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Úrdráttur 

Verkefnið tekur á spurningunni hvort ferðaþjónustan getur lært af markaðsetningu 

laxveiða. Laxveiðin er arðbær og sjálfbær grein en hún er dýr og er þjónusta fyrir fáa, 

en ferðaþjónustan er almennt keyrð á magni eða öllu heldur fjölda ferðamanna og er 

ódýrari. Straumur ferðamanna til landsins er mikill og vaxandi skv. tölum Hagstofu 

Íslands. Fjölgun ferðamanna til landsins veldur því að auka þarf markaðssetningu og 

þá helst þarf að hafa áhersluna á vetrartímann, þar sem helmingur ferðamanna 

kemur til landsins yfir sumartímann og því þarf að dreifa álaginu á áfangastaði 

landsins, sem verður af völdum ferðamanna.  

Raundæmi eru gefin úr báðum greinum, sem sagt ferðaþjónustunni og 

laxveiðinni, varðandi hvernig er farið að markaðssetningu þeirra fyrirtækja og hvaða 

aðferðir og tæki þessar greinar nota. Einnig er farið í hverskonar markaðstæki og 

markaðsaðferðir er hægt að notast við í markaðssetningu almennt. Efnahagsleg áhrif 

ferðaþjónustunnar eru kannaðar og gjaldeyristekjur vegna neyslu erlendra 

ferðamanna einnig kannaðar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að ferðaþjónustan getur gert betur þegar kemur að 

markaðssetningu og getur lært af markaðssetningu laxveiðinnar. Grunnur 

laxveiðinnar fyrir markaðssetningu er góður, það er að segja laxveiðin er búin að 

byggja upp sterkt vörumerkjavirði (e. CBBE), hafa gott orðspor á sér, jákvætt umtal 

(e. Word of mouth), aðgreiningin frá samkeppnisaðilum er skýr og því þarf lítið til að 

vekja áhuga einstaklinga á laxveiði á Íslandi. Þjónusta og aðbúnaður er einnig í 

hágæða flokki þegar kemur að laxveiðinni. Ferðaþjónustan hefur orðið fyrir höggi 

vegna eldgosins í Eyjafjallajökli, sem gæti vakið áhuga erlendra ferðamanna seinna 

meir, og vegna efnahagsástands síðastliðna ára, og þarf því að byggja upp sterkann 

grunn og ímynd á Íslandi til að ná erlendum ferðamönnum til landsins. Bæta þarf 

þjónustu og aðbúnað yfir vetrartímann svo hægt sé að dreifa ferðamönnum yfir allt 

árið.  
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1 Inngangur 

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni er ,,Getur ferðaþjónustan lært af 

markaðssetningu laxveiðinnar"? Margt spilar inn í þessa spurningu og verður farið 

yfir margar hliðar sem koma að þessu tiltekna máli. Má með aukningu í 

markaðssetningu auka tekjur ferðaþjónustunnar? Hvernig er markaðssetning 

ferðaþjónustunnar og laxveiðinnar? Hver eru efnahagslegu áhrif ferðaþjónustunnar? 

Þessar spurningar verða svaraðar í þessari ritgerð. Einnig mun koma raundæmi frá 

fyrirtækjum innan laxveiðinnar og ferðaþjónustunnar. Tæki og aðferðir við 

markaðssetningu verða einnig kynntar. 

Ísland hefur vakið athygli margra erlendra ferðamanna fyrir margar ástæður. 

Miklar andstæður eru í náttúru Íslands og má þar nefna hita, kulda, hálendis og 

dýpis, þurrks og bleytu. Á Íslandi eru fjöldinn allur af fossum jafnt háum og litlum 

sem breiðum og mjóum, á Íslandi eru hellar, djúpir og breiðir, ekki má gleyma heitu 

böðunum sem eru í kringum allt Ísland og svo erum við með hinn heimsfræga Geysir 

og fleiri heita hveri. Þjóðgarður Íslands, Þingvellir, segir sögu Alþingis frá árunum 930 

- 1798. Vatnajökulsþjóðgarður býður upp á margar víddir í náttúrunni en þar má 

nefna bæði hæsta fjallstind landsins og dýpsta lónið. Virk eldfjöll eru einnig á Íslandi 

og ekki þarf að fara langt aftur í tímann til að minnast á eitt slíkt, Eyjafjallajökull hafði 

mikil áhrif á Ísland á sínum tíma og vakti gosið mikla athygli erlendis fyrir að loka 

flugferðum um allan heim. Náttúra Íslands er einstök á svo marga vegu og er það því 

okkar aðgreining  frá öðrum. 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið í örum vexti síðastliðin ár. Efnahagshrunið 

hefur ekki haft áhrif á ferðaþjónustuna á Íslandi og samkvæmt tölum hagstofunnar 

hefur fjöldi erlendra ferðamanna einungis minnkað um 1% árin eftir hrun eða frá 

2008. Talið er að fjöldi erlendra ferðamanna eigi eftir að rísa á næstu árum og verður 

því ferðaþjónustan á Íslandi að vera viðbúin þeirri fjölgun með öflugri þjónustu og 

aðbúnaði í framtíðinni. Tekjur frá ferðaþjónustunni hafa haldið sjó og hafa þær tekjur 

aðstoðað Ísland í sínum erfiðleikum eftir hrunið. En tekjur ferðaþjónustunnar fyrir 

markaðssetningu á Íslandi hafa minnkað og þarf því að notast við önnur tæki og 

aðferðir þegar kemur að markaðssetningu en önnur lönd notast við. 
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Laxveiðin á Íslandi er einstök fyrir þær sakir að hér eru fleiri fiskar veiddir í hverju 

veiðiholli, sem er öðruvísi en annarsstaðar í Evrópu og öðrum samkeppnislöndum. 

Laxveiðin á Íslandi er markaðsett sem hágæða vara (e. High-end product) og allt frá 

aðbúnaði til þjónustu er í hágæðaflokki. Laxveiðin sem atvinnugrein rekur sig alveg 

sjálf, og sem grein fer hún vaxandi og þarf því að hafa augun opin fyrir nýjungum í 

þjónustu og aðbúnaði tengdum laxveiðinni. Íslenskar laxveiðiár geta verið frá smá ám 

allt að stórum fljótum og er því varan fjölbreyttari en gengur og gerist. Færri 

stangarfjöldi á hverja laxveiðiá er hér á landi en annarsstaðar og er það mikill plús 

fyrir íslenska laxveiði. Laxveiðimaðurinn hefur því meiri frið við veiðar sínar og getur 

notið náttúrunnar sem Ísland hefur upp á að bjóða í ró og næði. 

Efnaghagsleg áhrif ferðaþjónustunnar á landsframleiðslu hefur verið mældur og 

frá árunum 2000 til 2008 var þá á bilinu 4,1% til 5,7%. Tekjur ferðaþjónustunnar eru 

því miklar þegar kemur að hlut hennar í landsframleiðslu. Neysla erlendra 

ferðamanna hefur farið stíg vaxandi síðastliðin ár og eru gjaldeyristekjur 

ferðaþjónustunnar árið 2009 í kringum 112 milljarða króna. Þessar gjaldeyristekjur 

hafa því hjálpað Íslandi töluvert eftir efnahagshrunið árið 2008. 
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2 Markaðsaðferðir og -tæki 

2.1 Markaðsaðferðir, -tæki og greiningar í markaðssetningu 

Nú til dags breytist markaðurinn ört og þurfa því fyrirtækin á markaðinum að vera 

tilbúin að aðlagast hverri breytingu fyrir sig. Mörg markaðstæki koma til góðs nota 

þegar kemur að markaðssetningu og með komu Internetsins hefur allt breyst, og er 

Internetið orðinn einn af aðalmiðlum fyrirtækja í dag við það að auglýsa starfsemi 

fyrirtækja og vörur sínar og þjónustu. Internetið gerir allt aðgengilegra og með komu 

miðils eins og Facebook.com, hefur markaðssetning á netinu orðið enn öflugri. Í dag 

verða fyrirtæki, í flestum tilvikum, að vera með vefsíðu, en einnig er Facebook.com 

mikið notað af fyrirtækjum sem markaðstæki. Miðlar eins og sjónvarpsauglýsingar og 

útvarpsauglýsingar ná ekki til jafn breiðan hóps eins og Internetið, en eru notaðir í 

mörgum tilvikum. 

Í framhaldi mun vera kynnt markaðstæki og -aðferðir sem eru notaðar í 

markaðssetningu almennt. Einnig mun vera kynnt verkfæri sem eru notuð til að 

viðhalda viðskiptavinum og fleiri atriði sem fyrirtæki geta nýtt sér í markaðsstarfi 

þeirra. 

2.1.1 Samval söluráða (e. Marketing mix) 

Samval söluráða innheldur allt sem getur haft áhrif á eftirspurn á vöru eða þjónustu. 

Söluráðarnir eru fjórir en þeir eru; vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. 

place) og vegsauki (e. promotion). Eins og sést byrja öll þessi orð á p á ensku, en v á 

íslensku. Hér fyrir neðan eru samval söluráðanna útskýrt frekar. 

Varan: Er það sem viðskiptavinurinn er að kaupa, hvort sem það er vara eða 

þjónusta. Upplifun er samsett af nokkrum atriðum eða þjónustuþáttum eða frekar 

loforði um upplifun. Þróun á vöru eða þjónusta þurfa að vera byggðar á rannsóknum, 

til að vera með það á hreinu að það sé eftirspurn eftir þessari vöru eða þjónustu. 

Þættir eins og vörumerki, gæði og tryggð skipta miklu máli í þessu atriði. 

Verð: Það er val milli nokkra leiða í verðlagningu. Hvað er viðskiptavinurinn 

tilbúinn að borga fyrir vöruna eða þjónustuna? Hver er stefna fyrirtækisins í 

verðlagningu? Verðið fer eftir markaðnum og hvaða verð helstu keppinautar eru að 

bjóða. 
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Vegsauki: Er að finna réttar boðleiðir eða dreifingaraðila og réttu staðina fyrir 

vöruna eða þjónustuna. Til dæmis samstarfsaðilar erlendis eins og ferðaskrifstofur og 

á seinni árum vefsíðan. 

Vettvangur: Að koma vöru eða þjónustu á framfæri. Til dæmis auglýsingar, 

ferðabæklingar en einnig almannatengsl. 

Þessum fjórum p-um voru svo fjölgað í p-in sjö. Þessi þrjú atriði sem bættust við 

eru; fólk (e. people), ferli (e. process) og upplifun (e. physical evidence). (K. K. Philip 

Kotler 2009) 

Fólk: Hér er verið að tala um fólkið sem vinnur í ferðaþjónustu. Það skiptir öllu 

máli að vera faglegur, sem sagt að vinna starf sitt skipulega og vandlega, til að gæðin 

á þeirri þjónustu sem boðið er upp á sé til fyrirmyndar og að viðskiptavinurinn sé 

sáttur með hana. 

Ferli: Allt ferlið í kringum kaup á þjónustu á netinu í ferðaþjónustu þarf að vera 

einfalt og öruggt. Viðskiptavinir sem kaupa þjónustu á netinu geta auðveldlega farið 

á næstu vefsíðu ef þeir eru ekki sáttir með það sem þeir sjá eða upplifa á þinni síðu. 

Upplifun: Hvernig andrúmsloft er á veitingastað, ferðaskrifstofunni eða á 

áfangastaðnum sjálfum? 

2.1.2 Samsvörunarþættir (e. Point of Parity) og Aðgreining (e.Point of 
Difference) 

Til þess að fyrirtæki séu samkeppnishæf á markaði þurfa þau að hafa ákveðna 

samsvörunarþætti (e. Point og Parity), en það er lykilatriði svo fyrirtæki geti verið á 

þeim markaði sem það er á. Fyrirtæki þurfa að skera sig út með því að aðgreina (e. 

Point of Difference) sig frá samkeppnisaðilum en það gerir það að verkum að 

fyrirtækið hefur eitthvað annað upp á að bjóða en hin á markaðinum, gott dæmi er 

til að mynda stangarfjöldi á hverja laxveiðiá hér á landi, en það eru færri stangir á 

hverja laxveiðiá á Íslandi miða við samkeppnislöndin, það gerir það að verkum að hér 

er meiri friður og ró þegar laxveiðimaðurinn stundar veiðar sínar. Því er aðgreiningin 

sú, að hér er meiri friður og þæginlegra að stunda laxveiði en annarsstaðar. 
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2.1.3 Vörumerkja virði (e. Customer Based Brand Equity) 

Að byggja upp vörumerkja virði (e. CBBE) er mikilvægt svo varan eða þjónustan geti 

náð sínu fram. Grunn forsendan þegar kemur að virði vörumerkisins er að styrkur 

vörumerkisins liggur í huga viðskiptavinarins. Viðfangsefnið er að tryggja að 

viðskiptavinurinn hafi rétta reynslu af vörunni eða þjónustunni og að 

markaðsaðgerðir stuðli að réttum eða viðeigandi hugmyndum/hugsunum, 

tilfinningu, ímynd, skynjunum og viðhorfum. Til þess að skilja skrefin í stiganum (e. 

branding ladder) að því að byggja upp vörumerkja virðið þá er gott að hafa mynd 1 af 

vörumerkja virðis píramídanum (e. CBBE pyramid) til hliðsjónar. 

 

Mynd 1 - Vörumerkjavirðis píramídinn (Kjartansdóttir 2011) 

Til þess að byggja upp vörumerkja virði (e. CBBE) þarf að svara fjórum 

spurningum: 

1. Hver er ég? (e. brand identity). Byggja upp vitund viðskiptavinarins (e. 

salience) 

2. Hvað er ég? (e. brand meaning). Hér er verið að athuga með frammistöðu 

(e. performance) og ímynd (e. imagery) 

3. Hvað um þig? Hvað hugsa ég og finnst um þig? (e. brand responses). Hér 

er verið að athuga með dóma (e. judgments) og tilfinningar (e. feelings) 

4. Hvað um mig og þig? Hvers konar félagsskap og tengsl vill ég hafa við þig? 

(e. brand relationship). Hér er efsta stig píramídans og jafnframt hæsta 

stig vörumerkjavirðissins næst ef öll stig píramídans eru í samhljómi. 

Vinstri hlið píramídans eru vörutengdir þættir, hvernig neytandinn upplifir vöruna, 

og hægri hliðin eru vörumerkistengdir þættir, huglægt mat á vörunni. Það eru augljós 
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tengsl milli þessara spurninga og er tilgangur með þessari röð í vörumerkja stiganum 

(e. branding ladder) augljós, það er tilgangur vörunnar eða þjónustunnar getur ekki 

verið settur nema auðkenni hefur verið skapað, svör geta ekki fengist nema að réttur 

tilgangur hefur verið hannaður fyrir vöruna eða þjónustunna, og réttu tengslin geta 

ekki verið þröngvuð nema réttu svör hafa fengist.(Keller 2001)  

2.1.4 SVÓT greining (e. SWOT) 

SVÓT greining er ávallt gerð við markaðssetningu. SVÓT stendur fyrir, styrkleikar, 

veikleikar, ógnanir og tækifæri. Hægt er að skipta greiningunni í innri greiningu og 

ytri greiningu. Í innri greiningunni eru skoðaðir styrkleikar og veikleikar fyrirtækisins 

en í ytri greiningunni er athugað með ógnanir og tækifæri á markaðinum. Í fyrsta lagi 

þá leitar SVÓT greiningin að því að greina aðal þætti fyrirtækisins bæði að innan sem 

og að utan sem hafa áhrif á fyritækið sjálft og markað þess. Greiningin veitir góða 

yfirsýn yfir aðal vandamál fyrirtækisins. Í öðru lagi getur greiningin hjálpað við 

stefnumótun fyrirtækisins. Fyrirtækið getur séð hvar styrkleikar þess geta komist til 

góðra nota, bæði sóknarlega og varnarlega, einnig getur fyrirtækið séð hvar 

veikleikar þess  hafa mestu áhrif á fyrirtækið á markaðinum varðandi breytingar og 

samkeppnina sjálfa.(Graham Hooley 2008) 

Mynd 2 sýnir í nokkrum atriðum hvar styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

fyrir markaðssetningu laxveiðinnar á Íslandi er.  

