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Útdráttur 

Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein um heim allan. Á síðustu árum og áratugum 

hefur greinin tekið töluverðum breytingum þar sem nýjar og breyttar væntingar 

ferðamanna kalla á breytta ferðamennsku. Það er af sem áður var að frí væri bara tvær 

vikur með tærnar upp í loft á sólarströnd. Nú á dögum vilja ferðamenn í auknum mæli 

nýja upplifun, hvað varðar menningu, náttúru og áskoranir. Þá er mikið horft til dreifbýlli 

svæða til að svara þessum nýju þörfum ferðamanna því að aðstæður og menning 

heimamanna í dreifbýli er töluvert önnur en í borgum og stærri bæjum. Þetta verkefni 

er byggt á fyrirliggjandi gögnum og er markmiðið að skýra út og kortleggja þá þætti sem 

fyrirtæki í ferðaþjónustu ættu að hafa í huga við inngöngu á markað á Suður-Grænlandi. 

Grænland verður greint með aðstoð PESTEL umhverfisgreiningar og TASK 

greiningaraðferð beitt á viðskiptaumhverfi suðurhluta landsins. Niðurstöður 

greininganna eru þær að samkeppni er mikil á svæðinu en samkeppnisaðilar eru 

einsleitir, stefna þeirra óskýr og hafa þeir látið óskir ferðamanna um nýsköpun og þróun 

afskiptalausar. Hagnaður í greininni hefur farið minnkandi og ferðamönnum fækkað á 

svæðinu, þó svo að tekjur hafi aukist á síðustu árum. Þrátt fyrir tölulegar aðstæður á 

markaðnum benda lýðfræðilegar þættir sterklega til þess að rými sé fyrir nýja aðila, með 

nýja hugsun inn á þennan markað. Aðila sem horfa til samstarfs við heimamenn, efla 

samvinnugrundvöll fyrirtækja á svæðinu og fjárfesta í innviðum samfélagsins. 
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Abstract 

The tourism industry has been growing rapidly throughout the world in the last years 

and decades. In which time there have been noticeable changes in the industry to 

comply with changing demands from tourists. An increasing demand for new 

experience when it comes to organising their holidays for example in regards to nature, 

culture and challenges, instead of a holiday to a beach resort. To comply with this 

changing demand more focus has been put on urban areas for tourism, mainly because 

those areas often provide the landscape and nature that is sought after, and as well 

because of the different culture and atmosphere rural areas have compared to the big 

cities. The aim of this theses is to analyse the market situation for tourism in South-

Greenland using PEST and TASK analysis built on existing data. As a result identify, and 

emphasize the threats and opportunities on the market, which a company willing to 

penetrate the market needs to consider. The findings from the analysis show that the 

competition is fierce although the companies seem to disregard the need for product 

development, they also seem to lack focus and differentiation in how they compete. 

Income from the sector has been increasing although the number of tourists, as well as 

the profit within the sector has been decreasing in the last three years. Despite of this 

the demographics of the area seem in strong favour of certain type of new entry in the 

market, a company that is willing to cooperate with habitants, increase cooperation 

with local businesses and invest in the society.  
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1 Inngangur  

Ferðaþjónusta hefur verið ört vaxandi atvinnugrein síðustu ár og áratugi. Í raun má segja 

að ferðaiðnaðurinn eins og við þekkjum hann hafi byrjað að þróast í kringum 1950 og 

hefur verið í mjög stöðugri sókn síðan. Með þróun samfélaga og auknum ferðalögum 

fólks hafa þarfir og langanir ferðamanna breyst á þann veg, að þeir vilja í auknum mæli 

gera aðra hluti í fríinu en t.d. að liggja á sólarströnd í tvær vikur. Einnig er auðveldara 

fyrir ferðamenn að afla sér upplýsinga og jafnvel skipuleggja eða taka þátt í 

skipulagningu á ferðinni sjálfir. Þetta hefur gert það að verkum að áfangastaðir hafa 

einnig þróast og nýir áfangastaðir bæst við flóruna, sem bjóða upp á annars konar 

ferðamennsku, m.a. tengda náttúru og menningu. Þá hefur fólk í sveitum og á dreifbýlli 

svæðum í auknum mæli farið að bjóða ferðamönnum heim, einmitt í þeim tilgangi að 

sýna náttúru, leyfa gestum að upplifa menningu og jafnvel taka þátt í daglegu lífi 

heimamanna. Þetta hefur gefist vel fyrir lítil samfélög, sem fá oft innspýtingu í 

efnahaginn og einnig fyrir ferðamanninn sem fær hvíld frá sínu daglega amstri og nýja 

upplifun. Í einhverjum tilfellum hefur ferðaiðnaðurinn hreinlega bjargað strjálbýlli 

svæðum frá því að leggjast í eyði og að auki styrkt efnahagsþróun landsins. Stjórnvöld 

eru þess vegna farin að horfa meira á ferðaiðnað og uppbyggingu á honum sem arftaka 

hefðbundinna sveitastarfa og veiða, sem hafa verið á undanhaldi á slíkum svæðum. Til 

þess að gera það þurfa stjórnvöld að marka sér skýra stefnu í ferðamálum, ýta undir 

jákvæða ímynd landssvæða og þjóðar og standa að rannsóknum í geiranum til að auka 

þekkingu. Lykilatriðið er að fá heimamenn til samstarfs, bæði einstaklinga og fyrirtæki á 

svæðinu og hefur sýnt sig að það er mun áhrifaríkara til árangurs en að láta þá upplifa 

boðvald ráðandi aðila um hvernig eigi að gera hlutina.  

Það má segja að þessar aðstæður sem hér eru útlistaðar, lýsi ágætlega stöðunni á 

Grænlandi og þróun dreifbýlli svæða landsins. Mikil tækifæri geta skapast með 

uppbyggingu ferðaþjónustu á Grænlandi og er tilgangur þessa verkefnis að greina og 

leggja mat á aðstæður og markað fyrir ferðaþjónustu í Grænlandi, þá sérstaklega með 

tilliti til suðurhluta landsins. Markmiðið er að skýra út og kortleggja þá þætti sem 
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stjórnendur fyrirtækja í ferðaþjónustu ættu að hafa í huga við inngöngu á þennan 

markað. Rannsóknarspurningin er því: 

Til hvaða þátta ættu ferðaþjónustuaðilar sem hyggja á 

markaðsinngöngu á Suður Grænlandi að horfa? 

Hvati höfundar að verkefninu er sá að nýverið ákvað félag, sem höfundur tengist og 

vinnur að verkefnum með, að ráðast í kaup á eignum og rekstri hótels á umræddu 

svæði. Þetta verkefni, sem felur í sér markaðsgreiningu á Grænlandi og þá sérstaklega 

Suður-Grænlandi, kemur til með að nýtast í því skyni að taka betur upplýstar ákvarðanir 

við uppbyggingu á rekstrinum til framtíðar. Má segja að verkefnið hafi þekkingarlegt 

gildi fyrir ferðaþjónustuiðnaðinn á Grænlandi en aðstæður í landinu hafa lítið sem 

ekkert verið greindar með þessum hætti, að minnsta kosti eru þær upplýsingar þá ekki 

aðgengilegar. Það má þó nefna að nýverið hóf ferðamálaráð landsins mikla rannsóknar- 

og greiningarherferð á iðnaðinum. Er það von höfundar að þessi vinna komi til með að 

nýtast heimamönnum á Grænlandi til frekari rannsókna og uppbyggingar dreifbýlla 

svæða. Einnig er það von höfundar að þessi greining og niðurstöður hennar geti nýst 

fleirum sem hyggja á rekstur ferðaþjónustu á dreifbýlum svæðum. 

Fyrst verður farið yfir hugtakið þjónustu og í framhaldinu fjallað um ferðatengda 

þjónustu og ferðaþjónustu á dreifbýlum svæðum. Fjallað verður um hugtakið ímynd og 

ferðaþjónustutengdri ímynd gerð skil. Þá verður sögu- og umhverfi ferðaþjónustu á 

Grænlandi og Suður-Grænlandi gerð skil og ytri og innri umhverfisþættir greindir. Að 

lokum verður greiningin dregin saman í umræðum og niðurstöður settar fram. 

Sérstaklega verður horft til þeirra tækifæra og ógnana sem fyrirtæki í ferðaþjónustu á 

Suður-Grænlandi ættu að taka tillit til þegar þau hefja rekstur. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Ferðaþjónusta er flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina. Hún gengur út á 

hreyfanleika og snertir marga þætti (Sharpley, 2009). Til að fá skýra mynd af hugtakinu 

ferðaþjónusta er mikilvægt að byrja á því að skilgreina þjónustu því ferðaþjónusta er, 

eins og nafnið gefur til kynna, þjónusta fyrir ferðamenn. Í þessum kafla verður þjónusta 

skilgreind og í framhaldi ferðaþjónusta skilgreind. Fjallað verður um þróun greinarinnar í 

tölum og eftirspurn auk þess sem fjallað verður um menningu í ferðaþjónustu og 

hlutverk stjórnvalda. Að lokum verður ferðaþjónusta á dreifbýlum svæðum tíunduð, 

ásamt þeim ávinningi og áskorunum sem henni fylgja.  

 

2.1 Þjónusta 

Þjónusta hefur verið skilgreind sem þau viðskipti/samskipti milli fólks þar sem útkoman 

er óáþreifanleg og felur ekki í sér eignarhald á efnislegum hlut, heldur virðisauka fyrir 

þann sem kaupir (Kotler og Armstrong, 2012). Enn fremur er þjónusta skilgreind sem 

allar þær aðgerðir, röð aðgerða eða ferli sem eru til þess fallnar að uppfylla þarfir 

viðskiptavina og/eða stuðla að lausn vandamála þeirra. Þetta á við hvort sem um er að 

ræða bein samskipti milli þjónustuveitanda og viðskiptavina eða þá umgjörð og tækni 

sem notuð er til samskipta (Grönroos, 2001). Einnig hefur þjónusta verið skilgreind sem: 

Allar þær aðgerðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða samsetning en er 

venjulega neytt á sama tíma og hún er framleidd, og frammistaðan veitir þeim sem 

nýtur þjónustunnar eitthvert virði sem í eðli sínu er óáþreifanlegt (Zeithaml, Bitner og 

Gremler, 2006). Með því að segja að þjónusta sé óáþreifanleg er átt við að ekki er hægt 

að prófa þjónustuna fyrirfram eða geyma, t.d. á lager. Fleiri eiginleikar/einkenni 

þjónustu eru (Zethaml o.fl., 2006; Kotler, Bowen og Makens, 2010): 

Óstöðugleiki: Óstöðugleiki verður til vegna samskipta þess sem veitir þjónustu og 

þess sem þiggur þjónustu. Erfitt eða ómögulegt er að staðla þjónustu sem gerir það 

að verkum að hún verður mögulega ekki alltaf eins.  

Óvaranleiki: Ekki er hægt að geyma, spara, skila eða endurselja þjónustu.  
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Óaðskiljanleiki: Þjónusta á sér stað í rauntíma þ.e.a.s. hún er framleidd og hennar er 

neytt á sama tíma. Þetta augnablik oft nefnt augnablik sannleikans. 

 

Þjónustuveiting hefur verið skilgreind sem „Ætlunarverk, ferill og frammistaða“. 

Ætlunarverk lýsir þeirri áætlun og/eða skipulagi um hvaða þjónustu eigi að veita og fyrir 

hverja. Hjá fyrirtækjum hefur þetta verið kallað tilgangur og framtíðarsýn (e. mission & 

vision). Þessi áætlun er ekki síður mikilvæg en aðrar áætlanir sem eru gerðar s.s. 

rekstraráætlun. Ferill lýsir því hvernig ætlunarverkið á að vera framkvæmt og þannig er 

reynt að staðla þjónustuna að því leyti sem það er hægt. Til þess eru meðal annars 

notaðar þjónustuteikningar (e. service blueprint) og þá eru hlutverk bæði viðskiptavina 

og starfsmanna skilgreind (Zethaml o.fl., 2006). Auk þess að skilgreina hlutverkin er 

mikilvægt að hvor hópur um sig fái leiðbeiningar og kennslu um hvernig eigi að haga sér, 

hvað eigi að gera á þjónustuvettvangi. Frammistaðan er svo mælikvarðinn á áðurnefnd 

augnablik sannleikans, þegar áætluninni og verkunum er hrint í framkvæmd (Grönroos, 

2007). Þátttaka viðskiptavina er mismunandi eftir því hvaða þjónustu á að veita. Í 

einhverjum tilfellum þurfa þeir aðeins að vera viðstaddir og greiða fyrir 

þjónustuveitinguna en í öðrum þarf fulla þátttöku þeirra við og jafnvel í skipulagningu 

þjónustunnar líka. Slík þátttaka viðskiptavina er orðin æ mikilvægari eða algengari 

þáttur þar sem þeir beinlínis kalla eftir því að fá að vera með í skipulaginu frá upphafi 

(Palmer, 2004). Í síbreytilegum og hraðfara heimi, þar sem upplýsingar eru sífellt 

auðfengnari eru viðskiptavinirnir að nokkru leyti orðnir samkeppnisaðilar og sífellt 

hæfari sem slíkir til að gera hlutina sjálfir. Því skiptir miklu máli að skilja væntingar og 

þarfir viðskiptavinanna og þróun þeirra, til að geta komið til móts við þær (Zeithaml o.fl., 

2006; Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d). 

Vegna eðli þjónustu, þarf að vanda vel til verka þegar kemur að markaðsfærslu 

hennar. Við markaðsfærslu er notast við markaðsráða (e. marketing mix). Markaðsráðar 

lýsa samspili vöru/þjónustu sem á að bjóða, hvað hún á að kosta, hvernig aðgengi er 

háttað og hvernig vekja skal athygli viðskiptavina á vörunni. Þessir þættir eru innbyrðis 

háðir og þarf að ríkja jafnvægi þeirra á milli (Magrath, 1986). Auk hefðbundinna 

markaðsráða vöru (vöru, verðs, vettvangs og vegsauka) tengjast þjónustu einnig aðrir 

markaðsráðar. Þeir eru fólk (e. people), ferill (e. process), umgjörð (e. physical evidence). 
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Fólk lýsir öllum þeim sem eru viðstaddir þegar þjónustan er veitt. Þar eru m.a. 

viðskiptavinir, starfsfólk og allir aðrir sem geta haft góð eða slæm áhrif í augnablikinu. 

Ferill, líkt og áður hefur komið fram, lýsir þeim verkum sem hver og einn vinnur og þeirri 

röð sem þau gerast í eða ættu að gerast í. Umgjörðin snýr svo að þeim umbúðum eða 

þjónustuvettvangi sem þjónustan fer fram á, í þessu verkefni áfangastað fyrir ferðalanga 

í ferðaþjónustu (Magrath, 1985; Zeithaml o.fl., 2006; Sharpley, 2009). Við þetta má svo 

bæta einum markaðsráði til, framleiðni og gæðum (e. productivity & quality). Það má 

segja að þessi markaðsráður snúi að innviðum og skipulagi fyrirtækis og árangri með 

áherslu á viðskiptavini. Má þar nefna samkeppnishæfni, aðgreiningu á markaði, 

greiningar og árangursmælingar ásamt þeim gæðakerfum sem halda utan um gæðastarf 

og ferla (Lovelock og Wirtz, 2007). 

Hvort sem markaðsfæra á vöru eða þjónustu þarf að horfa til þess að 

markaðssamskipti séu í jafnvægi, sjá Mynd 1. Ytri markaðsfærsla snýr að þeim 

samskiptum milli fyrirtækis og viðskiptavina, þeim loforðum sem þeim eru gefin m.a. 

með auglýsingum. Gæta þarf að loforðin séu í takti við framleiðslu eða framreiðslugetu 

fyrirtækis (Grönroos, 2001).  

 

 

 

 

Innri markaðsfærsla snýr þá að því að samskiptum fyrirtækis við framlínufólk, sem 

ætti að tryggja að starfsmenn allir séu reiðubúnir og fúsir og hafi þau tól, tæki og 

upplýsingar sem þarf til að standa við loforðin sem eru gefin. Gagnvirka markaðsfærslan 

Mynd 1. Þjónustuþríhyrningur með áhrifum tækni 
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á milli framlínufólks og viðskiptavina lýsir augnabliki sannleikans, því augnabliki þegar 

þjónustan gerist líkt og fram hefur komið. Öll samskiptakeðjan þarf/ætti að vera 

gagnvirk, þannig að boðleiðir séu opnar í báðar áttir milli allra aðila þ.e. viðskiptavina, 

framlínu og forystu. Þetta er mikilvægt svo hægt sé að þróa og bæta þjónustu og/eða 

verklag til að mæta væntingum og þörfum viðskiptavina. Tæknin getur einnig spilað 

stóran sess í þessu samskiptaferli milli viðskiptavina, framlínu og fyrirtækis (Grönroos, 

2007).     

 

2.2 Ferðaþjónusta 

Chambers, enska orðabókin, skilgreinir ferðaþjónustu sem „athafnir ferðamanna og 

þeirra sem koma til móts við þá“. Skilgreiningin gengur út á félagslegar athafnir, 

samskipti milli ferðamanna og staðarhaldara og endurspeglar tvö lýsandi hugtök í 

ferðaþjónustu, flutninga fólks staða á milli og ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Líkt og í 

þjónustu almennt má bæta við þriðja þættinum, að tengja saman fólk, staði og ferli. 

Þessi hugtök lýsa ákveðnum skilningi á ferðaþjónustu, umfangi hennar og merkingu 

(Sharpley, 2009). Í ferðaþjónustu snýr þjónustan mikið til um að uppfylla þarfir 

ferðamanna og/eða stuðla að lausn við vandamálum. Þjónustan er óáþreifanleg og 

óstöðug þar sem þættir eins og veðurskilyrði, starfsfólk og væntingar geta verið ólíkir. 

Ferðamenn upplifa áfangastaði út frá mörgum samverkandi þáttum sem erfitt er að 

stjórna og þess vegna getur upplifun þeirra orðið töluvert ólík og töluverðar líkur eru á 

óánægju. Það er mikilvægt að hafa ofangreinda þætti í huga þegar verið er að 

skipuleggja ferðaþjónustu og átta sig á hlutverki viðskiptavina í þjónustunni.  Neytendur 

vilja fá að vera þátttakendur í afhendingu og skipulagningu þjónustu. Þeir leita sífellt 

eftir meiri þátttöku fremur en að vera óvirkir áhorfendur (Pike, 2004).  

2.2.1 Aðgreining í ferðaþjónustu 

Það er ekki hægt að halda því fram að ferðmannaiðnaðurinn sé einsleitur og keppast 

áfangastaðir því við að finna sína hillu eða sérgrein til að laða að ferðamenn og viðhalda 

samkeppnisstöðu sinni (Hassan, 2000). Eftirspurn hefur í sögulegu samhengi breyst með 

tilkomu nýrra frídaga, nýrri upplifun, nýrri hegðun og nýjum tegundum af ferðaþjónustu. 

Sú ákvörðun að taka frí hefst á hvatningu, þegar þörf myndast sem ekki er hægt að 
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uppfylla heimafyrir. Í gegnum árin hafa þarfir breyst frá tveggja vikna sumarfríi í sólinni, 

skipulögðu af fyrirtækjum í ferðaþjónustu yfir í einstaklingsmiðuð frí sem byggja á virkri 

þátttöku og dýpri reynslu. Má nefna menningarfrí í þessu samhengi, þar sem ferðamenn 

leita eftir sögulegum staðreyndum, listum, tónlist o.s.frv. eða ævintýrafrí þar sem lögð 

er áhersla á ævintýramennsku, nýja upplifun og hugsanlega áskoranir (Pike, 2004; 

Sharpley, 2009).  

Aðgreina má áfangastaði út frá tilgangi s.s. staði til að stunda viðskipti á eða staði til 

að eyða fríinu sínu á, þó getur reynst erfitt að aðgreina staði þar sem sífellt fleiri blanda 

saman viðskiptum og fríi. Enn fremur má skipta áfangastöðum niður eftir aðdráttarafli 

hvers staðar s.s. staði í þéttbýli, staði við sjávarsíðuna, staði við alpana, staði í eða nærri 

dreifbýli og staði í þriðja heiminum (Asía o.þ.h.) (Buhalis, 2000). Heimsferðaráðið (e. 

World travel & tourism council, WTTC) hefur skilgreint ferðamennsku eftir tegundum í 

vistvæna ferðamennsku, menningartengda ferðamennsku, þematengda ferðamennsku, 

ævintýraferðamennsku og siglingaferðamennsku. Vistvæn ferðamennska (e. eco-

tourism) gengur út á að laða að ferðamenn sem hafa áhuga á að skoða og upplifa 

náttúru. Þessir ferðamenn hugsa um náttúruna en eru þó ekki endilega algjörlega 

vistvænir í sínum ferðalögum. Menningartengd ferðamennska (e. cultural tourism) 

gengur út á að laða að ferðamenn sem láta sig sérstök áhugasvið varða s.s. menningu og 

sögu áfangastaðar. Þematengd ferðamennska (e. thematic tourism) laðar að ferðamenn 

sem leita eftir að uppfylla eitthvað sem viðkemur áhugamálum, afþreyingu, spennu eða 

menntunargildi. Ævintýra ferðamennska (e. adventure tourism) er sú ferðamennska sem 

laðar að einstaklinga sem vilja ögra líkama og sál, vilja upplifa spennu, t.d. fjallaklifur, 

siglingar og sjóköfun svo eitthvað sé nefnt. Að lokum höfða skemmtisiglingar (e. cruising 

tourism) til þeirra sem hafa lítinn tíma en eru efnaðri, með það að markmiði að sjá sem 

mest á sem stystum tíma með lítilli fyrirhöfn (Mihelj, 2010).  

Hinir ýmsu aðilar í ferðaþjónustu eru farnir að bjóða afþreyingu til að brjóta upp hið 

daglega munstur og snýr ferðaþjónusta að miklu leyti að því að selja drauma og þá sýn 

sem tengist „hinni eilífu leit að tilgangi lífsins“, upplifa eitthvað nýtt og gefandi (George, 

Mair og Reid, 2009). Ein hindrun ferðaþjónustunnar felst í því að erfitt er að skilja 

nákvæmlega hvatir ferðamanna sérstaklega þar sem ferðamennirnir gera það oft ekki 

sjálfir. Ferðamenn ferðast til annarra staða af ýmsum ástæðum t.d. til að komast úr 
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viðjum hversdagsleikans en val ferðamanna á áfangastað fer m.a. eftir tekjum, frítíma 

og getu til að færa sig á milli staða. Viðhorf ferðamanna til ferðalaga og ferðaþjónustu 

og hegðun þeirra hefur einnig áhrif í tengslum við aðrar tómstundir sem krefjast áhuga 

þeirra, tíma og peninga. Með auknum ráðstöfunartekjum hefur ferðalöngum opnast nýr 

möguleiki á ferðamáta þ.e. að ferðast um á eigin bíl, á bílaleigubíl eða bát sem getur 

haft áhrif á skipulagðar ferðir og ferðaþjónustu, sérstaklega ferðaþjónustu í heimalandi 

viðkomandi (Palmer, 2004; Pike, 2004).  

