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Útdráttur 

 
Komið hefur fram í rannsóknum að klasasamstarf fyrirtækja skilar oft betri árangri, 

meiri arðbærni, öflugri nýsköpun og framþróun innan greinarinnar ásamt því að  

fyrirtækin sína oft árangursríkari útrás á alþjóðavettvangi. Höfundur hafði áhuga á að 

rannsaka hvernig þessum hlutum væri háttað í íslenska ferðaþjónustugeiranum og 

Mývatnssvæðið varð fyrir valinu við afmörkun á staðbundnu svæði til rannsóknar en 

þar virtist vera  kominn vísir að klasasamstarfi. 

Höfundur gerði  tvær megindlegar samanburðarrannsóknir árið 2012 og  2021 staðlaðar 

skv. Likert kvarða meðal  ferðaþjónustuaðila við Mývatn ásamt því að árið 2012 þá 

gerði hann eigindlega rannsókn, tók djúpviðtöl við fimm aðila í ferðaþjónustu þar. 

Kenningar Porters um klasa og samkeppnishæfni voru aðallega notaðar við gerð 

rannsóknanna og túlkunar á niðurstöðum. Nokkur meginsvið klasasamstarfs skv. 

kenningum Porters voru þar höfð til viðmiðunar, samvinna, samkeppni, 

upplýsingaflæði, nýliðun og nýsköpun. 

Niðurstöðurnar sem komu út úr rannsóknunum voru að þó að samvinna sé góð og hafi 

vaxið á tímabilinu þá vantar upp á of marga árangursþætti til að um eiginlegan klasa sé 

að ræða. Það þarf betri stýringu og heildaryfirsýn og að efla klasatengingar á svæðinu 

t.d. hugmyndavinnslu, samvinnu, rannsóknir og fræðslu. Aðkomu ríkis og sveitafélags 

að uppbyggingu ferðamannastaða og ferðaþjónustunnar á svæðinu er einnig verulega 

ábótavant og fjárskortur virðist standa framkvæmdum fyrir  frekari fyrir þrifum. Í 

rannsókninni kemur fram eindrægur vilji hjá ferðaþjónustuaðilum að efla samstarf sín 

á milli og flæði þekkingar og reynslu og stuðla að uppbyggingu heilsteyptara 

ferðaþjónustusamfélags í átt til klasasamstarfs. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 
Research has shown that cluster collaboration between companies often shows  better 

results, greater efficiency, stronger innovation and development within the industry, as 

well as the fact that their companies often expand more successfully internationally. 

The author was interested in researching how these things were structured in the 

Icelandic tourism sector, and the Mývatn area was chosen for the demarcation of a local 

area for research, but there seemed to be an indication of cluster collaboration. 

The author conducted two quantitative comparative studies in 2012 and 2021 

standardized according to Likert scale among tourism operators at Lake Mývatn, as 

well as the fact that in 2012 he conducted a qualitative study, conducted in-depth 

interviews with five tourism operators there. Porter's theory of clusters and 

competitiveness was mainly used in research and interpretation of results. Some main 

areas of cluster co-operation according to Porter's theories were used for reference, 

collaboration, competition, information flow, recruitment and innovation. 

The results that emerged from the research were that although the collaboration is good 

and has grown during the period, there are too many performance factors missing for it 

to be an actual cluster. There is a need for better management and an overall overview 

and to strengthen cluster connections in the area, e.g. idea development, collaboration, 

research and education. The involvement of the state and the municipality in the 

development of tourist attractions and tourism in the area is also significantly deficient, 

and a lack of funds seems to be hindering further construction. The study shows a strong 

will on the part of tourism operators to strengthen their co-operation and the flow of 

knowledge and experience and to promote the development of a more cohesive tourism 

community towards cluster collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til B.S. gráðu í Viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst og gildir 16 ECTS einingar. Það tímabil sem vinnan við ritgerðina spannar er á 

árunum 2011 til 2012 og á árunum 2021 til 2022. 

Höfundur vill færa leiðbeinanda sínum Brynjari Þór Þorsteinssyni kærar þakkir fyrir 

fagmannlega og dygga aðstoð varðandi skrifin. Einnig er þátttakendum í rannsókn 

höfundar og viðmælendum í viðtölum færðar bestu þakkir fyrir  þátttökuna og þann 

tíma sem þeir eyddu í verkefnið. 

Einnig færir höfundur fjölskyldu, vinum og öllum þeim sem studdu við bakið á honum 

á þessum tíma einlægar þakkir fyrir ómetanlega hjálp og tillitssemi yfir námsárin. 
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Kafli 1. Inngangur 
 

1.1. Viðfangsefnið 

Ferðalög, menning og náttúra er eitt af helstu áhugamálum höfundar og því varð þetta 

viðfangsefni fyrir valinu þegar velja þurfti efni til ritunar lokaverkefnis. Ferðamennska 

er orðin ein helsta útflutningsgreinin á Íslandi  og fer sívaxandi og mikilvægt er að auka 

þekkingu og menntun í faginu til að fagmennska og færni sé nægileg til að greinin 

blómstri sem best. Varðandi vinsældir Íslands sem áfangastaðar þá koma margir 

áhrifaþættir við sögu eins og vaxandi mengun og þéttbýli á alþjóðavísu en Ísland er enn 

þá eitt af hreinustu, strjálbýlustu löndum heims. Náttúra landsins er víða ósnortin,  fögur 

og tignarleg, það ásamt hvað hún er síbreytileg og  einstök á heimsvísu fær 

ævintýragjarna ferðalanga til að leggja leið sína hingað. Í könnunum m.a. þeim sem 

reifaðar verða hér í þessari ritgerð hefur komið fram  að náttúruskoðun og útivist af 

ýmsu tagi er það sem helst dregur ferðamenn til landsins.  

Mývatnssvæðið er ein af helstu náttúruperlum Íslands og er þekkt á sviði jarðfræði og 

fuglalífs. Þar má finna margvíslega þjónustu fyrir ferðamanninn s.s. gististaði og 

skipulagðar skoðunarferðir og þetta hefur þjappað sér saman í að því er virðist klasa 

utan um þemað náttúruskoðun við Mývatn. 

 

1.2. Markmið rannsóknar 

Markmið þessa lokaverkefnis er að rannsaka hugsanlegan ferðaklasa við Mývatn, 

kanna hvort  séu til staðar þeir árangursþættir sem einkenna skilvirkan klasa og 

skilgreina þá á hvaða stigi klasinn er. Höfundur tekur stöðuna varðandi ferðaþjónustu 

á svæðinu og klasasamstarf árið 2012 og síðan gerir hann samanburðarrannsókn og 

stöðumat milli áranna 2012 og 2021.  

Hérna verða helst notaðar til skilgreiningar klasakenningar Porters. Skilgreindir verða 

helstu áhrifaþættir og hamlanir og komið með uppástungur um frekari rannsóknir á 

sviði klasasamstarfs á svæðinu. Einnig setur höfundur fram ábendingar til stjórnenda 

ferðaþjónustunnar.   Hagsmunaaðilakenningin verður notuð til að skilgreina afstöðu 

ferðaþjónustuaðila út frá mismunandi áhrifastöðu þeirra innan ferðaþjónustunnar við 

Mývatn. 
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1.3.  Aðferðafræði við rannsókn  

Þær rannsóknarspurningar sem reynt verður að varpa ljósi á eru eftirfarandi: 

• Skilgreining á ferðaþjónustukjarnanum við Mývatn. Er klasi til staðar og hver 

eru helstu einkenni hans?  

• Hverjir eru helstu  árangursþættir sem nauðsynlegt er að séu þar til staðar 

varðandi klasasamstarf? 

• Hvaða hindranir eru í veginum þar varðandi klasasamstarf?  

• Hver er þróun og stöðumat klasasamstarfs í ferðaþjónustu við Mývatn milli 

áranna 2012 og 2021? 

 

Höfundur framkvæmdi tvær megindlegar samanburðarrannsóknir  árin 2012 og 2021 

meðal  ferðaþjónustuaðila við Mývatn þar sem leitast var við að varpa ljósi á hvort til 

staðar væru og þá á hvaða stigi áhrifaþættir klasasamstarfs væru og stöðumat milli 

þessara tveggja tímapunkta. Hlutfall þeirra sem svöruðu var um 50%. Hannaður var 

spurningalisti með 20 spurningum staðlaður eftir fimm stiga Likert kvarða og settur 

upp í þar til gerða rafræna könnun.  

Einnig framkvæmdi höfundur eigindlega rannsókn og tók stöðumat árið 2012. Tekin  

voru hálfopin viðtöl við fimm ferðaþjónustuaðila í mismunandi gerðum ferðaþjónustu 

á svæðinu til að kanna þeirra viðhorf. Fimm þemu voru höfð til hliðsjónar, samvinna, 

samkeppni, upplýsingastreymi, nýsköpun og nýliðun. Varðandi kannanirnar og viðtölin 

þá voru klasakenningar Porters ásamt kenningum Lowe & Miller um klasa og 

hagsmunaaðilakenningunni  hafðar að leiðarljósi. 

 

1.5. Annmarkar við rannsókn  
 

Helstu annmarkar varðandi rannsóknina eru að eigindlega viðtalsrannsóknin var tekin 

árið 2012 án endurtekningar árið 2021 en segja má að þar sem langur tími er þarna 

liðinn og miklar breytingar í hópi ferðaþjónustuaðila þá hafi þeir  margir hverjir 

takmarkaða langtímayfirsýn aftur í tímann varðandi þróun mála á svæðinu. 
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1.6. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byrjar á inngangi síðan er henni skipt í tvennt fræðilegan hluta sem eru kafli 

tvö til fimm  og rannsóknarhluta sem eru kafli sex til níu. Að lokum kemur svo lokaorð 

í kafla tíu, heimildaskrá í kafla ellefu og að lokum viðaukar í kafla tólf og þrettán. 

Í fræðilega hlutanum þá byrjar höfundur á í kafla tvö að fjalla um og rekja sögu 

ferðaþjónustu á Íslandi, stefnu hennar og framtíðarsýn.  Í kafla þrjú fjallar höfundur um 

Mývatnssvæðið það svæði sem er til rannsóknar í ritgerðinni, saga ferðaþjónustu þar er 

rakin í stuttu máli og starfseminni  gerð skil. Í kafla fjögur þá er fjallað um klasa og þær 

kenningar um þá sem notaðar verða í ritgerðinni eins og kenningar Porters um 

samkeppnishæfni og klasa og að lokum í kafla fimm er hagsmunaaðilakenninguna sett 

fram en hún er notuð til að átta sig betur á ferðaþjónustusamfélaginu við Mývatn.  

Í rannsóknarhlutanum þá er fjallað um í kafla sex rannsóknirnar og niðurstöður úr henni 

og kenningar fræðimanna notaðar til að greina þær. Að lokum í kafla sjö eru teknar 

saman ályktanir og niðurstöður. Í kafla átta þá er rannsóknarspurningunum svarað.  

Kafli tíu inniheldur svo lokaorð, kafli ellefu er heimildaskrá og að lokum kaflar tólf og 

þrettán sem er viðaukar sem innihalda spurningalista fyrir rannsóknina.. 
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Kafli 2. Ferðaþjónustan á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um ferðaþjónustuna á Íslandi, rakin þróun hennar í stórum 

dráttum, settar fram hagtölur og varpað ljósi á stefnu hennar og framtíðarsýn. 

 

2.1. Þróun og saga greinarinnar 

Framan af öldum voru gestakomur erlendra ferðamanna litlar sem engar. Landið var 

langt í burtu og siglingar til þess gátu staðið sólahringum saman. Þegar millilandaflug 

hófst um miðja 20. öld fór að komast skrið á ferðalög til og frá landinu og 

ferðaþjónustan fór smám saman að byggjast upp. Einstök og gjöful náttúra landsins, 

eldfjöll, ár og vötn hafa löngum heillað og eru ein helsta ástæða þess að erlendir 

ferðamenn sækja í að koma hingað. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Fjöldi ferðamanna á Íslandi 

 
Á stöplaritinu hér að ofan má sjá þróun á fjölda ferðamanna á árunum 1950 til 1970. 

Árið 1950 voru erlendir ferðamenn orðnir 4,383, árið 1960 voru þeir 12,806 og árið 

1970 voru ferðamenn orðnir 52,908. Smám saman fór ferðaþjónustan að komast á legg 

sem atvinnugrein, hótel risu um landið og allskonar afþreying einkum tengd náttúrunni 
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s.s. náttúruböð og sundmenning, jöklaferðir, jeppaferðir, hestaferðir og flúðasiglingar 

skutu upp kollinum. Um aldamótin 2000 þá var ferðaþjónustan farin að skipta máli í 

gjaldeyristekjum þjóðarinnar og mikil uppbygging var fram undan (Helga Guðrún 

Jónsson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014). 

 

 

Mynd 2 Fjöldi erlendra ferðamanna árið 2000 til 2011 

 
Heimild (Hagstofa Íslands, e.d.) 
 
Á línuritinu hér að ofan má sjá fjölda erlendra ferðamanna á tímabilinu 2000 til 

2011 en milli þessara ára tæpleg tvöfaldaðist ferðamannastraumurinn til landsins. 

Samhliða fjölgun ferðamanna fjölgaði störfum í ferðaþjónustu en þessi 

atvinnugrein var í fyrstu mikið bundin sumarmánuðunum, vetrarferðamennska 

hefur síðan farið ört vaxandi í seinni tíð.  
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Mynd 3 Störf í ferðaþjónustu 2000 til 2009 

 
Heimild (Hagstofa Íslands, e.d.) 
 
Hér á stöplaritinu að ofan má sjá fjölda starfa í ferðaþjónustu frá árinu 2000 til ársins 

2009. Eins og sést dregur saman í fjölda starfa árið eftir efnahagshrunið á Íslandi sem 

varð í október 2008. Efnahagshrunið hafði mikil áhrif á ferðaþjónustuna, margir aðilar 

urðu gjaldþrota en gjaldmiðillinn hrundi sem skapaði tækifæri í framhaldinu fyrir 

erlenda ferðamenn að koma til landsins. 

 

2.2.  Stóru markaðsátökin Iceland Naturally og Inspired by Iceland 
 

Nokkur öflug markaðsrátök hafa verið sett á laggirnar síðustu áratugi þeirra öflugust 

eru Iceland Naturally og Inspired by Iceland. Iceland Naturally  er öflugt markaðsátak 

sem hrint var af stað árið 2000 og teygði sig yfir næstu fimm ár. Eftir hryðjuverkin í 

Bandaríkjunum 11. september 2001 þá varð hrun í flugbransanum af ótta um öryggi. 

Íslensk ferðaþjónusta greip boltann og kynnti Ísland sem öruggt ferðamannaland og 

lagði áherslu á náttúruna (Helga Guðrún Jónsson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014).  

 

Inspired by Iceland markaðssetningarátakið var hrundið af stað í maí 2010 en í mars 

það sama ár hafði eldgos hafist á Fimmvörðuhálsi og stuttu síðar í Eyjafjallajökli sem 

átti eftir að verða afdrifaríkt fyrir ferðaþjónustuna. Ljóst var að eitthvað þyrfti að vinna 

með ímynd landsins og eitt stærsta og flottasta markaðssetningarátak greinarinnar sem 
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til er enn í dag Inspired by Iceland leit dagsins ljós.. Sköpuð var ímynd af landi og þjóð 

þar sem náttúra landsins, þessa lands elds og ísa var í fyrirrúmi sem var hvatvís og villt, 

gamaldags og nýjungagjörn.  (Helga Guðrún Jónsson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014). 

 

2.3. Stefna og framtíðarsýn 
 

Árið 2001 skipaði Sturla Böðvarsson þáverandi samgönguráðherra nefnd sem vinna átti 

stefnumótun fyrir íslenska ferðaþjónustu allt fram til ársins 2030. Niðurstöður voru 

settar fram um ímynd, umhverfismál, gæða og öryggismál, menntun, samgöngur, 

byggðamál, skipulag ferðaþjónustu, rekstrarumhverfi og markaðssetningu. Nefndin 

komst að þeirri niðurstöðu að stefnt skyldi að sjálfbærni í starfsemi er varðaði ferðamál 

þar sem vernda bæri náttúru og menningu landsins þegar unnið væri jafnframt með þá 

kjarnahæfni sem land og þjóð byggi yfir og hefði samkeppnislega yfirburði í (Anna G. 

Sverrisdóttir o.fl., 2003)  

 

2.4. Tímabilið árið 2012 til 2021 í íslenskri ferðaþjónustu 
 

Áratugurinn 2010 til 2020 hefur verið tímabil þenslu og fjárfestinga í íslenskri 

ferðaþjónustu. Lánastofnanir hafa veitt gríðarlegu fjármagni inn í greinina og stuðlað 

að uppbyggingu hennar. Bakslag hefur komið núna síðustu ár vegna Covid19 

heimsfaraldursins sem hefur skaðað efnahag ýmissa greina innan ferðaþjónustunnar. 

 

 

 

Mynd 4 Fjöldi erlendra ferðamanna 2012 til 2020 
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Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Erlendum ferðamönnum fjölgaði jafnt og þétt á landinu eins og sést á stöplaritinu hér 

að ofan og sprenging í fjölda þeirra varð milli áranna 2013 til 2018 þegar fjöldi 

ferðamanna um það bil þrefaldaðist. Árið 2015 þá fór gestafjöldinn í fyrsta skipti yfir 

milljón manns og þrem árum seinna árið 2018 þá varð stærsta árið til þessa 2.343.800 

manns. Árið 2020 varð síðan hrun í ferðamannaiðnaðinum vegna heimsfaraldursins 

Covid 19 og aðeins 486.308 erlendir ferðamenn komu til landsins. 

 

Ef maður skoðar samsetningu erlendra ferðamanna sumarið  2012 þá voru konur 51.2% 

en karlar 48.8%, meðalaldurinn  var 39.6 ár en flestir voru í aldurshópnum 34 ára og 

yngri eða 45%. Flestir komu frá Mið og Suður Evrópu 43.8% en í öðru sæti voru 

ferðamenn frá Norðurlöndunum eða 20.2% og flestir ferðuðust á eigin vegum eða 

79.6%.  Flestir voru með tekjur háar eða yfir meðallagi eða 46.8%, tilgangur ferðar var 

langoftast frí eða í  86.3% tilfella. Íslensk náttúra var stærsti áhrifaþátturinn hjá flestum 

varðandi Íslandsför eða 79.7% aðspurðra en 38.6% nefndu íslenska menningu eða sögu.  

75.4% höfðu aflað sér upplýsinga um Ísland á netinu. 41.9% ferðuðust með maka en 

22.9% með vinum. 44% gistinátta var eytt á höfuðborgarsvæðinu og gestir voru 10.2 

gistinætur að jafnaði að sumri til (Ferðamálastofa, 2013).   

 

Ef maður skoðar samsetningu erlendra ferðamanna veturinn  2012 þá voru konur 54.3% 

en karlar 45.7%, meðalaldur 40.5 ár en flestir voru í aldurshópnum 34 ára og yngri eða 

44%. Flestir komu frá Norðurlöndunum eða 26.4% og Bretlandi 26.5% og flestir 

ferðuðust á eigin vegum eða 67.8%. Flestir höfðu tekjur háar eða yfir meðallagi eða 

47.5% og tilgangur ferðar var langoftast frí eða í 82.7% tilfella. Íslensk náttúra var 

stærsti áhrifaþátturinn hjá 71.3% ferðamanna en 40.1% nefndu íslenska menningu eða 

sögu, 75.5% höfðu aflað sér upplýsinga um Ísland á netinu. 41.4% ferðuðust með maka, 

24.3% ferðuðust með vinum, 76.4% gistinátta var eytt á höfuðborgarsvæðinu og gestir 

voru  6.6  gistinætur að jafnaði að vetri til  (Ferðamálastofa, 2013). 
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Mynd 5 Gjaldeyristekjur í ferðaþjónustu árið 2012 til 2021 í milljörðum króna 

. 

Heimild: (Ferðamálastofa, e.d.) 

Samhliða fjölgun ferðamanna þá uxu gjaldeyristekjurnar að vísu hægar en fjöldi 

ferðamannanna, þær um það bil tvöfölduðust milli árann 2013 til ársins 2018 sem var 

stærsta árið í gjaldeyristekjum rúmlega 500 milljarðar króna. Hugsanlega var 

samsetning þeirra ferðamanna sem komu til landsins orðin öðruvísi og þeir ferðuðust á 

ódýrari máta og eyddu minna eða þá samkeppni milli ferðaþjónustuaðila meiri sem 

þrýsti verðinu niður. 

 

 

Mynd 6 Fjöldi starfsmanna í ferðaþjónustutengdum greinum árið 2012 til 2020 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.) 
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Ef við skoðum stöplaritið hér að ofan sem nær yfir tímabilið árið 2012 til 2020 þá hefur 

starfsmönnum í ferðaþjónustu fjölgað jafnt og þétt og rúmlega tvöfaldað sig milli 

áranna 2012 og 2018 þegar fjöldi starfsmanna í ferðaþjónustutengdum greinum náði 

hámarki. Árið 2020 þegar Covid 19 heimsfaraldurinn olli hruni í ferðaþjónustu þá voru 

11.052 starfandi í ferðaþjónustu sem var aðeins meira en í upphafi tímabilsins árið 

2012. 

