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Útdráttur 

Ritgerð þessari er ætlað að svara þeirri spurningu hvort markaður í ferðaþjónustu hafi breyst með 

breyttum samgöngum. Landeyjahöfn sem lagt var upp með að yrði samgöngubót fyrir 

Vestmannaeyjar hefur legið undir gagnrýni meðal annars vegna sandburðar inn í höfnina og hefur 

verið kölluð „Sandeyjahöfn“ vegna þessa. 

Farið var af stað með eigindlega rannsókn og viðtöl tekin við stærstu aðila ferðamannaiðnaðar í 

Vestmannaeyjum. Einnig var rætt við forráðamenn flugfélagsins Ernis, Herjólfs, fræðslu- og 

menningafulltrúa Vestmanneyja og eins stærsta rútufyrirtækis á Íslandi til að fá meiri dýpt í 

ritgerðarefnið. 

Ferlið er skoðað allt frá því að ákvörðun er tekin um byggingu hafnar við Landeyjar til dagsins í dag. 

Skoðaðar eru tölur um ferðamenn til Íslands og þær bornar saman við ferðamenn til Vestmannaeyja 

eftir bestu getu en engin aðgreining er á tölum Herjólfs um þá íbúa Vestmannaeyja og annara sem 

ferðast með Herjólfi. 

Í Vestmannaeyjum búa rúmlega 4.200 manns en ferðamannafyrirtækin eru nokkuð mörg miðað við 

það. Iðnaðurinn hefur farið ört vaxandi á undanförnum árum og virðast ýmist matsölu- , gistirýmis- 

eða afþreyingarfyrirtæki vera að spretta upp á hverju götuhorni. Þar að auki eru þau fyrirtæki sem 

fyrir voru ýmist að bæta aðstöðu sína eða stækka við sig.  

Niðurstöður leiddu í ljós að ferðamönnum til Vestmannaeyja hefur fjölgað umfram fjölgun sem orðið 

hefur á landsvísu og má þakka Landeyjahöfn og breyttum samgöngum fyrir það. Það liggur einnig 

ljóst fyrir að mun meiri nýtingu má hafa út úr Landeyjahöfn. Uppleggið með höfninni var að hún yrði 

heilsárshöfn en eins og staðan er í dag hefur hún eingöngu nýst yfir sumartímann. Núverandi skip 

sem gert er út sem Herjólfur var aldrei ætlað að sigla milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja en 

efnahagshrunið varð til þess að fresta þurfti áformum um nýsmíði skips. Í fjárframlögum fyrir árið 

2014 var varið 250 milljónum til að finna viðunandi lausn í samgöngum milli Landeyjahafnar og 

Vestmannaeyja. Útboð er í gangi um nýsmíði skips en lágmark 3 ár eru þá í að það skip sem nú er í 

útboði verði klárt til siglinga. Þeir mánuðir sem Herjólfur siglir ekki í Landeyjahöfn eru enn óráðnir en 

verið er að skoða tímabundna leigu á ferju til að leysa þann vanda (Alþingi, 2014). Af þeim sökum er 

ferðamannaiðnaðurinn í Vestmannaeyjum mjög árstíðarbundinn og fer það að lang mestu leiti eftir 

siglingarleið Herjólfs. Þetta skapar mikið óöryggi ekki bara í ferðamannaiðnaðinum heldur einnig í 

lífsgæðum Vestmannaeyinga. Þegar vörur, íbúar og ferðamenn komast ekki til eða frá eyjum.  
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Inngangur 

Þessari ritgerð er ætlað að svara spurningum um breytingu á markaðsstarfi ferðaþjónustufyrirtækja í 

Vestmannaeyjum með tilkomu Landeyjahafnar. 

Þegar Herjólfur sigldi einungis til Þorlákshafnar voru um 15 – 20 þúsund ferðamenn á ári að 

heimsækja eyjarnar en með tilkomu Landeyjahafnar hefur fjöldinn margfaldast. Þetta skilar sér í 

auknum umsvifum hjá söfnum bæjarins, veitingahúsum, kaffihúsum, hótelum og öðrum 

ferðaþjónustuaðilum. Herjólfur hefur þó aðeins verið að sigla í Landeyjahöfn að sumri til og segja 

bæjaryfirvöld að Vestmannaeyjar hafi alla burði til að taka á móti þessum fjölda ferðamanna allt árið 

um kring. 

Ljóst er að mikil breyting hefur orðið á markaðnum með tilkomu Landeyjahafnar.  Misjafnar ástæður 

eru fyrir því hvað dregur ferðamenn til Vestmannaeyja og ekki síst munur á innlendum og erlendum 

ferðamönnum. Íslendingar koma í flestum tilfellum til að skoða eyjarnar, heimsækja vini/ættingja, 

skemmtiferð, fjölskylduferð eða eyða sumarfríinu sínu í eyjum. Erlendir ferðamenn laðast hinsvegar 

helst að Eldfellinu, lundanum, náttúrunni, því að fræðast um gosið 1973 eða koma til að skoða 

fuglalífið í eyjum almennt (Guðmundsson, 2012).  

Umhverfið er samansett af mörgum mismunandi breytum sem geta haft áhrif á fyrirtækið, hvernig 

það starfar og hegðar sér í viðskiptum. Til að hámarka viðskipti til framtíðar verða fyrirtæki að vita 

hvaða breytur hafa áhrif á fyrirtækið. Ef breytingar verða, er nauðsynlegt að skoða það nánar til að ná 

samkeppnisforskoti eða missa ekki mögulegt samkeppnisforskot. Fyrirtæki verða að hafa ákveðna 

stefnu yfir það hvernig þau ætla að ná og halda í góð samskipti við viðskiptavinina. Þessi stefna 

verður að geta breyst með þörfum viðskiptavina. Það er ekki nóg að eiga góð tengsl við viðskiptavini 

sína, heldur er ekki síður mikilvægt er að eiga góð samskipti við dreifiaðila á vörunni og birgjanna, 

einna helst til að vita hvað þeir hafa uppá að bjóða. Með því að bæta samskipti við dreifiaðila og 

birgja, bætir maður einnig flæðið á vörunni til söluaðila. Það er lykilatriði að varan sé aðgengileg 

neytendum.  

Með tilkomu Landeyjahafnar er innra umhverfi fyrirtækja í Vestmannaeyjum að breytast, 

viðskiptavinir, dreifileiðir og hugsanlega birgjar og samkeppnisaðilar. Fyrirtækin verða að vega og 

meta allar breytingar sem verða og taka ákvarðanir út frá mikilvægi þeirra. Ein af stóru breytingunum 

er breyttur markhópur. Ef við erum með breyttan markhóp og erum ekki að átta okkur á því þá er öll 

önnur markaðssetning hjá okkur ekki að skila sér eins vel og hún gæti gert. Nú þegar 

ferðamannastraumur af innlendum og erlendum ferðamönnum hefur aukis til muna, eru fyrirtækin 
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að kljást við flóknara viðskiptaumhverfi. Flókið viðskiptaumhverfi getur boðið upp á marga 

möguleika. En fyrirtæki verða að átta sig á hvað er að breytast í umhverfi fyrirtækisins. Því fyrr sem 

fyrirtækin átta sig á og ná tökum á þeim breytingum sem hafa orðið því betra fyrir fyrirtæki og 

viðskiptavini. Þau fyrirtæki sem eru föst í sömu sporunum og neita að breytast samhliða breytingum í 

samfélaginu, dragast aftur í samkeppninni. Aukið flækjustig kallar á fleiri rannsóknir til að átta sig á 

breytingum. 

Sú samgöngubót sem lagt var upp með byggingu Landeyjahafnar hefur legið undir talsverðri gagnrýni, 

þá sérstaklega hjá íbúum Vestmanneyjabæjar. Ferjan sem nú siglir milli lands og eyja var í upphafi 

ekki ætlað að sigla í Landeyjahöfn enda ristir skipir rúman metra neðar en á áætluðu skipi. Þetta 

hefur orðið til þess að margar ferðir hafa fallið niður og Herjólfur aðeins geta notast við nýju höfnina 

yfir sumartímann. Af þeim sökum getur skapast enn meiri munur á vetri og sumri hvað varðar 

ferðamannastraum til Vestmannaeyja. Athugað verður hvernig ferðaþjónustuaðilar í eyjum takast á 

við þann vanda sem uppi er. Horft verður í framtíðarsýn fyrirtækjanna en niðurstöðurnar gefa einnig 

til kynna hvað það er sem ferðamannaiðnaðinum verður af þegar Herjólfur siglir til Þorlákshafnar. 
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1 Markaðstæki 

1.1 Skilgreining 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir helstu þætti markaðsfræðinnar sem tengjast 

rannsóknarefninu. Þessir þættir verða skilgreindir og útskýrðir til að auðvelda skilning á efninu og 

afhverju verið er að rannsaka þá þætti í markaðsrannsókninnni. 

 

1.2 Samval söluráðanna (e. marketing mix, 4 P‘s) 

Samval söluráðanna (e. marketing mix) hefur verið skilgreint á nokkra vegu. Algengast er að skilgreina 

það í fjóra þætti, verð, vara, vettvangur og vegsauki ( e. price, product, place and promotion). Þegar 

skoðað er þjónustufyrirtæki geta söluráðarnir verið fleiri. Það skiptir í raun ekki höfuð máli hvort við 

séum að nota 4, 6 eða jafnvel 10 söluráða, fer bara eftir því hvað hentar best hverju sinni. Það sem 

skiptir mestu máli er að söluráðarnir taki mið af viðskiptavininum og þeirri staðsetningu í huga 

neytenda sem ætlunin er að ná (Kotler, 2010). Samkvæmt því bætum við þrem söluráðum við; fólki, 

ferlum og umgjörð. Söluráðarnir og markhópur eru tengd því ef markhópurinn breytist þá þurfa 

söluráðarnir að taka mið af því (Siguroddsson, 2005). 

„If you are not thinking customer, you are not thinking“ (Welch, 2010, bls. 71) 

Hugtakið söluráðar hefur náð að festa sig nokkuð í sessi á Íslensku. Deila má um hvort það nafn henti 

vel fyrir þessi atriði þar sem þau taka ekki eingöngu mið af söluáherslum heldur eru þetta þau tæki 

markaðsfræðinga sem notast er við til að ná fram markmiðum markaðssetningar. (Þórhallur, 2014) 

Þar sem ferðaþjónustufyrirtækin í eyjum eru að selja þjónustu en ekki vöru sem slíka förum við yfir öll 

7 atriðin sem samval söluráðanna ná yfir sem eru verð, vara, vettvangur, vegsauki, fólk, ferlar og 

umgjörð: 

Verð: Hvað á þjónustan að kosta? Horft er til framleiðslukostnaðar en einnig þarf verðið að vera 

hugsað út frá markaðssetningunni, hvaða markhóp á að ná til og samsvarar það upplifun 

ferðamannsins? Þetta er meðal þeirra  þátta sem rekstraraðilar fyrirtækjanna verða að hafa í huga 

þegar þeir verðleggja vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Hægt er sameina fleiri en eina vöru til að bjóða 

viðskiptavininum upp á betra verð fyrir hverja vöru fyrir sig. Einnig bjóða upp á fría vöru með vörunni 

sem þú ert að selja ef auka-varan kostar þig lítið en getur aukið virði í augum viðskiptavinarins. 
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Vara/þjónusta: Varan þarf ekki að vera einstakur hlutur, hún getur verið samsett úr milljónum 

hluta og innihaldið ábyrgð og fleira (Kotler, 2010). Áþreyfanlega varan eða óáþreyfanlega þjónustan 

sem verið er að selja þarf að vera í takt við verðið. Er varan að höfða til þess markhóps (e. market 

segment) sem verið er að reyna ná til. Er varan ekki örugglega að uppfylla þá þætti sem fullyrt er um í 

markaðssetningunni? Ef illa gengur verða fyrirtæki að spyrja sig að því hvort varan sem verið er að 

selja henti viðskiptavininum í dag. Er varan á einhvern hátt frammúrskarandi miðað við vörur 

keppinauta? Ef ekki, getur henni verið breytt þannig að hún verði það?  

