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Útdráttur 

Fræðsla og þjálfun starfsmanna í ferðaþjónustu eru gríðarlega mikilvægir þættir til að byggja 

upp og treysta gæði þjónustu og ímynd landsins meðal ferðamanna. Lítil fyrirtæki eiga oft 

erfiðara með að nálgast fræðslu á markvissann hátt þar sem fjármagn er lítið, árstíðarsveifla 

er oft mikil og starfsmannahópurinn fjölbreyttur. Markmið þessa verkefnis var að skoða 

fræðslustarf smærri ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. Kannað var hvernig fyrirtækin nálgast 

fræðslu og þjálfun starfsmanna og hvort áhugi á svæðisbundnu samstarfi sé fyrir hendi. 

Gögnum var safnað með hálfstöðluðum viðtölum meðal stjórnenda smærri 

ferðaþjónustufyrirtækja, alls 11 viðtöl. Helstu niðurstöður sýndu að hindranir fræðslumála 

smærri ferðaþjónustufyrirtækja felast í einkennum ferðaþjónustunnar þ.e. að hún er 

árstíðarbundin og í því felst að erfitt er að nálgast hæft starfsfólk. Fræðsla og þjálfun fer oft 

fram á óskipulagðan hátt þar sem ekki gefst tími til að undirbúa starfsfólk þegar allir koma 

til starfa á sama tíma og lítill tími gefst til skipulagningar og markvissar þjálfunar. Þegar 

kom að svæðisbundnu samstarfi eru fyrirtæki almennt jákvæð fyrir því en eiga erfitt með að 

koma samstarfinu af stað. Niðurstöður nýtast til að bæta fræðslu innan smærri 

ferðaþjónustufyrirtækja í því umhverfi sem þau starfa innan.   

Abstract 

Education and training of employees in the tourism industry are extremely important factors 

for building up and enhancing quality service and strong image of the country among 

tourists. Small enterprises often find it more difficult to access education in a systematic way 

as their capital is small, they are affected by seasonality and the staff is diverse. The aim of 

this research is to examine educational work in smaller tourism companies in Iceland. To be 

able to do that it was examined how the companies approach education and training of 

employees and whether there is an interest in regional co-operation. Data was collected with 

semi-structured interviews among managers of smaller tourism companies, a total of 11 

interviews. The main results showed that the barriers to education for smaller tourism 

companies lie in the characteristics of the tourism industry, its seasonality and that it is 

difficult to find qualified staff. Education and training often takes place in an unorganized 

manner when employees are hired quickly and there is little time to plan the training and 

education. When it comes to regional co-operation, companies are generally positive about 

it, but find it difficult to get started. The results are useful to improve training and education 

within smaller tourism companies in the environment in which they operate.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég tileinka þessa ritgerð framtíð ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. Ég stend með ykkur, í 

von um betra starfsumhverfi fyrir sjálfa mig og aðra.  

 





 

Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BS prófs í ferðamálafræði við Líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Frá grunnskólaárum mínum hef ég haft mikinn 

áhuga á gæðum í námi og kennslu en þó ekki á þann hátt að vilja mennta mig sérstaklega í 

kennslufræðum. Þegar kom að því að ákveða hvað ég vildi læra stóð valið á milli 

tómstundafræði, ferðamálafræði og markaðsfræði. Valið var erfitt og ég gerði 

úrtalningarromsuna: 

Úllen dúllen doff 

kikke lane koff 

koffe lane bikke bane 

úllen dúllen doff 

Sem valdi fyrir mig ferðamálafræði, til allrar hamingju þar sem ég hef fengið innsýn í bæði 

tómstundafræði og markaðsfræði í þessu þverfaglega námi sem ferðamálafræðin er. Einnig 

hef ég fengið tækifæri til að svala áhuga mínum á gæðum í námi og kennslu með þessari 

ritgerð. Ferðaþjónusta er ein stærsta atvinnugrein heimsins í dag og skiptir því máli að innan 

hennar sé vel þjálfað og menntað starfsfólk sem sinnir þeim ferðamönnum sem hingað koma. 

Það er sérstök tilfinning að vera á lokametrum í námi á þessum fordæmalausa tíma sem ekki 

er vitað hvaða áhrif mun hafa á ferðamennsku til langs tíma en með aukinni þjálfun, fræðslu 

og stuðningi til menntunar er hægt að gulltryggja gæði í ferðaþjónustu á Íslandi. 
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1 Inngangur 

Krafa er gerð um að ferðamannastaðir skili hágæða þjónustu og vöru og því þarf 

ferðaþjónusta á vel menntuðu og þjálfuðu starfsfólki að halda. Ýmsar áskoranir eru fyrir því 

að tryggja árangursríka fræðslu og menntun en miklar breytingar á hæfnikröfum starfa hafa 

átt sér stað á síðustu árum og hefur áhersla aukist á eiginleika sem verða síður 

sjálfvirknivæddir. Þá hefur neysluhegðun ferðamanna einnig tekið breytingum og 

fyrirsjáanlegt er að enn frekari breytingar eigi sér stað á næstu árum, sérstaklega í kjölfar 

heimsfaraldursins af völdum Covid-19 veirunnar. Eitt einkenni ferðaþjónustunnar er lágt 

menntunarstig en mörg störf innan hennar krefjast ekki sérmenntunar og því skiptir fræðsla 

og þjálfun starfsfólks gríðarlega miklu máli í ferðaþjónustufyrirtækjum. Auk þess er almennt 

ekki litið á starf innan ferðaþjónustunnar sem framtíðarstarf heldur sem starf samhliða námi 

eða sem aukastarf, sem oft þróast út í framtíðarstarf. Það þarf þó að tryggja hæfni innan 

greinarinnar en þegar kemur að fræðslustarfi fyrirtækja er enga töfralausn að finna. 

Fræðslustarf innan smærri fyrirtækja er gjarnan flóknara en hjá þeim sem stærri eru þar sem 

þau skortir oft þær auðlindir, fjármagn, sérþekkingu og færni sem þarf til að skipuleggja og 

meta fræðslu fyrir starfsfólk. Þjálfunin er því oft óskipulögð og óformleg. Lítil fyrirtæki geta 

þó farið í samstarf við önnur fyrirtæki, svæðisbundið samstarf eða klasasamstarf og við réttar 

aðstæður getur ávinningur af slíku samstarfi verið mikill, svo sem í formi lækkunar á 

framleiðslukostnaði. Í þessu verkefni er fjallað um fræðslustarf innan smærri 

ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi og möguleika, áhuga og viðhorf þeirra til svæðisbundins 

samstarfs um fræðslu. 

Markmið verkefnisins er að skoða fræðslustarf í smærri ferðaþjónustufyrirtækjum, hvernig 

fyrirtækin nálgast fræðslu og þjálfun starfsmanna og hvort áhugi á svæðisbundnu samstarfi 

sé fyrir hendi. Ennfremur eru dregnar saman helstu hindranir fyrir þjálfun starfsmanna. Í 

þeim tilgangi er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hverjar eru hindranir þegar kemur að þjálfun og menntun starfsmanna hjá smærri 

ferðaþjónustufyrirtækjum? 

• Hvernig fer þjálfun og menntun starfsmanna fram hjá smærri 

ferðaþjónustufyrirtækjum? 

• Hverjar eru hindranir og tækifæri við myndun svæðisbundins samstarfs fyrirtækja til 

að koma á fræðslu? 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Viðtöl voru tekin við stjórnendur 

smærri fyrirtækja í ferðaþjónustu um áherslur í þjálfun og menntun starfsmanna, hindranir 

og árangur af fræðslunni. Þá voru viðhorf stjórnenda til svæðisbundins samstarfs dregin 

saman og skoðanir þeirra á kostum og göllum af slíku samstarfi. Niðurstöður voru settar í 

samhengi við fræðilega umræðu um einkenni ferðaþjónustunnar og svæðisbundið samstarf 

en þær nýtast fyrirtækjum til að skipuleggja fræðslu og stjórnvöldum til að bæta umhverfið 

sem smærri fyrirtæki starfa innan. Þá nýtast þær einnig við kynningarstarf og við að koma á 

samtali um svæðisbundið samstarf.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla er fræðilegt yfirlit þar 

sem fjallað er um einkenni ferðaþjónustunnar, fjórðu iðnbyltinguna, áskoranir smærri 
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fyrirtækja og svæðisbundið samstarf. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðir til þjálfunar, 

menntunar og fræðslu. Í fjórða kafla er greint frá aðferðafræði og rannsóknarsniði sem beitt 

var við öflun og úrvinnslu gagna, þar er meðal annars fjallað um tækni grundaðrar kenningar 

og viðmælendur rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar 

sem fjalla um fræðslustarf hjá smærri ferðaþjónustufyrirtækjum og viðhorf þeirra til 

samstarfs. Í sjötta kafla koma fram umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman, 

skoðaðar og túlkaðar af rannsakanda. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir þeirri þekkingu sem 

sköpuð var í þessari rannsókn, takmörkunum rannsóknarinnar og hugmyndum að frekari 

rannsóknum, út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar.  
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2 Einkenni ferðaþjónustunnar 

Í þessum kafla er fjallað um helstu eiginleika ferðaþjónustunnar með áherslu á smærri 

fyrirtæki en rannsóknin snýr að fyrirtækjum með undir 50 starfsmenn á háannatímum. Fyrst 

er greint frá ferðaþjónustu og því breytta neyslumynstri sem hefur gert vart við sig og hefur 

áhrif á ferðaþjónustuna. Í kjölfarið er fjallað um fjórðu iðnbyltinguna og áhrif hennar, þar á 

eftir er umfjölluninni beint að litlum og meðalstórum fyrirtækjum og að lokum þeirri lausn 

sem oft er nefnd í tengslum við erfiðleika smærri fyrirtækja, svæðisbundið samstarf. 

Ferðaþjónustan sem atvinnugrein er margbrotin og snertir margar aðrar atvinnugreinar og 

flest svið samfélags. Það getur því verið erfitt að draga mörkin á milli ferðaþjónustu og 

annarra atvinnugreina. Ýmsir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á ferðahegðun og 

ferðaþjónustu. Loftslagsbreytingar eru stór drifkraftur nýsköpunar og stofnanir leita sífellt 

að aðgerðum til að draga úr áhrifum þeirra eða aðlagast þeim. Neytendur hafa í auknum mæli 

áhyggjur af þáttum eins og kolefnisspori, áhrifum starfsemi á umhverfið, vinnustaðla og 

mataröryggi svo eitthvað sé nefnt sem hafa áhrif á kauphegðun þeirra (World Economic 

Forum, 2016).  

Ísland hefur upp á margt að bjóða þegar kemur að náttúru, afþreyingu og þjónustu en 

ferðamönnum á Íslandi hefur farið fjölgandi á síðustu árum og það hefur verið erfitt fyrir 

ferðaþjónustuna að halda í við þá þróun. Þannig hefur borið á skorti á hæfni og færni í 

greininni (Stjórnstöð ferðamála, 2016). Skortur á menntuðu starfsfólki hefur gert vart við sig 

og skipulag á fræðslu innan fyrirtækja hefur verið ábótavant. Þjálfun og menntun í starfi er 

sérstaklega mikilvæg í síbreytilegu umhverfi ferðaþjónustunnar en grundvallarþörf fyrir 

þjálfun og menntun til að tryggja afkastameiri og árangursríkari ferðaþjónustu hefur lengi 

verið viðurkennd af Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) og fleiri lykil alþjóðastofnunum 

(Cooper & Shepherd, 1997).  

Krafa er gerð um að ferðamannastaðir skili hágæða þjónustu og vörum og þarf því greinin á 

vel menntuðu og þjálfuðu starfsfólki að halda. Tilhneigingin er að fólk fari í fleiri og styttri 

ferðir og leiti að sérstæðari og persónulegri upplifun á áfangastöðum (OECD, 2016). Í því 

ástandi sem nú ríkir vegna Covid-19 er hætta á þekkingarleka úr greininni og skorti á hæfu 

starfsfólki en samkeppni á milli landa verður líklegast mikil þegar dregur úr áhrifum 

veirunnar. Það gefst hins vegar tækifæri til að skipuleggja, mennta og bæta hæfni og þjálfun 

í íslenskri ferðaþjónustu og þannig gætu áhrif heimsfaraldursins leitt til sterkari og 

sveigjanlegri menntunar þar sem heimsfaraldurinn neyðir marga til að taka upp nýjungar í 

kennslu og fræðslu (OECD, 2020a). Auk þess gefur ferðamannaleysið sem nú ríkir tækifæri 

til að ná betri tökum á þróun ferðaþjónustunnar og áskorunum hennar (Walmsley o.fl., 

2020a). Möguleikar til menntunar í ferðaþjónustu hafa almennt aukist bæði hérlendis og 

erlendis eftir aldamótin en eitt einkenni starfa innan ferðaþjónustunnar er þrátt fyrir það lágt 

menntunarstig og er helsta ástæðan fyrir því sú að auðvelt er að fá vinnu í greininni og vinna 

sig upp með aukinni starfsreynslu, frekar en menntun (Cooper & Shepherd, 1997). Það er 

mögulega skortur á að menntunartilboð séu í takt við hæfnikröfur starfa og getur reynst erfitt 

að breyta uppsetningu náms samhliða síbreytilegum kröfum um hæfni. Þá hefur einnig verið 

skortur á heildstæðu framboði til menntunar á ólíkum þrepum menntakerfisins.  
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2.1 Fjórða iðnbyltingin 

Þær tæknibreytingar sem hafa orðið síðustu ár eru kenndar við fjórðu iðnbyltinguna. 

