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styrkleikar klasans felast í góðum innviðum, s s  flugvöllum og höfnum, fjölbreyttu úrvali gistimöguleika, 
fjölbreyttu úrvali afþreyingamöguleika, hæfum mannafla, öryggi landsins og frábærum mat  Helstu 
veikleikar klasans endurspeglast í þáttum sem snúa að stefnu og stjórnun, þ e  skorti á samstöðu um 
framtíðarsýn og stefnu, flóknu skipulagi, ómarkvissri gagnaöflun og flóknu skattaumhverfi  þá býr íslensk 
ferðaþjónusta að góðu samstarfi við öflugar atvinnugreinar sem styðja við greinina með ýmsu móti og 
geta stuðlað að frekari nýsköpun 

í þessari vinnu kemur skýrt fram að tími framkvæmda er runninn upp  Á grunni þeirrar vinnu sem hér er 
greint frá er mælt með 10 skilgreindum forgangsverkefnum, sem öll hafa það sameiginlegt að stuðla að 
bættri samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu og möguleikum til aukins virðisauka  

Mælt er með því að unnið verði að þessum forgangsverkefnum á næstu átta mánuðum (október 2013 
– maí 2014) 

Verkefnin eru:
•	 uppbygging ferðamannastaða og fjármögnun

•	 einföldun skipulags og stytting boðleiða

•	 endurskilgreining leyfa og eftirlits

•	 samræming markaðsmála 

•	 Markhópagreining

•	 Gagnabanki ferðaþjónustunnar

•	 einföldun skattkerfisins

•	 Vöruþróun

•	 efling samstarfs og samræðu við menntastofnanir

•	 nýliðanámskeið

Samantekt
það var haustið 2012 sem 37 fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök undirrituðu samkomulag um að hefja 
kortlagningu og samstarfsmótun íslenskrar ferðaþjónustu með það að markmiði að efla samkeppnishæfni 
atvinnugreinarinnar á forsendum fyrirtækjanna sjálfra  þetta eru beinir og óbeinir hagsmunaaðilar 
ferðaþjónustunnar, sem og stofnanir og stoðþjónusta þeirra sem að greininni standa 

þeir aðilar sem koma að þessari vinnu eru nú orðnir 111 talsins  Hér er um tímamótavinnu að ræða því 
aldrei fyrr hefur svo fjölbreyttur hópur fagaðila á öllum sviðum komið að slíku samstarfi innan þessarar 
atvinnugreinar 

sú aðferðafræði sem hér er beitt er hugmyndafræðin um klasa og klasastjórnun  klasar eru í raun 
birtingarmynd á samspili þeirra krafta sem myndast milli framboðs og eftirspurnarskilyrða, stefnu og 
skipulags viðkomandi atvinnugreinar, sem og tengdra atvinnuvega  ferðaþjónusta er í eðli sínu klasi, 
sem skilgreindur er sem landfræðileg þyrping fyrirtækja og stofnana sem eiga sameiginlega hagsmuni 
og stuðningsnet  Drifkraftur hennar er öflug samkeppni  

kortlagning og samstarfsmótun íslenska ferðaþjónustuklasans fór fram frá september 2012 fram í 
september 2013 og var unnin af fyrirtækinu Gekon  um 430 manns víðsvegar um landið tóku þátt í 
verkefninu með beinum eða óbeinum hætti  

ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á íslandi og er orðin mikilvægt og mótandi afl í íslensku efnahagslífi  
ferðaþjónustureikningar (e  tourism satellite account - tsa) tengja saman framleiðsluverðmæti 
ferðaþjónustu og hinn endanlega notanda, ferðamanninn  samkvæmt þessari aðferðafræði skilaði 
ferðaþjónustan umtalsverðum gjaldeyristekjum á árinu 2012, eða 178 milljörðum króna, sem er um það 
bil 17% raunaukning frá fyrra ári og 7,3% VLf verg landsframleiðsa það ár  aukningin heldur áfram og 
ef svo heldur fram sem horfir gæti ferðaþjónusta náð 7,7% af vergti landsframleiðslu VLf á árinu 2013 

niðurstöðurnar sýna að ísland er af náttúrunnar hendi einstaklega spennandi áfangastaður  Huga þarf 
vel að uppbyggingu ferðamannastaða og stjórnun flæðis ferðamanna til landsins til að hægt sé að njóta 
þeirra gersema sem hér finnast til framtíðar  

fjölgun ferðamanna til landsins hefur verið langt umfram það sem þekkist annars staðar og því er 
mikilvægt að standa vörð um þessa auðlind þjóðarinnar með markvissri uppbyggingu, stjórnun og 
eftirliti  þannig er hægt að tryggja að ferðamenn framtíðarinnar og afkomendur komandi kynslóða fái 
að njóta þeirrar fegurðar sem land og þjóð hefur upp á að bjóða  
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Inngangur

ferðaþjónusta er fjölþætt og ein mest vaxandi atvinnugrein í heimi  enginn efast lengur um að aukin 
umsvif og uppbygging tengd ferðaþjónustu auki hagsæld og bæti lífskjör  reynslan sýnir að ferðaþjónusta 
getur verið lykill að uppbyggingu samfélaga1  Á íslandi hefur vöxtur ferðaþjónustu verið umtalsverður og 
langt umfram það sem gerist víðast annars staðar 

í hefðbundinni hagskýrslugerð eru atvinnugreinar nokkuð vel afmarkaðar með vísun í þá vöru og þjónustu 
sem þær framleiða  þessu er öðruvísi farið með ferðaþjónustu; hún mótast af eftirspurn ferðamannsins 
og er því í raun partur af mörgum atvinnugreinum  í víðu samhengi nær ferðaþjónusta yfir allar þær 
efnahagslegu athafnir sem verða til þegar einstaklingur tekur sér ferð á hendur og dvelur fjarri sínu 
hefðbundna umhverfi (e  usual environment)  Á ferðalagi skapast eftirspurn eftir þjónustu sem er ólík 
þeirri sem menn sækjast yfirleitt eftir í hinu daglega lífi en einnig er venjubundin neysla til staðar  það er 
því augljóst að ferðamaðurinn á viðskipti við fjölbreytta flóru fyrirtækja innan mismunandi atvinnugreina  
Gott samspil, samvinna fyrirtækja og stofnana er því lykilatriði fyrir íslenska ferðaþjónustu þegar horft 
er til framtíðar 

það var veturinn 2011-2012 sem nokkrir einstaklingar í ferðaþjónustu fóru að horfa til þeirrar 
aðferðafræði sem beitt var við formun á klasasamstarfi íslenska jarðvarmaklasans, sem unnin hefur verið 
í anda klasaaðferðafræði dr  Michaels Porters allt frá árinu 2009, og sýndu áhuga á að skoða hvort sama 
nálgun gæti nýst til að flýta fyrir þróun íslenskrar ferðaþjónustu  

það var síðan þann 9  október 2012 sem upphafsfundur í klasasamstarfi var haldinn innan íslensku 
ferðaþjónustunnar í norræna húsinu í reykjavík  alls 37 fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök hófu þessa 
vegferð en æ fleiri bættust í hópinn eftir því sem leið á vinnuferlið og nú standa 111 aðilar úr íslensku 
atvinnulífi/ferðaþjónustu á bak við þetta verkefni  Meðal þeirra sem gerðust stofnaðilar að samstarfinu 
eru lykilaðilar í íslensku atvinnulífi/ferðaþjónustu en þeir skiptast í þrjá meginflokka: 

•	 fyrirtæki úr öllum geirum ferðaþjónustunnar  

•	 aðilar úr atvinnugreinum sem eru óbeinir hagsmunaraðilar í ferðaþjónustu  

•	 Opinberar stofnanir og samtök ferðaþjónustuaðila  

Hér er beitt nýrri nálgun í ferðaþjónustu, með það að leiðarljósi að efla samkeppnishæfni og auka 
verðmætasköpun í atvinnugreininni  þetta er m a  gert með því að byggja upp samspil ólíkra aðila sem 
hafa hagsmuni af eflingu atvinnugreinarinnar og skapa þannig samstarfsvettvang og samræðu á milli 
beinna og óbeinna hagsmunaaðila  

skýrsla þessi inniheldur tillögur að verkefnum sem fyrirtækin í greininni telja að séu brýnust, þannig að 
hún geti vaxið og dafnað í takt við þann fjölda ferðamanna sem sækjast eftir að koma til landsins 

1 unWtO 2012
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Klasar og klasastjórnun 
 

 
aðferðafræði sú sem beitt er við þessa greiningu er hugmyndafræðin um klasa og klasastjórnun  Áður 
en lengra er haldið er mikilvægt að segja aðeins frá kjarna þessarar aðferðafræði 

það var alfred Marshall sem benti á það í höfuðriti sínu, the Principles of economics, frá árinu 1890 
að fyrirtæki njóta þess ríkulega að hafa birgja, vinnuafl og nálægð við skylda atvinnustarfsemi, bæði 
með hliðsjón af sérhæfni og stærðarhagkvæmni 2 Með áherslum nýklassísku hagfræðinnar um miðja 
síðustu öld fór staðsetning að skipta minna máli en lögð var áhersla á tækninýjungar, framleiðsluaðferðir, 
bætt samskipti manna á milli og stærðarhagkvæmni 3 Hins vegar eru fjölmargar vísbendingar um að 
landfræðileg staðsetning sé eitt af lykilatriðum í uppbyggingum hagkerfa og má því til stuðnings nefna 
rannsóknir ítalans Giacamo Beccatini á iðnhéruðum ítalíu upp úr 1970 4

Árið 1990 lagði Dr  Michael Porter, prófessor við Harvard háskóla í Boston, fram kenningu sína um 
demantinn, í bók sinni the Competitive advantage of nations  Demantur Porters endurspeglar samspil 
þeirra meginþátta er áhrif hafa á samkeppnishæfni þjóða og landssvæða  Með samspili þessara fjögurra 
þátta demantsins sýnir Porter fram á mikilvægi landfræðilegrar nálægðar ólíkra hagsmunaaðila á 
ákveðnum sviðum 5

þessir fjórir kraftar demantsins eru:
Framboðsskilyrði:6

uppbygging innviða og aðgengi að auðlindum í víðum skilningi eru meðal atriða sem endurspegla skilyrði 
og aðstæður til framleiðslu á hverju svæði  þau segja til um hversu vel viðkomandi svæði er í stakk búið 
til að keppa á markaði í viðkomandi atvinnugrein 

Meginefni þessarar skýrslu má skipta í eftirfarandi kafla:

•	 klasar og klasastjórnun – farið er yfir klasahugmyndafræðina, tilvist og tilgang klasa og hvernig hægt 
er að nýta nýta slíkan samstarfsvettvang til að hraða þróun atvinnugreina 

•	  rýnt er í þróun og framgang íslenskrar ferðaþjónustu og hvaða mikilvægi hún hefur í íslensku hagkerfi  
farið er yfir kortlagningu íslenskrar ferðaþjónustu, hvernig hún stendur með tilliti til styrkleika hennar 
og veikleika og hvaða tækifæri eru til staðar til frekari uppbyggingar 

•	 Lagðar eru fram tillögur að forgangsverkefnum sem mælt er með að hafist verði handa við og lögð 
fram tillaga um hvernig hægt er að nýta samstarf ferðaþjónustuklasans til að flýta þróun og auka 
hæfni greinarinnar til framtíðar 

•	 til grundvallar þeim niðurstöðum sem settar eru hér fram er fjöldi gagna, greina og viðtala við ólíka 
hagsmunaaðila sem aflað var á tímabilinu september 2012 til september 2013  þá voru haldnar 13 
vinnustofur um land allt þar sem þátttakendur frá hverjum landshluta tóku virkan þátt og lögðu fram 
sína sýn á málin  alls hafa rúmlega 400 einstaklingar komið að þessu verkefni og þökkum við þeim 
öllum fyrir þeirra framlag og afar ánægjuleg kynni á liðnum mánuðum 

Framboðsskilyrði Eftirspurnarskilyrði

Stefna fyrirtækja,
skipulag og 
samkeppni

Tengdar greinar
og stuðningsgreinar

2 Marshall, 1997
3 Cairncross, 2001
4 Beccatini, 1989
5 Porter
6 Á ensku „factor (input) conditions“ 

Demantur - samkeppnishæfni þjóða, Porter 2008  

1
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Eftirspurnarskilyrði:7

Mikilvægt er að horfa til virkni markaðarins og huga að eftirspurninni heima fyrir  aukin eftirspurn og 
auknar kröfur viðskiptavina, sérstaklega á heimamarkaði, skipta sköpum með tilliti til frekari ávinnings 
og sterkari tengsla við alþjóðamarkaði 

Tengdar greinar og stuðningsgreinar:8

þriðji hluti demantsins eru þær stoðgreinar sem tengjast og styðja viðkomandi atvinnugrein  þriðji hluti 
demantsins eru þær stoðgreinar sem tengjast og styðja viðkomandi atvinnugrein  samkeppnishæfir 
birgjar á heimamarkaði veita greininni forskot með ýmsum hætti, til dæmis með góðum tengslum við 
framleiðendur og hraðari afhendingu  

Stefna fyrirtækja, skipulag og samkeppni:9

þessir þættir endurspegla hversu mikil samkeppni er á markaði viðkomandi atvinnugreinar  þeim 
mun betra skipulag sem fyrirtækin starfa við og meiri samkeppni, því meiri hvati er til nýsköpunar og 
lágmörkunar kostnaðar  auk þess opnast fyrirtækjum nýjar leiðir til árangurs 10

í áðurnefndri bók kom Dr  Porter fram með hugtakið klasi en klasar eru í raun birtingarmynd á samspili 
þeirra krafta sem eiga sér stað milli fjögurra framangreindra þátta demantsins 11 klasa er hægt að 
skilgreina sem landfræðilega þyrpingu fyrirtækja og stofnana á ákveðnu sviði, sem eiga sameiginlega 
hagsmuni og stuðningsnet 12

klasasamstarf felst þannig í því að leiða saman ólíka aðila innan viðkomandi klasa, eins og til dæmis 
ríkisvald, opinberar stofnanir, framleiðslufyrirtæki, birgja, þjónustuaðila, dreifingaraðila, rannsóknaraðila, 
menntastofnanir, fjármálastofnanir, samtök og aðra þá sem styrkja klasann með þátttöku sinni  Á milli aðila 
í viðkomandi klasa á sér stað ákveðin samvinna sem leiðir m a  til meiri þekkingaröflunar innan klasans 
auk sameiningar á skilningi, færni, innsæi og tækni á mismunandi sviðum  Á sama tíma er mikilvægt 
að innan klasans sé til staðar virk samkeppni, sem er drifkraftur og forsenda þess að einstaklingar leitast 
stöðugt við að gera betur og auka framleiðni, og þar með auka samkeppnisforskotið  Með þessu sést 
að við myndun og þróun klasa skapast ákveðin heild sem er mun sterkari en einstakir aðilar hver í sínu 
lagi  13 

þá er mikilvægt að hafa í huga að klasar eru ekki búnir til  þeir þróast og verða smám saman að veruleika 
út frá aðstæðum sem greina má út frá demantinum  allra síst geta stjórnvöld hannað og skapað klasa  
stjórnvöld geta hins vegar með réttri nálgun hjálpað klasanum til að dafna og eru mýmörg dæmi um 
það 14

Meðfylgjandi mynd endurspeglar samspilið í hagkerfinu samkvæmt módeli Harvard-háskóla og hvernig 
klasar geta verið drifkraftar aukinnar samkeppnishæfni og framleiðniaukningar ef allir áhrifaþættir eru 
eins og best verður á kosið:

samkeppnishæfni þjóða – Harvard-módelið 

Hér þarf að horfa á þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að fyrirtæki nái að skapa þau verðmæti 
sem þau stefna að 

•	 þjóðhagsfræðileg samkeppnishæfni: þessi hluti hagkerfisins, stefna hins opinbera, félagslegir innviðir 
og pólitískar stofnanir, eru þeir þættir sem eru nauðsynlegir þættir í efnahagsumhverfi fyrirtækja en 
ekki nægjanlegir 

•	 rekstrarhagfræðileg samkeppni: endurspeglar hæfni fyrirtækjanna til að marka sér skýra stefnu, 
framfylgja henni og skapa verðmæti og nær til innra starfs þeirra  Hér skipta einnig máli þau starfsskilyrði 
sem þessum fyrirtækjum eru sett, s s  skattaálögur og snýr að ytri skilyrðum ólíkra atvinnugreina, 
framleiðni þeirra og nýsköpun  

rannsóknir hafa sýnt að þroski og heilbrigði einstakra klasa eru drifkraftur í framleiðniaukningu og skiptir 
þá máli að til staðar sé krítískur massi fyrirtækja og stofnana, þannig að hægt sé að tala um klasa  
Á þeim rúmu tveimur áratugum sem liðnir eru frá því að kenningin um klasa kom fyrst fram má segja 
að þrjú skeið hafi einkennt þróun á framkvæmd klasafræðanna  í fyrstu vakti hugmyndafræðin mikla 
athygli og ýmsar tilraunir brautryðjenda voru gerðar á klasagreiningu og samstarfi innan klasa  7 Á ensku „Demand conditions“ 

8 Á ensku „related and supporting industries“ 
9 Á ensku „Context for firm strategy and rivalry“ 
10 Porter, 2008 
11 Porter, 2008 
12 Porter, 2008 
13 Porter, 2008 
14 Porter, 2008 

Samkeppnishæfni þjóðanna - Harvard módelið

Rekstrarhagfræðileg 
samkeppnishæfni 

MICRO

Þjóðhagfræðileg � 
samkeppnishæfni 

MACRO

Stefnumótun �
og   �

rekstrarhæfni 

Innra  starf, og 
stjórnunar-

færni

Krítískur massi 
fyrirtækja, 

stofnana sem 
gera það að 
verkum að 

innviðir styrkjast 
og leiða til 
framleiðni-
aukningar.

Ytri starfs-
skilyrði ólíkra 
atvinnugreina 
-framleiðni og 

nýsköpun

Fjármálaaðgerðir:�
Ríkisútgjöld og öflun 
tekna hins opinbera

Peningamálaaðgerðir:�
Verðbólga, gengismál, 
Seðlabankaumhverfið

Réttarfar:�
Eignaréttur og 

gagnsæi dómstóla

Löggjöf og 
stjórnsýsla: 

Lagasetning og skilvirkni 
opinberrar stjórnsýslu

Hagstjórn: �
Sveiflujöfnun og 

almennar aðgerðir – 
vinna gegn ofhitnun

Mannauður: �
Menntun, 

Heilsugæsla og 
jafnréttismál

Þroski & 
heilbrigði 

einstakra klasa 
Hagstjórn

Félagslegir innviðir 
og stjórnsýsla

Starfsskilyrði 
atvinnugreina 
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Ferðaþjónusta
Tourism industries

Neysla ferðamanna
Tourism consumption

Tilgangur ferðar
Main purpose of visit

Gistiþjónusta
Accomodation

Veitingaþjónusta
Food and beverage 

serving services

Farþegaflutningar
Passanger transport services

Neysla erlendra 
ferðamanna innanlands
Inbound tourism consumption

Neysla innlendra 
ferðamanna erlendis

Outbound tourism
consumption

Neysla innlendra 
ferðamanna innanlands
Inbound tourism consumption

Önnur neysla
Other consumption

Aðrir ferðalangar
Other travellers

Heimilin
Fyrirtækin

Hið opinbera

Ferðaskrifstofur
Travel agency services

Smásala bensíns, viðgerðir 
og viðhald bifreiða 

Automotive fuel retail and 
repair

Önnur þjónusta tengd 
farþegaflutningum Other 

supportive transport activities

Menningarstarfsemi 
Cultural services

Afþreying og tómstundas-
tarfsemi Recreation and 

entertainment

Ýmis önnur þjónusta við 
ferðamenn  Micellaneous 

tourism retail service

Ýmis verslun tengd 
ferðaþjónustu

Miscellaneous tourism retail 
services 

Vinnuflokkar Workers
Til og frá vinnu Commuters

Sumarfrí

Skemmtun

Afþreying

Stuttar námsferðir

Heimsókn til vina

Viðskipti

Heilsumeðferð

Holiday

Leisure

Recreation

Summer student

Visiting friends 

and family

Business and 

professional

Health tratment

Á tímabilinu um 1995-2005 fór að myndast reynsla á þá þætti sem áhrif hafa á klasasamstarf  síðustu 
ár hefur klasahugmyndafræðinni vaxið fiskur um hrygg og er hún orðin viðurkennd aðferð, bæði austan 
hafs og vestan, sem hluti af uppbyggingu efnahags- og atvinnulífs 15

klasahugmyndafræðin gengur í grundvallaratriðum út á það að ekki sé nægjanlegt að kortleggja og 
greina viðkomandi atvinnugrein  Leiða þurfi saman ólíka aðila innan viðkomandi klasa, bæta samstarf, 
auka verðmæti og efla skilning á mikilvægi samspils aðila innan atvinnugreinarinnar 

erfitt er að færa mælingar á árangri klasastjórnunar í tölur svo vel megi vera  þó má skoða nánar 
vísbendingar frá ýmsum heimssvæðum þar sem þessari aðferðafræði hefur verið beitt með markvissum 
hætti, sem benda þar til meiri hagvaxtar og viðgangs í atvinnulífinu  þar má nefna bæði Clusterland í 
austurríki og katalóníu á spáni, og víðsvegar á norðurlöndum hefur þessari aðferðarfræði verið beitt í 
auknum mæli 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að samstarf klasa getur ýmist verið sjálfsprottið eða formgert  
Ýmsar vísbendingar eru til staðar sem benda til þess að formgert samstarf klasa með skýra stefnu leiði til 
hraðari framþróunar hans og er þá klasastjórnun mikilvægur þáttur í þeim efnum  
Myndin hér að neðan sýnir á einfaldan hátt það samspil sem verður þegar klasasamstarf er knúið 
áfram  Hér er horft til hlutverks stjórnvalda, sem leggja grunninn að rekstrarumhverfi fyrirtækjanna, 
rannsóknarstofnana/fyrirtækja, sem safna gögnum og meta áhrif greinarinnar í samfélaginu, og 
menntastofnana, sem miðla þekkingu og kenna væntanlegum starfsmönnum sem starfa innan 
greinar  síðast en ekki síst þarf fjármagn til fjárfestinga og því þarf að vera skilningur og þekking innan 
fjármálafyrirtækja á viðkomandi atvinnugrein 16

