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Ferðaþjónusta hríslast niður í gegnum samfélagið og hefur víðtæk  efnahagsleg, félagsleg, umhverfisleg 

og menningarleg áhrif , hvort  sem  horft er til heimamarkaðar eða á heiminn allan . Áhrif greinarinnar 

á heimsvísu hafa kristallast á tímum heimsfaraldurs Covid 19 2020-2021.  Samspil alþjóðlegra áhrifa 

greinarinnar og umfang hefur staðfest mikilvægi hennar. Á sama tíma hefur þróun ferðaþjónustu sem 

atvinnugreinar í för með sér bæði tækifæri og áskoranir.1

Líkt og út í hinum stóra heimi hefur ferðaþjónusta vaxið og eflst  á Íslandi á undanförnum 10 árum og 

skapað sér stöðu sem ein helsta útflutningsgrein landans. Greinin hefur þegar á heildina er litið haft góð 

áhrif á Íslandi, stutt við innviðauppbyggingu og aðra þjónustu og þar með eflt velsæld Íslendinga.

Íslenski ferðaklasinn (ÍF) gegnir mikilvægu hlutverki í vistkerfi íslensks atvinnulífs. Hlutverk hans er að 

efla samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Vettvangurinn stuðlar að því að efla hæfni stjórnenda og gæði greinarinnar á breiðu sviði. Starfsemi 

ÍF byggir á verkefnadrifnu samstarfi þeirra ólíku aðildafélaga og hagaðila sem að klasanum standa. 

Keppikefli klasans er að bregðast ekki einungis við erfiðum og krefjandi aðstæðum sem kunna að koma 

upp og munu koma upp heldur að vera sá vettvangur sem leiðir nauðsynlegar breytingar og nýsköpun í 

íslenskri ferðaþjónustu með langtíma verðmætasköpun og uppbyggingu að leiðarljósi. 

Ferðaþjónusta er og verður áfram drifin áfram af fólki fyrir fólk sem sækist eftir einstakri upplifun og 

framúrskarandi þjónustu. Á vettvangi klasans mætast ólíkir aðilar með mismunandi þekkingu og reynslu, 

sem keppa innbyrðis en vinna sameiginlega að því að efla samkeppnishæfni ferðaþjónustu í heild sinni 

svo hún megi byggjast upp til framtíðar í jafnvægi félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegri þátta.

Virðisauki í ferðaþjónustu 2.0 dregur hér fram þau mikilvægu verkefni sem Íslenski ferðklasinn hefur 

staðið að allt frá því að kortlagning og stofnun vettvangsins hófst. Hér hefur klasakort greinarinnar verið 

uppfært í samræmi við bætta lagasetningu og þær breytingar sem orðið hafa í skipulagi greinarinnar á 

síðastliðnum árum. Þá er lögð fram samkeppnishæfnisgreining á áfangastaðnum Íslandi. 

Til að ná fram sem víðtækustu sjónarmiðum voru gögn sótt til Hagstofunnar og mælaborðs 

ferðaþjónustu en auk þess var framkvæmd ítarleg viðhorfskönnun. Könnun þessi var send 

á aðildafélaga, samstarfsaðila og verkefnahópa Íslenska ferðaklasans í lok apríl 2021 og eru 

niðursstöður þeirrar könnunar til hliðsjónar við alla þá hugmyndavinnu og framsetningu á þeirri 

samkeppnishfænisgreiningu sem farið er yfir hér að neðan. 

Þá var sérstakur vinnuhópur stjórnar sem var höfundum að skýrslunni til ráðs og endurgjafar en það eru 

þau Sævar Skaptason, formaður stjórnar og mestjórnendur hans Rannveig Grétarsdóttir frá Eldingu og 

Sölvi Sturluson frá Íslandsbanka.

Ferðaþjónusta er drifkraftur framfara. Atvinnusköpun síðustu tíu ár hefur að mestu verið drifin af 

ferðaþjónustu um heim allan. 2019 vó greinin um 10,3% af landsframleiðslu heimsins og veitti um 330 

milljónum fólks atvinnu eða 1  af hverjum 10 einstaklingum. 

Vöxtur greinarinnar var það mikill síðastliðin fimm ár að eitt af hverjum fimm nýjum störfum sem urðu 

til, var að finna í ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er þýðingamikil fyrir alla, bæði þá sem kjósa að ferðast en 

ekki síður fyrir þá sem stunda viðskipti og byggja upp samfélög. 

Samantekt
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Á Íslandi fór vöxtur greinarinnar langt umfram spár og tölur á heimsvísu og hafði víðtæk áhrif  á 

íslenskt samfélag. Það varð því ljóst þegar áhrifa heimsfaraldurs lét á sér kræla 2020-2021 að 

áhrifanna gætti víða og æ meiri eftir því sem á leið. Það staðfestist jafnt hér sem annars staðar að 

ferðaþjónusta er mikilvæg stoð í hagkerfum heimsins og drífur áfram framfarir með margvíslegum 

hætti.

Fyrirtæki þurfa að tileinka sér sjálfbærni í einu og öllu, ekki bara í ferðaþjónustu heldur í 

öllum atvinnugreinum. Hvort heldur sem talað er um vöxt án aðgreiningar eða mótun stefnu, 

verðmætasköpun eða viðskipti. Samfélagsleg ábyrgð er hluti af DNA mengi hverrar skipulagsheildar 

og er lykillinn að samkeppnishæfni hvers áfangastaðar og í framhaldi fyrirtækja. 

Íslenski ferðaklasinn hefur verið í fararbroddi í fræðslu og þjálfun aðildarfélaga sinna og annarra 

þátttakenda þegar kemur að verkefnum sem snúa að sjálfbærni og ábyrgri ferðaþjónustu og ætlar sér 

að vera það áfram. 

Framtíðarsýn vettvangsins er að ferðaþjónustan sé til á forsendum íslensks samfélags sem styðji við 

aukin lífsgæði og auknar efnahagslegar, félagslegar og umhverfislegar framfarir íbúanna í landinu. 

Með auknu samstarfi, þar sem ábyrgð og aukin hæfni félaga og þátttakenda í starfsemi klasans er í 

fyrirrúmi næst að skapa þau eftirsóknaverðu jákvæðu áhrif sem áfangastaðir um allan heim keppast 

að. 

Með því að halda áfram að efla ennfrekar aðgerðir sínar á sviði ábyrgrar stjórnunar, beina 

spjótum sínum að hverskonar nýsköpun sem eflir fyrirtækin í landinu og auðveldar þeim frekari 

verðmætasköpun, þjálfa og fræða stjórnendur og starfsmenn íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja í 

stafrænni hæfni og virkja alþjóðlega tengslamyndun mun íslensk ferðaþjónusta áfram vera ein af 

mikilvægustu áhrifaölfum til framþróunar og bættra lífsgæða í landinu. 
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Það hefur verið tíðrætt að ferðaþjónusta á Íslandi sé ung atvinnugrein þrátt fyrir að hægt sé að rekja 
vörður hennar allt aftur til ársins 1900. Samfara aukinni nútímavæðingu og miklum tækniframförum, jókst 
straumur ferðafólks til landsins jafnt og þétt og náði hámarki 2017 þegar hingað til lands komu hátt á 
þriðju milljón farþega. Margfaldur fjöldi íbúa landsins.2  

Samgöngur eru mikilvægasti þáttur ferðaþjónustu á Íslandi, enda landið eyja út í miðju Atlantshafi. Fyrsta 
skemmtiferðaskipið kom til landsins 1905 með um 500 farþega og fyrstu lög um ferðamál voru gefin út 
1936 þegar Ferðaskrifstofa ríkisins var stofnuð.  Árið 1937 hófst merk og áhugaverð flugsaga Íslendinga 
þegar Flugfélag Akureyrar var stofnað sem síðar (1940) fékk nafnið Flugfélag Íslands. Þá voru Loftleiðir 
stofnaðir undir lok seinni heimsstyrjaldar en frá árinu 1947 buðu bæði þessi flugfélög upp á flug til Evrópu 
og síðar Bandaríkjanna. Á þessum tíma voru farþegaflutningar í smáum stíl. Hins vegar var hér hornsteinn 
íslenskrar ferðaþjónustu lagður sem Flugleiðir og síðar Icelandair hafa haldið gangandi í nær 80 ár.3

Á árunum milli 1960-1970 hófst mikil hóteluppbygging í Reykjavík þegar frumkvöðlar íslensks atvinnulífs 
fóru að láta að sér kveða en þá eru Hótel Saga, Hótel Loftleiðir, nú Hótel Reykjavík Natura og Hótel 
Holt opnuð en öll þessi hótel mörkuðu tímamót í íslenskri ferðaþjónustu. Á tímabilinu 1970-1990 vex 
meðvitund um ávinning og mikilvægi ferðamála hér á landi og einkum í tengslum við alþjóðlega viðburði. 
Ber þar hæst einvígi skákmeistaranna Spassky og Fisher 1974, og leiðtogafundur forseta Bandaríkjanna, R. 
Reagan, og forseta Sovétríkjanna, M.Gorbachev sem var upphafið af falli járntjaldsins. 

Um aldamótin 2000 verður ferðaþjónusta æ fyrirferðameiri í íslensku atvinnulífi. Samtök 
ferðaþjónustunnar voru stofnuð í nóvember 1998, þá fyrstu hagsmunasamtök atvinnugreinarinnar. 
Árið 2000 markaði mikil tímamót á sviði ferðaþjónustu. Þá var höfuðborgin, Reykjavík, valin ein af 
menningarborgum Evrópu. Þá var haldið upp á 1000 ára afmæli kristnitökunnar í landinu með tilheyrandi 
hátíðarhöldum sem og Landafundum Leifs Eiríkssonar í Vesturheimi. Þessir viðburðir fengu mikla athygli 
höfðu mikil áhrif á stefnumótun íslenskrar ferðaþjónustu til framtíðar. 

Allt frá aldamótum má segja að ferðaþjónusta á Íslandi hafi tekið stakkaskiptum og skapað sér sívaxandi 
rými í íslensku atvinnulífi. Meðfylgjandi tímalína endurspeglar tímabilið  2000-2022 sem er einskonar 
framhald þeirrar tímalínu sem klasasamstarfið lagði fram 2013 en það nær frá 1900-2000. 

Á þessu tímabili slítur greinin barnsskónum og markar sér stöðu sem ein mikilvægasta atvinnugrein 
íslensks atvinnulífs. Hún festir sig í sessi, sérstaklega eftir hið mikla fjármálahrun sem reið yfir landið 
og heimsbyggðina 2008. Umfjöllunin um hrunið og eldgosið í Eyjafjallajökli ásamt hagstæðu gengi 
mörkuðu upphafið að því að hingað til lands lá straumur ferðamanna. Ferðaþjónusta sannaði gildi sitt 
enda sú atvinnugrein sem ýtti undir hraða endurreisn í íslensku samfélagi. Gjaldeyristekjur þjóðarbúsins 
margfölduðust og efnahagsleg áhrif náðu áður óþekktum hæðum í þessari atvinnugrein.

Kortlagning Íslenska ferðaklasans stóð yfir á árunum 2012-14. Með því frumkvæði var farið að horfa á 
áhrif ferðaþjónustu um allt hagkerfið og í samfélaginu sjálfu. Fengnir voru að borðinu ólíkir aðilar sem allir 
hafa með einum eða öðrum hætti áhrif á eða ávinning af að ferðaþjónusta dafni. Kortlagningin byggði á 
víðtækri þátttöku mörg hundruð þátttakenda um allt land. Félagið um Íslenska ferðaklasann  var síðan 
formlega stofnað í mars 2015. Meðfylgjandi tímalína endurspeglar þær vörður íslenskrar ferðaþjónustu 
sem höfðu áhrif á tímabilinu frá 2000 til upphafs árs 2021. Tímalínan er ekki tæmandi listi þeirra fjölmörgu 
mikilvægu atburða sem átt hafa sér stað á síðustu 20 árum heldur fyrst og fremst sett fram til að setja 
stóru hlutina í ákveðið samhengi. 
 
___________________________________

2. Virðisauki í ferðaþjónustu 2013

3. Hujibens, Edward: Ferðamál á Íslandi 2013

Saga ferðaþjónustu á Íslandi
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Reykjavík Menningarborg Evrópu

Kristnihátið á Þingvöllum

Landafundir Ameríku

Ísland í Schengen - talning 
ferðamanna breytist

Hryðjuverkaáras í New York -
tvíburaturnarnir falla

Ríkið og Reykjavík sammælast um 
að byggja tónlistar og 

ráðstefnuhús

Höfuðborgastofa tekur til starfa

Cruise Iceland stofnað

Samkomulag við verktaka um 
byggingu TRH í Reykjavik

Ferðamálaráð Íslands verður 
Ferðamálastofa

Framkvæmdir við Hörpuna hefjast 
12.janúar

Nýr ferðamálastjóri tekur við -
1.janúar 2008 - Ólöf Ýr Atladóttir

Fjármálakreppa - bankahrun -
2008

TSA -
Ferðaþjónustureikningar 

gefnir út 1.

Íslandsstofa tekur til starfa 2010 -
tekur við af Útflutningsráði 

Eldgos - Eyjafjallajökull og á 
Fimmvörðuhálsi

Fjöldi ferðamanna 488þús

Inspired by Iceland markaðsherferðin 
fer af stað

TSA - Ferðaþjónustureikningar  2.

Ísland allt árið - markaðsherferð
RSI lögð niður og Meet in 
Reykjavik sett á koppinn TSA - Ferðaþjónustureikningar  3. WOW air stofnað í nóvember 

Kortlagning ísl. Ferðaklasans hefst 
formlega -OKT

Boston Consulting skýrsla gefin út 
10 sept

Virðisauki í ferðaþjónustu - PDF -
BC - greiningar

12.mars 2015 Islenski ferðklasinn 
formlega stofnaður

Vegvísir ferðaþjónustu -
aðgerðaráætlun stjórnvalda í 

ferðaþjónustu

Stjórnstöð ferðamála 2015-2020 
sett á koppinn

Fjöldi erlendra ferðamanna 1.289 þus

Ferðamálasamtök Íslands lögð 
niður

VSK settur á ferðaþjónustu

Ratsjánni - ýtt úr vör 
haustið 2016

Ábyrg ferðaþjónusta 
fer afstað 

Stefnumarkandi stjórnunaráætlun 
landshlutanna

Mæalaborð 
ferðaþjónustunna

r opnað

Fjöldi erlendra 
ferðamanna fer yfir 2 

milljónir

Nýr ferðamálastjóri tekur við -
1.janúar 2018 - Skarphéðinn Berg Álagsmat v/fjölda ferðamanna á 

Íslandi sett á koppinn

WOW air fellur - mars 
Framtíðarsýn ferðaþjónustunnar 

lögð fram Flugfélagið Play stofnað

Covd - 19 Heimsfaraldur 
Fjöldi erlendra ferðamanna fer í 

tæp 486þús

Hömlur á landamærum víðsvegar 

Eldgos í Geldingardölum á 
Reykjanesi - febrúar

2000
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2008
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Tímalína ferðaþjónustu 2000-2021
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Mynd: Jón Ragnar Jónsson
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Íslenski ferðaklasinn var formlega stofnaður 12. mars 2015 og hefur þann tilgang að vera fyrirtækja-

drifinn samstarfsvettvangur aðila sem starfa á sviði ferðaþjónustu og tengdum atvinnugreinum með 

það að leiðarljósi að efla samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu. 

Þessi samstarfsvettvangur markaði mikilvæg tímamót og var sá fyrsti sinnar tegundar í ferðaþjónustu 

á Íslandi. Hér var mótaður nýr áhrifaaðili sem hvatt hefur til frekari aðgerða, þverfaglegs samstarfs og 

nýsköpunar með það meginmarkmið að gera atvinnugreinina öflugri og sterkari.

Á mótunarárum Ferðaklasans frá 2012 – 2014  fór fram umfangsmikil kortlagning greinarinnar í þremur 

fösum. Haldnar voru ótal vinnustofur um allt land og tugir djúpviðtala tekin við lykilstjórnendur úr 

virðiskeðju greinarinnar. Niðurstöður þessarar kortlagningar leiddu til tíu skilgreindra verkefna.  Verkefnin 

fólu meðal annars í sér uppbyggingu ferðamannastaða og fjármögnun, einföldun skipulags og styttingu 

boðleiða, endurskilgreiningu leyfa og eftirlits, einföldun skattkerfis, samræmingu markaðsmála, 

markhópagreiningu, mótun á gagnabanka ferðaþjónustunnar, vöruþróun, aukin samskipti við 

menntastofnanir og nýliðanámskeið.  Búnir voru til verkefna- og faghópar með aðilum úr breiðri keðju 

ferðaþjónustunnar þar sem mismunandi reynsla og þekking var til staðar og mótaðar voru tillögur til 

úrbóta þar sem við átti. Verkefnavinna í þriðja og lokafasa leiddi til formlegrar stofnunar félags um 

Íslenska ferðaklasann í ársbyrjun 2015.

Vettvangur Íslenska ferðaklasans byggir á mikilvægri kortlagningu vistkerfis ferðaþjónustunnar og 

sprettur upp af þörf lykilaðila í greininni fyrir þverfaglegt samtal og samvinnu ólíkra hagaðila alls staðar í 

samfélaginu.  

Á sama tíma og formlegt félag um Íslenska ferðaklasann var stofnað ákváðu stjórnvöld að setja á stofn 

Stjórnstöð ferðamála sem síðar tók yfir hluta af þessum upphafsverkefnum. Öðrum verkefnum var 

jafnóðum skilað úr vinnuhópum með tillögum til þeirra aðila sem fara með þau mál samkvæmt lögum, 

svo sem Íslandsstofu, Ferðamálastofu og skrifstofu ferðamála sem síðar var stofnuð í atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti. Vettvangurinn ýtti við mikilvægum starfsþáttum sem hafa sýnt sig að hafa haft 

áhrif til góðs.  

Mikilvægasta einkenni klasa er að geta hreyft sig hratt og aðlagað sig að breyttum aðstæðum. Það var 

ekki bara mikilvægt í upphafi samstarfsins 2015, þegar vöxtur greinarinnar var í veldisvexti, heldur líka 

núna þegar ferðaþjónusta hefur stöðvast um allan heim vegna heimsfaraldurs og mikilvægt er að leiða 

greinina, stjórnendur og starfsmenn inn í nýja tíma, þar sem ný gildi og viðmið munu verða ráðandi.

Klasasamstarf í sinni einföldustu mynd gengur út á að vera vettvangur ólíkra aðila sem saman vilja ná 

auknum árangri innan sinnar atvinnugreinar eða í kringum ákveðið málefni. Með ólíkum aðilum er átt við 

atvinnulífið, stjórnvöld, háskóla og rannsóknarsamfélagið, fjárfesta og frumkvöðla.

Formgerður klasi stuðlar að því að efla aðildarfélagana og gera þá samkeppnishæfari með því að 

vinna að sameiginlegum verkefnum sem miða m.a. að því að miðla upplýsingum og þekkingu, bjóða 

upp á viðburði, fræðslu og fundi,  byggja upp og styrkja tengslanetið, auðvelda klasaaðilum aðgengi 

að fjármagni, veita ráðgjöf og efla nýsköpun, stuðla að aukinni sérstöðu og sérhæfingu aðildarfélaga, 

aðstoða og hvetja til stofnunar nýrra fyrirtækja ásamt því að ýta undir samstarf tengdra klasa í öðrum 

geirum.  Þá eru alþjóðlegar tengingar mikilvægar í allri kortlagningu og samstarfi innan klasa.