Vettvangur: Staðsetning fyrirtækisins er lykilatriði þegar kemur að aðgengileika viðskiptavinanna að 

vörunni (Kotler, 2010). Er staðsetningin styrkur eða veikleiki hjá fyrirtækinu? Þegar um vöru er að 

ræða þarf einnig að hafa í huga dreifileiðir og staðsetningu þeirra.  

Vegsauki: Þegar talað er um vegsauka er átt við kynningastarf sem unnið er með vöruna eða 

þjónustuna. Auglýsingar, almenningstengls, söluhvatar, bein markaðssetning og/eða persónuleg 

sölumennska vörunnar/þjónustunnar. Fyrirtæki í ferðaþjónustunni eru mikið að selja upplifun á 

ákveðnum atriðum en mikilvægt er að þeir stilli væntingum ferðamannsins í hóf í auglýsingum til að 

ferðamaðurinn fari með jákvæða upplifun. Ferðamaðurinn verður að hafa þá upplifun að peningnum 

hafi verið vel eytt en það eykur líkurnar á jákvæðu umtali um fyrirtækið (e. word of mouth). 

Fólk: Í þessum lið er átt við það fólk sem snýr að hverju ferli fyrir sig, starfsmenn, rekstraraðilar og 

aðrir sem koma að því að þjónusta viðskiptavininn. Það skiptir miklu máli að fólk í 

ferðaþjónustufyrirtækjunum haldi viðskiptavinum sínum ánægðum. Fyrirtæki geta verið búin að 

vanda vel til allra söluráðanna en verða að átta sig á að öll sú vinna hvílir að lokum á starfsmönnum 

fyrirtækisins, þar sem það eru þeir sem fara með ferlið. 

Ferli:  Þegar þjónusta er veitt er talað um ferlið frá því að viðskiptavinurinn heyrir fyrst frá 

vörunni/þjónustunni þangað til hann hann hefur ákveðið að kaupa þá vöru/þjónustu. AIDA módelið 

skilgreinir þetta ferli frá fyrirtækinu séð eða frá því það nær athygli viðskiptavinarins, vekur hjá 

honum áhuga, kveikir hjá honum þrá fyrir vörunni og þangað til viðskiptavinurinn kaupir loks vöruna 

(e. awareness, interest, desire and action). 

Pakkningar: Síðasti söluráðinn eru pakkningar. Fyrsta sýn viðskiptavinarins á vöruna, þjónustuna 

eða fyrirtækið er mikilvæg því þar myndar hann sér strax sterka skoðun á vörunni. Smávægilegar 

breytingar á pakkningum geta leitt til allt annarrar fyrstu sýnar viðskiptavinarins. Pakkningin verður 

að höfða til þess markhóps sem á að ná til og samsvara þeirri stefnu sem fyrirtækið eða varan 

stendur fyrir.  
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1.3 SVÓT greining (e. SWOT analysis) 

SVÓT greining (e. SWOT analysis) kom fyrst til sögunnar á sjöunda áratug síðustu aldar eftir að 

markaðsfræðingurinn Robert Stewart leiddi hóp rannsakenda í að skoða hvað hefði farið úrskeiðis hjá 

500 stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna (Humphrey, 2005). Árlega er gefið út blað af Fourtune sem 

nefnist Fourtune 500 en Robert Stewart og félagar könnuðu þau fyrirtæki fyrir SRI (Stanford Research 

institude) (Fortune, 2014).  

SVÓT greining dregur nafnið sitt af því sem greiningin greinir en það eru styrkleikar, veikleikar, 

ógnanir og tækifæri (e. strengths, weaknesses, opportunities and threats). Þegar fyrirtæki eða 

stofnanir notast við þessa greiningu er henni iðurlega skipt í tvo flokka, innri og ytri. 

Innri þættir SVÓT greiningar taka á þáttum innan fyrirtækisins. Það eru styrkleikar og veikleikar 

fyrirtækisins. Til að geta talist styrkleiki þarf fyrirtækið að vera betri í þeim þætti en keppinautar sínir. 

Að sama skapi er ekki talað um veikleika nema fyrirtækið sé verr í stakk búið en keppinautar sínir. 

Ytri þættir SVÓT greiningar taka á þáttum utan fyrirtækisin. Þá er talað um ógnanir og tækifæri. 

Ógnanir og tækifæri geta verið hlutir sem fyrirtækið getur ekki breytt, svo sem mál sem tengjast 

stjórnmálum eða náttúruöflin. Tækifærin geta einnig falist í þáttum sem fyrirtækið getur ekki breytt. Í 

þessum þáttum er mikilvægt að vera undirbúinn undir mögulegar breytingar en á endanum getur það 

skapað samkeppnisforskot. 

 

1.4 AIDA (e. Awareness, interest, desire and action) 

AIDA módelið er byggt á hugmyndinni um vel heppnaða markaðssetningu. Hvernig fyrirtækið ætlar 

að fara að því að vekja athygli á þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtækið er að selja, kveikja áhuga í 

hug neytanda, byggja þrá í hugum neytenda sem að lokum verður til þess að neytandinn kaupir þá 

vöruna eða þjónustuna. 

AIDA módelið er kennt við brautryðjandann, E. St. Elmo Lewis. Þann 15. Febúar 1903 skrifaði hann í 

The Bankers Magazine að markmið auglýsinga væri að vekja athygli svo fólk fái áhuga og lesi 

auglýsinguna en þegar fólk er búið að lesa auglýsinguna hefur hún skapað þrá í huga fólks sem verður 

til þess að það kaupir vöruna. Það er dæmi um vel heppnaða markaðssetningu (Lewis, 1903). 

Athygli (e. awareness):  Fyrirtæki geta náð athygli fólks með margvíslegum hætti, s.s litum, 

textum, stærð og jafnvel dulúðleika. Þetta stig ferlisins er erfiðasta stigið því í dag er samkeppnin á 

markaði hörð og mörg fyrirtæki að berjast um athyglina. Staðsetning auglýsingarinnar sem og 

skapandi hugsun skiptir því gríðarlegu máli þegar kemur að því að ná athygli viðskiptavinarins. 
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Áhugi (e. interest): Í þessu ferli þurfa fyrirtæki að skapa sér sérstöðu meðal samkeppnisaðila (e. 

points of differene) til að fá viðskiptavininn til sín. Þá geta fyrirtæki talað um styrkleika sína eða á 

þeirri vöru sem verið er að auglýsa, ef hún er sér skipulagseining innan fyrirtækisins (e. Strategic 

business unit) 

Þrá (e. desire):  Þegar fyrirtæki hafa náð að sýna fram á sérstöðu sína og ágæti getur það skapað 

þrá í huga lesanda auglýsingarinnar. 

Kaup á vöru (e. action):  Þegar ferlið hér að ofan hefur gengið eftir eins og lagt var upp með eru 

yfirgnæfandi líkur á því að aðilinn láti verða af kaupunum. Aðgengi að vörunni verður þá að vera í 

lagi. Hægt er að ná öllum þrem fyrstu þrepum AIDA módelsins en ná ekki að fara alla leið ef varan er 

ekki nægilega aðgengileg. 

1.5 Samsvörunarþættir (e. Points of parity) og aðgreiningaþættir (e. Points of 

difference) 
Þegar fyrirtæki kemur inn á markað þarf varan að hafa ákveðna samsvörunarþætti svo neytandinn 

geri sér grein fyrir hvað varan á að gera fyrir hann. Annað gildir þó um frumkvöðlastarfsemi þar sem 

varan getur verið að opna nýjan markað. Þó svo að mikilvægt sé að varan hafi samsvörunarþætti með 

núverandi vörum á markaði er ekki síður mikilvægt að varan hafi aðgreiningaþætti. Með 

aðgreiningarþáttum er vara að skera sig út frá öðrum vörum á markaði. Þeir þættir ættu að vera það 

sem fær neytandann til að kaupa þína vöru frekar en aðra. Þessvegna er mikilvægt að 

aðgreiningaþættirnir séu sniðnir að þeim markhóp sem varan eða fyrirtækið sækir á. 

Ef aðgreiningaþættir vörunnar eru ekki nægjanlega skýrir er hætta á að hún flokkist sem „ég líka“ 

vara (e. „me too“), eða vara sem er að reyna líkjast þeirri vöru sem er markaðsráðandi (Perloff, 2012).  

1.6 Eigindleg viðtöl (e. Qualitative research) 

Rannsóknaraðferðum er skipt í tvo flokka, megindlegar- og eigindlegar rannsóknir. Á meðan 

megindlegar rannsóknir leggja áherslu á tölulegar mælingar og eru yfirleitt spurningalistar með 

fyrirfram ákveðnum spurningum og svarmöguleikum (e. closed-end questions) þá eru  eigindlegar 

rannsóknir oftar persónuleg viðtöl eða athuganir með opnum spurningum (e. open-end questions). 

Eigindlegar rannsóknir geta verið metnar ekki eingöngu út frá svörum heldur er horft til þátta eins og 

einkenna, áhersla og hegðanna þess sem verið er að rannsaka. Þær leggja meiri áherslur á lýsingu í 

orðum frekar en tölulegar mælingar. Gagnrýni á slíkar rannsóknir eru meðal annars Hawthorne-

áhrifin (e. The Hawthorne effect) en þau sýna að fólk getur átt það til að hegða sér öðruvísi og oft á 

tíðum fegrað sannleikann þegar það veit að það er verið að rannsaka það (Henry A. Landsberger, 

Hawthorne Revisited, Ithaca, 1958). Hlutdrægni rannsakenda hefur líka verið gagnrýnd í eigindlegum 
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rannsakendum (e . bias) þar sem rannsakandi á það til að vera hlutdræginn og jafnvel koma með 

leiðandi spurningar (Bryman, 2012). 

Öflun gagna í eigindlegum rannsóknum getur verið með þátttökuathugunum, viðtölum eða með 

skoðun skjala eða annara gagna. Rannsóknin getur tekið á sig nýjar myndir á meðan rannsókn 

stendur þar sem rannsóknaráætlun getur breyst samhliða gagnasöfnun, gagnagreiningu og í nýjum 

skilningi sem gæti komið í ljós (e. emerging research design). 

Þátttökuathugun (e. observation):  Í eðli sínu eru þátttökuathugunum ekki mikið stýrt þar sem 

rannsakandinn gerist þátttakandi í því sem verið er að rannsaka. Ekki er algengt að rannsakandinn sé 

algjör þátttakandi í rannsóknarefninu en því er skipt í fjögur stig; óvirkur-, hóflegur-, virkur- og algjör 

þátttakandi. 

Viðtöl (e. interviews): Viðtöl eru fyrirfram ekki fullmótuð þar sem viðmælendur eru spurðir 

opnum spurningum (e. open-end questions). Byrjað er á opnum bakgrunns spurningum sem eru 

almennar og auðveldar spurningar til að fá viðmælandan til að tjá sig. Viðtölum hefur verið skipt í þrjá 

flokka; lykilviðmælandi (e. key informant) getur verið einn eða fleiri en viðmælandinn svarar þá fyrir 

ákveðinn þátt/hóp af rannsókninni, lífssögu viðmælandi (e. life history) þar sem rannsakandinn er að 

skoða sögu viðmælandans og rýnihópur (e. focus group) sem er hópur yfirleitt um 6 – 8 manns sem 

eiga að ræða ákveðin málefni sem rannsakandinn leggur fyrir. 