Snjallsímar, internetið og gervigreind eru dæmi um þessar breytingar. Þær hafa ýtt undir 

óvissu meðal fólks á vinnumarkaði og jafnvel hræðslu um atvinnuleysi (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019). Peters (2017) segir tæknina hafa þann möguleika að útrýma 

störfum en á sama tíma hefur hún í för með sér tækifæri til að skapa ný og betri störf og bæta 

lífsgæði fólks. Áhrif tækninnar ræðst þannig af því hvernig maðurinn notar hana og má 

auðveldlega stýra tæknibreytingum til hagsbóta fyrir samfélög heimsins (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019). Helstu hindranir framtíðarinnar eru lítill skilningur á þeim 

breytingum sem eru að eiga sér stað, auðlindatakmarkanir og áhersla á aukna arðsemi til 

skamms tíma (World Economic Forum, 2016). Árið 1943 sagði mannfræðingurinn Leslie 

White mannkynið fast í gömlum hugsunarhætti sem rímar illa við þær tæknibreytingar sem 

hafa átt sér stað, þ.e. að félagslega kerfið væri eftir á og ekki í takt við tækiþróunina (McGee 

& Warms, 2012). Þessi staðhæfing hans á enn vel við í dag, fólk virðist ekki nýta sér þá 

möguleika sem eru til staðar og leita frekar í það sem það þekkir og kann. Nú þegar hafa þó 

orðið stórstígar breytingar á starfsumhverfi ferðaþjónustunnar og líklegt er að áhrif fjórðu 

iðnbyltingarinnar muni verða viðvarandi. Einn þáttur sem hefur verið töluvert í umræðunni 

er sjálfvirknivæðing starfa.  

Rannsókn um sjálfvirkni starfa sýndi að matreiðslumenn, miðasalar og framleiðslumenn 

voru með sjálfvirknistuðulinn 0,96 þar sem 1 þýðir að líklegt sé að störfin verði sjálfvirk og 

0 að það sé ólíklegt (Frey & Osborne, 2017). Þjónustufulltrúar í móttöku á hótelum voru 

með sjálfvirknistuðulinn 0,94. Til að forðast það að störf verði sjálfvirk er lykilatriði að 

starfsfólk sé með ákveðna eiginleika sem tölvur hafa ekki og er þjálfun og menntun 

starfsmanna mikilvæg til að tryggja það, eins gætu orðið til ný störf sem krefjast einnig 

þjálfunar og menntunar. Þá eru stjórnendur í auknum mæli að átta sig á því virði sem felst í 

þáttum sem ekki er hægt að sjálfvirknivæða.  

2.2 Lítil og meðalstór fyrirtæki 

Lítil og meðalstór fyrirtæki (e. small and medium-sized enterprises; SMEs) skiptast í 

örfyrirtæki sem eru með 0-9 starfsmenn, lítil fyrirtæki með 10-49 starfsmenn og meðalstór 

fyrirtæki með 50-249 starfsmenn. Árið 2016 voru 99,6% fyrirtækja á Íslandi lítil og 

meðalstór (Samtök atvinnulífsins, 2016), þar af 89,6% örfyrirtæki en í þessari rannsókn 

verða smærri ferðaþjónustufyrirtæki sérstaklega skoðuð, þ.e. þau sem eru með undir 50 

starfsmenn. Á Íslandi voru lítil fyrirtæki um 8,5% af öllum fyrirtækjum árið 2016, eða 1.789 

af 19.603 (Samtök atvinnulífsins, 2016). Þar sem ferðaþjónusta snertir margar 

atvinnugreinar er erfitt að áætla hve mörg þessara fyrirtækja eru ferðaþjónustufyrirtæki en í 

flokkunum „Ferðaskrifstofur“, „Ferðaskipuleggjendur“ og „Önnur bókunarþjónusta og 

önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu“ voru 1.151 fyrirtæki á skrá árið 2016 og árið 2019 voru 

þau orðin 1.448 (Hagstofa Íslands, 2020). Lítil fyrirtæki (e. small enterprises) styðjast við 

skammstöfunina SEs en rannsóknir á slíkjum fyrirtækjum eru af skornum skammti. Þar sem 

til rannsóknar er fræðsla smærri fyrirtækja verður stuðst við rannsóknir um lítil og meðalstór 

fyrirtæki í þessu fræðilega yfirliti.  

Lítil og meðalstór fyrirtæki (SMEs) stuðla að aukinni atvinnu og nýsköpun og eru í auknum 

mæli mikilvæg fyrir samkeppnishæfni landa og uppbyggingu og þróun ferðamannastaða. 
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Stjórnunarhættir innan slíkra fyrirtækja hafa hins vegar ekki verið rannsakaðir mikið en 

smærri fyrirtæki hafa ekki sömu auðlindir og þau sem stærri eru. Til dæmis þegar kemur að 

fjárfestingu í þjálfun og menntun starfsfólks en lítil og meðalstór fyrirtæki skortir oft 

fjármagn, sérþekkingu og færni og hafa því ekki jafn mikla möguleika að nýta sér tæknina 

(Kyriakidou & Maroudas, 2010). Eins er starfsemi slíkra fyrirtækja fjölbreytt og getur því 

verið erfitt að finna viðeigandi fræðslu sem hentar öllu starfsfólki innan fyrirtækisins 

(Walmsley o.fl., 2020b). Oft eru námstilboð með stærri fyrirtæki í huga sem passa ekki við 

námsþarfir smærri fyrirtækja. Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind fyrirtækja og því ber 

fyrirtækjum ákveðin skylda til að fjárfesta í auðnum sem innan þess er. Fyrirtæki sem hafa 

sett nám, þjálfun og þróun í forgang hafa séð það skila sér með meiri arðsemi, aukinni ánægju 

starfsmanna og betri skipulagsheild (Kyriakidou & Maroudas, 2010).  

Notkun tækninnar hefur í för með sér verulegan ávinning fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, 

það hjálpar þeim að vera skilvirkari, sparar tíma og fjármagn og eykur þannig getu þeirra til 

að koma inn á nýja markaði eða jafnvel alþjóðavæða rekstur sinn. Þróun á færni og þjálfun 

mannauðs er mikilvægur hluti af því að nýta rafræna möguleika á áhrifaríkan hátt en lítil og 

meðalstór fyrirtæki eru gjarnan seinni til að aðlagast, skilja og nýta þau tækifæri sem tæknin 

hefur í för með sér (OECD, 2020b).  

Ein helsta áskorun ferðaþjónustu á Íslandi er árstíðarsveifla, þetta er sérstaklega mikil 

áskorun fyrir smærri fyrirtæki og fyrirtæki á landsbyggðinni þar sem samgöngur eru ekki til 

fyrirmyndar og aðgengi að ferðamannastöum getur verið erfitt en um 80% íslendinga búa í 

nálægð við höfuðborgarsvæðið (Walmsley o.fl., 2020a). Yfir vetrartímann fara ferðamenn í 

styttri ferðir og vegna þessa hafa gestir tilhneigingu til að ferðast styttri vegalengdir frá 

höfuðborgarsvæðinu, sem reynist fyrirtækjum á landsbyggðinni erfitt (Rantala o.fl., 2019). 

Slík árstíðarsveifla getur haft neikvæð áhrif á heimamenn og starfsfólk þar sem 

árstíðarsveiflur hindra ráðningu fólks með þá hæfni og getu sem þarf og fyrirtæki ráða frekar 

starfsfólk til skemmri tíma (Rantala o.fl., 2019). Þetta leiðir einnig til þess að sífellt er þörf 

á þjálfun fyrir nýja starfsmenn. Einkenni starfsfólks í ferðaþjónustu er að það er gjarnan 

erlent, ungt, með litla faglega menntun að baki og skortir hæfni en á móti kemur að 

atvinnurekendur leita gjarnan í þessa hópa einstaklinga til að borga sem lægst laun en þetta 

kemur til, að miklu leyti, vegna skorts á starfsfólki með ákveðna hæfni (Walmsley o.fl., 

2020a). Mikið er um starfsfólk í hlutastarfi sem stafar af mikilli árstíðarsveiflu og einkennist 

starfsemi og fræðslumál því oft af óformlegri nýliðafræðslu, starfsháttum og skorti á 

skipulögðu starfi. Fyrsta starf margra ungmenna á Íslandi er starf innan ferðaþjónustu en oft 

er litið á ungt, ómenntað starfsfólk sem ódýrt vinnuafl og sá hugsunarháttur hvetur ekki til 

aukinnar framtíðarhæfni í ferðaþjónustu (Walmsley o.fl., 2020b). 

Lítil fyrirtæki hér á landi þurfa oft að hafa lokað hluta af ári sökum árstíðarsveiflu. Með 

aukinni hnattvæðingu hefur reynst erfitt að halda í starfsfólk en lítil ferðaþjónustufyrirtæki 

eru oft í samkeppni við innlendar eða erlendar keðjur sem eru betur í stakk búnar til að ráða 

faglærða starfsmenn og flytja þá á milli staða eftir því sem hentar þeirra viðskiptum og hefur 

því árstíðarsveifla ekki jafn mikil áhrif þar. Heilsársstörf eru af skornum skammti af völdum 

árstíðarsveiflu og tiltækt vinnuafl á sumrin hefur ekki endilega þá hæfni sem þarf til að starfa 

í ferðaþjónustu. Það tekur tíma að byggja upp þá reynslu og þekkingu sem þarf í mjög öflugu 

og samkeppnishæfu starfsumhverfi og því er mikilvægt að geta unnið í fullu starfi í greininni 

til að byggja upp nauðsynlega hæfni (Rantala o.fl., 2019). Þjálfun hjá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum er oft óskipulögð, óformleg og oft fer þjálfunin einungis fram eftir að eitthvað 

kemur upp á sem ljóst er að þurfi að laga, líkt og hefur einkennt ferðaþjónustuna á Íslandi 

síðustu ár. Þá hafa lítil og meðalstór fyrirtæki oft ekki efni á að ráða inn mannauðsstjóra eða 
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fræðslustjóra í fullt starfshlutfall (Mankin, 2009). Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið knúin 

áfram af nokkrum stórum fyrirtækjum og fjölda lítilla fyrirtækja og örfyrirtækja, þar sem 

stjórnendur eru gjarnan lífsstílsfrumkvöðlar (Walmsley o.fl., 2020a). Eins mikilvægt og það 

er að hafa slíka einstaklinga í umhverfinu eru helstu einkenni þeirra gjarnan 

þekkingarskortur, lítil menntun og reynsluleysi í rekstri fyrirtækja (Peters o.fl., 2009).   

2.3 Svæðisbundið samstarf 

Í mörgum bæjarfélögum, þar sem efnahagslegum tækifærum fækkar er oft horft til 

ferðaþjónustu í umræðu um nýsköpun og atvinnuuppbyggingu (Gunnarsdóttir & 

Jóhannesson, 2014). Svæðisbundið samstarf getur boðið upp á nálgun sem býr til nýja 

áfangastaði fyrir ferðaþjónustu í landinu, eða stækkað þá sem fyrir eru og miðlað 

ávinningnum til að koma til móts við þarfir og gildi núverandi íbúa. Í þessum kafla verður 

fjallað um klasasamstarf, sem er ein útgáfa af svæðisbundnu samstarfi. Klasasamstarf í 

ferðaþjónustu örvar þróun á ýmsum stuðningsgreinum, sem gjarnan eykur þægindi íbúa. 

Kosturinn við klasamyndanir fyrir lítil samfélög er að samstarfið er fyrirmynd fyrir þróun 

sem krefst þess að samfélagið taki þátt í efnahagslegri þróun. Í litlum samfélögum er hægt 

að beina klösum að staðbundnum auðlindum sem vinna að vexti. Svæðisbundið samstarf 

getur vissulega myndast með góðum árangri í litlum samfélögum á óskipulagðan hátt og án 

sérstaks stuðnings frá hinu opinbera, en hlutverk stjórnvalda er að breytast með nýjum 

stjórnarháttum sem leggja áherslu á stuðning og að hámarka sameiginlegan ávinning til 

samfélagsins, sem skiptir gríðarlega miklu máli (Hall & Williams, 2008). Klasar krefjast 

samvinnu á milli fyrirtækja en slík samvinna felur ekki í sér samráð eða ógn við ríkjandi 

samkeppni, heldur er það frekar leið fyrir lítil samfélög til að keppa um pláss í stærri markaði 

(Michael, 2007).  

Klasi er hópur samtengdra fyrirtækja og stofnana á sama svæðinu og eru þeir stofnaðir í 

þeim tilgangi að koma á fót samstarfi sem byggir á sameiginlegum auðlindum og ætlað er 

að stuðla að samkeppniskeppnisforskoti á markaðnum. Helstu kostir klasasamstarfs tengjast 

tengslaneti og lækkun á kostnaði en þetta samstarf er fráhrindandi fyrir suma þar sem 

fyrirtækin eru í samkeppni. Lítil og meðalstór fyrirtæki eiga þó betri möguleika með því að 

vera í klasasamstarfi frekar en í rekstri hver fyrir sig, þar sem samstarfið ýtir undir þróun, 

aðgang að mörkuðum og auðlindum. Það hefur sýnt sig að stuðningur frá ríki og 

sveitarfélagi, til dæmis í formi fjárhagslegra styrkja, er nauðsynlegur til að vinna bug á þeim 

hindrunum sem fylgja slíku klasasamstarfi (Havierniková o.fl., 2017).  

Í rannsókn sem rannsakandi vann að sumarið 2020 sögðu nokkrir viðmælendur lítil fyrirtæki 

geta búið til klasa og samnýtt ákveðna fræðslu en þá kom í ljós að fræðslustyrkir og 

utanumhald um slíkt samstarf er af skornum skammti (Lilja Karen Kjartansdóttir, 2020). 

