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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvort Akranes sé að nýta þau tækifæri sem felast í fjölda 

ferðamanna. Straumur ferðamanna hingað til lands hefur aukist gífurlega undanfarin ár og er 

ferðaþjónusta á Íslandi orðin 2-3. stærsta atvinnugrein landsins. Ferðamennirnir sem koma til 

Íslands sækjast eftir því að fá að skoða, upplifa og njóta óspilltrar náttúrunnar og alls sem hún 

hefur upp á að bjóða ásamt því að vilja kynna sér sögu landsins. 

Akranes er fallegur bær sem hefur úr mörgu að spila til að mynda Langisandur sem tengir 

bæinn við sjóinn og allt sem hann hefur upp á að bjóða. Farið var í að gera upp Akranesvita til 

að bjarga verðmætum en eftir að Akranesviti var opnaður fyrir ferðamönnum kom í ljós að 

hann virkar sem mikið aðdráttarafl.  

Tekin voru viðtöl við aðila í ferðaþjónustu og rekstraraðila á Akranesi ásamt því að send var 

spurningarkönnun á 3 aðila. Tilgangurinn var að fá innsýn í ferðaþjónustu á Akranesi og 

Hveragerði.  

Eftir að hafa farið í gegnum þessa rannsókn telur höfundur að niðurstaðan liggi skýrt fyrir en 

að mati höfundar er Akranes ekki að nýta öll tækifærin sem felast í aukningu á fjölda 

ferðamanna. Fyrstu skrefin í uppbyggingu á ferðamannaþjónustu Akraness hafa verið stiginn 

en bærinn hefur ekki náð almennri fótfestu sem ferðamannabær. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar í BS námi við viðskiptafræði með áherslu á 

markaðssamskipti í Háskólanum á Bifröst. Ritgerðin gildir 12 ECTS einingar. Viðfangsefni 

ritgerðar er hvort Akranes sé að nýta sér þau tækifæri sem felast í aukningu á fjölda 

ferðamanna. Leiðbeinandi ritgerðar er Ingólfur Arnarson lektor við Hákskólann á Bifröst. 

Höfundur vill færa honum miklar þakkir fyrir góðar og gagnlegar leiðbeiningar. 

Einnig fá viðmælendur rannsóknarinnar bestu þakkir fyrir þann tíma sem þeir gáfu sér í viðtöl 

og gagnaöflun til að varpa ljósi á niðurstöður verkefnisins. Móðir mín Björk Ólafsdóttir fær 

sérstakar þakkir fyrir stuðning og yfirlestur. Afa mínum Ólafi Þór Ragnarssyni þakka ég fyrir 

góðar ábendingar. Síðast en ekki síst vill höfundur þakka eiginmanni sínum Hákoni Ævari 

Svanþórssyni og börnunum fyrir þolinmæði og stuðning meðan á vinnslu 

rannsóknarritgerðarinnar stóð. 
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1. Inngangur  

Á undanförnum árum hefur ferðaþjónusta verið í örum vexti og er nú orðin ein af stærstu 

atvinnugreinunum hér á landi en ferðaþjónusta er nú í 2. sæti á eftir sjávarútvegi í öflun 

gjaldeyristekna (Þorbjörn Þórðarson, 2013). Talið er að jafnvel sé hægt að byggja afkomu 

sumra byggðarlaga á ferðaþjónustu að stórum hluta. Ferðamannatíminn er mislangur á Íslandi 

eftir landsvæðum allt frá því að vera nokkrar vikur til þess að vera nær stöðugur allt árið líkt 

og á höfuðborgarsvæðinu. Á flestum stöðum landsbyggðarinnar til að mynda á Akranesi er 

háanna tími ferðaþjónustu yfir sumarmánuðina. Akranes er í næsta nágrenni við 

höfuðborgarsvæðið og ætti nálægðin því að geta aukið á ferðamannastraum frá höfuðborginni 

jafnt yfir árið. 

Ferðaþjónustuaðilar í sveitarfélaginu eru með sameiginlegt markmið, það er að auka komu 

ferðamanna til bæjarins og um leið auka sín eigin viðskipti. Til að sem bestur árangur náist 

við uppbyggingu og þróunnar á ferðaþjónustu og um leið markaðssetningar á Akranesi, skiptir 

miklu máli að gott samstarf sé á milli ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Ef vel á að takast þurfa 

þessir aðilar í samvinnu við sveitarfélagið að vinna í sameiningu að stefnumótun sem unnið 

yrði eftir. 

Þátttaka og aðkoma sveitarfélagsins skiptir gríðarlegu miklu máli við markaðssetningu, 

uppbyggingu og þróun á ferðaþjónustunni. Einnig er sveitarfélagið betur í stakk búið til að 

takast á við stærri verkefni tengd ferðaþjónustu heldur en smærri fyrirtæki á svæðinu. Einnig 

er það Sveitarfélagið, ferðaþjónustuaðilar og aðrir rekstraraðilar geta unnið saman að 

markaðssetningu bæjarins til að ná til fleiri ferðamanna með markvissum rannsóknum og 

nýsköpun í ferðaþjónustu.  

 1.1 Val á viðfangsefni 

Áhuginn á Akranesi vaknaði þegar leiðbeinandi höfundar Ingólfur Arnarson kom með þá 

tillögu að efni ritgerðarinnar myndi tengjast ferðaþjónustu Akraness. Þekking höfundar er 

mun meiri á Suðurlandi en á öðrum landshlutum og því var viðfangsefnið mjög áhugavert en 

um leið krefjandi. Viðfangsefnið höfðaði vel til höfundar sem hefur mikin áhuga á 

ferðaþjónustu ásamt því hvernig staðið er að markaðsmálum og við vinnu á þessari rannsókn 

jókst þekking höfundar á nýju bæjarfélagi.  
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Það að höfundur þekkti lítið til Akraness var kostur við vinnu á ritgerðinni. Gat því höfundur 

litið gagnrýnum augum á ferðaþjónustu á Akranesi og þau tækifæri sem fylgja aukningu á 

fjölda ferðamanna eða einsog sagt er:  

„glöggt er gests augað“. 

Meginviðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna hvernig staðið er að ferðaþjónustu á 

Akranesi, hvernig og hvort þau tækifæri sem felast í aukningu ferðamanna séu að skila sér til 

ferðaþjónustu aðila á Akranesi.  

 1.2 Markmið 

Markmið þessarar skýrslu er að kanna hvort að Akraness sé að nýta sér þau tækifæri sem 

felast í aukningu á fjölda ferðamanna sem koma til landsins. Fjallað verður um hvort 

ferðaþjónusta á Akranesi geti orðið en stærri þáttur í atvinnulífi bæjarins. Skoðað verður hvað 

Akranes hefur upp á að bjóða í ferðaþjónustu. Með athugun á núverandi aðstæðum á Akranesi 

verður skoðað hvort og hvað er hægt að gera, til að nýta betur þau tækifæri sem felast í 

fjölgun ferðamanna til landsins. Hvað hægt sé að gera til að auka ferðamannastrauminn 

þangað og mögulega lengja dvöl ferðamanna sem og ferðamannatímann. Þessu til 

rökstuðnings verður stuðst við markaðsfræðina og kenningar hennar. 

