þeir eru mjög hrifnir af 

svæðisbundnum mat og hefur merki Matar úr héraði – Local food haft mikil 

áhrif á hvar þeir vilja gista og borða.

Markhópur og jafnframt skilyrði vegna félagsaðildar

 Allir sem starfa að matvælum í Eyjafirði með einhverjum hætti t.d. 

matvælafyrirtæki og veitingahús

Markhópur vara félagsmanna:

 Karlar og konur

 Innlendir ferðamenn

 35 – 54 ára

 Fjölskyldutekjur 400.000 +

 Framhaldsskólapróf að lágmarki

 Erlendir ferðamenn
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 Frá N-Ameríku, S-Evrópu og Mið-Evrópu

 36 – 55 ára

Við markaðssetningu á auðkenninu Matur úr héraði þarf að höfða sérstaklega 

til ofangreindra markahópa. Sérstaklega þarf að skoða betur markvissa notkun 

merkisins með enska heitinu.

5.1.2 Staðfærslan 

Varan sem boðið er upp á tvíþætt. Þar sem þetta eru félagasamtök er annars 

vegar um að ræða þjónustu við félagsmenn (tengslanet) og kynning og 

markaðssetning auðkennisins á eyfirskum mat gerðum úr eyfirsku hráefni, og 

hins vegar það sem auðkennið stendur fyrir, matvælin sjálf og þjónusta þeim 

tengd. Félögum býðst að nýta sér auðkenni félagsins í auglýsingaskyni og 

notast við tengslanet sem byggist á meðlimum þess. Félagið stendur fyrir 

sameiginlegu kynningarstarfi á matvælahátíðum þar sem forráðamenn benda á

að þeir og félagsmenn standa sterkar sem ein stór heild frekar en einn 

einstaklingur. Ekki er eftirlit með því hvort farið sé að reglum félagsins þannig 

að auðkennið sannreynir ekki að gæði vörunnar séu í höfð í fyrirrúmi. 

Auðkennið er heldur ekki að staðfesta að um ekta eyfirskt hráefni og úrvinnslu 

sé að ræða. 

Verð hefur ekki mikil áhrif hér. Félagsgjöld eru þau sömu fyrir alla. Á 

sýningum bera þó fyrirtæki sjálf kostnað af hráefni sem þau bjóða upp á og 

getur það verið töluverð upphæð, mismunandi eftir kostnaði hráefnisins og 

fjölda starfsmanna fyrirtækjanna við kynningarnar. Fyrir minni fyrirtækin er 

það þó með litlum tilkostnaði að þau ná að vera með á sýningum á meðan 

stærri félögin greiða frekar kostnaðinn niður. 

Vettvang þann sem varan er til sölu á má skilgreina á tvo vegu, annarsvegar 

fyrir félagið sjálft, þar sem félagsmenn skrá sig og koma á fundi og hinsvegar 

þar sem félagsmenn selja sína svæðisbundnu vöru. Hægt er að skrá sig í félagið 

á internetinu og fara þá allar upplýsingar í gegnum tölvupóst. Þjónusta sem 

félagið býður upp á er í formi upplýsinga og svo tengslanet. Til þess að koma 

upplýsingum betur til almennings þurfa félagsmenn að sjá hag sinn í að vera 

með merki félagsins (auðkennið) meira sýnilegt á heimasíðum, matseðlum, 
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vörum og kynningarefni. Verslanir, veitinga- og gistihús eru helsti vetvangur 

vöru félagsmanna.

Vegsauki eru þær kynningarleiðir sem farnar eru til þess að ná til markhópsins, 

gera auðkennið þekkt og selja vöruna. Enn og aftur þarf vegsaukinn að beinast 

í tvær áttir, að félagsmönnum og viskiptavinum þeirra, matvælaframleiðendum 

og -framreiðendum. Félagið hefur náð þokkalega til matvælaframleiðsluaðila

og veitingamanna á svæðinu, en síður til gistiheimila. Lítið er um að bændur og 

aðrir frumframleiðendur matvæla séu í félaginu. Lítil kynning er til annarra 

aðila en þeirra sem eru í félaginu. Þegar skoðað er hvernig að kynningu til 

markhóps sem á að ná til er staðið er ekki að sjá að merki félagsins sé nægilega 

sýnilegt.

Fólk, ferli og umhverfi skiptir einnig miklu máli. Fólk skiptist hér í starfsmenn 

og viðskiptavini.  Það þarf að vera starfsmaður hjá félaginu Matur úr héraði, 

um það voru allir viðmælendur sammála. Hann þarf að vera fastráðinn, helst í

fullu starfi, en ekki einhver sem er bara í þessu þegar hans tími leyfir. 

Viðskiptavinir skipta miklu máli hvort sem þeir eru félagsmenn eða 

viðskiptavinir þeirra. Það þarf að fá viðskiptavininn, félagsmennina og 

viðskiptavini þeirra, til þess að vinna fyrir auðkennið og koma jákvæðum 

skilaboðunum til annarra. Vinnureglur og vinnuferli byggjast á lögum 

fyrirtækisins sem setur félagsmönnum umgjörð um samstarf um auðkennið. 

Eftirlit með þessum reglum og vinnuferlum er lítið. Félagið lifir á því að það 

eru nokkrir aðilar sem eru mjög vinnufúsir og trúir gildum félagsins. Hina þarf 

að virkja betur og fá fleiri til að taka þátt. Umhverfi tekur á ásýnd og umgjörð 

félagsins sem er ekki nægilega fastmótuð. Heimasíðan, eina sýnilega umgjörð 

félagsins, er snyrtileg og vel upp sett en hún gengur ekki ein og sér og 

upplýsingaflæði á henni er hvorki mikið né gagnvirkt.

5.1.3 Margflötungur auðkennis

Greining á auðkenni í gegnum margflötunginn sýnir hvað auðkenninu er ætlað 

og hvaða tengsl það hefur við viðskiptavinina og hvernig þeir upplifa 

auðkennið.
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Mynd 17 Margflötungur auðkennis, 

Efnislegi flötur

tengslanetið sem þeim fylgir 

við svæðið, bendir á afurðir sem þar eru, lambið, fiskinn og fuglinn, það minnir 

á náttúruna sem umlykur svæðið, himinn

sem því fylgir.