Íslenski ferðaklasinn
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Íslenski ferðaklasinn hefur allt frá upphafi staðið að margvíslegum og fjölbreyttum verkefnum og 

viðburðum. Kjarni samstarfsins gengur út á að efla samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun í 

íslenskri ferðaþjónustu til framtíðar með það að leiðarljósi að efla á sviði sjálfbærni, nýsköpun og 

stafrænni þróun.  Verkefni Ferðaklasans eru ótal mörg eins og t.d. Ábyrg ferðaþjónusta, Ratsjáin, 

Startup Tourism, Virkjum hugvitið og IcelandTravelTech ráðstefnan svo nokkur dæmi séu tekin. 

Með verkefnum sínum hefur samstarfsvettvanginum hreyft sig hratt, ýtt við gömlum gildum og unnið 

með ólíkum aðilum að framþróun greinarinnar. Klasasamstarfið er brúarsmíð ólíkra aðila sem aðlagar 

sig að aðstæðum hverju sinni með það eitt að leiðarljósi að efla heildina, skapa aukin verðmæti sem 

felast í aukinni samvinnu og samstarfi, eflingu nýsköpun, auka fagmennsku og gæði ásamt því að 

hvetja til og stuðla að bættum innviðum.

Í dag á tímum heimsfaraldurs er tilvist þessa samstarfs jafnvel enn mikilvægara en áður. Vettvangurinn 

ýtir við hlutum og hraðar framþróun sem skiptir heildina máli. Klasar eru aukinn drifkraftur 

samkeppnishæfni og framleiðniaukningar.  

Nú sem aldrei fyrr skiptir máli að vinna saman að öflugri endurreisn íslenskar ferðaþjónustu á 

forsendum samfélagsins.   Í dag er tími endurræsingar með nýjum viðmiðum. Viðmiðum sem snerta 

einstaklinginn, heilbrigði og umhverfið.

Starfsárið júní 2020 - júní 2021

Íslenski ferðaklasinnStarfsemi 2020-2021

http://www.icelandtourism.is/utgefid-efni/
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Félagar Íslenska Ferðaklasans og samstarfsaðilar 2021 

 
Stofnfélagar og aðrir aðildarfélagar
Stofnfélagar Aðrir félagar
• Alp hf • Central pay
• Arcanum ferðaþjónusta • Eldjárn Capital ehf.
• Bláa lónið hf • Ferðamálasamtök höfuðborgarsv.
• Efla hf • Fjarðarbyggð
• Ferðafélag Íslands • Garún efh /My visit Iceland
• Ferðaþjónusta Bænda • Háskólinn á Bifsöst ses
• Hótel Rangá - Hallgerður ehf • Háskóli Íslands
• Hópbílar Kynnisferða • Hveragerðisbær
• Hótel Saga ehf Radison blu • Landsvirkjun
• Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf • Lex ehf
• Höldur ehf • ODIN Software ehf
• Icelandair Group hf • Sahara ehf.
• Isavia ohf • Skýr Sýn ehf
• Íslandsbanki hf • Splitti ehf.
• Jarðböðin ehf • TripCreator ehf
• KPMG ehf
• Landsbankinn hf
• Mannvit hf
• Verkís hf
• N1 
• Nýsköpunarmiðstöð Íslands

 
Samstarfsfélagar

• Ferðamálastofa
• SAF
• Atvinnu og nýsköpunarráðuneytið
• Íslandsstofa
• Áfangastaðastofur landshlutanna
• Safe Travel
• Festa, miðstöð um sjálfbærni
• Matís

• Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 
• Samtök sveitarfélaga á norðurlandi vestra
• Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á 

norðurlandi eystra
• Vestfjarðastofa
• Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
• Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
• Austurbrú
• Samtök sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu
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Verkefnabundnir félagar – þátttakendur í verkefnum 2019 – 2021 

Ratsjáin 2020 - 2021

Þáttakendur í Ratsjánni 2016 sem fram fór á öllu landinu
• Iceland Rovers (Suðurland) • Húsið – Guesthouse (Suðurland)
• Hótel Gullfoss (Suðurland) • Hvítárbakki Gistihús (Vesturland)
• Nonni Travel (Norðurland) • Travel East (Austurland)
• Óbyggðasetur Íslands (Austurland) • Elding – Hvalaskoðun Akureyrar (Norðurland)

Þáttakendur í Ratsjánni 2017 sem fram fór á Austurlandi
• Farfuglaheimilið Hafaldan • Sölumiðstöð Húss Handanna
• Laugarfell • Hildibrand
• Ferðaþjónustan Álfheimar • Gistihúsið – Lake Hótel Egilsstöðum
• Húsahótel

Þátttakendur í Ratsjánni 2018 sem fram fór á Vestfjörðum
• Engjavegur • Edinborg – Gistihús
• Vesturferðir • Fisherman
• Skútusiglingar

Þátttakendur í Ratsjánni 2019 sem fram fór á Norðurlandi vestra
• Selasigling ehf • Ferðaskrifstofan Seal Travel
• Ferðaþjónustan á Lýtingsstöðum • Skíðasvæðið Tindastóli
• Spíra ehf

Þátttakendur í Ratsjánni 2019 sem fram fór á Reykjanesi
• Urta • Garðskagi
• 4×4 • Hvíti Kastalinn
• Reykjanes Tours • Hjá Höllu
• Eldey Hotel

Þátttakendur í Ratsjánni 2020 sem fram fór á Norðurlandi eystra
• Húsavík Cape Hotel • Saltvík ehf.
• Akureyri Whale Watching • Kaffi Kú
• Arctic Trip • Verbúðin 66
• Snow Dogs ehf.

Þátttakendur í Ratsjánni 2021 sem fram fór samtengd um allt land
• Tanni ferðaþjónusta ehf • Akureyri Whale watching
• Ferðaþjónustan Álfheimar • Ásar Guesthouse
• Óbyggðasetur Íslands • AB vefir
• Blábjörg Gistihús ehf • Grásteinn guesthouse
• Vök-Baths ehf • Lamb Inn ehf / Öngulsstaðir III sf
• Hildibrand og Qeer in Iceland • Arctic Trip
• Skorrahestar ehf • Kaffi kú (árroðinn ehf)
• Ferðaþjónustan á Síreksstöðum • Gísli, Eiríkur, Helgi ehf
• Snow Dogs • Vogabu ehf/Vogafjós
• Háey ehf /Verbúðin 66 • Húsavík Cape Hotel
• Sel-Hótel Mývatn • Baráttan um Ísland - Sýndarveruleiki ehf.
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• Keldudalur sumarhús • Bjargarsteinn Mathús
• Kakalaskáli • Félagsbúið Miðhraun
• Selasigling ehf. • SS veitingar / Narfeyrarstofa
• Vörusmiðja BioPol • Útgerðin Ólafsvík
• Ferðajónustan Brúnastöðum • Fransiskus ehf
• Brimslóð Atelier • TSC ehf. Gamla pósthúsið
• ahsig ehf • Sandgerði Cottages
• Listakot Dóru • Courtyard by Marriott Reykjavik Keflavik Airport
• Hestasport • Reykjanes jarðvangur ses.
• Aurora Arktika • Fjorhjolaævintyri
• Búbíl /Harbour Inn • Urta Islandica ehf. (Matarbúðin Nándin)
• Travel West ehf. / Westfjords Adventures • VK List ehf. KRISTINSSON HANDMADE
• Dokkan brugghús ehf • Fallastakkur/ Glacierjourney
• Litlabýli • Vestmannaeyjaferjan Herjólfur ohf
• Borea Adventures • Icelandic Horseworld / Ice events ehf
• Ævintýradalurinn ehf. • Skálholtsstaður
• Holt Inn ehf • Volcano Trails
• Fantastic Fjords ehf • Landborgir hf /Landhótel
• Rjómabúið Erpsstaðir • Nýpugarðar ehf
• Dalakot • Brú Guesthouse
• Vínlandssetur ehf • Brunnhóll gistiheimili
• Guðlaugur S. Sigurgeirsson ehf /Dalahyttur • Bakland að Lágafelli
• Sjávarpakkhúsið / Hafnargata • Reykjadalur Guesthouse
• Crisscross ehf • Hlöðueldhúsið / Loki28
• Kaja organic ehf / Café Kaja • Vatnajökulsþjóðgarður
• Blue View ehf • Exploring Iceland ehf
• Breið þróunarfélag • Smiðjan brugghús ehf.
• Vöttur ehf / Hótel Laxárbakki • Gistihúsið Álftröð
• Hótel Varmaland • Hali
• The Freezer ehf • Midgard Adventure
• Landnámssetur Íslands ehf • Atlantsflug ehf

Þátttakendur í Ratsjánni 2021 á höfuðborgarsvæðinu
• Íshestar • ALP hf (Avis bílaleiga)
• Expluria ehf • Atlantik
• Pink Iceland • Cool Travel Iceland (Cool Inspiration ehf.)
• Arcanum Fjallaleiðsögumenn • Reykjavik Bike Tours ehf.
• Activity Iceland • Adventure Vikings
• Iceland Outfitters • Arctic Trucks Experience
• Terra Nova • Ferðaþjónusta bænda Hey Iceland
• Safari Quads • My Iceland Guide
• Upplifunarstofan ehf. (Reykjavik Escape) • Iceland Unlimited Travel Service
• Elding • Asgard ehf.
• Whale Safari (Sea Safari ehf) • Kynnisferðir - Reykjavik Excursions
• Happy Tours • Gray Line Iceland
• Bustravel Iceland • Hybrid Hospitality
• Erlingsson Naturreisen • Hótel Eyja ehf
• Heimaleiga
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Ábyrg ferðaþjónusta 2019 - 2020

• ACTICE ehf • Friðheimar ehf.
• Aðalstræti 62 ehf • Geo Travel ehf.
• Adventura ehf. • Gestaferðir ehf
• Adventure Travel Company ehf. • Gestagangur ehf.
• Adventure Vikings ehf. • Gesthús Selfossi ehf
• Ævintýradalurinn ehf. • GJ veitingar ehf.
• AGMOS ehf • GlacierAdventure ehf.
• Akupp ehf. • Glóa ehf.
• Álfaklettur ehf. • Guðmundur Jónasson ehf .
• ALP hf. • Gunnarsstofnun
• Amazingtours ehf • Hótel Rangá
• Arcanum Fjallaleiðsögumenn ehf . • Happy Campers ehf.
• Around Iceland ehf. • Harpa tónlistar- og ráðste ohf.
• Atlantik ehf. • Háskólinn á Bifröst ses.
• Bær hf. • HBBartels ehf.
• Bergmenn ehf. • Heimsborgir ehf.
• Bláa Lónið hf. • Hengifoss ehf.
• Blábjörg ehf. • Hið íslenska norðurljósafél ehf
• Bleika Ísland ehf. • Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal
• Brunnhóll ehf. • Höldur ehf.
• Buggyadventures ehf. • Hood ehf.
• CampEasy ehf. • Hópbílar hf.
• Cool Inspiration ehf. • Hópferðamiðstöðin ehf .
• Dæli Víðidal ehf. • Hótel 1919 ehf.
• Direkt ehf. • Hótel Eyja ehf.
• Egilsstaðahúsið ehf. • Hótel Framtíð ehf.
• Eignarhaldsfélagið Perla N ehf . • Hótel Laki ehf.
• Eldey Airport Hotel ehf. • Hótel Óðinsvé hf.
• Eldfjallaferðir ehf. • Hótel Vestmannaeyjar ehf.
• Eldhestar ehf • Hrafnaþing ehf.
• Elding Hvalaskoðun Reykjav ehf. • Humarhöfnin ehf
• Eskimóar Holding ehf. • iBus ehf.
• Exploring Iceland ehf. • Iceguide ehf.
• Eygló Jóhannesdóttir • Icelandair Group
• Fannborg ehf. • Iceland Encounter ehf.
• Farfuglar ses. • Iceland Escape ehf.
• Faxaflóahafnir sf. • Iceland Unlimited ehf.
• Ferðafélag Íslands • Icelandic Lava Show ehf .
• Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf • Iceline Travel ehf.
• Ferðaskst Harðar Erlingss ehf. • Into the glacier ehf.
• Ferðasýn ehf. • Ís og ævintýri ehf
• Ferðaþjónusta bænda hf. • Isavia ohf.
• Ferðaþjónustan Álfheimar ehf. • Íslandsbanki hf.
• Ferðaþjónustan Brekku ehf • Jarðböðin hf.
• Ferðaþjónustan Óseyri ehf . • Katla DMI ehf.
• Fjallamenn Austurlands ehf. • Katla Jarðvangur ses.
• Fjallhalla ehf. • Katla Travel GmbH
• Flugleiðahótel hf. • Klausturkaffi ehf
• Forsæla ehf • Landnámssetur Íslands ehf.
• FRANSISKUS ehf. • Landsbankinn hf.
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• LAVA-Eldfjalla & jarðskjálftami • Sjálfsbjörg landssamband hreyfi

• Leó ehf. • Skálpi ehf.

• Melrakkasetur Íslands ehf. • Smáratún ehf .

• Miðbæjarhótel/Centerhotels ehf . • Snæland Grímsson ehf

• Midgard Adventure ehf. • Sonata hotel ehf.

• Mjóeyri ehf • Special Tours ehf.

• Nicetravel ehf. • Sportferðir ehf.

• Nínukot ehf. • SSH ehf.

• Nordic Green Travel ehf. • SS-Veitingar ehf

• Nordic Visitor ehf. • Steinasafn Petru ehf.

• Norðurflug ehf. • Stjörnunótt ehf.

• Norðursigling hf. • Stracta Hella ehf.

• Nýsköpunarmiðstöð Íslands • Stubbalubbar ehf

• Óbyggðasetur ehf. • Tærgesen ehf.

• Öngulsstaðir 3 sf. • Tanni ferðaþjónusta ehf.

• Pólarhestar ehf. • Terra Nova Sól ehf

• Ráðstefnuborgin Reykjavík • This is Iceland ehf.

• Rauðukambar ehf . • Þóra Hjörleifsdóttir

• Raufarhóll ehf. • Þorsteinn R Hörgdal

• Reykjavik concierge ehf. • Three Sisters ehf.

• Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins • Þyrluþjónustan ehf.

• Reykjavíkurborg • Touris ehf

• Ribsafari ehf. • Travel East Iceland ehf.

• Rjómabúið Erpsstöðum ehf • Travel West ehf.

• Sagaevents ehf. • TripGuide Iceland ehf.

• Samgöngustofa • Út og vestur ehf.

• Sannir Landvættir ehf. • Vesturfarasetrið ses

• Sea Safari ehf. • Vesturkantur ehf.

• Season Tours ehf. • Víga-Barði ehf.

• Selasigling ehf. • Whales Hauganes ehf.

• Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf • Whales of Iceland ehf.

• Silva hráfæði ehf. • Ylma ehf.



16

Mynd: Páll Jökull Pétursson
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Ávinningur verkefna Íslenska ferðklasans 2015-2020

Þau fjölmörgu og margvíslegu verkefni sem Íslenski ferðaklasinn hefur unnið, hafa haft áhrif á 
þróun atvinnugreinarinnar á tímabilinu 2015-2020. Ýmist hefur þessum verkefnum verið stýrt 
af klasasamstarfinu sjálfu eða unnið  í öflugu samstarfi við ólíka aðila. Öll þessi verkefni eiga það 
sameiginlegt að endurspegla framsýni og frumkvæði þeirra sem að klasasamstarfinu standa.  
Þessir aðilar hafa lagt allt í sölurnar til að skapa gagnkvæman virðisauka fyrir samfélagið í heild sinni. 
Meðfylgjandi er nánari útlistun helstu verkefna Íslenska ferðaklasans en verkefnin skiptast í þrjá 

meginflokka, sjálfbærni, nýsköpun og stafræna hæfni. 

 
Sjálfbærnihæfni í ferðaþjónustu

Ábyrg ferðaþjónusta – frá 2017  

Í ársbyrjun 2017 var ýtt úr vör mikilvægu verkefni um 
ábyrga ferðaþjónustu í samstarfi við Festu, miðstöð um 
samfélagsábyrgð og SAF, samtök ferðaþjónustunnar.  
Um er að ræða hvatningarverkefni þar sem íslensk 
ferðaþjónustufyrirtæki komu sér saman um skýrar og 
einfaldar aðgerðir um ábyrga ferðaþjónustu og hvað felst í 
því að undirrita slíka yfirlýsingu. 

Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að Ísland verði 
ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um ókomna tíð sem 
styður við sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir þjóðarinnar. Lagt 
er upp með að fyrirtæki í ferðaþjónustu tileinki sér ábyrga stjórnun 
og setji sér markmið um að ganga vel um og virða náttúruna, tryggja öryggi og háttvísi, virða réttindi 
fólksins og hafa jákvæð áhrif á nærsamfélög. Með markvissu og sértæku fræðsluprógrammi er 
þátttakendum leiðbeint við að innleiða sérstakt verklag og ákveðna hugsun ásamt því að setja sér 
markmið sem hægt er að beita þegar unnið er með sjálfbærnistefnu og samfélagsskýrslu. Þá eru 
þátttakendur einnig hvattir til að nýta verkfæri í ábyrgri ferðaþjónustu sem regnhlíf yfir allt starf sem 
fyrirtækið vinnur á sviði sjálfbærni, gæða, vottana og umhverfismála. 

Allt frá upphafi hafa hátt í 400 fyrirtæki alls staðar að úr virðiskeðju atvinnugreinarinnar og tengdum 
greinum verið þátttakendur og fjöldi fyrirtækja tileinkað sér inntakið  í ábyrgri ferðaþjónustu og innleitt 
í sína starfsemi. Fjöldi vinnustofa, viðburða og fræðsluerinda hafa verið haldin undir hatti verkefnisins.  
Hér má nálgast gagnleg verkfæri í Ábyrgri ferðaþjónustu ásamt skýrslu með leiðbeinandi upplýsingum 
um kerfi, vottanir og ýmsan annan fróðleik. 

Dagur ábyrgrar ferðaþjónustu fer fram í árslok ár hvert og við það tilefni er eitt fyrirtæki verðlaunað 
með sérstökum hvatningaverðlaunum, afhent af verndara verkefnisins, forseta Íslands. Þrisvar hafa 
þessi verðlaun verið veitt. Fyrst var það Elding hvalaskoðun árið 2018, árið 2019 var það HEY Iceland en 
handhafar verðlaunanna árið 2020 eru Friðheimar.

Heimasíða verkefnisins er hér.  Ábyrg ferðaþjónusta.4 

___________________________________ 

4. http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/

http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/
http://www.icelandtourism.is/verkefni/abyrg-ferdathjonusta/
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Sjálfbærnihæfnihjól ferðaþjónustunnar

Íslenski ferðaklasinn hefur að undanförnu unnið að verkfærinu ”Sjálfbærni hæfnihjól 
ferðaþjónustunnar”. Ætlunin er að hanna og þróa sjálfbærni hæfnihjól ferðaþjónustunnar og bjóða 
fyrirtækjum í greininni að meta og auka hæfni sína til að stunda sjálfbæra viðskiptahætti. Markmið 
verkefnisins er að stuðla að verndun náttúru og aukinni sjálfbærni í tengslum við ferðaþjónustu, að 
Ísland verði ákjósanlegur staður til framtíðar búsetu og að ferðamenn sem sækja okkur heim hafi 
sjálfbærni að leiðarljósi. 