Rannsóknarspurningunni sem leitast verður við að svara er: 

„Er Akranes að nýta þau tækifæri sem fylgja aukningu á fjölda ferðamanna“ 

 1.3 Uppbygging rannsóknar. 

Farið var yfir sögu Akraness í stuttu máli, hvað hefur nú þegar verið framkvæmt í 

ferðaþjónustu, hverju framkvæmdirnar hafa skilað  og hver núverandi staða Akraness er í 

ferðaþjónustu. Framkvæmd var Svót greining út frá ferðaþjónustu Akraness og skýrslan 

byggð upp út frá greiningunni. Tekin voru viðtöl við rekstaraðila í ferðaþjónustu og 

atvinnurekstri á Akranesi, Guðjón Steindórsson, verkefnastjóra atvinnu og ferðamála hjá 

Akraneskaupstað og Geir Gígja, sölu- og markaðsstjóra Hótel Arkar. Skoðað hver aðkoma 

sveitarfélagsins er að ferðaþjónustu, hvernig mannauðsmálum er háttað og fjármögnun við 

greinina og niðurstöður Geir um Hveragerði voru bornar saman við niðurstöður um Akranes. 

Fjallað var lítilega um stefnumótun þar sem drög að aðgerðaáætlun var lögð fram. Í lokin voru 

niðurstöður settar fram ásamt lokaorðum. 
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2. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst var við, við vinnu á 

skýrslunni. Byggt var á sex þrepa líkani Philip Kotler, frá því að rannsóknarefnið er skilgreint 

og valið, þar til niðurstöður skýrslunnar voru kynntar. 

Mynd 1:  Rannsóknarþrep Philip Kotler. (Kotler & Keller, Marketing Management, 2006) 

Í meginatriðum var stuðst við sex þrepa líkan Kotler við vinnu á skýrslunni. Með hjálp 

leiðbeinanda var viðfangsefnið valið. Viðfangsefnið var afmarkað, skilgreint og 

umfjöllunarefni valið út frá því. Unnin var rannsóknaráætlun til að leggja drög að uppsetningu 

skýrslunnar og skipuleggja vinnu höfundar.  

Við upplýsingaöflun var lagt mat á þær upplýsingar sem höfundur hafði úr námsefninu og 

aflað var nýrra upplýsinga sem ekki lágu fyrir. Við öflun heimilda var stuðst við bæði 

afleiddar heimildir og frumheimildir.  

Við gagnasöfnun á fræðilegum köflum skýrslunnar var notast við afleiddar heimildir, þær 

heimildir eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa unnið og skráð. Afleiddu heimildirnar voru 

fengnar úr fræðibókum sem tengjast efni skýrslunnar, íslenskum skýrslum, 

kynningarbæklingum, greinum úr tímaritum tengdum efninu, úr viðtölum þar sem reynt var 

að koma auga á alla hugsanlega þætti sem þar var að finna sem gagnast gátu við vinnu á 

skýrslunni og af internetinu.  

Heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og hafa ekki áður komið fram eru skilgreindar 

sem frumheimildir. Frumheimildir urðu til úr þeim viðtölum sem tekin voru af höfundi við 

vinnu á skýrslunni. 

Þegar upplýsingaöflun var lokið var unnið úr þeim með gagnrýnum hug og þeim skipt upp til 

að gera sem réttast grein fyrir rannsóknarefninu. Að lokum voru niðurstöður settar fram og 

rannsóknarspurningunni svarað ásamt lokaorðum höfundar. 

Rannsóknar
efni valið

Rannsóknar-
áætlun mótuð

Upplýsinga-
öflun

Upplýsingar 
metnar

Unnið úr 
heimildum

Niðurstöður 
kynntar
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3. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Undanfarin ár hefur mikilvægi ferðaþjónustu sem atvinnugrein vaxið ört, en atvinnugreinin 

skapaði árið 2012 næst mestu gjaldeyristekjur landsins og búast má við atvinnugreinin muni  

fara fram úr sjávarútveginum á þessu ári (Þorbjörn Þórðarson, 2013) Því er þjónusta við 

ferðamenn gífurlega mikilvæg tekjulind fyrir landið. Aukin notkun internetsins hefur haft 

jákvæð áhrif á ferðaþjónustuiðnaðinn. Auðveldara er að kynna sér landið og þá afþreyingu 

sem landið hefur upp á að bjóða. Ferðamenn geta gengið frá bókunum sínum á mun 

aðgengilegri hátt en áður fyrr sem leiðir til þess að auðveldara er að skipuleggja fríið. Hér 

áður fyrr var mun algengara að erlendir ferðamenn kæmu til Íslands á vegum ferðaskrifstofa í 

skipulögðum hópferðum. Með tilkomu internetsins eru erlendir ferðamenn farnir að ferðast 

mun meira á eigin vegum á fólksbifreiðum og í styttri ferðir hingað til lands en áður fyrr. 

Þróunin hefur verið sú að einkabílar eru að taka við af hópferðarbílum og færri einstaklingar 

ferðast orðið saman en áður. Talið er að á árinu 2014 munu 20% af ferðamönnum ferðast með 

hópferðabílum, sá fjöldi mun leiða til aukningar á fjölda ferðamanna sem ferðast sem 

hópferðabílum. Sömu áhrif eru af auknu ráðstefnuhaldi og fjölgun á skemmtiferðaskipum 

hingað til lands (Samgönguráðuneytið, 2005). 

Náttúra landsins er helsta aðdráttarafl erlendra ferðamanna. Ímynd og sérstaða landsins er hin 

stórbrotna náttúra sem landið hefur upp á að bjóða en flestar af okkar nátttúruperlum eru utan 

höfuðborgarsvæðisins. Þegar skoðað er hvaða afþreyingu oftast var greitt fyrir á Íslandi af 

erlendum ferðamönnum 2011-2012 kemur í ljós að sund/náttúruböð eru í fyrsta sæti, þar á 

eftir koma skoðunarferðir og síðan söfn/sýningar (Oddný Þóra Óladóttir, 2013).  

Vöxtur ferðaþjónustunnar leiðir af sér jákvæð þjóðhagsleg áhrif og ávinning á mörgum 

vígstöðum sérstaklega þar sem um er að ræða tiltölulega unga atvinnugrein hér á landi. Í 

flestum tilfellum eru áhrifin meiri á landsbyggðinni þar sem meira er um vannýtingu á 

mannvirkjum og mannauði. 