Persónuleiki auðkennisins

að Friðrik Valur 

skapandi, einlægur 

Norðurlands nefnir

þáttur sem tengist

Samband við viðskiptavini

þjónustu við kynningar og sýningar, 

kynningu á eyfirskri matvælaframleiðslu. Það samband félagsmanna

héraði við sína viðskiptavini 

þeir séu sögumenn og leiðsögumenn 

Menning og gildi

sveitabæjum og sveitin

auðkennið og sú mikla listamenning, tónlist, leiklist og myndlist, sem hefur 

einkennt svæðið

íþróttamenningu svæðisins ásamt hinni viðamiklu náttúru sem umkringir það.

Margflötungur auðkennis, greining

ur margflötungsins, varan sjálf, eru félagasamtökin sjálf 

tengslanetið sem þeim fylgir sem og eyfirsk matvæli. Merkið sjálft er tenging 

við svæðið, bendir á afurðir sem þar eru, lambið, fiskinn og fuglinn, það minnir 

á náttúruna sem umlykur svæðið, himinn, haf og gras og allan þann tærleika 

auðkennisins,hjá þeim sem til félagsins þekkja, 

að Friðrik Valur Karlsson er af flestum talinn holdgervingur þess, 

einlægur og hörkuduglegur. Þegar almenningur

nefnir það helst að þrautseigja fólks og styrkur sé 

sem tengist svæðinu, ákveðni og jafnvel hroki og merkilegheit.

við viðskiptavini, þegar hugsað er um félagsm

við kynningar og sýningar, að efla samstarf fyrirtækjanna

á eyfirskri matvælaframleiðslu. Það samband félagsmanna

við sína viðskiptavini sem tengist auðkenninu, snýst oftast 

sögumenn og leiðsögumenn um menningu og sögu Eyjafjarðar.

Menning og gildi byggir mikið til á matarmenningu 

og sveitinni í kring. Ríkar hefðir og saga svæðisins fléttast inn í 

auðkennið og sú mikla listamenning, tónlist, leiklist og myndlist, sem hefur 

nt svæðið um árabil. Hreysti og heilbrigði speglast líka í 

menningu svæðisins ásamt hinni viðamiklu náttúru sem umkringir það.
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eru félagasamtökin sjálf og 

Merkið sjálft er tenging 

við svæðið, bendir á afurðir sem þar eru, lambið, fiskinn og fuglinn, það minnir 

, haf og gras og allan þann tærleika 

hjá þeim sem til félagsins þekkja, einkennist af því

holdgervingur þess, þjóðlegur, 

enningur hugsar til 

að þrautseigja fólks og styrkur sé veigamikill

svæðinu, ákveðni og jafnvel hroki og merkilegheit.

félagsmennina, snýst um 

samstarf fyrirtækjanna við 

á eyfirskri matvælaframleiðslu. Það samband félagsmanna Matur úr 

snýst oftast um það að 

ngu og sögu Eyjafjarðar.

menningu svæðisins, stórum

hefðir og saga svæðisins fléttast inn í 

auðkennið og sú mikla listamenning, tónlist, leiklist og myndlist, sem hefur 

um árabil. Hreysti og heilbrigði speglast líka í 

menningu svæðisins ásamt hinni viðamiklu náttúru sem umkringir það.
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Endurspeglun viðskiptavinar er ekki um markhópinn heldur það hvernig fólk 

vill vera metið fyrir það að nota vöruna. Ímynd fólks sem notar vöruna er að 

það er sælkerar, menntað fólk, fólk sem vill aðeins meira í lífinu og það er fólk 

sem heldur í þjóðarímynd Íslendinga. Fólk sem vill vera séð sem stoltir 

Íslendingar sem eru stoltir af eigin afurðum.

Sjálfsmynd viðskiptavinar sem kaupir þessa svæðisbundnu framleiðslu snýst 

um það sem félagið Matur úr héraði vonar að fólk finni hjá sér við það að 

kaupa eyfirskt. Það er að það sé stoltir Eyfirðingar, það upplifi sig sem

ævintýrasækið, nýjungagjarnt og þjóðlegt.

5.1.4 Svæðisbundin auðkenning

Svæðisbundin auðkenning hjá félaginu snýst um ákveðna upprunamerkingu 

vara. Eins og talað var um bandaríska kerfið þegar vörurnar eru merktar frá því 

svæði sem þær koma frá. Þannig gæti merki Matar úr héraði virkað eftir 

breytinguna í Matur úr Eyjafirði. Til þess að það nái virkni sem svæðisbundið 

auðkenni þurfa flestir eða allir sem eru í félaginu að merkja sig og eyfirskar 

vörur sínar með merkinu. Þeir þurfa þá einnig að fara eftir reglum félagsins, en 

á heimasíðu Matar úr héraði (Localfood, e.d) segir; „Matur úr héraði - Local 

food merkingin er gæðastimpill sem felur í sér að hráefnið sé eyfirskt að 

uppruna, framleiðslan sé í Eyjafirði og matseldin sé einkennandi fyrir eyfirskt 

eldhús. Lykilorð: uppruni, úrvinnsla og matreiðsla (hefðir og sérviska)“. Þetta 

er í nokkru samræmi við reglur AVA, þar sem strangar reglur eru fyrir því að 

þau vín ein geti merkt sig héruðum sem þau eru framleidd í ef að minnsta kosti 

75% hráefnis sem í þau fara komi frá svæðinu.

Félagið Matur úr héraði ber þess öll merki að byggjast á sterku nýsköpunarneti 

(e: innovation network). Starfssemin hefur frá upphafi byggt á tengslaneti 

Friðriks Vals Karlssonar og fyrirtækis hans. Net hans og samstarfsfélaga hans  

hefur gert starfsemina mögulega og mesta lífið hefur verið í því samstarfi. 

