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FRAMLEIÐNIHUGTAKIÐ; ÞEKKING OG  
VIÐHORF STJÓRNENDA Í ÍSLENSKUM 

AFÞREYINGARFYRIRTÆKJUM 
 

Ingibjörg Sigurðardóttir, lektor, Háskólinn á Hólum 
 
 

SAMANTEKT  

Í þessari grein er fjallað um rannsókn á viðhorfum stjórnenda í íslenskum 
afþreyingarfyrirtækjum til framleiðnihugtaksins og hvort þeir nýta hugtakið og 
aðferðafræði framleiðniútreikninga við stjórnun og rekstur sinna fyrirtækja.  Einnig 
er leitað svara við því hverjir eru helstu áhrifaþættir á framleiðni íslenskra 
afþreyingarfyrirtækja. Um 60% svarenda töldu að stjórnun og rekstur þeirra 
fyrirtækja væri að nokkru eða miklu unnin út frá hugmyndum um framleiðni. 
Meginhluti svarenda taldi mikilvægt að leggja áherslu á bætta framleiðni í 
greininni. Meðal þátta sem virðast hafa áhrif á framleiðni í ferðaþjónustu eru: 
Þjálfun og fræðsla starfsmanna, stýring eftirspurnar og afkastagetu, notkun 
upplýsinga- og samskiptatækni og þátttaka viðskiptavina í þjónustuferlinu. Þættir 
eins og gengi íslensku krónunnar og veðurfar voru einnig meðal þátta sem taldir 
voru geta haft töluverð áhrif á framleiðni íslenskra afþreyingarfyrirtækja. 

 
 

INNGANGUR 
 

Hugtakið framleiðni (productivity) hefur um langt skeið verið notað í rekstri og stjórnun fyrirtækja. 
Hefur það meðal annars verið notað sem mælikvarði á frammistöðu fyrirtækja og stjórnenda.  
Notkun hugtaksins og skyldrar aðferðafræði hefur verið algeng í framleiðslufyrirtækjum en 
vísbendingar eru um að notkun þess kunni að vera minni í þjónustufyrirtækjum, þ.e. fyrirtækjum sem 
byggja afkomu sína að hluta eða öllu leyti á að veita viðskiptavinum þjónustu eins og fyrirtæki í 
ferðaþjónustu (tourism industry), þar með talin afþreyingarfyrirtæki. Mikil uppbygging og þróun á 
sér stað í ferðaþjónustu á Íslandi um þessar mundir, en ferðaþjónusta hefur hérlendis verið skilgreind 
sem „atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum“ 
(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 17). Kröfur ferðamanna um góða þjónustu og aðbúnað aukast 
stöðugt, því er mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja í greininni vinni af kappi og fagmennsku að því 
að efla ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Faglegur rekstur og skilvirk stjórnun fyrirtækja í greininni er 
áríðandi til að bæta afkomu ferðaþjónustunnar, auka gæði veittrar þjónustu og þar með efla 
samkeppnishæfni greinarinnar. Velta má upp þeirri spurningu, hvort ein leið til að styrkja rekstur 
fyrirtækjanna felist í að nýta aðferðafræði framleiðniútreikninga í auknum mæli.   
 
Rannsóknir á því hvaða þættir hafa áhrif á framleiðni ferðaþjónustufyrirtækja hafa fram til þessa 
verið takmarkaðar. Niðurstöður sem birtar hafa verið úr erlendum rannsóknum á þessu sviði eru 
flestar fengnar úr rannsóknum  á hótelum (sjá t.d. Sigala, 2003; Barros og Alves, 2004; Kilic og 
Okumus, 2005; Keh, Chu og Xu, 2006). Á Íslandi hefur framleiðni og mikilvægi þess hugtaks fyrir 
ferðaþjónustufyrirtæki, ekki verið rannsakað en umtalsverð gagnrýni hefur komið fram í þá veru að 
framleiðni vinnuafls og fjármagns í ferðaþjónustu sé ekki sambærileg við aðrar atvinnugreinar í 
landinu (Samgönguráðuneytið, 2005). Viðhorf stjórnenda í ferðaþjónustu til framleiðniútreikninga 
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hafa til þessa ekki verið þekkt né heldur hvort þeir nýta þá aðferðafræði í sínum rekstri. Með 
rannsókn þeirri sem hér er kynnt, er leitast við að stíga skref í átt til aukinnar þekkingar á notkun 
framleiðnihugtaksins í íslenskri ferðaþjónustu. Er sjónum beint sérstaklega að 
afþreyingarfyrirtækjum en afþreying er sá hluti ferðaþjónustu sem getur verið hvati til ferðar (Hall og 
Page, 1999; Samgönguráðuneytið, 1997). Afþreyingarfyrirtæki eru fyrirtæki sem byggja starfsemi 
sína á að selja þjónustu þar sem ferðamenn og/eða heimamenn taka þátt í útivist, skemmtun, 
menningu eða fræðslu á ferðalagi eða í frítíma sínum (Samgönguráðuneytið, 1997). 
Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 
 

1) Hvert er viðhorf stjórnenda í íslenskum afþreyingarfyrirtækjum til hugtaksins ,,framleiðni“ og 
hver er notkun þeirra á aðferðafræði framleiðniútreikninga við stjórnun fyrirtækjanna? 

