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Abstract 

In this thesis, Porter‘s theory about clusters is discussed, what it is about, where 

it comes from and the criticism it has received. The cluster theory is about 

organised collaboration among companies in a certain area. It is an established 

method, which authorities throughout the world use to improve local 

competitiveness and to increase employment opportunities and economical 

growth. The emphasis is on local areas rather than on the industry, 

opportunities are analysed and strengthened with support from different 

national institutions as well as from educational and research institutions. 

Grants that are provided for innovations are directed through Cluster Initiatives 

that are defined for each part of the country. Here, clusters that were 

established within the Cluster Initiative for the southern part of Iceland and 

Vestmannaeyjar in the year 2007 are explored and their outcomes are 

evaluated. In order to do that a few of those involved in the clusters were 

interviewed. The main results indicate that the area benefits socially from 

cluster collaboration while financial benefits are likely to appear later in the 

process.  

 

Key words: 

Custer Initiatives, cluster, employment, innovation, grant. 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um kenningu M. Porters um klasa, hvað felst í henni, 

hvaðan kemur hún og fyrir hvað hún hefur verið gagnrýnd. Í stuttu máli felst 

kenningin í skipulögðu samstarfi fyrirtækja á ákveðnu svæði og er viðurkennd 

aðferð stjórnvalda víða um heim til að bæta samkeppnishæfi svæða og auka 

atvinnu og hagvöxt. Hugmyndin er að færa áherslur frá atvinnugreinum yfir á 

svæði, greina svæðin með tilliti til tækifæra/ógnana og styrkleika/veikleika og 

styrkja með skipulögðum hætti með aðkomu ríkis og mennta- og rannsóknar-

stofnana. Styrkjum til atvinnu og nýsköpunar er stýrt með aðkomu 

Vaxtasamninga sem gerðir hafa verið í öllum landshlutum. Í þessari ritgerð eru 

klasar sem stofnað var til í skjóli Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja 

árið 2007 skoðaðir og gerð tilraun til að meta árangur þeirra. Þetta var gert með 

viðtölum við nokkra aðila sem tengdust klösunum með einum eða öðrum hætti. 

Helstu niðurstöður benda til þess að félagslegur ávinningur klasasamstarfs sé 

mikill og líklegur til fjárhagslegs ávinnings síðar meir. 

 

 

 

 

Lykilorð: Vaxtasamningar, klasar, atvinna, nýsköpun, styrkur. 
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1 Inngangur  

Sameinaðir stöndum vér, sundraðir föllum vér. Það eru gömul sannindi og ný 

að með samtakamætti má vinna stærri sigra en hver og einn getur unnið aleinn 

og sjálfur. Það er ekki bara á blóðugum vígvöllum sem þetta á við heldur má 

reikna að með að þetta gildi um öll stór verkefni sem leysa þarf, þar með talið 

rekstur fyrirtækja. Samstarf fyrirtækja er með ýmsum formerkjum, um getur 

verið að ræða hagsmunasamtök, samstarf og sameiningar lóðrétt og lárétt á 

virðiskeðjur. En þessi ritgerð, sem er lögð fram sem lokaverkefni til BSc. prófs 

í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri, fjallar um þá tegund samstarfs 

fyrirtækja sem nefnt hefur verið klasasamstarf. Kenningin um klasa sem leið til 

atvinnusköpunar er runnin úr smiðju M. Porter og er nokkurs konar afleiða 

annarrar kenningar hans sem kölluð er demantskenningin. Á Íslandi hafa 

stjórnvöld tekið klasaaðferðafræði Porters til kostanna og er hún grundvöllur 

svokallaðra Vaxtasamninga (Cluster Initiatives) sem gerðir hafa verið í öllum 

landshlutum milli ríkisvalds og stjórnvalda í héraði (Iðnaðarráðuneyti, 2004, 

bls. 8). 

Atvinna er undirstaða samfélaga, grundvöllur velferðar og framfara. Hvernig 

viðhalda á góðu atvinnustigi eða bæta það er verkefni stjórnvalda hverju sinni. 

Skoðanir eru þó skiptar á því hvernig og hve mikið ríkisvaldið á að koma að 

þessu verkefni en á stefnuskrám flestra íslenskra stjórnmálaflokka má finna 

kafla um atvinnumál þar sem ýmsum leiðum er lýst sem leiða mega til 

aukinnar atvinnu. Í stefnuskrá Obama forseta Bandaríkjanna (The White 

House) kemur fram að eitt af meginverkefnum ríkistjórnar hans sé að koma 

þegnum landsins aftur í vinnu. Í stjórnarsáttmála íslensku ríkisstjórnarinnar 

(Stjórnvöld) eru taldar upp nokkrar bráðaaðgerðir til fjölgunar starfa og 

langtímastefnumið að blómlegu atvinnulífi.  

Hvað er það sem veldur því að sumir einstaklingar og sum fyrirtæki ná meiri 

árangri en önnur og ekki síst, hvað er það sem ýtir þjóðfélögum hraðar og betur 

eftir þróunarbrautinni en öðrum? Michael Porter hefur sett fram ákveðnar 

kenningar um samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóðfélaga og kynnt leiðir til 
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úrbóta. Framleiðni þjóðfélaga eykst ekki nema með aukinni framleiðni 

fyrirtækja (Porter, 2000, bls. 19). Raunverulegt og sjálfbært samkeppnishæfi 

verður ekki til vegna óhefts flæði vöru og þjónustu um veröldina alla heldur 

vegna samsetningar auðlinda þjóða og hvernig þjóðir kjósa að nýta þær 

(Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2003, bls. 21). 

Í stuttu máli felst þessi aðferð í því að afmarkað landsvæði er skoðað 

nákvæmlega, hverjir eru veikleikar og styrkleikar, tækifæri og ógnanir, hvar 

eru líklegastir vaxtasprotarnir og hvernig má fá aðila á markaði til að vinna 

saman að framförum, bættri samkeppnishæfni og framleiðni (Sævar Kristins-

son og Karl Friðriksson, 2005, bls. 5). Ríkisvaldið leggur til fjármagn og ráð-

gjöf til handa þeim aðilum sem leggja fram lífvænlegar hugmyndir. Þetta er því 

samspil grasrótar og ríkisvalds en mjög mikilvægt þykir að frumkvæði komi 

neðan frá en ekki sem boðvald að ofan. Í því felst að aðilar klasans bera fulla 

ábyrgð á framkvæmd og árangri hans, stjórnvöld eru til stuðnings og ráðgjafar 

en ekki framkvæmdaaðilar. 

Ritgerð þessi fjallar um þau klasaverkefni sem hleypt var af stokkunum á 

vegum fyrsta Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja árið 2007. Tekin 

voru viðtöl við nokkra þátttakendur í klösunum og gerð grein fyrir viðhorfum 

þeirra til árangurs af verkefninu. Ekki er gerð tilraun til að meta árangur með 

tölulegum hætti eða með afkomumælingum, heldur einungis viðhorf og upp-

lifun þátttakenda. Mat á raunverulegum efnahagslegum árangri þarf að grund-

vallast á ýtarlegri skoðun á rekstrarreikningum fyrirtækjanna og rökstuddu mati 

á stöðunni ef ekki hefði komið til samstarfs.  

Meginmarkmið þessarar skýrslu er að meta árangur af klasasamstarfi að mati 

þátttakenda og afmarkast rannsóknin við klasa sem stofnaðir voru í skjóli og að 

tilstuðlan Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja árið 2007. Rann-

sóknarspurningin er í þremur liðum: 

a. Telur þú að klasinn hafi skilað fjárhagslegum ávinningi. 

b. Telur þú að klasinn hafi skilað félagslegum ávinningi.  

c. Telur þú að klasinn hafi aukið atvinnu. 
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Fyrst fjalla ég um kenninguna, höfund hennar og stikla á stóru um þá gagnrýni 

sem hún hefur fengið. Þá er lýst þeim skrefum sem unnið er eftir við 

klasamyndun, hvað beri helst að varast og hvernig megi meta árangur klasana. 

Þá kemur kafli um hvernig hefur verið staðið að notkun þessarar aðferðar á 

Íslandi, stuttlega rætt um vaxtasamninga og síðan kafli um klasa á Suðurlandi. Í 

kafla um rannsóknina eru niðurstaða viðtala greind. Sitthvað kom upp í hugann 

við vinnslu verkefnisins og er skráð í umræðukafla en að lokum er 

niðurstöðukafli þar sem helstu niðurstöður koma fram. 
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2 Klasar, verkfæri til atvinnusköpunar 

Hvað eru klasar, hvaðan koma þeir og hvernig eiga þeir að vera? Í þessum 

kafla er fjallað um kenningu Porters um klasa, aðferðir við að koma þeim á og 

þá gagnrýni sem kenningin hefur fengið.  

2.1 Klasakenningin 

Michael Porter er höfundur þeirrar aðferðarfræði sem kallast Klasar (Cluster). 

Porter er prófessor við Harvard skóla og heiðursdoktor við að minnsta kosti 7 

aðra háskóla, til dæmis Háskóla Íslands. Hann hefur fengið fjölmörg verðlaun 

fyrir fræðistörf sín og þykir leiðandi fræðimaður á sviði markaðssetningar og 

samkeppnisfræða (Porter, 1998, bls. titilblað). Í stuttu máli felst klasasamstarf í 

nánu samstarfi fyrirtækja, oftast á afmörkuðu landssvæði, samstarfi milli aðila 

sem líka eru í samkeppni en geta með samstarfi stækkað markaðinn eða nýtt 

hann betur. 

Porter hefur rannsakað samkeppnishæfni fyrirtækja um árabil en hvati þeirra 

rannsókna er löngun til að vita hvers vegna sum fyrirtæki ná miklum árangri en 

önnur ekki þrátt fyrir svipaðar aðstæður. (Porter, 1998, bls. xi). Með sama hætti 

er oft mikill munur á árangri einstaklinga þrátt fyrir lítinn aðstöðumun. Síðast 

en ekki síst er gríðarlegur munur á framleiðni og velmegun þjóðfélaga og 

verðugt rannsóknarefni að leita skýringa á því. Porter telur velmegun þjóða 

ráðast af framleiðni þeirra og að framleiðnin grundvallist fremur á sam-

keppnishæfni þeirra og sérhæfni en getu. Ráðandi þættir í framleiðni eru ekki 

ríkidæmi eða hervald heldur miklu frekar góð þekking á eigin getu (Porter, 

1998, bls. xxi).  

Við rannsóknir sínar á samkeppnishæfi setti Porter fram kenningu sína sem 

kölluð er demantskenningin (Porter, 1998, bls. 71). Samkvæmt demants-

kenningunni skipta fjórir þættir í viðskiptaumhverfi fyrirtækja mestu máli fyrir 

samkeppnishæfi þeirra. Þessi atriði eru gerð fyrirtækja, stefna og samkeppni, 

framleiðsluskilyrði, eftirspurnarskilyrði og tengdar greinar eða stuðn-
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ingsgreinar. Allar hliðar demantsins þurfa að vera sterkar ef samkeppnishæfið á 

að vera mikið, lítið gagn er í mikilli eftirspurn ef framleiðslugetan er lítil.

Sömuleiðis er lítið gagn

stuðningsfyrirtæki eins og til dæmis flutningsfyrirtæki eru ekki til staðar.

Mynd 1 Demantskenning Porters

Porter leggur áherslu á að 

heldur er þeirra hlutverk að hafa áhrif á allar hliðar 

127). Reikna má með að þessi árhrif séu gagnkvæm. Stjórnvöld hafa til dæmis 

áhrif með lögum

nýsköpun með ívilnunum og styr

til dæmis samkeppnisheftandi lögum og spillingu.

því mjög mikilvægt fyrir samkeppnishæfi og þá um leið afkomu þeirra.

skiptaumhverfið byggist upp á fjórum

staðsetningu, stofnunum

viðskiptaumhverfið og atvinnulífið vinna saman

sköpun og framförum en ella, þessi samvinna getur leitt til árangursríks 

klasasamstarf og komið 

Porter telur að aukið svæðisbundið samstarf þar sem fyrirtæki 

líkum geirum taka

minnkar ekki bara flutningskostnað heldur eykst nýsköpun

framleiðni eykst. 

fyrirtækja í klösum gefur þeim möguleika í samkeppni við stærri fyrirtæki 

(Ffowes-Williams, 2005, bls. 3)

að ýta undir bætt vinnubrögð og nýsköpun og þau þurfa sömuleiðis að gæta sín 

á spillingu og þrýstihópum einstakra atvinnugreina. 