2.2.2  Menning í ferðaþjónustu 

Líta má á menningu sem eina vídd af ferðaþjónustu. Menning vísar í heildarreynslu 

manna, lærða hegðun sem og félagslega hegðun sem tengist hverju samfélagi (George 

o.fl., 2009; Kotler og Armstrong, 2012). Því hefur verið haldið fram ferðaþjónusta geti 

ekki átt sér stað án menningar (Palmer, 2004). Þessi tengsl milli ferðaþjónustu og 

menningar hafa verið rannsökuð með áherslu á menningararf í ferðaþjónustu og 

möguleika þess að þróa ferðaþjónustu út frá menningu. Slík menningarferðamennska 

byggir á að skapa ákveðið rými á milli mismunandi menningarheima, þar sem 

staðbundin menning mætir menningu ferðamanna. Í raun má lýsa ferðaþjónustu sem 

hringlaga ferli sem hefst með brottför frá uppruna og menningu ferðamannsins, til 

komustaðar með sína staðbundnu menningu og aftur til upphafsstaðar. Í þessu 

hringlaga umbreytingarferli mætast tveir mismunandi menningarheimar og skiptast á 

þekkingu, siðum og gildum. Hvorir um sig gefa og þiggja í þessu ferli, þ.e.a.s. 

ferðamaðurinn og forsvarsmenn ferðaþjónustunnar (staðarhaldarar) sem leiðir til 

jákvæðrar eða neikvæðrar upplifunar/útkomu fyrir áfangastaðinn og eða ferðamanninn 

(George o.fl., 2009). Staðbundin menning er oft notuð sem tálbeita til að laða að 

ferðamenn, sérstaklega á dreifbýlum svæðum (Palmer, 2004). 

Menning byggir á því hvernig einstaklingar og samfélög túlka heiminn og því þarf að 

huga að varðveislu hennar. Þó huga eigi að varðveislu hennar er vert að hafa í huga að 

menning er síbreytileg en ekki ákveðinn fasti og þarf svigrúm til að vaxa og þróast 

fremur en að vera stjórnað af utanaðkomandi áhrifum og efnahagslegum þáttum 

(George o.fl., 2009).  
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2.2.3 Hlutverk stjórnvalda í ferðaþjónustu 

Stjórnvöld í hverju landi setja leikreglurnar fyrir ferðaþjónustuna og hafa stjórnvöld því 

töluverð áhrif á eftirspurn ferðaþjónustu. Leikreglurnar og lagaramminn eru 

mismunandi eftir löndum og því reynir töluvert á samvinnu landa á milli þar sem 

ferðaþjónusta er alþjóðleg atvinnugrein (Middelton, Fyall, Morgan og Ranchhod, 2009). 

Stjórnvöld eru einnig í lykilhlutverki þegar kemur að því að ýta undir jákvæða ímynd m.a. 

lands, sem skiptir gríðarmiklu máli í vali ferðamanna á áfangastað (Pike, 2004). 

Það má halda því fram að ferðaþjónusta sé að miklu leyti háð stjórnvöldum þar sem 

þau hafa vald til að skapa efnahagslegan/pólitískan stöðugleika, félagslega innviði, 

öryggi og móta lagalegan og fjárhagslegan ramma til að stuðla að framvindu og þróun 

innan ferðaþjónustunnar (Sharpley, 2009; Middelton o.fl., 2009). Heimsferðaráðið hefur 

greint hlutverk ríkisvaldsins í ferðaþjónustu í fimm þætti. Þessir þættir eru: samhæfing, 

áætlanagerð, löggjöf, regluverk og að stuðla að frumkvöðlastarfsemi. Til viðbótar mætti 

halda því fram að ríkið hefði félagslegu hlutverki að gegna til að laða að ferðamenn og 

að vernda hagsmuni þjóðarinnar (Middelton o.fl., 2009; Devine og Devine, 2011). 

Stjórnvöld eru blessunarlega að átta sig betur og betur á þessari staðreynd og þeirri 

arðsemi (ROI) sem þessi áhersla á ferðaþjónustu getur skilað. Þess vegna eru 

starfsræktar þó nokkrar  og margs konar ríkisstofnanir, sem stuðla og hlúa sérstaklega 

að ferðaþjónustu á svæðum sem eru í efnahagslegri lægð og þar sem atvinnuleysi ríkir 

(Devine og Devine, 2011). 

2.2.4 Þróun hagstærða í ferðaþjónustu 

Í kringum 1950 fór ferðamannaiðnaðurinn að myndast og hefur frá þeim tíma farið 

vaxandi og er í dag einn öflugasti iðnaðurinn í heiminum sem skapar meira en 10% af 

heimsframleiðslu (GDP) og atvinnu (Crouch og Ritchie, 1999; Sharpley, 2009). 

Ferðaþjónusta hefur vaxið og umfang hennar aukist á síðustu áratugum. Árið 2000 var 

aukningin um 7,4% á heimsvísu og nam fjöldi ferðmanna þá um 699 milljón manns og 

eyðsla þeirra 473 milljarðar bandaríkjadala (USD) sem skapaði beint og óbeint 11,7% af 

heimsframleiðslu og um 200 milljón störf (Kotler og Gertner, 2002). Aukningin hélt 

áfram og árið 2007 voru skráðar komur ferðamanna yfir 900 milljónir og eyðsla þeirra 

rúmlega 850 milljarðar USD. Ef gert er ráð fyrir innlendri ferðaþjónustu til viðbótar má 

áætla að komufjöldi ferðamanna hafi verið sex til tíu sinnum hærri en framangreindar 
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tölur (Sharpley, 2009). Nýlegar tölur benda til áframhaldandi þróunar eins og sjá má í 

Töflu 1 (World Travel & Tourism Council, 2014). 

Tafla 1. Hagtölur tengdar ferðaþjónustu og þróun þeirra 

 2013* Áætlun 2014* Áætlun 2024* 

Fjöldi ferðamanna 1.087 milljarðar 1.134 milljarðar 1.762 milljarðar 

Heildarframlag til landsframleiðslu (GDP) 

(e. total contribution to GDP) 

6.990 milljarðar 7.291 milljarðar 14.575 milljarðar 

Beint framlag til landsframleiðslu (GDP) 

(e. direct contribution to GDP) 

2.155 milljarðar 2.246 milljarðar 4.447 milljarðar 

Heildarstörf 

(e. total contribution to employment) 

266 milljón 272 milljón 346 milljón 

Störf innan geirans 

(e. direct contribution to employment) 

101 milljón 103 milljón 126 milljón 

 

Fjárfestingar í greininni 754 milljarðar 799 milljarðar 1.700 milljarðar 

*Tölur í USD (bandaríkjadalir) 

Eins og taflan sýnir, þá er gert ráð fyrir áframhaldandi vexti í greininni árið 2014 og er 

áætlað að eyðsla muni aukast um 4,3% miðað við árið 2013 og að fjöldi ferðamanna 

verði um 1.100 milljónir. Ferðaþjónusta hefur bein og óbein áhrif á starfsþróun s.s. á 

hótelum, veitingastöðum, í ráðgjafavinnu og samgöngum svo eitthvað sé nefnt auk þess 

að auka skatttekjur landa og gera útflutning meira aðlaðandi. Árið 2013 voru alls innan 

ferðaþjónustu um 266 milljón störf, þar af 100 milljón störf innan geirans (e. directly 

within the sector) og er talið að 6 milljón ný störf skapist árið 2014, þar af 2 milljón störf 

beint innan geirans. Heimsferðaráðið (WTTC) áætlar að árið 2024 muni framlag 

ferðamannaiðnaðarins til hagkerfisins aukast frá 9,5% árið 2013 í 10,3% árið 2024 og er 

talið að framlag ferðaiðnaðarins sem hlutfall af  heimsframleiðslu (GDP) muni næsta 

áratuginn, 2014-2024, vaxa að meðaltali um 4,2% ár hvert og að iðnaðurinn muni halda 

áfram vexti sínum um ókomna tíð (Kotler og Gertner, 2002; World Travel & Tourism 

Council, 2014).  
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2.3 Ferðaþjónusta á dreifbýlum svæðum 

Eins og áður hefur komið fram, er ferðaþjónustu oft stillt upp eftir staðsetningu, 

aðdráttarafli og tilgangi. Þar sem til stendur að greina ferðaþjónustu á Suður-Grænlandi, 

er við hæfi að skoða skilgreininguna á ferðaþjónustu í dreifbýli en Grænland er strjálbýlt 

land þar sem víða eru litlir afskekktir bæir.  

Dreifbýl svæði hafa verið skilgreind á mismunandi hátt og mismunandi viðmið notuð 

eftir þjóðum. Algeng skilgreining er þó að dreifbýli sé andstaða við þéttbýli, hugsanlega 

afskekkt svæði sem eru að ganga í gegnum flóknar breytingar vegna framfara í 

hnattvæðingu og tækni. Skilgreina má dreifbýl svæði út frá þremur ríkjandi þáttum, 

fjölda íbúa, landnotkun (umfangi landbúnaðar og skógræktar) og hefðbundinni 

samfélagsgerð og málefnum samfélagsins (George o.fl., 2009).  

Íbúar á dreifbýlum svæðum búa oft við annars konar menningu og lífshætti en íbúar á 

þéttbýlum svæðum. Vegna þessa hafa skapast aðstæður fyrir nýja ferðaþjónustu þ.e.a.s. 

færa ferðaþjónustu úr þéttbýli í dreifbýli til að upplifa annars konar menningu (George 

o.fl., 2009). Slík þróun hefur hjálpað til við að endurnýja svæði og vinna með víðtækari 

stefnu í ferðaþjónustu. Mismunandi stefna getur falið í sér að laða að fjölbreyttari hópa 

s.s. hópa sem borga meira, útbúa pakkaferðir, hvetja ferðamenn til að koma á eigin 

vegum og lengja ferðamannatímabilið (Sharpley, 2002). Yfirleitt er ferðaþjónusta í 

dreifbýli markaðssett út frá sögu staðarins, menningu og náttúrulegu umhverfi 

(Sharpley, 2009). Tafla 2 sýnir mun á innviðum samfélags í dreifbýli og í þéttbýli (George 

o.fl., 2009). 
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Tafla 2. Munur á dreifbýli og þéttbýli. 

 

Þessi menningar eða hlutverkamunur sem sjá má í töflunni verður líklega best lýst í 

því viðhorfi og/eða samheldni sem oft skapast í dreifbýli. Í dreifbýli eru þegnar 

landssvæðis partur af menningu og daglegu amstri og því nálægt þeirri stjórnun eða 

ákvarðanatöku fyrir svæðið í heild. Þéttbýl svæði eru frekar stéttaskiptari og jafnvel 

deildaskiptari og þá um leið hlutverkaskiptari fyrir þegna. Þannig verður samskiptaritið 

(e. hierarchy) brattara og almenningur fjær hugmyndafræðinni um stjórnun og 

ákvarðanatöku svæðis eða borgar (George o.fl., 2009). 

Almennt séð er litið á ferðaþjónustu í dreifbýli sem mikilsverða og vaxandi 

atvinnugrein sem er litlum hagkerfum veruleg tekjulind (Sharpley, 2002; Kotler o.fl., 

2010). Þar sem hversdagslífið gengur oft út á hagsæld og hraðan lífsstíl hafa ferðamenn í 

auknum mæli sótt í ferðaþjónustu í dreifbýli til að endurhlaða sig (George o.fl., 2009). 

Enn frekar hefur það færst í vöxt að vinsælir ferðamannastaðir reyni að markaðssetja sig 

sem ferðaþjónustu í dreifbýli, þ.e.a.s. ferðaþjónustu í hefðbundnu umhverfi sem býr við 

hefðbundin viðmið fremur en ferðaþjónustu við t.d sólarstrendur, sem býr við 

nútímaviðmið (Sharpley, 2009).  

Dreifbýli Þéttbýli 

Samfélag (community) Félag (association) 

Fáir með margvísleg hlutverk á félagslega 

sviðinu (social fields) 

Margir með hlutverk sem skarast á félagslega 

sviðinu (social fields) 

Mismunandi félagsleg hlutverk hjá einni 

manneskju 

Mismunandi félagsleg hlutverk margra aðila 

Einfalt hagkerfi Flókið hagkerfi 

Lítil verkaskipting Sérfræðikunnátta, mikil verkaskipting 

Lærð staða (ascribed status) Áunnin staða (achieved status) 

Menntun í samræmi við stétt Stétt út frá menntun 

Hlutverkum fagnað (role embracement) Hlutverk skuldbundin (role commitment) 

Lokað samfélag (close-knit) Opið samfélag (loose-knit) 

Heimamenn Heimsborgarar 

Efnahagsleg vinna í einni af mismunandi 

deildum 

Efnahagsleg vinna í sérstakri deild 

Samtenging (conjunction) Aðskilnaður (segregation) 

Sameining í starfsumhverfi Aðskilnaður í starfsumhverfi 
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Reynslan sýnir að ferðaþjónusta í dreifbýli gengur vel ef lögð er áhersla á þyrpingu 

(nærtæka þjónustu og stoðþjónustu), aðdráttarafl og viðburði sem efla staðbundna 

þjónustu og ef horft er á ferðaþjónustuna í samfélaginu sem heildarpakka (Panyik, Costa 

og Rátz, 2011). Því ætti að leggja mikið upp úr samvinnu en hún krefst samnýtingar á 

þekkingu, reynslu, fjármagni og öðrum auðlindum sem hagsmunaaðilar geta hugsanlega 

veitt. Hagsmunaaðilar eru þeir aðilar sem hafa hagsmuna að gæta í tengslum við rekstur 

ferðaþjónustu í dreifbýli. Helstu hagsmunaaðilar sem taka þarf tillit til eru eigendur, 

starfsfólk, birgjar og dreifingaraðilar (Kotler og Armstrong, 2012). Samvinna við 

heimamenn skiptir einnig miklu þegar skipuleggja skal ferðaþjónustu, ekki aðeins hefur 

ferðaþjónustan bein áhrif á þeirra nærsamfélag þeirra heldur er gengið út frá því að þeir 

séu hluti af þjónustunni. Heimamenn hafa sögulegan skilning á staðbundnum þáttum 

sem gerir þeim kleift að bera kennsl á mikilvæg málefni sem snerta nærsamfélagið, 

ákvarða nýtingu staðbundinna auðlinda og meta hraða og umfang þróunar (Palmer, 

2004; Panyik o.fl., 2011). Þróun í rafrænum viðskiptum skapar tækifæri til samstarfs í 

ferðaþjónustu almennt og þá sérstaklega á dreifbýlum svæðum. Internetið auðveldar 

ferðaþjónustuaðilum, á hverjum áfangastað, að móta sér heildstæða stöðu á 

markaðnum með auknum sýnileika og dreifingu vörumerkisins og með því að nálgast 

tilvonandi viðskiptavini sína á auðveldari og jafnvel ódýrari máta. Ferðamenn geta 

skoðað heimasíður og kynnt sér áfangastaði áður en farið er af stað og séð hvað þeir 

hafa upp á að bjóða. Rafræn verslun býður upp á mikinn sveigjanleika í ferðaþjónustu, 

hægt er að kynna breytt tilboð á fljótlegan og aðgengilegan máta fremur en t.d. að 

prenta nýja bæklinga. Almennt njóta ferðamenn góðs af rafrænum viðskiptum en þeim 

fylgja s.s. aðgengilegri upplýsingar og meira val auk þess sem kostnaði við 

upplýsingaöflun er haldið í lágmarki. Fyrir áfangastaði er mikilvægt að samþætta 

hlutverk upplýsinga og miðla sérstaklega þar sem um þjónustu er að ræða en ekki 

áþreifanlega vöru (Palmer, 2004; Kotler o.fl., 2010). 

2.3.1 Áskoranir og tækifæri á dreifbýlum svæðum 

Síðastliðna áratugi hefur orðið niðursveifla á mörgum dreifbýlum svæðum, þar sem 

atvinnuleysi hefur aukist og tekjur í hefðbundnum atvinnugreinum lækkað. Þetta hefur 

skapað vítahring efnahagslegrar hnignunar og hagfélagslegra vandamála. Litið hefur 

verið til ferðaþjónustu sem þáttar í að sporna við þessari hnignun og sem óaðskiljanlegs 
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þáttar í byggðaþróun (Sharpley, 2002; 2009). Landsbyggðin hefur lengi vel verið í 

tengslum við landbúnað og veiðar en atvinna í þessum greinum hefur dregist saman og 

þörf fyrir annars konar framleiðslu og þjónustu (George o.fl., 2009), s.s. handverk, meiri 

úrvinnslu matvæla og ferðaþjónustu, aukist (Panyik o.fl., 2011). Ferðaþjónusta í dreifbýli 

er að aukast og hafa bændur og aðilar í dreifbýli nýtt sér kosti þess að fá ferðamenn til 

að skoða náttúruna, handverk og/eða smáiðnað hvers konar tengdan dreifbýli. 

Áfangastaðir í dreifbýli geta og hafa skilgreint sig út frá smáiðnaði og handverki hverju 

sinni s.s. hunangsframleiðslu, mjólkur- og ostavinnslu, vinnslu úr skinni, beinum og 

steinum o.þ.h. (Buhalis, 2000). Þróun ferðaþjónustu í dreifbýli skapar hugsanlegar 

lausnir á mörgum þeim vandamálum sem dreifbýl svæði kljást við.  Fyrir liggur að 

ferðaþjónusta getur skapað atvinnu á litlum stöðum, sérstaklega stöðum þar sem 

atvinnulífið er hefðbundið, sem getur skipt sköpum í félagslegri og umhverfislegri þróun 

svæðanna (Sharpley, 2002; 2009). Ferðaþjónusta á þessum svæðum er því ekki einungis 

talin vera leið til endurnýjunar og fjölbreytni fyrir hagkerfið, heldur gerir hún það að 

verkum að fyrirtæki og samfélagið í heild eru ekki eins háð landbúnaði til tekjuöflunar og 

áður (Kotler o.fl., 2010; Panyik o.fl., 2011). Þessi þróun hefur leitt til þess að stjórnvöld 

hafa í auknum mæli sett sér stefnu í ferðaþjónustu (Devine og Devine, 2011).  

Þrátt fyrir framangreinda kosti, hefur ferðaþjónustan jafnframt sína ókosti sem huga 

þarf að. Má þar nefna efnahagsleg, félagsleg og umhverfisleg áhrif sem geta verið 

neikvæð fyrir heimamenn, s.s. ágangur á náttúru, of mikið af ferðamönnum sem 

ferðaþjónustan á svæðinu nær ekki að sinna o.s.frv. (Pike, 2004). Hindranir í 

ferðaþjónustu í dreifbýli geta því falist í eftirfarandi þáttum; svæði hafa mismunandi 

mikið aðdráttarafl og framboð tryggir því ekki alltaf eftirspurn, þróun ferðaþjónustu 

getur verið kostnaðarsöm, nærsamfélaginu getur þótt erfitt að aðlagast hlutverki sínu, 

þ.e. að þjóna ferðamönnum, gæði vara og þjónustu verður að mæta eftirspurn 

ferðamanna og að lokum, þekkingu og fjármagn skortir til markaðssetningar (Sharpley, 

2002; 2009). Staðreyndin er sú að í dreifbýli skortir oft fjármagn, innviði og tæknilega 

þekkingu til að markaðssetja ferðaþjónustu og því þarf ferðaþjónustan oft að sækja 

styrki/íhlutun til hins opinbera (Panyik o.fl., 2011).  

Eins og fram hefur komið spila stjórnvöld lykilhlutverk  í uppbyggingu dreifbýlla 

svæða og þurfa þau að móta sér skýra stefnu í fjárfestingum á innviðum samfélagsins 
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s.s. menntunnar. Einnig er mikilvægt að fá til samstarfs þá hagsmunaaðila, heimamenn 

og fyrirtæki, sem eru á svæðinu. Með samstilltum aðgerðum stjórnvalda og 

forsvarsmanna áfangastaða er hægt að ýta undir jákvæða ímynd og vitund lands og 

þjóðar (Anholt, 2010). Í næsta kafla verður fjallað ítarlega um ímynd landa og 

áfangastaða.  
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3 Land sem vörumerki 

Kotler og Gertner (2002) kasta þessari spurningu fram: Getur land verið vörumerki? 

Jafnvel þó að lönd geti ekki meðvitað stjórnað nafni sínu og stillt því upp sem vörumerki 

þá hefur fólk ákveðnar ímyndir af löndum, sem hægt er að kalla fram einungis með því 

að nefna heiti landsins. Neytendur geta tengt ákveðnar tilfinningar við lönd og má því 

segja að nöfn landa virki sem vörumerki til að hjálpa neytendum að meta vörur (í þessu 

tilfelli ferðaþjónusta) og taka kaupákvarðanir. Nú til dags eru fræðimenn kunnugir þeirri 

hugmynd að lönd hagi sér eins og vörumerki. Hugmyndin er að ná víðtækari staðfestu 

og verðmæti þessarar hugsunar er vel þekkt. Sem vörumerki geta lönd staðsett sig á 

alþjóðlegum markaði í því skyni að auka útflutning, innri fjárfestingar, ferðaþjónustu og 

margt fleira (Anholt, 2004).  

Vörumerki lýsa eignarhaldi, eru til auðkenningar á vöru eða þjónustu og til 

aðgreiningar frá samkeppnisaðilum og eru tákn um gæði. Sterk vörumerki endurspegla 

og fylgja grunngildum vöru, starfsfólks og skipulags og eru til í hugum neytenda og 

notuð til að uppfylla persónulegar þarfir og setja fram yfirlýsingar um persónuleg gildi 

(Middelton o.fl., 2009). Vörumerki er ekki bara tákn sem skilur eina vöru frá öðrum, 

vörumerki er samansafn eiginleika sem koma upp í huga neytandans þegar viðkomandi 

hugsar um það. Slíkir eiginleikar eru áþreifanlegir, óefnislegir, sálfræðilegir og 

samfélagslegir og tengjast vörumerkinu á einhvern hátt. Vörumerki er í raun loforð um 

eitthvað og má tengja vörumerki við þrjú mikilvæg hugtök, auðkenni (e. identity),  ímynd 

(e. image) og samskipti (e. communication). Auðkenni felur í sér hvernig eigandi 

vörumerkisins vill að það sé skynjað (e. experienced), táknar gildi og kjarnann í 

vörumerkinu og hefur hvetjandi áhrif á hagsmunaaðila. Ímyndin felur í sér hvernig 

vörumerkið er skynjað í raun, virði vörumerkisins fyrir neytandann og síðan þurfa 

samskipti að eiga sér stað til að laða fólk að vörumerkinu (Pike, 2004; Moilanen og 

Rainisto, 2009).  

Árangursrík vörumerki eiga það sameiginlegt að þau hafa félagslegt og tilfinningalegt 

gildi fyrir notendur auk þess að vera persónuleg og auka skynjun notenda á notagildi og 

gæðum. Þegar notendur taka ákvarðanir um vörur þ.m.t. áfangastaði, eru þeir að setja 
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fram yfirlýsingar um lífstíl þar sem þeir eru í tilfinningalegum samskiptum. Val á 

áfangastað (fyrir frí) lýsir ákveðnum vísi að lífstíl, þar sem neytendur kjósa að eyða þeim 

takmarkaða frítíma og tekjum sem þeir hafa til umráða og veitir þeim vellíðan. Baráttan 

snýst um að vinna hug og hjörtu neytenda fremur en keppa um verð (Kotler, Haider og 

Rein, 1993; Morgan og Pritchard, 2004). 

Með það að leiðarljósi að land getur haft einkenni vörumerkja í huga fólks er 

mikilvægt að átta sig á að landið sem slíkt er sjaldnast eitt vörumerki, heldur samansafn 

þeirra aðgerða, vara, þjónustu, fyrirtækja og menningararfs sem fyrir er í landinu. Því 

þurfa stjórnvöld að horfa á þetta í því samhengi að efla innviði lands og ýta þannig undir 

jákvæðar aðgerðir og tengsl við jákvæðar afurðir sem eru framleiddar og framreiddar í 

landinu. Þetta getur hvatt til meiri fjárfestingar erlendis frá og aukið jákvætt umtal, 

vitund og eflt grunn ímynd landsins (Anholt, 2010). 