 

2.4.1. Tæknibyltingin 

 

Mikil framþróun hefur orðið í tækni síðustu árin og er það kennt við fjórðu 

iðnbyltinguna. Varðandi áhrif á ferðaþjónustu má hér nefna hraða og mikla 

internetvæðingu, kennslu yfir internetið, aukna sjálfvirkni í starfsemi og breytingar 

varðandi markaðssetningu og hvernig ferðamenn afla sér upplýsinga (Vísindavefur, 

Ed.). Núna er hægt að leita sér upplýsinga á internetinu varðandi einstök lönd og svæði, 

bóka bílaleigubíla, afþreyingu og hótel. Afla sér upplýsinga um upplifun annarra eins 

og varðandi gistingu og veitingastaði eins og á TripAdvisor, Google og bókunarsíðum 

eins og Airb&b og Bookings. Fyrirtæki í ferðaþjónustu markaðssetja sig núorðið að 

mestu á netinu. 

 

2.4.2. Menntun í ferðaþjónustu 

 

Með auknum ferðamannastraum og auknum kröfum þá er mikilvægt að starfsfólk sé 

vel þjálfað og hafi menntun sem kemur að notum í greininni ef ekki á að bitna á gæðum 

og arðsemi hennar. Samkvæmt könnun sem unnin var af KPMG fyrir ferðamálastofu 

árið 2014 þá er hér brotalöm, lágt menntunarhlutfall er í greininni. Framboð á menntun 

er sundurlaust, skortir skíra stefnu og heildarsýn og hagnýtara stutt markvisst nám sem 

er einingabært vantar. Þó allnokkrir aðilar séu að sinna þessum málum og ferðatengdar 

greinar séu kenndar á hinum ýmsu skólastigum allt frá námskeiðum upp í háskólagráður 

þá eru kerfin ekki að tala saman og eru ekki með puttann á púlsinum varðandi þörfina 

í atvinnulífinu fyrir menntun. Mest áhersla hjá ferðaþjónustuaðilum er að ráða til sín 

ófaglært starfsfólk á láum launum (Ferðamálastofa, 2014). 

Samkvæmt könnun sem gerð var árið 2012 þá var 45% aðila í hótel og 

veitingageiranum með formlega menntun. Lög varðandi ferðaþjónustu gerðu ekki ráð 
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fyrir  kröfum um menntun varðandi öryggismál en árið 2013 kom út leiðbeinandi 

reglugerð þar um (Ferðamálastofa, 2014). 

Önnur skýrsla sem unnin var árið 2021 af Lilju Karen Kjartansdóttur um menntun í 

litlum og meðalstórum ferðaþjónustufyrirtækjum bar að sama brunni. Það vantaði 

faglært fólk, fólk með menntun sótti ekki um vinnu í ferðaþjónustufyrirtækjum  á 

landsbyggðinni. Reynt var að notast við skólafólk því það hafði þó vissa þekkingu og 

kunni tungumál en skólafríin eru stutt og vertíð ferðaþjónustufyrirtækja lengri. Því væri 

hentugra að grípa inn á erlent vinnuafl sem væri talandi á ensku og tilbúið að vinna alla 

vertíðina. Starfsmannavelta væri mikil og námskeiðahald dýrt og það tæki því ekki að 

setja upp námskeið því fólk stoppaði stutt í starfi oftast bara eina vertíð hjá fyrirtækinu. 

Einnig væri mismikill áhugi hjá starfsmönnum á menntun og fræðslu. (Lilja Karen 

Kjartansdóttir, 2021). 

 

2.4.3. Gæðamál og umhverfismál í ferðaþjónustu 

 

Gæðastaðlar í ferðaþjónustu eru mikilvægt markaðssetningartól fyrir greinina og 

undanfarinn áratug hafa verið settar fram síauknar kröfur um að gæða og umhverfismál 

séu í lagi. Ferðamenn eru orðnir mun meðvitaðri varðandi umhverfisvernd og sjálfbærni 

fyrirtækja og farnir að gera sífellt auknar kröfur að þessi mál séu í lagi og þeir geti 

gengið að vissum gæðum vísum. Skv. könnum ferðamálastofu 2018 þá sögðu 70% 

ferðamanna að gæðavottun skipti þá miklu máli og 80% að umhverfisvottun skipti þá 

miklu máli varðandi val á ferðaþjónustufyrirtæki, því hafa þessi fyrirtæki öðlast 

samkeppnisforskot umfram önnur (Vakinn, e.d.). 

 

2.4.3.1. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 

 

Er sjóður innan vébanda Ferðamálastofu sem stofnaður var árið 2011 og á að stuðla að 

uppbyggingu á ferðamannastöðum í opinberri eigu og hjá einkaaðilum. Hægt er að 

sækja um styrki í sjóðinn varðandi verkefni er snúa að öryggi, náttúruvernd, 

uppbyggingu, viðhaldi og vernd mannvirkja. Sjóðurinn á að stuðla að jafnari dreifingu 

ferðamanna á landsvísu og styðja sjálfbæra þróun ferðaþjónustunnar (Ferðamálastofa, 

e.d.). 
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2.4.3.2. Vakinn umhverfis og gæðavottunarkerfi 

 

Vakinn er gæða og umhverfisvottun fyrir íslenska ferðaþjónustu og var sett á laggirnar 

árið 2012. Vakinn er að mestu byggður á nýsjálensku gæða og umhverfiskerfi 

Qualmark að nafni en Hotelstars evrópska hótelkerfið er fyrirmynd gæðakerfis hjá  

íslensku hótelunum. Þessi kerfi hafa síðan verið aðlöguð og breytt eftir íslenskum 

aðstæðum. Vakanum er stýrt af Ferðamálastofu en það er ekki skylduaðild að honum 

fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Markmið hans eru að stuðla að og hjálpa fyrirtækjum að 

auka öryggi og gæði í starfsemi sinni ásamt sjálfbærni og styðja m.a. heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna varðandi sjálfbæra þróun. Vakinn skaffar meðlimum innan sinna 

vébanda fullt af tækjum og tólum til að aðstoða þá að uppfylla kröfur vottunarinnar og 

stuðla að aukinni  samfélagslegri ábyrgð s.s. varðandi umhverfisvernd, menntun 

starfsfólks og mannsæmandi launum, gefa af sér út í samfélagið og stuðla að 

uppbyggingu þess og samvinnu og sátt við ferðaþjónustuna (Vakinn, e.d.). 

Vakanum er skipt milli gistitengdrar ferðaþjónustu og svo allrar annarrar ferðaþjónustu 

og hefur 35 almennar kröfur og viðmið.  Síðan eru sértækari viðmið með mismunandi 

fjölda.  

 

  

Mynd 7 Vakinn viðmið og flokkar 

Heimild: (Tún, e.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almenn viðmið helstu flokkar Sértæk viðmið helstu flokkar

Upplýsingagjöf Öryggi og viðhald

Stjórnun og mannauðsmál Samstarf við birgja/samstarfsaðila

Öryggi og hreinlæti Umhverfi

Umhverfismál Menntun og þjálfun

Vakinn
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Kafli 3. Ferðaþjónusta við Mývatn 

 

3.1. Umhverfi og samfélag  

 

 

 

 

Mynd 8 Mývatnssvæðið 

Heimild (Nordic Adventure Travel (NAT), e.d.)  

 

Mývatnssveit er sveitin umhverfis Mývatn í Suður Þingeyjarsýslu en vatnið er um 37 

ferkílómetrar að stærð og afar vogskorið. Eldsumbrot hafa átt sér stað á 

Mývatnssvæðinu af og til í gegnum aldirnar og enn þann dag í dag flokkast þetta sem 

virkt eldsumbrotasvæði nú síðast með Mývatnseldum árin 1724-1729 og Kröflueldum 

á árunum 1975-1984. Eldsumbrotin hafa skapað stórbrotið landslag, hraunmyndanir, 

þeirra stórfenglegastar Dimmuborgir staðsettar austan vatnsins sem mynduðust í gosi í 

Þrengslaborgum fyrir um 2000 árum. Skútustaðagígar eru gervigígar sem voru friðlýstir 

sem náttúru vætti frá árinu 1973. Gervigígar verða til þegar hraun rennur yfir vatn eða 

votlendi og sprenging verður, afraksturinn er þessi gígamyndun. Önnur þekkt fjöll í 

Mývatnssveit  eru t.d. Vindbelgur, Sellandafjall og Reykjahlíðarfjall sem umkringja 

sveitina einnig í Bjarnarflagi er elsta gufuaflsvirkjun landsins. Tveir byggðakjarnar eru 

við Mývatn sá stærri í Reykjahlíð og svo annar minni á Skútustöðum annars er 
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strjálbýlla meðfram vatninu og byggð er mun meiri sunnan megin við það en norðan en 

þar er Friðland varpfugla (Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, e.d.). 

Jarðhitinn á svæðinu hefur skapað kjörlendi fyrir einstakt lífríki í ám og vötnum ásamt 

því að skapa náttúruleg vatns og gufuböð á svæðinu.  Fuglalíf er stórfenglegt og margar 

sjaldséðar tegundir verpa við vatnið t.d. húsöndin sem verpir hvergi annars staðar í 

Evrópu. Þarna hafa því orðið til mjög góð skilyrði fyrir rannsóknir vísindamanna og 

kennsla erlendra jarðfræðinema fer m.a. þarna fram. Segja má að í dag sé þetta 

samtvinnað við ferðamennskuna á svæðinu t.d. með fuglaskoðun, náttúruskoðun á 

jarðmyndunum og ýmissi starfsemi  Náttúrurannsóknarstöðvarinnar sem rekur 

gestastofu á svæðinu. Mývatnssvæðið er því kjörið ferðamannasvæði fyrir 

náttúruunnendur, göngugarpa og útivistarfólk sem hafa jafnvel áhuga á vísindatengdri 

ferðamennsku (Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, e.d.). 

Stöðumat á Mývatnssvæðinu árið 2012 sýnir að þróun íbúafjölda hefur orðið sú að 

íbúum hefur farið fækkandi og skv. könnun MV (Rannsókn meðal íbúa varðandi 

ferðaþjónustuna á svæðinu og upplifun á henni, gerð 2011) þá höfðu flestir þátttakendur 

í könnun hennar 18 ára og eldri  verið búsettir í yfir 20 ár í Mývatnssveit eða 73%. 

Einnig er aldurssamsetning ekki hagstæð, of lítið hlutfallslega er af ungu fólki og virðist 

sem það flytji frekar burt eða komi ekki aftur og setjist að á svæðinu eftir skólagöngu. 

Þetta gæti því haft alvarlegar afleiðingar fyrir nýliðun í ferðaþjónustu ef þessu heldur 

fram sem horfir (Margrét Hólm Valsdóttir, 2011). Ef við greinum stærstu hópa 

þátttakenda könnunar MV þá eru 14% þátttakenda  bændur og fiskimenn, 13% 

þátttakenda eru sérfræðingar, og 12% eru þjónustu-, sölu- og verslunarfólk (Margrét 

Hólm Valsdóttir, 2011). 

 

3.2. Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær stefna 
 

Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær stefna eru hugtök sem snúast um að bera virðingu 

fyrir mönnum, menningu, samfélagi, náttúru og lífríki í heild vernda það og hjálpa að 

dafna og þroskast og koma í veg fyrir skaða af völdum athafna manna. Hugmyndin er 

að skila samfélögum, náttúru og lífríki í sama eða betra ástandi til komandi kynslóða 

og tekið var við því.  Að starfsemi fyrirtækja beri ábyrgð gagnvart umhverfi, 

samfélaginu sem hún er í og einnig starfsmönnum sínum og stuðli þannig að 

uppbyggingu og framþróun (Samfélagsábyrgð, engin dagsetning). 
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 Megin þemað sem ferðamönnum er boðið uppá á Mývatnssvæðinu er náttúra svæðisins 

og lífríki. Þannig er mikilvægt fyrir ferðaþjónustuaðila jafnt sem aðra að hafa stefnu 

varðandi samfélagslega ábyrgð þeir eru jú að bjóða uppá náttúruskoðum sem oft eru 

ferðir sem farið er í á vélknúnum ökutækjum inná slóðir óspilltrar náttúru þar sem skaði 

getur orðið á gróðurfari og lífríki. Einnig er mikilvægt að starfsemi 

ferðaþjónustufyrirtækja raski ekki lífríki svæðisins eins og fuglalífi t.d. með ónæði og 

hávaða í varplandinu eða á vatninu með bátaumferð vélknúinna báta og vatnakatta 

(Samfélagsábyrgð, engin dagsetning). Allir hlutaðeigandi aðilar s.s. starfsmenn og 

gestir þurfa að vera meðvitaðir um stefnu fyrirtækjanna í þessum málum og að farið sé 

eftir henni í framkvæmd. Því er nauðsynlegt að þetta séu upplýsingar sem liggja fyrir 

við kynningu og markaðssetningu starfseminnar og séu settar fram í markaðsefni þess 

á heimasíðu og netmiðlum. Það er einnig gott fyrir ímynd fyrirtækisins að hafa stefnu 

varðandi samfélagslega ábyrgð og það getur jafnvel orðið til aukinnar ásóknar eða laðað 

að viðskiptavini sem annars myndu ekki koma. Græn ímynd, hreinleiki og heilnæmi 

umhverfis og matvæla, umhverfisvottanir s.s. eins og svansmerkið og ISO merkingar 

eru dæmi sem stuðla oft að bættri ímynd fyrirtækja og auknum viðskiptum ( Svanurinn, 

e.d.). 

 

3.3. Þróun ferðaþjónustu við Mývatn 

Ferðaþjónustu í Reykjahlíð við Mývatn í einhverri mynd má rekja langt aftur en 

samgöngu og póstleiðin milli Norður og Austurlands lá þar um fyrr á öldum og var 

meðal annars ferja yfir Jökulsá í umsjá Reykhlíðinga allt fram til 1906. Reykjahlíð var 

því síðasta stoppistöð fyrir Norðlendinga áður en þeir fóru yfir öræfin á leið austur á 

land og sú fyrsta fyrir fólk sem kom austan af landi og varð því þróunin sú að 

veitingarekstur og gistiaðstaða þróaðist á staðnum  (Margrét Hólm Valsdóttir, 2011).  

Um miðja 20. öldina voru rekin tvö stór sumargistihús við Mývatn, hótel Reynihlíð og 

hótel Reykjahlíð. Allar götur síðan hefur ferðaþjónusta á svæðinu farið vaxandi með 

gistingu, veitingum og afþreyingu og trúlega er þetta eitt vinsælasta svæðið meðal 

ferðamanna á Norðurlandi eystra. 

 

Árið 2012 heimsóttu 42.1% erlendra ferðamanna Mývatnssvæðið að sumri og 11.8% 

að vetri og það var í 7. sæti að sumri varðandi vinsældir og heimsóknir (Ferðamálastofa, 

2013). Þetta er því afar vinsælt svæði til að ferðast um. Auknar komur 
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skemmtiferðaskipa inn á Akureyrarhöfn hafa einnig lagt sitt af mörkum til að fjölga 

ferðamönnum á svæðinu og  ótaldir eru þá þeir farþegar sem koma með Norrænunni til 

landsins þeir leggja leið sína oftar en ekki um Norðausturland á vegferð sinni um landið. 

Fyrir utan Mývatn þá eru margar náttúruperlur að skoða á Norðurlandi eystra s.s. 

Ásbyrgi og Dettifoss, fara í hvalaskoðun frá Húsavík ásamt því að nú er hægt að fara 

hinn svokallaða Tröllaskagahring í gegnum Ólafsfjörð og Siglufjörð og með þeirri leið 

opnast gríðarlegir möguleikar. 

 

3.4. Markhópar 
 

Það er mikilvægt að finna út hvernig ferðamenn eru heppilegastir inná svæðið og haga  

uppbyggingu  á svæðinu eftir því og að hún styðji þá ímynd sem aðilar vilja uppfylla af 

því. Þema Mývatnssvæðisins er náttúra þess og lífríki hennar og helstu markhópar 

ferðamanna er fólk sem hefur áhuga á þessu hugarefni s.s. fuglaskoðarar, göngumenn 

og fólk sem er gefið fyrir hvers konar útivist og náttúruskoðun og vill hafa staði sem 

óspilltasta af mannavöldum. Mikið er um merktar gönguleiðir sem ferðamönnum 

standa til boða að fara eftir hvort sem er með eða án leiðsagnar, jeppa og snjósleðaferðir 

eru einnig vinsælar. Eins og fram hefur komið þá er Mývatnssvæðið frægt að 

jarðlagsmyndunum sínum og það laðar að vissan markhóp sem kemur til að skoða 

náttúruundrin og jafnvel setjast á skólabekk til að fræðast um málefni er þau varða. 

Varðandi þolmörk náttúrunnar þá er spurning hvort markhóparnir breytast ekki ef farið 

er að hefta í auknum mæli aðgengi að viðkvæmum náttúrusvæðum. 

Skv. könnun MV vilja 34% aðspurða íbúa á Mývatnssvæðinu helst fá blandaðan hóp af 

ferðamönnum, bæði Íslendinga og útlendinga. Fast þar á hæla fylgir að fá útlendinga 

sem ferðast á eigin vegum en 33% settu það í 1. sæti. Sá hópur ferðamanna sem íbúar 

vildu síst fá inn á svæðið voru farþegar af skemmtiferðaskipum, hugsanlega er sá hópur 

hvað síst arðbær fyrir ferðaþjónustuna. Þessi hópur hefur farið vaxandi á 

Norðausturlandi með auknum komum skemmtiferðaskipa inn á Akureyrarhöfn 

(Margrét Hólm Valsdóttir, 2011).  

 

Árið 2016 var gerð markhópagreining fyrir Ísland á vegum Íslandsstofu í samvinnu við 

Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri, Rannsóknarmiðstöð ferðamála RMF og 

Stjórnstöð ferðamála. Úrtak frá sjö löndum var notað í þessari greiningu, Danmörku, 
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Þýskalandi, Frakklandi, Sviss, Bretlandi, Kanada og Bandaríkjunum. Þar voru greindir 

3 alþjóðlegir markhópar sem þóttu henta vel fyrir íslenska ferðaþjónustu þeir fengu 

nafnið Lífsglaði heimsborgarinn, Sjálfstæði landkönnuðurinn og Makindalegi 

menningarvitinn (Ferðamálastofa, 2016). 

Ef við skoðum markhópaskilgreiningu Íslandsstofu fyrir Ísland þá eru þeir markhópar 

ferðamanna sem sækja í og henta helst inn á Mývatnssvæðið helst Lífsglaði 

heimsborgarinn og Sjálfstæði landkönnuðurinn. Ástæður þess eru margvíslegar, báðir 

hóparnir hafa áhuga á náttúru og fögru landslagi, umhverfisvernd, göngutúrum og 

náttúruböðum. Sjálfstæði landkönnuðurinn hefur áhuga á vetrarferðamennsku og því 

væri hægt að beina honum inn á þá árstíð. Lífsglaði heimsborgarinn er til í að eyða 

pening fyrir gæðavöru og þjónustu og Mývatnssvæðið er dýrt svæði þannig að það 

hentar vel fyrir fólk sem er tilbúið til að eyða pening. Einnig er þetta yngra fólk en hinir 

hóparnir tveir og getur stundað erfiðari göngur og afþreyingu í náttúrunni. Makindalegi 

menningarvitinn er lítið gefinn fyrir erfiða göngutúra og aðrar svaðilfarir en hentar vel 

inn á lúxushótel og í jarðböð og jóga en síður í erfiða afþreyingu úti í náttúrunni..  

 

3.4.1. Lífsglaði heimsborgarinn 
  

Er 36% af ferðamönnum. Fólk á aldrinum 25 til 50 ára, úthverfir skapandi 

persónuleikar, félagslyndir, virkir ferðamenn, opið og forvitið. Fjölskyldufólk, tekjur 

og menntun yfir meðallagi, tilbúið að borga fyrir gæði og þjónustu og vill hafa nokkra 

mismunandi valkosti. Nýjungagjarnt, mjög virkt á samfélagsmiðlum,  verslunarglatt, 

vill upplifa og kynnast landi og þjóð, framandi menningu, stöðum og matarhefð. Mjög 

hlynnt náttúruvernd, ekki áhættusækið á ferðalögum, sækist eftir gæðavottunum og vill 

leiðsögn. Sækist til dæmis eftir að kynnast heimamönnum í sínu umhverfi, litlum 

samfélögum, hefðum og venjum. Heilsutengdri ferðaþjónustu s.s. náttúruböðum og 

spa, vill upplifa hátíðir heimamanna, sækist eftir ferðum og afþreyingu með leiðsögn í 

fögru landslagi. Vistvænni ferðamennsku, söfnum og sögu og fjölskylduvænni 

ferðamennsku og vilja versla íslenska hönnun og minjagripi (Ferðamálastofa, 2016). 

 

3.4.2. Sjálfstæði landkönnuðurinn 
 

Er 17% af ferðamönnum. Á aldrinum 35 til 65 ára og á uppkomin börn, býr í smærri 

bæ eða borg, tekjur og menntun í meðallagi. Ekki virkur á samfélagsmiðlum, 
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verðnæmur og verslar frekast hagnýta hluti. Vill óhefðbundin framandi ferðalög, 

ferðast á vistvænan máta, vill kynnast náttúru og menningu, vill ekki vera bundinn af 

dagskrá og vill ferðast í fámennum hópum. Ferðast utan sumarmánaða, er líklegur til 

að koma aftur, virkur ferðamaður, náttúruverndarsinni og hefur áhuga á smærri 

samfélögum. (Ferðamálastofa, 2016). Sækist eftir ferðaþjónustu sem inniheldur til 

dæmis afþreyingu í náttúru, náttúrulíf og ljósmyndun, afskekktum stöðum og smærri 

samfélögum. Upplifa menningu og siði og matarmenningu heimamanna, kynnast 

hátíðum og viðburðum og kynnast þeirra lífi. Kynnast sund og náttúrulaugamenningu 

og sögufrægum stöðum og söfnum (Ferðamálastofa, 2016). 