 

15 Virðisauki í jarðvarma
16 Lindqvist, ketels og sölvell – september 2013

Hlutverk klasasamstarfs og klasastjóra - Lindqvist, ketels og sölvell - sept 2013

Stjórnvöld

Bil á milli sem 
þarf að brúa

Brúin sem þarf að 
byggja – þekking 
og skilningur

Fyrirtækin

Klasastjóri

Fjármagn

Rannsókna-
stofnanir

Mennta
stofnanir

Kjarni atvinnu-
greinarinnar 

– fyrirtækin sem 
skapa verðmætin

Ferðaþjónusta  

ferðaþjónusta er mikilvægt og mótandi afl í íslensku efnahagslífi  í víðu samhengi nær ferðaþjónustuvaran 
og áfangastaðurinn ísland til allrar neyslu ferðamanna; áður en lagt er af stað í ferð, meðan á ferð 
stendur og eftir að henni lýkur  Á ferðalagi eiga ferðamenn viðskipti við margar atvinnugreinar og 
sækjast eftir margvíslegri þjónustu fyrirtækja, samtaka og menningarstofnana sem hafa það hlutverk að 
mæta þörfum ferðamanna  

ferðaþjónusta er í eðli sínu klasi, sem skilgreindur er sem landfræðileg þyrping fyrirtækja og stofnana 
sem eiga sameiginlega hagsmuni og stuðningsnet  Drifkraftur hennar er öflug samkeppni 

það má til sanns vegar færa að klasahugmyndafræðin hafi á einhverjum tíma tengst hugmyndafræði 
ferðaþjónustureikninga (e  tourism satellite account17, tsa) sem er sá grunnur og rammi sem þjóðir 
byggja á til að meta og mæla áhrif ferðamanna á efnahagslíf landa  niðurstöðum tsa er jafnframt ætlað 
það hlutverk að vera forsendur að stefnumótun til framtíðar og sá grunnur sem markaðssetning getur 
byggt á 

uppbygging kjarna ferðaþjónustu - tsa

17 ferðaþjónustureikningar byggja á alþjóðlegri forskrift ferðaþjónustureikninga; 2008 tourism satellite account-recomended Methodological framework (tsa:rMf 2008)  
staðallinn er gefinn út af Hagstofu sameinuðu þjóðanna (unsD), Hagstofu evrópusambandsins (eurostat), efnahags- og framfarastofnuninni (OeCD) og Heimssamtökum í 
ferðaþjónustu (unWtO)  

2
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aðferðafræðin hverfist um að kortleggja á kerfisbundinn hátt samskiptanet ferðamanna við fyrirtæki og 
atvinnugreinar, sem skilgreindar hafa verið sem framboðsaðilar í ferðaþjónustu, og bera saman við neyslu 
eða útgjöld ferðamanna  þannig má meta efnahagslegan ávinning eða þann virðisauka sem skapast af 
ferðamennsku  í anda stefnumótunarfræða Porters leggja ferðaþjónustureikningar áherslu á að skilgreina 
þá starfsemi (atvinnugreinar, fyrirtæki og stofnanir) sem þjónustar ferðamenn, en jafnframt er athyglinni 
beint að þeirri vöru og þjónustu sem ferðamenn kaupa  aðferðafræðin eða greiningarvinnan gengur út 
á það að tengja framleiðsluverðmæti ferðaþjónustu saman við hinn endanlega notanda; ferðamanninn 

ferðaþjónustureikningar hafa það hlutverk að sýna með óvéfengjanlegum hætti fram á bein áhrif 
ferðaþjónustu í efnahagslífi landa; vægi í framleiðslu, fjárfestingu, atvinnu, útflutningi og í opinberum 
rekstri  ferðaþjónustureikningar hafa jafnframt það hlutverk að vera leiðbeinandi í stefnumótum aðila 
innan ferðaþjónustunnar  Mæling og mat á áhrifum ferðamanna á þjóðarbúskapinn er grundvöllur fyrir 
því að atvinnugreinin fái þá viðurkenningu sem henni ber  

skilningur á mikilvægi ferðaþjónustu sem atvinnugreinar hefur verið mestur hjá þjóðum18 sem tekist 
hefur að breyta hugsunarhætti í stofnanaumhverfinu og koma á góðri samvinnu milli helstu aðila í 
ferðaþjónustu og stjórnvalda  það yrði augljóslega mikill styrkur fyrir íslenska ferðaþjónustu ef aðilum í 
atvinnulífinu og stjórnvöldum tækist að stilla saman strengi og nýta þau tækifæri sem ferðaþjónustan 
getur skapað  samtvinnaðir þættir auka færni og geta skapað dulda yfirburði og sérstöðu fyrir ísland sem 
áfangastað í alþjóðlegu samhengi  

enginn efast um efnahagslegan ávinning af milliríkjaviðskiptum; samstarf um atvinnuuppbyggingu í 
ferðaþjónustu er af sama toga og ávinningur af aukinni milliríkjaverslun  

18 tilvitnun úr eftirfarandi pappír frá árinu 1999: tHe CanaDian eXPerienCe in DeVeLOPinG anD usinG tHe tOurisM sateLLite aCCOunt by scott M  Meis: the 
partnership between the various stakeholders has been a key element of the successful development and application of the Canadian tsa  a long-standing positive 
working relationship has existed between the various key partners for the full life of the project both between the various divisions inside the central statistical agency, as 
well as between statistics Canada and the industry end users, and the Canadian tourism Commission (formerly tourism Canada)  the essential components of this effective 
working relationship include the development of a partnership concept based on a mutual understanding of, and respect for, the overall interests, goals and objectives 
of each participating organization involved in the project as well as frequent and open consultation between the partners  the partners have learned to recognize their 
interdependence and the importance of each one’s role while sharing the benefits in achieving common goals and objectives relating to the tsa project 

Á árinu 2009 mátti rekja rúmlega 61% af umsvifum innlendrar ferðaþjónustu til erlendra ferðamanna  
Öflugt klasasamstarf í ferðaþjónustu stækkar íslenskan markað fyrir aðföng og framleiðsluvörur; það 
eykur stærðarhagkvæmni og arðvæna fjárfestingakosti sem aftur örvar hagvöxt til lengri tíma litið  
samkvæmt alþjóðaferðamálastofnuninni (e  unWtO) komu um 535 milljónir erlendra ferðamanna til 
evrópulanda á árinu 2012 og um 65 milljónir til norður-evrópu  Á myndinni hér að ofan sést að hlutfall 
íslands í heildarfjölda ferðamanna til evrópu og norður-evrópu hefur aukist á undanförnum árum en 
jafnframt kemur fram að íslenski markaðurinn er smár  

tækifærin eru mörg en samkeppnin hörð um hylli ferðamanna, jafnt innlendra sem erlendra  ef spár 
ganga eftir mun fjöldi erlendra ferðamanna innan evrópu verða rösklega 700 milljónir árið 2020  ef 
ísland heldur áfram að auka hlut sinn á evrópumarkaðnum er ekki ólíklegt að fjöldi erlendra ferða-
manna fari yfir milljón hér á landi á árinu 2017 

fyrir lítið samfélag eins og ísland er ein milljón ferðamanna mikill fjöldi, þreföld íbúatala landsins, en í 
stóra samhenginu er ísland mjög lítið ferðamannaland  

þrátt fyrir almenna lægð í heimsbúskapnum heldur ferðamennska áfram að vaxa  samkvæmt upplýsingum 
frá unWtO fór fjöldi erlendra ferðamanna í heiminum í fyrsta sinn yfir einn milljarð á árinu 2012 og hafði 
víðtæk áhrif á efnahagslíf heimsins sbr  mynd hér að neðan 

9%
AF LANDS-

FRAMLEIÐSLU 1/12 STÖRF

US$
1.2 TRILLJÓNIR
Í  ÚTFLUTNING

AF HEIMS-
VIÐSKIPTUM

6%
ÚTFLUTNINGUR

ÞRÓUNAR-
LANDANNA

8%

FERÐAÞJÓNUSTA SKIPTIR MÁLI

BREYTUM FERÐAÞJÓNUSTU 
Í TÆKIFÆRI

Árið 2012 ferðuðust einn milljarður ferðamanna
yfir landamæri. Aðrir fimm til sex milljarðar 
ferðamanna eru áætlaðar að ferðist innan síns 
heimalands á ári hverju.

Heimild – UNWTO 2012

19 airbus spáir 4% árlegri aukningu erlendra ferðamanna til íslands næstu 20 ár  það 
þýðir að erlendir ferðamenn fara yfir milljón 2019  ferðamálastofa gerir ráð fyrir að 
ferðamenn verði um milljón talsins á árinu 2020  arion banki spáir að á árinum 2015 
verði fjöldi erlendra ferðamanna 855 þúsund 

unWtO - ferðaþjónusta skiptir máli
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2.1 saga ferðaþjónustu á íslandi

þrátt fyrir að ferðaþjónusta sé ung atvinnugrein hér á landi má rekja helstu vörður hennar allt aftur til 
ársins 1900  Meðfylgjandi tímalína sýnir þróun greinarinnar til byrjun 20  aldar en þá, samfara nútíma-
væðingu landsins, jókst straumur ferðafólks til landsins  

skemmtiferðaskip er fararkostur sem lengi hefur notið hylli en árið 1905 kom fyrsta skemmtiferðaskipið 
til landsins með um 500 farþega  Á sama tíma voru stofnaðar ferðaskrifstofur hér á landi til að þjónusta 
ferðamenn 20 þessi tegund ferðamennsku hefur vaxið gríðarlega í gegnum árin og nú koma hátt í 100 
skemmtiferðaskip til landsins á ári hverju 

fyrstu lög um ferðamál voru gefin út í landinu árið 1936 þegar ferðaskrifstofa ríkisins var sett á laggirnar, 
en henni var ætlað að efla straum ferðafólks til íslands og hafa umsjón með ferðaþjónustu í landinu  
skrifstofan hafði einkaleyfi á þjónustu við erlenda gesti  engu að síður virtist svigrúm fyrir fyrirtæki að 
hasla sér völl á sviði ferðaþjónustu og erlendar ferðaskrifstofur sem voru starfandi fyrir árið 1936 héldu 
leyfum sínum  

um svipað leyti, eða 1937, hefst hin merka flugsaga íslendinga með stofnun flugfélags akureyrar 
sem fékk nafnið flugfélag íslands árið 1940  Loftleiðir voru stofnaðar undir lok seinni heimsstyrjaldar  
frá árinu 1947 buðu bæði þessi flugfélög upp á flug frá landinu til evrópu og síðar Bandaríkjanna  Á 
þessum tíma voru farþegaflutningar þessara félaga í smáum stíl, en marka þó upphafið að þróun nútíma 
ferðaþjónustu hér á landi 21

í upphafi sjöunda áratugarins voru frumkvöðlar á öðrum sviðum ferðaþjónustunnar farnir að láta að 
sér kveða, þar sem horft var til frekari fjárfestinga á þessu sviði, og má þar nefna uppbyggingu hótela í 
reykjavík  Á árunum 1962-1966 voru Hótel saga, Hótel Loftleiðir (nú Hotel reykjavik natura) og Hótel 
Holt opnuð og mörkuðu þau tímamót í íslenskri ferðaþjónustu 

Á tímabilinu 1970-1990 verða íslendingar enn meðvitaðri um ferðamál, einkum vegna alþjóðlegra 
viðburða  Ber þar hæst einvígi spasský og fishers árið 1974 og leiðtogafund forseta Bandaríkjanna, 
ronalds reagans, og forseta sovétríkjanna, Mikhail Gorbachev, sem haldinn var í reykjavík árið 1986 

Mikil vakning varð hérlendis þegar nær dró aldamótum og á árunum fyrir 2000 var stofnað til hinna 
ýmsu samtaka innan greinarinnar, þar sem horft var til þeirra tækifæra sem gætu falist í ferðaþjónustu  
Árið 1998 voru samtök ferðaþjónustunnar (saf) stofnuð, sem voru fyrstu hagsmunasamtökin innan 
atvinnugreinarinnar  

Á þessum tíma var einnig ráðist í mikla markaðsherferð þar sem horft var til ársins 2000  Á því ári voru 
haldnir stórir viðburðir og bar þar hæst að reykjavíkurborg var valin ein af menningarborgum evrópu, 
haldin var kristnihátíð og minnst var 1000 ára afmælis landafunda Leifs eiríkssonar  

ferðaþjónusta á íslandi hefur tekið miklum stakkaskiptum frá aldamótum sem endurspeglast í vaxandi 
eftirspurn og fjölgun erlendra ferðamanna sem hingað vilja koma og njóta þess sem landið hefur upp á 
að bjóða 

20 Hujibens, edward: ferðamál á íslandi 2013
21 Huijbens, edward: ferðamál á íslandi 2013
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2.2 þróun ferðaþjónustu á íslandi

fjölgun erlendra ferðamanna hér á landi hefur verið nær stöðugur frá árinu 1980 eins og myndin hér 
að neðan sýnir  ef erlendir gestir verða yfir 800 þúsund á árinu 2013 hefur árlegur meðalvöxtur frá 
árinu 2005 verið yfir 10%  það er umtalsvert meiri fjölgun erlendra ferðamanna en gengur og gerist í 
heiminum en þar hefur fjölgunin verið 3,5% samkvæmt alþjóðaferðamálastofnuninni  ef gert er ráð fyrir 
að fjölgun erlendra ferðamanna verði um 5% næstu 7 ár má búast við að 1200 þúsund ferðamanna 
sæki ísland heim á árinu 2020  

ein af mikilvægum vísbendingum um þróun útfluttrar ferðaþjónustu er fjöldi gistinátta erlendra 
ferðamanna hér á landi  eins og myndin gefur til kynna kjósa erlendir ferðamenn að gista á hótelum 
og gistiheimilum, á dýrari tegund gistingar, þegar þeir koma landsins  Á árinu 2012 gistu rösklega 51% 
erlendra ferðamanna á hótelum og tæplega 26% á gistiheimilum  Hlutfall hótela í heildarfjölda gistinótta 
erlendra gesta á hótelum hefur lækkað lítillega frá hárinu 2007 þegar hlutfallið var hæst eða tæplega 
54%  Hlutfall gistinótta á gistiheimilum hefur líka lækkað örlítið frá árinu 2010 eða um rúmlega 1% á 
tímabilinu 2005-2012 

Á myndinni hér fyrir ofan  kemur fram að heimagisting og gistinóttum í orlofshúsabyggðum fjölgar mest 
en vægið er lágt í heildarfjölda gistinótta  Á tímabilinu 2005-2012 fækkar gistinóttum í svefnpokaplássum 
og gistinóttum fjölgar ekki eins mikið á tjaldstæðum og skálum eins og í annarri tegund gistingar 

Hlutfall gistitegundar í heildarfjölda gistinótta

Gistinætur útlendinga
Vísitala 2005=100

Hlutfall gistitegundar í heildarfjölda gistinótta
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Á myndinni hér að neðan kemur fram að ekki eru mörg dæmi um aðra starfsemi hérlendis sem vaxið 
 hefur jafnört á undanförnum árum og ferðaþjónusta  Myndin sýnir m a  að gjaldeyristekjur vegna 
 erlendra ferðamanna hér á landi hafa vaxið talsvert meira en landsframleiðslan í heild frá árinu 2005  
ef heldur fram sem horfir má gera ráð fyrir að í ár verði útgjöld22 erlendra ferðamanna innanlands 142 
milljarðar sem er vöxtur upp á 75% frá árinu 2005, á meðan landsframleiðslan vex um rösklega 7% á 
sama tíma  

ef gert er ráð fyrir að fjöldi erlendra ferðamanna verði um 800 þúsund í ár hefur þeim fjölgað um 113% 
frá árinu 2005  Greiddum gistinóttum erlendra ferðamanna fjölgaði um 122% á sama tíma  Á árinu 
2005 komu 55 þúsund ferðamenn með skemmtiferðaskipum til reykjavíkur en gera má ráð fyrir að þeir 
verði 92 þúsund í ár, sem er 68% fjölgun á þessum 8 árum  ferðamönnum sem eiga enga eða stutta 
viðdvöl í flugstöð Leifs eiríkssonar hefur jafnframt fjölgað mikið; á árinu 2005 áðu um 308 þúsund 
erlendir ferðamenn í skamma stund á keflavíkurflugvelli á leið sinni um heiminn en í ár eru þeir 68% 
fleiri, eða um 503 þúsund  

flug vegur þungt í innlendri ferðaþjónustu og tíðar ferðir til landsins allan ársins hring er sá grunnur 
sem uppbygging hennar byggir á  Gera má ráð fyrir að fargjaldatekjur íslenskra flugfélaga af erlendum 
ferðamönnum sem koma hingað til lands verði um 70 milljarðar á árinu 2013  þessu til viðbótar hefur 
verið mikill vöxtur í gjaldeyristekjum vegna farþegaflutninga íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum, 
án þess að ferðamaður komi inn fyrir landamæri íslands  

22 neysla erlendra ferðamanna samkvæmt niðurstöðum tsa á árinu 2009 eru framreiknaðar með ferðaþjónustulið þjónustujafnaðar og staðvirtar með margfeldi 
meðalgengisvísitölu og verðbólgu OeCD landa  

2.3 ferðaþjónusta í þjóðarBÚsKaPnum 

eins og fram hefur komið hafa ferðaþjónustureikningar það hlutverk að sýna með óvéfengjanlegum 
hætti bein áhrif ferðaþjónustu á efnahagslíf landa; vægi í framleiðslu, fjárfestingu, atvinnu, útflutningi 
og í opinberum rekstri  ferðaþjónustureikningar hafa jafnframt það hlutverk að vera leiðbeinandi í 
stefnumótun aðila innan ferðaþjónustunnar, eins og fram hefur komið  

Mæling og mat á áhrifum ferðamanna á þjóðarbúskapinn er grundvöllur fyrir því að atvinnugreinin fái 
þá viðurkenningu sem henni ber  ferðaþjónustureikningar hafa verið í þróun hér á landi undanfarin ár, á 
Hagstofu íslands, en á árinu 2012 var vinnu við reikningana hætt í sparnaðarskyni  

niðurstöður liggja fyrir um tímabilið 2000-2009  samkvæmt þeim var vægi greinarinnar í landsframleiðslu 
um 5,9% árið 2009 og um 5,2% af heildarvinnuafli  ekki liggur fyrir heildstætt yfirlit yfir ferðaþjónustu 
á árinu 201023 en gera má ráð fyrir að vægi ferðaþjónustu í landsframleiðslu hafi verið viðlíka og á árinu 
2009, eða í kringum 6%  

uppgangur í ferðaþjónustu frá árinu 2009 hefur verið umtalsvert meiri en í atvinnulífinu í heild, sem vaxið 
hefur um 1% á mælikvarða vergra þáttatekna til ársins 2012  þannig hafa þáttatekjur hjá ferðaskrifstofum 
og öðrum ferðaskipuleggjendum vaxið um rúmlega 27% á föstu verði frá árinu 2009 til 2012  flug vegur 
þungt í innlendri ferðaþjónustu en umsvif í flugsamgöngum hafa aukist um 21% á sama tíma  

23 Gosið í eyjafjallajökli hafði áhrif á ferðaþjónustu landsins á þessu ári en vakti jafnframt athygli á landi og þjóð 
24 niðurstöður ferðaþjónustureikninga eru framreiknaðar með tiltækum niðurstöðum úr þjónustujöfnuði  flugfargjöld meðtalin 

Útflutningur á vöru og þjónustu niður á atvinnugreinar 2012

ferðaþjónusta innanlands 2012 - nánari skipting
Heimild: Hagstofa íslands 

Kennitölur
Vísitala

Tímabil

Heimild: Hagstofa íslands, ísaVia, ferðamálastofa 

   Kennitölur í ferðaþjónstu 2005–2013
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þá jukust útgjöld erlendra ferðamanna innanlands24 úr 118 milljörðum króna í 145 milljarða króna á 
árinu 2011, sem er um 19% raunaukning að teknu tilliti til gengis- og verðlagsáhrifa og ekki ólíklegt að 
hlutfall vinnsluvirðis í landsframleiðslu hafi farið nokkuð yfir 6% 

Á árinu 2012 hélt ferðaþjónustan innanlands og flutningur á ferðamönnum til landsins áfram að skila 
umtalsverðum gjaldeyristekjum inn í þjóðarbúið eða 178 milljörðum króna, sem er rúmlega 17% 
raunaukning frá fyrra ári  

Áhrif ferðaþjónustu í uppbyggingu atvinnulífsins í alþjóðlegu samhengi sjást ekki síst í stöðu greinarinnar 
í milliríkjaviðskiptum sem þriðja stoðin í útflutningi frá landinu  Gjaldeyristekjur af umsvifum erlendra 
ferðamanna innanlands voru um 15% af heildarútflutningi á árinu 2011 og hækkuðu í tæplega 18% 
á árinu 2012  það ár nam útflutningur sjávarafurða um 268 milljörðum króna, eða 26,6% af öllum 
útflutningi, og útflutningur á ál- og kísiljárni 247 milljörðum króna, eða rösklega 24,5% af útfluttri vöru 
og þjónustu 

af mikilsverðum vísbendingum um ferðalög íslendinga á heimamarkaði má ráða að ferðaneysla hafi 
tekið við sér á ný á árunum 2011 og 2012  Gistinóttum íslendinga á hótel- og gistiheimilum af dýrari 
gerð fjölgar t a m  bæði árin; um 2% árið 2011 og um ríflega 12% á árinu 2012  

annað dæmi um mikinn vöxt í þjóðlífinu er flutningur á farþegum milli landa  uppbyggingin á 
keflavíkurflugvelli er þannig nátengd þeim uppgangi sem átt hefur sér stað í ferðaþjónustu landsins, en 
jafnframt hefur íslenskur flugrekstur auknar tekjur af ferðamönnum sem eiga stutta viðdvöl í flugstöð 
Leifs eiríkssonar  þá hafa íslensk flugfélög um langa hríð verið með öfluga starfsemi í farþegaflutningum 
utan íslands, en gera má ráð fyrir að gjaldeyristekjur innlendra fyrirtækja vegna starfsemi þeirra erlendis 
á sviði ferðaþjónustu hafi verið um 66 milljarðar á árinu 2012  

enn ein birtingarmynd aukinnar ferðamennsku hér á landi kemur fram í ferðalögum íslendinga erlendis  
komum íslendinga frá útlöndum hefur fjölgað jafnt og þétt frá árinu 2009 en eru þó nokkru færri en á 
hápunkti árið 2007  Útgjöld íslendinga á ferðalagi erlendis á árinu 2012 voru tæplega 105 milljarðar króna 
en um 358 þúsund íslendingar komu frá útlöndum um keflavíkurflugvöll á árinu 2012  ferðajöfnuður er 
þannig jákvæður um 72 milljarða króna á árinu 2012, sem skýrist af því að á íslandi hefur verið stundaður 
öflugur flugrekstur um langa tíð þannig að afar lítill innflutningur er á farþegaflutningum með flugi  

