
RÍKI
VATNAJÖKULS

TIL
FRAMTÍÐAR

NIÐURSTÖÐUSKÝRSLA ÚR
VIÐHORFS- OG

STEFNUKÖNNUN 2021 



02 |  Niðurstöðuskýrsla 2021

NÝ STEFNA Í BREYTTU
UMHVERFI 
Síðastliðið ár hefur verið krefjandi og lærdómsríkt ár
fyrir ferðaþjónustuna þar sem að heimsfaraldurinn
COVID-19 hefur haft mikil áhrif á atvinnugreinina um
heim allan, og eru ferðaþjónustuaðilar í Ríki
Vatnajökuls ekki undanþegnir þeim áhrifum. Þessar
aðstæður og slæm fjármálastaða félagsins hefur krafist
þess að Ríki Vatnajökuls hefur þurft endurskoða
fyrirkomulag félagsins, meðal annars með því að leggja
niður bókunarþjónustu á heimasíðu og segja upp
framkvæmdastjóra félagsins. Lengi hefur verið ákall
innan félagsins að færa áherslurnar yfir á markaðsmál
og var ákveðið  að leggja í þá vinnu að breyta um stefnu
félagsins í takt við vilja og þarfir hluthafa og annara
hagsmunaaðila félagsins. Lögð var fyrir viðhorfs- og
stefnukönnun fyrir hluthafa helstu hagsmunaaðila  og
verður farið fyrir yfir allar þær spurningar sem lagðar
voru fyrir og niðurstöður dregnar saman í nýja stefnu
Ríkis Vatnajökuls.  

VIÐHORFS- OG STEFNUKÖNNUNIN

Send var út viðhorfs- og stefnukönnun þann 11. Janúar
2021 í 88 netföng þriggja hagsmunahópa félagsins sem
eru hluthafar, Sveitarfélagið Hornafjörður og
Vatnajökulsþjóðgarður. Af 70 hluthöfum félagsins eru
19 hluthafar félagasamtök og fyrirtæki sem hafa ekki
beina hagsmuni í starfi félagsins og  var því ekki búist
við svari frá þeim aðilum. Þess auki voru 6 hluthafar
með tvöfalt netfang og ekki búist við nema að svar
myndi koma úr nema öðru netfanginu. Þar af leiðandi
stóðu uppi 64 netföng sem búist var við svari við
viðhorfs- og stefnukönnun félagsins. 26 svör bárust úr
könnuninni sem gerir 40,6% svarhlutfall sem er ágætt
svarhlutfall, en 5% - 30% svarhlutfall telst sem algengt
svarhlutfall í sambærilegum könnunum.  
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40,6%
SVARHLUTFALL  

BAKGRUNNUR
ÞÁTTTAKENDA

Hluthafi
76.9%

Sveitarfélagið Hornafjörður
19.2%

Vatnajökulsþjóðgarður
3.9%

HAGSMUNAAÐILAR FÉLAGSINS

Könnunin var send á helstu hagsmunaaðila félagsins.
Þeir eru Hluthafar, Sveitarfélagið Hornafjörður og
Vatnajökulsþjóðgarður og sýnir líkanið hér að neðan
svarhlutfall hvers hagsmunahóps úr könnuninni. 

Spurt var um starfsemi
hluthafa til þess að greina
hvort munur væri á viðhorfi
og sýn á félagið eftir
starfsemi hluthafa og hvar
mesta virknin í greininni er.
Taflan hér að neðan sýnir
hlutfall eftir starfsemi hvers
hluthafa sem svaraði
könnuninni.

SVARHLUTFALL HLUTHAFA
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HLUTVERK RÍKIS VATNAJÖKULS

Skýrt er að hlutverk Ríkis Vatnajökuls er að vera
sameinandi afl fyrir ferðaþjónustuaðila í Austur-
Skaftafellssýslu sem beitir sér að markaðssetningu á
svæðinu til þess að kynna og laða að ferðamenn inn á
svæðið. Mikill samhljómur er meðal þátttakenda í
könnuninni um hlutverk félagsins, þvert á bakgrunn
þátttakenda. Er því hlutverk félagsins sem hér segir: 

"Öflugt markaðsfélag sem sameinar
ferðaþjónustuaðila innan svæðis ríkis

Vatnajökuls" 

Spurningin "Hver er þín framtíðarsýn fyrir félagið?"
missti marks og var töluvert um svör sambærileg þeim
sem komu fyrir hlutverk félagsins eða að þátttakendur
hafi vísað í fyrra svar sitt um hlutverk félagsins. Það má
þó lesa úr þeim svörum að þátttakendur kannarinnar,
þvert á starfssvið þeirra, líti svo á að Ríki Vatnajökuls
eigi að efla nýtt hlutverk sitt til framtíðar og verða
leiðandi í því hlutverki. 
Er því ný framtíðarsýn félagsins sem hér segir:

 "Leiðandi markaðsfélag í íslenskri
ferðaþjónustu"
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FRAMTÍÐARSÝN RÍKIS VATNAJÖKULS 

Margvígsleg gildi voru nefnd í könnunninni og mörg
með sameiginlega samnefnara. Það voru þó þrír
gildishópar sem oftast voru nefndir og eru þetta því ný
gildi félagsins sem munu einkenna starf félagsins: 

 "Samvinna - Fagmennska - Framsýni"

GILDI RÍKIS VATNAJÖKULS 



TÆKIFÆRI INNAN RÍKIS VATNAJÖKULS
Ljóst er að allir hagsmunaaðilar sjái mikil og margvígsleg tækifæri fyrir félag Ríkis
Vatnajökuls til að vinna með í komandi starfi. Tækifærin hafa verið hópuð saman í 

4 tækifæri Ríkis Vatnajökuls 

Mikilvæg tækifæri liggja í því að
efla samvinnu innan félagsins og
efla starfið með inngöngu nýrra
meðlima ásamt því að leggja
áherslu á heimafyrirtæki og
byggja undir gæði þeirra með
fræðslu, námskeiðum og öflugum
samstarfsvettvangi

Tækifæri liggja í náttúru sýslunnar
allri og nálægð við jökla svæðisins,
fegurð þeirra og fræðsla á
breytingum þeirra, og  tengingu
við Vatnajökulsþjóðgarð.  
Leggja á áherslu á samfélagslega
ábyrgð vörumerkisins    

Félagið getur náð til mismunandi
markhópa út frá áhugasviði þeirra,
líkt og hjólahópar, fuglaskoðun,
fjölskyldur, ljósmyndarar og svo
mætti lengi telja. Leggja ætti
áherslu á að fá þessa hópa til að
dvelja innan svæðisins í lengri tíma
með upplýsingagjöf og fjölbreyttri
afþreyingu 

Í nýsköpun og vöruþróun liggja
fjölbreytt tækifæri og ætti félagið
að stuðla að aukinni þróun í
vöru/þjónustu hluthafa sem og
atvinnugreininni allri. Þannig má
byggja upp  og markaðssetja
framsækna atvinnugrein sem er
leiðandi á landsvísu
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SAMVINNANÁTTÚRA 

MARKHÓPAR FRAMSÆKNI
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80.8%
ÞÁTTTAKENDA ERU
JÁKVÆÐIR GAGNVART
FÉLAGINU 

VIÐHORF TIL FÉLAGSINS
Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir myndu mæla
með við nýja ferðaþjónustuaðila innan svæðisins að
ganga í félag Ríkis Vatnajökuls. Í framhaldinu voru
þátttakendur beðnir um að svara hvers vegna þeir
svöruðu játandi eða neitandi og virðist sem að almennt
sé viðhorf til félagsins nokkuð jákvætt.  

Einkennandi var í svörum
þeirra sem eru jákvæðir
gagnvart félaginu að þeir telja
að mikilvægt sé að samstaða
sé á meðal ferðaþjónustuaðila
til að efla félagið og starfsemi
þess, því saman erum við
sterkari.  

ÉG MÆLI MEÐ FÉLAGINU

Þeir þátttakendur sem eru
með neikvætt viðhorf
gagnvart félaginu veltu upp
spurningum um mikilvægi
félagsins sbr. við
markaðssetningu einstakra
fyrirtækja og
markaðsstofanna auk þess
sem virði félagsins er
óáþreifanlegt fyrir hluthafa
og erfitt að sanna virkni
starfsins. Mikilvægt er fyrir
félagið að snerta á þessum
sjónarmiðum í komandi starfi. 

ÉG MÆLI EKKI MEÐ
FÉLAGINU
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HVAÐ MÆTTI FÉLAGIÐ GERA BETUR?

Þegar skoðuð eru svör þátttakenda um hvað mætti
betur fara hjá félaginu er mjög áberandi að hluthafar
kalli eftir að félagið sé mun sýnilegra. Annarsvegar er
kallað eftir að félagið sé með sýnilegra markaðsstarf en
ekki síður sýnilegra á meðal hluthafa með því að búa til
samtals- og samstöðuvettvang fyrir ferðaþjónustuaðila
að koma saman. Einnig voru áberandi svör þar sem að
þáttakendur bentu á að félagið væri stefnulaust, án
framtíðasýnar og skapar ekki virði fyrir hluthafa. 
Ljóst er að stefnumótunarvinna félagsins er brýn til
þess að marka stefnu félagsins til framtíðar og skapa
samstöðu á meðal ferðaþjónustuaðila, með það að
markmiði að auka virði félagsins fyrir hluthöfum
félagsins.  
   