 

3.4.3. Makindalegi menningarvitinn 
 

Er 17% af ferðamönnum. Aldur 45 ára og eldri aðallega konur, býr í borg eða bæ og á 

uppkomin börn. Menntun í meðallagi og tekjur yfir meðallagi. Finnst gaman að versla 

og er ekki mjög verðnæmur en kann að meta góð tilboð, notar helstu samfélagsmiðla, 

vill vernda náttúruna. Ferðast í núinu, vill upplifa staðarandann og menningu frá fyrstu 

hendi. Vill gæði og þjónustu og upplifa ævintýri innan skynsamlegra marka án 

óþæginda og áhættu. Virkur, varkár, sækist í menningu og tilbúinn að borga fyrir gæði, 

vöru og þjónustu.Sækist t.d. eftir ferðaþjónustu sem býður upp á ferðir í fallegu 

landslagi án áreynslu, borða á veitingahúsum heimamanna gæða rétti  frá þeirra héraði, 

kann að meta að versla íslenska hönnunarvörur vill fara á hátíðir og viðburði, og vill 

góð hótel og aðbúnað. Vill fara í heilsulindir, laugar og fá dekur, vill kynnast bæði borg 

og sveit og upplifa menningu (Ferðamálastofa, 2016). 

 

3.5. Staðan  varðandi þolmörk Mývatnssvæðisins árið 2012 

Ferðamannastaðir hafa lífskeið svipað og fyrirtæki og fara eftir vissri lífskúrfu sem 

skiptist í skeið uppgötvunar, skeið vaxtar, skeið stöðnunar og skeið endurnýjunar eða 

hnignunar sjá líkan hér að neðan. Ætla má að Mývatnssvæðið sé  árið 2012 ennþá á 

skeiði uppbyggingar þó að sumir telji hvað einstakar náttúruperlur þar varðar að þar sé 

komið að þolmörkum varðandi ferðamannastraum. 
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Mynd 9 Líkan Butlers um lífskeið ferðamannastaða 

   

Heimild (Anna Dóra Sæþórsdóttir og  Rannveig Ólafsdóttir, 2013) 

 

Félagsleg þolmörk þ.e. áhrif á menningu, upplifun ferðamanna og lífsgæði íbúa virðast 

ennþá vera í lagi skv. viðhorfi Mývetninga eins og kemur fram í könnun MV. Viðhorf 

íbúa við Mývatn er skv. könnun MV talið frekar jákvætt í 69% tilvika, 8% töldu það 

mjög jákvætt og einungis 5% töldu það frekar neikvætt og engum finnst það mjög 

neikvætt. Því er trúlega ekki ennþá komið að félagslegum þolmörkum í ferðaþjónustu 

á svæðinu heldur sjá íbúar bæði kosti og galla starfsseminnar. Varðandi þolmörk 

umhverfis þá er ástandið með þolmörk innviða ekki nægilega gott skv. könnun MV. 

T.d. vantar uppá salernisaðstöðu, vegum er ábótavant svo slysahætta skapast og stígir, 

nestisaðstaða og bílastæði eru ekki til staðar eða ófullnægjandi. Hér að neðan má sjá 

flokkun á þáttum þolmarka ferðamennsku (Margrét Hólm Valsdóttir, 2011). 

 

 

 

 



 

30 

    

 

Mynd 10 Þolmörk ferðamennsku 

  

Heimild (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rannveig Ólafsdóttir, 2013) 

 

Varðandi mikilvægi greinarinnar fyrir atvinnulíf á svæðinu þá skv. könnun MV telja 

76%  svarenda að greinin sé mjög mikilvæg og 20% að hún sé frekar mikilvæg (Margrét 

Hólm Valsdóttir, 2011). 

 

3.6.Timabilið 2012 til 2021. Hvað hefur skeð í  ferðaþjónustu við Mývatn 
 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í ferðaþjónustu á Mývatnssvæðinu á tímabilinu 

2012 til 2021. Fleiri gististaðir hafa bæst í flóruna og því er aukið framboð á gistingu 

einnig hefur veitingastöðum fjölgað og allskonar afþreyingu og mikil aukning hefur 

orðið þar á. Einnig hefur uppbygging einstakra ferðamannastaða verið mikil frá árinu 

2012 þegar fyrri rannsóknin og viðtalskönnunin voru gerðar. 
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Mynd 11 Íbúafjöldi í Skútustaðahreppi 2012 til 2020 

 

Heimild (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

Á stöplaritinu hér að ofan má sjá þróun íbúafjölda á tímabilinu 2012 til 2020. Íbúum 

hefur heldur fjölgað og kynjaskiptingin er nokkuð jöfn milli karla og kvenna. 

 

Ef við skoðum könnun sem Ferðamálastofa gerði meðal ferðamanna  við Mývatn árið 

2019 þá kemur í ljós að konur voru 49.6% og karlar 50.4% og meðalaldur var 45.3 ár. 

Flestir voru í aldursflokknum 45-54 ára (24%) og þá 25-34 ára (22%). 

Þjóðverjar voru fjölmennastir erlendra ferðamanna í Mývatnssveit sumarið 2019 eða 

18% af ferðamönnum, Bandaríkjamenn voru  næst fjölmennastir eða 12%. Flestir eða 

68% ferðuðust á eigin vegum með bílaleigubíl og  ferðafélagar voru oftast fjölskylda 

og/eða vinir eða í 76% tilfella. 

Nánast allir voru í fríi eða 99% og rúmlega helmingur nefndi náttúru og fegurð staðarins 

sem ástæðu heimsóknar og var þar ekki teljandi munur á þjóðernum og 46% höfðu 

leitað upplýsinga um Mývatnssveit á netinu. Meðaldvalartími var 21,6 klst. en flestir 

eða 29% dvöldu innan við sex tíma. 54% gistu á svæðinu og ástæður sem nefndar voru 

fyrir að gista ekki voru eins og gist væri á Akureyri eða í nágrenni Mývatns, meira væri 

um að vera á Akureyri, of hátt verðlag væri við Mývatn á gistingu. Varðandi nýtingu á 

afþreyingu þá nefndu 79% gönguferðir og ljósmyndun nefndu 59%. Varðandi keypta 

afþreyingu þá nefndu  40%  náttúruböð (Jarðböðin). Mývatnssvæðið fékk 
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meðmælaskor upp á 79 af 100 mögulegum og helstu  ástæður að ferðamenn mæltu með 

Mývatnssvæðinu voru einstök náttúra, fallegt útsýni, göngustígar, gestrisni, 

staðsetning, góð þjónusta og gott framboð gistingar. Gallar sem nefndir voru var lélegt 

ástand göngustíga og vega, of hátt verðlag, skortur á snyrtiaðstöðu og bílastæðum og 

of hátt verð á því, skortur á betri veitingastöðum og fleiri útsýnisstöðum og  of margir 

ferðamenn. 70% voru mjög ánægðir og 29%  voru ánægðir (Ferðamálastofa 2020). 

 

 

3.6.1. Aukin afþreying, gisting og veitingar 

 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Mývatnssvæðinu á tímabilinu 2012 til 2021 og 

styður hún við þemað um náttúruskoðun og útivist. Hér á eftir verða nokkrir nýir 

viðburðir nefndir ásamt gistingu og veitingum. 

 

Hótel Laxá er þriggja stjörnu hótel sem opnaði í júní 2014 og er staðsett á friðsælum 

stað 2 km frá Mývatni. Salur er fyrir 160 manns og því getur hótelið tekið á móti hópum. 

Veitingastaðurinn Eldey er staðsettur á hótelinu og dregur nafn sitt af einni af eyjum 

Mývatns (Visit Mývatn, e.d.). 

  

Vetrarhátíð við Mývatn  er viðburður sem haldinn er í mars ár hvert. Þar koma saman 

aðilar í ferðaþjónustu og bjóða upp á margvíslega vetrarafþreyingu  og útivist eins og 

sleðahundaferðir, ístölt (Mývatns Open), dorg upp um ís og vélsleðaferðir, skíðagöngu 

og skíðasvæðið og lyftan inni í Kröflu er í boði eftir því sem veður og færð leyfir.  Síðan 

er boðið upp á tilboð á gistingu á svæðinu og veitingar ásamt því að hægt er að 

heimsækja Jarðböðin (Vetrarhátíð við Mývatn, e.d.). 

 

Hraunhlaupið var haldið í fyrsta sinn árið 2018 og er haldið í maí og er 9,4 km að lengd. 

Það er utanvegahlaup og byrjar í Dimmuborgum og hlaupið er um fallegt landsslag með 

allskonar hraunmyndunum og endað í Jarðböðunum. Veitingar og aðgangur að 

Jarðböðunum er innifalið í þátttökugjaldi og hefur hér verið myndaður samstarfspakki. 

Hlaupið er á vegum Mývatnsstofu. (Visit North Iceland, e.d.). 

 

Mývatns hjólreiðakeppnin var haldin í fyrsta skipti árið 2021 og er 42.2 km löng leið 

umhverfis Mývatn. Upphafs og endapunktur er við Jarðböðin sem býður upp á veitingar 

við lok ferðar sem eru innifaldar í skráningargjaldi. Þessi leið hentar flestum 
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hjólreiðamönnum. Einnig er hægt að hjóla 97 km hring sem kallast Laxárhringurinn, 

þá er hjóluð Mývatnsheiði að Laugum í Reykjadal og að Laxárvirkjun og Kísilvegurinn 

til baka til Jarðbaðanna. Þetta er að hluta erfið leið og fyrir vana hjólreiðamenn (Visit 

Mývatn, e.d.). 

  

3.6.2. Demantshringurinn  

Mývatnssvæðið hefur fallið meira undir Markaðsstofu Norðurlands á tímabilinu 2012 

til 2021 og er orðið hluti af stærra svæði. Demantshringurinn er fögur aksturleið, 250 

km hringur sem liggur um Húsavík-Ásbyrgi-Dettifoss-Mývatn-Goðafoss. Þetta er nýtt 

markaðssetningarátak á tímabilinu. Þarna er margt að sjá, hægt er að fara í Hvalaskoðun 

frá Húsavík, skoða einstaka náttúru í Ásbyrgi, skoða aflmesta foss Evrópu Dettifoss, 

Mývatn með sínum einstöku hraunmyndunum og fuglalífi og að lokum hinn fagra 

Goðafoss (Visit North Iceland, e.d.).  

 

3.6.3. Uppbygging ferðamannastaða á Mývatnssvæðinu 

 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Mývatnssvæðinu og nágrenni þess á tímabilinu. 

Þarna er um að ræða að gera aðgengi að náttúruperlum betra og einnig að stuðla að 

verndun umhverfisins og upplýsingamiðlun til ferðamanna samkvæmt markmiðum 

sjálfbærrar stefnu.  Þetta eru atriði eins og bygging á þjónustuhúsum, göngustígagerð, 

bætt aðgengi fyrir fatlaða, setja upp upplýsingaskilti fyrir ferðamenn og í sumum 

tilfellum að gera staði aðgengilegri fyrir vetrarferðamennsku. 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur veitt styrki til uppbyggingar þarna og á 

stöplaritinu hér að neðan má sjá styrkveitingar inn á svæðið á tímabilinu 2012 til 2020 

( Ferðamálastofa, e.d.). 
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Mynd 12 Styrkveitingar fyrir Mývatnssvæðið og nágrenni tímabilið 2012 til 2020 

 

Kafli 4. Klasar  

Í þessum kafla verður fjallað um klasa, þeir skilgreindir og varpað ljósi á þær kenningar 

um þá sem notaðar verða í ritgerðinni til greiningar á ferðaþjónustusvæðinu við 

Mývatn. Einnig verður fjallað um samkeppnishæfni og tengslin milli hennar og klasa. 

 

4.1. Hvað er klasi? 
 

Klasi er landfræðilega staðbundið svæðisnet fyrirtækja og stofnana oft mennta og 

rannsóknarstofnana sem starfa á sama sviði og  hafa gagnvirk tengsl formleg og 

óformleg, innbyrðis samkeppni og samstarf sín á milli (Porter, 1998).  Skilvirkni, aukin 

arðsemi m.a. vegna hagkvæmari innkaupa og upplýsingaflæðis, úrvinnsla þekkingar og 

mótun hæfni skapast innan netsins og allt þetta veldur því að  samanlegðar áhrif klasans 

verða meiri en áhrif einstakra fyrirtækja gætu orðið og stuðlar að langtíma uppbyggingu 

og hagvexti innan viðskiptalífsins. Þetta svæðisnet er ýmist laustengt saman eða með 

sameiginlegri yfirstjórn, hefur mikið og öflugt persónulegt tengslanet og býr yfir 

einhverri sérhæfingu og byggir á einhverju vissu þema sem er einkennandi fyrir svæðið 

og gefur því yfirburða stöðu á samkeppnismarkaði á vissum sviðum. Þetta þema getur 

t.d. verið staðbundin menning, náttúra eða sérstakir hæfileikar, eiginleikar eða gæði 

sem svæðið eða samfélagið innan þess hefur upp á að bjóða og það er virknin innan 
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klasans sem segir til um styrk hans en ekki stærð hans í sjálfu sér né landfræðileg mörk. 

Grunnforsenda klasasamstarfs er að fyrirtæki innan klasans hafi ávinning af honum 

ýmist fjárhagslegan eða á annan máta (Elvar Knútur Valsson o.fl., 2013). 

 

Julie Jackson og Peter Murphy frá La Trobe University í Ástralíu settu fram greiningu 

á ferðamannaklasa nokkurra þorpa í dreifbýlinu  í Ástralíu árið 2006 þar sem kemur 

fram eftirfarandi. 

 

 

Mynd 13 Yfirlit yfir klasa og iðnaðarsvæði 

Heimild: (Jackson og Murphy, 2006) 

 

Það sem klasar virðast helst hafa fram yfir iðnaðarsvæði eru kerfisbundnar tengingar, 

bæði persónulegar tengingar milli starfsmanna og fyrirtækja innan klasanna en einnig 

tengingar við stofnanir og rannsóknaraðila s.s. háskóla. Einnig sameiginleg aðild og 

þátttaka í heildarsamtökum er varða starfsemi klasans, forysta leiðtoga fyrir svæðið og 

viðurkenning á vissum gildum og siðferði innan samkeppnisumhverfisins. Þannig 

starfar klasi sem nokkurskonar regnhlífarsamtök fyrir þá starfsemi sem fer fram innan 

hans, klasi getur náð yfir landfræðileg landamæri og hefur lífskeið svipað og fyrirtæki 

hafa. Fyrirtæki sem tilheyra iðnaðarsvæði virðast einnig eins og klasar reiða sig á hvert 

annað varðandi innbyrðis samstarf og að  áframhald verði þar á en eru einnig í 

samkeppni. Þau hafa líkt og klasar stefnu um að láta til sín taka, skapa virði og láta gott 
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af sér leiða í samfélaginu og svæðið hefur sveigjanleg mörk (Jackson og Murphy, 

2006). 

 

Skv. Franz Tödtling  þá er hagkvæmni klasa og efnahagslegur ábati fyrir samfélagið 

m.a. tilkomin út af atriðum eins og  lægri kostnaði vegna meiri samhæfni klasans og 

skilvirkni í birgðastjórnun svokallaðri „just in time aðferð“sem felst í litlum lagerum 

og að aðföng skili sér í hús eftir þörfum. Einnig eru klasar stundum notaðir til 

markaðssetningar á svæðum og stuðla að því „að koma þeim á kortið“ og beina augum 

utan að komandi fjárfesta að svæðisbundnum fjárfestingartækifærum. Klasar hvetja 

lærdómsferli og uppsöfnun þekkingar hjá fyrirtækjum og öðrum aðilum á svæðinu, 

tæknivæðing verður hraðari, og skilvirkari innan fyrirtækjanna   ásamt örari breytingum 

og innleiðingu á nýjungum í stjórnunarháttum, betri gæðastýringu, meiri nýsköpun og 

vottunum (Tödtling, 2001). 

 

Klasar hafa lífskeið svipað og fyrirtæki og færast eftir líftímakúrfu, þeir hafa 

upphafsskeið, vaxtarskeið og hnignunarskeið. Til að stuðla að framþróun og skilvirkni 

innan klasans þá er mikilvægt að byggja upp fyrir hann skýra stefnu og framtíðarsýn. 

Stundum verða klasar til fyrir að því er sýnist tilviljun, verða til utan um einhverja 

auðlind s.s. náttúruauðlind eða sérhæfða þekkingu. Einnig getur klasi stuðlað að því að 

hliðar- eða stoðklasar myndast í kringum upphafsklasann (Porter, 1998). Þetta getur t.d. 

verið ferðaþjónustuklasi sem myndast við hlið vínklasa sem var upphafsklasinn og 

hefur stuðlað að því að ferðaþjónustuklasinn varð til. Kaliforníu ferðaklasinn er dæmi 

um þetta, þar sem ferðaþjónusta hefur þróast í vínræktarhéruðum á Kaliforníuströndinni 

og þema svæðisins er vínyrkjan. 

 

Lowe og Miller settu fram kenningar um klasa og segja að til að um geti verið að ræða 

klasa þá þurfi eftirfarandi atriði að vera til staðar. 

• Svæðisbundnir yfirburðir 

• Aðdráttarafl á stofnun fyrirtækja 

• Samskipti og upplýsingaflæði 

• Rannsóknir og þróunarstarf 

Heimild (Lowe, Julian og  Miller, Paul Dr., 2001) 
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4.2. Klasar og samkeppnishæfni 
 

Klasar stuðla að því að fyrirtæki innan þeirra verða samkeppnishæfari. Áhrif klasa á 

samkeppnishæfni eru þrenns konar, Þeir auka framleiðni fyrirtækja sinna, auka  getu 

þeirra til að koma fram með nýjungar og stuðla að nýliðun fyrirtækja í klasanum sem 

koma inn með nýjungar og stækka þannig klasann. Klasar auðvelda starfsemi fyrirtækja 

sinna, þeir starfa sem ein heild að sameiginlegri stefnu og markmiðum og sérhæfð 

fyrirtæki og stofnanir innan þeirra þjóna hvert öðru og styðja, koma með viðbótarvöru 

og  þjónustu við aðalstarfsemina  bæta hvert annað upp og eru í samstarfi. Þeir ná oft 

hagkvæmari innkaupum, hafa öflugt tengslanet, fá fólk til starfa sem hefur meiri 

menntun og þekkingu og leitar í dínamiskt viðskiptaumhverfi klasans og betri 

launakjör. Þekking og reynsla safnast upp og streymir innan klasans til staða þar sem 

hennar er þörf einnig er fræðsla og námskeið oft ódýrari innan klasa en hjá einstökum 

fyrirtækjum, fræðslu og rannsóknarstofnanir eru stundum hluti hans. Klasar skapa 

dínamiskt viðskiptaumhverfi sem laðar að erlenda fjárfesta og eflir útflutning. 

Nýsköpun er öflug og tækninýjungar  og nýjar aðferðir eru algengar (Porter, 2000). 

 

Klasar og samkeppnisforskot  er nátengt saman og ástæðurnar fyrir því eru 

margvíslegar. Innan klasaumhverfis getur verið mikil deigla í gangi, verið er að vinna 

að vissum málefnum á afmörkuðu svæði, starfsmenn hafa mikil samskipti sín á milli 

og upplýsingastreymi, þekking  og sérhæfing skapast sem erfitt getur verið að herma 

eftir annars. Skilvirkt upplýsingastreymi bæði inni í klasanum og út til viðskiptavina er 

eitt af megineinkennum klasasamstarfs og kemur hér að notum við að auka 

samkeppnishæfni fyrirtækja innan klasans. Klasar hafa líka jafnvel aðgang að ódýrara 

fjármagni, betri pólitískum samböndum, hagstæðari aðföngum og hæfari starfsmönnum 

í krafti stærðar sinnar og sterkra sambanda og rekstrargrundvallar. Einnig getur verið 

um að ræða láréttar og lóðréttar tengingar milli fyrirtækja innbyrðis eða við birgja sem 

auka hagkvæmni og bæta rekstrarskilyrði. Fólk sækir í að starfa í dínamísku umhverfi 

kröftugs klasa og fá tækifæri til að nýta hæfileika sína og afla sér frekari þekkingar, 

reynslu og frama í starfi, fá jafnvel hærri laun en hjá einstökum fyrirtækjum.  Þannig 

leggst allt á eitt með að veita klasasamfélagi samkeppnisforskot umfram einstök 

fyrirtæki.  
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Mynd 14 Samkeppnisdemantur Porters 

Heimild (Porter, 2000) 

Í samkeppnistígli sínum tekur Porter á áhrifaþáttum varðandi klasasamstarf 

Mikilvægustu atriðin varðandi þetta er samvinna, sterkur landfræðilegur 

samkeppnismarkaður og gæði viðskiptaumhverfis fyrir nýsköpun. Fyrirtæki geta 

hagnast á samvinnu á vissum sviðum þó að annars séu þau í virkri samkeppni. Þetta 

eflir samkeppnisforskot klasans sem þau eru hluti af gagnvart utanaðkomandi umhverfi 

ásamt því að ýta undir frjósamt viðskiptaumhverfi innan klasans sem er í takt við þarfir 

viðskiptavinanna. Mjög mikilvægt atriði er að ný fyrirtæki og starfsemi bætist við 

klasann sem svara einhverjum óuppfylltum þörfum innan klasasamfélagsins og gera 

hann heilsteyptari. Þarna koma rannsóknarstofnanir s.s. háskólar sterkt inn í því innan 

þeirra verður til ný þekking sem skilar sér út í klasasamstarfið í formi nýrrar starfsemi 

eða vara og hvetur til stofnunar sprotafyrirtækja. Þetta laðar að fjármagn bæði í formi 

styrkja og hlutafjár. Þannig verður til stöðug uppbygging og endurnýjun innan klasans 

sem svarar kalli samfélagsins og uppfyllir fyrirliggjandi þarfir og kemur þannig í veg 

fyrir hnignum klasans, lengir lífskeið hans. Helstu atriði til að klasasamfélag verði ofan 

á varðandi samkeppnishæfni er svipað og hjá fyrirtækjum, að vera í stöðugri framþróun 

Tilviljun

Veðurfar og veðrátta

Mismunandi aðstæður í 

náttúru

Óstöðugt efnahagsumhverfi

Þörf fyrir síbreytilega stefnu

Hraði breytinga

Síbreytilegur samkeppnismarkaður

Náttúran Kröfuharðir neytendur

Fjárhagskerfi Alþjóðamarkaður

Vinnuafl

Aðilar í afþreyingariðnaði s.s. ferðum 

og hvalaskoðun.