Nordic Food in Tourism frá 2019 - 2021   

Matarhefð er stór hluti af ímynd lands og þjóðar enda speglar 
hún menningu og sögu og markast af tíðarfari og náttúru. 
Matarupplifun er órjúfanlegur þáttur í lífi ferðamanna hvar sem 
þeir koma, hvort sem hún er megintilgangur ferðalagsins eða 
ekki. 

Á Norðurlöndum hefur orðið mikil vakning á þeim verðmætum sem liggja í staðbundinni matargerð 
bæði fyrir heimamenn og erlenda gesti. Að sama skapi er aukin áhersla lögð á sjálfbærni í 
matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu þannig að jafnvægi milli vaxtar og verndar sé gætt. Í því 
samhengi vakna spurningar um hvernig hreyfiöfl eins og loftslagsbreytingar og matarvenjur 
móta ákvarðanir sem bæta eða stuðla að öðruvísi nýtingu staðbundinna matvæla í ferðaþjónustu 
framtíðarinnar. Þeim spurningum mun norrænn starfshópur sem starfar undir formennsku Íslands í 
Norrænu ráðherranefndinni reyna að svara. 

Matarauður Íslands, á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, leiddi verkefnið til 2020 
í samvinnu við Íslenska ferðaklasann og Matís og hefur notið liðsinnis íslenskra sérfræðinga. 
Norrænir þátttakendur í verkefninu koma frá Noregi, Danmörku, Grænlandi, Færeyjum, Finnlandi, 
Álandseyjum og Svíþjóð. Með öflugu samstarfi, hefur verið leitast við að draga fram samkeppnishæfni 
Norðurlandanna og styðja við stefnumótun um nýtingu staðbundinna matvæla í ferðaþjónustu sem 
byggir á jafnvægi milli eftirspurnar og umhverfisverndar. Verkefnið varir í 3 ár, frá 2019-2021. 

Nordic Food in Tourism hefur stutt við og mun styðja við lausnamótið Hacking Hekla víða um land.  Þar 
er kallað eftir lausnum við ólíkum áskorunum samtímans þegar kemur að þróun í mat, umhverfismálum, 
orkunýtingu, sjálfbærni og notkun á staðbundnum hráefnum til að kalla fram sérstöðu áfangastaða.

• Hacking Suðurland - 2020

• Hacking Norðurland - 2021

• Hacking Austurland – 2021
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Nýsköpunarhæfni í ferðaþjónustu

Ratsjáin – frá 2016

Ratsjáin er eitt að lykilverkefnum Íslenska ferðaklasans. Hún 
byggir á því að efla stjórnendur í starfandi fyrirtækjum og 
tengdum greinum sem vilja auka nýsköpunarhæfni sína, hraða 
mikilvægum breytingaferlum og öðlast betri yfirsýn og getu til að 
þróa vörur og þjónustu í sínu fyrirtæki. Ratsjáin fór fyrst af stað 
haustið 2016 í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í dag er 
verkefnið unnið í samstarfi við RATA og Samtök sveitarfélaga á 
öllu landinu ásamt stuðningi í gegnum Byggðaáætlun. Upplegg 
verkefnisins er að stjórnendur spegla sig í rekstri hvers annars og 
deila reynslu sinni og þekkingu.  Á tímum Covid-19 hefur Ratsjáin 
sannað sig sem öflugt verkfæri þar sem áherslan hefur verið á 
hvernig endurræsa megi ferðaþjónustunameð því að halda stjórnendum í rekstrarlegu formi, halda 
áherslu á mikilvægum gildum og fyrst og síðast að tala saman, fá fram tillögur og hvetja aðila til dáða. 

Ratsjáin hefur farið fram í öllum landshlutum á Íslandi síðan 2016 og hefur snert við hundruðum 
fyrirtækjaeigenda og starfsmanna í ferðaþjónustu. Á tímum heimsfaraldurs var verkefninu stýrt alfarið 
í stafrænum heimi þar sem þátttakendur tóku þátt í sextán vikna verkefna- og fræðsluprógrammi sem 
skipt var upp í sjö mismunandi lotur með áherslu á þau viðfangsefni sem þátttakendur völdu sjálfir. Má 
þar nefna markhópagreiningar, rekstrarhæfni, hönnunarhugsun, tekjustýringu, viðskiptamódelið og 
tengslauppbyggingu svo dæmi séu tekin. 

Nýsköpunaraakademía ferðaþjónustunnar frá 2020 

Markaðsstofa Reykjaness, Íslenski ferðaklasinn og Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, hafa 
undirritað samkomulag um stofnun Nýsköpunarakademíu ferðaþjónustunnar.

Með stofnun akademíunnar varð til sameiginlegur vettvangur ferðaþjónustu, menntastofnana og 
hagsmunaaðila til að efla nýsköpun, fræðslu, endurmenntun og tengslanet, ásamt því að stuðla 
að framþróun, sjálfbærni og ábyrgri ferðaþjónustu sem og þverfaglegum innlendum og erlendum 
samstarfsverkefnum. Að auki hefur sjaldan verið jafn mikilvægt að hlúa að aðilum ferðaþjónustunnar 
og skapa frjótt umhverfi þar sem frumkvöðlar og hagsmunaaðilar fá tækifæri til að leiða saman krafta 
sína.

Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar er til húsa í frumkvöðlasetrinu Eldey sem er staðsett í 
aðalbyggingu Keilis á Ásbrú í Reykjanesbæ. Áhersla er lögð á að vera leiðandi aðili í fjarnámsframboði 
fyrir ferðaþjónustuna og tryggja aðgengi sem flestra að námskeiðum, upplýsingafundum og fræðslu. 
Nú þegar hefur Nýsköpunarakademían staðið fyrir fjölda fyrirlestra og viðburða í stafrænum heimi sem 
hundruð aðila í ferðaþjónustu hafa nýtt sér. 



20

Virkjum hugvitið 2019 

Við brotthvarf og gjaldþrot flugfélagsins Wow air í  mars 2019 varð íslensk ferðaþjónusta fyrir þungu 
höggi og  við það misstu hátt í þúsund manns lífsviðurværi sitt á einni nóttu. Íslenski ferðaklasinn lagði 
upp með verkefnið Virkjum hugvitið til þess að koma til móts við  þennan stóra hóp og til þess að virkja 
hinn mikla mannauð sem byggt hafði upp mikilvæga stoð í greininni á undangengnum árum. Fall  Wow 
air hafði ekki einungis bein áhrif á fyrrverandi starfsmenn fyrirtækisins heldur hrísluðust þau áhrif 
niður eftir virðiskeðjunni í formi færri ferðamanna, lakari afkomu og minni umsvifa í greininni. Verkefnið 
hlaut þriggja milljón króna styrk frá atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu en það voru yfir 40 aðilar með 
hugmyndir á öllum stigum rekstrar sem sóttu vinnustofur og fengu vinnuaðstöðu í Húsi ferðaklasans 
yfir 12 vikna tímabil. Sum þessara verkefna lifa góðu lífi og fengu byr undir báða vængi á þessu tímabili. 
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Startup Tourism frá 2016 – 2019

Startup Tourism var byggt upp sem tíu vikna viðskiptahraðall sem var sniðinn að þörfum nýrra 
fyrirtækja í ferðaþjónustu. Markmið verkefnisins var að hvetja til nýsköpunar á sviði ferðaþjónustu, 
styrkja stoðir nýrra fyrirtækja, fjölga afþreyingarmöguleikum og stuðla að dreifingu ferðamanna 
víðsvegar um landið, allan ársins hring.

Ár hvert voru tíu fyrirtæki valin til þátttöku. Þau fengu aðgang að fullbúnu skrifstofurými meðan á 
verkefninu stóð og gafst kostur á að njóta fræðslu og þjálfunar og þróa áfram viðskiptahugmyndir sínar 
undir leiðsögn reyndra frumkvöðla, fjárfesta, lykilaðila á sviði ferðaþjónustu og annarra sérfræðinga og 
stjórnenda þeim að kostnaðarlausu.

Bakhjarlar Startup Tourism á árunum 2016 - 2019 voru Isavia, Íslandsbanki, Bláa Lónið og Vodafone. 
Icelandic Startups hefur séð um framkvæmd verkefnisins í samstarfi við Íslenska ferðaklasann en á 
árunum 2018 og 2019 var viðskiptahraðallinn haldinn í Húsi ferðaklasans.

Orka og ferðaþjónusta frá 2016

Kortlagning á samspili orku og ferðaþjónustu var unnin af Íslenska ferðaklasanum og 
Jarðvarmaklasanum um mitt ár 2016 en gríðarleg samlegð og tækifæri liggja á mörkum þessara geira. 
Haldin var ráðstefna sem fylgt var eftir með vinnustofu í upphafi árs 2017  með aðkomu Íslandsstofu. Yfir 
150 mismunandi viðskiptatækifæri á mörkum orku og ferðaþjónustu voru skilgreind. Var einróma álit 
þátttakenda að meira þyrfti að gera í að koma verkefnum í framkvæmd sem tengja þessar mikilvægu 
stoðir sem nýta oft á tíðum sömu auðlindastrauma og ímyndasköpun.  Þá hefur Íslenski ferðaklasinn 
verðið tengdur svæðisbundna klasanum Eim frá stofnun þess síðarnefnda en markmið hans eru að 
byggja upp atvinnulíf og auka verðmætasköpun á svæðinu, með sérstakri áherslu á sjálfbærni, grænar 
lausnir, nýsköpun og hátækni.



22

Stafræn hæfni í ferðaþjónustu

Iceland Travel tech frá 2018

IcelandTravelTech er samstarfsverkefni Íslenska 
ferðaklasans og Ferðamálastofu. Markmiðið 
með verkefninu er að vera vettvangur nýjustu 
ferðatækni og stafrænna lausna ásamt því að gefa 
ferðaþjónustuaðilum tækifæri til að kynnast nýjum 
lausnum með það fyrir augum að auka hæfni í greininni 
og stuðla þar með að framsæknari atvinnugrein.

Fyrsti eiginlegi viðburður í þessu samstarfi Ferðaklasans og Ferðamálastofu var haldin í Salnum 
Kópavogi þann 2.maí 2018 þegar Doug Lansky kom í heimsókn og hélt eftirminnilegt erindi um tækifæri 
ferðaþjónustunnar í stafrænum heimi. Þá kynntu tæknifyrirtæki í ferðaþjónustu einnig fyrirtæki sín og 
buðu uppá ör kynningar á helstu þjónustu sinni. Sjá má erindi frá þessari fyrstu ráðstefnu hér.5  

Hvað græði ég á tækni? Hvernig aukum við arðsemi með nýsköpun? Hvað getur ferðaþjónusta 
lært af Kísildalnum? Getur tæknin einfaldað líf þitt? Hvaða tækifæri felast í aukinni upplýsingatækni 
fyrir ferðaþjónustu? Þessum spurningum var leitast við að svara á ráðstefnu 29. nóvember 2018 sem 
skipulögð var af þróunarhópi nýsköpunar og tækni hjá Ferðaklasanum í samstarfi við Ferðamálastofu.

Hægt er að nálgast upptöku hér.6

IcelandTravelTech sýningin var haldin í fyrsta sinn í Hörpu þann 10. maí 2019. Þar var gestum boðið að 
kynna sér starfsemi framsækinna tæknifyrirtækja í ferðaþjónustu á sýningasvæði ásamt því að haldnir 
voru fyrirlestrar um nýjustu tækni í geiranum.

Árið 2020 var ákveðið að færa IcelandTravelTech alfarið á stafrænt form sökum samkomutakmarkana 
vegna Covid 19 og var yfirskriftin: 

Hvernig sækjum við fram í breyttum heimi?

Tækni í hótelgeiranum og tækni til almennra framfara í fyrirtækjarekstri ferðaþjónustunnar voru 
í forgrunni. Tveir aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar voru Paul Papadimitriou stofnandi Intelligence, 
London og Signe Jungersted framkvæmdastjóri Group NAO í Danmörku. Ráðherra ferðamála opnaði 
ráðstefnuna en  fimm öflugir aðiliar i íslensku atvinnulífi fluttu erindi. Upptöku frá ráðstefnunni má finna 
hér.7

___________________________________ 

5. https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fundir-og-radstefnur/taekifaeri-ferdathjonustunnar-i-stafraenum-heimi

6. https://ferdamalastofa.wistia.com/projects/1l0095tjet

7. http://www.icelandtourism.is/itt/

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fundir-og-radstefnur/taekifaeri-ferdathjonustunnar-i-stafraenum-heimi
https://ferdamalastofa.wistia.com/projects/1l0095tjet
http://www.icelandtourism.is/itt/
https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fundir-og-radstefnur/taekifaeri-ferdathjonustunnar-i-stafraenum-heimi
https://ferdamalastofa.wistia.com/projects/1l0095tjet
http://www.icelandtourism.is/itt/
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Ferðalausnir - stafræn tækifæri í ferðaþjónustu 2018-2019

Ferðalausnir - Stafræn tækifæri er heiti á 14 hagnýtum vef-
vinnustofum sem Ferðamálastofa í samstarfi  við Íslenska 
ferðaklasann stóð fyrir. Markmiðið var að sýna, kynna og 
miðla þekkingu og reynslu til fyrirtækja í ferðaþjónustu á sviði 
aukinnar tækni og öflugri miðlunar. 

Fyrirtæki í ferðaþjónustu standa frammi fyrir því að velja 
milli fjölda nýrra tæknilausna, fjölbreyttra tóla og nýrra 
aðferða til að ná til viðskiptavina sinna og gesta. Nú sem 
aldrei fyrr eru tækifæri í að efla tækni á öllum stigum 
sem geta leitt til aukinnar framleiðni og bættrar afkomu 
ferðaþjónustufyrirtækja.

Markmið Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklasans með framtakinu er fyrst og fremst að koma á 
framfæri hvernig mismunandi aðferðir hafa nýst aðilum og leita leiða til að miðla þeirri reynslu á eins 
milliliðalausan hátt og mögulegt er. 

Nordic Travel Tech Network 2021

Nordic Travel Tech Network er norrænt verkefni sem hlaut undirbúningsstyrk í gegnum Nordic 
Innovation og Íslenski ferðaklasinn er samstarfsaðili að. Undirbúningsverkefnið fól í sér kortlagningu 
á enn frekara samstarfi við Norðurlöndin þegar kemur að þróun og uppbyggingu tækni og 
ferðaþjónustu, öflugu tengslaneti tæknifyrirtækja við ferðaþjónustufyrirtæki og framkvæmd á sam 
norrænum viðskiptahraðli þar sem tæknifyrirtækjum á öllum Norðurlöndum bauðst að sækja um 
þátttöku. Tvö ferðatæknifyrirtæki frá Íslandi eru þátttakendur en hraðlinum er stýrt af Startup Norway 
og honum líkur í júní 2021. Sem hluti af undirbúningsverkefni hefur verið unnin viðskiptaáætlun og 
umsókn til þriggja ára framhaldsverkefnis undir hatti Nordic Travel Tech Network. Fáist áframhaldandi 
verkefnastyrkur í gegnum Nordic Innovation mun verkefnið standa til 2024 með fjölda viðburða, 
námsefni, viðskiptahraðla og uppbyggingar á stafrænni hæfni í ferðaþjónustu. 
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Önnur verkefni og innri starfsemi 

Nýársfundur frá 2017

Íslenski ferðaklasinn í samstarfi við KPMG og Samtök ferðaþjónustunnar hafa frá árinu 2017 staðið fyrir 
nýársfundi þar sem helstu mál líðandi stundar í ferðaþjónustu eru rædd, hvaða straumar og stefnur séu 
fram undan og hvernig við komum til með að stíga inn í komandi ár ). Nýársfundurinn 2021 var eðlilega 
með mikla áherslu á heimsfaraldur Covid 19, hvernig við myndum vinna okkur hratt og örugglega úr 
erfiðri stöðu og hvaða tækifæra við værum að horfa til.  Hægt er að nálgast efni fundarins frá janúar 
2021 á rafrænu formi hér.8 

Stefnumót háskólarannsókna og ferðaþjónustu frá 2019

Mikilvægi miðlunar og brúarsmíði frá rannsóknum og þróun yfir í atvinnugreinina er eitt af keppikeflum 
Íslenska ferðaklasans. Í samstarfi við rannsóknar og tölfræðisvið Ferðamálastofu var Ferðaklasinn 
vettvangur fyrir miðlun á rannsóknarverkefnum úr háskólaumhverfinu, en alls var aðilum ferðaþjónustu 
og háskólaumhverfis boðið á tíu hádegisfundi frá 2019 - 2020 þar sem mismunandi viðfangsefni 
voru tekin fyrir. Meðal rannsókna sem kynntar voru má nefna: Ferðavenjur, viðhorf heimamanna 
til ferðamanna, erlent vinnuafl í ferðaþjónustu, rekstur og efnahagur í ferðaþjónustu, þáttur 
bókunarfyrirtækja ásamt fleiri áhugaverðum rannsóknarefnum.  

Hús ferðaklasans 2017-2020 - Dýnamískur vettvangur  
aðila í ferðaþjónustu og tengdra greina

Hús Ferðaklasans var stofnað í samstarfi Íslenska ferðaklasans og Íslenska sjávarklasans í árslok 2017 
en húsnæðið bauð uppá skapandi vinnuumhverfi fyrir frumkvöðla og lítil og meðalstór fyrirtæki sem 
starfa við þróun og uppbyggingu í ferðaþjónustu, menningu og listum.

Hús ferðaklasans var staðsett á Fiskislóð 10, mitt í hringiðju vinsælla veitingastaða, afþreyingar fyrir 
ferðamenn, fjölda listagallería og ýmiskonar þjónustufyrirtækja.

Hús ferðaklasans var hugsað sem vettvangur fyrir öflug fyrirtæki þar sem suðupottur nýrra 
hugmynda ásamt þátttöku aðila í ólíkum verkefnum varð til. Með því að opna þessar nýju dyr var 
komin forsenda fyrir aukinni samkeppnishæfni og verðmætasköpun til lengri tíma.  Þetta hafði Íslenski 
sjávarklasinn sýnt fram á með ótal dæmum um farsæl verkefni innan veggja húsnæðisins þar sem 
ólíkir aðilar hafa unnið saman að nýsköpunarverkefnum og frumkvöðlar fengið tækifæri til að vaxa og 
dafna í sterku tengslaneti.

___________________________________ 

8. https://youtu.be/PV9lm2_-aJM

https://youtu.be/PV9lm2_-aJM
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Tímamót og gróska tækifæranna  

Breyttar aðstæður kalla á öðruvísi nálganir og hefur Íslenski ferðaklasinn nýtt sér þau tækifæri sem 
hafa gefist á annars erfiðum tímum. Í lok ársins 2020 opnuðu Vísindagarðar Háskóla Íslands glæsilega 
aðstöðu í Grósku sem staðsett er í hjarta atvinnu og háskólaumhverfisins í Vatnsmýrinni. Íslenski 
ferðaklasinn stóð á tímamótum með rekstur á Húsi ferðaklasans í ólgusjó heimsfaraldurs og sáu aðilar 
gríðarleg tækifæri í samvinnu og uppbyggingu á nýjum vettvangi innan þess nýsköpunar samfélags 
sem stendur til að byggja upp á næstu árum. Þar er hlutverk Ferðaklasans m.a. að byggja upp sterka 
frumkvöðla, tengja enn betur saman rannsóknir og atvinnulíf ásamt því að halda áfram að standa fyrir 
öflugum fræðsluviðburðum, fundum og vinnustofum sem brúa bil milli þeirra aðila sem standa að 
íslenskri ferðaþjónustu. 
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Áhrif klasasamstarfsins heima og að heiman

Fræga setningin “enginn er eyland” á kannski best við til að lýsa mikilvægi alþjóðasamvinnu og 
samvinnu almennt þegar kemur að aukinni þekkingaöflun og þekkingayfirfærslu.  