 

Mynd 2 - SVÓT greining fyrir markaðssetningu laxveiðinnar á Íslandi 
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2.1.5 Stjórnun viðskiptatengsla (Customer Relationship Management) 

Stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) er viðskiptaheimspeki (e. business philosophy) 

sem gefur sýn á það hvernig fyrirtæki geti tekist á við samskipti við viðskiptavini sína. 

Til þess að geta framkvæmt þessa sýn þarf stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) á að 

halda, sem gefur form á sölu fyrirtækisins, markaðsmál, þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum og gefur einnig form á starfsemi tengd greiningu gagna. Fyrir flest 

fyrirtæki, er markmið stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) að hámarka gróða í 

samskiptum sínum við viðskiptavini með því að auka virði bæði fyrir söluaðila og 

viðskiptavininn. 

Frá sjónarhóli söluaðilans, er ljóst að ekki allir viðskiptavinir eru skapaðir eins. Ef 

við tökum dæmi, að þá í smásölufyrirtæki koma einungis 15% af viðskiptavinum með 

45% af tekjum inn í fyrirtækið, sem mun svo skapa 70% af gróða fyrirtækisins. Í þessu 

dæmi mun stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) einmitt greina viðskiptavinina sem er 

mikils virði fyrir fyrirtækið og mun þá þjóna þeim á þann hátt að þessir viðskiptavinir 

verða tryggir fyrirtækinu. Ef við skoðum þetta frá sjónarhóli viðskiptavinarins, að þá 

er virði sambandsins, milli viðskiptavinarins og fyrirtækisins, ekki einungis tengd 

samvali söluráðanna (e. four p´s) sem sagt verði (e. price), vara (e. product), 

vettvangur (e. place) og vegsauka (e. Promotion), heldur einnig í gegnum gæðum 

samskipta viðskiptavinarins við birgjana yfir ákveðinn tíma. Viðskiptavinurinn er að 

leita að birgja sem skilur þarfir og langanir hans, og sem getur komið á móts við 

þörfum og löngunum viðskiptavinarins með þar til gerðum tilboðum, með því að 

nota samskiptaleiðirnar sem viðskiptavinurinn helst vill.(Atos Origin 2002) 

Á mynd 3 sjáum við hvernig á að fara úr vörustýrðu umhverfi yfir í 

viðskiptavinastýrt umhverfi, sem sagt að innleiða stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) 

inn í sitt fyrirtæki. 
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Mynd 3 - Ferli úr vörustýrðu umhverfi yfir í viðskiptavinastýrt umhverfi (CRM) 

(Sverrisson án dags.) 

2.1.6 Almannatengsl 

Almannatengsl sinna mörgum viðfangsefnum en þar má nefna viðfangsefnum 

tengdum hluthöfum, starfsmönnum, löggjöfum, forsvarsmönnum bæjarfélaga og 

öllum öðrum sem geta haft áhrif á starfsemi eða afkomu fyrirtækisins á einn eða 

annan hátt. Almanntengsl eru meðal annars notuð til að kynna vörulínur, vörur, 

þjónustu, fólk, staði, hugmyndir, atburði, félög, fyrirtæki, stofnanir og jafnvel löngun. 

Einnig taka fyrirtæki þátt í alls kyns viðburðum eins og menningar- og 

góðgerðarstarfsemi og notfæra sér umræðu í fjölmiðlum til að viðhalda jákvæða 

ímynd og til að selja vörur sínar. Ýmsar leiðir eru notaðar í almanntengslum og má 

þar nefna: 

 Fréttatilkynningar 

 Viðtöl, ræður 

 Viðburðir 

 Fréttabréf og annað skriflegt efni 

 Kynningarmyndir 

 Þátttaka í góðgerðamálum 

 Kostun og styrkveiting 

 Vefsíða 
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Miklir kostir eru við það að notfæra sér almannatengsl á árangursríkan hátt og má 

þar nefna í því samhengi fréttatilkynningar sem dæmi, þær eru yfirleitt ódýrar og 

árangursríkari kynning en aðrar boðmiðlunarleiðir hafa upp á að bjóða. 

Almannatengsl ná oft til víðari hóps en til dæmis auglýsingar gera, hér má nefna þá 

sem draga í efa trúverðugleika auglýsinga og þeirra sem forðast persónulegrar 

sölumennsku. Einnig er hægt að notast við almannatengsl þegar áföll hafa orðið og 

þegar slæmt ástand er í gangi. (Óskarsdóttir 2010)  

Almannatengsl er því gott markaðstæki þegar kemur að markaðssetningu. 

Almannatengsl ná til hóps sem getur verið erfitt að ná til. Hægt er að nota þetta 

tiltekna markaðstæki við fleiri tækifæri en bara markaðssetningu, en eins og hér kom 

fyrir ofan að þegar slæmt ástand er hjá stofnun, er gott að beita þessu sterka 

markaðstæki og ná að koma sínum skilaboðum út. 

2.1.7 AIDA (Attention, Interst, Desire og Action) 

Auglýsingar eru fyrir framan okkur á hverjum degi og ná þær okkar athygli með 

fjölbreytni og frumlegheitum. Sölumenn hringja í okkur á hverjum degi og reyna að 

selja okkur vöru eða þjónustu. Heimur auglýsinga og sölu verður flóknari með hverju 

árinu og samkeppnin á mörkuðum verður einnig erfiðari ár hvert. En 

grundvallarreglan á bakvið auglýsingagerð og sölumennsku mun ávallt vera sú sama, 

sem sagt auglýsingin eða sölumennskan þarf að vekja athygli (e. attention), það þarf 

að láta einstaklinga fá áhuga á (e. interest) vörunni eða þjónustunni sem auglýsingin 

er að auglýsa eða sölumaðurinn er að selja, auglýsingin og sölumennskan þarf að 

byggja upp löngun (e. desire) fyrir vörunni eða þjónustunni og síðasta stigið er að 

auglýsingin eða sölumennskan þarf að láta einstaklinga taka ákvörðun (e. action) um 

að kaupa vöruna eða þjónustunna. Þessi fjögur stig munu alltaf vera þau sömu, þótt 

að það sé mikil breyting í gangi í dag á þessum sviðum. 

AIDA módelið hefur verið í notkun í mörg ár, en það var hannað árið 1898 og er til 

heiðurs manns að nafni E. St. Elmo Lewis sem var brautryðjandi í sölumennsku og 

auglýsingagerð.(Sales Training strategy án dags.) 

Módelið skiptist í fjögur stig og hér kemur útskýring á þeim stigum: 

1. Hvernig á að vekja athygli (e. attention)? Heimurinn er fullur af fjölmiðlum 

og þurfa því auglýsingar að vekja athygli við fyrstu sýn. Það þarf að vekja 
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athygli einstaklinga strax og hægt er að gera það í auglýsingum með 

öflugum orðum eða myndum, en í sölumennsku er hægt að vekja athygli 

með stuttri og hnitmiðaðri setningu sem vekur athygli einstaklingsins. 

2. Hvernig fær einstaklingurinn áhuga (e. interest)? Þetta stig er erfiðast, 

auglýsingin eða sölumaðurinn hefur vakið athygli en þarf nú að ná áhuga 

einstaklingsins. Langanir og þarfir einstaklingsins þurfa að vera mættar að 

fullu í þessu stigi. Í auglýsingum er hægt að nota undirfyrirsagnir en einnig 

er hægt að brjóta textann niður svo einstaklingurinn fái áhuga á einhverju 

ákveðnu í auglýsingunni. Í sölumennsku þá geturðu fengið einstaklinginn 

til að fá áhuga á vörunni eða þjónustunni með því að láta hann taka þátt í 

því sem þú ert að selja, koma honum inn í efnið. 

Fyrstu tveir liðirnir í AIDA módelinu eru mikilvægastir. Næstu tveir hafa allt um 

það að segja hvort auglýsingin sé það góð að einstaklingurinn fái löngunina eða 

hvort sölumaðurinn sé nægilega góður í sínu fagi. 

3. Hvernig fær einstaklingurinn löngun (e. desire)? Í auglýsingum er hægt að 

byggja upp löngun með einföldum texta sem lýsir vörunni eða 

þjónustunni. Texti sem lætur einstaklinginn hugsa ,,mig langar í þetta". Í 

sölumennsku er þá hægt að gera það sama, koma með setningu sem 

byggir upp löngun einstaklingsins.  

4. Hvernig fær maður einstaklinginn til að taka ákvörðun (e. action)? Í 

auglýsingum þarf að taka skýrt fram hvert skal fara, hvort það sé verslun 

eða vefurinn sem einstaklingurinn á að heimsækja? Einfaldlega að setja 

vefslóðina á auglýsinguna að hvar verslunin er. Sem sölumaður er gott að 

endurtaka allt það sem hefur verið talað um, einnig er gott að hafa 

spurningu sem lokar sölunni (e. closing question), en sú spurning mun láta 

einstaklinginn taka ákvörðun um hvað hann skal gera.(Sales training 

strategy án dags.)(Mind Tools án dags.) 

AIDA módelið er því gott að nota sem grunntæki í sölu og auglýsingagerð. Eins 

og var komið að hér áður að þá mun heimurinn breytast og verða flóknari, en 

skrefin í sölu og auglýsingagerð verða ávallt þau sömu. 
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2.2 Samantekt 

Allt hér að ofan er notað í markaðstengdum aðgerðum. Við markaðssetningu á 

ferðaþjónustunni og laxveiðinni eru notaðar markaðsaðgerðir og greiningar á borð 

við þær hér að ofan. Greiningar á vörum, í ferðaþjónustunni er Íslands ein stök vara, 

en svo er Íslandi skipti niður í margar vörur og þar er talað um áfangastaði og 

þjónustur sem Ísland hefur upp á að bjóða. Til þess að greina hvert atriði eru notaðar 

greiningar á borð við SVÓT, samval söluráða sem greinir hvað hefur áhrif á 

eftirspurnina eftir vöru eða þjónustunni og svo framvegis. Þessar greiningar eru að 

sjálfsögðu notaðar í markaðsaðgerðum tengdum laxveiðinni. Á sama hátt er varan, 

laxveiðiáin, skoðuð og greind með sömu tækjum og aðferðum og í ferðaþjónustunni. 
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3 Ferða- og Laxveiðiþjónustan 

Í þessu kafla er sagt frá breytingum í ferðaþjónustunni, það er breytingu í fjölda 

ferðamanna sem koma til landsins. Gott er að vita í hvaða átt breytingin er að fara, til 

að vita hver þróunin er, hvort að efnahagsástandið og eldgosið í Eyjafjallajökli hafi 

haft áhrif en einnig til að sjá hvort að auglýsingaherferðin Inspired by Iceland hafi 

náð til erlendra ferðamanna. Einnig verður sagt verður frá fjölbreytileika 

ferðaþjónustunnar í stuttu máli. Saga laxveiðinnar er sögð í stuttu máli, einnig er 

útskýrt hvað gerir íslenska laxveiði svona frábrugðna frá samkeppnislöndunum.  

Kafli þessi gefur lesandanum yfirsýn yfir hver staðan er og hver varan er sem er 

verið að skrifa um í þessari ritgerð. Gott er að vita þessi atriði til að geta farið dýpra í 

efnin og að fá svar við aðal spurningu ritgerðarinnar. 

3.1 Ferðaþjónustan 

Íslenska ferðaþjónustan býður upp á marga kosti þegar kemur að fallegum og 

áhugaverðum áfangastöðum, til að mynda er hægt að fara í jöklaferðir, hægt er að 

stunda stangveiði og fara í köfun á Þingvöllum. Íslenska náttúran, hreina loftið, 

íslenska vatnið og þögnin eru nú bara nokkur dæmi yfir þær ástæður sem draga 

ferðamenn til landsins. Fjöldi erlendra ferðamanna hefur aukist talsvert síðustu tíu 

árin, en meðalvöxtur í ferðaþjónustunni er um 5,7% ár hvert.  

3.1.1 Fjöldi erlendra ferðamanna 

Fjöldi erlendra ferðamanna hefur aukist talsvert frá árinu 2000 til 2010. Samkvæmt 

skilgreiningu Alþjóðaferðamálastofnunarinnar eru erlendir gestir þeir einstaklingar 

sem dvelja skemur en eitt ár fjarri sínu vanabundna umhverfi. Meginmarkmið ferðar 

er afþreying, viðskipti- eða fræðsluferðir. Hægt er að flokka erlenda ferðamenn í þrjá 

flokka, þeir eru; erlendir farþegar til  Íslands, daggestir með skemmtiferða skipum og 

farþegar með flugi sem fara í stuttar skoðunarferðir. Samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands um fjölda erlendra ferðamanna á árinu 2000 komu 302,900 erlendir 

ferðamenn til íslands.  Á töflu 1 má sjá að frá árinu 2000 til 2002 fer fjöldi erlendra 

ferðamanna niður á við um 25,000 ferðamenn en eftir 2002 er mikil aukning og fer 

talan mest upp í 502,000 ferðamenn árið 2008. Talan fer aðeins niður á við næstu 2 
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ár en talið er að árið 2011 eigi eftir að vera gott ár fyrir Ísland varðandi 

ferðaiðnaðinn. (Hagstofa Íslands 2010) 

Tafla 1 - Fjöldi erlendra farþega til Íslands (Hagstofa Íslands 2010) 

 

 

Ef skoðað eru brottfarir um Leifstöð hjá erlendum ferðamönnum, eftir mánuðum, 

þá sést að sumartíminn, það er að segja júní, júlí og ágúst, er aðal ferðamannatíminn 

á Íslandi. Ferðamálastofa gefur árlega út skýrslu sem ber nafnið “Ferðaþjónusta á 

Íslandi í Tölum”. Samkvæmt þessum tölum Ferðamálastofu frá árunum 2008-2010 

getum við séð brottfarir erlendra ferðamanna um Leifstöð.  