þegar allt er talið til má búast við að heildarframleiðsluvirði ferðaþjónustunnar hafi verið tæplega 355 
milljarðar króna á árinu 2012  ef gert er ráð fyrir að vinnsluvirðið sé svipað hlutfall af heildarframleiðsluvirði 
og undanfarin ár (34%) má gera ráð fyrir að hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu hafi verið um 124 
milljarðar, eða 7,3% af vergri landsframleiðslu á árinu 2012  til samanburðar var vægi fiskveiða og 
vinnslu í vergri landsframleiðslu 11,3% á árinu 2012 

Heildarferðaneysla innanlands 2012 
Internal tourism consumption

285 milljarðar ISK

Neysla  erlendra  
ferðamanna innanlands

Domestic international tourism 
consumption

178 milljarðar ISK

Neysla erlendra 
ferðamanna utan Íslands

International tourism
consumption abroad
70 milljarðar ISK

Neysla  heimila  
Housholds tourism 

consumption
96,5 milljarðar ISK

Neysla  innlendra  
ferðamanna erlendis

Outbound 
  tourism consumption

105 milljarðar ISK

Neysla  innlendra  ferðamanna innanlands
Domestic tourism consumption

107 milljarðar króna  

Framboð af ferðaþjónustu 
Total supply of tourism porducts at market price 

355 milljarðar ISK

Ferðaþjónusta 7,3%  af VLF

Útgjöld fyrirtækja og hins 
opinbera 

Business and governmen
10,7 milljarðar ISK

1) Áætlun 2012

1)

nýjustu upplýsingar um fjölda starfa í ferðaþjónustu eru frá 2009(!) en þá störfuðu tæplega 8 500 
manns við ferðaþjónustu, eða 5,2% af heildarvinnuafli  Hægt er að leyfa sér að halda því fram að fjöldi 
starfa hafi verið nálægt 10 þúsund á árinu 2012 og fari yfir 10 þúsund á árinu 2013 og verði um 6% af 
heildarvinnuafli 

Árið 2012 var metár í ferðaþjónustu á íslandi og enn stefnir í metár á árinu 2013  Á grundvelli tiltækra 
upplýsinga gætu heildarumsvif í ferðaþjónustu verið um 399 milljarðar isk á árinu 2013 og miðað við 
sömu forsendur um hlutfall vinnsluvirðis gæti hlutfallið af landsframleiðslu verið um 135 milljarðar, isk 
eða 7,7% af VLf  

24 niðurstöður ferðaþjónustureikninga eru framreiknaðar með tiltækum niðurstöðum úr þjónustujöfnuði  flugfargjöld meðtalin 
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2.4 framlag stjórnValda til ferðamála

snertifletir stjórnvalda eru margir þegar kemur að ferðaþjónustu og mikilvægt að átta sig á á hvaða 
verkefnasviðum þau eru að leggja til fjármuni 

Á árunum 2009-2011 var að meðaltali ráðstafað um 103 milljörðum króna árlega, eða um 13% af 
útgjöldum hins opinbera til efnahags- og atvinnumála  Útgjöld vegna vegasamgangna voru fjárfrekust 
á þessum árum, rúmlega 35 milljarðar árlega, eða um 34%  um 16-18% runnu til skógræktar og 
landbúnaðarmála á þessu tímabili, rúmlega 1% til fiskveiða og um 2% til raforkumála  tæplega 4 
milljarðar króna5, eða um 4%, runnu til flugmála og 900 milljónir króna, eða 1,3%, til ferðamála  

taka verður fram að flokkunin nær til hreinna ferðaþjónustuútgjalda, s s  vegna reksturs ferðamálastofu 
og kostnaðar sveitarfélaga við uppbyggingu á ferðamannaþjónustu, s s  rekstur tjaldsvæða, 
almenningssalerna, upplýsingamiðstöðva fyrir ferðamenn og kostnaður við embætti ferðamálafulltrúa  

starfsemi tengd ferðaþjónustu hjá reykjavíkurborg og stærri bæjarfélögum fellur ekki vel að 
þessari flokkun, enda oft erfitt að finna skörp skil á milli ferðaþjónustu og ferðaþjónustutengdra 
menningarfyrirbæra  Útgjöld reykjavíkurborgar vegna menningar- og ferðaþjónustusviðs á árinu 2011 
var um 3,2 milljarðar króna og ekki er ólíklegt að stór hluti þessara útgjalda flokkist með almennri 
opinberri stjórnsýslu eða undir menningarmál  
þá fellur rekstur íslandsstofu undir almenn efnahags- og atvinnumál og rekstur þjóðgarða undir 
umhverfisvernd  jafnframt falla söfn, setur og önnur menningarstarfsemi undir menningarmál en þeirra 
starfsemi felst m a  í því að þjónusta ferðamenn  Mörg menningartengd verkefni á landsbyggðinni 
tengjast ferðamennsku og væntingum til vaxtar í ferðaþjónustu á viðkomandi svæði 

einn undirflokkur útgjalda hins opinbera til efnahags- og atvinnumála eru útgjöld til rannsókna og þróunar  
þar ber hæst útgjöld til rannsókna og þróunar í landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum, að meðaltali um 4,2 
milljarðar króna26 á árunum 2009-2011, eða um 4% af heildarútgjöldum til efnahags- og atvinnumála  
Útgjöld vegna rannsókna í öðrum atvinnugreinum en landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum, eldsneytis- og 
orkumálum, iðnaðar- og byggingarmálum voru um 0,5% á árunum 2009-2011 

í svari mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn á alþingi 30 03 2012 um hver séu útgjöld til 
rannsókna vegna ferðaþjónustu kemur fram að framlag til rannsókna og þróunarverkefna í ferðaþjónustu 
hafi verið um 94 milljónir á árinu 2012  

framlag til rannsókna‐ og þróunarverkefna, þús kr.

   2009  2010  2011 2012
ferðamálastofa  18 298 18 518  19 497  24 876
Hagstofa íslands    3 500  3 900  3 900
Hí/ferðamálafræði   7 264  10 100  26 862  11 930
Hí/Mannfræðistofnun   4 440  4 440  500
Hí/stofnun rannsóknasetra  1 500  13 600  10 681
Háskólinn á Hólum   17 794  22 559 2 4 708  15 996
rannsóknamiðstöð ferðamála 28 816  28 787 1 5 702  37 813

Samtals   98.112 101.504  101.850  94.515

25 Heildarútgjöld hins opinbera eftir málaflokkum: Heimild Hagstofa íslands

Heildarframleiðsluvirði innanlands væri þá 324 milljarðar isk og þar af væru gjaldeyristekjur um 65% af 
heildarferðaneyslu innanlands  

í þessum umsvifum er ekki talin með fjárfesting í ferðaþjónustu; þær upplýsingar eru ekki tiltækar í 
opinberum tölum  

fjárfesting í ferðaþjónustu er talin hafa verið mikil á undanförnum árum, í byggingu hótela, bílaleigum, 
rútum o s frv 25 t a m  kemur fram í hálfs árs uppgjöri icelandair Group hf  fyrir árið 2013, stærsta 
ferðaþjónustufyrirtæki landsins, að fyrirtækið hafi fjárfest fyrir 70 þúsund $ eða 8,6 milljarða isk  

upplýsingar um fjárfestingu í ferðaþjónustu eru afar mikilvægar enda hafa þær það hlutverk að vera sá 
grunnur sem frekari fjárfesting byggir á þegar horft er til framtíðar 

Heildarferðaneysla innanlands 2013 
Internal tourism consumption

324 milljarðar ISK

Neysla  erlendra  
ferðamanna innanlands

Domestic international tourism 
consumption

211 milljarðar ISK

Neysla erlendra ferðamanna 
utan Íslands

International tourism 
consumption abroad
75,5 milljarðar ISK

Neysla  innlendra  ferðamanna 
erlendis

Outbound 
  tourism consumption

107 milljarðar ISK

Framboð af ferðaþjónustu 
Total supply of tourism porducts at market price 

399 milljarðar ISK

Ferðaþjónusta 7,7%  af VLF

Neysla  innlendra  ferðamanna innanlands
Domestic tourism consumption

112,5 milljarðar króna  

1) Spá 2013

1)

26 Hagstofa íslands

spá um heildarumsvif í ferðaþjónustu 2013 samkvæmt aðferðafræði tsa
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Kjarni ferðaþjónustu
Core business of tourism

Tryggingar
Insurance

�PR/auglýsinga-
stofur

PR/Advertisments

Fjárfestingar
Investments

Menntun 
/Þjálfun 

/Rannsóknir
Education 
/Training 
/Research

Hagsmuna-�
samtök,

félagasamtök �
og fagfélög/�
Abbreviations

�Markaðs
skrifstofur�
Private/public 

DMO

Stjórnvöld�
Public Authority

Lögfræði og 
endurskoðun

Law and audit

Ráðuneyti�
Ministries

Sveitarfélög�
Municipality

Hönnun�
Design

Heilsa
Health

Orka
Energy

Landbúnaður
Acriculture

Sjávarútvegur
Fisheries

Stoðþjónusta 
Supporters

Fagstofnanir�
Professional �

Organisations

Bera hag af 
ferðaþjónustu

Fjármálastofnanir
Banks and financial 

institutions

Upplýsingatækni 
og  fjarskipti
IT and Telecome

Fasteignir og 
þjónusta�

Landeigendur 
Realestate

Verslun og 
þjónusta

Retail

Framleiðendur�
Manufacturers

Mannvirkjagerð
Construction

Heilbrigðisþjónusta
Health care

Ráðgjöf
Consultancy

Flutningsaðilar 
og tengd 
þjónusta�

Transportation

Afþreying�
Activity

Gisting�
Accommodation

Ferðaskipuleggjandi� 
Tour operator 

Ferðaskrifstofa�
Travel Agent

Bókunarmiðstöð
Booking service

Tengdir klasar�
Related clusters

Sérfræðiþjónusta / Service providers

Kortlagning ferðaþjónustu  
á Íslandi

Greiningarvinnan fólst m a  í skoðun á starfsemi og starfsumhverfi helstu fyrirtækja og stofnana innan 
ferðaþjónustuklasans  sú vinna er hér kortlögð og sett fram á myndinni hér fyrir neðan  Verður nú fjallað 
nánar um hvern þeirra grunnþátta er mynda klasann 

klasakort - íslensk ferðaþjónusta 2013 – @ Gekon 

3
í svari menntamálaráðherra kemur jafnframt fram að alþingi samþykkti sl  vor tillögu iðnaðarráðherra til 
þingsályktunar um ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2011–2020  í áætluninni eru fjögur meginmarkmið, 
þar á meðal að skilgreina skuli og viðhalda sérstöðu íslands sem áfangastaðar ferðamanna, m a  með 
öflugu greiningar- og rannsóknarstarfi  eðlilegt væri að rannsóknir á ferðaþjónustu ættu heima í slíkum 
sjóðum  

Í ferðamálaáætlun 2011–2020 segir m.a.:„Uppbygging áfangastaða, nýsköpun og vöruþróun eru 
forsendur þess að Ísland sé samkeppnishæft í alþjóðlegri samkeppni um hylli ferðamanna. Mikilvægt er 
að á næstu árum verði áhersla lögð á að styrkja með verulega auknum fjármunum grunnþætti eins og 
tölulegar upplýsingar, kannanir, rannsóknir og spár. Vöruþróun og markaðsmál þurfa að byggjast á réttum 
upplýsingum og framtíðarspám um þróun í ferðaþjónustu. Stuðningsumhverfi atvinnugreinarinnar þarf 
að vera sambærilegt öðrum atvinnuvegum á Íslandi og aðgengi að fjármagni sambærilegt.“

Við þessu hefur þegar verið brugðist að nokkru leyti en eins og fram kemur hefur beinn opinber 
stuðningur við rannsóknarmiðstöð ferðamála aukist verulega á milli áranna 2011 og 2012 

ekki liggur fyrir heildstætt yfirlit yfir rannsóknir sem unnið er að í ferðaþjónustu og því er nauðsynlegt 
að huga að verkaskiptingu þeirra aðila sem vinna að rannsóknum svo fjármunir nýtist sem allra best 
og rannsóknir séu samþættar eftir þörfum atvinnugreinarinnar  þeir aðilar sem sinna rannsóknum í 
ferðaþjónustu eru t d  ferðamálastofa, Hagstofa íslands, rannsóknamiðstöð ferðamála, Háskóli íslands 
og fleiri háskólastofnanir  í þessu svari kemur fram vilji um góðan ásetning varðandi nauðsyn þess að efla 
rannsóknir og safna gögnum um ferðamál  í raun hefur þessi góði ásetningur verið meginstef í tilraunum 
stjórnvalda til heildstæðrar stefnumótunarvinnu frá árinu 1972; fyrstu tilraun stjórnvalda til sérstakrar 
stefnumótunar fyrir ferðaþjónustu 
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3.1 Kjarni ferðaþjónustu

samkvæmt myndinni hér að framan felst kjarnastarfsemi ferðaþjónustu í grunnþáttum greinarinnar; 
samgöngum og tengdri þjónustu, afþreyingarmöguleikum og gistingu  samspil þessara þriggja þátta 
skiptir meginmáli og ræður þá mestu hversu aðlaðandi og fjölbreytt afþreyingarúrval er í boði á 
viðkomandi áfangastað  

3.1.1 flutningur og tengd þjónusta
aðgengi að landinu er grundvallarforsenda þess að hér sé hægt að byggja upp ferðaþjónustu og eru þar 
flugsamgöngur og siglingar mikilvægastar  þar sem engar lestarsamgöngur eru á íslandi er álag á vegi 
landsins umtalsvert og því mikilvægt að búa vel að vegakerfi landsmanna, þannig að hægt sé að ferðast 
um landið á sem þægilegastan máta  til að geta tekið á móti og þjónað vaxandi fjölda ferðamanna sem 
kjósa að ferðast um ísland þarf öfluga umgjörð og uppbyggingu 

Flugsamgöngur 
isavia gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingu á ferðaþjónustu en fyrirtækið annast rekstur og 
uppbyggingu allra flugvalla á íslandi  isavia stýrir einnig flugumferð á íslenska flugstjórnarsvæðinu, sem 
er 5,4 milljónir ferkílómetra að stærð og eitt það stærsta í heiminum  ennfremur er eitt af hlutverkum 
isavia að tryggja að flugöryggi sé í samræmi við viðurkenndar alþjóðlegar öryggiskröfur og aðferðir 27 
isavia gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingu á ferðaþjónustu en fyrirtækið er sá aðili sem flugfélögin 
setja sig í samband við áður en ákveðið er að velja ísland  

Leiðakerfi icelandair - september 2013 @icelandair

tvö íslensk fyrirtæki bjóða upp á flug til landsins; flugfélagið icelandair, sem er áætlunarflugfélag, og 
ferðaþjónustufyrirtækið WOW, sem býður upp á lággjaldaflug en það fyrirtæki er í umsóknarferli um 
flugrekstrarleyfi  

icelandair er dótturfyrirtæki icelandair Group sem er regnhlíf yfir nokkur fyrirtæki sem öll tengjast 
ferðaþjónustu og flugi  icelandair Group er ráðandi aðili á markaði hér á landi og á og rekur stór félög 
sem eru starfandi í íslenskri ferðaþjónustu  flugfélagið icelandair rekur flugkerfið “hub and spoke” og 
hefur lengi verið hornsteinn íslenskrar ferðaþjónustu  Meðfylgjandi mynd endurspeglar þetta flugnet 
sem er einstakt í sinni röð og sýnir hvernig leiðakerfi icelandair nær milli austurs og vesturs 

tíðni fluga skiptir sköpun þegar horft er á samkeppni um ferðamanninn við önnur lönd  það er því mikið 
fagnaðarefni að auk icelandair og WOW fljúgi hingað til lands erlend flugfélög, raunar eingöngu á 
háannatíma að frátöldu flugfélaginu easy jet  til viðbótar við icelandair og WOW flugu hingað til lands 
um 17 flugfélög á árinu 2013  til að hámarka árangur á markaði þarf að skoða nánar hvernig hægt er að 
efla samskipti og samstarf við þessi félög  þau ná til gríðarlega stórra markaða og markaðshluta og gefa 
fleiri ferðamönnum möguleika á að sækja ísland heim  þetta aukna sætaframboð endurspeglar þann 
fjölda erlendra ferðamanna sem sækir ísland heim eða á viðdvöl á leiðinni á milli ameríku og evrópu 
innanlandsflug hefur átt erfitt uppdráttar en það er mikilvægur valkostur sem verður að vera til staðar til 
að auðvelda flutning ferðamanna á milli áfangastaða á íslandi  Hér á landi eru talsvert miklar álögur og 
gjöld sem íþyngja þessum rekstri sem orsakar að flugverð er of dýrt og dregur úr því að ferðamenn nýti 
sér flugið til að skoða ólíka staði á styttri tíma  nú sinna þrjú flugfélög innanlandsflugi; flugfélag íslands, 
flugfélagið ernir og norlandair 

Vegasamgöngur
Á íslandi ferðast menn aðallega á bílum eða í hópferðabílum um landið, enda engar lestarsamgöngur  
þá skiptir mestu máli að vegasamgöngur séu eins og best verður á kosið enda landið stórt og víðfeðmt, 
fjallvegir margir og víða hrjóstugir  

í greiningu þessari var þátttakendum tíðrætt um ýmsa þætti er viðkoma vegasamgöngum hérlendis, s s  
ástand vega og leiðarmerkingar en þar þyrfti víða að gera bragabót á  Mikilvægt er að merkingar séu 
markvissar og ákjósanlegast er að þær séu hvort tveggja á ensku og íslensku, með tilliti til bæði innlendra 
og erlendra ferðamanna  

þau mál sem hér um ræðir heyra undir Vegagerðina en hún gegnir veigamiklu hlutverki í uppbyggingu 
og þróun íslenskrar ferðaþjónustu  í þessu greiningarferli kom mjög skýrt fram að þessi starfsemi þyrfti 
að skilgreina sig sem þjónustuaðila í ferðaþjónustu, líkt og isavia hefur gert með öflugum hætti, en með 
því væri hægt að bæta aðstæður og auka öryggi þeirra sem ferðast um vegi landsins umtalsvert 

Bílaleigur
ferðahegðun einstaklingsins hefur breyst verulega á undanförnum árum  Mun algengara er að menn 
ferðist á eigin vegum og hefur leiga á bílaleigubílum aukist umtalsvert í kjölfarið  Hér á íslandi hefur 
það sama átt sér stað og samfara þessu mynstri hefur fjöldi bílaleiga vaxið gríðarlega en í dag eru um 
140 bílaleigur með leyfi starfandi á markaðnum  í þessu greiningarferli kom fram frá þátttakendum að 
rekstrarumhverfi þessarar starfsemi og álögur miklar  Álögurnar felast m a  í háum aðflutningsgjöldum, 
auðveldu aðgengi og að auki erlendir aðilar er flytja inn bíla sína með norrænu og leigja áfram  
Viðmælendur í þessari greiningu höfðu orði á að fylgjast þyrfti náið með þeim fararkostum sem fluttir 
eru á vorin með ferjunni norrænu  það væri oft um að ræða ökutæki sem leigð væru út af erlendum 
aðilum hér á landi  
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Hópferðabílar
fyrirtæki sem að standa í rekstri hópferðabíla hafa vaxið verulega á síðustu árum  þessi fyrirtæki eru mörg 
hver nokkuð alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og hafa átt ríkan þátt í uppbyggingu ferðaþjónustunnar  
Dæmi eru um að þau séu bæði ferðaskipuleggjendur (tour Operators) og ferðaskrifstofur (travel 
agencies) og hefur velta þeirra og umsvif aukist verulega ár frá ári  það ruglar svo útlendinga í ríminu að 
á íslandi er ferðaskipuleggjandinn undir ferðaskrifstofunni, en þessu er öfugt farið erlendis  segja má að 
rekstrarumhverfi þeirra sé líka talsvert hagstætt, þar sem þau greiða ekkert fyrir þá auðlind sem þau eru 
að byggja að mestu leyti sinn rekstur á, þ e  aðgengi að okkar helstu ferðamannastöðum  í þeirra hópi má 
því búast hvað minnstum stuðningi við breytingu á því fyrirkomulagi, eins og t d  upptaka náttúrupassa  
þessi fyrirtæki hafa samt mikla hagsmuni af því að þjónusta og allt umhverfi þessara náttúrperla okkar 
sé til fyrirmyndar, því leggja þau eins og aðrir áherslu á að einhver lausn finnist til framtíðar sem tryggi 
verndun og uppbyggingu þessara staða 

Dagsferðir og ferðir frá keflavík hafa aukist mikið  um tíma stefndi reyndar í að sveitarfélögin á reykjanesi 
fengju einkaleyfi á ferðum frá flugstöð Leifs eiríkssonar og byðu það hæstbjóðanda  Vegna þess hve illa 
slíkt samræmist samkeppnislögum verður væntanlega ekkert af þeim áformum, sem betur fer  