Ferðaþjónusta gegnir því mikilvægu hlutverki fyrir landsbyggðina. Með fjölgun ferðamanna 

hingað til lands hafa þjónustu- og verslunarfyrirtæki á landsbyggðinni vaxið, en leiða má líkur 

að því að mörg hefðu að öðrum kosti neyðst til að hætta starfsemi. Menningarsetur og hin 

ýmsu söfn eru meðal fyrirtækja sem hafa verið stofnuð síðastliðin ár í tengslum við 

ferðaþjónustu. (Samgönguráðuneytið, 2005).  
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Á sama tíma og ferðaþjónustan leiðir til aukinnar fjölbreytni í störfum á landsbyggðinni eykur 

hún afþreyingar- og þjónustumöguleika heimamanna.  

Ef skoðaðir eru atvinnuvegir landsins má sjá að ferðaþjónustuiðnaðurinn hefur mikla 

sérstöðu. Greinin tengist á einn eða annan hátt öðrum atvinnugreinum og því erfitt að greina 

frá hvað telst til ferðaþjónustuiðnaðar og hvað er þjónusta við íbúa. Því er oft erfitt að leggja 

mat á hver áhrifin eru af aukinni ferðaþjónustu. Ferðamenn sem koma hingað til lands nýta 

sér eðlilega mikið af sömu þjónustu og landsmenn sem er margskonar þjónusta fyrirtækja sem 

flokkast undir aðrar atvinnugreinar. 

Erlendum gestum sem heimsækja Ísland hefur fjölgað ört, árið 2000 var tala þeirra rúm 

303.000 og fjölgaði að jafnaði um 7,3% á ári fram til ársins 2012 en þá var fjöldinn um 

673.000 sem þýðir að erlendum ferðamönnum fjölgaði um rúmmlega helming á þessum árum. 

Ferðaþjónustan er nú með stærstu gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum landsins en árið 2012 

voru gjaldeyristekjurnar vegna ferðaþjónustu 238 milljarðar eða 23,5% af gjaldeyristekjum 

þjóðarbúsins, samkvæmt Hagstofu Íslands. Fjölgun ferðamanna í lok ágúst var 22% og má 

því búast við að gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu verði mun hærri fyrir árið 2013 (Oddný 

Þóra Óladóttir, 2013). 

Í skýrslunni Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013 sem gefin var út af Ferðamálastofu og 

tekin saman af Oddnýju Þóru Óladóttur  koma fram eftirfarandi staðreyndir:  

Að sumri til eyddu erlendir ferðamenn um 45% gistinótta á hótelum og gistheimilum, um 

20% á tjaldsvæðum og um 10% á farfuglaheimilum eða í skálum. Hins vegar var gisting 

erlendra ferðamanna yfir vetrarmánuðina að mestu bundin við hótel og gistiheimili. 

Áhugaverð staðreynd er sú að erlendir ferðamenn eyða mestum hluta af fríinu sínu hérlendis á 

höfuðborgarsvæðinu.  

 3.1 Hlutverk hins opinbera í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta heyrir undir fagskrifstofuna viðskipta- og ferðaþjónustu hjá Iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra sem heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Fagskrifstofan ber 

ábyrgð á verkefnum tengdum ferðaþjónustu s.s. úrbótum og uppbyggingu á 

ferðamannastöðum og löggjöf er varðar veitingarstaði, gististaði, skemmtanahald og bílaleigur 

(Atvinnuvegaraduneyti.is, e.d.). 
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Ferðamannaiðnaðurinn skilar sífellt vaxandi hlut inn í þjóðarbúið og hafa stjórnvöld áttað sig 

á hversu mikilvægur iðnaðurinn er fyrir íslenskt atvinnulíf. Af þeim sökum hafa stjórnvöld 

tekið virkan þátt í stefnumótun ferðaþjónustu síðustu ár og gegna stjórnvöld mikilvægu 

hlutverki við markaðssetningu, uppbyggingu og þróun á íslenskri ferðaþjónustu.  

Atvinnugreinin er síbreytileg og því þarf stöðugt að huga að því hvernig aðkoma obinberra 

aðila geti þjónað best hagsmunum greinarinnar, jafnt ferðamanna sem og almennings. 

(Samgönguráðuneytið, 2005) 

Aðkoma hins opinbera af markaðsmálum ferðaþjónustunnar er í gegnum Ferðamálastofu og 

Íslandsstofu. Auk þeirra eru markaðsstofur landshlutanna. Markaðssetning ferðaþjónustu 

erlendis er í umsjón Íslandsstofu og Ferðamálastofa hefur umsjón með markaðssetningu á 

ferðaþjónustu innanlands (Ferdamal.is, 2013) 

Ferðamálastofa hóf árið 2012 ásamt markaðsstofum landshlutanna, Ferðaþjónustu bænda og 

fleiri aðilum þriggja ára átak þar sem markmiðið er að hvetja landsmenn til ferðalaga 

innanlands. Ísland er með‘etta er yfirskrift átaksins (Ferdamalastofa.is, 2012) 

Hlutverk Íslandsstofu er að efla orðspor Íslands, skapa áhuga á landinu sem áfangastað og 

auka eftirspurn eftir öllu því sem er íslenskt. Markaðsverkefnin Inspired by Iceland og Ísland 

allt árið er í umsjá Íslandsstofu. (Islandsstofa.is, e.d.) 
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4. Akraneskaupstaður 

Akraneskaupstaður er sjávarútvegs- og iðnaðarbær sem liggur yst á Akranesskaga á 

Vesturlandi í 48 km. akstursleið frá Reykjavík (Lmi.is, e.d.). Íbúar bæjarins voru 6690 þann 

15.október 2013 (Hagstofa.is, 2013). Ytri-Akraneshreppur hlaut kaupstaðarréttindi árið 1942 

og heitir eftir það Akraneskaupstaður. Nafnið Akranes kom mjög snemma en líklegast kom 

það vegna þess að þar var umtalsverð kornrækt. 

Kaupstaðurinn á sér langa sögu og eru til heimildir allt aftur í landnám en segir svo í 

Landnámabók um landnám á Akranesi: „Þormóður hinn gamli ok Ketill Bresasynir fóru af 

Írlandi til Íslands og námu Akranes alt á milli Örriðaár ok Kalmansár, þeir voru írskir.“ Allar 

líkur eru að írsk byggð hafi myndast á Akranesi í kjölfar landsnámsins og bendir heitið á 

Kalmansvík til þess en það er af írskum toga. Til minningar um þetta landnám fengu 

Íslendingar veglegan áritaðan granítdrang frá írsku þjóðinni af gjöf árið 1974 (Örlygur 

Hálfdánarson, 1989, bls. 100). 

Myndun Akranesbyggðar byrjar líklegast vegna nálægðar við hafið, en hafið skapaði helstu 

atvinnumöguleikana. Þar sem að byggðin er frekar miðsvæðis á Faxaflóa hófst fljótlega 

verslun sem jók á atvinnumöguleika íbúa svæðisins og varð ein af meginuppistöðum 

atvinnulífsins. 