Eins og sjá má á töflu 2 hér fyrir neðan að árið 2008 voru í júní 55.978 brottfarir, í 

júlí eykst talan upp í 81.267 brottfarir og er nokkuð stöðug í ágúst eða 83.967 

brottfarir. Í september lækka brottfarir um Leifstöð um helming og halda áfram að 

lækka fram í desember.  Alls voru 472.672 brottfarir árið 2008 og má sjá að á þessum 

þremur mánuðum yfir sumartímann voru 221.212 brottfarir eða tæplega helmingur 

brottfara yfir árið 2008. 
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Tafla 2 - Brottfarir um Leifstöð árið 2008 (Ferðamálastofa 2009) 

 

Í heildina á litið á árinu 2009 þá voru færri brottfarir af erlendum ferðamönnum 

um Leifstöð en árið 2008. Yfir sumartímann eru álíka fjöldi ferðamanna árið 2009 og 

2008, en eru aðeins hærri árið 2009. Ef skoðað er tafla 3, þá sést að í  júnímánuði eru 

54.489 erlendir ferðamenn sem hafa brottför um Leifstöð, í júlímánuði eru 82.220 

brottfarir en í ágústmánuði hækkar fjöldinn í 92.021 brottfarir. Ef skoðað er hversu 

stórt hlutfall sumartíminn er miðað við allt árið að þá eru 228.730 brottfarir yfir 

sumartímann, sem er aukning síðan á árinu 2008. Yfir hina 9 mánuði ársins voru 

235.806 brottfarir um Leifstöð á árinu 2009. 

Tafla 3 - Brottfarir um Leifstöð árið 2009 (Ferðamálastofa 2010) 

 

Í töflu 4 er skoðuð hlutfallsleg dreifing farþega eftir markaðssvæðum fyrir árið 

2010. Þar sést að flestir brottfarir eru kringum sumartímann eða júní, júlí og ágúst. Í 
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júní eru 11.8% brottfarir um Leifstöð, júlí eru 18.2% og ágúst 19.5%. Dreifing hina 

mánuðina er frá 4.1% til 8.9%. Hlutfallsleg dreifing eftir markaðssvæðum er nokkuð 

jöfn, eins og sést á töflu 4. 

Tafla 4 - Hlutfallsleg dreifing brottfara um Leifstöð árið 2010 (Ferðamálastofa 

2011) 

 

Í töflu 5 sést fjöldi gesta eftir markaðssvæðum frá árunum 2008 til 2010. Heildar 

fjöldinn fer minnkandi með árunum, heildar fjöldi árið 2008 er 472.672 farþegar, árið 

2009 er hann 464.536 farþegar og árið 2010 var heildarfjöldinn 459.252 farþegar.  

Tafla 5 - Fjöldi gesta um Leifstöð eftir markaðssvæðum (Ferðamálastofa 2011) 

 

Úr þessum kafla má sjá brottfarir um Leifstöð á árunum 2008 til 2010. Fjöldi 

farþega er nokkuð jafn þessi 3 ár. Við sjáum einnig dreifinguna fyrir árin 2008 til 2010 

og er hún svipuð þau ár, en flestir eru að fara um Leifstöð yfir sumartímann. Hér sést 

hvar mesta álagið er og því þarf að breyta með því að hafa áherslu í 

markaðssetningunni yfir vetrartímann til að dreifa álaginu. Einnig með aukinni 

áherslu markaðssetningu á vetrartímann vær hægt að auka fjölda ferðamanna yfir 

árið um nærri helming. Einnig sést að efnahagskreppan hefur ekki haft nein ýkja mikil 

áhrif á fjölda erlendra ferðamanna til landsins, hvorki slæm né góð áhrif. 
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3.2 Laxveiðiþjónustan 

Samkvæmt Orra Vigfússyni stofnanda og formanni samtakanna NASF (North Atlantic 

Salmon Fund) voru það Bretar sem voru fyrstir til að koma hingað til Íslands gagngert 

til að stunda laxveiði, en þeir komu hingað í kringum árin 1870 til 1880. Einnig á 

þessum árum var stofnaður laxveiðiklúbbur í Bretlandi sem hét "Icelandic Angling 

Club". Bandaríkjamenn komu mikið hingað til lands að stunda laxveiði í kringum 1960 

- 1970 nefnir Orri einnig. Þannig að íslensk laxveiði hefur langa og virta sögu í 

laxveiðiheiminum. 

Laxveiði á Íslandi er einstök að mörgu leyti. Veiðitímabilið á Íslandi er styttra en 

gengur og gerist og fjöldi laxa sem veiddir eru hér á landi eru fleiri en hjá 

samkeppnislöndunum, en meðalþyngd veiddra laxa á Íslandi er minni, hér eru samt 

sem áður veiddir stórlaxar ár hvert og fer meðalþyngdin hækkandi með hverju ári. Á 

Íslandi er stangafjöldinn færri en annarsstaðar og hafa því laxveiðimenn mikinn frið 

við veiðar sínar,  sem er mikill kostur að mati erlendra laxveiðimanna. Þjónustan í 

kringum laxveiðina er í háum gæða flokki og má þar nefna veiðihúsin, sem eru flest 

öll útbúin þeim aðbúnaði og þjónustu sem finnst á fjagra til fimm stjörnu hótelum að 

mati Orra Vigfússonar. 
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4 Ísland sem áfangastaður 

Ísland hefur upp á að bjóða fallega og öðruvísi áfangastaði en mörg önnur lönd geta 

boðið upp á. Andstæðurnar í náttúrunni draga erlenda ferðamenn til landsins og má 

þar nefna litskrúðuga hóla upp úr svörtum söndum, grænar sléttur og akra, heita 

hveri, og volgar laugar sem hægt er að baða sig í og eru hringinn í kringum landið, 

dalir, hellar og svo fossar Íslands sem eru breiðir og mjóir, háir sem lágir og stórir 

sem smáir, svo er Ísland með jöklana sem draga þúsundir ferðamanna að ár hvert. 

Einnig er það menning og saga Íslands sem draga að sér ferðamenn. Saga Íslands nær 

langt aftur í tímann, alveg til árið 874 þegar Ísland var numið, og eru sögurnar 

vinsælar í Skandinavíu og ýmist annarsstaðar. Íslensk menning er fjölbreytt, hér má 

nefna myndlistamenn á borð við Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson) og  Erró 

(Guðmundur Guðmundsson), tónlist á borð við Sigurrós og Björk Guðmundsdóttir og 

rithöfundar eins og Halldór Laxness og Arnaldur Indriða. Allir þessir listmenn og 

rithöfundar eru heimsþekktir og eru það þetta fólk sem býr til menningu Íslands, 

gerir hana fjölbreytta og skemmtilega. Það má því segja að Ísland býður upp á marga 

skemmtilega hluti, frá gamalli sögu Íslands, stóra jökla og áhugaverða listamenn.  

Ástæðan fyrir þessum kafla er að fræða lesandann um það sem Ísland hefur upp á 

að bjóða, það er að segja, vörurnar sem Íslands hefur upp á að bjóða. Hver og einn 

áfangastaður er ein stök vara. Halda þarf utan um þessar vörur. Markaðssetningin 

fyrir þessar vörur þarf ekki endilega að vera eins fyrir allar vörurnar. Líklega þarf að 

hanna markaðssetningu fyrir hvern áfangastað, vöru, fyrir sig. Áfangastaðirnir hér 

fyrir neðan eru einungis nokkur dæmi yfir vinsælustu áfangastaði landsins. Á þessa 

staði koma tugþúsundir ferðamanna ár hvert og fer stærsti hluti erlendra 

ferðamanna á þessa tilteknu staði yfir sumartímann. Þessir staðir geta ekki tekið við 

endalausum fjölda ferðamanna og því þarf að dreifa álaginu, sem ferðamenn valda, 

yfir árið.  

Hér kemur stutt lýsing fyrir hvern áfangastað fyrir sig. 

4.1 Þingvellir 

Þingvellir eru staðsettir við Öxará og kemur saga Íslands og íslensku þjóðarinnar 

hvergi betur fram en á þessum stað. Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930 og 



26 

komu menn saman á Þingvöllum allt til ársins 1798. Þingvellir eru í dag friðlýstur 

helgistaður Íslendinga og segir í lögum að hið friðlýsta land skuli vera í eign íslensku 

þjóðarinnar ævinlega og vera undir vernd Alþingis. (Þingvellir án dags.) 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var stofnaður árið 1930 og eru Þingvellir einn af 

vinsælustu áfangastöðum Íslands, en þar koma árlega um 300.000 manns. Á 

þingvöllum er hægt að fá fræðslu um sögu og náttúru Þingvalla, hægt er að fara í 

gönguferðir um gönguleiðir á svæðinu en einnig eru reiðleiðir á svæðinu. 

Tjaldsvæðin eru mikið notuð og er ágætis þjónustu fyrir ferðamenn á 

svæðinu.(Þingvellir án dags.) 

Náttúran er talin vera náttúruundur á heimsvísu og hafa verið gerðar rannsóknir í 

kringum Þingvelli sem hafa leitt það í ljós. Flekaskil Atlantshafshryggsins er hluti af 

Þingvallasvæðinu sem liggur um Ísland. Þar má sjá afleiðingar gliðnunar 

jarðskorpunnar í gjám og sprungum svæðisins.(Þingvellir án dags.) 

4.2 Snæfellsnes – Hótel Búðir 

Snæfellsnesið er einn af vinsælustu ferðamannastöðum landsins. Snæfellsjökull 

dregur að sér þúsundir ferðamanna ár hvert, en Snæfellsjökull er ekki eina 

aðdráttarafl ferðamanna á svæðinu. Arnarstapi hefur upp á að bjóða eina af 

fallegustu höfnum landsins og þaðan er útgerð smábáta allt árið. Arnarstapi býður 

upp á gistiaðstöðu og eru þaðan ferðir upp á Snæfellsjökul.(Snæfellsnes án dags.).  

Mikil þjónusta er á Snæfellsnesinu og má þar nefna ótal mörg hótel sem þar eru 

og tjaldsvæðin eru þó nokkur og er mikil þjónusta í kringum tjaldsvæðin á 

staðnum.(Snæfellsnes án dags.)  

Það hótel sem má nefna einna helst á Snæfellsnesinu er Hótel Búðir. Hótel Búðir 

hefur verið starfandi frá 1948 til dagsins í dag. Hótel Búðir er á fallegum stað á 

Snæfellsnesinu og þjónustan og aðbúnaðurinn er í háum gæðaflokki, en ekki ýkja 

mörg hótel í kringum höfuðborgina hafa upp á að bjóða slíka þjónustu og Hótel 

Búðir. Allt er til alls á Búðum og geta ferðamenn stundað snjósleðaferðir á 

Snæfellsjökli, hestaferðir, stangaveiði, farið í golf og farið í sjóferðir og skoðað 

náttúrunna og heimsótt eyjuna Flatey.(Hótel Búðir án dags.).  
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4.3 Gullfoss 

Gullfoss dregur að sér tugþúsundir ferðamanna allan ársins hring. Gullfoss er 

þekktasti foss Íslands og er einnig ein mesta náttúruperla Íslands sem fyrirfinnst. 

Fossinn er 32 metra hár og er gljúfrið sem hann er í um 70 metrar á hæð. Aðstaða og 

þjónusta er mjög góð fyrir ferðamenn og má þar nefna Gullfosskaffi og Hótel 

Gullfoss. (Gullfoss Kaffi án dags.) 

4.4 Geysir 

Geysir er einn langþekktasti goshver heims, enda er nafn hans notað sem heiti á 

hverum á ensku. Á Geysissvæðinu er fjöldi mismunandi hvera, en sá vinsælasti er 

Strokkur sem gýs vatni og gufum á fimm til tíu mínútna fresti allt árið um kring og er 

hæðin á stróknum um 30 metrar á hæð. Það eru margir hverir á svæðinu en þeir eru 

Sóði, Smiður, Fata, Óþerrishola, Litli Geysir, Litli Strokkur, Konungshver og svo er einn 

fallega blár hver sem ber nafnið Blesi. Fjöldi ferðamanna hefur aukist mikið á 20. 

öldinni en nú koma yfir 150.000 ferðamenn á ári hverju á Geysissvæðið.(Hótel Geysir 

án dags.) 

4.5 Bláa Lónið 

Árið 1992 var Bláa Lónið stofnað og meginmarkmið félagsins er að vera í forystu um 

uppbyggingu heilsu- og ferðaþjónustu á Íslandi. Bláa Lónið býður upp á einstakt 

umhverfi og byggir starfsemin öll  á einstakleika og eiginleikum Blue Lagoon 

jarðsjávarins sem innheldur steinefni, kísil og þörunga. 

Mikið er lagt upp úr þjónustu og að aðbúnaður sé í háum gæðaflokki. Blue Lagoon 

Geothermal Spa er án efa þekktasti hluti starfseminnar en starfsemi Bláa Lónsins er 

mjög fjölbreytt. Árlega heimsækja í kringum 400.000 gestir heilsulindina í Bláa 

Lóninu.(Bláa lónið án dags.) 

4.6 Samantekt 

Eins og kom fram hér áðan að þá eru þessir staðir vinsælir meðal erlendra 

ferðamanna. Með aukinni markaðssetningu á Íslandi, sem áfangastað, væri hægt að 

fá ennþá fleiri ferðamenn til að heimsækja áfangastaði á borð við þessa. Áhersla á 

vetrartímann myndi dreifa fjöldanum yfir árið og væri hægt að viðhalda 

áfangastöðum betur ef fjöldinn yrði dreifðari. Það yrði gert með hnitmiðaðri 
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markaðssetningu og væri til dæmis hægt að læra af markaðssetningu laxveiðinnar. 

Laxveiðin notar stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) á árangursríkan og hnitmiðaðann 

hátt. Með því markaðstæki væri jafnvel hægt að auka áhugan hjá erlendum 

ferðamönnum og fá þá til að koma til Íslands á þeim tíma sem lítil hreyfing er á 

erlendum ferðamönnum. Auka framboð yfir þann tíma ársins þar sem fjöldi erlendra 

ferðamanna er lítill og með því væri hægt að minnka álagið á áfangastaði á Íslandi á 

borð við þær að ofan.  

Ísland er fámennt, lítið og er langt í burtu frá hinum stóra heimi að margra mati en 

þrátt fyrir það er Ísland þekkt sem land og þjóð sem getur gert allt, en eins og  Dorrit 

Moussaieff sagði svo skemmtilega „Ísland er ekki lítið land, Ísland er stórasta land í 

heimi" eftir sigur Íslenska handboltalandsliðsins á Spánverjum á Ólympíuleikunum 

árið 2008. Við stöndum á okkar fótum og viljum vera sjálfstæð sem einstaklingar og 

sem þjóð. Ísland er sérstakt að því leitinu til að íslendingar hafa byggt upp land og 

þjóð á stuttum tíma og hafa uppskorið margt vegna dugnað og vinnu. 

Fjármagnið sem er sett í markaðssetningu á Íslandi er ekki ýkja hátt miða við 

önnur lönd og þess vegna þarf, til dæmis Íslandsstofa, að fara aðrar leiðir í 

markaðssetningu en önnur lönd.  
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5 Laxveiðiár á Íslandi 

Laxveiði á Íslandi er frábrugðin mörgum löndum á þann veg að hér er fjöldi veiddra 

laxa meiri en gengur og gerist annarsstaðar í heiminum. Hér er færri stangarfjöldi á 

hverja laxá en hjá samkeppnislöndum og fá því laxveiðimenn meiri frið við að stunda 

sína laxveiði og njóta náttúrunnar í ró og næði. Íslenskar laxár eru fjölbreyttar, frá 

smá laxám yfir í fljót og er það einnig ástæðan fyrir því af hverju erlendir 

laxveiðimenn koma til landsins. Þjónustan og aðbúnaðurinn sem tengist hverri laxá 

er einnig í háum gæðaflokki og þarf því laxveiðimaðurinn ekki að hafa áhyggjur af 

miklu í kringum þjónustu og aðbúnað, því það er vel séð um laxveiðimanninn.  