 

3.1 Ímynd 

Ímynd felur oft í sér nafn, skilyrði, vörumerki, merki, hönnun, tákn eða slagorð eða 

samsetningu einhverra þessara þátta. Nafnið er iðulega sá þáttur sem helst er vísað í 

(Cai, 2002). Ímynd höfðar bæði til skynsemi og tilfinninga. Þannig geta herferðir í 

kringum ímynd flutt skynsamlegan boðskap um gildi ímyndar eða tilfinningaleg gildi 

(Morgan og Pritchard, 2004). Segja má að ímynd verði til á tveimur stigum, grunnstigi (e. 

organic) og tilbúnu stigi (e. induced). Grunnstigið þróast í daglegu lífi þar sem 

neytandinn tekur á móti upplýsingum frá margs konar miðlum. Tilbúna stigið þróast af 

markaðsfærslu s.s. kynningum og bæklingum um ferðaþjónustu. Þetta er stigið þegar 

neytandinn aflar sér upplýsinga um tiltekinn áfangastað áður en haldið er af stað. 

Munurinn á þessum stigum felst í aðkomu og áhrifum áfangastaðarins. Að mati Pike 

(2004) þarf að leggja aðaláherslu á tilbúna stigið þar sem erfitt er að breyta upphaflegu 

ímyndinni (grunnstiginu). Það er þó mikilvægt að vera stöðugt að vinna í grunnímyndinni 

og efla hana, því það skilar árangri til lengri tíma (Anholt, 2010). Öflug grunnímynd 

auðveldar það ferli að reyna að tryggja að loforðin sem gefin eru séu ekki innantóm 

heldur í takti við raunverulega getu til að standa við loforðin, líkt og kom fram í 

kaflanum um þjónustu. 
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3.1.1 Ímynd landa 

Ímynd landa má skilgreina sem summu þeirra viðhorfa og birtingarmynda sem fólk 

tengir við ákveðna staði. Ímynd er ákveðin einföldun á fjölda félagasamtaka (stofnana) 

og öllum þeim upplýsingum sem tengjast staðnum, einhverskonar afurð hugans sem 

reynir að vinna og ná fram nauðsynlegar upplýsingar úr víðtækum gagnagrunni af 

tiltækum upplýsingum um tiltekinn stað. Þessi ímynd skapast eða byggist m.a. á legu 

landsins, þ.e.a.s. landafræði, sögu, myndum og tónlist, frægum borgurum o.s.frv. Vegna 

þessa felur ímynd landa oft í sér ákveðna staðalímynd, mikla einföldun á 

raunveruleikanum, sem ekki er endilega réttmæt. Þar sem fólk getur átt erfitt með að 

takast á við breytingar og aðlögun þá vill það fremur sjá og taka eftir hlutum sem hæfa 

gildum þess og afneita hlutum sem ögra gildunum. Vegna þessara eiginleika fólks getur 

ímynd landa loðað lengi við þau og erfitt getur verið að breyta slíkum ímyndum. Þó er 

hægt að meta og mæla ímynd landa og gera tilraun til þess að stjórna og hafa áhrif á 

hana með markaðsaðgerðum og uppbyggingu innviða samfélags. Ímynd landa getur haft 

áhrif á ákvarðanir fólks sem tengjast kaupum, fjárfestingum, búsetuhögum og 

ferðalögum (Kotler og Gertner, 2002; Kotler o.fl., 1993; Anholt, 2010).  

3.1.2 Ímynd áfangastaða 

Skilgreina má áfangastað á ýmsa vegu s.s. stað þar sem áhersla er lögð á aðstöðu og 

þjónustu til að mæta þörfum ferðamanna eða stað sem fólk ferðast til og dvelur um 

stund til að upplifa ákveðna hluti eða eiginleika sem staðurinn hefur upp á að bjóða. Því 

má segja að staðurinn sé ákveðið vörumerki þar sem boðið er upp á ógrynni af vörum og 

þjónustu tengda ferðamennsku (Buhalis, 2000).  

Ef litið er á skilgreiningar á ímynd áfangastaða og skilgreiningar á ímynd lands má 

segja að um sams konar ímynd sé að ræða. Ímynd áfangastaðar er skilgreind sem 

summa af viðhorfum, hugmyndum og birtingarmynd ákveðins staðar og er samansett af 

ýmsum áhugaverðum vörum/stöðum og eiginleikum sem skapa heildstæða mynd 

(Gertner og Kotler, 2004; Mossberg og Kleppe, 2005). Hægt er að skilgreina ímynd 

áfangastaðar með því að velja stöðuga þætti til að auðkenna og aðgreina staðhætti með 

jákvæðri uppbyggingu.  

Þrjú sjónarmið hafa verið notuð til að lýsa ímynd áfangastaða. Myndrænt sjónarmið 

(e. edeographic) er eitt algengasta sjónarmiðið sem vísar til almennu eiginleika staðar. 
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Annað sjónarmiðið nefnist fyrirtækjasjónarmið (e. organisational) og tengist 

landfræðilegum hugmyndum með áherslu á staðbundna getu og aðlaðandi staðhætti. 

Þriðja og síðasta sjónarmiðið nefnist hugrænt sjónarmið (e. cognitive) sem byggir á því 

að flokka aðlaðandi staðhætti eftir skynjun ferðamanna og reynslu. Til að skilja ímynd 

áfangastaða þarf að greina þrjá samhangandi þætti, samhengi þeirra, uppbyggingu og 

innihald. Algengt er að einblína um of á innihaldið og gleyma mikilvægi samhengis og 

uppbyggingu (Mossberg og Kleppe, 2005). 

Hér eftir verður notast við ímynd áfangastaða, þar sem lítill greinarmunur er gerður á 

ímynd landa og áfangastaða. 

 

3.2 Sköpun ímyndar 

Ferðamenn skapa sér ákveðna ímynd af áfangastaðnum áður en haldið er af stað í 

ferðalag, sú ímynd er byggð á fyrri reynslu, orðspori, umfjöllun í fjölmiðlum, 

auglýsingum og staðalímyndum. Það er ekki fyrr en á staðinn er komið að 

ferðamennirnir upplifa staðinn með sínum eigin augum, út frá sinni „neyslu“, sem er 

alltaf einstaklingsbundin. Heildarreynsla ferðamanna byggist á ýmsum þáttum, s.s. 

upplifun af leigubílum, hótelum, veitingastöðum, söfnum, leikhúsum, ströndum, 

þemagörðum o.fl. Ímynd ferðamanna af áfangastað þróast því oft út frá þessum þáttum 

þegar heim er komið, eftir að hafa heimsótt staðinn (Buhalis, 2000; Kotler o.fl., 2010). 

Nú á tímum er nauðsynlegt fyrir lönd að stjórna ímynd sinni til að laða að ferðamenn, 

fá atvinnu inn í landið og hæfileikaríkt starfsfólk ásamt því að finna markaði fyrir 

útflutningsvöru sína. Til þess að geta stjórnað ímyndinni þarf að þekkja umhverfisþætti 

vel og áhrif þeirra á markaðinn. Með öðrum orðum, það þarf að þekkja styrkleika og 

veikleika landsins til að það haldist samkeppnishæft og greina ytra umhverfið með tilliti 

til tækifæra og ógnana. Lönd sem búa yfir fallegri náttúru og sterkri menningararfleið 

eiga auðvelt með að laða til sín ferðamenn. Í landi sem býr ekki yfir slíkum styrkleikum 

þarf að rannsaka hvað það getur boðið upp á og markaðssetja sig út frá þeim 

eiginleikum (Kotler og Gertner, 2002). Það er mikilvægt að sjá og hafa skilning á þeirri 

ímynd sem neytendur hafa af áfangastað til að ákvarða hvort sú ímynd sé í samræmi við 

þá ímynd sem staðurinn ætlar sér að skapa. Helstu markmið í markaðssetningu falla 

annað hvort að því að skapa nýja ímynd eða styrkja jákvæða ímynd enn frekar í hugum 
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neytenda. Við suma áfangastaði er lítil ímynd tengd eða sú ímynd sem er til staðar er 

lítið lýsandi eða áhugaverð (Pike, 2004). 

Þegar greina skal sérstöðu og skapa sér ímynd er mikilvægt að greina markaðinn til 

að viðhalda samkeppnisstöðu. Greining áfangastaða byggir á sex þáttum, aðdráttarafli 

(e. attractions), aðgengi (e. accessibility), aðstöðu (e. amenities), vörum í boði (e. 

available package), starfsemi (e. activities) og stoðstarfsemi (e. ancillary services) 

(Buhalis, 2000). Meta þarf samkeppnisyfirburði, uppbyggingu þjónustunnar, 

umhverfisþætti og eftirspurn í nærumhverfinu og síðan einnig menningarbundna, 

póitíska, tæknilega og hagfélagslega þætti (e. socio-economic factors) (Hassan, 2000). Í 

hverju landi á að vera hægt að greina og einangra þá jákvæðu upplifun sem nú er af 

landinu og reikna hvernig á að efla þá þætti sem bæta ytri samskipti landsins og draga úr 

þeim þáttum sem gera það ekki (Anholt, 2004, 2010). Ímynd ætti að endurspegla alla 

helstu þætti áfangastaðarins, þ.m.t. staðsetningu, ávinning staðarins út frá skynsemi og 

tilfinningum ásamt eiginleikum hans. Uppbygging ímyndar felur í sér leiðir til að byggja 

upp ímyndina, þróun hennar og markaðssetningu (Morgan og Pritchard, 2004). Hver 

staður er að keppa um athygli neytenda við milljón önnur fyrirbæri í fjölmiðlum og ef 

umfjöllun fjölmiðlanna er ekki stöðug og byggir á litlum, einföldum staðreyndum er 

ólíklegt að neytendur muni hugsa til landsins. Það er mikilvægt að muna að 

ímyndarsköpun landa er ekki það sama og að laða að ferðamenn. Vissulega byggist 

efling ferðaþjónustu mikið til á sameiginlegri ímynd en það er bara hluti af heildinni. Í 

mörgum löndum eru hagkerfin háð ferðaþjónustu en aðrir þættir eru jafnan mikilvægir 

s.s. að örva innri fjárfestingu, hvetja fólk til þátttöku á vinnumarkaðnum, efla útflutning 

vara og þjónustu, auka alþjóðleg viðskipti o.fl. (Anholt, 2004; 2010). 

Svo að ímynd skili árangri þarf að uppfylla fimm skilyrði. 1) Ímyndin verður að vera 

sönn þ.e.a.s. ímyndin þarf að vera sprottin að innan og fanga raunveruleikann. 2) 

ímyndin þarf að vera trúverðugleg. Þó ímyndin sé sönn þá er ekki víst að hún sé 

trúverðug í eyrum ferðamanna. 3) Ímyndin þarf að vera einföld svo það skapist ekki 

ruglingur. Betra er að taka nokkra jákvæða þætti fyrir fremur en að markaðssetja sig 

fyrir marga „litla“ hluti. 4) Staðurinn verður að hafa aðdráttarafl. Ímyndin lýsir þeim 

kostum við að lifa á staðnum, vinna þar, fjárfesta þar eða heimsækja hann. 5) Það þarf 

að vera hægt að aðgreina staðinn frá öðrum stöðum (Gertner og Kotler, 2004). Að skapa 
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alþjóðlega ímynd krefst hæfileika, trausts og þors sérstaklega fyrir síður þekkt lönd. 

Umfram allt, þá tekur það tíma. Það er óráðlegt að leggja ofuráherslu á að byggja upp 

ímynd út á við ef ekki er hugað að innviðum og ímyndasköpun innávið (Anholt, 2010). 

Hlutlægni er nauðsynleg sem og geta til að sjá heimaland sitt með augum annarra og 

samþykkja þá sýn að minnsta kosti þegar kemur að viðskiptaskilmálum. Þessi sýn skiptir 

meira máli heldur en eigin sýn á heimalandið. Til að skapa ímynd þarf opinberan 

stuðning og stöðuga fjárfestingu sem aftur krefst skuldbindingar, samvinnu og samvirkni 

í samskiptum (t.d. með fjölmiðlum) s.s. við ferðamálastofur, flugfélög, 

matvælaframleiðendur og aðra aðila sem skapa vöru og þjónustu sem flutt er á erlenda 

markaði (Anholt, 2004).  

3.2.1 Ávinningur og hindranir 

Í ferðaþjónustu skapast ákveðinn ávinningur með því að setja fram ímynd (Sharpley, 

2009). Mörgum löndum hefur tekist að endurskilgreina sig eða náð að stjórna skynjun 

erlendra aðila á eiginleikum landsins til að stuðla að nýrri ímynd. Japan, Írland, Spánn, 

Þýskaland og Skotland eru dæmi um lönd sem hafa breytt ímynd sinni (skynjun annarra) 

á tiltölulega skömmum tíma og hefur þessi jákvæða ímynd skapað ávinning fyrir land og 

þjóð (Anholt, 2004). Jákvæð ímynd getur dregið úr langtímaáhrifum í kjölfar 

ófyrirsjáanlegra ytri þátta s.s. kreppu, fólk lætur verðhækkanir minna á sig fá og 

fyrirgefur frekar mistök. Einnig getur slík ímynd dregið úr áhættu ferðamanna og virkað 

sem bein eða óbein trygging á óáþreifanlegri vöru (Sharpley, 2009). Ávinningur sem 

hlýst af ferðalögum og ferðaþjónustu er óáþreifanlegur, eins og almennt gildir um 

þjónustu, og þarf að vera settur fram á þann hátt að hann hafi áhrif á skynjun neytenda 

(Middelton o.fl., 2009). Ferðaþjónusta er segull á hæfileika og ef þeim er rétt stjórnað 

getur ferðaþjónusta endurnýjað tilgang og sjálfsmynd fyrir íbúa lands, svæðis eða borgar 

og hvatt til innri fjárfestingar (Anholt, 2004). Vel skipulögð ímynd getur laðað að 

ákveðinn hóp neytenda og skapað grunn fyrir samþættingu hagsmunaaðila, m.a. 

starfsmanna, fyrirtækja, ferðaþjónustu og íbúa svæðisins. Heimamenn eru 

hagsmunaaðilar þó þeir telji sig ekki vera að sinna ferðaþjónustu. Sterk ímynd getur 

hjálpað til við að skapa sameiginlegan skilning og tilgang fyrir hagsmunaaðila (Middelton 

o.fl., 2009). 
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Erfitt getur reynst að markaðssetja áfangastaði vegna fjölda hagsmunaaðila og 

ímyndar sem erfitt er að stjórna. Það er vel þekkt hve fjölbreyttir og margbreytilegir 

áfangastaðir eru og þetta gerir þróun ímyndar erfiða hvort heldur sem er á landsvísu, 

svæðisbundið eða staðbundið. Ímynd áfangastaðar byggir á öllum stofnunum staðarins 

sem snúa að ferðamennsku. Vegna þessa geta skapast áskoranir í tengslum við að fá alla 

hagsmunaaðila til að þróa heildstæða ímynd áfangastaðarins (Palmer, 2004). Einnig 

getur reynst erfitt að bæta neikvæðra ímynd þar sem erfitt er að stjórna fjölmiðlun í 

kjölfar náttúruhamfara, s.s. eldgosa, jarðskjálfta, snjóflóða og mengunar. Í stað þess að 

reyna að hafa áhrif á neikvæðra ímynd getur reynst áhrifaríkara að skapa nýja jákvæðar 

hefðir/atburði sem leiða af sér jákvæða ímynd með tíð og tíma (Kotler o.fl., 1993; 

Gertner og Kotler, 2004). Mikilvægt er að hafa í huga að ferðamannaþjónusta lagar ekki 

þann vanda sem er til staðar í landinu heldur þarf að ráða bót á honum heima fyrir til að 

geta laðað ferðamenn að, eyða þarf pening til að öðlast pening (Kotler og Gertner, 

2002). 

Til að taka saman helstu hindranir áfangastaða, má segja að þær felist helst í því að 

ná ekki að aðlagast nýrri tækni, ná ekki að stjórna væntingum ferðamanna, gleyma að 

hugsa um markaðssetningu og hugsa fremur um stjórnun, ná ekki að meta þarfir 

markaðarins til að viðhalda eða skapa samkeppnisforskot, ná ekki að viðhalda samvinnu 

við heimamenn og aðra utanaðkomandi aðila og finna ekki réttar réttar aðferðir eða 

mælikvarða til að mæla árangur (Gretzel, Fesenmaier, Formica og O‘Leary, 2010).  

Það þarf að huga að ýmsu þegar þróa skal ímynd og ferðaþjónustu innan svæða. Hér 

hafa verið tíundaðar ýmsar leiðir til að stuðla að jákvæðri ímynd landa og áfangastaða. 

Ferðaþjónusta er félagslegt fyrirbæri sem gengur út á hreyfanleika fólks á 

alþjóðavettvangi sem og á landsvísu vegna ýmissa þátta, oft vegna frístunda. Þessi 

hreyfanleiki ætti sér þó ekki stað ef ekki væri fyrir vörur og þjónustu á áfangastöðum  

(Sharpley, 2009). Þar sem ferðaþjónusta er félagslegt fyrirbæri tengist hún mörgum 

þáttum í umhverfinu, hefur áhrif og verður fyrir áhrifum. Í næsta kafla verður tekið fyrir 

markaðsumhverfi áfangastaða og fjallað um mikilvægi þess að greina ytri og innri 

umhverfisþætti til að meta tækifæri og ógnanir á markaði. 
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4 Markaðsgreining 

Í ferðaþjónustu gildir lögmálið um framboð og eftirspurn þar sem verið er að sinna 

þörfum ferðamanna með sölu á vörum og þjónustu. Staðsetja má þetta efnahagskerfi í 

stærra hagkerfi þar sem framboð og eftirspurn ferðaþjónustu er háð ytri þáttum s.s. 

pólitískum, efnahagslegum, tæknilegum, félags- og menningarlegum og laga- og 

umhverfisþáttum (Sharpley, 2009). Sharpley (2009) hefur sett fram líkan (Mynd 2) yfir 

þróun ferðaþjónustu sem lýsir samspilinu við ytri þætti. 
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Mynd 2. Líkan yfir þróun ferðaþjónustu út frá auðlindum áfangastaðar  

Myndin sýnir rökrétt ferli þess að finna þörf samfélags eða áfangastaðar auk þess að 

greina auðlindir áfangastaðar í samspili við ytri þætti til að þróa ný tækifæri í 

ferðaþjónustu. Nýta skal auðlindir í ferðaþjónustu til að skapa ávinning og greina 

staðhætti. Það er á ábyrgð áfangastaðar að ákvarða hvernig auðlindir eru nýttar, innan 

marka staðbundinnar þekkingar, venju og menningar (Sharpley, 2009). Myndin dregur 

fram mikilvægi þess að greina markaðsumhverfi þegar þróa skal ferðaþjónustu. Margir 

fræðimenn hafa tileinkað sér aðferðir markaðsgreininga og skilgreint ýmis lykilhugtök. 

Hér verður fjallað um markaðsumhverfi fyrirtækja og þau greiningartæki sem stuðst 

verður við til að greina markað fyrir ferðaþjónustu á Grænlandi. Í textanum sem hér fer 

á eftir verður fjallað um fyrirtæki en á áfangastöðum er í boði þjónusta og vörur sem 
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fyrirtæki standa að. Það má einnig hugsa sér markaðsumhverfi áfangastaðarins í heild 

sinni en þá gildir sama lögmál og um fyrirtæki.  

Markaðsumhverfi fyrirtækja er samansafn aðstæðna og hagsmunaaðila fyrir utan 

fyrirtækið, sem hafa áhrif á innra starf þess. Stjórnendur fyrirtækja þurfa þess vegna að 

lesa og greina markaðinn, fylgjast með breytingum og leitni í umhverfi sínu. Velgengni 

fyrirtækja í mótun og framkvæmd markaðs- og viðskiptastefnu grundvallast af hæfni 

þeirra til greininga á umhverfinu annars vegar og til aðlögunar og aðgerða, byggða á 

greiningum, hins vegar. Skipta má umhverfi fyrirtækja í tvo hluta, þ.e. ytra umhverfi (e. 

macroenvironment) annars vegar og svo hins vegar innra umhverfi (e. 

microenvironment).  Ytra umhverfi fyrirtækja má svo aftur greina í tvo þætti þ.e. fjær 

umhverfi og nær umhverfi, oft nefnt viðskiptaumhverfi. Með fjær umhverfi er átt við 

það umhverfi og/eða leikreglur sem eru settar af m.a. stjórnvöldum. Þar hafa einstaka 

fyrirtæki og stofnanir lítið með ákvarðanir að gera og þ.a.l. lítið að segja um framvindu 

mála, breytingar eða framkvæmd. Með viðskiptaumhverfi er átt við þær aðstæður eða 

auðlindir sem eru á þeim markaði sem fyrirtækið starfar á eða ætlar sér inngöngu á 

(Kotler og Armstrong, 2012). Þetta er hluti af ytra umhverfi þar sem fyrirtækið hefur ekki 

eða getur ekki að öllu leyti haft beina stjórn á, þó að vissulega geti það haft áhrif með 

markaðsaðgerðum sínum. Best væri að vita allt en það er ómögulegt (Þórhallur 

Guðlaugsson, e.d.). Hér að neðan verður fjallað um greiningu á markaðsumhverfi, 

þ.e.a.s. ytri markaðsgreiningu á nær og fjær umhverfi. 

 

4.1 Ytri markaðsgreining 

Fyrirtæki þurfa að aðlagast umhverfi sínu og haga starfsemi sinni í takt við það. 

Velgengni þeirra skýrist að miklu leyti af því hversu vel eða illa sú aðlögun tekst. 

Greiningartækið PESTEL er gjarnan notað til að greina fjær umhverfi fyrirtækja og dregur 

greiningin fram hvernig breytilegir þættir hafi áhrif á fyrirtæki og markaðsumhverfi 

þeirra. Þessum áhrifum er hægt að lýsa sem tækifærum eða ógnunum (Middelton o.fl., 

2009). PESTEL er skammstöfun sem stendur fyrir þá þætti í ytra umhverfinu sem hafa 

áhrif á nærumhverfi, starfsumhverfi og/eða viðskiptaumhverfi fyrirtækja (sjá Töflu 3) 

(Kotler og Keller, 2012). Greiningu má í raun skipta niður í tvö þemu eða flokka, annars 

vegar hagstærðir sem fela í sér pólitíska hagstjórn og þróun efnahags og hins vegar 



 

34 

lýðfræðilega þætti sem fela í sér allt varðandi fólk, staði og dýr og hegðun þeirra í 

samfélagi. 

 

Tafla 3. PESTEL-greining útlistun umhverfisþátta 

PESTEL 

Ytri þættir 

Pólitískir 

(political) 

Útlistun á þeirri pólitík og/eða stjórnunarformi sem er við lýði í landinu. Hér 

er greint frá þeim flokkum/fjölskyldum sem eru ráðandi, lengd kjörtímabila 

og/eða æviráðningum, hvernig ákvarðanir eru teknar og lagasetningu. 

Efnahagslegir 

(economical) 

Útlistun á stöðu efnahagsmála og þróun þeirra. Hér er greint frá hagkerfinu í 

heild sinni, ástandi á vinnumarkaði, vöxtum, viðskiptakostnaði, sköttum og 

fleira.  