Aðilar í fólksflutningum

Hið opinbera

Góðar samgöngur, innanlands

og milli landa. Slæmt fjármála

og efnahagsumhverfi

Tengdar greinar

Stefna, skipulag, samkeppni

Aðstæður framleiðsluþátta Aðstæður eftirspurnarþátta
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varðandi umbætur og nýjungar og reyna að stuðla að aukinni hagkvæmni og lækkun 

kostnaðar í rekstri. Einnig ef tilefni er til að vera með alþjóðlega stefnumótun á 

alþjóðlegum mörkuðum. Klasinn þarf helst að koma sér upp hindrunum gagnvart 

fyrirtækjum í sambærilegum greinum, keppinautum sínum sem koma í veg fyrir að þau 

hermi eftir þeim varðandi vöru, þjónustu og verðlagningu (Porter, 2000). 

Ætla má að þau áhrif sem klasar hafa á atvinnulíf séu fjölþætt.  Þar sem klasar starfa 

bæði á samvinnu og samkeppnisgrundvelli að það umhverfi sem skapast innan klasans 

stuðli að uppbyggingu og framþróun innan fyrirtækjanna varðandi nýsköpun í 

starfssemi þeirra og framboð á vöru og þjónustu. Því ættu fyrirtæki sem eru í 

klasasamstarfi að vera betur í stakk búin að taka þátt í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi þar 

sem þau hafa orðið að standa sig í samkeppni á heimamarkaði og koma reglulega fram 

með nýjungar eða endurbætur varðandi starfssemi sína. Þetta er skv. kenningum Porters 

um samkeppnishæfni fyrirtækja sem byggir á tækifærum til samkeppni og samvinnu 

meðal fyrirtækja í klasasamstarfi (Porter, 1998). 

 

4.3. Hver eru helstu verkefni klasa og aðferðir við greiningu. 

 

 

Mynd 15 Klasakort Íslenska ferðaklasans 

Heimild (Íslenski ferðaklasinn, engin dagsetning) 
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Klasakort er yfirlitskort yfir starfsemi klasans og tengingar þar á milli s.s. fyrirtæki og 

stofnanir, stuðnings starfsemi, áhangandi klasa og aðra aðila sem hér koma að máli. 

Skv. Porter þá er kjarnastarfsemin fyrst skilgreind og síðan eru fundnar út tengingar við 

aðra  aðila út frá því (Porter, 2000). Hér að ofan er mynd af klasakorti Íslenska 

Ferðaklasans. 

      Helstu flokkar innan klasasamfélagsins eru þessir hjá Porter: 

• Kjarnastarfsemin 

• Sérhæfðir birgjar 

• Sérhæfðir þjónustuaðilar 

• Opinberar stofnanir 

• Stoðþættir; mennta og rannsóknarstofnanir, hagsmunasamtök 

• Tengdir stuðningsklasar 

 

Greina má helstu verkefni klasa í sex flokka: 

 

• Rannsóknir og uppbygging tengslaneta  

• Stoðaðgerðir hins opinbera 

• Samstarf fyrirtækja  

• Menntun og þjálfun 

• Nýsköpun og tækni 

• Vöxtur klasans 

 

(Elvar Knútur Valsson o.fl., 2013).  

 

Við uppbyggingu og greiningu á klasasamstarfi má fara eftir þessum tíu skrefum hér 

að neðan: 

 

Skref 1   –  Greining og kortlagning klasa  

Skref 2   –  Viðskiptaeiningar og markhópar 

Skref 3   –  Mat á samkeppniskröftum og hagnaðarvon  

Skref 4   –  Framsækin kaupviðmið  

Skref 5   –  Stefnumótun til framtíðar 

Skref 6   –  Lykilárangursþættir 
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Skref 7   –  Virðiskeðjan og umhverfi klasans 

Skref 8   –  Samanburður við fyrirmyndarklasa 

Skref 9   –  Mögulegir stefnuvalkostir fyrirtækja innan klasans 

Skref 10 –  Framkvæmd á stefnu klasans 

(Elvar Knútur Valsson o.fl., 2013). 

 

4.4. Frægir erlendir ferðaþjónustuklasar 

 

4.4.1. Skíðaklasinn í Austurríki 

 

Skíðaklasinn í Austurríki er háþróaður klasi í vetrarferðamennsku sem byggir á 

hugmyndinni um vetraríþróttir, aktívt frí og heilsusamlegt líferni   og Týrol  er eitt 

mikilvægasta svæðið innan hans.  Skíðaklasinn í Týról er innan klasagrúppu „Cluster 

wellness Týrol“ sem hefur það að markmiði að gera Týról að aðlaðandi stað fyrir 

nýsköpun og framþróun og stuðla að velmegun íbúanna, hagvexti  og innleiðingu 

sjálfbærrar stefnu í viðskiptum. Stærsta markaðssvæði Týrólska skíðaklasans er 

Þýskaland en þaðan koma 51,7% tekna klasans, einnig hefur verið vaxandi hlutdeild 

rússneskra gesta með 23,4% af seldum nóttum nú í ársbyrjun 2012 og heimsóknir 

heimamanna frá Austurríki (9,9% gistinátta )  og nágranna þeirra frá Sviss (19,1% 

gistinátta)  hafa líka farið vaxandi það sem af er tímabilinu. Það má því segja að klasinn 

sé vaxandi, gestakomur á tímabilinu 2010-2011 voru næstum 9,6 milljónir gesta og 

gistináttafjöldi um 42,9 milljónir (Tödtling, 2001). 

 

4.4.2. Vínklasinn í Kaliforníu 

 

Í Kaliforníu er kjörlendi fyrir vínrækt, frjósamur jarðvegur og  milt loftslag sem minnir 

á Miðjarðarhafið og í norðurhlutanum á svæðinu norður af San Francisco er mikið 

vínræktarhérað og í dag er fjöldi bruggverksmiðja þar yfir  400 talsins. Rekja má upphaf 

vínræktunar á svæðinu til miðrar 19. aldar þegar innflytjendur frá Evrópu sem voru 

þaulvanir víngerð frá sínum heimalöndum fluttu með sér nýja þekkingu varðandi 

vínræktun og betri og þróaðri afbrigði af vínþrúgum og smám saman þróaðist og náði 

þessi iðnaður þeim standard sem er í dag en vín frá Kaliforníu þykja vera með þeim 

bestu í heiminum (Bond og  Porter, 2002). Agoston Haraszthy (1812-1869) ungverskur-
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amerískur  rithöfundur og ferðamaður er titlaður sem  faðir vínræktunar í Kaliforníu. 

Hann stofnaði elsta bæ Wisconsin, rak gufubát og kom upp Buena Vista 

vínbúgörðunum í Sanoma Kaliforníu og flutti með sér yfir 300 ný afbrigði af 

evrópskum vínþrúgum til héraðsins. Einnig var hann einn af þeim fyrstu til að skrifa 

bækur um vín og á sviði víngerðar. 

 Í Kaliforníu þá hefur þróast klasi utan um þemað „víngerð“ og alið af sér nokkra 

hliðarklasa m.a. öflugan klasa í ferðamennsku en þetta er einmitt kjörið svæði til þeirra 

hluta, milt loftslag, gönguleiðir, hjólreiðaleiðir, fagurt skógi vaxið umhverfi. Tengsl 

þessara klasa svokölluð vínferðamennska felst m.a. í að heimsækja vínbúgarða og 

bruggverksmiðjur m.a. til að smakka, neyta eða kaupa vín og taka þátt í hátíðum, 

námskeiðum og uppákomum þar sem fram fer neysla og kynning á þessum afurðum 

búgarðanna (Bond og Porter, 2002).   Þannig hafa margir þessara vínbúgarða farið að 

bjóða uppá háklassa gistingu og veitingarekstur,  afslöppun með vínsmökkun, 

afþreyingu, gistingu, mat og drykk og meðal þekktra nafna í veitingarekstrinum í 

Kaliforníu má nefna  Thomas Keller, John Ash, and Sondra Bernstein. Þannig hafa 

gestir t.d. valið vínbúgarðahopp fyrir fríið sitt eða að halda brúðkaup á einum slíkum. 

Sérstök grein hefur meira að segja þróast innan Kaliforníuháskóla í vínfræðum. Þessi 

tegund ferðamennsku er mikilvæg kynningar og markaðssetningaraðferð fyrir 

vínbændur ásamt því að vera arðvænleg hliðarbúgrein við reksturinn. 

Ferðamannafjöldi á svæðinu hefur farið ört vaxandi og á álagstímum þá annar 

vegakerfið ekki allri umferðinni og vandamál skapast á svæðinu. „The California Wine 

Institude“ eru heildarsamtök vínræktenda í Kaliforníu og sjá um að marka  opinbera 

stefnu fyrir iðnaðinn t.d. varðandi samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni, eru kynningar 

og markaðssamtök á héraðs, lands og alþjóðavísu. Meðal tengsla sinna þá er samband 

við „California Travel and Tourism Commission“ sem eru heildarsamtök varðandi 

ferðamannaiðnaðinn í Kaliforníu (Bond og Porter, 2002). 

 

Ferðamannaiðnaðurinn í Kaliforníu dregur til sín stórfjölskylduna og er þar oft verið að 

fagna sérstökum tilefnum s.s. brúðkaupi, stórafmæli, útskrift o.s.frv. þar sem sóst er 

eftir fögru, afslöppuðu umhverfi, jafnvel strandlífi,  þar sem er fjölbreytt afþreying fyrir 

alla og hægt sé að gera vel við sig í mat og drykk og jafnvel prófa eitthvað nýtt á þeim 

vettvangi. Flestir virðast velja Kaliforníu umfram aðra staði vegna meðmæla frá vinum 

og fjölskyldu (Visit California, engin dagsetning). Í rannsóknum kemur einnig fram að 
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annar markhópur vínferðamennsku er miðaldra, vel menntað fólk sem er yfir 

meðaltekjum varðandi innkomu. Þetta kemur ekki á óvart þar sem það er einmitt þessi 

hópur sem kann helst að meta borðvín, menningu og þægilegan lífsstandard enda kemur 

í ljós að þetta fólk er tilbúið til að borga vel og gerir kröfur um mikil gæði og háan 

standard. Einnig vill þessi hópur hafa eitthvað fyrir stafni t.d. upplifa menningu 

svæðisins og leggja stund á útivist s.s. göngur.  

 

4.5. Íslenski ferðaklasinn 
 

Íslenski ferðaklasinn var stofnaður 12. Mars 2015. Hann er staðsettur innan 

Ferðamálastofu og er samstarfsvettvangur aðila sem starfa í ferðaþjónustu og tengdum 

greinum. Ferðaklasinn rekur verkefnamiðað og þverfaglegt samstarf og hlutverk hans 

er að auka samkeppnishæfni og stuðla að aukinni verðmætasköpun innan 

ferðaþjónustunnar. Áhersluþættir Íslenska ferðaklasans eru: 

- Efla og styrkja samvinnu og samstarf 

- Stórefla hverskonar nýsköpun á sviði ferðaþjónustu 

- Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum 

- Efla innviði greinarinnar 

(Ferðamálastofa, e.d.). 

 

Dæmi um aðra klasa á Íslandi er til dæmis Íslenski Sjávarklasinn sem er tengslanet 

fyrirtækja í sjávarútvegi og tengdum greinum. 

 

Kafli 5. Hagsmunaaðilakenningin 
 
Í þessum kafla verður fjallað um Hagsmunaaðilakenninguna og aðilar í 

ferðaþjónustan við Mývatn og sem tengjast henni settir inn í módelin.  Þetta er sett 

fram til að átta sig betur á hvernig hagsmunirnir liggja innan 

ferðaþjónustusamfélagsins. Síðan eru aðilar í eigindlegri viðtalsrannsókn tengdir 

inn í módelin í kaflanum hér á eftir.  

 
Hagsmunaaðilar eru þeir aðilar sem einhverju varðar framkvæmd á vissu afmörkuðu 

verkefni og hafa bein eða óbein gagnkvæm áhrif á hvor annan. Þannig er um mun 

víðtækari skilgreiningu að ræða en þegar verið er að ræða um t.d. hluthafa í fyrirtæki 
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eða fjárfesta í verkefni og þá aðila sem hagnast beint á framkvæmdinni. 

Hagsmunaaðilar eru þannig t.d. hluthafar, starfsfólk, birgjar, viðskiptavinir, opinberir 

aðilar, íbúar og aðrir aðilar í samfélaginu sem eiga einhverra hagsmuna að gæta 

varðandi framkvæmdina. Hagsmunir þessara aðila stangast oft á og þá getur verið 

flókið að finna lausn á þeim vanda og mikið í húfi fyrir fyrirtækið að átta sig á aðstæðum 

og velja réttu leiðina út úr þessháttar aðstæðum. Áhersla í viðskiptaumhverfinu  á 

þátttöku hagsmunaaðila er mun meiri en var fyrir áratugum síðan. Hagsmunaaðilar eru 

nú skilgreindir á miklu víðtækari hátt  ásamt því að samfélagið er mun flóknara og 

vitundarvakning hefur orðið um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Því eru samskipti við 

hagsmunaaðila miklu vandasamari en áður var. Hérna getur t.d. verið um að ræða þætti 

eins og árekstra milli fjárhagslegra hagsmuna hluthafa og stefnu um samfélagslega 

ábyrgð og sjálfbærni. Ef fyrirtækið myndi hunsa að sinna skyldum sínum gagnvart 

umhverfi og samfélagi gæti það gerst brotlegt við lög eða skaðað ímynd sína í hugum 

viðskiptavina sinna. Aftur á móti ef kröfum fjárfesta um arðsemi er ekki sinnt vegna 

þess að fyrirtækið er að reyna að uppfylla skyldur sínar gagnvart öðrum 

hagsmunaaðilum þá  á framkvæmdastjórinn á hættu að vera sagt upp og fyrirtækið gæti 

átt í erfiðleikum með að finna fjárfesta, núverandi hluthafar gætu jafnvel yfirgefið það. 

Þetta er því oft afar flókið og erfitt viðfangsefni við að eiga (Newcombe, 2003). 

 

 

Mynd 16 Hagsmunaaðilalíkanið 

Heimild (Newcombe, 2003) 

 

Forfaðir hagsmunaaðilakenningarinnar var amerískur heimspekingur og prófessor í 

Viðskiptafræði við Darden skóla í Virginíuháskóla R. Edward Freeman (1951-) að 

nafni. Hann kom fyrst fram með kenninguna í bókinni Strategic Management: A 

Stakeholder Approach.  Hérna að ofan er líkan sem sýnir helstu hagsmunaaðila, 
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fyrirtækið er í miðjunni og vinstra megin við það eru hagsmunaaðilar innan 

fyrirtækisins starfsfólk,  stjórnendur og eigendur.  Síðan hægra megin þá eru ytri 

hagsmunaaðilar sem geta verið birgjar, samfélag, opinberir aðilar, lánadrottnar, 

hluthafar, viðskiptavinir (Newcombe, 2003). 

Hér fyrir neðan má sjá helstu hagsmunaaðila innan ferðaþjónustunnar við Mývatn. 

  

Mynd 17 Helstu flokkar hagsmunaaðila við Mývatn 

 

Mynd 18 Hagsmunaaðilakenningin víddirnar  Stig áhuga-Vald 

Heimild (Newcombe, 2003) 

Viðskiptavinir Sveitafélagið

(ferðamenn) Opinberir aðilar s.s. ríki

Starfsfólk fyrirtækja Fjárfestar

Ferðaskrifstofur Fólksflutningafyrirtæki

Afþreygingariðnaður Veitingaaðilar

Búðir Hótel

Eigendur fyrirtækja Ráðgjafar

Menntastofnanir Rannsóknarstofnanir

Birgjar Nýsköpunarmiðstöðvar

Íbúar Heilbrigðisstofnun HSN

Helstu flokkar hagsmunaaðila

Lágt Opinberir aðilar s.s. ríki Verslanir

Menntastofnanir Fólksflutningafyrirtæki

Rannsóknarstofnanir

Vald

Starfsmenn fyrirtækja

Viðskiptavinir (ferðamenn)

Hátt Eigendur, Fjárfestar

Íbúar

Afþreygingariðnaður

Ferðaskrifstofur

Veitingaaðilar, hótel

Sveitafélög

Birgjar

(C)Haldið ánægðum (D)Lykilþátttakendur

Stig áhuga

Lágt Hátt

(A)Lámarks áhugi (B)Haldið upplýstum
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Hagsmunaaðilar hafa mismikil áhrif, völd og hagsmuna að gæta  innan 

ferðaþjónustunnar. Hér að ofan má sjá módel sem notað er  til að greina hagsmunaaðila 

eftir. Víddirnar sem um er að ræða eru hagsmunir og vald og flokkað eftir hvort er 

mikið eða lítið. Höfundur er búinn að setja inn í líkanið hagsmunaaðila í ferðaþjónustu 

við Mývatn. Í reitunum má  sjá hvaða aðferðum er svo beitt á hvern flokk 

hagsmunaaðilanna. 

  

Þeir aðilar sem skv. hagsmunaaðilakenningunni falla í A flokk hér í líkaninu að ofan 

hafa lítilla hagsmuna að gæta varðandi ferðaþjónustusamfélagið og lítið vald til að hafa 

áhrif innan þess. Í tilfelli ferðaþjónustusvæðisins við Mývatn er um að ræða opinbera 

aðila, háskóla, rannsóknarstofnanir, ráðgjafa og nýsköpunarmiðstöðvar. Þessir aðilar 

gegna hér þjónustuhlutverki gagnvart ferðaþjónustunni og eru mikilvægir henni, skapa 

skilyrði fyrir framþróun og nýsköpun innan hennar með ráðgjöf og rannsóknum. Þeir 

aðilar sem falla í B flokk hafa víddirnar miklir hagsmunir, lítið vald og eru í þessu 

tilviki verslanir og fólksflutningafyrirtæki. Þessir aðilar þurfa að fá stöðuga 

upplýsingagjöf varðandi starfsemi ferðaþjónustunnar. Enginn fellur í C flokk. Í D flokk  

sem hefur víddirnar miklir hagsmunir, mikið vald falla lykilaðilar ferðaþjónustunnar en 

þeir eru eigendur, fjárfestar, starfsfólk, viðskiptavinir (ferðamenn), hótel, íbúar, 

afþreygingaiðnaður, ferðaskrifstofur, veitingaaðilar, sveitafélög, og birgjar. Þetta eru 

lykilaðilar ferðaþjónustusamfélagsins. Rannsókn MV sem vitnað er í hér í þessari 

ritgerð fjallar einmitt um viðhorf þessara lykilaðila til ferðaþjónustunnar við Mývatn.    
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Mynd 19 Hagsmunaaðilakenningin víddirnar fyrirsjáanleiki-Vald 

 
Heimild (Newcombe, 2003) 
 
Aðrar víddir sem hagsmunaaðilar eru greindir eftir eru fyrirsjáanleiki (predictability) í 

hegðun og vald (power) en það módel má sjá á myndinni hérna að ofan. Fyrirsjáanleiki 

í hegðun hagsmunaaðila er varðar aðkomu að ferðaþjónustunni er lítill eða mikill og 

samsvarandi er vald þeirra til að aðhafast og hafa áhrif á ferðaþjónustuna einnig 

flokkað. Síðan eru afleiðingarnar við hverju má búast flokkað eftir þessu. 

