
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI  DM 

- LOKAVERKEFNI - iii 

Summary 
This project is a B.Sc. Thesis in the course LOK 2106 at the Faculty 

of Management Department of Tourism at the University of 

Akureyri.  The project was composed in January till May 2005.  The 

project objectives are to research Tourism Small and Medium 

Enterprises in the rural area of Þingeyjarsveit and seek answers to 

these research questions: 

• Which are the key Marketing procedures with the Tourism 

SME’s in Þingeyjarsveit? 

• What is the perspective towards Marketing Cooperation in 

the future? 

• Are the Tourism SME’s in Þingeyjarsveit seeking education 

and opportunities to extend their know-how? 

To achieve the objectives a phone survey was performed amongst 

Tourism SME’s in Þingeyjarsveit with the response rate of 72,2%.  

The results show that none of the small businesses follow a 

Marketing strategy and they have a low Marketing capability.  

Perspectives to Marketing Cooperation in the future is positive, 

within Þingeyjarsveit the interest is very high.  None of the 

Respondents had been to seminars held by Fræþing in the past 12 

months, all but two had obtained additional know-how with other 

public agencies.  Based on the results of the survey it is proposed 

that the approach of Destination Marketing and Cocompetition 

should be applied in the rural area of Þingeyjarsveit. 
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Útdráttur 
Lokaverkefni þetta er unnið í áfanganum LOK 2106 við 

Ferðaþjónustubraut Viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri í janúar 

til maí 2005.  Markmið verkefnisins er að rannsaka lítil og meðalstór 

ferðaþjónustufyrirtæki í Þingeyjarsveit og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum: 

• Hverjir eru helstu þættir markaðssetningar hjá litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit? 

• Hvert er viðhorf til markaðssamstarfs í framtíðinni? 

• Eru lítil og meðalstór fyrirtæki í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit að 

nýta sér fræðslu og tækifæri til aukinnar þekkingar? 

Til að svara rannsóknarspurningunum var gerð símakönnun meðal 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit og 

var svarhlutfall 72,2%.  Helstu niðurstöður könnunarinnar leiddu í 

ljós að ekkert fyrirtækjanna starfar eftir markaðsáætlun og þau hafa 

takmarkað bolmagn til markaðssetningar.  Viðhorf til 

markaðssamstarfs í framtíðinni er jákvætt, mjög mikill áhugi er á 

samstarfi innan Þingeyjarsveitar.  Enginn forsvarsmanna 

fyrirtækjanna hafði sótt námskeið Fræþings síðustu 12 mánuði en 

allir nema tveir höfðu aflað sér aukinnar þekkingar hjá öðrum 

opinberum aðilum.  Á grundvelli rannsóknarinnar er lagt til að 

aðferðir við markaðssetningu ferðamannastaðar og samstarfskeppni 

verði notaðar í Þingeyjarsveit. 
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