Samfélagslegir 

(social) 

Útlistun á þeim þáttum sem gefa vísbendingar um menningu m.a. 

þjóðarinnar og viðmið (norm) þ.e.a.s. hvað á að gera og hvernig á að haga 

sér. Litið er á stoðkerfið og stuðning við þegnana og aðlögunarhæfni þeirra 

metin, s.s. hvað viðkemur tungumálum, siðum og trú. Lýðfræðilegir þættir 

eru kortlagðir.  

Tæknilegir 

(tecnical) 

Útlistun á mörgum þáttum sem viðkoma tækni s.s. hvernig tækni er notuð, 

þróun hennar og innleiðingarferli þ.e.a.s. hversu fljótt ný tækni er innleidd 

svo fátt eitt sé nefnt.  

  

Náttúrulegir 

(environmental) 

 

Útlistun á náttúruauðlindum og þáttum sem tengjast þeim s.s. náttúrulöggjöf 

og verndun. Litið er á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og viðhorf 

viðskiptavina til þeirrar ábyrgðar metið.  

Lagalegir 

(leagal) 

Útlistun á núverandi lagaramma og líklegri þróun. Meta skal hver setur 

reglurnar og hvernig þeim er viðhaldið og framfylgt. 

 

 

 

Rannsóknir Middelton o.fl. (2009) á ferðaþjónustu sýna að hagstærðir hafa mest áhrif 

á eftirspurn í greininni. Áhrif hagstærða eru augljós þegar kemur að því að styðja vöxt í 

ferðaþjónustu sem tengist tómstundum og fríi en einnig hafa hagstærðir áhrif á 
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viðskiptaferðir. Ráðstefnur, sýningar og fundir eru þættir sem hafa áhrif á 

ferðamannaiðnaðinn í heild sinni. Hugtakið lýðfræðilegir þættir er notað til að bera 

kennsl á þau heildareinkenni ferðamanna sem hafa áhrif á eftirspurn eftir ferðalögum 

og ferðaþjónustu. Loftslag og fallegir staðir, sérstaklega á tiltölulega þéttbyggðum 

stöðum, hafa áhrif á eftirspurn þegar fólk fer í frí til að sinna tómstundum og slaka á 

(Middelton o.fl., 2009). 

Þegar greina skal ytri þætti er mikilvægt að skoða stöðuna eins og hún er, hvernig 

þróunin hefur verið á síðustu misserum og nýta þær upplýsingar til að spá fyrir um hver 

sé líkleg þróun eða leitni. Þannig er hægt að kortleggja tækifæri og ógnanir sem geta 

haft áhrif á starfsumhverfi fyrirtækja. Fyrirtæki ættu að reyna eftir fremsta megni að 

nýta sér tækifærin og að sama skapi reyna að forðast og lágmarka áhrif ógnanna á 

rekstur fyrirtækja og áform til framtíðar (Kotler o.fl., 2010; Kotler og Keller, 2012).  

 

4.2 Viðskiptaumhverfið  

Viðskiptaumhverfi er, líkt og áður hefur komið fram, hluti af ytra umhverfi fyrirtækja og 

er fyrir utan rekstur þess. Fyrirtæki geta mögulega haft bein áhrif á viðskiptaumhverfið 

með markaðsaðgerðum og brugðist við ógnunum og nýtt tækifæri sem birtast í 

greiningunni. Greining á nærumhverfi, oft nefnd TASK-greining, er notuð til að skoða 

þróun í eftirspurn vara og þjónustu og greina beina og óbeina samkeppni á markaði. 

Greiningin metur núverandi samkeppni sem og ógnina sem felst í nýjum 

staðkvæmdarvörum og þjónustu (Middelton o.fl., 2009). Sjá má þætti greiningarinnar í 

Töflu 4 (Kotler og Armstrong, 2012). 
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Tafla 4. Viðskiptaumhverfisgreining útlistun áhrifaþátta 

Markaðurinn 

Lagt er mat á stærð markaðar, vöxt, landfræðilega dreifingu og hagnað. Lagt 

er mat á stærstu og áhrifamestu markhópana og rýnt í þróun á markaðnum, 

hvaða vörur eru þar nú þegar og hver er leitni þeirra. Lagt er mat á hvaða 

vörur eða þjónusta er í sókn eða hnignun og hvernig ferðamennska er 

stunduð. 

Viðskiptavinurinn 

Rýnt er í hvaða einkunn viðskiptavinurinn gefur ferðaiðnaðinum, 

vörugæðum, þjónustu og verði (ímynd) sem og hverjir taka ákvörðun um 

kaup og helstu áhrifaþætti kaupákvörðunar. 

Samkeppni 
Lagt er mat á helstu keppinauta í iðnaðinum, hver er stefna þeirra, 

markaðshlutdeild, styrkur og veikleiki. 

Dreifileiðir/milliliðir 
Rýnt er í helstu dreifileiðir sem notaðar eru til að koma tilboði til 

viðskiptavina og lagt mat á skilvirkni þeirra og frammistöðu. 

Birgjar 
Rýnt í þá þróun sem á sér stað í starfsemi birgja. Hvaða horfur eru í framboði 

á þeim aðföngum sem iðnaðurinn grundvallar starfssemi sína á. 

Almenningur 
Lagt er mat á þau öfl, hagsmunahópa, sem geta skapað vandamál eða 

tækifæri. 

 

Til að skilja mikilvægi greiningarinnar er ágætt að rýna betur í hvern og einn þátt. 

Viðskiptavinir skipta miklu máli í viðskipaumhverfi fyrirtækja og setja fyrirtæki sér oft 

það markmið að skapa virði fyrir viðskiptavininn og stofna til langtímasambands sem 

byggist á trausti og arðsemi. Þetta er mikilvægt fyrir öll fyrirtæki hvort sem þau starfa á 

einstaklingsmarkaði eða stofnana- og fyrirtækjamarkaði. Í þessu ferli þarf að taka tillit til 

mismunandi einkenna og þarfa markhópa. Að sama skapi þurfa fyrirtæki að huga vel að 

samkeppni og samkeppnisumhverfinu. Það er ekki nóg að einblína eingöngu á óskir 

viðskipavina heldur þarf að huga að forskoti á keppninauta og staðsetningu 

þjónustutilboða í samkeppni. Greiningar eru mikilvægar í þessu samhengi og leggja 

grunninn að aðgerðaráætlunum. Aðgerðaráætlanir kortleggja skrefin til að nýta 

tækifærin í umhverfinu og koma í veg fyrir eða draga úr ógnunum á markaði. Mikilvægt 

er að fyrirtæki vinni með styrkleika sína og efli sig þar sem þau eru veik fyrir, snúi vörn í 

sókn (Kotler og Armstrong, 2012).  

Milligönguaðilar eru þeir aðilar sem hjálpa til við dreifingu eða sölu á vöru og/eða 

þjónustu. Að vera í góðum samskiptum við milliliði er mikilvægt, því oft á tíðum virka 
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þessir aðilar sem framlenging á þjónustu fyrirtækis og jafnvel sem framkvæmdaraðili 

einhverrar þjónustulínu þess. Birgjar hafa mikil áhrif á þau gæði og virði sem fyrirtækið 

vill skila til sinna viðskiptavina. Birgjar eru í raun uppspretta þeirra aðfanga sem 

fyrirtækið nýtir til að framreiða vöru eða þjónustu. Hnökrar í samstarfi er varða m.a. 

afhendingaröryggi, geta haft veruleg áhrif á upplifun viðskiptavina sem og skaðað ímynd 

fyrirtækisins til lengri tíma. Mikilvægt er að samband fyrirtækis og birgja sé gott og á 

þeim grundvelli að báðir aðilar hagnist af viðskiptunum. Almenningur er skilgreindur 

sem hópar hagsmunaðila sem geta haft áhrif á árangur fyrirtækja þ.e.a.s. stuðlað að 

árangri eða staðið í vegi fyrir árangri. Mikilvægt er að horfa til þessara hópa í 

samsetningu markaðsaðgerða en þeir tengjast gjarnan að mismunandi málaflokkum s.s. 

fjármálum, fjölmiðlum, pólitík og nærsamfélaginu svo eitthvað sé nefnt.  

 Hagsmunaaðilar í fjármálum: Þeir aðilar sem geta haft áhrif á sjóðsmyndun 

fyrirtækja s.s. fjármálagreinendur, bankar, sjóðir, hluthafar og aðrir á 

fjármálamarkaði. 

 Hagsmunaaðilar í fjölmiðlum: Þeir aðilar sem flytja fréttir s.s. í dagblöðum, 

samfélagsmiðlum og sjónvarpi. 

 Hagsmunaaðilar í pólitík: Þeir aðilar sem hafa hag af pólitík og þróun hennar 

s.s. því hverjar eru líklegar niðurstöður kosninga og stefnubreytingar sem því 

fylgja. 

 Hagsmunaaðilar í samfélaginu: Markaðslegar áherslur fyrirtækja geta brotið í 

bága við samfélagssáttmála eða minnihlutahópa.   

 Hagsmunaaðilar í nærsamfélagi: Starfsemi fyrirtækja getur haft áhrif á íbúa í 

nærsamfélagi og taka þarf tillit til þess. 

Mikilvægt er að innri viðskiptavinir s.s. starfsmenn, stjórnendur og aðrir 

hagsmunaaðilar séu vel upplýstir um stefnu fyrirtækisins. Eins er mikilvægt að fyrirtæki 

taki mið af góðum siðum og fylgi viðskiptasiðferði landsins og leggi sitt af mörkum með 

því að móta stefnu til samfélagslegrar ábyrgðar. Fyrirtæki sem leggja sig fram við að 

upplýsa þessa hópa og móta sér stefnu varðandi upplýsingagjöf eru líklegri til að fá 

jákvætt umtal og góða ímynd frá meðborgurum sínum (Kotler og Armstrong, 2012). 
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5 Aðferðafræði 

Við greiningu á landi og þjóð er notast við eigindlega rannsóknaraðferð en slíkar aðferðir 

eru m.a. notaðar þegar greina á raunveruleikan og félagsleg fyrirbæri (Silverman, 2010). 

Ýmsar aðferðir falla undir eigindlegar rannsóknaraðferðir s.s. viðtöl, þátttökuathuganir 

og greining á fyrirliggjandi gögnum svo eitthvað sé nefnt (Esterberg, 2002). Í þessu 

verkefni verður notast við fyrirliggjandi gögn (rannsóknir, hagtölur, greinar og bækur) og 

óstöðluð viðtöl við einstaklinga (Silverman, 2010). Ekki fóru fram eiginleg viðtöl við 

heimildamenn, heldur var aflað heimilda í gegnum óformleg samtöl og fundarsetu um 

ótengt efni.  

Í eigindlegum rannsóknum er hætta á að rannsakandi túlki niðurstöður sér í hag. Það 

verður að teljast til veikleika þessarar rannsóknar hversu tengdur höfundur er efni 

verkefnisins og heimildamönnum. Höfundur er stjórnandi fyrirtækis sem nýlega hefur 

ráðist til inngöngu á ferðaþjónustumarkað í Suður-Grænlandi. Þetta getur ýtt undir 

hlutdrægni í greiningu og niðurstöðum þ.e.a.s. höfundur gæti farið með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir af stöðunni og framþróun inn í greininguna og þar með stýrt 

niðurstöðum sem passa þeim hugmyndum. Einnig getur höfundur búið yfir upplýsingum 

sem erfitt er að vitna til sem notaðar eru í greiningunni, má þar nefna samtöl við 

heimamenn á mannamótum, fundir með hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu og 

póstsamskipti svo fátt eitt sé nefnt. Höfundur er meðvitaður um þessa tengingu og mun 

fá ótengda aðila til yfirlesturs í ferlinu til að reyna að gæta hlutleysis. 
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6 Umhverfisgreining á Grænlandi 

Rannsóknarspurningin snýr að því meta þá þætti sem ferðaþjónustuaðilar þurfa að 

horfa á til að hefja rekstur á Suður-Grænlandi. Til að meta aðstæður þarf fyrst að greina 

ytra umhverfið þ.e.a.s. Grænland í heild sinni. Hér verður landinu, sögu og þjóð gerð 

stuttleg skil og því næst lögð fram umhverfisgreining af Grænlandi og niðurstöður 

dregnar fram í lokin.  

6.1 Grænland  

Saga landsins er löng og í raun ströng, þó aðeins rakin í örstuttu máli hér. Minjar um 

búsetu og búskap má rekja allt aftur til um 2600 fyrir Krists burð. Í gegnum aldirnar hafa 

nokkur ríki barist um eða gert tilraunir til að eigna sér landið. Spánverjar eignuðu sér 

eyjuna til skamms tíma og þá gerðu Þjóðverjar sömuleiðis tilkall til hennar. Víkingar frá 

Íslandi gerðu sig heimakomna, þá aðallega á suðurhluta landsins og eftir að heyrðist að 

Bretland ætlaði sér að nýta landið, tóku Norðmenn (sem þá réðu einnig yfir Danmörku) 

á sig rögg, kristnuðu landsmenn og gerðu mönnum ljóst að eyjan væri þeirra um alla tíð. 

Danir fengu svo eyjuna í sinn hlut, þegar þeir skildu við Norðmenn og er hún enn undir 

þeirri krúnu. Reyndar fengu Bandaríkjamenn yfirráð yfir landinu á meðan seinni 

heimsstyrjöldin geisaði, vegna legu landsins var það hernaðarlega mikilvægt og nýttu 

þeir það í þeim tilgangi (Gad, 1970).  

Sigurður Breiðfjörð dvaldi í Grænlandi um nokkurn tíma og ritaði bók um reynslu sína 

þar árið 1833. Hann lýsir landinu á eftirfarandi hátt: 

 „Land þetta er fyrna langt, svo mönnum hefur ekki tekizt að kanna sökum ísa við 

norðurenda þess; en hitt vita menn, að það er víðast næsta mjótt. Það gengur frá 

útsuðri til landnorðurs, hér um bil mitt á milli íslands og norðurhluta 

vesturálfunar. Það er hvervetna skorið inn með löngum fjörðum og allstaðar 

umgirt miklum eyja-klasa“ (Eiríkur Hreinn Finnbogason, 1961, bls. 32).  

Á þessum langa tíma og vegna legu landsins var á einhverjum tíma, svo vitað sé, 

reynt að viðhafa þar viðskiptahöfn. Á sumum siglingaleiðum var landið mitt á milli 

áfangastaða, til dæmis frá suðurhöfum til vesturheims og því þótti viðskiptahöfn 

vænlegur kostur. Það gekk þó brösuglega m.a. vegna þess að ferðalögin sóttust seint, ís 



 

40 

lagði á firði, jafnvel allt árið, og erfiðlega gekk að vinna með heimamönnum eða 

skrælingjum eins og þeir voru kallaðir af verslunarmönnum. Samskiptaörðuleikarnir voru 

þó ekki allir uppá heimamenn komnir, því oftar en ekki voru þeir notaðir sem 

blórabögglar fyrir allflest sem fór úrskeiðis hjá kaupmönnum. Jafnvel voru þeir sakaðir 

um óheiðarleika í viðskiptum, stuld eða hvað annað verra (Gad, 1970).     

Grænland er eyja, sjá Mynd 3, sú stærsta í heiminum (2,175,600 km²). 

Stjórnarfarslega heyrir hún undir dönsku krúnuna þó að landfræðilega sé landið í 

Norður-Ameríku. Til að setja þessa stærð í eitthvert samhengi þá er Grænland rúmlega 

tuttugufalt stærra en Ísland. Þrátt fyrir gríðarlega stærð landsins er það mjög strjálbýlt. 

Landið er að meirihluta til ísilagt og aðeins um 16% landsvæðis er í raun byggilegt (um 

340,000 km²). Þessar tölur eru þó aðeins á reiki núna þar sem ísinn hefur verið að 

minnka og það er ekki eins algengt og áður að firði leggi yfir veturinn (Statistics 

Greenland, 2013).    

 

 

 

 

Helstu iðngreinar sem stundaðar eru í landinu eru fiskveiðar, rækjuvinnsla, hvers 

konar handverk, aðallega til útflutnings, ásamt skipasmíðum og viðgerðum. Ræktun er 

töluverð og einnig búskapur, mest með sauðfé og hreindýr og svo fiskeldi. Þá er töluvert 

um villt sauðnaut og snæhéra. Einnig er námuvinnsla orðin nokkuð stór atvinnugrein og 

Mynd 3. Yfirlits og afstöðumynd af Grænlandi 

http://is.wikipedia.org/wiki/Ferk%C3%ADl%C3%B3metri
http://is.wikipedia.org/wiki/Ferk%C3%ADl%C3%B3metri
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fer hratt stækkandi. Nú nýverið samþykkti landstjórn að auka áherslu á leit að m.a. 

sjaldgæfum steinefnum, gasi og olíu í auknum mæli. Stærsti atvinnugeirinn er þó 

þjónusta hvers konar, bæði við ferðamenn og opinber þjónusta (Statistics Greenland, 

2013). 

Höfuðstaður Grænlands er NUUK, staðsettur á vesturströnd landsins, sem í eina tíð 

var kölluð Vesturbyggð (Eiríkur Hreinn Finnbogason, 1961). Að höfuðstaðnum 

meðtöldum eru 18 kaupstaðir í landinu, þar af aðeins tveir á austurströndinni. 

Kaupstaðirnir virka sem eins konar þjónustumiðstöðvar fyrir aðra smærri bæi í kring. 

Nær engir vegir eru á milli staða og eru bátar því mikið notaðir sem samgöngutæki, 

a.m.k. að sumarlagi. Þó það gerist æ sjaldnar nú á dögum að ís leggi á firði, þá er það 

engu að síður alltaf viðbúið. Því er ákveðinn staðalbúnaður tiltækur til að ferðast á milli 

staða s.s. þyrlur, hunda- og vélsleðar til viðbótar við innanlandsflugið. 

Innanlandssamgöngur með flugi, hvort sem er með flugvélum eða þyrlum er að mestu í 

höndum Air Greenland en fyrirtækið sér einnig að megninu til um skipulagðar 

ferjusiglingar um landið. Innanlandsflugvellir eru  14 og skráðir þyrlupallar eru 37 

(Statistics Greenland, 2013). Það er ekki óalgengt að flugi yfir vetrartímann sé aflýst eða 

frestað, enda geta verið miklir sviptivindar í kringum fjöll og dali sem og ísing í lofti frá 

jöklinum (Air Greenland, e.d.). Vöruflutningar á sjó til landsins eru óreglulegir og 

árstíðabundnir. Þá þarf að panta með góðum fyrirvara og yfirleitt svarar það ekki 

kostnaði fyrir minna en gám í senn (Eimskipafélag Íslands, e.d). Samgöngur innanlands 

þykja dýrar í samanburði við aðra þjónustu í landinu og sömu sögu er að segja af 

samgöngum til og og frá landinu (Statistics Greenland, 2013).  

6.1.1 Ferðaiðnaður á Grænlandi 

Allt frá stofnun heimastjórnar (2009) hefur verið starfsrækt ferðamálaráð í Grænlandi, 

Greenland Tourism & Business Counsil (GTBC) og heldur ráðið m.a. úti vefsíðunni 

www.greenland.com. Þar er hægt að fá miklar og greinargóðar upplýsingar um allt sem 

viðkemur Grænlandi sem og tengingar á helstu síður frá ríkinu og einkaaðilum.  Einnig er 

haldið úti Facebook síðu og Instragram möppu þar sem gestir geta skilið eftir myndir af 

ferðalögum sínum (Naalakkersuisut, e.d./a). 

Ásamt upplýsingamiðlun er hlutverk ráðsins m.a. að efla ferðamennsku og 

gjaldeyrisskapandi atvinnugreinar. Til að efla slíkt, þá sérstaklega ferðaiðnaðinn, veitir 
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ráðið rannsóknarstyrki til svæðastjórna eða fyrirtækja í samstarfi og stofnað hefur verið 

til samstarfs við lönd og þjóðir í kring. Má þar nefna North Atlantic Tourism Association 

(NATA), sem er samstarfsvettvangur Grænlands, Íslands og Færeyja. Markmið þessa 

samtarfs, sem var stofnað til árið 1995, er að efla ferðaþjónustu og styrkja ýmis verkefni 

á svæðinu, sem og að ýta enn frekar undir ferðalög á milli landanna þriggja 

(Naalakkersuisut, e.d./b). Í lok september á hverju ári eru haldnar ferðasýningar (e. 

travel mart) undir nafninu Vest Norden Travel Mart (VNTM). Þangað koma blaðamenn 

og fulltrúar ferðaskrifstofa ásamt heimamönnum í aðildarlöndunum sem kynna vörur 

sínar og þjónustu fyrir ferðamenn (Ferðamálastofa, e.d.). Önnur sýning af þessum toga 

er Mid-Atlantic sem haldin er í febrúar ár hvert, nær undantekningarlaust á Íslandi 

vegna legu landsins mitt á milli Moskvu og Washington. Þar kemur stærri hópur að, frá 

Bandaríkjunum, Evrópu, Kína og Kanada svo dæmi séu tekin (Icelandair, e.d.). 

Ferðamálaráð Grænlands hefur þá stefnu að láta gera rannsóknir reglulega fyrir 

ferðaiðnaðinn í landinu. Ein þessara rannsókna var gerð árið 2008 á þekkingu og vitund 

fólks um Grænland sem ferðamannastað. Þátttakendur rannsóknarinnar sem voru frá 

Evrópu en einna helst frá Danmörku, sáu Grænland ekki fyrir sér sem áfangastað 

ferðamanna og höfðu litla sem enga þekkingu á framboði ferðaþjónustu þar. Þá höfðu 

flestir áhuga á að skoða náttúruna, ásamt því að fræðast um menningu heimamanna og 

mat. Lítill áhugi var á veiðum, siglingum, fjallgöngum og kajakferðum. Tenging við ímynd 

landsins var kuldi og snjór, náttúra og víðerni, menning og víkingar (Statistics Greenland, 

2013). Önnur rannsókn var gerð fyrir NATA  í Þýskalandi árið 2012. Þar kom einnig fram 

að fólk tengdi áfangastað fyrir ferðamenn ekki mjög sterkt við landið. Allir könnuðust við 

landið og tengdu það við náttúru og víðerni en ekki menningararf og sögu. Þegar landið 

var borið saman við m.a. Færeyjar og Ísland kom í ljós að Grænland hefur mikla sérstöðu 

hvað varðar náttúru, að mati þátttakenda, miðað við hin löndin tvö. Enn fremur leiddi 

markaðsgreining í Þýskalandi það í ljós að einn af hverjum þremur Þjóðverjum vill njóta 

náttúruauðlinda, rólyndis og víðáttu þegar þeir fara í frí (NATA, 2012).  

Nýjasta rannsóknin sem framkvæmd var fyrir ferðamálaráðið snéri að upplifun þeirra 

ferðamanna sem þegar höfðu heimsótt landið eða voru enn í landinu. Var þetta í fyrsta 

rannsókn sinnar tegundar á þessum markaði og er stefnan að gera sams konar rannsókn 

á tveggja ára fresti (Woodall, 2013). Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru á 
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svipaðan veg og þær fyrri, að náttúran væri ástæða fyrir heimsókninni og náttúruundrin 

s.s. Ilulissat fjörður sem er á heimsminjaskrá, íshellan almennt, ísjakar og norðurljósin. 