Alþjóðlegt samstarf

Íslenski ferðaklasinn hefur lagt mikið upp úr því að vinna með aðilum alls staðar að úr heiminum en 
klasinn hefur m.a. annars verið hluti af alþjóðlegum samtökum klasa sem heita The Competitive 
Institution (TCI) og telja hundruð aðildafélaga frá öllum heimshornum. Frá árinu 2019 hefur 
framkvæmdastjóri Ferðaklasans setið í stjórn þessara samtaka og fengið ótal tækifæri til að miðla 
reynslu og afla nýrrar þekkingar inn í klasasamfélagið á Íslandi. Með virkri þátttöku á alþjóðavettvangi 
klasaaðila og sérfræðinga í samkeppnishæfni hefur Íslenski ferðklasinn skapað sér mikilvæga stöðu og 
gegnir jafnframt öflugu hlutverki sendiherra íslensks atvinnulífs erlendis.  

Það er ómetanlegt að geta haft og eiga samskipti við alla helstu sérfræðinga í heiminum á sviði 
klasaþróunar, samkeppnishæfni og aukinnar verðmætasköpunar í öllum geirum atvinnulífsins.  

 Íslenski ferðaklasinn er einnig aðili að evrópsku klasasamtökunum European Cluster Collaboration 
Platform (ECCP) þar sem reglulega gefst tækifæri til að miðla reynslu Íslands á þeim fjölmörgu 
ráðstefnum og viðburðum sem haldnir eru ár hvert.  

Norrænt samstarf hefur einnig reynst Íslenska ferðaklasanum afar mikilvægt og hefur mikill vinskapur 
og djúp tengsl myndast á þeim krefjandi tímum sem heimfaraldur Covid 19 hefur haft í för með sér. 
Verkefni eins og Restart Tourism og Our Future fóru af stað í upphafi faraldursins árið 2020. 

Hér eru verkefnin unnin af ástríðu og drifkrafti einstaklinga sem ná saman í gegnum þá hugmyndafræði 
að ferðaþjónusta sé drifkraftur breytinga og betri lífsgæða og að mikilvægt sé að ferðaþjónusta taki 
mið af þörfum íbúa, samfélaga og þeirri nálgunar að vera verkfæri til breytinga á forsendum svæðanna 
sjálfra. Lesa má meira um verkefnin í samantekt á starfsemi Íslenska ferðaklasans á síðasta starfsári 
(2020 – 2021).  

Klasastefna fyrir Ísland

Alþingi samþykkti í mars árið 2020 þingsályktunartillögu þess efnis að setja af stað vinnu við myndun 
klasastefnu fyrir Ísland. Starfshópur um vinnu og uppbyggingu stefnunnar var mótaður á síðari hluta 
ársins 2020 en framkvæmdastjóri Ferðaklasans var ritstjóri stefnunnar. Ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra bar ábyrgð á gerð stefnunnar en hún  var lögð fyrir Alþingi ári síðar eða í mars 2021. 

Að stefnumótuninni kom fjölbreyttur hópur fólks frá öllum helstu hagaðilum atvinnulífs, 
háskólasamfélags, frumkvöðla, stjórnvalda og fjárfesta á Íslandi. Að vinnunni kom einnig breiður hópur 
sérfræðinga úr því alþjóðaumhverfi sem stjórnendur Íslenska ferðaklasans hafa aðgang að og lagði 
veigamikla ráðgjöf og reynslu af mörkum 

Formleg klasastefna fyrir Ísland sem tekur á öllum atvinnugreinum landsins er ekki einungis gríðarlega 
mikilvæg viðurkenning á hugmyndafræði klasa heldur raunveruleg yfirlýsing stjórnvalda á því hvernig 
klasasamstarf getur aukið verðmætasköpun og stutt við nýsköpun á forsendum fyrirtækjanna sjálfra og 
eða þeirra svæða þar sem starfsemin fer fram.   
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Markmið með klasastefnu fyrir Ísland er að efla samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun á þeim 
sviðum sem skipta atvinnulíf og samfélag hvað mestu til að auka nýsköpun, efla viðspyrnu og seiglu í 
atvinnulífinu og byggja upp sterkt og kraftmikið efnahagslíf sem er forsenda þess að lífsgæði hér á landi 
verði ávallt með þeim bestu sem þekkjast í heiminum. 

Miðað við núverandi samkeppnisstöðu Íslands og áhrifa heimsfaraldurs á stöðu mikilvægra 
atvinnugreina þarf að hugsa stærri aðgerðir til styttri tíma um leið og langtímahagsmunir og þróun eru 
höfð að leiðarljósi. 

Klasastefna fyrir Ísland tekur á flóknu samspili fjölmargra þátta sem liggja að baki þeim umskiptum 
sem nú standa yfir. Meðal þeirra áskorana sem hvað mestu máli skiptir að takast á við eru stafræn 
umbreyting, sjálfbær vöxtur og hringrásarhugsun, líftækni og heilsa og alþjóðasókn sem er forsenda 
árangurs á öllum sviðum nýsköpunar. 

Frá ráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur: 

„Með klasastefnu erum við komin með verkfæri til að takast á við alla þætti nýsköpunar á 
forsendum þeirra sem vinna að verkefnunum hvar sem er á landinu. Hún er veigamikill þáttur í þeirri 
heildarendurskoðun og samþættingu á umhverfi nýsköpunar sem nú stendur yfir. Hún er einnig 
mikilvæg stoð fyrir samkeppnishæfni, verðmætasköpun og áframhaldandi sókn íslensks atvinnulífs.“
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Kortlagning íslenskrar ferðaþjónustu 2021 
 
Til að átta sig á hversu víðtæk ferðaþjónusta er, er gott að styðjast við klasakort greinarinnar.  
Meðfylgjandi er uppfært klasakort íslenskrar ferðaþjónustu en upprunalega kortið var gefið út 2013. 
Hér er tekið tillit til breytinga sem átt hafa sér stað í starfsumhverfi greinarinnar 2015-2020, s.s. 
lagabreytingar á skipulagi ferðamála, nýsköpun og aukinni tækniframþróun sem snertir 
ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti 

 
 

Heimild: Rósbjörg Jónsdóttir 2021 c/o Íslenski ferðaklasinn 

 

Kjarni ferðaþjónustu 
 
Kjarni ferðaþjónustu byggist á þeim grunnþáttum ferðamennsku og ferðalaga sem teljast til 
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Mynd: Þorsteinn Roy Jóhannsson
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Til að átta sig á hversu víðtæk ferðaþjónusta er, er gott að styðjast við klasakort greinarinnar. 

Meðfylgjandi er uppfært klasakort íslenskrar ferðaþjónustu en upprunalega kortið var gefið út 2013. 

Hér er tekið tillit til breytinga sem átt hafa sér stað í starfsumhverfi greinarinnar 2015-2020, s.s. 

lagabreytingar á skipulagi ferðamála, nýsköpun og aukinni tækniframþróun sem snertir ferðaþjónustu 

með einum eða öðrum hætti

Kjarni ferðaþjónustu

Kjarni ferðaþjónustu byggist á þeim grunnþáttum ferðamennsku og ferðalaga sem teljast til 

flutningsaðila, ferðaskrifstofa/ferðasala, afþreyingaraðila  gistiaðila og veitingaaðila. Samspil þessara 

þátta skiptir meginmáli og þá ræður mestu hversu aðlaðandi, fjölbreytt og öflugt afþreyingarúrvalið er í 

boði á viðkomandi áfangastað.

Til að tryggja heimsóknir til aðlaðandi áfangastaða skiptir aðgengi höfuðmáli en það grundvallar-

forsenda þess að byggja upp ferðaþjónustu. Á Íslandi er flug til og frá landinu einn mikilvægasti 

hlekkurinn í keðjunni og þá er það tíðnin sem getur skipt sköpun. Þessir fimm mismunandi þættir 

virðiskeðju greinarinnar eru grundvöllurinn að því að hægt sé að byggja upp ferðaþjónustu í landinu. 

Þessar einingar vinna saman eða einar og sér með tilliti til uppruna viðskipta og samsetningu 

þjónustupakka sem gesturinn kaupir.

Kortlagning íslenskrar ferðaþjónustu

Beinn hagur af ferðaþjónustu
- e. Direct benefical of tourism

Tengdir klasar – e. related clusters

Sérfræðiþjónusta – Service providers

Kjarni ferðaþjónustu - e. Core businesses of tourism

Flutningsaðilar
e.transportation

Gisting
e.accommodation

Afþreying
e.activity

Ferðaskrifstofa
/ferðasali
e.travel agency

Fjárfestingar
e.investments

Lögfræði og 
Endurskoðun

e.law & audit

Tryggingar
e.insurance

Upplýsingatækni
e. IT

PR/Auglýsingastofur
e. PR & Advertisment

Landbúnaður
e.agriculture

Matvæla
- iðnaður

e. Food industry

Heilbrigðis
-þjónusta

e.health industry

Sjávarútvegur
e.Fisheries

Orkuiðnaður
e. energy

Fagráðgjöf
e.consultancy

Fjármál
e.financial industry

Hönnun
e.design

Hagsmuna-
samtök og 

fagfélög
e. Abbreviations

Verslun
e.retail

Framleiðendur
e. 

manufactures

Fasteignir
e. Real estate

Mann-
virkjagerð

e. 
construction

Landeigendur
e. landowners

Heilbrigðisþjón
usta

e. health care 
service

Fjarskipti
e.telecom

Fjármála
stofnanir
e. Financial 
institutions

Menntun, 
þjálfun og 
rannsóknir

e. Education, Training, 
Research

Áfangastaða-
skrifstofur

e. DMMO

Stjórnvöld
e. Public authorities

Ráðuneyti
e. ministries

Fagstofnun
e. Public 

institutions

Sveitarfélög
e. 

municipaliities

Stoð
þjónusta

e.supporters

Veitingahús
e.restaurants

Þjóðgarðar Hafnir
Upplýsinga-

tækni/Fjarskipti
e. IT

Klasakort íslenskrar ferðaþjónustu – Iceland Tourism Cluster Map 

2021 - Rósbjörg Jónsdóttir c/o Íslenski ferðaklasinn
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FLUGSAMGÖNGUR til og frá landinu hafa verið með mesta og besta móti sem þekkist ef horft 

er til stærðar heimamarkaðar. Samkvæmt upplýsingum sem fengnar voru frá Isavia í febrúar 

2021 þá hefur einungis eitt flugfélag tilkynnt að það muni ekki halda áfram að bjóða upp á flug 

til Íslands eftir að heims-faraldurinn hefur gengið yfir.

Eitt íslenskt flugfélag býður upp á áætlunarflug til og frá Íslandi, Flugfélagið Icelandair sem er 

áætlunarflugfélag.  Flugfélög sem bjóða upp á flug innanlands eru, Icelandair, Flugfélagið Ernir 

, Flugfélag Austurlands, Nordlandair og Circle air á Norðurlandi. Þá er  íslenska flugfélagið Play í 

burðarliðunum en fyrirhugað er að það fari í loftið í 24. júní 2021.

Fjöldi erlendra flugfélaga býður upp á flug til Íslands og í maí 2021 er búist við um 20 

flugfélögum sem stefna á að bjóða flug til landsins nú síðar á þessu ári.

Alþjóðlegir flugvellir á Íslandi eru vottaðir skv. reglugerð 75/2016. Aðrir flokkar flugvalla  hér á 

landi eru skráningarskyldir, þjóna flugi innanlands og uppfylla almennt ekki að fullu þær kröfur 

sem gerðar eru til alþjóðaflugvalla. Vottaðir alþjóðaflugvellir samkvæmt reglugerð á Íslandi 

eru; Akureyrar-flugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur, Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur.  

Alþjóðagáttir eru einungis fjórar og sú umfangsmesta í Keflavík.

VEGASAMGÖNGUR eru almennt ágætar á landinu þó víða þurfi að bæta úr til að tryggja 

öryggi og aðgengi einkabílsins, bílaleigubílsins, hópferðabíla sem og annarra farkosta. 

Vegagerðin er sú stofnun sem hefur það hlutverk að þróa og annast samgöngukerfi landsins á 

sjó og á landi á sem hagkvæmastan hátt með þarfir og öryggi samfélagsins að leiðarljósi.

SIGLINGAR OG SKEMMTIFERÐASKIP - Ísland er vinsæll áfangastaður skemmtiferðaskipa og 

hafa heimsóknir þeirra farið vaxandi ár frá ári. 

Fleiri hafnir víðsvegar hringinn í kringum landið hafa boðið fram þjónustu sína og vekja með því 

áhuga og athygli  sinna áfangastaða. Það gerir þennan ferðamáta áhugaverðari og fjölbreyttari. 

En í dag eru hafnirnar 21 samkvæmt vef Cruise Iceland, markaðsstofu skemmtiferðaskipa á 

Íslandi. 

FERÐASKRIFSTOFUR OG FERÐASALA – Kjarnanum tilheyra aðilar sem setja saman og selja 

áfram ýmiskonar þjónustu og vörur sem Ísland hefur upp á að bjóða og hafa milligöngu um  

sölu og framkvæmd ferða. Lögum um þessa starfsemi var breytt 2018 og skilgreiningar bættar 

til samræmis erlendum hugtökum. 

Skilgreining á hugtakinu ferðasali dagsferða  er aðili sem, hvort sem er að eigin frumkvæði 

eða eftir beiðni viðskiptavinar, setur saman, býður fram eða selur í atvinnuskyni til almennings 

skipulagðar ferðir sem falla ekki undir lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. 

Ferðaskrifstofa er sá aðili, hvort sem um er að ræða  einstakling eða lögaðila i, sem 

setur saman, býður fram, selur pakkaferðir eða hefur milligöngu um sölu samtengdrar 

ferðatilhögunar í atvinnuskyni, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni viðskiptavinar, 

 

Bl
s 
20

 

flutningsaðila, ferðaskrifstofa/ferðasala, afþreyingaraðila  gistiaðila og veitingaaðila. Samspil 
þessara þátta skiptir meginmáli og þá ræður mestu hversu aðlaðandi, fjölbreytt og öflugt 
afþreyingarúrvalið er í boði á viðkomandi áfangastað. 

Til að tryggja heimsóknir til aðlaðandi áfangastaða skiptir aðgengi höfuðmáli en það grundvallar-
forsenda þess að byggja upp ferðaþjónustu. Á Íslandi er flug til og frá landinu einn mikilvægasti 
hlekkurinn í keðjunni og þá er það tíðnin sem getur skipt sköpun. Þessir fimm mismunandi þættir 
virðiskeðju greinarinnar eru grundvöllurinn að því að hægt sé að byggja upp ferðaþjónustu í landinu. 
Þessar einingar vinna saman eða einar og sér með tilliti til uppruna viðskipta og samsetningu 
þjónustupakka sem gesturinn kaupir. 

FLUGSAMGÖNGUR til og frá landinu hafa verið með mesta og besta móti sem þekkist ef horft er til 
stærðar heimamarkaðar. Meðfylgjandi stöplarit endurspeglar fjölda flugfélaga og 
áfangastaða allt til ársins 2020. Samkvæmt upplýsingum sem fengnar voru frá 
Isavia í febrúar 2021 þá hefur einungis eitt flugfélag tilkynnt að það muni ekki halda 
áfram að bjóða upp á flug til Íslands eftir að heims-faraldurinn hefur gengið yfir. 

 
 

Eitt íslenskt flugfélag býður upp á áætlunarflug til og frá Íslandi, Flugfélagið Icelandair sem er 
áætlunarflugfélag.  Flugfélög sem bjóða upp á flug innanlands eru, Icelandair, Flugfélagið Ernir , 
Flugfélag Austurlands, Nordlandair og Circle air á Norðurlandi. Þá er  íslenska flugfélagið Play í 
burðarliðunum en fyrirhugað er að það fari í loftið í 24. júní 2021. 

Fjöldi erlendra flugfélaga býður upp á flug til Íslands og í maí 2021 er búist við um 20 flugfélögum sem 
stefna á að bjóða flug til landsins nú síðar á þessu ári. 
 
Alþjóðlegir flugvellir á Íslandi eru vottaðir skv. reglugerð 75/2016. Aðrir flokkar flugvalla  hér á landi 
eru skráningarskyldir, þjóna flugi innanlands og uppfylla almennt ekki að fullu þær kröfur sem gerðar 
eru til alþjóðaflugvalla. Vottaðir alþjóðaflugvellir samkvæmt reglugerð á Íslandi eru; Akureyrar-
flugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur, Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur.  Alþjóðagáttir eru 
einungis fjórar og sú umfangsmesta í Keflavík. 
 

VEGASAMGÖNGUR eru almennt ágætar á landinu þó víða þurfi að bæta úr til að tryggja öryggi og 
aðgengi einkabílsins, bílaleigubílsins, hópferðabíla sem og annarra farkosta. 
Vegagerðin er sú stofnun sem hefur það hlutverk að þróa og annast samgöngukerfi 
landsins á sjó og á landi á sem hagkvæmastan hátt með þarfir og öryggi samfélagsins 
að leiðarljósi.  

 

SIGLINGAR OG SKEMMTIFERÐASKIP - Ísland er vinsæll áfangastaður skemmtiferðaskipa og hafa 
heimsóknir þeirra farið vaxandi ár frá ári.  
Fleiri hafnir víðsvegar hringinn í kringum landið hafa boðið fram þjónustu sína og vekja 
með því áhuga og athygli  sinna áfangastaða. Það gerir þennan ferðamáta 
áhugaverðari og fjölbreyttari. En í dag eru hafnirnar 21 samkvæmt vef Cruise Iceland, 
markaðsstofu skemmtiferðaskipa á Íslandi.  
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innan lands eða erlendis. Hugtakið ferðaskrifstofa tekur til seljenda samkvæmt lögum um 

pakkaferðir og samtengda ferða-tilhögun, þ.e. til skipuleggjenda, smásala og seljenda sem hafa 

milligöngu um sölu samtengdrar ferðatilhögunar eins og þessir aðilar eru skilgreindir í þeim 

lögum. Ferðaskrifstofa getur jafnframt haft með höndum og veitt alla þá ferðatengdu þjónustu 

sem ferðasali dagsferða gerir, hvort sem hún er veitt í formi pakkaferða eða ekki.

Skipulögð ferð er þjónusta eða afþreying sem ferðaskrifstofa eða ferðasali dagsferða setur 

saman, býður fram eða selur almenningi í atvinnuskyni, hvort sem það er að eigin frumkvæði 

eða eftir beiðni viðskiptavinar. Mikilvægt er að vera meðvitaður um að starfsemi og þjónusta 

ferðasala dagsferða og ferðaskrifstofa sem fellur undir skilgreiningu laga þessara, hvort 

sem starfsemin er innt af hendi af einstaklingi, fyrirtæki eða félagi er leyfisskyld starfsemi.  

Ferðamálastofa veitir þau tilskildu leyfi sem við á.