Hagur þess samstarfsnets hefur ráðið ferðinni. Hægt og rólega hefur Matur úr 

héraði verið að þróast yfir í klasa, þar sem fleiri net fyrirtækja hafa myndast og 

klasinn byrjað að nýta sér nýja möguleika. Sem klasi hefur Matur úr héraði

gengið í flestar þær gildrur sem nýir klasar falla gjarnan í. Sameiginleg 

markmið þeirra eru nokkuð óljós, félagsmenn eru ekki alveg með á hreinu fyrir 
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hvað félagið og merkið stendur, ákvarðanataka virðist ekki nægilega markviss

og stjórnun klasans tekur ekki enn nægilega mikið mið af mismunandi staðblæ

og þörfum félagsmanna. Þróun klasans er einnig í biðstöðu eins og er. Samstarf 

og upplýsingagjöf gengur vel á milli aðila í flestum tilfellum. Friðrik Valur 

Karlsson er sérstaklega duglegur að vinna með fyrirtækjum innan félagsins og 

kynna þau og félagið sjálft. Ekki er skortur á sterkum samstarfsaðilum í 

félaginu. Þá þarf klasinn einnig að virkja til samstarfs utan nýsköpunarnets 

Friðriks Vals Karlssonar. Það er mjög mikilvægt í þeirri vinnu innan félagsins 

sem nú fer í hönd, að átta sig á þeirri breytingu sem verður að verða í þróun 

samstarfsins, og stefna á að klasinn geti eins fljótt og mögulegt er, starfað á 

sjálfbæran hátt, að styrkingu auðkennis svæðisins.
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6 Tillögur
 Mjög nauðsynlegt að vera með merkið sýnilegra, að hver félagsmaður 

setji það upp á heimasíðuna sína eða merki sig á skipulegan hátt sem 

félagsmann. Þar sem það tekur tíma að byggja upp auðkenni, og hvað 

þá sterkt auðkenni, þá skiptir miklu máli að viðskiptavinirnir og

almenningur sjái merkið, skilji hvað það stendur fyrir og tengi það við 

gæði og góða hluti. Æskilegt er að setja viðmið um sýnileika sem hægt 

er að meta í reglubundum könnunum.

 Til þess að hægt sé að tengja merkið við gæði, þá þarf að setja nánari 

viðmið um það hvað merkið er sett á. Tryggja þarf því að reglur 

félagsins um það hvernig megi nota merkið séu gagnsæjar og tryggi 

æskilega notkun. Um leið er æskilegt að viðhalda þeirri grasrótarhugsun 

að félagsmenn sjálfir meti hvort notkun falli að reglunum. Þannig mætti 

beina því til félagsmanna að setja merkið á „betri og eyfirskari“ 

vörurnar, eins og gert er hjá Kjarnafæði. 

 Hægt er að notast við blogg og samskiptasíðuna Facebook til þess að 

kynna merkið betur. Þannig má hugsa sér að matgæðingar og 

mataráhugamenn séu fengir til að setja tengil á 

heimasíður/blogg/fésbókarsíður sínar og þannig auka áhuga 

almennings.

 Hugmynd stjórnar félagsins um að fara af stað og reyna að hrista upp í 

félagsmönnum er góð. Í leiðinni er æskilegt að reyna að fá félagsmenn

til að vera með og hafa meira til málanna að leggja.

 Bæta þarf enn samskipti við félagsmenn, því þó að upplýsingaflæðið 

hafi verið þokkalegt undanfarið, þá virðist vera að ákveðnir 

einstaklingar fái meiri og betri upplýsingar í gegnum tengslanet sitt. 

Halda má úti virkum tövupóstlista þar sem tilkynningar um viðburði og 

aðrar áhugaverðar upplýsingar berast reglulega.

 Það þarf að auka þekkingu félagsmanna á því hvað Matur úr héraði

stendur fyrir og gerir, það er algjört lágmark að félagsmenn viti fyrir 

hvað félagið standi, hvað því sé ætlað að gera og hvað þeir eigi að fá út 

úr félagsskapnum. Vinna þarf kynningarbækling fyrir nýja félagsmenn 

sem ganga þar að öllum upplýsingu um félagið, réttindi sín og skyldur.
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 Eins og er, er reynt að vera með viðburði, sem hristir saman félagsmenn 

og auðveldar þeim að mynda tengslanet við hvern annan. Að því er ekki 

nægilega vel staðið þar sem að það er ekki haft mikið samband við 

óvirkari félagsmenn, heldur er treyst á það að virkari félagsmenn eins 

og Friðrik Valur Karlsson og Júlíus Júlíusson sjái um þetta. Þetta er 

hægt að gera með því skapa vettvang til að efla samstarf félagsmanna 

og bjóða þeim um leið eitthvað fyrir sinn snúð. Annars vegar að t.d. 

minni veitingahús geti kynnt sig með vörum frá öðrum framleiðendum 

félagsins, að framleiðendurnir leggi til hráefnið, eins og þeir gera fyrir 

þekktari veitingahúsin. Þá er það mannskapurinn sem veitingahúsin 

þurfi að leggja til en kynna um leið framleiðandann. Hins vegar er það 

að nýta sér sérstaka viðburði og kynningar annarra félagsmanna með 

því að fá að vera á staðnum og kynna eigin vörur og þjónustu.

 Það sem skiptir sköpum er að geta haft starfsmann í hálfu til heilu starfi. 

Ef það er mögulegt væri gott að geta haft haft tvo starfsmenn í 50% 

starfi. Það þarf einhvern sem getur unnið sem kynningarfulltrúi til þess 

að taka að hluta við þeirri kynningarvinnu sem Friðrik hefur verið að 

standa í. Gott er að slíkur starfsmaður þekki vel til matvælaframleiðslu 

og/eða reksturs veitinga- og gistiheimila auk þess að vera vel fær um 

kynningarstörf. 