Ákveðinn hluti gestanna var einnig heillaður af menningu lands og þjóðar og sagði það 

aðalástæðu heimsóknarinnar, þó svo að þeir ætluðu sér að upplifa náttúruna líka. Það 

mátti merkja að ferðamenn sem heimsóttu landið að vori, væru ólíkir þeim sem komu 

yfir sumartímann. Vorgestirnir voru yngri og líklegri til að vera frá Norðurlöndunum og 

líklegir til að halda sig við sama svæði í ferðinni og varð þá heimskautasvæðið oftast fyrir 

valinu. Að sama skapi voru sumargestirnir eldri, líklegir til að heimsækja a.m.k. tvö svæði 

í ferðinni og líklegri til að vera frá öðrum svæðum Evrópu. Töluverður munur er á aldri 

þeirra sem koma með skipum eða flugi, þó svo að ekki sé munur á ástæðu 

heimsóknarinnar. Þeir sem koma með skipum eru almennt eldri. Meirihluti flugfarþega 

er á bilinu 24 - 55 ára á meðan meirihluti skipafarþega er yfir 55 ára. Flestir heimsóttu 

landið aðeins einu sinni eða voru í sinni fyrstu heimsókn, hluti gestanna var þó tilbúinn 

að skoða að koma aftur og þá á öðrum árstíma. Munur á þessum hópum birtist einnig 

þegar þeir velja sér ferðir, meirihluti þeirra sem komu með skipum vildi aðeins horfa á 

og njóta, meðan þeir sem komu með flugi vildu heldur taka þátt og framkvæma. 

Ferðalangarnir í umræddri rannsókn, voru upp til hópa mjög ánægðir með upplifunina af 

landi, þjóð, menningu og fríinu í heild sinni. Þeir höfðu þó sitthvað að segja um 

vöruframboðið og virtust flestir vera á sama máli um að ferðaþjónustan væri mjög 

einsleit, allir að gera það sama, bjóða upp á það sama. Það sem viðmælendurnir hefðu 

heldur viljað var m.a. að eiga kost á styttri gönguferðum og ekki bara að íshellunni, fá að 

fara í veiðiferðir, jafnvel án þátttöku, þá aðeins til að horfa á og geta farið í minni hópum 

í skoðunarferðir s.s. norðurljósaferðir. Einnig höfðu þeir á orði að minjagripaverslun væri 

ábótavant sem og upplýsingamiðlun um hvað væri í boði þegar komið væri á svæðið 

(Woodall, 2013).  

Ferðamálaráðið skiptir áfangastöðum landsins í fimm svæði (sjá Mynd 4) sem eru 

Norður-Grænland (Diskó-flói), heimsskautssvæði (e. arctic circle), Höfuðborgarsvæði, 

Austur-Grænland og Suður-Grænland. Á öllum þessum svæðum er byggðarkjarni og 

jafnvel höfuðstaður svæðis. Stórt landsvæði í norðurhluta landsins, sem merkt er sem 

þjóðgarður (e. nationalpark), er ekki með í þessari skiptingu. Þar er allt ísilagt og engin 

byggð fyrir utan gamla ratsjárstöð/herstöð Bandaríkjamanna, Thule, sem nú er yfirgefin 

(Greenland, e.d./a). 
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Það má segja að í sögulegu samhengi sé Grænland ungur ferðamannastaður. Þó svo 

að sjómenn hafi haft þar viðkomu og jafnvel vetursetu og flug hafi verið frá Danmörku 

reglulega, þá aðallega fyrir stjórnvöld og vegna vöruflutninga, er það ekki nema um 50 

ár (c.a. 1960) síðan ferðamennska hófst svo hægt sé að tala um (Statistics Greenland, 

2013). Um þetta leyti hóf Flugfélag Íslands reglulegar flugferðir á milli eyjanna tveggja. 

Nú er Flugfélagið með áætlunarflug allt árið um kring til austurstrandarinnar, Nuuk og 

Diskó-flóa (Norður-Grænlands). Yfir sumartímann bætist svo Suður-Grænland 

(Narsarsuaq) við áætlanir og er flogið þangað 3-4 daga í viku (Flugfélag Íslands, e.d./a). 

Flugfélagið hefur lýst yfir áhuga á að efla flugsamgöngur við Suður-Grænlands yfir 

vetrartímann en eftirspurn hefur ekki þótt næg, þó svo að það hafi ekki verið kannað til 

hlítar í samvinnu við fyrirtæki á svæðinu. Það hefur verið talið fráhrindandi að taka 

áhættur á þessum markaði þar sem flugvallarskattur (þ.e. lendingargjöld) er nokkuð hár 

miðað við marga aðra áætlunarstaði (Ingi Þór Guðmundsson munnleg heimild, 03. mars 

2014). Flugsamgöngur til og frá Grænlandi eru að mestu í höndum Air Greenland. 

Félagið heldur uppi reglulegu áætlunarflugi til landsins frá Íslandi, Kanada og Danmörku. 

Fyrirtækið er ansi víðfeðmt í rekstri sínum og tengist m.a. helstu ferðaskrifstofum og 

ferjuárekstri gegnum eignarhald. Í landinu eru tveir alþjóðaflugvellir, á Vestur-Grænlandi 

(Kangerlussaq) og Suður-Grænlandi (Narsarsuaq) (Statistics Greenland, 2013) en einnig 

Mynd 4. Skipting landsvæða 
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eru 14 innanlandsflugvellir og 37 þyrlupallar eins og áður hefur komið fram. Nýtt 

flugfélag Greenland Express var stofnað 2013 og hyggst hefja regluleg áætlanaflug yfir 

sumartímann (byrjar 2014) milli Suður-Grænlands (Narsarsuaq), Íslands og Danmörku en 

einnig hefur komið til tals að fljúga til og frá Halifax (Greenland express, e.d.).  

Áætlað er að um 100 þúsund ferðamenn komi til eyjarinnar ár hvert, nánast allir yfir 

sumartímann. Fjöldi ferðamanna með flugi hefur haldist nokkuð stöðugur undanfarin ár 

en það sama er ekki hægt að segja um ferðamenn sem komu með skemmtiferðaskipum, 

þeim hefur fækkað um þriðjung á síðustu árum (Statistics Greenland, 2013). Það hefur 

hamlað ferðaþjónustu á Grænlandi hvað verð á ferðum til og frá landinu er hátt. Einnig 

hefur staðið á framboði ferða yfir hásumarið. Það verður þó að hafa í huga að það sem 

einum markhópi finnst dýrt finnst öðrum mögulega ekki dýrt en það tekur tíma að 

breyta framboði ferða þó svo að viljinn sé fyrir hendi.  Einnig hafa umsvif Dana verið 

hamlandi þáttur a.m.k. ef litið er til viðhorfs heimamanna. Danir eru áberandi í 

ferðageiranum í landinu, sem og reyndar í öllum stærri fyrirtækjum landsins. Þá má 

segja að lítið gerist í einkageiranum nema þar komi Danir að, sem meirihluti í stjórnum, 

sem eigendur fjármagns og fyrirtækja og sem starfsmenn í æðstu stöðum (stjórnendur) 

(Friðrik Magnússon munnleg heimild, 17. mars 2014). 

6.1.2 Pólitískt umhverfi á Grænlandi 

Þó að Grænland hafi verið undir dönsku krúnunni frá því á 18. öld, og sé enn, þá hefur 

verið virk heimastjórn síðan 1979 og sjálfstæð landsstjórn síðan 2009, á 30 ára afmæli 

heimastjórnarinnar. Stjórnarfar landsins er lýðræðislegt flokkakerfi með alþingi þar sem 

31 þjóðkjörinn fulltrúi á sæti. Þar fyrir utan eiga Grænlendingar tvö sæti á danska 

þinginu. Landstjórnin fer með öll mál Grænlands í samskiptum við erlend ríki en þess má 

geta að Grænlendingar sögðu sig úr ESB árið 1985, að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Landsstjórnin stýrir öllum auðlindamálum s.s. veiðum á landi og 

sjó sem og námuleyfum. Þessi leyfi eru oft háð einhverjum skilyrðum t.d. er það þekkt 

að nota beri heimamenn í ákveðinn hluta vinnunnar og/eða í samstarfi (Statistics 

Greenland, 2013). 

Kjörtímabilið er fjögur ár, bæði á þingi heimamanna og í landstjórninni sem og 

þingsetu í Danmörku. Kjörsókn landsmanna hefur verið góð og stöðug eða um 75%. Fyrir 

síðustu kosningar, árið 2013, voru sex flokkar í framboði en þeir hafa aldrei verið fleiri 
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(Statistics Greenland, 2013). Tveir stærstu flokkarnir og jafnframt þeir elstu, Sameinaðir 

Inúítar (g. Inuit Ataqatigiit) og Framfaraflokkurinn (g. Siumut), unnu þar afgerandi sigur, 

fengu 25 þingsæti af 31. Má segja að hinn síðarnefndi, sem m.a. hefur það á 

stefnuskránni að landið verði sjálfstætt, hafi verið ótvíræður sigurvegari þar sem 

flokkurinn bætti við sig fimm sætum, frá 9 sætum 2009 í 14 árið 2013 (Naalakkersuisut, 

e.d./c). Minni áhugi er á kosningum til danska þingsins, kjörsókn undir 60% (Statistics 

Greenland, 2013).  

Danska ríkisstjórnin hefur umsagnarrétt í þeim málum sem hún vill en ekki úrslitavald 

í neinum þeirra. Því er þó þannig farið að hagkerfi Grænlands er að töluverðu leyti undir 

dönskum hæl, m.a. vegna styrkja sem veittir eru inn í hagkerfið. Einnig og ekki síður fyrir 

þá staðreynd að flest, ef ekki öll, stærri fyrirtæki eru í eigu og/eða stjórnað af Dönum. 

Enn fremur hefur danska ríkið afskipti af nokkrum málaflokkum s.s. lögregluvaldi, 

peningavaldi og lagalegu valdi út frá dönsku stjórnarskránni og mannréttindum 

(Statistics Greenland, 2013).  

Svo virðist sem ríki ákveðinn vilji til eða áhugi að losa landið undan dönskum áhrifum 

og stjórn. Undanfarin ár hafa heimamenn reynt eftir megni að versla við fyrirtæki þar 

sem heimamenn eru í stjórn, eða a.m.k. ekki Danir. Enn fremur eru heimamenn í 

auknum mæli farnir að horfa annað eftir þjónustu þ.m.t. læknaþjónustu, 

tannlæknaþjónustu, menntun og í fríum. Líklegt er að þessi þróun muni halda áfram og 

að Grænlendingar muni stefna á fullt sjálfstæði (Kattie Pauline Nielsen munnleg heimild, 

17. mars 2014). 

6.1.3 Náttúrlegt umhverfi á Grænlandi 

Landið er ríkt af náttúruauðlindum, má í raun segja að náttúra landsins sé ein auðlind. 

Þar er gríðarleg óbeisluð orka í fallvötnum og sjávarföllum undan jöklinum. Endurskin 

sólar frá jöklinum hefur verið til skoðunar að virkja, sem og vindorkan. Þá er talið að 

undir jöklinum sé jarðvegur auðugur af hvers kyns málmum, kolum, gasi og olíu 

(Naalakkersuisut, e.d./a).  

Grænlendingar hafa lifað á landinu frá upphafi byggðar og eru að miklu leyti mjög 

skynsamir í nýtingu þess. Þar eru m.a. veiðikvótar á bæði sjávar og landdýr sem fara eftir 

ráðgefandi stofnrannsóknum (Naalakkersuisut, e.d./d). Þrátt fyrir þetta má segja að þeir 

séu ekkert sérstaklega að reyna kolefnisjafna landið eða leggi sérstaka áherslu á mál 
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tengd náttúrunni eða náttúruvernd. Kannski er lítil sem engin ástæða til, því að 

samanborið við önnur lönd þá mælist varla mengun. Mælingarnar gefa hins vegar aðra 

mynd ef horft er á mengun á hvern íbúa landsins (Knoema, e.d.).  

Veðurfar hefur farið hlýnandi á Grænlandi líkt og annar staðar í heiminum. Þetta 

þýðir að jöklar bráðna hraðar en ella og er nú m.a. alls ekki öruggt að það leggi ís á firði 

yfir veturna, sem bara fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að gerðist ekki. Þetta 

hefur haft í för með sér mikil tækifæri til aukinna veiða, breytingu á ferðaþjónustu s.s. 

ísköfun nær landi og sjóstangveiði við sunnanvert landið svo fátt eitt sé nefnt (Statistics 

Greenland, 2013; Greenland, e.d./h). Hlýnandi veður hefur aukið bjartsýni hjá 

heimamönnum og horfa þeir nú til þess að ferðamannatímabilið lengist og að hægt 

verði að koma á breyttum/bættum samgöngum og samgöngumynstri, jafnvel á veturna 

(Kattie Pauline Nielsen munnleg heimild, 17. mars 2014). 

Ef fram heldur sem horfir líður ekki á löngu þar til krafa um tíðari ferðir á milli 

svæðisins og m.a. Evrópu verður orðin mun háværari en nú er. Sérstaklega á þetta við ef 

námurannsóknir skila þeim árangri sem til er ætlast og vísbendingar sem forkannanir 

gefa reynast réttar. 

6.1.4 Félagslegt umhverfi á Grænlandi 

Íbúum í landinu hefur fækkað lítillega, þó hefur tala þeirra nánast staðið í stað í um 56 

þúsund frá árinu 2004 og á það einnig við um hlutfall kynja. Þó hefur einhver breyting 

orðið á samsetningu íbúa, þar sem erfitt hefur reynst að fá innfædda til að snúa til baka 

t.d. að loknu námi. Nú eru innfæddir um 90% eyjarskeggja á móti 10% aðfluttra. Einhver 

tilfærsla hefur orðið á fólki, þar sem fleiri sækja í höfuðstaðinn (NUUK) og þau svæði 

sem bjóða upp á meiri og fjölbreyttari þjónustu. Hefur þetta að mestu verið á kostnað 

dreifbýlli svæða svo sem á suðvesturströnd landsins. Líkt og á við um önnur lönd í 

heiminum eru íbúarnir að eldast. Bæði er þetta vegna þess að hægst hefur á 

barneignum og vegna þess að erfitt hefur reynst að fá heimamenn til baka að loknu 

námi, sem fyrr segir. Lífaldur kvenna er í dag 72,8 ár á meðan lífaldur karla er 67,8 ár. 

Algengasta kvenmannsnafnið er Ane og karlmannsnafnið er Hans (Statistics Greenland, 

2013). 

Þjóðin er að megninu til kristin og hefur verið allt frá trúboði Norðmanna 1721. Þar er 

biskup skipaður frá Danmörku og prestakall er á öllum þéttbýlli stöðum 
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(Naalakkersuisut, e.d./d). Menntastig íbúa er lágt, þar sem ekki nema um þriðjungur 

þeirra sem hefja nám lýkur námi með háskólagráðu (e. higher education). Flestir af þeim 

sem útskrifast eru með gráðu í landbúnaðartengdum greinum, því næst í arkitektúr og 

síðan í náttúruvísindum (Statistics Greenland, 2013). Tungumál íbúa landsins er 

grænlenska en í raun eru 3-4 mállýskur talaðar sem eru innbyrðis ekki svo ólíkar. Danska 

er mikið notuð m.a. í viðskiptum og eru nær allir talandi á dönsku, enda læra 

heimamenn hana frá fyrsta bekk í grunnskóla og sumir fyrr. Þrátt fyrir lágt 

menntunarstig eru flestir yngri þegnar altalandi á ensku og má þar um kenna eða þakka 

netnotkun og sjónvarpi (Statistics Greenland, 2013). 

Tekjudreifing er nokkuð ójöfn sérstaklega á milli svæða. Þar sem þéttbýlli svæði og 

höfuðstaðurinn skera sig nokkuð úr. Launaþróun hefur ekki haldið í við verðbólgu á 

síðustu árum og hefur atvinnuleysi verið um 9,4%, síðastliðin 3 ár. Þetta hefur kallað á 

félagsleg vandamál og einangrun þjóðfélagshópa, sérstaklega í afskekktari byggðum þar 

sem litla þjónustu er að fá. Þetta horfir þó töluvert til batnaðar hjá lengri tíma 

atvinnulausum (þeim sem hafa verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur) þar sem um 1,5 % 

atvinnubæra manna eru atvinnulaus. Þetta kallar eðlilega á töluverð fjárútlát hjá ríkinu 

en ásamt því hefur önnur félagsleg aðstoð verið nokkur (Statistics Greenland, 2013).  

Félagslegu vandamálin hafa verið umtalsverð í gegnum tíðina, mikið hefur verið um 

andleg veikindi, s.s. alkóhólisma og þunglyndi sem hafa jafnvel leitt til sjálfsvíga.   

Grænlendingar eru miklar félagsverur og heilu stórfjölskyldurnar búa oft saman eða í 

miklu nábýli. Þær hittast jafnan á kvöldvökum eða í kvöldmat oft í viku og jafnvel bara til 

þess að horfa á sjónvarpið. Sjónvarpsefnið er oftar en ekki eingöngu skjáauglýsingar en 

þær eru miðill sem allir í landinu horfa á og fylgjast með. Grænlendingar eru vinnusamir 

þegar vinnu er að fá og miklir veiðimenn. Í gegnum tíðina hafa þeir stundað 

sjálfsþurftarbúskap, því erfitt var að stóla á reglulegar ferðir á milli landa. Hver fjölskylda 

og fjölskyldumeðlimur hefur sitt hlutverk. Í þessu samhengi má nefna að þegar hvalur 

veiðist tekur hver til við sína iðju, einn vinnur úr beinunum, annar úr skinninu og enn 

annar úr innyflunum. Hver einasti biti skepnunnar er nýttur í mat, áhöld og fatnað svo 

eitthvað sé nefnt (Kattie Pauline Nielsen munnleg heimild, 17. mars 2014).  

Grænlendingar eru samheldinn, úrræðagóður, vinnusamur og lífsglaður hópur. Nú 

þegar félagslegu vandamálin hafa verið þekkt í nokkurn tíma er búið að gera mikið til að 
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reyna að sporna við þeim. Eitt af því sem verið er að vinna að, m.a. með Íslendingum, er 

að auka hina ýmsu færni barna og unglinga, þ.m.t. framkomu, skákfærni, sundfærni, 

hljóðfæraleik og fleira. Þetta ávinnst með margskonar fræðslu og hópferðum til 

Norðurlanda þar sem ungmennin fá sundkennslu, þjálfun í íþróttaiðkun og tækifæri til 

að kynnast menningu annarra landa (Kalak, e.d.). 

6.1.5 Tæknilegt umhverfi á Grænlandi 

Erfiðar samgöngur til strjálbýlli staða hafa haft í för með sér hraða þróun og 

uppbyggingu í tækni og fjarskiptum. Þessi tækninotkun og þróun á sér nokkuð langa 

sögu og kemur að hluta til vegna herstöðva Bandríkjamanna í landinu. Vegna þeirra var 

til dæmis mikið lagt upp úr því að loftnets- og línuvæða afskekkta bæi (Statistics 

Greenland, 2013).  Hart nær öll heimili eru nettengd og þar sem slíku er ekki að fagna er 

gott netsamband í samfélagshúsum bæjanna (Friðrik Magnússon munnleg heimild, 17. 

mars 2014). Þrátt fyrir slíka tæknivæðingu í samskiptakerfum er ekki hægt að segja að 

mikil samkeppni ríki í framboði þessarar þjónustu, því aðeins einn fjarskiptaaðili er í 

landinu. Árið 2012 voru skráðar tæplega 19 þúsund landlínur, ríflega 59 þúsund GSM 

símar og  áætlaðar um 18 þúsund tengilínur við netið (Statistics Greenland, 2013).  

Þrátt fyrir þessa hröðu uppbyggingu á samskiptakerfum hefur notkun ekki verið með 

besta móti. Einungis hluta áfangastaða og gististaða í landinu er að finna á Booking.com, 

sem er einn stærsti bókunarvefur fyrir slíkt í heiminum. Fáir heimamenn eru 

tæknimenntaðir og er sú þjónusta oftar en ekki aðkeypt, sem getur haft aukin kostnað í 

för með sér. Í raun flytja þeir inn allar vélar og annað sem gæti flokkast undir tæknivörur 

(Statistics Greenland, 2013). 

Hér má segja að grunnvinnan hafi þegar verið unnin með netvæðingu landsins. Þar er 

þó aðeins hálfur sigur unninn því þó að heimamenn séu upp til hópa fljótir að tileinka 

sér tækni er þekkingin nánast eingöngu á notendastigi. Hér liggja tækifæri til að nýta 

betur netvæðinguna til samskipta og samstarfs sem og tækifæri til menntunar 

heimamanna.  

6.1.6 Efnahagslegt umhverfi á Grænlandi 

Tafla 5 sýnir efnahagslega stöðu landsins á rekstrarárinu 2011-2012. Í raun má segja að 

þessi stöðumynd lýsi vel efnahagi landsins síðustu 3 ár og litlar breytingar að merkja á 
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þeim árum. Landsframleiðsla (GDP) hefur verið í nokkuð stöðugum vexti á undanförnum 

þrem árum, 3,0 – 3,2% og sama má segja um verðbólgu sem hefur verið á bilinu frá 4,5 – 

4,8% á þessu tímabili. Helstu viðskiptalönd Grænlands bæði hvað varðar inn- og 

útflutning eru Norðurlöndin sem og Evrópusambandslöndin en þó í mun minna mæli. 

Helstu útflutningsvörur þeirra eru fiskur og landbúnaðarafurðir á meðan 

innflutningurinn er nánast allar aðrar nauðsynjar (Statistics Greenland, 2013). 

 

Tafla 5. Helstu hagtölur landsins  

 2011-2012 

Landsframleiðsla (GDP) 11.590 milljón DKK 

Vöxtur GDP 3,2% 

Verðbólga 4,8% 

Vöruskiptajöfnuður - 2.540 milljón DKK 

Styrkir frá DK 3.555 milljón DKK 

Verg landsframleiðsla 600 milljón DKK 

        

Eins og sjá má á töflunni er landið ekki sjálfbært í rekstri og vega beinir styrkir frá 

Danmörku þungt til að ná endum saman. Styrkirnir eru greiddir með beinu framlagi og 

til reksturs ýmissa þjónustu í landinu s.s. löggæslu og dómstóla (Statistics Greenland, 

2013). Flest störf eru hjá hinu opinbera og félögum sem hið opinbera á í. Útgjöld ríkisins 

eru með þeim hæstu sem gerist í Evrópu eða um 74,5% af landsframleiðslu (Statistics 

Greenland, 2013). Einkageirinn er ekki stór í sniðum en það getur m.a. verið vegna þess 

að stærri fyrirtækin, sem ekki eru í eigu hins opinbera, eru í eigu Dana og danskra félaga 

og oft með höfuðstöðvar í Danmörku (Friðrik Magnússon munnleg heimild, 17. mars 

2014). 

Sérstakir skattar eru lagðir á báta og skip í formi hafnargjalda og einnig er 

flugvallarskattur nokkuð hærri en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Engin 

söluskattur er á viðskiptum og enginn virðisaukaskattur er greiddur af vörum, nema af 

áfengi og tóbaki og er það þá gert til að reyna að stýra neyslunni. Skattar á fyrirtæki eru 

30% en einnig er lagt á sérstakt 6% aukagjald ef ekki eru uppfyllt viss skilyrði, m.a. um 
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atvinnuauglýsingar, tilboð til heimamanna og stjórnarsetu. Meðalskattur á fyrirtæki er 

um 31,2% af veltu og 25% af útgreiddum hagnaði til eigenda. Tekjuskattur sem lagður er 

á einstaklinga fer eftir landsvæðum og er 42-45%, lægstur á Nuuk svæðinu en hæstur á 

Suður-Grænlandi (KPMG, 2012).  