Skjalagreining (document analysis):  í skjalagreiningu er unnið með fyrirliggjandi gögn (e. 

secondary data) svo sem fundagerðir, skýrslur, árbækur, greinar eða dagbækur. Skjalagreining er oft 

notuð til að fá staðfestingu á útkomu úr þátttökuathugunum eða viðtölum (Donald Ary, 2012). 

Þegar einstaklingar eru valdir í eigindlega rannsókn getur það verið byggt á ýmsum aðferðum. 

Úrtökin eru alla jafnan ekki eins og stór og í megindlegum rannsóknum en aðferðin við val á úrtaki (e. 

sample) getur verið byggt á svipuðum hætti. Helstu aðferðirnar sem byggja á líkindum eru; 

tilviljunarúrtak (e. random sampling) þar sem allir í þýðinu hafa jafna möguleik á að vera valdir. 

Kerfisbundið tilviljunarúrtak (e. systematic random sampling) þá er valinn t.d. tíundi hver úr þýðinu í 

úrtakið. Lagskipt tilviljunarúrtak (e. stratified random sampling) þar sem þýðinu er skipt í hópa og 

valið svo tilviljunarúrtak úr hverjum hóp. Tvær helstu aðferðir úrtaka sem ekki byggja á líkindum eru  

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) þar sem úrtök eru valin vegna aðgengileika eða 

heppileika og kvótaúrtak (e. quota sampling) þar sem úrtök eru valin út frá ákveðnu =m viðmiðum til 

að fá sem flestar „týpur“ úr þýðinu í rannsóknina (Jóhanna, 2008). 



14 
 

1.7 Vörumerkjarýni (e. Brand audit) 

Vörumerkjarýni (e. brand audit) er víðtæk skoðun á vörumerkinu þar sem meðal annars hugsanir 

neytenda og eigenda vörumerkisins eru bornar saman. Vörumerkjarýni hefur verið skipt upp í tvo 

flokka, innri og ytri greiningu. Í ytri greiningu er skoðaður munur á ætlun fyrirtækis varðandi 

vörumerkið og upplifun neytendans. Fyrirtækin ætlast til að ná ákveðinni staðsetningu eða hugsun 

neytenda um vörumerkið sitt (e. brand positioning) en nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að kanna hvort 

það sé virkilega á þeim stað í hugum neytenda sem það ætlar sér. Ef raunin er sú, að ætluð 

staðsetning vörumerkisins er ekki sú sem neytendur telja hana vera þá þarf að skoða hvort hvað er að 

hafa þau áhrif (K. Keller, 2008). 

Það eru ýmsar leiðir fyrir fyrirtæki til að skoða vörumerkið sitt. Hver staðsetning vörumerkisins er í 

huga neytendans (e. brand positioning)? Hvaða táknar vörumerkið þitt í huga neytendans (e. brand 

image)? Til að sjá það er gott að gera hugarkort (e. mind map) af því hvað neytendum dettur fyrst í 

hug þegar það sér eða heyrir vörumerkið (e. brand mantra). Þá myndi fyrirtækið taka úrtak (e. 

sample) úr því þýði sem á að kanna en þá er vörumerkið í miðri mynd og orðin sem viðmælendunum 

datt fyrst í hug raðað í kring. 

 

Mynd 1 - Hugkort 

Í stuttri könnun sem gerð var með hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling) með ferðaþjónustu í 

eyjum sem vörumerki koma fram áhugaverðir og fjölbreyttir punktar. Níu manns voru spurð hvaða 

orð þeim dytti fyrst i hug sem lýsti ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Náttúran er eina orðið sem fékk 

fleiri en eitt atkvæði en hún fékk þrjú atkvæði (Könnun framkvæmd 17.3.2014). 
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Ef fyrirtæki vilja sjá staðsetningu síns vörumerkis á myndrænan hátt í hugum neytenda miðað við 

samkeppnisaðila er vörukort (e. perceptual mapping) notað. Algeng uppsetning er að nota X og Y 

ásana og hafa andstæður á sitthvorum endanum. Einnig er hægt að setja kortið upp með fleiri en 

tveim möguleikum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innri þættir vörumerkjarýnis snúa eingöngu að greiningu fyrirtækisins á eigin vörumerki. Fyrirtæki eru 

mun samkeppnishæfari þegar þau hafa náð að skapa sér sérstöðu. Samsvörunarþættir (e. Points of 

parity and difference, POP - POD) eru góð markaðstæki til að rýna í staðfærslu fyrirtækisins á markaði 

(e. market positioning). Til að ná samkeppnisyfirburðum á markaði þurfa vörur fyrirtækisins að vera 

annaðhvort að vera með sömu gæði og lægra verð en samkeppnisaðilinn eða þá að varan sé með það 

mikla umfram eiginleika fyrir neytendan að það réttlæti hærra verð (Þórhallur, 2014). 

Vörur fyrirtækjanna geta svipast til hvors annars að mörgu leiki, geta jafnvel verið alveg eins (e. 

points of parity). Þegar um svipaða vöru er að ræða er mikilvægt að vera fyrstur á markaðinn í stað 

þess að vera með vöru sem er í raun að „elta“ frumkvöðulinn (e. market follower). Ef varan er þegar 

til staðar á markaði þá þarf nýja varan að skera sig út frá núverandi vöru á einn eða annann hátt (e. 

points of difference). Aðgreiningin verður að hafa tilgang og höfða jafnvel til sérstaks hóps 

samfélagsins. Með vel heppnaðri aðgreiningu (e. POD) getur fyrirtækið skapað aukið virði í hugum 

neytenda og þar með samkeppnisforskot. Stjórnarmenn verða þó að athuga að aðgreiningin ein er 

ekki alltaf nóg. Tveir aðrir lykilþættir eru; að gera sér grein fyrir því hver markaður vörunnar er og 

nálgun þeirra þátta sem varan hefur sameiginlega með samkeppnisaðilum (K. Keller B. S., 2002). 

Mynd 2 - Vörukort 
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2 Þróun ferðaþjónustunnar í Vestmannaeyjum 

2.1 Stýrihópur um samgöngumál milli lands og eyja 
Það var þann 14. Júlí 2006 sem samgönguráðherra skipaði stýrihóp til að gera forathugun á 

samgöngumálum milli Bakkafjöru og Vestmannaeyja. Þá var þeim falið að kanna alla þá áhrifaþætti 

sem þessi samgöngubreyting myndi hafa í för með sér bæði fyrir Vestmannaeyjinga og aðra 

Íslendinga. Stýrihópurinn var skipaður af, Eiríki Bjarnasyni, verkfræðingi úr samgönguráðuneytinu 

sem jafnframt var gerður að formanni stýrihópsins, Sigurði Áss Grétarssyni, forstöðumanni hafnasviðs 

Siglingastofnunnar og Hreini Haraldssyni, framkvæmdastjóra þróunarsviðs Vegagerðarinnar. Mikið er 

komið inn á þróun ferðamála í Vestmannaeyjum. En eitt af því sem starfshópurinn vildi láta athuga 

áður en endanlega yrði ákveðið að byggja Landeyjahöfn var, að meta áhrif Landeyjahafnar á þróun 

byggðar í Vestmannaeyjum og byggðar í landeyjum. En gerður var samningur við Rannsóknarmiðstöð 

Háskólans á Bifröst um að gera rannsókn á áhrif ferju milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja. 

Rannsóknin ætti að kanna áhrif á samfélagið og byggð í Vestmannaeyjum og öðrum svæðum á 

Suðurlandinu. Einnig að gera umferðarspá fyrir ferjusiglingar til ársins 2020. Helstu niðurstöður 

Rannsóknarmiðstöðvarinnar eru þessar: (Bakkafjöru, 2007) 

 

Breytingar á samskiptum: Stærsta breytingin er að siglingin styttist frá 2 klukkutímum og 45 

mínútum í rétt rúmar 30 mínútur. Þá er ferðatíminn í heild til og frá eyjum til Reykjavíkur um tveir og 

hálfur tími eftir breytingu. Ferðakostnaður við ferjusiglinguna mun einnig minnka. Samgöngur 

eyjamanna færast nær því sem gerist hérlendis en flestir Íslendingar ferðast um á einkabíl í helstu 

erindagjörðum (Bakkafjöru, 2007). 

Innviðir: Þó svo að ferjusiglingin sjálf muni vera ódýrari til og frá Landeyjahöfn miðað við 

Þorlákshöfn þá er ferðakostnaður til höfuðborgasvæðisins ekki endilega ódýrari. En 

rannsóknarmiðstöð Bifrastar talar um mikilvægi þess að koma af stað almenningssamgöngum til og 

frá Landeyjahöfn á landi. Ennfremur var gert ráð fyrir að flugsamgöngur milli Bakka og eyja muni 

leggjast af (Bakkafjöru, 2007).  

Samfélag og lífstíl l:  Landeyjahöfn mun almennt auka bjartsýni eyjamanna því samfélagið verður 

mun opnara en áður. Viðhorf margra sem búa bæði í Vestmannaeyjum og á ýmsum svæðum 

Suðurlandsins mun eflaust breytast (Bakkafjöru, 2007).  

Ferðaþjónusta: Nokkuð sterklega var reiknað með því að áhrifin verði mest í 

ferðamannaiðnaðinum og þá sérstaklega í Vestmannaeyjum en einnig á mörgum svæðum 

Suðurlandsins. Gert var ráð fyrir því að náttúra og saga landsvæðisins myndi laða marga ferðamenn 

að og að ferðir til eyja yrðu mjög eftirsóttar (Bakkafjöru, 2007).   
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Atvinnuvegir:   Mikið er talað um aukinn ferðamannastraum til eyja og reiknað er með að það muni 

auka störf við ferðamannaiðnaðinn verulega. Reiknað er því með fjölbreyttari starfsemi í 

Vestmannaeyjum en fiskveiði og fiskvinnsla líkt og hefur einkennst á Heimaey að mestu hingað til. 

Mikil tækniþróun hefur átt sér stað í fiskiðnaðinum. Störfum við hann hefur fækkað mikið á 

undanförnum árum og er reiknað með að sú þróun muni halda áfram. Störfum í heild í eyjum gætu 

þó jafnvel fjölgað þar sem stefnir í að ferðamannaiðnaðurinn taki svo vel við sér við breyttar 

samgöngur. Þá er talað um að meðallaun eyjamanna gætu minnkað en heildarlaun Vestmanneyjinga 

gætu aukist. Ástæðan fyrir því er að fiskveiðistörfin eru fá en vel launuð en ferðamannaiðnaðurinn 

gæti gefið mörg störf en ekki eins vel launuð (Bakkafjöru, 2007). 

Þjónusta: Ekki er reiknað með því að fjarlægðarvernd verslunar muni stafa nein hætta af styttri leið 

milli lands og eyja. Þá er ekki heldur reiknað með að draga muni úr opinberri starfsemi í eyjum heldur 

frekar styrkja stöðu Vestmannaeyja í því að fá samstarf við sérsfræðinga og stofnanir vegna þessara 

samgöngubóta (Bakkafjöru, 2007). 

