
 

 

Viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík 

 

Áhrifaþættir áskorana og vaxtar í innra og ytra umhverfi hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi 

Lítil og meðalstór fyrirtæki í mismunandi undirgeirum ferðaþjónustunnar 

 

 

 

Maí 2020 

Lokaritgerð til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Hallur Þór Sigurðarson 

Nemendur: Atli Mark Rex Williams og Hjörtur Ívan Sigbjörnsson 

Kennitölur: 281196-3759 og 281295-2849   



2 

 

 

  



3 

 

Formáli 

Ritgerðin er hluti af Bakkalárgráðu í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Við viljum 

sérstaklega þakka kennaranum okkar Halli Þór Sigurðarsyni fyrir góðar ráðleggingar og þolinmæði 

á meðan að ritgerðarvinnunni stóð. Við þökkum Lilju Hjartardóttir fyrir aðstoð við yfirlestur. 
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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um áhrifaþætti áskorana og vaxtar í innra og ytra umhverfi með 

áherslu á fjögur lítil og meðalstór fyrirtæki í mismunandi undirgeirum 

ferðaþjónustunnar. Tekin voru viðtöl við stjórnendur í afþreyingar- bílaleigu-, hótel- 

og hugbúnargeiranum í því markmiði að skilja þær áskoranir sem lítil og meðalstór 

fyrirtæki þurfa til þess að vaxa. Þá var kafað djúpt í rekstur fyrirtækjanna til þess að 

skilja vöxt þeirra og innri og ytri áskoranir sem stjórnendur þeirra þurfa að kljást við. 

COVID-19 krísan gekk yfir á meðan rannsóknin var gerð og hún hefur sett ýmsar 

skorður á fyrirtækin. Niðurstaðan er sú að fyrirtækin reyna að viðhalda jöfnum vexti 

þrátt fyrir  að hafa upplifað tímabundið vaxtarstökk. Markaðssetning er mjög mikilvæg 

í því að auka eftirspurn ferðamanna til fyrirtækisins. Þjónusta er einnig mjög mikilvæg 

og því er mikilvægt að veita góða þjónustu til þess að fá gott umtal sem þessi grein 

snýst um. Samstarf stjórnvalda og aðila í ferðaþjónustugreininni mætti vera betra og 

það er einnig mikilvægt að þessir aðilar vinni saman að rannsóknum og nýsköpun að 

þessari nýju verðmætu útflutningsgrein. Fyrirtæki í útflutningsgreinum eins og í 

ferðaþjónustu eru mjög háðar gengi krónunnar. Þá eru þeir ferðamenn sem hafa verið 

að koma til landsins s.l. 1-2 ár verið verðmætari en áður. COVID-19 krísan hefur set 

strik í reikninginn og þá reynir á styrk fyrirtækjana að komast út úr þessari krísu en þá 

er talað um að ferðamannasumarið 2022 gæti orðið gott. 

 

Lykilorð: Lítil og meðalstór fyrirtæki, Áskoranir, Vöxtur, Stjórnendur, Krísa, 
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Abstract 

Thr research addresses different factors of challenges and growth in the inner and outer 

environment of small and medium-sized companies in various subsectors of the tourism 

industry. Interviews were conducted with managers in the following subsectors: recreation, 

car rental, hotel industry, and software. The research aims to understand the struggles small 

and medium-sized businesses need to go through to grow. Then, then we did a deep 

comprehensive study on the firm‘s operations to understand the growth of the firm´s and the 

inner and outer challenges that the managers of the companies need to handle. Due to the 

COVID-19 virus being in full swing while the research was done, it has made restrictions on 

the company´s operations. Results show that companies try to maintain steady growth 

despite going through a temporary growth period. Marketing is very important to increase 

the tourist´s demands. Service is also of great importance and thus it is imperative to offer 

great service to get good reviews which is what this industry is all about. The cooperation of 

the public and the private sector must be better and  it is furthermore important that these 

agents work in collaboration to enhance research and development for this new and valuable 

export sector. Firms in the export sector such as in the tourism industry are very dependent 

on the Icelandic Króna currency. Recently, the tourists who have been traveling to Iceland 

for the past one to two years are more valuable than the tourists who came earlier. The 

COVID-19 crisis has been rough for the tourism sector and it must be taken into  account  as 

it reveals the strength of the company to get out of this crisis but despite that, it is forecasted 

that the summer of 2022 will be good for tourism in Iceland.  

Keywords: Small and middle sized companies, Challenges, Growth, Managers, Crisis 
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1 Inngangur 

“Ferðalangur fylgist grannt með þegar hóllinn opnast og út streymir ljós 

mannsins. Grunnurinn hrynur, stólparnir klofna, veggirnir molna og skógarnir 

fuðra upp. Ferðalangur fylgist grannt með er ringulreiðin blossar upp og 

stjórnleysið tekur völdin (Jakob T., e.d.).” 

Ör vöxtur hefur verið í fjölda ferðalanga á Íslandi á tímabilinu frá 1.janúar 2010 til 31.desember 

2019. Fjöldi ferðamanna náði hámarki árið 2018 þegar yfir 2.3 milljónir ferðamanna heimsóttu 

Ísland. Mesta fjölgunin var árið 2016 þegar ferðamönnum fjölgaði um 39% sem er aukning um 

500.000 manns. Á rúmum tíu árum fjölgaði ferðamönnum að meðaltali um 15% á ári 

(Ferðamálastofa Íslands, e.d.). Undirrót þessarar bylgju ferðmanna er eldgosið í Eyjafjallajökli, 

aukið sætaframboð til landsins, tökustaðir kvikmynda og sjónvarpsþátta, hagstætt gengi 

krónunnar, samþættar markaðsaðgerðir og vöxtur samfélagsmiðla (Gamma, 2018).  

Þessi mikli vöxtur hefur gert það að verkum að mörg ferðaþjónustufyrirtæki hafa sprottið upp og 

mikið hefur verið fjárfest í greininni. Ferðaþjónustan skapar mestu gjaldeyristekjurnar, meira en 

sjávarútvegurinn og áliðnaðurinn til samans (Íslandsbanki, 2019). Ferðaþjónustan er orðin stærsta 

útflutningsgreinin á Íslandi en árið 2016 var hún með 39% útflutningshlutdeild samanborið við 

sjávarafurðarhlutdeild upp á 20% og álafurðarhlutdeild upp á 15% (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2016). Greinin hefur ekki einungis vaxið á Íslandi, það sama á við um 

ferðaþjónustumarkaðinn á heimsvísu. Árið 2019 voru ferðalög 1.5 milljarðs alþjóðlegra 

ferðamanna skráðar, það er 4% aukning frá fyrra ári. Það er samt hægari vöxtur samanborið við 

árin 2017 og 2018 sem voru metár í ferðaþjónustu. Ástæður fyrir hægari vexti eru taldar kólnun 

hagkerfa, félagsleg spenna og umhverfisstjórnmál. Þrátt fyrir hægari vöxt hefur eyðsla ferðamanna 

aukist. Á heimsvísu hefur ferðaþjónustan verið helsta úflutningsgreinin og sú grein sem býr til flest 

atvinnutækifæri (World Tourism Organization [UNWTO], 2020).  

Þrátt fyrir þennan mikla vöxt ferðaþjónustunnar er ljóst að það þarf að hafa varann á því að íslenskt 

rekstrarumhverfi hefur farið í gegnum ýmis konar sveiflukennd tímabil og hefur verið óstöðugt í 

gegnum tíðina. Útflutningsgreinar hafa verið verulega háðar gengi íslensku krónunnar, tökum sem 

dæmi hrunið í sjávarútvegi árið 1967. Á þeim tíma voru Íslendingar verulega háðir fiskafla og 

þegar brestur varð í fiskveiðum var gengið fellt. Þessar endurteknu gengisfellingar urðu 
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langvinnandi mein því að þær juku þenslu, leiddu til óðaverðbólgu og lögðu grunninn að miklum 

óstöðugleika efnahagskerfisins (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). Þá má nefna krísur 

á borð við Heimaeyjargosið og Eldgosið í Eyjafjallajökli þar sem sumir landsmenn voru hraktir í 

burtu af heimaslóðum. Enn eru vangaveltur vegna mögulegs Kötlugoss og áhrif þess. 

Yfirstandandi heimsfaraldur COVID 19 hefur að mestu leyti stöðvað ferðaþjónustu á Íslandi. 

Eldgosið í Eyjafjallajökli lamaði allar flugsamgöngur í Evrópu á sínum tíma og upp kom 

minniháttar krísa til skamms tíma í Evrópu. Í lok árs 2019 gerðu fyrstu stig alheimskrísu vart við 

sig. „Þetta er ekki tilfelli svarta svansins, heimurinn er á heljarþröm“ segir Nicholas Taleb og er 

þar að vitna í Covid 19 krísuna en veiran hefur dreift sér um jarðarkringluna og orsakað 

heimsfaraldur (Avishai, B., 2020). Eins og staðan er að vori 2020 þá erum við í miðri krísunni og 

það sér ekki fyrir endann á henni. Áhrif hennar eru margvíslegar. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn  

heldur því fram að heimurinn standi andspænis kreppu sem gæti orðið verri en kreppan í 

bankahruninu 2008/09 og að það verði 3% samdráttur í heimshagkerfinu (International Monetary 

Fund [IMF], 2020). Ef við færum þetta yfir á Ísland þá voru undir árslok 2019, 16% af íslensku 

vinnuafli starfandi í ferðaþjónustunni samanborið við 6,9% vinnuafls innan ríkja Efnahags‑ og 

framfarastofnunar Evrópu (OECD) (KPMG, 2020). Ferðaþjónustan á Íslandi getur ekki reitt sig á 

innlenda ferðamenn því verður tjónið meira hér en annars staðar. Þrátt fyrir það þá hefur 

ferðaþjónustan staðið af sér áföll og með okkar sterka heilbrigðiskerfi þá væri mögulega hægt að 

opna landið fyrir ferðamenn á undan flest öðrum þjóðum sem mundi veita Íslandi 

samkeppnisforskot (KPMG, 2020). 

Markmiðið ritgerðarinnar er að rannsaka innri og ytri áskoranir hjá ferðaþjónustufyrirtækjum sem 

og vöxtinn sem fyrirtæki fara í gegnum á líftímaskeiði sínu. Það er mikil þörf á að skoða slíkar 

áskoranir þar sem ferðaþjónustan hefur verið stærsta útflutningsgreinin á Íslandi. Til þess verður 

notast við fræðilegar kenningar og þá verður viðskiptaumhverfið á Íslandi skoðað með hliðsjónar 

af því. Því verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) Hverjar eru helstu 

áskoranir í innra og ytra umhverfi fyrir lítil og meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi? 2) 

Hvernig ná ferðaþjónustufyrirtæki að vaxa?  

Helstu kenningar sem notast er við eru vaxtarlíkan Greiners, stjórnunaraðferðir og 

stofnanaskipulag Mintzbergs ásamt ferðaþjónustukenningum Evans til að útskýra innri vöxt 

fyrirtækjanna.  Vaxtarlíkan Greiners segir frá því hvernig fyrirtæki vaxa á líftímaskeiði sínu sem 
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hefur fimm fasa. Á hverjum fasa fyrir sig kemur fram hvernig stjórnin bregst við eða ætti að 

bregðast við undir venjulegum kringumstæðum. Hver fasi fyrir sig skiptist í þróunarstig og 

byltingarstig til að lýsa þeim áskorunum sem eru innan fyrirtækisins. Þá er einnig farið í það 

hvernig skipulagið er og hvernig kerfi er notast við. Stjórnunaraðferðir Mintzbergs eru þannig, 

þegar kemur að aðferðum stjórnenda innan fyrirtækja, þá hafa þeir formlegt vald innan eininga 

þeirra. Stjórnendur eiga í margvíslegum samskiptum og fá þannig margvíslegar upplýsingar.  

Þannig er stjórnendum kleyft að taka ákvarðanir og gera áætlanir fyrir þær einingar sem þeir 

stjórna. Þá er hægt að útskýra starf stjórnanda út frá þeim mismunandi hlutverkum eða 

skipulagningu sem er skilgreind með hverri stöðu (Mintzberg, H., 1989). Stofnanaskipulag vísar í 

það hvernig formleg samhæfing er á milli einstaklinga og hópa þegar kemur að hvernig verkum, 

ábyrgð og valdi er dreift innan fyrirtækisins (Lunenberg, F.C., 2012). Evans skrifaði um að vörur 

og þjónusta innan ferðaþjónustunnar hafa fjölda eiginleika, út frá því hvernig þeim er stjórnað í 

viðskiptafræðilegum tilgangi. Sumir þessara eiginleika eru einstakir fyrir þjónustuna en þó eru  

fleiri sértækir eiginleikar einstakir fyrir ferðaþjónustuna í heild sinni (Campbell, Evans og 

Stonehouse, 2003). Kenningar þessara þriggja fræðimanna eiga það sameiginlegt að útskýra innri 

þætti fyrirtækisins. Kenning Evans útskýrir enn fremur þá eiginleika sem eru mikilvægastir í 

þjónustu og þá einnig ferðaþjónustu. 

Við skoðum lítil og meðalstór fyrirtæki því að þau eru meginundirstaðan í íslensku efnahagskerfi. 

Ef litið er á fjölda fyrirtækja í mismunandi greinum atvinnulífsins  kemur í ljós að lítil og meðalstór 

fyrirtæki eru í miklum meirihluta í öllum atvinnugreinum eða um og yfir 99%, nema þar sem hið 

opinbera er umsvifamikið. Þá er meira af minni fyrirtækjum í þjónustugeirum vegna þess að 

stærðarhagræði er ekki eins þýðingarmikið. Framleiðni vinnuafls í þessum fyrirtækjum er ekki 

eins mikil og í stærri fyrirtækjum vegna þess að það er meiri skilvirkni vegna fastafjármuna, sem 

eru vélar, tæki og þess háttar (Davíð S. Davíðsson, Finnur Oddsson, Frosti Ólafsson og Haraldur 

I. Birgisson, 2009). Þá náði fjöldi launþega í ferðaþjónustu hámarki í ágúst árið 2018 þegar 32.300 

launþegar voru skráðir í ferðaþjónustu (Hagstofa Íslands, 2020). Heildarverðmætasköpun lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja er tæp 60% af VLF. Með hliðsjón af upplýsingum frá Hagstofu Íslands má 

áætla að upp undir tveir þriðju allra starfsmanna á innlendum vinnumarkaði starfi hjá litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum. Þau eru því uppistaðan í fyrirtækjaflóru allra atvinnugreina, bæði á 

Íslandi og í ríkjum Evrópu (Davíð S. Davíðsson, Finnur Oddsson, Frosti Ólafsson og Haraldur I. 

Birgisson, 2009). Það sama á við um Bandaríkinn þar skapa smærri fyrirtæki 66% af nýjum 
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störfum, auka nýsköpun og samkeppnishæfi. Samkvæmt nýlegri rannsókn nemur hlutdeild 

smáfyrirtækja 44% af hagrænni virkni í bandaríska efnahagskerfinu (US Small Business 

Administration, 2019). Því meira sem er til af litlum og meðalstórum fyrirtækjum, því meiri 

nýsköpun og því meiri sérhæfing í verslun og þjónustu eru til staðar í efnahagskerfinu (Brown, J. 

M., 2018).  

Ritgerðin er í sex hlutum sem eru: Inngangur, bakgrunnsupplýsingar, fræðilegur bakgrunnur, 

aðferðafræði, niðurstöður og umræður, samantekt og lokaorð. Fyrsti hlutinn inngangur kynnir 

okkur fyrir rannsókninni. Annar hluti, bakgrunnsupplýsingar lýsir aðallega ytri þáttum ásamt innri 

þáttum. Í þriðja hluta er farið yfir fræðilega umræðu og kenningar dregnar fram. Í fjórða hluta er 

aðferðarfræðin og fyrirtækin, sem við skoðuðum eru kynnt til sögunnar. Í fimmta hluta eru 

niðurstöður og umræður, þar er greint frá niðurstöðum fyrirtækjarransóknarinnar út frá þeim 

upplýsingum sem komu fram í bakgrunns- og fræðilega kaflanum. Tilgangurinn með umræðunni 

er að svara rannsóknarspurningunni og ræða hana frekar. Í sjötta hluta, í samantekt og lokaorðum 

er rætt um frekari áskoranir í ferðaþjónustu á Íslandi og mögulegar lausnir.   
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2 Bakgrunnsupplýsingar 

Í kaflanum er rýnt í helstu áskoranir íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu. Það er gert með því að 

skipta viðskiptaumhverfinu í innri  og ytri þætti. Markmiðið er að útskýra þá þætti sem ekki koma 

fram í kaflanum um fræðilegt samhengi.  

2.1.1 Innri þættir 

Ferðaþjónustumarkaðurinn er samsettur af mörgum undirgeirum eins og bílaleigum, 

rútufyrirtækjum, gistifyrirtækjum, matsölustöðum og ævintýra- afþreyingarfyrirtækjum. Hér verða 

eftirfarandi þættir skoðaðir: Neytendahegðun, mikilvægi mannauðs, rekstrarstjórnun og 

stefnumótun til lengri tíma. 

2.1.1.1 Neytendahegðun   

Langflestir ferðamenn sem koma til landsins eru frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Þá er 

ferðamönnum frá Asíu að fjölga og heimsálfan er orðin fjórða mikilvægasta markaðssvæðið. 

Ferðamenn frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Asíu eyða mest miðað við dvalartíma og þeir 

ferðamenn sem komu til landsins árið 2019 eyddu meiri fjármunum en áður. Þá er áskorun fólgin 

í því að viðhalda verðmætaaukningu með auknu verðmæti á hvern ferðamann (Íslandsbanki, 

2019). Í skýrslu Boston Consulting Group um framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi kemur fram að 

þeir tveir eiginleikar sem einkenna fyrirmyndarferðamenn fyrir Ísland eru í fyrsta lagi hversu 

aðlaðandi þessir ferðamenn eru fyrir landið og í öðru lagi hversu aðlaðandi Ísland er fyrir þá. Þá 

hefur verið stefnt að því að fá fólk hingað sem er með háan greiðslufúsleika. Það er til að mynda 

fólk sem er á aldrinum 45-65, ríkir ævintýraferðalangar og svokallaðir MICE gestir (fundir, 

hvataferðir, ráðstefnur og sýningar) (Boston Consulting Group, 2013). Samkvæmt alþjóðlegum 

rannsóknum eru tekjur af hverjum ráðstefnugesti tvöfalt hærri á hverja gistinótt í samanburði við 

meðalferðamann. Um 80% MICE gesta koma utan háannatíma (Meet in Reykjavík, 2019).  

2.1.1.2 Mikilvægi mannauðs 

Það er mikilvægt að halda góðum starfsmönnum innan fyrirtækisins því þeir smita út frá sér og 

hafa jákvæð ytri áhrif á aðra einstaklinga innan fyrirtækisins. Góð fyrirtækjamenning styrkir 

starfsanda og frammistöðu einstaklinga. Þá sýna rannsóknir að fylgni sé á milli fjölgunar 
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starfsmanna og aukinnar nýsköpunar innan fyrirtækisins (The office of advocacy, 2012). Hvað 

viðkemur þjónustugeiranum þá er það fólkið sem er í framlínu fyrirtækisins, sem ber mesta ábyrgð 

á því að veita góða þjónustu og því er mikilvægt að það sé með sitt hlutverk á hreinu og skili góðri 

þjónustu. 

2.1.1.3 Rekstrarstjórnun 

Þegar kemur að því að reka fyrirtæki í ferðaþjónustu þá er þjónusta við viðskiptavininn mikilvægur 

hluti samkeppnisforskots og því er mikilvægt að vera með svokallað „bestur í bekknum“ hugarfar. 

Gæði þeirra vöru og þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á er háð því að mæta væntingum 

viðskiptavinarins á því verðlagi sem hann er tilbúinn að greiða fyrir. Þá þarf einnig að huga að 

öryggi, aðgengi, hreinlæti og gegnsæi í rekstri. Það þarf að auka rekstrarkostnað til þess að koma 

í veg fyrir óskilvirkni. Það er gert með gæðatryggingu og bestun í ferlum sem býr til gæðavörur 

og veitir hraðari þjónustu. Þá þurfa fyrirtæki einnig að huga að sjálfbærni í rekstri og að vernda 

sitt nánasta umhverfi frá mengun. Það þarf að lágmarka neikvæð ytri áhrif eins og matarneyslu, 

hljóðmengun og rusl sem eykst með auknum fjölda ferðamanna. Þetta er mikilvægur sölupunktur 

fyrir fyrirtæki og það er hægt að aðgreina þau út frá þessum þætti (DeBenedetti, e.d.). Þá þarf 

einnig að huga að auglýsingum og verðlagningu. Það eru mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu sem notast 

við verðlagningu á aðgreindum mörkuðum, sem er til dæmis notuð til þess að koma í veg fyrir 

árstíðarbundinn rekstur. Til þess að gera það þarf að bera kennsl á hópa út frá augljósum 

einkennum og eftir hegðun (Axel Hall, 2018). Því betri upplýsingar sem hægt er að fá varðandi 

verðteygni ferðamanna því auðveldara er að verðaðgreina. Nefnum sem dæmi að utan 

háannartíma, eru innlendum ferðamönnum oft boðnir afslættir og þess háttar. Þá munu vel 

heppnaðar auglýsingaherferðir hliðra eftirspurnaferlinum til hægri vegna breytts smekks neytenda 

sem hækkar greiðsluvilja og miðlar upplýsingum um tilvist vörunnar og dregur úr launakostnaði 

(Axel Hall, 2018).  

2.1.1.4 Stefnumótun til lengri tíma 

McKinsey fyrirtækið samdi skýrslu um þróun efnahagsmála og framvindu umbóta í ferðaþjónustu. 

Þar kom fram að heildarframleiðni á Íslandi er lág miðað við nágrannaríkin og að bilið gagnvart 

grannríkjunum væri verulegt og stærsta einstaka ástæðan fyrir lakari lífskjörum hér en á öðrum 

Norðurlöndum. Íslendingar búa því enn við þann efnahagslega veruleika að þurfa að leggja mun 
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harðar að sér til að búa við sömu lífskjör og íbúar nágrannalandanna (Frosti Ólafsson, 2016). Laun 

skipta mestu máli varðandi framleiðni starfsmanna (Eurofund, 2016).  

2.1.2 Ytri þættir 

2.1.2.1 Áskoranir í viðskiptaumhverfi 

Útflutningsgreinar hafa verið meginstoð þjóðarbúsins á Íslandi frá stofnun þess. Sjávarútvegurinn 

hefur aðallega séð um að halda þjóðarbúinu á floti. Hins vegar hefur verið viðsnúningur seinustu 

ár og ferðaþjónustan orðin stærsta útflutningsgreinin. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar 

ber ábyrgð á ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Sú starfssemi sem fellur undir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið er m.a. starfssemi Ferðamálastofu, Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og 

Stjórnstöðvar ferðamála einnig rannsókna á sviði ferðamála (Stjórnarráðið, n.d.). Þá eru helstu 

ferðaþjónustufyrirtæki í eigu einkaaðila. Ferðaklasinn er verkefnadrifið samstarf ólíkra fyrirtækja 

í ferðaþjónustu. Startup Tourism er viðskiptahraðall fyrir sprotafyrirtæki í ferðaþjónustu í því skyni 

að skapa nýsköpun í geiranum. Það ber einnig að nefna verkefnið ábyrg ferðaþjónusta sem er 

samstarf Festu miðstöðvar um samfélagsábyrgð, Ferðaklasans og Íslandsbanka. Hér verður greint 

frá þeim áskorunum og hindrunum í viðskiptaumhverfinu sem aðilar innan ferðaþjónustunnar 

þurfa að takast á við hvort um sé að ræða ytri áskoranir í rekstrarumhverfi eða innri áskoranir í 

rekstri. 