2) Hverjir eru helstu áhrifaþættir á framleiðni íslenskra afþreyingarfyrirtækja?  

 
Rannsóknin var framkvæmd árið 2007 sem vefkönnum meðal stjórnenda í íslenskum 
afþreyingarfyrirtækjum. Byggðist hönnun rannsóknarinnar m.a. á ýtarlegri greiningu á birtum 
niðurstöðum erlendra rannsókna á notkun framleiðnihugtaksins í þjónustufyrirtækjum, m.a. hótelum. 
Ekki fundust niðurstöður sambærilegra rannsókna úr afþreyingarfyrirtækjum. 

 
 

HUGTAKIÐ FRAMLEIÐNI 
 

Framleiðni er jafnan skilgreind sem hlutfall aðfanga (input) og afurða (output) og segir í raun til um 
það magn afurða sem mögulegt er að framleiða með ákveðnu magni aðfanga (Barros og 
Mascarenhas, 2005; Reid og Sanders, 2002; Vonderembse og White, 2004; Stevenson, 2005; Sveinn 
Agnarsson, 1999).  Segir það til um þann virðisauka sem á sér stað í framleiðsluferlinu eða í því ferli 
sem felur í sér að aðföngum eða framleiðsluþáttum er breytt í afurðir (Grönroos og Ojasalo, 2004). Í 
raun má segja að framleiðni sé mælikvarði á rekstrarhagkvæmni (Ingjaldur Hannibalsson og Jón 
Óskar Þorsteinsson, 1999). Þegar unnið er með framleiðnihugtakið er litið á það sem 
grundvallaratriði að ekki verði breyting á gæðum frá aðföngum til afurða (Grönroos og Ojasalo, 
2004; Vonderembse og White, 2004). Framleiðsluþættir eða aðföng geta verið af ýmsum toga og fer 
það eftir eðli fyrirtækis og framleiðsluferils hverju sinni hvaða aðföng eru notuð. Í hagfræðilegum 
skilningi geta aðföng verið vinnuafl (s.s. stjórnendur, starfsmenn og utanaðkomandi þjónusta), 
fjármagn (fyrir landi, aðstöðu og búnaði) og hráefni, þar með talin orka (Vonderembse og White, 
2004).  
 
Í umræðu á undanförnum árum hefur lítill sem enginn greinarmunur verið gerður á hugtökunum 
framleiðni og skilvirkni (efficiency). Fræðimenn hafa þó varað við þessari notkun hugtakanna þar 
sem að fyrirtæki getur verið tæknilega skilvirkt en samt sem áður haft möguleika á að auka 
framleiðni sína með bættri skalarhagkvæmni. Umræða um slíka þætti felur í sér mikilvægan tímaþátt. 
Fyrirtæki sem hefur aukið framleiðni sína milli ára þarf ekki endilega að hafa gert það með 
skilvirkari nýtingu framleiðsluþátta, t.d er hugsanlegt að tækniframfarir hafi haft þar veruleg áhrif 
(Coelli o.fl., 1998).  Raunin er sú að það að vera árangursríkur (effective) og að vera skilvirkur 
(efficient) fer ekki alltaf saman (Kreitner, 2007).  
 
Því hefur verið haldið fram að aukin framleiðni sé lykill að bættum lífsgæðum og að aukin 
framleiðni sé mikilvægari en peningar þar sem framleiðni leggur mat á afurðir en peningar leggja 
mat á gildi afurðanna (Vonderembse og White, 2004). Framleiðnihugtakið hefur einnig verið 
skilgreint sem lykilhugtak þegar lagt er mat á samkeppnishæfni þjóða og fyrirtækja (Porter, 2008). 
Mat á framleiðni fyrirtækja gefur ýmsa möguleika varðandi samanburð og greiningu. Nýta má 
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framleiðniútreikninga til að meta ólík fyrirtæki, bæði framleiðslufyrirtæki, þjónustufyrirtæki og 
stofnanir sem ekki eru hagnaðardrifnar. Mögulegt er að skoða frammistöðu fyrirtækis milli ára. 
Einnig er mögulegt að bera frammistöðu þess saman við önnur fyrirtæki á sama tíma. Skoða má 
sérstaklega ákveðnar deildir eða vöruflokka innan fyrirtækja. Einnig má nota framleiðniútreikninga 
til að meta frammistöðu atvinnugreina á ákveðnu landsvæði og/eða milli tímabila (Coelli o.fl., 1998).  
 