Árið 1864 varð Akranes löggiltur verslunarstaður, en þá bjuggu þar um 300 manns. Fyrsta 

bryggjan var gerð 1874 og var það árið 1929 sem fyrst voru hafnar verulegar hafnarbætur við 

Krossvík, sem liggur suðaustan við Skipaskaga og eru þar nú mikil hafnarmannvirki. Til að 

mynda var fyrri innsiglingarvitinn reistur árið 1918 (Örlygur Hálfdánarson, 1989). 

Fjölgun íbúa var jafn á milli ára til ársins 1958, en það ár var Sementsverksmiðjan byggð. 

Með tilkomu Sementsverksmiðjunnar jukust atvinnumöguleikarnir sem leiddi til aukins íbúa 

fjölda og var Akranes með fyrstu sveitarfélögum til að vera með steyptar götur. Eftir að 

Grundartangi reis í næsta nágrenni við Akranes fjölgaði íbúum bæjarins þar sem að 

atvinnutækifærunum fjölgaði. 
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Samgöngur á sjó hafa átt mikin þátt í vexti þéttbýlis á Akranesi. Áætlunarferðir um Faxaflóa 

hófust árið 1891. Seinna urðu þessar ferðir einungis á milli Reykjavíkur og Akraness með 

skipi sem hét Akraborgin. Akraborgin var fyrsta bílferjuskip landsins og var tekið í notkun 

árið 1974 (GJJ, e.d.). 

Hér áður fyrr var mikil umferð í gegnum Akraness sem var aðalega tilkomin vegna 

Akraborgarinnar. Leiða má samt lýkur að því að flest allir sem ferðuðust með Akraborginni 

fóru aðeins í gegn um bæinn en stöldruðu ekki við. Svo virðist sem að gegnumstreymið hafi 

verið mikið í gegnum bæinn en Akraness var ekki endanlegur áfangastaður, þó svo að 

einhverjir hafi notað þá þjónustu sem boðið var uppá. Árið 1998 voru Hvalfjarðargöngin tekin 

í notkun og sama ár hætti Akraborgin að sigla á milli Reykjavíkur og Akraness og um leið 

minnkaði gegnumstreymið í bænum. Með betri gæðum vega og bíla, aukningu á 

flugflutningum og betri samskiptatækni hefur mikilvægi hafnarborga minnkað umtalsvert og 

er Akraness engin undantekning þar. 

Akraneskaupstaður er mikill íþróttar og útivistarbær enda er hann þekktur fyrir framsækna 

íþróttarmenn þá sérstaklega í fótbolta en íþróttarmenningin á sér þar djúpar rætur. 

Sterk íþróttarmenning á Akranesi á sér yfir 130 ára sögu og flestir landsmenn kannast við 

Akranes, vegna góðs íþróttarfólks sem þaðan kemur. Fyrsta íþróttafélagið sem kallað var 

æfingafélagið var stofnað árið 1882. Markmið þessa félags var að meðlimir stunduðu 

boltaíþróttir, sund, glímu og aðra leikfimi. Langisandur þótti afbragðsgóður til 

fótboltaiðkunnar og var hann notaður þar til íþróttarsvæðið á Jaðarsbökkum var formlega 

tekið í notkun árið 1935 (Museum.is, e.d.). 

Svo var það árið 1951 að gullöld knattspyrnunnar á Akranesi hófst og þótti það magnað að 

lítið 2500 manna sjávarþorp sem það var þá væri með svo gott knattspyrnulið. Það hefur verið 

lögð mikil áhersla í gegnum tíðina á íþróttir og er öll aðstaða til íþróttariðkunnar til 

fyrirmyndar, til að mynda eru þar fjölbreytt íþróttarmannvirki og frábær 18 holu golfvöllur. 

Akranesingar eru mjög meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar og hollrar útivistar enda eru þar 

stundaðar fjölmargar íþróttir og iða tómstunda- og íþróttamannvirki bæjarins af lífi frá morgni 

til kvölds. Þess má geta að fjöldi af atvinnumönnum í fótbolta hefur komið frá Akranesi og 

sundfólk þaðan hefur náð mjög góðum árangri (Museum.is, e.d.). 
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Sjóbaðsfélag Akraness er mjög öflugt og farið er í sjóinn að öllu jöfnu þrisvar í viku. Þrátt 

fyrir að sjóböð séu ekki fyrir alla þá er þetta sívaxandi áhugamál margra. Sjósund dregur líka 

marga áhorfendur að, því að mörgum og þá sérstaklega erlendum ferðamönnum þykir í raun 

stórmerkilegt að einhverjir séu svo djarfir að synda í ísköldum sjónum. 

 4.1 Atvinnumál á Akranesi 

Ferðaþjónusta hefur vegið á móti að einhverju marki þeim samdrætti sem hefur átt sér stað 

undanfarinn ár í frumvinnslugreinum á landsbyggðinni s.s. fiskvinnslu og landbúnaði. 

Atvinnugreinin ferðaþjónusta hefur skapað mörg dýrmæt störf og komið inn sem nýr 

valkostur og um leið aukið fjölbreyttni bæði í atvinnulífi og afþreyingu. Fyrir landsbyggðina 

er ferðaþjónustan mikilvæg að því leyti að hún byggir á notkun staðbundinna aðfanga sem 

ekki er hægt að flytja úr stað, svo sem náttúrufegurð og sögulegra minja. Upphaflega var 

búseta á landsbyggðinni grundvölluð á hagræði í nýtingu staðbundinna framleiðsluþátta, til að 

mynda góð fiskimið sem gáfu einstaklingum ástæðu til að setjast þar að. Þróunin hefur þó 

verið sú að bættar samgöngur hafa dregið úr þjónustuhlutverki þessarra byggðakjarna á 

landsbyggðinni og jafnvel hefur vægi staðsetningar fyrir nýtingu ýmissa auðlinda minnkað í 

landsframleiðslu og er Akranes engin undantekning. 

Höfundi fannst ástæða til að skoða ítarlega hversu margir íbúar búsettir á Akranesi væru 

skráðir á atvinnuleysisskrá. Ástæðan eru sú að kanna hvort tækifæri gæti legið með 

einhverjum hætti í að nýta þá einstaklinga með einum eða öðrum hætti í uppbyggingu á 

ferðþjónustu á Akranesi og um leið að efla það fólk sem væri annars aðgerðarlaust. Þannig má 

horfa á ferðaþjónustu sem atvinnusköpun fyrir staðbundið atvinnuleysi. Margir tækju því 

tækifæri jafnvel fagnandi að fá atvinnu þó hún væri tímabundinn. 