 Æskilegt er að minni félagsmenn geti snúið sér til félagsins og fengið 

markaðstengda aðstoð. Því betur sem fyrirtækjum innan félagsins 

vegnar og því sýnilegri sem þau og auðkennið er þess sterkara verður 

auðkennið. Til þess þarf að vera aðgengi að markaðsmenntuðum 

einstaklingi. Hvort það geti orðið með samstarfi við stærri fyrirtækin í 

félaginu sem hafa markaðsdeildir eða sérstakan starfsmann skiptir ekki 

máli.

 Ytri fjármögnun er ein stærsta ástæðan fyrir því að félagið hefur verið 

starfrækt innan annarra stofnanna. Það er mjög kostnaðarsamt að halda 

úti skrifstofu með einum eða tveimur starfsmönnum. Vert er að skoða 

hvort skrifstofa félagsins geti verið hýst hjá AFE og Markaðsskrifstofu 

Norðurlands og jafnvel að hluta til starfsmaður þeirra. Sá starfsmaður 

félagsins þarf að leita mjög virkt að styrkjum og leiðum til 
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fjármögnunar á starfsemi félagsins, þannig að í nánustu framtíð geti 

klasinn (fyrirtækið) verið sjálfbær um nauðsynlegan rekstur.

 Forsendur árangurs í framtíð hjá klasa sem þessum er virk nýsköpun 

félagsmanna. Félagið þarf að styrkja og vinna að eflingu nýsköpunar 

hvað varðar  eyfirsk matvæli og eyfirska matarmenningu. Þetta má gera 

með því að efla samstarf félaga innan fyritækisins sem og með 

samkeppni og verðlaunaveitingu um nýsköpun ársins. 

 Akureyrarhöfn var samkvæmt skoðanakönnun meðal farþegaskipa í 

eigu Princess Cruises valin sú þriðja besta í Evrópu („Akureyrarhöfn 

sú“, 2009). Þetta ætti að vera vettvangur sem Matur úr héraði getur nýtt 

sér í sumar og sinnt með sameiginlegum kynningum og 

markaðssetningu gagnvart skipum á svæðisbundnum mat jafnvel með 

Akureyrarstofu. Hægt er að setja saman fallega „Local food“ öskju fyrir 

tvo  með t.d. skyri, laufabrauði, hangikjöti og jafnvel harðfisk og 

smjöri, með fallegum bæklingi með upplýsingum um réttina og sögu 

þeirra á svæðinu. Þar sem ferðamaðurinn fær allann sinn mat í skipinu  

þarf þetta að vera eitthvað sem hann tekur með sér og smakkar í 

skipinu. Hægt er að benda á í bæklingnum að fara í Vínbúðina og kaupa 

Kalda eða Gullvíking til að drekka með þessu. Bent er á að gott sé að fá 

að selja þetta í Marínu til þess að vera nálægt höfninni, á flugvellinum 

og jafnvel í menningarhúsinu Hofi þegar það tekur til starfa.
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7 Umræða
Hugmyndin sem félagið Matur úr héraði og byggir á er mjög góð og ef hún er 

útfærð rétt og vel að öllu staðið þá yrði félagið mjög mikilvægt fyrir svæðið. 

Allir íbúar myndu þekkja merki félagsins og finna til stolts vegna þess. Því 

miður er sú ekki raunin enn sem komið er. Samkvæmt vettvangskönnuninni 

sem skýrsluhöfundur gerði á Glerártorgi þekkja ótrúlega fáir merkið sjálft og 

þeir fáu sem þekktu það komu allir frá svæðinu. Þetta gengur ekki, helst ættu 

þau 38% aðspurðra sem þekktu til verkefnisins Matur úr héraði í könnuninni á 

Glerártorgi að vita hvernig merki þess lítur út. Þetta staðfestir að sýnileiki 

merkisins sé allt of lítill. Félagsmenn, upp til hópa, eru ekki að nota merkið

sem skyldi, þó eru nokkrir aðilar sem hafa notað það takmarkað. Það virðist 

vera að auðkennið sé skila árangri fyrir þá sem eru að nota það, en þó byggist 

það ekki alltaf á grunnhugsun merkisins, eins og sést af notkun hjá 

gistiheimilinu á Engimýri. Þar er það notað til að laða að erlenda ferðamenn, 

sem þekkja til svæðisbundinna matvælaauðkenna frá eigin heimalandi og 

sækjast eftir þeirri upplifun að borða svæðisbundinn mat á þeim stöðum sem 

þeir ferðast til.

Það þarf að finna leiðir til þess að fá félagsmenn til þess að nota merkið, gera 

það mun sýnilegra á svæðinu. Því eins og flestir ef ekki allir viðmælendur í 

viðtölum sögðu,  „.... ef við erum ekki stolt af okkar afurðum sjálf, hver er það 

þá“. Það er svo margt sem hægt er að gera til að auka notkun og sýnileika 

merkisins eins og kom fram í tillögunum hér á undan. Auðkenni merkis byggist

m.a. á sýnileika þess og þekkjanleika, því færri sem þekkja auðkennið þess 

lakara er það, og öfugt. Af því er hægt að staðhæfa að eins og er, er þetta veikt

auðkenni. En ef það er staðið vel að starfsemi félagsins og reynt að koma því 

aðeins betur á legg, þá er góður möguleiki á því að koma því til vegs og 

virðingar. Í svona litlu samfélagi eins og Eyjafjarðarhérað er, er nánast

ófyrirgefanlegt eftir að hafa verið starfrækt í þrjú ár, að það sé ekki nema 7% 

aðspurðra sem þekkja merkið. Rétt er þó að taka fram að ekki var um fyllilega 

marktæka könnun að ræða. Það á ekki að þurfa mikið til að kenna íbúum að 

þekkja merkið og vekja upp stolt heimamanna.
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Félagið má ekki bara snúast um aðalpersónurnar í því þó svo að þeir séu

verðmætir drifkraftar í félaginu. Það þarf einnig leggja áherslu á að virkja 

minni fyrirtækin, gefa þeim tækifæri til að auka virði fyrirtækis síns með 

samstarfinu. Þetta má alls ekki verða lokaður klúbbur þar sem nýjum aðilum

finnst þeir vera að koma inn sem ókunnugir, heldur þarf þetta allt að vera 

starfrækt á fagmannlegan hátt og með jafnrétti að leiðarljósi. Aðilar sem lenda 

utan hins óformlega tengslanets félagsins og þeir sem koma nýir inn þurfa að 

finna það að þeir séu velkomnir og að þeir fái eitthvað út úr því að vera með. 