Best reknu fyrirtækin eru dugleg við að endurnýja bílaflota sinn og hafa yfir góðum og nýlegum flota að 
ráða  eins og hjá bílaleigunum eru minni spámenn með mikið eldri bíla í rekstri og þarna eins og víðar 
þarf að taka betur á leyfismálum, til að tryggja gæði yfir alla línuna 

erlend fyrirtæki stunda það að koma með allan kost, jafnvel eldsneyti, með bílum sem sigla inn með 
norrænu  þessi fyrirtæki skila afar litlum virðisauka inn í íslenskt hagkerfi og er rík ástæða til að bregðast 
við með einhverjum hætti 
nú er boðið upp á strætóferðir um allt land og hefur það vissulega bætt almenningssamgöngur milli 
höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar  þessi þjónusta er þó rekin með miklu tapi og eru sveitarfélögin 
ekki ánægð með það hversu mikið þau þurfa væntanlega að greiða með henni  ekki er endanlega ljóst 
hvernig það uppgjör lítur út og ýmis fyrirtæki á landbyggðinni finna þessu framtaki allt til foráttu  

Siglingar
ísland er áfangastaður skemmtiferðaskipa og hafa vinsældir ferðaþjónustu á því sviði vaxið umtalsvert á 
undanförnum árum  frá árinu 2000 hefur farþegum með skemmtiferðaskipum fjölgað úr um 26 þúsund 
farþegum á ári í tæplega 100 þúsund farþega árlega  Á tímabilinu 2010-2012 hefur aukningin að jafnaði 
verið um 12% á milli ára, samkvæmt upplýsingum frá ferðamálastofu  

Meðfylgjandi tafla sýnir þróunina á mismunandi höfnum á þessu sama tímabili  rétt er að taka fram að 
þessar tölur eru ekki reiknaðar með í talningu erlendra ferðamanna er sækja landið heim, þar sem þessir 
ferðamenn gista ekki á íslandi:

fram kom í þessari greiningu að hafnirnar virðast vinna vel með þeim skipafélögum sem reka 

skemmtiferðaskipin, en aftur á móti virðist skorta samvinnu og samspil við ferðaþjónustuna í heild sinni  
segja má að yfirþrýstingur skapist á ýmsum svæðum um leið og fleiri en eitt eða tvö skemmtiferðaskip 
leggjast að höfn  í þessari greiningarvinnu kom fram að skerpa þurfi samræðuna á milli þessara aðila 
og hugsanlega sé hægt að stýra fjöldanum betur með því að horfa til áhrifanna af heimsóknunum og 
álagsins á náttúruperlur landsins  
ferjan norræna var oft til umræðu í þessari greiningarvinnu enda ein gáttin að landinu og eitt af 
megintækifærum austurlands  norræna þjónar sínum tilgangi en það er þó mat manna að efla þurfi 
nánara eftirlit með þeim farþegum sem koma með ferjunni til landsins  svo virðist sem flutningabílar, 
bílar til útleigu og húsbílar séu fluttir inn til landsins í umtalsverðum mæli að vori  þessir fararkostir eru 
jafnvel fylltir af varningi sem er ýmist seldur eða leigður áfram  

Víðsvegar um landið er boðið upp á þjónustu ferjuflutninga, s s  til/frá Vestmannaeyjum, flatey á 
Breiðafirði, Hrísey og Grímsey fyrir norðan  Hér er um að ræða þjónustuþátt sem þarfa að hlúa vel að og 
halda í góðum horfum  

3.1.2 gisting og gistiaðstaða

Mikill vöxtur hefur átt sér stað á sviði gistingar og hóteluppbyggingar á undaförnum árum  fjölbreytileiki 
er til staðar, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, en aðra sögu er að segja víðsvegar um landið  

í harðri samkeppni á alþjóðavísu er það þjónustustigið og fjölbreytileikinn sem skiptir máli enda er þá 
hægt að mæta þörfum sem flestra kaupenda  

Á íslandi hefur framboð á gistirými aukist töluvert og mikil uppbygging er framundan  þegar kemur að 
gæðastuðli skortir enn fimm stjörnu gistingu hér á landi, þó það sé í kortunum, en slíkt hótel myndi 
hafa mjög jákvæð áhrif á þróun þjónustu hér á landi  þá myndi það styrkja hótelgeirann á íslandi ef fleiri 
erlendar hótelkeðjur festu hér rætur, en þær eru tvær sem hér eru starfandi; radisson Blu og Hilton 

ferðahegðun og mynstur einstaklingsins er að breytast hér á landi líkt og annars staðar, sem endurspeglast 
m a  í aukinni eftirspurn eftir leiguíbúðum í stað hótelherbergja  þróunin hefur því orðið sú að fjöldi íbúða 
er til leigu og auðvelt er að koma íbúð á framfæri í gegnum hinar ýmsu bókunarvélar sem viðskiptavinurinn 
hefur auðveldan aðgang að á netinu  þessi þróun hefur hins vegar ýtt undir svartamarkaðsstarfsemi, en 
margir hafa standsett íbúðir og leigt þær ferðamönnum og borga síðan hvorki skatta né gjöld af þeirri 
starfsemi eins og til er ætlast  Mikil áhersla var lögð á það á vinnufundunum að taka þyrfti á svartri 
starfsemi innan atvinnugreinarinnar af mun meiri hörku en gert hefur verið til þessa 

Heimild - Hagstofa íslands 

 

2010 2011 2012
 Farþegar Skipakomur Farþegar Skipakomur Farþegar Skipakomur

reykjavík  70 133   74  62 673   67  91 954   81

akureyri  55 734   58  49 475   56  66 383   62

ísafjörður  16 790   28  21 000   31  31 385   34

grundarfjörður  5 088   13  5 674   14  5 784   17

Vestmannaeyjar  4 204   19  5 087   17  4 744   17

seyðisfjörður  3 376   8  4 974   10  7 150   14

Heimild: ferðamálastofa 2013 
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3 1 3 afþreying
ferðamannastaðir búa yfir mismiklu aðdráttarafli og möguleikum til afþreyingar  því betra úrval þeim 
mun eftirsóttari getur áfangastaðurinn orðið  það er því mikilvægt að skoða vandlega hvaða möguleikar 
eru fyrir hendi á hverjum stað, ef nýta á ferðaþjónustu til uppbyggingar 

fjölbreytt úrval á sviði afþreyingar er ráðandi þáttur þegar kemur að vali áfangastaða  afþreying er 
mjög margvísleg og getur verið menningartengd, náttúrutengd og faglega tengd  sem dæmi má 
nefna fuglaferðir og ferðir tengdar ákveðnum áhugamálum svo og heilsutengdar ferðir  forskot íslands 
endurspeglast í fjölbreytileika afþreyingarþátta þar sem náttúran er í lykilhlutverki  þá er talað um 
hvers konar skemmtun, s s  leikhús, skemmtigarða eða þjóðgarða  Listinn hér til hliðar endurspeglar 
að einhverju leyti þá möguleika sem í boði eru; hér er ekki um tæmandi lista að ræða og eflaust eru 
fleiri möguleikar vænlegir til frekari þróunar og útfærslu  Greining þessi leiddi skýrt í ljós að möguleikar 
landshlutanna eru misjafnir og aðdráttarafl þeirra er mismunandi  þó má ætla að ef horft er á ákveðnar 
vörutegundir en ekki landshluta geti uppbygging og dreifing ferðamanna orðið bæði markvissari og 
árangursríkari 

 
 
 
3.1.4 ferðaskipuleggjendur – ferðaskrifstofur – Bókunarmiðstöð
kjarnanum tilheyra einnig aðilar sem setja saman og selja áfram þá þjónustu og þær vörur sem ísland 
hefur upp á að bjóða, sem og yfirleitt þeir sem fara með heildarlausnir fyrir ferðamennina út á markaðinn, 
þ e a s  ferðaskipuleggjendur, ferðaskrifstofur og bókunarþjónustur  skilgreiningar á hlutverkum þessara 
aðila er að finna í lögum frá 2005 nr 73 frá 2005 

Ýmsir viðmælendur í þessari greiningu nefndu sérstaklega hversu auðvelt aðgengi er í greinina og þá 
sérstaklega þegar horft er til leyfis ferðaskipuleggjandans  samkvæmt lögum merkir ferðaskipuleggjandi 
aðili, hvort heldur er einstaklingur eða lögaðili, sem að eigin frumkvæði eða að beiðni viðskiptavinar 
setur saman, býður fram og selur í atvinnuskyni ferðatengda þjónustu fyrir almenning  það sem vekur 
athygli er að gerðar eru sömu kröfur til allra sem sækja um þetta leyfi, óháð því hvaða þjónustu þeir ætla 
að bjóða  engrar sérþekkingar er óskað og fagþekkingar á viðkomandi sviði er ekki krafist  Hér er dregin 
sú ályktun að of auðvelt sé að fá leyfi sem ferðaskipuleggjandi, en fjölgun leyfa frá árinu 2006 má sjá 
á myndrænan hátt hér fyrir neðan  það er því ákveðinn veikleiki í íslenskri ferðaþjónustu hversu auðvelt 
það er að hefja rekstur sem ferðaskipuleggjandi  

3.2 menntun – þjálfun – rannsóKnir

Menntun - þjálfun
Menntun á sviði ferðaþjónustu hefur farið batnandi á undanförnum árum, samkvæmt þátttakendum 
í þessari greiningarvinnu, þó enn megi ýmislegt betur fara  Á sama tíma og greinin vex og dafnar og 
fjölbreytni eykst krefjast fyrirtæki í ferðaþjónustu betri þekkingar, reynslu og menntunar á sínum sérhæfðu 
sviðum  sum fyrirtækjanna eru mjög öflug í að byggja upp sín eigin námskeið og endurmenntun á 
meðan önnur hafa takmarkað ráðrúm og fjármuni til ráðstöfunar á þessu sviði  

það kom skýrt fram í þessu greiningarferli að þær námsleiðir sem boðnar eru á háskólastigi þurfi að taka 
meira mið af greininni sjálfri, þ e a s  vinna nánar með atvinnugreininni sjálfri og virkja námsleiðir með 
praktískum hætti samhliða því að beitt er fræðilegri nálgun  Boðið er upp á ýmsar námsleiðir á íslandi 
við alla háskóla landsins  Viðmælendum í þessari greiningu finnst skorta á viðskiptalega nálgun í þeim 
námsleiðum sem í boði eru, sem og nánara samstarf við greinina á öllum sviðum  það væri greininni til 
heilla ef samræða yrði efld og sýnt yrði fram á þau samlegðaráhrif sem þessi grein hefur, eins og nefnt 
hefur verið hér að framan 

Menntaskólinn í kópavogi er í fararbroddi þegar kemur að hagnýtu námi á veitingasviði en þar er m a  
kennd framreiðsla, matreiðsla og kjötiðn  þessar námsleiðir tengjast hvað helst veitingageiranum sem 
hefur dafnað verulega hér á landi, einkum hvað v arðar matreiðslu og framúrskarandi hráefni  Hins vegar 
er helsti veikleikinn sá að framreiðsla hefur ekki verið nægjanlega fagleg og skortur er á faglærðum 
framreiðslumönnum  Á íslandi býðst einnig öflugt leiðsögunám, bæði við Leiðsöguskólann í Mk og 
endurmenntunarstofnun Hí  

Mikilvægt er að minnast á þá framþróun sem orðið hefur við rannsóknarmiðstöðina keili á Ásbrú  þar 
hófst námsbraut á sviði leiðsagnar í ævintýraferðamennsku við íþróttaakademíuna sem mun án efa efla 
leiðsögumenn framtíðarinnar sem taka að sér leiðsögn í ævintýraferðum um ísland 

•	 sund/ náttúrböð

•	 skoðunarferðir með leiðsögumanni

•	 söfn/sýningar

•	 Dekur/Vellíðan

•	 Hvalaskoðun

•	 jökla/ snjósleðaferð

•	 Göngu-/fjallaferð með leiðsögumanni

•	 Hestaferð

•	 Hjólaferðir

•	 flúðasiglingar / kajakferðir

•	 Veiði

•	 Golf

•	 Ýmsir menningarviðburðir/Hátíðir

afþreyingarþættir sem nýttir eru á íslandi samkvæmt könnun ferðamálastofu.

Heimild: ferðamálastofa 
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samtök ferðaþjónustunnar hafa beitt sér á sviði fræðslumála með öflugum hætti og reynt að tengja 
saman hinar ýmsu leiðir, með það að leiðarljósi að aðilar geti eflt sitt starfsfólk og þar með þá þjónustu 
sem þeir bjóða upp á  Mikilvægt er að þessari vinnu verði haldið áfram og hún jafnvel efld, því einnig þarf 
að upplýsa þá sem þjónusta kjarnafyrirtæki greinarinnar um eðli og kröfur þannig að meðvituð þekking 
sé um eðli starfseminnar  Mikilvægt er því að stilla upp markvissum námsleiðum á öllum sviðum 

Rannsóknir
rannsóknarmiðstöð ferðamála er sú stofnun er annast rannsóknir á ferðamálum og er hún starfrækt af 
Háskóla íslands, Háskólanum á akureyri, Háskólanum á Hólum, saf og ferðamálastofu  

Mjög takmörkuðum fjármunum er varið til rannsóknarmála á sviði ferðaþjónustu en þörfin er gríðarlega 
mikil ef byggja á upp atvinnugreinina með markvissum hætti  Við samanburð við aðrar atvinnugreinar er 
augljóst að takmörkuðum fjármunum er veitt til rannsókna á sviði ferðaþjónustu í landinu, eins og fram 
kom hér að framan 

Hagtölur eru hornsteinninn í nútímaþjóðfélagi  nú þegar þjónusta við ferðamenn er að verða einn af 
grunnþáttum í íslensku atvinnulífi eru hagtölur sá faglegi grundvöllur sem nauðsynlegt er að byggja á 

ferðaþjónusta er í eðli sínu hnattræn sem gerir meiri kröfur um samanburðarhæfar upplýsingar sem 
hægt er að setja í alþjóðlegt samhengi, ekki síst þegar horft er til framtíðar  
það er mjög mikilvægt að greinin komi sér saman um hvað skuli mælt og hvernig og hver eigi að 
framkvæma þær aðgerðir  Mikilvægt er að samfélagið fái upplýsingar um afkomu greinarinnar með 
reglubundnum hætti, þannig að sem flestir geti áttað sig á því hvaða áhrif ferðaþjónusta hefur á 
þjóðarbúskapinn 

3.3 sÉrfrÆðiþjónusta

kjarnastarfsemi ferðaþjónustu þarf á ýmiss konar sérfræðiþjónustu að halda til að efla og byggja upp 
sína starfsemi  það kom skýrt fram í þessu greiningarferli að hinum ýmsu sérfræðingum, sem bjóða upp 
á þjónustu til handa ferðaþjónustu, þótti afar áhugavert að kynnast ferlum ferðaþjónustunnar og gátu 
gefið haldgóðar ábendingar út frá sínum sérsviðum  Með því að leiða saman þessa aðila átti sér stað 
ákveðin þekkingaryfirfærsla sem stuðlar að aukinni fagmennsku í báðar áttir, öllum til heilla  undirkaflar 
þeir sem fylgja hér á eftir fjalla um einstaka þætti sem eru stórir í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja 

3.3.1 fjárfestingar
fjármálafyrirtæki eru fyrst á allra síðustu árum farin að líta á ferðaþjónustu sem atvinnugrein sem arðbært 
sé að fjárfesta í  Greining þessi leiddi í ljós að þekking á fjármögnun er stundum dræm og þyrfti að vera 
efld til muna, þannig að hvers kyns aðstaða til móttöku ferðamanna verði sem ákjósanlegust  Leiðbeina 
þarf nýliðum um hvernig hægt sé að ná sem bestum árangri  samkvæmt skýrslu Landsbankans sem 
kom út í ársbyrjun 201328 eru fjárfestingarmöguleikar í ferðaþjónustu sífellt að aukast, ekki síst vegna 
fjölgunar ferðamanna og bætt arðsemi endurspeglar möguleikann á nýjum fjárfestingakostum  

3.3.2 lögfræði og endurskoðun
fram kom, bæði á fundum og í viðtölum, að endurskoða þarf lagaramma ferðaþjónustu á íslandi  nefnt 
var m a  að einfalda þyrfti regluverk en jafnframt skerpa og auka kröfur til þeirra sem fá leyfi og auka 
þannig gæði og bæta öryggi  skattalegt umhverfi greinarinnar er afar ruglandi, sem aftur leiðir til þess 
að svört atvinnustarfsemi blómstrar og eftirlit er flókið og ómarkvisst  

þá kom þörf ábending frá viðmælenda að nokkur skortur væri á meðvitund sölumanna um 
neytendalöggjöfina, bæði hér á landi og á þeim mörkuðum sem sótt væri á  Hér er því lagt til að samstarf 
við neytendasamtökin og/eða neytendastofu verði eflt, með það að leiðarljósi að bæta þjónustustig og 
viðmið við þá erlendu gesti sem sækja landið heim 

3.3.3 tryggingar
það kom vel fram í þessari vinnu að tryggingar eru stór þáttur í starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja og ber 
að hafa það hugfast við stofnun og rekstur hvers konar starfsemi innan þessarar greinar  það er sama 
hvert litið er; til uppbyggingar, aðstöðu, viðhalds eða til rekstrarleyfa, alltaf komu tryggingar upp í huga 
viðmælenda  

þessi þáttur snertir allt sem lýtur að öryggismálum, en samkvæmt viðmælendum í þessari greiningu 
slasast fjöldi erlendra gesta hérlendis á ári hverju  skýrt kom fram að tryggingarfélög þurfa að vinna 
mjög náið bæði með þeim sem reka ferðaþjónustu og leyfisveitendum  rætt var um að leyfi til reksturs 
skuli ekki veitt fyrr en gengið hafi verið frá tryggingum  þá kom fram að mikilvægt væri að upplýsa 
þá sem að tryggingarmálum koma; m a  var sú ábending að mikilvægt væri að koma starfsemi 
ferðaþjónustunnar á framfæri í tryggingarskólanum og auka þar með meðvitund þeirra sem hyggja á 
starfsemi í tryggingarþjónustu 

3.3.4 auglýsingastofur/ almannatengslaskrifstofur
Hröð þróun á auglýsinga- og kynningarsviðinu hefur haft mikil áhrif á ferðaþjónustuna  Mikilvægt er að 
ferðaþjónustufyrirtæki í kjarnastarfseminni tileinki sér þessa þróun og fylgi henni fast eftir, til að standa 
vörð um stöðu sína á markaðinum  stilli saman aðgerðir með mismunandi miðlum og hámarki með því 
árangur við sölu þjónustunnar sem í boði er  

28 skýrsla Landsbankans

þróun fjölda nemenda í ferðamálafræði við Hi -  Háskóli íslands 
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29 rob Davidsson og tony roger

í þessari greiningu var skoðað hvernig virkni hinna ýmsu vefsvæða er nýtt, en það kom á daginn að beita 
þarf markvissari vinnubrögðum til að fjárfestingar í heimasíðum séu arðbærar og endurspegli fjölgun 
gesta og aukningu seldrar þjónustu 

3.3.5 ráðgjöf
atvinnugreinin þarf á ýmiss konar ráðgjafaþjónustu að halda og ráðgjafafyrirtæki af ýmsum toga eru 
leiðbeinandi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki  Má þar nefna ráðgjafafyrirtæki á sviði rannsókna, reksturs, 
umhverfisáhrifa, hönnunar, heilbrigðismála, bygginga, fjármála, trygginga, netþjónustu o s frv  Með 
auknu vægi ferðaþjónustunnar hafa sérfræðingar í öllum greinum kynnt sér ferðaþjónustuna sérstaklega; 
sú þróun hefur svo aftur leitt til faglegri þjónustu og meiri árangurs 

3.4 samtÖK innan ferðaþjónustu á íslandi

Ýmis fagsamtök er að finna innan ferðaþjónustunnar og ber þar hæst samtök ferðaþjónustunnar (saf), 
sem jafnframt skilgreina sig sem málsvara íslenskrar ferðaþjónustu  

Hlutverk saf er að gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna sinna og vinna að því að fyrirtækin búi 
við starfsskilyrði sem geri þau samkeppnishæf á alþjóðamarkaði  samtökin vinna að vexti og viðgangi 
greinarinnar með öllum tiltækum ráðum  fjöldi aðila að saf eru 432 (ágúst 2013) (afþreyingarfyrirtæki 
71, ferðaskrifstofur 57, bílaleigur 21, hópbifreiðafyrirtæki 22, veitingahús í rvk  og úti á landi 60, 
gististaðir í rvk  og úti á landi 159, flugfélög 9 og önnur fyrirtæki 33) 

Viðmælendur þessarar greiningar létu í ljós þá skoðun að ástæða væri til að efla þessi samtök enn frekar  
starfsemin þurfi að taka meira mið af þörfum fyrirtækjanna innan þeirra vébanda og saf mætti hafa 
enn meira frumkvæði í sínum störfum  ef tekið er mið af heildarfjölda hótela og ferðaskrifstofa er ljóst að 
einungis hluti þeirra sem starfandi eru á markaði eru aðilar að samtökum ferðaþjónustunnar 

ferðamálasamtök landshlutanna hafa verið starfandi á landsvísu frá árinu 1986  fyrstu samtökin voru 
stofnuð á Vesturlandi og tveimur árum síðar regnhlífarsamtökin, ferðamálasamtök íslands  fsí og 
landshlutasamtökin skilgreina sig sem grasrótarsamtök og félagslegt afl þar sem aðilar geti komið 
saman, viðrað hugmyndir og komið á laggirnar verkefnum  Mörgum finnst þessi samtök barn síns tíma, 
en á móti má segja að nauðsynlegt sé að hafa tengiliði heima í héraði  þessi samtök þiggja fjármuni frá 
hinu opinbera til að standa straum af þeim aðgerðum sem þau standa fyrir  það kom skýrt fram í þessari 
greiningu að ef samtökin eigi að ná árangri þurfi að efla þau verulega og jafnvel virkja enn frekar, til að 
tryggja áhrifin í grasrótinni 