2.1.2.2 Hið opinbera  

Hlutverk hins opinbera er að vera með skýrt skilgreindan eignarétt út frá lögum, auka hagkvæmni 

þegar markaðsbrestur á sér stað, endurskipta tekjum og verðmætum og fjármagna sig með 

skattlagningu og hallarekstri. Þá eru aðgerðir almennt framsæknar eða afturhaldssamar (Herdís 

Steingrímsdóttir, 2018). Í Ferðamálaáætlun fyrir árin 2011-2020 sem Alþingi samþykkti sumarið 

2011 voru meginmarkmið að auka arðsemi atvinnugreinarinnar, auka gæði, fagmennsku og 

umhverfisvitund ferðaþjónustunnar, skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastað 

ferðamanna og að lokum að standa að markvissri uppbyggingu áfangastaða til að skapa tækifæri 

til að lengja ferðamannatímabilið um land allt, minnka árstíðasveiflu og stuðla að betri dreifingu 

ferðamanna um landið (Ferðamálastofa, e.d.). Hinsvegar er ferðaþjónustan fremur ný á Íslandi og 

eins og með aðrar stóran atvinnugreinar þarfnast hún umönnunar og regluverks sem styður við 

vöxt, en eins og má sjá í skýrslu OECD að þá eru miklar aðgangshindranir fyrir fyrirtæki að komast 

á markað hér á landi vegna flókinna reglugerða (OECD, 2016). 
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Færa má rök fyrir því að hið opinbera ætti einungis að hafa takmörkuð áhrif á viðskiptamarkaðinn, 

ef marka mætti orð Adam Smith, föður hagfræðinnar, en kenningar hans um ósýnilegu höndina og 

markaðsöfl gefa í skyn að ef markaðurinn er án hindrana þá mun hann leitast við að komast í 

jafnvægi og skila hagkvæmri niðurstöðu fyrir bæði neytendur og seljendur. Ef kenningum Smith 

væri fylgt eftir, þá munu markaðsöflin sjá um að koma jafnvægi á ferðaþjónustuna án nokkurra 

afskipta stjórnvalda (Persky, J., 1989). Þegar áhrif opinberra aðgerða eru metin þarf að skoða þau 

áhrif til skamms- og langtíma. Hvort að áhrifin nái þeim markmiðum sem vænst er eða hvort þau 

skaði þann hóp sem aðgerðunum er ætlað að hjálpa (Herdís Steingrímsdóttir, 2018).  

Ef markmið stjórnvalda er að beturumbæta stöðu ferðaþjónustunnar þá ættu aðgerðir þeirra hvorki 

að ívilna greininni vegna gjaldeyrissköpunar né ættu þær að refsa henni með þyngri skattheimtu 

en hjá öðrum greinum. Aftur á móti er ekki raunhæft að hið opinbera hafi engin afskipti af 

ferðaþjónustugeiranum (Ásgeir Jónsson, 2004).  Það er bæði deilumál um hversu mikil þörfin fyrir 

ríkisafskipti er vegna markaðsbresta og um hæfi stjórnvalda til að leiðrétta fyrir slíka bresti. Fólk 

getur líka verið ósammála um aðgerðir eða aðgerðaleysi stjórnvalda (Herdís Steingrímsdóttir, 

2018). Náttúran á Íslandi er aðalástæðan fyrir því að ferðamenn koma hingað og þá er mikilvægt 

að landkynning sé studd af bæði hinu opinbera og fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Hinsvegar hafa 

ferðaþjónustufyrirtæki hvorki getu né hvatann til þess að fjármagna kynningar um landið þar sem 

að það er almannagæði, aftur á móti þá er það markmið stjórnvalda á Íslandi að auka landkynningu 

og skapast því laumufarþegavandamál sem gerist þegar aðilar spara eigin kostnað í von um að 

hagnast á kynningum annarra (Ásgeir Jónsson. 2004). 

2.1.2.3 Áskoranir í ferðaþjónustugreininni 

Ferðaþjónustugreinin einkennist af fáum mjög stórum aðilum og gríðarlega mörgum litlum 

aðilum. Árið 2017 reyndist ferðaþjónustunni erfitt vegna styrkingu krónunnar, hægari fjölgun 

ferðamanna og verðþrýstingi í flugrekstri vegna aukinnar flugsamkeppni sem hægði á tekjuvexti. 

Ánægja ferðamanna dalaði árið 2017 (Íslandsbanki, 2019). Hvernig þessir aðilar gera sér hugmynd 

um, að byggja upp og hrinda í framkvæmd aðlaðandi samsetningu af “blöndu af 

ferðamannavörum”. Þessar samsetningar sem eru hlutfallslega þróaðar í því skyni að fá stöðugt 

inn markhópinn og fá hann inn nægilega oft til þess að geta búið til hagnað fyrir lengra vaxtarskeið 

(George, Henthorne og Williams, 2017). 
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Greinin í heild sinni er þannig að stór fyrirtæki skila hærri framlegð og meðalstóru fyrirtækin eru 

með helmingi meiri framlegð en minni. Um og yfir 80% af meðalstórum fyrirtækjum hafa skilað 

hagnaði frá árinu 2011-2019. Taprekstur er mun algengari í flokki lítilla fyrirtækja og draga þarf 

úr fjölda aðila sem skila ósjálfbærum taprekstri. (Íslandsbanki, 2019).  

Bílaleigur og afþreyingarþjónusta eru með hæstu framlegðina, bílaleigur þurfa að fara í miklar 

fjárfestingar og háar afskriftir. Því neðar sem farið er í rekstrarreikninginn því minni framlegð er 

miðað við afþreyingu. Eigendur fyrirtækja í ferðaþjónustunni hafa kvartað yfir of háum 

launakostnaði en launakostnaður hér á Íslandi er mjög hár í krónutölu samanborið við laun annars 

staðar í heiminum. (Íslandsbanki, 2019).  

2.1.2.4 Íslenska krónan 

Þar sem eftirspurn ferðamanna til landsins fer að miklu leyti eftir gengi krónunnar verður hér farið 

yfir þá þætti sem sveiflur í gengi krónunnar hafa á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. Síðan verður 

gert grein fyrir því af hverju íslenska krónan á það til að sveiflast meira en aðrir gjaldmiðlar. 

2.1.2.5 Áhrif gengis á eftirspurn  

Ljóst er að fyrirtæki í útflutningsgeiranum á Íslandi eru háðar gengi krónunnar, einfaldlega vegna 

þess að eftirspurn af þjónustu og vörum ræðst að miklu leyti af genginu. Erlendir ferðamenn eru 

því líklegri til að koma til landsins ef gengið er lágt vegna kaupmáttar, hins vegar þýðir sterkt 

gengi það að það er dýrara að heimsækja áfangastaðinn sem leiðir til minnkandi eftirspurnar og 

færri ferðamenn til landsins (Landsbankinn, 2019). Ef litið er á tölur seðlabankans um raungengi 

krónunnar sést að miklar gengisbreytingar hafa átt sér stað s.l. 10 ár og það hefur haft mikil áhrif 

á eftirspurn ferðamanna til landsins vegna veikingu krónunnar sem eykur kaupmátt ferðamanna 

(mynd 1).  
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Mynd 1: Gengisbreytingar íslensku krónunnar frá 1980-2019 (Landsbankinn,2019)  

2.1.2.6 Samkeppni í ferðaþjónustugreininni 

Í nokkrum undirgeirum ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi ríkir mikil samkeppni. Mikil fjölgun 

hefur orðið  í eftirtöldum atvinnugreinum frá árinu 2010; Hótel, bókunarsíður, bílaleigur, 

ferðaskipuleggjendur og ferðaskrifstofur (mynd 2)  

 
Mynd 2: Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir atvinnugreinum 2008-2019 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Þau fyrirtæki sem eru með mestu samkeppnina í ferðaþjónustu eru meðal annars bílaleigur, hótel 

og bókunarsíður, einnig má nefna fyrirtæki sem bjóða viðskiptavinum sínum einstakar upplifanir, 

en það virðist vera sú þjónusta sem heillar flesta erlenda ferðamenn og ein aðalástæða þess að þeir 

koma til landsins er náttúran (Gamma, 2018). Eins og áður hefur verið fjallað um ferðaþjónustu, 
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ríkir mikil samkeppni hér á landi í ákveðnum undirgeirum og einkennist þessi markaður af bæði 

stórum og smáum fyrirtækjum að keppa um sömu viðskiptavinina. Samkvæmt skýrslu frá KPMG  

á áhrif ferðaþjónustu og stefnu hennar er rætt um að það að þrátt fyrir hraðann vöxt á fjölgun 

ferðamanna hefur viðskiptaumhverfið reynst erfitt litlum fyrirtækjum sem keppa við stærri 

vörumerki á landinu. Ljóst er að stærri fyrirtæki eru betur undirbúin til að takast á við aukna 

samkeppni og eru sterkari fjárhagslega til að verja sig gegn sig gegn sveiflum á gengi krónunnar. 

Einnig hafa stærri fyrirtæki getuna til þess að fjárfesta í innviðum og til hagræðinga til lengri tíma 

litið (Ráðgjafarsvið KPMG, 2019). Komum ferðamanna til landsins hefur fækkað og hefur það 

haft mjög slæm áhrif á fyrirtækin á haustin en fleiri fyrirtæki munu lenda í gjaldþroti á haustin 

vegna þyngri reksturs og aukins kostnaðarhalds (Arion banki, 2019). Þrátt fyrir mikinn fjölda 

ferðamanna sem streyma hingað til landsins, þá er Ísland neðarlega sett á heimsmælikvarða hvað 

varðar vinsæla áfangastaði (World Bank, 2020). Ljóst er að Ísland hefur tækifæri til þess að auka 

ferðamannstreymið til landsins og fylgir því mikil áskorun að sannfæra fleiri ferðamenn að velja 

ísland umfram aðra vinsæla áfangastaði. 

2.1.2.7 COVID-19 

Í ársbyrjun 2020 fóru hættumerki að láta kræla á sér og efnahagslífið á nú undir högg að sækja 

vegna COVID-19 veirunnar og mun það hafa áhrif á efnahagskerfið og ekki síst fyrir 

ferðaþjónustuna. Seinustu mánuðir hafa sýnt fram á það hversu mikil ógn krísan er, ekki bara fyrir 

fyrirtækin heldur almenning líka. Vegna smithættu COVID veirunnar hafa ríkisstjórnir um allan 

heim ráðlagt fólki að halda sig innandyra og reynt að innleiða samkomubann eins og hefur verið 

gert á Íslandi. Neikvæðu áhrifin sem fylgdu krísunni voru augljósar á stuttum tíma. Flugsamgöngur 

stöðvuðust um heim allan, fyrirtæki sendu starfsmenn heim að vinna og sumir jafnvel þurftu að 

loka starfseminni á meðan samgöngubann var í gildi. Fyrir ferðaþjónustuna var ljóst að fækkun 

ferðamanna var í vændum og því ákveðin krísa að búast við engum viðskiptum í óákveðin tíma. 

Kortavelta erlendra ferðamanna dróst saman um 6.1% í janúarmánuði 2020 samanborið við sama 

mánuð árið 2019. Gistiþjónustufyrirtæki fengu mesta skellinn því samdráttur í sölutekjum dróst 

saman um 9.4% (,,6% samdráttur í kortaveltu erlendra ferðamanna“, 2020). Þá hefur 

Bandaríkjaforseti sett tímabundið ferðabann á fólk innan Schengen svæðisins. Samkvæmt gögnum 

frá Ferðamálastofu í janúar þá eru 23.4% allra ferðamanna frá Bandaríkjunum (Ferðamálastofa, 

2020). Ljóst er að ferðamönnum munu fækka töluvert og ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að bregðast 
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við þeim áskorunum á skipulagðan og hnitmiðaðan hátt. Stjórnvöld kynntu fyrst aðgerðaráætlun 

númer eitt, þar sem að tímabundnar aðgerðir voru kynntar. ÍSAVÍA sem sér um Keflavíkurflugvöll 

hefur létt álagið á flugfélög með því að fella niður notendagjöld á Keflavíkurflugvelli. Þessi 

ákvörðun var tekin til þess að styðja við ferðaþjónustuiðnaðinn en flugsamgöngur er mikilvægasta 

undirgreinin þar sem aðrar undirgreinar innan ferðaþjónustunnar reiða sig á flugsamgöngur en ekki 

öfugt (Oddur Gunnarsson, 2020). Þá kynntu stjórnvöld aðgerðaráætlun númer tvö og þar eru ýmsar 

aðgerðir fyrir ferðaþjónustuna í heild sinni. „Ljóst er að stór hluti fyrirtækja sem starfa í 

ferðaþjónustu munu geta nýtt leiðina þar sem hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja er töluvert 

meira í ferðaþjónustu en öðrum greinum. Áætluð heildarútgjöld vegna þessara tveggja aðgerða eru 

talin geta numið rúmlega 30 milljörðum króna,“ segir í tilkynningu stjórnvalda. Einnig verði 

fyrirtækjum heimilt að jafna vegna tekjuskatts allt að 20 m.kr. af fyrirsjáanlegu tapi ársins 2020 á 

móti hagnaði ársins 2019 (Heimir Pétursson, 2020). 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Vaxtarlíkan Greiners 

Öll fyrirtæki þurfa á einhverjum tímapunkti að kljást við áskoranir er varða reksturinn eða 

nærumhverfið. Þær áskoranir í innra og ytra umhverfi þeirra fara yfirleitt eftir því á hvaða 

líftímaskeiði þau eru. Kenning Greiner fjallar um þróunar- og byltingarstig fyrirtækja á 

líftímaskeiðinu þegar þau vaxa (Greiner, L. E. 1998). Greiner kúrfan skipist niður á fimm fasa og 

hver fasi fyrir sig einkennist af vexti í skapandi hugsun, stefnu, valddreifingu, samhæfingu og 

samvinnu (Mindtools Greiner curve, e.d.). Í hverjum fasa fyrir sig eru ákveðin stig þróunar og 

ákveðin stig byltingar. Hugtakið þróun er notað til að lýsa langvarandi vaxtartímabilum þar sem 

engar meiriháttar sviptingar eiga sér stað í vinnubrögðum skipulagsheildarinnar. Hugtakið bylting 

er síðan notað til þess að lýsa tímabilum sem einkennast af verulegum óróa þ.e.a.s. krísum í 

skipulagsheildinni (Greiner, L. E., 1989).  

3.1.1 Fimm fasar vaxtar 

Ört vaxandi fyrirtæki verða oft erfiðir vinnustaðir vegna aukins vinnuálags. Það sem ýtir undir 

álagið er aukið flæði verkefna sem allir starfsmenn þurfa að takast á við. Gömul kerfi úreldast og 

stjórnendum reynist afar erfitt að breyta þeim og bæta. Á meðan vöxtur er spennandi og þegar allt 

gengur vel þá er mikilvægt fyrir skipulagsheildina að átta sig á þeim áskorunum og hindrunum 

sem að ör vöxtur hefur í för með sér. Þegar fyrirtæki bregðast ekki nógu vel við, þá verða til fleiri 

mistök og reksturinn fer niður á við, þrátt fyrir mikla og erfiða vinnu (Mindtools Greiner curve, 

e.d.). Greiner kúrfan útskýrir þau ferli sem fyrirtæki ganga í gegnum þegar þau vaxa (Sjá mynd 1). 

Almennt séð, þá er talið að fyrirtæki vaxi þegar að starfsmönnum fjölgar og með aukinni sölu. 

Kúrfan sýnir það þegar fyrirtæki ná ákveðnum fösum á líftímaskeiðinu og hvaða áskoranir í innra 

og ytra umhverfi þau standa frammi fyrir, en þegar fyrirtæki lenda í þessum áskorunum þá þarf 

ákveðna breytingu í skipulagsheildinni til þess að vöxturinn haldi áfram (Mindtools Greiner curve, 

e.d.).  
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Mynd 3: Vaxtarlíkan Greiners: Fimm fasar vaxtar (Greiner, L.E., 1998) 

3.1.1.1 1.stig Skapandi hugsun  

Hjá nýlega stofnuðum fyrirtækjum er markmiðið að skapa bæði verðmæti og markað. Það sem 

einkennir þetta stig á lífsferlinu er að stofnendur fyrirtækjanna eru frumkvöðlar sem einbeita sér 

að því að skapa verðmæti til að selja á markaði í stað þess að standa í hefðbundnu stjórnendastarfi 

eins og að leiðbeinda starfsmönnum (Greiner, L. E., 1998). Stofnendur ungra fyrirtækja ræða oft 

óformlega við starfsmenn sína til þess að vera vissir um að varan eða þjónustan uppfylli þær kröfur 

sem að fyrirtækið lofar. Þessi ungu fyrirtæki munu hinsvegar lenda á vegg þar sem 

stjórnunaraðferðin verður óskilvirkari eftir því sem fyrirtækið vex og vöxtur í framleiðslu mun 

krefjast aukinnar þekkingar á hagkvæmni í framleiðslu (Greiner, L. E., 1998). Það ferli að fjölga 
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starfsmönnum innan fyrirtækisins verður óskilvirkt ef að samskiptin halda áfram að vera 

óformleg. Á þessum tímapunkti verður fyrsta bylting fyrirtækisins, svokölluð “leiðtogakrísa”. Hér 

skapast þörf á því að skilgreina hver muni leiða fyrirtækið út úr einstaklingsbundnu framtaki yfir 

í frekari samvinnu. Fyrsta mikilvæga ákvörðunin hjá fyrirtækinu er því að ráða inn sterkan leiðtoga 

sem hefur góða tengingu við stofnendur og getur drifið fyrirtækið í átt að aukinni velmegun 

(Greiner, L. E., 1998). 

3.1.1.2 2.stig Stefna  

Fyrirtæki sem ná því takmarki að fá inn hæfan stjórnanda finna fyrir stöðugum vexti á tímabili 

sem einkennist af því að vera með sérhæfðar deildir innan fyrirtækisins til að hámarka skilvirkni, 

innleiða hvatakerfi og til þess að hafa samskipti milli starfsmanna og stjórnenda formleg (Greiner, 

L. E., 1998). Skilvirk stjórnun skipulagsheildarinnar dregst saman með tímanum þar sem 

starfsmenn finna fyrir neikvæðum áhrifum þess að hafa miðstýrt vald. Sérstaklega finna þeir fyrir 

því að það sé verið að skerða getu þeirra til þess að vera áhrifaríkari í starfi. Það skapast ákveðið 

vandamál því að starfsmenn fylgja oft reglum frekar en að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Á þessum 

tímapunkti rekst fyrirtækið á seinni byltinguna á sínum líftíma, sem kallast 

sjálfræðiskrísa. Lausnin á krísunni er einföld, fyrirtæki þurfa að færast nær þeirri lausn þar sem 

það er skýrt skilgreint hvernig valdi og ábyrgð er dreift innan fyrirtækisins (Greiner, L. E., 1998).  

3.1.1.3 3.stig Valddreifing  

Næsta vaxtarskeið fyrirtækja þróast vegna valddreifingu skipulagsheildarinnar, sem einkennist af 

eftirfarandi þáttum: Aukin ábyrgð lögð á hendur stjórnenda, bónusgreiðslur notaðar til að hvetja 

starfsmenn, æðstu stjórnendur takmarka sjálfa sig við stjórnun og samskipti stofnenda við aðra 

innan fyrirtækisins eru fátíð. 

Þetta þróunarstig einkennist af valddreifingu sem gerir fyrirtækjum kleyft að vaxa enn frekar vegna 

aukinnar hvatningar hjá lægra settum stjórnendum. Hinsvegar þróast ákveðið óöryggi meðal æðstu 

stjórnenda þegar frelsi hjá öðrum stjórnendum og starfsmönnum eykst. Frelsið hefur þannig áhrif 

að einhæft viðhorf myndast innan skipulagsheildarinnar og stuttu síðar fer fyrirtækið í gegnum 

næstu byltingu sem kallast stjórnunarkrísa. Krísan byrjar þegar stjórnendur ákveða að reyna að ná 

aftur stjórn á skipulagsheildinni. Sum æðra sett teymi reyna þá að fara aftur í nálgun og ferli 

miðstýrðs kerfis, sem oft á tíðum bregst vegna stærðar fyrirtækisins. Þau fyrirtæki sem halda áfram 
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að skara fram úr og vaxa finna lausn á þessari krísu með sértækum aðferðum sem krefjast 

samhæfingar (Greiner, L. E., 1998). 

3.1.1.4 4.stig Samhæfing  

Þetta þróunarskeið einkennist af því að innleiða formleg kerfi inn í fyrirtækið til þess að auka 

samhæfingu innan fyrirtækisins og þá axla stjórnendur ábyrgð á þeirri innleiðingu og notkun á 

þessum nýjum kerfum, sem dæmi má nefna: Hver deild innan fyrirtækisins er álitin vera eining 

utan um fjárfestingar þar sem arðsemi er mikilvæg í ákvörðunum á því hvernig fjármagni er dreift 

innan fyrirtækisins, sum starfssemi innan skipulagsheildarinnar er miðstýrð á meðan að 

rekstrarákvarðanir sem teknar eru daglega eru það ekki, notast er við hagnaðardreifingu og betri 

umbunarkerfi til þess að hvetja starfsmenn til þess að tengjast skipulagsheildinni betur. 

Öll þessi samhæfingarkerfi þykja gagnleg til að fyrirtækið nái að vaxa, ástæðan er hagnýtari 

ráðstöfun á fjármagni fyrirtækisins sem er takmörkuð auðlind á þessum tímapunkti. Með tímanum 

mun smám saman skorta traust á milli línustjórnar og starfsmanna. Öll nýju kerfin byrja að fara 

fram yfir notagildi sitt og við það skapast skrifræðiskrísa. Starfsmenn og línustjórar kvarta undan 

hver öðrum og gagnrýna það skrifræðiskerfi sem hefur þróast. Fyrirtækið er einfaldlega orðið of 

stórt og flókið til þess að hægt sé að stjórna því með formlegum kerfum (Greiner, L. E., 1998).   

3.1.1.5 5.stig Samvinna 

Fimmta stigið leggur áherslu á sterk samskipti á milli starfsmanna fyrirtækisins til þess að komast 

í gegnum skrifræðiskrísuna. Fimmta stigið leggur áherslu á hvatvísan stjórnunarstíl í teymisvinnu 

og að takast á við persónulegan ágreining starfsmanna við hvern annan. Félagslegur andi myndast 

innan fyrirtækisins ásamt aukinni sjálfsstjórn starfsmanna sem kemur í stað formlegrar stjórnunar. 

(Greiner, L. E., 1998). Þróunin byggir síðan á sveigjanlegri og mannúðlegri nálgun í stjórnun 

starfsmanna. 

Greiner bendir á að mörg stór fyrirtæki séu á fimmta stigi þróunar. Hann veltir því fyrir sér hvort 

að krísan sem aldrei hefur verið skilgreind geti verið tengd sálfræðilegri mettun starfsmanna sem 

eru tilfinningalega og líkamlega þreyttir á of mikilli teymisvinnu og of miklu álagi. Lausnin á 

þessu byltingarstigi gæti mögulega verið innleiðing á nýjum kerfum og skipulagsbreytingar þar 

sem starfsmönnum er boðin aukinn tími til hvíldar, sjálfsendurskoðunar og þá gefst einnig tími til 

þess að einstaklingar geti endurskoðað vinnuna sína til þess að auka jafnvægi og vellíðan (Greiner, 
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L. E., 1998). Taflan sýnir helstu aðgerðir og ákvarðanir sem fyrirtæki þurfa að taka á hverju stigi 

fyrir sig (Sjá töflu 1).  

 

3.1.1.6 Gagnrýni á Greiner kúrfuna 

Kenning Greiners er ekki fullkomin og hefur fengið ýmsa gagnrýni á sig. Vöxtur fyrirtækja er ekki 

einsleitur, þ.e.a.s fyrirtæki sem starfa í sama geira vaxa öðruvísi þrátt fyrir svipaðan 

starfsmannafjölda, framleiðslu og þá vöru sem þau bjóða upp á. Það er ráðstöfun auðlinda og 

ákvörðunartaka yfir tímabilið sem hefur áhrif á vöxtinn (Farouk og Saleh, 2011). Þá hefur Greiner-

kúrfan einnig verið gagnrýnd vegna einfaldleika hennar þar sem þrepin eru huglæg og það er í 

rauninni ekki hægt að mæla þau. Þá eru fyrirtæki alltaf að þróast ásamt þeim kerfum sem þau vinna 

með. 