Húsnæðismál: Vegna aukningar á ferðamönnum um eyjuna og störfum í kringum þá ferðamennsku 

var reiknað með að fasteignaverð myndi hækka. Eftir þessa samgöngubót var einnig reiknað með að 

brottfluttir Vestmanneyjingar myndu frekar kaupa sér fasteign á eyjunni og aukning yrði þar af 

leiðandi í tvöfaldri búsetu í eyjum.  Einnig var gert ráð fyrir því að aukin eftirspurn yrði eftir 

sumarhúsum á Suðurlandi vegna þess hve greiðfært er orðið fyrir Vestmanneyjinga. (Bakkafjöru, 

2007) 

Mannfjöldaþróun: Í Vestmannaeyjum var fólksfækkun allt frá árinu 1998 þegar fjöldin var 4.625 

allt til ársins 2008 en þá fór fjöldin niður í 4.055. En frá 2008 hefur þróunin snúist við og hefur íbúum 

Vestmannaeyja fjölgað síðan og árið 2011 eru skráðir 4.262 íbúar. (Hagstofa Íslands, 2014)  

Rannsóknarmiðstöð Bifrastar reiknaði með nokkurri vissu að ferjan myndi styrkja búsetu í 

Vestmannaeyjum og hægja á fólksfækkuninni.  Einnig eru auknar líkur á því að fólk, sem vill búa í 

heimahögum en hefur ekki gert vegna lélegra samganga, vilji flytja aftur til eyja (Bakkafjöru, 2007). 

Sveitafélög: Við breyttar samgöngur fær Vestmanneyjabær ný nágrannasveitafélög, það gefur 

möguleika á samstafi við þessi sveitafélög. Það samstarf væri þá líkt og hjá öðrum nágranna-

sveitafélögum með greiðar samgöngur á milli sín (Bakkafjöru, 2007).  

Atvinnu-, skóla- og þjónustusvæði:  Með aukinni tækni færist ávallt í vöxt að menn geti unnið 

fjarri vinnustað. Það gæti þýtt að með bættum samgöngum myndi fólk sem á sína heimahaga í 

Vestmannaeyjum taka þá ákvörðun um að flytja til eyja. En stækkun á þessum sviðum er samt sem 

áður óveruleg miðað við núverandi íbúafjölda. Með það í huga að það tekur um 45 mínútur að 

ferðast frá Vestmannaeyjum í næsta sveitafélag þýðir það að litlar líkur séu á samstarfi í skólamálum 

við Hvolsvöll og önnur sveitafélög á Suðurlandinu (Bakkafjöru, 2007).  

Vinnumarkaður: Þó svo að þessi breyting á samgöngum nái ekki að tengja Vestmannaeyjar það vel 
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við önnur sveitafélög að menn geti búið í eyjum en unnið uppá landi eða öfugt, þá getur það gefið 

ýmsa möguleika á að verktakar í eyjum geti tekið að sér verk á Suðurlandi og öfugt. Það eru því 

auknar líkur á því að samfélagið í Vestmannaeyjum geti þróast eins og önnur samfélög á nærliggjandi 

svæðum. (Bakkafjöru, 2007) 

2.1.1 Umferðarspá um Landeyjahöfn 2010 – 2020 og rauntölur síðustu 10 ára 
Stýrihópnum var falið að gera umferðarspá fyrir siglingar milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja. 

Fyrirliggjandi voru gögn gögn frá Herjólfi og Eimskipum um þróun umferðar á Suðurlandsvegi austan 

Hvolsvallar. Gert var ráð fyrir að núverandi flugfarþegar milli Vestmanneyjaflugvallar og 

Bakkaflugvallar  færu með ferjunni með tilkomu hafnarinnar. Fundin var verðteygni miðað við lækkun 

á ferðakostnaði. Niðurstöður voru eftirfarandi (Bakkafjöru, 2007):  

 

Ár 

Meðaltal 

á dag 

95% efri 

mörk 

98% efri 

mörk 

2010      738           1.722           2.044      

2020      1.051           2.453           2.910      

Tafla 1 

Taka skal fram að höfnin var ekki opnuð fyrr en 20. Júlí 2010 en spáin var gerð útfrá því að siglt hefði 

verið allt árið 2010. Rauntölur eru hinsvegar ekki fjærri lagi. Hér að neðan eru rauntölur síðustu 10 

ára, 2003 – 2013, og sést greinilega stökkið sem varð við opnun Landeyjahafnar.  

Ár 
Farþegar á 

ári 
Meðaltal 

á dag 

2003      114.299             321      

2004      119.647             336      

2005      118.200             332      

2006      117.310             330      

2007      118.784             334      

2008      114.353             321      

2009      127.624             358      

2010      211.940             595      

2011      267.448             751      

2012      295.000             829      

2013      284.125             798      
Tafla 2 
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2.1.2 Efnisburður inn í Landeyjahöfn 
Landeyjahöfn hefur verið mikið gagnrýnd fyrir að hafa verið meira og minna lokuð á veturna vegna 

veðurs og sandburðar sem hefur verið inn í höfnina. Þá hefur umræðan í samfélaginu í 

Vestmannaeyjum verið á þá leið að verkfræðingarnir og stýrihópurinn um málefni Bakkafjöru hafi alls 

ekki staðið sig. Þar sem margir sjómenn og skipstjórar sögðu það vera ómögulegt að byggja höfn á 

þessu svæði vegna ölduhæða sem getur myndast á svæðinu. 

Í skýrslunni sem stýrihópurinn um Bakkafjöru sendi frá sér í mars árið 2007 er komið inn á það að 

efnisburður inn í höfnina fyrstu árin fari algjörlega eftir því hve mikið efni er til staðar í fjörunni. 

Heildarefnið sem berst inn í höfnina er einnig í beinu hlutfalli við breidd hafnarmynnisins.  Segja má 

með nokkurri vissu að eldgosið á fimmvöðruhálsi hafi skilað frá sér mikið að efni í fjöruna og er 

Markarfljót ennþá að skila miklu af því efni sem fór á jökulinn út á haf. Í skýrslunni er sagt að það gæti 

því þurft að dýpka höfnina fyrstu árin til að jafnvægi náist við náttúruna á þessu svæði en þetta efni 

berst inn í höfnina þegar sandalda gengur framhjá hafnarmynninu. (Bakkafjöru, 2007) Þá var líka 

reiknað með að nýtt skip væri keypt sem myndi rista í það mesta 3,3 metra en Herjólfur ristir um 4,3 

metra. (Eyjar.net, 2011) 

2.2 Þróun á fjölda ferðamanna Vestmannaeyja miðað við til Íslands 

 

 

Ferðamálastofa heldur utan um fjölda erlendra ferðamanna sem fara um Leifsstöð. Tölurnar eru 

áhugaverðar en þar sést hvað ferðamannaiðnaður á Íslandi hefur farið ört stækkandi. Aukningin er 

ekki jöfn á milli ára en gríðarleg aukning hefur verið frá árinu 2010. Frá árinu 2010 til 2013 hefur 

erlendum ferðamönnum um Leifsstöð fjölgað um 70% (Ferðamálastofa, 2014). 

Til að átta sig betur á þróun erlendra ferðamanna um Leifsstöð er gott að skoða prósentuaukningu 

milli ára: 

Aukning/fækkun milli ára (%) 

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

12,9 3,6 10,4 15,1 3,0 -1,7 -1,1 17,8 19,6 20,7 

Tafla 4 

 

  Fjöldi gesta 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Samtals 308.768 348.533 361.187 398.901 458.999 472.672 464.536 459.252 540.824 646.921 781.016 

Tafla 3 
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Áhugaverðir hlutir eru einnig að gerast í upphafi árs 2014. Aukning ferðamanna í janúar og febrúar 

2014 samanborið við sömu mánuði 2013 er gríðarleg eins og sjá má hér: 

Janúar og febrúar 2013-2014    

  2013 2014 Aukning % 

Samtals: 73.269 99.099 25.830 35,3% 

Tafla 5 

Kristín Jóhannsdóttir, ferða og menningafulltrúi Vestmanneyjabæjar, segir ekki hægt að gefa upp 

nákvæma tölu á ferðamönnum til Vestmannaeyja. Það hefur verið giskað á tölu íbúa Vestmannaeyja 

sem hafa ferðast með bátnum og dregið frá heildarfjöldanum. Hvorki flugfélagið Ernir né Herjólfur 

halda sérstaklega úti gögnum sem segir til um hvaðan viðskipavinir þeirra koma (Jóhannsdóttir, 

2014). Í könnun sem Rannsóknir og ráðgjöf ferðamanna ehf. sá um fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar 

árið 2012 var reynt að finna út fjölda ferðamanna. Í þeirri könnun kemur fram að áætlað hafi verið að 

um 85.000 ferðamenn hafi lagt komu sína til Vestmannaeyja það árið í 97.000 heimsóknum. Þar af 

voru Íslendingar um 39.000 en þeim hafði fjölgað úr 22.000 árið 2004. Erlendir ferðamenn voru árið 

2012 um 41.000 en þeim hafði fjölgað úr 12.000 árið 2004. Lauslega áætluð útgjöld erlendra- og 

innlendra ferðamanna í eyjum árið 2012 eru um 1,9 milljarður króna (Guðmundsson, 2012).  

Flugfélagið Ernir hefur þjónað íbúum Vestmannaeyja með prýði frá því að þeir hófu flugsamgöngur á 

nýjan leik milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja en áður hafði Flugfélag Íslands flogið þá leið. Þá hefur 

bakkaflug nánast lagst af frá opnun Landeyjahafnar þó svo að einstöku sinnum sé flogið á 

Bakkaflugvöll en aðstæður þar verða að teljast góðar miðað við notkun og stærð flugvallar.  

Samsetning viðskiptavina flugfélagsins Ernis eru um 10 – 15 % erlendir ferðamenn á móti 85 – 90 % 

Íslendingum. Farþegar flugfélagsins eru því ekki bundnir við hin hefðbundna ferðamannatíma á 

Íslandi. Það virðist vera tenging milli flugfélagsins og Herjólfs hvað það varðar að meiri aðsókn er í 

flugið þegar slæm færð er með Herjólfi eða Herjólfi fari jafnvel ekki. Mesti álagstími flugfélagsins er á 

haustin og veturnar en á þeim tíma taka þeir við um 70% af farþegum sínum á ársgrundvelli 

(Sigurðsson H. K., 2014). 

 

 

 

 

 Meðal 
sætaframboð 

á mánuði 

 

 Meðal 
sætanýting 

Ár 

2010 1803 55,70% 

2011 2401 62,90% 

2012 2153 63,30% 

2013 2012 58,60% 

2014 2318 74,70% 

Tafla 6 
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Tafla 6 sýnir sætaframboð og sætanýtingu að meðaltali frá því að flugfélagið Ernir hófu 

flugsamgöngur milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja. Ernir tóku við rekstrinum í ágústmánuði 2010 en 

taflan sýnir tölur fram í apríl 2014. 

2.3 Skemmtiferðaskip 

Ferðaþjónustan lifir ekki eingöngu á ferðamönnum sem ferðast með Landeyjahöfn. Skemmtiferðaskip 

koma með stóra hópa og hefur þeim farið vaxandi undanfarin ár.  Tölur sem skrifstofustjóri 

Vestmanneyjahafnar gaf upp sýna að fjöldi skemmtiferðaskipa hefur fjölgað úr 7 skipum árið 2003 í 

15 skip árið 2013. Útlit er fyrir að skipin verði 25 talsins árið 2014 en meðaltal frá 2003 – 2008 er 8,83 

skip á ári en frá 2009 – 2014 eru þau 18 talsins.  

Ár 
Fj. skipa 
til eyja 

Fj. farþega 
til eyja 

Fj. skipa til 
RVK 

Fj. farþega 
til RVK 

Fj. farþega 
alls 

2003 7   58    31.264           320.000      

2004 13   70    44.630           360.400      

2005 8   77    54.795           374.100      

2006 7   74    55.223           422.300      

2007 10   76    53.529           485.000      

2008 8        2.350      83    59.308           502.000      

2009 15        5.073      80    68.867           493.900      

2010 19        4.204      74    70.133           488.600      

2011 17        4.887      67    62.673           565.600      

2012 17        4.744      81    91.954           672.900      

2013 15        5.928      80    92.412       

2014 25 Óljóst  Óljóst Óljóst 
Tafla 7 

Fjöldi ferðamanna með skemmtiferðaskipum til eyja hefur því fjölgað hraðar undanfarin ár miðað við 

Ísland í heild. Markaðurinn er gríðar stór og staðsetning Vestmannaeyja kjörin viðkomustaður. Helsta 

vandamálið er þó sú að enginn bryggjukanntur er í Vestmannaeyjahöfn til að taka á móti stærstu 

skipunum en það hefur verið leyst með því að leggja skipinu utan hafnargarðsins og ferja farþegana í 

smábátum til Heimaeyjar. 