Eins og var skrifað í kaflanum, Ísland sem áfangastaður, að þá er hver laxá ein stök 

vara. Það þarf að hugsa vel um þessa tilteknu vöru og markaðssetningin þarf einnig 

að vera í lagi. Til þess að vita hvað á að gera í markaðssetningu fyrir hverja staka laxá, 

þarf að greina hvað hver laxá hefur upp á að bjóða, hvernig þær aðgreina sig frá 

hvert öðru, POD (Points of Difference) og þess háttar greiningar.  

Hér fyrir neðan eru nokkrar laxár sem eru vinsælar meðal erlendra veiðimanna. 

5.1 Orri Vigfússon/NASF 

5.1.1 Selá 

Selá er staðsett í Vopnafirði og er hjá Selárbotni suður af Botnfjallagarði og rennur 

þar 55. kílómetra til sjávar. Selá hefur verið að gefa 2000 til 2700 laxa á hverju ári. 

Veiðitímabilið er frá 25. júní til 25. september og stangarfjöldinn frá fjórum stöngum 

upp í allt að níu í ánni. Selá býður upp á fulla þjónustu og er eitt af veiðihúsunum 

staðsett í Hvammsgerði en einnig býður Selá upp á veiðihús á Leifstöðum þar sem 

viðskiptavinurinn getur fengið fulla þjónustu eða séð um sig sjálfur. Það er regla í 

Selá að sleppa öllum laxi sem er stærri en 69 sentimetrar og er það gert til að vernda 

stórlaxa Selár. (Selá án dags.) 

Selá er aðal laxveiðiá Orra Vigfússonar og hefur hann verið að byggja hana upp frá 

því að hann tók við henni. Hann hefur náð góðum árangri með ræktun í ánni og hefur 

fjöldi veiddra laxa vaxið mikið á síðastliðnum árum.(Vigfússon, Orri Vigfússon 2011) 
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5.1.2 Hofsá 

Hofsá er einnig staðsett í Vopnafirði og er ekki svo langt frá Selá. Veiðitímabilið er frá 

25. júní til 25. september og eru sjö stangir leyfðar í ánni. Boðið er upp á fulla 

þjónustu í veiðihúsinu í Hofsá. Allir laxar í Hofsá stærri en 69 sentimetrar eru 

slepptir.(Selá án dags.)  

5.2 SVFR 

5.2.1 Elliðaár 

Leiga í Elliðaánum byrjaði árið 1939 en þá var einnig Stangaveiðifélag Reykjavíkur 

stofnað. Elliðaárnar eru staðsettar í miðri Reykjavíkurborg og er einstök náttúruperla. 

Bæði er veitt á maðk og flugu í Elliðaánum en einungis er leyfilegt að veiða á flugu í 

efri hluta ánna. Kvótinn í ánum eru tveir fiskar á eina stöng yfir hálfan daginn og 

stangarfjöldi er frá fjórum stöngum upp í sex og er verðið stillt eftir því. Veiðin árið 

2010 var 1.147 laxar í Elliðaánum og voru veiðidagarnir 75 talsins og jafngildir þetta 

3,03 löxum á hvern stangardag. Félagsmenn í Stangaveiðifélagi Reykjavíkur eru í 

forgang þegar kemur að kaupum á veiðileyfum. Veiðitímabilið er frá 21. júní til 1. 

september og eru veiðileyfin seld hálfan dag í senn.(Stangveiðifélag Reykjavíkur án 

dags.) 

5.2.2 Norðurá 

Norðurá er staðsett í Borgarfirði og er talin vera ein af bestu laxveiðiám landsins. 

Meðalveiðin í Norðurá síðustu tíu árin er í kringum 1800 laxar. Það eru um 170 

merktir veiðistaðir í ánni og ná þeir veiðistaðir frá Leitisfossum niður að ármótum 

Norðurár og Hvítár. Sumarið 2010 gaf af sér 2.279 laxa og árið þar á undan gaf 2.347 

laxa. Veiðitímabil Norðurár byrjar 5. júní og nær til 9. september og er stangarfjöldi 

Norðurár frá átta stöngum upp í tólf stangir. Í Norðurá er einungis leyft að veiða á 

flugu og skylt er að sleppa laxi sem er yfir 70 sentimetra á lengd. 

Veiðihúsið við Norðurá er glæsilegt og er mjög vel búið. Boðið er upp á þrettán 

tveggja manna herbergi, öll með sér baðherbergi. Mikið er lagt upp úr góðri þjónustu 

í Norðurá og aðbúnaður er í hágæðaflokki.(Stangveiðifélag Reykjavíkur án dags.) 
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5.3 Lax-á 

5.3.1 Eystri-Rangá 

Eystri-Rangá er staðsett á suðurlandinu um 100 kílómetrum frá Reykjavík. 

Veiðisvæðin eru níu og er stangarfjöldinn átján talsins. Veiðitímabil árinnar er frá 4. 

júlí til 3. september og eru tveir eða fleiri dagar seldir saman. Það er leyfilegt að 

veiða á maðk, flugu og spónn. Heildar veiði árið 2009 voru 4.229 laxar en árið 2010 

voru 6.280 laxar veiddir. Veiðihúsið býður upp á átján tveggja manna herbergi og þau 

eru öll með sér baðherbergi. (Lax-á án dags.) 

Hjá Lax-á er hægt að velja á milli laxveiði með fullri þjónustu og laxveiði án 

þjónustu. Eystri-Rangá er flokkuð sem laxveiði með fullri þjónustu og þar er öll 

þjónusta og aðbúnaður í hæsta gæðaflokki.(Lax-á án dags.) 

5.3.2 Ytri-Rangá 

Ytri-Rangá er staðsett á Suðurlandinu um 100 kílómetra frá Reykjavík. Ytri-Rangá 

rennur í gegnum bæinn Hellu. Veiðisvæðin eru frá mörkum Djúpósnefs að og með 

Árbæjarfossi, en í ágúst og september er það að og með Ámótarhyl. Í ágúst og 

september er Guttlfoss með. Stangarfjöldi skiptist í þrjú tímabil eða frá 2. júli til 10. 

júlí eru sextán stangir í ánni, frá 10. júlí til 24. júlí eru átján stangir og svo eru tuttugu 

stangir frá 24. júlí til 20. október. Leyfilegt agn er fluga, maðkur og spónn en flugan 

er eingöngu leyfð frá 19. júlí til 29 ágúst. Veiðin árið 2009 var 10.749 laxar og árið 

2010 var veiðin 6.120 laxar. Þjónustan og aðbúnaður er í háum gæðaflokki í Ytri-

Rangá.(Lax-á án dags.) 

Hjá Lax-á er hægt að velja á milli laxveiði með fullri þjónustu og laxveiði án 

þjónustu. Ytri-Rangá er flokkuð sem  laxveiði með fullri þjónustu og eins og hefur 

komið áður fram er öll þjónusta og aðbúnaður í hæsta gæðaflokki.(Lax-á án dags.) 

5.4 Veiðiþjónustan Strengir 

5.4.1 Breiðdalsá 

Breiðdalsá er staðsett um 615 kílómetra frá Reykjavík eða um 80 kílómetra frá 

Egilsstöðum. Veiðisvæðin breytast með veiðitímabilinu, en byrjar ofan Eyjanes og að 

og með Svartahyl, en svæðið færist ofar er líður á sumarið. Einnig fylgir Tinnudalsá 

og Norðurdalsá að Gilsármótum. Í september lengist svæðið enn ofar. Veiðitímabilið 
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er frá 1. júlí til 30. september og eru veiðileyfin seld yfirleitt í þrjá daga í senn frá 

hádegi til hádegis. Stangarfjöldi er frá sex stöngum upp í 8 stangir. Fluguveiði er 

eingöngu leyfð í júlí og ágúst, en spónn og maðkur eftir það. Skylt er að sleppa 

hængum yfir 75-80 sentimetra. Veiði árið 2010 var 1.178 laxar og er það met í ánni 

frá upphafi.(Veiðiþjónustan Strengir án dags.) 

Undanfarin ár hefur Breiðdalsá náð sérstöðu sem ein af bestu stórlaxám landsins. 

Árið 2010 var hlutfall stórlaxa rúmlega 25% af heildaraflanum það sumar og var 

stærsti laxinn um 106 sentimetrar á lengd. Breiðdalsá býður upp á eitt fallegasta 

veiðihús á landinu en það er sumarhöllin að Eyjum.(Veiðiþjónustan Strengir án dags.) 

5.4.2 Hrútafjarðará 

Hrútafjarðará er í um 160 kílómetra fjarlægð vestan til frá Reykjavík. Veiðisvæðið er 

Hrútafjarðaráin öll að Síká og veiðitímabilið er frá 1. júlí til 30. september. Hægt er að 

kaupa veiðileyfi í tveggja til þriggja daga hollum og er fjöldi stanga í ánni þrjár stangir. 

Veiðin á árinu 2010 var 502 laxar og 154 sjóbleikjur. (Veiðiþjónustan Strengir án 

dags.) 

Hrútafjarðará ásamt Síká átti gott sumar árið 2010. Hrútafjarðará er ein gjöfullasta 

laxveiði á á landinu og er einungis leyft að veiða á flugu í ánni. Einungis þrjár stangir 

eru leyfðar í ánni og gefur það möguleika á að hvíla veiðistaðina í ánni. Síðustu sjö 

árin hafa veiðst að meðaltali 495 laxar og er mikill stígandi í 

Hrútafjarðará.(Veiðiþjónustan Strengir án dags.) 

5.5 Samantekt 

Þessir veiðistaðir eru einungis hluti af þeim laxám og fljótum sem eru til boða þegar 

kemur að laxveiði. Upplýsingarnar af þessum ám sýna það að íslenskar laxveiðiár 

hafa allt það sem þarf upp á að bjóða fyrir viðskiptavininn, svo hann geti notið veiðar 

sínar til hins ítrasta. Þjónusta og aðbúnaður er allur til staðar og eru veiðistangir á 

hverja á það fáar að veiðimenn geta notið veiðar sínar í ró og næði, með náttúrna við 

hlið sér og von um mikla og góða veiði í huga sér. Aukin markaðssetning í laxveiðinni, 

jafnvel líka á Íslandi sem áfangastað, gæti haft góð áhrif á aukinna eftirspurn í 

laxveiðiár á Íslandi. Með því að notfæra sér þessar upplýsingar í markaðssetningu 

fyrir hverja á væri hægt að aðgreina hverja laxá, hverja vöru, frá hvert öðru. Með því 



33 

að greina hverja á og notfæra sér markaðsaðferðir og markaðstæki sem til eru, þar 

má nefna SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri), til að hafa áhrif á 

eftirspurn er notast við samval söluráða, en þeir eru fjórir - vara (e. product), verð (e. 

price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion). Með þessum hætti er hægt 

að hnitmiða markaðssetningu og auka eftirspurn fyrir hverja laxá fyrir sig. 
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6 Markaðssetning laxveiðinnar og ferðaþjónustunnar 

Skilgreining á markaðsfræði er: Félagsleg og stjórnunarlegt ferli þar sem einstaklingar 

og hópar fá sínar þarfir og langanir uppfylltar í gegnum vöru- eða þjónustuþróunar 

og í gegnum vöru- eða þjónustuskiptingar. (J. T. Philip Kotler, Marketing for 

Hospitality and Tourism 2006) 

Til að undirbúa markaðssetningu þarf að athuga og kanna mörg atriði, en þar er til 

dæmis greining á markaðinum, greina markhópa, dreifing vörunnar eða 

þjónustunnar og margt fleira. Markaðssetning er ekki einungis notuð til að selja og 

auglýsa, en það er vitaskuld eitt af því sem þarf að framkvæma við markaðssetningu. 

Ef markaðssetningin er illa gerð mun fyrirtækið eða varan og þjónustan ekki lifa lengi 

á markaðnum, en það getur einmitt verið út af mörgum ástæðum, eins til dæmis að 

mæta ekki þörfum og löngunum viðskiptarvinarins og vera ekki í takt við markaðinn. 

Fyrirtæki þurfa að rannsaka hvað viðskiptavinurinn vill, hvað hann þarfnast og allt 

sem tengist hans löngunum, þurfa einnig að meta eftirspurn vörunnar eða 

þjónustunnar. til þess að greina langanir og þarfir viðskiptavinarins eru notuð mörg 

markaðstæki og -aðferðir. Fyrirtæki þarf að byggja upp sterka vöru eða þjónustu og 

þarf að ákveða verð sem hentar hverri vöru eða þjónustu fyrir sig. Vel markaðssett 

vara eða þjónusta hefur gengið í gegnum margskonar greiningar og ákveðin atriði 

þurfa alltaf að vera á hreinu eins og staðsetning vörunnar eða þjónustunnar. Það 

getur verið erfitt að byggja upp góða vöru eða þjónustu, en ef það er farið rétt að 

hlutunum varðandi markaðssetningu vörunnar eða þjónustunnar, er tíminn ávallt 

skemmri og auðveldara er að vinna að markaðssetningunni. Tilgangur 

markaðsetningar er að ná í nýja viðskiptavini og viðhalda ánægðum og tryggum 

viðskiptavinum. Til þess að bæði ná í nýja viðskiptavini og viðhalda þeim sem eru 

þegar til staðar er markaðsfræðin notuð. 

Peter Drucker og hans sýn á markaðsfræði: 

“Marketing is so basic that it cannot be considered a separate function. It 

is the whole business seen from the point of view of its final result, that is, 

from customer´s point of view.... Business success is not determined by the 

producer but by the customer”(J. T. Philip Kotler, Marketing for Hospitality 

and Tourism 2006) 
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Sýn Peter Drucker´s á markaðsfræðina segir að hún sé ekki flókin fræði, heldur er 

markaðsfræðin sérstakur hluti fyrirtækja sem gefur loka yfirsýn á starfsemi 

fyrirtækisins í gegnum viðskiptavininn. Árangur viðskipta er ekki metinn af 

framleiðanda, heldur frá viðskiptavininum. Þetta getur aðstoðað fyrirtæki við 

markaðssetningu sína. Það er að, ekki flækja hana á neinn hátt, því eina sem þarf að 

gera er að athuga langanir og þarfir viðskiptavinarins og mæta þeim. 

Eftirfarandi eru fundir sem eru teknir við fyrirtæki sem starfa í ferða- og 

laxveiðiþjónustunni. Þar er talað um raundæmi í markaðssetningu í starfsemi þeirra 

og hver eru markaðstæki og aðferðir sem notast eru við í markaðssetningu. Einnig er 

talað um styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir í ferða- og laxveiðiþjónustunni, 

hvernig má aðgreina þessar tvær greinar í ferðaþjónustunni í sundur og hvernig 

efnahagshrunið hefur haft áhrif á starfsemi þeirra. 