 

Allar hliðar demantsins þurfa að vera sterkar ef samkeppnishæfið á 

að vera mikið, lítið gagn er í mikilli eftirspurn ef framleiðslugetan er lítil.

Sömuleiðis er lítið gagn í mikilli eftirspurn og góðri framleiðslugetu ef 

stuðningsfyrirtæki eins og til dæmis flutningsfyrirtæki eru ekki til staðar.

Demantskenning Porters 

Porter leggur áherslu á að stjórnvöld eru ekki fimmta hjólið í

heldur er þeirra hlutverk að hafa áhrif á allar hliðar hans (Porter

með að þessi árhrif séu gagnkvæm. Stjórnvöld hafa til dæmis 

áhrif með lögum, reglum og eigin innkaupum. Stjórnvöld geta ýtt undir 

nýsköpun með ívilnunum og styrkjum en þau geta líka haft skaðleg áhrif 

til dæmis samkeppnisheftandi lögum og spillingu. Viðskiptaumhverfi þjóða er 

því mjög mikilvægt fyrir samkeppnishæfi og þá um leið afkomu þeirra.

skiptaumhverfið byggist upp á fjórum meginþáttum: Menningu, la

staðsetningu, stofnunum og lögum og þjóðhagfræðilegri uppbygging

viðskiptaumhverfið og atvinnulífið vinna saman má búast við kraftmeiri ný

sköpun og framförum en ella, þessi samvinna getur leitt til árangursríks 

klasasamstarf og komið í veg fyrir stöðnun (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 21

að aukið svæðisbundið samstarf þar sem fyrirtæki 

aka höndum saman geti aukið framleiðni. Svona samstarf 

minnkar ekki bara flutningskostnað heldur eykst nýsköpun og eignamyndun og 

framleiðni eykst. (Porter, 1998, bls. xxii). Samstarf meðalstórra og lítilla 

fyrirtækja í klösum gefur þeim möguleika í samkeppni við stærri fyrirtæki 

Williams, 2005, bls. 3). Stjórnvöld þurfa að leggja sitt af mörkum til 

að ýta undir bætt vinnubrögð og nýsköpun og þau þurfa sömuleiðis að gæta sín 

á spillingu og þrýstihópum einstakra atvinnugreina.  

BS 

5 

Allar hliðar demantsins þurfa að vera sterkar ef samkeppnishæfið á 

að vera mikið, lítið gagn er í mikilli eftirspurn ef framleiðslugetan er lítil. 

í mikilli eftirspurn og góðri framleiðslugetu ef 

stuðningsfyrirtæki eins og til dæmis flutningsfyrirtæki eru ekki til staðar. 

 

í demantinum 

(Porter, 1998, bls. 

með að þessi árhrif séu gagnkvæm. Stjórnvöld hafa til dæmis 

Stjórnvöld geta ýtt undir 

kjum en þau geta líka haft skaðleg áhrif með 

Viðskiptaumhverfi þjóða er 

því mjög mikilvægt fyrir samkeppnishæfi og þá um leið afkomu þeirra. Við-

þáttum: Menningu, landfræðilegri 

uppbyggingu. Þegar 

má búast við kraftmeiri ný-

sköpun og framförum en ella, þessi samvinna getur leitt til árangursríks 

, 2003, bls. 21-22). 

að aukið svæðisbundið samstarf þar sem fyrirtæki í ólíkum eða 

Svona samstarf 

og eignamyndun og 

Samstarf meðalstórra og lítilla 

fyrirtækja í klösum gefur þeim möguleika í samkeppni við stærri fyrirtæki 

ð leggja sitt af mörkum til 

að ýta undir bætt vinnubrögð og nýsköpun og þau þurfa sömuleiðis að gæta sín 
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Það sem aðgreinir hefðbundið samstarf fyrirtækja og klasasamstarf er til dæmis 

að hefðbundið samstarf beinist frekar að afmörkuðum verkefnum meðan klasa-

samstarf lýtur frekar að framtíðarsýn. Í klösum eru gjarnan fleiri þátttakendur 

og samstarfið opnara fyrir fleiri aðilum en hefðbundið samstarf felst í fast-

mótuðum samningi milli aðila. Hvort sem um er að ræða hefðbundið samstarf 

eða klasa er verkaskipting skýr sem byggir á sameiginlegri ábyrgð á framvindu 

klasana. (Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, 2005, bls. 8). Ívar Jónson 

nefnir klasa héraðsklasa og skilgreinir svona: 

Héraðsklasi er landfræðileg þyrping fyrirtækja sem eiga í viðskiptum 

hvert við annað, starfa saman að sameiginlegum hagsmunamálum, en 

keppa þó sín í milli á tilteknum mörkuðum (Ívar Jónsson, 2004, bls. 1). 

Klasar sem slíkir eru ekki uppfinning Porters heldur hugtak til að lýsa samstarfi 

fyrirtækja (Ívar Jónsson, 2004, bls. 1). Fyrirtæki hafa um aldir haft með sér 

samstarf í einhverri mynd, löngu áður en Porter setti það orð. Auðlindir eða 

þekking eru oft hvati klasa eða samstarfs fyrirtækja (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 

19). Silicon Valley er dæmi um hvernig þekking á ákveðnu sviði hefur þjappast 

saman á tiltölulega litlu svæði. Hér á landi mætti til dæmis nefna Samvinnu-

hreyfinguna sálugu sem skilgreina má sem klasa. Sölusamband íslenskra 

fiskframleiðenda og sölumiðstöð hraðfrystihúsanna mætti líka nefna sem klasa 

en um það er þó ágreiningur samkvæmt áliti Sveins Aðalsteinssonar ráðgjafa 

hjá Primordia sem gerir greinarmun á hagsmunasamtökum og klösum (Sveinn 

Aðalsteinsson, 2008, bls. 3). Það sem er nýtt í kenningum Porters er að hann 

telur til hagsbóta fyrir hagkerfið að það ýtt sé undir samstarf fyrirtækja og það 

stutt af opinberum aðilum. Árangur á ekki að vera bara heppni heldur eigi 

markvisst að styðja samstarfið þannig að það verði árangursríkt. Höfundar The 

Cluster Initiative Greenbook telja það óvefengjanlega staðreynd að nýsköpun 

og framfarir séu tengd klasamyndun og samstarfi, klasar minnki tæknilega og 

efnahagslega óvissu og auki samskipti milli allra hagsmunaaðila sem auðveldi 

miðlun þekkingar og hugmynda milli manna (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 10). 

Það er mjög mikilvægt að klasarnir hafi skýra stefnu, með mælanleg og skýr 

markmið. Aðilar innan klasans þurfa að hafa sambærileg markmið og bæta 
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hvern annan upp, þeir sérhæfa sig innan klasans og gera þarf ráðstafanir sem 

lágmarka árekstra. Það þarf að vera gott upplýsingastreymi og sveigjanleiki, 

samstarfið þarf að hafa möguleika á að þróast og hafa getu til að koma af stað 

nýjum verkefnum. Það sem oftast fer úrskeiðis í samstarfi fyrirtækja eru léleg 

samskipti eða léleg stefnumótun (Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, 2005, 

bls. 14 - 15). Vinnu við stofnun eða mótun klasa þarf að vanda vel því ekki er 

tjaldað til einnar nætur og þar sem samstarfið er oft við aðila sem hingað til 

hafa verið samkeppnisaðilar þarf að yfirvinna ákveðnar hindranir.  

Að mati Sævar Karlssonar og Karls Friðrikssonar felast algengustu mistök 

klasasamstarfs til dæmis í að viðskiptaáætlun hafi verið ekki verið nægjanlega 

nákvæm, markmið hafi verið óljós og ákvarðanataka fálmkennd. Samstarfs-

aðilar hafi ekki verið nægjanlega sterkir og stjórnun klasans ekki tekið tillit til 

mismunandi fyrirtækjamenningar. Ennfremur benda þeir á að oft hafi þekking 

ekki færst milli samstarfsaðilana enda þurfa fyrirtækin gjarnan að standa vörð 

um sína þekkingu. Þróun klasans var ekki fyrirséð og ekki reglur um útgöngu 

aðila (Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, 2005, bls. 27).  

 

2.2 Vinnuferli við þróun klasa. 

Vel skal vanda það sem lengi skal standa og á það svo sannarlega við um 

klasamyndun. Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson skipta þróunarferli klasa 

upp í 7 áfanga (Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, 2005, bls. 20) og telja 

þeir mikilvægt að ljúka hverjum áfanga með sameiginlegri niðurstöðu allra 

aðila sem að klasanum koma.  

Fyrsti áfangi, forathugun, felst í að finna hugsanlega samstarfs- og 

hagsmunaaðila. Gera þarf „SVÓT“ greiningu, en hún felst í kortlagningu á 

styrkleikum og veikleikum, ógnunum og tækifærum. Sömuleiðis þarf að greina 

hæfni og getu þeirra sem að klasanum standa. Hver á stærð klasans að vera og 

næst einhver stærðarhagkvæmni, hvert á umfang samstarfsins að vera og 
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hvernig skal upplýsingaflæði háttað. Móta þarf sameiginlega sýn þátttakenda, 

gera aðgerðaráætlun og ákveða verkefnastjórnun. 

Annar áfangi felst í teymisvinnu. Það þarf að draga alla hagsmunaaðila að 

borði, ákveða verkaskiptingu og velja verkefnisstjóra. Oft er árangursríkara að 

fá utanaðkomandi aðila til að stjórna verkefninu.  

Þriðji áfangi er stefnumótun og mótun framtíðarsýnar. Skipta þarf í áfanga, 

tímasetja og skilgreina hver gerir hvað. 

Í fjórða áfanga er gerð framkvæmdaáætlun en í henni felst verkáætlun, tíma-

áætlun, kostnaðaráætlun og fjármögnunaráætlun. 

Í fimmta áfanga er gerður stofnsamningur, kosin stjórn og rekstrarfyrirkomulag 

ákveðið. Ákveða þarf hvernig er hægt að hætta í klasanum og hvort og hvenær 

er stefnt á að klasanum sé slitið. Í þessum áfanga getur verið árangursríkt að 

eiga samstarf við aðra klasa og ganga þarf frá samskiptum við fjármögnunar-

aðila. 

Í sjötta áfanga felst endurmat og eftirfylgni með árangursmælikvörðum. Sömu-

leiðis þarf að skoða hvort ytri aðstæður hafi breyst að því marki að endurskoða 

þurfi stefnu klasans. 

Á árunum 2004 - 2005 fékk Iðnaðarráðuneytið Ifor Ffowes-Williams til að 

útbúa handbók um þróun klasa. Ffowes-Williams telur einkenni árangursríkra 

klasa vera: Í fyrsta lagi að meginmarkhópur klasans sé utan við svæðismörk 

klasans. Í öðru lagi að klasinn sé að mestu sjálfbær með aðföng. Í þriðja lagi er 

mikilvægt að aðilar að klasanum séu vel tengdir í samfélaginu og í fjórða lagi 

að innra regluverk klasans sé vel útfært (Ffowes-Williams, 2005, bls. 7). Í 

þessu felst að það er ekki vænlegt til árangurs að aðilar innan klasans byggi 

afkomu sína á viðskiptum sín á milli, séu bara að selja hver öðrum. 

Meginmarkhópurinn þarf að vera utan klasans. Það er líka betra að innlima 

stærstu birgjana inn í klasann og tengja þá þannig við árangur klasans í heild og 

gera hann þannig óháðari aðilum utan klasans. Gott tengslanet aðila innan 

klasans nýtist öllum og það er mikilvægt að vera í sátt við umhverfið. 
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Samskipta og ákvörðunarleiðir þurfa að vera vel skilgreindar til að koma í veg 

fyrir árekstra milli aðila en ekki síst til þess að ákvarðanataka sé markviss og 

með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. 

Ffowes-Williams bendir réttilega á að margir klasar spretti upp af sjálfsdáðum 

en ekki sé nauðsynlegt að það sé tilviljunum háð hvort árangur náist (Ffowes-

Williams, 2005, bls. 7).  