Klasasamstarf getur mögulega verið árangursrík leið til að koma á staðbundnu 

samkeppnisforskoti í ferðaþjónustu og byggt á þeim auðlindum sem samfélög hafa. Það 

býður upp á ný efnahagsleg tækifæri fyrir samfélög sem annars eiga erfitt með að halda í við 

hinn stærri heim sem leggur frekar áherslu á stærri fyrirtæki. Við réttar kringumstæður getur 

ávinningur af klasasamstarfi boðið upp á nýja leið til að endurheimta horfur sumra 

dreifbýlisstaða með því að örva auðlegð, atvinnu, fólksfjölgun og þjónustuframboð. Hluti af 

ferðaþjónustu landa eru á dreifbýlum svæðum, þar sem neytendur leita að afþreyingu eða 

eiginleikum sem eru einungis til staðar á slíkum stöðum. Lítil fyrirtæki á landsbyggðinni eru 

oft meginstoð samfélagsins, þau skila vörum sem byggjast á þeim auðlindum sem eru til 
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staðar í tilteknu byggðarlagi, hvernig slík fyrirtæki kjósa að starfa ákvarðar hvernig 

samskipti eiga sér stað á milli fyrirtækja og samfélags og sjálfbærni þess með tímanum 

(Michael, 2007).  

Klasar eru þó ekki uppskrift að hagvexti í sjálfu sér, heldur felur það aðeins í sér að fyrirtæki 

geti nýtt sér samlegðaráhrif sín á milli til að lækka framleiðslukostnað. Tengslanet er 

mikilvægur hluti af klasamyndun en þróun lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu er oft takmörkuð 

vegna þekkingarskorts annarra fyrirtækja í greininni og leiða til að vinna saman eða tengsla 

þeirra á milli. Tengsl fyrirtækja og frumkvöðla eru margskonar og stundum eru verðmætustu 

tengslin ekki svæðisbundin (Bærenholdt o.fl., 2004). Tengslanet ýta gjarnan undir samskipti, 

miðlun þekkingar og lærdóm meðal fyrirtækja og stofnana (Michael, 2007). Klasar hafa 

verið gagnrýndir fyrir það að þau fyrirtæki sem þegar hafa náð árangri eru líklegri til að vera 

valin í slíka klasa og eiga því minni fyrirtæki sem eiga erfitt fyrir, litla möguleika þegar 

kemur að klasasamstarfi (Edward H. Huijbens o.fl., 2014). Þá er merking hugtaksins mjög 

fjölþætt og þegar fólk talar um klasa er það oft ekki að tala um sama hlutinn (Edward H. 

Huijbens o.fl., 2014). Því er mikilvægt að skilgreina, áður en farið er í slíkt samstarf, hvað á 

að felast í samstarfinu, hvernig skipulagi skuli háttað og hverjar áherslurnar eigi að vera.  

Í næsta kafla er fjallað um mismunandi leiðir til að miðla efni og nálgast þjálfun og menntun 

innan fyrirtækja. Þörfin fyrir aukinn sveigjanleika í námi hefur aukist verulega í kjölfar 

heimsfaraldursins af völdum Covid-19 veirunnar og er rafræn fræðsla einn af þeim þáttum 

sem fyrirtæki vilja efla í tengslum við sí- og endurmenntun starfsmanna. Á sama tíma hafa 

atvinnurekendur tilhneigingu til að skera niður sí- og endurmenntun þegar efnahagslægð er 

yfirvofandi, bæði vegna skorts á fjármagni og þá getur verið erfitt að útvega og meta fræðslu 

á vinnustöðum (OECD, 2020a).  
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3 Þjálfun og menntun 

Í þessum kafla er fjallað um mismunandi leiðir til fræðslu og menntunar en miklar breytingar 

eru að verða á hæfnikröfum starfa samfara fjórðu iðnbyltingunni. Sumir sjá endalaus ný 

tækifæri fram undan en aðrir þurfa að afla sér nýrrar hæfni og jafnvel breyta algjörlega um 

stefnu þegar kemur að atvinnuleit. Hæfnikröfur eru að breytast þannig að aukin áhersla er á 

eiginleika sem verða síður sjálfvirknivæddir. Það er því ljóst að þörf er á umbótum í menntun 

en ekki er hægt að bíða eftir að vinnuafl næstu kynslóðar komi á vinnumarkað, þess í stað er 

mikilvægt að fyrirtæki taki virkan þátt í að styðja núverandi starfsmenn með sí- og 

endurmenntun, þjálfun og fræðslu og að stjórnvöld skapi umhverfi sem gerir fólki kleift að 

fullnýta þau tækifæri sem fylgja þessari þróun og bregðist við þeim breytingum sem eiga sér 

stað (World Economic Forum, 2016). Í skýrslu um hvernig megi spá fyrir færni- og 

menntaþörf á íslenskum vinnumarkaði er lögð mikil áhersla á samtal milli stjórnvalda, aðila 

í menntakerfinu og á vinnumarkaði (Anton Örn Karlsson o.fl., 2018). Án markvissra aðgerða 

til að stjórna og byggja upp starfskrafta með framtíðina í huga, þurfa stjórnvöld að takast á 

við sívaxandi atvinnuleysi og ójöfnuð.  

Ein helsta hindrun þegar kemur að þjálfun og fræðslumálum innan fyrirtækja er að 

vinnuveitendur gera sér oft ekki grein fyrir ávinningi þess og fjármagna því ekki þá 

starfsemi. Önnur hindrun er hve þverfagleg ferðaþjónustan er, en þar sem ferðaþjónustan 

nær til margvíslegra þátta er erfitt að ákveða hvað skal kenna svo fræðslan og námið nái til 

allra þarfa innan greinarinnar (Cooper & Shepherd, 1997). Sveigjanlegt nám (e. flexible 

learning) er hugtak sem gerir ráð fyrir nemendamiðuðu námi. Námið er flestum opið og 

þannig er reynt að útrýma hindrunum eins og landfræðilegri búsetu, fötlun og efnahag. Þá er 

einnig gert ráð fyrir að nemendur ákveði sjálfir hvað, hvenær, hvar og hvernig þeir læra og 

geti sett sjálfir saman þá námsleið sem þeir kjósa (Mason & Rennie, 2006). Hugtakið er 

gjarnan notað um tæknistudda kennslu en þegar nemendur geta valið um hvernig, hvar og 

hvenær þeir læra felur það nánast alltaf í sér notkun tækninnar (Ziguras, 2001). Það hentar 

ekki endilega að hafa einungis rafræna fræðslu innan fyrirtækja, heldur skiptir samtal í 

kringum fræðsluna einnig gríðarlegu máli. Hér að neðan verður fjallað um rafræna fræðslu 

annars vegar og blandað nám hins vegar.  

3.1 Rafræn fræðsla 

Í dag eru rafrænar lausnir mikið í umræðunni vegna heimsfaraldursins af völdum Covid-19. 

Starfsemi fyrirtækja færist meira á stafrænt form, starfsfólk fær tækifæri til að vinna heiman 

frá og fundir fara fram í auknum mæli í gegn um fjarfundabúnað. Gera má ráð fyrir að 

starfsemi fyrirtækja haldist að einhverju leyti á stafrænu formi þar sem möguleikar þess eru 

miklir, nú er komin reynsla á slíkt fyrirkomulag sem hentar vel innan ákveðinna starfsgreina. 

Sumarið 2020 vann rannsakandi að rannsókn um rafræna fræðslu í ferðaþjónustu og þar kom 

í ljós að helstu áskoranir fyrir rafrænni fræðslu eru annað hvort kerfislægar, þ.e. 

fræðslusjóðir og aðhald og hins vegar einstaklingsbundnar, þ.e. hvati og hugarfar stjórnenda, 

starfsfólks, kennara og fræðsluaðila. Eiginleikar ferðaþjónustunnar, að innan greinarinnar er 

mikið um smærri fyrirtæki og erlent starfsfólk, var einnig áskorun. Tæknilegar hliðar fræðslu 



10 

voru síður vandamál árið 2020 þar sem flestir kunna og geta nýtt rafrænar lausnir. Rafræn 

fræðsla hefur þann kost að efnið er aðgengilegt og hægt er að nálgast það hvar og hvenær 

sem er, þannig getur einstaklingur horft aftur á efnið ef það tekur hann lengri tíma að læra. 

Kostnaður er einnig töluvert minni þegar um rafræna fræðslu er að ræða og hægt er að útfæra 

hana á mjög hagkvæman máta. Ávinningurinn er gríðarlegur ef staðið er rétt að fræðslunni 

og skilar sér meðal annars í betri ferðaþjónustu á landinu öllu, betri gæðum í fræðslu og 

bættu sjálfstrausti starfsfólks (Lilja Karen Kjartansdóttir, 2020).  

Vaxandi framboð á rafrænni fræðslu má rekja til bættrar tækni og aukinnar eftirspurnar 

nemenda til að taka námskeið á þann hátt sem hentar þeim. Fjarnám getur verið einangrandi 

upplifun, en með því er átt við að það getur skort á ábatasöm samskipti við leiðbeinendur 

eða samnemendur. Með bættum samskiptatækjum geta leiðbeinendur stuðlað að félagslegri 

viðveru nemenda á mismunandi hátt. Nemendur nota samfélagsmiðla sem hluta af þeirra 

daglega lífi og kennarar, leiðbeinendur og aðrir fræðsluaðilar geta hámarkað notkun 

nemenda í samskiptum til að skapa félagslega nærveru og samfélag innan námshópa (Brown, 

2011). Fjarnám eða námskeið á netinu hafa þannig eftirsóknarverða eiginleika til að veita 

meiri aðgang, stuðla að félagslegum jöfnuði, bæta námsframboð, skilvirkni og sveigjanleika 

fyrir nemendur, sem eru í miklum mæli fullorðnir einstaklingar að þjálfa hæfni sína með 

námi samhliða starfi til að halda áfram að vera samkeppnishæf á vinnumarkaði þar sem störf 

eru af skornum skammti og samkeppni er mikil (Gupton, 2014).  

Í íslenskri grein frá árinu 2004 kemur fram að tæknin hefur skapað fjölbreytta möguleika 

fyrir kennara og nemendur, m.a. breytta framsetningu og dreifingu á námsefni, nýjar leiðir í 

samskiptum, öflugar leitarvélar og upplýsingaveitur á netinu og rafrænt námsmat. Þannig er 

hægt að skipuleggja nám þannig að það fari að mestu eða öllu leyti fram í rafrænu umhverfi 

og hægt sé að blanda hefðbundnu kennsluformi og kennslu á netinu saman (Anna Ólafsdóttir 

& Ásrún Matthíasdóttir, 2004). Því má sjá að vangaveltur um rafrænt nám og fræðslu á 

Íslandi eru ekki nýjar af nálinni og má spyrja sig hvers vegna ekki hefur gengið betur að 

innleiða þennan hugsunarhátt betur í almennt námsframboð. Í Hvítbók um umbætur í 

menntun kom fram að laga þurfi nýja stafræna tækni að skólastarfinu, gera róttækar 

breytingar á kennsluháttum og námsefni og að nýta mætti stafræna tækni til þess. Þannig 

væri hægt að virkja nemendur til að nýta sér möguleika stafrænnar tækni í samvinnu við 

kennara, meðal annars til að efla lestur og lesskilning (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Það er ekki þar með sagt að rafræn fræðsla leysi allar 

fræðslu- og menntunarþarfir landsins, en það er mikilvægt að nýta hana að einhverju leyti. 

Niðurstöður rannsóknar um námsstíl nemenda sýndi lítinn breytileika á námsstíl eftir því 

hvort námskeið voru á netinu eða í staðnámi (Brown, 2011). Með rafrænni fræðslu hafa allir 

jafna möguleika til náms óháð staðsetningu en helstu hindranir við rafræna fræðslu hafa 

verið takmörkuð félagsleg samskipti, hægir viðbragðstímar kennara eða fræðsluaðila, lítill 

áhugi og hvatning notenda, léleg tímastjórnun og tæknileg vandamál (Shehawy, 2017). 

Nemendur velja gjarnan fjarnám vegna þæginda og sveigjanlegs tíma og staðsetningar og 

löngun til að læra á sínum hraða en með því að nýta bæði staðnám og rafrænt nám, eða það 

sem kallast blandað nám, má skapa virkt námssamfélag þar sem allir þátttakendur gegna 

mikilvægu hlutverki í námsferlinu (Peters, 2000). Hér á eftir verður fjallað nánar um blandað 

nám.  
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3.2 Blandað nám 

Frá því að rafrænar lausnir og fjarkennsla hófust með hjálp tölvutækninnar hafa kennarar og 

fræðsluaðilar leitað leiða við að hanna námsumhverfi sem hentar slíkri kennslu og kemur til 

móts við námshætti sem flestra. Það getur verið erfitt að hanna slíkt námsumhverfi þar sem 

námsstíll notenda er mismunandi. Því er blandað nám orðin vinsæl nálgun í kennsluháttum 

dagsins í dag. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni (e. constructivism) og kenningu hennar um 

vitsmunaþroska og hvernig hann þróast er nám virkt ferli þar sem nemendur skapa sjálfir 

þekkingu sína á grunni þeirrar þekkingar og reynslu sem þeir hafa fyrir (Piaget, 1970). Nýjar 

hugmyndir eru skoðaðar í ljósi þeirrar þekkingar sem fyrir er og nýr skilningur verður til. 

Námsefnið þarf að vera merkingarbært fyrir nemandann og hann þarf að geta tengt það við 

eigin veruleika, eða atburði úr hversdagslífinu (Good & Brophy, 2003). Aðgengi að námi 

skiptir því gríðarlega miklu máli, að hægt sé að þjálfast meðfram starfi. Menntunarkröfur 

innan ferðaþjónustufyrirtækja eru oft litlar t.d. til þrifa á hótelherbergjum, í móttöku og við 

að bera fram veitingar. Með blönduðu námi og nýtingu rafrænna lausna geta þessir 

einstaklingar menntað sig samtímis starfi (Gao o.fl., 2020).  

Samþætting formlegs og óformlegs náms, eða staðnáms og fjarnáms kallast blandað nám. 

