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Samantekt 
Það er markmið þessa verkefnis að kanna hvort og þá hvaða áhrif 

samgöngur hafa á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Einnig að skoða 

hvernig markaðssetningu á Eyjunum er háttað og hvort hún sé nægileg.  

Verkefninu er skipt í fimm meginkafla. Byrjað er á að skoða fræðilegan 

bakgrunn sem nauðsynlegt er að hafa í huga áður en hafist er handa við að 

rannsaka viðfangsefnið. Fjallað er um ferðaþjónustu og þá þróun sem átt 

hefur sér stað í greininni á Íslandi. Markaðssetning staða er tekin fyrir, 

ítarlega er fjallað um markaðsmiðun og um markaðslega boðmiðlun. Þriðji 

kaflinn er megin kafli verkefnisins en þar er fjallað um Vestmannaeyjar. 

Farið er yfir þróun atvinnulífs og íbúafjölda, markaðssetning 

Vestmannaeyja rannsökuð sem og hvernig staðið er að ferðaþjónustunni í 

Eyjum. Mjög ítarlega er fjallað um samgöngur til Vestmannaeyja, tegund 

þeirra og þróun. Mikil umræða hefur verið um tillögur að bættum 

samgöngum til Eyja og því eru þær helstu nefndar og loks er greint frá því 

hvernig samgöngur hafa áhrif á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Í fjórða 

kafla eru helstu ályktanir ræddar og niðurstöður verkefnisins kynntar í 

þeim fimmta. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að samgöngur milli lands og Eyja 

hefta ekki einungis vöxt ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum heldur einnig 

markaðssetningu Vestmannaeyja. Um er að ræða samverkandi áhrif þar 

sem takmarkað sætaframboð með Herjólfi og flugi leiðir til þess að 

takmarkaður fjöldi ferðamanna kemst til Eyja. Þetta verður til þess að 

framboð er takmarkandi þáttur og því er tilgangslaust að markaðssetja 

viðburði og afþreyingu meira þegar fleiri komast ekki til Vestmannaeyja. 

Þörf er á bættum samgöngum til Eyja. Ef úr þeim verður bætt þarf að 

endurskipuleggja allt markaðsstarf þar sem markhópur Eyjanna mun koma 

til með að breytast. Það ber einnig að taka það fram að þörf var talin á betri 

markaðshlutun á innlendum ferðamönnum og áframhaldandi leit að góðum 

og ódýrum leiðum til að markaðssetja Vestmannaeyjar erlendis. 
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