2.3 Gagnrýni á hugmyndafræðina 

Ekkert er fullkomið í henni veröld og þrátt fyrir miklar vinsældir klasa-

kenningarinnar hafa komið upp gagnrýnisraddir. Færð eru fyrir því rök að 

kenningin sé alls ekki ný og Porter geti ekki eignað sér hana, fleiri fræðimenn 

hafi komið með samskonar hugmyndir (Motoyama, 2008, bls. 353), það rýrir 

þó í sjálfu sér ekki gildi aðferðarinnar. Porter hefur hins vegar þann hæfileika 

að geta útskýrt hugmyndir sínar svo vel að flestir geti skilið og aðferðin er að 

mörgu leyti vel útfærð. Porter rökstyður klasakenninguna með bættu sam-

keppnishæfi sem fæst með annað hvort lægri framleiðslukostnaði eða sér-

hæfingu. James Simmie telur að stjórnvöld hafi verið blekkt með loforðum um 

bætta samkeppnistöðu með kenningu sem ekki standist skoðun né studd 

sönnunum (Simmie, 2004, bls. 1095). Hann heldur því líka fram að fjöldi 

rannsókna á nýsköpun hafi leitt í ljós mikilvægi staðsetningar í miklu fjölmenni 

og að samskipti við aðra séu fjölbreytt en ekki bundin í ákveðinn farveg 

(Simmie, 2004, bls. 1096). 

Kenningin gengur líka út samstarf innan ákveðins svæðis og þá má spyrja sig, 

hvernig hægt sé að sérhæfa svæði (Motoyama, 2008, bls. 356)? Er þá ekki 

kenningin komin í hring og orðin að atvinnugreinastefnu? Ef hægt er að 

sérhæfa svæði má spyrja hvort það sé hollt eða líklegt til að vera svæðinu til 

framdráttar?  

Annar óvissuþáttur í kenningunni er stærð svæða. Engin skýr fyrirmæli eru í 

kenningunni um hve stór svæðin skulu vera, þau geta þess vegna náð á milli 
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ríkja. Þetta þýðir að erfitt er að gera ábyggilegar samanburðarrannsóknir á 

árangri (Simmie, 2004, bls. 1096). 

Klasar eiga samkvæmt kenningunni að vera samstarf einkafyrirtækja, stjórn-

valda og menntastofnana en það vantar að gera ráð fyrir margbreytileika 

atvinnugreina. Tískuatvinnugreinar og vinsældakeppni stjórnvalda í héraði geta 

sömuleiðis leitt til rangra áherslna (Motoyama, 2008, bls. 359). Porter er fundið 

það til foráttu að hafa ekki fylgt eftir þróun þeirra klasa sem þegar eru til og þar 

með fundið ástæður velgengni þeirra. Hvers vegna náði Silicon Valley betri 

árangri en Boston sem miðstöð tækniþróunar (Motoyama, 2008, bls. 360)? 

Porter heldur fram að tölfræðirannsóknir á klösum séu hafnar en skortur sé á 

gögnum, sérstaklega fyrir utan Bandaríkin (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 5). 

Með klasasamstarfi telur Porter að nýsköpun aukist vegna þess að þekking á 

þörfum nýrra viðskiptavina aukist hraðar en ella, það safni saman þekkingu og 

reynslu, það auðveldi og hraði tileinkun nýjunga og það bæti stjórnarhætti. 

Klasasamstarf innifelur samstarf við aðila í nágrenni sínu, þar með talið 

háskóla og staðbundið þekkingar og tengslanet sé verðmætast. Samkvæmt 

könnun CIS 3 í Bretlandi virðast þessar forsendur almennt ekki standast. Þar 

kom í ljós að þau fyrirtæki sem sýndu mesta nýsköpun á árinu 1998 – 2000 

voru ýmist alþjóðleg eða náðu yfir allt landið. Það kom líka í ljós að helstu 

nýsköpunarfyrirtækin höfðu sjálf yfir að ráða nauðsynlegri þekkingu og leituðu 

ekki út fyrir sinn rann. Þar að auki kom í ljós að ef þessi fyrirtæki leituðu eftir 

upplýsingum utan frá var það sjaldnast í sitt nánasta umhverfi. Hvað varðar 

arðsemi þess að eiga í samstarfi kom í ljós að 2/3 þeirra fyrirtækja sem mesta 

nýsköpun sýndu voru ekki í neinu samstarfi og þau sem yfirhöfuð voru í 

samstarfi við aðra var það ekki við aðila í nærsamfélagi (Simmie, 2004, bls. 

1110). 

Í lok síðustu aldar gerðu 4 fræðimenn rannsókn á írsku atvinnulífi með tilliti til 

kenninga Porters um klasa. Hagkerfi Írlands hafði lengi einkennst af iðnaði 

sem var í eigu erlendra aðila, menntunarstig var gott en innlendur iðnaður átti 

mjög í vök að verjast. Niðurstöður þeirra rannsókna var að þær atvinnugreinar 

sem voru samkeppnishæfar, sem voru fjölmargar, voru í meirihlutaeigu og 



LOK-2106  BS 

11 

 

rekstri erlendra aðila. Mjög erfitt reyndist að finna innlendan iðnað sem 

reyndist sterkur og samkeppnishæfur (Clancy, O‘Malley, O‘Connel og Egeraat, 

2001, bls. 11). Þessar niðurstöður ríma ekki við kenningar Porters um að 

svæðisbundnar áherslur séu árangursríkastar. 
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3 Klasar á Íslandi 

Í þessum kafli er fjallað um hvernig íslensk stjórnvöld, stjórnvöld í héraði, 

menntastofnanir og atvinnulíf hafa sammælst um að reyna þessa aðferð til 

eflingar atvinnulífs á Íslandi. Kaflinn fjallar um Vaxtasamninga (Cluster 

Initiatives) sem gerðir hafa verið í öllum landshlutum, hvernig meta skal 

árangur þeirra og klasaverkefna. 

Upphaf hagnýtingar klasakenningarinnar á Íslandi má rekja til námskeiðs um 

uppbyggingu og eflingu klasa á vegum Iðnaðarráðuneytisins (Iðnaðarráðuneyti, 

2003, bls. 28). Kennari á námskeiðinu, sem haldið var í september 2003, var 

Ifor Ffowes-Williams, en hann samdi síðar handbók um þróun klasa fyrir Iðn-

aðarráðuneytið. Í kjölfar námskeiðsins var hafin vinna við greiningu á Eyja-

fjarðarsvæðinu og í mars 2004 er gefin út skýrsla verkefnisstjórnar um 

byggðaáætlun Eyjafjarðar (Iðnaðarráðuneyti, 2004). Í formálsorðum skýrsl-

unnar er vikið að nýrri sýn við atvinnuuppbyggingu, víkja eigi frá landhugsun 

og atvinnugreinanálgun og snúa sér að svæðishugsun. Greina þarf styrkleika, 

veikleika, tækifæri og ógnanir svæða og byggja á þeim en það er einmitt 

grunnhugsun klasakenningarinnar ásamt áherslunni á samvinnu. Í skýrslunni er 

lagt til að gerður verði svokallaður vaxtasamningur sem tryggja eigi markmið 

um bætta nýtingu tækifæra og auðlinda Eyjafjarðarsvæðisins og fjölgun íbúa, 

við framkvæmd samningsins skyldi styðjast við klasafyrirkomulag (Iðnaðar-

ráðuneyti, 2004, bls. 11-12). Einkenni vaxtasamningsins var sameiginleg 

stefnumörkun fyrir vaxtagreinar á svæðinu og samtenging helstu aðila í 

skipulagt samstarf. Markmið samningsins var til dæmis að auka sam-

keppnishæfni svæðisins og hagvöxt, þróa og styrkja vaxtagreinar svæðisins og 

efla sérþekkingu. Fjölga samkeppnishæfum vörum, þjónustu, fyrirtækjum og 

störfum og auka ýmiskonar alþjóðlegt samstarf. Í upphafi var reiknað með að 

fjármögnun væri að mestu leyti af opinberum aðilum en á síðari stigum kæmu 

einkaaðilar að fjármögnun (Iðnaðarráðuneyti, 2004, bls. 14).  
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3.1 Vaxtasamningar 

Vaxtasamningar (Cluster Initiatives) eru nokkurs konar hattur eða stuðningsnet 

klasana, þeir eru verkfæri eða farvegur klasasamstarfsins. Þeir eru skipulögð 

viðleitni til að auka hagvöxt og samkeppnishæfi klasa á ákveðnu svæði, aðilar 

að Vaxtasamningum eru opinberir aðilar, fyrirtæki og fræðasamfélag (Sölvell, 

o.fl. , 2003, bls. 15). Elstu þekktu vaxtasamningar í heiminum eru frá 1970 

(Sölvell, o.fl., 2003, bls. 25) og árið 2003 fundust að minnsta kosti 500 

vaxtasamningar (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 10). Frumkvæði að stofnun vaxta-

samninga getur komið frá leiðtogum í atvinnulífi, stjórnvöldum eða fræða-

samfélagi en hér á Íslandi virðist frumkvæðið hafa komið frá stjórnvöldum, 

nánar tiltekið frá Iðnaðarráðuneytinu (Iðnaðarráðuneyti, 2003) 

Meginverkefni Vaxtasamninga felast í rannsóknum og tengslavinnu, stefnu-

mörkun, fjármálum, kennslu og þjálfun, nýsköpun og tækni og þróun klasa 

(Sölvell, o.fl., 2003, bls. 27).  

3.2 Mat á árangri Vaxtasamninga 

Það liggur í augum uppi að þegar lagðir eru fjármunir í verkefni, hvort sem það 

eru opinberir aðilar eða atvinnulíf, þarf að meta hvort þeir hafi nýst eins og til 

var ætlast. Samkvæmt „Grænbók“ þeirra Sölvell, Lindqvist og Ketels kemur 

fram að meta þarf árangur vaxtasamninga með tilliti til nýsköpunar, árangurs 

klasa og hvort markmið hafi náðst (Sölvell, o.fl., 2003, bls. 30).  

Allir vaxtasamningar sem gerðir voru hér á landi á árunum 2004 – 2007 hafa 

ákveðin markmið, mjög áþekk markmið en fæst þannig að auðvelt sé að meta 

hvort þau hafi náðst. Markmið eins og „efla Suðurland (Austurland, Vestur-

land) sem eftirsóttan valkost til búsetu“ eða „ auka samkeppnishæfni svæðis-

ins“ eru markmið sem erfitt er að mæla og nauðsynlegt að gera mælingar á 

stöðu mála áður en verkefnið hefst og mæla svo aftur þegar verkefni lýkur. Þar 

að auki þarf að liggja fyrir að hve mikil aukningin þurfi að vera svo markmiðið 

teljist hafa náðst. Iðnaðarráðuneytið virðist ekki hafa gert kröfur til þess að 

þessi markmið skyldu nást heldur lagt í hendur framkvæmdaaðila samningana 
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hvernig árangur skyldi metinn. Þetta hafa framkvæmdaaðilar Vaxtasamninga 

gert hver með sínu nefi. Vaxtasamningur Vesturlands lét gera könnun á sínu 

svæði við upphaf og lok samningsins og komust til dæmis að því að:  

 Vestlendingar eru almennt töluvert ánægðari með búsetuskilyrði í 

sinni heimabyggð (Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2009, bls. 12). 

Það má því ætla að það markmið að efla Vesturland sem eftirsóttan valkost til 

búsetu hefði náðst en erfiðara er að staðfesta meiri árangur. 

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands sem var framkvæmdaaðili Vaxtasamnings 

Suðurlands sendi út spurningarlista í því skyni að meta árangur samningsins og 

einstakra klasa. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru kynntar í ársskýrslu 

samningsins fyrir árið 2009 (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2009, bls. 26-

27). Ef horft er til þessara þriggja þátta, nýsköpun, árangur klasa og markmið 

er ekki hægt að staðfesta árangur á þessum sviðum nema þá helst í árangri 

klasa en 70% töldu að sýnilegur árangur hefði náðst í þeirra klösum. Aðstæður 

fyrir nýsköpun höfðu skapast en ekki leitt til hennar á þeim tíma þegar 

könnunin var gerð. Það má því segja að ekki liggi fyrir hvort Vaxtasamning-

arnir hafi skilað ásættanlegum árangri eða ekki. 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri gerði skýrslu í samvinnu við 

Byggðastofnun um árangur Vaxtasamnings Eyjafjarðarsvæðisins (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2008). Ekki fékkst staðfesting á árangri samningsins í þeirri 

skýrslu, oftast vegna skorts á gögnum. 

Í vaxtasamningi milli Iðnaðarráðuneytisins og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða 

kemur fram að markmið samningsins séu: 

Fyrir árið 2020 verði íbúatala Vestfjarða um 8300, í fjölskylduvænu 

og sjálfbæru samfélagi sem verður eftirsótt vegna góðrar þjónustu, 

möguleika til menntunar og nýtingu frítíma, sem byggist á fjölbreyttu, 

og samkeppnishæfu atvinnulífi (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, e.d.). 
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Í flestum Vaxtasamningum var markmið um ákveðna fjölgun íbúa á svæðinu 

og má segja að það sé eina mælanlega markmiðið þar sem hægt er að svara án 

nokkurs vafa hvort markmiðið hafi náðst eða ekki. 