Framleiðni þjónustu 

Mikilvægi þjónustu í hagkerfum nútímans hefur aukist jafnt og þétt síðustu áratugi. Sem dæmi um 
þessar breytingar má nefna að við upphaf 20. aldarinnar starfaði um 80% af vinnuafli Bandaríkjanna 
við framleiðslustörf.  Um hundrað árum síðar eða við upphaf 21. aldarinnar, störfuðu um 75% 
vinnuaflsins við þjónustustörf (Vonderembse og White, 2004). Grönroos og Ojasalo (2004) hafa 
skilgreint framleiðni þjónustu með þeim hætti að framleiðni skipulagsheildar sé tengd því á hversu 
skilvirkan hátt hún breytir aðföngum í efnahagslegt virði fyrir þann sem veitir þjónustuna og virði 
fyrir viðskiptavininn.  Því ætti há framleiðni að skila sér í efnahagslegum ábata fyrir þann sem veitir 
þjónustuna og auknu virði í augum viðskiptavina. Rannsóknir á framleiðni þjónustu hafa fram til 
þessa verið mjög takmarkaðar, meðal annars vegna þess að líkön til að leggja mat á framleiðni 
þjónustu hafa ekki verið til (Grönroos og Ojasalo, 2004). Ástæður þess að aðferðafræði 
framleiðniútreikninga hefur minna verið notuð í þjónustufyrirtækjum en í framleiðslufyrirtækjum má 
m.a. rekja til þess að það er mun erfiðara að leggja mat á og stjórna framleiðni í þjónustufyrirtækjum 
en í framleiðslufyrirtækjum. Þjónusta byggir á hæfni og óáþreifanlegum þáttum þar sem breytileiki 
er mikill og því er erfiðara að mæla og stjórna framleiðni í slíkum fyrirtækjum (Stevenson, 2005).  

Því hefur verið haldið fram víða um heim að hrein tekjumyndun sé minni í þjónustugreinum en í 
framleiðslugreinum og að framleiðni þjónustu sé lág samanborið við framleiðni framleiðslugreina 
(Grönroos og Ojasalo, 2004).  Meðal ástæðna fyrir lágum tekjum í þjónustugreinum hafa verið 
nefndar ástæður eins og óhentugar aðferðir við mat á framleiðni þjónustu og þjóðhagfræðilegir þættir 
eins og lítill sparnaður (Vonderembse og White, 2004). Ekki er talið líklegt að þetta breytist fyrr en 
almenn breyting hefur orðið á því hvernig hugtakið framleiðni er mælt og hvernig framleiðni er 
almennt stjórnað í fyrirtækjum (Sigala o.fl., 2005). Líta má á framleiðni frá mörgum sjónarhornum. 
Grönroos og Ojasalo (2004) setja fram þá kenningu að það séu tvær hliðar á framleiðni þjónustu, það 
er innri- og ytri skilvirkni. Þar sem að innri skilvirkni felur í sér kostnaðardrifna notkun 
framleiðsluþátta en ytri skilvirkni felur í sér tekjuskapandi getu til að veita þjónustu.   

Aukin samkeppni á sviði ferðaþjónustu hefur ýtt á fyrirtæki að vinna í auknum mæli að faglegri 
markaðssetningu og þróun þjónustugæða. Þessi aukna samkeppni hefur leitt til þess að fyrirtæki leita 
leiða til að gera reksturinn skilvirkari og arðsamari (Sigala, 2003). Þegar kemur að því að meta 
framleiðni þjónustu er líklega fyrsti þröskuldurinn að erfitt reynist að skilgreina eina einingu af 
þjónustu. Því er hætt við að mælingar á framleiðni í þjónustufyrirtækjum byggi að jafnaði á 
takmörkuðum mæliaðferðum, svo sem hversu margir gestir fara í fljótasiglingu á dag eða á viku. 
Slíkar mælingar segja lítið sem ekkert um það á hversu skilvirkan hátt skipulagsheildin breytir 
aðföngum í afurðir eða virði í augum viðskiptavina (Grönroos og Ojasalo, 2004).  

Flestar rannsóknir benda til að þegar um er að ræða þjónustu, hafi aukin nýting framleiðsluþátta áhrif 
á það virði sem viðskiptavinir upplifa í þjónustunni. Þjónustufyrirtæki sem um nokkurt skeið hafa 
lagt áherslu á að draga úr kostnaði og auka skilvirkni framleiðsluþátta mega því búast við að ánægja 
viðskiptavina minnki í kjölfarið (Grönroos og Ojasalo, 2004). Þetta kom til að mynda í ljós í sænskri 
rannsókn þar sem að niðurstöður bentu til að neikvætt samband væri milli breytinga á ánægju 
viðskiptavina og aukinnar framleiðni í þjónustufyrirtækjum en hins vegar reyndist sambandið vera 
jákvætt í framleiðslufyrirtækjum (Anderson o.fl., 1997). Grönroos og Ojasalo (2004) benda á að það 
að skoða þjónustu og þjónustufyrirtæki útheimti mun dýpri skilning á viðfangsefninu og þeim ólíku 
þáttum sem geta haft áhrif á framleiðni slíkra fyrirtækja, en þegar verið er að vinna með 
framleiðslufyrirtæki.   
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AÐFERÐIR OG FRAMKVÆMD 
 

Markmið og rannsóknarviðfang 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að meta notkun og viðhorf stjórnenda í íslenskum 
afþreyingarfyrirtækjum til hugmyndafræði og aðferða framleiðniútreikninga. Einnig að rannsaka 
hvaða þættir eru líklegastir til að hafa afgerandi áhrif á framleiðni fyrirtækja í greininni. Í 
rannsókninni var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

1) Hvert er viðhorf stjórnenda í íslenskum afþreyingarfyrirtækjum, til hugtaksins ,,framleiðni“ 
og notkun þeirra á aðferðafræði framleiðniútreikninga við stjórnun fyrirtækjanna? 