A flokkur hefur víddirnar mikill fyrirsjáanleiki, lítið vald og þessum flokki fylgja lítil 

vandamál fyrir klasasamstarfið, hér eru verslanir, fólksflutningafyrirtæki, opinberir 

aðilar, mennta og rannsóknarstofnanir. Enginn er í B flokki. C flokkur hefur víddirnar 

mikill fyrirsjáanleiki, mikið vald þannig að auðvelt er að átta sig á athöfnum þessa hóps 

þrátt fyrir að hann muni svo hugsanlega fá sínu framgengt. Hér eru eigendur, hótel, 

veitingaaðilar, afþreyingariðnaður, ferðaskrifstofur, sveitafélög og birgjar.  D flokkur 

hefur víddirnar lítill fyrirsjáanleiki, mikið vald. Þarna eru aftur komnir lykilaðilar 

Verslanir

Lágt Fólksflutningafyrirtæki

Opinberir aðilar s.s. ríki

Menntastofnanir

Rannsóknarstofnanir

Vald

Hótel Viðskiptavinir (ferðamenn)

Hátt Veitingaaðilar Íbúar

Afþreyingariðnaður Starfsfólk

Ferðaskrifstofur Fjárfestar

Sveitafélög

Birgjar

Eigendur

(C)Valdamikið en fyrirsjáanlegt (D)Mikil hætta eða möguleikar

(A) Fá vandamál (B)Ófyrirsjáanlegt

en viðráðanlegt

Fyrirsjáanleiki

Hátt Lágt
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klasans viðskiptavinir(ferðamenn) og íbúar sem ákveða hvort hann lifir eða deyr, þarna 

er mesta hættan en einnig bestu tækifærin. 

 

Kafli 6. Rannsóknarniðurstöður  

6.1. Aðferðafræði  
 
Rannsóknaraðferðum innan félagsvísinda er skipt í tvennt megindlegar 

rannsóknaraðferðir og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir ganga út á að tölusetja hluti og draga ályktanir um stærri heildir.  

Þær byggja á  úrtökum sem eru valin úr stærra þýði. Sem dæmi um  megindlegar 

rannsóknir eru spurningalistakannanir, tilraunir, innihaldsgreining auglýsinga og frétta 

og notkun lýðtalna (Bernburg, 2005). 

 

Höfundur framkvæmdi tvær staðlaðar megindlegar rannsóknir árin 2012 og 2021 meðal 

ferðaþjónustuaðila við Mývatn í þeim tilgangi að reyna að varpa ljósi á hvort 

megineinkenni klasa væru til staðar og kanna þróun þeirra milli þessara tímapunkta. Til 

grundvallar þessari greiningu leggur höfundur kenningar Porters um klasa sem fjallað 

er um fyrr í ritgerðinni í kafla 4. Nokkur mikilvæg svið varðandi klasasamstarf voru til 

rannsóknar og reynt að skilgreina á hvaða stigi klasinn væri; upplýsingastreymi, 

samvinna og heildstæði klasans,  nýjungar og endurbætur, nýliðun og sprotafyrirtæki, 

tenging við samfélagið s.s. viðskiptavini, opinbera aðila, stofnanir, samkeppni. 

Rannsóknarspurningarnar voru alls 20 talsins unnar af höfundi upp úr klasakenningum 

Porters um mikilvæga áhrifaþætti klasasamstarfs og settar upp í rafræna könnun og 

fimm stiga Likert kvarði var notaður. 

Likert kvarði er algengasti svarkvarði í spurningakönnunum sem meta viðhorf og 

skoðanir fólks, fimm stiga kvarði er þannig vaxandi eftir hækkandi tölu þ.e. eftir því 

sem talan er hærri þá er viðmælandinn meira sammála, miðjan er hlutlaus. Likert 

kvarðinn tilheyrir flokki sem nefnist raðkvarðar og svörin eru í tiltekinni vídd eins og 

lítið-mikið, sammála-ósammála, mjög jákvæð-mjög neikvæð og ekki er hægt að gefa 

svörunum tölugildi né segja hvort bilin séu jöfn á kvarðanum, hann mælir huglægt mat 

(Þorlákur Karlsson, 2015).  

Tilviljunarúrtak var tekið úr þýðinu sem var hópur ferðaþjónustuaðila við Mývatn. 

Tilviljunarúrtak er þannig valið að tilviljun ræður hver lendir í úrtakinu og segir það 
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því vel til um þýðið og því stærra úrtak því betur segir það til um þýðið (Heiða María 

Sigurðardóttir, 2006). Úrtakið sem var valið var stórt eða 27 aðilar í hvorri könnun og 

má því ætla að það lýsi skoðunum þýðisins vel. Aðilarnir voru fundnir á vef 

Mývatnsstofu og eru því aðilar að henni. Kynningarbréf ásamt könnuninni var sent á 

email á þessa aðila, rannsóknin og markmið hennar kynnt og óskað eftir þátttöku 

viðkomandi. Áhersla var lögð á að gögnin væru ekki rekjanleg og fullum trúnaði heitið. 

Svarhlutfall þátttakenda í könnuninni var um 50%. Niðurstöðurnar birtast hér á eftir og 

eru túlkaðar og bornar saman milli ára til að sjá breytingar sem hafa orðið. Síðan voru 

spurningarnar flokkaðar samhliða megindlegu rannsókninni og unnar upp úr þeim 

niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum að lokum svarað. 

 
 

6.2. Könnun meðal ferðaþjónustuaðila 

 

 
Mynd 20 Staða samkeppni innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

1. Hversu mikla samkeppni telur þú vera innbyrðis á milli fyrirtækja í 

ferðaþjónustunni við Mývatn og greinum tengda henni (s.s. birgja og viðskiptaaðila)?  

Öflug samkeppni er eitt af grundvallaratriðum varðandi nýsköpun, framþróun og 

arðbærni fyrirtækja. Ef samkeppni er mikil þá eru fyrirtæki nauðbeygð til að vera vel á 

verði og leita eftir hagkvæmni í rekstri, koma á markað með nýjungar og gæta þess að 

staðna ekki. Árið 2012 þá telur stærsti hluti svarenda  samkeppni innbyrðis meðal 

ferðaþjónustuaðila við Mývatn hvorki vera mikla né litla eða 44% svarenda, 33 % þeirra 
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telja hana vera mikla og  22% svarenda telja samkeppni fullkomna.  Árið 2021 telur 

14% svarenda samkeppni ekki vera til staðar, 29% svarenda telur samkeppni hvorki 

vera mikla né litla og 57% telur samkeppni vera mikla. Þarna hefur greinilega orðið 

aukning á samkeppni sem kannski er tilkomin af því að fyrirtækjum í ferðaþjónustu 

hefur fjölgað á svæðinu. Heilbrigð samkeppni ásamt samstarfi styður klasasamstarf á 

svæðinu. 

 

 

 

Mynd 21 Mikilvægi samkeppni innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

2. Telur þú samkeppni vera mikilvæga fyrir framþróun, arðbærni og nýsköpun 

innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og greina tengda henni (s.s. birgja og 

viðskiptaaðila)? 

Svarendur virðast árið 2012 vera frekar meðvitaðir um mikilvægi öflugrar samkeppni, 

22% telja hana mjög mikilvæga, 33% frekar mikilvæga, 33% eru hlutlausir en einungis 

11% segja samkeppni ekki skipta máli. Árið 2021 telja 29% samkeppni hvorki vera 

mikilvæga né ekki, 43% telja samkeppni frekar mikilvæga og 29% telja samkeppni 

mjög mikilvæga. Því virðist vitund hafa aukist meðal svarenda um mikilvægi 

heilbrigðrar samkeppni.  
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Mynd 22  Áhrif samkeppni innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

3. Telur þú að meiri samkeppni innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra 

greina myndi efla þitt fyrirtæki varðandi arðbærni, nýjungar og framþróun? 

Hér árið 2012 þá er meirihluti svarenda annaðhvort hlutlaus 33% eða telur mjög ólíklegt 

að aukin samkeppni bæti stöðuna innan síns fyrirtækis 33%. 22% telja frekar líklegt að 

aukin samkeppni bæti stöðuna hjá sér og 11% telja svo vera mjög líklegt. Árið 2021 þá 

telja 43% svarenda að meiri samkeppni myndi hvorki né efla sitt fyrirtæki og 57% telja 

frekar líklegt að meiri samkeppni myndi efla fyrirtækið. Þarna hefur því orðið breyting 

á varðandi skoðun svarenda á aukningu í samkeppni. 

 

 

Mynd 23 Staða upplýsingastreymis innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 
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4. Hversu mikið upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og 

þekkingar) telur þú vera innbyrðis á meðal fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar við 

Mývatn og tengdra greina (s.s. birgja og viðskiptafélaga)? 

Upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og þekkingar) virðist vera 

ábótavant hjá ferðaþjónustuaðilum árið 2012. Einungis 22% telja það frekar mikið, 

44% eru hlutlausir, 22% telja það frekar lítið og 11% mjög lítið. Hér á eftir kemur 

einnig fram að menntun í greininni virðist vera ábótavant og einnig tengslum við 

rannsóknarstofnanir s.s. háskóla. Það gæti leitt af sér að þekkingu er ekki safnað í 

gagnagrunn og samnýtt á svæðinu, kannski vantar kunnáttu til þessa, fólk áttar sig 

jafnvel ekki á að svona gagnagrunnar geta reynst afar mikilvægir. Þetta er því atriði 

sem virðist vera brotalöm skv. skilgreiningu á klasasamstarfi. Árið 2021 þá telja 14% 

upplýsingastreymi vera frekar lítið, 29% telja það hvorki lítið né mikið, 43% telja það 

frekar mikið og 14% mjög mikið. Þannig að þarna hefur orðið breyting á frá árinu 2012 

og telja svarendur upplýsingastreymi hafa aukist til muna sem er mikilvægt atriði fyrir 

klasasamstarf. 

 

 

Mynd 24 Mikilvægi upplýsingastreymis innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 
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5. Telur þú upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og 

þekkingar) vera mikilvægt innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra greina (s.s. 

birgja og viðskiptaaðila)? 

Svarendur virðast þó árið 2012 átta sig á mikilvægi upplýsingastreymis sem er afar 

mikilvægt til að unnið sé að endurbótum, 67% telja það frekar mikilvægt, 11% mjög 

mikilvægt, 11% eru hlutlausir og 11% telja það skipta frekar  litlu máli. Árið 2021 þá 

telja 86% svarenda upplýsingastreymi vera frekar mikilvægt og 14% telja það vera 

mjög mikilvægt. Þannig vitundarvakning virðist hafa orðið varðandi þetta atriði. 

 

 

Mynd 25 Áhrif upplýsingastreymis í ferðaþjónustu við Mývatn á samkeppnishæfni svæðisins 

 

6. Telur þú að þitt fyrirtæki gæti orðið samkeppnishæfara með auknu 

upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og þekkingar) innan 

ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra greina (s.s. birgja og viðskiptaaðila)? 

Hérna telja árið 2012 22% svarenda mjög ólíklegt að þeir geti hagnast á auknu 

upplýsingastreymi, 11% eru hlutlausir en allflestir telja það frekar líklegt 44% eða mjög 

líklegt 22%. Árið 2021 telja 14% svarenda hins vegar frekar ólíklegt að þeir geti 

hagnast á auknu upplýsingastreymi, 29% hvorki né, 29% frekar líklega og 29% mjög 

líklega.  
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Mynd 26 Staða samvinnu innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

7. Hversu mikla samvinnu telur þú vera innbyrðis milli fyrirtækja í 

ferðaþjónustunni við Mývatn og greina tengda henni (s.s. birgja og viðskiptaaðila)? 

Samvinnu ferðaþjónustuaðila árið 2012 mætti efla einungis 33% telja hana frekar 

mikla, 33% eru hlutlausir, 11% telja samvinnu frekar litla og 22% mjög litla. Samvinna 

er einn af hornsteinum klasasamstarfs þannig að þetta virðist vera brotalöm þar á. Árið 

2021 telja 14% samvinnu frekar litla, 29% hvorki né, 43% telja hana frekar mikla og 

14% telja hana mjög mikla. Þarna hefur því orðið mikil breyting á varðandi aukningu 

á samvinnu milli fyrirtækja sem styður hugmyndir um klasasamstarf. 
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Mynd 27 Mikilvægi samvinnu innan ferðaþjónustunnar við Mývatn á greinina 

8. Telur þú samvinnu milli fyrirtækja í ferðaþjónustunni við Mývatn og tengdum 

greinum (s.s. birgjum og viðskiptaaðilum) vera mikilvæga fyrir samkeppnishæfni, 

framþróun, arðbærni og nýsköpun innan greinarinnar? 

Árið 2012 þá eru aðilar meðvitaðir um hversu mikilvæg samvinna er fyrir framþróun 

og arðbærni innan greinarinnar. Einungis 11% svarenda telja hana skipta frekar litlu 

máli en 67% frekar miklu máli og 22% svarenda telja samvinnu vera mjög mikilvæga. 

Árið 2021 þá telja 71% svarenda samvinnu skipta frekar miklu máli og 29% mjög 

miklu. 

 

Mynd 28 Áhrif samvinnu á ferðaþjónustuna við Mývatn 



 

56 

    

9. Telur þú að aukin samvinna við önnur fyrirtæki í ferðaþjónustunni við Mývatn 

og greinum tengda henni (birgja og viðskiptaaðila) myndi efla þitt fyrirtæki á sviði 

samkeppnishæfni, arðbærni, nýsköpunar og framþróunar? 

Árið 2012 þá telur meirihluti svarenda  að aukin samvinna myndi stuðla að framþróun 

og aukinni arðbærni innan síns fyrirtækis en 33% svöruðu mjög líklega og 44% svöruðu 

frekar líklega, 22% svöruðu því til að það væri mjög ólíklegt. Árið 2021 töldu 14% 

svarenda hvorki né, 57% frekar líklega og 29% mjög líklega. 

 

 

Mynd 29 Tengsl ferðaþjónustunnar við Mývatn við háskóla og rannsóknarstofnanir 

 

10. Hvernig telur þú tengsl og samstarf ferðaþjónustufyrirtækja við Mývatn við 

rannsóknarstofnanir og háskóla vera? 

Þetta mikilvæga atriði varðandi klasasamstarf virðist vanta mikið upp á árið 2012 en 

44% telja þessi tengsl afar lítil, 33% frekar lítil og 22% eru hlutlausir. Eins og áður var 

bent á þá kemur fram skortur á menntuðu vinnuafli og frekar slakt upplýsingastreymi 

og gæti það haldist í hendur við lítil tengsl við rannsóknarstofnanir s.s. háskóla. Þetta 

er því atriði sem þarf að vera meðvitaður um og vinna að endurbótum á en öflug svona 

tengsl eru einmitt einn af hornsteinum klasasamstarfs. Árið 2021 telja 71% frekar lítil 

tengsl vera til staðar og 29% hvorki né þannig virðist þó mjakast í rétta átt. 
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Mynd 30 Aðgengi ferðaþjónustunnar við Mývatn að fjármagni 

 

11. Hvernig telur þú aðgengi að fjármagni (lán, hlutafé og fjármagn frá fjárfestum) 

fyrir ferðaþjónustuna við Mývatn vera háttað? 

Árið 2012 þá telja 11% svarenda vera mjög lítið aðgengi að fjármagni, 33% frekar lítið 

og 22% hvorki né, 33% telja aðgengi frekar mikið. Árið 2021 þá telja 14% svarenda 

aðgengi að fjármagni vera frekar lítið, 57% hvorki né og 29% frekar mikið þannig 

aðgengi að fjármagni virðist hafa aukist. 

 

 

Mynd 31 Framboð á fagmenntuðu starfsfólki í ferðaþjónustu við Mývatn 
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12. Hvernig telur þú framboði af fagmenntuðu fólki (t.d. ferðamálafræðinga, 

viðburðastjórnendur, matreiðslumenn, ferðaleiðsögumenn , sérfræðinga á sviði lífríkis 

Mývatnssvæðisins) á ferðaþjónustusvæðinu við Mývatn vera háttað? 

Þrátt fyrir gríðarlega aukningu í menntun á fagfólki í ferðamannaþjónustu undanfarin 

ár þá virðist það ekki hafa skilað sér inn á þetta svæði eða fyrirtæki allavega ekki séð 

sér fært að ráða fleiri með þessa menntun til starfa. Ef við lítum á stöplaritið fyrir árið 

2012 þá sjáum við að 33% svarenda telja framboð af fagmenntuðu vinnuafli mjög lítið, 

11% telja það frekar lítið, 33% eru hlutlaus en einungis 11% telja það frekar mikið og 

önnur 11% mjög mikið. Hugsanlega er þetta að hluta til tilkomið vegna smæðar 

fyrirtækjanna sem geta þá ekki staðið straum af kostnaði við ráðningu á menntuðu 

vinnuafli. Árið 2021 telja 14% svarenda framboð af fagmenntuðu fólki vera mjög lítið, 

29% telja það vera frekar lítið, 14% telja það vera hvorki lítið né mikið og 43% telja  

frekar mikið framboð. Þannig að framboð á menntuðu vinnuafli virðist hafa aukist. 

 

 
 

Mynd 32 Samhæfing, yfirumsjón og stýring innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

13. Hvernig telur þú yfirumsjón, samhæfingu og stýringu (t.d. með rekstri samtaka 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu Mývatnsstofu) á starfsemi fyrirtækja í ferðaþjónustunni 

við Mývatn og aðila tengda henni (s.s. birgja og viðskiptaaðila) vera háttað? 

Árið 2012 þá virðist töluverður skortur vera varðandi þetta mikilvæga atriði 

klasasamstarfs í ferðaþjónustunni á svæðinu. Meginhluti svarenda eða 33% telja 
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yfirumsjón, samhæfingu og stýringu vera mjög litla, 22% frekar litla, 33% eru hlutlaus 

og einungis 11% telja hana frekar mikla. Árið 2021 þá telja 43% yfirumsjón, 

samhæfingu og stýringu vera frekar litla, 29% telja hvorki né og 29% frekar mikla. 

 

 

Mynd 33 Sprotafyrirtæki og viðskiptaumhverfi ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

14. Telur þú viðskiptaumhverfið í ferðaþjónustunni við Mývatn vera hentugt fyrir 

sprotafyrirtæki? 

Svo virðist vera árið 2012 sem meginhluti svarenda telji ferðaþjónustusvæðið við 

Mývatn vera heppilegt viðskiptaumhverfi fyrir nýliðun í greininni. 22% svarenda telja 

það mjög hentugt, 33% frekar hentugt, 22% eru hlutlaus, 11% frekar óhentugt og að 

lokum 11% mjög óhentugt. Þetta styður kenningar um klasasamstarf en nýliðun og 

gróska í þeim efnum er einmitt mikilvægt atriði varðandi klasa. Árið 2021 þá telja 17% 

svarenda viðskiptaumhverfið vera frekar óhentugt, 17% telja það hvorki né, 33% telja 

það vera frekar hentugt og 33% mjög hentugt. 
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Mynd 34 Nýliðun innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

15. Hversu mikla telur þú nýliðun aðila í ferðaþjónustunni við Mývatn og greinum 

tengdum henni vera? 

Þrátt fyrir að ferðaþjónustuaðilar telji viðskiptaumhverfið heppilegt fyrir 

sprotafyrirtæki þá virðist árið 2012 vera frekar lítið um nýliðun á svæðinu að ræða. 

Einungis 22% svarenda telja nýliðun frekar mikla, 67% eru hlutlaus,11% telja að um 

mjög litla nýliðun sé að ræða. Hugsanlega er orðinn þéttsetinn bekkurinn í hefðbundinni 

ferðamennsku á svæðinu, þörf fyrir greiningu á ástandinu og aðilar ættu frekar að fara 

út í stuðningsgreinarnar. Skv. könnun MV er skortur á allskonar þannig þjónustu á 

Mývatnssvæðinu  (Margrét Hólm Valsdóttir, 2011). Einnig gæti sökum skorts á 

fagfólki og tengslum við rannsóknarstofnanir verið komin stöðnun í hugmyndavinnu 

og þróun nýjunga og þar af leiðandi lítið um sprotafyrirtæki á svæðinu. Árið 2021 telur 

29% nýliðun frekar litla, 43% hvorki né og 29% telur nýliðun frekar mikla. 
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Mynd 35 Opinber stuðningur við sprotafyrirtæki innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

16. Hversu mikinn telur þú opinberan stuðnings við sprotafyrirtæki í 

ferðaþjónustunni eða tengdum greinum við Mývatn í upphafi reksturs síns (s.s. 

ráðgjafar og opinberir styrkir) vera? 

Árið 2012 þá  virðist skorta opinberan stuðning í greininni við fyrirtæki sem eru að 

reyna að koma undir sig fótunum. Einungis 11% telja hann frekar mikinn, 11% eru 

hlutlaus, 56% telja hann frekar lítinn og 22% mjög lítinn. Hugsanlega helst þetta í 

hendur við það sem áður kom fram um litla nýliðun í greininni og lítil tengsl við 

rannsóknarstofnanir. Árið 2021 þá telja 14% opinberan stuðning vera mjög lítinn, 43% 

telja hann vera frekar lítinn, 29% hvorki né og 14% frekar mikinn. 

 

 

Mynd 36 Staða nýsköpunar innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 
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17. Hversu mikla telur þú nýsköpun (hugmyndavinnslu, þróun nýrra vara og 

þjónustu sem þörf er fyrir á svæðinu) í ferðaþjónustunni við Mývatn vera? 

Ferðaþjónustuaðilar við Mývatn virðast árið 2012 vera vakandi fyrir þróun nýrra 

hugmynda varðandi vöru og þjónustu sem markaður er fyrir á svæðinu. 44% telja 

nýsköpun frekar mikla, 33% eru hlutlausir og 22% telja hana frekar litla. Þetta er 

mikilvægt atriði varðandi klasasamstarf og styður hugmyndir um að það sé til staðar. 

Árið 2021 telja 67% nýsköpun hvorki vera mikla né litla og 33% telja hana frekar mikla. 

 

 

Mynd 37 Staða og þróun hugmyndavinnu og nýjunga innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 

 

18. Hversu mikla hugmyndavinnu (brainstorming) og þróun og framkvæmd nýrra 

hugmynda í ferðaþjónustunni telur þú vera í gangi á Mývatnssvæðinu? 