6.1 Laxveiði 

6.1.1 Orri Vigfússon/NASF 

Orri Vigfússon er stofnandi og formaður samtakanna NASF (North Atlantic Salmon 

Fund). NASF starfar við verndun á villtum Atlantshafslax. Einnig er Orri Vigfússon 

með stór ár á borð við Selá, Hofsá og Laxá í Aðaldal. Orri Vigfússon horfir á hvern 

viðskiptamann sem einstakan viðskiptavin og eins og hann segir sjálfur frá, þá er hver 

laxveiðiferð “Taylor Made” eða sérhönnuð fyrir viðskiptamann hans. Orri er hlynntari 

því að hafa færri viðskiptavini og “dýrari” en að hafa marga viðskiptavini og “ódýra”, 

þar er Orri að meina að hann vilji fá færri viðskiptavini og selja þeim laxveiðileyfin 

dýrari. Hann býður upp á þjónustu og aðbúnað í topp gæðum og vilja erlendir 

viðskiptavinir borga vel fyrir þá þjónustu og þann aðbúnað. Orri hugsar viðskiptin sín 

í gæðum en ekki í magni. Orri er hlynntur því að þegar lax er veiddur að þá skal 

honum vera sleppt. Með því að veiða og sleppa hefur Orri náð að þrefalda veiðina 

þrisvar sinnum í Selá. Ein aðal ástæðan fyrir því að veiða og sleppa hjá Orra, er að 

byggja upp hrygningarstofninn í Selá og þeim ám sem hann rekur. Markaðssetning 

Orra fer nánast öll fram erlendis, en Orri nær í viðskiptavini á ráðstefnum hans út um 

allan heim, þar sem hann heldur fyrirlestra á vegum NASF (North Atlantic Salmon 

Fund), og eru það fylgjendur þessarar stofnunnar sem eru einir af hans stærstu 

viðskiptavinum. NASF er stofnun sem hefur náð gríðarlegum árangri í því að vernda 
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villta Atlantshafslaxinn út um allan heim. NASF starfar í Frakklandi, Noregi, 

Bandaríkjunum og Bretlandi en höfuðstöðvarnar eru á Íslandi. NASF hefur keypt á 

síðustu 20 árum í kringum 85% af öllum veiðiréttindum, kvótum og netaréttindum í 

Atlantshafinu og er það gagngert til að vernda Atlantshafslaxinn. Selá í Vopnafirði er 

aðal á Orra og er rekinn með umhverfisvernd og laxavernd í huga. Markhópur NASF 

er að Orra mati fjárhagslega sterkir einstaklingar, og eru viðskiptavinir hans ekki 

komnir til að gista á flottustu hótelum landsins heldur eru þeir komnir hingað til að 

veiða í flottustu ám Íslands og þar er Selá ein af þeim ám. Viðskiptavinir hans eru 

komnir til að gista í flottum veiðihúsum og stunda laxveiði og njóta náttúrunnar sem 

Ísland hefur upp á að bjóða. (Vigfússon, Fundur v/ BS ritgerðar 2011) 

6.1.2 SVFR 

Samkvæmt Haraldri Eiríkssyni markaðs- og sölufulltrúa SVFR er félagið eitt öflugasta 

laxveiðifélag á landinu. Stangveiðifélag Reykjavíkur hefur upp á að bjóða um 40 

laxveiðiár og ársvæði og hafa í dag um 4000 félagsmenn, þeir hafa nokkurs konar 

einokun á þeirra sviði. Erlendir laxveiðimenn eru í kringum 600 talsins á hverju ári, en 

erfitt er að vita nákvæma tölu þar sem erlendir laxveiðimenn koma einnig í gegnum 

íslenska félagsmenn.  

Heimasíða SVFR er andlit félagsins og er það notað við kynningar og fleira hjá 

félaginu. SVFR hefur gott orðspor og að sögn Haralds er það mjög mikilvægt í 

laxveiðinni að hafa slíkt í lagi hjá sínu fyrirtæki, því þú vilt halda í viðskiptavini þína og 

fá nýja og þess vegna þarf orðsporið að vera í lagi. Það er eftirsóknarvert að vinna 

samhliða SVFR og velja þeir aðila á hverju markaðssvæði fyrir sig, SVFR velja ekki 

endilega þá stærstu á hverju markaðssvæði  heldur þá sem þeir treysta, því þeir 

munu hafa einkarétt á þeirra vöru. 

Stjórnun viðskiptatengsla er mikilvæg, þó að markaðurinn í kringum laxveiðina sé 

ekki ýkja stór, að þá er hann flókinn að mati Haralds. Varðandi umboðsskrifstofur að 

þá eru þeir að ná Bandaríkjunum og Þýskalandi til sín og búast þeir við því að byrja 

samstarf í kringum árið 2012 með þeim en nú þegar eru þeir í samstarfi við eina 

umboðsskrifstofu í Bretlandi og eina í Sviss. SVFR þurfa að velja umboðsaðila með 

tilliti til annarra markaðssvæða. SVFR hefur tekið þann stoð að bjóða ekki upp á 



37 

tengda þjónustu eins og að bóka flug fyrir viðskiptavininn, heldur einungis einbeita 

þeir sér að því að bjóða upp á veiðileyfin sjálf.  

Styrkleikar SVFR eru að þeir hafa um 4000 félagsmenn sem eru skráðir, og má því 

segja að þeir séu með ákveðið hlutfall alltaf bókað hjá sér í veiði. Verðlagningin hjá 

þeim er ódýr miða við samkeppnisaðila sem er annar styrkleiki. SVFR er ekki háð 

afkomutölum því markmið fyrirtækisins á hverju ári er að vera rekið á núlli. Annar 

styrkleiki er sá að orðspor þeirra er sterkt. Veikleikar SVFR eru að þeir þurfa að lúta 

að úthlutunarreglum og sölureglum til félagsmanna, félagsmenn hafa sem sagt 

forgang á veiðileyfin. SVFR þurfa því að passa sig á markaðssetningu erlendis 

gagnvart félagsmönnum, því SVFR mega ekki vera of fyrirferðamiklir þegar kemur að 

kynningu og sölu erlendis. Félagsmenn eru því einnig veikleikar eins og þeir eru 

styrkleikar. Tækifærin fyrir SVFR er fyrst og fremst veiking krónunnar. Það hefur verið 

góð veiði hér á landi síðastliðin ár og laxastofninn er í góðu ásigkomulagi. Aukinn 

áhugi frá Skandinavíu gefur þeim einnig aukin tækifæri. Ógnanir SVFR er íslenska 

krónan en einnig að mati Haralds eru ógnanir vegna efnahagsþrengingar á þeirra 

markaðsvæði. Veiðin sjálf er ógnun sem slík því það er verið að selja vonir og því er 

einungis verið að treysta á náttúruna í því tilviki. 

Helstu viðskiptavinir SVFR eru Bretar, en Haraldur segir að Bretar séu í kringum 

65% af erlendum laxveiðimönnum sem stunda viðskipti við þá. Fyrir um 25 – 30 árum 

síðan voru Bandaríkjamenn um 80% af erlendum laxveiðimönnum, en eru í dag í 

kringum 5%. 

Haraldur vill meina að þjónusta, aðbúnaður og markaðssetning sé töluvert 

öðruvísi en í ferðaþjónustunni almennt. Laxveiðin er litið á sem “High-end” vara eða 

vara á háum gæðaflokki. Erlendir ferðamenn sem koma til landsins koma hingað 

einungis til þess að stunda laxveiði. Með hækkandi verði á veiðileyfum þarf 

þjónustan og aðbúnaður að vera betri, en það er áhyggjuefni hjá Haraldri að 

veiðiréttareigendur hafa ekki bolmagn í framtíðinni til þess að viðhalda eða bæta við 

sína þjónustu og aðbúnað. En aftur á móti er þjónustan og aðbúnaður í laxveiðinni 

ekki dýrari heldur en almennt gerist í ferðaþjónustunni og er það vegna þess að það 

er ekki hægt að bæta verðlagi á aðbúnað og þjónustuna vegna þess að veiðileyfin eru 

það hátt verðlögð. Haraldur nefnir dæmi að leiga á jeppa á bílaleigu, og þar ertu 
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háður ákveðnum kílómetrafjölda og getur ekki farið yfir ár því þá detta tryggingarnar 

úr gildi, en jeppi á bílaleigu mun kosta ferðamenn í kringum 60 þúsund krónur, á 

meðan að leiðsögumaður á vel útbúnum jeppa kostar í kringum 40 þúsund krónur, 

og leiðsögumaðurinn borgar eldsneytið. Gisting í veiðihúsum er ódýrari en hótel í 

sama gæðaflokki hér á landi segir Haraldur. Eftirspurnin eftir þjónustu frá 

leiðsögumönnum hefur aukist verulega og er það vegna þess að bílaleigubílar hafa 

hækkað mikið í verði. Varðandi markaðssetningu að þá skiptir orðspor miklu máli að 

mati Haralds. Það er margt sem hægt er að notfæra sér í markaðssetningu á Íslandi 

segir Haraldur og þar má nefna hversu stutt er í veiðina og nefnir hann dæmi að í 

Rússlandi og Bandaríkjunum þurfa laxveiðimenn oft að nota þyrlur til að koma sér á 

veiðisvæðin, en á Íslandi þarf oftast en ekki að aka í nokkrar mínútur frá veiðihúsinu 

á veiðistaðinn sjálfan. Haraldur vill meina að þetta sé mikill kostur fyrir íslenska 

laxveiði. 

Að mati Haralds var besta dæmið um markaðssetningu gagnvart laxveiðinni þegar 

bankarnir voru að kaupa veiðileyfi, hér fyrir efnahagshrunið, í því skyni að bjóða 

erlendum viðskiptavinum í laxárnar. Þetta voru fjárhagslega sterkir viðskiptavinir sem 

voru að koma hingað að veiða á vegum bankanna. Þessir erlendu viðskiptavinir eru 

ennþá daginn í dag að koma í veiði hér á landi og hefði það ekki verið fyrir bankanna 

að bjóða þeim hingað, að þá væru þessir erlendu viðskiptavinir ekki að stunda veiði 

hér á landi. (Eiríksson 2011) 

6.1.3 Lax-á 

Stefán Páll sölustjóra Lax-á nefnir að varan og verðin á þeim, sem er hluti af ráðandi 

söluráðum hjá Lax-á, verða að vera í réttu jafnvægi. Varan er viðkvæm fyrir miklum 

verðbreytingum og því þarf að vanda verðlagninuna. Að mati Stefáns Páls er hægt að 

skipta markaðinum hjá þeim í tvennt, það er að segja í innlendan markað og 

erlendan markað. Á erlendum markaði er verið að selja mest af fullbúinni vöru, þá er 

verið að tala um að þjónustan, maturinn, gistingin og akstur til og frá veiðistaðsins, 

leiðsögumaðurinn og allt í kringum veiðina er innifalinn í veiðpakkanum. 

Viðskiptavinurinn þarf ekki að hugsa út í neitt annað en að fara upp í flugvél og taka 

veiðiútbúnaðinn með sér. Einnig býður Lax-á upp á ferðir sem eru ekki eins 
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sérhannaðar og fullbúnu ferðirnar, en erlendir laxveiðimenn eru meira fyrir að kaupa 

sér vöru sem er fullbúin. 

Aðgreining Lax-á að mati Stefán Páls er sú að þjónustan sem þeir bjóða upp á, er í 

algjörum hágæða flokki. Að sögn Stefáns er varan sem Lax-á býður upp á ein sú besta 

á Íslandi. Ef horft er á magn af veiddum laxi þá eru þeir með hæstu tölurnar. Einnig 

eru þeir að skora hátt þegar tekið er tillit til stærð laxarins. Lax-á býður upp á 

mismunandi vörur og passar Lax-á sig á því að hafa umbúðirnar í takt við vöruna. 

Samkvæmt Stefáni Páli að þá notast Lax-á mikið við stjórnun viðskiptatengsla (e. 

CRM). Lax-á treystir á endurkomu viðskiptavina og heldur því góðu sambandi við 

erlenda viðskiptavini sína. Að mati Stefáns Páls er mikilvægt að hafa gott kerfi í 

kringum stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) því laxveiðin er staðbundin vara sem 

viðskiptavinurinn leitar aftur í og því þurfa fyrirtæki í laxveiðinni að halda vel utan um 

viðskiptavini sína. 

Styrkleikar Lax-á eru að mati Stefáns Páls, að Lax-á býður upp á fjölbreytta vöru 

sem nær yfir stóran viðskiptavina hóp, þar skiptir ekki máli hvort þá sé litið á 

innlendan eða erlendan markað. Stærðin er því styrkleiki hjá Lax-á líka. Veikleikar 

Lax-á eru svo tengdir stærðinni hjá þeim, að vegna stærðarinnar að þá geta þeir ekki 

verið eins sveigjanlegir og önnur fyrirtæki í laxveiðiþjónustunni. Ógnanir eru þó 

nokkrar fyrir Lax-á að mati Stefáns Páls. Helstu ógnanir eru þær að viðskiptavinir nú 

til dags hafa fleiri snertifleti á veiðisvæðum en áður og því verður Lax-á að passa upp 

á hvaða ár þeir eru að bjóða uppá. Íslenska krónan er einnig ógn fyrir erlenda 

markaðinn. Á innlendum markaði eru verðin gefin upp í íslenskum krónum eins og 

gengur og gerist, en á erlendum markaði er verðið gefið upp í evrum og þar þarf Lax-

á að reikna með ákveðnu svigrúmi fyrir gengissveiflur, sem getur reynst erfitt fyrir þá 

því Lax-á þarf að gefa sér veikara gengi fyrir hvert tímabil. Tækifærin eru þó til staðar 

að mati Stefáns Páls, en þar má nefna hafbeitarverkefnin sem Lax-á er að vinna í. 

Hafbeitarverkefni eru tímafrek og dýr, að mati Stefáns Páls, en ef vel gefst til að þá 

eru ákveðin tækifæri þar á ferð. 

Markhópur Lax-á eru einstaklingar á aldrinum 35 ára upp í 70 ára, segir Stefán 

Páll. Lax-á er með öfluga starfsemi í Bretlandi, Spáni, Þýskalandi og Frakklandi en 

einnig eru þeir með góða starfsemi á Skandinavíulöndunum. Bretar eiga stærsta 
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hlutfallið í erlendum viðskiptavinum að sögn Stefáns Páls. Skandinavíubúar eru að 

aukast en þar eru veiðimenn ekki vanir að borga mikið fyrir veiðileyfin. Í Skandinavíu 

eru margar stangir á hverja á og fer talan upp í 150 stangir sumstaðar. En á Íslandi 

færðu meira næði við veiðina þar sem þú ert nánast einn með ánna á meðan þú ert 

að stunda þína veiði, og eru skandinavíubúar að meta það virði meira með tímanum 

og munu aukast töluvert að mati Stefáns Páls á næstu árum. 