2) Hverjir eru helstu áhrifaþættir á framleiðni íslenskra afþreyingarfyrirtækja?  

Með þessari rannsókn var lagður grunnur að frekari vinnu innan íslenskrar ferðaþjónustu í að nýta 
hugmyndir og aðferðir framleiðniútreikninga til að auka fagmennsku í stjórnun og stefnumótun 
fyrirtækja. Þannig er lagður grunnur að aukinni þekkingu innan greinarinnar. Þetta er mikilvægt þar 
sem fyrri rannsóknir hérlendis og erlendis hafa bent til þess að meðal stjórnenda í ferðaþjónustu sé 
skortur á þekkingu og færni í stjórnun og rekstri fyrirtækja (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 
Stefánsdóttir, 2005; Lyck, 2002; Costa, 2004; Graham og Lennon, 2002; Lenehan, 2000). Umræða 
og fræðileg umfjöllun um þekkingarstjórnun innan fyrirtækja hefur verið allnokkur á undanförnum 
árum. Merkja má aukinn áhuga á viðfangsefninu og mikilvægi þess að meta að verðleikum þær 
auðlindir sem fólgnar eru í mannauði, skipulagi og innri ferlum fyrirtækja. Til marks um þessa þróun 
má geta þess að árið 2005 var stofnað hér á landi félag um þekkingarstjórnun (Morgunblaðið, 2005). 
Ástæða er til að velta upp þeirri spurningu hvort mikilvægi þekkingarstarfsmanna innan íslenskra 
ferðaþjónustufyrirtækja sé vanmetið.  
 
Rannsóknaraðferðir og svörun 

Í ljósi þess að í rannsókninni var áformað að afla upplýsinga frá nokkrum fjölda einstaklinga sem 
störfuðu við stjórnun afþreyingarfyrirtækja á Íslandi, var ákveðið að beita megindlegum 
rannsóknaraðferðum og varð vefkönnun fyrir valinu. Gera má gera ráð fyrir að niðurstöðurnar hafi 
nokkurt alhæfingargildi en hafa skal þó í huga að fjöldi svarenda og aðrir skekkjuþættir geta haft 
áhrif á alhæfingargildi niðurstaðna. Listi Ferðamálastofu yfir skráð afþreyingarfyrirtæki sem höfðu 
tilskilin leyfi til rekstrar á þeim tímapunkti sem rannsóknin var hönnuð, var skilgreindur sem 
þýðislisti rannsóknarinnar. Fyrirtækin á listanum voru flokkuð af Ferðamálastofu í 23 flokka 
(Ferðamálastofa, 2006), en rétt er að geta þess að eðli fyrirtækja innan flokka var nokkuð ólíkt. Í 
langflestum tilfellum var um að ræða einkarekin fyrirtæki en í nokkrum tilfellum var um að ræða 
þjónustu sveitarfélaga enda voru sundlaugar á þessum lista. Við úrvinnslu voru aðrir flokkar en 
sundlaugar oft skoðaðir sérstaklega. Sundlaugar voru þó hafðar með í þessari rannsókn á þeim 
forsendum að sund er meðal vinsælustu afþreyingar á Íslandi en árið 2005 fóru t.d. 60% erlendra 
ferðamanna í sund (Oddný Óladóttir, 2005) en um 78% innlendra ferðamanna fóru í sund sumarið 
2003 (Ferðamálaráð, 2003). Eftir að farið hafði verið yfir að hvert fyrirtæki væri aðeins skráð einu 
sinni á listann, reyndust vera 369 fyrirtæki á þýðislistanum. Þegar búið var að hreinsa út þau 
fyrirtæki sem ekki voru lengur starfandi og þau sem ekki höfðu skráð netfang, reyndust vera 197 
fyrirtæki eftir. Um helmingur þeirra fyrirtækja sem ekki höfðu skráð netfang voru sundlaugar.  
Rannsóknin var framkvæmd sem þýðisrannsókn meðal þessara 197 fyrirtækja sem uppfylltu þau 
skilyrði að hafa skráð netfang og vera skráð sem afþreyingarfyrirtæki á lista Ferðamálastofu í 
upphafi árs 2007. Ýtarleg forprófun spurningalista var gerð áður en listinn var sendur út.   