Nú þegar leyfi hafa verið veitt til námuvinnslu og rannsókna má leiða líkur að því að 

efnahagsástandið komi til með að batna með innspýtingu erlendra fjárfestinga. Þetta 

kemur að öllum líkindum til með að gerast hægt og bítandi en ef áætlanir stjórnvalda 

ganga eftir getur því fylgt viðsnúningur og m.a. dregið úr atvinnuleysi. Allnokkur 

landkynning hefur farið fram á síðustu mánuðum og á hún án efa á eftir að efla vitund 

um landið sem áfangastað. Ber þar helst að nefna kvikmynd Bens Stillers (e. The secret 

life of Walter Mitty) sem á að gerast að hluta á Grænlandi.  

6.1.7 Lagalegt umhverfi á Grænlandi 

Laga og regluverk landsins kemur frá og er haldið úti af Dönum en hæstiréttur og 

fólksréttur (héraðsdómsstig) eru í landinu og dæma heimamenn í sínum eigin málum. 

Þó að Alþingi fari með æðsta sameiginlega ákvörðunarvald þjóðarinnar og landstjórnin 

sjái um framkvæmd þeirra ákvarðana, er lagaramminn danskur með litla sem enga 

aðkomu heimamanna fyrr en eftir 2009. Þá fengu þeir rödd á danska löggjafaþinginu, þó 

aðeins veika rödd eða tvo þingmenn af 179 sem eiga sæti þar (Statistics Greenland, 

2013). Lögreglan í landinu, sem einnig er rekin af Dönum, sér um að farið sé eftir lögum 

og reglum. Höfuðstöðvar lögreglunnar eru í höfuðstaðnum Nuuk en fyrir utan það er 

landinu skipt í 16 svæði, með lögreglumann eða umboðsmann lögreglu í öllum bæjum 

(Naalakkersuisut, e.d./d). 

Auðvelt er að stofna fyrirtæki í landinu, skriffinnska tengd slíku er lítil og ekki mikið 

um boð og bönn (Invest in Denmark, e.d.). Fyrirtæki eru sérstaklega vel liðin ef þau eru í 

eigu heimamanna eða tengdra aðila (annarra en Dana) og ef þau eru með heimamenn í 

vinnu en nota ekki aðkeypt vinnuafl frá öðrum löndum. Litið er til þess að slík fyrirtæki 

séu samfélagslega ábyrg og stuðli að uppbyggingu samfélagsins. Stjórnvöld verðlauna 

fyrirtæki með skattaafslætti, ef heimamenn eru meirihluti starfsmanna og ef 

heimamenn sitja í stjórn félaga eða fara a.m.k. með 50% atkvæðisréttar. Með þessu er 

verið að reyna að koma í veg fyrir að fyrirtæki annarra þjóða séu með starfsemi í landinu 

og flytji hagnaðinn til síns heimalands (KPMG, 2012). 
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6.2 Samantekt umhverfisgreiningar 

Þættirnir sem listaðir eru upp í Töflu 6 eru þeir þættir hafa áhrif eða gætu haft áhrif á 

rekstrarumhverfi fyrirtækja í nánustu framtíð eða til lengri tíma séð. Þeir eru listaðir upp 

sem tækifæri og ógnanir og er mikilvægt að taka tillit til þessara þátta til að kortleggja 

næstu skref, þ.e.a.s. leggja fram aðgerðaráætlun hvernig best sé að nýta tækifærin og 

að sama skapi hvernig draga megi úr þeim ógnunum sem fyrir hendi geta verið. Þegar 

svona greiningar eru gerðar eru einhverjir þættir sem ekki verða með hverju sinni og 

ræðst það að mestu út frá tilgangi eða markmiðinu með greiningunni. Hér var haft að 

leiðarljósi og sérstaklega horft til þeirra þátta er snerta ferðaþjónustu og fyrirtæki sem 

starfa innan þess geira. 

Tafla 6. Tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi 

Greining 

Umhverfisþátta 
Tækifæri Ógnanir 

Pólitískir 
 Pressa á aukið sjálfræði 

 Verslun við aðra en Dani 

 Ítök Dana í ákvarðanaferli 

Efnahagslegir 

 Skattaafsláttur 

 Auðlindarannsóknir 

 Verðbólga 

 Fjármagnstekjuskattur 

 Flugvallar- og hafnargjöld 

Samfélagslegir 

 Samheldni 

 Frumkvöðlahugsun og 

aðlögunarhæfni 

 Einn miðill sem allir sjá 

 Tungumálakunnátta yngra fólks 

 Nýtt flugfélag 

 Félagsleg vandamál 

 Lágt menntunarstig 

 Lítil enskukunnátta eldra fólks 

 Erfiðar samgöngur og dýrar 

Tæknilegir 
 Samskipti 

 Upplýsingar 

 Samvinna 

 Þekking 

Náttúrulegir 
 Miklar náttúruauðlindir 

 Námaleyfi 

 Mögulega nokkur tími í afurðir 

rannsókna 

Lagalegir  Auðvelt að stofna fyrirtæki  
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Það virðist skýr vilji heimammanna að efla sjálfræði sitt og komast undan stjórn 

Dana. Má draga þá ályktun annars vegar af þeim litla áhuga sem virðist vera á 

kosningum til danska þingsins sem og úrslitum kosninga í landinu, en eins og áður sagði 

fékk flokkur með afgerandi sjálfstæðisstefnu yfirburða kosningu, og hins vegar 

verslunarháttum heimamanna. Landstjórnin er einnig að róa í sömu átt með því að 

lækka álögur á fyrirtækin sem styðja við eflingu samfélagsins og gefa heimamönnum 

aukið ákvarðanavald. Einnig hafa námurannsóknarleyfi verið stórefld, en litið er á það 

sem lið í því að lækka styrkveitingu frá danska ríkinu og stuðla að efnahagslegu 

sjálfstæði. Sú vegferð er rétt hafin og kemur til með að taka tíma. Þangað til er 

mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram að efla aðrar atvinnugreinar s.s. ferðaiðnað. Mætti 

gera það með lækkuðum álögum á samgöngur og áframhaldandi vinnu við að efla 

innviði landsins, m.a. með aukinni menntun og sjálfstyrkingu heimamanna til að sinna 

flóknari og/eða tæknilegum áskorunum. Þannig er lagt upp úr því að nýta það 

frumkvöðlaeðli sem býr í heimamönnum og þá færni til að lifa af.  Þó það sé nokkuð 

auðvelt að ná til heimamanna í gegnum skjáauglýsingar þarf að nýta tækni til enn frekari 

samskipta og samvinnu. Stjórnvöld þurfa einnig að draga vagninn hvað þetta varðar, 

horfa til hugsanlegrar klasamyndunar sem mundi gera hagsmunaaðilum enn auðveldara 

að vinna saman. Ef marka má niðurstöður rannsókna sem m.a. ferðamálaráð hefur látið 

gera er ímynd ferðamanna af landinu ekki félagsleg vandamál og sjálfsvíg, heldur 

náttúra og víðerni sem og jafnvel menningararfur og saga. Þessum niðurstöðum ætti 

landstjórn og ferðamálaráð að gefa gaum, ýta undir og efla. Nú er tækifærið á 

Grænlandi, landið virðist vera að rísa eftir langan svefn, a.m.k. að mati heimamanna. Til 

staðfestingar á þessari bjartsýni þá hefur verið stofna nýtt flugfélag sem tekur að sér 

áætlunarflug til Suður-Grænlands frá Íslandi, Danmörku og mögulega Kanada. En 

sambærilegur viðburður ef svo má segja hefur ekki gerst síðan Flugfélagið hóf 

áætlunarflug fyrir hart nær 60 árum.   
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7 Viðskiptaumhverfisgreining á Suður-Grænlandi 

Nú þegar umhverfisgreiningin liggur fyrir, er hægt að greina viðskiptaumhverfið á Suður-

Grænlandi svo hægt sé að meta þá þætti sem skipta máli fyrir ferðaþjónustuaðila sem 

hyggja á markaðsinngöngu á svæðinu. Fyrst verður farið stuttlega yfir svæðið í heild 

sinni, þá viðskiptaumhverfið greint og að lokum niðurstöður greiningarinnar teknar 

saman.  

 

7.1 Suður-Grænland 

Þegar talað er um Suður-Grænland er aðeins átt við allra syðsta odda landsins (sjá Mynd 

5). Þetta svæði nefnist á Grænlensku Kujalleq sem þýðir kommúna eða lítið samfélag 

(Statistics Greenland, 2013).  

 

 

 

Svæðið er magnþrungið og mótasagnakennt en líkt og Sigurður Breiðfjörð lýsir svo 

skemmtilega hér að framan þá er eyjan alsett fjörðum, löngum og djúpum og eyjum sem 

Mynd 5. Kujalleq, syðsti hluti Grænlands 
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skerma af þessa firði sem gerir svæðið einkar heppilegt til veiða og búsetu. Þar er 

skjólgott og auðlindir nógar. Svæðið sem í eina tíð var kallað Eystribyggð, er í raun eini 

staður Grænlands þar sem eitthvert flatlendi er en ekki bara ís og klettahlíðar (Eiríkur 

Hreinn Finnbogason, 1961). Svæðið sker sig nokkuð úr öðrum svæðum Grænlands 

vegna fleiri þátta, því það er eina svæðið þar sem búskapur og ræktun hefur náð 

einhverri fótfestu og enn fremur það eina sem stendur virkilega undir nafni landsins, 

Grænland. Á svæðinu er veður mun mildara en gengur og gerist annars staðar í landinu. 

Þar verður ekki eins kalt á veturna og á móti ekki eins hlýtt á sumrin heldur. Vegna þess 

hve þessi hluti landsins er gróinn, skógivaxinn og fjörðum skorinn verður heldur ekki 

eins vindasamt. Þar er mikið og fjölbreytt dýralíf m.a. náhvalir (e. toothedwhale) sem og 

tegundir sela og fugla sem ekki finnast norðar í landinu. Á þessu svæði er ekki mikið um 

hvítabirni (ísbirni) en það kemur þó fyrir að þeir fljóta með ísjökum úr norðri eða frá 

austurströndinni og komast á land (Statistics Greenland, 2013; Greenland, e.d/a).  

Á svæðinu mætast saga og menning innfæddra og víkinga sem settust þarna að 

fyrstir vesturfara frá Íslandi. Til eru margar sögur af þessum tíma og landnámi. Þá eru á 

svæðinu margar frægar minjar og til eru sögur sem sagðar hafa verið um landnám 

víkinga frá m.a. Íslandi. Alls eru þekktar um 450 norrænar rústir og er talið að bæirnir 

hafi verið um 200-250 talsins þegar mest var, á fyrrihluta 14. aldar. Þekktastar þessara 

minja munu vera Brattahlíð (bær Egils Rauða), Hvalsey þar sem mikið höfðingjabýli var 

ásamt farandverslun og Garðar þar sem voru dómkirkja og biskupssetur (Guðmundur J. 

Guðmundsson, 2005). 

Gegnum árin hafa Bandaríkjamenn starfrækt herstöðvar og ratsjárstöðvar víðs vegar 

um landið og hafa þær á síðari árum gegnt hlutverki í ferðamannaiðnaði landsins. Á 

Suður-Grænlandi nánar tiltekið Í Narsarsuaq var starfrækt ein slík ásamt flugvelli (sem 

enn er í notkun) og hersjúkrahús á þeirra vegum. Sagan segir, þó svo að það hafi ekki 

fengist staðfest frá hluteigandi stjórnvöldum með óyggjandi hætti, að þangað hafi illa 

særðir hermenn bandamanna verið fluttir í síðari heimsstyrjöld og sama hafi gerst í 

Kóreustríðinu. Það hafi ekki þótt sæma ímynd Bandaríkjanna eða stríðsreksturs þeirra 

að koma heim með þá helsærðu sjúklinga sem þarna dvöldu, sjúklinga sem voru það illa 

særðir og/eða limlestir að ekkert beið þeirra nema dauðinn. Var því brugðið á það ráð 

að byggja herspítala fyrir þessa særðu stríðsmenn sem biðu dauðans, á stað sem engan 
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mundi gruna að slíkt væri á. Titill einnar af fjölmörgum bókum sem fjalla um þetta lýsir 

þessu vel, „Hverjum myndi detta Grænland í hug“? Þannig var raunveruleikanum haldið 

frá þeim sem heima sátu og stuðningur við stríðsaðgerðir falinn og ímyndin tryggð. 

Sagan segir að fyrst um sinn hafi verið aðeins um tjöld að ræða sem smá fjölgaði og 

stækkuðu og undir lokin er talið að þarna hafi staðið 2.500 – 4.000 rúma sjúkrahús. Það 

hefur verið staðfest að einhverjar byggingar stóðu þarna enn um 1970, hver svo sem 

tilgangur þeirra var. Nú stendur aðeins eftir skorsteinn sem talinn er vera frá 

yfirmannaklúbbnum á staðnum, sem enn ber nafnið spítaladalur (e. hospital valley) 

(Griesemer, 2002).   

7.1.1 Markaðsumhverfi á Suður-Grænland 

Á suður Grænlandi búa að jafnaði um 7.500 íbúar allt árið, sem gerir svæðið að 

fámennasta svæði landsins. Þar er tiltölulega stutt á milli þéttbýlisstaða, miðað við 

annar staðar á landinu, lítið meira en klukkustundarsigling. Helstu bæir á þessu svæði 

eru líkt og sjá má á Mynd 6, Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik, ásamt Narsarsuaq 

(Greenland, e.d./a). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Nærmynd af bæjum suður Grænlands 
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Hér verður hverjum bæ gerð stuttleg skil: 

Narsaq má segja að sé staðsett í miðju svæðisins og er líklega þess vegna svo vinsæll 

áningarstaður skemmtiferðaskipa á sumrin (Statistics Greenland, 2013). Í grennd við 

bæinn eru djúpir og breiðir firðir sem henta vel til siglinga og skipalegu. Stutt sigling er 

þaðan yfir til nálægra bæja og er mikið gert út á dagsferðir frá bænum. Einhverra hluta 

vegna, líklega vegna legu fjarða, er þetta eini bærinn sem býður uppá útsýni yfir 

fljótandi ísjaka úr eldhúsgluggum bæjarbúa. Í bænum búa um 1500 íbúar með fast 

aðsetur en einnig er þar rekinn Hótel & veitingaskóli landsins svo að talsvert margir 

nemendur og kennarar hafa þar vetursetu. Þarna er einnig sláturhús fyrir suðurhluta 

Grænlands og í raun það stærsta sinnar tegundar í landinu. Nýlega samþykkti 

heimastjórnin að Narsaq yrði einn af lykilsstöðunum í námuvinnslu, mælingum og 

rannsóknum í landinu og verður bærinn þjónustumiðstöð þessarar vinnu á svæðinu 

(Greenland, e.d./b).  

Qaqortoq er langsamlega stærsti bærinn á svæðinu, ásamt því að vera elsta byggðin í 

núverandi mynd, frá 1775. Þar búa um 3500 manns allt árið um kring. Staðurinn er 

þekktur fyrir miklar minjar frá víkingatímunum sem og fyrir mikla hefð verslunar, hvort 

heldur sem er úr vestri, suðri eða austri. Rétt við bæinn er starfræktur Landbúnaðarskóli 

landsmanna og eru reglulega haldnar sýningar í tengslum við landbúnað á svæðinu 

(Greenland, e.d./c). 

Nanortalik er syðsti byggði bærinn í landinu. Þar er mikið útsýni til suðurs og vesturs 

frá fjöllunum í kring og samspil himins og hafs oft mikið sjónarspil. Vegna legu landsins 

og staðsetningar bæjarins er þar mikið um ferðamenn sem sækja í ævintýri og sigla 

heimshorna á milli á eigin bátum. Þarna er fuglalíf stórbrotið í hlíðum þverhníptra 

klettabelta og einnig sögusafn þar sem farið er yfir sögu svæðis, lands og þjóðar og 

víkingaöldinni gerð skil (Greenland, e.d./d). 

Narsarsuaq telst varla bær sökum smæðar sinnar en segja má að hann sé tenging 

Suður-Grænlands við umheiminn, allavega loftleiðina. Aðeins um 150 manns búa í 

bænum og líklega ekki nema helmingur með fast aðsetur þar. Í rauninni snýst bærinn 

aðeins um flugvöllinn og þjónustu við hann, en þarna er einn af tveimur alþjóðlegum 

flugvöllum landsins. Þangað er flogið til og frá Danmörku og Íslandi þó aðeins um 
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sumartímann. Þarna eru starfrækt hótel og stærsta ferðaþjónusta svæðisins (Blueice) er 

einnig staðsett við flugvöllinn (Statistics Greenland, 2013). 

Helsta ferðamannatímabil svæðisins er frá byrjun júlí til og með ágúst. Áætlunarflug 

Flugfélags Íslands árið 2014, verður frá byrjun júní og fram í miðjan október sem er 

lenging um 20 daga frá fyrra ári u.þ.b. 10 í hvorn enda tímabils (Ingi Þór Guðmundsson 

munnleg heimild, 03.mars 2014). Air Greenland flýgur beint á milli Kaupmannahafnar og 

Narsarsuaq frá miðjum júní til loka ágúst en er með tengiflug með þyrlu frá m.a. Nuuk 

allt árið (Greenland, e.d./e). Einnig hefur Greenland Express áætlunarflug til svæðisins 

frá Danmörku og Íslandi í sumar 2014 (Greenland express, e.d.). Þetta mun verða 

kærkomin viðbót við framboð flugsamgangna til svæðisins og vonandi lyftistöng fyrir 

ferðaiðnaðinn.  

Aðallega er stunduð þemaferðamennska tengd veiði og gönguferðum en einnig er 

töluvert um náttúruskoðunarferðir sem og menningarferðir. Flestir ferðamenn blanda 

þessu á einhvern hátt saman og bjóða fyrirtæki á svæðinu upp á slíka pakka. Ekki er 

ólíklegt að ferðaþjónustufyrirtækin þarfnist nýrrar hugsunar, hugsunar sem byggist á 

samvinnu frekar en sundrungu. Hagstætt væri fyrir ferðaþjónustuaðila að nýta það sem 

aðilar víðs vegar um landið gera vel en láta ekki ótta við samkeppni ráða of miklu. Ef 

marka má rannsóknirnar sem hér hafa verið tíundaðar eru enn tækifæri til að efla vitund 

fólks um landið sem áfangastað og þá um leið ýta undir og efla jákvæða ímynd þess. Í 

ferðaþjónustu er óskað eftir nýsköpun og betra aðgengi að upplýsingum. Til dæmis 

mætti sjá fyrir sér stóreflda ferðamennsku í siglingum og sjóstangveiði allt árið, það 

veltur þó auðvitað á breyttu samgöngumynstri. Einnig mætti sjá fyrir sér 

ráðstefnuferðamennsku eða fyrirtæki sem leggi áherslu á hópefli og/eða árshátíðir, en 

líklega er sú eftirspurn nokkuð verðteygin án þess að rannsókn hafi verið gerð á því fyrir 

þennan markað. Velta frá ferðamönnum hefur verið að aukast ár frá ári eins og sést á 

Mynd 7.  
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Myndin sýnir veltu og hagnað af greininni og tengdum iðanaði, þó ekki frá gjafavöru 

og beinni sölu muna. Stærstur hluti tekna frá ferðamönnum kemur frá samgöngum, 

bæði til og frá  landinu sem og frá innanlandssamgöngum, enda telst sá kostnaður 

nokkuð hár í samhengi við aðra þjónustuvöru sem í boði er. Hagnaður hefur ekki fylgt 

sömu þróun og veltan frá ferðamönnum. Framlegðin í greininni virðist vera nokkuð 

óstöðug og telur aðeins 9% þegar best lætur. Þess ber að geta að ekki eru til tölur fyrir 

einstök svæði hvað varðar innkomu af ferðamönnum, hvað þá veltu og afkomu einstaka 

fyrirtækja (Statistics Greenland, 2013). Þá má sjá að afkomu tölur fyrir greinina eru 

orðnar gamlar, eða nýjastar frá 2010. Ekki eru til staðfestar tölur um meðaleyðslu 

ferðamanna og myndu tilraunir til að reikna slíkt út frá fyrirliggjandi gögnum gefa skakka 

mynd. Því að bæði eru gögnin um afkomu í greininni gamla sem og þær fela ekki í sér 

raun tekjur af greininni, þ.e.a.s. ekki eru meðtaldar tekjur sem ferðamenn skila í landi 

m.a. með beinum vörukaupum.  

Skráðum ferðamönnum (sjá Mynd 8) hefur farið fækkandi síðustu ár eins og fram 

hefur komið, í heildina um 10% frá 2010 – 2013. Einnig hefur hagnaður 

ferðaþjónustunnar minnkað, þrátt fyrir velta hafi aukist í greininni.  

 

Mynd 7. Velta og hagnaður af ferðamannaiðnaði 
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Mynd 8. Heildarfjöldi farþega til Grænlands  

 

Skýringin á þessari fækkun er að finna í farþegum skemmtiferðaskipa sem eins og sjá 

má á myndinni hefur fækkað mikið eða um tæplega þriðjung frá 2010 – 2013. Það liggja 

ekki fyrir skýringar af hverju þessi þróun hefur átt sér stað, allavega voru gögn þess efnis 

ekki aðgengileg. En það væri efni í aðra greiningu. Flugfarþegar hafa nánast staðið í stað 

á tímabilinu en þó má merkja smávægilega fækkun.  

Í öllum bæjum á svæðinu eru fjölbreyttir gistimöguleikar, allt frá hótelum og 

kojurýmum til svefnpokapláss. Bændagisting er einnig töluvert algeng t.d. í Bröttuhlíð.  

Frítt er á öll tjaldsvæði og það sem meira er þá má tjalda þar sem ferðalagið endar þann 

daginn, án þess að það sé skipulagt svæði til þess (Greenland, e.d./g). Mynd 9 sýnir 

nýtingu gistirýma árið 2013 og þróun í fjölda gistinátta á svæðinu 2011-2013.  

 

 

Mynd 9. Nýting gistirýma og þróun í fjölda gistinátta á Suður-Grænlandi 
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Eins og sjá má á myndinni eru töluvert fleiri skráðir sem nota gistirýmin en koma til 

svæðisins með beinu flugi, erfitt er þó að draga ályktanir þar sem ekki eru til tölur um 

meðalfjölda gistinátta á hvern gest. Ferðamenn á svæðinu yfir veturinn eru nær 

eingöngu Grænlendingar og oftast vegna vinnutengdra athafna. Einnig sýnir myndin að 

nýting gistirýma er ekki góð á svæðinu, eða aðeins tæp 48% þegar best lætur. Þessar 

tölur gefa ekki alveg rétta mynd, að sögn heimamanna. Fyrir það fyrsta þá eykst 

framboð á gistirýmum töluvert yfir sumarmánuðina, þar sem m.a. heimvistir skóla eru 

nýttar í slíkt og heimagisting er mjög algeng. Einnig hefur það færst í aukana að 

ferðamenn ferðist innanlands á eigin vegum og séu útaf fyrir sig í tjaldi. Þar sem engin 

gjaldtaka eða eftirlit er með tjaldgistingu, þá eru ekki til neinar tölulegar upplýsingar um 

slíkt. Líka fyrir þá staðreynd að ferðamenn að vetri eru aðallega heimamenn, hvort 

heimgisting hjá vinum og ættingjum skýri einhvern hluta (Kattie Pauline Nielsen 

munnleg heimild, 17. mars 2014). Þessi þróun gæti skýrt að hluta til samdrátt í fjölda 

gistinátta á svæðinu síðustu ár en gistinóttum, sem greitt er fyrir, hefur fækkað um í 

kringum 10% á ári og nýting á gistirýmum sem fyrr segir alls ekki verið góð. 