3.5 marKaðssKrifstOfur 

Markaðsskrifstofur (e  DMO, Destination Marketing /Management Organisations) hafa það hlutverk 
að koma vörum og þjónustu viðkomandi áfangastaðar á framfæri  Hlutverk þessara skrifstofa er ekki 
einungis að koma aðstöðu viðkomandi áfangastaða á framfæri, heldur einnig að byggja upp samskipti 
og samvinnu þvert á viðkomandi svæði  einnig hafa þær mikilvægu hlutverki að gegna í því að skapa 
skilning og meðvitund í samfélaginu um efnahagslegan ávinning atvinnugreinarinnar 29
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íslandsstofa hefur það hlutverk að koma skilaboðum íslands sem ferðamannalands á framfæri 
á erlendri grund  uppbygging hennar er dæmi um skipulagsheild sem byggist á samvinnu hins 
opinbera og einkafyrirtækja, svokallað 3P30  íslandsstofa stýrir verkefnum sem einnig eru private 
public-rekstrarfyrirkomulag, eins og „inspired by iceland“, ísland allt árið og iceland naturally, sem 
jafnframt tengist öðrum áhugaverðum útflutningsvörum íslendinga  auk íslandsstofu eru starfandi 
markaðsskrifstofur landshlutanna  komið er inn á hvernig við sjáum þær þróast hér aftar í skýrslunni 

þetta skipulag – íslandsstofa út á við, markaðsstofur landshlutanna um allt land og ferðamálastofa 
með innanlandsmálin - vekur upp ýmsar spurningar  almenn skoðun er sú að full ástæða sé til að 
endurskoða þessa uppsetningu  Of margir eru að vinna að markaðsmálum í sérstökum verkefnum, sem 
allir lúta ákveðnum verkefnastjórnum sem stundum eru mannaðar sömu aðilum og stundum ekki  Mörg 
verkefnanna hafa gengið mjög vel og verið til fyrirmyndar, en skoða þarf hvernig hægt er að samræma 
og samhæfa svo hægt sé að nýta fjármuni á sem árangursríkastan hátt 

samkvæmt viðhorfi aðila í ferðaþjónustu eru markaðsmál á höndum of margra aðila  umtalsverðum 
fjármunum er varið til markaðssetningar, sem mætti í raun gera með markvissari hætti  

3.6 stjórnVÖld

Hlutverk og aðkoma hins opinbera í ferðaþjónustu landsins er mikilvæg og margvísleg  Árangur einstakra 
þjóða í að byggja upp ferðaþjónustu sem atvinnugrein fer í ríkum mæli eftir stjórnarháttum, stefnu[1] 
og þeim starfsskilyrðum sem hið opinbera skapar og fylgir  Hið opinbera gegnir ekki síður mikilvægu 
hlutverki í hagkerfinu í gegnum fjárfestingar, styrki og markaðssetning, svo og veitingu opinberrar 
þjónustu í formi tilfærslna til heimila, fyrirtækja, samtaka og stofnana  

ferðaþjónusta er staðsett víða í íslensku stjórnkerfi og eru eftirfarandi stofnanir með hlutverk á þessu 
sviði:

Ferðamálastofa fer samkvæmt lögum um skipan ferðamála í landinu með framkvæmd ferðamála Lög 
nr  73 24  maí 2005  Yfirstjórn málaflokksins er í höndum iðnaðar- og viðskiptaráðherra  samkvæmt 
lögum þessum fer þessi stofnun með eftirfarandi verkefni:

•	 Útgáfa	leyfa,	skráning	á	starfsemi	og	eftirlit	með	að	skilyrðum	fyrir	þeim	sé	fullnægt.	
•	 Þróunar-,	 gæða-	 og	 skipulagsmál	 ferðaþjónustu,	 þ.e.	 framkvæmd	 markaðrar	 ferðamálastefnu,	

samræming umhverfis- og fræðslumála, miðlun upplýsinga, svæðisbundin þróun og alþjóðlegt 
samstarf  

•	 Markaðs-	og	kynningarmál	ferðaþjónustu,	í	samræmi	við	ákvörðun	ráðherra	hverju	sinni.

Íslandsstofa hefur það markmið að efla ímynd og orðspor íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins  íslandsstofa 
er á fjárlögum en fær ennfremur fjármuni úr íslensku atvinnulífi til að annast þann rekstur sem þar 
fer fram  íslandsstofa heyrir undir utanríkisráðuneytið og hefur aðgengi að viðskiptaskrifstofum þess á 
erlendum mörkuðum, sem jafnframt sinna ýmsum verkefnum í tengslum við utanríkisþjónustu landsins  
innan íslandsstofu er stjórnað ýmsum mismunandi markaðsverkefnum, sem jafnframt lúta mismunandi 
verkefnastjórnum  til að tryggja að fjármunir og fjárfestingar til markaðsmála verði sem best nýttar er 
mælt með því að samræma aðgerðir betur og þá með tilliti til markaðshópa en ekki landshluta 

31 iese Business school Barcelona: iceland, from financial Meltdown to Geothermal energy

það skýtur skökku við að bæði íslandsstofa og ferðamálastofa hafi það hlutverk að vinna að markaðsmálum  
þátttakendur í þessu vinnuferli töldu að endurskoða þyrfti verkaskiptingu ferðamálastofu og íslandsstofu, 
með tilliti til markaðsmála  Menn voru á því að ekki hefði tekist nægjanlega vel til og mikilvægt væri að 
samræma betur þau verkefni sem snúa að markaðsmálum 

Hagstofa Íslands, sem heyrir undir forsætisráðuneyti, vinnur að opinberri hagskýrslugerð samkvæmt 
lögum  þessi stofnun hefur umsjón með söfnun á gistináttatölum og neyslu ferðamannsins  Veturinn 
2012-2013 var ákveðið að hætta vinnu við ferðaþjónustureikninga (tsa) sökum niðurskurðar og 
hagræðingar í ríkisbúskapnum  tsa er hins vegar aðferðafræði sem beitt er við samanburð á milli landa 
og þær tölulegu niðurstöður sem settar eru fram hér að framan eru t d  byggðar á þeirri aðferðafræði 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, NMI, heyrir undir iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti og hefur það hlutverk 
að hvetja til nýsköpunar og efla framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri þátttöku 
í rannsóknarverkefnum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki  nMi hefur látið til sín taka á sviði 
ferðaþjónustu, þó sérstaklega er kemur að aðstoð við uppbyggingu úti á landsbyggðinni 

Sveitarfélög eru stór þátttakandi í ferðaþjónustu alls staðar á landinu og jafnframt í samkeppni er 
kemur að afþreyingu, sbr  sundlaugarnar  Mikilvægt er að draga sveitarstjórnir landsins að borðinu og 
virkja samstarf með það að leiðarljósi að styrkja hin ýmsu samfélög víðs vegar um landið  

þrátt fyrir að stjórnvöld láti sig ferðamál varða með ýmsum hætti kom mjög skýrt fram í þessu 
greiningarferli að það skorti skilning á eðli greinarinnar  Mat þátttakenda var að t d  væru of margir 
að vasast í markaðsmálum; skerpa þurfi fókusinn og samræma aðgerðir um landið í heild sinni svo og 
efla tengsl markaðsmála landshlutanna  þátttakendum var tíðrætt um að fulltrúar markaðsskrifstofanna 
myndu vinna mun betur með íslandsstofu og þá að markaðssetningu bæði innanlands og utan 

Hlutverk íslenskra stjórnvalda í klasasamstarfi hefur aðallega verið tvíþætt  annars vegar hafa verið 
veittir styrkir vegna svokallaðra „vaxtasamninga“; svæðisbundnir fjárstyrkir án mótframlags í formi fjár 
frá viðtakanda  sú vinna hefur verið unnin í samvinnu við atvinnuþróunarfélög á landsbyggðinni  alls 
voru veittir styrkir að upphæð 700 milljónir á árunum 2003–2008 31 Hins vegar voru settir á laggirnar 
svokallaðir „rannsóknarmiðaðir klasar“ sem voru að upphæð 1,2 milljarðar árið 2008  Margt er þó óljóst 
um hver munurinn er á þessum sjóðum og hefðbundnum rannsóknarsjóðum  

íslenski jarðvarmaklasinn, íslenski ferðaþjónustuklasinn og sjávarklasinn (ocean cluster) hafa mikla 
sérstöðu á sviði klasastjórnunar á íslandi hvað varðar fjármögnun – en samstarfsvettvangur á öllum 
þessum sviðum er nánast eingöngu fjármagnaður af fyrirtækjum í landinu   

3.7 tengdir Klasar

einn af styrkleikum íslenska ferðaþjónustuklasans er hversu öflugir klasar eru til staðar í öðrum 
atvinnuvegum  þar má t d  nefna landbúnað, sjávarútveg og orkugeirann  þekktasta vörumerki íslenskrar 
ferðaþjónustu er án nokkurs vafa Bláa lónið og í þeirri upplifun mætast þrír klasar; ferðaþjónustan, 
heilbrigðisgeirinn og jarðvarminn  jarðböðin í Mývatnssveit eru annað dæmi um slíka tengingu, en það 
er fyrirtæki sem hefur náð afbragðs rekstrarárangri á síðustu árum  tengingin við landbúnaðinn er öllum 
augljós og dæmi um sterka tengingu við sjávarútveginn er hvalaskoðun og sjóstangveiði, svo aðeins 
fátt eitt sé nefnt  skapandi greinar eru einnig vaxandi klasi á íslandi sem hefur mikil og jákvæð áhrif á 
uppbyggingu ferðaþjónustunnar og má þar nefna t d  tónlist og fatahönnun  

30 Public – Private - Partnership
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Verðmætasköpun  
í ferðaþjónustu

Árangur í harðri samkeppni um ferðamenn byggist ekki síst á því að íslensk ferðaþjónustufyrirtæki hafi 
eitthvað sérstakt fram að færa á erlendum mörkuðum  það mun svo aftur styrkja samkeppnishæfni 
þjóðarinnar til lengri tíma litið  Árlega gefur iMD32 út mat sitt á samkeppnisstöðu ríkja í heiminum  í 
úttekt stofnunarinnar fyrir árið 2013 kemur fram að ísland telst í 29  sæti af 60 ríkum, samanborið við 
26  sæti árið 2012 og 21 sæti 1997 

Mikilvægt er að leiða saman aðila eins og ríkisvald, opinberar stofnanir, framleiðslufyrirtæki, birgja, 
þjónustuaðila, rannsóknaraðila, menntastofnanir, fjármálastofnanir, samtök og aðra þá sem styrkja 
klasann með þátttöku sinni eins og hér hefur verið gert  Á milli aðila í viðkomandi klasa á sér síðan stað 
ákveðin samvinna sem eykur þekkingu og færni til lengri tíma litið  Á sama tíma er mikilvægt að innan 
klasans sé til staðar virk samkeppni, sem er drifkraftur og forsenda þess að einstaklingar leitast stöðugt 
við að gera betur og auka framleiðni, og þar með auka samkeppnisforskotið  Með þessu sést að við 
myndun og þróun klasa skapast ákveðin heild sem er mun sterkari en einstakir aðilar hver í sínu lagi 

Meðfylgjandi mynd endurspeglar hvernig og hvar ferðamaðurinn hefur áhrif þegar hann kemur í gegnum 
hagkerfið er hann heimsækir ísland 

tilgangur ferðarinnar getur verið mismunandi; ferðamaðurinn þarf í 99% tilfella að taka flug til að 
komast til landsins, hvort heldur hann er í fríi eða viðskiptaerindum  ferðamaðurinn þarf farartæki 
sem kemur honum á milli svæða, sama hvort hann er á eigin vegum eða ferðast með hópi, hann þarf 
gistiaðstöðu og næringu og sækir í ýmsa þjónustu  

þjónustuaðilar sem bjóða aðstöðu og framleiðslu þurfa í ýmsum tilfellum að flytja inn vörur til landsins til 
að geta boðið upp á það sem ferðamaðurinn sækist eftir  

Á myndinni hér að neðan eru áætluð útgjöld ferðamanna innanlands á árinu 2013, flokkuð niður á 
framboðsaðila í ferðaþjónustu  

4

32 international institute for Management Development 
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Styrkleikar og veikleikar     
íslenskrar ferðaþjónustu

Við mat á styrkleikum og veikleikum íslenskrar ferðaþjónustu er stuðst við demantagreiningu Dr  
Michaels Porters  eins og fyrr greinir inniheldur demanturinn fjóra meginþætti, sem hafa áhrif hver á 
annan þ e : 1) framboðsskilyrði 2) eftirspurnarskilyrði 3) stefna fyrirtækja og hins opinbera, skipulag 
og samkeppni, 4) tengdar greinar  Demantagreining ferðaþjónustuklasans er sett fram á mynd hér fyrir 
neðan  styrkleikaatriði eru einkennd með (+), veikleikar með (-) og þættir sem eru beggja blands eru 
merktir með (~)  þættir þeir sem settir eru hér fram eru skilaboð þátttakenda í verkefninu en mikill 
samhljómur var um land allt  

Demantur íslenskrar ferðaþjónustu september 2012 

Demantur íslenskrar ferðaþjónustu

Framboðsskilyrði
Hrein og óspillt náttúra (+)

Innviðir:
• Flugvellir (+)

• Hafnir (+)
• Vegir (-)

• Hótel og gistiheimili (~)
Uppbygging áfangastaða (~) 

Mannauður (~)
• Þekking (~), menntun (~), 

þjálfun (~)
• Þjónustulund (-)

• Tungumálakunnátta(+)
Heilbrigðisþjónusta (+)

Öruggur áfangastaður (+)
Matur (+)

Fjölbreytt úrval afþreyingarmögu-
leika (+)

Stefna, skipulag og samkeppni
Samstaða um stefnu og framtíðarsýn ekki til 

staðar (-)
Skipulag flókið og marklítið (-)

Peningastefna/Gjaldeyrishöft  (-)
Markaðssetning á höndum of margra aðila (-)
Gagnaöflun og viðmiðanir /Mælikvarðar ( -)

Lagaumgjörð (-)
Skattaumhverfið (-)

Samstarf of lítið og ómarkvisst (-)
Mikil samkeppni innan greinarinnar (+)

Eftirspurnarskilyrði�
Miklvægur heimamarkaður 

(+)�
Heimamarkaði sinnt 

takmarkað  (-)
Áhugi á Íslandi sem 

áfangastað stóraukist (+)
Vitund samfélagsins um 

mikilvægi ferðaþjónustu (-)
Aðgengi að Íslandi 

stórbatnað með auknu 
sætaframboði 

flugfélaga, bæði innlendra 
og erlendra (+)
Staðsetning (+)

Græn ódýr orka (+)
Dulrænn og ævintýralegur 

staður (+)
Hreinleiki, víðátta, friðsæld 

og andstæður (+)

Sjávarútvegur�
Landbúnaður�
Orkubúskapur�

Heilbrigðisgeirinn
Skapandi greinar

Iðnaður 

Framboðskilyrði Eftirspurnarskilyrði

Stefna fyrirtækja,
skipulag og 
samkeppni

Tengdar greinar
og stuðningsgreinar

5
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Styrkleikar íslenskrar ferðaþjónustu felast í eftirfarandi þáttum:
•	 Þorri	þeirra	ferðamanna	sem	sækja	landið	heim	koma	vegna	ósnortinnar	náttúru	og	þeirrar	víðáttu	

sem hér er að finna  Mikilvægt er að standa vörð um þessa auðlind þjóðarinnar með markvissri 
uppbyggingu, stjórnun og eftirliti  þannig er hægt að tryggja að ferðamenn framtíðarinnar og 
afkomendur komandi kynslóða fái að njóta þeirrar fegurðar sem land og þjóð hefur upp á að bjóða 

•	 Innviðir	 eru	 almennt	 góðir	 á	 Íslandi.	 Flugvellir	 og	hafnir	 eru	 í	 ágætu	 standi	 en	 vegakerfið	 lakara.	
Gistimöguleikar eru almennt ágætir þó gott væri að geta boðið upp á fyrsta flokks aðstöðu á borð 
við fimm stjörnu hótel  

•	 Starfsfólk	íslenskrar	ferðaþjónustu	er	almennt	mjög	hæft.	Gæta	þarf	þó	að	því	að	þjálfun,	endurmenntun	
og grunnmenntun á þeim fjölmörgu sviðum sem greinin snertir sé eins og best verður á kosið  Bæði 
þarf að byggja upp og efla starfsmenn innan greinarinnar og jafnframt tryggja að fulltrúar þeirra 
fyrirtækja sem þjóna atvinnugreininni séu vel upplýstir um einkenni og þarfir ferðaþjónustunnar  það 
er mikill styrkleiki að íbúar landsins eru vel talandi á ensku og jafnvel fleiri tungumál  þjónustulund 
einstaklinga má þjálfa og bæta en hún hefur batnað lítillega að undanförnu  

•	 Hér	á	landi	er	boðið	upp	á	einstakt	úrval	afþreyingarmöguleika	sem	höfða	til	breiðs	hóps	gesta	og	
hægt er að sérsníða að hverjum ferðamanni fyrir sig 

Samkeppnishæfni
landshluta

Framboðs-
skilyrði

Eftirspurnar-
skilyrði

Stefna og 
samkeppni

Aðrar 
greinar

Höfuðborgar-
svæðið

Suðurland Austurland Norðurland Vestfirðir Vesturland Reykjanes

+Samgöngur
+ Gisting
+ Veitingahús
~ Starfsfólk
+ Afþreying
+ Heilbrigðismál
+ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi
+ Harpan
+ Reykjavík, 
vörumerkið
~ Viðburðir
+ Nálægðin við 
náttúruna

+ Heimamarkaður�
+ Aðgengi�
- Norðurljós�
- Hreinleiki, víðátta, 
andstæður�
- Dulrænn og 
ævintýralegur 
staður�
- Friður og ró�
- Fámenni�
- Þjóðgarðar�
- Vottanir
+ Næturlíf

+Samgöngur
~ Gisting
~ Veitingahús
~ Starfsfólk
+ Afþreying
+ Heilbrigðismál
+ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi�
~ Viðburðir�
+ Nálægðin við 
höfuðborgina
+ Þekktar 
náttúruperlur�
+ Veiði

~ Heimamarkaður�
+ Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, víðátta, 
andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur 
staður/-ir�
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
+ Þjóðgarðar�
~ Vottanir

-  Samgöngur
-  Gisting
-  Veitingahús
~ Starfsfólk
~ Afþreying
+ Heilbrigðismál
~ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi�
+ Viðburðir�
+ Hreindýrin�
+ Veiði
+ Skíðasvæði�
~ Alþjóðaflugvöllur�

~ Heimamarkaður�
~ Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, víðátta,  �   
andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur 
staður�
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
+ Þjóðgarðar�
- Vottanir

~ Samgöngur
~ Gisting
~ Veitingahús
~ Starfsfólk
+ Afþreying
+ Heilbrigðismál
+ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi�
~ Viðburðir
~ Íslenski hesturinn
+ Þekktar 
náttúrperlur�
+ Stangveiði
+ Skíðasvæði�
+ Hof�
~ Alþjóðaflugvöllur

~ Heimamarkaður�
~ Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, víðátta,  �   
andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur 
staður�
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
+ Þjóðgarðar�
- Vottanir

-  Samgöngur
-  Gisting
-  Veitingahús
~ Starfsfólk
~ Afþreying
+ Heilbrigðismál
~ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi�
~ Viðburðir
~ Þekktar 
náttúrperlur
+ Gönguleiðir
+ Skíðasvæði�
+ Sjóstangveiði

~ Heimamarkaður�
- Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, 
víðaátta, andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur 
staður�
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
- Þjóðgarðar�
- Vottanir

~ Samgöngur
- Gisting
- veitingahús
~ starfsfólk
~ afþreying
+ heilbrigðismál
+ menning og listir
+ sundlaugar
+ Öryggi
- Viðburðir
+ Söguslóðir�
~ Þekktar 
náttúruperlur
+ Stangveiði

- Heimamarkaður�
~ Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, víðaátta, 
andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur staður� 
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
+ Þjóðgarðar�
+ Vottanir

+ Samgöngur
~ Gisting
~ Veitingahús
~ Starfsfólk
~ Afþreying
+ Heilbrigðismál
+ Menning og listir
+ Sundlaugar
+ Öryggi�
- Viðburðir�
+ Alþjóðaflugvöllur�
~ Þekktar 
náttúruperlur�
+ Bláa Lónið�
- Vörumerkið 
Reykjavík

- Heimamarkaður�+ 
Aðgengi�
+ Norðurljós�
+ Hreinleiki, 
víðaátta, andstæður�
+ Dulræn og 
ævintýralegur 
staður�
+ Friður og ró�
+ Fámenni�
- Þjóðgarðar�
- Vottanir

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
~ Markaðssetning�
- Gagnaöflun 
/Mælikvarðar�
+ Samkeppni�
+ Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
~ Samvinna 

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
+ Markaðssetning�
- Gagnaöflun�
/Mælikvarðar�
+ Samkeppni�
+ Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
+ Samvinna

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
~ Markaðssetning�
- Gagnaöflun�
/Mælikvarðar�
- Samkeppni�
- Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
~ Samvinna

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
+ Markaðssetning�
~ Gagnaöflun/�
Mælikvarðar�
+ Samkeppni�
+ Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
~ Samvinna

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
~ Markaðssetning�
- Gagnaöflun/�
Mælikvarðar�
- Samkeppni�
- Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
~ Samvinna

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
~ Markaðssetning�
- Gagnaöflun/�
Mælikvarðar�
- Samkeppni�
- Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
~ Samvinna

- Samstaða um 
stefnu og 
framtíðarsýn�
- Skipulag�
~ Markaðssetning�
- Gagnaöflun/�
Mælikvarðar�
- Samkeppni�
~ Styrkur 
ferðaþjónustu-
fyrirtækja
-Samvinna

+ Sjávarútvegur�
- Landbúnarður�
+ Orka�
+ Verslun og 
þjónusta�
+ Framleiðsla�
+ Skapandi greinar�
+ Heilbrigði

+ Sjávarútvegur�
+ Landbúnarður�
+ Orka�
~ Verslun og 
þjónusta�
~ Framleiðsla�
~ Skapandi greinar�
+ Heilbrigði

+ Sjávarútvegur�
~ Landbúnarður�
+  Orka�
- Verslun og 
þjónusta�
+ Framleiðsla�
~ Skapandi greinar�
~ Heilbrigði

+ Sjávarútvegur�
+ Landbúnarður�
+ Orka�
~ Verslun og 
þjónusta�
+ Framleiðsla� 
~ Skapandi greinar�
+ Heilbrigði

+ Sjávarútvegur�
~ Landbúnarður�
~ Orka�
- Verslun og 
þjónusta�
~  Framleiðsla�
~  Skapandi greinar�
~ Heilbrigði

+  Sjávarútvegur�
+ Landbúnarður�
~ Orka�
- Verslun og 
þjónusta�
+ Framleiðsla�
~ Skapandi greinar�
+ Heilbrigði

+ Sjávarútvegur�
- Landbúnarður�
+ Orka�
~ Verslun og 
þjónusta�
+ Framleiðsla�
+ Skapandi greinar�
+ Heilbrigði

•	 Áhugi	á	Íslandi	sem	áfangastað	hefur	stóraukist	á	undanförnum	árum	eins	og	fram	hefur	komið.	Er	
þar helst að þakka aukinni umræðu um landið okkar í alþjóðasamfélaginu á undanförnum árum og 
aðgerðum sem hafa beint sjónum manna að tímabili utan háannar  

•	 Sætaframboð	flugfélaga	og	fyrirtækja	sem	fljúga	hingað	til	lands,	bæði	yfir	háönnina	og	allan	ársins	
hring, er lykillinn að góðu aðgengi að landinu  

•	 Ísland	er	í	einstakri	stöðu	er	kemur	að	grænni	orku.	Þar	felast	leynd	tækifæri	sem	mikilvægt	er	að	
beisla og koma á framfæri því þetta eru þættir sem horft verður enn frekar til í framtíðinni  

•	 Landið	 býr	 yfir	 einstakri	 víðáttu	 og	 heillandi	 andstæðum	 og	 státar	 enn	 af	 miklum	 hreinleika.	 Að	
þessum þáttum þarf að huga vel og skerpa áherslur enn frekar 

Veikleikar klasans felast í eftirfarandi þáttum:
•	 Vitund	 samfélagsins	 um	 mikilvægi	 ferðaþjónustu	 er	 ekki	 nægjanlega	 góð,	 þó	 hún	 sé	 að	 aukast.	