Spurningalistanum var skipt í þrjá kafla. Fyrsti kaflinn innihélt almennar spurningar um fyrirtækið, 
stofnár, eðli starfsemi, fjölda starfsmanna og fjölda ársstarfa og gesta. Annar hluti könnunarinnar og 
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jafnframt meginhluti samanstóð af spurningum um þjónustuferla, þjónustugæði, samskipti við gesti 
og starfsmenn sem og fjölbreyttar spurningar um framleiðnihugtakið og viðhorf stjórnenda til þess. 
Við rannsókn á fyrirliggjandi gögnum, m.a. erlendum rannsóknarniðurstöðum, virtust eftirfarandi 
þættir vera megin áhrifaþættir á innri framleiðni þjónustufyrirtkækja: Þátttaka viðskiptavina í 
þjónustuferlinu, notkun upplýsinga- og samskiptatækni, fræðsla og þjálfun starfsmanna og stýring 
eftirspurnar og afkastagetu. Var því spurt sérstaklega um viðhorf stjórnenda til þess hversu 
mikilvægir þessir þættir væru í tengslum við framleiðni í ferðaþjónustu og hvað hefði áhrif á þessa 
þætti. Tvær spurningar voru opnar og fjölluðu þær um viðhorf stjórnenda til áhrifaþátta á framleiðni 
og var þá verið að leita eftir hvort stjórnendur myndu nefna aðra lykilþætti en komið hafa fram í 
erlendum rannsóknum. Í þriðja hluta rannsóknarinnar var spurt um stjórnandann sjálfan, stöðu, 
starfsheiti, aldur, kyn, menntun og hvort viðkomandi nýtti sér símenntun sem í boði væri fyrir 
stjórnendur í þjónustufyrirtækjum. Allar spurningar könnunarinnar utan fjórar voru lokaðar, það er 
að svarendur völdu á milli ákveðinna kosta. Í tveim tilfellum var gefinn möguleiki á að svara 
möguleikanum ,,Annað – hvað?“ og eru þær spurningar hálfopnar. Stór hluti spurninga í öðrum hluta 
könnunarinnar voru á 5 þrepa Likert kvarða. Eftir að könnunin hafði verið send út, var tvisvar send 
ítrekun til þeirra sem ekki höfðu svarað. Endanlegt svarhlutfall reyndist vera 38,6% eða 76 aðilar, 
sem verður að teljast viðunandi en til samanburðar má nefna að í rannsókn Ferðamálaseturs Íslands 
sama ár, um stjórnunarhætti í íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum, var svarhlutfall 31% og fjöldi 
svarenda 86 (Arney Einarsdóttir, Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Ingi Rúnar Eðvaldsson og Helgi 
Gestsson, 2007). 

 
 

NIÐURSTÖÐUR  
 

Um stjórnendur og fyrirtæki  

Meðal starfsaldur fyrirtækja í rannsókninni reyndist vera nokkuð hár, jafnvel þó sundlaugar væru 
teknar út úr hópnum. Þar sem stofnár var tilgreint var meðalaldur um 20 ár (±16,08 SD). 
Staðalskekkja meðaltalsins er hér 16,08 ár sem sýnir að breytileikinn frá meðaltalinu er mikill eða 
um 16 ár til beggja átta. Flest fyrirtækjanna reyndust vera lítil og með fáa starfsmenn á ársgrundvelli 
og voru um 30% þeirra aðeins með 1 ársstarf. Breytileiki í fjölda starfsmanna var mikill milli árstíða 
þar sem að mun fleiri starfsmenn voru að jafnaði við fyrirtækin að sumri en að vetri. Yfir 
sumartímann fór starfsmannafjöldi hjá afþreyingarfyrirtækjum mest upp í 125 manns en 
hámarksstarfsmannafjöldi að vetri var 50 manns. Mörg fyrirtækjanna buðu upp á fleiri en eina tegund 
afþreyingar. Og nær öll buðu afþreyingu sem stóð yfir í 1 dag eða minna en rúmlega helmingur 
fyrirtækjanna bauð afþreyingu sem stóð yfir í meira en 1 dag. Gestafjöldi var mjög breytilegur eftir 
eðli og umfangi fyrirtækjanna. Sundlaugar tóku á móti mestum fjölda gesta en margar þeirra tóku á 
móti yfir 100.000 manns á ári.   

Sextíu og sjö prósent svarenda reyndust vera karlar og var meðalaldur svarenda rúmlega 45 ár. 
Yngsti svarandinn var 24 ára en sá elsti 72 ára en aðeins voru um 7% svarenda þrítugir eða yngri. Sé 
aldur karla og kvenna borinn saman kemur í ljós að konur (41,9 ± 8,62 SD) voru marktækt yngri en 
karlar (47,2 ± 9,98 SD, t(70) = 2,2, P <0,05).  Starfsaldur var breytilegur, allt frá því að svarendur 
væru nýbyrjaðir í starfinu og upp í að hafa unnið í 29 ár hjá fyrirtækinu. Hátt í helmingur svarenda 
var stjórnandi í fyrirtækinu án þess að eiga hlut í því en um 30% svarenda voru bæði stjórnendur og 
eigendur.  Menntun stjórnenda reyndist nokkuð breytileg en 35% höfðu lokið háskólanámi.   

Viðhorf til framleiðnihugtaksins og notkun stjórnenda á hugmyndafræði framleiðniútreikninga 

Í ljós kom að 5% svarenda þekktu ekki framleiðnihugtakið, tæp 35% sögðust vita af því en ekki nýta 
það í sínum rekstri. Um 45% sögðu að starfsemi fyrirtækisins væri að nokkru leyti skipulögð út frá 



134 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

hugmyndum um framleiðni en tæp 15% svarenda sögðu að framleiðniútreikningar væru að staðaldri 
notaðir við stjórnun og rekstur í þeirra fyrirtæki. 