3.2.1 Nýir Vaxtasamningar 

Iðnaðarráðuneytið hefur á þessu ári undirritað nýja samninga fyrir flesta 

landshluta og eru þeir með aðeins öðru sniði en þeir gömlu. Markmið þeirra 

samninga eru einfaldari og felast í að efla skal nýsköpun og samkeppnishæfi 

atvinnulífs og auka hagvöxt (Iðnaðarráðuneyti, 2010a). Með öllum nýjum 

samningum er undirritaður viðauki við samninginn þar sem fram koma viðmið 

við framkvæmd hans (Iðnaðarráðuneyti, 2010b). Samkvæmt orðanna hljóðan 

er bara um viðmið að ræða ekki ófrávíkjanlegar reglur heldur er matið aftur sett 

í hendur verkefnisstjórnar. Hins vegar er með þessum viðmiðum hægt að setja 

upp gátlista og með skipulagðri upplýsingasöfnun hægt að fylgjast með til 

dæmis hvort klasa-verkefnin telji sig almennt hafa eitthvert nýnæmis eða 

nýsköpunargildi og hvort til sé niðurskrifaður væntur árangur sem síðan má 

skoða og meta. 

Steingerður Hreinsdóttir verkefnisstjóri hjá Atvinnuþróunarsjóði Suðurlands 

lýsir eftirliti og væntingum Iðnaðarráðuneytisins að Vaxtasamningi Suðurlands 

þannig: 

Iðnaðarráðuneytið var með ákveðnar væntingar um árangur sem það 

reyndi að fylgja eftir með því m.a að vera með fulltrúa í stjórn 

(formann) og skipa stjórnina fulltrúum hagsmunaaðila. IDN hefur 

látið vaxtarsamninga vita ef þeir telja fjármunum illa varið eða 

óvarlega – þannig að það fylgist vissulega með. Hinsvegar voru ekki 

fyrirfram uppsett markmið um það hvað ætti og ætti ekki að styrkja 

fyrir utan þær kríteríur sem fram koma um umsóknarhæfni verkefna 

(samvinna fyrirtækja, stofnanna, sveitarfélaga, rannsóknastofnanna 

ofl.) Enda var lögð áhersla á að verkefnin væru ekki þvinguð heldur 

byggði á þeirri þörf sem fram kæmi við kynningu á hugmyndafræðinni 

(Steingerður Hreinsdóttir, munnleg heimild, mars og apríl 2010). 
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3.3 Mat á árangri klasa 

Við mat á raunverulegum fjárhagslegum árangri klasa þyrfti að gera nákvæmar 

hag- og fjárhagsrannsóknir þar sem hinar margvíslegu breytur í umhverfi 

klasana væru metin. Sumir klasar eru þess eðlis að ómögulegt er að mæla 

fjárhagslegan ávinning, til dæmis menntaklasa sem aðeins með óbeinum hætti 

hefur áhrif á afkomu fyrirtækja á svæðinu. Meginviðfangsefni þessarar 

ritgerðar er hins vegar að ná fram viðhorfum þátttakenda til starfsins og hvort 

þeir telji að árangur hafi náðst. Til hliðsjónar þarf að hafa hvernig unnið var að 

stofnun, vexti og viðgangi klasans og út frá því er hægt að draga ályktanir um 

hvort samhengi sé á milli vinnubragða og ánægju eða árangurs. Hver eru 

skilyrði árangurs að mati þátttakenda og í hvaða vanda var algengast að rata. 

Til viðbótar er fróðlegt að skoða hvort klasarnir styðji við markmið og stefnu 

Vaxtasamningana.  

Stjórn Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja gerði áætlun um mat á 

árangri og fólst það bæði í tölulegum athugunum og viðhorfskönnunum. Í 

ársskýrslu samningsins (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2008, bls. 9) fyrir 

árið 2008 kemur fram að fylgjast skal með fjölda þátttakenda og verkefna 

VSSV og hvernig sá fjöldi þróast. Sömuleiðis skal halda utan um fjölda og 

tegundir viðburða, námskeiða og rannsóknarverkefna, innlendra sem erlendra. 

Ekki kemur fram í skýrslunni hve mikill fjöldi eða fjölgun skal vera svo 

ásættanlegt þyki. Sömuleiðis átti að kanna viðhorf þátttakenda, stjórnar og 

framkvæmdaráðs og framkvæmdaaðila samningsins. Atvinnuþróunarfélagi 

Suðurlands var falið að framkvæma þetta mat ásamt því að meta árangur 

klasaflokkana, en þeir eru: Ferðaþjónusta og menning, Iðnaður og verslun, 

Matvæli og sjávarútvegur, Menntun og rannsóknir.  

Í lok árs 2009 sendi Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands út ýtarlega 

spurningarlista til þátttakenda í klösum á þeirra vegum og birta megin-

niðurstöður í skýrslu sinni fyrir árið 2009 (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 

2009, bls. 27). Í stórum dráttum leiddu niðurstöður í ljós að þátttakendur 

klasana voru almennt mjög lítil fyrirtæki, þau voru jákvæð, flest nýttu klasana 
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til markaðssetningar og mikill meirihluti taldi að sýnilegur árangur hefði náðst 

í þeirra fyrirtækjum án þess þó að kannast við mikla nýsköpun. Það er þó rétt 

að geta þess að þátttaka í þessari könnun var frekar dræm. 

Byggðastofnun fól RHD Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 

að meta hvort markmið í Vaxtasamningi Eyjafjarðar hafi náðst en markmið 

þess samnings eru mjög lík markmiðum VSSV. Hjördís Sigursteinsdóttir tók 

saman skýrslu og í henni kemur glöggt í ljós hve erfitt er að nálgast tölulegar 

upplýsingar svo hægt sé að leggja mat á hvort markmið hafi náðst eða ekki 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2008). Í skýrslunni kemur þó fram að markmið 

samningsins um fjölgun íbúa um 1500 manns hafi ekki náðst en tekist hafi að 

þróa og styrkja vaxtargreinar svæðisins og efla svæðisbundna þekkingu. Sömu-

leiðis kemur fram að markmið samningsins hvað varðar alþjóðlega samvinnu 

og fjárfestingu hafi ekki náðst. 
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4 Klasar á Suðurlandi 

Fyrsti vaxtasamningurinn á Suðurlandi var undirritaður á Hvolsvelli þann 16. 

október 2006. Að samningnum stóðu 22 aðilar og framlög komu að mestu leyti 

frá Iðnaðarráðuneyti og Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands (Atvinnuþróunar-

félag Suðurlands, 2006).  

Markmið samningsins var að efla Suðurland sem eftirsóttan valkost til búsetu. 

Það átti að stuðla að fjölgun íbúa, bæta samkeppnishæfni og efla hagvöxt. Þróa 

og styrkja vaxtagreinar svæðisins og efla svæðisbundna sérþekkingu. Fjölga 

samkeppnishæfum fyrirtækjum og störfum og efla framboð á vörum og 

þjónustu. Laða að alþjóðlega fjárfestingu og þekkingu og nýta möguleika sem 

skapast með aðild að alþjóðlegum verkefnum.  

Meginverkefni samningsins var að stuðla að uppbyggingu klasa og tengslaneta 

helstu aðila á viðkomandi kjarnasviðum. Samninginn skyldi meta árlega, meðal 

annars út frá tölulegum staðreyndum um fjölda starfa og veltu af starfsemi sem 

rekja má til samningsins. Leggja skyldi áherslu á uppbyggingu á þeim sviðum 

sem sterkust eru á svæðinu, en það eru mennta og rannsóknarsvið, menningar 

og ferðaþjónustusvið og sjávarútvegs og matvælasvið. Innan hvers klasa skyldi 

leggja áherslu á að skapa aðstæður fyrir nýsköpun og markaðssetningu, skapa 

aðstæður til að nýta nýjustu þekkingu á hverju sviði og auka samvinnu milli 

aðila í rannsóknum og í þekkingariðnaðarfyrirtækjum. Nýta skyldi mannauð og 

styrkja og auka starfsþjálfun og menntun. Stuðla skyldi að uppbyggingu 

innlendra og erlendra tengslaneta og bæta samhæfingu aðgerða sveitastjórna á 

svæðinu (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2006).  

Í árslok 2007 höfðu 16 verkefnaklasar verið myndaðir á vegum samningsins og 

hlotið styrki. (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2007, bls. 4). Á árinu 2008 

fengu 10 verkefni styrki auk 2ja verkefna sem stofnuð voru 2007 og fengu 

áframhaldandi styrk (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2008). Árið 2009 fengu 

19 verkefni brautargengi hjá sjóðnum en samtals þessi þrjú ár voru veittir 

styrkir upp á rúmar 98 milljónir (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2009). 
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Þann 10. febrúar 2010 voru undirritaðir í Iðnaðarráðuneytinu nýir vaxta-

samningar sem gilda eiga til 2013. Gerðir voru samningar við alla landshluta 

utan höfuðborgarsvæðis og ákveðnum upphæðum úthlutað til hvers samnings. 

Úthlutun til Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja fyrir árið 2010 var 

35 milljónir króna og nær samningurinn yfir landsvæði frá Sveitarfélaginu 

Hornafjörður í austri og til Árnessýslu í vestri. 

Þar sem afmörkun þessarar ritgerðar felst í skoðun á klösum sem stofnað var til 

á árinu 2007 er þeim klösum lýst betur en þeim sem stofnað var til á árunum 

2008 og 2009. Upplýsingar eru alla jafna fengnar úr ársskýrslum Vaxta-

samningsins en vísað til annarra heimilda þegar það á við. 

Það voru 16 klasaverkefni sem stofnað var til í skjóli Vaxtasamnings 

Suðurlands og Vestmannaeyja. Samningurinn gerði ráð fyrir 4 kjarnasviðum 

Suðurlands, það eru: 

1. Mennta- og rannsóknarsvið  

2. Menningar- og ferðaþjónustusvið  

3. Sjávarútvegs- og matarsvið 

4. Iðnaðar- og verslunarsvið. 

Undir Mennta- og rannsóknarsviði voru stofnaðir tveir sterkir og árangursríkir 

klasar, Háskólafélag Suðurlands og Efling rannsókna- og háskólastarfs í 

Eyjum, báðar klasar eru vel starfandi og áberandi í sínu nærumhverfi. Til við-

bótar var stofnaður í Vestamanneyjum klasi sem hafði það að markmiði að 

stofna köfunarskóla og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn. Köfunarskólinn er 

rekinn í Vestmannaeyjum og heitir IsDive.  

Í Sjávarútvegs- og matarklasa voru stofnaðir tveir klasar og báðir snerust um 

sjávarfang. Annar klasinn, sem drifinn er áfram af Grími kokki, hefur með 

samstarfi um vöruþróun skilað nýjum vörum á markað. Hinn klasinn einbeitir 

sér að humri, bættri nýtingu hans og rannsóknum. Báðir klasarnir eru enn 

starfandi og ekkert sem bendir til annars en að þeir muni skila góðum árangri.  
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Enginn klasi var stofnaður undir Iðnaðar- og verslunarsviði. 

Langflestir klasarnir tilheyrðu Menningar- og ferðaþjónustusviði og ber þar 

mikið á menningartengdri ferðaþjónustu og verkefni sem snúa að markaðs-

setningu á ferðaþjónustu. 

Hér að neðan eru lýsingar á klösum sem stofnað var til á árinu 2007 en listar 

yfir klasa 2008 og 2009 er að finna í viðauka.  

Safnaklasi Suðurlands er farvegur sameiginlegrar markaðssetningar og 

kynningar á söfnum svæðisins. Safnaklasinn fékk líka styrk á árinu 2008 enda 

stóð fyrir dyrum útvíkkun klasans með sterkari og beinni tengingu við ferða-

þjónustu á svæðinu.  

Eyjafjöll.is er samstarf og samvinna allra ferðaþjónustuaðila undir Eyjafjöllum. 

Fyrsta verkefnið var sameiginlegt markaðs og kynningarstarf sem fólst í gerð 

ítarlegrar vefsíðu með gönguleiðarkortum og margvíslegum upplýsingum. 

Upphafsmaður þessa klasa var Jóhann frá Moldnúpi og er heimasíðan vel virk 

en er í endurskrift af Tómasi (Tómas B. Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 

2010). 