Mikilvægt er að gera öllum ljóst hvað uppbygging ferðaþjónustu skiptir samfélagið miklu máli, þar 
sem hún styður við frekari uppbyggingu á innviðum samfélagsins og eykur hagsæld 

•	 Sinna	þarf	verðmætum	heimamarkaði	mun	betur	og	gera	hann	virkari.

•	 Skerpa	þarf	framtíðarsýn	og	stefnu	ferðaþjónustunnar	til	langs	tíma.	Nokkur	skortur	er	á	að	samstaða	
sé um þá stefnu/stefnur sem settar hafa verið fram  Mælt er með því að horft sé til samþættinga og 
sameininga fyrirtækja, til að ná fram stærðarhagkvæmni og auknum árangri 

•	 Aðgengi	 að	 greininni	 er	 of	 auðvelt	 og	 lágar	 gæðakröfur	 á	 skilgreindri	 starfsemi.	 Regluverk	 og	
leyfisveitingar þarf að endurskoða og efla eftirlit  Gæta þarf þó þess að stöðva ekki endurnýjun  

•	 Menntastofnanir	þurfa	að	vinna	nánar	með	atvinnugreininni	 sjálfri	og	mikilvægt	er	að	 tengja	eðli	
greinarinnar við þau fög sem við á 

•	 Atvinnugreinin	er	of	stofnanavædd	og	hana	skortir	formlegan	samstarfsvettvang,	þrátt	fyrir	margvísleg	
samtök og félög 

•	 Starfsumhverfi	atvinnugreinarinnar	er	of	flókið,	of	margir	koma	að	sömu	hlutunum	og	mikilvægt	er	
að hér verði gerðar breytingar á og allt skipulag einfaldað 

•	 Uppbyggingu	ferðamannastaða	þarf	að	bæta	til	muna,	ef	ekki	á	 illa	að	fara	þar	sem	að	álagið	er	
mest  Mikilvægt er að stýra flæði fjöldans með markvissum hætti í sátt við umhverfið og samfélagið  

•	 Efla	þarf	tengsl	við	aðrar	atvinnugreinar	og	stuðla	þannig	að	aukinni	nýsköpun.	Til	dæmis	væri	hægt	
að horfa til jarðvarmans, sjávarútvegsins, landbúnaðarins og heilbrigðisgeirans með einbeittari hætti, 
svo eitthvað sé nefnt 

ef við skoðum stöðu íslenska ferðaþjónustuklasans í alþjóðlegu samhengi í dag er íslensk ferðaþjónusta 
í mikilli sókn  Landið er orðið þekktari áfangastaður en áður og hefur mikla sérstöðu sem snýr að 
náttúrunni  Með því að efla enn frekar okkar helstu styrkleika og bæta þá þætti sem eru veikir mun 
íslensk ferðaþjónusta ná að dafna og styrkjast sem ein helsta stoð íslensks samfélags  
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5.1 samanteKt greiningar

5.1.1 djúpviðtöl og gagnaöflun
Úttekt þessi byggir á markvissri og samfelldri vinnu yfir þrettán mánaða tímabil; september 2012 - 
september 2013  rýnt var í fyrirliggjandi gögn og þau gögn sem gefin voru út á tímabilinu, tekin voru 
djúpviðtöl við um 30 aðila og 13 vinnustofur voru haldnar víðs vegar um landið  

Djúpviðtölin voru tekin við ýmsa sérfræðinga (40) frá 30 fyrirtækjum á ýmsum sviðum er snúa að 
klasakorti ferðaþjónustunnar  Horft var til virðiskeðju greinarinnar og viðmælendur spurðir hvaða skoðun 
þeir og þeirra starfsemi hefðu á stöðu íslenskar ferðaþjónustu með tillit til stoðkerfis greinarinnar; horft 
var til uppbyggingar innviða í landinu, menntakerfisins, samskipta við vísindasamfélagið og stefnumál í 
íslenskum ferðamálum  ennfremur var horft til þeirra þátta sem skoðaðir voru við mat á kjarnastarfsemi, 
aðgengis að greininni, þjónustustigsins og þeirra skilaboða sem verið er að senda frá íslandi, bæði 
hérlendis og erlendis  
 
þá voru framkvæmdar rannsóknir á tímabilinu til að ná fram sem bestu yfirsýn yfir stöðuna á markaðnum  
rannsóknir eins og:
•	 Gallup könnun meðal íslendinga – apríl – maí 2013 – sjá viðauka 

•	 netkönnun meðal ferðaþjónustuaðila sem skráðir eru á póstlista ferðamálasamtök landshlutanna  
– sjá nánar í viðauka 

•	 sýnileikakönnun á heimasíðum landshlutanna ( 7 ) sem unnin var af nordic eMarketing  
( janúar – maí 2013) – sjá innsýn í niðurstöður í viðauka 

5.1.2 Vinnustofur um land allt
fundirnir sem haldnir voru um land allt voru afar mikilvægur þáttur í því að fá beint í æð frá þeim sem 
tengjast ferðaþjónustu á hverjum stað reynslusögur, skoðanir og hugmyndir um allt það sem snertir 
þróun þessarar atvinnugreinar  sökum þess hve suðurland og norðurland ná yfir stórt landsvæði var 
ákveðið að halda þrjá fundi í hvorum landshluta  skipulagið var með sama hætti á öllum fundum þannig 
að í upphafi voru flutt erindi af ýmsum sérfræðingum innan héraðs og síðan voru umræður þar sem 
að fundarmenn skiptust á skoðunum, ræddu um lausnir og hverjar væru helstu hindranir  Yfirskrift 
erindanna var: 

•	 Virðisauki í ferðaþjónustu 

•	 sérstaða landshlutans 

•	 skipulag og stjórnun 

•	 Græn nálgun 

•	 Markaðsmál 

Öll erindin, yfir 50 talsins, eru aðgengileg á lokuðu vefsvæði sem þátttakendur í samstarfinu hafa aðgang 
að  Á myndinni hér til hliðar sést hvar fundirnir voru haldnir og hve margir sóttu þá 

Með því að fara á þennan hátt um allt landið á nokkrum mánuðum og heyra frá grasrótinni hvað 
brennur á fólki í ferðaþjónustunni náðist góð yfirsýn yfir stöðuna í hverjum landshluta og tækifæri gafst 
til samanburðar á milli svæða  reyndar komumst við að því að samstarf á milli þessara svæða mætti vera 

Vinnustofurnar

Vestfirðir
Ísafjörður
13. maí

27

Norðurland
Blönduós
16. apríl

16

Norðurland
Akureyri
17.apríl

20

Norðurland
Þingeyjarsýslurnar

15.aprí
18

Austurland
Austurbrún
17. janúar

48

Suðurland
Höfn

19.febrúar
16

Suðurland
Vík

20.febrúar
13

Suðurland
Selfoss

21.febrúar
31

Reykjanes
Ásbrú

8.janúar
50

Höfuðborgarsvæðið
Reykjavík

4.apríl
68

Vesturland
Bifröst

5. febrúar
37

U.þ.b. 430 
þátttakendur

og
60 fyrirlesarar

Landsheildarfundur
Reykjavík
28.maí

113

mun meira, þannig að fólk geti miðlað reynslu sinni og lært hvert af öðru  sérstaklega er ástæða til þess 
að horfa til þeirra sem lengst eru komnir og hafa náð bestum árangri á ákveðnum sviðum (sjá kynningu 
frá fundi í Hr þann 28  maí 2013)  það er hagur allra að gæðin aukist alls staðar, eða eins og þorbjörg á 
þórbergssetrinu komst að orði á fundinum á Höfn, að fenginni reynslu: ”í ferðaþjónustunni er eins líf annars 
brauð” 

Á myndinni hér til hliðar má sjá hvað oftast var nefnt á fundunum sem hindrun fyrir því að ná betri árangri  
Áhersla er lögð á meiri samvinnu þeirra sem koma að 
ferðaþjónustu, skipulagsmál þarf víða að bæta, huga þarf 
að því að uppbygging sé í takti við vilja íbúa á hverjum stað, 
fjármagn þarf til að byggja upp þjónustu og aðstöðu, samstaða 
þarf að vera um stefnu og menntun þarf að vera í takt við 
þarfir ferðaþjónustufyrirtækja  Huga þarf að uppbyggingu og 
rekstri helstu ferðamannastaða, markaðsmál þurfa að byggja 
á skýrri stefnu og markaðsgreiningu og stjórnsýslan verður 
að vera meðvituð um þau tækifæri sem felast í uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar  Á nánast öllum fundum var ennfremur 
rætt um skaðsemi svartrar starfsemi innan greinarinnar og 
hversu mikilvægt væri að bregðast við henni 

Mikið var rætt um mikilvægi sjálfbærar ferðaþjónustu  
flestir vísuðu þar eingöngu til umhverfismála en í fyrirlestri 
sem edward Huijbens hélt á fundinum á akureyri fór hann 
ágætlega yfir þrískiptingu sjálfbærni  þegar talað er um 
sjálfbærni er horft til þriggja þátta; efnahagslegra áhrifa, 
samfélagslegra áhrifa og umhverfislegra áhrifa  Mikilvægt er 
að þessir þrír þættir spili saman þegar talað er um sjálfbærni  
þannig er ekki nægjanlegt að horfa eingöngu til umhverfisins  Á myndinni hér fyrir neðan má sjá til hvaða 
þátta við verðum að horfa ef við ætlum í raun að tryggja sjálfbærni íslenskrar ferðaþjónustu 
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5.1.3 Vörur en ekki landshlutar
Varðandi skiptingu landsins niður í landshluta er það okkar niðurstaða að þessi skipting þjóni ekki 
atvinnugreininni til framtíðar og að ástæða sé til þess að hugsa um landið sem eina heild  Vissulega 
eru markaðsskrifstofur landshlutanna að vinna mjög gott starf á ýmsum sviðum, og stofnun þeirra var 
mikið framfaraskref, en við sjáum eðli þeirra og hlutverk breytast á næstu árum í takt við nýjar áherslur 
og beinskeyttari markaðssetningu  svæðin eru nú þegar afar ólík innbyrðis og skarast á ýmsan hátt 
og ferðamaðurinn er ekki að velta fyrir sér þessari skiptingu  skiptingin ætti frekar að vera eftir þeim 
vörum sem verið er að bjóða, t d  hvalaskoðun, stangveiði, fuglaskoðun, hestaferðir, fjallgöngur o s frv  
í töflunni hér fyrir neðan tökum við nokkur dæmi um vörur í hverjum landshluta og setjum sem dæmi 
um markhópa fólk sem kemur í skipulögðum ferðum, fólk sem er á eigin vegum og loks óskilgreindan 
markhóp  það kom skýrt fram á fundunum að við þurfum að auka þekkingu okkar á þeim markhópum 
sem við viljum þjóna til framtíðar og ætlum að höfða til í okkar markaðsstarfi  Áhugavert er að skoða 
þessar vörur í samhengi við þá markhópa sem settir voru fram í skýrslu Boston Consulting Group 34

Vörumerkið er ísland og það á að leggja áherslu á það í allri uppbyggingu innviða og markaðssetningu 
að dreifa ferðafólki sem mest um landið, þannig að álagið sé jafnara og nýting í takt við umhverfi og 
samfélag  annað sterkt vörumerki er reykjavík, sem höfuðborgarsvæðið og reykjanes geta sameinast 
um þegar það á við  Við teljum skynsamlegt að spyrða saman reykjanes og höfuðborgarsvæðið í 
markaðssetningu  sú tillaga kom reyndar fram frá einum fundarmanni á fundinum á reykjanesi og var 
ágætlega rökstudd 

í okkar vinnu höfðum við til hliðsjónar 10 
skrefa greiningartól sem sýnd er mynd af 
hér á eftir  þessari greiningaraðferð hefur 
verið beitt í klasavinnu út um allan heim 
og í ýmsum atvinnugreinum með góðum 
árangri á síðustu árum  Hér á landi er eina 
dæmið sem við þekkjum til sú áhugaverða 
vinna sem dr  runólfur smári steinþórsson, 
prófessor við Hí, og karl friðriksson hjá 
nMí eru að vinna fyrir ferðaþjónustuna á 
norðurlandi  þessi greiningaraðferð er í 
raun mjög markvisst stefnumótunartæki 
og gagnast öllum fyrirtækjum vel  fyrst er 
atvinnugreinin kortlögð, síðan eru dregnir 
upp þeir markhópar sem verið er að þjóna og 
jafnframt þær vörur sem seldar eru þessum 
markhópum  í framhaldinu reyna menn að 
gera sér grein fyrir því hversu ábatasamt það 
er að selja ákveðnar vörur og þjónustu, með 
því að skoða: 1) hvaða hindranir eru gegn því 
að hefja sölu á viðkomandi vöru, 2) hversu 
auðveldlega geta aðrar vörur komið í stað 
viðkomandi vöru, 3) hver er samningsstaða 
kaupenda varðandi verðlagningu á vörunni, 4) 
hver er samningsstaða birgja varðandi verðlagningu á aðföngum, 5) hversu hörð er samkeppnin við þá 
sem eru að selja nákvæmlega sömu vöru  

12 atriði sjálfbærni

Efnahagur Samfélag Umhverfi

Hagkvæmni
Tryggja hagkvæmni og 

samkeppnishæfni 
áfangastaða og fyrirtækja í 
ferðaþjónustu og tryggja að 
þau skili arði til lengri tíma 

litið

Ánægja gesta
Að tryggja örugga og 

ánægjulega upplifun gesta 
sem mætir væntingum þeirra 

og er öllum aðgengileg

Vernd
Að vernda og viðhalda 

landslagi bæði í sveit og bæ 
og forðast mengun vistkerfa 

sem og sjónmengun

Velferð
Að hámarka arð af ferða-
þjónustu til heimafólks og 

tryggja að tekjur verði eftir 
á svæðinu

Stjórn í höndum heimafólks
Virkja samfélag heimafólks 

með því að efla færni í 
ákvarðanatöku og skipulagi 
þróunar og ferðamennsku

Fjölbreytni
Að styðja við og vernda 
fjölbreytni í náttúru, á 

búsvæðum og í dýralífi og 
lágmarka áhrif á þau

Starfsgæði
Að fjölga störfum í greininni 
og auka gæði þeirra starfa, 

þar með talin hækkun 
launa, betri vinnuaðstæður 

og fleiri atvinnutækifæri

Lífsgæði
Að efla og viðhalda velmegun 

í samfélagi heimafólks, þar 
með talið í félagslegum 
innviðum, aðgengi að 

auðlindum, þægindum og 
umhverfisgæðum og að 

forðast spillingu og arðrán

Nýting auðlinda
Lágmarka notkun sjaldgæfra 

eða óendurnýtanlegra 
auðlinda við þróun 

ferðamennsku

Jöfnuður
Tryggja að allir njóti arðsins 

af þróun ferðaþjónustu

Menningargróska
Að varðveita og efla arfleifð, 

upprunalega menningu, 
hefðir og það sem gerir 

samfélag heimafólks sérstakt

Takmarka mengun
Lágmarka mengun lofts, 
vatns og lands, sem og 
úrgangs frá starfsemi 

ferðaþjónustu

Heimild: edward H  Huijbens 2013 

	  

34 skýrslan Boston Consulting Group sept  2013 bls  25 
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ef varan kemur illa út úr þessari klassísku 5-krafta greiningu Michaels Porters er ekki mikið upp úr henni 
að hafa fjárhagslega og þá er annað hvort að velja sér aðra vöru til að selja eða reyna að hafa áhrif á 
þessa krafta og breyta þeim sér í vil  Með þróaðri vöru og breyttri virðiskeðju gætu forsendur orðið allt 
aðrar og betri  Mestur hagnaður næst þegar menn eru í rekstri þar sem aðgangur að greininni er erfiður, 
staðgengilsvörur eru fáar, kaupendur eru í veikri stöðu til að krefjast lægra verðs, birgjar eru í veikri stöðu 
til ná fram háum verðum til sín og lítil samkeppni er frá fyrirtækjum í sama rekstri  
sem dæmi um þetta má nefna Gestastofuna á þorvaldseyri (sjá reiti a1 og a2 á töflunni hér að framan)  
staðsetningin og sagan eru einstök og erfitt að líkja eftir  ekki er mikið um vörur sem að koma algjörlega 
í staðinn fyrir þessa upplifun, margir viðskiptavinir koma án þess að hafa bókað og eru því í veikri stöðu 
til að hafa áhrif á verðið  reyndar má reikna með því að stærri hópar sem bóka með fyrirvara geti samið 
um lægra verð  aðföng í verslun eru nánast eingöngu frá búinu á þorvaldseyri og samkeppnin því lítil 
en helst þá við önnur söfn á svæðinu  þetta er því úrvalsvara sem hefur mikla sérstöðu og býður upp á 
tækifæri í verðlagningu sem ætti að skila góðum arði  

almennt má segja um íslenska ferðaþjónustu að aðgengi að greininni er of auðvelt þannig að fólk með 
litla þekkingu, reynslu og fjármagn getur hafið rekstur með litlum fyrirvara  þetta hefur áhrif á gæði og 
verð á veittri þjónustu og minnkar hagnað  það gerir svo aftur að verkum að erfitt er að greiða góð laun 
og fjármagn vantar til uppbyggingar og þróunar  þessu þarf að breyta 

5.1.4 stefnumótun og skipulag
eins og kemur fram hefur komið var það nokkuð almenn skoðun á fundunum að það vantaði skýra 
stefnu um ferðaþjónustuna, bæði fyrir landið í heild sinni og á viðkomandi landsvæðum  þetta er 
nokkuð athyglisverð niðurstaða í ljósi þess að fyrir liggja ótal stefnur, bæði á landsvísu og í hinum ýmsu 
landshlutum  í töflunni hér fyrir neðan, sem fengin er úr nýútkominni bók þeirra edwards Hákonar 
Huijbens og Gunnars þórs jóhannessonar, ferðamál á íslandi, er áhugavert yfirlit um stefnu stjórnvalda í 
ferðamálum síðustu 40 ár (sjá töfluna hér til hliðar)35 
það er staðreynd að mikil vinna hefur verið lögð í stefnumótun ferðamála á íslandi um langa hríð  Ástæða 
þess að fólk upplifir vöntun á stefnu liggur frekar í því að það vanti kynningu á því sem gert var og ekki 
hefur náðst víðtæk samstaða og í framhaldinu samstarf um að fylgja einni stefnu og framkvæma 
í ferðamálaáætlun frá alþingi 2011–2020 (sjá kafla 5 4 framlag stjórnvalda) er afar skýr og greinargóður 
texti sem gæti verið grunnur að stefnu sem auðvelt er að mynda samstöðu um, enda um að ræða 
algjöran samhljóm við það sem fram kom á landshlutafundunum  það er okkar mat að ekki þurfi að 
fara í frekari heildarstefnumótun í ferðamálum, heldur byggja á því sem til er, kynna rækilega, skilgreina 
verkefni, ná samstöðu, framkvæma og fylgja eftir  

	  Heimild: edwards H  Huijbens 

35 ferðamál á íslandi, bls  70 
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5.2 uPPBYgging ferðamannastaða

Vegna þeirrar miklu áherslu sem þátttakendur í þessu verkefni um allt land lögðu á uppbyggingu 
ferðamannastaða og aðgangsstýringu ferðamanna inn á okkar eftirsóttustu náttúruperlur skoðuðum við 
sérstaklega þá kosti sem koma helst til greina í þeim málum  í töflunum hér fyrir neðan má sjá okkar mat 
á hverjum kosti fyrir sig  það er langt í frá að þessi einkunnagjöf sé heilög og hægt er að hafa á henni 
ýmsar skoðanir, en við teljum þó hjálplegt að setja þetta þannig upp til að dýpka umræðuna og benda 
á kosti og galla 
Mikil áhersla er lögð á sjálfbærni ferðaþjónustunnar  því var við hæfi að skoða hvernig hver kostur kemur 
út með tilliti til hinna 12 þátta sjálfbærni og má sjá þær niðurstöður okkar á myndunum sem fylgja hér 
á eftir  það á að sjálfsögðu líka við um þetta mat að sitt sýnist hverjum  Okkur finnst samt ástæða til að 
draga fram með þessum hætti mikilvægi þess að sú lausn sem verði að lokum ofan á stuðli í raun að 
aukinni sjálfbærni íslenskrar ferðaþjónustu, þar sem hugað sé að öllum þáttum sjálfbærni 

niðurstaða þessarar greiningar er sú að einhvers konar rafræn lausn, sem er einföld í upphafi en hefur mikla 
þróunarmöguleika, sé farsælust fyrir íslenskt samfélag  Við veltum því fyrir okkur hvaða tekjumöguleikar 
gæfust við mismunandi lausnir og hvernig væri skynsamlegast að skipta þeim fjármunum sem inn koma  
Myndirnar hér fyrir neðan sýna mögulegar niðurstöður í þeim efnum, að gefnum ákveðnum forsendum 