Meðal þess sem leitast var við að meta í þessari rannsókn var viðhorf stjórnenda til framleiðni og 
með hvaða hætti hugmyndir um framleiðni tengdust ferðaþjónustu, svo sem út frá hugmyndum um 
starfsmannahald og gæði þjónustu. Sérstaklega var spurt um þessa þætti í sex spurningum sem svarað 
var á fimm þrepa Likert kvarða, þar sem 1 þýddi að svarendur voru mjög ósammála og 5 að 
svarendur voru mjög sammála þeirri fullyrðingu sem sett var fram (mynd 1).   
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Mynd 1. Viðhorf stjórnenda í afþreyingarfyrirtækjum til notkunar framleiðnihugtaksins í 
ferðaþjónustu og áhrifa þess á þjónustugæði 

 
 
Um 58% svarenda töldu hugtakið framleiðni eiga við í greininni. Tæp 30% svarenda voru fremur eða 
mjög sammála því að þetta hugtak ætti ekki við í ferðaþjónustu. Um 75% svarenda voru fremur eða 
mjög sammála því að leggja ætti áherslu á bætta framleiðni í ferðaþjónustu, en 7% svarenda voru 
mjög ósammála þeirri stefnu. Þegar svarendur voru spurðir hvort lögð væri áhersla á aukna 
framleiðni í þeirra fyrirtækjum, kom í ljós að í 64% tilfella töldu menn svo vera en aðeins voru 6% 
svarenda fremur eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu að lögð væri áhersla á bætta framleiðni innan 
þeirra fyrirtækja. Um 19% svarenda sögðust ekki skipuleggja starfsmannahald með framleiðni í 
huga. Hins vegar voru 57% svarenda fremur eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir skipuleggi 
starfsmannahald með framleiðni í huga. Áhugavert að skoða viðhorf stjórnenda til samspils 
framleiðni og þjónustugæða. Alls voru 78% svarenda á því að góð þjónusta væri forsenda aukinnar 
framleiðni í afþreyingarfyrirtækjum. Aðeins voru 6% svarenda fremur eða mjög ósammála þeirri 
fullyrðingu. Töldu 60% svarenda ekki líklegt að aukin framleiðni drægi úr gæðum þjónustu. Um 
18% svarenda voru fremur eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að aukin framleiðni komi niður á 
gæðum þjónustu.   
 
 
Áhrifaþættir framleiðni  

Spurt var í opinni spurningu um hverjir væru helstu áhrifaþættir framleiðni í afþreyingarfyrirtækjum. 
Svarendur lögðu sérstaklega áherslu á þætti sem lúta að gæðum þjónustu, væntingum gesta og ímynd 
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fyrirtækjanna. Mjög margir nefndu góða þjónustu sem forsendu aukinnar framleiðni. Algengt var að 
svarendur skilgreindu það nánar og nefndu þá sérstaklega áreiðanleika þjónustunnar, traust og 
þjónustulund, með megináherslu á áreiðanleika mismunandi þátta þjónustunnar. Einnig lögðu 
svarendur áherslu á að uppfylla væntingar viðskiptavina og að byggja upp jákvætt orðspor eða 
ímynd. Meðal þess sem einnig var nefnt var jákvætt viðhorf til viðskiptavina, skemmtanagildi 
þjónustunnar og upplýsingagjöf til viðskiptavina.   

Margvíslegir þættir sem lúta að rekstri og stjórnun fyrirtækja voru meðal þess sem nefnt var. Komu 
þar fram atriði eins og arðsemisútreikningar, skipulagning, nýting ferða, fjölbreytni í starfsemi, 
ferðaáætlanir, klasamyndun, nettengt sölukerfi, samnýting birgja og starfsmanna, góð stjórnun, 
meðferð tækja og tóla, aukin markaðssetning, rekstraráætlanir, að skoða aðfangakeðju fyrirtækisins, 
opnunartími, mannleg samskipti og svona mætti lengi telja. Efnahags- og markaðsmál voru 
svarendum einnig ofarlega í huga og voru í því sambandi nefndir þættir eins og gengi krónunnar, 
framboð og eftirspurn þjónustu, fjölmiðlaumfjöllun, lenging starfstímabilsins og kynning á landi og 
þjóð. Virtist gengi krónunnar og eftirspurn eftir þjónustu hafa þar einna mest vægi en vert er að hafa í 
huga að þegar rannsóknin var gerð var gengi krónunnar mjög hátt gagnvart erlendum gjaldmiðlum.   

Menntun og þjálfun starfsmanna og mannauður fyrirtækjanna voru einnig meðal þess sem algengt 
var að stjórnendur nefndu sem áhrifaþætti á framleiðni afþreyingarfyrirtækja. Voru í því sambandi 
nefndir þættir eins og aðgengi að menntun, þekking og hæfni starfsfólks, starfsþjálfun, reynsla 
starfsmanna, upplýsingagjöf stjórnenda til starfsmanna og þættir sem lúta að öryggi starfsmanna og 
gesta. Einnig var lögð áhersla á möguleika starfsmanna til að njóta sín í starfi og að starfsmenn hafi 
faglega framkomu. Þessir þættir sem lúta að menntun og þjálfun koma vel heim og saman við 
erlendar niðurstöður úr rannsóknum innan þjónustufyrirtækja. Ýmsir aðrir þættir voru einnig nefndir 
sem áhrifaþættir á framleiðni í afþreyingarrekstri og má þar nefna aðgengi viðskiptavina að 
upplýsingum, upplýsingaflæði milli fyrirtækja og aukið samstarf fyrirtækja þrátt fyrir samkeppni.  
Nokkur áhersla var einnig lögð á að samgöngur og veðurfar hafi áhrif á framleiðni 
afþreyingarfyrirtækja, sem og staðsetning fyrirtækjanna.  

