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Abstract 
This paper is a dissertation from the field of Management in the Faculty 

of Business Administration at the University of Akureyri. It is written in 

consult with the city of Akureyri who has the task of supplying public 

transportation for its residents through the company SVA.  

The main purpose of this paper is to find out answers to the following 

research questions: 

Is there an interest among people from the age of ten to people in 

college to uphold and use the public transportation in Akureyri?   

Is the business environment for SVA good enough so they can fulfill 

the needs of their costumers? 

Is there a better way to run public transportation in Akureyri?  

The research that was performed in all of the schools in Akureyri showed 

that people are very keen of public transportation. The main results in the 

research showed that 39.9% use public transportation but 45.4% don’t 

even think about public transportation before they travel locally. There is 

a lot of work for the company to do in marketing the service and there are 

many ways that they can change the company.  

The results of the research indicate that there shouldn’t be any major 

change in the public transport system in Akureyri, if anything it should 

be expanded based on a marketing effort. 
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Útdráttur  
Þetta lokaverkefni við Stjórnunarsvið Rekstrar- og viðskiptadeild 

Háskólans á Akureyri er unnið í samráði við Akureyrarbæ og fjallar um 

almenningssamgöngur á Akureyri. 

Markmiðið með verkefninu er að skoða stöðu almenningssamgangna á 

Akureyri og skoða viðhorf til Strætisvagna Akureyrar. Ætlunin er að 

veita innsýn í þá flutningsstarfsemi sem Akureyrarbær býður bæjarbúum. 

Einnig er reynt að sýna fram á mikilvægi almenningssamgangna fyrir þá 

sem eru á Akureyri. Aflað var gagna úr rekstri SVA og Strætó bs á 

höfuðborgarsvæðinu. Unnið er útfrá eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Er vilji meðal grunn - og framhaldsskólanema til að viðhalda og 

nýta almenningssamgangnakerfið á Akureyri? 

Er rekstrarumhverfi SVA það gott að hægt sé að fullnægja þörfum 

allra viðskiptavina? 

Er búið að fara nægjanlega vel yfir alla möguleika á rekstri 

almenningssamgangna á Akureyri? 

Gerð var könnun hjá nemendum í grunn- og framhaldsskólunum á 

Akureyri en þeir eru álitnir helstu notendur SVA. Úrtakið var 1000 

nemendur en 809 svör bárust til baka en könnunin var lögð fyrir 7.- 11. 

apríl 2003. Þar eru helstu niðurstöðurnar að 45,4% grunn- og 

framhaldsskólanema sögðust ekki muna eftir strætó þegar að hugað var 

að ferðum innanbæjar. Þó 86,6% þátttakenda teldu að 

almenningssamgöngur væru nauðsynlegar eru einungis 39,9% sem nýta 

sér þjónustu SVA. 

Helstu niðurstöður verkefnisins tengjast bæði rekstri SVA og því viðhorfi 

sem könnunin leiddi í ljós gagnvart almenningssamgöngum. Rekstur 

SVA virðist vera stefnulaus og ómarkviss, lítið er gert til þess að laða að 

og halda í viðskiptavinina. Ekki er stefnt á að þjóna neinum ákveðnum 

hópi fólks heldur er þjónustan lágmarksþjónusta við heildina þar sem að  
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reynt er að þjóna öllum fyrir sem allra minnst framlag, sem er ákveðið af 

bæjarstjórninni.  

Hægt er að gera margskonar breytingar á rekstri SVA en breytingarnar á 

rekstrarforminu munu ekki hafa raunveruleg áhrif á farþegafjöldann þar 

sem hann byggir á óskum og væntingum viðskiptavinanna. Með því að 

markaðssetja almenningssamgöngur sem ódýran og þægilegan 

ferðamöguleika auk þess að bæta þjónustuna,ætti að vera hægt að ná til 

fleiri viðskiptavina sem leiðir til aukinna þæginda fyrir bæjarfélagið. 
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