Mynd: Markaðsstofa Norðurland
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AFÞREYINGARAÐILAR - Aðdráttarafl 

ferðamannastaða er mismunandi og skiptir þar 

mestu fjölbreytt úrval afþreyingamöguleika. 

Því betra úrval þeim mun eftirsóttari getur 

áfangastaður orðið. Afþreyingin getur verið 

mismunandi. Hún getur verið menningartengd, 

náttúrutengd, faglega tengd, tengd 

áhugasviðum og heilsu svo fátt eitt sé nefnt. 

Forskot Íslands endurspeglast í sérstaklega 

fjölbreyttu úrvali afþreyingarmöguleika á öllum 

sviðum þó náttúran sé þó i lykilhlutverki.

 

Meðfylgjandi listi hér til hægri endurspeglar þá 

afþreyingu sem ferðamenn til Íslands hafa verið 

að nýta sér samkvæmt Landamærakönnun 

Ferðamálastofu frá 2017:

VEITINGAHÚS - Veitingahús og fjölbreytni þeirra er mikilvægur þáttur í virðiskeðju 

ferðaþjónustunnar og tilheyra hér kjarna greinarinnar. Veitingar og maturinn hefur mikil áhrif 

á upplifun gesta hvert sem farið er. Á undanförnum árum hefur orðið sprenging í opnun nýrra 

veitingahúsa bæði á höfuðborgarsvæðinu jafnt sem um landið allt

Matarupplifun er órjúfanlegur þáttur í lífi ferðamanna hvort sem hún er megintilgangur ferðar 

eða ekki. Því er mikilvægt að draga fram hráefni og fram framleiðsluaðferðir sem tíðkast á  

svæðinu og skapa því sérstöðu. Með því verður til skapandi upplifun sem tengist nærsamfélagi 

og sögu, náttúru og framleiðenda. 
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FERÐASKRIFSTOFUR OG FERÐASALA – kjarnanum tilheyra aðilar sem setja saman og selja áfram 
ýmiskonar þjónustu og vörur sem Ísland hefur upp á að bjóða og hafa milligöngu um  
sölu og framkvæmd ferða. Lögum um þessa starfsemi var breytt 2018 og 
skilgreiningar bættar til samræmis erlendum hugtökum.  

Skilgreining á hugtakinu ferðasali dagsferða  er aðili sem, hvort sem er að eigin 
frumkvæði eða eftir beiðni viðskiptavinar, setur saman, býður fram eða selur í 

atvinnuskyni til almennings skipulagðar ferðir sem falla ekki undir lög um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun. Ferðaskrifstofa er sá aðili, hvort sem um er að ræða  einstakling eða lögaðila i, sem 
setur saman, býður fram, selur pakkaferðir eða hefur milligöngu um sölu samtengdrar 
ferðatilhögunar í atvinnuskyni, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni viðskiptavinar, innan 
lands eða erlendis. Hugtakið ferðaskrifstofa tekur til seljenda samkvæmt lögum um pakkaferðir og 
samtengda ferða-tilhögun, þ.e. til skipuleggjenda, smásala og seljenda sem hafa milligöngu um sölu 
samtengdrar ferðatilhögunar eins og þessir aðilar eru skilgreindir í þeim lögum. Ferðaskrifstofa getur 
jafnframt haft með höndum og veitt alla þá ferðatengdu þjónustu sem ferðasali dagsferða gerir, 
hvort sem hún er veitt í formi pakkaferða eða ekki. 

Skipulögð ferð er þjónusta eða afþreying sem ferðaskrifstofa eða ferðasali dagsferða setur saman, 
býður fram eða selur almenningi í atvinnuskyni, hvort sem það er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni 
viðskiptavinar. Mikilvægt er að vera meðvitaður um að starfsemi og þjónusta ferðasala dagsferða og 
ferðaskrifstofa sem fellur undir skilgreiningu laga þessara, hvort sem starfsemin er innt af hendi af 
einstaklingi, fyrirtæki eða félagi er leyfisskyld starfsemi.  Ferðamálastofa veitir þau tilskildu leyfi sem 
við á. 

AFÞREYINGARAÐILAR - Aðdráttarafl ferðamannastaða er mismunandi og 
skiptir þar mestu fjölbreytt úrval afþreyingamöguleika. 
Því betra úrval þeim mun eftirsóttari getur áfangastaður 
orðið. Afþreyingin getur verið mismunandi. Hún getur 
verið menningartengd, náttúrutengd, faglega tengd, 
tengd áhugasviðum og heilsu svo fátt eitt sé nefnt. 

Forskot Íslands endurspeglast í sérstaklega fjölbreyttu úrvali 
afþreyingarmöguleika á öllum sviðum þó náttúran sé þó i lykilhlutverki.  
 
Meðfylgjandi listi hér til hægri endurspeglar þá afþreyingu sem ferðamenn 
til Íslands hafa verið að nýta sér samkvæmt Landamærakönnun 
Ferðamálastofu frá 2017: 
 
VEITINGAHÚS - Veitingahús og fjölbreytni þeirra er mikilvægur þáttur í 

virðiskeðju ferðaþjónustunnar og tilheyra hér kjarna 
greinarinnar. Veitingar og maturinn hefur mikil áhrif á 
upplifun gesta hvert sem farið er. Á undanförnum árum hefur orðið sprenging í 
opnun nýrra veitingahúsa bæði á höfuðborgarsvæðinu jafnt sem um landið allt 

Matarupplifun er órjúfanlegur þáttur í lífi ferðamanna hvort sem hún er 
megintilgangur ferðar eða ekki. Því er mikilvægt að draga fram hráefni og fram framleiðsluaðferðir 
sem tíðkast á  svæðinu og skapa því sérstöðu. Með því verður til skapandi upplifun sem tengist 
nærsamfélagi og sögu, náttúru og framleiðenda.  

! Náttúrulaug 
! Safn 
! Sun 
! Spa/dekur 
! Fuglaskoðun 
! Hvalaskoðun 
! Skipulögð fjallaferð/ganga 
! Skoðunarferð með rútu 
! Jöklaganga/klifur 
! Bátsferð 
! Selaskoðun 
! Menningarviðburður 
! Hella/íshellaskoðun 
! Hestaferð 
! Stefnumót við heimamenn 
! Snjósleði/jeppaferð á jökul 
! Köfun/snorkl 
! Veiðar 
! Tónlistarhátíð 
! Flúðasigling/kajakaferð 
! Útsýnisflug 
! Norðurljósaferð 
! Skíði/Snjóbretti 
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Stjórnvöld

Hlutverk stjórnvalda er mikilvægt og margvíslegt þegar horft er til ferðaþjónustu. Árangur þjóða í 
uppbyggingu ferðaþjónustu fer í ríkum mæli eftir stjórnarháttum, stefnu og starfsskilyrðum þeim 
sem hið opinbera skapar og fylgir eftir. Hlutverk þeirra er mikilvægt þegar horft er til fjárfestinga, 
styrkjaveitinga, markaðssetninga svo og veitingu opinberrar þjónustu með ýmsum hætti.   Líkt 
og í atvinnulífinu þá snertir ferðaþjónusta eða þættir sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða 
öðrum hætti nær allar helstu stofnanir hins opinbera. Það staðfestir nákvæmlega hvernig starfsemi 
greinarinnar teygir anga sína út um allt samfélagið.  Það er hins vegar Ferðamálastofa, sem samkvæmt 
lögum um skipan ferðamála í landinu, 
fer með framkvæmd ferðamála 
(Lög nr. 96 26. júní 2018.). Yfirstjórn 
málaflokksins er í höndum ferðamála -, 
iðnaðar – og nýsköpunar-málaráðherra. 

Ferðamálastofa hefur eflst verulega 
á undanförnum árum og þá ekki síst 
á sviði rannsókna og greininga sem 
er afar mikilvægur þáttur í stjórnun 
og skipulagi greinarinnar. Mælaborð 
ferðaþjónustunnar er hýst hjá 
Ferðamálastofu, sem fylgist náið með 
öllum mikilvægum breytingum sem 
verða á mælikvörðum greinarinnar.

 

Aðrar mikilvægar ríkisstofnanir sem snerta á málefnum ferðaþjónusta beint og óbeint eru ;

• HAGSTOFA ÍSLANDS sem hefur umsjón með haggreiningum sem veita upplýsingar um 

umfang greinarinnar í efnahagskerfinu.

• SAMGÖNGUSTOFA sem hefur það hlutverk að veita hinum ýmsu flutningsaðilum starfs og 

rekstrarleyfi 

• UMHVERFISSTOFNUN sem hefur yfirumsjón með þjóðgörðum og úttekt á friðlýstum svæðum 

sem og fylgjast með þolmörkum ferðamannastaða

• VEGAGERÐIN er vegahaldari þjóðvega skv. vegalögum nr.80/2007. Vegahaldari er sá aðili sem 

hefur veghald og merkir forræði yfir vegi og vegsvæði þar með talið vegagerð, þjónustu og 

viðhald vega. Hlutverk stofnunnarinnar er að þróa og annast samgöngukerfi, á sjó og á landi á 

sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins að leiðarljósi.

• SÝSLUMANNSEMBÆTTIÐ – sem veitir rekstrarleyfi til hótela og gististaða sem og 

veitingastaða

• BYGGÐASTOFNUN – er sú stofnun sem hefur það hlutverk að efla byggð og atvinnulíf með 

sérstakri áheslu á jöfn tækifæri allra landsmanna til atvinnu og búsetu.

• ALMANNAVARNIR – öryggismál 

• SVEITARFÉLÖGIN gegna mikilvægu hlutverki í virðiskeðju ferðaþjónustu enda mikilvægur 

hlekkur í uppbyggingu áfangastaða og mörkun fyrir nærsamfélagið. Ferðaþjónustan gegnir 

jafnframt stóru hlutverki í byggðarþróun og sérstaklega hér á landi.
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Stjórnvöld 
 
Hlutverk stjórnvalda er mikilvægt og margvíslegt þegar horft er til ferðaþjónustu. Árangur þjóða í 
uppbyggingu ferðaþjónustu fer í ríkum mæli eftir stjórnarháttum, stefnu og starfsskilyrðum þeim sem 
hið opinbera skapar og fylgir eftir. Hlutverk þeirra er mikilvægt þegar horft er til fjárfestinga, 
styrkjaveitinga, markaðssetninga svo og veitingu opinberrar þjónustu með ýmsum hætti.   Líkt og í 
atvinnulífinu þá snertir ferðaþjónusta eða þættir sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum 
hætti nær allar helstu stofnanir hins 
opinbera. Það staðfestir nákvæmlega 
hvernig starfsemi greinarinnar teygir anga 
sína út um allt samfélagið.  Það er hins 
vegar Ferðamálastofa, sem samkvæmt 
lögum um skipan ferðamála í landinu, fer 
með framkvæmd ferðamála (Lög nr. 96 26. 
júní 2018.). Yfirstjórn málaflokksins er í 
höndum ferðamála -, iðnaðar – og 
nýsköpunar-málaráðherra.  

Ferðamálastofa hefur eflst verulega á 
undanförnum árum og þá ekki síst á sviði 
rannsókna og greininga sem er afar 
mikilvægur þáttur í stjórnun og skipulagi 
greinarinnar. Mælaborð ferðaþjónustunnar er hýst hjá Ferðamálastofu, sem fylgist náið með öllum 
mikilvægum breytingum sem verða á mælikvörðum greinarinnar. 

 

Aðrar mikilvægar ríkisstofnanir sem snerta á málefnum ferðaþjónusta beint og óbeint eru ; 

- HAGSTOFA ÍSLANDS sem hefur umsjón með haggreiningum sem veita upplýsingar 
um umfang greinarinnar í efnahagskerfinu. 

- SAMGÖNGUSTOFA sem hefur það hlutverk að veita hinum ýmsu flutningsaðilum starfs og 
rekstrarleyfi  

- UMHVERFISSTOFNUN sem hefur yfirumsjón með þjóðgörðum og úttekt á friðlýstum svæðum 
sem og fylgjast með þolmörkum ferðamannastaða 

- VEGAGERÐIN er vegahaldari þjóðvega skv. vegalögum nr.80/2007. Vegahaldari er sá aðili sem 
hefur veghald og merkir forræði yfir vegi og vegsvæði þar með talið vegagerð, þjónustu og 
viðhald vega. Hlutverk stofnunnarinnar er að þróa og annast samgöngukerfi, á sjó og á landi á 
sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins að leiðarljósi. 

- SÝSLUMANNSEMBÆTTIÐ – sem veitir rekstrarleyfi til hótela og gististaða sem og veitingastaða 
- BYGGÐASTOFNUN – er sú stofnun sem hefur það hlutverk að efla byggð og atvinnulíf með 

sérstakri áheslu á jöfn tækifæri allra landsmanna til atvinnu og búsetu. 
- ALMANNAVARNIR – öryggismál  
- SVEITARFÉLÖGIN gegna mikilvægu hlutverki í virðiskeðju ferðaþjónustu enda mikilvægur 

hlekkur í uppbyggingu áfangastaða og mörkun fyrir nærsamfélagið. Ferðaþjónustan gegnir 
jafnframt stóru hlutverki í byggðarþróun og sérstaklega hér á landi. 
 

Áfangastaðastofur 
Áfangastaðaskrifstofur er mikilvægur liður í virðiskeðju ferðþjónustunnar sem beina sjónum sínum að 
markaðs og kynningarmálum og þróunarmálum heima í héraði. Íslandsstofa er sú stofnun sem fer 
með þau mál á alþjóðamörkuðum en Ferðamálastofa innanlands. Íslandsstofa er samstarf 
atvinnulífsins og hins opinbera (PP) og horfir á heildarmynd lands og þjóðar. Íslandsstofa hefur leitt 
markaðsherferðir Íslands með góðum árangri.  

Samkvæmt þessum lögum eru verkefni Ferðamálastofu eftirfarandi;  
Útgáfa leyfa. 
Eftirlit með leyfisskyldri starfsemi, þar á meðal öryggisáætlunum. 
Framkvæmd ferðamálastefnu, áætlanagerð og stuðningur við svæðisbundna þróun. 
Öflun, miðlun og úrvinnsla upplýsinga, þar á meðal tölfræðilegra gagna og annarra 
upplýsinga um viðfangsefni stofnunarinnar. 
Greining á þörf fyrir rannsóknir sem m.a. nýtast við stefnumótun stjórnvalda, í 
samvinnu við atvinnugreinina og rannsóknastofnanir á sviði ferðaþjónustu. 
 
Öryggismál, gæðamál og neytendavernd í ferðaþjónustu. 
Varsla og umsýsla Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 
Umsjón með starfsemi ferðamálaráðs. 
 
Umsjón og eftirlit með tryggingaútreikningi og tryggingarskyldu seljenda samkvæmt 
lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og reglum um bókhald og 
reikningsskil ferðaskrifstofa. 
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Áfangastaðastofur

Áfangastaðaskrifstofur er mikilvægur liður í virðiskeðju ferðþjónustunnar sem beina sjónum sínum að 
markaðs og kynningarmálum og þróunarmálum heima í héraði. Íslandsstofa er sú stofnun sem fer með 
þau mál á alþjóðamörkuðum en Ferðamálastofa innanlands. Íslandsstofa er samstarf atvinnulífsins og 
hins opinbera (PP) og horfir á heildarmynd lands og þjóðar. Íslandsstofa hefur leitt markaðsherferðir 
Íslands með góðum árangri. 

Ber þar helst að nefna Inspired Iceland, Ísland allt árið, og Saman í sókn. Þessar herferðir hafa vakið mikla 
athygli víðsvegar, bæði heima og að heiman og unnið til viðurkenninga og verðlauna.

Þá hefur ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkurborgar, Meet in Reykjavik verið færð undir hatt Íslandsstofu og 
sinnir Íslandsstofa því alþjóðlegu markaðsstarfi bæði fyrir „leisure travel“ og viðskiptatengda viðburði.  

Á undanförnum árum hafa landshlutarnir unnið mikilvægt og áhrifamikið starf við áfangastaða-
greiningar og áætlanir. Þar er horft til sérstöðu hvers landshluta fyrir sig.  Hver landshluti rekur 
áfangastaðastofur sem hafa það hlutverk að vera bæði markaðsstofur j sem og þróunarstofur 
viðkomandi samfélaga og svæða. (DMMO – destination Management & marketing Organizations). 

Þessi verkefni hafa haft mikil áhrif til góðs á hverju landssvæði og eflt ásýnd og áhrif ferðamála 
víðsvegar um land og ekki síst í nærsamfélagi. Þessar landshlutaskrifstofur starfa í dag undir nafninu 
áfangastaðastofur og starfa náið með sínu nærsamfélagi og ná að einbeita sér að því sem skiptir  
samfélagið máli. 

Menntun og rannsóknarstofnanir

Þekking, hæfni, þjálfun og innsæi er einn af grunnþáttum í verðmætasköpun ferðaþjónustu líkt og 
öðrum greinum. Menntun á sviði ferðaþjónustu hefur batnað mjög mikið á síðastliðnum 10 árum enda 
kröfur til starfsmanna á öllum sviðum aukist samhliða mikilli aukningu erlendra ferðamanna. Háskólinn á 
Hólum og Háskóli Íslands eru þær stofnanir sem bjóða upp á grunnnám á háskólastigi á sviði ferðamála. 
Ásókn í það nám fylgir þróun greinarinnar og var mikil árleg aukning til ársins 2017.  

Þá býður Háskólinn á Bifröst upp á framhaldsnám tengt ferðaþjónustu. Á sama tíma og greinin hefur 
vaxið og dafnað hefur fjölbreytni aukist, fyrirtækin krefjast sérstakrar þekkingar og með nýjum 
áherslum og nýrri þekkingu skiptir sköpun að fyrirtæki í ferðaþjónustu séu með hæfa starfsmenn og 
stjórnendur.

Mikilvægi rannsókna á sviði ferðaþjónustu hefur aukist töluvert í takt við aukin umsvif og áhrif 
greinarinnar í samfélaginu. Þar gegnir Rannsóknarmiðstöð Ferðamála mikilvægu hlutverki. Hana þyrfti 
að efla enn frekar með auknu fjárframlagi. En þess skal getið að rannsóknarsvið Ferðamálastofu hefur 
verið eflt umtalsvert eins og nefnt var hér að framan. Auk þeirra stofnanna sem hér eru nefndar eru 
nokkrir einkaaðilar sem hafa sinnt þessu með ágætum.
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Hagsmunasamtök, félagssamtök, fagfélög

Ýmis fagsamtök eru starfandi á Íslandi sem hafa það hlutverk að standa vörð um hagsmuni hverskonar 
starfsemi er tengist ferðaþjónustu. Þar ber hæst að nefna SAF, Samtök ferðaþjónustunnar, sem 
jafnframt eru aðili að Samtökum atvinnulífisins (SA). 

SAF hafa verið starfandi allt frá árinu 1998 og hafa það hlutverk að gæta sameiginlegra hagsmuna 
félagsmanna sinna og vinna að vexti og viðgangi greinarinnar með öllum tiltækum ráðum. SAF horfir til 
kjarnastarfsemi ferðaþjónustunnar og eru fyrst og fremst atvinnurekenda samtök.

FHG eru ný samtök og eru hagsmunasamtök fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu sem hafa það 
hlutverk að standa vörð um starfsemi þessara fyrirtækja. Auk þeirra fagfélaga sem hér eru nefnd eru 
ýmis sértæk fagsamtök s.s. félag leiðsögumanna, félag atvinnurekenda, félag háskólamenntaðra 
ferðamálafræðinga til að nefna nokkur.