2.4 Umhverfi fyrirtækja Vestmannaeyja 

Með núverandi samgöngum þar sem Herjólfur siglir til Landeyjahafnar á sumrin með fjórum til fimm 

ferðum á dag og til Þorlákshafnar á veturnar með tveim ferðum á dag er óhætt að segja að 

ferðamannastraumur sé óvenju árstíðarbundinn. Ekki nóg með það þá er Herjólfsferðin um 40 

mínútur á sumrin en tæpar 3 klukkustundir á veturna. Þetta gerir það að verkum að lausagangur 

ferðamanna, ferðamenn sem koma óvænt, á veturnar er lítill sem enginn miðað við sumartímann. Til 

að sinna öllum þeim ferðamönnum sem hingað leggja leið sína yfir sumartímann þarf töluvert fleiri 

aðila en á veturna. Umhverfið breytist því töluvert á milli árstíða. Úrval matsölustaða, kaffihúsa og 
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fjöldi afþreyinga er til að mynda töluvert meiri yfir sumartímann. Húsaleigumarkaðurinn er allt annar 

yfir sumartímann, framboðið er svipað allt árið um kring en eftirspurning mun meiri yfir sumartímann 

sem veldur því að erfitt er að fá lausa íbúð og verðið er töluvert hærra. Fjölmennustu helgarnar; 

Shellmóts-helgin, Pæjumóts-helgin, goslokahátíðin og þjóðhátíðinn eru þó í sérflokki en dæmi eru um 

að venjuleg einbýlishús séu leigð á hálfa milljón yfir eina helgi. Þessar fjölmennu helgar geta verið mis 

fjölmennar en það fer einna helst eftir veðri og samgöngum, en þessir þættir hanga oft saman. Þegar 

veðrið er slæmt og aldan við Landeyjahöfn fer yfir 2,5 metra verður það til þess að ófært er inn 

höfnina, Herjólfur siglir þá annaðhvort í Þorlákshöfn eða fellir niður ferðir en það fer einna helst eftir 

því hvort útlit er fyrir lækkandi öldu eða ekki. Herjólfur tekur 388 farþega og um 60 fólksbíla í hverja 

ferð og siglingar um Þorlákshöfn, með tveim ferðum á dag, takmarka því fjöldan (Herjólfur, 2014). Þó 

svo að þetta séu alla jafna góðar helgar fyrir þjónustufyrirtæki í eyjum þá er það ekki sjálfsagt. Ef 

Herjólfur þarf að fella niður ferðir eða sigla í Þorlákshöfn þá komast ekki nema brot af þeim gestum 

sem hefðu komið. Fyrirtæki geta verið búin að bæta við sig starfsfólki og birgja sig upp sem getur 

valdið mikilli rýrnun. 

Umhverfi fiskvinnslufyrirtækja er fjölbreytt en þau eru einnig háð samgöngum. Þegar bolfisksbátar 

landa í eyjum annaðhvort í stöð eða á markað þá kemur það fyrir að fyrirtækin ná ekki að senda frá 

sér ferskan fiskinn til Keflavíkur í flug. Tíðkast hefur að bátar landi hér í eyjum og daginn eftir sé 

fiskurinn kominn erlendis á markað með Icelandair Cargo. Þar sem ferski fiskurinn er verðmætastur 

glatast umtalsverðir fjármunir á samgönguvandanum. 

2.4.1 Herjólfsferðir árið 2013 

Siglingar milli lands og eyja eru mjög háðar veðri en það hefur áhrif á hvort sé siglt til Landeyjahafnar, 

Þorlákshafnar eða hvort það sé siglt yfir höfuð. Meðalhiti á Jörðinni var sá fjórði hæsti árið 2013 frá 

upphafi mælinga eða frá 1880 (NOAA, 2014). Tíðarfar árið 2013 á Íslandi var lengst af hagstætt en 

þrátt fyrir það var tíðarfar yfir sumartímann sunnanlands það lakasta um alllangt skeið (vedur.is, 

2014).  Árið 2013 sigldi Herjólfur 1.213 ferðir milli lands og eyja, 966 ferðir milli Landeyjahafnar og 

Vestmannaeyja og 247 ferðir milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja. Þá voru 99 ferðir felldar niður 

árið 2013 en 12 af þeim voru áætlaðar milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja og 87 ferðir sem 

áætlaðar voru milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja (Grettisson, 2014). 
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3 Eigindleg rannsókn 

3.1 Þátttakendur 

Þegar þarfir ferðamanna eru skoðaðar kemur lítið á óvart að samgöngur eru helsta þörf þeirra. Aðrar 

þarfir eru gistrými, veitingastaðir og afþreying. Þátttakendur í rannsókninni eru stór og meðalstór 

fyrirtæki sem snúa að þessum þrem þörfum ferðamanna. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er snýr 

að hvaða samgöngur til og frá Vestmannaeyjum hafa áhrif á þessa 3 þætti og þá 

ferðaþjónustufyrirtækin almennt. Þátttakendurnir í ritgerðinni eru 5 talsins. Einn veitingastaður, tvö 

gistirými og tvö afþreyingarfyrirtæki.  

900 Grillhús var eini veitingastaðurinn sem var tekinn fyrir en það er sá veitingastaður á eyjunni sem 

er hvað mest opinn, tveir hágæða veitingastaðir hafa verið starfræktir en einungis á sumrin og þóttu 

þeir ekki koma til greina þar sem áhrif samgangna allt árið um kring eru skoðaðar.  

Hótel Vestmannaeyjar er eina hótelið sem starfrækt er í Vestmannaeyjum um þessar mundir. Hótelið 

er starfrækt allt árið og er um þessar mundir að stækka gistipláss um rúmlega helming eða um 24 

herbergi.  

Gistihúsið Hamar er næst stærsta gistirýmið i eyjum og þar með stærsta gistihúsið. Það er að hluta til 

starfrækt allt árið en yfir vetrartíman fara nokkur af herbergjum gistihússins í langtímaleigu. 

Rib-Safari er nýjasta afþreyingafyrirtækið en það gerir út tvo hraðskriða gúmmíbáta. Fyrirtækið er 

einnig að opna veitingastað við höfnina í byrjun sumars 2014 sem jafnframt verður miðstöð 

fyrirtækisins og verður þar með starfrækt allt árið en gúmmíbátarnir eru einungis gerðir út yfir 

sumarið. 

Viking-tours er rótgrónasta afþreyingafyrirtækið fyrir ferðamenn í eyjum. Viking-tours gerir út bátinn 

Viking tvö, sem sérhæfir sig í skoðunarferðum í kringum eyjuna en einnig bættist við í flotann Viking 

eitt sem er farþegaskip og skoðunarskip en að hefur verið notað í farþegaflutninga milli lands og eyja 

þegar Herjólfur hefur ekki geta siglt í Landeyjahöfn. Ætlunin er að Viking eitt verði gerður út frá 

Landeyjahöfn í skoðunarferðir um Vestmannaeyjar. Fyrirtækið gerir einnig út rútuferðir um Heimaey 

og er eina fyrirtækið í þeim ferðum. Miðstöð fyrirtækisins er kaffi- og veitingahús við 

smábátahöfnina. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Þar sem ætlunin er að fá sýn fyrirtækjanna í ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum á samgöngur og fá 

þau til að meta hver áhrif samgangna eru og hafa verið á sitt fyrirtæki var ákveðið að notast við 
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eigindleg viðtöl. Ætlunin er að rannsóknin sé lýsandi (e. descriptive research) fyrir vandamál 

samgangna og áhrifum þeirra (Þórhallur, 2014, bls. 2). Farið var til viðmælenda með upptökutæki í 

hvert viðtal til að geta betur greint viðtalið að lokum. Viðmælendur voru síðan spurðir spurninga út 

frá viðtalsramma opnum spurningum sem leiddu oft á tíðum til spurninga sem ekki voru fyrirfram 

ákveðnar (e. emerging research design). Viðtölin voru skrifuð upp af upptökutækinu samdægurs þar 

sem einnig var skrifað við ef viðmælandi lagði áherslu á atriði með einum eða öðrum hætti. Að lokum 

voru gerður útdráttur úr viðtölunum. 

3.3 Niðurstöður viðtala 

Hér að neðan eru niðurstöður úr eigindlegum viðtölum við ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum. 

Rætt var við eiganda og/eða rekstrarstjóra fyrirtækjana. Ætlunin var að kanna markaðsstarf 

ferðaþjónustufyrirtækjanna, skoða rekstrarþróunina, framtíðarsýn með tilliti til samgangna.  

3.3.1 900 Grillhús 
 

Hólmgeir Austfjörð er rekstrarstjóri og einn eigenda veitingastaðarins 900 Grillhús. 

Veitingastaðurinn var fyrst opnaður undir nafninu Topppizzur þann 30. júní 2006 en 

þar voru eingöngu seldar pizzur. Staðurinn skapaði sér strax sérstöðu (e. POD) með 

því að bjóða upp á frumlegar pizzur með t.d. bernaise- eða BBQ sósum. 

Markaðssetningin til að byrja með var eingöngu afspurn (Austfjörð, 2013). 

Þann 5. júní 2010 var fyrirtækinu breytt verulega. Það var flutt um stað, breytt um nafn og bætt við 

vöruúrvalið á matseðli. Annar eigandinn seldi sinn hlut og nýr eigandi kom inn. Nýja staðsetningin 

varð til þess að aðgengið að staðnum skánaði til muna auk þess sem húsnæðið í heild, eldhús og 

salur, stækkaði til muna (Austfjörð, 2013).  

Ákvörðunin um að breyta og stækka staðinn kom í kjölfar þess að Herjólfur færi að sigla í 

Landeyjahöfn og eftir að spár gerðu ráð fyrir mikilli aukningu ferðamannastraums til Vestmannaeyja. 

Staðurinn var aðeins búinn að vera opinn á nýja staðnum í einn og hálfan mánuð eftir að Herjólfur 

hóf siglingar í Landeyjahöfn þann 20. júlí 2010. Mikill munur er á því hvort Herjólfur er að sigla í 

Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn en veltan er um það bil tvöföld þegar Herjólfur siglir í Landeyjahöfn. 

Veltan að sumri til, þegar Herjólfur siglir reglulega í Landeyjahöfn, er allt að þreföld miðað við 

vetrartímann (Austfjörð, 2013).  

900 Grillhús hefur ávallt verið með nýjungar á hinum ýmsu réttum þó svo að í grunninn sé maturinn 

sá sami. Ákveðið var að hafa sérstakan stíl yfir flestum réttunum sem væru einkennandi. Sem dæmi 

má nefna kom 900 Grillhús fyrst með svínarif til eyja en þegar aðrir staðir fóru að taka það upp þá var 

boðið upp á lakkrís-rif og Captain Morgan-rif (Austfjörð, 2013). 
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Markaðsstarfi hefur lítið verið sinnt allt frá opnun. Staðurinn er auglýstur í sjónvarpsvísi sem dreyft er 

um helstu sjoppur og búðir í eyjum en aðrar auglýsingar eru styrkir til íþróttafélaga og ýmissa 

samtaka. Nýverið hefur verið auglýst í töluvert meira mæli á Facebook síðu 900 Grillhúss (Austfjörð, 

2013). 