Í október 2013 voru 141 einstaklingar sem búsettir eru á Akranes skráðir atvinnulausir. Af 

þessum einstaklingum eru 116 íslendingar, 16 pólverjar og 9 eru af öðru þjóðerni. Fjöldi 

karlmanna á aldrinum 20-49 ára eru 41 en konur á sama aldursbili eru 59 talsins. Fjöldi 

einstaklinga sem lokið hafa framhaldsnámi af einhverju tagi eru 62 talsins. Þegar 

einstaklingarnir sem um ræðir eru skoðaðir eftir starfsstéttum kemur í ljós að 17 þeirra leitast 

eftir atvinnu í þjónustugreinum, 12 í sölu og afgreiðslu og 54 eftir verkamannavinnu (Karl 

Sigurðsson, 2013). 
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Hægt væri að nýta þennan mannauð að einhverju leyti. Hvaða tímabundnu atvinnu og eða 

hlutastarf væri hægt að bjóða atvinnuleitendum, það ræðst af hvað, hver og einn getur tekið að 

sér eftir menntun og starfsreynslu. Mögulega má bjóða erlendu einstaklingunum vinnu við 

þýðingar á hinum ýmsu gögnum fyrir stofnanir og fyrirtæki bæjarins. Til að mynda þýðingar á 

skýringartexta á munum Byggðasafnsins. Höfundur telur mikilvægt að merkingar á munum 

Byggðasafnsins séu í lagi og á nokkrum tungumálum til að auka upplifun þeirra ferðamanna 

sem koma á safnið. Því að sjá muni án þess að vita sögu þeirra má líkja við hálfkveðna vísu. 

Einnig eru mögulega atvinnuleitendur með reynslu eða menntun sem nýtist við hönnun og 

uppsetningar á skiltum og merkingum. 
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5. Rannsókn 

Framkvæmd var eigindaleg rannsókn í formi djúpviðtala til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar. Eigindaleg rannsókn er aðferð þar sem lagt er upp með að öðlast dýpri 

skilning á ákveðnu málefni. Markmiðið er ekki að ná fram tölfræðilegum upplýsingum. 

Eigindlegar rannsóknir eru notaðar til að rannsaka viðhorf, tillfinningar og hvata neytenda til 

ákveðinnar vöru eða þjónustu. Þannig reynir rannsakandinn að setja sig í spor viðmælandans 

og skilja viðhorf sem tiltekinn aðili hefur (Gates, R. og McDaniel, C., 2008). 

Með djúpviðtölum er átt við viðtöl milli tveggja einstaklinga sem eru framkvæmd í þeim 

tilgangi að rannsaka eða ná fram nákvæmum svörum um viðkomandi efni. Oft eru notaðar 

óbeinar aðferðir til þess að ná fram nákvæmari og ýtarlegri upplýsingum. Þau taka sinn tíma, 

enn það er einmitt lykilinn að djúpviðtölum vegna þess að með tímanum þá verða 

viðmælendur gjarnari á að gefa upp nákvæmari svör. Sumir viðmælendur vilja eða geta ekki 

gefið upp allan sannleikann og stundum þarf að nota aðferðir til að toga sannleikann upp úr 

viðmælendum og þeir krufðir til mergjar. Það eru svör viðmælenda sem leiða umræðurnar 

áfram. Viðmælandinn er miðpunktur athyglinnar þar sem hugsanir hans og líðan eru 

mikilvægar. Því meiri tíma sem veitt er með viðmælanda eru meiri líkur á að nýjar 

upplýsingar komi fram. 

Viðtölin sem fóru fram í nóvember 2013, voru tekin við sex einstaklinga sem allir eiga það 

sameiginlegt að vera búsettir á Akranesi. Aðferðin var heppileg þar sem áætlunin var að fá 

vitneskju um hvert álit viðmælanda var á ferðaþjónustu Akraness og hvort viðkomandi hefði 

ákveðna framtíðarsýn á ferðaþjónustu á Akranesi. Hvort viðmælanda þætti vera hæfur 

mannauður til þess að byggja upp ferðaþjónustu og hvort það væri aðgangur að fjármagni til 

að hrinda áformum í framkvæmd. Hver aðkoma sveitarfélagsins er og til að fá aukinn skilning 

og innsýn inn í hvernig verið er að markaðssetja Akraneskaupstað fyrir ferðamenn og hver 

stefnan er í framtíðinni. Höfundur lagði ríka áherslu á að gera grein fyrir rannsókn sinni og 

einnig hvernig viðtölin yrðu varðveitt með því sjónarmiði að viðmælendur gætu treyst því að 

nafnleynd yrði virt ef það ætti við. Markmiðið með viðtölunum var að fá skoðanir og álit íbúa 

sem eru með rekstur í Akraneskaupstað. Hlusta á þeirra upplifun af ferðaþjónustu og tillögur 

til að auka þjónustu til ferðamanna. 
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Þessi rannsókn var frekar opin og niðurstöður því ekki hnitmiðaðar við eitt rétt svar. En til 

þess að koma í veg fyrir ósamræmi í svörum voru viðtölin unnin eftir fyrirfram gerðum 

spurningarlista. Þannig var hægt að halda sama þræði í gegnum niðurstöðurnar þegar unnið 

var úr gögnunum. 

Í þessum viðtölum fengust upplýsingar sem ekki hefði verið hægt að afla með  

vettvangsrannsókn. 

 5.1 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Til að öðlast betri vitneskju um stöðu Akraness í ferðaþjónustu og hvort verið sé að nýta þau 

tækifæri sem fylgja aukningu á fjölda ferðamanna var markviss heimildaöflun unnin. 

Höfundur hafði samband við viðmælendur í gegnum síma til að kanna hvort almennur áhugi 

væri fyrir hendi til að aðstoða og veita upplýsingar um efnið frá þeirra sjónarhorni. Viðtölin 

voru öll tekin símleiðis. 

Reynt var að ná sem skýrustu mynd af skoðun viðmælenda við úrvinnslu á frumgögnum, s.s. 

viðtölunum. Næst var efninu skipt niður í hluta eftir vægi að mati höfundar. 

 5.2 Viðmælendur rannsóknarinnar 

Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að kanna hver sýn rekstraraðila á Akranesi væri á 

ferðaþjónustu á Akranesi og þeirra skoðun á hvort Akraness sé að nýta þau tækifæri sem 

felast í aukningu á fjölda ferðamanna. Viðmælendurnir eru listaðir hér að neðan ásamt rekstri. 

1. Dýrfinna Torfadóttir, Gullsmiður. 

2. Hilmar Sigvaldason, umsjónarmaður Akranesvita og Skagamaður ársins 2012. 

3. Jóhanna Leópoldsdóttir, eigandi Litla gistihúsins við sjóinn og sér um rekstur á 

gistiheimilinu Birtu. 

4. Karl Alfreðsson, eigandi Brauða- og kökugerðarinnar. 

5. Ólína Jónsdóttir, eigandi Heimagisting Háholti 11. 

6. Þórður Þrastarson, einn af eigandum veitingahúsins Galito. 