 

Flokkur Fasi 1 Fasi 2 Fasi 3 Fasi 4 Fasi 5 

Megináhersla 

stjórnar 

Búa til og selja Skilvirkni aðgerða Þensla 

markaðarins 

Sameining fyrirtækja Lausn vandamála 

og nýsköpun 

Skipulag 

fyrirtækisins 

Óformlegt Miðstýrt og 

starfshæft 

Dreifstýring og 

landfræðilegt 

skipulag 

Línuleg verkaskipting 

og vöruflokkar 

Fylking 

teymisvinnu 

Aðal 

stjórnunarstíll 

Einstaklingsbundið, 

frumkvöðlahugsjón 

Tilskipanir og reglur Valddreifing Eftirlit með öðrum Mikil þátttaka 

Stjórnkerfi Markaðsárangur Staðlar og 

kostnaðarstaðir 

Skýrslur og 

hagnaðarstaðir 

Áætlunar og 

fjárfestingarstaðir 

Sameiginleg 

markmiðasetning 

Helsta áhersla í 

umbunarkerfi 

stjórnar 

Eignarhald Laun og önnur kjör 

aukast 

Einstaklings 

bónusar 

Hagnaðarskipting og 

hlutabréfavilnun 

Liðabónusar 

Tafla 1: Vaxtarlíkan Greiners: Aðgerðir og áætlanir á hverjum fasa fyrir sig (Greiner, L. E., 1998). 
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3.2 Stjórnunaraðferðir Mintzbergs 

Þegar kemur að litlum og meðalstórum fyrirtækjum þá eru stjórnendur mjög áberandi. Þeir hafa 

mismunandi vald og stundum dreifa þeir því til undirmanna sinna. Notast var við stjórnunaraðferð 

Mintzberg til að meta hvernig stjórnendur notuðu og dreifðu valdi sínu. Mintzberg heldur því fram 

að stjórnun sé ekki til án stofnana. ,,Þetta snýst um að takast á við stofnanir, hjálpa þeim að beina 

þeim í þá átt sem þær stefna og hjálpa þeim við að efla menningu þeirra eða að breyta menningu 

þeirra’’ (Healthcare management, 2019). Mintzberg segir að stjórnun sé ekki partur af mismunandi 

ótengdum hlutum eins og margir stjórnendur halda fram, hvað þá heildstætt starf með skráðum 

einstaklingsverkum sem stjórnendur takast á við eins og margir fræðimenn telja (Nguyen, P., 

2011). Stjórnendur þurfa að standa fyrir margvíslegum breytilegum og skammtíma aðgerðum. Þeir 

vilja frekar gefa upplýsingar munnlega og taka ekki alltaf ákvarðanir sem eru byggðar á 

staðreyndum. Stjórnunaraðferðum er oft ekki beitt nógu skilvirknislega (Mulder, P., 2016). 

Mintzberg heldur því á lofti að stjórnun er meiri list en vísindi eins og kemur fram í líkani hans 

(Sjá mynd 4.).   
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Mynd 4: Hagnýt líkan Mintzbergs: 10 ákvarðanir stjórnanda (Zartler, J., 2016) 

3.2.1 Félagslegt vald 

Stjórnunarhlutverk í þessum flokki felur í sér að búa til hugmyndir og upplýsingar. 

1) Andlit fyrirtækisins: Stjórnendur hafa félagslegar og lagalegar skyldur og þeir þurfa að 

vera fyrirmyndir í fyrirtækjum.  

2) Leiðtogi fyrirtækisins: Stjórnendur þurfa að sýna fram á leiðtogahæfni ásamt því að bera 

ábyrgð á frammistöðu og valdframsali allra í hópnum. 

3) Samstarfsaðili: Stjórnendur þurfa að tala við innri og ytri aðila, þurfa því að geta tengst 

öðrum á skilvirkan hátt (Mindtools Mintzberg's Management roles, e.d.). 

3.2.2 Upplýsingavald 

Stjórnunarhlutverk í þessum flokki felur í sér að greina upplýsingar.  
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4) Vöktun starfsmanna: Stjórnendur þurfa reglulega að skoða upplýsingar um fyrirtæki sitt, 

teymi og geirann sem það starfar í til að takast á við breytingar í umhverfinu og framleiðni 

starfsmanna og vellíðan þeirra. 

5) Dreifing upplýsinga: Hlutverk stjórnenda til að koma mikilvægum upplýsingum til 

samstarfsmanna og teymis.  

6) Talsmaður fyrirtækisins: Stjórnendur sinna þessu hlutverki því að það er á þeirra ábyrgð 

að dreifa upplýsingum um fyrirtæki sitt og markmið þess (Mindtools Mintzberg's 

Management roles, e.d.).  

3.2.3 Ákvarðanatökuvald  

Stjórnunarhlutverk í þessum flokki felur í sér að nota upplýsingar. 

7) Frumkvöðull: Stjórnendur þurfa að takast á við breytingar innan fyrirtækisins, eins og að 

leysa vandamál, skapa nýjar hugmyndir og hrinda þeim í framkvæmd. 

8) Meðhöndlun á röskunum: Þegar teymi í fyrirtækinu eða fyrirtækið sjálft lendir á óvæntri 

hindrun þá þarf stjórnandi að taka stjórnina og finna lausn á og hindra mögulegan 

ágreining.  

9) Öflun aðfanga: Stjórnendur þurfa að taka ákvarðanir um það hvernig aðföngum er best 

dreift svo sem að úthluta fjármagni og vinnuafli. 

10) Samningar starfsmanna: Stjórnendur þurfa að stýra og taka þátt í mikilvægum 

samningaviðræðum innan teymis eða innan fyrirtækisins (Mindtools Mintzberg's 

Management roles, e.d.). 

3.3 Stofnanaskipulag Mintzbergs 

Öll fyrirtæki eru mismunandi og þessi kenning útskýrir einkenni fyrirtækja út frá þeirri 

skipulagsstillingu sem að þau notast við. Stofnanir í augum Mintzberg eru í raun sameiginlegar 

aðgerðir fjöldans í þeirri vegferð að ná fram sameiginlegri stefnu (Mintzberg, 1989). Mintzberg 

kom með þá tillögu að það væri hægt að aðgreina stofnanir eftir þremur grunnvíddum sem sjá má 

í viðauka 3 (Lunenberg, F.C., 2012, viðauki 3).  
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3.3.1 Fimm skipulagsstillingar 

Út frá þeim grunnvíddum þá kom Mintzberg með þá uppástungu að sú stefnumörkun sem fyrirtæki 

tileinka sér og umfang framkvæmda á stefnumörkun leiði til fimm skipulagsstillinga fyrir skipulag 

stofnana (Sjá töflu 2). Það er einfalt skipulag, vélrænt skrifræði, faglegt skrifræði, deildarskipulag 

og aðlögunarskipulag.  

Skipulagsstilling Lykilhluti 

stofnunar 

Meginsamhæfing 

kerfis 

Tegund valddreifingar 

Einfalt skipulag Áætlanakjarninn Beint eftirlit Lárétt og Lóðrétt miðstýring 

Vélrænt skrifræði Tækniskipulag Stöðlun vinnuferla Takmörkuð lárétt dreifstýring 

Faglegt skrifræði Rekstrarkjarninn Stöðlun hæfileika Lóðrétt og lárétt dreifstýring 

Deildarskipulag Millistjórnun Stöðlun á afköstum Takmörkuð lóðrétt dreifstýring 

Aðlögunarskipulag Stuðningsstarfsfólk Sameiginlegar 

aðlaganir 

Sérhæfð dreifstýring 

Tafla 2: Fimm skipulagsstillingar stofnana (Lunenberg, F. C., 2012). 

3.3.1.1 Einfalt skipulag 

Einfalt skipulag einkennist af einföldu og flötu skipulagi. Það samanstendur af einni stóri einingu 

með einn yfirstjórnanda eða fáa yfirstjórnendur. Stofnunin er frekar ómótuð og óformleg 

samanborið við aðrar tegundir stofnana. Skortur á stöðluðu kerfi gerir stofnuninni kleyft að vera 

sveigjanleg. Gott dæmi er ungt fyrirtæki sem er þétt stjórnað af eigandanum. Stofnanir sem notast 

við einfalt skipulag eru hraðar, sveigjanlegar og “lean”. Það getur reynst galli þegar að stofnunin 

er að vaxa, að þá reynist skipulagið vera svo ófullnægjandi að ákvarðanatökuaðilum finnist það 

vera of yfirþyrmandi, að þeir byrja að taka lélegar ákvarðanir (Mindtools Mintzberg's 

Organizational Configurations, e.d.).  
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3.3.1.2 Vélrænt skrifræði 

Þessi tegund af stofnun hefur staðlað skipulag. Formleg vinna, miðstýrð ákvarðanataka, mikil 

rútína, margar aðgerðir og verk eru flokkuð eftir ákveðnum deildum innan stofnunarinnar. Störf 

eru vel skilgreind, formlegt áætlunarferli með fjármagn og endurskoðun ásamt því að aðgerðir eru 

reglulega greindar fyrir skilvirkni. Allar deildir í skipulaginu hafa formlega vinnu. Þetta skipulag 

getur verið mjög skilvirkt og reiðir sig á stærðarhagkvæmni. Þetta formlega ferli mun leiða til 

sérhæfingar og framtíðaraðgerðir felast meðal annars í því að þá geta ákveðnar einingar haft 

markmið sem rekast á önnur markmið sem geta leitt til ósamræmis í markmiðum rekstursins 

(Mindtools Mintzberg's Organizational Configurations, e.d).   

3.3.1.3 Faglegt skrifræði 

Faglegt skrifræði einkennist af mjög þjálfuðu fagfólki sem stýra sinni eigin vinnu í umhverfi sem 

krefst mikils skrifræðis. Ákvarðanataka stofnunarinnar er dreifstýrð og það er týpískt að sjá svona 

skipulag þar sem mikið er af sérhæfðu fagfólki. Þetta skipulag er flókið, og það er mikið af reglum 

og aðgerðum. Þetta gerir faglegu skrifræði kleyft að njóta skilvirkni ábatans þó að framleiðslan sé 

búin til af fagfólki sem hefur sjálfræði og talsvert vald. Stuðningsstarfsfólk innan stofnunarinnar 

fylgja almennt séð sama skipulagi. Gallarnir við þetta skipulag er skortur á þeirri stjórn sem 

yfirstjórnendur geta notað, því vald fer niður skipulagið og þetta gerir stofnuninni erfitt að breytast 

(Mindtools Mintzberg's Organizational Configurations, e.d).  

3.3.1.4 Deildarskipulag 

Þessi tegund af stofnun hefur margar mismunandi vörulínur og rekstrareiningar. Deildarskipt 

skipulag er til staðar og línustjórar viðhalda meiri stjórn og ábyrgð. Ákvarðanir sem eru teknar 

daglega eru dreifstýrðar, meginhluti stjórnarinnar getur búið til áætlanir sem tengjast stóru 

myndinni. Það gerir það að verkum að nauðsynlegur stuðningur sé til staðar fyrir árangur. Það er 

hægt að finna þessa tegund af skipulagi í stórum og reyndum stofnunum sem hafa fjölbreytt 

vörumerki, sem framleiða margar vörutegundir og eru með rekstur á mismunandi landfræðilegum 

svæðum. Ef að áætlunin felur í sér vöru eða markaðssfjölbreytni, þá virkar skipulagið vel, 

sérstaklega ef að fyrirtækið er of stórt fyrir skilvirka miðstýrða ákvarðanatöku. Gallinn við 

skipulagið er tvítalning á aðföngum og aðgerðum, deildir geta lent í hagsmunaárekstrum vegna 
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þess hvernig ráðstöðun aðfanga innan stofnunarinnar er háttað og þessar stofnanir eru 

ósveigjanlegar og þær virka því best í geirum sem eru stöðugir og ekki of flóknir (Mindtools 

Mintzberg's Organizational Configurations, e.d). 

3.3.1.5 Aðlögunarskipulag 

Aðlögunarskipulag einkennist af því að í nýjum geirum, þá þurfa stofnanir meiri nýsköpun og 

þurfa að virka á grundvelli aðlögunar til þess að geta lifað af. Verkefnadrifnir geirar notast oftast 

við þetta skipulag og ákvarðanir eru dreifstýrðar og valdi er dreift til þeirra sem þurfa þess og það 

er því erfitt að stjórna svona stofnunum. Fyrirtæki eru með sérfræðinga með víðtaka menntun til 

þess að mynda skapandi starfshóp. Kostirnir við aðlögunarskipulag eru þeir að það skipulag nær 

að halda mjög hæfileikaríku fólki. Starfsmenn færast frá teymi til annars teymis um leið og 

verkefni eru kláruð og ný verkefni byrja. Aðlögunarskipulag hefur því mikla aðlögunarhæfni en 

það skipulag hefur samt ákveðnar áskoranir. Það getur verið mikill ágreiningur þegar valdskipting 

er óljós. Það að takast á við örar breytingar skapa streitu fyrir starfsmenn sem þýðir að það er erfitt 

að finna og halda hæfileikaríku fólki. Þetta skipulag er vinsælt hjá ungum fyrirtækjum sem þurfa 

meiri sveigjanleika (Mindtools Mintzberg's Organizational Configurations, e.d). 

3.4 Ferðaþjónustukenning Evans 

3.4.1 Fimm eiginleikar þjónustu      

Umfang þjónustugeirans á heimsvísu telur nú í kringum 40% til 93% af VLF og skapar á milli 

50% til 90% af nýjum störfum í mörgum efnahagskerfum (Lovelock og Patterson, 2015). Í fyrsta 

skipti er þjónusta orðin miðpunktur markaðssetningar og rökrætt er um það hvort þjónusta ætti að 

vera lögmæt námsgrein (Lovelock og Patterson 2015). Í samanburði við vöruskipti er þjónusta: 

óáþreifanleg, óaðskiljanleg, fjölbreytileg, forgengileg og óskilgreind varðandi eignarhald (Ghauri 

og  Pla-Barber, 2012). Fá þjónustufyrirtæki hafa alla þessa eiginleika en flest hafa suma þeirra.  

3.4.1.1 Óáþreifanlegi eiginleikinn 

Flestar ferðaþjónustuvörur eru þess eðlis að vera samsettar af eiginleikum sem eru áþreifanlegir 

og óáþreifanlegir og vörur geta verið aðskildar og mældar út frá samsetningu á eiginleikum 

(Albayrak, Caber og Aksoy, 2010). Ferðaþjónustuvaran er ekki áþreifanleg vara, frekar blanda af 
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vörum og “ósýnilegri” þjónustu sem býr til upplifun ferðamanna. Þetta skapar einstakar áskoranir 

í innra og ytra umhverfi fyrir fyrirtæki sem starfa í þessum geira. (Evans, N. G., 2012). 

Ef við tökum sem dæmi hótelgeirann þá getur áþreifanlega “boðið” meðal annars verið 

sýndarveruleikaferðalag um hótelið á heimasíðu hótelsins. Þá á sér einnig stað nýsköpun í upplifun 

ferðamanna og fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa fundið fyrir mikilvægi þess. Þar er hægt að nefna 

tæknileg tól sem notuð eru fyrir gagnvirkan lærdóm og gagnvirka frásögn (Evans, N. G., 2012),  

svo sem sýndarveruleikaferðalag um ferðamannasvæði. Hótelgeirinn inniheldur miklu flóknari og 

samsettari ferðaþjónustuavörur en aðrir geirar í ferðaþjónustu. Þær áætlanir sem að 

hótelstjórnendur geta notast við til þess að takast á við þessar áskoranir eru sameiginlegar 

stjórnunaráætlanir eins og alhliða gæðastjórnun (Albayrak, Caber og Aksoy, 2010).  

3.4.1.2 Óaðskiljanlegi eiginleikinn 

Framleiðsla og neysla á ferðaþjónustu er óaðskiljanleg. Neytendur hafa beina upplifun á 

framleiðslu þjónustunnar sem hefur djúpstæð áhrif á árangsríka meðhöndlun á aðstæðum innan 

þjónustu, starfsmannaráðningum og starfsþjálfun. Vöruskipti hafa lítið með upplifun neytandans 

að gera þegar kemur að því hvernig vörunni er skilað frá sér og hvernig varan er framleidd. Þegar 

kemur að ferðaþjónustuvöru, þá skiptir það neytandann máli hvernig vörunni var skilað frá sér og 

hvernig varan var framleidd (Evans, N. G., 2012).     

3.4.1.3 Fjölbreytilegi eiginleikinn 

Þjónusta er aldrei eins eða einsleit þar sem að aðstæður þjónustu eru mismunandi hverju sinni. 

Ferðalag eins manns til ákveðins áfangastaðar verður ekki sama upplifun og ferðalag annars manns 

til sama áfangastaðar. Það er samspil mannlega þáttarins og annarra þátta sem tryggja að þjónusta 

verði fjölbreytileg en ekki einsleit. Sú ánægja sem hægt er að fá á ferðalagi er í raun ekki hægt að 

aðskilja frá persónuleika starfsmanna og annarra sem að koma við sögu á ferðalagi einstaks 

ferðamanns. Mannleg hegðun er hins vegar mjög fjölbreytileg og það erfitt fyrir fyrirtæki að 

tryggja það að starfsmenn sýni mikla þjónustulund (Evans, N. G., 2012). Ákvörðun ferðamannsins 

samanstendur af mörgum mismunandi en innbyrðis tengdum ákvörðunum. Það er erfitt að gera 

ráð fyrir því að það sé stöðug samfella í ákvarðanatöku ferðamanna, rannsóknir sýna að samfellan 

í ákvarðanatökunni er breytileg eftir aðstæðum og ferðamönnum. Þar sem þessar ákvarðanir eru 

mismunandi að þá kemur fjölbreytilegi eiginleikinn til sögunnar. Mismunandi ferðamenn gætu 

sýnt mismunandi viðbrögð við sama þætti eins og til dæmis hversu aðlaðandi áfangastaðurinn er 
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og það er hægt að skoða þessa hlið fjölbreytilega eiginleikans með því að skipta þýði ferðamanna 

í úrtök, byggt út frá einhverjum upplýsingum sem hægt er að fylgjast með eins og aldur eða kyn 

einstakra ferðamanna (Wu L., Zhang J., Fujiwara A., 2011). Það sem stjórn fyrirtækisins þarf að 

gera til þess að leysa þær áskoranir sem til koma vegna fjölbreytilega eiginleikans, er að veita 

mögulegum viðskiptavinum nægjanlega góðar upplýsingar fyrirfram til þess að stilla væntingum 

þeirra í hóf. Einnig þarf að leggja mikla áherslu á starfsmannaráðningar á starfsfólki sem er í 

framlínu fyrirtækisins og að þjálfa þá einstaklinga með réttum aðferðum til þess að þeir geta tekist 

á við viðskiptavininn á skilvirkan hátt. Það er því fjölbreytilegi eiginleikinn sem flestum 

ferðamönnum finnst mest aðlaðandi hvað varðar ferðaþjónustuna og getur aukið 

samkeppnisforskot. Það eru ákveðnar áskoranir fólgnar í stjórnun á þessum eiginleika fyrir 

stjórnendur sem eru á sama tíma að bjóða upp á aðgreindar vörur og samfellt gæðastjórnunarstig. 

Þar mætti nefna að hótelkeðjur vilja viðhalda stöðugri vörumerkjaímynd en samt sem áður að hvert 

og eitt hótel innan keðjunnar sé með mismunandi hönnun og stíl o.þ.h. (Evans, N. G., 2012). 

3.4.1.4 Forgengilegi eiginleikinn 

Forgengilegi eiginleikinn snýst um það að þjónustu er ekki hægt að geyma til framtíðartekna eins 

og birgðir. Framleiðsla og neysla gerist á sama tíma og þjónusta er samstundis forgengileg ef að 

þjónustan hefur ekki verið seld á tímum framleiðslunnar. Autt hótelherbergi endurspeglar glatað 

tækifæri sem ekki er hægt að endurheimta. Það að reyna að ná fram rétta jafnvæginu á milli 

afkastagetu og sölu reynist virkilega erfitt. Breytileg eftirspurn en tiltölulega fast framboð bætir 

gráu ofan á svart fyrir stjórn fyrirtækisins. Þetta vandamál forgengilega eiginleikans gerir það að 

verkum að afkastagetan geti ekki verið nægjanleg til að mæta eftirspurn þegar að fjöldi 

viðskiptavina nær hámarki en sé of mikil þegar það er þurrkatíð. Það er líka miklu erfiðara að 

breyta framboði, að minnsta kosti til skamms tíma. Hótel eru með herbergi sem þarf að fylla. Það 

sem stjórn fyrirtækisins getur gert til þess að komast yfir þessa hindrun er að hanna áætlanir til að 

örva eftirspurn og slétta út framboðsnýtingu og árstíðarbundinn fjölbreytileika með því að koma á 

fót viðeigandi áætlunum í verðlagningu (Evans, N. G., 2012).  

3.4.1.5 Óskilgreindi eiginleikinn 

Þegar kemur að vöruskiptum þá kaupir viðskiptavinurinn einhverja ákveðna vöru og fær eignarrétt 

yfir henni sem var áður í höndum seljanda. Þegar viðskiptavinur kaupir þjónustu, þá fær hann ekki 



33 

 

eignarétt yfir einhverju áþreifanlegu. Þjónustan sem viðskiptavinurinn kaupir er eingöngu til 

aðgöngu eða til notkunar (Evans, N. G., 2012).     

3.4.2 Ábendingar Evans 

Skoski prófessorinn Nigel Evans benti á að ferðaþjónustan hafi einnig aðra eiginleika eins og 

innbyrðis tengingu undirgeira við aðra undirgeira og árstíðarbundin rekstur (Evans, N. G., 2012). 

Ferðaþjónustan er stór geiri með mikið af undirgeirum sem skiptist meðal annars í ferðalög, 

ferðaaðkomu, ferðasvæði og svo ber einnig að nefna alla þá þjónustu sem tengist henni. Alþjóðlegi 

ferðalagageirinn sem hefur vaxið til þess að styðja við ferðaþjónustuna í heild sinni einkennist af 

smækkun og stýringu eignarhalds, fjölbreytni í vörum eða áfangastöðum og þróun sem oft skiptist 

á milli hins opinbera og einkageirans (Evans, N. G., 2012).  

3.4.2.1 Innbyrðis tenging 

Ferðaþjónustan og ferðalagageirinn samanstanda af fimm mismunandi undirgeirum sem eru 

aðkomugeirinn, afþreyingageirinn, flutningageirinn, ferðaskipuleggjendageirinn og 

áfangastaðasamtakageirinn. Þessum geirum er svo hægt að skipta enn meira niður og allir þessir 

geirar eru innbyrðis tengdir og háðir hvor öðrum eins og má sjá á mynd fyrir neðan (Sjá mynd 3). 

Ef einn undirgeiri klúðrar því að veita góða þjónustu að þá getur það haft áhrif á annan undirgeira 

og áhrif þess getur endað í hrakvalsvanda (Evans, N. G., 2012). Það er því áskorun fyrir stjórnendur 

að samhæfa mismunandi hluta framboðskeðju ferðamanna svo að ferðamenn geti fengið ábata frá 

hverjum hluta jafnvel þó að þessir hlutar gætu verið undir mismunandi eignarhaldi (Evans, N. G., 

2012). 
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Mynd 5: Innbyrðis tenging mismunandi undirgeira í framboðskeðju ferðaþjónustugeirans (Evans, N. G., 2012) 

3.4.2.2 Árstíðarbundin rekstur 

Eftirspurn eftir ferðaþjónustuvörum er árstíðarbundin og frávik í eftirspurninni því mikil. Áhrif 

þeirrar eftirspurnar er ein af þeim ríkjandi stefnum ásamt viðvarandi rekstraráhyggjum sem 

hagsmunaaðilar innan geirans þurfa að kljást við, bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum 

(Baum og Lundtorp, 2001). Stjórn fyrirtækisins getur brugðist við þessum áskorunum á ýmsan 

hátt t.d. með því að fjárfesta í eða þróa fyrirtæki sem hafa meiri tekjur á þeim árstíðum þar sem 

lítið er af ferðamönnum. Á mynd fyrir neðan má sjá þróun erlendra gesta til Keflavíkuflugvallar 

m.t.t. árstíða á tíu ára tímabili (mynd 6). 
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Mynd 6: Fjöldi erlendra gesta til Keflavíkurflugvallar frá 2010-2019 m.t.t. árstíða (Ferðamálastofa, e.d.) 