það er ljóst af samtölum við sérfræðinga og athafnamenn innan greinarinnar að ekki er samstaða 
um einhverja eina lausn, enn sem komið er  Mælt er með því að þetta verkefni verði eitt af 10 
forgangsverkefnum atvinnugreinarinnar á næstu misserum  Ljóst er að hér er aðeins lögð fram tillaga 
að útfærslu sem ræða þarf frekar við hagsmunaaðila Mikilvægt er að ná samstöðu um lausn sem allir 
helstu hagmunaaðilar geta sætt sig við; innan atvinnugreinarinnar, pólitískir fulltrúar á landsvísu og í 
sveitarstjórnum svo og íslenskur almenningur 
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12 atriði sjálfbærni

Efnahagur

Aðkomugjöld

Samfélag Umhverfi

Hagkvæmni
Tryggja hagkvæmni og 

samkeppnishæfni 
áfangastaða og fyrirtækja í 
ferðaþjónustu og tryggja að 
þau skili arði til lengri tíma 

litið

Ánægja gesta
Að tryggja örugga og 

ánægjulega upplifun gesta 
sem mætir væntingum þeirra 

og er öllum aðgengileg

Vernd
Að vernda og viðhalda 

landslagi bæði í sveit og bæ 
og forðast mengun vistkerfa 

sem og sjónmengun

Velferð
Að hámarka arð af ferða -
þjónustu til heimafólks og 

tryggja að tekjur verði eftir 
á svæðinu

Stjórn í höndum heimafólks
Virkja samfélag heimafólks 

með því að efla færni í 
ákvarðanatöku og skipulagi 
þróunar og ferðamennsku

Fjölbreytni
Að styðja við og vernda 
fjölbreytni í náttúru, á 

búsvæðum og í dýralífi og 
lágmarka áhrif á þau

Starfsgæði
Að fjölga störfum í greininni 
og auka gæði þeirra starfa, 

þar með talin hækkun 
launa, betri vinnuaðstæður 

og fleiri atvinnutækifæri

Lífsgæði
Að efla og viðhalda velmegun 

í samfélagi heimafólks, þar 
með talið í félagslegum 
innviðum, aðgengi að 

auðlindum, þægindum og 
umhverfisgæðum og að 

forðast spillingu og arðrán

Nýting auðlinda
Lágmarka notkun sjaldgæfra 

eða óendurnýtanlegra 
auðlinda við þróun 

ferðamennsku

Jöfnuður
Tryggja að allir njóti arðsins 

af þróun ferðaþjónustu

Menningargróska
Að varðveita og efla arfleifð, 

upprunalega menningu, 
hefðir og það sem gerir 

samfélag heimafólks sérstakt

Takmarka mengun
Lágmarka mengun lofts, 
vatns og lands, sem og 

úrgangs frá starfsemi ferða -
þjónustu

Uppfyllir skilyrði Uppfyllir skilyrði
að nokkru leyti

Uppfyllir ekki skilyrði

12 atriði sjálfbærni

Efnahagur

Bílastæðagjöld

Samfélag Umhverfi

Hagkvæmni
Tryggja hagkvæmni og 

samkeppnishæfni 
áfangastaða og fyrirtækja í 
ferðaþjónustu og tryggja að 

þau skili arði til lengri 
tíma litið

Ánægja gesta
Að tryggja örugga og 

ánægjulega upplifun gesta 
sem mætir væntingum þeirra 

og er öllum aðgengileg

Vernd
Að vernda og viðhalda 

landslagi bæði í sveit og bæ 
og forðast mengun vistkerfa 

sem og sjónmengun

Velferð
Að hámarka arð af ferða-
þjónustu til heimafólks og 

tryggja að tekjur verði eftir 
á svæðinu

Stjórn í höndum heimafólks
Virkja samfélag heimafólks 

með því að efla færni í 
ákvarðanatöku og skipulagi 
þróunar og ferðamennsku

Fjölbreytni
Að styðja við og vernda 
fjölbreytni í náttúru, á 

búsvæðum og í dýralífi og 
lágmarka áhrif á þau

Starfsgæði
Að fjölga störfum í greininni 
og auka gæði þeirra starfa, 

þar með talin hækkun 
launa, betri vinnuaðstæður 

og fleiri atvinnutækifæri

Lífsgæði
Að efla og viðhalda velmegun 

í samfélagi heimafólks, þar 
með talið í félagslegum 
innviðum, aðgengi að 

auðlindum, þægindum og 
umhverfisgæðum og að 

forðast spillingu og arðrán

Nýting auðlinda
Lágmarka notkun sjaldgæfra 

eða óendurnýtanlegra 
auðlinda við þróun 

ferðamennsku

Jöfnuður
Tryggja að allir njóti arðsins 

af þróun ferðaþjónustu

Uppfyllir skilyrði Uppfyllir skilyrði
að nokkru leyti

Uppfyllir ekki skilyrði

Menningargróska
Að varðveita og efla arfleifð, 

upprunalega menningu, 
hefðir og það sem gerir 

samfélag heimafólks sérstakt

Takmarka mengun
Lágmarka mengun lofts, 
vatns og lands, sem og 

úrgangs frá starfsemi ferða -
þjónustu
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niðurstaða þessarar greiningar er sú að einhvers konar rafræn lausn, sem er einföld í upphafi en hefur 
mikla þróunarmöguleika, sé farsælust fyrir íslenskt samfélag  
Vinnuheitið í þessu verkefni var „sustainability pass“  það er ljóst að tekjumöguleikar eru mismunandi 
eftir því hvaða lausn er valin  þó er ljóst að mikilvægt er að strax í upphafi verði íhugað hvernig fjármunum 
verði skipt og dreift með skynsamlegum hætti  Meðfylgjandi kökurit hér fyrir neðan er tillaga sem vert er 
að hafa í huga ef þessi valmöguleiki verður ofan á 

Dreifing fjármuna
Hér til hliðar er mynd sem að dregur upp mögulega skiptingu þess fjár sem innheimtist  

ekki er gerð tillaga að því hversu stórt hlutfall ætti 
að fara í hvern þátt, enda gæti það verið breytilegt 
frá ári til árs og t d  meira í uppbyggingu til að byrja 
með og rekstur og viðhald í framtíðinni Ljóst er af 
samtölum við sérfræðinga og athafnamenn innan 
greinarinnar að ekki er samstaða um einhverja 
eina lausn, enn sem komið er  Mælt er með því að 
þetta verkefni verði eitt af 10 forgangsverkefnum 
atvinnugreinarinnar á næstu misserum  Ljóst er að 
hér er aðeins lögð fram tillaga að útfærslu sem 
ræða þarf frekar við hagsmunaaðila 

Mikilvægt er að ná samstöðu um lausn sem allir 
helstu hagmunaaðilar geta sætt sig við; innan 
atvinnugreinarinnar, pólitískir fulltrúar á landsvísu 
og í sveitarstjórnum svo og íslenskur almenningur 

12 atriði sjálfbærni

Efnahagur

Rafrænt ferðakort

Samfélag Umhverfi

Hagkvæmni
Tryggja hagkvæmni og 

samkeppnishæfni 
áfangastaða og fyrirtækja í 
ferðaþjónustu og tryggja að 
þau skili arði til lengri tíma 

litið

Ánægja gesta
Að tryggja örugga og 

ánægjulega upplifun gesta 
sem mætir væntingum þeirra 

og er öllum aðgengileg

Vernd
Að vernda og viðhalda 

landslagi bæði í sveit og bæ 
og forðast mengun vistkerfa 

sem og sjónmengun

Velferð
Að hámarka arð af ferða -
þjónustu til heimafólks og 

tryggja að tekjur verði eftir 
á svæðinu

Stjórn í höndum heimafólks
Virkja samfélag heimafólks 

með því að efla færni í 
ákvarðanatöku og skipulagi 
þróunar og ferðamennsku

Fjölbreytni
Að styðja við og vernda 
fjölbreytni í náttúru, á 

búsvæðum og í dýralífi og 
lágmarka áhrif á þau

Starfsgæði
Að fjölga störfum í greininni 
og auka gæði þeirra starfa, 

þar með talin hækkun 
launa, betri vinnuaðstæður 

og fleiri atvinnutækifæri

Lífsgæði
Að efla og viðhalda velmegun 

í samfélagi heimafólks, þar 
með talið í félagslegum 
innviðum, aðgengi að 

auðlindum, þægindum og 
umhverfisgæðum og að 

forðast spillingu og arðrán

Nýting auðlinda
Lágmarka notkun sjaldgæfra 

eða óendurnýtanlegra 
auðlinda við þróun 

ferðamennsku

Jöfnuður
Tryggja að allir njóti arðsins 

af þróun ferðaþjónustu

Menningargróska
Að varðveita og efla arfleifð, 

upprunalega menningu, 
hefðir og það sem gerir 

samfélag heimafólks sérstakt

Takmarka mengun
Lágmarka mengun lofts, 
vatns og lands, sem og 

úrgangs frá starfsemi ferða-
þjónustu

Uppfyllir skilyrði Uppfyllir skilyrði
að nokkru leyti

Uppfyllir ekki skilyrði

gjald til
landeigenda

uppbygging

rekstur

kerfis

uppbygging
annarra

hálendisvaktin
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Samstarfstillögur 

í ljósi þeirra niðurstaðna sem settar hafa verið fram hér, og byggðar eru á niðurstöðum úr vinnustofum, 
viðtölum og fyrirliggjandi gögnum, er lögð fram tillaga um 10 forgangsverkefni  flokkunarkerfið byggist 
á algengustu samstarfsflötum klasa: 

Flokkarnir eru: 
•	 nýsköpun og tækni 

•	 Menntun og þjálfun

•	 Markaðs- og viðskiptasamstarf

•	 stjórnvöld og starfsskilyrði

•	 rannsóknir og samskipti

•	 Vöxtur klasans

flest verkefnanna sem hér er mælt með heyra undir stjórnvöld og starfsskilyrði  Hér er ályktað að öll 
þessi verkefni hafa það sameiginlegt að geta stuðlað að aukinni verðmætasköpun innan klasans og 
unnið bæði að styrkleikum hans og veikleikum  eftirfarandi tafla endurspeglar nánari útfærslu á þeim 
forgangsverkefnum sem mælt er með  ef farið er af stað er lagt til að myndaðir verði faghópar utan um 
hvert verkefni, sem útfæra umfang og markmið þess nánar og fylgja framkvæmdinni eftir með styrkri 
aðstoð klasastjóra 

Rannsóknir og
samskipti

Stjórnvöld og
starfsskilyrði

Markaðs- og
viðskiptatengsl

Menntun og
þjálfun

Nýsköpun
og tækni

Vöxtur
samstarfs

6

Heimild: Göran Lindqvist, Christian ketels, Örjan sölvell 2003 
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8) Markhópagreining Mikilvægt er að þekkja enn betur 
markhópa þá sem verið er að 
þjóna og sækjast eftir ákveðnum 
hópum sem við á, á hverju sviði.

Markmið markhópagreiningar er 
að ná beinskeittari og einbeittari 
markaðssetningu með það að 
leiðarljósi að stuðla að betri 
afkomu og betri nýtingu þeirra 
fjárfestingakosta sem eru til staðar.

5) Gagnabanki 
ferðaþjónustunnar

Mikill skortur er á upplýsingum og 
rannsóknum á sviði ferðaþjónustu. 
Kortleggja þarf hvað er unnið og 
hvaða rannsóknir þurfa að vera 
unnar með markvissum hætti til að 
aukinn árangur náist til framtíðar.

Markmið með gagnabanka 
ferðaþjónustu er hægt að 
samræma og samnýta þær 
rannsóknir sem til staðar eru og 
þær sem á vantar. Með skýrum 
árangursmælingum er hægt að 
meta fjárfestingakosti með 
áreiðanlegri hætti, sem og leggja 
grunn að uppbyggingu og 
markvissara markaðsstarfi.

4) Einföldun skattkerfisins Núverandi skattkerfi er flókið og 
oft á tíðum órökrétt. Margir reyna 
að sniðganga það og einfalda sér 
leiðir framhjá þeim kvöðum sem 
sett eru upp. Koma í veg fyrir 
svarta atvinnustarfsemi.

Markmið með einföldun 
skattkerfis er að byggja upp einfalt 
og gegnsætt kerfi sem að tryggir 
gott rekstrarumhverfi og 
ásættanlegar tekjur til ríkissjóðs.

7) Vöruþróun Atvinnugreinin þarf stöðuga 
nýsköpun til að viðhalda þeim 
áhuga sem landið býr við.

Markmið að skapa og þróa nýjar 
og eftirsóttar vörur og þar með 
auka upplifun ferðamanna.

9) Efla til samstarfs og samræðu 
við menntastofnanir

Menntun og þjálfun starfsfólks og 
sérfræðinga á sviði ferðaþjónustu 
þarf að bæta til að mæta vaxandi 
kröfum sem gerðar eru.

Markmið er að stuðla að betri 
menntun, hæfari mannaafla, auka 
gæði, ánægðari gestir og aukin 
arðsemi í greininni.

1) Uppbygging ferðamannastaða Vinsælustu ferðamannastaðir 
landsins liggja undir skemmdum 
vegna ágangs. Með markvissri 
uppbyggingu, stjórnun aðgengis 
og frekari uppbyggingu.

Markmið með skipulagðri 
uppbyggingu ferðamannastaða er 
að stuðla að sjálfbærri 
uppbyggingu ferðamannastaða á 
Íslandi og bjóða á sama tíma þá 
þjónustu sem nútíma ferðmaður  
gerir kröfur til.

2) Einföldun skipulags og stytting 
boðleiða

Myndi einfalda kerfið í heild sinni 
sem er of "fragmenterað" of 
margir að vasast í öllu og 
takmarkaður samhljómur.

Markmið með einfaldara skipulagi 
leiðir af sér markvissari nýtingu 
fjármuna, beittara markaðsstarf, 
skarpari sýn sem leitt getur til enn 
betri árangurs.

10) Samræming markaðsmála Markaðsstarf og aðgerðir á 
höndum of margra aðila og á 
mörgum stöðum og mikilvægt að 
sé á einni hendi.

Markmið með samræmingu stuðlar 
að auknum árangri og einbeittari 
aðgerðum þar sem unnið væri fyrir 
einn og sama aðila en ekki 
mismunandi hópa eftir því hvaða 
aðgerð á í hlut.

3) Endurskilgreining leyfa og 
eftirlit

Kröfur  til rekstraraðila eru of litlar 
en ferlið í sumum tilfellum flólkið. 
Mikilvægt að hækka aðeins 
aðgengi án þess að stöðva nýliðun.

Markmið og ávinningur með 
endurskipulagningu leyfa og 
eftirlits stuðlar að auknum kröfum 
til þeirra þjónustuaðila sem 
hyggjast starfa innan greinarinnar, 
stuðla að meiri gæðum og betri 
þjónustu sem leiðir af sér aukna 
arðsemi  og einfaldara kerfi.

Stjórnvöld og starfsskilyrði

Rannsóknir og samskipti

Markaðs og viðskiptatengsl

Nýsköpun og tækni

6) Nýliðanámskeið Stjórnendur og starfsmenn í 
framlínu þurfa meiri þjálfun og 
þekkingu á þeim viðfangsefnum 
sem verið er að fást við.

Markmið með nýliðanámskeiðum 
er að stuðla að betur upplýstu 
fagfólki, sem veitir betri þjónustu 
og stuðlar að meiri ánægju 
viðskiptavina sinna og leiðir til 
aukinna fjárfestinga.

Vöxtur samstarfsins

Menntun og þjálfun

Verkefni Þarfir sem verkefnið mætir Markmið og ávinningur

tíu samstarfsverkefni íslenska ferðaþjónustuklasans október 2013 – desember 2014  

þegar verkefnin eru greind með tilliti til kortlagningar klasans úr greiningarfasanum kemur í ljós að þau 
snerta á öllum meginflötum íslenska ferðaþjónustuklasans, sbr  mynd hér að ofan 

Öllum ber saman um að áríðandi sé að koma þessum verkefnum í réttan farveg, þannig að hægt sé 
að byrja að útfæra þau nánar og hrinda þeim í framkvæmd  þegar kemur að innleiðingu ákvarðana er 
lykilatriði að til staðar sé það sem kallað er CaPi á ensku  þar stendur C fyrir Cohesive eða samtengingu, 
a fyrir authority eða forræði/völd, P fyrir Power eða afl og i fyrir influence eða áhrif/tengsl  innan 
klasasamstarfsins má finna bæði afl og áhrif, en það sem skortir til að geta framkvæmt er forræðið eða 
valdið  þetta forræði liggur hjá nokkrum ráðherrum ríkisstjórnarinnar  í anda klasafræðanna teljum við 
mikilvægt að fulltrúar atvinnugreinarinnar leiði þennan aðgerðahóp en fulltrúar stjórnvalda styðji við 
verkið af fullum krafti  Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig við teljum að hægt sé að vinna hratt og 
örugglega og hvernig byggja má upp áframhaldandi klasasamstarf 

Með því að hafa aðferðafræði CaPi að leiðarljósi eru meiri líkur á að árangur náist ef hagsmunaárekstrar 
eru mjög miklir  

að framansögðu hafa margir bent á að afar margir aðilar starfa innan ferðaþjónustunnar að því að 
efla hag sinna umbjóðenda á ýmsum sviðum og með því skapast miklir hagsmunaárekstrar  Margir eru 
þeirrar skoðunar að “fragmentering” af þessu tagi standi jafnvel í vegi fyrir framþróun greinarinnar  
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Heimildaskrá

eitt atriði í klasasamstarfinu er þó ólíkt því sem þekkt er, en það byggir á því sem kallað hefur verið „public 
– private – partnership“ á ensku  þessi vettvangur, sem nú telur 111 aðila af mjög ólíkum toga, gæti 
haft burði til að takast á við verkefni sem ef til vill rúmast síður hjá öðrum, einmitt vegna samsetningar 
hópsins 

einkenni þessa verkefnis er:
•	 Ljóst er að burðarásinn í verkefninu eru fyrirtækin sjálf  

•	 aðkoma „stuðningsfyrirtækja“ er eitt helsta sérkenni samstarfsins og gefur því vigt 

•	 ef ráðuneyti og aðrar opinberar stofnanir koma að málinu eru lykilhagsmunaaðilar sestir að borðinu 

•	 rétt er að nefna að samtök innan greinarinnar og stuðningsstofnanir hjá hinu opinbera gegna 
mikilvægu hlutverki  

Hér gæti verið kominn kjörinn vettvangur fyrir samræðugrundvöll milli stjórnvalda og atvinnugreinarinnar 
á sviði leyfismála, umhverfismála, umgengni við náttúruna, stefnumótun og þannig mætti lengi áfram 
telja  almennt er það skoðun manna að samtök sem þessi geti aldrei komið í veg fyrir stofnanir á borð 
við íslandsstofu, saf eða aðra slíka aðila  samstarf innan ferðaþjónustuklasans, til dæmis líkt og er 
innan jarðvarmageirans, gæti hjálpað til við að styrkja innviði greinarinnar og myndi nýtast afar vel 
áðurnefndum aðilum, sem og öðrum  

Forræði
Authority

Árangur
tryggður

AI

AP

PI

CAPI

Áhrif
Influence

Afl
Power
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Viðauki – i   þróun ferðaþjónustureikninga - tsa

Ferðaþjónusta - atvinnugrein
•	 fyrsta ferðamálaráðstefnan36 var haldin á þingvöllum vorið 1965  í upphafi var mest fjallað um nauðsyn 

þess að efla landkynningu erlendis og sameina kraftana, en þeir voru bæði litlir og ósamstilltir 

•	 Á ferðamálaráðstefna í Vestmannaeyjum 1995 vafðist það ekki lengur fyrir mönnum að ferðalög væru 
mikilvægur drifkraftur í efnahagslífi landsins  

•	 Á þeirri ráðstefnu voru menn hins vegar ekki eins vissir á því hvernig ætti að meta mikilvægi hennar í 
þjóðarbúskapnum eða hvaða nafn væri heppilegt að nota yfir þá víðtæku og fjölbreyttu starfsemi sem 
tengist ferðamennsku, kannski ferðamannaþjónustu, ferðamannaiðnað, ferðaþjónustu og jafnvel 
ferðaútveg 

•	 af yfirskrift málþings sem haldið var 2005 um verðmæti ferðaþjónustunnar gæti maður haldið að 
lítið hafi áunnist á s l  árum í þessu tilliti en þegar grannt er skoðað er það auðvitað ekki þannig 
– nafnið – ferðaþjónusta hefur náð fótfestu og enginn efast lengur um mikilvægi greinarinnar í 
efnahagsstarfseminni  

•	 Á alþjóðamarkaði hefur mikil vinna verið lögð í að móta og samræma stefnu, um vinnubrögð 
og framsetningu á tölulegum upplýsingum yfir ferðaþjónustu sem atvinnugrein  í þeirri vinnu 
hefur alþjóðaferðamálastofnunin (WtO) gegnt forystu¬hlutverki  Öll frekari vinna efnahags- og 
framfarastofnunar evrópu (OeCD), Hagstofu evrópusambandsins (eurostat) og einkasamtakanna 
World travel & tourism Council byggir í aðalatriðum á þeirra vinnu  rétt er að benda á nokkra 
mikilvæga tímasetningar í þessu samhengi;

1983  WtO gaf út „Determination of the importance of tourism as an economic activity within the 
framework of the national accounting system” 

1991 WtO hélt alþjóðlega ferðamálaráðstefnu í Ottawa  Markmiðið var að hafa áhrif á framsetningu á 
tölulegum upplýsingum um ferðaþjónustu og laga þær að staðli sameinuðu þjóðanna, system of 
national account (sna) 

1992 OeCD gaf út handbók um þjóðhagsreikningauppgjör í ferðaþjónustu (MOteC) en þar er stuðst 
við hið alþjóðlega þjóðhagsreikningakerfi og alþjóðlegu atvinnuvegaflokkunina isiC 