Spurningarramminn sem lagður var fyrir viðmælendur er að finna í viðauka. 
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 5.3 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtölum sem voru tekin. Efni spurninganna 

var skipt niður í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn snýr að ímynd ferðaþjónustu á Akranesi út á 

við. Annar flokkurinn fjallaði um mannafla í ferðaþjónustu á Akranesi. Þriðji flokkurinn um 

aðkomu sveitarfélagsins að ferðaþjónustu og sá fjórði og síðasti um markaðssetningu. 

 5.3.1 Ímynd Akraness 

Viðmælendur voru á sama máli um að ímynd og staða ferðaþjónustu á Akranesi væri veik en 

hægt og rólega að færast í aukana. Dýrfinna orðaði stöðuna þannig að ferðaþjónustan væri 

mjög bágborinn. Ferðamenn kæmu og nýttu sér þá gistiaðstöðu sem er í boði og oft væri 

tjaldsvæðið yfirfullt á sumrin en ferðamennirnir væru ekki að ganga um og skoða bæinn og 

því væri sá fjöldi ferðamanna sem kemur, ekki að skila sér í verslun. Að hennar mati eru mörg 

tækifæri á Akranesi til uppbyggingar á ferðaþjónustu vannýtt og taldi hún um að það væri til 

dæmis hægt að gera göngu- og hjólreiðarstíg umhverfis Akraneskaupsstað og jafnvel væri 

hægt að setja upp skilti með sögu bæjarins og þannig mætti kynna sér sögu bæjarins um leið 

og hringurinn er farinn. Karli þykir staða ferðaþjónustu á Akranesi vera á mikilli uppleið. 

Jóhanna orðaði stöðuna þannig að þekkingarskortur á atvinnugreininni í byggðarlaginu væri 

það sem hamlaði Akranesi mest til þess að geta nýtt þau tækifæri sem Akranes hefur upp á að 

bjóða. Framtíðarsýn hennar er að uppbygging verði á ferðaþjónustu því tækifærin séu til 

staðar og af nægu sé að taka. 

Mikill áhugi er fyrir uppbyggingu á ferðaþjónustu á Akranesi og hafa einstaklingar lagt sitt af 

mörkum og farið af stað í hin ýmsu verkefni. Mikil aukning hefur verið á milli ára í aðsókn á 

gistingu bæði á þeim gistiheimilum sem eru á staðnum og á tjaldsvæðinu. Til að mynda 

þrefaldaðist aðsóknin á gistiheimilinu Birtu yfir sumartímann frá árinu áður að sögn Jóhönnu. 

Aukning á ferðamönnum er framtíðarsýn Þórðar en telur hann að frekari uppbygging á 

ferðaþjónustu sé nauðsynleg til að aukning á ferðamönnum eigi sér stað. Allir viðmælendurnir 

minntust á og voru sammála um að mikil þörf væri á hóteli, en það er ekkert hótel starfrækt í 

bænum aðeins gistiheimili. Einnig töluðu viðmælendur um að framtíðarsýn þeirra í 

ferðaþjónustu væri að gera út á náttúruna í kring og fegurðina sem hún hefur upp á að bjóða. 
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Akraneskaupstaður hefur margt upp á að bjóða sem betur mætti nýta, með bættri 

markaðssetningu. Úr viðtölunum komu upp margar góðar hugmyndir sem hægt væri að 

framkvæma án mikils kostnaðar.  

Farnar hafa verið óhefðbundnar og spennandi leiðir. Til að mynda sagði Hilmar að farin hefði 

verið örnefnaganga sem hefði verið skipulögð. Í gönguna mættu 30 manns og þrátt fyrir 

leiðindaveður voru þátttakendur mjög ánægðir. Því er von um að enn betri mæting verði í þá 

næstu. Hann sagði líka frá því að haldið var vinstrihandar skákmót. Reglan var sú að allir 

þátttakendur máttu einungis nota vinstri hendi til að færa taflmenn en ef þeir notuðu hægri 

féllu þeir úr leik. Þátttakendur voru fáir en hafa skal hugfast að þegar farið er í að skipuleggja 

og prófa eitthvað nýtt á viðburðurinn eftir að spyrjast út og er því nauðsynlegt að halda 

viðburðinn nokkrum sinnum svo hægt sé að leggja mat á hvort viðburðurinn sé 

framdráttarfær. Karl eigandi Brauða- og kökugerðarinnar talar um að mikil aukning hafi verið 

á ferðamönnum, sem rekstur hans hafi notið góðs af. Í ferðahandbókinni Lonly planet er 

minnst á bakaríið og sýnt á korti hvar það er til húsa. (Presser, Bain, & Parnell, 2013) Leiða 

má líkur til þess að hluti af aukningu ferðmanna í bakaríið sé fyrir tilstilli bókarinnar því að 

ekki voru allir viðmælendurnir sammála um að aukning væri á verslun ferðamanna líkt og 

áður hefur komið fram. 

 5.3.2 Mannauður í ferðaþjónustu 

Minnst var á að bæta mætti við þekkingu íbúa og rekstraraðilar sem ekki eru í ferðaþjónustu, á 

ferðaþjónustu og hvað aukin straumur ferðamanna getur gert fyrir samfélagið. 

Ferðamannaiðnaðurinn hefur áhrif á allt samfélagið, til að mynda ef bíll þarfnast viðgerðar hjá 

ferðamanni í nágrenninu þá leitar hann til bílaverkstæðisins í bænum. 

Dýrfinna talar um að það sé hæfur mannauður í ferðaþjónustu en það vanti á rekstrarhliðina. 

Það vanti fagfólk til að setja saman stefnu sem hægt er að vinna eftir. Þegar talað var um 

mannauð við Hilmar telur hann að það eigi ekki að vera einblína á gráður heldur frekar að 

taka úr grasrótum fólk sem hefur þekkingu og áhuga á Akranesi. Karl og Ólína töldu að hæfur 

mannauður væri til staðar til að sinna ferðaþjónustu á Akranesi. Aðrir viðmælendur voru 

flestir á því að það vanti mannafla sem hefur þekkingu á starfsemi og eðli ferðaþjónustu. Það 

væri fyrst og fremst þekkingarskortur þátttakenda sem hamlar því að unnið sé að stefnumótun 

í ferðþjónustu. Það eru áhugasamir og hæfir einstaklingar í ferðaþjónustu á Akranesi.  
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Til að mynda er Katla María Ketilsdóttir sem rekur tjaldsvæðið að læra ferðamálafræði í 

Háskóla Íslands (Katla María Ketilsdóttir, 2013).  

 5.3.3 Fjármagn 

Nokkuð fjármagn hefur komið í formi styrkja en sveitarfélagið hefur auglýst og veitt styrki til 

ýmissa verkefna. Að öðru leyti er takmarkaður aðgangur að fjármagni að sögn viðmælenda. 