Ferðaþjónustuaðilar virðast árið 2012 vera meðvitaðir um mikilvægi hugmyndavinnu 

(brainstorming). 44% telja hana frekar mikla, 44% eru hlutlausir, og einungis 11% telja 

hana frekar litla. Þetta bendir til grósku í nýsköpun á svæðinu. Árið 2021 þá telja 17% 

hugmyndavinnu, þróun og framkvæmd nýrra hugmynda frekar litla, 50% telja hana 

hvorki né og 33% frekar mikla. 
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Mynd 38 Vitund innan ferðaþjónustunnar um hvaða vörur og þjónustu vantar inn á Mývatnssvæðið 

19. Telur þú aðila í ferðaþjónustunni við Mývatn og greinum tengda henni (s.s. 

birgja og viðskiptaaðila) vera meðvitaða um hverskonar þjónustu/vörur vantar á 

svæðið? Ferðaþjónustuaðilar eru hér árið 2012 vel með á nótunum um fyrir hvaða vöru 

og þjónustu markaður er fyrir á svæðinu. 11% þeirra telja aðila í ferðaþjónustu vera 

mjög meðvitaða um þetta, 56% frekar meðvitaða og 33%  eru hlutlausir. Þetta ásamt 

hugmyndavinnu og nýsköpun eru mikilvægir þættir klasasamstarfs. Árið 2021 telja 

29% svarenda ferðaþjónustuaðila vera frekar lítið meðvitaða um hvaða vöru og 

þjónustu er markaður fyrir á svæðinu, 43% hvorki né og 29% frekar mikið meðvitaða. 

 

 

Mynd 39 Vitund um klasasamstarf innan ferðaþjónustunnar við Mývatn 
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20. Telur þú að aðilar í ferðaþjónustunni við Mývatn og aðilar tengdir henni (s.s. 

birgjar og viðskiptaaðilar) skilgreini sig sem eina heild, klasasamstarf með 

gagnkvæmum tengslum (s.s. varðandi samvinnu, upplýsingastreymi, hugmyndavinnslu 

og nýsköpun) sem hafi sameiginleg markmið og framtíðarsýn og stefni í sömu átt? 

Grundvallarspurning varðandi klasasamstarf er hvort hlutaðeigandi líta þannig á að þeir 

séu hluti af klasa. Árið 2012 þá telja 22% svarenda þannig mjög líklegt að 

ferðaþjónustuaðilar líti á sig sem eina heild, klasa, 22% telja það frekar líklegt, 22% 

eru hlutlausir, 22% telja frekar ólíklegt að svo sé og að lokum telja 11% það mjög 

ólíklegt. Þannig séð þá eru 50% sem halda því fram að ferðaþjónustuaðilar skilgreini 

sig sem klasa þó að ýmsu virðist vera ábótavant í þeim efnum. Að vísu eru mörg 

mikilvæg atriði sem styðja þetta álit s.s. öflug hugmyndavinnsla og nýsköpun. Aftur á 

móti vantar t.d. meiri samvinnu, tengsl við rannsóknarstofnanir og fagfólk til starfa.  

Árið 2021 telja 14% svarenda frekar ólíklegt, 43% hvorki né og  43% frekar líklegt að 

ferðaþjónustuaðilar skilgreini sig sem hluti af klasa. Þannig ferðaþjónustan við 

Mývatns virðist hafa þróast í auknum mæli til klasasamstarfs. 

 

6.4. Viðtalsrannsókn 

     6.4.1. Aðferðafræði 

 

Rannsóknaraðferðir innan félagsvísinda skiptast í tvennt megindlegar aðferðir og 

eigindlegar aðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda eins og  um 

hughyggju, fyrirbærafræði og samskiptakenningar. Útkoma úr eigindlegum 

rannsóknum er ekki tölulegs eðlis heldur þema og hugmyndir um hvað er sameiginlegt 

með reynslu og upplifunum ýmissa hópa. Þessar rannsóknir innifela m.a. 

viðtalsrannsóknir (djúpviðtöl), notkun rýnihópa og þátttökuathuganir. Í 

viðtalsrannsóknum er fylgst með athöfnum fólks í umhverfi þess og tekin viðtöl sem  

snúast um  hvernig þátttakandinn túlkar veruleikann og hvernig hans upplifun er af því 

sem til athugunar er. Niðurstöðurnar eru því mjög fljótandi og mismunandi milli 

persóna og fer eftir síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum. Þarna næst innsýn í 

hugarheim þess sem í aðstæðunum er og oft koma fram atriði sem ekki voru uppi á 

borðinu, því næst dýpri sín inn í aðstæður. (Bernburg, 2005). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á aðleiðslu þ.e. byrjað er að safna gögnum síðan 

er farið að greina þau og að lokum endað í kenningu og/eða tilgátu. Helstu kostir 

eigindlegra rannsókna eru að hægt er að ná á dýptina til dæmis í viðtölum og ná þannig 
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fram raunverulegum upplifunum fólks og einnig að fá skoðanir minnihlutahópa fram. 

Nýjar hugmyndir geta komið fram í eigindlegum rannsóknum og þær henta einnig vel 

fyrir viðkvæm málefni og ef erfitt er að ná saman hópi viðmælenda. Helstu gallar eru 

að þessar rannsóknir eru tímafrekar og dýrar, reyna mikið á rannsakandann, úrtakið er 

mjög lítið og ekki hægt að alhæfa yfir á þýði og rannsakandinn þarf að gæta fyllstu 

aðgæslu svo skekkja myndist ekki vegna framkomu eða skoðana hans bæði í 

viðtölunum sjálfum og úrvinnslunni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2002).  

 

Höfundur framkvæmdi  eigindlega rannsókn og stöðumat árið 2012 í þeim tilgangi að 

rannsaka hugsanlegan klasa á svæðinu og fá dýpri sín það málefni.  Markvisst úrtak var 

valið úr hópi ferðaþjónustuaðila við Mývatn og tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 5 aðila 

á svæðinu sem voru að veita ferðamönnum mismunandi þjónustu og vörpuðu ljósi á 

viðfangsefnið frá ólíkum hliðum. Með markvissu úrtaki er átt við að þátttakendur voru 

valdir með tilliti til að þeir væru fjölbreytt úrtak sem gæfu sem gleggsta mynd og væru 

þverskurður af ferðaþjónustunni við Mývatn. Hálfstöðluðu viðtölin eru þannig 

uppbyggð að spurt er vissra spurninga út í afmörkuð þema, notaður viðtalsrammi (sjá 

Viðauka II) og síðan hefur viðmælandinn tækifæri til að tjá sig almennt um málefnið, 

svara einstökum spurningum spyrils eftir þróun viðtalsins og setja fram sín sjónarmið. 

Þessir viðtalsaðilar verða ekki nafngreindir hér vegna trúnaðar sem þeim var heitið en 

eru kallaðir A, B, C, D og E.  

 

  

Mynd 40 Viðmælendur og starfsemi þeirra 

 

Viðtölin veita fyllri upplýsingar og útskýra nánar þætti sem komu fram í rannsókn 

höfundar. Þau voru svo greind m.t.t. rannsóknarspurninganna sem settar voru fram í 

upphafi, þau meginsvið sem notuð voru til greiningar eru fimm  

 

Aðili A Rekur gistiheimili, veitingastað, afþreygingu, bændamarkað

Aðili B Rekur veitingasölu, afþreyingu og heilsutengda ferðaþjónustu

Aðili C Er með skipulagðar skoðunarferðir og alþjóðleg tengsl

Aðili D Er með gistiheimili, veitingastað og afþreyingu

Aðili E Sinnir upplýsingagjöf 
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Mynd 41Meginsvið greiningar 

Þetta eru allt mikilvæg árangursatriði varðandi klasasamstarf og hvort klasi sé til staðar 

skv. kenningum Porters og viðtalsramminn er unnin með hliðsjón af þeim kenningum. 

  

Tímalengd viðtalanna var frá 45 mínútum upp í 2 klukkustundir. Lögð var áhersla á 

trúnað við viðmælendur í upphafi hvers viðtals þannig að þeir myndu opna sig og tjá 

frjálslega um málefnið. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælanda, nafnleynd var 

heitið og framsetning viðtalanna þannig að þau voru ekki rekjanleg til fyrirtækja.  

Rannsakandi er aðaltækið við framkvæmd viðtalanna og hvernig hann leiðir þau og 

hann reyndi að gæta fyllsta hlutleysis þegar hann tók viðtölin þannig að hans framkoma 

og skoðanir, viðhorf og fyrir fram mótaðar hugmyndir hefðu ekki áhrif hvorki í 

viðtölunum né í úrvinnslunni á eftir (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2002). Þegar farið 

var að vinna úr viðtölunum þá voru þau afrituð og þemagreind niður í viðkomandi 

flokka. Síðan voru niðurstöður rannsóknarinnar unnar upp úr þessum flokkum ásamt 

megindlegu rannsóknunum og rannsóknarspurningunum að lokum svarað.   

 

Hagsmunaaðilakenningin var  notuð samhliða í umfjölluninni til að fá sem skýrasta 

mynd á málefnið. Skv. Hagsmunaaðilakenningunni þá hafa aðilar A ,B, C, D og E allir 

mikilla hagsmuna að gæta, vald þeirra er mikið og fyrirsjáanleiki  mikill. Þeir falla í 

flokkana D (lykilaðilar) í víddunum stig áhuga-vald og í flokk C (valdamikið en 

fyrirsjáanlegt) í víddunum fyrirsjáanleiki-vald.  

 

6.4.2.  Samkeppni og samvinna 

 

„Aðili A“ er einn af þeim ferðaþjónustuaðilum sem eru í grunnþjónustu, gistingu og 

veitingarekstri en einnig í smáum stíl í afþreyingarþjónustu. Hann starfar í gríðarlegu 

samkeppnisumhverfi því fyrirtækið er tiltölulega líkt mörgum öðrum aðilum í greininni 

og er ekki mjög sérhæft. „Aðili  A“ telur samvinnu vera mikla á svæðinu og hafa farið 

vaxandi nú síðustu ár þó að alltaf megi gera betur. Fólk sé að hjálpast að, vinna 

sameiginlega að vissum verkefnum og upplýsa um þjónustu hvers annars og aðstoða 

ferðamenn við að finna bestu lausn sinna mála. Ferðaþjónustuaðilum sé orðið ljóst að 

Samkeppni

Meginsvið Samvinna

greiningar Upplýsingastreymi

Nýsköpun og nýliðun
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það sé best fyrir svæðið í heild og sameiginlega hagsmuni þeirra að hafa samvinnu. 

„Aðili A“ telur samkeppni milli ferðaþjónustuaðila  aðallega tilheyra jaðartímum í 

ferðaþjónustunni þegar aðsókn ferðamanna er minni, annars um háannatímann er 

yfirdrifið nóg að gera fyrir alla aðila.  Fyrirtæki séu einnig oft í ólíkum greinum og geti 

þannig búið til pakka fyrir ferðamanninn en þurfi ekki að vera í beinni samkeppni á 

öllum sviðum. Þessháttar samstarf mætti hins vegar vera í meira mæli finnst „aðila A“. 

„Aðili B“ er sérhæft afþreyingarfyrirtæki sem stendur tiltölulega óháð öðrum 

ferðaþjónustuaðilum. „Aðili B“ er það sérhæfður að hann  lendir ekki í beinni 

samkeppni innan svæðisins, það er þá helst ef fólk þarf að velja og hafna t.d. vegna 

tímaskorts að myndast samkeppni innan sem utan svæðis. „Aðili  B“ skilgreinir sig 

dálítið sér á parti varðandi sína þjónustu og sem aðila sem er áberandi og mikið mæðir 

á í ferðaþjónustunni við Mývatn. Hann hefur mikið samstarf við aðra  

ferðaþjónustuaðila varðandi afþreyingu og oft eru búnir til sameiginlegir pakkar fyrir 

ferðamenn. Eða eins og „aðili B“ orðaði það: „Samstarfsvettvangur mýveskrar 

ferðaþjónustu hefur verið núna síðan 2007 í gegnum Mývatnsstofu ehf   ....... Það er 

svona innan gæsalappa okkar klasi“. 

 

Önnur sambærileg þjónusta er ekki til staðar við vatnið og sú samkeppni sem aðili B 

lendir í kemur utan frá og tilheyrir jafnvel annarskonar afþreyingarþjónustu s.s. frá 

Húsavík varðandi hvalaskoðun. Þarna er samkeppni um takmarkaðan tíma ferðafólks 

sem kemst ekki yfir allt sem í boði er og verður að velja og hafna. 

„Aðili C“ er sérhæft afþreyingarfyrirtæki  sem býr yfir alþjóðlegum tengslum og flytur 

inn sína viðskiptavini sjálft.   Hann býr við nánast enga samkeppni vegna sérhæfingar 

sinnar en hefur öflugt samstarf við nokkra aðila í gisti-, veitinga og 

afþreyingarbransanum sem sjá um að þjónusta starfsemi þess. Önnur tengsl og samstarf 

við fyrirtæki á svæðinu eru lítil sem engin. 

 

„ Aðili  D“ telur að um sé að ræða góða blöndu af samvinnu og samkeppni á svæðinu 

en þó samvinna hafi færst mjög í vöxt síðustu ár ekki hvað síst eftir stofnun 

Mývatnsstofu þá vilji menn alltaf sjá meiri samvinnu og þá helst við 

afþreyingarfyrirtækin. Nú í dag er þar aðallega um samvinnu við einn aðila að ræða í 

afþreyingariðnaðinum en þessháttar tengsl vill „aðili D“ efla til muna og nýta þar á 

meðal þema svæðisins sem er jarðfræði og náttúruskoðun. 
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„Aðili E“ telur samvinnu á svæðinu vera töluverða og að sumir aðilar séu komnir þar 

lengra en aðrir eins og gengur og gerist. Samt sé enn víða óplægður akur í þeim efnum 

og hann sér fyrir sér að með tíð og tíma þá muni ferðaþjónustufyrirtæki fara út í meira 

samstarf, sameina krafta sína og búa til pakka fyrir ferðamenn sem samanstandi af 

gistingu, veitingum og afþreyingu. 

Ferðaþjónustuaðilar á svæðinu eru sammála um að samstarf sé töluvert á svæðinu og 

hafi farið vaxandi undanfarin ár. 

 

6.4.3. Upplýsingastreymi 

 

Allir ferðaþjónustuaðilar hafa hagsmuna að gæta varðandi upplýsingastreymi, framboð 

á fagmenntuðu starfsfólki, tengslamyndun og uppsöfnun og nýtingu fræðslu og 

þekkingar. Þetta á við hvort sem er um einstaka aðila að ræða eða 

ferðaþjónustusamfélagið í heild því fyrirtækin eru að taka og nýta eitt og annað úr 

samfélaginu.  

„Aðili  A“ telur vera skort á fagmenntuðu fólki á svæðinu sem getur nýst í 

ferðaþjónustunni. Illa hefur gengið að fá fólk með viðhlítandi menntun inn á svæðið 

hverju svo sem er um að kenna, stórt hlutfall þeirra sem vinna að ferðaþjónustunni er 

ungt skólafólk. Aðili A telur þar eiga hlut að máli húsnæðisskort á svæðinu og slæma 

landsbyggðarstefnu yfirvalda sem felist í að stefna sem flestum til 

höfuðborgarsvæðisins. Annars telur „aðili A“ að fólk sé að samnýta þá reynslu og 

þekkingu sem verður til á svæðinu. 

„ B“ telur uppsafnaða þekkingu og reynslu af svæðinu varðandi ferðaþjónustu helst 

vera nýtta hjá atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga og skili sér þannig í gegnum þá aftur 

inn á svæðið. Klasatengingar þar fara í gegnum Mývatnsstofu. Þegar spurt er um 

tengingar milli aðila og að benda hver á annan varðandi þjónustu er svarið hjá „aðila 

B“: 

 

Menn eru alveg vaxnir upp úr einhverjum hrepparíg í því .......menn áttuðu sig 

á því að sko ferðamaður sem kemur í Mývatnssveit hann er value, hann gistir 

svo alltaf einhvern staðar og kaupir sér eitthvað að borða og kaupir afþreyingu, 

þá bara deilist það út þannig að stóra verkefnið er bara að fjölga ferðamönnum 

í Mývatnssveit sérstaklega á þessum vor og haust tíma og vetrartíma 
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„Aðili C“ hefur sótt fagfólk út fyrir svæðið ef þess hefur gerst þörf en ekki leitað þess 

innan svæðis enda lítið um svona sérhæft starfsfólk þar. Hann telur lítið vera um 

dæmigerðar klasatengingar á milli ferðaþjónustuaðila og að hver og einn sé allt of mikið 

að bauka í sínu horni. 

„Aðili D“ telur að helstu tengsl við rannsóknarstofnanir og ráðgjafa á svæðinu séu við 

atvinnuþróunarfélag Þingeyinga sem séu afar öflug og eiginlega einu þessháttar tengsl 

sem svæðið hefur. Tengsl við háskóla landsins séu engin og fyrirtæki séu ekki að nýta 

sér þjónustu stúdenta né fræðimanna varðandi rannsóknir og verkefnavinnu. 

„Aðili E“ nefnir að hugmynd um nokkurskonar þekkingasetur sé áhugaverð og einnig 

að stofna „geology park“  á svæðinu, svæðið er jú kjörið til skoðunar á náttúru og 

jarðlagsmyndunum. „Aðili E“ er óhresst með það áhugaleysi sem  

Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn sýnir á að koma á samstarfi við  ferðaþjónustuna 

og telur þar mjög vannýtt tækifæri að sameina ferðamennsku og fræðslu í 

náttúruskoðun og jarðvísindum. 

  

Flestir ferðaþjónustuaðilanna nefna skort á samstarfi við Náttúrurannsóknarstöðina við 

Mývatn og telja að þar megi efla samstarf.  Almennt eru ferðaþjónustuaðilar óánægðir 

með aðkomu opinberra aðila að ferðaþjónustunni að undanskildu atvinnuþróunarfélagi 

Þingeyinga sem fær einróma lof þeirra. Annars finnst þeim ríkja áhugaleysi í sinn garð 

og nefnir „aðili G“ samstöðuleysi, það mætti sameina í eitt þessa opinberu starfsmenn 

sem eru starfandi á svæðinu til að gera það batterí öflugra. 

  

6.4.4. Nýsköpun og nýliðun 

 

Allir aðilarnir hafa hagsmuna að gæta varðandi ráðgjöf, aðgengi að fjármagni, 

uppbyggingu og opinberan stuðning bæði hvað varðar eigið fyrirtæki og svæðisins í 

heild. „Aðili A“ telur nýsköpun ekki vera nægilega á svæðinu, samfélagið sé að eldast 

og sé á margan hátt staðnað. Einnig sé aðkoma sveitafélagsins ekki næg, dregið hafi úr 

framlögum þess til Mývatnsstofu, uppbygging á svæðinu sé lítil sem engin og áhugi og 

stuðningur við ferðaþjónustuna sé hverfandi. „Aðila A“ finnst vanta ýmsa stoðþjónustu 

við fyrirtæki í ferðaþjónustu  inná svæðið sem þá verður að sækja utan frá jafnvel um 

langan veg. Samt sem áður telur „aðili A“ stuðning og samstarf við aðila á borð við 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands mikið og gott og 

styrkjum og ráðgjöf hafi verið veitt inná svæðið til nýsköpunar í ferðaþjónustu.  
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Aðgengi að fjármagni telur „aðili A“ vera gott allavega hvað  hann sjálfan snertir, 

öflugur sparisjóður sé á svæðinu sem reynst hafi þeim vel hvað lánveitingar varðar en 

að sjálfsögðu verði menn að hafa í huga að offjárfesta ekki í þessari grein sem öðrum. 

Tengsl við háskóla og ýmsar rannsóknarstofnanir telur „aðili A“  lítil sem engin en 

áhugi sé á að efla það svið. 

„Aðili B“ telur töluverða nýsköpun vera á svæðinu og telur upp nokkrar nýjungar sem 

skotið hafa upp kollinum undanfarið. Hann sér fram á gróskumikla tíma þegar farið 

verður að vinna úr þeim hugmyndum sem eru í farvatninu. „Aðili B“ talar um lítinn 

stuðning við nýjungar í formi styrkja, þeir séu yfirleitt allt of lágar upphæðir til að gera 

nokkurt gagn. Einnig sé annar opinber stuðningur við greinina mjög lítill og mikið vanti 

upp á nauðsynlegar framkvæmdir sem þessir aðilar eigi að sjá um  s.s. 

vegaframkvæmdir og stígagerð fyrir göngufólk og hjólreiðamenn. „Aðili B“ bendir á 

að ferðaþjónustan sé ein af stærstu útflutningsgreinum landsins sem skili miklum 

virðisauka inn í hagkerfið en þegar kemur að úthlutun fjármagns  inn í þessa grein þá 

sé skilningur stjórnvalda á þörfinni lítill sem skili sér m.a.  í skorti á uppbyggingu 

ferðamannastaða eða eins og „aðili B“ orðaði það: 

 

Menn flíka sér af því á tyllidögum að ferðaþjónustan sé svo mikilvæg 

atvinnugrein, og atvinnuskapandi og gjaldeyrisskapandi og svoleiðis en það 

ætlar enginn að gera neitt sko....ekki nema loka og friðlýsa landsvæði og svo 

fylgir ekkert fjármagn í það...það er rosa flott að vera með stærsta þjóðgarð í 

Evrópu Vatnajökulsþjóðgarð allt friðað og lokað og má ekkert gera....svo er 

ekkert gert, það er ekki bætt aðgengi það eru ekki lagðir vegir, ekki byggðir 

göngustígar, aðgengi fyrir fatlaða, klósett eða nokkur skapaður hlutur. 