Árstíðarbundin rekstur skapar ýmis konar ytri viðskiptaáskoranir fyrir áfangastaði og einstaka 

rekstraraðila. Þessar áskoranir eru af ýmsum stærðum og gerðum og eru eftirfarandi: 

• Fyrirtæki sem vinna lítin hluta af árinu ströggla með löng tímabil lokunar og minnkandi 

stig rekstrar. 

• Afleiðingarnar eru þær að fyrirtækið þarf að búa til tekjur fyrir allt árið innan styttra 

rekstrartímabils og þurfa á meðan að standa undir föstum kostnaði yfir tólf mánaða tímabil. 

• Notagildi eigna sem krefjast fjármagns eru ósveigjanlegar og hafa almennt ekki augljóst 

notagildi annars staðar í rekstrinum. 

• Stöðug vandamál í því að reyna að ná í fjárfestingu innan ferðaþjónustunnar. 

• Vandamál í því að viðhalda framboðskeðjunni á grundvelli styttra rekstrartímabils. 

• Vandamál í því að tryggja viðvarandi stuðning frá aðilum innan flutningageirans eins og 

flugfyrirtækjum sem eru treg við að skuldbinda sig og fjárfesta í rekstri sem er mjög 

árstíðarbundin. 

• Mikið er um hlutastörf frekar en sjálfbær störf við fullt atvinnustig. Það veldur atvinnuleysi 

á þeim tíma sem lítið er að gera. 

• Vandamál við það að viðhalda gæðastöðlum í vöru- og þjónustuframboði í fjarveru lang-

tíma starfsmanna. 
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Fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar eyða miklum tíma og peningum í það að leysa þessar áskoranir. 

Það gera þau með því að notast við markaðsáætlanir sem veita: virðisauka, fjölbreytni í 

ferðaþjónustuvörum og hvata til verðlagningar (Baum, T., Lundtorp, S., 2001).  

3.5 Innri þættir 

3.5.1.1 Krísustjórnun 

Krísustjórnun gegnir mikilvægu hlutverki hjá fyrirtækjum vegna þess að krísur hafa oft á tíðum 

neikvæð áhrif á hagsmunaaðila fyrirtækisins en einnig hjá fyrirtækinu sjálfu og nærumhverfi þess. 

Skilgreining á krísu er veruleg ógn sem getur skaðað reksturinn ef hún er ekki meðhöndluð á réttan 

hátt. Krísur geta orðið að þremur tengdum ógnum sem eru almannaheill, fjárhagslegt tap og tap á 

orðsspori (Coombs, W. T., 2007). Sumar krísur valda kreppum í hagkerfinu eins og  Joseph 

Shumpeter sagði, „kreppur eru ekki endilega eitthvað slæmt, sem við reynum að bæla niður, frekar 

í formi þess sem þarf að takast á við og klára, þá aðallega aðlögun að breytingum (Caballero, R. 

J., 2010). 

Árangursrík krísustjórnun er ferli hannað til þess að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum 

áhrifum sem krísur valda. Ferlinu er hægt að skipta niður í þrjá fasa sem eru forkrísa, viðbrögð við 

krísu og eftir-krísa. Fyrsti fasinn forkrísa felur í sér að koma í veg fyrir og vera undirbúin fyrir 

krísu. Fyrirtæki koma í veg fyrir krísur með því að leitast eftir leiðum til að minnka líkurnar á því 

að þekktar hættur leiði til krísu (Coombs, W. T., 2007). Seinni fasinn, viðbrögð við krísu, felur í 

sér þær aðgerðir sem fyrirtæki setja fram á meðan krísan er í gangi. Aðgerðirnar snúast helst að 

tvennu, hins vegar fyrstu viðbrögð og annars vegar að því að laga orðsporið. Það skiptir miklu 

máli að fyrstu viðbrögð fyrirtækisins séu að miðla upplýsingum stanslaust á fljótan og nákvæman 

hátt, þar sem markmiðið er að halda hagsmunaaðilum og starfsfólki vel upplýstu og gæta að öryggi 

allra. Síðan þarf fyrirtækið að huga að því að endurnýja orðsporið, hafi það orðið fyrir skaða, en 

ekki allar krísur gera það að verkum að fyrirtæki finna fyrir svertu orðspori. Þá eru ákveðnar 

aðgerðir til að laga orðspor fyrirtækja en þær fara eftir eðli krísunnar, hún getur verið þess eðlis að 

lítil eða mikil ábyrgð er á stjórnendum og því þarf að meta hvað er við hæfi (Coombs, W. T., 

2007).  Þriðji fasinn, eftir-krísa einkennist af því að krísan er ekki lengur til staðar og þá getur 

reksturinn hafist á ný. Helsta starf stjórnenda er nú að miðla upplýsingum til hagsmunaaðila er 

varða vellíðan starfsmanna. Helstu aðgerðir sem fyrirtækið þarf að innleiða er greining á áhrifum 

krísunnar og annað sem veitir miklar upplýsingar um hvað gerðist og hvernig var unnið úr þeim 
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vandamálum sem krísan olli. Krísustjórnendur læra þannig af mistökum og því er mikilvægt að 

þeir nái að vinna úr þeim og noti reynsluna til þess að sjá hvað mætti gera betur næst. Að lokum 

er skynsamlegt að fyrirtækið haldi áfram að þjálfa stjórnendur í skipulagningu og meðhöndlun á 

krísum (Coombs, W. T., 2007). 

3.5.1.2  Mannauður og fyrirtækjamenning 

Samkvæmt rannsókn þá eru þrír mikilvægustu þættir til þess að skapa hvatningu í starfi í 

ferðaþjónustunni eftirfarandi: áhugaverð vinna, atvinnuöryggi og tækifæri í frama og þróun í starfi. 

Það er eingöngu ánægja tengd launum sem var grundvöllurinn af því að hafa marktæk tengsl 

gagnvart árangursríkri skuldbindingu (Lew, T., 2008). 

Skilgreiningin á fyrirtækjamenningu er „mynstur sameiginlegra gilda og trúar á því sem hjálpar 

einstaklingum að skilja rekstur fyrirtækisins og veita viðmið og reglur fyrir hegðun innan 

fyrirtækisins. Fyrirtæki með sterka fyrirtækjamenningu eru almennt árangursríkari en önnur 

fyrirtæki með veikari menningu sem skapast af því að starfsmenn hafi sameiginlega á fyrirtækinu 

og vilji hag þess sem mestan. Fyrirtækjamenning einblínir einnig á undirliggjandi gildi sem hafa 

áhrif á það hvernig hlutum er háttað innan fyrirtækisins (Hynes, N., 2009). 

Fyrirtækjamenning endurspeglar þá hegðun, mynstur og stíl fyrirtækis sem nýjir starfsmenn eru 

sjálfkrafa hvattir til að fylgja af samstarfsaðila. Vinnuhópar innan fyrirtækja geta þróað sína eigin 

einstöku menningu og þessi menning getur skaðað eða hjálpað rekstrinum. Þessi hugmynd kom 

fram á sjónarsviðið þegar hópur fólks úr háskólum og ráðgjafafyrirtækjum sýndu fram á mikilvægi 

fyrirtækjamenningar. Fullyrðingar þeirra voru byggðar á þremur þáttum: að Japönsk fyrirtæki 

væru stanslaust að bera af í samkeppni gagnvart Bandarískum fyrirtækjum, að Bandarísk fyrirtæki 

væru að gera vel þrátt fyrir aukna samkeppni í viðskiptaumhverfinu sem byrjaði upp úr 1970 og 

fyrirtækjum sem væru að reyna að þróa og kynna til sögunnar samkeppnishæfar áætlanir til þess 

að takast á við nýtt umhverfi en væru í erfiðleikum með það. Niðurstöður voru keimlíkar og einnig 

dramatískar. Öll fyrirtæki hafa fyrirtækjamenningu en sum hafa sterkari menningu en aðrar. 

Fyrirtækjamenning getur orsakað kröftug áhrif á einstaklinga og á frammistöðu þeirra og þá 

sérstaklega í samkeppnisumhverfi (Kotter og Heskett, 1992). 
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3.5.1.3  Markaðssetning  

Þegar kemur að markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja þá er mjög mikilvægt fyrir þau að gera 

markaðsrannsóknir því að þeir geirar sem eiga í hlut í ferðaþjónustu eru markaðsdrifnir. 

Mælingaraðgerðir bæði hvað varðar markaði og öllum hliðum vörunnar, ættu að veita leiðarlínur 

fyrir langtíma aðgerðir og þá sérstaklega til þess að plana vöxt og tengdar fjárfestingar. 

Markaðsrannsóknir eru mikilvægar fyrir tilvist fyrirtækisins og því þurfa fyrirtæki að rekja 

síbreytilegar bylgjur og samkeppnisáhrif. Alþjóðlegi ferðalagageirinn er að verða meira 

breytilegur og breytingarnar eru að verða til skemmri tíma en áður (Jenkins og Lickorish, 2007). 

3.5.1.4 Nýsköpun  

Þýski hagfræðingurinn Joseph Schumpeter er einn af upphafsmönnum þeirra sem komu með 

kenningar um nýsköpun og hlutverk frumkvöðla. Þar nefnir hann að nýsköpun, nýjar uppgötvanir 

og tæknibreytingar séu meginþættir hagvaxtar í kapítalismahagkerfi. Hagsveiflur og þróun þeirra 

eru með uppruna sinn í þeim breytingum sem þær skapa. Árangursríkur frumkvöðull býr til hagnað 

út frá hugmynd sinni sem hann leyfir að vaxa og dafna. Nýsköpun hefur áhrif á tæknilegan hluta 

framleiðslunnar og stuðlar að jafnvægi í viðskiptaumhverfinu. Þegar nýsköpunarbylgjan þenst út 

mun það leiða til nýs velmegunarstigs. Nýsköpun örvar skipulagsbreytingar í skipulagsheildum og 

öðrum kerfum sem hefur með fólk að gera (Rima, I., 2009).  

Skapandi eyðilegging er það ferli þar sem nýjar framleiðslueiningar koma í stað úreltra eininga og 

Joseph Schumpeter talaði um að þetta væri mikilvæg staðreynd kapítalismans (Caballero, R. J., 

2010). Því er mikilvægt að líta á framtíðaraðgerðir ferðaþjónustunnar í heild seinni. 

Ferðaþjónustan hefur farið úr því að vera afskiptalaus neysla yfir í eins konar þjónusturými sem 

krefst meiri þátttöku. Nýlegar bylgjur í greininni samanstanda af því að afhenda gagnvirka 

þjónustu og boð, aðlögun nýrrar tækni og persónulegrar nálgunar í þjónustu. Þátttaka vísar í því 

skyni að þú sért viðriðinn eða skuldbundinn ákveðnu markaðsboði. Ferðaþjónustan er staður fyrir 

samskipti og í raun að ferðamaðurinn taki þátt í menningu áfangastaðana og þá ber einnig að nefna 

að hann skapi virði sem aðrir geta notast við og farið eftir, út frá reynslu sinni á áfangastöðum 

(Hosany og Altinay, 2019). Þá þurfa fyrirtæki að koma með nýjar hugmyndir og annað til þess að 

aðlaga reksturinn að nýjum og breyttum bylgjum sem koma og fara. Það er því mikilvægt að 

stjórnendur fyrirtækja ásamt starfsfólki fari í hugmyndavinnu til þess að bæta ferðaþjónustuvörur, 

þjónustu eða koma með eitthvað nýtt. 
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Rannsóknar- og áætlunarferlið sem leiðir til mótunar á stefnu og markmiðum fyrirtækisins mun 

krefjast ítarlegrar styrkleika- og veikleikagreiningu bæði fyrir áfangastaðinn, aðallega af 

ferðmálastofu, og fyrir ferðamannavöruna, þetta er sú ábyrgð sem varðar fyrirtækið hvað mest 

(Jenkins og Lickorish, 2007). 

Þá þarf að vera mikil samvinna og samhæfing á milli hins opinbera og einkageirans. Þetta á við 

um landið, svæðið, ferðamannastaðinn, flutninga, aðkomu og fleira í þá áttina. Þeir aðilar sem sjá 

um gesti, gera ferðalagið og heimsóknina mögulega. Þessi samvinna er nauðsynleg fyrir árangur 

en þessi samvinna er því miður of lítil. Það hefur verið tilhneyging síðastliðinn ár að hið opinbera 

dragi til baka íhlutun sína í ferðamennsku, og að meðhöndla ferðaþjónustuna sem einkageira eða 

sem ábyrgð markaðarins. Enn frekar, ef ríkið og sveitarfélög geti ekki leikið sín hlutverk 

skilvirknislega þá munu þau viðskipti á því svæði sem þau fara fram, ekki getað blómstrað til 

lengri tíma (Jenkins og Lickorish, 2007).  

Þá var gerð rannsókn á því hvaða lykilþættir höfðu mestu áhrif á það hvaða áfangastaður yrði fyrir 

valinu. Þeir þættir sem skipta mestu máli samkvæmt rannsókninni eru gæði áfangastaðarins, 

hversu einstakur áfangastaðurinn er samanborið við aðra staði, fjarlægð staðarins og hvort það er 

þess virði að ferðast til áfangastaðar fjárhagslega út frá upplifun (Nejati og Mohamed, 2014). Það 

er því mikilvægt að fyrirtæki samræmi aðgerðir sínar fyrir áfangastaðinn Ísland. Að mæta þörfum 

þeirra ferðamanna sem hafa mestan áhuga á að heimsækja landið og skara fram úr í þjónustu við 

þá einstaklinga. Til þess að ferðamannaiðnaðurinn geti haldið áfram að vaxa þá eru tryggð og áhrif 

ferðamanns á þann markhóp sem er líklegur til að ferðast til landsins lykilþættir í þeim vexti 

geirans (Martin og Woodside, 2012). Þá eru alls konar bókunarsíður á netinu, þar sem allir í 

heiminum geta lesið umsagnir ferðamanna. Því ættu fyrirtæki að stefna að því að gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til þess að fá góða umsögn með því að bjóða upp á góða þjónustu. Þá getur 

næsti ferðamaður lesið umsagnirnar og metið það hvort hann hafi áhuga á að kaupa vöruna eða 

þjónustuna. 
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3.6 Ytri þættir 

3.6.1.1  Viðskiptaumhverfið 

Aðgangshindranir eru ein erfiðasta áskorun sem fyrirtæki standa frammi fyrir og hefur áhrif á hvort 

einstaklingar vilji almennt hefja rekstur og því er mikilvægt fyrir stjórnvöld að huga að þeim, 

vegna þess að áhrifin geta bæði verið jákvæð eða neikvæð. Hið opinbera skapar aðgangshindranir 

í rekstri m.a. með rekstrarleyfum og takmarkanir frá erlendum fjárfestingum en hið opinbera getur 

einnig gert það léttara fyrir fyrirtæki að koma inn á markað t.d. með því að veita styrki, eða með 

því að fjármagna rannsóknir í ákveðinn geira sem aðstoðar fyrirtæki við það að vaxa (Porter, 2008), 

eins og gert er með sjávarútveginn á Íslandi. 

Aðgerðir hins opinbera og regluverk hafa mikil áhrif á rekstrarumhverfið, áhrifin geta bæði 

hindrað eða skapað vöxt. Sem dæmi má nefna, regluverk sem styður stéttarfélög á þann hátt að 

framboð á vinnumarkaði eykst og þar með minnkar væntur hagnaður í framtíðinni og einkaleyfi 

sem skapa aðgangshindranir og þar með aukast tekjur hjá þeim sem hafa leyfin (Porter, 2008). 

Aðgangshindranir hafa áhrif á samkeppni, því meiri aðgangshindranir því erfiðara er fyrir nýja 

aðila að koma inn á markað vegna markaðsafls stærri fyrirtækja sem leiðir til minni samkeppni. 

Samkeppnin er ekki einungis innanlands, því samkvæmt (Goeldner og Ritchie, 2006) er samkeppni 

sífellt að aukast á milli áfangastaða ferðamanna þar sem fleiri lönd líta á ferðaþjónustuna sem nýja 

leið til að auka hagvöxt. 

Stefnumótun í ferðaþjónustu er viðmiðunarpunktur í því hvernig mismunandi áætlanir ættu að vera 

tengdar saman. Þegar ferðamálastefna er samþykkt og sett á stofn af hinu opinbera þá mun fara af 

stað áætlun fyrir ferðaþjónustu sem leitast við að ná þeim markmiðum sem hafa verið innlimuð 

inn í stefnuna. Það þarf að taka inn í reikninginn hvernig henni verði áorkað. Þegar búið er að 

útfæra áætlun þá þarf að setja á stofn eftirlit sem þarf að endurskoða útfærsluna hennar miðað við 

sett markmið. Þetta eftirlit fyrir þróun ferðaþjónustunnar er mjög mikilvægt því að það er líklegt 

að það sé ekki hægt að ná öllum stefnumótandi markmiðum og þess vegna er þörf á því að 

betrumbæta og endurmóta planið (Jenkins og Lickorish, 2007). 
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4 Aðferðafræði 

Sú rannsóknaraðferð sem notast var við er eigindleg aðferðafræði. Þegar verið er að hanna 

eigindlega rannsóknaraðferð, þá þarf að hafa í huga hvernig best er að ná fram þeim upplýsingum 

sem að rannsakandi er að sækjast eftir. Það er gert með viðtölum en þau veita innsýn í reynslu 

þátttakanda er varða reynslu og sjónarhorn þeirra á ákveðnu viðfangsefni (Turner, D. W., 2010). 

Rannsakendur notuðust við stöðluð opin viðtöl til þess að fá þau gögn frá þátttakendum sem leitast 

var eftir. Viðtölin voru afar vel skipulögð hvað varðar orðalag í spurningunum, en allir 

þátttakendur fengu sömu spurningarnar. Opnar spurningar eru oftast notaðar í rannsóknarvinnu, 

þar sem að spurningarnar veita rannsakendum miklar upplýsingar og gerir þeim kleyft að fylgja 

spurningunum eftir ef þörf er á. Kosturinn við þessa tegund af viðtölum er að þátttakendur fá 

tækifæri til þess að deila eigin skoðunum á ákveðnu málefni. Að sama er það galli að hafa mikið 

af gögnum en það virðist vera aðalvandamálið við stöðluð opin viðtöl, að það verður miklu erfiðara 

að greina gögnin samanborið við lokaðar spurningar (Turner, D. W., 2010). 

4.1 Ferlið 

Höfundarnir að þessari ritgerð, í viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík, hittust og ákváðu að 

þeir vildu rannsaka viðskiptaáskoranir í innra og ytra umhverfi vaxandi fyrirtækja og því komnir í 

nýtt hlutverk. Fyrst um sinn hittust rannsakendur með leiðbeinanda sem fór yfir með þeim hvaða 

efni þeir gætu skrifað um í fræðilegri umræðu sem tengdist þeirri rannsóknarspurningu sem 

rannsakendur voru búnir að ákveða að leggja hönd á. Rannsakendur hittust og spjölluðu sín á milli 

hvað væri skynsamlegast að gera er varðar rannsóknaraðferð og ýmsar hugmyndir komu upp eins 

og hvernig best væri að nálgast þátttakendur og hvaða þátttakandi væri rétti einstaklingurinn t.d. 

hvort væri betra að tala við forstjóra eða eiganda fyrirtækisins. Þeir bjuggu til spurningalista 

íhuguðu það hvernig best væri að framkvæma viðtalið. Rannsakendur lásu sér til um það hvernig 

best væri að taka viðtal og þar kom meðal annars fram að gott væri að nota svokallaðar 

eftirfylgnisspurningar (Mathur, S., e.d.). Á næsta fundi rannsakenda með leiðbeinanda kom 

leiðbeinandi upp með nýja hugmynd af efni sem hægt væri að bæta við fræðilegu umfjöllunina. 

Þeir hittust og ræddu hvaða áskoranir væru skynsamlegastar til að skrifa um, eftir mikla 

upplýsingaöflun og hugarflug kom upp ný hugmynd af efni sem hægt væri að bæta við fræðilega 

umfjöllun. Rannsakendur voru komnir með góða hugmynd af spurningalista til að spyrja 

viðmælendur. Á næsta fundi rannsakenda með leiðbeinanda, þá sagði leiðbeinandi rannsakendum 
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að taka svokallað forprófunarviðtal til þess að æfa sig áður en viðtöl voru tekin við stjórnendur. 

Forprófunarviðtalið aðstoðar rannsakendur í að ákvarða hvort það séu einhverjir gallar, 

takmarkanir eða aðrir veikleikar á hönnun viðtalsins og þá ætti það að vera tekið við þátttakendur 

sem hafa svipaðan áhuga eða þekkingu á einhverju viðfangsefni og þeim þátttakendum sem munu 

raunverulega taka þátt í þeirri rannsókn sem hrint verður í framkvæmd (Turner, D. W., 2010). Það 

var því ráðlagt að taka forprófunarviðtalið við ættingja sem vinnur innan þess fyrirtæki sem var 

síðan rannsakað því hann er með svipaða þekkingu og eigandi þess fyrirtækis. 

4.2 Aðferð 

Til að rannsaka þýðið sem er öll ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi var notast við svokallað 

hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtök eru viðráðanleg, auðveld og tiltölulega fljót að komast til skila. 

Meginmarkmiðið með þeim er að safna upplýsingum frá þátttakendum sem eru í auðveldu færi 

við rannsakendur eins og að fá þá á fund fyrir þáttttöku í rannsókninni. Þegar kemur að 

markhópnum að þá er meginályktunin sú að meðlimir innan þess hóps séu einsleittir. Þá er verið 

að tala um að það sé engin munur á því hvernig niðurstöður eru fengnar þrátt fyrir mismunandi 

úrtök (Etikan, I., 2016). Þá voru forstjórar og/eða eigendur þátttakendur í úrtakinu vegna þess að 

þeir hafa mestu yfirsýn yfir rekstri fyrirtækisins og eru í raun langhæfastir til þess að svara þeim 

spurningum er varða vöxt og þróun fyrirtækisins. Aðferðin í hentugleikaúrtaki felur í sér að velja 

meðlimi úr þýðinu sem uppfylla hagnýtar kröfur, eins og vilji til að taka þátt, auðvelt aðgengi og 

eru landfræðilega nálægt. Það felur einnig í sér að þátttakendur rannsóknarinnar voru aðgengilegir 

rannsakendum (Etikan, I., 2016). Rannsakendur höfðu tengsl við tvö fyrirtæki sem tóku þátt. Hin 

fyrirtækin voru valin vegna þess að þau uppfylltu kröfurnar hvað varðar auðvelt aðgengi og vilji 

til að taka þátt í rannsókninni. Ástæðan fyrir því að notast er við hentugleikaúrtak er vegna þess 

að það er hagkvæm og auðveld leið til þess að rannsaka þýðið, hins vegar er gallinn sá að svörunin 

á það til að vera bjöguð og eiga því niðurstöðurnar ekki að endurspegla þýðið sem í þessu tilfelli 

væru öllu ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi (Etikan, I., 2016). Til þess að þátttakandi vilji taka þátt 

í rannsókninni þá þarf rannsakandi að beita réttum aðferðum til þess að nálgast viðkomandi. Það 

er gert með því að tala við viðkomandi, senda kynningarbréf í gegnum töluvpóst eða í gegnum 

samfélagsmiðla eða að hringja í viðkomandi. Sú aðferð sem notast var við var að senda 

kynningarbréf í gegnum töluvpóst því það þótti vera mest viðeigandi. Rannsakendur skoðuðu hin 

ýmsu ferðaþjónustufyrirtæki og sendu kynningarbréf í tölvupósti á tíu aðila og fengu svör frá fimm 

aðilum samdægurs eða í mesta lagi með þriggja daga millibili. Það var einungis í einu tilfelli sem 
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fyrirtæki var valið sem rannsakandi þekkti til. Kynningarbréfið var búið til þannig að rannsakendur 

kynntu sig og þátttakandi vissi um hvað rannsóknin snérist. Markmið rannsóknarinnar var útskýrt 

og hvernig viðtalið myndi fara fram. Spurningarlistinn sem gerður var, var búinn til út frá 

fræðilegri umræðu og út frá þeim áskorunum í rekstrarumhverfi sem stjórnendur fyrirtækja í 

ferðaþjónustu þurfa að takast á við út frá upplýsingaöflun og út frá mati rannsakenda. 