Lax-á hefur ákveðna stefnu í því að ná inn erlendum laxveiðimönnum. Lax-á 

styrkir samtök sem vinna að vexti og viðgangi laxastofnarinnar og þar sérstaklega á 

Norður Atlantshafs laxinum. Þeir eru að styrkja stofnanir á borð við NASF (North 

Atlantic Salmon Fund) og ASF (Atlantic Salmon Federation) og fleiri hliðstæð samtök, 

með því að bjóða upp á samvinnuverkefni með þeim. Þeir bjóða upp á þjónustu sína 

á uppboðum á stórum hátíðarkvöldum hjá þessum stofnunum og eru oft með 

kynningar á starfsemi sinni. Stefán Páll segir að Lax-á eru að fá fjárhagslega sterka 

erlenda laxveiðimenn til sín með því að taka þátt í þessum tilteknu 

samvinnuverkefnum með NASF, ASF og fleirum. 

Að mati Stefáns Páls er hægt að aðskilja laxveiðiþjónustuna frá ferðaþjónustunni á 

nokkra vegu. Varðandi þjónustuna að þá er hún í hágæða flokki í laxveiðinni. 80% af 

veltu Lax-á erlendis frá kemur frá “high-end” þjónustu eða frá erlendum 

laxveiðimönnum sem kaupa fullútbúin veiðileyfi, það er að segja allt innifalið inn í 

veiðileyfinu. Stíft gæðaþjónustuferli er í kringum aðbúnað hjá Lax-á, en Lax-á er með 

starfsmann sem starfar hjá þeim á veturna til að undirbúa allt sem tengist aðbúnað 

fyrir sumarið. Stefán Páll telur að heilt yfir er betri þjónusta í laxveiðinni ef tekið er 

vegið meðaltal af allri ferðaþjónustunni. Einnig nefnir Stefán Páll að helsta 

markaðstæki í markaðssetningu er heimasíða Lax-á, heimasíðan er andlit þeirra og er 

þeirra helsta sölutæki. Lax-á notast einnig við tímarit bæði innlend og erlend.  

Stefán Páll kemur einnig að því að ferðaþjónustan og laxveiðin á Íslandi hafa einn 

hlut sem fylgir þeirra markaðssetningu, það er náttúran. Í laxveiðinni er sérstaðan 

mikil miða við önnur lönd. Laxveiðin aðgreinir sig frá öðrum löndum á þann veg að 

hér er mikill fjöldi fiska veiddur en samkeppnislönd Íslands hafa ekki þennan fjölda. 

Að sögn Stefán Páls eru stærri fiskar í Skotlandi og Svíþjóð en á Íslandi ertu að veiða 

þrjá til fjóra laxa á dag og jafnvel fleiri, en það er ekki venjan hjá samkeppnislöndum 
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Íslands. Allt aðgengi er þægilegt og þjónustan er í miklum gæðaflokki hér á 

Íslandi.(Ágústsson 2011) 

6.1.4 Veiðiþjónustan Strengir 

Veiðiþjónustan Strengir var stofnað árið 1988 af Þresti Elliðasyni og hefur hann náð 

góðum árangri þegar kemur að laxveiði á Íslandi. Þröstur hefur náð að byggja upp 

tryggan viðskiptavinahóp erlendis sem koma árlega til hans. Verðið hjá honum er að 

hans eigin sögn mjög sanngjarnt og er aðal áin hans Breiðdalsá í svokölluðum 

milliverðaflokki, en þá er stöngin frá 25 þúsund krónum upp í 110 þúsund á aðal 

tímabili árinnar. Jökla er á sem hann er með og er hún ódýr að hans mati, en hún fer 

hæst upp í 40  þúsund krónur. Hrútarfjarðará er í álíka verðflokki og Breiðdalsáin, en 

verðin eru í kringum 29 þúsund krónur upp í 110 þúsund krónur og er það reyndar að 

mati Þrastar í hærri verðflokki en álíka ár. Staðsetning Breiðdalsá og Jöklu eru fyrir 

austan og staðsetning Hrútarfjarðará er fyrir vestan og segir Þröstur að það sé ekki 

vandamál í markaðssetningu á þessum ám hversu langt þær eru frá Reykjavík.  

Strengir ná að aðgreina sig frá keppnautum sínum mað góðri þjónustu og góðum 

aðbúnaði fyrir viðskiptavini. Hann byggir upp árnar með ræktun og hefur það skilað 

honum góðum árangri. Veiðihús hans er í háum gæðaflokki og telur hann að það sé 

mjög mikilvægt í laxveiðinni að hafa veiðihús í háum gæðaflokki, því erlendir 

laxveiðimenn er einstaklingar sem eru auðugur og vilja hafa aðbúnað og fleiri í háum 

gæðaflokki. Meirihluti veiðihúsanna er í eign Strengja og segir hann að það sé einnig 

aðgreining við keppinauta hans. Einnig má nefna að Breiðdalsá er markaðssett sem 

stórlaxá og er verið að byggja upp laxastofninn í þeirri á með því sem lykilatriði. 

Styrkleikar Strengja er sá að þeir byggja mikið upp á heiðarlegri þjónustu. Gott 

orðspor þeirra fleytir þeim langt áfram í viðskiptum við erlanda laxveiðimenn. 

Strengur byggir á öflugu markaðskerfi með lítilli sem engri yfirbyggingu, þannig að 

fastur kostnaður fyrirtækisins er ekki mikill. Veikleikar að mati Þrastar eru þeir að 

Strengir hafa verið að fjárfesta mikið í uppbyggingu á ám og fleira og vegna 

efnahagsástandsins hefur það gert þeim erfitt fjárhagslega. Þröstur telur hins vegar 

að það séu mikið af tækifærum í laxveiðinni í dag og telur þar upp að veiði 

síðastliðinna ára hefur verið mjög góð. Strengir bjóða upp á fyrsta flokks laxveiði og 

býr það til tækifæri fyrir Strengi. Þröstur talar um að efnahagsástandið er talsverð 



42 

ógn og eldgosið er einnig ógn, en eldgosið getur verið tækifæri á næstu árum vegna 

umfjöllunar sem Ísland hefur fengið vegna þess og getur þar að leiðandi dregið 

erlanda viðskiptavini til landsins 

Stærsti viðskiptavinahópur Strengja erlendis eru Bretar, en hlutfall þeirra er 2/3 af 

erlendum laxveiðimönnum hjá Strengir. Erlendir laxveiðimenn eru í kringum 60% að 

viðskiptavinum Strengja og af þeim eru 50% fastir viðskiptavinir sem hafa stundað 

laxveiði hjá Þresti í kringum 20 ár.  

Markaðssetning á laxveiði að mati Þrastar  fer mikið í gegnum heimasíðu félagsins. 

Hann fer á ráðstefnur erlendis og nær oft þar í erlenda laxveiðimenn. Strengir er 

markaðssett sem fjölskyldufyrirtæki með persónulega þjónustu. Þröstur reynir ávallt 

að hitta alla erlenda viðskiptavini sína á hverju sumri, og sýnir það hvað Þröstur setur 

mikinn áhuga í starfi sínu. Mikið af ferðum hjá honum eru sérhannaðar fyrir 

viðskiptavininn og veiðir viðskiptavinurinn oft í fleiri en einni á hjá honum. Allur 

aðbúnaður er í hæsta gæðaflokki hjá Strengir og er mikið lagt upp úr því að 

aðbúnaður haldist í þeim gæðaflokki. Laxveiði er hágæða vara og því þarf þjónustan 

að vera í háum gæðaflokki einnig. Mannaflinn sem þarf að vera til staðar er mikill og 

tekur Þröstur dæmi að við hvern hóp sem kemur að veiða hjá honum, sem getur 

verið frá 2 viðskiptavinum og upp úr, að þá er alltaf leiðsögumaður á jeppa sem hefur 

allan þann aðbúnað sem þarf til að sjá um þann hóp, á meðan í ferðaþjónustunni er 

jafnvel 50 manna hópur með eina rútu og einn leiðsögumann. Þannig að mannaflinn 

sem þarf í laxveiðinni er mikill og dýr.(Elliðason 2011) 

6.2 Ferðaþjónustan 

6.2.1 Íslandsstofa 

Hlutverk Íslandsstofu er að vinna við markaðs- og kynningarmála landsmanna á 

erlendri grund. Starfsemi er öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda 

og miðar að því að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar með því að efla markaðssókn 

Íslendinga erlendis. 

Íslandsstofa byggist á þremur megin þjónustuþáttum: 
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 Almennu kynningastarfi sem beinist að því að efla orðspor og ímynd Íslands 

erlendis, skapa áhuga á landinu sem áfangastað og auka eftirspurn eftir því 

sem íslenskt er. 

 Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu við samtök, fyrirtæki og einstaklinga 

sem miðar að því að efla færni þeirra og árangur í alþjóðaviðskiptum. 

 Markvissum aðgerðum, í því skyni að laða að erlenda fjárfesta til beinnar 

fjárfestinga í atvinnustarfsemi og nýsköpun, í samræmi við stefnu 

stjórnvalda.(Íslandsstofa án dags.) 

Eitt stærsta verkefni Íslandsstofu er verkefnið Inspired By Iceland sem var sett á 

laggirnar árið 2010. Ein af ástæðum þessarar markaðsherferðar var vegna eldgosins í 

Eyjafjallajökli. Reiknað var með 20% samdrátti í ferðaþjónustunni vegna eldgosins en 

eftir að Inspired By Iceland var sett fram að þá voru tölurnar frá 2009 bornar saman 

við loka tölur 2010 og kom í ljós að þær voru óbreyttar frá 2009. Markmiðið með 

Inspired By Iceland var einmitt að halda tölum frá 2009 óbreyttum fyrir árið 2010 og 

var því náð, en ekki er hægt að sjá fullan árangur markaðsherferðarinn fyrr en eftir 

nokkur ár. Íslandsstofa er í samstarfi við Utanríkisráðuneytið og fleiri fyrirtæki og 

stofnanir og var þessu verkefni komið af stað á einungis 6 vikum. Samkvæmt Jón 

Gunnari Borgþórssyni starfsmann við verkefnastjórnun og markaðssókn hjá 

Íslandsstofu að þá gerðu þeir einhver misstök á þessum 6 vikum og segir hann að 

þeir hefðu átt að ígrunda einhverja hluti betur áður en þetta stóra verkefni var sett á 

laggirnar. En allt þurfti að gerast á þessum 6 vikum og var lítið um svefn að hans eigin 

sögn. Heildar upphæðin sem Inspired By Iceland kostaði voru 700 milljónir króna og 

setti Ríkið og 350 milljónir króna á móti greininni í þetta einstaka verkefni. Svona 

viðamikið verkefni hefur ekki verið sett fram áður hér á landi að sögn Jón Gunnars og 

segir hann að hann sjálfur hafi aldrei notast við jafn mörg markaðstæki og 

markaðsaðferðir í einu verkefni á sínum starfsferli. Það var notast við plaköt, 

fjölmiðlaauglýsingar, sérstök vefsíða var notuð, samfélagsvefjaverkefni, sérstakir 

atburðir voru settir á laggirnar fyrir Inspired By Iceland og þar má nefna tónleikar í 

Hljómskálagarðinum, útvarpsauglýsingar voru notaðar en einnig var notast við 

vefmyndavélar og var bein útsending frá völdum stöðum um land allt á vefsíðum 

Inspired By Iceland. Samkvæmt Jón Gunnari að þá á að halda áfram með Inspired By 
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Iceland markaðsherferðina en ekki hefur fengist nægilegt fjármagn til að gera það 

sem þarf til að koma því af stað. Stefna Íslandsstofu er að fara í dýpri 

markhópagreiningu eða markhópamiðaðra markaðssetningar utan háannar tíma og 

verður það undir hatti Inspired By Iceland.  

Efnahagsástandið hefur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

ferðamálaþjónustuna og starfsemi Íslandsstofu að sögn Jón Gunnars. Til hinnar 

venjubundnu starfsemi frá árunum 2009 – 2011 hafa fjárlög dregist saman um 

þriðjung hjá Íslandsstofu. Ríkið og Iðnaðarráðuneytið og aðrir fjárlagaliðir hafa sett 

fjármagn í tiltekin verkefni og þar má helst nefna Inspired By Iceland, en Inspired By 

Iceland er reyndar ekki inn í venjubundnu starfsemi Íslandsstofu. Skrifstofum út í 

heimi hafa verið lagðar niður vegna þess að rekstrarkostnaðurinn hefur tvöfaldast út 

af gengisbreytingum, en ef Íslandsstofa hefði haldið áfram að hafa skrifstofur sínar 

opnar erlendis að þá hefði verið 120 milljóna króna halli árið 2009 í starfsemi þeirra 

að sögn Jón Gunnars. Jón Gunnar segir að það sé engin ástæða fyrir því að halda að 

það verði samdráttur í ferðaþjónustunni á næstu árum. Ísland hefur um 5.7% 

meðalvöxt í ferðaþjónustunni og eru engar tölur til sem segja að þessi meðalvöxtur 

sé að fara niður á við, heldur sé vöxturinn ef eitthvað er að fara að hækka að hans 

sögn.  

Samkvæmt Jón Gunnari er hægt að aðgreina Ísland frá öðrum Evrópu löndum á 

nokkrum sviðum. Þar má nefna vatnið, bæði heita og kalda, fornritin en þar eru 

Skandinavíulöndin stór hluti af þeim fornritum, við höfum marga sterka talsmenn 

eins og Björk Guðmundsdóttir og Arnald Indriðason sem skapa menningarlegan 

innblástur. Náttúran er einnig stór partur af aðgreiningu Íslands frá öðrum löndum, 

hún er hrein, víðáttumikil. Veturinn hefur einnig upp á mörgu að bjóða eins og 

norðurljósin og heituböðin. Ísland er fámennuð þjóð og þar að leiðandi er mikið um 

frið og er þægilegt að ferðast. Á mynd 4 hér fyrir neðan má sjá hvar sérstaða og 

ímynd Íslands liggur.  
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Mynd 4 - Sérstaða og ímynd Íslands (Samgönguráðherra 2004) 

Styrkleikar Íslands sem áfangastað eru þó nokkrir að sögn Jón Gunnars. Aðallega 

má þar nefna; hrein náttúra, hreinleiki, og gagnvart nágrannalöndum okkar erum við 

með heita vatnið. Eldgosið er styrkleiki okkar í dag því við höfum fengið mikla 

umfjöllun um allan heim varðandi eldgosið og er það að nýtast Íslandi vel þessa 

daganna. Við erum fámennuð þjóð, þögnin er styrkleiki og víðsýnin er einnig 

styrkleiki að sögn Jón Gunnars. Veikleikar Íslands sem áfangastað er að skynjuð 

fjárlægð til okkar er meiri en hjá öðrum Evrópu löndum. Á veturna getum við ekki 

alltaf treyst á snjóinn og getur það verið veikleiki fyrir okkur á þeim árstíma. Jón 

Gunnar talaði um að ICESAVE gæti orðið ógnun fyrir Ísland en gat lítið tjáð sig um 

það og varðandi tækifærin að þá eru þau nokkur og nefndi hann að vetrartíminn er 

ákveðin tækifæri fyrir Ísland, Íslandsstofa eins og var talað um hér áður er núna að 

vinna í markhópamiðaðri markaðssetningu utan háannar tíma það er að segja utan 

sumartímann, júní, júlí og ágúst, og eru mörg tækifæri sem gætu skapast 

þar.(Borgþórsson 2011) 

6.3 Samantekt 

Markaðssetning, þjónusta og aðbúnaður í laxveiðinni og ferðaþjónustunni er að 

mörgu leyti svipaður, en þó er hægt að aðgreina þessa þrjá hluti í þessum tveimur 

greinum.  