 

„Aðili C“ hefur fengið nokkrar styrkveitingar til ýmissa verkefna en þar er ekki um háar 

fjárhæðir að ræða og telur hann það vera skort á  fjármagni  ásamt áhugaleysi og litlum 

sem engum stuðningi frá opinberum aðilum s.s. ríki og sveitafélögum. Hann telur að 

sveitafélagið leggi allt of litla áherslu á ferðaþjónustuna á svæðinu. Varðandi 

hugmyndavinnslu og nýliðun í greininni þá telur „aðili C“ að allt of lítið sé um svoleiðis 

og að það vanti svo sannarlega nýtt blóð inn í ferðaþjónustuna. Samfélagið sé frekar 

staðnað og þar vanti inn heilu kynslóðirnar sem hafa flutt burt. 
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„Aðili D“ telur lítið um nýliðun á svæðinu og finnst vanta þar inn t.d. aðila í 

afþreyingariðnaði og ekki síður að viðkomandi fyrirtæki séu staðsett á svæðinu en nú í 

dag er þessi þjónusta að nokkru leiti keypt af utanaðkomandi aðilum. Reynt hafi verið 

að koma á fót öflugu afþreyingarfyrirtæki á svæðinu en ekki hafi fengist opinberir 

styrkir til verkefnisins. Styrkir til uppbyggingar ferðaþjónustu á svæðinu liggi ekki á 

lausu hvorki fyrir né eftir efnahagshrun landsins. Einnig sé lítið um skyndibitastaði á 

svæðinu sem á kannski rætur að rekja til þess að fyrirtæki í veitingaþjónustu hafa helst 

útlendinga í huga varðandi veitingar en meirihluti ferðamanna við Mývatn er af erlendu 

bergi brotinn og vill hugsanlega  kynnast þjóðlegri matseld frekar en alþjóðlegum 

matseðli. „Aðili  D“ telur stórlega vanta stuðning opinberra aðila inná svæðið og nefnir 

þar til að mynda uppbyggingu hjólreiðastíga og bætta nestisaðstöðu fyrir ferðamenn. 

Einnig varðandi aðkomu Náttúrurannsóknarstöðvar Umhverfisstofnunar þá sé þar oft 

um að ræða geðþóttaákvarðanir sem séu mismunandi eftir hver er við stjórnvölinn hvort 

áhugi sé sýndur á samstarfi við ferðaþjónustufyrirtækin en þarna sé um að ræða 

gríðarlega vannýtt þema á svæðinu sem gæti komið miklu sterkar inn á 

afþreyingariðnaðinn og bindur „aðili D“ vonir við að það muni gerast í framtíðinni. 

Aðgengi að fjármagni telur „aðili  E“  alls ekki vera nægilegt en framboð á fagfólki nóg  

hvað starfssemi sína varðar allavega. Það er spurning hvort stærri aðilar eigi ekki 

auðveldara með að laða til sín fagfólk heldur en þeir smærri, hærri laun og þróaðra 

starfsumhverfi. „Aðili E“ telur töluverða uppbyggingu vera á svæðinu þrátt fyrir allt og 

leggur áherslu á að nú sé víða opið yfir vetrartímann hjá ferðaþjónustuaðilum við 

Mývatn enda hafi orðið töluverð aukning í vetrarferðamennsku á svæðinu. Það sem 

„aðila E“ finnst helst vanta inn á svæðið séu fyrirtæki í markaðssetningu og að 

Mývatnssvæðið sjái sjálft um þau mál. Nú í dag fer þetta að mest öllu leiti í gegnum 

ferðaskipuleggjendur sem eru staðsettir annarsstaðar og ferðaþjónustuaðilar séu því í 

litlum mæli að selja þjónustu sína og vöru til endanlegra kaupenda. Þannig mætti stuðla 

að tekjuaukningu í héraði miðað við það sem nú er en honum finnst of stór hluti tekna 

verða eftir hjá markaðsfyrirtækjum staðsettum utan héraðs. Umhverfisvernd að mati 

„aðila E“ verður að vera þannig úr garði gerð að hún felist í uppbyggingu svo hægt sé 

að nýta svæðið en ekki eins og er í dag að svæðum sé einungis lokað. „Aðili E“ vill sjá 

uppbyggingu vega eins og inn í Öskju til að hægt sé að lengja ferðamannatímann en sá 

vegur er lokaður mestan hluta ársins í dag. Einnig vill „aðili E“ sjá að þjóðvegur 1 verði 

lagður fram hjá Mývatnssvæðinu til að minnka slysahættu og draga úr umferðarþunga 
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eða eins og „aðili E“ orðar það: „Við höfum ekkert með alla þessa trukka að gera hérna 

í gegn“  

 

Allir tala aðilarnir um hugmyndavinnslu og stefnumótunarvinnu sem nýlega var unnin 

með þeim á vegum Mývatnsstofu og atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og binda miklar 

vonir við að hægt verði að framkvæma og vinna úr þeim hugmyndum sem þar komu 

fram. Allir aðilarnir eru sammála um  að stuðningur ríkisins við ferðaþjónustu á 

svæðinu sé enginn og þeir sinni ekki skyldu sinni varðandi t.d. uppbyggingu vegakerfis, 

að laga hálendisvegi eins og t.d. inn í Öskju sem er einungis opinn örfáa mánuði á ári. 

Slíkt standi ferðaþjónustu á svæðinu mikið fyrir þrifum og dragi úr tækifærum 

greinarinnar til tekjuöflunar vegna þess að ekki er hægt að fara þangað með 

ferðamannahópa. Einnig væri önnur náttúruperla „Gjástykki“ óaðgengileg 

ferðamönnum. Ferðaþjónustuaðilunum finnst sveitafélagið líka ekki standa sig 

varðandi uppbyggingu á svæðinu og stuðningur frá því lítill. Af hendi þessara opinberu 

aðila þá vantar vegaframkvæmdir t.d. þá liggur þjóðvegur 1 með öllum sínum 

umferðarþunga í gegnum Mývatnssvæðið og af því skapast töluverð slysahætta. Það 

vantar lagningu göngustíga og hjólreiðastíga ásamt uppsetningu borða og bekkja sem 

nestisaðstöðu handa ferðamönnum. 

 

6.4.5. Niðurstöður úr viðtölum 
 

Ef við tökum saman niðurstöður úr viðtölunum þá virðist vera þónokkur og vaxandi 

samvinna á svæðinu og fyrirtæki eru í einhverjum mæli að setja saman þjónustupakka 

fyrir ferðamanninn. Fram kemur ósk um mun meira samstarf á sviði ferðaþjónustu við 

Náttúrurannsóknarstöðina við Mývatn þar sem stundaðar eru jarðfræði og 

lífríkisrannsóknir á svæðinu.  Ofgnótt ferðamanna er á svæðinu yfir háannatímann og 

því nægir viðskiptavinir fyrir alla aðila, samkeppni eykst yfir vetrartímann. Mun meira 

opinbert fjármagn vantar inn á svæðið til uppbyggingar innviða eins og göngustíga og 

vegakerfis og ferðaþjónustuaðilum finnst áhugi stjórnvalda vera of lítill varðandi þetta 

málefni. Einnig vantar opinbera styrki til nýsköpunarverkefna en töluvert er þar í 

deiglunni. Það er of lítið framboð af menntafólki  á svæðinu en sú fræðsla og þekking 

sem safnast upp er endurnýtt inn á svæðið í gegnum atvinnuþróunarfélag Þingeyinga 

sem öflug tengsl og samstarf er við. Tengsl við háskóla og rannsóknarstofnanir eru lítil 
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sem engin.  Einnig þarf að þétta net fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar  því fram kemur 

að ýmsa stoðþjónustu vantar inn á svæðið.  

 

Kafli 7. Samantekt og greining á heildarniðurstöðum  
 

Í þessum kafla verða dregnar saman heildarniðurstöður varðandi rannsóknirnar og 

greindar skv. klasakenningum Porters og Lowe & Miller sem fjallað var um í kafla 

fjögur. 

 

 

7.1. Skilgreining á ferðaþjónustunni við Mývatn. Er klasi til staðar?  
 

   

   
 
Mynd 42 Staða klasasamstarfs við Mývatn 

Ef við skoðum út frá kenningum Lowe & Miller um klasa og  svæðisbundna yfirburði 

og aðdráttarafl á stofnun fyrirtækja  (Lowe, Julian og  Miller, Paul Dr., 2001) og út frá 

kenningum Porter um svæðisbundna yfirburði umfram önnur svæði sem hann telur 

nauðsynlega fyrir klasaumhverfi (Porter, 2000) þá er þar sterkt klasaeinkenni fyrir 

Mývatnssvæðið. Það sem einkennir svæðið og gefur því gildi sem ferðamannastaðar  er 

einstök náttúra og fuglalíf. Þarna eru góðar gönguleiðir, mislangar og miserfiðar sem 

henta hverjum og einum. Mikil uppbygging varðandi göngustíga og aðgengi að 

náttúruperlum hefur orðið á tímabilinu 2012 til 2021. 

 

Mývatnssvæðið er ungt jarðfræðilega séð og hraunið hefur myndað ýmsar kynjamyndir 

eins og í Dimmuborgum sem gaman er að skoða. Fuglalífið er blómlegt og þarna er 

Kenningar Lowe & Miller

Svæðisbundnir yfirburðir Miklir

Aðdráttarafl á stofnun fyrirtækja Mikið

Samskipti og upplýsingaflæði Frekar lítið

Rannsóknir og þróunarstarf Frekar lítið

Kenningar Porters

Svæðisbundnir yfirburðir Miklir

Samskipti og upplýsingaflæði Frekar lítið

Nýsköpun Miðlungs

Tengsl við háskóla og rannsóknarstofnanir Mjög lítil

Samkeppni Frekar mikil

Samvinna Mikil
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hægt að fylgjast með sjaldséðum tegundum. Mývatn er staðsett tiltölulega stutt frá 

Akureyri og því afar hentugt að fara þaðan í dagsferðir. Þetta getur bæði verið kostur 

og galli því svæðið er þá ekki að fá þetta fólk í gistingu og þjónustu því tilheyrandi. 

Aftur á móti eru náttúruvísindamenn og áhugamenn um jarðfræði, dýralíf og 

gönguferðir og útivist álitlegur markhópur. Því er viturlegra að gera út á 

einstaklingsbundna þjónustu og smærri hópa heldur en að ætla að taka á móti stærri 

hópum nema þá þeim sem koma í dagstúra frá Akureyri. Náttúruperlur á borð við 

Ásbyrgi og Dettifoss eru einnig innan seilingar frá Mývatni ásamt Húsavík sem býður 

m.a. upp á hvalaskoðun. Þetta styrkir svæðisbundna yfirburði svæðisins og laðar að 

ferðamenn. Demantshringurinn er leið sem skipulögð var á tímabilinu 2012 til 2021 og 

er um 250 km hringur sem innifelur  Húsavík-Ásbyrgi-Dettifoss-Mývatn-Goðafoss sem 

víkkar út svæðið (northiceland, engin dagsetning.). Eins liggur hringvegurinn í gegnum 

Mývatnssvæðið sem hefur kosti því eins og fram kemur í könnun Ferðamálastofu við 

Mývatn  árið 2019 þá hafa ferðamenn tilhneigingu til að halda sig við hringveginn sem 

í þessu tilfelli skilar fleiri viðskiptavinum til Mývatns (Ferðamálastofa, 2019). 

 

Ef við skoðum klasakenningar Lowe & Miller og Porters varðandi samskipti og 

upplýsingaflæði (Lowe, Julian og  Miller, Paul Dr., 2001) (Porter, 2000). þá er það 

einkenni veikt á Mývatnssvæðinu. Mývatnsstofa sem stofnuð var árið 2007 og er 

staðsett í Reykjahlíð við Mývatn er sameiginleg markaðssetningar og 

upplýsingarmiðstöð fyrir Mývatnssvæðið og er í eigu ferðaþjónustuaðila við Mývatn. 

Þarna fer fram kynning á svæðinu og þjónustu þess. Einhver tengsl eru við 

Náttúrurannsóknarstöðina við Mývatn, í viðtalskönnun nefnir þó „aðili D“ að tengslin 

við Náttúrurannsóknarstöðina mættu vera mun meiri og honum finnst of mikið um 

geðþóttaákvarðanir þar um. 

 

Ef við skoðum klasakenningar Lowe & Miller varðandi rannsóknir og þróunarstarf 

(Lowe, Julian og  Miller, Paul Dr., 2001) og kenningar Porters um nýsköpun og tengsl 

við háskóla og rannsóknarstofnanir (Porter, 2000)   þá kemur fram í viðtölunum að 

allskonar hugmyndir og nýsköpunarverkefni í ferðaþjónustu hafa verið í deiglunni 

þarna árið 2012. Tengslin við háskólana eru árið 2012 lítil sem engin. Annars eru 

allskonar rannsóknir stundaðar á svæðinu varðandi jarðfræði og lífríki 

Mývatnssvæðisins og spurning hvort ekki er hægt að tengja það betur ferðamennsku 
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eins og „aðili D“  í viðtalskönnun stingur upp á. Mývatnssvæðið er einstakt á heimsvísu 

þar sem koma saman jarðeldar og vatn og gefa öfluga undirstöðu að því lífríki sem 

þrífst á svæðinu. Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn var stofnuð árið 1974 af 

Umhverfisráðuneytinu. Þar er fengist við rannsóknir og framsetningu á niðurstöðum og 

spám varðandi jarðfræði, lífríki og náttúru svæðisins. Niðurstöðum er safnað í 

gagnabanka sem nær orðið allt aftur til ársins 1975 ásamt því að gefin eru út fræðslurit 

og fram fer fræðslustarf í skólum og stuðningur við sýningar er varða málefnið á 

svæðinu. Einnig leggur Náttúrurannsóknarstöðin metnað sinn í að safna og miðla efni 

um menningu og sögu á svæðinu en mikið hefur fundist af fornum minjum frá fyrstu 

byggð í landinu á þessum slóðum. Öflugt samstarf er við erlenda vísindamenn og 

háskóla og metnaður er lagður í uppbyggingu á rannsóknaraðstöðu fyrir vísindamenn 

ásamt útgáfu og birtingu rannsóknarniðurstaða í virtum fagtímaritum. 

Náttúrurannsóknarrstöðin er með gestastofu þar sem ferðamenn geta kynnt sér 

jarðfræði, náttúru og lífríki Mývatnssvæðisins (Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, 

engin dagsetning). Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga (SSNE í dag) sem er staðsett á 

Húsavík og Akureyri gegnir veigamiklu hlutverki varðandi ráðgjöf, utanumhald og 

styrkveitingar áhugaverða verkefna og fyrirtækja í Þingeyjarsýslum. Eins og kemur 

fram í viðtölunum við ferðaþjónustuaðilana þá fær það einróma lof fyrir mikinn og 

góðan stuðning við ferðaþjónustuna. 

 

Varðandi kenningar Porters um klasa og samkeppni og samvinnu (Porter, 2000)  þá er 

þar sterkt einkenni í ferðaþjónustu við Mývatn. Samvinna er töluverð og vaxandi og 

fyrirtæki farin að mynda pakka fyrir ferðamenn. Áhrif keppinauta og staðkvæmdavara 

á samkeppnisstöðu ferðaþjónustufyrirtækja við Mývatn eru þónokkur. Til staðar er 

samkeppni frá nágrenninu bæði varðandi afþreyingu en aðallega gistingu. 

Mývatnssvæðið er einungis 100 km frá Akureyri og auðvelt að fara dagsferðir þaðan, 

þar er líka gríðarlegt framboð af gistingu og margvíslegri afþreyingu. Einnig er 

ýmislegt um að vera á Húsavík t.d. hvalaskoðun. Viðskiptavinir hafa því úr mörgu að 

velja og flestir eru a þéttu tímaplani og þurfa að velja og hafna en Mývatn hefur sína 

sérstöðu og styrkleika og lendir þannig hugsanlega ofarlega á listanum. Innbyrðis 

samkeppni milli ferðaþjónustuaðila við Mývatn er mikil og vaxandi á tímabilinu 2012 

til 2021. 
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7.2. Hvaða áhrifaþætti vantar varðandi klasasamstarf? 
 

 
 

Mynd 43 Helstu hindranir varðandi klasasamstarf við Mývatn 

Samkvæmt rannsóknum höfundar og viðtölum við ferðaþjónustuaðila við Mývatn árið 

2012 þá er niðurstaðan sú að helstu hindranir varðandi klasasamstarf á svæðinu séu 

eftirfarandi. Það vantar yfirumsjón, sameiginlega sýn og stefnu. Áhugaleysi og lítill 

sem enginn opinber stuðningur svo sem varðandi uppbyggingu á svæðinu og styrki til 

fyrirtækja til dæmis sprotafyrirtækja og vegna þróunar á nýjungum fyrir markaðinn. 

Skv. könnun ferðamálastofu 2019  þá er skortur á bílastæðum og of lítið aðgengi að 

salernisaðstöðu ásamt of háu verðlagi á þessum þáttum atriði sem nefnd voru. Einnig 

of hátt verðlag almennt á svæðinu ásamt því að þar væru of margir ferðamenn. Lélegt 

ástand vega og vantaði betri göngustíga og upplýsingaskilti, aðstaða á tjaldsvæðum 

mætti vera meiri og betri, skortur á betri veitingastöðum og vantaði fleiri útsýnisstaði 

sem sagt innviðum ábótavant. Þannig hlutir sem kvartað var um árið 2012 virðast að 

einhverju leiti enn vera til staðar þarna árið 2019 (Ferðamálastofa 2019) .   

Lítil sem engin tengsl eru við háskóla og rannsóknarstofnanir en slík tengsl eru mjög 

mikilvæg fyrir klasasamfélög samkvæmt klasakenningum Porters (Porter, 2000). Helst 

væri það Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga sem væri öflugt í stuðningi sínum við 

ferðaþjónustuaðila við Mývatn. Vantar menntað starfsfólk sem virðist ekki sækja inn á 

Áhugaleysi stjórnvalda og lítill opinber stuðningur

varðandi uppbyggingu og nýsköpun.

Skortur á bílastæðum

Of fá salerni

Lélegt ástand vega

Lélegt ástand göngustíga

Of fá upplýsingaskilti

Vantar fínni veitingastaði

Vantar fleiri útsýnisstaði

Of margir ferðamenn

Vantar betri aðstöðu á tjaldsvæðum

Lítil sem engin tengsl eru við háskóla og rannsóknarstofnanir 

Vantar menntað starfsfólk

Helstu hindranir í klasasamstarfi við Mývatn
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svæðið hugsanlega vegna árstíðabundinna starfa eða fyrirtæki of lítil til að geta borgað 

menntafólki nægilega há laun.  Þessi skortur á menntafólki er ennþá viðvarandi í 

ferðaþjónustu á landsvísu árið 2021 (Lilja Karen Kjartansdóttir, 2021). Einnig mætti 

vera betra aðgengi að fjármagni og meiri nýliðun í greininni, sumum viðmælendum 

fannst hún orðin stöðnuð og vantaði  aðila með nýjar hugmyndir inn á svæðið. 

Samvinna mætti vera meiri, fólk væri of mikið hver að bauka í sínu horni eins og „aðili 

C“  orðaði það í viðtalskönnuninni árið 2012. 

 

7.3. Hver er þróun og stöðumat klasasamstarfs milli áranna 2012 og 2021? 
 

Árið 2012  þá litu skv. megindlegri könnun höfundar um 66% svarenda þannig á að 

þeir tilheyrðu eða væru hlutlausir að þeir tilheyrðu klasaheild sem hefði sameiginleg 

markmið, stefnu og framtíðarsýn og skilgreindi sig sem eina heild, með gagnkvæmum 

tengslum. Árið 2021 þá var þetta hlutfall komið upp í 86%. Yfirumsjón, samhæfing og 

stýring á starfsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu við Mývatn og aðila tengda henni (s.s. 

birgja og viðskiptaaðila)  var ekki mikil árið 2012 en hefur aukist smávegis á tímabilinu. 

 

Ferðaþjónustuaðilar við Mývatn telja viðskiptaumhverfi sitt frekar hentugt fyrir 

sprotafyrirtæki og nýsköpun og telja sig vera meðvitaða um hvaða vöru og þjónustu 

vantar inn á svæðið. Nýsköpun hefur þó ekki vaxið á tímabilinu og nýliðun virðist vera 

lítil á svæðinu skv. rannsóknunum og ekki vaxið yfir tímabilið svo nokkru nemi. 

Opinber fjárhagsstuðningur við fyrirtæki er lítill og hefur ekki vaxið á tímabilinu og 

það ásamt skorti á menntafólki, slæmu aðgengi að fjármagni gætu verið ástæður fyrir 

slakri nýliðun á svæðinu.  