Spurningarlistinn var gerðar þannig að fyrst var spurt þeirrar spurningar sem var með lengsta 

svarið og frekar einföld til þess að opna á flæði þátttakandans í svörun. Spurningarnar voru á tvo 

vegu annars vegar samanstóðu þær af 15 stórum aðalspurningum sem höfðu nokkrar 

aukaspurningar undir sér og hins vegar samanstóðu þær af 10 litlum spurningum sem voru frekar 

einfaldar og komu þær í lok viðtalsins. Aukaspurningarnar voru í flestum tilvikum notaðar sem 

eftirfylgnisspurningar. Stóru aðalspurningarnar voru mjög opnar á meðan litlu spurningarnar voru 

sérhæfðari og nokkuð skýrt hvernig átti að svara þeim. Síðan alveg í lokin var notuð aukaspurning 

til þess að auka ánægju þátttakanda af rannsókninni, samanlagt 26 spurningar.    

4.3 Framkvæmd 

Eftir að tölvupóstur var sendur til þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni þá komu svör að 

hálfu stjórnenda að þeir hefðu áhuga og þá sendu rannsakendur tölvupóst til baka hvenær 

þátttakandi vildi hitta rannsakendur og á hvaða miðli þátttakandi vildi taka viðtalið. Viðtölin voru 

tekin á tímum Covid 19 krísunar og því var einungis hægt að taka viðtölin í gegnum 

fjarsamskiptaforrit eða í gegnum síma og því erfitt að taka viðtal augliti til auglitis vegna 

smithættu. Af þeim fimm viðtölum sem voru tekin þá voru tvö símleiðis, tvö í gegnum Google 

Hangouts forritið og eitt í gegnum Microsoft Teams forritið. Kostirnir við að taka viðtöl í gegnum 

fjarsamskiptaforrit er lágur viðskiptakostnaður og tímasparnaður. Það sama má segja um 

símaviðtöl. Gallinn við að nota fjarsamskiptaforrit eru tækniörðugleikar og að hafa ekki tæknilega 

þekkingu til þess að nota það (Nehls, Smith og Schneider). Það er hins vegar ekki sama upp á 

teningnum hvað varðar símaviðtöl en helsti gallinn við þau er að ekki hægt er að fylgjast með 

viðbrögðum í líkamstjáningu þátttakenda (Barrett, J., 2019) Síðan var hafist handa og 

rannsakendur skiptu spyrlahlutverki á milli sín þannig að sá sem var aðalspyrill sá um að taka 

stærsta hluta viðtalsins við einn þátttakanda á meðan hinn sem var aukaspyrill var þá settur í það 

hlutverk að spyrja þátttakanda að einhverju ef honum fannst eitthvað vanta í svörun þátttakanda. 

Rannsakendur skiptust á að vera aðalspyrill og aukaspyrill í viðtali við þessa fimm þáttakendur. 

Aðalspyrillinn spurði einnar aðalspurningar í einu og stundum spurði hann aukaspurningu áður en 
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þátttakandi svaraði eða notaði hana sem eftirfylgnisspurningu og það var á ábyrgð aðalspyrils að 

meta það eftir aðstæðum hvort hann ætlaði að spurja undirspurninga áður en svar kæmi eða eftir 

að svar kæmi. Sú bjögun sem var mest áberandi í viðtali hjá spyrlum var að bregðast við svari 

þátttakanda. Sú bjögun sem var áberandi mest í viðtali hjá þátttakanda voru mistök við að skilja 

spurninguna á réttan hátt. Aðrar bjaganir voru í lágmarki (Mathur, S., e.d.). Styðsta viðtalið var 31 

mínúta og lengsta viðtalið var 57 mínútur. Meðaltími viðtala var 41 mínúta. Viðtölin voru öll 

hljóðrituð í hljóðupptökuforriti í tölvu annars rannsakanda. Öll viðtöl náðu að hljóðritast, en hins 

vegar voru gerð mistök í einni upptöku þar sem rannsakandinn sem tók upp hljóðið, gerði það í 

sömu tölvu og viðtalið sem fór fram í fjarsamskiptaforritinu. Tölvan getur ekki tekið upp hljóð úr 

sjálfri sér, hin viðtölin fóru fram í síma og auðvelt fyrir tölvuna að hljóðgreina það eða í annari 

tölvu en þeirri tölvu sem var að hljóðrita. Reynt var að laga hljóðskránna með því að nota forritið 

Audacity sem sér um að laga hljóðskrár. Það var hins vegar ekki hægt og því sendur póstur á nýjan 

þátttakanda sem ákvað að slá til og taka þátt í rannsókninni. Þegar búið var að taka öll viðtölin við 

þátttakendur, að þá skiptu rannsakendur hljóðskrám sem innihéldu viðtölin á milli sín. Þá hlustuðu 

þeir á sitthvor viðtölin og hreinskrifuðu hvert viðtal í Word-skjal. Því næst var viðtölunum blandað 

í eitt skjal þannig að hver einstök spurning væri með svör frá öllum þátttakendum beint fyrir neðan 

sig og það var gert svo gögnin væru skýrari og einfaldari í nálgun. Loks var sendur út póstur til 

þátttakenda þar sem þeim var þakkað fyrir þátttökuna og þá fengu þeir afrit af viðtalinu 

hreinskrifuðu og lagfærðu að rituðu máli. Rannsakendur rituðu einnig í póstinum ef að 

þátttakendur hefðu einhverjar athugasemdir varðandi breytingar eða bætingar á viðtalinu að þá 

skyldu þeir vera í sambandi. Tveir aðilar höfðu samband, annar aðilinn þakkaði fyrir þátttökuna 

og óskaði rannsakendum góðs gengis en hinn aðilinn breytti og bætti skjalið og óskaði 

rannsakendum einnig góðs gengis.  

4.4 Úrvinnsla 

Þegar framkvæmdinni var lokið þá er það á ábyrgð rannsakanda að meta upplýsingarnar úr 

viðtölunum og þær metnar og greindar. Eftir að svörunum var komið upp á einu skjali var hafist 

handa við að kóða gögnin. Kóðun er einfaldlega aðferð við að greina eigindleg gögn í rannsóknum, 

hún felur í sér að skipuleggja og flokka eigindleg gögn sem aðstoðar rannsakendum að finna og 

síðan sameina gögn sem hafa sameiginilega eiginleika (Stuckey, 2018).  
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Rannsakendur greindu gögnin á þann hátt að búin voru til eftirfarandi þemu: Innri áskoranir í 

rekstri, ytri áskoranir í rekstri, vöxtur og síðan þróun. Ástæðan fyrir því er sú að áskoranir eru hluti 

af öllum fyrirtækjum og óumflýjanlegar. Öll fyrirtæki þróast á sinn hátt út frá innri þáttum og þeirri 

stefnu sem þau taka. Á ákveðnum skeiðum í líftíma fyrirtækja verður uppgangur í fyrirtækinu, þá 

þurfa fyrirtækin að meta það hvernig þau eigi að takast á við það og hvernig hægt sé að auka 

þennan uppgang. Ytri áskoranir í viðskiptaumhverfinu útskýra þá þætti í því umhverfi sem 

fyrirtækin eru í. Síðan merktu rannsakendur texta í viðtölunum sem flokkaðist sem ákveðið þema, 

þetta var gert til að einfalda ferlið í gagnaúrvinnslu þar sem viðtölin voru í kringum 37 blaðsíður. 

Þá var farið í það að kóða viðtölin, rannsakendur bjuggu til fjögur skjöl fyrir hvert þema fyrir sig. 

Hvert þema fyrir sig var með ákveðna kóða. Þeir urðu til út frá tilleiðslu, sú rökhugun er notuð 

þegar kenningar koma í ljósi þess hvernig gögnin í úrtakinu, þ.e. eftir viðtalið. Þetta hefur sína 

kosti því að það tryggir að enginn misskilningur eru gerður fyrirfram í greiningunni sem að felur 

sannleika greiningarinnar innan þess efnis sem er til staðar í viðtalinu (Miller, R. 2013)Því næst 

var texti flokkaður úr viðtölunum yfir í þau þemaskjöl sem átti við hverju sinni, og þau síðan 

flokkuð út frá því hvaða kóða þau tilheyrðu. Þeir kóðar sem voru notaðir fyrir áskoranir í rekstri 

voru rekstrarstjórnun, krísustjórnun, mannauðsstjórnun og markaðssetning- og neytendahegðun.. 

Kóðarnir sem voru notaðir fyrir ytri áskoranir í viðskiptaumhverfi voru: aðgerðir hins opinbera, 

samkeppni í einkageiranum og íslenska krónan. Undir vaxtarþemanu var notast við kóðana 

vaxtarskeið fyrirtækja og nýsköpun- og framtíðaraðgerðir. Fyrir þróunarþemað var notast við 

kóðana stofnanaskipulag, ferðaþjónustueiginleikar, stjórnunaraðferðir og stefnumótun.  

Það var tekin allur sá texti sem þótti hvað mest viðeigandi fyrir hvern kóða fyrir sig út frá mati 

þátttakenda. Þá var textinn flokkaður eftir lit texta út frá því hvaða fyrirtæki sagði hvað. Svartur 

litur textans var notaður fyrir afþreyingarfyrirtækið, rauður litur textans var notaður fyrir hótelið, 

blái liturinn var notaður fyrir hugbúnaðar- og þjónustufyrirtækið og gulllitaði liturinn var notaður 

fyrir bílaleigufyrirtækið. Loks var ákveðið að búa til lykilorð sem komu upp út frá hverjum texta 

fyrir sig frá hverju fyrirtæki fyrir sig sem þótti lýsa mest eða tengjast mest hvaða kóða fyrir sig. 

Vandamálið við að greina þessi gögn var aðallega tíminn sem það tók að fara yfir hvert viðtal og 

merkja eftir áðurnefndum þemum. Rannsakendur ákváðu að fylgja því eftir þar sem bjögun á 

meðan rannsakenda er talinn vera minni þegar þessi aðferðafræði er notuð í greiningu 

gagna  (Turner, D. W., 2010). Þegar því var lokið ákváðu rannsakendur að skrifa niðurstöður í 

rannsókninni út frá því hvaða efni í rannsókninni þótti mest viðeigandi út frá kóðunarskjölunum. 
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4.5 Þátttakendur 

4.5.1.1 Fyrirtæki 1  

Fyrirtæki 1 er hugbúnaðar- og þjónustufyrirtæki sem var stofnað árið 2012. Fyrirtækið býður upp 

á margvíslegan hugbúnað fyrir ferðaþjónustu. Grunnkerfið sem þeir notast við, þjónustar 1100 

gististaði í 15 löndum. Fyrirtækið býður upp á lausnir fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki í 

ferðaþjónustu. Þar sem að helstu viðskiptavinirnir eru fyrirtæki að þá er reksturinn B2B þ.e. frá 

fyrirtæki til fyrirtækis. Það starfa 22 starfsmenn á Íslandi en 18 í Makedóníu.  

4.5.1.2 Fyrirtæki 2  

Fyrirtæki 2 er hótel sem stofnað var árið 1999. Hótelið er vinsælt hjá bæði innlendum og erlendum 

ferðamönnum. Á hótelinu eru 52 herbergi, þar af sjö fallegar svítur, koníaksstofa, tveir barir og 

tveir ráðstefnusalir. Þá hefur hótelið verið á lista The Times yfir 100 bestu hótelin í Evrópu. Það 

starfa 17 starfsmenn á þessu hóteli. 

4.5.1.3 Fyrirtæki 3  

Fyrirtæki 3 er bílaleiga sem var stofnuð árið 2014. Bílaleigan býður upp á gæða bílaleigubíla á 

hagkvæmu verði með vinalegu viðmóti og persónulegri þjónustu. Bílaleigubílarnir eru 350 talsins 

og margar tegundir allt frá litlum bílum, lúxusbílum, níu sæta bílum og jeppum. Það eru 4 

lykilstarfsmenn aðrir hlutastarfsmenn í afgreiðslu, verkstæði og þvotti.    

4.5.1.4 Fyrirtæki 4  

Fyrirtæki 4 er afþreyingarfyrirtæki sem var stofnað árið 2008. Fyrirtækið býður upp á þyrluferðir 

víðsvegar um Ísland. Þyrluferðirnar geta tekið allt frá 20 mín og alveg upp í 8 klukkustundir. Þá 

bjóða þeir einnig upp á samsettar ferðir í samstarfi við önnur ferðaþjónustufyrirtæki. Það eru 11 

starfsmenn kynntir á heimasíðu fyrirtækisins, þrátt fyrir að sumir af þeim eru hlutastarfsmenn. 
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5 Niðurstöður og umræður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar eftir efnisflokkunum fjórum: Innri áskoranir í 

rekstri, ytri áskoranir í viðskiptaumhverfi, vöxtur og þróun. Til að byrja með verða kynnt til 

sögunnar þau fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni og síðan verður gert grein fyrir niðurstöðum 

sem komu úr viðtölunum.  

5.1.1 Áskoranir í rekstri 

Hér verður greint frá þeim áskorunum sem stjórnendur fyrirtækjanna minntust á í rannsókninni. 

Þrátt fyrir að tilleiðsla hafi verið notuð í rannsókninni að þá voru rannsakendur búnir að gera 

fastmótaðan spurningarlista sem var búið að skilgreina fyrirfram, en þar sem svörin úr viðtölunum 

voru ekki í takt við spurningar að þá voru kóðarnir búnir til eftir það. Eftirfarandi áskoranir voru 

metnar og þær voru rekstrarstjórnun, krísustjórnun, mannauðsstjórnun og markaðssetning.  

Rekstrarstjórnun: Þegar kemur að daglegum rekstri þá eru ýmsar áskoranir sem felast meðal 

annars í því að fylgjast með starfseminni, skilgreina ferla, huga að viðskiptavinum, greina tekjur 

og kostnað svo fátt eitt sé nefnt. Öll fyrirtæki þurfa að takast á við áskoranir í daglegum rekstri. 

Þessi fyrirtæki þurfa að setja fram viðskiptastefnu í tengslum við viðskiptavini, markaði og 

samkeppnisaðila. 

Rekstur fyrirtækis 1 frá degi til dags er þannig að það koma upp áskoranir á borð við að allir aðilar 

innan fyrirtækisins séu að stefna í sömu átt. Þá er fyrirtækið búið að innleiða mikið af innri 

hugbúnaði „ og annað sem var bara gert á einhverjum excel skjölum.“ Þá er mikilvægt í rekstrinum 

að gera alla undirbúningsvinnu og hugsa um alla ferla. Það eru öðruvísi ferli þegar kemur að 

erlendum aðilum til dæmis í innleiðingu á hótelkerfinu og skráningu. Því er mikilvægt að 

skilgreina vandamálin sem geta komið upp og stilla þeim upp sem verkefnum sem þarf að leysa 

og klára.  

Rekstur fyrirtækis 2 frá degi til dags hefur ákveðnar áskoranir í því að huga viðskiptavininum, nýta 

öll tækifæri til þess að gera hlutina rétt og vera með gæðastjórnun yfir rekstrinum í heild sinni. 

,,Við erum með fullt af regular customers.“ Þá fá þeir einnig fullt af öðrum kúnnum, ,,þannig get 

ég alveg verið með mjög marga á hótelinu bara vegna þess að mamma þín og pabbi koma þangað 

líður vel, senda frænku þangað líka o.s.frv. Þá eru þeir stanslaust í breytingum til að viðhalda sem 

mestri afkastagetu. ,,Við erum með tvo fastamenn í vinnu sem sjá um að halda þannig hverju 
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einasta herbergi í gangi. Þegar það er aðeins minna að gera þá getum við tekið eitthvað í gegn en 

við erum stöðugt að bæta við okkur og breyta.”  

Rekstur fyrirtækis 3 hefur ákveðnar áskoranir eins og að viðhalda þyrlum í góðu ástandi til 

flugreksturs m.t.t. til EASA reglugerðum og sinna viðskiptavinum. ,,Hjá okkur eru kúnnar sem 

koma einu sinni og langstærstur hluti kemur ekki aftur.“ Það sem er kostur við þennan rekstur er 

að, „farþegar sem komu, bókuðu, lentu í leiðindaveðri og við gátum ekki flogið með þeim. Við 

endurgreiddum þeim ferðina og þið hefðuð átt að sjá umsagnirnirnar sem birtust.“ Ef litið er inn á 

TripAdvisor að þá hefur fyrirtækið fengið 91 umsagnir og 85 af þeim hafa gefið fyrirtækinu 

toppeinkunn. ,,Ég held að þetta geti útskýrt hvað við erum með góða þjónustu. Það er í raun allt 

sem viðkemur félaginu það er ekki sjálfgefið.“ 

Rekstur fyrirtækis 4 frá degi til dags inniheldur áskoranir á borð við að viðhalda flotanum, 

fjármögnun (kaupa og selja bíla), sjá um bókanir og annað tilfallandi. Varðandi meðhöndlun á 

viðskiptavinum þá er sveigjanleiki sá eiginleiki í rekstrinum sem stjórnendur fylgjast vel með. Þá 

leggja stjórnendur áherslu á gegnsæi í rekstri gangvart viðskiptavinum og þá er sanngirni einnig 

höfð að leiðarljósi í rekstrinum. „Við höfum lagt upp úr því að vera ekki með allskonar smátt letur 

hér og þar, þú veist einhvern veginn að reyna að klekkja á fólki og þess háttar.“ 

Það er ljóst að rekstur er ekki sjálfgefinn, en eins og viðtölin segja okkur þá þurfa stjórnendur að 

sinna daglegum rekstri með því að huga að viðskiptavinum og sjá til þess að öll ferli séu að 

hámarka skilvirkni. Þá er það mikilvægt að vera stöðugt að fylgjast með því að gæða þjónusta sé 

veitt í hvert sinn. Þetta er í samræmi við kenningu (DeBenedetti, e.d.) sem fjallaði um gæði 

þjónustu við viðskiptavini sem mikilvægan þátt í að auka samkeppnisforskoti. 

Krísustjórnun á tíma COVID-19: Krísustjórnun er það ferli sem fyrirtæki þurfa að takast á við 

þegar að óvæntur atburður með ófyrirsjáanlegum afleiðingum birtist. Þegar kemur að krísum, þá 

þurfa fyrirtæki að bregðast hratt við, þær geta valdið því að fyrirtæki fari á hausinn og það er því 

mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja hafi áætlun sem skerði neikvæðu áhrifin sem krísur valda. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 segir það vera mikilvægt að vera yfirvegaður á svona tímum og sýna þarf 

leiðtogahæfni „Það er bara númer 1,2 og 3. Að fólk finni það að þetta er ekki höfuðlaus hæna og 

það sé verið að stýra hlutunum og sýna þessa leiðtogahæfni og það er orðið crucial.“ Fyrirtækið 

einbeitir sér nú að komast í gegnum þessa krísu sterkari og er á varðbergi gagnvart tækifærum sem 
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geta komið upp. Það er mikilvægt að viðhalda góðu orðspori og einnig að halda öllum innan 

fyrirtækisins vel upplýstum. Þá eru fyrirhugaðar aðgerðir fyrirtækisins þær: að lækka óþarfa 

kostnað, segja ekki upp fólki, að allir hafa sameiginlega stefnu og veita upplýsingagjöf. 

Stjórnandi fyrirtækis 2 segir það mikilvægt að setja innspýtingu í markaðsmál innan fyrirtækisins 

á svona tímum og finna tækifæri í erfiðleikunum. Þessi lausnamiðaði hugsunarháttur er til staðar 

hjá stjórnandanum og það kemur til meðal annars vegna baráttur við fyrri krísur. Samkvæmt 

stjórnandanum hafði fjármálakreppan 2008 og gosið í Eyjafjallajökli 2010 til að byrja með 

neikvæð áhrif en jákvæð áhrif á gengi krónunnar og markaðsmál sem var þá kostur fyrir reksturinn 

til lengri tíma. Markmiðið hjá fyrirtækinu er að reyna að segja engum upp í þessari krísu þrátt fyrir 

minnkað starfshlutfall.  

Stjórnandi fyrirtækis 3 segir það mikilvægt að taka fyrirbyggjandi aðgerðir og halda öllum 

hagsmunaaðilum upplýstum. Það er gert til þess að viðhalda trausti á milli aðila og auka trú þeirra 

á fyrirtækinu. Þá mun fyrirtækið nýta sér þær aðgerðir sem ríkið hefur boðið og allir starfmenn 

innan fyrirtækisins hafa skilið þær aðstæður sem fyrirtækið er nú í.  

Stjórnandi fyrirtækis 4 hefur unnið í allskonar málum til þess að gera fyrirtækið eins stöðugt og 

hægt er með kostnaðarhagræðingu sem hófst árið 2017. Staðan hefði orðið önnur og verri ef að 

þessar aðgerðir hefðu ekki verið teknar. „Við vorum búin að skoða alla kostnaðarhluta 

starfsmannaeininga, þannig hreinlega draga svo mikið saman og vorum að nýta helstu tæki og tól 

sem að eru til staðar í svona fyrirtækjum til þess fyrirtækið fái ekki á sig einhver svona áföll.“ 

Þegar kemur að krísum þá þarf að finna hvaða ógnir eru í rekstrinum og aðlaga kostnað að því. 

Næstu skref fyrirtækisins eru að komast upp úr krísunni.  

Covid-19 krísan hefur haft áhrif á öll fyrirtækin í þessari rannsókn og það er greinilegt að allir 

stjórnendur hugsi um leiðir til að minnka neikvæðu áhrifin sem hún veldur. Allir nema einn 

töluðu um mikilvægi þess að hugsa vel um starfsfólkið á svona tímum og til þess þarf að sýna 

ákveðna leiðtogahæfni. Einnig kom í ljós mikilvægi þess, að taka fyrirbyggjandi aðgerðir og 

lækka kostnað sem er í samræmi við kenningar (Coombs, W. T., 2007) sem fjallaði ítarlega um 

þrjú skref sem fyrirtæki notast við til þess að komast út úr krísu. 

Markaðssetning og neytendahegðun: Markaðssetning er það ferli í fyrirtækjum þar sem fyrirtæki 

notast við ákveðna miðla til þess að auglýsa fyrirtækið. Tilgangurinn með markaðssetningu er að 
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hliðra eftirspurnaferlinum til hægri s.s. að auka eftirspurn. Þá verður einnig farið í neytendahegðun, 

þar sem það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að þekkja markhópinn sinn vel en mismunandi neytendur 

velja, kaupa og nota vörur eða þjónustu til þess að fullnægja þörfum sínum. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 talar um að þeir séu að reyna að endurnýja vörumerkið sitt og réðu 

markaðsstjóra fyrir ári síðan til að sinna þeim verkefnum. Fram að þessu hafði enginn 

markaðsstjóri verið í fyrirtækinu áður heldur höfðu þeir einungis gert sínar eigin 

markaðsrannsóknir með því að safna tölvupóstum og þess háttar. Markmiðið með þessu er að skilja 

betur gildi fyrirtækisins og skynjun annarra á fyrirtækinu, þar sem fyrirtækið vill markaðssetja sig 

sem hugbúnaðarhús með eigin hugbúnað en ekki frá öðrum. 