Samsetningin á viðskiptavinum er breytileg á milli árstíma en íslendingar eru ávallt fleiri. Á veturnar 

er þetta lang mest Íslendingar en á sumrin er samsetningin jafnari og allt að 60% Íslendingar á móti 

40% erlendum ferðamönnum (Austfjörð, 2013). 

Árstíðarsveiflurnar eru ekki eingöngu í samsetningu á viðskiptavinum heldur er fjöldi viðskiptavina 

gífulega sveiflukenndur. Starfsfólki á sumrin er allt að helmingi fleira en á veturnar en veltan er á 

bilinu tvöfalt til þrefalt meiri á sumrin síðan nýji staðurinn var opnaður. Munurinn var ekki svona áður 

en sveifluna má rekja til opnun Landeyjahafnar þar sem lengd sumarsins ákveðst mikið af því hvenær 

Herjólfur hefur og endar siglingar í Landeyjahöfn yfir sumartímann. Á vorin og haustin eru stórir 

fyrirtækjahópar mikið að panta þ.e. ef Herjólfu er að sigla í Landeyjahöfn á þeim tíma (Austfjörð, 

2013). 

Í ár er fjórða sumarið sem 900 Grillhús er starfandi, eftir að hafa breytt úr Topppizzum, en jafnframt 

hefur matseðli staðarins verið breytt fjórum sinnum. Framtíðarplönin er að halda áfram með 

nýjungar á matseðlinum. Það er svo undir öðrum komið hvort Herjólfur sigli í Landeyjahöfn allt árið 

en ef svo verður þá er stefnt á stækkun á staðnum um 20 – 40 sæti í viðbót (Austfjörð, 2013). 
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3.3.2 Gistihúsið Hamar  
 

Gistihúsið Hamar er fjölskyldurekið gistihús í miðbæ Heimaeyjar. Allt er 

lagt í góða þjónustu svo að  allir viðskiptavinirnir fari glaðir heim (Hamar, 

2014). 

Svava Gunnarsdóttir er einn eiganda gistihússins Hamars auk þess sem 

hún er rekstrarstjóri fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur verið starfrækt sem gistihús á sumrin en á 

veturnar hafa nokkur herbergi farið í langtímaleigu. Stefnt er að því að starfrækja gistihúsið allt árið 

og jafnvel færa það yfir í hótel. Nýju eigendurnir keyptu gistihúsið fyrir sumarið 2011 en mikil 

tækifæri eru í framtíðinni fyrir fyrirtækið (Gunnarsdóttir, 2014). 

Samsetning gesta á gistihúsinu er misjöfn milli árstíða en á sumrin eru um 70% erlendir ferðamenn en 

á veturnar eru Íslendingar í meirihluta. Gífurlegur munur er á fjölda viðskiptavina hjá gistihúsinu 

þegar Herjólfur siglir í Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn. Lausagangs-ferðamennirnir hverfa nánast 

algjörlega þegar siglt er til Þorlákshafnar, lausagangs-ferðamenn eru þeir ferðamenn sem ekki eru 

búnir að panta sér gistingu fyrirfram og koma „óvænt“ (Gunnarsdóttir, 2014). 

Margir þeir ferðamenn sem bóka gistingu hjá gistihúsinu hætta við vegna óstöðugleika í samgöngum. 

Dæmi eru um að fyrirtæki afbóki pantanir rétt fyrir komu vegna ótryggra samgangna en forráðamenn 

Herjólfs hafa sent frá sér yfirlýsingu þegar fólk getur átt von á því að það falli niður ferðir. Þegar 

opnað er fyrir sölu á miðum Herjólfs í kringum Shell-, Pæjumóts og Þjóðhátíð stoppar síminn ekki sem 

er lýsandi dæmi um hve mikilvægar þessar samgöngur eru gistihúsinu (Gunnarsdóttir, 2014). 

Helsti þáttur aðgreiningar (e. POD) gistihússins felst í þeirri ákvörðun að halda gæðum gistihússins og 

gera það vel í stað þess að breyta því yfir í hótel og standast ekki væntingar viðskiptavinanna. 

Framtíðarplön fyrirtækisins eru að færa sig yfir í það að vera hótel og jafnvel stækka við en sú 

ákvörðun stendur og fellur með aðgerðum og úrbætum um samgöngur til og frá Vetmannaeyjum 

(Gunnarsdóttir, 2014). 

Markaðssetningu fyrirtækisins hefur einna helst verið auglýsingar af og til í ferðamannabæklingum en 

eru einnig með síðu inn á booking.com þar sem erlendir viðskiptavinir eru að panta í gegnum auk 

heimasíðu gistihússins (Gunnarsdóttir, 2014). 
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3.3.3 Rib-Safari 
 

Rib-Safari var stofnað 10. janúar árið 2010. Um er að ræða tvo 

háhraða slöngubáta (tuðrur). Markmiðið er að bjóða upp á 

nýja möguleika í útsýnisferðum þar sem ferðamenn geta notið 

þeirrar náttúruperlu sem Vestmannaeyjar eru (Rib-safari, 

2014). 

Hilmar Nínon er forsprakki og einn eigenda fyrirtækisins. Með 

tilkomu fyrirtækisins er boði uppá allt öðruvísi útsýnisferðir en 

verið hefur hingað til. Rib-Safari gera meira út á spennuna og adrenalínið í bland við náttúruna. 

Bátarnir geta náð allt að 100 km hraða á klukkustund en þeir eru útbúnir með ljósum og hágæða 

hljómflutningstækjum (Nínon, 2014). 

Hlutfallið er nokkuð jafnt milli erlendra og innlendra viðskiptavina en stóru skemmtiferðaskipin koma 

með stóra hópa til okkar eða um og yfir 90 manns (Nínon, 2014). 

Ferðir Herjólfs yfir vetrartímann hafa ekki haft nein áhrif á Rib-Safari hingað til þar sem siglingaleyfi 

slöngubátanna er frá 15. apríl til 1. nóvember. Það eru þó þær ferðir sem falla niður yfir sumartímann 

sem hafa áhrif og munar þar gífurlega á (Nínon, 2014). 

Markaðssetningu fyrirtækisins hefur lítið verið sinn frá upphafi. Rib-safari eru með heimasíðu þar sem 

ekki er hægt að panta í gegnum en einungis er pantað í gegnum e-mail eða síma. Einnig er samstarf í 

gangi með ferðaskrifstofum upp á landi þar sem hópar eru að panta ferðir. Þar sem lítil 

markaðssetning er í gangi þá hefur markhópurinn ekki verið skilgreindur. Fyrirtækið hefur ekki viljað 

einblína á einn hóp frekar en annann en benda þó eldriborgurum á að nýta sér annann ferðamáta í 

skoðunarferðum (Nínon, 2014).  

Rib-Safari hafa mótaðar framtíðarhorfur þar sem matsölustaður á þeirra vegum er í byggingu við 

smábátahöfnina en þar kemur til með að vera heilsárs rekstur. Einnig eru hugmyndir um að sigla með 

farþega frá Landeyjahöfn þegar Herjólfur er ekki að sigla en leyfið fyrir því ekki enn komið (Nínon, 

2014).  

Stöðugur stígandi var í rekstrinum fyrir árið 2013 en árið 2010 voru um 1.000 gestir, 2011 um 3.000 

gestir og 2012 um 6.000 gestir. Árið 2013 var ekki nægilega gott þar sem reksturinn rétt stóð undir 

kostnaði en það er að stórum hluta vegna lokunar á rekstri Rib-Safari þar sem afturköllun var á 

starfsleyfi fyrirtækisins frá 15. apríl til 1. maí. Við þá ákvörðun siglingamálastofnunar  tapaði 

fyrirtækið um 5,4 milljónum króna (Nínon, 2014). 
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3.3.4 Hótel Vestmannaeyjar 
 

Hótel Vestmannaeyjar er staðsett í hjarta bæjarins. Hótelherbergin eru 21 

talsins, þar af þrjár svítur. Hágæða matsölustaður er á jarðhæð hótelsins en 

í kjallaranum er einnig heilsulind með heitum pottum og gufubaði. Til 

afþreyingar er einnig snókerborð og sjónvarpssalur. Framkvæmdir eru nú í 

gangi við hótelið, en stækka á hótelið um 24 herbergi (Hótel 

Vestmannaeyjar, 2014). 

Magnús Bragason er rekstrarstjóri og eigandi Hótel Vestmannaeyja. Magnús og kona hans, Adda 

Jóhanna Sigurðardóttir, keyptu hótelið 31. desember 2011 og breyttu nafninu úr Hótel Þórshamar í 

Hótel Vestmannaeyjar (Eyjafréttiir, 2014). 

Hótelið verður af miklu við núverandi samgöngur þar sem Landeyjahöfn er tenging Vestmannaeyja 

við Suðurlandið. Þegar Herjólfur siglir í Þorlákshöfn slitna Vestmannaeyjar mikið frá suðurlandinu. 

Erfitt hefur verið að halda úti samgöngum til Landeyjahafnar allt árið en 8 mánuðir eru lágmark ef 

ferðaþjónustan í eyjum á að halda áfram í vexti. Landeyjahöfn á stærstan þátt í þeirri velgengni sem 

hefur verið í ferðaþjónustu í eyjum á undanförnum árum. Við siglingar í Þorlákshöfn verður 

ferðaþjónustufyrirtækjum í Vestmannaeyjum einna helst af þeim ferðamönnum sem eiga ekki pantað 

eða koma því óvænt. Einnig er nær öruggt að fleiri hópar myndu sækjast í að koma til Eyja (Bragason, 

2014). 

Samsetning viðskiptavina Hótels Vestmannaeyja er verulega misjöfn eftir árstíðum. Á vorin og haustin 

eru stór hluti fyrirtækja- eða aðrir hópar. Yfir vetratímann er meirihlutinn Íslendingar en á sumrin og 

sérstaklega yfir háanna tímann er mikill meirihluti erlendir ferðamenn (Bragason, 2014). 

Með framkvæmdunum sem nú eru í gangi er hótelið að skapa sér enn meiri sérstöðu en áður var. 

Áður var hótelið eitt af tveim gistirýmum sem gat flokkað sig sem hótel en var þó töluvert stærra. Í 

dag er verið að stækka hótelið um rúmlega helming sem þýðir að enn stærri hópar geta komið til 

Vestmannaeyja og gist á sama hótelinu. Mikil samvinna hefur verið hjá Hótel Vestmannaeyjum og 

ferðaþjónustuaðilum ofan af landi. Þar sem hótelið er það stærsta í eyjum eru stórir 

ferðaþjónustuaðilar af höfuðborgarsvæðinu farnir að senda enn stærri hópa til eyja (Bragason, 2014). 

Markhópur Hótels Vestmanneyja eru erlendir ferðamenn en þeir fást að mestu með samstarfi við 

ferðaskrifstofur af höfuðborgarsvæðinu. Af þeim innlendu ferðamönnum þá er sérstaklega lagt í það 

að fá eldriborgara en kjöraðstæður eru fyrir þá á hótelinu (Bragason, 2014). 
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Lítið hefur verið hugað að markaðssetningu við fyrirtækið en allt kapp hefur verið lagt á að klára 

byggingu hótelsins. (Bragason, 2014). 

Framtíðarhorfur hótelsins eru bjartar þrátt fyrir núverandi samgöngur en vonast er til þess að 

úrbætur á þeim skili sér í betri nýtingu hótelsins þegar fram líða stundir. Verið er að leggja lokahönd á 

framkvæmdir nýbyggingarinnar og þegar reynsla er komin á þá framkvæmd mun fyrirtækið fara 

skoða framtíðarhorfur í meira mæli (Bragason, 2014). 