Sérfræðiþjónusta

Kjarnastarfsemi ferðaþjónustu þarf á ýmisskonar sérfræðiþjónustu að halda, til að keyra sína starfsemi 
áfram. Með síauknum vexti greinarinnar er nauðsynlegt að vanda vel til verka og því áríðandi að tengja 
brú milli þessara aðila. Þarna fer fram mikilvæg þekkingaryfirfærsla sem stuðlar að aukinni fagmennsku 
í báðar áttir öllum til heilla. Með sérfræðiþjónustu er m.a. átt við eftirfarandi þætti:

• FJÁRFESTINGAR  og fjárfestingarfélög hafa á undanförnum árum horft mikið til tækifæra 

á sviði ferðaþjónustu og hafa fjárfestingar í greininni margfaldast á undanförnum árum. 

Samkvæmt Hagsjá Landsbankans frá 2018 er talið að fjárfestingar  áranna 2015-2017 séu um 

3,5 falt meiri en meðalfjárfestingar áranna 1990-2014 á föstu verðlagi.9 

• LÖGFRÆÐI OG ENDURSKOÐUN mikilvægt er að eiga góða og skýra samræðu og samvinnu 

við aðila regluverksins sem er víðfeðmt og flókið. Þekking á laga og regluverki atvinnugreinar 

er mikilvægur þáttur í hverri þjónustugrein og tryggir aukin gæði og bætt öryggi bæði 

starfsmanna og gesta.

• TRYGGINGAR eru mikilvægur liður í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja sem vaxið hefur mikið 

á undanförnum árum. Er bæði horft til  stofnun félags jafnt sem rekstur þess og öryggismál. 

Þekking á umhverfi greinarinnar er mikilvægur liður við útgáfu hverskonar atvinnutrygginga.

• UPPLÝSINGATÆKNI er mikilvæg starfsemi allra fyrirtækja innan ferðaþjónustu á tímum 

rafrænnar tæknivæðingar og snertilausra samskipta. Þekking á eðli greinarinnar er mikilvæg 

við þróun á bestu mögulegu lausnum á þessu sviði, því er brýnt að samræðan og samvinnan á 

þessu sviði sé góð. 

• PR/AUGLÝSINGASTOFUR og kynningarþáttur ferðaþjónustu skiptir sköpum til að rétt 

skilaboð og réttar upplýsingar komist til skila á réttum tíma til réttra aðila, hvort heldur sem 

um nýja þjónustu eða mikilvægar upplýsingar er snerta öryggi er að ræða. Framsetning og 

tímasetning auglýsinga geta ráðið úrslitum og því verður að vanda til verka á þessu sviði.

• FAGRÁÐGJÖF. Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa á ýmiskonar ráðgjöf að halda og sérstaklega 

á óvissutímum.  Hér er horft t.d. til þátta er snúa að rekstri, rannsóknum, umhverfis og 

samfélagsþáttum, hönnun og heilbrigðisþáttum svo fátt eitt sé nefnt. 

___________________________________ 

9. Hagsjá Landsbankans - 2018

https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/Hagsja/2018-04-13-Fjarfesting-i-ferdathjonustu.pdf
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Beinn ávinningur ferðaþjónustu

Fjöldi fyrirtækja hafa hag af ferðaþjónustu á einhvern hátt. Mögulegur markaður þessara eininga vex 
við fjölgun mögulegra viðskiptavina og með því að eftirspurn eykst. Þau fyrirtæki og starfsemi sem 
geta haft beinan ávinning af eflingu ferðaþjónustu eru m.a. fjármálastofnanir, fyrirtæki í verslun og 
þjónustu, fasteignafyrirtæki og landeigendur, mannvirkjagerð, verktakar, símafyrirtæki, menning, listir 
og þjóðgarðar. 

Tengdir klasar

Klasar á Íslandi eru drifnir af einkaframtakinu og þar sem verðmætasköpunin á sér stað. Styrkleiki 
íslenskrar ferðþjónustu og íslenska ferðaþjónustuklasans er hversu öflugir klasar hafa litið dagsins 
ljós 2021. Sjávarklasinn og Orkuklasinn eru fremstir á meðal jafningja. Bláa Lónið, eitt verðmætasta 
vörumerki á Íslandi tengist þremur klösum,  ferðaþjónustu, orku og heilsu.  Friðheimar er annað dæmi 
þar sem ferðaþjónusta, orkan og landbúnaður mætast. Tenging við sjávarútveginn er skýr í gegnum 
matinn og sjávar og vatnstengda upplifun. Skapandi greinar er mikilvægur klasi á Íslandi og hefur mikil 
og uppbyggileg áhrif á ferðaþjónustu, t.d. ef horft er til tónlistar og fatahönnunar jafnt sem hönnun 
aðstöðu og uppbyggingu afþreyingar þar sem upplifunin er kjarninn.
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Mynd: Markaðsstofa Norðurland
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Á undanförnum árum eða allt frá því að kortlagning íslenskrar ferðaþjónustu hófst hefur umfang 

greinarinnar vaxið um allan heim og á sama tíma orðið fyrirferðameiri í íslensku efnahagslífi.  

Greinin hefur skapað ný tækifæri, ný fyrirtæki og þúsundir starfa. Ferðaþjónusta hefur  
náð allt að 8-9% af vergri landsframleiðslu og allt 35% gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. 

Eftir fjármálahrunið 2008, var ferðaþjónustan sú atvinnugrein sem dreif efnahagslegan vöxt áfram og 

skapaði þúsundir starfa, gerði íbúum landsins kleift að búa sér í haginn og byggja sig upp á nýjan leik. 

Ný fyrirtæki og nýjar lausnir hafa orðið til og endurspeglast það best í fjölgun fyrirtækja í greininni, 

fjölgun starfa og auknum margföldundaráhrifum þar sem fleiri ólíkir rekstraraðilar eru að þjóna starfsemi 

sem tengist ferðaþjónustu á einhvern hátt. Ferðaþjónusta gegnir mikilvægu hlutverki í hverju samfélagi, 

ekki bara þegar horft er til hagvaxtar, heldur einnig við að drífa áfram félagslegar framfarir í heiminum. 

UNWTO (The World Tourism Organization) dregur fram fjóra megin mælikvarða sem skulu vera 

ígrundaðir við samanburð á milli þjóða og endurspegla hversu viðkvæmar þær eru efnahagslega 

gagnvart breytingum í ferðaþjónustu. Þessir mælikvarðar eru:

• ferðaþjónusta sem % hlutfall af VLF, 

• ferðaþjónusta sem % hlutfall útflutningi 

• hlutfall erlendra ferðamanna.  

• hlutfall af vinnuafli

Verðmætasköpun í ferðaþjónustu á Íslandi

Ferðaþjónusta er mikilvæg og veigamikil stoð í íslensku atvinnulífi.  Í víðu samhengi nær ferðaþjónusta 
landsins til allrar neyslu ferðamanna, innlendra jafnt sem erlendra á áfangastað. Vistkerfið er víðfeðmt og 
keðjan löng. Keðjan hefst áður en lagt er af stað í ferð, er á meðan  á ferð stendur, og eftir að ferð líkur. Á 
ferðalagi eiga ferðamenn viðskipti við margar og fjölbreyttar atvinnugreinar og sækjast eftir margvíslegri 
þjónustu hinna ýmsu fyrirtækja, félaga, list- og menningarstofnana.  Ferðamenn hafa jafnframt víðtæk 
óbein og afleidd áhrif á aðrar atvinnugreinar þ.e. fyrirtæki sem þjónusta þau fyrirtæki sem sinna 
ferðaþjónustu. 

Heildstæð „ferðaþjónustuvara“ er löng virðiskeðja, einskonar klasasamstarf fyrirtækja og annarra 
hagsmunaaðila til að bæta samkeppnisstöðu áfangastaðarins. Markmiðið er að leiða saman ólíka aðila 
í þeim tilgangi að auka framleiðni og verðmætasköpun; í samkeppni, samspili og samanburði við aðra 
áfangastaði.  Í virku klasasamstarfi er það hlutverk stjórnvalda að skapa góð starfsskilyrði atvinnugreina 
til að styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækja, ekki síst í alþjóðlegum samanburði, með sjálfbæru, skilvirku 
og traustu rekstrar- og innviðaumhverfi.  Ábatasamur rekstur með góða framlegð og framleiðni skiptir 
aðalmáli til að ávinningurinn skili sér til annarra hagaðila.

Ferðaþjónustureikningar hafa það hlutverk að sýna með óvéfengjanlegum hætti bein áhrif ferðaþjónustu 
á efnahagslíf landa og mæla vægi í heildarframleiðslu (VLF), fjárfestingu, atvinnu, útflutningi og 
opinberum rekstri. Reikningarnir hafa það hlutverk að vera leiðbeinandi í stefnumótun fyrirtækja í 
greininni og stjórnvalda. Hugmyndfræðin er nátengd klasahugmyndafræðinni. 

Ferðaþjónusta drifkraftur framfara
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Aðferðafræðin er alþjóðleg, hún byggir á þjóðhagsreikningum og er í góðu samræmi við mat á afköstum 
hagkerfisins í heild, hagsæld á hvern íbúa og aðra mikilvæga reikninga eins og umhverfisreikninga. 
Heildrænir ferðaþjónustureikningar eru eðlilegur grunnur að sjálfbærnistefnu stjórnvalda. Mikilvægt er 
að bæta ferðaþjónustureikninga og framsetningu þeirra hér á landi þannig að hægt sé að beita þeim á 
skilvirkan hátt. 

Meðfylgjandi mynd sýnir umsvif ferðaþjónustu á Íslandi með hliðsjón af útgjöldum ferðamanna á Íslandi 
2019 samkvæmt niðurstöðum ferðaþjónustureikninga Hagstofu Íslands. 

Heildarútgjöld námu um 553 milljörðum kr.  Þar af eru um 114 milljarðar kr. í ferðatengdum 
atvinnugreinum. Þannig styður atvinnugreinin við aðrar atvinnugreinar s.s. verslun, listir og 
menningu. Afleidd áhrif ferðaþjónustu skapa einnig möguleika fyrir aðrar atvinnugreinar, ekki 
síst í matvælaframleiðslu.

Útgjöld ferðamanna á árinu 2019 voru um 8% af landsframleiðslu ársins. Vægi erlendra ferðamanna 
í þeirri verðmætasköpun er um 5,6%.  Góðar upplýsingar um hversu margir starfa  við ferðaþjónustu 
liggja ekki fyrir en það er hlutverk ferðaþjónustureikninga að draga þær upplýsingar fram. Fyrirtæki í 
ferðaþjónustu starfa á stórum og flóknum markaði erlendis þar sem aðstæður eru stöðugt að breytast. 
Áreiðanlegar upplýsingar og þekking á viðskiptamöguleikum á erlendum mörkuðum ásamt samspili 
greinarinnar við aðrar atvinnugreinar í litlu hagkerfi ekki síst á litlum vinnumarkaði skiptir sköpun í 
hagkvæmri þróun til skemmri og lengri tíma. 

Útgjöld erlendra ferðamanna  eru uppistaðan í viðskiptum atvinnugreinarinnar hér á landi en þau 
námu um 383 milljörðum kr. eða um 69% af umsvifum innlendrar ferðaþjónustu. Þá stóðu útgjöld 
erlendra ferðamanna hér á landi undir um 28% af heildarútflutningi landsmanna.  Ferðaneysla 
innlendra ferðamanna (heimila) var um 145 milljarðar og útgjöld  fyrirtækja og opinberra aðila vegna 
viðskiptaferða voru um 25 milljarðar kr. Útgjöld vegna gistiþjónustu eru hæst eða 127 milljarðar kr., næst 
á eftir eru útgjöld vegna þjónustu ferðaskrifstofa og vegna kaupa á flugmiðum en mikill meirihluti kemur 
með flugi til landsins.

Á undanförnum árum hefur eftirspurn erlendra ferðamanna  verið helsti drifkraftur vaxtar í greininni. 
Ferðaþjónusta er sannarlega mikilvægur hlekkur í íslensku atvinnulífi en það þarf að auka skilning og 
þekkingu á áhrifum hennar til að hámarka ávinning fyrir samfélagið í heild. Þá þarf að greina betur hvar 
verðmætin verða til, hvaða ferðamenn, hvaða markaðir og hvaða vörur leika mikilvægasta hlutverk í 
verðmætasköpun áfangastaðarins.  
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afköstum hagkerfisins í heild, hagsæld á hvern íbúa og aðra mikilvæga reikninga eins og 
umhverfisreikninga. Heildrænir ferðaþjónustureikningar eru eðlilegur grunnur að sjálfbærnistefnu 
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Meðfylgjandi mynd sýnir umsvif ferðaþjónustu á Íslandi með hliðsjón af útgjöldum ferðamanna á 
Íslandi 2019 samkvæmt niðurstöðum ferðaþjónustureikninga Hagstofu Íslands.  
 
Heildarútgjöld námu um 553 milljörðum kr.  Þar af eru um 114 milljarðar kr. í ferðatengdum 
atvinnugreinum. Þannig styður atvinnugreinin við aðrar atvinnugreinar s.s. verslun, listir og 
menningu. Afleidd áhrif ferðaþjónustu skapa einnig möguleika fyrir aðrar atvinnugreinar, ekki síst í 
matvælaframleiðslu.   

Útgjöld ferðamanna á árinu 2019 voru um 8% af landsframleiðslu ársins. Vægi erlendra ferðamanna í 
þeirri verðmætasköpun er um 5,6%.  Góðar upplýsingar um hversu margir starfa  við ferðaþjónustu 
liggja ekki fyrir en það er hlutverk ferðaþjónustureikninga að draga þær upplýsingar fram. Fyrirtæki í 
ferðaþjónustu starfa á stórum og flóknum markaði erlendis þar sem aðstæður eru stöðugt að 
breytast. Áreiðanlegar upplýsingar og þekking á viðskiptamöguleikum á erlendum mörkuðum ásamt 
samspili greinarinnar við aðrar atvinnugreinar í litlu hagkerfi ekki síst á litlum vinnumarkaði skiptir 
sköpun í hagkvæmri þróun til skemmri og lengri tíma.  

Útgjöld erlendra ferðamanna  eru uppistaðan í viðskiptum atvinnugreinarinnar hér á landi en þau 
námu um 383 milljörðum kr. eða um 69% af umsvifum innlendrar ferðaþjónustu. Þá stóðu útgjöld 
erlendra ferðamanna hér á landi undir um 28% af heildarútflutningi landsmanna.  Ferðaneysla 
innlendra ferðamanna (heimila) var um 145 milljarðar og útgjöld  fyrirtækja og opinberra aðila vegna 
viðskiptaferða voru um 25 milljarðar kr. Útgjöld vegna gistiþjónustu eru hæst eða 127 milljarðar kr., 
næst á eftir eru útgjöld vegna þjónustu ferðaskrifstofa og vegna kaupa á flugmiðum en mikill 
meirihluti kemur með flugi til landsins. 

Á undanförnum árum hefur eftirspurn erlendra ferðamanna  verið helsti drifkraftur vaxtar í greininni. 
Ferðaþjónusta er góð viðbót inn í hefðbundið  atvinnulíf en það þarf að auka skilning og þekkingu á 
áhrifum hennar til að hámarka ávinning fyrir samfélagið í heild. Þá þarf að greina betur hvar 
verðmætin verða til, hvaða ferðamenn, hvaða markaðir og hvaða vörur leika mikilvægasta hlutverk í 
verðmætasköpun áfangastaðarins.   

Heimild Hagstofa Íslands - Þróun hlutfalls ferðaþjónustu á Íslandi í landsframleiðslu (VLF) 
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Við rýni á þeim gögnum sem fengust frá Hagstofu Íslands þá má sjá að útgjöld í farþegaflutningum 

með flugi hefur lækkað 2019 frá því sem það var þegar Íslenski ferðaklasinn var kortlagður. Skýringin 

á því endurspeglast í aukinni samkeppni, lækkun flugmiða og aukningu í komum erlendra flugfélaga. 

Upphæðin fer úr ~105 milljörðum í 97 milljarða.

Þjóðgarðar og friðlýst svæði  er mikilvægur þáttur í framboði greinarinnar en ekki reyndust upplýsingar 

fyrir þann þátt tiltækar. Þá er ekki vitað hversu mikil fjárfestingaumsvif kjarnastarfsemi greinarinnar hafa 

verið á þessu ári þegar þetta er skrifað.
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Við rýni á þeim gögnum sem fengust frá Hagstofu Íslands þá má sjá að útgjöld í farþegaflutningum 
með flugi hefur lækkað 2019 frá því sem það var þegar Íslenski ferðaklasinn var kortlagður. Skýringin 
á því endurspeglast í aukinni samkeppni, lækkun flugmiða og aukningu í komum erlendra flugfélaga. 
Upphæðin fer úr ~105 milljörðum í 97 milljarða. 
 
Þjóðgarðar og friðlýst svæði  er mikilvægur þáttur í framboði greinarinnar en ekki reyndust 
upplýsingar fyrir þann þátt tiltækar. Þá er ekki vitað hversu mikil fjárfestingaumsvif kjarnastarfsemi 
greinarinnar hafa verið á þessu ári þegar þetta er skrifað. 
 

Félagslegur ávinningur ferðaþjónustu 
 

Félagslegar framfarir og umbætur er taka tillit til fleiri þátta en efnahagslegra verðmæta einna, hafa 
aukist veruleg á undanförnum árum. Verg landsframleiðsla segir ekki alltaf alla söguna og getur verið 
munur á félagslegum framförum  á milli svæða sem hafa sambærilegar þjóðartekjur á mann.  

Í lok árs 2020 sýndi World Travel and Tourism Council (WTTC) og Social Progress Imperative (SPI) 
fram á að ferðaþjónusta hefði mikil áhrif á félagslegar framfarir þjóða víðs vegar um heim og væri 
hægt að tala um hraðal félagslegra framfara. 

Í rannsóknum, sem annars vegar byggðu á efnhahagslegum greiningum WTTC á ferðaþjónustu í 
heiminum og hins vegar úttektum SPI vísitölu félagslegra framfara, kom fram með skýrum hætti að 
með auknum efnahagslegum ávinningi aukast félagslegar framfarir. 

Þessar niðurstöður voru sérstaklega skýrar þegar heildarframlag ferðaþjónustu sem hlutfall af VLF og 
atvinnusköpun var skoðað og hækkun á SPI stuðlinum. Það staðfestir að vöxtur á sviði ferðaþjónustu 
styður við aukin tækifæri og velmegun samfélaga.  

Með auknum atvinnutækifærum fyrir alla á sviði ferðaþjónustu, aukast heildartekjur viðkomandi 
samfélags og einstaklings og þar með möguleikar hans til að bæta hag sinn. 5  

 
5 )WTTC & SPI 2021 skoða nánar link 
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Félagslegur ávinningur ferðaþjónustu

Félagslegar framfarir og umbætur er taka tillit til fleiri þátta en efnahagslegra verðmæta einna, hafa 
aukist veruleg á undanförnum árum. Verg landsframleiðsla segir ekki alltaf alla söguna og getur verið 
munur á félagslegum framförum  á milli svæða sem hafa sambærilegar þjóðartekjur á mann. 

Í lok árs 2020 sýndi World Travel and Tourism Council (WTTC) og Social Progress Imperative (SPI) fram 
á að ferðaþjónusta hefði mikil áhrif á félagslegar framfarir þjóða víðs vegar um heim og væri hægt að 
tala um hraðal félagslegra framfara.