Stjórnandi fyrirtækis 2 talar um þeir séu í tengslum með stórri almannatengsla skrifstofu í BNA 

sem miðlar mikið af hugmyndum til sín, og þá sérstaklega á tímum COVID-19. Í dag eyðir 

fyrirtækið nánast engu í auglýsingar, heldur tekur fyrirtækið á móti blaðamönnum, fjölmiðlum og 

áhrifavöldum til að auglýsa staðinn. Þá hefur fyrirtækið fengið ýmsa fræga erlenda aðila til sín og 

hefur það verulega aukið viðskiptin mögulega vegna snobbáhrifa og WOM áhrifa. “Auðvitað snýst 

þetta bara um umtal. Það er það sem þetta snýst allt um, að þú vekur athygli þannig að fólk man 

það þannig”. Það er einnig leitast við að fylgjast með, eins og persónuverndarlög leyfa, hversu oft 

viðskiptavinir eru að koma á hótelið.  

Stjórnandi fyrirtækis 3 talar um að stjórnendur hafi mikið markaðssett sig með sínum eigin leiðum 

í staðinn fyrir að treysta á aðra aðila. Það hefur nýst fyrirtækinu vel að skera út alla milliliði þar 

sem viðskiptavinir bóka í gegnum heimasíðu fyrirtæksins. Þá hefur fyrirtækið einnig lagt upp úr 

því að veita góða þjónustu sem hefur hjálpað að fá góðar umsagnir á netinu. 

Stjórnandi fyrirtækis 4 segist hafa fjárfest mikið í markaðssetningu en stór hluti af rekstrinum 

einkennist af sölu- og markaðsdeild. Hlutfallslega eru flestir viðskiptavinir sem fara í þyrluflug frá 

löndum þar sem það er í menningu þeirra að ferðast í þyrlum t.d. frá Ástralíu og BNA. „Þyrlur eru 

þekktar í Ameríku, fréttamenn eru í þyrlum og lögreglumenn líka. Það er eins og það skipti máli 

frá hvaða landi þú kemur.“ Hins vegar er langstærsti hluti viðskiptavina frá þeim löndum sem 

Icelandair flytur hingað til Íslands. 

Markaðssetning er ein mikilvægasta aðferð fyrirtækja í ferðaþjónustu til þess að auka eftirspurn 

eftir viðskiptavinum. Sum fyrirtæki hafa lagt mikið upp úr því að gera eigin markaðsrannsóknir. 
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Þá er greinilegt að svokölluð ‘Word of mouth’ áhrif eru mikilvæg í þessum geira því að þá geta 

ferðamenn lesið umsagnir annarra ferðamanna á staðsetningunni. Allir stjórnendur hafa lagt mikla 

fjármuni og púður í það að auka markaðsstarf með alls konar leiðum t.d. með því að ráða inn 

sérhæft starfsfólk, vera í samstarfi við erlenda PR skrifstofu og áhrifavalda. Þá er mikill fjöldi 

ferðamanna sem kemur frá þeim svæðum sem Icelandair flýgur inn til Íslands.  

Mannauðsstjórnun: Sú stjórnun er notuð til þess að útskýra verkaskiptingu, ábyrgð hvers aðila 

og hvers kyns þjálfun viðkomandi aðili þarf að gangast í gegnum innan fyrirtækisins. Fyrirtæki 

notast við fjármagn, tæki og mannauð í framleiðslu sinni. Mannauðurinn er einn mikilvægasti 

þáttur ferðaþjónustufyrirtækja og helsta stjórnun innan þess snýr að mestu leyti að mannauðnum.  

Stjórnandi fyrirtækis 1 leggur mikla áherslu á gott starfsumhverfi. Í því felst að fólki líði vel, allir 

séu að leggja sitt af mörkum bæði í hugmyndavinnu og jákvæðni. “Við erum þannig fyrirtæki að 

við vöxum bara með starfsfólkinu.” Áherslan á Íslandi er að vera með sérhæft fólk en erlendis að 

vera með meira af þjónustufólki þar. Hann talar einnig um mikilvægi þess að vera með góða 

forritara og starfsfólk sem er með sjálfstæða hugsun. Vinnusemi og dugnaður eru lykilatriði og 

samvinna þarf að vera til staðar svo að markmiðum sé náð. “Micromanagement “ er ekki til staðar 

í fyrirtækinu einfaldlega vegna þess að skipulagið leyfir það ekki. 

Stjórnandi fyrirtækis 2 hefur mjög sterka trú á fyrirtækjamenningu og reyndum starfsmönnum. 

„Ég hef séð í mörgum fyrirtækjum sem getur gjörbreyst með einum manni til hins betra og til hins 

verra.“ Þegar verið er að ráða inn nýja starfsmenn þá fær sá aðili mánuð til þess að sanna sig svo 

hægt sé að skynja og meta hvort sá aðili falli vel inn í hópinn. „Ég er alveg ófeiminn að segja við 

fólk að fyrirtæki er ekkert annað en eins og útvíkkuð stór fjölskylda.“ Starfsmenn eru saman alla 

daga og þurfa að vinna vel saman. Reynsla starfsmanna er mikilvæg því að samfella í starfi sparar 

gríðarlega í þjálfun og þess vegna er reynt að halda reyndum starfsmönnum. Þá eru haldnir mjög 

mikið af stuttum fundum í fyrirtækinu sem hefur fjórar mismunandi deildir sem eru markaðsdeild, 

mótttöku- og gæðadeild, veitingadeild og svo fjármáladeildin. Boðleiðir eru því stuttar og enginn 

hörgull á þeim. 

Stjórnandi fyrirtækis 3 segir að það sé mikilvægt að ráða inn gott fólk með sér. Það eru fjórar 

deildir sem eru verkstæði, þrif, afgreiðsla og skrifstofa, 12 starfsmenn og 2 á hverri deild. Lítil þörf 

er á sérhæfingu nema hjá bifvélavirkjum. Þá er mikilvægt að starfsmenn í afgreiðslu hafi góða 

þjónustulund og tali góða ensku því að það er fólkið sem er í framlínu fyrirtækisins. 
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Stjórnandi fyrirtækis 4 segir það vera mikilvægt að starfsmenn hafi sérþekkingu. „Mannauðurinn 

okkar þarf að hafa mikla þekkingu á víðu sviði.“ Fyrirtækið fylgir reglugerðum EASA og 

samkvæmt þeim þarf einn starfsmaður að vera svokallaður ábyrgðarstjóri sem tryggir það að 

fyrirtækið fylgi þeim reglugerðum. Þá er annar starfsmaður svokallaður verkefna hagsmunaaðili 

innan flugfyrirtækis sem er ábyrgur fyrir stjórnun og umsjá yfir mismunandi sviðum 

flugrekstursins. Síðan eru þeir með samræmisstjóra sem sér um að fyrirtækið sé að fara eftir 

siðareglum og að aðgerðir séu samræmdar miðað við regluverk og einnig tæknistjóra sem þarf að 

hafa skírteini upp á það að vera tæknimaður, flugvirki og hafi unnið við þyrlur. Þá er einnig ráðnir 

aðilar sem hafa þekkingu á markaðsmálum o.fl. og þetta er algjörlega ein heild. 

Mikilvægt er fyrir fyrirtækin að hafa góða starfsmenn með sérþekkingu eða þjónustulund. Þá 

skiptir dugnaður og samvinna miklu máli. Starfsmenn ættu að hafa sjálfstæða hugsun í krefjandi 

starfsumhverfi en þá hjálpar að hafa sterka fyrirtækjamenningu sem hvetur alla í átt að 

sameiginlegu markmiði. 

5.1.2  Ytri áskoranir í viðskiptaumhverfi 

Hér verður farið yfir þær ytri áskoranir í viðskiptaumhverfi fyrirtækjanna sem tóku þátt í 

rannsókninni. Það útskýrir þá ytri þætti í því umhverfi sem fyrirtækin eru í. Eftirfarandi áskoranir 

voru metnar og greindar: gengi krónunnar, aðgerðir og áætlanir hins opinbera og samkeppni.  

Gengi krónunnar: Fyrirtæki sem starfa í ferðaþjónustu eru afar háð gengi krónunnar vegna 

verðlags á þjónustu í samanburði við önnur lönd.   

Stjórnandi fyrirtækis 1 segir að veikt gengi krónunnar sé jákvætt í þeim skilningi að Ísland verður 

ódýrari áfangastaður og krónuverðið verður í raun hærra miðað við aðra gjaldmiðla. Þá er 

fyrirtækið einnig með starfsemi erlendis sem hækkar kostnað ef krónan veikist. Veiking krónunnar 

er einnig góð fyrir vöxt ferðaþjónustufyrirtækja. „Það þýðir að rekstrarumhverfi fyrir okkar 

viðskiptavini sem eru hótelin verði ennþá betra ef að Ísland verður samkeppnishæfara á 

almannavísu.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 2 segir að reksturinn hafi gengið illa fram að fjármálahruni en þegar gengið 

hrundi að þá hafi reksturinn batnað, en áhrif gengis á reksturinn hefur gríðarleg áhrif á rekstur frá 

degi til dags. Þá talar hann um að gengisfelling sé áhrifarík stjórnunaraðferð sem hefur dugað 

Íslendingum.  
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Stjórnandi fyrirtækis 3 (gerði ekki grein fyrir því). 

Stjórnandi fyrirtækis 4 talar um að gengi yfir höfuð skiptir miklu máli í sínum rekstri og að blanda 

gengis og fleiri þátta hafa áhrif á reksturinn.  

Það kemur ekki á óvart að gengi krónunnar hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækjanna. Eftirspurn 

ferðamanna á Íslandi ræðst að miklu leyti eftir stöðu gengis og því er mikilvægt að gengið hækki 

ekki of mikið.  

Aðgerðir hins opinbera: Ákveðnir þættir innan ferðaþjónustunnar eru í umsjá eða í eigu hins 

opinbera. Þar sem ferðaþjónustan er í gnægð náttúrulega m.t.t. til auðlinda að þá eru ríkisafskipti 

og stjórnvaldsákvarðanir óumflýjanlegar fyrir rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 finnst vanta meiri skilning og betri langtímastefnur hjá yfirvöldum.  Þá 

finnst honum vanta meiri samvinnu ríkis og atvinnugeirans. Stjórnanda fannst skrifræði ekki of 

mikið en of mikið af ákveðnum gjöldum. Gistináttarskatturinn flækir gríðarlega bókhaldsmál og 

þá fer mikill tími og aukakostnaður fyrir alla aðra að takast á við það.  ,,Í staðinn getur ríkið stillt 

því þannig að staðgreiðslan verði hálfu prósent hærri en virðisaukaskatturinn og enginn 

gistináttarskattur til dæmis.” 

Stjórnandi fyrirtækis 2 talar um að áður fyrr hafi verið í umræðunni að draga úr eftirlitsstofnunum 

og einfalda regluverkið, en það hafi aldrei gengið. Aftur á móti finnst honum að regluverkið þurfi 

að vera til staðar og það hefur engin önnur áhrif á rekstur fyrirtækisins fyrir utan að vera tímafrekt 

og dýrt.  

Stjórnandi fyrirtækis 3 talar um að lítið regluverk sé til staðar hvað varðar bílaleigurekstur, en það 

sem mætti bæta væri þekking hins opinbera á ferðaþjónustu í heild sinni. „Það mætti vera þannig 

að hið opinbera þyrfti að setja meiri fókus á ferðaþjónustuna sérstaklega núna útaf þessum COVID 

vírus, koma með einhverjar aðgerðir og reyna að hjálpa ferðaþjónustufyrirtækjum sérstaklega á 

þessum tímum.“ Í kringum bílaleigu er litlar aðgangshindranir hvað varðar regluverk. ,,Það er bara 

leyfi sem þú þarft að sækja um og það er kannski ekki mikið mál að fá leyfi til að reka bílaleigu.” 

Stjórnandi fyrirtækis 4 talar um að það vanti meira samstarf og í raun að sameina stofnanir. Þá 

talar hann einnig um það að á Íslandi sé of mikið umverk fyrir svona fámenna þjóð. „Við tökum 

öll erlend lög og reglur og innleiðum án nokkurra andmæla.“ Þá talar hann um að á 
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Norðurlöndunum sé meiri leiðbeiningarskylda og meira samstarf. ,,Við þurfum að fara eftir lögum 

og reglum síðan þurfum við að bera saman okkar rekstur og taka þær greinar sem eru í EASA inn 

í okkar handbækur, þegar það er búið þá kemur eftirlitsstofnun sem heitir samgöngustofa og þeir 

grilla okkur.“ Þá talaði hann einnig um að sameina stofnanir vegna þess að samgöngukerfið hér er 

hlutfallslega dýrt miðað við samgöngukerfið á Norðurlöndunum.  

Helsta vandamálið hjá þessum fyrirtækjum er þekkingarleysi hins opinbera. Það virðist vera að 

hið opinbera er ekki að gera nóg til að hjálpa þessum geira að vaxa. Mikilvægt er fyrir þessum 

fyrirtækjum að ríkið vinni með þeim t.d. með einfaldari reglugerðum og aðgerðum sem hindra 

ekki vöxt.  

Samkeppni í ferðaþjónustugreininni: Einkageirinn í ferðaþjónustu samanstendur af fyrirtækjum 

í mismunandi undirgeirum, þá er meiri samkeppni í ákveðnum undirgeirum og minni annars staðar. 

Almennt á þessum markaði er mikið um fákeppni.  

Stjórnandi fyrirtækis 1 talaði um mikilvægi þess að hafa samkeppni. „Við þurfum á samkeppni að 

halda, það gerir okkur betri. Ég sé vaxtarstökk hjá okkur og aukin gæði og þróun sem hefur komið 

inn eftir að það bættist við samkeppnisaðili.“ Þá talaði hann einnig um að fákeppni myndi leiða til 

þess að aðilar væru ekki að sinna þjónustunni nógu vel og tók þar dæmi með aðila á stærri 

mörkuðum. “Við erum ekki með sömu samkeppni og á stærri mörkuðum, þar sem að menn geta 

ekkert komist upp með hvað sem er.” Þá talaði hann um að það væri alltof mikil samkeppni í 

ákveðnum undirgeirum eins og í aðkomu og veitingastöðum. ,,Það er alltof mikið af 

veitingastöðum komnir inn, það gekk rosa vel 2016 og eftir það að þá opnuðu allir veitingastað.  

Stjórnandi fyrirtækis 2 talar um að samkeppni myndi halda fyrirtækjum við efnið og tryggir það 

að menn séu að gera eins vel og þeir geta. “Ég hef aldrei séð samkeppni fyrir mér sem neikvæða, 

ef að þú ert að vinna á markaði þar sem það er enginn samkeppni að þá verður þú fljótur að verða 

úreltur og leiðinlegur.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 3 talaði um að aukið regluverk myndi skaða samkeppnina. ,,Það þarf að vera 

létt regluverk svo að nýjir aðilar geti auðveldlega komið inn.“  

Stjórnandi fyrirtækis 4 talaði um að samstarf með öðrum fyrirtækjum hafi gengið vel, þá helst 

bókunarsíður og afþreyingarfyrirtæki. Hann talaði um að reksturinn þeirra væri blanda af áhrifum 

þess að auglýsa landið og samkeppni við önnur lönd. Þá talaði hann einnig um að erlendir 
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samkeppnisaðilar væru með töluvert lægri launakostnað hlutfallslega í samanburði við 

launakostnað á Íslandi.  

Samkeppni er mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækjanna, hún hvetur þá til að vera á fararbroddi í 

sínum undirgeira. Samstarf með öðrum fyrirtækjum hefur einnig hjálpað þeim að vaxa með því 

að auka þjónustuframboð til ferðamanna og er því mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu að mynda 

tengsl við önnur fyrirtæki. 

5.1.3 Vöxtur 

Hér verður farið yfir vöxtinn sem fyrirtækin í rannsókninni hafa upplifað og verður greint frá hvaða 

þættir hafa haft áhrif á þann vöxt. Þá verður þessum þáttum skipt upp eftir vaxtarskeiði fyrirtækja 

og eftir nýsköpun og framtíðaraðgerðum. 

Vaxtarskeið fyrirtækja: Eins og fjallað var um í fræðilega hlutanum fara fyrirtæki í gegnum 

vaxtarskeið á lífsferlinu sínu og hafa ýmsir þættir áhrif á það hvort vöxtur eigi sér stað og hversu 

lengi hann heldur áfram. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 segir frá einu vaxtarskeiði fyrirtækisins sem varð þegar starfsmönnum 

fjölgaði úr 7 yfir í 20. Þá tengir hann vöxt fyrirtækisins við það að flytja um húsnæði. „Pointið 

með þessar skrifstofur er að okkar upplifun hefur verið að það hefur alltaf verið svona ákveðið 

milestone þegar við höfum verið að flytja okkur um set. Þetta hangir svolítið saman með ákveðnum 

vaxtarskeiðum í fyrirtækjunum.“ Þegar fyrirtækið óx meira fann stjórnandinn fyrir vaxtarverkjum 

sem einkenndust helst af skipulagsvandamálum „ Í staðinn fyrir að vera allt í öllu að við værum 

með svona meiri skilgreiningu á verkaskiptingu og einhvers konar stjórnunarstöðu.“ Þá hefur þetta 

hávaxtarskeið haft þau áhrif að allir innan fyrirtækisins hafa þurft að forgangsraða verkefnum þar 

sem vöxturinn krafðist frekari verkskipulags og einbeitingu. Einnig nefnir stjórnandinn að ákveðin 

tímamót hafi verið í vexti fyrirtækisins þegar það fann erlenda aðila til hefja samstarf með. 

Fyrirtækið hefur síðan vaxið hratt og er núna með starfsstöðvar í útlöndum sem og á Íslandi. „Þetta 

er svolítið skrýtið þegar talað er um stærð fyrirtækisins, þá getur maður sagt að maður sé 20 manna 

fyrirtæki eða 40 manna því að helmingurinn af fólkinu er á Íslandi.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 2 talaði um það hvernig fyrirtækið, sem stofnað var fyrir tuttugu árum átti 

upprunalega að vera gististaður fyrir efnameiri einstaklinga sem voru að kaupa hross á Íslandi. 

Reksturinn gekk ekki upp og var þá bætt við fleiri herbergjum, en stjórnandinn tók við rekstrinum 
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þegar einu herbergi var bætt við, núna eru 52 herbergi, 8 svítur og 4 mismunandi gerðir af 

herbergjum. Stjórnandinn rifjaði upp áhrif fjármálahrunsins 2008 en þá gekk illa eins og hjá 

mörgum öðrum, það var ekki fyrr en gengið hrundi þegar reksturinn náði að jafnast út en 

samkvæmt honum, „bjargaði það rekstrinum.“ Hótelreksturinn náði 80-90% nýtingu í kringum 

2010-2012 og hefur hún verið eins síðan. Stjórnandinn hefur ákveðið að stækka ekki hótelið frekar 

og segist vera sáttur með hvernig það er núna. „ Þetta hefur gengið vel og er í raun hobbyið mitt, 

orðinn 73 ára og ég kann ekki að spila golf. Þetta er svona það sem ég hef verið að dunda mér við 

og ég er ekki með neina drauma um að stækka.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 3 stofnaði bílaleiguna árið 2014 ásamt tveimur öðrum, þeir byrjuðu með 

fimm notaða bíla og voru höfuðstöðvarnar í litlum bílskúr í Reykjavík. Síðan þá hefur fyrirtækið 

vaxið hægt og rólega en ári eftir stofnun voru þeir komnir með 30 bíla, jafnframt leigðu stofnendur 

stærra húsnæði í Hafnarfirði. Árið 2015 flutti starfsemin til Keflavíkur nálægt flugvellinum og hafi 

sú ákvörðun haft jákvæð áhrif á vöxt fyrirtækisins. Mesti vöxturinn átti sér stað árið 2017. „ Þá fór 

þetta að stækka svolítið hratt, þá fórum við að færa okkur yfir í nýja bíla, og vorum komnir með 

um 170 bíla í lok árs 2017.“ Síðan þá hefur bílaleigan vaxið hægt og rólega en í dag er hún með 

um 350 bíla. Stjórnandinn tekur það fram að með hröðum vexti fylgi mikill kostnaður, það er ekki 

nóg að fjölga bílum heldur þarf fleira starfsfólk, stærra húsnæði og allan innvið. „Maður er að fara 

varlega í stækkunina, ekki stækka of hratt. Stefnan er að halda áfram að vaxa hægt og rólega, eftir 

getu og byggja upp gott fyrirtæki.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 4 stofnaði fyrirtækið ásamt 4 öðrum og talaði um það þegar fyrirtækið fékk 

flugrekstrarleyfið sumarið 2008 að það hafi verið ákveðinn kostur en á þeim tíma var reksturinn 

að stíga sín fyrstu skref. „ Það er ekkert til staðar að þegar við fáum rekstrarleyfi við eigum eftir 

markaðssetningu og svo framvegis þegar það verður hrun.“ Í dag eru 11 starfsmenn sem starfa hjá 

fyrirtækinu en stjórnandinn segir að þau hafi byrjað að draga saman reksturinn 2018. 

Fyrirtækin hafa vaxið á mismunandi hraða en það sem einkennir þennan vöxt eru aðallega aukning 

í starfsmönnum og krísur. Þegar fleiri starfsmenn koma í fyrirtækin þá næst að uppfylla ákveðna 

eftirspurn og skapast þá stærri verkefni. Krísur hafa hjálpað nokkrum fyrirtækjum að vaxa með 

lágu gengi og aukningu í eftirspurn hjá ferðamönnum og því er mikilvægt að finna tækifæri þegar 

krísur hefjast.  
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Nýsköpun: Hér verður fjallað um nýsköpunina sem hefur átt sér stað í fyrirtækjunum. Mikilvægt 

er fyrir fyrirtæki að hvetja til nýsköpunar þar sem hún skapar mikilvægt samkeppnisforskot. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 segir það vera markmið fyrirtækisins að vera þekkt fyrir að vera með 

hágæða hugbúnað og til þess að vera á framabroddi þurfi nýsköpun. Þá stefnir fyrirtækið að 

innleiða góðar hugmyndir og leitast við að gera betur en það sem fyrir var. „ Það er klárlega stefnan 

okkar.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 2 segist fyrirtækið sækjast eftir nýsköpun. Þá talar hann um að í rekstri hótels 

og veitingastaða sé ekkert jafn mikilvægt og að vera á tánum og fylgjast með hvaða hugmyndir 

eru að virka í þeim rekstri og innleiða þær hugmyndir eða að stuðla að nýsköpun í rekstrinum. 

„Finna leiðir til þess að koma upp með eitthvað nýtt sem að vekur athygli.“ Einnig nefnir hann að 

á tímabili var hann með skrifstofu í Japan og þar lærði hann mikið um nýsköpun en þar sem Japanir 

eru duglegir við það að taka núverandi hugmyndir sem virka og betrumbættu þær. Hótelið er með 

nýsköpun í bæði veitingahúsi sínu með nýjum réttum og í hótelinu sjálfu með því að bjóða öllum 

þeim sem eiga stórafmæli að gista nánast frítt, en þetta segir hann vekji athygli „Þetta hefur skapað 

okkur lengsta sérstöðu núna í fjölda ára.“ Hann hvetur einnig starfsfólk til að vera hugmyndaríkt 

og að ekki hika við að koma með hugmyndir þar sem hægt er að ræða um þær og vonandi 

framkvæma þær.   

Stjórnandi fyrirtækis 3 greindi frá því að starfsmenn væru að vissu leyti hvattir til nýsköpunar. 