 

 

3.3.5 Viking Tours 
 

Viking Tours er marghliða ferðaþjónustufyrirtæki í 

eyjum. Það býður upp á bátsferðir í sérútbúnum 

skoðunarbát um og í kringum eyjarnar. Viking Tours 

er eina fyrirtækið í Vestmannaeyjum sem gerir út 

rútuferðir en auk þessa rekur fyrirtækið veitingastaðinn Café Kró, sem er við höfnina. Segja má að 

veitingastaðurinn sé miðstöð rekstursins þar sem að bæði rúturnar og báturinn eru gerð út þaðan. 

Nýjasta viðbótin við þá þjónustu sem Viking Tours býður upp á eru siglingar milli lands og eyja. 

Samkomulag var gert milli Eimskipa og Viking Tours um að sigla í Landeyjahöfn þegar veður leyfði og 

Herjólfur væri ekki að sigla þangað. Skipið sem siglir milli lands og eyja tekur 64 farþegar en ekki 

bifreiðar (Viking Tours, 2014). 

Sigurmundur Gísli Einarsson á og rekur fyrirtækið ásamt konu sinni, Unni Ólafsdóttur (Einarsson, 

2014). 

Fjöldi viðskiptavina fyrirtækisins hefur þrefaldast frá opnun Landeyjahafnar. Það er skýrt dæmi um 

aukningu ferðamanna í Vestmannaeyjum en sérstök aukning hefur orðið á innlendum ferðamönnum. 

Aukning erlendra viðskiptavina fyrirtækisins virðist vera í takt við fjölgun þeirra til Íslands en innlendir 

ferðamenn eru að sækja mun meira til Vestmannaeyja yfir sumartímann. Helstu vandamál Herjólfs 

síðan að Landeyjahöfn opnaði er takmörkuð flutningsgeta Herjólfs, en það er stórt vandamál þar sem 

upppantað er í mikið af ferðum yfir sumartímann. Erfitt er að sýna beint fram á í tölum hvað siglingar 

í Þorlákshöfn yfir vetrartímann er að kosta fyrirtækið enda hefur Herjólfur aldrei siglt allt árið í 

Landeyjahöfn (Einarsson, 2014). 

Samsetning viðskiptavina Viking Tours er jöfn hvað varðar erlenda og innlenda ferðamenn en hann 

segir hinsvegar að skemmtiferðaskipin skekkji þá tölu. Skipin verða 25 talsins sumarið 2014 en voru 
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15 talsins 2013 og ekki mörg ár síðan þau voru að jafnaði 5 – 7 á sumri. Fyrirtækið vill einbeita sér 

betur að erlenda ferðamanninum en innlendu ferðamennirnir eru að sækja meira í ævintýraferðir 

Rib-Safari (Einarsson, 2014). 

Þó svo að unnið sé meira að því að fá erlenda ferðamanninn er innlendi ferðamaðurinn ekki síður 

mikilvægur en öðruvísi samansettur. Erlendir viðskiptavinir Viking Tours skiptast í þrjá megin flokka; 

þá sem koma af skemmtiferðaskipunum, lausagangsferðamenn og skólahópar en unnið hefur verið 

markvisst síðustu 10 ár að því að byggja upp tengsl við erlenda skóla. Innlendir viðskiptavinir flokkast 

einnig í þrennt en það eru; skólahópar, eldriborgarar og íþróttafélög (Einarsson, 2014). 

Eins og fram hefur komið er Viking Tours eina fyrirtækið í eyjum sem gerir út rútur en þegar 

núverandi eigendur keyptu fyrirtækið var strax ákveðið að kaupa annað fyrirtæki sem gerði út 

rútuferðir og sameina það í eitt. Það var lykilákvörðun því markaðurinn var ekki nógu stór fyrir tvö 

rútufyrirtæki í eyjum og í raun voru fyrirtækin að eyðinleggja fyrir hvoru öðru (Einarsson, 2014). 

 Viking Tours virðast vera að sinna markaðsstarfi sínu nokkuð vel. Mikið auglýst í blöðum og 

bæklingum en sérstök áhersla hefur verið lögð á markaðssetningu á netinu og þá er verið að beina 

viðskiptavinum á heimasíðu fyrirtækisins þar sem flestar bókanir eru fengnar. Einnig hefur 

aukaverkefnum verið sinnt með byggingu viðskiptatengsla við erlenda skólahópa og 

ferðaþjónustuaðila af höfuðborgarsvæðinu (Einarsson, 2014). 

Framtíðarstefna Viking Tours er að gera fyrirtækið að heilsársfyrirtæki en Vikingur 2, skipið sem 

notað er í skoðunarferðir, hefur aðeins verið gert út á sumrin. Rútuferðir hafa verið í algjöru lágmarki 

yfir veturinn og veitingastaðurinn Café Kró hefur einnig að mestu verið lokaður yfir vetrartímann. 

Með tilkomu Vikings 1, skipinu sem siglir milli lands og eyja, er stefnan að bjóða upp á útsýnisferðir 

um Vestmannaeyjar frá Landeyjahöfn allt árið um kring. Einnig verður farþegarflutningum milli lands 

og eyja sinnt  þegar Eimskip þarf á þeirri aðstoð að hjálpa. Með því að gera Viking 1 út frá 

Landeyjahöfn er fyrirtækið að koma sér á annann og mikið stærri markað en það eru þeir ferðamenn 

sem ferðast um eða í gegnum suðurlandið (Einarsson, 2014). 
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3.3.6 Samantekt 
 

Þegar eigindlegu viðtölin við fyrrgreinda aðila í ferðaþjónustunni eru skoðuð betur sést það að allir 

virðast hafa mikinn metnað og trú á að ferðaþjónustan haldi áfram í þeim vexti sem verið hefur. Allir 

viðmælendur hafa það annað hvort í hyggju eða eru að ganga í gegnum breytingu eða stækkun á 

fyrirtæki sínu. Áberandi er að sjá hvað fyrirtækin telja að óstöðugar samgöngur til Vestmannaeyja 

hafi neikvæð áhrif á fyrirtæki sitt. Þrátt fyrir það virðast fyrirtækin tilbúin í stækkun á og algengt er að 

breytingin sé úr því að vera aðeins starfrækt á sumrin í heilsársrekstur. Það var einnig áberandi hvað 

fyrirtæki voru lítið að sinna markaðsstarfi sínu og flest viðurkenndu þau að því mætti sinna mun 

betur. 

Í lok hvers viðtals voru forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækjanna beðnir um að greina lauslega 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri fyrirtæki síns (SVÓT-greining). Þegar niðurstöður SVÓT 

greininganna voru skoðaðar voru þessir þætti algengastir: 

• Styrkleikar: Staðsetning, Vestmannaeyjar sem vara, eldgosið 1973 og nálægð við náttúruna. 

• Veikleikar: Núverandi samgöngur og staðsetningin (að vera á eyju). 

• Ógnanir: Samgöngur, stjórnvöld, veðurfar og verið að fara ótroðnar slóðir. 

• Tækifæri: Samgöngur,  stækkun og/eða breyting fyrirtækis. 
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4 Umræður – ályktanir 

Þegar ferðamannaiðnaðurinn er skoðaður á landsvísu sést að það er mikil gróska og fjölgun 

ferðamanna er ör. Frá árinu 2003 til 2013 hefur erlendum ferðamönnum fjölgað um meira en 150 % 

(Ferðamálastofa, www.ferdamalastofa.is, 2014). Ekkert lát virðist vera á fjölguninni þar sem fjölgunin 

í upphafi árs 2014 er enn um meiri en hefur verið. Þessi fjölgun skapar gríðarlegt tækifæri fyrir 

bæjarfélögin á landinu, stór sem lítil. Ekki bara vegna þess að ferðamönnum er að fjölga heldur sýnir 

úttekt Landsbankans á ferðaþjónustu á Íslandi að meðaleyðsla ferðamanna hefur verið að aukast 

undanfarin ár (Landsbankinn, 2014). 

Fjölgun ferðamanna til Vestmannaeyja hefur verið gífurleg undanfarin 10 ár eða farið úr +/- 25.000 í 

+/- 250.000. Aukningin er gífurleg en Landeyjahöfn hefur spilað þar stærsta þáttinn í breytingunni. 

Síðasta árið sem Herjólfur sigldi eingöngu í Þorlákshöfn ferjaði skipið um 120.000 farþega á meðan 

fyrsta heila árið eftir opnun Landeyjahafnar ferjaði Herjólfur um 300.000 farþega. 

Þjónusta verður alla þá gesti sem koma með sem bestum hætti og var því ljóst að fyrirtækjum í 

ferðamannaiðnaðinum í eyjum myndu fjölga og þau sem fyrir voru jafnvel stækka. Gistirými og 

afþreying fyrir ferðamenn þurfa einnig að haldast í hendur til að hámarka nýtingu.  

Þegar þarfir markaðarins hafa verið skilgreindar og fyrirtæki búið að skilgreina sína söluráða geta þau 

farið að huga að markaðssetningu. Þegar fyrirtækin eru mörg og með litla veltu til að fara fara í 

sérstaka markaðsherferð eru ýmsir möguleikar. Meðal annars: 

 Geta fyrirtækin sameinað krafta sína í markaðssetningu og sameinað þjónustuna hjá fleiri en 

einu fyrirtæki til að selja í pakka. 

 Lítil þjónustufyrirtæki geta sameinast stærri fyrirtækjum og orðið jafnvel partur af þeirra 

ferðum. Rútufyrirtæki af höfuðborgarsvæðinu hafa verið að koma með farþegar í dagsferðir 

og möguleiki fyrir fyrirtæki að þjónusta þá hópa. 

 Skemmtiferðaskipum hefur fjölgað töluvert á undanförnum árum og er útlit fyrir að met ár 

verði árið 2014. Það eru miklir möguleikar sem felast í að þjónusta skips farþegana með 

fjölbreyttri afþreyingu.  

 Þá geta ferðamálasamtök svæðisins farið i sameiginlegt átak. 

 Það að ferðamannaiðnaðurinn blómstri er hagur sveitafélagsins í heild. Þar af leiðandi getur 

markaðssetningin verið með aðkomu bæjarins. 

Íslandsstofa hefur unnið að samstarfsverkefninu, ásamt fleiri opinberum aðilum og einkareknum 

fyrirtækjum, að kynna verkefnið sem nefnist Ísland allt árið. Verkefnið er rekið undir merkjum 
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Inspired by Iceland en það er verkefni sem samráðshópur stjórnvalda og ferðaþjónustuaðila efndu til 

vegna fyrirsjáanlegs samdráttar í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli í apríl 2010. Skilaboð Inspired by 

Iceland voru að Ísland væri opið og aðgengilegt þrátt fyrir eldgosið en það eldgosið kyrrsetti 

flugsamgöngur víða um heim. Ísland allt árið var verkefni sem byrjað var á í upphafi árs 2011 en ríkið 

hefur stutt verkefnið um 300 milljónir á ári gegn sambærilegu mótframlagi frá einkaaðilum. Markmið 

verkefnisins er að skapa ný störf og auka arðsemi í greininni en rúmlega 130 fyrirtæki eru 

þátttakendur í verkefninu (Íslandsstofa, 2014). Það átak er verið að greiða með skattpeningum allra 

landsmanna en arður verkefnisins er ekki að skila sér til Vestmannaeyja vegna samgangna yfir 

vetrartímann. Átakinu var hrint af stað vegna þess hve árstíðarbundinn ferðamannastraumur var á 

Íslandi en vegna samgangna til Vestmannaeyja er ferðamannastraumurinn þangað enn 

árstíðarbundnari. Heimaey er því mun aðgengilegri að sumri en vetri. 