7.1.2 Ferðamenn á Suður-Grænlandi 

Flestir sem heimsækja svæðið eru Grænlendingar sjálfir að ferðast innanlands, sem 

eðlilega eru ekki inni í tölum um millilandaflug. Oftar en ekki eru þeirra ferðalög í 

tengslum við vinnu, hvort sem er í einkageiranum eða fyrir hið opinbera. Aðeins brot af 

þeim erlendu ferðamönnum sem sækir landið heim flýgur til Narsarsuaq í beinu flugi og 

dvelur þar, eða um 4.000 (6%) eins og sjá á Mynd 10 og hefur þeim farið fækkandi 

síðustu ár (Statistics Greenland, 2013). Þessi fjöldi ferðamanna endurspeglar nánast 

uppá sæti það framboð sem í boði er hjá flugfélögum sem fljúga þangað yfir 

sumartímann. Framboðið er um það bil 3000 sæti frá Flugfélagi Íslands og um 1500 sæti 

frá Air Greenland. Skýrist það að einhverju leyti vegna þess að ef ekki næst að fylla 

áætlunarflug er flogið með minni vél eða jafnvél flugi aflýst. Slíkar aflýsingar heyra þó 

nánast sögunni til, þar sem oftast er meiri eftirspurn en framboð nú orðið (Ingi Þór 

Guðmundsson munnleg heimild, 03.mars 2014).  
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Engar staðfestar tölur eru til um dvalarlengd hvers gests á svæðinu. Ekki eru heldur 

neinar tölur til um ferðamenn sem nýta tengiflug eða innanlandsflug til eða frá svæðinu. 

Fyrir utan það er einnig boðið upp á siglingar og farþegar sem nýta sér þær eru ekki inni 

í þessum tölum. Þá er heldur ekki haldið utan um í hvaða hafnir skemmtiferðaskipin 

koma og/eða fjölda farþega í hverri höfn. Ólíklegt er að farþegar skemmtiferðaskipa nýti 

sér gistingu á svæðinu, líklegra er að þeir nýti sér aðra þjónustu í landi s.s. dagsferðir 

(Statistics Greenland, 2013). Skráðir ferðamenn sem koma til Suður-Grænlands eru af 

ýmsum þjóðernum, sjá Mynd 11. 

 

 

 

 

Flestir ferðamanna eru danskir og í kjölfarið fylgja íbúar ESB sem mögulega má 

útskýra með fjölda Spánverja sem heimsækja svæðið. Þá koma Norðurlandabúar með 

Mynd 11. Þjóðerni flugfarþega til Narsarsuaq 2013 

Mynd 10. Flugfarþegar til Narsarsuaq 2011 - 2013 
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Íslendinga í broddi fylkingar en fulltrúar annarra þjóða eru færri. Þýskum gestum sem 

koma á svæðið hefur þó farið fjölgandi. Það þarf þó að hafa þann fyrirvara á þessum 

tölum að Grænland er að hluta til aðili að Schengen landamæraeftirlitinu og sökum þess 

er óþarfi fyrir komufarþega að sýna vegabréf ef þeir ferðast m.a. frá Norðurlöndunum 

(Statistics Greenland, 2013). Eins og áður hefur komið fram eru það heimamenn, 

Grænlendingar sem ferðast mest til suðurhluta landsins og eru þeir jafnframt hart nær 

einu ferðamennirnir yfir vetrartímann. Erlendir ferðamenn sækja landið meira heim að 

sumarlagi.  

Áðurnefnd nýleg rannsókn frá Woodall (2013), sú fyrsta sem gerð hefur verið um 

upplifun ferðamanna af landinu gefur margt til kynna um markhópa sem vert er að 

skoða frekar. Ferðamenn á svæðinu skiptast í tvo markhópa, sem mætti svo greina enn 

frekar með betri upplýsingum og reynslu. Þessir tveir hópar eru „landferðamenn“ og 

„sjóferðamenn“. Landferðamenn eru á aldursbilinu 24 - 55 ára og líklega frá 

Norðurlöndunum og/eða Vestur-Evrópu. Þeir nota aðallega ferðaskrifstofur og netið til 

að skipuleggja ferðir sínar, eru til í að taka þátt í hinum ýmsu athöfnum og heimsækja 

jafnvel fleiri en eitt landsvæði í ferðinni. Sjóferðamenn eru eldri en 55 ára og nýta sér 

frekar staðbundna þjónustu á ferðum sínum. Þeir fara frekar í dagsferðir þar sem lítillar 

þátttöku er krafist og ferðin þá aðallega ætluð til skoðunar. Þessar dagsferðir kaupa þeir 

af umboðsaðilum í landi eða um borð í skipinu. Eðli málsins samkvæmt þá nýta 

sjóferðamenn ekki gistingu á svæðinu, heldur halda til skips þegar kvöldar. Báðir þessir 

hópar gefa upplifun sinni af landi og þjóð góða einkunn en setja þó fram vangaveltur um 

framboð þjónustu og afþreyingu til ferðamanna í landinu almennt. Halda þeir því fram 

að framboðið sé einsleitt, betri upplýsingar vanti og einnig sveigjanleika í ferðir og 

skipulag þeirra. Flestir sem tóku þátt í rannsókninni voru að koma í fyrsta skiptið og 

einhverjir höfðu hug á því að koma aftur en þá á öðrum árstíma. 

7.1.3 Samkeppni á Suður-Grænlandi 

Samkeppni á svæðinu má skipta í tvo flokka, annars vegar innri samkeppni, þ.e. þeim 

fyrirtækjum sem keppast um viðskiptavinina á svæðinu og hins vegar ytri samkeppni, 

sem snýr að öðrum landsvæðum. Ásamt því að vera í samkeppni bera þessir aðilar 

einnig sameiginlegan hag af auknum fjölda ferðamanna eða löndum sem keppinautum. 

Aðeins verður horft til annarra landsvæða sem ytri samkeppni hér en ekki farið útfyrir 
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landsteinana í samanburð og væri það efni í aðra rannsókn. Vert er að nefna hér að 

stofnað hefur verið nýtt flugfélag, Grennland Express, sem kemur til með að halda uppi 

reglulegu áætlanaflugi frá og með n.k. sumri 2014. Þó að það sé í raun ekki bein 

samkeppni við aðila í ferðaþjónustu á Suður-Grænlandi getur það skapað samkeppni í 

ferðum til og frá svæðinu sem gæti haft áhrif á ferðaþjónustuaðila og markaðinn. 

7.1.3.1 Innri samkeppni  

Á Suður-Grænlandi bjóða nokkrir aðilar margskonar afþreyingu fyrir ferðamenn. 

Vinsælustu dagsferðirnar eru fjalllendisgöngur, skoðunarferðir að íshellunni (sigling eða 

ganga), menningarferðir (bæði tengdar inúítum og víkingum) og slökunarferðir í 

náttúrulega heita potta. Þessum ferðum er svo gjarnan raðað saman í pakka þegar um 

skipulagðar ferðir er að ræða. Einnig er boðið upp á veiðiferðir, hvers konar stangveiði, 

veiði hreindýra og fugla svo eitthvað sé nefnt. Nýjasta dæmið um þróun ferðaþjónustu á 

svæðinu er köfun í sjó og undir ís en það er aðeins í boði fyrir þaulvana kafara og í fylgd 

með leiðsögumönnum (Greenland, e.d./f). Einn af viðburðum ársins sem vert er að 

nefna, er „Leifur heppni maraþon“ sem haldið hefur verið í nokkur ár í röð við síauknar 

vinsældir. Því svipar í raun til víðavangshlaups, þó það sé að mestu á jafnsléttu. Hlaupið 

er á vinsælli gönguleið milli Bröttuhlíðar og Narsaq, sem í raun er uppi á fjöllum. Þessi 

gönguleið er um 50 km löng, en er stytt lítillega til að passa við maraþonlengdina 42,195 

km (Greenland adventure race, e.d.). 

Í raun má segja að tveir ferðaþjónustuaðilar séu ríkjandi á markaðnum, Blueice og 

Tasermiut travel. Þeir sjá alfarið um sínar ferðir sjálfir og eiga bæði fararskjóta og 

gistirými. Aðrir aðilar hafa einhverja sérhæfingu á sínu sviði og eru oft þeir einu sem 

bjóða upp á tiltekna þjónustu á svæðinu. Þessir aðilar eru litlir og dreifðir og háðir 

samstarfi við stærri aðila til að geta boðið upp á fjölbreyttari afþreyingu fyrir gesti sína. 

Að sama skapi þurfa stærri aðilar að leita til minni þjónustuaðila vilji þeir bjóða upp á 

sérhæfingu en til eru dæmi þess að þeir hreinlega búi til sínar eigin ferðir sem eru 

svipaðar þeim sem hinir sérhæfðu bjóða, frekar en að fara í samstarf. Samstarfið á milli 

þessara aðila, eða samstarfsleysið byggir oftar en ekki á gamalli hefð eða bæjarríg og 

pólitík (Friðrik Magnússon munnleg heimild, 17. mars 2014).  
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Helstu ferðaþjónustuaðilar á svæðinu eru: 

 Blue Ice: Langstærsta ferðaskrifstofa svæðisins sem býður bæði upp á dagsferðir, 

lengri ferðir sem og gistingu í Narsarsuaq. Þeirra vinsælustu ferðir eru siglingar hvers 

konar til náttúruskoðunar, styttri og lengri göngur sem og stangveiði. Þessar ferðir 

skipuleggja þeir sjálfir og halda utan um. Stefna skrifstofunnar er að reyna selja í 

sínar ferðir og selja ferðir milliliðalaust. Framboð þeirra hefur því að einhverju leyti 

takmarkast við þá stefnu en í einhverjum mæli bjóða þeir einnig upp á ferðir frá 

öðrum minni aðilum gegn greiðslu. Blue Ice getur skipulagt og selt ferðamönnum alla 

ferðina, að heiman og aftur heim, og eiga sína fararskjóta og gististaði sjálf (Blue Ice 

Explorer, e.d.). 

 Tasermiut travel: Stór ferðaskrifstofa sem leggur áherslu á Suður-Grænland og að 

hjálpa ferðamönnum að upplifa land og þjóð. Þessi skrifstofa býður aðallega upp á 

samsettar 5-14 daga pakkaferðir fyrir hópa undir leiðsögn. Samsetningin er 

mismunandi og lengdin einnig. Yfirleit samanstanda þær af lengri eða styttri göngum 

og siglingum og oft er notuð þyrla til að sækja hópinn eftir gönguferðir upp í fjallendi 

eða á jökulsvæði. Skrifstofan selur mest í sína eigin gistiaðstöðu en yfirfallið fer 

hingað og þangað. Einhverja báta á skrifstofan en annað er leigt af heimamönnum 

(Tasermiut, e.d.). Í rauninni er þetta spænsk ferðaskrifstofa sem flytur töluvert af 

Spánverjum og Portúgölum til landsins í gegnum Ísland. Nafni skrifstofunnar var 

breytt fyrir þennan markað til að ná betri aðgreiningu og til að ná betri tengingu við 

landið og landsmenn (Tierraspolares, e.d.). 

 Greenlandtravel: Ferðaskrifstofa sem starfar á stærra svæði en framangreindir 

aðilar, en er í raun bara endursöluaðili þó þeir geri eitthvað af sínum ferðum sjálf. 

Hér er allt landið undir og ekki bara það heldur leggur stofan líka til og skipuleggur 

ferðir til m.a. Íslands og Lapplands. Vöruframboðið er áþekkt og hjá öðrum. Þessi 

stofa stærir sig af 25 ára reynslu, áreiðanleika og þjónustugæðum (Greenland Travel, 

e.d.). 

 Icelandic hunting: Þessir aðilar sérhæfa sig í skotveiðiferðum fyrir hópa undir 

leiðsögn. Þá er skotið á hreindýr, seli og fugla til nytja en einnig er boðið upp á 

sauðnautaveiðar sem er þá bara fyrir svo kallaðar „trophy“-veiðar (Hunting 

adventures in Iceland and Greenland, e.d.). 

 Lax-á: Þessir aðilar sérhæfa sig í stangveiðimennsku í vötnum og ám fyrir hópa. Þar 

er oft gist fjarri mannabústöðum, þ.e. í fjallaskálum og/eða tjöldum. Einnig 

endurselja þeir ferðir frá öðrum, þá aðallega dagsferðir (Lax-á, e.d.). 
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 Flugfélag Íslands: Nokkuð umsvifamikill endursöluaðili á þessum markaði en stefna 

flugfélagsins er hins vegar aðeins að selja ferðir frá öðrum og standa þeir þess vegna 

ekki að skipulagi ferða sjálfir (Flugfélag Íslands, e.d./b).  

 Greenland.com: Stór upplýsinga- og endursöluaðili sem er ekki sjálfur með ferðir en 

heldur utan um að benda á aðila sem eru í þessari þjónustu við ferðamenn. Bæirnir á 

svæðinu halda einnig úti sinni heimasíðu og eru þar með upplýsingar um ferðaaðila 

sem gera út frá viðkomandi bæ og eins yfirlit yfir þá aðila og ferðir sem eru á 

svæðinu (Nanortalik, e.d.).  

Allir þessir aðilar eru með sína heimasíðu og sína eigin bókunarvél þar sem hægt er 

að bóka og spyrjast fyrir um ferðir.  Eitthvað er um að milliliðir eins og Tripadvisor séu 

notaðir til að selja og kynna ferðir en eins og áður hefur komið fram er ekki mikið um 

samstarf þessara aðila. Þegar heimasíður þessara aðila er skoðaðar, þá virðast flestir 

vera að lofa því sama eða áþekku í einstaka ferðum og virðist aðgreining ekki vera mikil í 

raun. Aðgreining á verði og skipulagi ferða er lítil, þrátt fyrir að keppast við að halda því 

fram. Það má þó merkja einhverja aðgreiningu  hjá stærri aðilum sem eiga sína báta, 

þyrlur og gististaði sjálfir, þeir geta a.m.k. boðið töluvert betra verð fyrir hópa í lengri 

ferðum. Helsti kostnaðurinn í ferðaþjónustunni liggur í siglingum og ferðalögum á milli 

staða. Þess má geta að minni aðilar eru allir sitt á hvað að leigja báta, t.d. af 

heimamönnum í stað þess t.d. að kaupa báta í sameiningu til sameiginlegra nota. 

Í þessari greiningu er eðlilega ekki hægt að meta frammistöðu í þjónustuþáttum en 

fæstir þessara aðila leggja upp úr umsögnum (e. reviews) á heimasíðum sínum. Þá mætti 

draga þá ályktun að þrátt fyrir töluverða samkeppni á markaðnum sé lítil aðgreining 

hvort heldur sem í verði eða þjónustu, nema þá helst ef vera skyldi í hagkvæmni 

stærðar. Eins og hér hefur komið fram eru tveir ríkjandi ferðaþjónustuaðilar starfandi á 

svæðinu en mikið er um smærri þjónustuaðila sem bjóða upp á ákveðna sérhæfingu. 

Samkeppni er mikil bæði er varðar ferðir almennt sem og gistingu. Stefna þessara aðila 

er að miklu leyti óljós og aðgreining þeirra einnig. Það má teljast til veikleika hjá 

samkeppnisaðilum að áhersla þeirra er dreifð og samstarf lítið sem ekkert. Þegar leitað 

var til aðila í ferðaþjónustunni sem sérhæfir sig í ákveðinni tegund ferðamennsku, voru 

svörin eitthvað á þessa leið: „Þetta gengur aldrei.... Það er ekki hægt... Engin leið að 

vinna með þessum, hann hugsar bara um sjálfan sig... Þetta hef ég aldrei heyrt um...“ 

Þegar spurt var dýpra, af hverju það sem um var að ræða væri ekki hægt stóð heldur 
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ekki á svari; „Þetta hefur aldrei verið reynt!“ Ef eitthvað er að marka þessi svör þá eru 

töluverð tækifæri á markaðnum með nýrri hugsun og samvinnu í ferðaiðnaðinum. 

Samvinna þessara aðila ætti að snúa til þeirra viðskiptavina sem þegar hafa ákveðið að 

ferðast til landsins og fá þá til að velja Suður-Grænland umfram önnur svæði á landinu. 

7.1.3.2 Ytri samkeppni 

Svæðin landsins eru í innbyrðis samkeppni um ferðamenn þegar ákvörðun þeirra liggur 

fyrir að fara til landsins. Þau hafa einnig sameiginlegan ávinning af því að hvetja 

ferðamenn til að velja Grænland frekar en annað land til ferðalaga og einnig af því að fá 

ferðamenn til að dvelja lengur í landinu, færa sig jafnvel á milli svæða sem getur leitt til 

aukinna tekna fyrir alla aðila. Slíkt samstarf ætti að vera leitt af stjórnvöldum eða 

fulltrúa stjórnvalda í ferðamálum.  Sem fyrr segir er landinu skipt upp í fimm svæði af 

ferðamálastofu (sjá Mynd 12) og verður þeim gerð stuttleg skil hér. Þó að undanskildum 

þjóðgarðinum þar sem engin regluleg ferðamennska er á því svæði. 

 

 

Mynd 12. Landsvæði á Grænlandi 

 Norður-Grænland svæðið, sem gjarnan er nefnt Diskó-flói (sjá Mynd 13), er 

norður fyrir heimskautsbaug og er nyrsta byggð landsins. Þar er sannkallað 

heimskautaloftslag, þurrt og mjög sjaldan ofankoma af einhverju ráði, hitastig á 

svæðinu getur verið allt niður í -30°c. Íbúar svæðisins telja um 13 þúsund og er 

byggð mjög dreifð á marga litla bæi. Fjölmennasta bæjarfélagið er Aasiaat sem er 
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staðsett á lítilli eyju fyrir utan land, þar búa um 3.000. Helsta aðdráttarafl 

svæðisins er í Ilulissat og nefnist Ísfjörðurinn, sem er 60 km langur fjörður fullur 

af fljótandi ísjökum. Árið 2004 var fjörðurinn skráður á heimsminjaskrá UNESCO 

og má segja að fyrir þann tíma hafi ferðamenn varla sést á svæðinu. Til Ilulissat 

er flogið áætlunarflug allt árið um kring, bæði frá Danmörku með Air Greenland 

og eins frá Íslandi með Flugfélagi Íslands. Aðal ferðamannatíminn er þó yfir 

sumartímann. Ásamt Ísfirðinum er vinsælasta afþreying fyrir ferðamenn 

hundasleðaferðir, siglingar um svæðið og menningarferðir (Greenland, e.d./i).  

 

 

Mynd 13. Norður-Grænland, Diskó-flói 

 

 Heimskautasvæðið dregur nafn sitt af staðsetningu þar sem það liggur rétt 

norðan við heimskautsbaug. Þar er heimskautaloftslag en þó mildara hitastig en 

norðar í landinu og einnig er þar töluvert meiri úrkoma. Heitt loft úr suðri heldur 

sjávarhita uppi á sumrin en á veturna leggur alla firði og oft er komið fram á vor 

áður en siglingar geta hafist aftur eftir ísingar. Íbúafjöldi á svæðinu er um 10.000 

og þar af búa um 6.000 í stærsta bænum, Sisimiut en sjá má helst bæi svæðisins 

á Mynd 14 (Greenland, e.d./j). 
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Mynd 14. Helstu bæir á heimskautsvæðinu 

 

Dýralíf er fjölbreytt á svæðinu og má þar nefna villt sauðnaut, hreindýr og 

nokkuð stórt samfélag arna og annarra fugla. Einnig er töluvert um sel við 

strendurnar sem og hvali. Lítið fer fyrir veiðimennsku ferðamanna á 

landdýrunum (hreindýrum og sauðnautum), líkt og þekkist á Suður-Grænlandi, 

en það er vegna þess hve erfitt er að nálgast dýrin á svæðinu. Áætlunarflug er til 

svæðisins allt árið um kring með fyrrgreindum aðilum og er ferðamannatímabil 

með aðeins öðrum hætti en m.a. norður og suðursvæðum landsins. Helstu 

tímabilin eru snemma vors (mars og apríl) og svo síðla sumars (ágúst 

september). Þess á milli er umferð ferðamanna nokkuð jafnt skipt, þó minnst í 

desember. Helsta afþreying fyrir ferðamenn á svæðinu er hundasleðaferðir, 

göngur og siglingar ásamt fiskveiðum í ám og þyrluskíðamennsku (e. heliskiing), 

sem hefur færst í aukana síðustu ár (Greenland, e.d./j).  

 Höfuðstaðurinn og svæðið þar í kring telur aðeins tvo bæi, höfuðstaðinn Nuuk 

og Paamiut sjá Mynd 15. Á svæðinu búa meira en fjórðungur landsmanna eða 

um 18.000 manns. Hér er veðurfar milt, meðal hitastig í júlí um 7°c og meðalhiti í 

janúar, sem er kaldasti mánuðurinn um -8°c (Greenland, e.d./k).  
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Mynd 15. Höfuðstaðurinn Nuuk 

 

Áætlunarflug er til Nuuk allt árið um kring með bæði Air Greenland og Flugfélagi 

Íslands. Afþreying fyrir ferðamenn er aðeins frábrugðin öðrum svæðum en fyrir 

utan það sem mætti kalla hefðbundna ferðamennsku á Grænlandi (siglingar og 

ísskoðun) er hér er gert út á söfn og listsýningar á handverki og smáiðnaði 

heimamanna sem og minjagripaverslun (Greenland, e.d./k).  

 Austur-Grænland var þangað til fyrir um 120 árum algerlega einangrað frá 

umheiminum vegna þess, að skipaaðkoma var mjög erfið sökum íss sem umlykur 

svæðið. Menning og staðhættir bera skýr merki um þessa einangrun. Byggðin er 

nær alveg við íshelluna og stjórnast veðurfar á svæðinu, sem er mjög 

óútreiknanlegt af samspili mikilla vinda ofan af jöklum og sjóstrauma. Sökum 

þessa er mun kaldara í bæjum á austurströndinni miðað við bæi á 

vesturströndinni sem eru á sömu breiddargráðu. Helstu bæi má sjá á Mynd 16 en 

þeirra stærstur er Tasiilaq með um 3.000 íbúa. Flogið er til Tasiilaq í 

áætlunarflugi allt árið frá bæði Danmörku og Íslandi. Helsta afþreying fyrir 

ferðamenn eru hundasleðaferðir, göngur um íshelluna og sjóstangveiði. Þá er 

ekki óalgengt að sjá hvítabirni á þessum slóðum (Greenland, e.d./l). 
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Mynd 16. Austur-Grænland 

 

Í öllum bæjum landsins eru fjölbreyttir gistimöguleikar, allt frá hótelum og 

kojurýmum til svefnpokapláss, þá er bændagisting einnig töluvert algeng, sérstaklega í 

minni bæjum. Eins og áður hefur komið fram er frítt á öll tjaldsvæði og það sem meira er 

þá má tjalda þar sem ferðalagið endar þann daginn, án þess að það sé skipulagt svæði til 

þess (Greenland, e.d./g). Ferðaþjónustuaðilar í landinu eru nánast einvörðungu 

svæðisbundnir og lítil sem engin samvinna þeirra á milli eða á milli svæðanna. Framboð 

af afþreyingu fyrir ferðamenn virðist vera einsleitt.  