Flestir voru því sammála að það væri ekki nægt fjármagn til ferðaþjónustu Akraness. Karl og 

Ólína töluðu um styrki en höfðu ekki vitneskju um hver aðgangur fjármagns væri að öðru 

leyti. Hilmar kom inn á það að það væri lítið fjármagn og því yrði að reyna að fara aðrar og 

óhefðbundnari leiðir til að efla ferðaþjónustuna. 

 5.3.4 Aðkoma sveitarfélagsins 

Aðkoma sveitarfélagsins í ferðaþjónustu er þó nokkur og á uppleið. Sveitarfélagið hefur tekið 

virkan þátt í uppbyggingu á ferðaþjónustu bæjarins, til að mynda rekið Upplýsingamiðstöð 

sem er opin yfir sumartímann og einnig sá sveitarfélagið um útgáfu á ímyndabækling um 

Akranes bæði á íslensku og ensku. Sveitarfélagið hefur haldið nýsköpunarfundi þar sem farið 

hefur verið yfir stöðuna. Hægt er að nýta þessa fundi betur með því að bjóða íbúum bæjarins 

og rekstraraðilum í ferðaþjónustu sem og í öðrum rekstri að koma með tillögur og hugmyndir. 

Dýrfinna talar um að það sé mikill munur á því sem áður var og starfsmenn sveitafélagsins 

séu allir að vilja gerðir en það vanti þó aðeins upp á að hlustað sé á nýjar hugmyndir sem 

komið er með á nýsköpunarfundunum. Nokkrir viðmælendur voru þó á því að stuðningur 

sveitarfélagsins mætti vera meiri. Þó einkum við að hrinda í framkvæmd og styðja við þær 

hugmyndir sem komið er með upp á borð til sveitarfélagsins. 

Stuðningur frá sveitarfélaginu getur verið margs konar til að mynda gerði Jóhanna samning 

við vinnuskólann. Samningurinn var á þá leið að  tvær stelpur sem unnu hjá vinnuskólanum 

gætu mætt til vinnu á Gistiheimilinu Birtu þegar þeirra var þörf að sögn Jóhönnu. Flestir 

viðmælendur minntust á að það sem vantaði fyrst og fremst frá sveitarfélaginu er, að farið 

væri í gerð stefnumótunnar í ferðaþjónustu Akraness. 

 5.3.5 Markaðssetning 

Viðmælendur minntust allir á að meira mætti gera út á náttúruna og útsýnið. Á Akranesi væri 

mjög kvöldfallegt, falleg sýn og birta sem ekki þekktist allstaðar í heiminum.  



16 

 

Karl talaði einnig um að söfnin væru aðal aðdráttarafl bæjarins en Hilmar vildi þó meina að 

það væri af sem áður var og að vitarnir væru orðnir helsta aðdráttaraflið. Dýrfinna og Jóhanna 

voru sammála því að leggja ætti meiri áherslu á markaðssetningu á netinu og til þess ætti að fá 

ungt fólk sem hefði kunnáttu til þess og vitneskju um hvað væri heitast í dag þannig að 

markaðsetningin myndi skila sem mestum árangri. Til þess að vel gangi í uppbyggingu á 

ferðaþjónustu þarf að vera samstaða og að sögn Dýrfinnu er það eitt af því sem á vantar. 
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6. Svót greining 

Í þessum kafla verður sett fram Svót greining útfrá því hvort Akranes sé að nýta sér þau 

tækifæri sem fylgja aukningu á fjölda ferðamanna. 

Svót greining er mjög öflug aðferðafræði sem felst í því að kortleggja hverjir eru helstu 

styrkleikar, hverjir eru veikleikar, hvaða ógnir steðja að og hver eru sóknarfærin í 

viðskiptaumhverfinu. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005) 

Svót stendur fyrir s = styrkleiki, v = veikleiki, ó = ógnir og t = tækifæri. 

Þættirnir sem þarf að greina eru styrkleikar og veikleikar bæði í fortíð og nútíð. Hverjar eru 

ógnirnar og hver eru tækifæri Akraness í ferðaþjónustu eru spurningar sem mikilvægt er að 

finna svör við. Gerður var listi með öllum helstu kostum og helstu ókostum, helstu ógnunum 

við rannsóknina og hver tækifærin gætu verið af aukningu á ferðamönnum. 

Höfundur kannaði starfsreynslu og menntun mannauðs með tilliti til ferðaþjónustu og til að 

sjá tækifærin sem fylgja aukningu á ferðamönnum. Einnig var reynt að komast að því hvort 

aðgangur væri að nægu fjármagni til að hægt væri að vinna að uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar og kannað var hvort Akraneskaupstaður styðji við uppbyggingu 

ferðaþjónustu bæjarins. 
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 6.1 Svót greining út frá ferðaþjónustu á Akranesi 

Til að fá yfirsýn yfir þá þætti sem hafa áhrif á þau tækifæri sem geta fylgt aukningu á fjölda 

ferðamanna er nauðsynlegt að setja þá upp í flokka. Til þess mun höfundur nota Svót 

greiningu eins og áður hefur komið fram. 

 6.1.1 Styrkleikar 

o Staðsetning er styrkleiki Akraness, aðeins 48 km frá Reykjavík (Lmi.is, e.d.). 

o Vilji sveitafélagsins til uppbyggingar á ferðaþjónustu. 

o Vitarnir á Breiðinni. 

o Sjórinn – býður upp á marga möguleika. 

o Langisandur. 

o Stórkostlegt útsýni yfir Faxaflóann. 

o Safnasvæðið. 

o Akrafjall. 

o Tjaldsvæðið. 

o Garðalundur. 

o Góðir veitingastaðir. 

o Brauða- og kökugerðin. 

 6.1.2 Veikleikar 

o Akranes ekki við hringveginn. 

o Gegnumstreymið mikið en ekki áfangastaður. 

o Ekki þekktur sem ferðamannastaður. 

o Vantar stefnumótun í ferðaþjónustu. 

o Ekki nægt fjármagn. 

o Fáar verslanir. 

o Lítil afþreying á kvöldin. 

o Fáir veitingastaðir og takmarkað gistirými. 
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 6.1.3 Ógnir 

Aðrir ferðamannastaðir í svipaðri fjarlægð frá höfuðborginni: 

o Borgarnes. 

o Hveragerði. 

o Selfoss. 

 6.1.4 Tækifæri 

o Stutt í umferðina frá þjóðveginum – ná henni til Akraness. 

o Markaðssetning á Akranes sem áfangastað ferðamanna. 

o Hvalaskoðun. 

o Sjóstangveiði. 

o Safnasvæðið. 

o Langisandur. 

o Stórkostlegt útsýni. 

o Golfvöllurinn Garðavöllur. 

o Fjölskyldusvæðið Garðalundur. 

o Óvissuferðir fyrir smærri fyrirtæki og starfsmannafélög. 

o Hvalfjörðurinn. 

o Viðburðir á Aggapalli. 

o Nýjar og óhefðbundnar afþreyingar. 