Með blönduðu námi geta starfsmenn sparað mikinn tíma, það er hagkvæmt og notendur hafa 

meiri stjórn á því hvenær og hvernig þeir læra og geta lært á eigin hraða án þess að hægja á 

öðrum og þegar nemendur hafa stjórn á námi sínu eru þeir líklegri til að taka það alvarlega. 

Blandað nám lækkar kostnaðinn af fræðslu talsvert, við það að flytja hluta af náminu á netið 

er hægt að spara kostnað sem tengist því að fá fyrirlesara á staðinn. Þegar staðbundni hluti 

námsins fer fram er hægt að nota tímann í umræður, hægt er að skýra hvað var óljóst, ræða 

sjónarmið við aðra nemendur eða starfsfólk og fá svar við spurningum og vangaveltum. Á 

heildina litið lærir fólk með því að gera (e. learn by doing), þegar aðstæður koma upp í 

daglegu starfi þeirra, lærir einstaklingurinn hraðar og betur (Rodríguez & Rojo, 2020).  

Blandað nám veitir starfandi fólki meiri sveigjanleika en notagildi fræðslunnar hefur mest 

áhrif á þátttöku nemenda, að einstaklingur hafi áhuga á námsefninu og sjái fyrirfram hvernig 

það mun koma til með að hjálpa honum í starfi. Bæði rafræn kennsla og staðbundin kennsla 

hafa sína kosti en blandað nám sameinar kosti beggja kennsluformanna og útrýmir á sama 

tíma ákveðnum hindrunum sem felast í kennsluformunum. Þegar nemendur sjá notagildi 

fræðslunnar og telja námskeið áhugavert, verðmætt og auðvelt í notkun eru þeir líklegri til 

að sýna jákvæð tilfinningaleg viðbrögð við því og standa sig almennt betur (Rodríguez & 

Rojo, 2020).  
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4 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði í formi hálf-staðlaðra viðtala og greiningar á 

fyrirliggjandi gögnum. Í þessum kafla er fjallað um rannsóknina, þau gögn og þær aðferðir 

sem notaðar voru við framkvæmd hennar. Kaflinn skiptist í þrjá hluta en fyrst er fjallað um 

rannsóknarsniðið sem stuðst var við. Því næst er fjallað um gagnaöflun, val á viðmælendum, 

framkvæmd viðtalanna og sagt stuttlega frá hverjum og einum viðmælanda. Að lokum er 

fjallað um greiningu og úrvinnslu gagna.  

4.1 Rannsóknarsnið 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð en áhersla slíkra rannsókna er að afla 

skilnings á þeirri merkingu sem fólk leggur í tilveruna og eru því gögn og niðurstöður sett 

fram sem samhangandi texti þar sem viðhorf ólíkra einstaklinga kemur fram en ekki í formi 

tölulegra upplýsinga (Bryman, 2016). Eigindlegar rannsóknir er samheiti yfir fjölbreyttar 

rannsóknarhefðir en í þessu tilviki var notast við viðtalsrannsókn. Gagnaöflun var því með 

viðtölum og samhliða henni var framkvæmd skipuleg gagnagreining, en það er eitt 

megineinkenni grundaðrar kenningar (Bryman, 2016). Tilgangur rannsóknarinnar er að 

uppgötva og lýsa aðstæðum og samhengi viðfangsefnisins og dýpka skilning rannsakanda 

og er því notast við aðleiðslu, sem er eitt af einkennum grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory). Nálgun grundaðrar kenningar byggir á sífelldum samanburði þeirra gagna sem aflað 

er sem leiðir rannsakanda að lokum að niðurstöðu (Bryman, 2016). Rannsóknin og 

rannsóknarspurningar hennar tóku því nokkrum breytingum á meðan á vinnu við hana stóð 

en byrjað var með lauslega rannsóknaráætlun og opnar rannsóknarspurningar sem fengu 

síðan að þróast og breytast á meðan á vinnu við rannsóknina stóð í takt við þær upplýsingar 

sem söfnuðust í viðtölum.  

4.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun viðtalsrannsóknarinnar byggir á eigindlegum viðtölum við 11 einstaklinga innan 

lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu á Íslandi. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 9. febrúar - 2. 

mars 2021 og voru þau hálf-stöðluð (e. semi structured) en þá er notast við viðtalsramma 

(sjá viðauka A), þar sem fram komu atriði sem ég vildi koma inn á í samtali mínu við 

viðmælendur. Ég spurði þó líka spurninga sem voru ekki fyrirfram ákveðnar, í takt við það 

hvert viðtölin stefndu. Sami viðtalsrammi var notaður í öllum viðtölunum en atriði hans voru 

m.a. hæfni- og menntunarkröfur, framtíðarsýn og svæðisbundið samstarf. Áherslur breyttust 

eftir viðmælendum og var viðtalsramminn eingöngu notaður til stuðnings þannig það gafst 

svigrúm fyrir eðlilega þróun samtalsins. Lengd viðtalanna var frá 22 mínútum upp í 43 

mínútur. Í ljósi aðstæðna voru flest viðtölin tekin í gegnum Zoom, 6 talsins, 2 í gegnum síma 

en 3 þeirra voru tekin augliti til auglitis.  

Val á viðmælendum fór fram með markvissu úrtaki, það er að úrtakið var valið með tilliti til 

þess sem á að rannsaka (Bryman, 2016), í þessu tilviki voru forsendur þær að vera stjórnandi 
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lítils ferðaþjónustufyrirtækis eða sjá að einhverju leyti um fræðslumál innan fyrirtækisins. 

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar aðstoðaði rannsakanda við að finna mögulega viðmælendur 

en einnig bað ég viðmælendur um uppástungur að viðmælendum. Þannig var veltiúrtak (e. 

snowball sampling) einnig notað, en það er þegar hópur viðmælenda er fenginn til að koma 

með ábendingar um fleiri viðmælendur (Bryman, 2016). Nánar er fjallað um viðmælendur í 

kafla 4.2.1. Öll samskipti við viðmælendur fyrir viðtölin sjálf fóru fram í gegnum tölvupóst 

en sjá má kynningu á verkefninu í viðauka B. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki 

viðmælenda og gögn meðhöndluð sem trúnaðarmál, bæði við öflun og úrvinnslu og eru þau 

geymd á öruggum stað. Þar sem viðmælendur samþykktu að nafn þeirra og fyrirtækjanna 

væri getið í rannsókninni gafst þeim tækifæri til að lesa yfir og samþykkja kynningu á sínu 

fyrirtæki og tjá sig um hvort niðurstöður gætu leitt í ljós um hvaða viðmælenda væri að ræða.  

4.2.1 Viðmælendur 

Hér er greint frá viðmælendum rannsóknarinnar, í þeirri röð sem viðtölin voru tekin.  

Hótel Óðinsvé 

Hótel Óðinsvé er staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Fyrirtækið hefur verið starfandi í um 36 ár, 

yfirleitt hafa starfsmenn verið um 24-26 en í dag, vegna Covid, eru starfsmenn 10 talsins. 

Tekið var viðtal við Bjarna Hákonarson, hótelstjóra.  

Farmers Bistro 

Farmers Bistro er veitingastaður á Flúðum, opnaður 2017. Yfirleitt hafa verið 6 fastir 

starfsmenn en fleiri um helgar. Lokað hefur verið vegna aðstæðna frá því í september. Tekið 

var viðtal við Ragnheiði Georgsdóttur, rekstrarstjóra. 

Go Campers 

Go Campers er bíla- og húsbílaleiga, starfandi frá 2014. Starfsmenn eru um 6 núna en á 

sumrin eru um 14 starfsmenn. Tekið var viðtal við Benedikt Helgason, framkvæmdastjóra, 

og Kristófer Sigfússon, sölu- og markaðsstjóra. 

Hótel Grímsborgir 

Hótel Grímsborgir er fimm stjörnu hótel í nálægð við Selfoss, þau opnuðu árið 2010. Árið 

2015 opnuðu þau nýjan veitingastað. Yfirleitt eru um 30 manns í fullu starfi yfir 

sumartímann og 20 manns yfir vetrartímann. Í dag eru 10 manns í fullu starfi. Tekið var 

viðtal við Maríu Brá Finnsdóttur, hótelstjóra. 

Inside the Volcano 

Inside the Volcano er vörumerki frá ferðaskipuleggjendafyrirtækinu 3H Travel. Þau bjóða 

upp á ferðir í Þríhnjúkagíg sem er eini opni eldfjallagígurinn í heiminum. Á sumrin eru þau 

með um 40 starfsmenn, með verktökum. Ekki er boðið upp á ferðir yfir veturinn. Tekið var 

viðtal við Ólaf Júlíusson, einn eiganda fyrirtækisins.  

Jarðböðin við Mývatn 
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Jarðböðin við Mývatn er baðstofa opin frá árinu 2004. Þar er einnig að finna kaffihúsið Kaffi 

Kvika. Á sumrin eru þau með um 40 starfsmenn og yfir vetrartímann 15-20. Tekið var viðtal 

við Ragnhildi Hólm Sigurðardóttur, mannauðs- og markaðsstjóra.  

Exploring Iceland 

Exploring Iceland er ferðaskrifstofa sem þjónustar mest erlendar ferðskrifstofur. Einnig 

bjóða þau upp á hestaferðir með smærri hópa. Þar eru 2 starfsmenn í fullu starfi. Tekið var 

viðtal við Steinunni Guðbjörnsdóttur, framkvæmdastjóra. 

Hótel South Coast 

Hótel South Coast er staðsett á Selfossi. Þar er að finna, auk hótelherbergja, veitingastað og 

spa. Yfirleitt eru um 30 starfsmenn en núna eru þeir um 8. Tekið var viðtal við Gunnar Má 

Árnason, hótelstjóra.  

Arctic Rafting 

Arctic Rafting er fyrirtæki sem sérhæfir sig í flúðasiglingum í Hvítá. Fyrirtækið hefur verið 

starfandi frá árinu 1985. Fyrirtækið er lokað eins og er og er aðeins í rekstri á sumrin, í maí 

til september. Tekið var viðtal við Tinnu Sigurðardóttur, nýjan eiganda fyrirtækisins.  

Vogafjós 

Vogafjós Farm Resort er veitingastaður og gistiheimili í Mývatnssveit. Yfirleitt eru 40 

starfsmenn á sumrin og 20 yfir vetrartímann. Eins og er eru fimm manns starfandi í 

hlutastarfi hjá þeim. Tekið var viðtal við Ólöfu Þ Hallgrímsdóttur, eiganda. 

Sel-Hótel Mývatn 

Sel-Hótel Mývatn er fjölskyldurekið fyrirtæki, stofnað árið 1973. Á sumrin eru yfirleitt um 

40 starfsmenn og 20 yfir vetrartímann. Í dag eru um 10 starfsmenn. Tekið var viðtal við 

Ásdísi Erlu Jóhannesdóttur, eiganda. 

4.3 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð og svo afrituð orð fyrir orð fljótlega eftir að hvert og eitt viðtal var 

tekið. Að því loknu voru viðtölin greind og kóðuð en kóðun er leið til þess að brjóta niður 

gögnin og draga fram merkingu þeirra (Saldana, 2016). Notast var við greiningarferli 

grundaðrar kenningar sem felur í sér að greiningarvinnan hefst samhliða gagnaöfluninni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Stuðst var við þrjú stig í kóðunarferli í aðferðum grundaðrar 

kenningar. Fyrsta stig felur í sér opna kóðun sem snýst um að skipta innihaldi 

rannsóknargagnanna niður í flokka, merkja textann með þeim hugtökum sem passa og greina 

þannig smátt og smátt þau hugtök sem gögnin geta innihaldið. Þannig geta gögnin fengið 

mikið magn af kóðum. Næsta stig fólst í öxulkóðun þar sem öll hugtökin úr opnu kóðuninni 

eru tengd saman með yfirhugtökum. Þriðja og lokastigið í kóðun gagnanna fólst í lokaðri 

kóðun sem felur í sér að meginhugtökin eru samþætt við undirflokka í eina heild. Samhliða 

því er farið markvisst í gegnum gögnin til þess að fínpússa kenningu eða skýringu sem eru 
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niðurstöður rannsóknarinnar (Bryman, 2016). Út frá kóðuninni komu í ljós 7 meginþemu 

sem lögðu grunninn að köflunum sem niðurstöður rannsóknarinnar skiptast í. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim viðtölum sem tekin 

voru. Kaflanum er skipt í sjö undirkafla þar sem greint er frá þeim þemum sem birtust við 

gagnagreiningu.  

5.1 Hæfni 

Komið var inn á hæfni- og menntunarkröfur í öllum viðtölunum en helstu niðurstöður sýna 

að það getur verið erfitt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að fá til sín starfsfólk með tiltekna hæfni 

eða menntun og þurfa þau því oft að þjálfa starfsfólk meira en gengur og gerist í öðrum 

atvinnugreinum.  

Mannauður ferðaþjónustunnar byggist oft upp á námsmönnum sem eru í leit að sumarstarfi 

eða starfi með skóla. Þannig er mikil hreyfing á starfsfólki og eru starfsmenn oft að vinna 

tímabundið og líta ekki á starfið sem framtíðarstarf. Sum fyrirtæki sækjast í námsmenn þegar 

vantar fólk í hlutastörf eða sumarstörf. Einn viðmælandinn sagði ástæðuna vera að margir 

nemendur eru með öguð vinnubrögð, einbeitingu, tölvuþekkingu, enskuþekkingu og önnur 

grunnatriði í samskiptum á hreinu:  

Við höfum notast við krakka sem eru í háskólanum… Það er vegna þess að það fólk er 

með stúdentspróf eða eitthvað sambærilegt við það... Þetta er ekki bara vinningur fyrir 

okkur, að fá fólk með góða menntun og allt það, þetta er líka ákveðin reynsla, þjálfun 

og innsýn sem þetta námsfólk fær á sína lífsbraut. 