Það er einnig mikilvægt fyrir félagið að sem flestir úr starfsgreininni vilji vera 

félagar. Þess stærra sem félagið er, því sterkara verður það. 

Sem klasa hefur félaginu orðið á að fremja fimm af sjö dauðasyndum 

klasasamstarfs. Þegar haft er í huga að nauðsynlega sé að huga að því hvernig 

klasar eru starfræktir til þess að þeir skili árangri og verði sjálfbærir. Um 40 –

70% líkur eru taldar á því að þeir lifi ekki af. Ef að félagið heldur óbreyttri 

stefnu er líklegt að það hætti starfsemi í þeirri mynd sem nú er. Einnig er talað 

um að í klasastarfi skipti miklu máli að ekki sé rígur innan klasans, að 

samkeppnisaðilar geti unnið sem samstarfsaðilar innan hans. Þetta er ekki 

alfarið raunin hjá félaginu. Þar sem rígur er til staðar eru meiri líkur á því að 

samkeppnisaðilar eða þeir sem eru ekki sáttir hver við annan fari að tala hvern 

annan niður, en um leið gera þeir lítið úr auðkenninu. 

Margir viðmælenda tala um það að hjá mörgum félagsmönnunum vanti þá

hugsjón sem Friðrik Valur Karlsson hefur. Hann er mjög duglegur að auglýsa 

sig og auðkennið og er jafnvel oft tilbúinn til að borga með því. Þannig færir

það hann skrefinu framar en hina sem hvorki leggja til matvæli í kynningum né

gefa sína vinnu. Hann hefur til þessa í raun verið kynningarfulltrúi félagsins 

þar sem hann gerir þetta mikið til af hugsjón en um leið veit hann að þetta er 

alveg jafnmikil auglýsing fyrir hann eins og fyrir félagið. Félagið þarf að hafa á 

sínum snærum kynningar eða markaðsfulltrúa sem í samstarfi við félagsmenn, 

sér um kynningarmál með helstu drifkröftum félagsins og tekur að sér að fá 

alla félagsmenn til samstarfs við kynningarnar. Í nánustu framtíð þarf að 

tryggja sjálfbærni klasans, auka verulega við fjölda virkra félaga hans og ná 

enn sterkara sambandi við sveitarfélög á svæðinu. 
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8 Niðurstaða
Til þess að sjá hvort að Matur úr héraði geti verið sterkt jákvætt auðkenni fyrir 

eyfirska matvælaframleiðslu þarf að skoða heildaryfirfærslu þessarar skýrslu

saman. Eins og er, þá er verkefnið ekki að virka, ekki einu sinni í heimabyggð 

sinni Eyjafirðinum, þrátt fyrir að það sé ekki stórt samfélag, einungis 24.000 

manns og fólk á svæðinu er afskaplega stolt af sinni menningu og sögu. 

Matvælaframleiðsla á svæðinu er töluverð en innlendir ferðamenn þekkja ekki 

nægilega vel til hennar. Þó er það farið að þróast þannig að hluti af innlendu 

ferðamönnunum eru byrjaðir að hafa áhuga á því að vita hvaðan maturinn sem 

verið er að borða kemur. Þeir tala þó um að helst er farið á staði eins og 

Bautann eða Greifann því að hinn íslenski ferðamaður er yfirleitt með börn 

með sér. Erlendir ferðamenn eru þó miklir áhugamenn um svæðisbundinn mat 

og vilja mjög gjarnan sjá hvaðan varan er að koma sem verið er að kaupa, og 

þeir vilja einnig vita sögu réttarins sem verið er að borða á veitingastað. Það 

má ekki horfa fram hjá því að félagið eða verkefnið er áhugavert í augum 

erlendra ferðamanna, en viðhorf matvælaframleiðandans er að ekki þurfi 

erlenda ferðamenn vegna þess að þeir eru að selja á innlendum markaði, en 

hótel og gistiaðilar eru ekki á sama máli og kemur það mjög glöggt í ljós hjá 

Gistiheimilinu Engimýri að erlendir ferðamenn leita uppi þetta merki. 

Ímynd matvælaframleiðslu Eyjafjarðar í augum Íslendinga tengist að mestu við 

hefðbundinn íslenskan mat svo sem hangikjöt, skyr og fisk en þó er eitthvað 

um tengsl við rækjur og kræklingarækt. Ímynd Norðurlands, Eyjafjarðar og 

Akureyrar byggist að miklu leyti á því að þar er náttúra mikilfengleg og 

náttúruperlur dýrar, menningartengdir viðburðir eru í hávegum hafðir og í 

hugum þeirra sem horfa til ímyndar Akureyrar gnæfir Akureyrarkirkja. 

Eyjafjörður er mikið matvælahérað, en hefðir, saga og menning eru mikilvægir 

þættir, og upplifa erlendir ferðamenn það líka. Ímynd svæðisins er heilsteypt 

og góð og svæðið fjölbreytt og sterkt, það tengist náttúrunni böndum og svæðið 

er hreint og tært.