Háskólafélag Suðurlands stendur fyrir stofnun hlutafélags sem ætlað er að nýta 

sóknarfæri á svið mennta og rannsókna á Suðurlandi. Allir háskólar og rann-

sóknastofnanir á Suðurlandi taka þátt í þessu verkefni.  

Markaðsstofa Suðurlands en tilgangur með henni er til dæmis að efla samstöðu 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu, stuðla að sameiginlegri markaðssetningu, byggja 

upp tengslanet og hafa umsjón með gæðamálum og fræðslu.  

HH Suðurlands, hagvöxtur á heimaslóð. Þessi klasi varð til á námskeiðinu 

Hagvöxtur á heimaslóð sem haldið var af IMPRU, Atvinnuþróunarfélagi 

Suðurlands og fleirum. Allir þátttakendur á námskeiðinu tóku sig saman og 

stofnuðu þennan klasa sem hafði það helsta markmið að gefa út sameiginlegan 

bækling um ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu. Klasinn sjálfur hefur ekki orðið 

langlífur en þótti skila góðum árangri og í kjölfarið hafa nokkrir aðilar klasans 
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dregið sig saman í aðra klasa eða samstarf. (Ásbjörn Jónsson, munnleg heimild, 

8. apríl 2010) 

Íslandshof er samstarf hagsmunaaðila um hugmyndavinnu, greiningu 

gagnaöflun og gerð viðskiptaáætlunar vegna stofnunar og reksturs reiðskóla/ 

reiðhallar/sýninga- og skrifstofuhúsnæðis í Árnessýslu. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar var að ekki væri grundvöllur fyrir þessari byggingu og þar með 

lauk þessu samstarfi. 

Uppbygging söguseturs um Tyrkjarán 1627, Tyrkjaránsetur. Þessum klasa er 

ætlað að byggja upp sögusetur um Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum og fjárfesta í 

ákveðinni þekkingu sem nýta skal í menningartengdri ferðaþjónustu. Verkefnið 

hefur gengið mjög vel, stofnað var félag um starfsemina og hefur það staðið 

fyrir ýmsum uppákomum svo sem eins og fyrirlestrum, sýningum og sam-

ráðsfundum. Klasinn hefur nú þegar skapað eitt til tvö stöðugildi og líkur á 

aukningu. (Helga Hallbergsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2010) 

Verðmætaaukning sjávarfangs, humarklær, vöruþróunarferli. Verkefnið felst í 

að nýta humarklær sem annars hefur verið hent. Fyrirtækið Grímur kokkur 

hefur verið í forsvari fyrir verkefnið en aðrir aðilar að verkefninu eru til dæmis 

Vinnslustöðin hf, Fiskvinnsla VE, Rannsóknaþjónustan Vestmannaeyjum. 

Þessi klasi hefur gengið mjög vel og hefur fyrsta afurð klasans litið dagsins ljós 

en það var fullelduð humarsúpa sem aðeins þarf að hita upp. 

Efling rannsókna- og háskólastarfs í Eyjum er samstarfsverkefni fjölmargra 

fyrirtækja og stofnana í Vestmannaeyjum og á fastalandinu. Fyrsta verkefni 

klasans var að stofna nýtt Þekkingarsetur sem taka mun yfir starfsemi Rann-

sókna- og fræðaseturs Vestmannaeyja. 

Eyjaköfun er klasi í Vestmannaeyjum sem er samstarfsverkefni um stofnun 

köfunarskóla og þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn sem hafa áhuga á að 

stunda köfun í Vestmannaeyjum. Verkefnið hefur þróast yfir í verkefni sem 

kallað er IsDive sem rekur köfnunarskóla í Vestmannaeyjum. 

Fákavellir er klasi á Kirkjubæjarklaustri sem stefnir á byggingu reiðhallar.  
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Remundur, áhugamannafélag – ferðamannaleiðir í Mýrdal er samstarf 

nokkurra aðila í Mýrdalshreppi þar sem til stendur að skipuleggja, merkja og 

kynna gönguleiðir um afrétti og heiðarlönd í Mýrdal. 

Brydebúð, stefnumótun og hönnun safnasamstarfs í Vík er samstarfshópur um 

framtíð safnstarfs í Mýrdalshreppi. Einhverjir hnökrar voru í rekstri þessa klasa 

en meginmarkmið hans, sem var að koma starfsemi í hið sögufræga hús Bryde-

búð, hefur ekki enn skilað árangri. Hugmynd um Kötlusetur er þó á teikni-

borðinu og samstarf við annað verkefni sem kallað er Geopark. (Sveinn Páls-

son, munnleg heimild 9. apríl 2010) 

Aukin arðsemi humarveiða er klasi aðila sem vilja nýta betur auðlindina, til 

dæmis með því að kanna leiðir til að minnka skelbrot veidds humars.  

Ferðaþjónusta og menning í uppsveitum Árnessýslu er klasi 12 fyrirtækja sem 

efla vilja samstarf sín í milli og styrkja ímynd svæðisins. Sprelllifandi klasi 

sem þykir mjög árangursríkur, það hefur þjappað mönnum saman og kveikt 

margar nýjar hugmyndir (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2009). 

Fögur er hlíðin - ferðist um Fljótshlíð. Markmið þessa klasa er að vinna að 

auglýsingabæklingi og gönguleiðarkorti sem nær yfir svæðið. Megintil-

gangurinn var að reyna að halda þeim fjölmörgu ferðamönnum sem á svæðið 

koma lengur. (Þuríður Aradóttir, munnleg heimild 9. apríl 2010) 
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5 Rannsóknin  

Afmörkun verkefnisins felst í að rannsaka hugarfar eða skoðanir fólks, ekki 

tölulegar staðreyndir. Þess vegna lá beinast við að nota eigindlegar (qualitative) 

aðferðir við gagnaöflun fremur en megindlegar (quantitative). Eigindleg nálgun 

á viðfangsefni felst í að reyna að skilja það fremur en telja eða til að staðfesta 

fyrirliggjandi tilgátu. (Collis og Hussey, 2003, bls. 13). Í þessari ritgerð er 

notast við leitandi rannsókn (exploratory research) þar sem ekki liggja fyrir 

miklar upplýsingar um viðfangsefnið og frumgagna aflað með hálfopnum 

viðtölum. Til þess að ná utan um upplýsingar sem aflað var í viðtölunum voru 

þau hins vegar flokkuð og þannig unnið megindlega úr gögnunum sem aflað 

var með eigindlegri rannsókn (mixed methodologies) (Collis og Hussey, 2003, 

bls. 254). Öll viðtöl voru skráð orðrétt niður og eru í vörslu höfundar, bæði sem 

hljóðskrá og sem ritað mál. 

Rannsóknarspurningin var að rannsaka hvort þátttakendur í klasaverkefnum 

VSSV sem stofnað var til á árinu 2007 teldu að árangur hefði náðst með 

klasanum, spurningin var í þremur liðum. 

a. Telur þú að klasinn hafi skilað fjárhagslegum ávinningi. 

b. Telur þú að klasinn hafi skilað félagslegum ávinningi. 

c. Telur þú að klasinn hafi aukið atvinnu. 

Ekki var gerður samanburður við upphafleg markmið klasans heldur aðeins 

stuðst við tilfinningu viðmælanda nú þremur árum frá stofnun klasana, en 

gengið út frá því að í flestum tilfellum hafi markmiðin verið aukin atvinnu-

tækifæri eða fjárhagslegur ávinningur. 

 

5.1 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Á árinu 2007 veitti VSSV styrki til 16 verkefna víðs vegar um Suðurland og 

voru tekin viðtöl við 5 aðila sem tengdust stofnun og rekstri 6 klasa af þessum 
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16. Viðmælendur voru valdir af handahófi, meðvitað voru þó klasar í 

Vestmannaeyjum undanskildir vegna fjarlægðar. Til viðbótar var rætt við 

verkefnisstjóra eins klasa sem stofnað var til ári síðar eða árið 2008. Þar að 

auki var sendur tölvupóstur til þriggja aðila sem tengdust þremur klösum stofn-

uðum 2007 og fékkst svar frá einum aðila. Til að leita eftir ýmiskonar upp-

lýsingum um framkvæmd Vaxtasamnings og afgreiðslu klasaumsókna var leit-

að til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands með tölvupóstum. Flestir viðmælenda 

höfðu verið virkir þátttakendur í stofnun klasans, hvatamenn að klasanum 

og/eða verkefnisstjórar. Einn viðmælandi hafði tekið þátt í mótun klasana 

Háskólafélag Suðurlands og Efling rannsókna- og háskólastarfs í Eyjum, þar að 

auki hafði hún verið verkefnisstjóri við klasa á Vesturlandi en sá klasi heyrði 

undir tvo Vaxtasamninga, Vaxtasamning Vesturlands annars vegar og Vaxta-

samning Vestfjarða hins vegar.  

5.1.1 Viðmælendur 

Sigurdís Lilja Guðjónsdóttir ferðamálafræðingur, framkvæmdastjóri 

Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands. Sigurdís er verkefnisstjóri klasans 

Ferðaþjónustufyrirtæki í Hveragerði en sá klasi, sem stofnaður var 2008, hefur 

fyrst og fremst staðið fyrir útgáfu upplýsingabæklings um ferðaþjónustuaðila í 

Hveragerði. Viðtalið var tekið á skrifstofu hennar á Upplýsingamiðstöðinni 

þann 26. mars 2010. 

Ásbjörn Jónsson, BS í service management, hótelstjóri Hótel Selfoss, 

verkefnisstjóri klasans Hagvöxtur á heimaslóð eða HH Suðurland. Viðtalið var 

tekið í konjakstofu Hótel Selfoss þann 8. apríl 2010. 

Sveinn Pálsson byggingaverkfræðingur, sveitarstjóri í Vík í Mýrdal. Sveinn er 

hvatamaður og verkefnisstjóri Bryðebúð, stefnumótun og hönnun safna-

samstarfs í Vík. Viðtalið var tekið á skrifstofu sveitarstjóra í Vík þann 9. apríl 

2010. 

Þuríður H. Aradóttir ferðamálafræðingur, markaðs og kynningarfulltrúi 

Rangárþings eystra. Þuríður er hvatamaður og verkefnisstjóri klasans Fögur er 
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hlíðin, ferðist um Fljótshlíð. Viðtalið var tekið í miðstöð almannavarna vegna 

eldgos á Fimmvörðuhálsi í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli þann 9. apríl 

2010. 

Tómas B. Magnússon kennari. Verkefnisstjóri klasans Eyjafjöll.is. Viðtalið var 

tekið á heimili Tómasar 13. apríl 2010. 

Ingibjörg Þórhallsdóttir, kennari, hjúkrunarfræðingur og með meistarapróf í 

rannsóknum í heilbrigðisþjónustu og heilsuhagfræði. Ingibjörg starfar sem 

sérfræðingur hjá Starfsendurhæfingarsjóði, hún var verkefnisstjóri við klasann 

Efling rannsókna- og háskólastarfs í Eyjum, tók þátt í gerð áætlana og stefnu-

mótun við klasann Háskólafélag Suðurlands og var verkefnisstjóri við klasa 

ferðaþjónustufyrirtækja við Breiðafjörð. Viðtalið var tekið á kaffihúsinu 

Amokka við Borgartún þann 14. apríl 2010. 

Helga Hallbergsdóttir, verkefnisstjóri klasans Tyrkjaránið sögusafn. Svarar 

tölvupósti 23. apríl 2010. 

Steingerður Hreinsdóttir, verkefnisstjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, 

svarar tölvupóstum í mars og apríl 2010. 

Viðmælendum var öllum gerð grein fyrir því að vitnað yrði í ummæli þeirra 

undir nafni og þeir sem óskuðu eftir yfirlestri á tilvísunum í þeirra orð hafa 

fengið það. 

5.1.2 Megintilgangur 

Til viðbótar við þann megintilgang rannsóknarinnar að kanna viðhorf við-

mælanda til árangurs af klasasamstarfinu var spurt um hvort og hvernig 

formlegum reglum og leiðbeiningum um stofnun klasa var fylgt og hvað við-

mælandi teldi nauðsynlegt til að árangur náist og er í því sambandi stuðst við 

hugmyndir Ffowes-Williams þar að lútandi. Einnig var reynt að greina ljón 

sem hugsanlega hefðu verið á veginum og hvort viðmælendur könnuðust við 

ljónin sem þeir Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson töldu að héldu sig oft í 
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farvegi klasasamstarfs. Að lokum var svo viðmælandi beðinn um skoðun á því 

hvort hann teldi að klasinn hefði stutt við markmið Vaxtasamningsins. 