Undirstöðuþáttur ekki bara ferðaþjónustunnar heldur samfélags í heild eru samgöngur. Það þarf að 

vera gott aðgengi fyrir fólk og vörur til og frá bæjarfélaginu. Mikilvægt er að þessi þáttur sé stöðugur 

svo hægt sé að treysta á hann. Áður en siglingar hófust í Landeyjahöfn voru samgöngur nokkuð 

stöðugar. Eftir að Landeyjahöfn opnaði hafa siglingar verið mjög óstöðugar þar sem Herjólfur siglir 

ekki inn í Landeyjahöfn þegar ölduhæð er um eða yfir tveim og hálfum metra við innsiglinguna. 99 

ferðir voru feldar niður árið 2013, 12 þeirra áætlaðar milli Þorlákshafnar og eyja og 87 þeirra milli 

Landeyjahafnar og eyja. Eins og fyrr segir hefur Landeyjahöfn vissulega verið samgöngubót en ljóst er 

að hægt er að nýta höfnina mun betur en fjölgun og þróun ferðamanna og jafnvel íbúabyggðar í 

Vestmannaeyjum veltur að miklu leiti á úrlausn á þeim samgönguvanda. Hvort sem það sé skipið, 

höfnin við Landeyjar eða hvorutveggja. Aðilar ferðaþjónustunnar í eyjum standa flestir í stækkun á 

fyrirtæki sínu og eru jafnvel með hugmyndir um enn frekari stækkun en að þeirra sögn veltur það 

alfarið á úrlausn á núverandi samgönguvanda. 

Í samtalið við Kristján Daníelsson, framkvæmdastjóra Reykjavík Excursions,  segir hann að fyrirtæki 

hans sé ekki með fastar áætlunarferðir til Vestmannaeyja. Aðspurður hvort það væri líklegt til að 

breytast ef stöðugleiki væri á samgöngum milli lands og eyja, svaraði hann játandi. Hann sagði einnig 

að ef stöðugleiki yrði allt árið á siglingum milli lands og eyja gæti það orðið til þess að Reykjavík 

Excursions myndi setja upp áætlunarferðir til eyja en hann sér það ekki gerast í náinni framtíð miðað 

við stöðu samgöngumála til Vestmannaeyja (Daníelsson, 2014). 

Þó svo að af stærstur hluti þróunar ferðamannaiðnaðar í eyjum byggir á samgöngum þá eru það 

nokkrir þættir sem bæði fyrirtæki og bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum þyrftu að bæta til að fá betri 

nýtingu úr þeim þáttum sem hér bjóðast. Fyrir það fyrsta verður að vera betra, skipulagðara og 

markvissara utanumhald yfir fjölda og samsetningu ferðamanna sem heimsækja Vestmannaeyjar. 
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Fyrirtæki verða einnig að halda utan um fjölda og samsetningu viðskiptavina sinna og afmarka sér 

tiltekinn markhóp. Bæjaryfirvöld þyrftu einnig að fá þau fyrirtæki sem flytja farþega milli lands og 

eyja til að halda utan um hvaðan ferðamennirnir eru að koma. Með þeim upplýsingum getur bæði 

bærinn og fyrirtæki í ferðamannaiðnaðinum verið með markvissari markaðssetningu. Þar sem þessi 

grein fer ört vaxandi kallar þá í meira mæli á betra utanumhald. 

Markaðssetning fyrirtækjanna í eyjum hefur í flestum tilfellum verið ómarkviss og áhrif hennar í 

flestum tilfellum ekki mælanleg. Fyrirtækin verða að gera sér grein fyrir styrkleikum, veikleikum, 

ógnunum og tækifærum auk þess að skilgreina sína sölu eða markaðsráða. Með endurskoðun á þeim 

þáttum og utanumhaldi yfir viðskiptavini geta auglýsingar eða auglýsingaherferðir orðið mun 

markvissari og arðbærri. Fyrirtækin virðast ekki vera nægilega vel að sér í þeim markaðsfræðilegu 

verkfærum sem til eru til að auglýsa sig, svo sem AIDA módelinu. AIDA módelinu er einmitt ætlað að 

notast við gerð auglýsinga, allt frá því að fanga athygli viðskiptavina, skapa áhuga og þrá í vöruna sem 

fær þá til að kaupa. Ýmis önnu verkfæri eru til, SMART módelið stendur fyrir að markmiðin þurfa að 

vera skýr, mælanleg, alvöru, raunhæf og tímasett. Það  er einnig verkfæri sem fyrirtækin geta notað í 

markaðssetningu og hinum ýmsu verkefnum. 

Það er einnig áberandi að stórar ákvarðanir eru teknar án rannsóknarvinnu eða ítarlegra athuganna. 

Oft á tíðum virðist vera farið eftir tilfinningu frekar en ítarlegri athugun á eftirspurn á markaði. Ýmist 

er það umstangið og kostnaðurinn við rannsóknir það sem fælir fyrirtæki frá því að standa í þeim. Það 

sem rannsóknin gerir hinsvegar getur verið að hámarka hagnað eða lágmarka tap af þeim 

ákvörðunum sem teknar eru. 

 

 

 

  



36 
 

5 Niðurstöður 

Í upphafi var spurt hvort breyttar samgöngur til Vestmannaeyja hefðu haft áhrif á 

ferðamannaiðnaðinn þar. Eftir greiningu eigindlegu viðtala við stærstu ferðamannaiðnfyrirtækin í 

eyjum kemur í ljós að ferðamannastraumur fer að stærstu leiti eftir siglingum Herjólfs. Í flestum 

landsbyggðarkjörnum á Íslandi má leiða að því líkur að ferðamannastraumur fari eftir veðurfari og 

straum ferðamanna til Íslands. Þeir þættir hafa vissulega einnig áhrif í Vestmannaeyjum en 

samgöngur milli lands og eyja spila lang stærsta þáttinn í ferðamannastraum. Í könnun rannsóknar og 

ráðgjafa feramanna ehf. kom einnig í ljós að ferðamenn töldu bættar samgöngur helstu þróunar og 

nýsköpunarmöguleika Vestmannaeyja. Einnig töldu ferðamenn helstu veikleika ferðaþjónustunnar 

vera samgöngur eða um 65% (Guðmundsson, 2012). 

Uppleggið með Landeyjahöfn var annað en raunin hefur orðið. Efnahagshrunið 2008 varð til þess að 

fresta þurfti nýsmíði á ferju en Herjólfi í núverandi mynd var ekki ætlað að sigla í Landeyjahöfn. Gosið 

í Eyjafjallajökli varð til þess að mun meiri sandur berst nú niður Markarfljót en ós þess fljóts er aðeins 

nokkur hundruð metra frá innsiglingu Landeyjahafnar. Það hefur haft þau áhrif að sandburður inn í 

höfnina er mun meiri en gert var ráð fyrir. Það má því segja að samverkandi þættir hafi orðið til þess 

að sú samgöngubót sem lagt var upp með hefur ekki skilað sér að fullu. Sá óstöðugleiki sem nú ríkir í 

samgöngumálum í Vestmannaeyjum bitnar mest á fyrirtækum og íbúum þar. Ákveðin áhætta fylgir 

því fyrir ferðamannaiðnfyrirtækin í Vestmannaeyjum að stækka við sig á meðan ástandið er eins og 

það er. Með stækkun eða betrum bótum á fyrirtækinu sýna þau trú á því að samgöngumál eyjanna 

komist í ásættanlegt horf og að sú samgöngubót sem lagt var upp með skili sér í náinni framtíð. 

Nýsmíði ferju eru nú í útboði en lágmark þrjú ár eru þangað til sú ferja hefur siglingar milli lands og 

eyja en verið er að skoða leigu á hentugra skipi en núverandi Herjólfur þangað til.  

Ef farþegatölur Herjólfs eru skoðaðar sést greinilegur munur á fjölda farþega eftir að siglingar í 

Landeyjahöfn hófust, bæði í hverja ferð og heildarfjölda. Þó svo að það sé á flestan hátt jákvætt fyrir 

fyrirtæki og íbúa bæjarins hefur það haft neikvæð áhrif hvað það varðar að ferja bíla með skipinu 

sökum plássleysis. 

Munur á fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands og Vestmannaeyja er nokkur. Erlendum 

ferðamönnum til Íslands fjölgaði úr 348.553 árið 2004 í 646.921 árið 2012, sem telst vera mikil 

aukning eða um 85%. Erlendum ferðamönnum til Vestmannaeyjum fjölgaði hinsvegar úr um það bil 

21.000 árið 2004 í 41.000 árið 2012 sem er nánast tvöföldun á einungis átta árum. Muninn má að 

stærstu leiti rekja til bættra samgangna milli lands og eyja. 
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Þegar komur skemmtiferðaskipa eru skoðaðar sést að mikil aukning hefur orðið og er staðsetning 

eyjanna, við suðurströnd Íslands, heppileg hvað það varðar. Vestmanneyjahöfn getur þó ekki tekið á 

móti stærstu skipum sem sigla við Íslandsstrendur en innsiglingin í höfnina býður ekki upp á það. 

Mikið hefur verið rætt og ritað um að koma upp stórskipahöfn út við Eiðið en engu hefur enn verið 

komið í framkvæmd. Það verður þó að teljast auknar líkur séu á stórskipahöfn við Eiðið haldi þróunin 

áfram eins og verið hefur bæði með fjölda skipa og þróun skemmtiferðaskipanna en þau eru ávallt að 

verða stærri og stærri. 

Áhugi ferðamanna á Vestmannaeyjum er mikill enda hafa eyjarnar flest það sem erlendir ferðamenn 

eru helst að sækjast í. Erlendir ferðamenn í eyjum laðast helst að Eldfellinu, lundanum, náttúrunni, 

löngun til að fræðast um gosið 1973 eða til að skoða fuglalífið í eyjum almennt. Ferðamenn telja í 

lang flestum tilfellum náttúruna vera sterkasta styrkleika ferðaþjónustunnar í Vestmannaeyjum 

(Guðmundsson, 2012). 

Í samantekt viðtala sem gerð voru kemur í ljós að flest fyrirtækin sjá tækifæri í samgöngum til 

Vestmannaeyja auk þess að stækka eða bæta núverandi fyrirtæki. Á sama tíma eru samgöngurnar 

stærsta ógnin. Vestmannaeyjar sem vara, nálægð við náttúruna, staðsetningin og eldgosin 1963 og 

1973 töldu viðmælendur vera mestu styrkleikar eyjanna í ferðamannaiðnaði. Staðsetning 

Vestmannaeyja og núverandi ástand í samgöngumálum eru helstu veikleikar er varðar 

ferðamannafyrirtæki í Vestmannaeyjum.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

 

• Kynna ritgerðina og markmiðin með henni. 

• Byrja á bakgrunnspurningum. 

• Finnur þú fyrir auknum ferðamannastraum til þín með tilkomu Landeyjahafnar 

• Hefur markhópurinn breyst með tilkomu Landeyjahafnar 

• Hvernig er samsetningin á innlendum og erlendum ferðamönnum sem versla við þig 

• Hverjar telur þú vera ástæðuna að viðskiptavinir þínir koma til þín en ekki til 

samkeppnisaðila? 

• Er fyrirtækið að skapa sér sérstöðu? (e. Points of difference  og points of parity) 

• Hverjir eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri fyrirtækisins? (SVÓT greining) 

• Er fyrirtækið með markvissa markaðsetningu? Hvernig þá? 

• Hvað telur þú að fyrirtækið þitt verði af við það að Herjólfur sigli til Þorlákshafnar en ekki 

Landeyjahafnar yfir veturinn? 

• Hefur fyrirtækið sett sér stefnu, hugmyndir eða markmið til framtíðar 

 