Merki Matar úr héraði er fallegt merki í grænum og bláum lit sem táknar 

náttúru okkar, og matvælaframleiðslu svæðisins, var merkinu þó breytt lítillega 

yfir í Matur úr Eyjafirði – Local food, vegna þess fólk tengdi oft Mat úr héraði 



LOK 2103 Kristín Helgadóttir

69

við Egilstaðahérað. Ekki eru þó allir matvælaframleiðendur sáttir við merkið 

þar sem liturinn fer hreinlega ekki með öllu og var stefnan að útfæra það enn 

frekar til þess að það kæmi vel út á kjötvöru líka. Það hefur þó ekki verið gert 

ennþá og er það einkennandi fyrir það hversu lítil áhersla hefur verið lögð á að 

koma merkinu út í samfélagið. Sýnileiki þess er vægast sagt mjög lítill eftir 

þessi þrjú ár sem félagið hefur verið starfrækt, en það kom mjög skýrt fram í 

vettvangskönnun skýrsluhöfundar að sýnileiki merkisins er allt of lítill. Að 

hluta til er það vegna þess að sýnileiki merkisins er alfarið í höndum 

félagsmanna og eins og er, er enginn sem hvetur þá til þess að nota merkið 

sýnilega ásamt því að félagsmenn telja að þeir fái ekkert út úr því að hafa 

merkið sýnilegt. Ein ástæða lítils sýnileika er að töluvert er um óvirka 

félagsmenn en þó er alltaf ákveðinn kjarni sem er virkur og er tengslanetið að 

virka vel fyrir þá. Það þarf að ná að virkja hina félagsmennina til þess að gera 

félagið og verkefnið enn frekar áberandi. Talað var um í viðtölunum að betra sé 

að fólk þekki til verkefnisins fyrst og svo ætti fólk að tengja merkið við 

verkefnið frekar en að veifa merkinu þannig að fólk kannist við það en enginn 

þekki til verkefnisins, en það er hægt að segja að nú eru komin 3 ár frá því að 

félagið var sett á fót, það er ekki lengur ástæðan fyrir því að merkið er ekki 

búið að festa sig í sessi.

Félagar eru ekki á eitt sáttir um það hverskonar matur á að vera prýddur merki 

Matar úr héraði, en sumir nefna að pylsa með rauðkáli sé þess verð en aðrir 

myndu einungis vilja sjá merkið á fínum mat eða hefðbundnum eyfirskum mat. 

Ekki er heldur nein eftirfylgni á reglum félagsins um notkun á svæðisbundinni 

afurða og hafa félagsmenn ekki verið á eitt sáttir við það hvað merkið standi 

fyrir í tilliti til gæða. Þetta er í grunninn að hluta til það sem er að félaginu, eða 

það að félagsmenn sitja hver í sínu horni með sínar skoðanir um það hvað þeir 

vilja fá út úr félaginu og hvað það eigi að merkja, það vantar samstöðu og 

samvinnu allra fyrirtækja í félaginu, ekki bara hluta þeirra, þó svo að það 

samstarf gangi ágætlega.

Nú hefur félagið gert mörg af þeim mistökum sem verða til þess að klasar geti 

ekki náð að starfa saman og náð árangri og ef það breytist ekki þá telur 

skýrsluhöfundur að það verði ekki mikið úr félaginu, ef það hreinlega lifir 

næstu ár af. Þess vegna telur skýrsluhöfundur það mjög mikilvægt að það 
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verður að vera manneskja sem er ráðin í vinnu við að sjá um félagið til þess að 

það geti gengið, einnig til að leita reglubundið af styrkjum til að fjármagna 

félagið en áætlanir þess virðast að hluta til stranda á fjármagnsskorti. 

Lagt var af stað í upphafi með rannsóknarspurninguna; 

Hvaða áhrif getur sterkt svæðisbundið vörumerki eins og merki Matar úr 

héraði haft á matvælaframleiðslu Eyjafjarðarsvæðisins?

o Hvernig er verkefnið Matur úr héraði að þróast?

o Hvað þarf að gera til þess að það gangi upp og verði sterkt 

auðkenni?

Reynt hefur verið að svara spurningunni með umfjöllun skýrslu, en allir

viðmælendur í viðtölum töldu að ef rétt er staðið að félaginu geti það verið 

sterkt jákvætt auðkenni fyrir eyfirska matvælaframleiðslu og vissulega myndi 

það þá hafa mikil og góð áhrif á matvælaframleiðslu Eyjafjarðar. Allar 

kannanir og greiningar styðja við það að þetta ætti vel að geta gengið. Gallinn 

er sá að seinustu 1 - 2 árin hefur ekki verið staðið rétt að auðkenningu 

merkisins og félagsins og samstarfi innan þess og þar af leiðandi hefur 

verkefnið ekki þróast í rétta átt. Ef ferli félagsins verður óbreytt, mun það ekki 

lifa af mörg ár í viðbót. Til þess að þetta myndi ganga upp og merki félagsins 

verði sterkt auðkenni á svæðinu þarf það í fyrsta lagi að vera sýnilegra á 

svæðinu, það þarf að vera heilsteypt mynd á bak við það, fyrir hvað það 

stendur og hvernig gæði hægt er að tengja við það. Einnig þurfa félagsmenn að 

verða samtengdari og félagið þarf að vera með betra upplýsingaflæði til þeirra. 

En það er alveg á hreinu að þetta gengur aldrei upp ef félaginu er stjórnað frá 

skrifborði annars félags. Það þarf að vera aðili eða aðilar sem sjá alfarið um 

það að halda þessu félagi gangandi og tryggja að það standi fyrir einhverju 

ásamt því að sjá um að fjármagn streymi inn svo hægt sé að starfrækja félagið. 

Þetta sjálfsprottna samband sem varð til upp úr Vaxtarsamningi Eyjafjarðar og 

hefur byggst á nýsköpunarneti Friðriks Vals Karlssonar og tengslum hans við 

matvælafyrirtæki í Eyjafirði er nú að breytast í klasa. Takist að gera þann klasa 

sjálfbæran getur það byggt upp sterkt auðkenni sem mun efla 

matvælaframleiðslu í Eyjafirði.
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Að lokum má nefna að heimamenn mega ekki vera blindir á það hvernig aðrir 

sjá þá, en til þess að skapa markaðsforskot þarf að sýna fram á sérstöðu 

svæðisins og hve gott og frábært það er. Þó má ekki fara með það svo langt að 

það komi neikvætt í ljós, eins og kom fram í rýnihópakönnunni að sumir 

innlendir ferðamenn sem koma oft norður telja Akureyringa vera hrokafulla og 

sjálfumglaða. Í þeim orðum nefndum er rétt að benda á fleyg orð Neil Leipers

(2000, bls. 367). „Ást heimamanna á heimahögum sínum er auðvitað jákvæð, 

en þegar ástin er blind getur hún leitt markaðssetningu áfangastaðar í ógöngur“ 
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9 Hagnýtt gildi
Mat á hagnýtu gildi þessa verkefnis er byggt á bréfi frá Guðnýju 

Guðmundsdóttur (sjá viðauka 6), en hagnýta gildi þessa verkefnis er fjölþætt.