Þegar kemur að laxveiðinni er varðar samval söluráða, þá er varan (e. product), 

það er veiðin og allt í kringum hana viðkvæm fyrir verðbreytingum. Passa þarf að 
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verðleggja vöruna rétt og umbúðir vörunnar þurfa að vera í takt við vöruna. 

Laxveiðin, sem sagt varan, er einstök ef horft er á sambærilegar vörur erlendis. Á 

Íslandi eru erlendir laxveiðimenn að koma í veiði þar sem fjöldi veiddra laxa er meiri 

en gerist annarsstaðar, með einstökum stórlaxi, en erlendis eru laxveiðimenn ekki að 

fá sama magn og hér á landi, en það eru stærri laxar í flest öðrum löndum, til dæmis í 

Rússlandi, Noregi og Skotlandi. Varan er fjölbreytt hér á landi, hægt er að stunda 

laxveiði í stór ám en einnig í minni ám og þarf því að beita mismunandi aðferðum í 

laxveiðinni. Á Íslandi hefur færst í aukanna á síðastliðnum áratugum að nota 

gárubragð eða "Portlandsbragðið" (e. hitch) sem veiðiaðferð, en það er að láta 

túpuflugu mynda gárur á yfirborði vatnsins til að egna fiskinum, en erlendir 

laxveiðimenn sækja mikið í íslenska laxveiði gagngert til að kynnast íslenskum 

veiðiaðferðum eins og gárubragðinu. Laxveiðin er markaðssett sem hágæða vara (e. 

high-end) og þarf því þjónusta og aðbúnaður að vera í takt við gæði vörunnar.  

Því hærra sem verðið (e. price) er á vörunni því hærri gæði þarf að vera þegar 

kemur að þjónustu og aðbúnaði, en verðið fer einnig eftir veiðitímabilinu. Varan er 

dýr og þarf því að mæta þörfum og löngunum viðskiptavinarins og þar kemur 

þjónustan og aðbúnaðurinn. Veiðin þarf að sjálfsögðu að mæta löngunum og þörfum 

viðskiptavinarins en ekki er hægt að bóka að ákveðið magn verði veidd, því náttúran 

sér um þann hlut í viðskiptunum, því þarf að mæta öllum löngunum og þörfum 

viðskiptavinarins til hins ítrasta og þjónustann og aðbúnaðurinn þarf að vera í háum 

gæðaflokki.  

Ef horft er á vegsauka (e. promotion) í laxveiðinni að þá er mikið lagt upp úr 

samstarfi erlendis varðandi markaðssetningu. Umboðsskrifstofur eru víða notaðar 

hjá fyrirtækjum í laxveiðinni, til að sjá um markaðssetningu og þjónustu, en einnig 

eru umboðsskrifstofurnar notaðar í stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM). 

Þegar kemur að vettvangi (e. place) í laxveiðinni að þá er mikið notast við 

kynningar á ráðstefnum erlendis á starfsemi þeirra. Samvinnuverkefni við stofnanir á 

borð við NASF, ASF og fleiri hliðstæðar stofnanir eru notaðar til að ná inn erlendum 

viðskiptavinum. Ferðabæklingar eru gefnir út á íslensku fyrir innlendann markað en 

einnig eru gefnir út bæklingar á ensku fyrir erlendann markað og eru 

umboðsskrifstofur og ferðaskrifstofur notaðar til dreifingar á bæklingunum. 
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Markaðsherferðir eru ekki eins gjarnar og þær þyrftu að vera hjá laxveiði 

fyrirtækjum. Markaðsherferðir geta verið í formi kynningar og umfjöllunum í 

tímaritum, jafnvel er hægt að nýta sér ferðaskrifstofur erlendis betur en gert er í dag, 

einnig er hægt að fá blaðamenn til landsins til að fjalla um starfsemi laxveiði 

fyrirtækja hér á landi. Til þess að ná þeim fjölda sem þarf til að fylla árnar þá þarf 

fleiri viðskiptavini. Ekki er hægt að treysta alfarið á jákvætt umtal (e. word of mouth) 

og því þarf að taka til ráða sinna varðandi markaðssetningu. 

Þegar kemur að markaðsetja Ísland sem áfangastað og horft er til samval 

söluráða, þá er einungis horft til vegsauka (e. promotion). Vegsaukinn felst í því að 

finna réttu boðleiðir og dreifingaleiðir fyrir markaðssetninguna. Markaðstæki og 

leiðir sem notuð eru við markaðssetningu tengd ferðaþjónustunni til að kynna landið 

sem áfangastað, er til dæmis eins og blaðamenn, markaðsherferðir eins og Inspired 

By Iceland og umfjallanir í tímaritum og vefsíðum eru einnig notuð. Sendiráðin eru 

notuð sem stuðningstæki í markaðstengdum aðgerðum, en eftir efnahagshrunið hafa 

umboðsskrifstofur verið mest megnis lagðar niður og er því stutt við sendiráðin til 

aðstoðar í þeim málum. Fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar gefa út bæklinga, og eru 

heimasíður þeirra fyrirtækja aðal markaðstæki í markaðssetningu, þar sem 

upplýsingar um vöru, þjónustu og fleira varðandi fyrirtækin koma fram. Þjónusta og 

aðbúnaður í ferðaþjónustunni er að mörgu leyti sæmilegur. Þjónustan í 

ferðaþjónustunni er mikið tengt ferðamanna fjölda, það er að segja yfir hátímann, 

sem er frá júlí til ágúst, þá eru allar þjónustur tengdar ferðaþjónustunni opnar og 

reynt er að mæta þörfum og löngunum viðskiptavinarins eins vel og nauðsyn er yfir 

þennan til taka tíma. Aftur á móti yfir vetrartímann þar sem ferðamanna fjöldinn er 

minni, sem er frá september til maí, þá er þjónustan í minna lagi eða í lágmarki og 

ferðamenn geta því ekki notast við þeirrar þjónustu sem er fyrir höndum yfir 

sumartímann. Með því að auka þjónustuna í ferðaþjónustunni væri hægt að fjölga og 

dreifa ferðamönnum sem koma hingað til landsins. Hægt væri að auka 

markaðssetningu í kringum þann tíma sem fjöldi ferðamanna er í lágmarki. 

Aðbúnaður í ferðaþjónustunni er misjafn og mætti vera betri á mörgum sviðum 

ferðaþjónustunnar. 
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Markaðsherferðir tengdar ferðaþjónustunni hafa ekki verið miklar, en árið 2010 

var farið af stað með Inspired By Iceland markaðsherferðina. Hægt verður að meta 

árangur þessarar herferðar betur síðar, þótt að Íslandsstofa telji að Inspired By 

Iceland hafi náð fjölmörgum erlendum ferðamönnum til landsins árið 2010 og jafnvel 

bjargað því sem þurfti að bjarga það árið í ferðaþjónustunni. Íslandsstofa þarf að 

halda áfram með markaðsherferð þessa og byggja á hana til langstíma. Með því að 

halda áfram að vekja athygli Íslands með þessari tilteknu markaðsherferð og athyglin 

sem Ísland hefur fengið síðustu 3 árin vegna eldgosins og efnahagshrunsins að þá má 

reikna með mikilli aukningu í fjölda erlendra ferðamanna. 

Með þessum upplýsingum leiðir að hægt væri að halda áfram aukningu í 

ferðaþjónustunni talsvert. Meðalvöxtur ferðamann er um 5,7% og mætti hækka 

þessa tölu á næstu árum með því að auka þjónustu og byggja upp þjónustu og 

aðbúnað í landinu í kringum vetratímann. Fjöldi ferðamanna árið 2010 var 489.141 

og af þessum fjölda ferðamanna að þá komu um helmingur þeirra yfir sumartímann. 

Með því að auka eftirspurn eftir áhuga erlendra ferðamanna á því að koma til 

landsins yfir vetrartímann að þá dreifist álagið á náttúruna og með því mætti fjölga 

erlendum ferðamönnum um 30% til 40% á næstu 10 til 15 árum.  

Varðandi laxveiðþjónustuna að þá mætti auka fjölda erlendra viðskiptavina með 

aukinni markaðsherferðum. Laxveiðin á Íslandi er einstök og aðgreinir sig frá 

samkeppnisaðilum sínum á marga vegu. Hún hefur gott orðspor á sér og lifir mikið á 

jákvæðu umtali (e. word of mouth) frá fyrrum viðskiptavinum sínum. En alltaf má 

gera betur og því með aukinni markaðsherferð að þá mætti auka fjölda erlendra 

viðskiptavina um 10% - 20% næstu árin. 
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7 Áhrif ferðaþjónustunnar á efnahag Íslands 

Kafli þessi sínir hver áhrif ferðaþjónustunnar sé á efnahag Íslands. Mun útskýra 

Hlutfall erlendra stangaveiðimanna í ferðaþjónustunni á Íslandi. Hver hlutur 

ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu sé og hver neysla erlendra ferðamanna er og 

skipting neyslunnar sé. Mikilvægt er að sjá hversu mikil áhrif ferðaþjónustan og 

laxveiðin hefur á efnahaginn á Íslandi og hvernig áhrifin skiptast niður, sem sagt bein-

, óbein- og afleidd áhrif. 

7.1 Efnahagsleg áhrif Ferðaþjónustunnar 

Ferðaþjónustan gefur vel af sér til hagkerfisins. Hægt er að skipta áhrifum 

ferðamanna í þrennt en þau eru bein áhrif, óbein áhrif og afleidd áhrif. Beinu áhrifin 

geta verið margþætt og mikil, en einnig skapa útgjöldin margföldunaráhrif í 

hagkerfinu. Til að átta sig á heildarumfangi ferðaþjónustunnar þarf því einnig að taka 

tillit til þeirra þátta. Þessi þríþættu áhrif má nánar skilgreina á eftirfarandi hátt: 

Bein áhrif: Eru bein áhrif á þau fyrirtæki sem starfa við ferðaþjónustu. Beinu 

áhrifin eru oftast minni en heildarútgjöld ferðamanna þar sem hagkerfið getur ekki 

sjálft boðið upp á allt það sem ferðamenn sækjast eftir og því þarf að flytja inn hluta 

af þeim vörum og þjónustu sem þeir neyta. 

Óbein áhrif: Neyslan hefur ekki einungis áhrif á þau fyrirtæki sem starfa í 

ferðaþjónustunni, því ferðamenn neyta einnig þjónustu og vörur utan 

ferðaþjónustunnar. Dæmi um það er fyrirtæki sem selja hótelum og gististöðum  

þjónustu sína. 

Afleidd áhrif: Beinu og óbeinu áhrifin valda því að tekjur í hagkerfinu aukast sem 

aftur leiðir til þess að neysla eykst enn frekar. Þessi viðbótarneysla er skilgreind sem 

afleidd áhrif af útgjöldum ferðamanna. Dæmi um þetta er viðbótarneysla 

starfsmanna í ferðaþjónustu sem hefur jákvæð áhrif á eftirspurn eftir vörum og 

þjónustu í öðrum geirum. Mynd 6 sýnir hina efnahagslegu áhrif og margföldunaráhrif 

ferðaþjónustunnar. (Agnarsson 2005) 
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Mynd 5 - Efnahagsleg áhrif ferðamanna (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2004) 

7.2 Hlutfall erlendra stangaveiðimanna í ferðaþjónustunni á Íslandi 

Sumarið 2003 gerði fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar athugun á 

því hvað erlendir ferðamenn ætluðu að taka sér fyrir hendur á meðan Íslandsdvöl 

þeirra stæði. Það kom í ljós að 1,4% þeirra ætluðu að fara í laxveiði og 2% að fara í 

silungsveiði. Hluti þeirra ætlaði svo bæði að fara í lax- og silungsveiði. Af þessum 

tölum má segja að um 3% af erlendum ferðamönnum eru að ferðast til landsins til 

þess að stunda stangaveiði. Sumarið 2003 komu 160.000 erlendir ferðamenn til 

landsins og má því áætla að 2-3 þúsund komu í þeim tilgangi að fara í laxveiði, 3-4 

þúsund að fara í silungsveiði og nálægt 5 þúsund sem ætla annaðhvort í lax- eða 

silungsveiði. Erlendir ferðamenn sem komu hér á eigin vegum fóru mun frekar í veiði 

en þeir sem komu í hópferð. (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2004) 

 

Mynd 6 - Erlendir stangveiðimenn á Íslandi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 

2004) 

þeirra stæði. Í ljós kom að um 1,4% þeirra ætluðu að egna fyrir lax og 2% að fara í 

silungsveiði. Hluti þeirra ætlaði svo bæði að renna fyrir silung og lax. Af þessu má 

ráða að um 3% þeirra ferðamanna er til landsins koma hafi í hyggju að stunda 

stangaveiði. Þetta sama sumar komu um 160 þúsund erlendir ferðamenn til landsins 

og því má áætla að 2–3 þúsund þeirra hafi ætlað að stunda laxveiði, 3–4 þúsund 

silungsveiði og nálægt 5 þúsund annaðhvort lax- eða silungsveiði. Fólk sem var á 

eigin vegum fór mun frekar í veiði en þeir sem voru hér á landi í hópferð.
60

  

Mynd 0.3. Erlendir stangaveiðimenn á Íslandi
61
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Hægt er að gera ráð fyrir því að flestir þeir erlendu ferðamenn sem leggja stund á 

laxveiði á Íslandi komi til landsins sérstaklega í þeim tilgangi. Veiðileyfi í vinsælar 

laxveiðiár þarf iðulega að panta með góðum fyrirvara, en auðveldara er að komast 

fyrirvaralítið að í slakari laxveiðiám og í silungsveiði. Þessir ferðamenn myndu 

líklega fæstir koma til landsins ef laxveiðinnar nyti ekki við. Að sama skapi má ætla 

að margir þeirra sem stunda silungsveiði komi ekki til landsins sérstaklega í þeim 

tilgangi þar sem mun auðveldara er að komast yfir silungsveiðileyfi með stuttum 

fyrirvara og veiðileyfin eru mun ódýrari. Oft má einfaldlega kaupa sér leyfi á bæjum 

við veiðisvæðin og má nefna að um 42% þeirra staða sem bjóða upp á bændagistingu 

selja einnig veiðileyfi, flest á silungaslóðir. Leyfi á eftirsóttustu silungasvæðin eru 

hins vegar iðulega seld löngu fyrir tímann, m.a. til útlendinga. 