Aðrir viðmælendur sögðu erfitt að taka inn námsmenn í vinnu þar sem tímabilið sem 

ferðamenn sækja í þjónustu hjá þeim er lengra en sumarfrí nemenda. Þá er oft erlent 

starfsfólk ráðið til starfa sem langar að flytja tímabundið til Íslands: 

 Það matchar eiginlega ekki við törnina hjá okkur... það er komið season í maí og þá 

eru námsmenn ekki lausir og seasonið nær alveg fram í september og þá eru þau farin 

í skólann aftur. Þannig að sumartörnin er kannski 5 mánuðir á meðan íslenskir 

námsmenn fá 3 mánaða leyfi. Þetta er komið útí að maður er að ráða oft fólk sem að 

langar að prófa að eyða sumri á Íslandi, erlent starfsfólk og þeim gengur ekki illa að 

tjá sig við viðskiptavini afþví þar er allt á ensku eða yfirleitt á öðrum tungumálum.  

Þegar kemur að ráðningaferlinu er ýmislegt að huga að en ferilskrá og menntun segja ekki 

endilega alla söguna. Fyrirtækin sögðust leggja áherslu á tungumálakunnáttu en nokkur 

fyrirtæki voru sammála því að yfirleitt duga atvinnuviðtölin og samtal við fyrrum 

vinnuveitendur til að sjá hvort einstaklingar eigi heima innan fyrirtækisins, þó með 

einhverjum undantekningum en í þessu sambandi segir einn viðmælandinn frá sinni reynslu:  

 Rosa mikið bæði hvernig okkur líkar við manneskjuna, fyrstu kynni og svo höfum við 

reynt að eyða lengri tíma og spyrja aðeins dýpri spurninga og svona. Svo hefur það 
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stundum ekki dugað, ég man eftir einu tilfelli þar sem menn virkuðu rosa vel á mann 

og maður var rosa spenntur og svo kom bara einhver til vinnu sem kunni ekki að vinna. 

Tungumálakunnátta skipti fyrirtækin miklu máli, en ferðamenn eru af ólíkum þjóðernum og 

skiptir því máli að einstaklingar innan fyrirtækisins geti tjáð sig, bæði við viðskiptavini og 

aðra starfsmenn. Flestum fyrirtækjum úti á landi gengur illa þegar þau setja upp ákveðnar 

menntunarkröfur:  

 Við höfum í rauninni ekki verið með neitt nema bara tungumálakunnáttu sem svona 

ákveðna hæfnikröfu. Okkur gengur alveg virkilega illa að fá menntað fólk, við höfum 

prófað að auglýsa eftir menntuðum þjónum og það gengur alveg rosalega illa að fá 

slíka út á land, út í sveit. Þannig að eiginlega þegar við höfum auglýst eftir og verið 

með einhver ákveðin skilyrði þá erum við bara að fá minni svör.  

Það reynist oft fyrirtækjum úti á landi erfitt að manna ákveðin störf og þurfa þau því oft að 

taka því sem býðst, hæfni- og menntunarkröfur í atvinnuauglýsingu hafa áhrif á hversu 

margir sækja um starfið: 

Það er ótrúlega erfitt að gera það úti á landi, svakalega erfitt að manna í rauninni... 

okkur vantar bara gott starfsfólk. Það er meira en að segja það að fá fólk í vinnu. 

5.2 Námskeið, fræðsla og þjálfun 

Fyrirtækin hafa verið dugleg við að sinna námskeiðum sem nauðsynleg eru fyrir rekstur 

fyrirtækisins svo sem brunavarnarnámskeiðum, skyndihjálparnámskeiðum og öðrum 

öryggisnámskeiðum en nokkur fyrirtækjanna hafa líka haft starfsfólkið með í skipulagningu 

á námskeiðum og fengið að heyra hvað starfsfólki finnst vanta upp á og hvað ætti að leggja 

áherslu á.  

Þegar kemur að sumarstarfsfólki skiptir nýliðaþjálfun miklu máli svo að sumartörnin gangi 

sem best fyrir sig. Sum fyrirtækjanna hafa tekið upp rafræna kennsluhætti í meira mæli: 

Við erum með sumarstarfsmenn sem við tökum í þjálfun í svona service- og open 

minded og ég fer t.d. á stjórnunarnámskeið, við erum alltaf að halda okkur við... Við 

erum með starfsmannahandbók og þar förum við í algjörlega allt, allt frá því hvaða 

tuskur eiga að vera hvar og hvernig þú þrífur klósettið og allt þetta. Það fara allir 

starfsmenn á skyndihjálparnámskeið á tveggja ára fresti og við reynum okkar besta 

að halda okkur við í fræðslu- og menntamálum... Við erum við líka á netinu, núna í 

Covid höfum við nýtt okkur það tækifæri sérstaklega... Samskipti eru bara númer 1, 

2 og 3 sko. 

Nokkur fyrirtækjanna lögðu áherslu á mikilvægi þess að taka sumarstarfsfólk hægt inn, svo 

auðveldara sé að fylgja einstaklingnum og veita einstaklingsbundna þjálfun. Á sama tíma 

hefur reynst erfitt að mæla árangur og veita markvissa þjálfun: 

Við pössum að taka nýja starfsfólkið hægt inn. Þannig við tökum einn í þessari viku 

og svo annan í þeirri næstu, þannig starfsfólkið fái svolítið einstaklingsbundna 
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þjálfun og það hefur einu sinni gerst í sögu fyrirtækisins að það byrjuðu tveir á sama 

degi og það var svolítið svona, ókei þú veist hvern á maður að vera að elta? hvern á 

maður að vera að þjálfa?... Þjálfunin hefur oft mátt vera markvissari og sett niður á 

blað, svona tjékklistar eða eitthvað svoleiðis. Þetta hefur svolítið verið þannig að 

maður bara stendur fyrir aftan öxlina og fylgist með. Við höfum ekki náð að mæla 

neinn árangur. 

Þegar kemur að kjarna fyrirtækisins og föstu starfsfólki var ekki verið að endurtaka fræðslu 

að miklu leyti en sum fyrirtækjanna leggja mikla áherslu á endurmenntun starfsfólks og 

mikilvægi þess að staðna ekki í starfi. Þá sögðu nokkrir viðmælendur mikilvægt að ráða inn 

starfsfólk með ólíka menntun, reynslu og bakgrunn til að fá fjölbreyttari einstaklinga á 

vinnustaðinn:  

Þannig við höfum reynt að vera ekki að staðna, það er svo ótrúlega auðvelt að staðna 

í fræðslumálum og manni finnst maður alltaf vera svona, ohh ég er nú búinn að segja 

þetta áður en þú samt verður að gera þetta. Okkur finnst þetta svo ofboðslega 

mikilvægt, þó við séum búin að segja þetta áður... Við höfum verið að ráða inn fólk 

sem er með ólíka reynslu og bakgrunn en við oft sem er mjög fínt, að fá yngra fólk 

inn... Við höfum reynt að fá inná skrifstofuna okkar ungt og menntað fólk sem er bara 

geggjað, með aðra styrkleika en við. Þannig að það er beauty-ið í þessu, ef maður 

dettur í þá gryfju að ráða einhvern sem er of líkur sjálfur manni, það er nú verst af 

öllu. 

5.3 Eðli ferðaþjónustunnar 

Eðli ferðaþjónustunnar er það að starfsfólk hefur oft litla menntun, er ungt og með litla 

reynslu eða talar litla sem enga íslensku. Þetta hefur áhrif á fræðslumál og töluðu nokkrir 

um erfiðleika þess að starfsfólk tali ekki íslensku en vilji fyrir því að læra hefur verið 

mismunandi: 

Fyrst þá bauð ég þernum upp á að fara á íslenskunámskeið en því miður þá var það 

eina sem gerðist á þessum íslenskunámskeiðum að þernurnar hirtu yfirvinnukaupið 

fyrir að sitja námskeiðið en þær kunnu ekkert meira í íslensku eftir það. En með 

enskunámskeiðin þá eru ákveðin grunnorð, eins og get ég fengið nýtt handklæði, eða 

mig vantar sjampó, að þær viti um hvað fólk er að tala... Það hefur enginn þegið það 

ennþá að fara á íslenskunámskeið þrátt fyrir að við borgum fyrir þessi námskeið og 

borgum starfsfólki tíma fyrir að sitja á þessum námskeiðum líka.  

Sum fyrirtækjanna gekk betur að fá erlent starfsfólk til að nýta sér íslenskunámskeið. 

Fjölmargir styrkir eru í boði fyrir fræðslu og voru flestir viðmælendur duglegir við að nýta 

þá. Mörg fyrirtækjanna nýta stéttarfélögin og borga það sem eftir stendur sjálf. Kostnaðurinn 

við námskeið og fræðslu borgar sig með betri mannauð. 

Við höfum yfirleitt haft það þannig að starfsfólkið byrjar á því að athuga hvað það 

getur fengið úr sínu stéttarfélagi og svo borgum við rest. Það er bara þannig að ef þú 

hugsar ekki almennilega um mannauðinn þá ertu ekki með almennilegt fyrirtæki.  
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Þegar þjóðerni eru mörg hefur öll fræðsla, bæði á staðnum og rafræn og árangursmæling af 

fræðslunni, verið flókin í framkvæmd en viðmælendur töluðu einnig um vöntun á framboði 

á fræðslu á fleiri tungumálum, en einnig erfiðleika þess að vera með eldra starfsfólk þar sem 

rafrænir kennsluhættir henta oft ekki. Einn viðmælandi lýsti þessu á þennan veg:  

Það er rosalega erfitt af því það var svo lítill skilningur. Þetta eru náttúrulega 75% 

útlendingar... sumir skildu ekki spurningarnar. Ég þurfti að þýða þetta á rúmensku, 

lettnesku, pólsku og þetta gekk ekki alveg nógu vel upp. Mér finnst það sem vantar, 

það er meiri fræðsla á fleiri tungumálum fyrir útlendingana... Efnið er til en það þarf 

að miðla því á fleiri tungumálum. Þetta er svo erfiður markhópur sem ég er með. 

Það væri gott að fá þetta á fleiri tungumálum, eins og ofurþjónustunámskeið og hvað 

er að vera service-minded.   

Þegar kemur að yngra starfsfólki er oft lítill hvati meðal þeirra til að læra og fræðast, þetta 

er eflaust vegna þess að þau ætla sér ekki að vera í þessu starfi til framtíðar og vantar hvatann 

til að gera vel og standa sig: 

Bæði tungumálaörðugleikar en líka bara, við höfum verið með ungt fólk í vinnu og 

það er svona, þeim er alveg drull. Hugsar ekki um framtíðina, það hefur verið erfitt 

að fá það til þess að hugsa fyrir fyrirtækið, ekki bara ég er að mæta í vinnu heldur 

að hafa hugsjón fyrirtækisins líka í huga, að gera vel við fyrirtækið sem þú ert að 

vinna með. Það eru hindranir finnst mér og það er erfitt að miðla til þeirra, og ég 

segji frekar yngra fólkið afþví þau eru eins og þau eru. 

Þrátt fyrir tungumálaörðugleika meðal erlends starfsfólks hefur sumum fyrirtækjum hentað 

vel að blanda saman þjóðernum. Það væri því ekki lausn við fræðsluvandamálum að fækka 

þeim þjóðernum sem starfa innan fyrirtækisins: 

Við höfum samt reynt að vera með svolítið blandað þjóðerni afþví okkur hefur fundist 

að þegar við erum komin með ákveðið mikið af einhverju ákveðnu þjóðerni að þá fer 

að verða rígur og hópamyndun og verður þá pínulítið erfitt og við höfum lent bara í 

erfiðum og slæmum málum útaf því. En þetta erlenda starfsfólk eru bæði útlendingar 

sem hafa verið ár eftir ár eftir ár og svo líka starfsfólk sem kemur yfir eitt sumar.   

Árstíðarsveifla í ferðaþjónustu hefur reynst mörgum fyrirtækjum erfið, starfsmenn stoppa 

stutt við og getur verið flókið að finna tíma til fræðslu þegar mesta annríkið er: 

 En það er svo erfitt þegar þú ert með lokað hluta af árinu, þá missiru fólkið þitt og 

fólkið er ekki endilega til staðar þegar það eru haldin námskeið. Svo þegar fólkið var 

til staðar þá var brjálað að gera og gafst ekki tími til að gera nokkurn skapaðan hlut.  

5.4 Covid-19 

Allir viðmælendur töluðu um áhrif Covid-19 á fræðslumál og starfsemi fyrirtækjanna og er 

erfitt að hundsa þau áhrif, enda síðasta árið búið að einkennast af því. Áhrifin eru flókin en 

þau eru allt frá því að fyrirtæki upplifa að vera með of fáa starfsmenn til að geta haldið úti 

fræðslu í það að viðskiptavinir voru of margir og þá gafst ekki tími fyrir fræðsluna:  
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En svo kom þetta Covid ofan í þetta allt saman. Við vorum komin af stað með eitthvað 

og búin að framkvæma eitthvað en áttum eftir lokahnykkinn... Við vorum að ráða inn 

þegar törnin allt í einu kom. Það var svo erfið byrjunin á síðasta sumri, það varð allt 

í einu mikið að gera í bókunum og við urðum bissí í því og svo bara allt í einu voru 

farnir að mæta kúnnar... við þurftum að taka menn inn soldið hratt og það voru allir 

í einhverju crash-course. 

Búið var að skipuleggja ýmis námskeið sem urðu svo ekki að veruleika sökum Covid-19. 