HVAÐ GERIR RÍKI VATNAJÖKULS VEL?

Það eru margir þættir sem hluthafar telja að vel sé
staðið að í dag og drógu fram í viðhorfs- og
stefnukönnuninni.
Þegar spurt var um "Hvað gerir Ríki Vatnajökuls vel?"
kom fram að flestir þátttakendur telja að félagið sé
vissulega á réttri átt og eru þeir þátttakendur ánægðir
með aukin sýnileika á samfélagsmiðlum, gæði
heimasíðu félagsins sem og yfirstaðið markaðsstarf
undir vörumerki Visit Vatnajökull   
Hluthafar virðast vera varir um yfirstandandi starf við
að endurreisa og virkja félagið í takt við tíðaranda og
gefa markaðsstarfinu aukið vægi eins og kallað hefur
verið eftir innan félagsins.  



Hef 
ek

ki 
ky

nnt m
ér 

þau

Kan
nast

 að
ein

s v
ið þau

Kan
nast

 ve
l v

ið þau

Þek
ki 

þau
 ve

l o
g v

inn að
 þeim

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

2.4

08 |  Niðurstöðuskýrsla 2021

af 4 mögulegum um hversu vel
þau þekkja til heimsmarkmiða
Sameinuðu þjóðanna

NÝJIR MEÐLIMIR
Þátttakendur voru spurðir álits á því hvernig þeir
töldu að best væri fyrir félagið að ná til nýrra
ferðaþjónustuaðila að ganga til liðs við Ríki
Vatnajökuls. Margar mjög góðar tillögur komu upp en
fyrst og fremst þarf félagið að vera mjög sýnilegt á
meðal ferðaþjónustuaðila með öflugri kynningu á
starfsemi félagsins. Sýna ætti öðrum
ferðaþjónustuaðilum kosti þess að vera meðlimur
félagsins og miðla góðri reynslu núverandi félaga.
Halda þarf opna fundi sem eru opnir aðilum utan
félagsins og útbúa rafrænt skráningarform á heimasíðu
félagsins sem hægt er að nýta sem tengil í innri
markaðsherferð félagsins.  

Með nýrri stefnu, framtíðarsýn og markmiðum
félagsins  er tækifæri til að fara í öfluga
kynningarherferð á starfsemi félagsins. Hægt verður 
 að ná til nýrra ferðaþjónustuaðila til að ganga í raðir
félagsins á forsendum nýrrar stefnu og framtíðarsýnar
fyrir félag Ríkis Vatnajökuls, og efla starfsemi og
samstöðu innan atvinnugreinarinnar í heild sinni.   

Ríki Vatnajökuls og FASK stefna að
því að innleiða heimsmarkmið
sameinuðu þjóðanna í starfsemi
ferðaþjónustunnar og því vildi
félagið kanna hversu kunnugir
ferðaþjónustuaðilar eru
markmiðunum

HEIMSMARKMIÐ 
SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA

Þátttakendur gáfu
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TIL UMHUGSUNAR
Nokkur svör úr viðhorfs- og stefnukönnun Ríkis
Vatnajökuls (hér eftir RV) beindust að því að sameina
ætti annars vegar, RV og Ferðamálafélagi Austur-
Skaftafellssýslu (hér eftir FASK) undir einn hatt og hins
vegar að leggja ætti niður RV og hafa aðila frá
Hornafirði starfandi hjá Markaðsstofu Suðurlands (hér
eftir MSS). Hér verður aðeins komið inná nokkrar
ástæður fyrir því að þetta séu ekki taldir vera kosti sem
væru til bóta fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu okkar í
ríki Vatnajökuls.

RÍKI VATNAJÖKULS & FASK

Varðandi sameiningu RV og FASK, þá er sú trú að
annars vegar markaðsmál og hins vegar
hagsmunagæsla séu það veigamikil atriði í
ferðaþjónustunni okkar að ekki veiti af því að hafa sér
félög sem sinna hvorum þætti, sérstaklega þegar
stjórnarmenn sinna störfum sínum að mestu í
sjálfboðavinnu. Samtalið milli RV og FASK er hins vegar
gríðarlega mikilvægt þar sem þarna eru málaflokkar líkt
og gæðamál sem tengjast bæði markaðs- og
hagsmunamálum ferðaþjónustunnar beint. Mikið
samtal er milli félagana, sem er sífellt að aukast, og
koma félögin saman að verkefnum þegar við á. Inn í
þetta samtal bætist við ferðamálafulltrúi
Sveitarfélagsins Hornafjarðar, svo allt bakland
ferðaþjónustunnar á svæðinu er í stöðugu samtali og
boðleiðirnar stuttar. Með þessu formi teljum við að
þessum mikilvægu þáttum sé sinnt best og komi best
út fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu.
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RÍKI VATNAJÖKULS & MSS