Þeir fjórir þættir sem draga má saman úr erlendum rannsóknum, sem mikilvægustu áhrifaþætti á 
framleiðni þjónustufyrirtækja, voru einnig rannsakaðir sérsaklega. Voru það þættirnir þjálfun og 
fræðsla starfsmanna, stýring eftirspurnar og afkastagetu, aukin notkun upplýsinga- og 
samskiptatækni og aukin þátttaka viðskiptavina í þjónustuferlinu. Stjórnendur töldu að aukin þjálfun 
og fræðsla starfsmanna væri sá þáttur sem líklegastur væri til að hafa jákvæð áhrif á framleiðni 
afþreyingarfyrirtækja. Um 75% svarenda voru mjög eða fremur sammála því að aukin þjálfun og 
fræðsla starfsmanna myndi auka framleiðni. Svarendur lögðu sérstaka áherslu á að þjálfa og fræða 
starfsmenn við upphaf starfs og í starfi sem og að stuðla að starfsánægju til að auka framleiðni.  
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Mynd 2. Viðhorf stjórnenda í íslenskum afþreyingarfyrirtækjum til líklegra áhrifaþátta á framleiðni 
 
 
Aukin samhæfing afkastagetu og eftirspurnar og aukin notkun upplýsinga- og samskiptatækni, fylgja 
svo fast í kjölfarið. Um 66% svarenda voru fremur eða mjög sammála því að aukin samhæfing 
afkastagetu og eftirspurnar skilaði aukinni framleiðni og 63% töldu að aukin notkun upplýsinga- og 
samskiptatækni myndi skila sér með sama hætti. Svarendur lögðu áherslu á að auka eftirspurn á 
lágannatíma og að auka notkun á upplýsinga- og samskiptatækni.  
 
Aukning á þátttöku gesta í þjónustuferlinu var sá þáttur sem reyndist síst mikilvægur í hugum 
svarenda varðandi aukningu á framleiðni. Um 16% svarenda voru mjög sammála því að aukin 
þátttaka viðskiptavina myndi skila bættri framleiðni og 30% voru fremur sammála þeirri fullyrðingu. 
Ríkust áhersla var lögð á að starfsmenn væru meðvitaðir um þátt viðskiptavina í þjónustuferlinu.  
 
Hvað hamlar aukinni framleiðni afþreyingarfyrirtækj a? 

Spurt var hvaða þættir stjórnendur teldu að stæðu í vegi fyrir aukinni framleiðni í 
afþreyingarfyrirtækjum almennt. Hér voru stjórnendur ekki að horfa sérstaklega á sig eða sitt 
fyrirtæki, heldur greinina í heild. Að mörgu leyti komu fram í svörum við þessari spurningu 
sambærilegir þættir við það sem hér hefur verið talið að ofan. Áberandi voru þættir eins og að 
fyrirtækin séu lítil, skortur sé á fjármagni, markaðssetning sé kostnaðarsöm og ómarkviss og að erfitt 
sé að fá fyrirgreiðslu í bönkum. Einnig voru nefndir stjórnunarlegir þættir eins og skortur á skilvirkni 
stjórnenda, erfiðleikar við stjórnun, lélegt skipulag, lítil stöðlun og fagmennska, einhæf starfsemi, of 
ódýr þjónusta, offjárfesting í tækjum og búnaði, þrælapískun útlendinga, tímaleysi, óheppileg 
verðlagning, opnunartímar og skortur á að fyrirtæki lagi sig að markaðnum.     