Ennþá í dag eru fyrirtæki að berjast við að halda starfseminni gangandi:  

Við vorum búin að setja upp t.d. sölutækni og eitthvað svona hvernig þú dílar við 

erfiða kúnna og svona, aðeins að fríska upp á svona hlutum en þetta varð ekki að 

veruleika. Svo eru svo fáir hjá okkur núna og allir í hlutastarfi þannig það er kannski 

ekki alveg stemning í það núna en eins og næsta vetur þá er þetta eitthvað sem er 

vert að skoða. 

Flest fyrirtæki þurftu að gera gífurlegar breytingar á starfseminni og hefur rými fyrir fræðslu 

því ekki verið mikið. Mörg fyrirtæki þurftu að setja fræðslumál til hliðar og einbeita sér að 

öðrum hliðum rekstursins:  

Við erum í rauninni, við svona höfum bara krumpað fyrirtækið saman í næstum því 

ekki neitt sko... Þetta eru svona 99% af okkar viðskiptavinum eru erlendir ferðamenn. 

Þrátt fyrir þetta eru fyrirtækin bjartsýn, þau hafa komist þetta langt og sjá fram á betri tíma 

þegar þessu ástandi lýkur. Einn viðmælandi lýsti þessu svona:  

Við ætlum bara að sýna seiglu og komast í gegnum þetta og já, þetta er svo erfitt í 

þessu öllu að maður veit ekki neitt og hefur ekkert til að byggja á. Maður er 

skíthræddur en samt er maður glaður, maður vonar bara að við förum ekki til baka 

í sóttvörnum aftur. Þetta er bara viðbjóðslegt. 

5.5 Hindranir 

Helstu hindranir fyrir fræðslu sem fyrirtæki fundu fyrir var kostnaðurinn sem getur verið 

sérstaklega mikill fyrir smærri fyrirtæki. Þegar starfsmannavelta er mikil þá fannst sumum 

viðmælendum ekki þess virði að fjárfesta í mannauðnum, þar sem árangurinn skilar sér ekki 

til lengri tíma: 

Auðvitað stoppar okkur alltaf þessi kostnaður sem er í námskeiðunum. Þessi námskeið 

voru eiginlega komin framúr sér í kostnaði, borgar sig kannski fyrir þau sem eru með 

100 manns í vinnu en þegar þú ert með svona fáa þá er þetta dýrara. Við erum alltaf 

að berjast í þessu að fólk kemur ekki aftur þannig okkur vantar meiri svona kjarna... 

Starfsfólk stoppar oft svo stutt við, kannski 3 mánuði, hálft ár og þá er maður ekki eins 

duglegur við að sækja eða bjóða upp á námskeið. Maður nær ekki að fjárfesta í 

mannauðinum, hann skiptir svo miklu máli. 

Sumum viðmælendum fannst vanta meiri kynningu á styrkjum og námskeiðum sem eru í 

boði, að valmöguleikarnir séu kynntir betur. Fræðsla er langhlaup og skipulag skiptir miklu 



22 

máli til að bjóða upp á árangursríka fræðslu. Ein hindrun þegar kemur að fræðslumálum er 

hvati starfsfólks til að mæta og taka á móti fræðslunni, þetta var sérstaklega nefnt af aðilum 

með gististaði en þar er mikil vaktavinna. Það er hlutfallslega dýrara fyrir smærri fyrirtæki 

að sækja fræðslu, sérstaklega þegar fáir geta mætt þegar boðið er upp á hana og eru kostir af 

samstarfi því miklir fyrir slík fyrirtæki. Þó hafði nokkrum tekist ágætlega að hvetja starfsfólk 

að mæta og einn viðmælandinn talaði um mikilvægi skipulags í því samhengi: 

 Þetta tekur tíma að skipuleggja og þetta er mikil vinna... Ég myndi segja að það sé 

svona pínu tricky. Svona ææ ég nenni ekki að mæta, sjá ekki nógu mikinn tilgang 

stundum en afþví maður er að plana þetta þá finnst manni þetta geggjað en hjá þeim 

sem eru að taka þátt þá er kannski ekki sama upplifun hjá þeim... Það er smá þannig 

stemning. Svo er lítill tími til að sinna þessu núna þannig við erum að bíða eftir að það 

eru aðeins fleiri sem geta nýtt sér námskeiðin. 

Að finna tíma sem hentar fyrir fræðslu getur verið mikil áskorun. Núna eru flest fyrirtæki 

með lágmarksfjölda af starfsfólki en viðmælendurnir áttuðu sig á því að þegar ferðamenn 

koma aftur til landsins og fjöldi starfsfólks verður meiri, verður aftur erfitt að finna tíma fyrir 

fræðsluna: 

Maður vill kannski ekki vera að halda námskeið núna fyrir einhverja tvo eða þrjá 

þannig við erum að bíða eftir að fleiri komi en svo vitum við það að þá verður mikið 

meira að gera og byrjar meiri traffík. Þetta helst mikið í hendur og það er 

einhvernveginn aldrei rétti tíminn til að vera með þetta.  

Ákveðin hindrun innan fyrirtækjanna er að fá starsfólkið til að taka þátt. Það er enginn einn 

hópur sem er sérstaklega erfiður þegar kemur að þessu, eins og var nefnt áðan getur hvati 

hjá yngra starfsfólki verið vandamál, tungumálakunnátta starfsfólks af ólíkum þjóðernum en 

ekki síður getur verið erfitt að hvetja fastráðið starfsfólk til að taka fræðslunni:  

Að rífa upp miðaldra karlmennina, sem kunna allt, vita allt og skilja allt, búnir að 

hlusta á þetta og eru ógeðslega góðir í því sem þeir eru að gera en þeim finnst þeir 

stundum ekki þurfa að mæta. Þannig það getur verið smá kúnst að ná þeim af stað, 

ég myndi segja að það væri stundum smá tricky... Þetta eru fyrirmyndir og ef maður 

heldur að maður sé orðinn of góður til að mæta... maður hefur rosalega gott að 

þessu.  

Fyrir fyrirtæki úti á landi getur verið sérstaklega erfitt að fá fyrirlesara á staðinn, þó einhver 

fyrirtækjanna eru farin að nýta rafrænt námsefni í meira mæli:  

 Fyrir Covid var það aðallega hindrun fyrir fólk að komast hingað til að halda 

fyrirlesturinn en núna er maður búinn að læra það að nú getur þú gert basically alla 

fyrirlestra á netinu, nema náttúrulega þetta sem er physical, eins og líkamsbeiting og 

svoleiðis, það var kannski helsta hindrunin, að fá fólk hingað. 

Sumum viðmælendum fannst vanta betri verkferla og upplýsingar um hvernig fræðslu ætti 

að vera háttað, hvort hún eigi að vera rafræn eða staðbundin, hvaða upplýsingar þurfa að 

koma fram og á hvaða hátt. Þar sem þetta eru lítil fyrirtæki þá gefst ekki endilega fjármagn 

til að vera með sérhæfðan einstakling innan fyrirtækisins sem sinnir fræðslumálum:   
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 Hvernig getum við komið á skilvirkan hátt, upplýsingum til nýrra starfsmanna til þess 

að þurfa ekki að segja það 200 sinnum eða eitthvað... Ég væri til í að fá eitthvað upp í 

hendurnar, bara þetta er góð aðferð til að koma nýliðum inn í störfin... svo er það oft 

þannig að fólk er að koma þegar það er brjálað að gera og þá er fólki bara hent út í 

djúpu laugina og það er bara alls ekki gott... Þannig það væri kannski gott að hafa 

eitthvað efni til að styðjast við svona almenns eðlis í ferðaþjónustu... Væri rosa gott að 

geta bara flett upp að þessu þurfum við að koma á framfæri við nýja starfsmanninn.  

5.6 Svæðisbundið samstarf 

Ferðaþjónustufyrirtæki úti á landi hafa sum reynt að styrkja hvort annað með því að halda 

sameiginleg námskeið og sögðu sumir viðmælendur gott að samnýta slíkt með öðrum 

fyrirtækjum í nálægð við sig, til að styrkja ferðaþjónustuna á svæðinu. Helstu gallar þess 

hafa verið þeir að það er erfitt að ná starfsfólki saman, sérstaklega þegar um fleiri en eitt 

fyrirtæki er að ræða: 

 Það er náttúrulega alltaf erfitt þegar þú ert með vaktaskipt að ná öllum á námskeið 

afþví að það er bara alltaf einhver að vinna, en maður reynir oftast að finna einhverja 

lausn á því en helsta hindrunin er að ná öllum saman. 

Viðmælendur annarra fyrirtækja sögðu slíkt samstarf erfitt í framkvæmd vegna 

fjöldatakmarkana sem oft er sett á ákveðin námskeið en viðmælendur sögðu suma 

námskeiðshaldara leggja áherslu á að hafa hópa litla. Það er því mismunandi eftir tegund 

námskeiða hvort það henti að samnýta fræðsluna. Auðvelt er að samnýta þau námskeið sem 

öll fyrirtæki á svæðinu þurfa að taka, en önnur námskeið sem snúast um t.d. gæði þjónustu 

eða menningarlæsi gæti þurft að selja öðrum fyrirtækjum þá hugmynd að þetta sé námskeið 

sem þau ættu að nýta sér saman: 

Mér finnst að við ættum að vinna meira saman. Mér finnst vanta svolítið að fara inn í 

fyrirtækin og kynna þetta aðeins betur og tala við starfsfólkið þar. Hvað getum við gert 

fyrir ykkur? En það er náttúrulega svo erfitt líka að flest námskeið eru með t.d. bara 

max 20 manns, svo að kennarinn geti hjálpað og eitthvað svona. En eins og með 

skyndihjálparnámskeið eða meðhöndlun matvæla, ofnæmi eða eitthvað svona þá ætti 

þetta ekki að vera neitt mál, þá getum við verið fleiri.  

Nokkrir töluðu um að fræðslumiðstöðvar eða símenntunarmiðstöðvar í kring hafa haldið 

opin íslenskunámskeið og hefur það hjálpað við að kynnast fleiri fyrirtækjum. Viðmælendur 

töluðu um að eitt af því erfiðasta þegar kemur að slíku samstarfi er að finna út hver ætti að 

sjá um samstarfið, þ.e. þeim finnst vanta einhvern utanaðkomandi til að koma fyrirtækjunum 

saman þar sem oft er erfitt að taka fyrsta skrefið:  

 En ég held að það séu bara kostir, samstarf er kostur bara, ég get nánast ekki séð neina 

galla á einhverju samstarfi og líka í sambandi við námskeiðshald og þess vegna gætu 

fyrirtæki bara tekið sig saman og bara „ókei nú langar okkur að fara á námskeið um 

þetta“ og þá er sniðugt að kannski 10 fyrirtæki taki sig saman og setji eitthvað 

námskeið á stofn en oftast þarf einhvern utanaðkomandi til að koma því af stað og 

skipuleggja. 
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Kostir samstarfsins voru að mati sumra það að deila reynslusögum og að ná að innbyggja 

það sem hefur gengið vel í eigið starf. Eins fannst þeim gott að starfsfólkið sem starfar í 

sömu atvinnugrein fengi tækifæri til að kynnast: 

 Já fyrir mér hefur það alltaf bara gengið mjög vel, maður sér eitthvað nýtt, hvernig 

aðrir gera það og hvernig við getum innbyggt það í okkar starf. Svo gott fyrir 

starfsfólkið og fólkið að kynnast öðrum og svona. Það er alveg nauðsynlegt eiginlega. 

Einhverjir viðmælendur höfðu þegar tekið fyrsta skrefið af slíku samstarfi, á persónulegum 

nótum, og vilja raunverulega skapa umhverfi til samstarfs:  

Ég er búin að fara og kynna mig og þó við séum samkeppnisaðilar þá er ég með frekar 

stóran rekstur og ég er búin að tala um að það sé styrkur í því að vera vinir og samnýta 

svona þannig það séu ekki allir í sínu horni. Þannig ef ég er með námskeið þá auglýsi 

ég bara dagsetningar og býð þau velkomin.  

Svæðisbundið samstarf getur einnig nýst vel við að styrkja samkeppnishæfni svæðarins, þá 

sérstaklega fyrir þau fyrirtæki sem eru stödd úti á landi. Þannig er hægt að kynna eiginleika 

staðarins betur fyrir starfsfólki og tryggja að upplýsingar um svæðið komist til skila. 

Viðmælendur voru ekki sammála um það hvernig samstarfið ætti að byrja, þ.e. hvort 

frumkvæðið ætti að koma frá utanaðkomandi aðila eða frá fyrirtækjunum sjálfum: 

Líka bara uppá að kynna svæðið sem slíkt fyrir starfsfólkinu. Af því að starfsfólkið fær 

alls konar spurningar þannig að það væri ekkert vitlaust en það hefur ekki verið... ég 

væri bara nokkuð jákvæð gagnvart því, ég held að þetta þyrfti að koma frá 

fyrirtækjunum sjálfum, þar innanborðs held ég að sé kannski alveg fólk sem væri bara 

flott í þetta. Auðvitað þyrfti kannski bara á einhverjum fundi að ákveða „á hvað ætlum 

við að leggja áherslu, hvernig ætlum við að gera þetta“. Ég held að það sé alveg fólk 

á svæðinu til þess að gera þetta og áhugi fyrir því, en kannski bara að koma þessu í 

verk. 

Það höfðu einmitt nokkrir opnað fyrir önnur fyrirtæki, þar sem fræðsluaðilar halda stundum 

ekki námskeið nema það séu ákveðið margir sem skrá sig, sem vonandi verður hvati fyrir 

fleiri til að gera slíkt hið sama þegar þau eru með námskeið á dagskrá:  

 Svo bauð ég, af því það þurftu að vera 10 svo hann myndi koma, þá bauð ég bara 

fyrirtækjum í kring til að koma bara með okkur, af því ég ætlaði hvort eð er að halda 

þetta og ætlaði hvort eð er að borga þetta.  