Matvælaframleiðendur almennt ættu að geta nýtt sér fræðilega hluta 

skýrslunnar þar sem er farið mjög nákvæmlega í alla þá þætti sem snerta 

markaðssetningu á vörum og auðkenningu. 

Einnig ætti félagið „Matur úr héraði“ að geta nýtt sér verkefni þetta til þess að 

kynna sér hvernig staða þess er í dag, hvað félagsmönnum finnst vera í lagi og 

hvað þeim finnst ekki vera í lagi. Þá ætti félagið að taka mið af tillögum og 

umræðum skýrsluhöfundar og þannig væri hægt að styrkja stöðu félagsins 

ásamt því að styrkja, eða byrja að búa til auðkenni þess. Guðný telur að 

„Tillögur höfundar í lok verksins, varðandi úrbætur til að auðga veg 

matvælaframleiðslu sem auðkenna ákveðin svæði, eru sett fram á raunsæjan 

hátt og ættu að koma að góðu gagni“.  

Guðný nefnir í bréfi sínu að verkefnið sé „afar hagnýtt og holl lesning fyrir það 

félag [Mat úr héraði] til að styrkja áframhaldandi starfsemi sína, en eins og 

fram kemur hefur félagið ekki náð þeim markmiðum sem lagt var upp með í 

upphafi. Samkvæmt niðurstöðum kemur greinilega í ljós að erlendir ferðamenn 

sækjast eftir að kynnast matarmenningu þess svæðis sem þeir heimsækja og 

ættu til dæmis félagsmenn “Matur úr héraði” að sjá sóknartækifæri í öllum 

þeim skemmtiferða-skipum sem hingað sækja, í formi öflugrar kynningar á því 

sem viðkomandi svæði hefur upp á að bjóða, í samstarfi við starfsmenn 

skipanna“. Skýrsluhöfundur er sammála þessu þar sem ferðamenn hafa mikinn 

áhuga á svæðisbundnum mat og ekkert sé því til fyrirstöðu að huga að báðum 

markhópum í einu. 

Einnig getur verkefni þetta nýst Matvælasetri Háskólans á Akureyri en 

hlutverk, þess er einmitt að auka og styðja við matvælaframleiðslu svæðisins.

Matvælasetrið gæti nýtt skýrslu þessa sem grunn og byggt frekari rannsóknir á 

henni.

Guðný bendir líka á að þetta verk sýni að það sé full ástæða til að „auka og 

efla starfsemi félaga eins og “Matur úr héraði” og Matvælasetur Háskólans á 
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Akureyri þar sem niðurstöðurnar gefa til kynna að verulegur áhugi er bæði 

innanlands og þá sérstaklega erlendra ferðamanna á að vita um uppruna og 

sérstöðu þess fæðis sem það neytir“. 

Verkefni þetta getur einnig nýst svipuðum félögum og Matur úr héraði sem eru 

að vinna í klasasamstarfi á öðrum svæðum á landinu, til dæmis ættu

Matarkistan Skagafirði og Matarkistan Breiðafjörður og fleiri slík að geta haft 

gagn af því að verkefni þessu. En þau geta einnig nýtt sér skýrsluna til þess að 

byggja frekar á svæðisbundnu matvælaframleiðslu svæðisins.

Rannsóknarmiðstöð ferðamála getur nýtt skýrslu þessa við rannsókn sem nú er 

verið að vinna varðandi rannsókn sem er í vinnslu hjá þeim nú varðandið 

matvælatengda ferðamennsku og nýsköpunarnet félagsins Matur úr héraði.
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Viðauki 3 Viðtalsspurningar

 Getur þú byrjað á að segja mér aðeins frá þér og fyrirtækinu
o Hve lengi hefur þú  hefur verið þennan stað

 Hve lengi hefur fyrirtækið starfað á núverandi stað
o Tilfinningatengsl við umhverfið – hvernig líkar þér staðurinn
o Hvað fékk þig til að taka þátt í verkefninu Matur úr héraði
o Hvernig hann varð var við verkefnið

 Getur þú líst því út á hvað verkefnið Matur úr héraði snýst.
o hvað þeir gera og hvað þeir standa fyrir.
o Hvað vissi hann um verkefnið áður en hún tók þátt
o Hvernig upplifir hann verkefnið núna
o Hvernig honum finnist það hafa þróast
o Hvort hann hefði viljað sjá eitthvað meira eða öðruvísi

 Hvernig upplifir þú ímynd Eyjafjarðarsvæðisins
o Svæðið allt
o Á hverju byggir hugmynd hans um svæðið (menning, matur, saga)
o Hverskonar persónu sæir þú fyrir þér sem holdgerving svæðisins

 Hverskonar persónu finnst þér helst lýsa svæðinu, ungur frískur, 
traustur.

 Hvað eruð þið að fá út úr samstarfinu við verkefnið Matur úr héraði?
o Er eitthvað að koma af viðskiptavinum vegna verkefnisins
o Finnið þíð mun  eftir að þið merktuð ykkur á heimasíðunni
o Fáið þið athygli út frá merkinu 
o Er verkefnið að skila því sem að þið bjuggust við í byrjun
o Hvað mætti betur fara

 Hverja telur þú vera drifkraftana á bakvið Matur úr héraði og hvernig varðst þú 
þátttakandi í kerfinu (tengslanetinu).