„Það er náttúrulega mikilvægt að fá góðar hugmyndir frá starfsfólki og ef starfsmaður kemur með 

góða hugmynd að þá reynum við að hrinda því í framkvæmd ef það er hægt.“ Þá sagði stjórnandinn 

að einnig væri mikilvægt að hið opinbera fjármagni rannsóknir og nýsköpun í ferðaþjónustu. „það 

er eitthvað verið að gera í því en það mætti alveg gera meira af því.“ 

Stjórnandi fyrirtækis 4 segir að fyrirtækið hafi verið mjög framarlega í nýsköpun en fyrirtækið er 

með langmesta vöruframboðið. Nýlega hefur fyrirtækið tekið nýja stefnu að nýsköpun með því að 

bjóða upp á kvikmyndaferð, en ástæðan er vegna aukinnar vinsældar Íslands meðal erlenda 

kvikmynda framleiðanda. Þá hefur fyrirtækið nýlega boðið upp á AliPay greiðslukerfið vegna 

fjölgun ferðamanna frá Asíu. 
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Nýsköpun er ein helsta leiðin sem fyrirtækin nota til þess að mynda samkeppnisforskot og aðstoða 

þeim að vaxa. Þá er mikilvægt að hvetja starfsmenn til nýsköpunar þegar tækifæri gefst til og ættu 

allir  að vera óhræddir við að finna nýjar leiðir til að bæta gæði þjónustunnar. 

5.1.4 Þróun  

Hér verður farið yfir þá þætti þróunar sem eru nauðsynlegir fyrir fyrirtæki í því umhverfi sem það 

er í. Þá verða einnig skoðaðar þær aðgerðir sem eru nauðsynlegar fyrir þróun fyrirtækisins til lengri 

tíma. Hér verður þessum þáttum skipt í stjórnunar- og stofnanaskipulag og ferðaþjónueiginleikum 

út frá fræðilegri umræðu. Þá verða einnig skoðuð framtíðarþróun fyrirtækisins út frá þeirri 

stefnumótun fyrirtækisins sem fyrirtækið setur sér til skemmri og lengri tíma. 

Stjórnunaraðferðir Mintzbergs: Mintzberg skrifaði um það að stjórnun væri mikilvæg fyrir 

stofnanir. Þá eru stjórnendur mjög áberandi og sýnilegir í litlum fyrirtækjum. Stjórnendur hafa 

þrjár tegundir af valdi sem eru félagslegt vald, upplýsingavald og ákvarðanatökuvald og innan þess 

eru tíu mismunandi hlutverk. Þá er mismunandi hvaða hluverk hver stjórnandi hefur. 

Stjórnandi fyrirtækis 1 nefndi það að stjórnunarstíllinn hafi verið öðruvísi þegar það voru fáir 

starfsmenn. “Við erum með takmarkaðan fjölda af viðskiptavinum, þú þekkir allt um alla, þetta er 

svoldið telepathic. Þú bara situr þarna, ég geri þetta, þú gerir þetta, já ekkert mál.” Þegar kemur að 

ákvarðanatökuvaldi þá eru margir sem koma að því innan fyrirtækisins en það er hlutverk 

stjórnandans að horfa á stóru myndina. Varðandi meðhöndlun á röskunum talaði hann um að hann 

og sjö aðrir ættu í fyrirtækinu og þegar kæmi að útvarpsviðtölum að þá myndu þau skipta 

viðtölunum niður og væri því mikilvægt að það væri ekki eitthvað egó sem væri að flækjast fyrir. 

Stjórnandi fyrirtækis 2 talaði um það að gæðastjórinn væri sín hægri hönd í fyrirtækinu og það 

hafa allir stjórar mismunandi hlutverk innan fyrirtækisins. Gæðastjórinn hefur það hlutverk að þefa 

upp alla hluti sem hægt er að gera betur. Þegar kemur að ákvarðanatökuvaldi þá er það mest í 

höndum stjórnanda með aðstoð gæðastjóra og rekstrarstjóra. Varðandi upplýsingavald að þá er það 

að mestu leyti í höndum gæðastjóra en þegar kemur að því að vera talsmaður fyrirtækisins og 

breiða út upplýsingum út á við þá er það í höndum markaðsstjóra. Varðandi félagslegt vald að þá 

er það samspil alla stjórnenda en að mestu leyti hlutverk aðalstjórnanda. 

Stjórnandi fyrirtækis 3 segir að mismunandi vald fyrirtækisins sé helst í höndum hans og 

meðeiganda. Þegar kemur að félagslegu valdi þá er það mestmegnis hjá þeim báðum. Sömu sögu 
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er að segja með upplýsingavaldið en að vera talsmaður fyrirtækisins út á við er aðallega í höndum 

stjórnanda. Þegar kemur að ákvarðanatökuvaldi að þá tekur meðeigandinn ákvarðanir fyrir 

verkstæðið en stjórnandinn sér um mannauðsmál o.þ.h. Varðandi samningagerð þá er góður 

lögmaður að aðstoða þá og þá eru tveir aðrir hluthafar sem koma á stjórnarfundi og taka ákvarðanir 

með þeim tveim vegna breytinga innan fyrirtækisins.  

Stjórnandi fyrirtækis 4 er eigandi fyrirtækisins en það hefur einnig á að skipa framkvæmdarstjóra, 

sölu- og markaðsdeild og tæknideild. Þegar kemur að félagslegu valdi að þá er mest í höndum 

sölu- og markaðsdeildar og að einhverju leyti tæknideildar en þegar kemur að leiðtogahlutverki þá 

er það í höndum stjórnanda. Það sem lýtur að upplýsingavaldi fer eftir ýmsum þáttum, hins vegar 

er markaðsdeildin ábyrg fyrir því að vera talsmaður fyrirtækisins út á við og annars vegar er vöktun 

starfsmanna í höndum stjórnanda. Ákvarðantökuvald er mismunandi, tæknideildin sér um 

aðfangaöflun, eigandi um launamál, framkvæmdarstjórinn um breytingar innan fyrirtækisins og 

sölu- og markaðsdeildin um meðhöndlun á röskunum. 

Stjórnendur eru mjög áberandi í litlum fyrirtækjum. Í hugbúnaðarfyrirtækinu að þá eru 8 

stjórnendur og í bílaleigufyrirtækinu eru tveir stjórnendur en annars bara einn stjórnandi. Þeir 

dreifa allir valdi á milli starfsmanna, ákvarðanatökuvald og félagslegt vald er að mestu leyti í 

höndum þeirra en það sem lýtur að upplýsingavaldi er oftast í samstarfi stjórnenda við markaðs- 

eða gæðadeild. 

Stofnanaskipulag Mintzbergs: Mintzberg ritaði um stofnanir og í augum Mintzberg þá eru 

stofnanir sameiginlegar aðgerðir fjöldans í þeirri vegferð að ná fram sameiginlegri stefnu. 

Mintzberg kom með þá tillögu að það væri hægt að aðgreina stofnanir út frá fimm 

skipulagsstillingum sem eru: einfalt skipulag, vélrænt skrifræði, faglegt skrifræði, deildarskipulag 

og aðlögunarskipulag.  

Fyrirtæki 1 hefur einfalt skipulag sem skipulagsstillingu en vill færast yfir í það að vera 

aðlögunarskipulag. ,,Við höfum alltaf lagt gríðarlega áherslu á flatan strúktur og þetta er ekki 

eitthvað svona hierarchy tengt þó að það sé eitthvað fólk í stjórnunarstöðum, að ákvörðunartaka 

og svona hugmyndavinna og annað sé bara across the borders þannig að við erum að hvetja til 

þess.” Vandamálið með þessa skipulagsstillingu er að þegar fyrirtækið vex þá byrja 

ákvarðanatökuaðilar að taka slæmar ákvarðanir. ,,Ein stærsta breytingin fyrir okkur var þegar við 

fórum úr því að vera svona fimm, sex yfir í það að vaxa meira, en það þá fór að myndast önnur 
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vandamál sem kemur miklu meira með svona skipulagi. Það reynist galli þegar stofnunin er að 

vaxa. ,,Það eru þessir vaxtarverkir, skilja hvar erfiðleikarnir eru, og þeir hafa verið í kringum að 

vaxa hratt og vera ekki með ferla skipulagða og skilgreiningu á verksviðum og annað innanborðs.”  

Fyrirtæki 2 er með deildarskipulag sem skipulagsstillingu. Lykilhluti stofununarinnar er 

millistjórnin sem eru þá afgreiðslufólkið, gæðastjórinn, veitingastjórinn og aðrir sem koma að 

daglegum rekstri. Þá er takmörkuð lóðrétt dreifsstýring til staðar sem er þá sameiginlegt vald 

yfirmanns og undirmanns. Mikið af daglegum ákvörðunum er í höndum millistjórnenda í samstarfi 

við yfirstjórnanda. ,,Við höldum hins vegar aragrúa af litlum fundum og þegar ég meina fundum 

að þá erum við kannski bara tveir og þrír saman.” Þá nefndi stjórnandinn í viðtalinu oft orðið 

´saman´ þegar kom að því að skoða valddreifingu í fyrirtækinu og því mætti álykta að það sé 

sameiginlegt vald til staðar. 

Fyrirtæki 3 hefur einfalt skipulag sem skipulagsstillingu. Fyrirtæki með einfalt skipulag eru hraðar 

og sveigjanlegar. ,,Ég held það sé bara þannig að allavega eins og hjá okkur, að við höfum reynt 

að vera sveigjanlegir með viðskiptavinina okkar.” Það á bæði við um viðskiptavini og starfsmenn. 

,,Við höfum reynt að hafa þetta sveigjanlegt en settum alla starfsmenn í 25%.” Gott dæmi er ungt 

fyrirtæki sem er þétt stjórnað af eigandanum en þegar kom að því að skoða valddreifingu í 

fyrirtækinu að þá voru svörin þess eðlis að allar ákvarðanir voru teknar af eiganda, meðeiganda 

eða samvinna þeirra beggja. 

Fyrirtæki 4 hefur faglegt skrifræði sem skipulagsstillingu. Lykilhluti stofnunarinnar er 

rekstrarkjarninn sem samanstendur af starfsmönnum sem sjá um að framkvæma dagleg verkefni 

stofnunarinnar sem í þessu tilviki eru þá þyrluflugmenn. Þá er meginsamhæfing kerfisins byggt á 

hæfileikum. ,,Sérhæfingin í svona litlu fyrirtæki er langtum langtum meiri en hjá hefðbundnum 

fyrirtækjum.” Þá er mikið af reglugerðum sem þarf að fara eftir og alls konar reglum og því er 

bæði til staðar lárétt og lóðrétt dreifstýring.  

Það er mjög algengt hjá nýjum fyrirtækjum að vera með einfalt skipulag. Einfalt skipulag 

einkennist af einföldum og flötum strúktúr eins og má sjá hjá nýjustu fyrirtækjunum. 

Afþreyingarfyrirtækið sem hefur mikla sérhæfingu í sínu skipulagi er með faglegt skrifræði, þar 

sem þarf að fara í gegnum mikið regluverk. Hótelið einkennist af því að vera með deildarskipulag 

þar sem skipulagið er deildarskipt og línustjórar viðhalda meiri stjórn og ábyrgð og meginhluti 

stjórnarinnar búa til sameiginlegar áætlanir. 
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Ferðaþjónustukenning Evans: Það sem einkennir þjónustu eru: óáþreifanlegir, óaðskiljanlegir, 

fjölbreytilegir, forgengilegir, óskilgreindir (v/eignarhalds) eiginleikar. Nigel Evans var með þá 

ábendingu að ferðaþjónustan hafi einnig aðra eiginleika sem séu einstakir fyrir þann geira sem er 

Innbyrðis tenging og árstíðarbundinn rekstur. 

Fyrirtæki 1 er með ákveðna eiginleika í þjónustu sinni, til að mynda útskýrir óaðskiljanlegi 

eiginleikinn að það skipti máli fyrir neytandann hvernig vörunni sé skilað frá sér. “ Ef þú ert með 

góðan hugbúnað og enga þjónustu þá nýtist hugbúnaðurinn hvort eð er ekkert svo vel, því þú veist 

ekkert hvað þú ert að gera.” Undirgeirar innan ferðaþjónustunnar eru innbyrðis tengdir og háðir 

hvor öðrum og því mikilvægt að samvinna sé til staðar. ,,Góð partnership eru gulls ígildi svona 

win-win partnership. Við höfum alltaf verið rosalega opnir fyrir því að vinna með öðrum.” 

Fyrirtæki 2 hefur margt upp á að bjóða í sínum rekstri er varðar þjónustulund. Fjölbreytilegi 

eiginleikinn er sá eiginleiki sem flestum ferðamönnum finnst mest aðlaðandi hvað varðar 

ferðaþjónustu en það er áskorun í því að bjóða upp á aðgreindar vörur og samfellt 

gæðastjórnunarstig. Mannleg hegðun er fjölbreytileg og fyrirtæki þurfa að sýna fram á góðan 

hæfileika í tengslum við ferðamanninn.  ,,Það er það sem þetta snýst allt um, að þú vekur athygli 

þannig að fólk man það.” Hótel vilja til dæmis viðhalda stöðugri vörumerkjaímynd en samt sem 

áður vera breytast og aðlagast. ,,Við erum stanslaust í endurnýjungum að endurnýja herbergi og 

húsgögn og hvaðeina.” Þá eru áskoranir í árstíðum og stjórnandinn þarf því að ráða inn fleiri 

sumarstarfsmenn. Þá hefur stjórnandinn tekið alls konar aðgerðir til þess að jafna út tekjur með 

því að fá inn innlenda ferðamenn á því tímabili sem lítið er að gera. Norðurljósin hafa hjálpað með 

eftirspurnina á veturna en apríl og maí hafa verið lélegir mánuðir. Loks er til staðar innbyrðis 

tenging, “við sendum fólk á hverjum degi í mörgum super jeppum upp á Eyjafjallajökul eða inn í 

Þórsmörk, í þyrluferðir, til Vestmannaeyjar eða hvert sem er.” Þá tók stjórnandi þá ákvörðun í 

byrjun að vera ekki með lóðrétta samþættingu, „það er að segja að fara ekki í það, ég hjálpaði 

mörgum fyrirtækjum sem fóru snemma af stað á Suðurlandinu, ég hjálpaði mikið af fyrirtækjum 

að fara af stað í afþreyingarbusiness og öllu slíku en ég ákvað að vinna með öðrum en ég vildi ekki 

eiga eignarhlut í neinum þessum fyrirtækjum.“ 

Fyrirtæki 3 er með leigu á farartækjum í samgöngum í rekstri sínum. Það getur útskýrt óskilgreinda 

eiginleikann sem er sú þjónusta sem viðskiptavinurinn er að kaupa eingöngu til aðgöngu eða til 

notkunar án eignarrétts. Þegar kemur að árstíðarbundnum rekstri þá er boðið upp á hærri verð á 
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sumrin. ,,Á undanförnum árum hefur þetta verið að dreifast meira, meiri aukning á veturna en 

sumrin þannig að verðin hafa samt verið þannig að svipaður munur er á verðunum, há verð á 

sumrin og lág á veturna.” Það er full nýting á sumrin en veturnir fara meiri í það að undirbúa 

sumarið. Þegar kemur að innbyrðis tengingu að þá hefur verið samstarf með innlendum og 

erlendum bókunarsíðum á borð við Guide to Iceland. Það er því ljóst að ferðaskipuleggjendur veita 

flutningageiranum aukin fjölda viðskiptavina.  

Fyrirtæki 4 er með útsýnisflug yfir náttúruperlur Íslands í ferðum sínum. Óáþreifanlegi 

eiginleikinn getur útskýrt “ósýnilegu” þjónustuna í útsýnisflugi sem í þessu skyni gæti það verið 

hversu vel flugmaðurinn flaug þyrlunni. Þá er ferðaþjónustuvörur í þessu skyni útsýni yfir 

náttúruperluna og það eru ákveðnar óvissuþættir sem eru til staðar fyrir þennan eiginleika. 

Stjórnendur reyna að koma í veg fyrir það með ákveðnu formi áþreifanlegs boðs en Norðurflug 

hefur boðið viðskiptavinum upp á samsettar ferðir t.d. eldfjallaköfunarferð. Þar sem ferðamenn 

ferðast til Þríhnúkargígs með þyrlu og svo fer þyrlan niður eldfjallið. Síðan er stopp eftir það í 

klukkustund til að skoða svæðið. 

Þegar að kemur að rekstri hugbúnaðarfyrirtækisins að þá skiptir mjög miklu máli hvernig 

þjónustunni er skilað frá sér og þar kemur óaðskiljanlegi eiginleikinn til sögunnar. Í rekstri 

hótelsins að þá er upplifun ferðamanna fjölbreytileg og því er mikilvægt að vekja athygli þannig 

að ferðamenn muna eftir því. Óskilgreindi eiginleikinn er til staðar í bílaleigufyrirtækinu því að 

viðskiptavinurinn er eingöngu að kaupa til aðgöngu eða til notkunar án eignarrétts. Þá kemur 

óáþreifanlegi eiginleikinn til sögunnar hjá afþreyingafyrirtækinu. Það er notað til að útskýra 

“ósýnilegu” þjónustuna í útsýnisflugi sem í þessu skyni gæti það verið hversu vel flugmaðurinn 

flaug þyrlunni. Þegar kemur að árstíðarbundnum rekstri að þá verðleggja fyrirtækin sig hærra 

þegar það er mikið ferðamannastreymi en þegar það er minna að gera. Sum fyrirtæki reyna að fá 

innlenda ferðamenn þegar það er minna að gera. 

Stefnumótun: Hér verður greint frá þeirri stefnumótun sem fyrirtæki notast við. Stefnumótun er 

sú áætlun sem fyrirtæki notast við til þess að ná fram þeim markmiðum fyrir reksturinn sem stefnt 

er á til styttri og lengri tíma.  

Stjórnandi fyrirtækis 1 talar um að stefnan sé sett erlendis til langtíma en til skamms tíma er stefnan 

að ná í nýja kúnna eða að ná ákveðnum sölutölum. Þá geta markmið til skamms tíma verið 

innherjamál, varðandi það að bæta ákveðna ferla og stefna í ákveðna átt. Stefnumótunin til langs 
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tíma er að vera hágæða hugbúnaðarhús og færast yfir í það að vera ekki allt fyrir alla. ,,Þannig að 

ef við náum meiri fótfestu erlendis að þá getum við leyft okkur að vera með meiri áherslu á aðra 

markhópa umfram aðra og að vera þá frekar heiðarlegur með það við fólk að vera t.d.  heyrðu ég 

er ekki viss um að við séum rétti aðilinn fyrir þig.”  

Stjórnandi fyrirtækis 2 talar um að stefna fyrirtækisins sé að gera betur á morgun en gert var í dag 

og ná aftur upp góðum ferðamannafjölda eftir krísuna. Þrátt fyrir það að stjórnandi tali um það að 

hann vilji góðan ferðamannafjölda að þá skipti máli hvernig ferðamenn eru að koma. ,,Ég hef 

frekar verið þeirrar skoðunar og ekkert verið feiminn við að halda því fram lengi að við værum 

betur settir í því að vera ekki að reyna að draga til okkar allan þennan mikla fjölda heldur fyrst og 

fremst að fá til okkar aðila sem vilja borga það sem við getum veitt þeim.” Þegar kemur að krísunni 

að þá sagði stjórnandi, “væntanlega stöndum við frammi fyrir áskorunum frekar núna að tryggja 

það að við náum aftur upp þeim fjölda sem getur staðið undir því sem búið er þó að byggja upp.” 

Stjórnandi fyrirtækis 3 talar um að það séu ýmsar skammtímaáskoranir og þá er stefnumótun til 

lengri tíma að sækja inn á ferðamenn frá Asíu. Helstu stefnur til skamms tíma er að leysa ýmsar 

skammtímaáskoranir eins og að halda flotanum, selja og kaupa bíla, takast á við öll 

fjármögnunarmálin, halda starfsmannamálum góðum og auka umsvif jafnt og þétt. Maður sér fyrir 

sér í framtíðinni að þegar það verður fjölgun á ferðamönnum að það verði fjölgun frá Asíu og það 

er kannski svolítið challenging að sækja inn á þann markað, fólkið er kannski ekki eins vant að 

keyra og annað og maður er að reyna koma með upplýsingaefni og sækja inn á þann markað. 

Stjórnandi fyrirtækis 4 talar um að stefna fyrirtækisins sé að endurbæta flugflotann, vera með bestu 

tækin miðað við eftirspurn sem er til staðar til lengri tíma. Varðandi COVID 19 þá hafa 

hlutastarfsmenn fengið enn minna að gera. ,,Á þessari stundu erum við ekki að hugsa um neitt 

annað heldur en að komast upp úr COVID krísunni.” 

Skammtíma stefnumótun fyrirtækjanna er að komast sterkari út úr COVID-19 krísunni og er það 

aðaláskorun þeirra í dag. Langtíma stefnumótun þeirra er misjöfn, Bílaleigan sér mikil tækifæri í 

ferðamönnum frá Asíu og hyggst stjórnandinn nýta sér aukningu þeirra á komum til landsins. Hin 

fyrirtækin eru öll með það markmið að bæta gæði þjónustunnar og halda áfram að endurnýja 

framboðið. 
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5.2 Umræður 

Meginmarkmiðið með ritgerðinni er að reyna að útskýra þann veruleika sem stjórnendur lítilla og 

meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja standa andspænis ásamt því að skilja betur hvernig þau 

vaxa. Þessi fyrirtæki þurfa að kljást við innri og ytri áskoranir. 

Fyrirtæki í rannsókninni reyna að leysa tekjuskort vegna árstíðabundins reksturs með ýmsum 

lausnum á borð við að auka innlenda eftirspurn ferðamanna til sín þegar það er lítið að gera og 

gera sínar eigin rannsóknir á eftirspurn ferðamanna-markhópsins. Það er í samræmi við kenningar 

Baum og Lundtorp (2001), um það að eyða miklum pening og tíma til þess að leysa slíkar 

áskoranir.  

Hins vegar fer mikið af aðföngum í það að notast við markaðsáætlanir. Það er gert með því að 

veita virðisauka, fjölbreytni í ferðaþjónustuvörum og hvata til verðlagningar. Til dæmis hefur 

bílaleigufyrirtækið gert það til að auka fjölbreytnina í ferðaþjónustuvörum sem eru bílar og ýtt 

undir það að lækka verðin þegar það er minna að gera og öfugt. Það er gert svo það sé meiri hvati 

í verðlagningu til þess að jafna út eftirspurnina. Hótelið og afþreyingarfyrirtækið hafa lagt mikið 

upp úr því að leggja pening í markaðsstarf sem hefur skilað miklum ávinningi. Þá talar einn 

stjórnandi um að þau séu með erlenda PR skrifstofu sem greinir helstu bylgjur í markaðssetningu. 

Hugbúnaðarfyrirtækið hóf að gera eigin markaðsrannsóknir og það fjárfesti nýlega í 

lykilstarfsmanni til þess að auka eftirspurn ferðamanna.  

 

Það er erfitt fyrir ný fyrirtæki að koma inn á markað vegna hárra aðgangshindrana. Miðað við 

meðaltal OECD ríkjanna þá erum við með hærri aðgangshindranir en önnur ríki. Þar af leiðandi er 

mjög erfitt fyrir lítil fyrirtæki að fara af stað og keppa við stærri og öflugari fyrirtæki. Stærri 

fyrirtækin skila langmestum hagnaði og meðalstór fyrirtæki skila nokkuð góðum hagnaði á meðan 

mörg þeirra minni fara í samruna eða þurfa einfaldlega að hætta. Reksturinn er ósjálfbær og því 

hart í ári fyrir þessu minni fyrirtæki á markaði.    

 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að fyrirtækin vaxa mishratt en á svipaðan máta, helstu áhrifaþættir 

vaxtar eru fjölgun starfsmanna, nýsköpun og krísur. Í samræmi við kenningu Greiner, þá fæst 

vöxtur á byrjunarstigi með því að ráða inn hæfan leiðtoga sem hvetur nýja starfsmenn til að vinna 

saman í átt að sameiginlegu markmiði (Greiner. L. E., 1998). Þá aðstoðar nýsköpun við vöxt þar 

sem samkeppnisforskot næst með því að finna nýjar leiðir til að skapa verðmæti fyrir 
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hagsmunaaðila sem er í samræmi við umfjöllun Rima um nýsköpun (Rima, I. 2009). Krísur geta 

haft ófyrirsjáanlegar og neikvæðar afleiðingar í byrjun en geta í sumum tilfellum aukið vöxt. 