Sumir viðmælendur sögðu hvata til svæðisbundins samstarfs ekki vera nægan. En sögðu 

samt eitthvað vanta til að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja á svæðinu, þá sérstaklega eftir 

að stærri keðjur hafa komið á svæðið og tekið hluta af viðskiptunum: 

Við höfum alveg hugsað út í svæðisbundið samstarf en alls ekki nóg... í rauninni erum 

við að horfa á þetta sem eina heild og allir að vinna saman að því að bæta þjónustuna 

og gera svæðið meira aðlaðandi, maður verður að hugsa þetta svolítið þannig... Svo 
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eru reyndar mjög stórir gallar með þessar keðjur sem eru hérna, þeir eru bara alveg 

sér á báti sem er sorglegt afþví maður hugsaði með sér já það verður flott að fá meiri 

innspýtingu og betri markaðssetningu og maður fær meira af kökunni en það verður 

svo ekkert þetta samstarf sem maður bjóst við og svo aðlagast keðjan ekki 

sveitarfélaginu, sem er mjög sorglegt.  

5.7 Styrkleikar fræðslu 

Margt jákvætt kom fram í viðtölunum um fræðslumál. Stjórnendur fyrirtækja taka eftir 

áhrifum fræðslu á viðleitni starfsfólks, gæði þjónustunnar og ummæli á netinu. Viðmælendur 

voru sammála um það að fræðsla er mikilvæg í einu og öllu sem viðkemur rekstri 

fyrirtækjanna.  

Bara hvað fræðsla er ótrúlega mikilvæg, bara alltaf, í öllum störfum og ég held að fólk 

sem er kannski búið að vera lengi í sama starfinu það þarf alltaf reglulega smá 

upprifjun, smá spark í rassinn. Það líka bara bætir þjónustuupplifun allra. 

Mörg fyrirtæki eru farin að hvetja starfsfólk til að sækja sér fræðslu og námskeið og sjá 

hversu góð áhrif það getur haft á starfsumhverfið: 

Þetta er eiginlega ótrúlegt sko. Það er svo auðvelt að hífa allt upp með smá fræðslu 

og með skipulagi. Það sem við höfum passað okkur á að gera núna er að bara ef þið 

sjáið eitthvað námskeið, eitthvað sem þið sjáið að það getið nýtt ykkur í vinnunni þá 

bara fariði á það, nýtið ykkur það, nýtið tímann og bara já. Afþví við áttum okkur alveg 

á því að ef við erum með starfsfólk sem er nógu vel þjálfað og getur dílað við hvað sem 

er og hefur þekkingu á hlutunum þá ertu bara með gull í höndunum, beisikklí.  

Með síbreytilegu umhverfi er einnig mikilvægt að efla þekkingu sína á hinum ýmsu sviðum. 

Ferðaþjónustan er þannig í eðli sínu að það er mikilvægt að rifja upp eða læra eitthvað upp 

á nýtt: 

Öll fræðsla er af hinu góða og bara að hvetja alla til að leita sér fræðslu, það er 

alltaf til bóta. Eftir að ég eldist þá finn ég bara að öll þessi samskiptatækni, mér 

finnst ég ekkert kunna. Þannig ég hef farið á Facebook námskeið, sölunámskeið og 

þannig að, maður þarf að vera á einhverju samfélagsnámskeiði eiginlega bara 

tvisvar á ári helst. Ég held að ég sé búin að taka 3 svoleiðis síðan ég byrjaði og mér 

finnst ég samt ekkert kunna. 

Þá hafa fyrirtækin einnig verið dugleg við að hlusta á þarfir starfsfólks síns og fá gjarnan 

þeirra aðstoð við að skipuleggja námskeið. Einn viðmælandi tjáði sig um mikilvægi þess: 

Þá tókum við rýnihópaviðtal með 8 lykilstarfsmönnum eftir season og fórum yfir, á 

meðan allt var fast í hausnum á fólki hvernig við gætum bætt fræðslumálin, hvað þarf 

að leggja mesta áherslu á... Ég held það sé ótrúlega gott, þegar maður finnst maður 

vera staðnaður í þessu að taka rýnihóp með starfsfólkinu, bara við verðum að sinna 

fræðslunni, hvernig getum við passað uppá að við stöðnum ekki í henni... Það er 
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mikið stökk á milli, margt starfsfólk sem kemur inn á sumrin sem þarf að þjálfa og 

eins að viðhalda þjálfuninni hjá heilsársstarfsfólkinu. 
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6 Umræður 

Markmið rannsóknar var að skoða fræðslustarf í smærri ferðaþjónustufyrirtækjum, hvernig 

fyrirtækin nálgast fræðslu og þjálfun starfsmanna og hvort áhugi væri fyrir hendi á 

svæðisbundnu samstarfi um fræðslumál. Í þeim tilgangi var leitað svara við þremur 

rannsóknarspurningum. Hér á eftir verður rætt um hverja spurningu fyrir sig út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

6.1 Hindranir í fræðslumálum smærri 

ferðaþjónustufyrirtækja 

Fyrsta rannsóknarspurningin sem leitað var svara við var: Hverjar eru hindranir þegar 

kemur að þjálfun og menntun starfsmanna hjá smærri ferðaþjónustufyrirtækjum? 

Niðurstöður leiddu í ljós að hindranir þegar kemur að fræðslumálum hjá smærri 

ferðaþjónustufyrirtækjum felast gjarnan í einkennum ferðaþjónustunnar, þar má nefna 

árstíðarsveiflu, erlent starfsfólk og lágt menntunarstig. Kostnaður við að bjóða upp á fræðslu 

fyrir fjölbreyttan hóp starfsmanna getur verið hindrun og þá er kynning á framboði oft ekki 

nægileg. Helstu hindranirnar felast í: 

• Árstíðarsveiflu 

• Hvata starfsfólks 

• Staðsetningu fyrirtækis 

Árstíðarsveifla í ferðaþjónustu reynist mörgum erfið vegna þess að erfitt er að bjóða upp á 

fullt starf, allan ársins hring (Rantala ofl., 2019) og eins er tímabilið sem ferðamenn koma 

oft lengra en það tímabil sem námsmenn eru í sumarfríi úr skóla. Þetta veldur því að fyrirtæki 

þurfa að leita í auknum mæli að erlendu vinnuafli með þeim erfiðleikum sem því fylgir 

(Walmsley o.fl., 2020a). Þetta veldur einnig tregðu þegar kemur að fjárfestingu í fræðslu, 

þar sem starfsmannavelta er mikil og algengur hugsunarháttur er sá að fræðslan borgar sig 

ekki þegar starfsfólk endist svo stutt í starfi og árangur fræðslunnar skilar sér ekki til lengri 

tíma. Síðasta ár hefur einkennst af áhrifum Covid, starfsfólki hefur fækkað og fyrirtæki hafa 

orðið fyrir miklu fjárhagslegu tapi. Því er erfitt að finna rétta tímann fyrir fræðslu en í 

eðlilegu ástandi væri þetta einnig vandamál vegna mikils fjölda viðskiptavina á svipuðum 

tíma ársins og litlu svigrúmi fyrir fræðslu og námskeið. Tækifæri er að finna í þessu ástandi, 

til að skipuleggja, mennta og bæta hæfni og þjálfun í íslenskri ferðaþjónustu. Þannig gætu 

áhrif heimsfaraldursins leitt til sterkari og sveigjanlegri menntunar þar sem hann neyðir 

marga til að taka upp nýjungar í kennslu og fræðslu (OECD, 2020a) en það reynist 

stjórnendum fyrirtækja virkilega erfitt að nýta þetta tækifæri þar sem heimsfaraldurinn hefur 

einnig áhrif á fjármagn, fjölda starfsfólks og viðskiptavina svo eitthvað sé nefnt. Það er því 

auðsjáanlegt að þetta er hindrun sem erfitt er að leysa, nema með því að ákveða stund og 

stað fyrir námskeið eða fræðslu og halda sig við hann, þá mætir það starfsfólk sem kemst og 

nýtur góðs af. Hins vegar getur reynst erfitt að fá starfsfólk til að mæta þegar starfið er 

vaktavinna. Það er því best að framkvæma og hrinda fræðslumálum af stað.  
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Önnur hindrun er hvati starfsfólks, bæði meðal erlendra starfsmanna, eldri starfsmanna og 

yngri starfsmanna. Þegar kemur að erlendu starfsfólki er erfitt og kostnaðarsamt að setja 

fræðsluna upp fyrir mörg mismunandi þjóðerni og þegar tungumálakunnátta starfsfólks er 

misjöfn. Eins virðist vera skortur á framboði á fræðslu á fleiri tungumálum, eða að minnsta 

kosti kynningu á því framboði. Yngra starfsfólkið er gjarnan með lítinn hvata til að læra og 

fræðast þar sem þau ætla sér ekki að vera í þessu starfi til framtíðar og eiga oft erfiðara en 

annað starfsfólk að bera hag fyrirtækisins í brjósti. Það er ákveðin áskorun fyrir 

ferðaþjónustuna að upphefja störfin innan hennar og gera þau eftirsóknarverðari, þar sem 

starf innan hennar getur veitt ómetanlega reynslu sem starfsfólk býr að alla ævi. Rafrænt 

námsefni hentar illa eldra starfsfólki og skortir þeim gjarnan hvata til að nýta sér sí- og 

endurmenntun sem leitt getur til stöðnunar í starfi. Ekki má gleyma hve síbreytilegt umhverfi 

ferðaþjónustunnar er og mikilvægi þess að uppfæra þekkingu sína á því sviði, með tilliti t.d. 

til tegunda ferðamanna, breytingum á neysluhegðun og mikilvægi tækninnar í starfi. Þetta 

getur gert fræðslustarf afar kostnaðarsamt þar sem þarf að endurnýja námskeið reglulega.  

Þegar kemur að fyrirtækjum sem stödd eru úti á landi, ekki í nálægð við höfuðborgarsvæðið, 

er sérstaklega erfitt að nálgast einstaklinga með ákveðna menntun eða hæfni. Þannig þarf oft 

að ráða inn einstaklinga sem skortir hæfni og menntun sem væri óskandi í ákveðin störf og 

hefur það áhrif á gæði þjónustunnar en gerir á sama tíma fræðslu og þjálfun sérstaklega 

mikilvæga. Einnig reyndist þeim oft erfitt og dýrt að fá fyrirlesara á staðinn og hentar rafræn 

fræðsla ekki fyrir allar tegundir fræðslu eða námskeiða. Þetta er í takt við þær rannsóknir 

sem áður hafa verið gerðar (Rantala o.fl., 2019; Walmsley o.fl., 2020b). Það er því ljóst að 

fyrirtæki úti á landi þurfa aukinn stuðning þegar kemur að fræðslumálum og rekstri almennt. 

Mögulega gæti samstarf við menntastofnanir í hverjum landshluta fyrir sig verið hvati fyrir 

þróun á fræðsluefni sem væri sérsniðið að þörfum fyrirtækja á svæðinu.  

6.2 Framkvæmd þjálfunar og menntunar í 

smærri ferðaþjónustufyrirtækjum 

Önnur rannsóknarspurningin sem leitað var svara við var: Hvernig fer þjálfun og menntun 

starfsmanna fram hjá smærri ferðaþjónustufyrirtækjum? 

Niðurstöður leiddu í ljós að nálgun fyrirtækjanna að fræðslumálum var jafn misjöfn og 

fyrirtækin voru mörg en hér verður stiklað á stóru um helstu atriðin:  

• Nýliðaþjálfun fer oft fram með óformlegum hætti 

• Rafræn fræðsla og blandað nám nýtist ferðaþjónustufyrirtækjum vel 

• Rýnihópaviðtöl henta vel til að sjá hvaða fræðslu ætti að leggja áherslu á 

Sum fyrirtækjanna náðu að ráða námsmenn úr háskólum til sín á sumrin sem þarfnast þá 

ekki eins mikillar þjálfunar og eru með ákveðna reynslu og hæfni sem nýtist í starfi. 

Nýliðaþjálfun hjá fyrirtækjunum var gjarnan háttað þannig að nýtt starfsfólk er tekið hægt 

inn í fyrirtækið, þ.e. helst einn eða tveir voru látnir byrja sömu vikuna og  fylgdu þeim sem 

höfðu verið lengur í starfi. Ókosturinn við þetta fyrirkomulag er að stundum er eldra 

starfsfólkið ekki að fylgja réttum stöðlum í einu og öllu. Stundum lenda nýliðar í því að 

fylgja mismunandi aðilum í nokkra daga sem öll gera hlutina og kenna þá á mismunandi hátt 

sem veldur óöryggi hjá nýliðanum. Þá skortir almenna verkferla og upplýsingar um hvernig 

nýliðaþjálfun ætti að vera háttað sem nýtist smærri fyrirtækjum sem ekki hafa fjármagn eða 
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aðstöðu til að ráða inn sérhæfðan einstakling til að sjá um fræðslumál innan fyrirtækisins 

(Kyriakidou & Maroudas, 2010). Það er eftirspurn eftir staðlaðri rafrænni fræðslu á 

ákveðnum sviðum, sem getur hentað mismunandi fyrirtækjum í fræðslustarfi sínu.  

Sum fyrirtæki hafa tekið upp rafræna fræðslu fyrir nýliða og eru þá með hluta af þjálfuninni 

í gegnum netið, eins og það sem er gagnlegt að vita um fyrirtækið, og aðra hagnýta hluta 

þjálfuninnar á staðnum (Ziguras, 2001). Fyrirtæki hafa reynt að ráða inn starfsfólk með 

ólíkan bakgrunn, menntun og reynslu og reyna að hafa fjölbreytta starfsmannaflóru, þannig 

geta styrkleikar hvers og eins notið sín í starfi og jafnvel bætt hæfni annars starfsfólks í 

leiðinni. Fyrirtækin voru almennt sammála um mikilvægi fræðslu og þjálfunar og að 

upprifjun væri ekki síður mikilvæg og bætir þjónustuupplifun, gæði og minnkar 

starfsmannaveltu. Margir eru hvetjandi þegar kemur að menntun starfsmanna og reyna að 

hvetja það til að sækja sér fræðslu og námskeið þar sem þau sjá hvað það hefur góð áhrif á 

starfsumhverfið og fyrirtækið sjálft.  