 Hver er helsti kosturinn við Matur úr héraði
 Hvernig myndir þú lýsa hlutverki Friðriks í kerfinu Matur úr héraði
 En hlutverki veitingarstaðar hans?
 Hvernig sérð þú hlutverk Mats úr héraði sem aðdráttarafls þegar kemur að 

ferðaþjónustu
 En hlutverk Friðriks V, sér í lagi veitingarstaðarins
 Þegar horft er til matvæla, hver eru aðdráttaröfl svæðisins á því sviði?
 Fyrir hvað stendur “úr héraði” í matvælaiðnaði á Eyjafjarðarsvæðinu?
 Eykur tengslanet Mats úr héraði virði vörumerkis fyrirtækis þíns – ef svo þá hvernig? 
 Getur þú lýst fyrir mér reglum eða kröfum sem Matur úr héraði þarf að uppfylla og 

gagnvart hverjum ... og á hvaða hátt hefur það mætt umleitunum hópsins?
 Hefur opinber stuðningur verið við verkefnið? – hvernig birtist hann?
 Hefur eitthvað verið um það að hópurinn standi saman að umsóknum eftir fjármagni 

úr sjóðum fyrir kynningar, auglýsingar eða skipulagða nýsköpun.
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 Hvernig er upplýsingaflæði milli þátttakenda sem standa að Matur úr héraði? Formlegt 
eða óformlegt?

 Fær fyrirtæki þitt tækifæri til þess að kynna vörur sínar þegar Friðrik tekur þátt í 
matvælasýningum eða öðrum kynningum fyrir utan héraðið?

 Hvað telur þú vera, ef eitthvað er, mikilvægt að laga eða bæta við hugtakið „Matur úr 
héraði“ eða tengslanet þess?

 Hvaða skilaboðum á auðkennið sem heild að koma á framfæri?
o Viðskiptavinir, til hverra á þetta að höfða,
o hvernig sjáið þið fyrir ykkur að viðskiptavinurinn upplifði vörumerkið, 
o hvernig á hann að bregðast við því, 
o teljið þið að þetta verkefni hafi jákvæð áhrif á matvælaframleiðslu/fyrirtæki á 

Eyjafjarðarsvæðinu.

 Svona eftir á að hyggja væri eitthvað sem þú myndir breyta við verkefnið?
o Hvaða áhrif hún haldi að merkið hafi fyrir kynningu matvælaframleiðslu í 

Eyjafirði
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Viðauki 4 Hagnýtt gildi að mati Guðnýjar frá MHA

RE: Ritgerð frá Kristínu Helgadóttur 
From: Guðný (hersir@hersir.com) 
Sent: Monday, May 04, 2009 11:15:22 PM
To: Kristín Helgadóttir (kristinhel@hotmail.com)

Hagnýtt gildi

Hagnýtt gildi þessa lokaverkefnis er fjölþætt og má þá fyrst nefna að matvælaframleiðendur 
almennt ættu að geta nýtt sér fræðilega hluta þessa rits þar sem er farið mjög nákvæmlega í 
alla þá þætti sem snerta markaðssetningu á vörum. Það sem snýr að upplýstum starfsmönnum 
og jákvæðu viðhorfi þeirra eru einnig atriði sem framleiðendur gætu hagnast á að hafa í huga. 
Í fræðilega hlutanum er einnig farið ítarlega í þá þætti sem auka á auðkenni framleiðsluvöru 
sem er hagnýtt fyrir þá sem það vilja.

Í öðru lagi er þetta verk góð úttekt á starfi félagsins “Matur úr héraði” og afar hagnýtt og holl 
lesning fyrir það félag til að styrkja áframhaldandi starfsemi sína, en eins og fram kemur hefur 
félagið ekki náð þeim markmiðum sem lagt var upp með í upphafi. Samkvæmt niðurstöðum 
kemur greinilega í ljós að erlendir ferðamenn sækjast eftir að kynnast matarmenningu þess 
svæðis sem þeir heimsækja og ættu til dæmis félagsmenn “Matur úr héraði” að sjá 
sóknartækifæri í öllum þeim skemmtiferða-skipum sem hingað sækja, í formi öflugrar 
kynningar á því sem viðkomandi svæði hefur upp á að bjóða, í samstarfi við starfsmenn 
skipanna. 

Að auki tel ég þetta verk geta nýst Matvælasetri Háskólans á Akureyri, en hlutverk þess er 
einmitt að auka og styðja við matvælaframleiðslu svæðisins. 

Tillögur höfundar í lok verksins, varðandi úrbætur til að auðga veg matvælaframleiðslu sem 
auðkenna ákveðin svæði, eru sett fram á raunsæjan hátt og ættu að koma að góðu gagni. 
Hugmyndin um að félag eins og “Matur úr héraði” gæti grætt verulega á því að ráða tvo 
starfsmenn í stað eins er afar skynsöm þar sem fleirri styrkleikar fengju að njóta sín og fleirri 
sjónarmið kæmu fram. Þetta er einnig góð hugmynd fyrir starfsemi Matvælaseturs Háskólans 
á Akureyri. Þrátt fyrir að um hlutastörf væri að ræða þá skapar þetta fleirri stöðugildi og 
þekking og reynsla fleirri einstaklinga fá að njóta sín. 

Þetta verk sýnir að það er full ástæða til að auka og efla starfsemi félaga eins og “Matur úr 
héraði” og Matvælasetur Háskólans á Akureyri þar sem niðurstöðurnar gefa til kynna að 
verulegur áhugi er bæði innanlands og þá sérstaklega erlendra ferðamanna á að vita um 
uppruna og sérstöðu þess fæðis sem það neytir. Lesning þessa verks ætti að verða hvatning til 
matvælaframleiðenda á svæðinu og á eflaust eftir að örva frekari vinnu á sviði 
svæðisbundinnar auðkenningar á matvæla-framleiðslu Eyjafjarðar.

Guðný Guðmundsdóttir

Ms í matvælafræði