Höfundur notaði hálfstaðlað viðtalsform, viðtalsramma sem hér fylgir í viðauka 

og viðtölum stýrt með þeim. Öll viðtöl voru skráð orðrétt upp og svör eða 

skoðanir sem tengdust rannsóknarspurningunni flokkaðar saman (mixed 

methodologies). Viðtölin voru mislöng, allt frá 20 mínútum og upp í 85 

mínútur. Báðir klasarnir sem tengjast Sjávarútvegs- og matarklasa eru staðsettir 

í Vestmannaeyjum og var ekki sóst eftir viðtölum við þá. Hvað varðar mennta-

klasana var það mjög mikilvægt að leita eftir þeirra viðhorfum sökum sérstöðu 

þeirra sem felst í mikilli skörun við opinber verkefni og því að þeirra markmið 

eru ekki fjárhagsleg. Raunverulegur árangur þessara klasa er erfitt að mæla 

eftir stuttan líftíma, viðhorfskönnun á þessum tímapunkti þjónaði því litlum 

tilgangi en fengur í upplýsingum um vinnu við stofnun þeirra.  

 Lengst var sótt til Víkur í Mýrdal þar sem viðtal var tekið á skrifstofu 

bæjarstjóra en viðtal sem taka átti í Skaftafellssýslu féll niður vegna sam-

gönguerfiðleika af völdum eldgoss í Eyjafjallajökli. 

5.2 Greining á viðtölum 

Í þessu kafla er greint frá því helsta sem kom fram í viðtölunum og það rætt í 

samhengi við kenningu Porters og fleiri fræðimanna.  

5.2.1 Mat viðmælenda á árangri 

Viðmælendur voru allir spurðir um hvort þeir teldu að klasinn hefði skilað 

árangri. Í fyrsta lagi var spurt um fjárhagslegan ávinning, í öðru lagi um 

félagslegan ávinning og að lokum hvort verkefnið hafi verið atvinnuskapandi. 

Hvað varðar mat viðmælanda á fjárhagslegum ávinningi af klösum stofnuðum 

2007 var það aðeins Ásbjörn Jónsson, hótelstjóri á Hótel Selfoss og 

verkefnisstjóri klasans HH Suðurland sem taldi að um beinan fjárhagslegan 

ávinning hefði verið að ræða meðan aðrir töldu fjárhagslegan ávinning vera 

óbeinan eða væntanlegan. Það má til dæmis nefna að hvað varðar Safnastarf í 
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Bryðebúð mun Kötlusetur sem hluti af Geopark verkefninu vera mikil lyfti-

stöng fyrir svæðið og mun án efa skila fjárhagslegum ávinningi ef af verður. 

Það er erfitt að meta fjárhagslegan ávinning af markaðsátökum í ferðaþjónustu 

eins og um er að ræða í Eyjafjallaklasanum, Fljótshlíðarverkefninu og Hvera-

gerðisklasanum. Þar töldu viðmælendur að það markmið að halda 

ferðamanninum lengur í héraði hefði náðst en voru samt ekki tilbúin til að 

gangast við miklum fjárhagslegum ávinningi. Þau voru hins vegar öll sammála 

um það að klasavinnan hefði skapað góðan grunn til að byggja á og myndi 

skila fjárhagslegum ávinningi þegar fram liðu stundir. Hvað varðar mennta-

klasana var fjárhagslegur ávinningur aldrei markmið í sjálfu sér, með tímanum 

þarf að meta menntunarstig svæðisins og fylgjast með hvort það eykst og hvort 

fylgni er milli hækkunar á menntunarstigi og auknum hagvexti svæðisins. 

Þessar mælingar þarf að gera með reglubundnum hætti.  

Þegar Tómas Birgir Magnússon, kennari og verkefnisstjóri klasans Eyjafjöll.is 

var spurður hvort hann teldi það hefði skilað meiri árangri ef styrknum hefði 

bara verið veitt til hans, svaraði hann því þannig: 

Nei, í sjálfu sér ekki. Mér finnst náttúrulega, þessi tenging og fólk 

hittist og talar saman. Kemur með hugmyndir, það voru líka ýmsar 

hugmyndir sem kannski á eftir að framkvæma sem komu í þessu 

samstarfi (Tómas B. Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2010). 

Hvað varðar félagslegan ávinning töldu allir viðmælendur nema Sveinn 

Pálsson að klasar stofnaðir 2007 höfðu skilað þeim miklum félagslegum 

árangri. Eða eins og Ásbjörn orðar það: 

Þetta hefur aukið félagsþroska allra þessara fyrirtækja gríðarlega og 

það að við séum ennþá í samstarfi mörg þessara fyrirtækja segir það 

náttúrulega að þetta hefur verið gríðarlegur ávinningur af þessu 

(Ásbjörn Jónsson, munnleg heimild, 8. apríl 2010). 

Tómas B. Magnússon tekur undir félagslegan ávinning og orðar þetta með 

þessum hætti: 



LOK-2106  BS 

28 

 

Þetta er náttúrulega, svæðið sjálft kannski býður upp á ýmsa 

möguleika og það er náttúrlega miklu sterkara ef að menn nýta það 

semsagt í sameiningu út á við, í staðinn fyrir að vera í einhverjum 

hártogunum innbyrðis. Og ég held að það, svona kannski hafi nú 

aldrei verið nein leiðindi þarna á milli manna, alls ekki en ég held að 

þetta hafi þjappað fólki betur saman (Tómas B. Magnússon, munnleg 

heimild, 13. apríl 2010). 

Sigurdís Lilja Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Upplýsingamiðstöðvar 

Suðurlands og verkefnisstjóri klasans Ferðaþjónustufyrirtæki í Hveragerði sem 

stofnaður var á árinu 2008 taldi að um fjárhagslegan ávinning hefði verið að 

ræða á svæðinu en ekki félagslegan.  

Spurningunni um hvort klasinn hefði aukið atvinnu áttu flestir erfitt með að 

svara nema þannig að flestir töldu að klasasamstarfið hefði að öllum líkindum 

aukið atvinnu en gátu ekki með óyggjandi hætti staðfest það. Helga Hall-

bergsdóttir, verkefnisstjóri söguseturs um Tyrkjarán staðfesti að klasinn hefði 

skilað 1 – 2 stöðugildum (Helga Hallbergsdóttir, munnleg heimild 4. apríl 

2010). 

Steingerður Hreinsdóttur verkefnisstjóra Atvinnuþróunarfélags Suðurlands var 

beðin um skoðun á þeirri niðurstöðu að aðilar klasana 2007 teldu ávinninginn 

meira félagslegan en fjárhagslegan. Hún svaraði með þessum hætti: 

Já ég held að mörgu leiti sé það rétt upplifun fólks og þá sérstaklega í 

þeim tilfellum þar sem hefur verið um sameiginleg markaðsverkefni 

að ræða... beinn árangur af því að vera með í sameiginlegu 

markaðsátaki er ekki endilega alltaf augljós eða kemur í ljós samtímis 

eins og ég sagði áðan – það að spara virkar ekki eins mikill 

ávinningur og það að græða – það að halda starfi virkar ekki eins 

mikill ávinningur og að bæta við starfi. Hinsvegar hafa önnur 

sameiginleg verkefni eins og Háskólafélag Suðurlands, Markaðsstofa 

Suðurlands, Geopark, Net þekkingar, Grímur Kokkur, Þekkingarsetur 



LOK-2106  BS 

29 

 

Vestmannaeyja, Friður og frumkraftar og fleiri þó klárlega haft bæði 

fjárhagslegan ávinning og atvinnusköpun sem að ekki sér fyrir endann 

á (Steingerður Hreinsdóttir, munnleg heimild, mars og apríl 2010). 

 

5.2.2 Undirbúningur og vinnsluferli við klasastofnun 

Bæði Ffowes-Williams og Sævar og Karl leggja áherslu á góðan undirbúning 

og formlegt ferli við stofnun klasans, sömuleiðis er það skilyrði styrkveitingar 

frá Vaxtasamningnum að ákveðin grunnvinna sé unnin. Í viðtölunum var lögð 

áhersla á að kanna vinnubrögðin í upphafi, gerð stofnsamninga, greiningar-

vinnu á styrkleikum/ veikleikum/ tækifærum/ ógnunum, formlegum og niður-

skrifuðum markmiðum og framtíðarsýn, verkaskiptingu og áætlunargerð og 

lokum árangursmælikvörðum og árangursmati.  

Í ljós kom að í flestum tilfellum hafði verið mótuð markmið og framtíðarsýn, 

gerðar viðeigandi áætlanir og oftast farið í svokallaða Svót (styrkleikar / 

veikleikar / ógnanir / tækifæri) greiningu en samt nefndu flestir að helstu veik-

leikarnir hefðu verið lélegt regluverk. Undantekning á því er vinna við 

menntaklasana svokölluðu, Háskólafélag Suðurlands og Efling rannsókna- og 

háskólastarfs í Eyjum. Rætt var við Ingibjörgu Þórhallsdóttur, sérfræðing hjá 

Starfsendurhæfingarsjóði, hún var verkefnisstjóri við klasann í Vestmanna-

eyjum og tók þátt í starfinu við Háskólafélagsklasann, hennar mat var að öll 

formlegheit hefðu verið vel frágengin við stofnun þessara tveggja klasa. Jafn-

vel hefðu verið settir fram árangursmælikvarðar en þar sem hún tók aðeins þátt 

í stofnvinnunni vissi hún ekki hvort þeim hefði verið fylgt eftir. Þetta virtust 

einu klasarnir sem höfðu árangursmælikvarða og enginn kannaðist við að hafa 

gert árangursmat af neinu tagi. 

Það má að öllum líkindum bæta verklag við stofnun klasana en viðmælendum 

bar flestum saman um það að regluverkið og verkstjórn hefði brugðist. Það er 

flókið og erfitt að halda utan um samstarf margra aðila sem hafa kannski um 

árbil verið í samkeppni og jafnvel eldað saman grátt silfur. Sævar Kristinsson 
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og Karl Friðriksson (2005) telja gott að fenginn sé ótengdur aðili að verkstjórn 

en Ingibjörg Þórhallsdóttir taldi það vera galla, en hún stýrði klasaverkefni á 

Vesturlandi sem utanaðkomandi verkstjóri. Hún taldi að minnsta kosti 

nauðsynlegt að verkefnisstjóri væri staðsettur á svæðinu. Ingibjörg var einnig 

verkefnisstjóri við klasann Efling rannsókna- og háskólastarfs í Eyjum og gerði 

það með mikilli prýði (Arnar Sigurmundsson, munnleg heimild, 7. apríl 2010) 

og hefur sá klasi vel dafnað frá stofnun. Ég tel því, þrátt fyrir hennar orð, að 

það sé kostur að vanur verkstjóri sé fenginn að svona verkefnum og honum 

falið að stýra ferlinu í þann farveg sem fræðimenn eins og til dæmis Ffowes-

Williams telur bestan. Það vakti athygli höfundar að Sigurdís Lilja 

Guðjónsdóttir verkstjóri klasans Markaðssetning í ferðamálum fyrir 

þjónustuaðila í Hveragerði hafði ekki heyrt af Ffowes-Williams og þaðan af 

síður séð handbók hans um stofnun klasa. 

Aðeins menntaklasarnir höfðu gert formlegan stofnsamning og í fæstum 

tilfellum vel skilgreindar skuldbindingar aðila að klasanum og engin ákvæði 

um hvernig aðilar hættu samstarfinu eða hvernig nýir bættust við. 

5.2.3 Skilyrði árangurs 

Ffowes-Williams hefur ákveðnar kenningar um hvaða skilyrði þurfi að vera til 

að árangur náist og voru viðmælendur spurðir út í álit sitt á þessum kenningum. 

Skilyrði Ffowes-Williams eru í fyrsta lagi að meginmarkhópur sé utan við 

svæðismörk klasans, í öðru lagi að klasinn sé sjálfbær með aðföng, í þriðja lagi 

að aðilar klasans séu vel tengdir og í fjórða lagi að innra regluverk klasans er 

vel útfært.  