                                                 
60 Rögnvaldur Guðmundsson (2004). 
61 Sama rit. 
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7.3 Hlutur ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu 

Ferðaþjónustan gefur miklar tekjur til landsins og ef það er horft á hlut 

ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu sjáum við á tölum Hagstofu Íslands að á 

árunum 2000 til 2008 var hlutur ferðaþjónustunnar á bilinu 4,1% til 5,7%. Á árinu 

2002 var hlutur ferðaþjónustunnar mestur en þá var hann 5,7% en minnstur árið 

2006 og var hlutur þess þá 4,1%.  Af þessum tölum má segja að ferðaþjónustan er að 

koma með miklar tekjur til landsins og er ferðaþjónustan því mikilvægur hlekkur í 

uppbyggingu efnahagslífs landsins. (Hagtíðindi 2010) 

7.4 Neysla erlendra ferðamanna 

Neysla erlendra ferðamanna hefur farið stíg vaxandi síðastliðin ár. Tafla 6 sýnir að 

heildarneysla erlendra ferðamanna árið 2001 nam um 55 milljarða króna en neyslan 

eykst mikið milli ára og er heildarneysla erlendra ferðamanna árið 2009  um 112 

milljarðar króna. Um 55% af umsvifum innlendrar ferðaþjónustu á árinu 2008 má 

rekja til erlendra ferðamanna. En árið 2003 voru umsvifin um 53%, þannig það sést 

að umsvif erlendra ferðamanna til ferðaþjónustunnar á Íslandi er að aukast. Ferða- 

og dvalakostnaður erlendra ferðamanna nam 93,5 milljörðum króna árið 2008 sem 

er um 14,3% af útfluttri vöru og þjónustu en þessi upphæð er um 6,3% af vergri 

landsframleiðslu. Ef fargjaldatekjum Íslensku flugfélaganna vegna starfsemi þeirra 

utan Íslands er svo bætt við að þá fara gjaldeyristekjurnar upp í rúmlega 132 

milljarða króna og hlutfall af heildarútflutningi verður rúmlega 20%.(Hagtíðindi 

2010) 
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Tafla 6 - Neysla ferðamanna innanlands á markaðsvirði 2000 - 2009 (Hagtíðindi 

2010) 

 

Hagstofa Íslands tók við af Seðlabanka Íslands varðandi skýrslugerð um 

þjónustuviðskipti við útlönd árið 2009. Aðferðir við öflun og úrvinnsla gagna var 

breytt við þessa færslu og verður það að koma fram þegar bera skal saman 

greiðslujöfnuð fyrir árin 2008 og 2009.  Í töflu 7 er gerð tilraun til að búa til 

sambærilegar tölur fyrir árin 2008 og 2009. Tölurnar eru byggðar á upplýsingum um 

erlendra kortanotkun hér á landi ásamt öðrum upplýsingum sem Hagstofa Íslands 

fær með beinum fyrirspurnum frá fyrirtækjum sem starfa í ferðaþjónustunni. Það 

sem má sjá í þessari töflu er að það er hækkun á öllum sviðum frá árunum 2008 til 

2009. Ferðaneyslan hækkar úr tæplega 94 milljörðum króna árið 2008 í tæplega 112 

milljarða króna árið 2009. Einkennandi ferðaþjónustu atvinnugreinar sem má flokkar 

í 6 vöruflokka hækka úr tæpum 63 milljörðum króna árið 2008 í rúmar 77 milljarða 

króna árið 2009. Ferðaþjónustu tengdar atvinnugreinar má skipta í 5 flokka en þar er 

einnig góð hækkun eða úr rúmlega 31 milljarði króna árið 2008 í tæpar 35,5 milljarða 

króna árið 2009. 
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Tafla 7 - Ferðaneysla erlendra ferðamanna 2008 og 2009 (Hagtíðindi 2010) 

 

Árið 2008 voru útgjöld í kringum 93,5 milljarða króna og því má sjá að 

veltubreyting milli ára nemur 20%. Hver raunaukningin verður, fer eftir skiptingu 

milli innlends og erlends kostnaðar og skiptingu milli vinnu og kaupa á annarri vöru 

og þjónustu. 

Erlendir ferðamenn sem komu hingað til landsins árið 2009 voru í kringum 494 

þúsund og auk þeirra voru 69 þúsund dagsferðamenn sem komu með 

skemmtiferðaskipum. Eins og hefur komið hér áður fram var ferðaneysla þeirra í 

kringum 112 milljarða króna. Ef bætt er við umsvif íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja 

utan Íslands á árinu 2009 að þá hækka gjaldeyristekjurnar í 155 milljarða króna og 

verða tæplega 20% af útfluttri vöru og þjónustu og rúmlega 10% af vergri 

landsframleiðslu.(Hagtíðindi 2010) 

7.4.1 Skipting neyslunnar 

Það má skipta neyslu erlendra ferðamanna niður í 9 vöruflokka. Þeir vöruflokkar eru 

flugsamgöngur, gisting, veitingar, bensín, bílaleigur og viðhald á bifreiðunum, aðrar 

samgöngur, ferðaskrifstofur, menning og afþreying, verslun og annað. Sá flokkur sem 

hefur mesta vægið gagnvart neyslu erlendra ferðamanna eru flugsamgöngur eða um 

32%. Gisting vegur tæp 11% af neyslu, veitingar vega um 7,5%, bensín, bílaleigur og 

viðhald vega í kringum 10%, aðrar samgöngur um 11%, ferðaskrifstofur vega 4%, 

menning og afþreying er svo með 6.1% en verslun vega næst mesta eða um 15,5% og 
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svo vöruflokkurinn annað um 3%. Skiptinguna má sjá á mynd 8 og hlutfall á hvern 

vöruflokk. 

 

Mynd 7 -  Neysla erlendra ferðamanna, skipting á vöruflokka 2008 (Hagtíðindi 

2010) 

Það sem má sjá út frá þessum tölum er að erlendir ferðamenn koma hingað til 

landsins og versla talsvert. Íslenskar vörur eru vinsælar hjá ferðamönnum og má 

nefna þar 66°Norður, íslenskur ullarfatnaður og fleira. Gistingin er stór partur af 

neyslu erlendra ferðamanna. Erlendir ferðamenn nota mikið samgöngur hér á landi 

til að koma sér á leiðarenda og má þar nefna rútuferðir, strætó og fleira sem eru inn í 

þeim flokki. Erlendir ferðamenn eru talsvert að leigja sér bifreiðar á  bílaleigum og er 

mikill kostnaður þar á bakvið, eins og bensín og viðhald. Aðal neyslan er svo 

flugsamgöngur, en hér er verið að tala um innanlandsflug, og því má sjá að erlendir 

ferðamenn eru talsvert að fljúga á milli staða innanlands til að ná sínu fram á sínu 

ferðalagi um landið. 

Ef horft er á meðalútgjöld erlendra ferðamanna að þá sést að á árinu 2008 voru 

meðalútgjöld þeirra um 186.297 krónur og hækkaði svo upp í 226.557 krónur á árinu 

2009. Ef  svo er skoðað meðal útgjöld á dag að þá árið 2008 voru meðal útgjöldin 

28.356 krónur en hækkuðu svo upp í 32.365 krónur árið 2009. Meðal útgjöld á 

gistinætur hækkuðu úr 48.140 krónum árið 2008 í 54.163 krónur árið 2009. Meðal 

útgjöld á staka gistinótt var árið 2008 6,877 krónur en hækkaði upp í 7.738 krónur 

árið 2009. 
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Tafla 8 - Ferðaneysla erlendra ferðamanna, meðalútgjöld (Hagtíðindi 2010) 

 

Meðalgengi íslensku krónunnar veiktist um rúmlega 34% milli 2008 og 2009. En 

þessi veiking hefur að öðru jöfnu styrkt samkeppnisaðstöðu landsins sem 

ferðamannalands á árinu 2009.(Hagtíðindi 2010) 

7.5 Samantekt 

Út frá þessum upplýsingum sést að aukning hefur verið í neyslu og að áhrif 

ferðaþjónustunnar á landframleiðslu er gríða mikill. Einnig sést að út frá þessum 

tölum hér að ofan að um það bil 3% erlendra ferðamanna er að koma til landsins 

gagngert til að stunda stangaveiði, sem er gott að vita þegar kemur að 

markaðssetningu tengdri laxveiðinni. Kaflinn sínir margt áhugavert sem tengist 

ferðaþjónustunni og laxveiðinni, en gott er að hafa þessar tölur við hlið sér þegar 

gerðar eru markaðsgreiningar fyrir markaðssetningu tengdum þessum tveimur 

sviðum, sem sagt ferðaþjónustunni og laxveiðinni. 
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8 Niðurstöður 

Markmiðið með þessu verkefni var að rannsaka hvort ferðaþjónustan geti lært af 

markaðssetningu laxveiðinnar. Það er farið út í þjónustu og aðbúnað þessarar 

tveggja greina. Einnig var kannað efnahagslegu áhrif ferðaþjónustunnar í heild sinni á 

landsframleiðslu og gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar. En aðal spurningin er hvort 

ferðaþjónustan geti lært af markaðssetningu laxveiðinnar. 

Helstu niðurstöður úr markaðssetningu í laxveiðinni er að þar er mikið notast við 

samstarf erlendis, það er að segja umboðsskrifstofur og ferðaskrifstofur. Farið er á 

ráðstefnur hjá stofnunum tengdum laxveiðinnar, eins og NASF (North Atlantic 

Salmon Fund) og farið í samstarfsverkefni með þeim. Starfsemi laxveiði fyrirtækjanna 

eru kynntar á þessum ráðstefnum og er markmiðið að ná í erlenda viðskiptavini. 

Laxveiðibæklingar eru hannaðir bæði á íslensku og ensku og eru þeir dreifðir hér 

innanlands sem og erlendis. Laxveiðin er búin að byggja upp sterkt vörumerkjavirði 

(e. CBBE) og heldur ávallt áfram að byggja hana upp. Einnig hefur laxveiðin þann kost 

að hafa sterka aðgreiningu (e. point of difference) á laxveiðimarkaðinum og notfærir 

sér þá aðgreiningu í sínum markaðsherferðum. Stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) er 

notað hjá laxveiðifyrirtækjum og verða þau að gera það til að halda núverandi 

viðskiptavinum.  

Helstu niðurstöður þegar kemur að ferðaþjónustunni, þar sem Íslandsstofa sér 

mest megnis um starfsemi tengda markaðssetningu Íslands, eru að þar er notast við 

önnur tæki en í laxveiðinni. Íslandsstofa notast við sendiráðin til stuðnings í 

markaðstengdum aðgerðum, erlendir blaðamenn koma hingað til landsins til að 

skrifa um Ísland í sínum tímaritum eða fréttablöðum. Eitt stærsta verkefnið hingað til 

er Inspired By Iceland, en það er ekki einungis innan starfsemi Íslandsstofu, heldur 

koma aðrar stofnanir þar við. Ferðabæklingar eru hannaðir bæði á íslensku sem og 

ensku og dreifðir hérlendis sem og erlendis á ferðaskrifstofur.  

Út frá þessum niðurstöðum úr ferðaþjónustunni og laxveiðinni fæst út að 

ferðaþjónustan hefur ekki náð að festa niður eins góðu vörumerkjavirði (e. CBBE) og 

laxveiðin hefur gert, þar getur ferðaþjónustan lært af laxveiðinni. Til að byggja upp 

sterkt vörumerkjavirði (e. CBBE) og fá það rétta úr vörunni þarf að tryggja að 

viðskiptavinurinn sé að fara í þann félagskap sem hann er að leitast eftir, það hefur 
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laxveiðin náð að koma á framfærir og þarf Íslandsstofa að byggja það betur upp 

gagnvart Íslandi sem áfangastað. Hérna er ég að tala um tímabilið þar sem fjöldi 

ferðamanna er færri, það er að segja yfir vetrartímann. Ef fjölgun á að á sér stað að 

þá þarf að dreifa ferðamönnum yfir árið, því ekki er hægt að fá alla ferðamenn yfir 

sumartímann. Í markaðssetningu laxveiðinnar að þá notast þeir við sína aðgreiningu 

(e. point of difference) og má Íslandsstofa notfæra sér aðgreiningu Íslands frá 

samkeppnisaðilum betur. Eftir erfiða tíma bæði þegar kemur að umtali gagnvart 

Íslandi sem áfangastað og varðandi slæmt ástand í efnahagskerfinu og áhrif þess á 

fjármagn sem Íslandsstofu hefur til að nota í markaðssetningu að þá þarf að byggja á 

ódýrum leiðum og aðferðum í markaðssetningu. Þar getur Íslandsstofa lært af 

laxveiðinni með því að byggja upp jákvæðara umtal (e. word of mouth) gangvart 

Íslandi, en laxveiðin hefur byggt upp mjög sterkt og jákvætt umtal (e. word of mouth) 

gagnvart sinni grein.  

Niðurstöður varðandi þjónustu og aðbúnað í ferðaþjónustunni og laxveiðinni eru 

þær að þegar kemur að laxveiðinni þá er þjónusta og aðbúnaður í miklum 

gæðaflokki. Alltaf er verið að auka þjónustuna og aðbúnaðinn í laxveiðinni og er hún 

tiltölulega ódýrari en í ferðaþjónustunni. Verðlagið stafar af háu verði veiðileyfisins 

og vegna þess er ekki hægt að setja hátt verð á þjónustuna eða aðbúnaðinn. Þegar 

kemur að ferðaþjónustunni er þjónusta og aðbúnaður misjafn. Þjónustan og 

aðbúnaðurinn getur verið í háum gæðaflokki, en getur svo verið nánast enginn á 

sumum stöðum. Þegar kemur að vetrartímanum að þá er þjónustan í algjöru 

lágmarki. Þessu þarf að breyta ef það á að fjölga ferðamönnum með 

markaðsherferðum yfir þann tiltekna tíma. Aðbúnaður þarf einnig að vera til staðar 

yfir vetrartímann. 

Niðurstöður varðandi efnahagslegu áhrif ferðaþjónustunnar í heild sinni gangvart 

landsframleiðslu og gjaldeyristekjur sem ferðaþjónustan er að koma með inn í 

hagkerfi Íslands, eru þær að hægt er að auka þau talsvert með aukinni 

markaðssetningu. Þegar kemur að beinum, óbeinum og afleiddum áhrifum 

ferðamanna að þá er hægt að auka þau áhrif talsvert með aukinni markaðssetningu. 

Beinu áhrifin eru þau fyrirtæki sem starfa innan ferðaþjónustunnar, myndu fá fleiri 

viðskiptavini og óbeinu áhrifin myndu aukast vegna þess að þjónusta og vörur utan 
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ferðaþjónustunnar munu seljast meira. Beinu og óbeinu áhrifin valda því að tekjur í 

hagkerfinu aukast sem aftur leiðir til þess að neysla eykst enn frekar og er þessi 

viðbótarneysla þau afleiddu áhrif sem munu aukast með aukinni markaðssetningu. 

Hlutur ferðaþjónustunnar var mestur árið 2002, en þá var hann 5,7% af heildinni. 

Með aukinni markaðssetningu og þá auknum fjölda ferðamanna mun þessi 

prósentutala aukast talsvert. Heildarneysla ferðamann mun þá aukast og munu þá 

gjaldeyristekjur aukast talsvert, en árið 2009 voru þær í kringum 112 milljarða króna. 

Loka niðurstaðan er sú að ef Íslandsstofu tileinkar sér þær aðferðir sem laxveiðin 

notast við en auk þess vinnur að sínum aðferðum og notfærir sér þau tæki sem þau 

hafa, að þá ætti markaðssetning ferðaþjónustunnar, sem sagt Íslandsstofu, að ná 

hærri hæðum. Fjölgun í erlendum ferðamönnum mun aukast og hagkerfi Íslands 

mun einungis hagnast á þeirri fjölgun. 
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