7.1.4 Dreifileiðir/milliliðir/birgjar á Suður-Grænlandi 

Eins og áður hefur komið fram eru ýmsir endursöluaðilar á markaðnum sem selja ferðir í 

gegnum skrifstofur sínar og netmiðla. Horfa mætti til nokkurra leiða til dreifingar og sölu 

á vörum, ásamt þeim endursöluaðilum sem þegar eru fyrir hendi.  

Danir eiga og reka flest ferðaþjónustufyrirtæki sem selja ferðir til Grænlands og eru 

Danir jafnframt stærsti erlendi markhópurinn. Færa má rök fyrir því að það yrði 

árangursríkt fyrir ferðaþjónustuaðila á svæðinu að vera í samstarfi við Dani, vegna 

umsvifa þeirra, þrátt fyrir neikvæð viðhorf heimamanna gagnvart þeim. Ísland og 

Grænland hafa svipaða ímynd þegar kemur að náttúrunni og því upplagt að nýta sér 

samstarf við þau íslensku fyrirtæki sem náð hafa langt í þema og náttúruferðamennsku. 

Má nefna góðan árangur í ferðaþjónustu á Vestfjörðum þar sem sjóstangveiði er 

markaðssett sérstaklega fyrir Þjóðverja. Að sama skapi er árangursríkt að ná samstarfi 
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við stofnanir á borð við NATA og GLIS (Grænlenska – Íslenska viðskiptaráðið) og mæta á 

sýningar líkt og VNTM og Midatlantic en þessar stofnanir hafa það m.a. í stefnu sinni að 

auka ferðamennsku á Grænlandi. Eins og áður hefur komið fram eru milliliðir á markaði 

sem selja og kynna ferðir s.s. Tripadvisor.com og Booking.com, en lítið samstarf er við 

þessa aðila. Tækifæri skapast með því að fara í samstarf við þá, þar sem þeir eru þekktir 

á alþjóðamælikvarða með heiminn að baki sér. 

Ferðaþjónustubirgjum hafa þegar verið gerð skil en það eru m.a. þeir 

ferðaþjónustuaðilar sem eru á svæðinu. Birgjar annarra aðfanga, s.s. matvöru og 

rekstrarvöru eru nær allir erlendir en með umboðs og endursöluaðila á svæðinu. Verð 

hjá þessum endursöluaðilum er nokkuð hátt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og eru fólgin 

tækifæri, fyrir samstarfsaðila, í því að flytja inn sínar eigin vörur til þess að eiga 

auðveldara með að fóta sig í samkeppninni. 

7.1.5 Almenningur á Suður-Grænlandi 

Ákveðin tímamót eru um þessar mundir hjá heimamönnum þar sem vilji til aukins 

sjálfstæðis fer vaxandi og þá um leið ákveðinn mótþrói gegn danskri stjórn og fólki. 

Danir eru og hafa verið í meirihluta hvað varðar eignarhald og stjórnir flestra stórra 

fyrirtækja og er ferðaþjónustubransinn þar ekki undanskilinn.  

Íslendingar eru þá aftur á móti í náðinni hjá heimamönnum og er ekki síst litið á þá 

sem bræður vegna svipaðra aðstæðna í sögulegu tilliti, sem Íslendingum tókst að 

brjótast út úr. Heimamenn eru hins vegar ekki fjárhagslega tilbúnir í algeran aðskilnað 

og sjálfstæði en binda vonir við að það geti fylgt í kjölfar vaxandi nýtingar á þeim 

náttúruauðæfum sem landið býr yfir og með því að laða til sín erlend (ekki dönsk) 

fyrirtæki. Eins og fram hefur komið eru heimamenn vinnusamir og þegar fréttist af 

uppgangi og samvinnuhug nýrra ferðaþjónustuaðila á svæðinu tóku heimamenn óðara 

við sér, fóru að gera upp báta, sinna handverki til sölu og mála hús sín. Af því má dæma 

að það stendur ekki upp á heimamenn að vinna saman og er líklegra að eigendur 

fyrirtækja á svæðinu skorti vilja til samvinnu. 
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7.2 Samantekt viðskiptaumhverfisgreiningar á Suður-Grænlandi 

Greiningin sýnir að flugfarþegum sem koma til svæðisins í millilandaflugi hefur farið 

fækkandi síðustu ár sem er þvert á tilfinningu heimildamanna um eftirspurn eftir flugi til 

svæðisins. Einnig hefur hagnaður í greininni verið óstöðugur og farið minnkandi en 

tekjur af ferðamönnum aukist. Þó ber að hafa það í huga að tölur er varða tekjur og 

hagnað eru fyrir landið í heild sinni en ekki aðeins fyrir Suður-Grænland. Gistinóttum 

hefur einnig fækkað á síðustu árum og nýting á gistirými er alls ekki góð á svæðinu. Nýtt 

flugfélag hefur rekstur á svæðinu nú í sumar og hefur það aukið bjartsýni a.m.k. hjá 

heimamönnum.  

Ferðamenn á svæðinu, ef frá eru taldir landsmenn sjálfir, eru að upplagi Danir, aðrir 

Norðurlandabúar og Evrópubúar sem koma til landsins annað hvort með flugi eða 

skemmtiferðaskipum. Flugfarþegar eru merkjanlega yngri en þeir sem koma á skipum og 

velja annars konar skipulag á sínu ferðalagi. Þeir velja sér afþreyingu sem krefst meiri 

þátttöku og eru líklegir til að skipuleggja ferðir sínar sjálfir eða með aðstoð 

ferðaskrifstofu í heimalandinu. Farþegar á skemmtiferðaskipum velja sér hins vegar 

afþreyingu sem krefst oft minni þátttöku af þeim sjálfum og bóka ferðirnar þegar komið 

er til landsins eða í gegnum skemmtiferðaskipin. Upp til hópa eru ferðamenn ánægðir 

með upplifun sína af landi og þjóð en segja þó, að framboð sem í boði er sé einsleitt og 

sveigjanleiki ferðaþjónustuaðila sem og upplýsingaveiting frá þeim sé ábótavant.  

Samkeppni á svæðinu er töluverð sem getur mögulega að einhverju leyti skýrt 

minnkandi eða óstöðugan hagnað í greininni. Greiningin sýnir, að framboð 

ferðaþjónustuaðila sé einsleitt og aðgreining lítil sem engin. Þessar niðurstöður haldast í 

hendur við umsagnir ferðamanna. Svipaða sögu er að segja um samkeppni milli svæða. 

Reyndar má halda því fram að hvert og eitt svæði sé sérstakt/einstakt á sinn hátt og 

frábrugðið öðrum að nokkru leyti og ætti það því að kalla á meiri aðgreiningu svæða 

hvað framboð fyrir ferðamenn varðar. Aðilar á markaðnum sem og svæðin sín á milli 

virðast vera mjög upptekin af samkeppninni og virðast að sama skapi og líklega þess 

vegna ekki ná samstarfsgrunvelli sín á milli.  

Ekki er hefð fyrir því hjá ferðaþjónustuaðilum að nota dreifingaraðila eða milliliði s.s. 

Booking og Tripadvisor til að koma þjónustuframboði sínu til ferðamanna. Þess í stað 

reyna þeir, líkt og greiningin bendir á að notast við sínar eigin heimasíður og 
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bókunarvélar á þeim. Á heimasíðunum virðist lítið vera lagt upp úr að fá endurgjöf frá 

viðskiptavinum sem gæti þýtt að lítil vitneskja sé um þarfir og væntingar þeirra af 

þjónustunni. Umsagnir ferðamanna hér að framan styrkja einnig þessa greiningu. 

Samstarf fyrirtækja á svæðinu í þessum málum, sem og annarstaðar mætti vera betra. 

Það mætti leita nýrra dreifileiða og byggja á sameiginlegum innkaupum, þar sem verð 

frá endursöluaðilum og birgjum með nauðsynjavörur er hátt.  

Einnig gæti verið áhrifaríkt að ná einhverskonar samstarfi við söluaðila skjáauglýsinga 

þannig að þeir gætu gegnum sinn miðil selt vörur og þjónustu til Grænlendinga sem eru 

stærsti markhópurinn yfir vetrartímann. Skjáauglýsingar eru stærsti miðillinn fyrir 

heimamenn a.m.k., miðill sem allir horfa á. Þannig er hægt að koma upplýsingum til 

heimamanna með áhrifaríkari hætti en til dæmis með vefsíðum, jafnvel þó að að flestöll 

heimili séu netvædd. 

Eins og fram hefur komið horfa heimamenn hýru auga til aukins sjálfstæðis og það 

virðast vera óskir þeirra að versla við, vinna með og fyrir aðra en Dani. Horfa þeir þá 

m.a. til „bræðralags“ við Íslendinga til aðstoðar og/eða leiðsagnar í þeim málum.   
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8 Umræður 

Niðurstöður greininga sýna að Grænland hefur upp á margt að bjóða og að 

ferðaþjónustan í landinu getur aukið umsvif sín. Að sama skapi má efla ímynd landsins, í 

heild sinni sem og ákveðinna svæða innan þess. Til að efla ímynd landsins og þar með 

vitund hugsanlegra viðskiptavina þarf ríkisvaldið að hafa skýra stefnu í tengslum við 

ferðaþjónustu, setja hana í forgang og fylgja henni. Greiningin leiðir í ljós að margt hefur 

gerst í þeim efnum á undanförnum árum með stofnsetningu ferðamálaráðs, sem fer 

með þessi mál fyrir hönd landsstjórnarinnar. Nú þegar hefur landinu verið skipt í svæði 

og netmiðlar stórefldir. Einnig hefur ráðið lagst í rannsóknir innan geirans og stefnir að 

því að stórefla þær á næstu árum. Það er mikilvægt að þessar rannsóknir taki mið af 

áfangastöðum, þ.e.a.s. skilgreindum svæðum á Grænlandi ásamt því að landið sé greint í 

heild sinni. Það er mikilvæg forsenda til að skilja hvata ferðamanna á öllum 

áfangastöðum landsins og meta hvað þeir vilja gera á hverjum stað. Greiningin leiðir 

einnig í ljós að tölfræðilegum gögnum er ábótavant og þá sérstaklega fyrir dreifbýlli 

svæði. Aðgangur að slíkum gögnum er nauðsynlegur fyrir rekstraraðila til að taka betri 

og upplýstari ákvarðanir. Dreifing komufarþega er nokkuð ójöfn þegar hún er skoðuð 

eftir svæðum á landinu og má segja að Suður-Grænland verði nokkuð útundan í þeirri 

dreifingu. Auðvitað eru margir þættir sem spila þar inn í en sá stærsti er tvímælalaust 

samgöngur til svæðisins en einungis er flogið beint til þangað yfir sumartímann. Til að 

efla ferðaþjónustu á Suður-Grænlandi er nauðsynlegt fyrir stjórnvöld að leggja þunga 

áherslu á auknar flugsamgöngur til og frá svæðinu og ætti m.a. að sjá hag í því að lækka 

álögur á flug- og siglingar. Þó má gera ráð fyrir að flugsamgöngur aukist ef 

námurannsóknir á svæðinu skila þeim árangri sem til er ætlast, enda er búist við að 

námuvinnslan verði mest á þeim slóðum. Einnig er vonast til aukins framboðs og meiri 

samkeppni um verð með tilkomu nýrra aðila á flugsamgöngu markaðinn. 

Það verður að teljast áhyggjuefni fyrir fyrirtæki sem ætlar sé inngöngu á þennan 

markað að nær allar tölulegar greiningar eru niður á við á síðustu árum. Áætlanir um 

leitni markaðar, byggða á þeim forsendum, yrðu alltaf neikvæðar og myndu eða ættu að 

fæla stjórnendur frá ákvörðun um inngöngu. Það er þó þannig að fleira þarf að koma til 



 

76 

við slíkar ákvarðanir heldur en bara tölulegar staðreyndir. Einnig þarf að koma til 

huglægt mat stjórnenda sem felst m.a. í því að hlusta á heimamenn, leggja eitthvert mat 

á tíðaranda og þróun lýðfræðilegra þátta. Ef summa huglægra þátta vegur þyngra eða til 

jafns við efnahagsþróun að mati stjórnenda/eigenda og fjárfestar eru þolinmóðir þá 

getur núna verið akkúrat rétti tíminn til að fjárfesta í ferðaþjónustu á Suður-Grænlandi.    

 

8.1 Tillögur fyrir aðgerðaáætlun 

Hér verður farið yfir þá lykilþætti sem fyrirtæki ættu að horfa til, ætli þau sér inngöngu á 

ferðaþjónustumarkað í Suður-Grænlandi.  

 

 Vinna með heimamönnum 

Eins og fram kemur í greiningunni er einhver andstaða meðal heimamanna við það að 

flestum fyrirtækjum sé stjórnað af Dönum og að mikilvægar ákvarðanir séu teknar af 

þeim. Reyna ætti að sneiða framhjá þessu með því að ráða heimamenn til vinnu og gefa 

þeim ráðrúm til að vera með í ákvarðanatöku, enda eru þeir stór hagsmunaaðili þegar 

kemur að ferðaþjónustunni. Staðan á markaðnum er þó á þann veg að nær ógerlegt er 

fyrir nýtt fyrirtæki að koma inn á þennan markað án samskipta við Dani og/eða fyrirtæki 

þeirra. Því er skynsamlegt að vera í góðri samvinnu við þessi fyrirtæki en jafnframt gæta 

hlutleysis í samskiptum. Þessi tilhögun, þ.e. að heimamenn sinni flestum störfum og 

a.m.k. komi að ákvörðunum, getur einnig komið sér vel hvað afkomu varðar. Líkt og 

greining efnahagslegra þátta gefur til kynna, getur skattaafsláttur fengist sé 

ofangreindum tillögum fylgt. Sökum þess að skattar á fyrirtæki og fjármagnstekjuskattur 

eru nokkuð háir í landinu, ætti að lágmarka útgreiðslur til eigenda frá félagi sem þarna 

er staðsett og nota frekar hagnaðinn úr því félagi til innri fjárfestingar í samfélaginu, 

eflingar þess og frekari samvinnu. Það er einmitt það sem samfélagið þarfnast til að 

stíga upp úr félagslegum vandamálum og lágu menntunarstigi.  

 

 Fjárfesta í mannauðnum 

Félagslega greiningin bendir til að heimamenn vilji vinna fái þeir tækifæri til þess. Því er 

mikilvægt að hlúa að frumkvöðlaeðli þeirra og fjárfesta í samræmi við það. Hægt er að 



 

77 

fjárfesta í mannauðnum með því að halda þjónustu- og sölunámskeið sem og 

tungumálanámskeið fyrir þá sem vinna í þjónustustörfum. Einnig þarf að efla þekkingu á 

tæknilega sviðinu eins og tæknigreiningin bendir á. Með því er hægt að efla netnotkun 

til samstarfs og samskipta sem getur þá á einhvern hátt komið í stað ferðalaga sem eru 

mjög dýr innanlands. 

 

 Fara varlega í fjárfestingar 

Markaðsaðstæður gefa til kynna að arðsemi starfsemi í ferðaþjónustu sé minnkandi og 

ætti því að fara varlega í fjárfestingar a.m.k. þar til stöðugleika er náð. Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir því að arðsemi sé að minnka t.d. að verðlag hafi ekki fylgt þróun og/eða 

samkeppni sé mikil. Samkeppnisgreiningin gefur til kynna að samkeppni sé hörð en 

jafnframt kemur í ljós að samkeppnisaðilarnir eru að miklu leyti stefnulausir með dreifða 

áherslu og lítinn fókus. Það má draga svipaða ályktun frá samkeppni á milli svæða, þar 

virðist vera lítil aðgreining og framboð afþreyinga fyrir ferðamenn einsleitt. Þess má 

einnig geta að samkeppnin á markaðnum hefur ekki samstarfsgrundvöll nema að litlu 

leyti og má segja að hún sé drifin af ótta við keppinauta. Það mætti þá sjá fyrir sér að 

fyrirtæki sem er reiðubúið til samstarfs, með sterka og skýra sýn á hvernig á að keppa og 

með skýra afmörkun starfseminnar sem og fókus, gæti gengið inn á markaðinn og náð 

árangri, takist því að finna sér hillu (e. niche). 

 

 Rannsaka markhópa og meta möguleika á þjónustuþróun 

Nýr ferðaþjónustuaðili þarf að átta sig á markhópum þeim sem sækja svæðið heim til að 

skapa sér sérstöðu/hillu á markaðnum. Líklega er ekki um að ræða einsleitan hóp og því 

þarfnast mögulega mismunandi nálgunar og þjónustu eftir menningarheimum. Þess 

vegna ætti að stunda reglulegar rannsóknir til að kortleggja betur markhópa, hvaðan 

þeir koma, hverjir þeir eru (s.s. stétt fólks, aldur o.s.frv.) og hvað þeir vilja. Svona 

rannsóknir þurfa ekki að vera flóknar í framkvæmd eða yfirgripsmiklar en mikilvægt er 

að þær mæli bæði væntingar og upplifun viðskiptavina. Rannsóknir einar og sér skila 

ekki árangri, því mestu máli skiptir hvernig niðurstöður eru nýttar m.a. til nýsköpunar og 

þjónustuþróunar. Hafa þarf í huga áhrif allra hagsmunaaðila þegar litið er til 

þjónustuþróun og nýsköpun. Líkt og greining á almenningi bendir á þá eru heimamenn 
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tilbúnir til samvinnu sé hagsmuna þeirra gætt. Þannig má vonast til að það skapist 

ákveðið þekkingarsamfélag þar sem allir hafa aukna hagsmuni af því að bæta og auglýsa 

jákvæða ímynd lands og svæða. Ferðaþjónustuaðili getur fengið styrki til þessara 

rannsókna frá m.a. NATA og ferðamálaráði landsins og byggjast styrkafgreiðslur á 

samstarfi fyrirtækja, svæða og heimamanna þar sem niðurstöður rannsóknanna eiga að 

vera öllum aðgengilegar.  

 

 Tryggja sveigjanleika 

Núna er tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila á svæðinu að skapa sér sérstöðu og hlusta á 

viðskiptavini, með því að leggja sig fram við að bjóða upp á það sem þeir vilja. Náttúran 

er vissulega það afl sem dregur ferðamenn til landsins en þeir vilja ekki allir það sama, 

þeir vilja sveigjanleika í ferðum, minni hópa og styttri gönguferðir um há- og láglendi.  

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem felast í breyttu 

samgöngumynstri samfara námurannsóknum og leyfum. Þó mögulega líði einhver tími 

þangað til sú starfsemi kemst á fullt skrið er undirbúningur mikilvægur. Hér skiptir 

sköpum að fylgja samtímanum hverju sinni, bæta smátt og smátt við sig í stað þess að 

bíða eftir því að uppbygging á svæðinu sé komin á fullt og bregðast þá við.  

 

 Nýta upplýsingatækni til að miðla skilaboðum/upplýsingum 

Ferðamálaráð rekur síðuna Greenland og leggur starfsfólk þess sig fram við lofa aðeins 

því sem hægt er að standa við í þjónustu. Eins og bent hefur verið á í greiningunni þá eru 

allir aðilar á markaðnum með sína heimasíðu og bókanir, í raun hver í sínu horni. Gæta 

þarf þess að skilaboðin sem markaðurinn fær séu af sama toga og áþekk, þ.e. ýti undir 

jákvæða vitund og ímynd sem hugsanlegir viðskiptavinir fá af svæðinu og þjónustunni. 

Þetta er mjög mikilvægt í þjónustu sem og að skilaboð dreifingaraðila séu í samræmi. 

Æskilegt væri að ferðaþjónustuaðilar á Suður-Grænlandi myndu sameinast um skilaboð í 

gegnum ferðamálráð, sem enduróma á þeirra eigin síðum. Einnig ættu þeir að nýta 

betur tæknina sér til framdráttar og horfa til annarra netmiðla til að auka frjálsræði sitt 

og dreifingu.  
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9 Lokaorð 

Greining og umræður sem hér hafa farið fram varpa ljósi á það að Grænland er á mörgu 

leyti áþekkt því sem haldið er fram í fræðunum um dreifbýl svæði, m.a. hvað varðar 

efnahagslega þróun, atvinnuleysi og einsleitan efnahag. Efling ferðaþjónustu gæti því 

lagt sitt af mörgum til jákvæðrar efnahags- og félagslegrar uppbyggingar. Til þess að svo 

megi verða þarf samstillt átak stjórnvalda, fyrirtækja á svæðinu, heimamanna og 

annarra hagsmunaaðila. Stjórnvöld sem skapa umgjörðina þurfa að leggja línurnar og 

teyma aðra af stað með skýrri stefnumörkun og framkvæmd og svo virðist sem sú 

vegferð sé þegar hafin. 

Staðalímynd landsins hefur um allnokkra hríð verið mjög neikvæð og tengd við 

félagsleg vandamál, sjálfsvíg, alkahólisma og aðra andlega sjúkdóma. Þessum 

vandamálum er landstjórnin hægt og bítandi að vinna á með ýmsum aðgerðum fyrir 

einstaklinga og hvatningu til fyrirtækja, en eins og fram hefur komið er oft erfitt fyrir 

lönd að bæta brotna ímynd og frekar ætti að horfa til þess að búa til nýja ímynd. Snjallt 

væri fyrir landstjórnina að fara þessa leið, að búa til nýja ímynd og efla þá nýju vitund 

sem virðist vera að taka sér bólfestu, þar sem rannsóknir sýna fram á að landið er tengt 

við náttúru og víðerni en ekki félagsleg vandamál.   

Rannsóknum í ferðaþjónustu er verulega ábótavant en það stendur til bóta með 

eflingu ferðaráðs landsins. Ráðið virðist nálgast viðfangsefnið faglega og heildstætt en 

mögulega þýðir það að einblínt sé of mikið á stóru myndina og þá staði sem þegar eru í 

blóma hvað ferðamenn varðar. Þá er hættan að önnur svæði þ.m.t. Suður-Grænland 

gleymist, verði útundan.  
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Tillaga höfundar að frekari rannsóknum er til að mynda: 

 Rannsaka samkeppnishæfni þjóðar miðað við þá áfangastaði sem tengja sig við 

sömu eða svipaða ímynd. 

 Rannsaka ástæður þess að farþegum skemmtiferðaskipa hefur fækkað svo mikið 

á milli ára. 

 Rannsaka þá hópa betur sem koma á hvert landsvæði og gera þeim tölfræðilega 

betri skil. 

 Rannsaka eftirspurn eftir flugi allt árið til Suður-Grænlands og í framhaldinu 

ásamt niðurstöðu markhópagreiningar ætti að skoða hvort að möguleiki sé á 

innkomu fleiri aðila í flugsamgöngur. 

Ásamt rannsóknum þarf að leggja áherslu á að tölfræðigögn séu betur greind með 

tilliti til landsvæðaskiptingar. Geri Grænlendingar þetta og haldi fókus þá trúi ég að þeim 

séu allir vegir færir og að þeir megi ná þeirri efnahagslegri stöðu sem þeir óska sér, að fá 

sjálfsstæði frá danskri krúnu. Auðvitað þarf þó fleira að koma til en bara styrk stjórn 

landsins, einnig þurfa námurannsóknir að vera eins gjöfular og búist er við. Verði það, þá 

er ekki ólíklegt að Grænland verði talið eitt ríkasta land í heimi. 

Niðurstöður rannsóknar og greininga liggja fyrir og hefur rannsóknarspurningunni 

verið svarað. Það verður þó að taka það fram að sá aðgerðalisti sem settur er fram í 

umræðunum er hvergi nærri tæmandi en þessir þættir ættu þó að geta aðstoðað 

fyrirtæki sem ætlar sér inngöngu á þennan markað í Kujalleq. 
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