Fyrirtækin í rannsókninni fundu fyrir neikvæðum áhrifum þegar Eyjafjallajökull gaus en eftir 

skamman tíma þá var það bæði hagstæðara fyrir ferðamenn að koma vegna gengishrunsins og 

eftirsóttara vegna hins sérstaka landslags. Þannig geta stjórnendur oft á tíðum fundið tækifæri 

þegar reynir á eins og Coombs heldur fram (Coombs, W. T., 2007). Hann mælir með því að 

fyrirtæki innleiði fyrirbyggjandi aðgerðir til að vera betur undirbúin fyrir krísur og haldi áfram að 

þróa sambönd við hagsmunaaðila sína. 
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6 Samantekt og lokaorð  

6.1 Samantekt á viðtalsrannsókn 

Það er nokkuð ljóst að COVID 19 krísan hefur haft gríðarlega neikvæð áhrif á fyrirtæki í 

ferðaþjónustu. Stjórnendur fyrirtækjanna hugsa fyrst og fremst um að komast upp úr henni og þrátt 

fyrir slæma tíma að þá eru tækifæri til staðar. Þeir huga vel að öllum eiginleikum þjónustunnar en 

hún er einn mikilvægasti þáttur fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þá telja þeir að samstarf hins opinbera 

og einkageirans mætti vera betra og jafnvel að það vanti fleiri rannsóknir um þróun 

ferðaþjónustunnar. Þeir ræða um of háan launakostnað í samanburði við önnur lönd sem gerir 

fyrirtækjum erfitt fyrir. Þegar kemur að nýsköpun í litlum fyrirtækjum þá koma starfsmenn mikið 

að henni í samstarfi við eigendur sem sjá að mestu leyti um hana. Boðleiðir eru frekar stuttar í 

svona fyrirtækjum og mikilvægt að starfsmenn sýni sjálfstæði og taki frumkvæði. Nýrri fyrirtækin 

notast aðallega við einfalt skipulag á meðan fyrirtæki með mikla sérhæfingu notast við 

tækniskipulag og hótelið sem hefur dafnað vel notast við deildarskipulag. Öll fyrirtækin notast við 

lóðrétta dreifstýringu sem er dreifing valds niður kerfi stjórnskipulagsins eða þá að um sé að ræða 

sameiginlegt vald milli yfirmanna og undirmanna. Þá leituðust öll fyrirtækin eftir því að vaxa jafnt 

og þétt, ekki of hratt, því þurfa þau að vera þolinmóð. Aðalstjórnandi eða eigandi hefur mikla 

yfirsýn í minni fyrirtækjum. Samkeppni er jákvæð því að hún heldur mönnum við efnið. Of mikið 

regluverk skapar aðgangshindranir fyrir lítil fyrirtæki að komast inn á markað. Þrátt fyrir COVID-

19 að þá hefur áfangastaðurinn Ísland fengið mikið af fyrirspurnum frá erlendum aðilum. 

Mögulega vegna víðáttunnar og hversu vel það hefur gengið að takast á við þá krísuna. Í viðtali 

við forstjóra Arctic Adventures talar hann um að ferðamannastreymi til Íslands muni byrja aftur í 

lok árs og að árið 2022 geti orðið mjög gott ár í ferðaþjónustu (Viljinn, 2020). Það er þá ljóst að 

það gæti verið gott fyrir þá sem vilja stofna ferðaþjónustufyrirtæki að íhuga að leggja grunninn að 

því í þessari krísu. Þá eru krísur eða kreppur góðar í því ljósi að þær hreinsa út þau fyrirtæki sem 

eru með ósjálfbæran rekstur. Fyrir þau fyrirtæki sem eru sterk og ná að lifa af að þá geta krísur 

verið góð leið til þess að meta styrk fyrirtækisins og gera þeim auðvelt fyrir að bregðast við næstu 

krísu sem getur skollið á eins og mögulegt Kötlugos.    
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6.1.1 Mögulegar lausnir 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að hafa yfirgripsmikla þekkingu á því hvernig reksturinn er, hvaða 

stofnanaskipulag þau notast við og hvernig samkeppnisumhverfið er svo að fyrirtækið getið vaxið. 

Þá er mikilvægt að aðgangshindranir verði takmarkaðar svo að ný fyrirtæki geti komið inn á 

markaðinn og það eykur samkeppni til lengri tíma. Þegar kemur að stofnanaskipulagi að þá er 

mikilvægt að vita hvaða kostir og gallar eru fyrir hverja skipulagsstillingu fyrir sig sem fyrirtæki 

ákveða að notast við. Þá hefur verið nefnt að sjálfvirknivæðing og kerfisvæðing í launakostnaði 

séu mikilvægar aðgerðir til að draga úr þeim kostnaði. Þá kalla nýjir tímar á nýjar lausnir sem í 

framtíðinni verða vaxtarhjökkun og skalanleiki í gegnum sjálfvirkni. Það þýðir að fyrirtæki þurfa 

að ráða til sín meira af starfsfólki með mikla hæfileika á ákveðnum sviðum og það er algjörlega á 

ábyrgð fyrirtækisins. Stjórnendur þurfa einnig að sjá til þess að rétt þjálfun sé til staðar. Þá væri 

það einnig til bóta að auka framboð ferðamanna á þeim stöðum sem gætu vaxið í framtíðinni til 

dæmis alþjóðlegt flug til Akureyrar. Mikilvægt er að byggja öfluga innviði á vaxandi 

markaðssvæði á Vestfjörðum til að annast eftirspurn í framtíðinni. 

Vaxtarhjökkun er ný tegund af markaðssetningu sem er blanda af kóðun og markaðssetningu sem 

hefur náð fótfestu með tilkomu alþjóðarvæðingar í netheimum. Hún felur í sér notkun á ódýrum 

en áhrifaríkum miðlum sem eykur vöxt fyrirtækja hratt og án mikils kostnaðar. Hún felur í sér 

notkun á dreifingarrásum svo sem heimasíðum, áhrifaríkum samfélagsmiðlum, 

tölvupóstsendingum og sjálfvirkri markaðssetningu (Holiday, R., 2012). Markaðskostnaður, hvað 

varðar auglýsingar hefur tekið stakkaskiptum með tilkomu nýrra miðla og notkun þeirra, áður fyrr 

þurfti fyrirtæki að eyða miklum tíma í áætlanir þegar kom að nýjum mörkuðum þar sem kostnaður 

við birtingar í sjónvarpi, útvarpi og prentmiðlum var gríðarlega hár, á stærstu auglýsingamiðlum á 

netinu er auðvelt að skilgreina markhópa og vinna að tilraunum til að lækka kostnað (Claessens, 

M., 2019). Vaxtarhjökkun notast yfirleitt við trektir í samfloti við gögn til þess að hámarka sölu, 

með því að nýta gagnaöflun á dreifingarrásum fyrirtækja á borð við heimasíður, smáforritaverslana 

eða sambærilegum miðlum er hægt að breyta til og lagfæra rásir, útlit og notendahönnun þangað 

til hámörkun næst. Það sama gildir um flesta auglýsingamiðla á netinu í dag þar sem markaðsfólk 

notast yfirleitt við svokallaðar A/B prófanir til þess að hámarka einnig virkni auglýsinga og efnis 

(Jansen og Schuster, 2011). Vaxtarhjökkun mun líklega halda áfram að ryðja sér til rúms þar sem 

markaðskostnaður stórlækkar og virknin hjá mörgum fyrirtækjum hefur verið gríðarlega 

árangursrík.  
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Lítil fyrirtæki geta lágmarkað kostnað með því að sjálfvirknivæða hluta af þjónustu, rekstri, 

markaðssetningu og fleiri sviða. Ráðningar eru yfirleitt kostnaðarsamar og auðvelt að gera mistök, 

þegar vöxturinn er mikill því getur verið hættulegt að ráða í mörg stöðugildi og oft er fyrirtækið á 

viðkvæmum tímapunkti. Með sjálfvirknivæðingu er hægt að gera hluta af þjónustu, og gera einföld 

en tímafrek verkefni sjálfir, slík sjálfvirkni einfaldar vöxt fyrirtækja og gerir starfsmönnum kleyft 

að nýta tímann sinn betur (James, L., 2018). Markaðsstörf hafa einnig verið að hluta til sjálfvirk, 

ekki einungis á vegum fyrirtækja heldur notaði forsetaframbjóðandinn Barack Obama sjálfvirka 

markaðssetningu með miklum árangri. Með lækkuðum kostnaði, aukinni alþjóðavæðingu og með 

tilkomu hins landamæralausa nets verður auðveldara fyrir lítil fyrirtæki að stækka mjög hratt á 

stuttum tíma, einnig er það orðið nokkurs konar skilyrði fyrir fjárfestingar að vöxtur þurfi að 

tvöfaldast stöðugt (Griffith, E., 2019). Fyrirtæki á borð við Amazon eru að vinna í 

sjálfvirknivæðingu á verksmiðjum og verslunum sínum og skyndibitakeðjur hafa bætt við 

sjálfvirkum greiðslustöðvum til þess að minnka launakostnað starfsmanna á sama tíma og 

starfsmenn berjast fyrir hærri launum (Dastin, J., 2019).  

6.2 Lokaorð 

Ferðaþjónustan, sem varð á skömmum tíma ein mikilvægasta atvinnugrein þjóðarinnar sér nú fram 

á alvarlegan tímabundinn samdrátt. Nokkur fyrirtæki hafa þurft að segja upp öllu starfsfólki og 

önnur hafa farið í gjaldþrot. Í maílok 2020 er fyrsta stigi COVID 19 krísunnar lokið hér á landi, 

það er samkomubanni hefur verið aflétt og stefnt er að opnun landamæra Evrópu um miðjan júní. 

Viðmælendur okkar voru bjartsýnir á að okkur tækist að komast út úr krísunni þrátt fyrir að hafa 

mismunandi skoðanir á aðgerðum stjórnvalda en þar vildu þeir sjá meiri samþættingu á aðgerðum 

stjórnvalda og einkageirans. Miklar áskoranir bíða þeirra eins og þróun gengis krónunnar og 

almenn óvissa á alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði. Stjórnvöld geta sannarlega stutt betur við 

þessa mikilvægu atvinnugrein með markvissum rannsóknum á t.d. eftirspurn ferðamanna eftir 

Íslandi til að hægt sé að aðlaga framboð að eftirspurn. Þá getur einkageirinn beint upplýsingum 

um eftirspurn eftir ákveðnum undirgeirum eins og aðkomu- og veitingastöðum í meira mæli en nú 

er gert. Þannig má minnka líkur á offjárfestingu í undirgeirum ferðaþjónustunnar. Einkageirinn 

getur enn frekar bætt þjónustu við ferðamenn og haldið áfram að auka samkeppni t.d. í afþreyingu. 

Við erum bjartsýnir fyrir hönd nýrra fyrirtækja í ferðaþjónustu sem eru að koma á markað á þessum 

óvissutímum. Að hefja rekstur á samdráttarskeiði getur verið kostur þar sem að meira svigrúm er 

til staðar þar sem fyrirtæki með ósjálfbæran rekstur hafa lagt upp laupana. Fyrirtækin sem lifa 
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krísuna af geta því komið sterkari út úr henni vegna þess að stjórnendur þeirra þekkja styrkleika 

og veikleika rekstursins og eru betur undirbúnir fyrir óvissu í framtíðinni.  
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8 VIÐAUKI 1 KYNNINGARBRÉF 

  

Við erum nemendur í viðskiptafræðideild Háskóla 
Reykjavíkur og við erum að hafa samband við þig vegna 
rannsóknar sem við erum að leggja hönd á varðandi vöxt 
og þróun ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. 

Samtalið verður lauslegt og við munum þurfa að tala við 
stjórnanda eða eiganda fyrirtækisins. Við erum að reyna að 
auka vitund og þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi. Við 
getum hist, hringt í þig eða tekið fund á Google Hangouts, 
Microsoft Office Meetings, Skype eða á öðrum miðli sem 
hentar.  

Rannsóknin er hluti af lokaritgerð og meginmarkmiðið með 
ritgerðinni er að afla upplýsinga um vaxtahindranir og þróun 
ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. Þátttaka þín myndi hjálpa 
okkur mikið. 

Bestu kveðjur Atli Mark og Hjörtur Ívan 
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9 VIÐAUKI 2 SPURNINGALISTI 

 

Fyrirtæki- Viðtal 

Lýstu lífsferli fyrirtækisins. 

Spurning: Lýstu lífsferli fyrirtækisins?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Krísustjórnun 

Spurning: Hvaða krísur hafa komið upp hjá fyrirtækinu í gegnum tíðina og hvernig hafið þið leyst þær?  

-Hvaða ferli hafið þið notað til að greina þær? -Hvernig hafið þið unnið úr þeim? 

Svar:_________________________________________________________________________________   

Breytingastjórnun 

Spurning: Hvernig takist þið á við breytingar innan fyrirtækisins (Menning/viðhorf/ánægja 

starfsmanna)? -Hvaða ferli hafið þið notað til að greina þær? -Hvernig hafið þið unnið úr þeim ? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Nýsköpun 

Spurning: Sækist þið eftir nýsköpun og hvetjið þið starfsmenn til nýsköpunar.-Hver er ástæðan fyrir því? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Skammtímaáskoranir 

Spurning: Hvaða skammtímaáskoranir eru þið að fást við? -Hvernig eru þið að bregðast við COVID-19 

veiruna? -Hvernig eru þið að bregðast við fækkun ferðamanna? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Langtímaáskoranir 

Spurning: Hvaða langtímaáskoranir sjáið þið fram í tímann? -Hvað með óstöðugleika hagkerfisins?               

-Áhrif gengis á rekstur? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 
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Starfsmannavöxtur 

Spurning:  Hvert var mikilvægi þess að auka starfsmannafjölda hjá fyrirtækinu? -Hvaða boðleiðir eru til 

staðar -Hvernig er valddreifingu/verkskipulagi innan fyrirtækisins háttað? -Leitist þið eftir sérhæfðari 

þekkingu hjá starfsmönnum ykkar? -Hverjir eru mikilvægustu þættir getu starfsmanna svo að fyrirtækið 

blómstri? 

Svar:_________________________________________________________________________________    

Vaxtaáskoranir 

Spurning: Hvaða vaxtaáskoranir hafið þið verið að fást við? -Hvaða vaxtaráskoranir hafið þið verið að 

lenda í og hvernig hafið þið brugðist við þeim á hverjum tíma? 

Svar:_________________________________________________________________________________  

Regluverk og hið opinbera 

Spurning: Hverjar eru helstu áskoranir varðandi regluverk og löggjöf. T.d. finnst ykkur vanta meiri 

þekkingu hins opinbera á ferðaþjónustu? Hvers vegna? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Skrifræði og opinber gjöld 

Spurning: Hvað finnst ykkur um skrifræði og opinber gjöld?  

Svar:_________________________________________________________________________________  

Framtíðarstefna fyrirtækisins 

Spurning: Hver er framtíðarstefna fyrirtækisins á næstu árum. Ætlið þið t.d. að sameinast öðrum 

fyrirtækjum, koma með nýjar hugmyndir á markað eða eitthvað í svipuðum dúr? 

Svar:_________________________________________________________________________________  
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Áskoranir og samkeppni 

Spurning: Hverjar eru helstu áskoranir á ferðaþjónustumarkaði? Eins og t.d. að vinna með öðrum 

fyrirtækjum eða samkeppni frá öðrum fyrirtækjum eða eitthvað í þá áttina? 

Svar:_________________________________________________________________________________  

Lykillinn á bak við góða þjónustu 

Spurning: Nú er þjónusta einn mikilvægasti þátturinn, hver er lykillinn á bak við góða þjónustu?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Árstíðarbundin rekstur 

Spurning: Ferðaþjónustan er einnig árstíðarbundnari. Þetta hefur áhrif á verð og magn vöru/þjónustu 

sem þið bjóðið upp á. Þá eru einnig áskoranir í starfsmannaráðningum og hagnaðarhámörkun. Hvernig 

takist þið á við þær áskoranir?  

Svar:_________________________________________________________________________________  

Innbyrðis tenging og mismunandi eignarhald 

Spurning: Nú er ferðaþjónustufyrirtæki öðruvísi en önnur þjónustufyrirtæki. Eru þið innbyrðis tengdir 

öðrum undirgeirum ferðaþjónustunnar og hvernig gengur að samhæfa mismunandi þætti 

framboðskeðju ferðamannaiðnaðarins svo að ferðamenn geti fengið ábata frá hverjum hluta þrátt fyrir 

mismunandi eignarhald?  

Svar:_________________________________________________________________________________  

Sala á upplifun varðandi tryggð viðskiptavinar 

Spurning: Ferðaþjónustan er einnig öðruvísi hvað varðar eignarhald. Þegar ferðamaður er að kaupa 

þjónustu frá seljanda þá fær hann ekki eignarhald yfir einhverju áþreifanlegu, hann er í raun að kaupa 

upplifun. Þá er það flókið verkefni að byggja sambönd með viðskiptavininum og tryggð vörumerkisins. 

Sum flugfyrirtæki t.d. hafa frequent flyer prógram til þess að komast hjá þessum áskorunum. Hvernig 

takist þið á við þessar áskoranir?   

Svar:_________________________________________________________________________________ 
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10 áskoranir stjórnenda 

Spurning: Hvernig gengur að takast á við þessar tíu áskoranir sem stjórnandi? Ert þú að dreifa valdi til 

einhvers annars eða tekur þú allar þessar áskoranir sjálfur?  

Samningagerð 

Spurning: Hver sér um samningagerð innan fyrirtækisins?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Betrumbætingar 

Spurning: Fylgjast með stöðugum tækifærum og vandamálum þegar aðstæður sem þurfa betrumbætur 

eru uppgötvaðar?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Meðhöndlun á röskunum 

Spurning: Meðhöndlun á röskunum t.d. starfsmenn að fara í hlutastarf vegna Covid 19 krísunar?  

Svar:_________________________________________________________________________________  

Aðfangaöflun 

Spurning: Aðfangaöflun, þ.e. taka ákvörðun um það hvaða aðföng henta best fyrir fyrirtækið. 

(peningar, tæki, starfsmenn og tímastjórnun)?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Sölustjórnun 

Spurning: Talsmaður fyrirtækisins t.d. sölukynning til mögulegra viðskiptavina? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Dreifingu upplýsinga 

Spurning: Dreifing upplýsinga innan fyrirtækisins t.d. að viðkvæmar upplýsingar berist til undirmanna 

innan fyrirtækis? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 
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Vöktun starfsmanna 

Spurning: Vöktun starfsmanna t.d. Lesa frammistöðuskýrslur og yfirheyra undirmenn? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Samstarf með öðrum  

Spurning: Samstarf með aðilum út fyrir fyrirtækjakeðjuna þar sem upplýsingum og greiðum getur verið 

skipt út fyrir mögulegan ábata t.d. matur með birgjum og viðskiptavinum?  

Svar:_________________________________________________________________________________ 

Leiðtogahlutverk 

Spurning: Leiðtogahlutverk t.d. byggja góða hópavinnu og fóstra skuldbindingar starfsmanna? 

Svar:_________________________________________________________________________________  

Andlit fyrirtækisins 

Spurning: Andlit fyrirtækisins með tilliti til upplifun annara félagslega, lagalega t.d. hvernig gestum er 

tekið og kynningar til þeirra? 

Svar:_________________________________________________________________________________ 
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10 VIÐAUKI 3 AÐGREINING STOFNANA EFTIR GRUNNVÍDDUM 

10.1.1.1 1.víddin Lykilhluti stofnunarinnar 

Fyrsta víddin er lykilhluti stofnunarinnar þ.e.a.s. sá hluti stofnunarinnar sem spilar stóra rullu í því 

að ákvarða velgengni eða mistök stofnunarinnar. Þeirri vídd er svo hægt að skipta upp í hring, inni 

í þeim hring er pýramídi þar sem hver lykilhluti er skilgreindur (sjá mynd 7).  

 

Mynd 7: Fyrsta vídd aðgreining stofnunar: Lykilhluti stofnunarinnar (Lunenberg, F.C., 2012) 

Hringurinn sem umlykur pýramídann samanstendur af hugmyndafræði sem inniheldur hefðir, trú 

og menningu fyrirtækisins. Efst á pýramídanum er áætlanakjarninn sem samanstendur af 

yfirstjórnendum og aðstoðarmönnum þeirra t.d. forstjóri og stjórnarnefnd. Miðjukjarni pýramídans 

inniheldur millistjórnunina, sú stjórnun felur í sér milli- og lægri stigs stjórnun t.d. sölustjórar og 

svæðisstjórar. Þá eru tvö svæði á pýramídanum sem umlykja miðjukjarnann. Hægra megin er 

stuðningsstarfsfólk sem er starfsfólk sem veitir óbeina þjónustu t.d. lögfræðiráðgjöf og 

ræstingarþjónusta. Vinstra megin er svo tækniskipulag sem samanstendur af greinendum 

fyrirtækisins t.d. kerfisstjórar og mannauðsstjórar. Neðst á pýramídanum er svo rekstrarkjarninn 

sem samanstendur af starfsmönnunum sem sjá um að framkvæma dagleg verkefni stofnunarinnar 

t.d. sölumenn og afgreiðslufólk (Lunenburg, F. C., 2012).  
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10.1.1.2 2.víddin Meginsamhæfing kerfisins 

Næsta vídd er meginsamhæfing kerfisins, þ.e.a.s. sú meiriháttar aðferð sem stofnanir nota til að 

samhæfa aðgerðir sínar. Það er hægt að skipta aðferðunum upp í fimm tegundir. Fyrst ber að nefna 

beint eftirlit sem þýðir að einstaklingur er ábyrgur fyrir verkefnum annarra undirmanna t.d. er 

fjármálastjóri ábyrgur fyrir fjármáladeild. Næst ber að nefna stöðlun vinnuferla sem er til staðar 

þegar innihald vinnuferils er sérhæft eða að yfirlögðu ráði t.d. starf bókara í fjármáladeild. Því næst 

er það stöðlun hæfileika sem eru til staðar, þegar sú tegund þjálfunar sem er nauðsynleg til þess að 

vinna starfið er skilgreint t.d. löggilding í verðbréfamiðlun. Þá er talað um stöðlun á afköstum sem 

eru til staðar þegar að niðurstöður vinnunnar eru skýrt skilgreindar t.d. frammistöðumat stjórnenda. 

Loks ber að nefna sameiginlegar aðlaganir sem vísar í þær leiðir sem bæði eigandi eða stjórnandi 

og starfsmenn þeirra innleiða, aðlaga sig að og gætu mögulega átt í basli með. Það er að segja, í 

ljósi þess að þróa góða starfshætti og gott samband launþega og vinnuveitenda (Wapshott og 

Mallett, 2013)(Lunenburg, F. C., 2012).  

10.1.1.3 3.víddin Tegund valddreifingar 

Þriðja víddin er svo hvers konar tegund af valddreifingu er notað, þ.e.a.s. hversu umfangsmiklar 

eru þær aðgerðir sem hafa með það að gera að fela undirmönnum þátttöku í ákvarðanatöku ferli 

fyrirtækisins. Valddreifingu er skipt niður í þrjár tegundir og það er lárétt, lóðrétt og sérhæfð 

dreifstýring. Lóðrétt dreifstýring er dreifing valds niður kerfi stjórnskipulagsins eða þá að um er 

að ræða sameiginlegt vald milli yfirmanna og undirmanna í hvaða stofnun sem er. Lárétt 

dreifstýring er í raun umfang ákvarðanatöku sem undirmenn taka eða sameiginlegt vald 

undirmanna og yfirmanna. Sérhæfð dreifstýring er umfang þess, hvernig því valdi er kemur að 

ákvarðanatöku er dreift á milli mismunandi eininga innan stofnunarinnar (Lunenburg, F. C., 2012).  
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