Hvað varðar að markhópur klasans skuli vera utan svæðis og voru 

viðmælendur almennt mjög samþykkir því. Þuríður H. Aradóttir, markaðs og 

kynningarfulltrúi Rangárþings eystra og verkefnisstjóri og hvatamaður klasa 

sem kallaður er Fögur er hlíðin, ferðist um Fljótshlíð, benti hins vegar á að 

þátttakendur klasans höfðu uppgötvað nýjan markhóp en það voru 

innansveitarfólk sem ekki hafði áður gert sér grein fyrir fjölbreytileikanum í 

þjónustuframboði á svæðinu.  
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fólk hafði ekki gert sér grein fyrir því hvað það væri mikið að gerast í 

kringum það. Þannig að þarna var svona leyndur markhópur sem við 

áttuðum okkur ekki á (Þuríður Aradóttir, munnleg heimild, 9. apríl 

2010). 

Menntaklasarnir eru að mörgu leyti mjög frábrugðnir öðrum klösum og hvað 

varðar meginmarkhóp þeirra er hann auðvitað innan svæðis, þeir hafa það 

markmið að mennta íbúa svæðisins. 

Sjálfbærni um aðföng var annað atriði sem Ffowes-Williams taldi skilyrði 

árangurs og tóku allir viðmælendur undir það. Ingibjörg benti þó á að 

menntaklasarnir væru í eðli sínu öðruvísi en aðrir klasar að því leyti að þeirra 

viðgangur og velferð felst ekki síst í því að geta dregið að þekkingu frá öðrum 

stöðum.  

Þriðja atriði Ffowes-Williams er að aðilar innan klasans séu vel tengdir, hafi 

góð sambönd innan svæðisins og voru viðmælendur almennt á því að það væri 

betra. Ásbjörn Jónsson taldi það vera gott en ekki nauðsynlegt meðan Þuríður 

Aradóttir taldi það skipta öllu máli. Tómas B. Magnússon taldi það hafa verið 

veikleika í sínum klasa að það vantaði mikilvæga aðila á svæðinu inn í klasann. 

Hvað varðar fjórða atriðið sem felst í að regluverk klasans sé vel útfært var það 

samhljóða niðurstaða viðmælenda að það væri mjög nauðsynlegt og töldu 

flestir að verulega hefði skort á það í þeirra klösum. Sveinn Pálsson, 

sveitarstjóri í Vík í Mýrdal og verkefnisstjóri og hvatamaður að klasanum sem 

kallaður er Bryðebúð, stefnumótun og hönnun safnasamstarfs orðar þetta með 

þessum hætti. 

Það hefur vissulega orðið árangur en verklagið hefur kannski ekki 

verið alveg í anda klasamyndunar.Það var lagt upp svoleiðis, 

þátttakendur voru ekki mjög virkir, það er bara þannig. Það hefði 

kannski heppnast betur með því að hafa þetta formlegra. Kannski ekki 

sömu aðilar verið að öllu leyti en kannski komið einhverjir aðrir í 

staðinn, kannski náðst svona breiðari vinna. Það er bara þannig, það 
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var ekki mjög mikil þátttaka í þessu og vafalaust er það bæði því að 

kenna að undirbúningur var ekki með þeim hætti að menn færu 

nákvæmlega í gegnum það og svo náttúrulega líka hlutverk 

verkefnisstjóra er að halda mönnum að þessu, en það var ekki mikið 

unnið í því (Sveinn Pálsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Sigurdís L. Guðjónsdóttir talar á sömu nótum og orðar þetta svona: 

Já, það hefur klikkað. Fólk var misáhugasamt um að vera með, vildu 

kannski vera með en ekki borga neitt. Það eru alltaf þessir sömu sem 

hafa samband og hafa áhuga meðan aðrir eru bara farþegar. Það er 

erfiðara að láta það fólk vinna svo maður kannski bara reddaði þeirra 

verkefnum. Stjórnin datt út, datt út fólk. Jú, innra regluverkið hefur 

klikkað. Ég er sennilega bara regluverkið (Sigurdís Lilja Guðjóns-

dóttir, munnleg heimild, 26. mars 2010). 

Þessi niðurstaða að regluverkið hafi brugðist rímar við lýsingar á vinnu við 

stofnun klasana, undirbúningsvinnan var losaraleg og sennilega aðeins unnin sú 

undirbúningsvinna sem laut að kröfum Vaxtasamningsins.  

5.2.4 Klasasyndir 

Í skýrslu sem gefin var út af Impru, Klasar, samstarf í samkeppni og er rituð er 

af Sævari Kristinsyni og Karl Friðrikssyni eru raktar nokkrar klasasyndir eða 

algeng vandamál sem koma upp í svona samstarfi. 

Flestir viðmælanda könnuðust við þessi vandamál og tóku sumir jafnvel svo 

djúpt í árina að hafa þurft að takast á við þau öll. Flestir nefndu þó sérstaklega 

að undirbúningurinn hefði ekki verið nógu góður, verklagsreglur, áætlanir og 

markmið hafi verið of losaraleg sem og verkstjórn sem í mörgum tilfellum 

hefði mátt vera betri. 

Nákvæm viðskiptaáætlun liggur ekki fyrir var eitthvað sem flestir könnuðust 

við, það er reyndar undarlegt miðað við það að kröfur er gerðar um góðar 

áætlanir til að fá styrk. Hugsanlega upplifir fólk þessa áætlanir lítilsgildar 
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vegna þess að þær hafa ekki gengið eftir og ekki verið uppfærðar miðað við 

raunveruleikann.  

Óljós markmið vildu fæstir kannast við enda þurfti að skilgreina markmið til að 

nálgast styrkinn. En hvort markmiðin hefðu verið mælanleg var meira á reiki. 

Fálmkennd ákvarðanataka könnuðust margir við eða að minnsta kosti töldu að 

ákvarðanatöku og verkstjórn hefði mátt bæta. 

Skortur á styrkum samstarfsaðilum var ekki augljóst vandamál að mati við-

mælenda, þeir samstarfsaðilar sem æskilegir þóttu í samstarfið hefðu tekið þátt 

í flestum tilvikum. 

Stjórnun klasa tekur ekki mið af mismunandi fyrirtækjamenningu þátttakenda, 

skortur á yfirfærslu þekkingar frá samstarfsfyrirtækjum en fyrirtækin þurfa 

jafnframt að standa vörð um kjarnahæfni sína og sérstöðu. Viðmælendur töldu 

að þokkalega hefði gengið að fá aðila sem áður voru í samkeppni til að vinna 

saman. Þó virtust í flestum klösum vera aðilar sem illa rákust í hóp, svöruðu 

ekki fyrirspurnum, mættu ekki á fundi eða inntu ekki þá vinnu af hendi sem 

þeir höfðu þó samþykkt að gera. Þetta varð oftast til þess að þeirra vinna 

lagðist á hina í hópnum, að minnsta kosti þegar talið var að þeirra aðild að 

verkefninu væri nauðsynlegt. 

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

Þarna var veikur punktur hjá flestum, hvergi lágu fyrir nein fyrirmæli um 

hvernig menn hættu samstarfi við klasann né hvernig skyldi taka á móti nýjum. 

Upphaflegar áætlanir voru ekki uppfærðar miðað við raunveruleikann og urðu 

þar með ónothæfar sem gögn sem hægt var að grundvalla á meðvitaðar 

ákvarðanir.  
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5.2.5 Markmið Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja 

Eftirfarandi eru markmið Vaxtasamningsins og voru viðmælendur spurðir 

hvort þeir teldu að þeirra klasar styddu þessi markmið: 

1. Efla Suðurland sem eftirsóttan valkost til búsetu. 

2. Stuðla að fjölgun íbúa á Suðurlandi um 800 frá árinu 2006-2009. 

3. Auka samkeppnishæfni svæðisins og efla hagvöxt. 

4. Þróa og styrkja vaxtargreinar svæðisins og efla svæðisbundna 

sérþekkingu. 

5. Fjölga samkeppnishæfum fyrirtækjum og störfum og efla framboð á 

vörum og þjónustu. 

6. Nýta möguleika sem skapast með aðild að alþjóðlegum verkefnum. 

7. Laða að alþjóðlega fjárfestingu og þekkingu. 

Það er skemmst frá því að segja að það var samdóma álit allra viðmælenda að 

þeirra klasar hefðu eflt Suðurland og gert svæðið eftirsóttara til búsetu, 

sömuleiðis hefðu þeir lagt sitt af mörkum til samkeppnihæfi þess og hagvaxtar 

sem og styrkt vaxtagreinar og eflt svæðisbundna þekkingu.  

við fórum í mikla vinnu einmitt við þetta, vorum að viða að okkur 

allskonar fróðleik á svæðinu, teknar þjóðsögur og það var tekin 

náttúra og jarðfræði, fuglar og bara allt mögulegt. Sem er kannski 

búið að vera hér og þar og svo er þetta bara komið á einn stað. Og 

það er kannski dýrmætt fyrir svæðið. Mun nýtast á einhvern hátt og 

menn kannski einmitt, þetta eru kannski upplýsingar sem er hægt að 

gera sér einhvern mat úr. Þú ert komin með þarna ákveðna, eins og, 

tengja saman menningu og ferðaþjónustu (Tómas B. Magnússon, 

munnleg heimild, 13. apríl 2010). 

Ekki gátu allir lofað fjölgun fyrirtækja né framlags til fjölgunar íbúa. Þegar 

kom að erlendri fjárfestingu eða aðild að alþjóðlegum verkefnum var nánast 

komið að tómum kofanum. Klasinn um Bryðebúð er nú innlegg í stærra 

verkefni um Geopark og má ætla að inn í það verkefni tengist bæði alþjóðleg 
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verkefni og fjárfesting og í menntaklösunum tveimur hefur eitthvað verið um 

samstarf við erlendar menntastofnanir eða vísindamenn.  

Það er hugsanlegt að vaxtasamningar eins og þeir hafa verið framkvæmdir séu 

of smáir í hugsun. Raunveruleg nýsköpun og framþróun þarf að styðjist við 

tengsl við stærri veröld en t.d. bara Suðurland. Það væri líklegra til árangurs að 

tengja klasa sem verða til á svæðinu við aðila erlendis, til dæmis ferða-

þjónustuklasann 7 dagar á Suðurlandi en styrk tengsl við t.d. erlenda ferða-

heildsala myndu efla verkefnið til mikilla muna. Og gætu tengsl við erlendar 

fæðukeðjur styrkt matarklasann? Stjórn VSSV þarf að styðja betur við viðleitni 

klasana til að efla erlend samskipti. 
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6 Umræða 

Í þessum kafla koma fram fleiri sjónarhorn á verkefnið, eitthvað sem ekki við-

kemur rannsókninni sjálfri en hafa vakið athygli mína. Þetta eru aðeins 

hugleiðingar sem ekki eru að svo stöddu studdar með fræðilegum hætti en væri 

þó ástæða til að skoða nánar. 

6.1 Jaðarbyggðir 

Í mínum gögnum er ekki að finna nein fyrirmæli um að sérstaklega skuli hlúa 

að jaðarbyggðum, heldur er miklu fremur lögð áhersla á að nýta þá styrkleika 

og tækifæri sem til staðar eru á svæðinu öllu. Samt sem áður er virðist vera 

slagsíða í styrkveitingum til svæða. Í neðangreindri töflu hef ég undanskilið 

styrki sem ekki er hægt að staðsetja í ákveðna sýslu, þar er um að ræða 

Háskólafélag Suðurlands, Markaðsstofu Suðurlands, HH Suðurland og Safna-

klasa Suðurlands. Önnur verkefni er hægt að staðsetja í ákveðnar sýslur og 

skiptast styrkveitingar svona: 

Tafla 1: Styrkir í sýslur, skipt á íbúa. 

 

Að sjálfsögðu má reikna með að velferð einnar sýslu styðji framgang nágranna 

sinna en þau rök gilda væntanlega á báða vegu. Markmið Vaxtasamningsins 

var til dæmis að efla Suðurland sem eftirsóttan valkost til búsetu, auka sam-

keppnishæfni svæðisins og fjölga samkeppnishæfum fyrirtækjum. Með hvaða 

rökum skyldi svona mismunun milli svæða styðja þessi markmið? Það má deila 

um hvort framlag til Háskólafélag Suðurlands sem var 15.600.000 skuli 



LOK-2106  BS 

37 

 

dreifast á íbúa í Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Skaftafellssýslu þar sem 

þekkingarsetur Vestmannaeyja er talin þeim til tekna. Sé það gert bætast við 

tæpar 800 krónur á hvern íbúa og verður vart talið breyta niðurstöðunni. 