1995 tölfræðihópur OeCD (statistical Working party), gaf út nýjar vinnureglur um það hvernig laga 
skuli uppgjör á ferðaþjónustu að sna  (satellite account for tourism-Draft, statistical Working 
party) 

1999 WtO, OeCD og eurostat mynduðu samstarfshóp um að samræma mat á ferðaþjónustu þeim 
stöðlum sem samþykktir hafa verið af alþjóðlegum stofnunum s s  hinum nýja staðli sna93 
(system of national accounts) og esa 95 staðli evrópusambandsins  

2000 Á árinu 2000 gaf OeCD út nýja handbók var „Measuring the role of tourism in OeCD economies, 
the OeCD Manual on tourism satellite accounts and employment” sem gaf færi á að endurskoða 
og betrumbæta alla skýrslugerð um atvinnugreinina  

2001 sameinuðu þjóðirnar, WtO, OeCD og WttC komust að sameiginlegri niðurstöðu um forsendur 
og skilgreiningar að baki aðferðafræðinni og gefa í sameiningu út handbók um uppgjör á 
ferðaþjónustu innan þjóðhagsreikningarammans; tourism satellite account (tsa): recommended 
Methodological framwork 

2008 sameinuðu þjóðirnar, WtO, OeCD og WttC gáfu út nýjan alþjóðlegan staðal: 2008 tourism 
satellite account: recommended Methodological framwork (tsa:rMf 2008)

Við uppsetningu ferðaþjónustureikninga samkvæmt alþjóðlegri forskrift er lögð áherslu á 10 töflur, 

36  Haft eftir Birgi þorgeirssyni formaður ferðamálaráðs íslands á ferðamálaráðstefnu í Vestmannaeyjum okt  1995 

þar sem fram eiga að koma upplýsingar um neyslu og framleiðslu í ferðaþjónustu, vinnuaflsnotkun, 
fjárfestingu ofl  í töflum 1 –4  er lögð áhersla á að mæla neyslu ferðamanna frá ýmsum sjónarhornum 
s s  eftir neysluflokkum og ferðahópum 
í töflum 5 og 6 koma fram upplýsingar um framleiðslu og framboð af ferðaþjónustu eftir atvinnugreinum  
í töflu 7 er yfirlit um starfsmannafjölda og í töflu 8 er yfirlit yfir fjárfestingu í ferðaþjónustu  í töflu 9 á að 
koma fram aðkoma hins opinbera að greininni og tafla 10 leggur áherslu á upplýsingar sem ekki eru af 
fjárhagslegum toga, s s  fjölda ferðamanna, gististaða og gistinátta 
einstök lönd eru komin afar misjafnlega á veg í að þróa heildstæða skýrslugerð fyrir ferðaþjónustu 
sem atvinnugrein  nokkrar þjóðir, þar með flestar þjóðir norður evrópu, hafa nú þegar gefið út 
ferðaþjónustureikninga en það er afar misjafnt hversu nákvæmir þeir eru  kanandamenn hafa gegnt 
forystuhlutverki í þeirri vinna að móta heildstæðan hliðarreikninga fyrir ferðaþjónustu  Á árinu 2000 
kynnti Ástralía hliðarreikning yfir ferðaþjónustu en þar hefur verið mikill uppgangur í ferðaþjónustu 
sem erfitt hafði verið að draga fram og sýna á hlutlægan hátt  þeir aðilar sem komu að byggingu 
þess reiknings var Hagstofa Ástralíu ásamt ferðamálasamtökum landsins  norðmenn eru einnig búnir 
að útbúa sérstakan hliðarreikning við hina hefðbundnu þjóðhagsreikninga  Hagstofa noregs hefur nú í 
nokkur ár birt nokkuð gott yfirlit yfir greinina  

•	 Á þjóðhagsstofnun og seinna á Hagstofu hefur verið reynt að fylgjast með því alþjóðlegu starfi sem 
fram hefur farið á þessu sviði  

•	 um miðjan níunda áratuginn var unnið að skilgreiningu á ferðaþjónustu í samstarfi við stýrihóp37 sem 
skipaður var af samgönguráðherra 1996  

•	 í september 2005 skipaði samgönguráðuneytið starfshóp til að kanna grundvöll þess að útbúa 
ferðaþjónustureiknina, tsa fyrir ísland  niðurstöður hópsins var að miklvægt væri að bæta uppgjör á 
ferðaþjónustu hér á landi  í framhaldið af skýrslugjöf hópsins fór samgönguráðuneytið þess á leit við 
Hagstofu íslands að hún hæfi vinnu við gerð ferðaþjónustureikninga  

•	 Hagstofa íslands hóf gerð ferðaþjónustureikninga í byrjun árs 2008 í samvinnu við samgönguráðu-
neytið 38

•	 10  október 2008 gaf Hagstofa ísland út fyrsta ferðaþjónustureikning fyrir ísland  þeir voru uppfærðir 
og endurbættir í lok árs 2010 og aftur 2011  

•	 í lok árs 2012 hætti Hagstofa íslands gerð ferðaþjónustureikninga í sparnaðarskyni – ekki partur af 
lögbundum verkefnum stofnunarinnar 

•	 afar nauðsynlegt er að hafa aðrar kennitölur til að styðjast við  kennitölur um komur erlendra 
ferðamanna, ferðavenjur íslendinga um eigið land, gjaldeyristekjur úr greiðslujafnaðarreikningi og 
gistináttatölur eru veigamiklar vísbendingar og þar hefur skýrslugerð batnað verulega með árunum  

37 stefnumótun í ferðaþjónustu 
38 í byrjun árs 2008 færðust málefni ferðaþjónustu yfir til iðnaðarráðuneytisins og seinna til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 
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Viðauki – ii   sundurliðun á útgjöldum ferðamanna 2013 Viðauki – iii   Könnun gallup  – Viðhorf til ferðamanna

Neysla ferðamanna innanlands á markaðsvirði 2013, milljónir króna, verðlag hvers árs
Total internal tourism consumption at market prices 2013, current prices, million ISK

Neysla Neysla Neysla
ferða- erlendra innlendra
manna ferða- ferða-

alls manna manna
Total Inbound Domestic

tourism tourism tourism
consump- consump- conump-

tion tion tion
2013 2013 2013

323.797 211.280 112.516

219.495 145.382 74.112
1.  Gistiþjónusta  Accommodation services  37.344 24.557 12.787
1.1     Hótelgisting  Hotel services
1.2     Önnur gistiþjónusta Other accommodation services
2. Veitingaþjónusta  Food and beverage serving services  25.115 13.674 11.441
3. Farþegaflutningar  Passenger transport services 135.769 96.535 39.234
3.1     Farþegaflutningar á landi  Land passenger transport 12.368 8.864 3.504
3.2     Farþegaflutningar á sjó  Ocean passenger transport 3.098 2.040 1.058
3.3     Farþegaflutningar með flugi  Air passenger transport 102.460 69.585 32.875
3.4     Leiga flutningatækja, bílaleiga og fleira  – –

    Transport equipment rental 17.843 16.046 1.797
4. Ferðaskrifstofur  Travel agency services 21.267 10.615 10.651

– –
104.302 65.898 38.404

5. Smásala bensíns, viðgerðir og viðhald bifreiða 0
Automotive fuel retail and repairs 17.482 4.479 13.002

6. Önnur þjónusta tengd farþegaflutningum – –
Other supportive transport activities 17.129 12.776 4.352

7. Menningarstarfsemi  Cultural services 5.641 3.162 2.479
8. Afþreying og tómstundastarfsemi – –

Recreation and entertainment 10.089 8.533 1.555
9. Ýmis önnur þjónusta við ferðamenn – –

Miscellaneous tourism services 5.697 3.996 1.701
10. Ýmis verslun tengd ferðaþjónustu – –

Miscellaneous tourism retail services 48.265 32.951 15.314

Tourism connected industries

Heildarneysla í ferðaþjónustu  Total tourism consumption
Einkenni ferðaþjónustu atvinnugreinar
Tourism characteristic industries

Ferðaþjónustutengdar atvinnugreinar

23:47_25.9.2013[File]

3 

Fjöldi % +/-
Mjög jákvæð(ur) (5) 323 38,0 3,3
Frekar jákvæð(ur) (4) 357 42,0 3,3
Hvorki né (3) 121 14,2 2,3
Frekar neikvæð(ur) (2) 45 5,2 1,5
Mjög neikvæð(ur) (1) 6 0,7 0,5
Jákvæð(ur) 681 79,9 2,7
Hvorki né 121 14,2 2,3
Neikvæð(ur) 50 5,9 1,6
Fjöldi svara 851 100,0
Tóku afstöðu 851 99,1
Tóku ekki afstöðu 8 0,9
Fjöldi svarenda 859 100,0
Meðaltal (1-5) 4,1
Vikmörk ± 0,1

Sp. 1. Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart fjölgun erlendra ferðamanna til 
Íslands?

Jákvæð(ur)
79,9%

Hvorki né
14,2%

Neikvæð(ur)
5,9%

38,0% 42,0% 14,2% 5,2%

Mjög jákvæð(ur) Frekar jákvæð(ur) Hvorki né Frekar neikvæð(ur) Mjög neikvæð(ur)

Fjöldi Meðaltal (1-5)        

Heild 851
Kyn
Karlar 429
Konur 422
Aldur *  
18-24 ára 125
25-34 ára 150
35-44 ára 151
45-54 ára 162
55 ára eða eldri 264
Búseta  
Reykjavík 325
Nágrannasv.félög R.víkur 224
Önnur sveitarfélög 303
Fjölskyldutekjur  
Lægri en 250 þúsund 66
250 til 399 þúsund 121
400 til 549 þúsund 130
550 til 799 þúsund 157
800 til 999 þúsund 98
Milljón eða hærri 88
Menntun *  
Grunnskólapróf 155
Grunnskólapróf og viðbót 131
Framhaldsskólapróf 298
Háskólapróf 224
* Marktækur munur á meðaltölum

38%

38%
38%

57%
41%

47%
30%

27%

41%
38%

35%

39%
31%

43%
39%
41%

47%

47%
40%

34%
38%

42%

40%
44%

31%
46%

30%
52%

46%

42%
41%

43%

32%
40%

41%
44%
41%

40%

36%
35%

43%
46%

14%

15%
14%

11%
11%

17%
12%

17%

13%
15%
15%

23%
24%

8%
12%
17%
4%

13%
22%
15%

10%

5%

6%
5%

4%
6%

9%

3%
6%
7%

5%
5%
8%
3%

7%

4%
4%

8%
4%

4,4
4,3
4,2
4,0
3,9

4,3
4,1
4,0
4,2

4,1

4,1
4,1

4,2
4,1
4,1

4,1
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2

Mjög jákvæð(ur) Frekar jákvæð(ur) Hvorki né Frekar neikvæð(ur) Mjög neikvæð(ur)
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4 

Fjöldi % +/-

179 22,3 2,9

332 41,3 3,4

293 36,4 3,3

0 0,0 0,0
Fjöldi svara 804 100,0
Tóku afstöðu 804 93,6
Tóku ekki afstöðu 55 6,4
Fjöldi svarenda 859 100,0
   
   
   

Eingöngu íslenskir 
ferðamenn eiga að 
greiða fyrir aðgengi að 
helstu náttúruperlum 
Íslands

Íslenskir og erlendir 
ferðamenn eiga að 
greiða fyrir aðgengi að 
helstu náttúruperlum 
Íslands
Eingöngu erlendir 
ferðamenn eiga að 
greiða fyrir aðgengi að 
helstu náttúruperlum 
Íslands

Sp. 2. Hver af eftirfarandi fullyrðingum á best við um viðhorf þitt til gjaldtöku fyrir 
aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands?

Engin gjaldtaka á að vera 
fyrir aðgengi að helstu 
náttúruperlum Íslands 22,3% 41,3% 36,4%

Engin gjaldtaka á að vera fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands

Íslenskir og erlendir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands

Eingöngu erlendir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands

Eingöngu íslenskir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands

Fjöldi

Heild 804
Kyn
Karlar 417
Konur 387
Aldur *  
18-24 ára 115
25-34 ára 131
35-44 ára 145
45-54 ára 160
55 ára eða eldri 253
Búseta  
Reykjavík 300
Nágrannasv.félög R.víkur 214
Önnur sveitarfélög 290
Fjölskyldutekjur *  
Lægri en 250 þúsund 64
250 til 399 þúsund 116
400 til 549 þúsund 118
550 til 799 þúsund 154
800 til 999 þúsund 95
Milljón eða hærri 88
Menntun *  
Grunnskólapróf 142
Grunnskólapróf og viðbót 123
Framhaldsskólapróf 290
Háskólapróf 212
Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands? *
Mjög jákvæð(ur) 312
Frekar jákvæð(ur) 327
Hvorki né 113
Neikvæð(ur) 50
* Marktækur munur

22%

21%
24%

55%
24%
24%

11%
13%

25%
19%
21%

25%
30%

16%
25%

13%
16%

39%
13%

20%
20%

33%
15%

21%
8%

41%

41%
41%

18%
37%

42%
49%
49%

38%
40%

46%

35%
36%

44%
36%

50%
59%

29%
36%

43%
50%

35%
47%

41%
43%

36%

38%
35%

27%
39%

34%
39%
39%

37%
41%

33%

40%
34%

40%
39%
37%

25%

31%
50%

37%
30%

33%
37%
38%

49%

Engin gjaldtaka á að vera fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands
Íslenskir og erlendir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands
Eingöngu erlendir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands
Eingöngu íslenskir ferðamenn eiga að greiða fyrir aðgengi að helstu náttúruperlum Íslands

Viðauki – iV   Könnun meðal ferðaþjónustuaðila um allt land

Ferðaþjónustuklasinn

Hvers konar þjónustu er fyrirtæki þitt að selja?  Response
Percent

Response
Total

Gistingu ██████████████████████████████████████ 47.18% 142

Afþreyingu ██████████████████ 23.26% 70

Flutningsþjónustu ████ 5.32% 16

Veitingar ████████ 10.96% 33

Annað ██████████ 13.29% 40

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Hversu lengi hefur þitt fyrirtæki verið starfandi í ferðaþjónustu? Response
Percent

Response
Total

0 - 2 ár ███████████ 13.62% 41

3 -  4 ár ██████████████ 17.61% 53

5 - 6 ár ██████ 7.97% 24

7 - 10 ár █████████ 11.3% 34

10 ár  + ████████████████████████████████████████ 49.5% 149

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Í hvaða landshluta er fyrirtæki þitt einkum starfandi? Response
Percent

Response
Total

Suðurland I  ( Árnessýsla ) ████ 5.65% 17

Suðurland II ( Rangárvallasýsla /
Vestur - Skaftafellssýsla ) ██ 2.99% 9

Suðurland III ( Austur-
Skaftafellssýsla ) █ 1.66% 5

Austurland ██████████ 12.63% 38

Norðurland I  (Þingeyjarsýslur) ████████ 10.3% 31

Norðurland II ( Eyjafjörður) ██████ 7.64% 23

Norðurland III ( Skagafjörður og
Húnavatnssýslur) ███ 3.99% 12

Vestfirðir ██████ 8.64% 26

Vesturland ██████████████ 17.94% 54

Reykjanes ██████ 8.31% 25

Höfuðborgarsvæðið █████████ 11.63% 35

Um allt land ██████ 8.64% 26

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.
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Á að greiða fyrir aðgengi að náttúruperlum Íslands? Response
Percent

Response
Total

Já █████████████████████████████████████████████████ 61.46% 185

Nei ████████████████ 19.93% 60

Vil ekki svara/ veit ekki ███████████████ 18.61% 56

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Hversu mikilvægt markaðstæki er internetið fyrir þinn rekstur?

A
 █

B
 █

C
 █

D
 █

E
 █

Resp
onse
Total

0.33 %
(1)

4.32 %
(13)

4.65 %
(14)

28.9 %
(87)

61.79 %
(186) 301

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Legend for Rank Grid table:Hversu mikilvægt markaðstæki er internetið fyrir þinn rekstur?

Columns:

A █ Alls ekki mikilvægt

B █ Ekki mikilvægt

C █ Hvorki né

D █ Mikilvægt

E █ Mjög mikilvægt

Hversu mikilvægt markaðstæki telur þú að internetið eigi að vera fyrir þinn rekstur?

A
 █

B
 █

C
 █

D
 █

E
 █

Resp
onse
Total

0 %
(0)

2.33 %
(7)

2.99 %
(9)

34.88 %
(105)

59.8 %
(180) 301

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.
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Legend for Rank Grid table:Hversu mikilvægt markaðstæki telur þú að internetið eigi að vera fyrir þinn rekstur?

Columns:

A █ Alls ekki mikilvægt

B █ Ekki mikilvægt

C █ Hvorki né

D █ Mikilvægt

E █ Mjög mikilvægt

Hversu stór hluti af markaðsfé þíns fyrirtækis fer í markaðssetningu á internetinu?

A
 █

B
 █

C
 █

D
 █

E
 █

Resp
onse
Total

45.18 %
(136)

19.93 %
(60)

14.95 %
(45)

11.3 %
(34)

8.64 %
(26) 301

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Legend for Rank Grid table:Hversu stór hluti af markaðsfé þíns fyrirtækis fer í markaðssetningu á internetinu?

Columns:

A █ 0-20%

B █ 21-40%

C █ 41-60%

D █ 61-80%

E █ 81-100%

Hversu mikil þekking er á markaðssetningu á internetinu innan þíns fyrirtækis?

A
 █

B
 █

C
 █

Resp
onse
Total

31.56 %
(95)

62.46 %
(188)

5.98 %
(18) 301

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.
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Legend for Rank Grid table:Hversu mikil þekking er á markaðssetningu á internetinu innan þíns fyrirtækis?

Columns:

A █ Lítil sem engin

B █ Góð

C █ Framúrskarandi

Er ákveðinn einstaklingur/einstaklingar starfsmaður innan þíns fyrirtækis sem er/eru ábyrgur /-ir fyrir markaðsmálum á
internetinu?

Response
Percent

Response
Total

Já █████████████████████████████████████████████████████████████ 76.41% 230

Nei ███████████████████ 23.59% 71

Total # of respondents 301.
Statistics based on 301 respondents; 0 filtered; 0 skipped.

Hver er sérstaða þíns landshluta að þínu mati ?  Nefnið þrjá þætti. Response
Total

1. 246

2. 242

3. 229

Total # of respondents 301.
Statistics based on 246 respondents; 0 filtered; 55 skipped.
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Viðauki - V   rannsókn á heimasíðum landshlutanna

25.9.2013

1

Gekon
Vangaveltur um markmiðasetningu

Janúar – Maí  2013

Verkefnið
• Google notendur eru í mörgum tilvikum mjög hátt hlutfall allra íbúa í hverju

landi. Þessi staðreynd gefur okkur kost á því að ávarpa mun stærri hóp af álíka
öryggi með því að nota Google auglýsingar

• Facebook notendur yfir 18 ára í þeim 25 löndum sem heimsóttu Ísland mest
síðasta ár eru alls 454,6  milljónir

• Þennan hóp er hægt að nálgast á mjög hnitmiðaðan hátt með auglýsingum sem
hitta beint í mark, miðað við þær upplýsingar sem notendurnir gefa um sjálfa sig

• Miðlar:

• Ef við bætum „in reykjavik“ aftan við frasana
• Þá skila grænu leitarfrasarnir visitreykjavik.is á fyrstu niðurstöðusíðu á 

google.co.uk
• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
visitreykjavik.is

• Ef við bætum „in north iceland“ aftan við frasana
• Þá skila grænu leitarfrasarnir northiceland.is á fyrstu niðurstöðusíðu á 

google.co.uk
• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
northiceland.is

• Sjö af þessum leitarfrösum skila okkar vef nú á 
fyrstu niðurstöðusíðu á google.co.uk

• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
www.west.is
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25.9.2013

2

• Leitarfrasinn ‚hiking in reykjanes‘ skilar okkar vef í fimmta sæti á google.co.uk
• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
www.reykjanes.is

northern lights in reykjanes
northern lights holidays in reykjanes
northern lights holiday in reykjanes
northern lights tours in reykjanes
northern lights tour in reykjanes
holidays northern lights in reykjanes
holidays to northern lights in reykjanes
holiday northern lights in reykjanes
geothermal in reykjanes
hot springs in reykjanes
birdwatching in reykjanes
bird watching in reykjanes
whalewatching in reykjanes
whale watching in reykjanes
caving in reykjanes
hiking in reykjanes
skiing in reykjanes
biking in reykjanes
skiing holidays in reykjanes
riding holidays in reykjanes
adventure holidays in reykjanes
biking holidays in reykjanes

• Loksins ef við bætum „in iceland’s westfjords“ aftan við frasana...
• Þá skila grænu leitarfrasarnir westfjords.is á fyrstu niðurstöðusíðu á google.co.uk
• Þeir gulu skila okkur á aðra niðurstöðusíðu og rauðu á þriðju
• NB Stjörnumerktu leitarfrasarnir skila PDF skjali en ekki vefsíðu
• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
westfjords.is

• Grænu leitarfrasarnir skila skila south.is á fyrstu niðurstöðusíðu á google.co.uk
• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir
• Hinir vefirnir hafa ekki sýnileika gegn þessum leitarorðum

Sýnileikapælingar
www.south.is – rikivatnajokuls.is – katlageopark.is

• Leitarfrasarnir ‚skiing in east iceland‘, ‚northern lights in east iceland‘ og 
‚northern lights tours in east iceland’ skila okkar vef á fyrstu niðurstöðusíðu á 
google.co.uk

• Aðrir frasar þurfa aðrar lausnir

Sýnileikapælingar
www.east.is
northern lights in east iceland 2
northern lights holiday in east iceland
northern lights holidays in east iceland 22
northern lights tour in east iceland 10
northern lights tours in east iceland 10
holiday northern lights in east iceland
holidays northern lights in east iceland 18
adventure holidays in east iceland
biking in east iceland 16
biking holidays in east iceland
bird watching in east iceland
birdwatching in east iceland
caving in east iceland
geothermal in east iceland
hiking in east iceland
hot springs in east iceland
riding holidays in east iceland
skiing in east iceland 1
whale watching in east iceland
whalewatching in east iceland



82   Virðisauki í ferðaþjónustu Virðisauki í ferðaþjónustu   PB    