Í rannsóknum, sem annars vegar byggðu á efnhahagslegum greiningum WTTC á ferðaþjónustu í 
heiminum og hins vegar úttektum SPI vísitölu félagslegra framfara, kom fram með skýrum hætti að með 
auknum efnahagslegum ávinningi aukast félagslegar framfarir.

Þessar niðurstöður voru sérstaklega skýrar þegar heildarframlag ferðaþjónustu sem hlutfall af VLF og 
atvinnusköpun var skoðað og hækkun á SPI stuðlinum. Það staðfestir að vöxtur á sviði ferðaþjónustu 
styður við aukin tækifæri og velmegun samfélaga. 

Með auknum atvinnutækifærum fyrir alla á sviði ferðaþjónustu, aukast heildartekjur viðkomandi 
samfélags og einstaklings og þar með möguleikar hans til að bæta hag sinn.10   

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem getur skapað tækifæri fyrir alla.  Atvinnusköpun síðustu 
tíu ár hefur að mestu verið drifin af ferðaþjónustu um heim allan. 2019 vó greinin um 10,3% af 
landsframleiðslu heimsins og veitti um 330 milljónum manna atvinnu eða einum af hverjum 
tíu  einstaklingum.

Vöxtur greinarinnar var það mikill síðastliðin fimm ár að eitt af hverjum fimm nýjum störfum sem urðu 
til, var að finna í ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er þýðingamikil fyrir alla, bæði þá sem kjósa að ferðast en 
ekki síður fyrir þá sem stunda viðskipti og byggja upp samfélög. 

Greinin skapar atvinnutækifæri fyrir alla, óháð uppruna trú eða kynþætti Ferðaþjónusta skapar konum 
og ungu fólki atvinnutækifæri umfram það sem sést í öðrum atvinnugreinum. Hér er horft til mikilvægi 
fjölbreytileikans sem gefur upplifuninni sem ferðaþjónusta er meiri lit og meira vægi.

Tekjur sem verða til vegna komu ferðamanna styðja við uppbyggingu innviða í samfélaginu. Þær 
hjálpa til við að bæta grunnþjónustu samfélags, s.s. skólakerfi og heilbrigðiskerfi. Greinin styður við 
uppbyggingu á þáttum er snúa að grunnþörfum hvers og eins og skapar aukin lífsgæði fyrir alla 

Ísland er eitt þeirra landa sem nýtur góðs af örum vexti í ferðaþjónustu sem einkum liggur í mikilli 
aukningu í komu erlendra ferðamann til landsins síðastliðin tíu ár eins og áður hefur komið fram. Aldrei 
hafa jafnmörg flugfélög flogið til landsins eða uppbygging innviða verið eins umfangsmikil. Bætt 
aðgengi að náttúruperlum,  og uppbygging á fyrsta flokks aðstöðu og afþreyingarmöguleikum hefur  
aldrei verið meiri. Því er gríðarlega mikilvægt að standa vel að endurreisninni eftir heimsfaraldur til að 
markviss uppbygging í þágu þjóðar og samfélags geti haldið áfram að efla lífsgæði íbúa á Íslandi.

___________________________________ 

10. WTTC & SPI 2021
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Þegar samkeppnishæfni áfangastaða er skoðuð er mikilvægt að ígrunda framboðsskilyrðin jafnt sem 

eftirspurnarskilyrðin sem eru á markaðnum.   

FRAMBOÐSSKILYRÐIN (E. FACTOR CONDITIONS - INPUT) endurspegla uppbyggingu innviða og 

aðgengi að auðlindum í víðum skilningi. Framboðsskilyrðin  segja til um hversu vel viðkomandi svæði er í 

stakk búið til að keppa á markaði í tiltekinni atvinnugrein.  

EFTIRSPURNARSKILYRÐIN (E.DEMAND CONDITIONS) endurspegla stöðuna á markaðnum. Mikilvægt 

er að horfa til virkni markaðarins í heild sinni og huga jafnframt að því hver sé eftirspurnin heima fyrir. 

Aukin eftirspurn og auknar kröfur viðskiptavina, sérstaklega á heimamarkaði,  geta ráðið úrslitum þegar 

ná á frekari ávinningi og sterkari tengslum á alþjóðamarkaði. 

STEFNA FYRIRTÆKJA OG SKIPULAG OG SAMKEPPNI (E. FIRM, STRATEGY, STRUCTURE AND 
RIVALRY) endurspegla hversu mikill kraftur er á markaði atvinnugreinar. Þeim  betra skipulag sem 

fyrirtækin starfa eftir og meiri samkeppni, því meiri hvati er til nýsköpunar í viðkomandi atvinnugrein. 

Með því opnast aukin tækifæri til árangurs, með nýjum og bættum leiðum. 

Líkan Ritchie og Croach sýnir samspil demantsins vel sérstaklega þegar horft er til samkeppnishæfni
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Samkeppnishæfni   
 
Þegar samkeppnishæfni áfangastaða er skoðuð er mikilvægt að ígrunda framboðsskilyrðin jafnt sem 
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búið til að keppa á markaði í tiltekinni atvinnugrein.   
 
EFTIRSPURNARSKILYRÐIN (E.DEMAND CONDITIONS) endurspegla stöðuna á markaðnum. Mikilvægt er að 
horfa til virkni markaðarins í heild sinni og huga jafnframt að því hver sé eftirspurnin heima fyrir. 
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tækifæri til árangurs, með nýjum og bættum leiðum.  

Líkan Ritchie og Croach sýnir samspil demantsins vel sérstaklega þegar horft er til/ásamkeppnishæfni 
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Greining á stöðunni 2021

Ferðaþjónustan líkt og aðrar atvinnugreinar þarf að búa yfir þjóðhagsfræðilegri (MACRO) hæfni til að 

ná árangri. Þessi hluti hagkerfisins endurspeglar stefnu hins opinbera, félagslega innviði og opinberar 

stofnanir. Þessir þættir  eru nauðsynlegir hverju fyrirtæki sem starfar á markaðnum en ekki nægjanlegir. 

Mikilvægir rekstarhagfræðilegir þættir eru m.a. hæfni fyrirtækjanna til að marka sér skýra stefnu og 

framfylgja henni og skapa verðmæti. Innri starfsemi þeirra er kjarninn í því að ná árangri. Hér eru það 

starfsskilyrðin sem skipta mestu máli, s.s. álögur er snúa að ytri skilyrðum, framleiðni þeirra og nýsköpun.

Þegar rýnt er í samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar er áhugavert að sjá hvað margt hefur batnað 

frá því að starfsemi Íslenska ferðaklasans 2015 hófst og kortlagning hans var birt 2013. 

Með hliðsjón af módeli Ritchie og Crouch þá er túlkun á núverandi stöðu sem hér segir en hún byggir 

á ýmsum fyrirliggjandi gögnum en einnig á svörum fjölda ferðaþjónustuaðila við viðhorfskönnun sem 

send var út í apríl 2021:

ÁHRIFAÞÆTTIR Á VAL Á ÁFANGASTAÐ

Staðsetning Íslands er ákjósanleg og eftirsóknarverð fyrir margra hluta sakir. 

Öryggi er eitt af aðalstyrkleikum landsins og mikilvægt að standa vörð um þá stöðu fyrir alla, 

bæði íbúa jafnt sem erlenda gesti.  

Samkvæmt Global Peace Index-inum þá hefur Ísland trónað í efsta sæti allt frá upphafi 2012. 

Mikilvægt er að þeim árangri verði við haldið til framtíðar. 

Verðlag – verðlag hefur mikil áhrif á val ferðamanna á áfangastað og hátt verðlag er sá þáttur 

sem vegur einna þyngst í því að ekki er mælt með landinu sem  næsta áfangastað samkvæmt 

landamærakönnun Ferðamálastofu (2019)  Hér skiptir sköpum að saman fari verðlag og gæði. 

Hér er líka mikilvægt að horfa til  þess markhóps sem frekar mun vera tilbúinn að greiða fyrir vöru 

á ákveðnu verði m.t.t til gæða.  

Samþætting og samvinna – Áfangastaðir hafa byggst upp hver af öðrum þar sem horft er til 

gagnkvæmra hagnýtingu innviða og uppbyggingu og þar verða margföldunaráhrif geti orðið sem 

mest. 

Ímynd Íslands sem áfangastaðar hefur alltaf verið að aukast og styrkjast.  T.d. hefur 

heimsfaraldurinn átt sinn þátt í því að efla ímynd landsins en nálgun stjórnvalda og góður  

árangur í aðgerðum gegn útbreiðslu Covid 19 hérlendis hefur vakið eftirtekt utan landsteinanna. 

Landið er þekkt fyrir hreinleika og víðáttu og þá grænu orku sem Íslendingar hafa aðgengi að. 

Vorkönnun ÍF endurspeglar að um 48% svarenda eru sammála því að græn orka og sjálfbærni séu 

styrkleikar íslenskrar ferðaþjónustu.

Nettó meðmælaskor Íslands meðal erlendra ferðamanna er hátt.
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Þolmörk – eru mismunandi eftir svæðum og mikilvægt að horft sé til nokkurra þátta í því 

samhengi, horft til bæði náttúrunnar og samfélagsins. 

Ósnortin náttúra og víðátta er einn stærsti og mikilvægasti styrkleiki íslenskrar ferðaþjónustu að margra 

mati. En yfir 85% svarenda vorkönnunar Íslenska ferðaklasans (apríl 2021) segja að ósnortin náttúra og 

víðátta landsins sé mikill styrkur. Hér er ekki mikil breyting innanlands frá 2013 en almenn meðvitund um 

mikilvægi þessara hluta töluvert sterkari. 

Í ljósi áherslna og mikilvægi sjálfbærni sem allar þjóðir heims og allir áfangastaðir huga nú að, er 

mikilvægt að stefnumótunin og þróun áfangastaða sé markviss og á sama tíma og hún þjónar 

ferðamanninum, þá er hlutverkið jafnframt að skapa aukin lífsgæði fyrir heimamanninn.

STEFNUMÓTUN, ÁÆTLANAGERÐ OG ÞRÓUN ÁFANGASTAÐA

Stefnumótun er mikilvægt stjórntæki sem beita þarf markvisst og endurgera ef aðstæður 

breytast á markaði, en heimsfaraldurinn síðustu misseri hefur einmitt kallað á það.  Stjórnvöld 

settu fram framtíðarsýn árið 2019 með þeirri yfirskrift að Ísland verði leiðandi í sjálfbærri þróun. 

Aðgerðaráætlun þarf að fylgja og er enn beðið eftir henni.  

Mörkun framtíðarsýnar er mjög mikilvæg og slær nauðsynlegan takt sem mikilvægt er að 

allir fylgi. 2013 þótti staðan mjög óskýr og langtíma stefnumótun var ábótavant. Samkvæmt 

niðurstöðum vorkönnunar ÍF, þá eru 27,69% þeirra sem svara sammála því að framtíðarsýn og 

stefna greinarinnar sé skýr en mikil tækifæri eru til þess að koma enn skýrar fram með aðgerðir 

og innleiðingu svo aðilar nái að ganga í takt inn í nýja tíma. 

Stefnumótun sértækra landshluta hefur verið unnin mjög markvisst í gegnum 

áfangastaðaáætlanir sem  gerðar voru 2016-2018. Þessar áætlanir eru uppfærðar árlega í 

samvinnu aðila innan svæðanna sem er mikilvægur liður í sameiginlegri sýn og samvinnu um 

innleiðingu og eftirfylgni.  

Staðfærsla í hugum kaupenda er nauðsyn. Mikilvægt er að gæta þess að ímyndin komist til skila 

bæði á erlenda markaði jafnt sem heimamarkað þó lítill sé. Árið 2013 var bent á að sinna þyrfti 

verðmætum heimamarkaði betur. Við skoðun á svörum í vorkönnun ÍF þar sem spurt var um 

mat á styrkleika heimamarkaðar, var svörun dreifð. Flestir eru á því að hann væri hvorki sterkur 

né veikur eða 39,39%. Þeir sem voru sammála og ósammála um að heimamarkaður væri sterkur 

voru 25,76%. Hér er því haldið fram að ferðaþjónusta á Íslandi ætti að hafa heimamarkaðinn með í 

markaðsaðgerðum í framtíðinni.

Mikilvægt er að innleiða sem allra fyrst skýrar aðgerðir með skilgreindum leiðum til árangurs. 

Framtíðarsýn hefur verið mörkuð en viðmið og aðgerðir vantar.  Heimurinn allur er að uppgötva 

krafta ferðaþjónustu sem hægt er að nýta til að koma atvinnu og efnahagslífinu af stað aftur eftir 

heimsfaraldur. Allir ætla sér að sækja fram með sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi. 
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Sjálfbærni verður því ekki sérstaða í sjálfu sér heldur krafa og sjálfsagður hluti af uppbyggingu allra 

áfangastaða. Sú leið sem valin er til að framkvæma og miðla sjálfbærni í ferðaþjónustu gæti hins vegar 

orðið til þess að ferðaþjónustan geti aðgreint sig frá öðrum. Þá hafa Íslendingar sannarlega uppgötvað  

mikilvægi íslenskrar ferðaþjónustu með ferðalögum um landið þegar ekki reyndist hægt að ferðast 

erlendis á tímum Covid-19. Þá hafa íbúar einnig fengið að kynnast frá fyrstu hendi þeirri uppbyggingu 

sem átt hefur sér stað á síðustu tíu árum ásamt þeirri gæða þjónustu og fjölbreytni sem landið hefur 

uppá að bjóða. Hér er mikilvægur liður í skilgreiningu viðmiða þegar horft er til sjálfbærni og eða 

tryggan ferðajöfnuð í landinu. 

Hér þurfa íslenskir ferðaþjónustuaðilar að horfa til tækifæranna sem íslenskur markaður er og vinna með 

þá þætti í framtíðar uppbygginu, ekki einungis þegar erlenda gesti vantar í mengið.

STÝRING ÁFANGASTAÐA 

Skipulag – stjórnun og skipulag greinarinnar hefur batnað verulega á undanförnum árum. 

Boðleiðir eru skýrari og upplýsingar um hvað hver og einn þarf til rekstarins s.s. leyfismál og 

upplýsingar aðgengilegri. Með tilkomu klasasamstarfsins og Stjórnstöðvarinnar 2014-2020 hefur 

þessum málum verið komið í töluvert betri farveg.  

Markaðssetning – Markaðssetning og greining markaðarins er mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu 

líkt og öðrum greinum. Hér þarf að vera klárt fyrir hvern er unnið, hvert er sótt og hver er 

árangurinn. Samkvæmt niðurstöðum vorkönnunar IF þá kemur fram að þjónustuaðilar séu heilt 

yfir mjög ánægðir og eru því sammála eða mjög sammála að markaðssetning Íslands sé til 

fyrirmyndar eða tæplega 70% svarenda. 

Gæði og viðmið-  íslensk ferðaþjónusta hefur byggt upp gott gæðakerfi með Vakanum sem 

setur fram ákveðin gæðaviðmið sem eru mjög mikilvæg. Þarna er ákveðið skref í vottun sem 

auðveldar hverjum og einum rekstraraðila í kjarnastarfsemi að efla starfsemi sína og gæði 

þjónustunnar sem í boði er. Þá hefur hvatningaverkefni greinarinnar um Ábyrga ferðaþjónustu 

nýst greininni vel í að undirbúa farveginn yfir í markviss gæðakerfi og vottunarferli hvort sem um 

Vakann, Earth Check, Svansvottun eða önnur kerfi er að ræða.  

Þekking og rannsóknir – Rannsóknir á sviði ferðaþjónustu hafa aukist þó enn sé þeim verulega 

ábótavant. Menntun á sviði greinarinnar hefur aukist umtalsvert og góðar námsleiðir í boði á 

öllum skólastigum.  Í niðurstöðum viðhorfskönnunar kemur skýrt fram  að menntunarstigið 

sé fullnægjandi á meðan að hátt í 40% (39,39%) svara að það sé hvorki fullnægjandi né 

ófullnægjandi. 

Mannauðurinn – Standa verður vörð um mannauðinn í greininni en það virðist sem greinin hafi 

orðið fyrir töluverðum spekileka vegna áhrifa heimsfaraldurs á greinina. Ferðaþjónustan er á því 

að mikill mannauður sé fyrir hendi ~70% og töluverð þekking sé til staðar.  
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Stjórnun fjölda – Mikilvægt er að vera vakandi yfir flæði ferðamanna og hafa eftirlit með fjölda til 

að virða þolmörk, bæði umhverfisleg og félagsleg. 

Í þróun er stjórntækið jafnvægisás ferðamála11 sem ætlað er að meta áhrif ferðaþjónustu með 

reglubundnum hætti. Samkeppnishæfni landsins ræðst ekki síst af markvissri stjórnun flæðisins 

sem líka styður við markvissa áhættustjórnun.  

Áhættustjórnun - áhættustjórnun og áhættumat er hluti af jafnvægisás en þar þarf að koma 

fram með skýrari viðmið varðandi aðgerðir til verndunar og uppbyggingar á viðkvæmum 

svæðum. Þar eru undir stórir þættir er varða sérstöðu landsins, náttúrufar, náttúruvá og veðurfar.  

Ferðamálastjóri fer fyrir mikilvægu samþættingaverkefni er varðar öryggis og áhættustjórnun 

áfangastaða.  Greinin þarf að sammælast um að sætta sig ekki við nein slys eða dauðsföll í 

íslenskri ferðaþjónustu. 

Til þess að svo megi vera þarf markvissar aðgerðir og fræðslu til þjónustuaðila og gesta. Hægt er 

að nýta verkfæri Ábyrgrar ferðaþjónustu til að koma hluta þess á framfæri. 

Stjórnun áfangastaða er afar mikilvægur þáttur þar sem samþætting innan virðiskeðjunnar þarf að eiga 
sér stað. Þar vegur þyngst þekking og hæfni starfsmanna og stjórnenda, og þekking á aðstæðum til að 
taka upplýsta ákvarðanir með viðeigandi gæðaviðmið að leiðarljósi. 

Með góðum stjórntækjum, öflugum rannsóknum og upplýsingum um raunverulega stöðu er árangurinn 
vís. Miklar vonir eru bundnar við nýja stjórntækið Jafnvægisásinn, sem ætlað er það hlutverk að meta 
ástand landsins í heild með tilliti til þolmarka. Mikilvægt er að unnið sé að réttum mælikvörðum þannig 
að árangurinn sé metinn með markvissum hætti og hægt sé að bregðast við eftir þörfum. 

AUÐLINDIR OG AÐDRÁTTARÞÆTTIR

Náttúru- og veðurfar – náttúran og veðurfar á Íslandi er stórbrotið. Náttúran er Íslands 

aðalsmerki og því þarf að  umgangast þá auðlind af nærgætni og virðingu þannig að hún  láti ekki 

á sjá en sem flestir geti notið. 

Saga og menning – er mikilvægur þáttur ferðaþjónustu.  Undir þessum lið hér á Íslandi er horft til 

lista, bókmennta, tungumálsins, tónlistar og hefða. Jólahefðin hér á landi er um margt sérstæð og 

nýtur nokkurrar athygli.