Líkt og þegar spurt var um helstu áhrifaþætti á framleiðni afþreyingarfyrirtækja, var í svörum við 
þessari spurningu komið mikið inn á þætti sem lúta að menntun og þjálfun starfsmanna og stjórnenda 
en þó með heldur meiri áherslu á þátt stjórnendanna. Var talað um þætti eins og að stjórnendur hefðu 
ekki burði til að koma starfseminni á framfæri, stjórnun væri léleg, skortur væri á viðskiptalegri 
þekkingu og þekkingu á fjármálum, menntun stjórnenda væri lítil, skortur væri á þekkingu á 
uppbyggingu ferðaþjónustu og fleira í þeim dúr. Komið var inn á þætti sem snéru að fyrirtækjunum 
almennt svo sem að skortur væri á þjálfun og þekkingu, erfiðleikar í starfsmannahaldi, vanþekking 
væri á landi og þjóð og áhugi starfsmanna á að leggja sig fram væri lítill þar sem starfstímabilið væri 
stutt. Algengt var að bent væri á skort á þekkingu og þjálfun innan greinarinnar, bæði meðal 
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stjórnenda og starfsmanna, sem hamlandi þátt á framleiðnibata fyrirtækjanna. Einnig var nefnt að  
léleg þjónusta, óáreiðanleiki og neikvæð ímynd fyrirtækja kynnu að standa í vegi fyrir framleiðni. 
Ýmsir þættir í ytra umhverfi voru taldir standa í vegi fyrir aukinni framleiðni í 
afþreyingarfyrirtækjum. Má þar nefna þætti eins og gengi krónunnar, samkeppni, óöryggi með 
afkomu og atvinnu, tolla, veðurfar, lagalegt og skattalegt umhverfi, fámenni og samgöngur. Auk 
þessa nefndu svarendur þætti eins og lélegt aðgengi gesta að upplýsingum, skort á samvinnu og þætti 
sem lúta að framboði og eftirspurn fyrirtækjanna.  Má þar nefna atriði eins og litla eftirspurn, stutta 
háönn, lélega nýtingu, sveiflur í fjölda farþega/gesta, skipulagsleysi og að þjónusta væri ekki alltaf í 
boði þannig að gestir gætu ekki gengið að henni vísri. Hafa skal í huga að ekki var spurt beint um 
styrkleika afþreyingarfyrirtækja sem stuðlað gætu að bættri framleiðni. 

Umræða 

Af framangreindu má ráða að vel flestir stjórnendur í íslenskum afþreyingarfyrirtækjum þekkja 
hugtakið framleiðni og nokkur hópur svarenda virðist nýta hugmynda- og aðferðafræði 
framleiðniútreikninga í daglegum störfum sínum. Ef litið er heildrænt yfir niðurstöður 
rannsóknarinnar og svör við mismunandi spurningum borin saman, er það mat höfundar að nokkur 
hópur stjórnenda stýri sínum fyrirtækjum í samræmi við hugmyndir um aukna framleiðni án þess þó 
að skilgreina athafnir sínar sem slíkar, né að hafa beint hugsað um hugtakið framleiðni í þessu 
sambandi. Áberandi er að stjórnendur virðast almennt vera jákvæðir gagnvart hugtakinu og tengdri 
aðferðafræði, þó það sé ekki algilt. Svo almenn jákvæðni gagnvart þessari hugmyndafræði vekur upp 
spurningar varðandi það hvort og þá hvernig mögulegt er að auka þekkingu viðkomandi aðila á 
umræddri aðferðafræði. 

Skortur á þjálfun og fræðslu eða menntun stjórnenda og starfsmanna í ferðaþjónustu er einmitt atriði 
sem er áberandi í þessari rannsókn, sem og öðrum tengdum rannsóknum, sem áhrifaþáttur á 
framleiðni. Athyglisvert er að rannsóknir hafa bent til að þekking starfsmanna í 
afþreyingarfyrirtækjum, á endur- og starfsmenntasjóðum sé takmörkuð en 79% starfsmanna í 
afþreyingarrekstri þekkja lítið eða ekkert til þessa sjóðakerfis, þrátt fyrir að greiða í þá. Aðeins eru 
5% starfsmanna í afþreyingarrekstri sem telja sig þekkja slíkt sjóða- og styrkjakerfi nokkuð eða mjög 
vel enda hafa 79% starfsmanna aldrei nýtt sér réttindi sín til endurgreiðslu vegna endur- eða 
símenntunar úr sínum sjóðum (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2005). Í sömu 
rannsókn kemur fram að 60% starfsmanna í afþreyingarfyrirtækjum fengu nýliðaþjálfun sem nam 
innan við einum degi. Velta má upp þeirri spurningu hvort aukin nýliðaþjálfun og endurmenntun 
ásamt aukinni nýtingu starfsmenntasjóða, feli ekki í sér sóknarfæri fyrir afþreyingarfyrirtæki sem 
vilja efla sína starfsemi og auka fagmennsku. Af niðurstöðum þessarar rannsóknar kann að vera við 
fyrstu sýn að dragi menn þá ályktun að staða þekkingar í afþreyingarfyrirtækjum hérlendis sé fremur 
slæm. Það er hins vegar álit höfundar að þó betur megi gera í þeim efnum, m.a. með það að 
markmiði að auka framleiðni, sé áríðandi að líta ekki fram hjá því að innan greinarinnar er mikil 
reynsla og þekking meðal starfsmanna og stjórnenda sem starfað hafa við greinina um lengri eða 
skemmri tíma. Stjórnun þekkingar og mikilvægi þekkingarstarfsmanna innan ferðaþjónustufyrirtækja 
almennt, þ.m.t. afþreyingarfyrirtækja, er því verðugt rannsóknarefni. 

Ljóst má vera að rannsóknir á framleiðni í íslenskri ferðaþjónustu eru skammt á veg komnar og 
mikið verk óunnið. Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn, við þá sem hér er kynnt, meðal 
stjórnenda í öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum, en með því móti yrði til stærri gagnagrunnur um 
viðfangsefnið sem þá gæti nýst til frekari þróunar á rannsóknum og fræðslu meðal stjórnenda í 
íslenskri ferðaþjónustu. 
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