 

6.2 Menntastofnanir 

Á vegum Vaxtasamnings Suðurlands og Vestmannaeyja eru tveir klasar sem 

kalla má menntaklasa. Um er að ræða Háskólafélag Suðurlands og Efling 

rannsókna- og háskólastarfs í Eyjum. Það vekur athygli mína að fjárframlög til 

þessara tveggja klasa er tæplega 40% af heildar styrkupphæð ársins 2007. Það 

er ákveðin tilhneiging í samstarfi sem þessu að menntastofnanir séu frekar til 

fjárins og njóti þar ákveðins forskots í krafti þekkingar og hæfni. Það er 

óumdeilt að kröftugar menntastofnanir á svæðinu eru stuðningur við atvinnu-

lífið en gæta þarf þess að með styrkveitingum til þeirra sé ætlast til meira en 

lögboðinna verkefna. Það þarf að tryggja að fjármunirnir nýtist í héraði en ekki 

bara til sparnaðar hjá opinberum aðilum sem annars hefðu þurft að kosta 

verkefnin með öðrum hætti. Með sama hætti þarf að rýna vel í verkefni af 

þessu tagi að þau séu verulega gangleg atvinnulífinu. 

 

6.2 Jafnrétti 

Það er mjög mikilvægt að aðilar sem standa að svona verkefni eins og 

Vaxtasamningar eru séu meðvitaðir um jafnréttismál. Það er gömul saga og ný 

að aðgengi kvenna að fjármagni til atvinnusköpunar er mun verra en aðgengi 

karla enda hefur þurft að stofna sérstaka sjóði til að rétta af þetta misrétti. Við 

skoðun á stjórn Vaxtasamningsins klingja bjöllur þegar í ljós kemur að af 22 

manna stjórn eru 20 karlar og tvær konur og í framkvæmdaráði sitja fimm 

karlar og ein kona. Það er þó rétt að halda því til haga að á árinu 2007 voru 

þrjár konur í stjórn og tvær í framkvæmdaráði. Það breyttist árið 2008 þegar 

Nýsköpunarmiðstöð tilnefndi Elvar K. Valsson í staðin fyrir Berglindi 
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Hallgrímsdóttur. Bjölluhljómurinn verður ærandi þegar ársskýrsla 2007 er 

skoðuð, fyrsta árskýrsla samningsins sem er fagurlega myndskreytt, myndum 

af karlmönnum og dýrum. Ekki ein einasta mynd af konu nema hugsanlega 

sem hluti af hópmyndum en þar er snoppumynd af dáfagri gimbur og fimum 

lunda í lendingu. Dugandi menn við sjómennsku og bændastörf prýða hins 

vegar síðurnar ásamt dýrum, fossum og norðurljósum. Ekki er minna um-

hugsunarefni að þær fimm greinar sem skrifaðar eru undir nafni eru allar sem 

ein skrifaðar af karlmönnum. 

Þegar allar skýrslurnar eru skoðar sem heild er um að ræða 61 mynd þar sem 

annað hvort eru bara konur eða bara karlar. Níu myndir eru bara af konum eða 

15% og 52 myndir eingöngu af körlum eða 85%. Greinaskrif undir nafni eru 

samtals 19 og þar af undir karlmannsnafni 13 eða tæp 70%. 

Karlmannaleg stjórn og karlmannalegt framkvæmdaráð ásamt ókjöri af 

myndum af myndarlegum vinnandi mönnum, sem og ljómandi vel skrifuðum 

greinum eftir karlmenn er auðvitað engin sönnun fyrir því að ekki sé gætt 

fyllsta jafnræðis kynja við úthlutun og afgreiðslu styrkja. Það þarf ekki einu 

sinni að vera vísbending um það. Reyndar við skoðun á verkefnum er 

nákvæmlega ekkert sem bendir til þess að um kynjamisrétti sé að ræða. Þó 

vekur ugg í brjósti mynd af styrkþegum vegna sérstakra nýsköpunarverkefna á 

árinu 2009. Þar er mynd af framkvæmdastýru Atvinnuþróunarfélags 

Suðurlands og formanni framkvæmdaráðs VSSV og níu styrkþegum. Af 

þessum níu styrkþegum er ein kona! 
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7 Niðurstöður  

Rannsóknin fólst í því að skoða hvort þátttakendur í klasaverkefnum á vegum 

Vaxtasamnings Suðurlands sem stofnaðir voru árið 2007 teldu að árangur hefði 

náðst með samstarfinu. Í upphafi rannsóknar var lagt af stað með eftirfarandi 

spurningar. 

a. Telur þú að klasinn hafi skilað fjárhagslegum ávinningi? 

b. Telur þú að klasinn hafi skila félagslegum ávinningi? 

c. Telur þú að klasinn hafi aukið atvinnu? 

Þar að auki var spurt um verklag við stofnun klasana, álit á forsendum 

árangurs, vandamálum og hvort klasarnir samræmdust markmiðum 

Vaxtasamnings. Tekin voru 6 viðtöl og fengin svör við tölvupóstum við aðila 

sem voru lykilfólk við stofnun klasana. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðeins einn viðmælandi gat staðfest 

fjárhagslegan ávinning. Það er eðli menntaklasa að skilgreina ekki 

fjárhagslegan ávinning sem markmið enda er nánast ómögulegt að mæla 

ávinning af þannig klösum með fjárhagslegum mælikvörðum, menntaklasinn í 

Vestmannaeyjum er því undanskilin kröfu um fjárhagslegan ávinning. Eftir 

stendur því að af fimm klösum sem hægt væri að ætlast til fjárhagslegs 

ávinnings var aðeins einn sem skilað þeim árangri. Það er þó rétt að geta þess 

að flestir áttu von á að fjárhagslegur ávinningur næðist með tíð og tíma.  

Hvað varðar spurninguna um félagslegan ávinning töldu allir viðmælendur 

nema einn að mikill félagslegur ávinningur hefði náðst með samstarfinu, 

margar hugmyndir kviknuðu í samstarfi fólks og nýjum verkefnum verið hleypt 

af stokkunum. Sem dæmi um félagslegan ávinning má nefna að þátttakendur í 

klasanum HH Suðurlands hafa í mörgum tilvikum tekið sig saman og stofnað 

nýja klasa eða hafið nýtt samstarf (Ásbjörn Jónsson, munnleg heimild, 8. apríl 

2010) sömuleiðis var Tómas B. Magnússon ánægður með aukið samstarf og 

samskipti sveitunga sinna í kjölfar vinnu við klasann Eyjafjöll.is (Tómas B. 

Magnússon, munnleg heimild, 13. apríl 2010) 
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Lítið var um að viðmælendur teldu að klasarnir hefðu fjölgað 

atvinnutækifærum á svæðinu. Aðilar klasana HH Suðurland og Uppbygging 

söguseturs um Tyrkjarán 1627 telja klasana hafa skapað atvinnu aðrir töldu sig 

ekki geta staðfest atvinnusköpun sinna klasa. 

Þrátt fyrir rýran fjárhagslegan og atvinnuskapandi árangur þetta fyrsta ár klasa 

á Suðurlandi er aðferðafræðin allrar athygli verð og eins líklegt að með meiri 

reynslu muni hún skila góðum árangri. Þátttakendur voru almennt mjög 

jákvæðir gagnvart þessari aðferðarfræði og telja þetta góðan farveg til 

atvinnusköpunar. Í þessu felst ákveðin þversögn sem skýrist væntanlega af 

þeirri staðreynd að flestir viðmælenda töldu félagslegan ávinning mikinn. Í 

ljósi þess að það er Iðnaðarráðuneytið sem hleypir þessu verkefni af 

stokkunum en ekki Félagsmálaráðuneyti má því í fljótu bragði álykta sem svo 

að þessi aðferð skili ekki tilætluðum árangri. Á það ber þó að líta að árið 2007 

er fyrsta starfsár VSSV og ekki allir búnir að ná tökum á þessu verkfæri.  

Það er niðurstaða höfundar að til að tryggja betri árangur af klasasamstarfi 

þurfi að: 

1. Skerpa á umsóknarferlinu og leitast við að sigta frá þau verkefni sem eru 

aðlöguð að styrknum og eru í raun ekki klasaverkefni. 

2. Horfa meira á atvinnuskapandi þátt verkefna þegar styrkir er metnir og gera 

ýtarlegri kröfur um fjárhagslegan ávinning. 

3. Leggja meiri áherslu á alþjóðlega samvinnu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta ekki fjárhagslegan né atvinnu-

skapandi árangur klasana sem stofnað var til á árinu 2007 á vegum VSSV, 

félagslegur ávinningur er hins vegar óumdeildur.  
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9 Viðaukar. 

Viðauki 1 – Viðtalsrammi. 

Staður og stund: 

Viðmælandi: 

Staða viðmælenda: 

Aldur: 

Menntun: 

Tenging við klasann: 

Heiti klasa: 

Aðilar að klasanum: 

Upphafsmaður klasans. 

Vinnsluferli 

Hver var hvati samstarfsins? 

Hvernig var verklagið við stofnun klasans? (stofnsamningur, svótgreining, 

verkaskipting og áætlunargerð) 

Er til niðurskrifuð framtíðarsýn og stefnumótun? 

Eru til árangursmælikvarðar og hefur farið fram mat á árangri? 

Skilyrði árangurs  

Hvað telur þú vera mikilvæg atriði til að árangur af klasasamstarfi náist. 

Meginmarkhópur er utan við svæðismörk klasans. 
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Klasinn er sjálfbær með aðföng. 

Aðilar klasans eru vel tengdir. 

Innra regluverk klasans er vel útfært. 

Klasasyndir 

Nákvæm viðskiptaáætlun liggur ekki fyrir 

Óljós markmið 

Fálmkennd ákvarðanataka 

Skortur á styrkum samstarfsaðilum. 

Stjórnun klasa tekur ekki mið af mismunandi fyrirtækjamenningu þátttakenda. 

Skortur á yfirfærslu þekkingar frá samstarfsfyrirtækjum. Fyrirtækin þurfa 

jafnframt að stand vörð um kjarnahæfni sína og sérstöðu. 

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

Persónulegt mat. 

Telur þú að klasinn hafi skilað fjárhagslegum ávinningi? 

Telur þú að klasinn hafi skilað félagslegum ávinningi? 

Telur þú að klasinn hafi aukið atvinnu? 

Annað sem þú vilt koma á framfæri. 

Markmið Vaxtasamninga. 

Vaxtasamningur Suðurlands og Vestmannaeyja hefur eftirfarandi markmið, 

telur þú að klasinn sem þú ert aðili að styðji við þessi markmið. 

1. Efla Suðurland sem eftirsóttan valkost til búsetu. 
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2. Stuðla að fjölgun íbúa á Suðurlandi um 800 frá árinu 2006-2009. 

3. Auka samkeppnishæfni svæðisins og efla hagvöxt. 

4. Þróa og styrkja vaxtargreinar svæðisins og efla svæðisbundna 

sérþekkingu. 

5. Fjölga samkeppnishæfum fyrirtækjum og störfum og efla framboð á 

vörum og þjónustu. 

6. Nýta möguleika sem skapast með aðild að alþjóðlegum verkefnum. 

7. Laða að alþjóðlega fjárfestingu og þekkingu. 
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Viðauki 2 - Klasar 2008 

Frekari nýting lundaafurða. 

Mörkun Skaftárhrepps. 

Net þekkingar frá Markarfljóti að Skeiðarársandi.  

Matarkistan Suðurlands.  

7 dagar á Suðurlandi.  

Reiðleiðir og þjónusta í Rangárvallasýsla 

Pompei Norðursins.  

Rúnturinn um Rangárþing.  

Markaðssetning í ferðamálum fyrir þjónustuaðila í Hveragerði.  

Samþætting rannsóknarverkefna á humri. 
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Viðauki 3 - Klasar á 2009. 

Þróun vara úr íslensku korni og mjólkurafurðum. 

Verslun og þjónusta í Árborg. 

Undan öskunni. 

Móttökustöð fyrir lifandi sjávarafurðir. 

Eyrarbakki.is 

Þróun á útflutningi á skyri. 

Skemmtiferðaskip til Vestmannaeyja. 

Friður og frumkraftar – ferðamálafélag Vestmannaeyja. 

Matarklasi í Vestmannaeyjum. 

Menningarklasi í uppsveitum Árnessýslu. 

Endurmótaðar afurðir úr íslensku korni. 

Framleiðsla á matarolíu úr repju. 

Hagnýting afgangs hráefnis, grænmeti. 

Kartöfluréttir. 

Lífrænn klasi í uppsveitum Árnessýslu. 

Útflutningur á tilbúnum fiskréttum til Danmerkur. 

Smiðja um fullvinnslu grænmetis á Suðurlandi. 

 