Í landamærakönnun Ferðamálastofu frá 2019 sögðu svarendur að jólahefðin væri öðruvísi og 

gaman að kynnast henni hana. Hér liggja ónýtt tækifæri ekki síst er viðkemur bókmenntaarfi 

þjóðarinnar og í tónlistinni

___________________________________

11. https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=0e00328a-0ec4-492b-97f6-f32d41b2fd25

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=0e00328a-0ec4-492b-97f6-f32d41b2fd25
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=0e00328a-0ec4-492b-97f6-f32d41b2fd25
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Afþreying – Ísland hefur verið þekkt fyrir breiða flóru afþreyingarmöguleika fyrir alla hvort heldur 

sem horft er til menningar og lista, íþróttaiðkunar eða náttúru. Hér er mikil flóra og fjölbreytni 

þegar kemur að spennandi valkostum fyrir fólk á öllum aldri.  

Sérviðburðir –  Með tilkomu Hörpunnar sem tók til starfa 2011 hafa sérviðburðir vaxið og dafnað. 

Stórir árlegir viðburðir á Íslandi sem hafa áhrif eru tónlistarhátíðin Airways og norðurslóða 

ráðstefna Arctic Circle til að nefna dæmi. Viðburðir og viðburðarhald mun að öllu óbreyttu 

aðlagast nýjum áherslum eftir heimsfaraldurinn og því þarf Ísland að vera tilbúið að bregðast við 

nýjum áskorunum.

Grunngerð – Almenn grunngerð greinarinnar er orðinn sterk og hefur batnað verulega 

á undanförnum árum. Úrval þjónustuþátta hefur aukist, fjölbreytt úrval gistiaðstöðu og 

veitingahúsa, afþreyingu og annarra þjónustu og aðstöðu sem kallar á að hámarka upplifun gesta 

er sækir Ísland heim.  

Markaðstengsl – Góð og markviss tengsl og samvinna er á milli aðila á markaði og vinna margir 

þvert á jafnt sem lóðrétt og vinna að því saman að byggja upp upplifun gestanna. 

Ísland býr að stórfenglum náttúruauðlindum, miklu víðerni og fámenni sem er eitt helsta aðdráttarafl 
ferðamanna til landsins. Það gefur okkur ótal tækifæri á að skapa ógleymanlega upplifun á 
margvíslegum sviðum. Með markvissri uppbyggingu aðstöðu og þjónustu verður áfangastaðurinn Ísland 
æ samkeppnishæfnari og ekki síst á sviði sérstakra viðburða og atburða sem marka áhrif á samfélagið 
sjálft. Þar getur Íslenski ferðaklasinn með sínu þverfaglega samstarfi haldið áfram að hafa áhrif.

STUÐNINGSÞÆTTIR OG AUÐLINDIR

Innviðir – innviðir á Íslandi sem nýtast ferðaþjónustu eru almennt þokkalegir þegar horft er yfir 

sviðið og hafa batnað umtalsvert frá því 2013. 

Við innviðauppbyggingu  er t.d. horft til vegakerfisins, flugvalla, hafna og hótela. Jákvæð þróun 

hefur verið í innviðauppbyggingu á síðustu árum og hefur verið fjárfest í gegnum ýmsa sjóði, 

s.s. uppbyggingasjóði á vegum landshlutanna og framkvæmdasjóð ferðamannastaða á vegum 

stjórnvalda. Þó verulega hafi verið bætt við innviðauppbygginu eru þó enn þá stórir þættir 

eftir og þá helst þeir sem snúa að vegakerfinu ásamt þjónustu við mikilvæga áfangastaði yfir 

vetrartíma. Hóteluppbygging hefur verið mikil og nú er hægt að bjóða upp á allar helstu tegundir 

gistinga hér á landi. 

Betur má ef duga skal. Niðurstöður vorkönnunar ÍF endurspegla einungis að rétt rúmlega 

30% svarenda séu sammála því eða mjög sammála að innviðir ferðaþjónustu á Íslandi séu til 

fyrirmyndar en rúmlega 45% eru hvorki sammála né ósammála. Mælt er með því að forgangsraða 

innviðafjárfestingum með hliðsjón af því sem nýtist íbúum og styður við velferð þeirra. Þannig 

getur ferðaþjónusta stutt við uppbyggingu hagsældar í samfélögunum.
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Aðgengileiki  - Aðgengi til landsins hefur stórbatnað á síðastliðnum tíu árum. Aukið 

sætaframboð frá fjölda áfangastaða hefur aldrei verið jafn mikið og árin fram til 2019. En á sama 

tíma fjölgaði jafnframt flugfélögum sem buðu upp á beint flug til landsins umtalsvert og voru 

þegar mest lét í kringum 30. Í dag maí 2021 þegar sólin er farin að hækka eftir heimsfaraldur hafa 

nú þegar allt að tuttugu flugfélög boðað áætlunarflug um Keflavíkurflugvöll sumarið 2021. Sú 

mynd blasir líka við þeim sem tóku þátt í vorkönnun IF en þar eru yfir 70% svarenda sammála eða 

mjög sammála því að aðgengi að Íslandi sé auðvelt og er þá vísað til flugs og siglinga. 

Grunnstoðir samfélagsins -  Á Íslandi eru  grunnstoðir almennt með því besta sem fyrir finnst 

og skorar samfélagið hátt á nær flestum velsældarmælikvörðum sem framkvæmdir eru víðs 

vegar um heim. Hér hefur sannast að allar grunnþarfir einstaklingsins eru vel uppfylltar, velferð 

er höfð í fyrirrúmi  og hér er reynt að skapa öllum tækifæri eins og kostur er. Mikilvægt er standa 

vörð  um þau lífsgæði sem hér er í boði. Þar getur ferðaþjónusta lagt mikið til, svo að samfélagið 

í heild sinni geti tekist á við hinar ýmsu áskoranir sem steðja að samfélögum nútímans líkt og 

heimsfaraldur. Með slíkar stoðir skapar áfangastaðurinn Ísland sér sérstöðu og forskot. 

Gestrisni – Íslendingar hafa verið heilt yfir mjög gestrisnir og mikilvægt er að svo verði áfram. Því 

er mikilvægt að uppbygging og nýting aðstöðu til ferðaþjónustu verði byggð upp í sátt við fólkið 

í landinu. Hámörkun upplifunar gesta okkar ræðst ekki síst af gestrisni heimamanna. Þessu til 

staðfestingar má sjá að þátttakendur í vorkönnun ÍF eru því sammála eða mjög sammála (~64% 

)að heimamenn séu jákvæðir í garð ferðaþjónustu. Með því að tryggja áframhaldandi jákvæðni í 

garð greinarinnar er líka verið að tryggja að einstaklingar taki vel á móti erlendum ferðamönnum 

sem leggja sitt á vogarskálarnar við uppbyggingu velsældar lands og þjóðar. 

Fyrirtækjaumhverfi -  Þegar við horfum á rekstrarhagfræðilegrar stöðu fyrirtækja í ferðaþjónustu 

í íslensku atvinnulífi þá er talið að staðan sé ágæt, fáar hindranir í vegi og aðgengi nokkur gott 

fyrir þá sem hefja vilja rekstur í greininni. Ef horft er til þjóðhagfræðilegra þátta er horft til 

hagstjórnar landsins. Peningamalastefnan hefur verið sterk en gengismálin geta leikið greinina 

grátt á sama tíma þjónað sem mikill kraftur. Skattar eru háir og opinber gjöld eru íþyngjandi þó 

sérstaklega litlum fyrirtækjum.  

Pólitískur vilji -  Mikið vatn er runnið til sjávar þegar horft er til pólitískrar viðurkenningar 

íslenskrar ferðaþjónustu. Greinin hefur sýnt og sannað mikilvægi sitt fyrir íslenskt þjóðarbú. 

Tækifærin liggja í að skilgreina hvernig greinin getur þjónað samfélaginu og byggt það upp fyrir 

alla með sjálfbærni að leiðarljósi.
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Mynd: Visit Westfjords
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Framtíðarsýn og tilgangur

Íslenski ferðaklasinn 2021 – 2025

Saman stöndum við vörð um ábyrgð, hæfni  
og gæði í íslenskri ferðaþjónustu og höfum  

jákvæð áhrif á það samfélag sem við byggjum.

Framtíðarsýn  
(Vision) 
Ferðaþjónusta er til 
á forsendum íslensks 
samfélags sem styður 
við aukin lífsgæði og 
auknar efnahagslegar, 
samfélagslegar og 
umhverfislegar framfarir.

Gildi og æðakerfi  
Íslenska ferðaklasans 

Ábyrgð – Hæfni – Áhrif - Samvinna

Virðisauki 
(Mission)
Íslenski ferðaklasinn 
stuðlar að aukinni sam-
keppnishæfni íslenskrar 
ferðaþjónustu með 
verkefnadrifnu samstarfi 
þar sem verðmætasköpun 
og sjálfbærni eru höfð að 
leiðarljósi. Samstarf ólíkra 
aðila leiðir af sér aukið  
virði fyrir þátttakendur  
og samfélagið

Ferðaþjónusta 2.0 - Endurræsing  
og uppbygging á nýjum forsendum
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Lykilstarfsemi og markmið

Hlutverk Ferðaklasans er að efla samvinnu þvert á greinar og hraða mikilvægum breytingum í 

átt að auknum árangri fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu og tengdum greinum. Verkfæri klasans eru 

verkefni á breiðum grunni en Ferðaklasinn hefur sett fjögur megin verkefni fram og mun beita 

kröftum sínum í að vinna að. Þessi verkefni eru: 

• Ábyrg stjórnun  

• Nýsköpun og aukin verðmætasköpun 

• Stafræn vegferð 

• Alþjóðatengingar og sjálfbær vöxtur

 
Íslenski ferðaklasinn leikur lykilhlutverk í að auka samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu og 

styður við aukna verðmætasköpun í samfélaginu með ábyrgð að leiðarljósi. Hann stuðlar að auknu 

og markvissu samstarfi og samvinnu, stóreflir hvers konar nýsköpun með aukinni fagmennsku og 

bættum innviðum. Vettvangur klasans bætir hæfni aðila sinna á að framfylgja þeirri framtíðarsýn 

sem stjórnvöld og atvinnugreinin hafa sett fram um að Ísland verði leiðandi á sviði sjálfbærrar 

ferðaþjónustu á heimsvísu.

Mynd: Jón Ragnar Jónsson
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Ábyrg stjórnun með sjálfbærni að leiðarljósi

 Í dag er sjálfbærni ekki lengur val eða aðgreining, heldur verða allir þátttakendur í hverju samfélagi 

í atvinnulífinu, hvort heldur sem þeir tilheyra ferðaþjónustu eða öðrum atvinnugreinum, að tileinka 

sér sjálfbærni með því að byggja upp jafnvægi á milli félagslegra og efnahagslegra þátta án þess 

að gengið sé auðlindir umhverfisins. Spurningin er ekki hversu marga ferðamenn við fáum til 

landsins heldur skiptir máli að ígrunda alla þætti í virðiskeðjunni, uppruna og umgjörð þjónustunnar, 

framkvæmd hennar og meðhöndlun. 

Nýta á ferðaþjónustu til að drífa áfram þá hugsun og hegðun sem þarf til þannig að það megi 

tryggja þetta gullna jafnvægi, öllum til heilla. Þá mun ferðaþjónusta líka leika lykilhlutverk í því að 

græða þau djúpu sár og gjá sem myndast hefur milli þjóða, mismunandi menningar og stöðu fólks 

um allan heim eftir að heimsfaraldri líkur.  

Verkfæri til aukinnar hæfni: 
• Ábyrg ferðþjónusta.  

Fræðsla, þekkingamiðlun og jafningjarýni sem tekur á þáttum eins og áhættustjórnun, 

umhverfisstjórnun, heilsu og öryggisstjórnun.

• Sjálfbærnihæfnihjól ferðaþjónustunnar.  
Sjálfsmatskerfi og tenging við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

• Matur í ferðaþjónustu.  
Matarupplifun, sjálfbærni og betri nýting auðlinda. 

Markmið: 
• Efla hæfni og þekkingu lykilstjórnenda, eigenda og starfsmanna á sjálfbærni

• Auka framleiðni fyrirtækja

• Stuðla að ábyrgri neyslu og draga úr hvers konar sóun

• Efla ímynd Íslands sem áfangastaðar 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi fyrirtækja sem taka þátt 

• Fjöldi fyrirtækja sem setja upp markmið og stefnu í öryggis, umhverfis og áhættustjórnun.

• Fjöldi fyrirtækja sem gera árangur sinn gegnsæjan 

• Bætt framleiðni og betri rekstur

• Mælanlegur árangur í minni sóun, aukin nýting auðlinda, orku og hráefna.
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Nýsköpun og aukin verðmætasköpun 

Nýsköpun er megin drifkraftur breytinga og mikilvæg hverju fyrirtæki sem vill dafna og vaxa. 

Mikilvægt er að innleiða hugmyndafræði nýsköpunar á öllum vaxtastigum fyrirtækja og ekki síst 

þeirra sem hafa verið starfandi um lengri tíma.  Þau verkfæri sem Íslenski ferðaklasinn vinnur með 

til að auka hæfni innan greinarinnar hafa reynst tugum aðila innan ferðaþjónustunnar vel á síðustu 

misserum og eru þau í stöðugri þróun og aðlögun rétt eins og fyrirtækin sjálf. Öllu er kappkostað 

við að hámarka árangur og áhrif sem verkefni til nýsköpunar og aukinnar verðmætasköpunar geta 

náð.  

Verkfæri til aukinnar hæfni:
• Ratsjáin.  

Fyrir stjórnendur í starfandi fyrirtækjum.

• Nýsköpunarakademían.  
Þekking og færni á breiðum grunni. 

• Lausnamót - vinnustofur og fræðsla.  
Hröðun hugmynda og stuðningur við frumkvöðla á byrjunarstigi 

Markmið:
• Auka hæfni stjórnenda og eigenda

• Auka nýtingu auðlinda þátttakenda

• Auka rekstrarhæfi fyrirtækja 

• Fjölbreytt fræðsla með áherslu á nýsköpun og vöruþróun

• Efla tengslamyndun frumkvöðla og starfandi fyrirtæki 

• Brúarsmíð milli háskóla og rannsóknaraðila yfir til ferðaþjónustuaðila

• Auka sýnileika og fýsileika til fjármögnunar og faglegra fjárfestinga í ferðaþjónustu 

Lykilmælikvarðar:
• Þátttakendur í verkefnum

• Fjöldi viðburða og ávinningur þátttakendur

• Ný fyrirtæki í ferðaþjónustu

• Nýir ferlar og leiðir til árangurs

• Aukin umsvif og árangur fyrirtækja 
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Stafræn vegferð ferðaþjónustunnar

Mikilvægt er að huga að því hvaða þættir skipta mestu máli þegar samkeppnishæfni 

ferðaþjónustunnar er annars vegar. Þar skipta tækni og framfarir miklu máli ásamt því að tengja 

saman með markvissum hætti tæknifyrirtæki og ferðaþjónustufyrirtækin sjálf. Bætt hæfni í 

notkun nýrrar tækni og innleiðing þeirra mun ekki einungis bæta skilvirkni og þjónustu heldur er 

rekstrarlegur ábati óumdeilanlegur.  

Verkfæri til aukinnar hæfni:
• IcelandTravelTech 

Stefnumót tækniaðila og ferðaþjónustunnar, samstarf við Ferðamálastofu

• Vinnustofur og fræðsla 

Þekkingamiðlun og aukin færni 

• Viðskiptahraðlar 
Hröðun breytinga og innleiðing nýsköpunar

• NordicTravelTechNetwork 

Tengslanet ferðaþjónustu og tækniaðila á norðurlöndum 

Markmið: 
• Bæta hæfni með auknu tæknilæsi og þekkingu

• Innleiða breytingastjórnun og efla stjórnendur í síbreytilegum heimi

• Tengja saman tækniaðila og ferðaþjónustuaðila

• Standa fyrir viðburðum og vinnustofum

• Efla stjórnendur, eigendur og starfsmenn 

• Auðvelda innleiðingu breytinga á tækniöld 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi tæknifyrirtækja og tæknivæddra fyrirtækja í ferðaþjónustu

• Fjöldi þátttakenda í viðburðum og ávinningur þeirra

• Viðhorf þátttakenda til samstarfs og viðburða
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Alþjóðatengingar og sjálfbær vöxtur

Ferðaþjónusta er í alþjóðlegri samkeppni og á mikið undir erlendum viðskiptum og samskiptum. 

Auka þarf möguleika ferðaþjónustuaðila í að tengjast við og efla viðskiptasambönd og miðla 

þekkingu þvert á önnur lönd þegar kemur að samvinnu og fjárfestingamöguleikum á Íslandi. 

Alþjóðasókn og tengslauppbygging með þátttöku í viðburðum, ráðstefnum og á öðrum faglegum 

vettvangi er lykill að langtíma árangri og sjálfbærum vexti í ferðaþjónustunni.   

Markmið:
• Efla tengsl íslenskra aðila með því að markmiði að koma á viðskiptasambandi

• Auka þekkingamiðlun milli landa og koma á markvissu samstarfi

• Vera þátttakendur í erlendu klasasamstarfi, alþjóðlega, evrópsku og norrænu

• Vera sendiherrar og talsmenn íslenskrar ferðaþjónustuaðila og laða að erlenda fjárfestingu þar 

sem við á 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna

• Fjöldi viðburða

• Fjöldi þátttakenda í alþjóðlegum viðburðum   
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Ítarleg viðhorfskönnunm var send á aðildafélaga, samstarfsaðila og verkefnahópa Íslenska ferðaklasans 

í lok apríl 2021 og eru niðursstöður þeirrar könnunar til hliðsjónar við alla þá hugmyndavinnu og 

framsetningu á þeirri samkeppnishfænisgreiningu sem farið er yfir hér að ofan. Þá var sérstakur 

vinnuhópur stjórnar sem var höfundum að skýrslunni til ráðs og endurgjafar en það voru þau Sævar 

Skaptason, formaður stjórnar og mestjórnendur hans Rannveig Grétarsdóttir frá Eldingu og Sölvi 

Sturluson frá Íslandsbanka. 

Niðurstöður úr könnun Íslenska ferðklasans – lok April 2021  

Spurning: 4
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Ósnortin náttúra og víðátta Íslands er mikill styrkur

Innviðir íslenskrar ferðaþjónustu eru til fyrirmyndar

Mannauður í ferðaþjónustu er mikill

Afþreyingamöguleikar í íslenskri ferðaþjónustu er með
besta móti

Ísland verður eftirsóttur áfangastaður sökum sérstöðu
sinnar

Græn orka og ímynd Íslands í sjálfbærni er sterk

Aðgengi að Íslandi er auðvelt (sbr flug og siglingar)

Íslendingar eru jákvæðir í garð ferðaþjónustu

Heimamarkaður er sterkur á Íslandi

Framtíðarsýn og stefna greinarinnar er skýr

Auðvelt er að stofna fyrirtæki í ferðaþjónustu

Menntunarstig í greininni er fullnægjandi

Kostnaður við rekstur í ferðaþjónustu er hagkvæmur

Uppbygging á ferðamannastöðum m.t.t aðgengis og
öryggis er til fyrirmyndar

Markaðssetning á áfangastaðnum Íslandi er til
fyrirmyndar

Samkeppnishæfni íslenskrar 
ferðaþjónustu Hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi fullyrðingum:

Mjög ósammála - mikill veikleiki og tækifæri til
umbóta

Ósammála - veikleiki

Hvorki né - bæði veikleiki og styrkleiki

Sammála - styrkleiki

Mjög sammála - mikill styrkur
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www.icelandtourism.is