 

Samkeppni  hefur aukist á tímabilinu meðal ferðaþjónustuaðila á svæðinu hugsanlega 

vegna gríðarlegrar fjölgunar  í greininni, mikillar uppbyggingar og fjölbreyttari 

þjónustu.  Vitund ferðaþjónustuaðila varðandi mikilvægi  heilbrigðrar samkeppni hefur 

aukist og telja þeir slíkt viðskiptaumhverfi heppilegt og haldi fyrirtækjum á tánum að 

standa sig. Mývatnssvæðið þykir dýrt svæði þannig að samkeppni skapast við þá 

fjölmörgu ferðaþjónustuaðila í nágrenni svæðisins eins og inni á Akureyri til dæmis 

varðandi gistingu. Það ásamt að meira væri um að vera inni á Akureyri voru einar af 

helstu ástæðunum sem voru nefndar skv. könnun ferðamálastofu 2019. Einnig var nefnt 
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skortur á ódýrari gistimöguleikum eins og að tjaldsvæði tæki ekki útilegukortið 

(Ferðamálastofa, 2020).  

Staða upplýsingastreymis (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og þekkingar) hefur  

aðeins batnað á tímabilinu og vitund ferðaþjónustuaðila fyrir mikilvægi þess fyrir 

viðskiptaumhverfið hefur aukist var reyndar ágæt líka árið 2012. Meirihluti 

ferðaþjónustuaðila telur samkeppnishæfni fyrirtækja batna með auknu 

upplýsingastreymi. 

Staða samvinnu hefur batnað mikið milli ferðaþjónustuaðila við Mývatn  á tímabilinu 

en hún var frekar lítil árið 2012. Ef við skoðum til dæmis nýjungar í afþreyingu þá 

virðist þar um samvinnu og samsett pakkatilboð að ræða. Ferðaþjónustuaðilar eru 

orðnir meðvitaðri um mikilvægi góðrar samvinnu fyrir viðskiptaumhverfið í heild og 

framþróun og arðbærni þess.  

Tengsl við háskóla og samstarf við rannsóknarstofnanir  var afar lítið árið 2012 en hefur 

mjakast aðeins upp á við á tímabilinu en eru samt enn mjög lítil. 

Aðgengi að fjármagni (lán, hlutafé og fjármagn frá fjárfestum) var afar lítið árið 2012 

en virðist hafa aukist aðeins árið 2021. Samt voru einhverjir aðilar sem nefndu í 

viðtölunum að hvað þeirra fyrirtæki varðaði þá væri gott aðgengi að fjármagni, þessi 

öflugi Sparisjóður væri á svæðinu eins og „aðili A“ nefndi.  Þannig trúlega er þessi 

þáttur breytilegur innan greinarinnar eins og gengur. 

Framboð á menntuðu vinnuafli var lítið árið 2012 en hefur aukist aðeins á tímabilinu. 

Af einhverjum ástæðum virðist lítið af menntafólki skila sér til vinnu í greininni á 

Mývatnssvæðinu þrátt fyrir mikla aukningu á ferðaþjónustumenntuðu fólki á landsvísu. 

Hugsanlega of lítil fyrirtæki sem geta ekki boðið nægilega gott kaup og kjör og eða 

oftast ártíðabundin störf í boði. Skilyrði fyrir aukningu á menntafólki gæti þá verið 

stærri fyrirtæki og aukning í vetrarferðamennsku. 

 

 

7.4. Ábendingar um frekari rannsóknir 
 

Eftir að hafa rannsakað og skoðað klasasamstarf við Mývatn þá hafa komið upp þær 

hugmyndir að aðeins víðtækari samvinnugrundvöllur um klasa væri heppilegri. Hægt 

væri að gera áframhaldandi rannsóknir á vilja til klasasamstarfs meðal 

ferðaþjónustuaðila í Þingeyjarsýslum sem starfsemi og staðsetningar vegna myndu falla 

vel að hugmyndum um stærra klasasamstarf. Nú þegar eru ferðamenn sem heimsækja 
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Mývatn að nýta þjónustu margra þessara fyrirtækja í leiðinni s.s. varðandi gistingu og 

afþreyingu og þetta gæti greitt úr flækju og dreift álagi og aukið skilvirkni þjónustu á 

svæðinu og nýtt tíma ferðamannsins betur. Stuðlar einnig að fjölbreyttari afþreyingu 

sem fellur þá innan heildstæðari klasa. Nú þegar er markaðssetning að sveigjast inn á 

þessar brautir og Mývatnssvæðið að útvíkka sig með kjarna við Mývatn. 

 

Kafli 8. Umræður og ályktanir 
 

 
Mynd 44 Klasakort ferðaþjónustuaðila við Mývatn 

 
Höfundur setti hér að ofan upp klasakort fyrir hugsanlegan klasa í 

ferðaþjónustunni við Mývatn eins og hann gæti litið út (Til hliðsjónar var klasakort 

Íslenska ferðaklasans). Eins og fjallað var um í  fræðilega hlutanum í kafla fjögur 

um klasa þá er klasakort yfirlitskort yfir starfsemi klasans og tengingar þar á milli 
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s.s. fyrirtæki og stofnanir, sérhæfða stuðnings starfsemi, áhangandi klasa og aðra 

aðila sem hér koma að máli. Skv. Porter þá er kjarnastarfsemin fyrst skilgreind og 

síðan eru fundnar út tengingar við aðra  aðila út frá því (Porter, 2000). 

      Helstu flokkar  fyrir ferðaþjónustuna við Mývatn eru þessir: 

• Kjarnastarfsemin; Gisting, veitingar, afþreying, aðilar í 

farþegaflutningum, ferðaskipuleggjendur, ferðaskrifstofur,  bókunarstofur 

(Mývatnsstofa). 

• Sérhæfðir birgjar; Allskonar aðilar í stoðþjónustu 

• Sérhæfðir þjónustuaðilar: Allskonar aðilar í stoðþjónustu 

• Opinberar stofnanir; Ríkið, Sveitafélag Skútustaðahrepps, 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands. 

• Stoðþættir; mennta og rannsóknarstofnanir, hagsmunasamtök;   

Háskólar, fræðslumiðstöðvar á svæðinu, rannsóknarstofnanir s.s. 

Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, samtök sveitafélaga á Norðurlandi 

Eystra. 

• Tengdir stuðningsklasar; Jarðvarmaklasi 

(Elvar Knútur Valsson o.fl., 2013) 

 

Klasi er þéttofinn vefur fyrirtækja, háskóla og rannsóknarstofnana utan um 

einhverja vissa starfsemi, auðlind eða þema og fyrirtækin eru  í margvíslegri 

starfsemi, hafa innbyrðis gagnkvæm tengsl og þjónusta hvert annað, 

kjarnastarfsemi,  rannsóknarstofnanir, háskólar og stoðþjónusta. Markmið klasa 

er aukin arðsemi fyrirtækjanna innan hans og klasinn þarf að vera á tánum að efla 

samkeppnishæfni sína. Klasi er lifandi kerfi þar sem flæði upplýsinga, samvinnu 

og fræðslu innan fyrirtækja og stofnananetsins þarf að vera gott og klasinn þarf að 

hafa sameiginlega stefnu og framtíðarsýn. Reglulega þarf nýtt blóð inn í klasann, 

nýsköpun þarf að blómstra og nýjir aðilar þurfa að koma til samstarfs við hann.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi þessa verkefnis voru: 

• Skilgreining á ferðaþjónustukjarnanum við Mývatn. Er klasi til staðar og 

hver eru helstu einkenni hans?  

• Hverjir eru helstu  árangursþættir sem nauðsynlegt er að séu þar til staðar 

varðandi klasasamstarf? 
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• Hvaða hindranir eru í veginum þar varðandi klasasamstarf?  

• Hver er þróun og stöðumat klasasamstarfs í ferðaþjónustu við Mývatn milli 

áranna 2012 og 2021? 

Svarið er nei, það er ekki klasi til staðar við Mývatn. Hann var ekki til staðar árið 

2012 þegar höfundur gerði rannsóknir og tók stöðumat þá meðal 

ferðaþjónustuaðila við Mývatn og nú árið 2021 þegar höfundur gerði nýja 

rannsókn varðandi þetta þá er hann ekki heldur til staðar. Miklar breytingar, 

uppbygging innviða og aukið framboð þjónustu hefur orðið síðustu tíu ár á 

Mývatnssvæðinu. Helstu þættir sem hafa breyst varðandi einkenni klasasamstarfs 

er að samvinna hefur aukist  og samkeppni er orðin meiri innan og út fyrir svæðið 

en þó að góð samvinna hafi skapast þá  vantar samt mikið upp á að þeir 

árangursþættir (sem nefndir eru hér ofar) séu til staðar sem einkenna gott 

klasasamfélag.  

 

Það vantar yfirumsjón og stýringu, heildarsýn og stefnu fyrir ferðaþjónustuna við 

Mývatn. Þar gæti Mývatnsstofa komið sterkar inn. Net fyrirtækjanna er ekki 

nægilega þéttofið, það vantar stoðþjónustu, nýliðun er lítil. Þó samvinna sé mikil 

þá vantar betra flæði í hana og tengsl við háskóla og rannsóknarstofnanir eru lítil 

en þau eru nauðsynleg fyrir nýsköpun inn á svæðið sem þó virðist vera þokkaleg . 

Það vantar menntafólk til starfa og meiri fræðslu fyrir almennt starfsfólk, lítil 

áhersla er á uppsöfnun þekkingar. Opinberir aðilar þyrftu að koma sterkar inn 

með stuðning og fjármagn og uppbyggingu innviða á svæðinu. Samkvæmt 

rannsókn höfundar þá er þó fullur vilji til staðar á að stefna í átt til klasasamstarfs.  

Kafli 9. Hagnýtar tillögur til stjórnenda 
 
Efla þarf tengsl við háskóla þar er aðgengi að ódýru, menntuðu vinnuafli. Þetta er hægt 

að gera til dæmis með því að fá nemendur í verkefnavinnu í tengslum við námið eða 

taka nema í starfsnám. Upp úr þessu samstarfi geta komið ýmis nýsköpunarverkefni. 

Vera þarf vakandi yfir að stuðla að samvinnu ólíkra aðila og búa til pakka í 

ferðaþjónustunni, gisting, veitingar, afþreying, þetta gengur vel inn á markaðinn og 

eykur aðsókn og hagnýtingu allra auðlinda, þetta er sérstaklega mikilvægt að hafa í 

huga varðandi hátíðir og viðburði og á tímum þegar lítið er að gera. Hafa skal bak við 

eyrað markhópagreiningu fyrir svæðið þegar svona pakkar eru settir saman. Setja þarf 
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upp sameiginleg námskeið í samvinnu við aðra aðila í ferðaþjónustu á svæðinu, efla 

fræðslu til almennra starfsmanna og efla og nýta uppsöfnun þekkingar á svæðinu. Hægt 

er að gera þetta í samstarfi við verkalýðsfélög og símenntunarmiðstöðvar  og fá þannig 

styrki til niðurgreiðslu á kostnaði. Hafa þarf í huga hvaða starfsemi vantar inn á svæðið 

eins og hvaða stoðþjónustu vantar fyrir aðila í greininni þannig þéttir maður 

fyrirtækjanetið, sameiginlegt innkaupafélag fyrir rekstrarvörur nær t.d. niður kostnaði. 

Efla þarf samstarf við Náttúrurannsóknarstöðina við Mývatn og byggja upp 

vísindatengda ferðamennsku í ríkari mæli þannig nýtist kjarnahæfni svæðisins betur og 

vissir markhópar fá sína þjónustu. 

 

Kafli 10. Lokaorð  

Klasar hafa myndast innan atvinnugreina á Íslandi undanfarinn áratug og innan 

ferðaþjónustunnar má nefna Íslenska ferðaklasann sem fjallað var um í kafla fjögur. 

Það er stærsti klasinn innan þeirrar greinar og nær yfir allt landið, síðan er að finna 

einstaka minni klasa á staðbundnum svæðum innan ferðaþjónustunnar.  

 

Markmið þessa lokaverkefnis var að kanna hvort klasi væri til staðar í ferðaþjónustunni 

við Mývatn. Rannsóknin tekur stöðumat meðal ferðaþjónustuaðila með níu ára millibili 

sem er langur tími varðandi þróun ferðaþjónustu. Mikil uppbygging og breytingar hafa 

orðið, ferðamannastraumur til landsins hefur aukist gríðarlega, menning og 

hugsunarháttur tekið breytingum. Eftir ítarlega athugun á ferðaþjónustusamfélaginu við 

Mývatn, skoðun á heimildum, kannanir og greiningar skv. kenningum um 

klasasamstarf þá dreg ég saman eftirfarandi niðurstöður. Enginn opinber klasi með 

yfirstjórn og stýringu er til árið 2012 á Mývatnssvæðinu hvað svo sem gerjast undir 

niðri. Þemað náttúruskoðun er til staðar og ýmiskonar vísindastarf þar um s.s. 

fuglaskoðun sem gestir geta tekið þátt í. Samræmda markaðssetningu vantar fyrir 

svæðið, samkeppni er töluverð einkum á veturna þegar minna er að gera, samstarf er 

dálítið, tengsl við háskóla eru lítil og einnig uppsöfnun upplýsinga í gagnabanka. 

Árið 2021 þá er ennþá enginn opinber klasi með yfirstjórn og stýringu til á svæðinu og 

virðist svæðið meira hafa fallið undir markaðssetningu á Norðausturlandi sem heild. Þá 

hefur mikil uppbygging orðið á svæðinu, samkeppni er meiri og upplýsingastreymi 

hefur aukist. Tengsl við háskóla eru ennþá lítil. 
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Kafli 12. Viðauki I-Spurningakönnun fyrir megindlega rannsókn 

Spurningar sem lagðar voru fyrir 27 aðila í ferðaþjónustu við Mývatn árið 2012 og 

árið 2021 

 

1. Hversu mikla samkeppni telur þú vera innbyrðis á milli fyrirtækja í 

ferðaþjónustunni við Mývatn og greina tengda henni (s.s. birgja og 

viðskiptaaðila)? 

2. Telur þú samkeppni vera mikilvæga fyrir framþróun, arðbærni og 

nýsköpun innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og greina tengda henni (s.s. 

birgja og viðskiptaaðila)? 

3. Telur þú að meiri samkeppni innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og 

tengdra greina myndi efla þitt fyrirtæki varðandi arðbærni, nýjungar og 

framþróun? 

4. Hversu mikið upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju 

og þekkingar) telur þú vera innbyrðis á meðal fyrirtækja innan 

ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra greina (s.s. birgja og 

viðskiptafélaga)? 

5. Telur þú upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og 

þekkingar) vera mikilvægt innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra 

greina (s.s. birgja og viðskiptaaðila)? 

6. Telur þú að þitt fyrirtæki gæti orðið samkeppnishæfara með auknu 

upplýsingastreymi (uppsöfnun og miðlun reynslu, vitneskju og þekkingar) 

innan ferðaþjónustunnar við Mývatn og tengdra greina (s.s. birgja og 

viðskiptaaðila)? 

7. Hversu mikla samvinnu telur þú vera innbyrðis milli fyrirtækja í 

ferðaþjónustunni við Mývatn og greina tengdum henni (s.s. birgja og 

viðskiptaaðila)? 

8. Telur þú samvinnu milli fyrirtækja í ferðaþjónustunni við Mývatn og 

tengdum greinum (s.s. birgjum og viðskiptaaðilum) vera mikilvæga fyrir 

samkeppnishæfni, framþróun, arðbærni og nýsköpun innan greinarinnar? 

9. Telur þú að aukin samvinna við önnur fyrirtæki í ferðaþjónustunni við 

Mývatn og greinum tengda henni (birgja og viðskiptaaðila) myndi efla þitt 

fyrirtæki á sviði samkeppnishæfni, arðbærni, nýsköpunar og framþróunar? 
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10. Hvernig telur þú tengsl og samstarf ferðaþjónustufyrirtækja við Mývatn 

við rannsóknarstofnanir og háskóla vera? 

11. Hvernig telur þú aðgengi að fjármagni (lán, hlutafé og fjármagn frá 

fjárfestum) fyrir ferðaþjónustuna við Mývatn vera háttað? 

12. Hvernig telur þú framboði af fagmenntuðu fólki (t.d. ferðamálafræðinga, 

viðburðastjórnendur, matreiðslumenn, ferðaleiðsögumenn , sérfræðinga á 

sviði lífríkis Mývatnssvæðisins) á ferðaþjónustusvæðinu við Mývatn vera 

háttað? 

13. Hvernig telur þú yfirumsjón, samhæfingu og stýringu (t.d. með rekstri 

samtaka ferðaþjónustuaðila á svæðinu Mývatnsstofu) á starfssemi 

fyrirtækja í ferðaþjónustunni við Mývatn og aðila tengda henni (s.s. birgja 

og viðskiptaaðila) vera háttað? 

14. Telur þú viðskiptaumhverfið í ferðaþjónustunni við Mývatn vera hentugt 

fyrir sprotafyrirtæki? 

15. Hversu mikla telur þú nýliðun aðila í ferðaþjónustunni við Mývatn og 

greinum tengda henni vera? 

16. Hversu mikinn telur þú opinberan stuðnings við sprotafyrirtæki í 

ferðaþjónustunni og tengdum greinum við Mývatn í upphafi reksturs síns 

(s.s. ráðgjafar og opinberir styrkir) vera? 

17. Hversu mikla telur þú nýsköpun (hugmyndavinnslu, þróun nýrra vara og 

þjónustu sem þörf er fyrir á svæðinu) í ferðaþjónustunni við Mývatn vera? 

18. Hversu mikla hugmyndavinnu (brainstorming) og þróun og framkvæmd 

nýrra hugmynda í ferðaþjónustunni telur þú vera í gangi á 

Mývatnssvæðinu? 

19. Telur þú aðila í ferðaþjónustunni við Mývatn og greinum tengda henni  

(s.s. birgja og viðskiptaaðila) vera meðvitaða um hverskonar 

þjónustu/vörur vantar á svæðið  

20. Telur þú að aðilar í ferðaþjónustunni við Mývatn og aðilar tengdir henni 

(s.s. birgjar og viðskiptaaðilar) skilgreini sig sem eina heild, klasasamstarf 

með gagnkvæmum tengslum (s.s. varðandi samvinnu, upplýsingastreymi, 

hugmyndavinnslu og nýsköpun) sem hafi sameiginleg markmið og 

framtíðarsýn varðandi ferðaþjónustuna við Mývatn og stefni í sömu átt? 
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Kafli 13. Viðauki II-Þema og viðtalsrammi  fyrir viðtöl í 
eigindlegri rannsókn 
  

Þetta eru þau svið sem eigindleg rannsókn náði yfir og fimm aðilar í   ferðaþjónustu við 

Mývatn voru spurðir út í árið 2012.  

Hafður var viðtalsrammi til hliðsjónar en síðan var skotið inn aukaspurningum og 

viðmælendur fengu að tjá sig um það sem þeim lá á hjarta eftir því sem viðtalið þróaðist. 

 

Þema 

• Samkeppni og samvinna 

• Upplýsingastreymi 

• Nýsköpun og nýliðun 

 

 

Viðtalsrammi 

 

• Segðu mér aðeins frá fyrirtækinu, rekstur, hversu gamalt er fyrirtækið, 

starfsmannafjöldi, framtíðarsýn, starfið þið allt árið eða bara á sumrin? 

Árstíðasveifla. 

• Hvernig skynjar þú samstarf fyrirtækja í ferðaþjónustu á svæðinu, er mikill 

áhugi og vilji fyrir því, hvernig er grundvöllurinn? Er samstarf til staðar? Er það 

mikið eða lítið? Setjið þið saman pakka fyrir viðskiptavini t.d. gisting, 

afþreying, veitingar? Vísa fyrirtæki viðskiptavinum hvert á annað? Hvernig er 

þessu háttað hjá þínu fyrirtæki?  

• Hvernig skynjar þú  samstarf fyrirtækja í ferðaþjónustu við Mývatnsstofu er það 

mikið eða lítið?  En samstarf við aðrar markaðsstofur? Hvernig er þessu háttað 

hjá þínu fyrirtæki? Eruð þið að kynna svæðið? Hafið þið góðar upplýsingar frá 

Mývatnsstofu eða öðrum markaðsstofum til þess? 

• Hvernig skynjar þú samkeppni fyrirtækja í ferðaþjónustu á svæðinu? Er hún 

mikil eða lítil og hvernig er henni háttað? 

• Hvernig skynjar þú upplýsingastreymi og fræðslu á svæðinu? Er eitthvað af 

ykkar vinnuafli með fagmenntun á sínu starfssviði s.s. matreiðslumenn, þjónar, 

ferðamálafræðingar? Eru námskeið í boði fyrir starfsmenn fyrirtækja, 
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hugsanlega á vegum Mývatnsstofu eða Markaðsstofu Norðurlands eða hafa 

fyrirtæki samstarf um starfsþjálfunarnámskeið. Heldur þitt fyrirtæki 

starfsþjálfunarnámskeið? Er samstarf við fræðslustofnanir eins og Háskóla 

varðandi verkefni nema? 

• Hvernig er nýsköpun háttað á svæðinu? Er hún mikil eða lítil, hvernig er 

styrkjum til sprotafyrirtækja og nýrra verkefna háttað? Hvernig er samstarfi við 

rannsóknarstofnanir, ráðgjafa og nýsköpunarmiðstöð háttað? Eru fyrirtæki 

dugleg að finna út hvað vantar inn á svæðið af vörum og þjónustu eða hvernig 

má bæta það sem fyrir er? Hvernig er þessu háttað hjá þínu fyrirtæki? 

• Hvernig er nýliðun í greininni háttað? Er mikið um nýja aðila sem koma þá inn 

með vörur og þjónustu sem vantar inn á svæðið eða fellur vel að svæðinu? Eru 

aðilar þarna með puttann á púlsinum?  

• Hvernig gengur að fá fjármagn frá lánastofnunum fyrir starfsemina?    

 