Rýnihópaviðtöl með starfsfólki hafa notið aukinna vinsælda og hjálpa þau stjórnendum 

fyrirtækja við að sjá hvaða fræðslu vantar upp á og auðveldar þannig skipulag og 

forgangsröðun á fræðslu. Starfsfólki líkar einnig vel að fá að taka þátt í mótun fræðslunnar 

og að finna að á sig er hlustað. Með þessu móti er hægt að byggja upp betra starfsumhverfi 

á vinnustaðnum en á sama tíma má ekki gleyma mikilvægi þess að bjóða aftur upp á 

námskeið, þó að fastráðið starfsfólk hafi farið á það námskeið áður. Þegar sumarstarfsfólk 

kemur inn getur verið gott fyrir það að fá fræðslu um til dæmis þjóðerni ferðamanna og ekki 

síður fyrir fastráðið starfsfólk að rifja það upp þar sem t.d. neysluvenjur mismunandi 

þjóðerna geta breyst frá ári til árs. Þegar kemur að framkvæmd þjálfunar og menntunar getur 

verið erfitt að mæla árangur af fræðslunni og veita markvissa þjálfun, þetta er bæði vegna 

starfsmannaveltu og vegna þess að erfitt er að ákveða hvernig árangurinn skal mældur. 

Margir notast við umsagnir á netinu og starfsánægjukannanir en það getur verið flókið að 

rýna í niðurstöðurnar og sjá hvort t.d. betri umsagnir á netinu séu vegna aukinnar þjálfunar 

eða hvort það sé einfaldlega tilfallandi. 

6.3 Hindranir og tækifæri við myndun 

svæðisbundins samstarfs í fræðslu 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin sem leitað var svara við var: Hverjar eru hindranir 

og tækifæri við myndun svæðisbundins samstarfs fyrirtækja til að koma á fræðslu?  

Niðurstöður leiddu í ljós að helstu hindranir og tækifæri við myndun svæðisbundins 

samstarfs eru einstaklingsbundnar og tengjast viðhorfi stjórnenda.  

• Hvati fyrir svæðisbundnu samstarfi er almennt lítill 

• Óljóst hvernig slíkt samstarf fer fram, vantar betri kynningu 

• Svæðisbundið samstarf getur styrkt svæðið og gæði þjónustu 

Það virtist ekki vera mikill hvati fyrir svæðisbundnu samstarfi, þótt viðmælendur hafi 

almennt tekið vel í hugmyndina og sögðust hafa skoðað það áður, þá var ekkert þeirra komið 

það langt að samstarf væri farið að myndast. Þá vaknaði upp spurningin um hver ætti að sjá 

um samstarfið og að koma fyrirtækjunum saman, hvort það ætti að koma frá einhverjum 

utanaðkomandi eða frá fyrirtækjunum sjálfum og voru viðmælendur á báðum áttum með 
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það. Sum fyrirtæki höfðu vissulega haldið námskeið og boðið starfsfólki annarra fyrirtækja 

með, þar sem enn voru laus pláss á námskeiðin en formlegar samræður um samstarf höfðu 

ekki átt sér stað. Fjöldatakmarkanir á námskeið var einnig hindrun fyrir sum fyrirtækin en 

námskeiðshaldarar segja stundum ekki skila sama árangri að vera með of mikinn fjölda á 

námskeiðum. Þetta er eitthvað sem er mismunandi eftir tegund námskeiða, hvort verið sé að 

veita einstaklingsbundna kennslu á námskeiðunum eða ekki. Eins getur verið erfitt í 

svæðisbundnu samstarfi í fræðslu, að ákveða hvaða fræðslu skuli og er hægt að samnýta. Ef 

eitt fyrirtæki vill auka þjónustugæði og halda námskeið um það, en annað fyrirtæki sér ekki 

tilganginn með að eyða fjármagni í slíkt námskeið getur skipulagning og utanumhald um 

samstarfið reynst erfitt. Því vantar helst hjá fyrirtækjum að koma sér saman, skipuleggja 

starfið og finna út hvaða námskeið ætti að samnýta, hvaða efni og þekkingu vantar 

sameiginlega hjá fyrirtækjunum, svo er þeim frjálst að sækja sér önnur námskeið sem 

einstaka fyrirtæki. Stundum er skynsamlegt að efna til samstarfs óháð svæði en með áherslu 

á ákveðin störf, þannig gætu nokkrir veitingastaðir verið í samstarfi og samnýtt fræðslu. Eins 

og Huijbens o.fl. (2014) benda á er mikilvægt að skilgreina hvað á að felast í samstarfinu, 

hvernig skipulagi skal háttað og hverjar áherslurnar eigi að vera.  

Helstu tækifæri fyrir svæðisbundnu samstarfi eru þau að aukin fræðsla er öllum til góðs, hún 

styrkir svæðið og gæði þjónustu innan svæðisins. Með því að styrkja önnur fyrirtæki í 

nágrenninu, án þess að hugsa eingöngu um fyrirtækin sem samkeppnisaðila, er hægt að 

styrkja samkeppnishæfni svæðisins í heild, orðspor þess og ánægju heimafólks og 

ferðamanna. Með því að halda sameiginleg námskeið um t.d. eiginleika svæðarins er hægt 

að tryggja að ferðamenn fái sömu upplýsingar á milli fyrirtækjanna og að upplýsingarnar 

sem þeir fá séu sannar og réttar. Eins er ýmislegt hægt að læra frá öðrum fyrirtækjum og 

innbyggja það í eigið starf en smærri fyrirtæki á landsbyggðinni eiga oft undir högg að sækja 

með tilliti til þess að stærri fyrirtæki og keðjur eru komnar á svæðið og gera erfiðara fyrir 

smærri fyrirtækin að nálgast viðskiptavini sína. Með aukinni fræðslu er hægt að koma til 

móts við þetta og smærri fyrirtækin geta verið sterkari, saman.  
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7 Lokaorð 

Sú þekking sem hér hefur verið sköpuð snýr að fræðslumálum í smærri 

ferðaþjónustufyrirtækjum, hindrunum, framkvæmd og áhuga á svæðisbundnu samstarfi í 

fræðslu. Helstu hindranirnar eru tengdar eðli ferðaþjónustunnar og kostnaði. Fræðsla og 

þjálfun innan smærri fyrirtækja er oft flókin í framkvæmd, vegna skorts á fjármagni, skorti 

á sérhæfðum fræðsluaðila eða mannauðsstjóra og almennum upplýsingum um hvernig best 

sé að hátta fræðslumálum. Almennt er áhugi á svæðisbundnu samstarfi en það vantar 

einhvern til að koma samstarfinu af stað og nánari kynningu á möguleikum samstarfsins, ef 

svæðisbundið samstarf er eitthvað sem svalar þörfum fyrirtækjanna.  

Tekin voru 11 viðtöl en viðmælendur voru frá fjölbreyttum hóp fyrirtækja í ferðaþjónustu, 

svo sem frá gistihúsum, ferðaskrifstofu, bílaleigu, veitingastöðum og 

afþreyingarfyrirtækjum. Það gafst því nokkuð góð sýn á landslagið þó fyrirtækin væru ekki 

fleiri en þar sem hugmyndir um viðmælendur komu frá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar má 

velta því fyrir sér hvort niðurstöður rannsóknarinnar hefðu verið öðruvísi ef viðmælendur 

hefðu verið valdir af handahófi. Eins er erfitt að spá um hvort og þá hvernig hindranir voru 

misjafnar á milli tegunda ferðaþjónustufyrirtækja, þar sem fá fyrirtæki voru undir hverjum 

flokki, hvort hindranir væru aðrar fyrir fyrirtæki í afþreyingu og fyrirtæki með gistiþjónustu.  

Rannsókn þessi skapaði nýja þekkingu og er grundvöllur fyrir frekari rannsóknir á 

viðfangsefninu en áhugavert væri að rannsaka hvernig hægt sé að framkvæma fræðslu á sem 

hagkvæmasta máta fyrir smærri fyrirtækin, til dæmis með aukinni rafrænni fræðslu. Þá 

vantar leiðbeiningar um hvernig fyrirtæki sem eru með fólk í vaktavinnnu geta háttað 

fræðslumálum með sem bestum árangri en ein leið til þess er blandað nám. Flestir 

stjórnendur taka eftir jákvæðum áhrifum af fræðslu á starfsumhverfið, viðleitni starfsfólks, 

gæði þjónustunnar og ánægju viðskiptavina. Skipulag er án efa eitt það allra mikilvægasta 

þegar kemur að fræðslu og þjálfun starfsmanna og skiptir því gríðarlegu máli að skipuleggja 

fræðsluna vel, til dæmis með því að tala við starfsfólkið og fá þau til að segja hvað vantar 

uppá.  

Í kjölfarið á þessari rannsókn væri áhugavert að framkvæma frekari rannsóknir á 

viðfangsefninu, til dæmis með því að skoða sérstaklega hvern þjónustuflokk fyrir sig, þ.e. 

gistingu, afþreyingarfyrirtæki, veitingastaði o.s.frv. Þannig myndi skapast sérhæfð þekking 

og betri vísbendingar um fræðslumál í hverjum þjónustuflokki fyrir sig. Eins væri hægt að 

útbúa spurningakönnun fyrir smærri ferðaþjónustufyrirtæki og starfsmenn þeirra út frá þeim 

niðurstöðum sem hafa myndast í þessari rannsókn. Rýnihópaviðtöl gætu hentað vel til að 

koma af stað umræðum um svæðisbundið samstarf og utanumhald um slíkt.  

Það er ljóst að litlum ferðaþjónustufyrirtækjum vantar aukinn stuðning, hvort sem það er í 

formi kynningar á fræðsluefni og styrkjum eða einföldum leiðbeiningum um hvernig fræðslu 

skal háttað þegar enginn fræðsluaðili er innan fyrirtækisins. Með aukinni vitund fyrirtækja 

um mikilvægi sí- og endurmenntunar, fræðslu og þjálfunar má búast við betri gæðum í 

ferðaþjónustu á Íslandi í heild sinni til lengri tíma litið. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

• Segðu mér aðeins frá fyrirtækinu og starfseminni 

- Rekstur, þróun, framtíðarsýn, fjöldi starfsfólks 

• Hver er framtíðarsýn ykkar/fyrirtækisins? 

- Áskoranir og tækifæri – hvernig komist þið þangað? 

- Næstu 5 ár, næstu 20 ár jafnvel 

• Hafið þið skilgreint hæfni-/menntunarkröfur fyrir ákveðin störf 

• Hvernig er fræðslumálum háttað í fyrirtækinu? 

- Eruð þið með starfsmann sem sinnir fræðslumálum (mannauðs-/fræðslustjóra)? 

- Hvaða áherslur eru helst til staðar í þjálfun og fræðslu starfsmanna ykkar? 

- Hvaðan fáið þið fræðsluna (innanhúss fræðsla eða annars staðar frá og þá 

hvaðan/hvernig)? 

◼ Hvað hefur verið að virka og hvað ekki 

- Hvaða hæfni og færni þarf helst að efla innan fyrirtækisins og hvernig nýtið þið 

fræðslu til þess? 

◼ Hafiði verið að meta árangurinn, hvernig? (hvaða útkoma/árangur) 

- Hvaða hindranir og tækifæri sérðu þegar kemur að fræðslumálum? 

• Hvernig hefur starfsólk tekið þeirri fræðslu sem þeim býðst? 

• Hafið þið verið í samstarfi/hugsað út í að fara í samstarf við önnur fyrirtæki þegar 

kemur að þjálfun og fræðslu?  

- Hafið þið haft áhuga á svæðisbundnu samstarfi? 

◼ Viðhorf um kosti og galla, tækifæri og áskoranir 

- minnka kostnað, fara saman á námskeið o.þ.h? 

- Sérðu tækifæri í því að fara í svæðisbundið samstarf fyrir fræðslu? Hvaða 

tækifæri 

- Ef ekki – hvers vegna/hvað er helst að stoppa þá hugsun 

- Ef já – hvernig hefur gengið, utanumhald, styrkir o.þ.h. 
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Viðauki B: Kynning á verkefni 

Sæl/Sæll XX.  

Lilja Karen heiti ég og er að vinna að rannsókn um þjálfun og menntun starfsmanna hjá 

smærri ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi. Rannsóknin er hluti af BS-verkefni mínu í 

ferðamálafræði við HÍ.  

Ferðamönnum á Íslandi hefur farið fjölgandi á síðustu árum og hefur oft á tíðum verið 

erfitt fyrir ferðaþjónustuna og fyrirtæki að halda í við þá þróun. Þá gefst oft lítill tími til 

skipulags á fræðslumálum en greinin þarf á vel þjálfuðu starfsfólki að halda til að skila 

hágæða þjónustu og vörum. Ég trúi því að niðurstöður rannsóknarinnar skili góðum 

upplýsingum um hvernig lítil fyrirtæki á Íslandi geta komið sterkari úr því ástandi sem nú 

ríkir.  

Rannsóknin er viðtalsrannsókn og fer að mestu leyti fram í gegnum Zoom eða Teams, en 

ég er einnig opin fyrir því að taka viðtal auglitis til auglitis. Ég væri endilega til í að ná 

viðtali við þig, verður þú eitthvað við í næstu viku, dagana xx-xx? 

Ef þú vilt gefa kost á þér í viðtal en þessir dagar henta ekki þá máttu endilega stinga upp á 

öðrum tíma, gagnaöflun stendur yfir til 5. mars.  

Bestu kveðjur, 

Lilja Karen 