MSS er markaðsstofa landshlutans Suðurlands  en
landshlutinn skiptist svo í þrjú svæði:
Gullnahringssvæðið - Katla Jarðvangur og
Vestmannaeyjar – Ríki Vatnajökuls. 
Öll þrjú svæðin innan landshlutans fá sýnileika hjá MSS
í sínu markaðsefni, og það að koma starfsmanni frá
okkar svæði inn í MSS yrði ekki til þess að svæðið okkar
ríki Vatnajökuls fengi meiri sýnileika innan MSS, þar
sem þeim ber að veita öllum svæðunum jafnan
sýnileika. Ef efni MSS er skoðað, þá er ríki Vatnajökuls
að fá sama sýnileika og hin svæðin. Þar kemur að
mikilvægi RV í sínu markaðsstarfi. 
Markmið RV er að kynna svæðið okkar sem
framúrskarandi svæði innan landshlutans og byggja
upp sýnileika og vitund á okkar sérstöðu.

VERUM KLÁR ÞEGAR KALLIÐ KEMUR 

Stjórn RV mun einsetja sér að vinna markvisst að
settum markmiðum og framtíðarsýn félagsins. Samtalið
og upplýsingastreymið milli stjórnar og hluthafa er
mikilvægara sem aldrei fyrr og eru félagar eindregið
hvattir til þess að fylgjast með og taka þátt í því sem er
í gangi hverju sinni. Stjórn mun vera dugleg að miðla
verkefnum og upplýsingum líðandi stundar og því sem
framundan er. Stjórn RV vinnur hörðum höndum af því
að undirbúa og vera klár í slaginn þegar allt fer að
detta í gang í ferðaþjónustunni.



Eftir að hafa rýnt í niðurstöður viðhorfs- og stefnukönnunarinnar, þá hefur
verið útbúin stefna til framtíðar fyrir Ríki Vatnajökuls sem markaðsfélag og
sameinandi afl fyrir ferðaþjónustuaðila innan ríkis Vatnajökuls.  Stefnan hefur
verið sett upp myndrænt í þríhyrning með því að markmiði að stefnan sé
auðskiljanleg og aðgengileg hluthöfum og öðrum hagsmunaaðilum félagsins.
Gert verður að verklagi að varpa upp stefnu þríhyrningunium á hverjum
aðalfundi félagsins auk annarra tilefna til þess að rifja upp stefnu og
framtíðarsýn félagsins, þannig að allir gangi í takt í átt að sameiginlegu
markmiði hluthafa.  

STEFNU ÞRÍHYRNINGUR
RÍKIS VATNAJÖKULS 
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MARKMIÐ RÍKIS VATNAJÖKULS
Mikilvægt er fyrir öll fyrirtæki og félagasamtök sem vilja ná árangri í átt
að sameiginlegri framtíðarsýn að hafa sett markmið sem eru allt í senn
raunhæf, mælanleg, tímasett og ögrandi. Mikilvægt er að þeim sé fylgt
eftir til að meta stöðu og árangur markmiðanna. Þetta eru 

 3 markmið Ríkis Vatnajökuls fyrir árið 2021

Ríki Vatnajökull setur sér það
markmið að 90% hluthafa
félagsins séu meðvitaðir um
gildi, hlutverk og
framtíðarsýn félagsins.
Þannig má efla samstöðu
innan félagsins og stuðla að
því að allir félagar gangi
saman í takt að framtíðarsýn
félagsins.  

Markmiðið verður metið með
rafrænni könnun fyrir lok
ágúst 2021 

MARKMIÐ #1 

Ríki Vatnajökull setur sér það
markmið að ná 2000
fylgjendum á Instagram
reikningi sínum með
markvissri markaðssetningu á
samfélagsmiðlinum, auk
spennandi gjafaleikja fyrir
bæði innlenda og erlenda
ferðamenn í samvinnu með
hluthöfum félagsins. 

Markmiðið verður metið með
því að skoða fylgjendatölur 
 miðilsins fyrir árslok 2021 

MARKMIÐ #2 

Ríki Vatnajökuls setur sér það
markmið að skapa aukið
verðmæti fyrir heima
fyrirtæki Ríkis Vatnajökuls og
jafna markaðssetningu fyrir
afþreyingu, gistingu og
veitingastarfsemi innan
félagsins.  Lagt verður upp
með að ná markmiðinu með
vinnu að hagnýtu vörumerki
fyrir fyrirtæki úr heimabyggð
og stofnun fagteyma fyrir
hverja faggrein. 

Markmiðið verður metið með
rafrænni könnun fyrir lok
ágúst 2021 

MARKMIÐ #3 



Ríki Vatnajökuls | info@visitvatnajokull.is | visitvatnajokull.is 