 Örnefnaganga. 

 Tónleikar í Akranesvita. 

o Írskir dagar. 

o Vökudagar. 

 6.2 Samantekt 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum Svót greiningunnar. Það var gert með 

þeim hætti að atriði hvers flokks voru dregin saman í þrjá undirflokka þegar við á. Fyrsti 

flokkurinn snýr að náttúrugæðum og staðsetningu. Annar flokkurinn snýr að innviði Akraness 

og sá þriðji um pólitískan velvilja. 
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Styrkleikar í náttúrugæðum og staðsetningu á Akranesi eru nálægðin við höfuðborgarsvæðið 

og möguleikarnir sem henni fylgir til dæmis aukning á ferðamönnum frá höfuðborginni. 

Langisandur og sjórinn í kringum Akranes býður upp á fjölda tækifæra og stórkostlegt útsýni 

yfir Faxaflóann sem heillað hefur marga ferðamenn. Akrafjall tákn bæjarins, er ekki síður 

heillandi en staðsetning þess er líkt og það standi vörð um Akranes. Styrkleikar í innviðum 

Akranes eru án efa vitarnir á Breiðinni en þeir hafa að sögn Hilmars laðað að sér fjöldan allan 

af ferðamönnum. Fram kom í skýrslu Oddnýjar Þóru að söfn séu þriðja vinsælasta afþreyingin 

sem erlendir ferðamenn greiða fyrir og er því Safnasvæðið og gæði þess mikill styrkur fyrir 

ferðaþjónustu bæjarins. Ferðamenn geta gist og nýtt sér frábæra aðstöðu tjaldsvæðisins, átt 

góðan dag með ferðafélögum í Garðalundi þar sem þeir geta grillað sér sinn eigin mat eða 

farið og látið dekra við bragðlaukana á veitingastöðum eða bakaríi bæjarins. Pólitískur velvilji 

er styrkleiki því að sveitarfélagið sínir mikinn vilja til uppbyggingar á ferðaþjónustu. 

Veikleikar í náttúrugæðum og staðsetningu Akraness er að bærinn er ekki við þjóðveginn og 

þó að gegnumstreymið í gegnum bæinn sé töluvert er hann ekki endanlegur áfangastaður 

margra ferðamanna. Veikleiki í innviðum er að Akranes er ekki þekktur sem 

ferðamannastaður. Það hafa verið tekin rétt og eðlileg skref í uppbyggingu á ferðaþjónustu og 

því þarf að halda áfram til að bærinn nái meiri vinsældum ferðamanna. Um leið verður 

Akranes aðlaðandi fyrir fjárfesta sem eru reiðubúnir til að fjármagna rekstur og uppbyggingu 

á ferðaþjónustu þegar hagnaðarvon er til staðar. Afþreyingar möguleikar fyrir ferðamenn á 

kvöldin eru fáir, það er heldur ekki úr mörgu að velja hvað verðar verslanir og veitingastaði 

og takmarkað gistirými er í boði. Veikleikar í pólitískum velvilja eru þær að ekki er komin 

stefnumótun í ferðaþjónustu á Akranesi og það vantar nægt fjármagn til hraðari uppbyggingar 

á ferðaþjónustu.  

Helstu ógnanir ferðaþjónustu Akranes liggja í staðsetningunni. Ógnunin eru sveitarfélögin: 

Borgarnes, Hveragerði og Selfoss. Þessi sveitarfélög eru öll í svipaðri fjarlægð og Akranes frá 

höfuðborgarsvæðinu, þar sem mestur ferðamannastraumurinn kemur frá höfuðborgarsvæðinu. 

Borgarnes, Hveragerði og Selfoss eru staðsett við þjóðveginn ólíkt Akranes, en staðsetninginn 

við þjóðveginn styrkir stöðu sveitarfélagana í ferðaþjónustu. Akranes fór einnig seinna af stað 

í uppbyggingu á ferðaþjónustu heldur en ofangreind sveitarfélög sem leiðir til þess að bærinn 

er ekki eins þekktur sem áfangastaður ferðamanna. 
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Tækifæri í náttúrugæðum og staðsetningu á Akranesi eru að stutt er í umferðina frá 

þjóðveginum finna þarf leiðir til að ná umferðinni til Akraness. Umhverfið og útsýnið í og í 

nágrenni við Akranes er stórbrotið og finna þarf leiðir til að nýta það betur sem aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn. Mörg tækifæri leynast í innviðum bæjarins til að mynda býður sjórinn upp á 

marga möguleika til dæmis hvalaskoðun og sjóstangaveiði. Akranes hefur upp á ýmsar 

afþreyningar fyrir til dæmis óvissuferðir fyrir smærri fyrirtæki og starfsmannafélög. 

Heimsækja mætti safnasvæðið, skella sér í golf eða fylgjast með tónleikum á Aggapalli allt 

eftir því hvað henta myndi hverju sinni. Írskir dagar og Vökudagar eru fjölskyldu og 

menningarhátíðir sem hægt væri að gera en meira úr en nú þegar er gert til að laða að fleiri 

ferðamenn til Akraness. Tækifærin liggja líka í nýjum og óhefðbundum afþreyingum til 

dæmis Örnefnaganga og tónleikahald í Akranesvita gætu orðið mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. 
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7 Þjónusta og afþreying Akraness 

 7.1 Safnasvæðið 

Á undanförnum árum hefur safnasvæðið á Akranesi skipað sér sess sem eitt helsta aðdráttarafl 

Akraness. Það er mikil upplifun að heimsækja safnasvæðið fyrir alla jafnt unga sem aldna. 

Safnasvæðið saman stendur af Byggðasafninu í Görðum, Steinaríki Íslands og Íþróttarsafni 

Íslands. Á svæðinu er einnig salur þar sem settar eru upp fjölbreyttar sýningar til skemmri 

tíma. Kaffihúsið Garðakaffi er einnig rekið á svæðinu (Museum.is, e.d.)  

 7.2 Garðalundur 

Útivistarsvæðið Garðalundur hefur margt upp á að bjóða. Finna má þar leiktæki, aparólu, 

strandblakvöll og sparkvelli. Grill eru á svæðinu og því er hægt að grilla sér mat eftir að hafa 

„leikið sér“ á svæðinu (Akranes.is, e.d.) Í Garðalundi eru stórar skjólgóðar flatir sem hægt er 

að nota til ýmissa leika og/eða hópefli. Tilvalið fyrir stóra hópa eða aðstendur ráðstefna til að 

bregða sér á leik. 

 7.3 Garðavöllur 

Garðavöllur er vinsæll 18 holu golfvöllur og koma golfara víða af til að spila á vellinum, en 

þar eru haldin eru mót nánast daglega á sumrin (Grgolf.is, e.d.). 

 7.4 Vitarnir 

Tveir vitar standa við Akraneskaupstað og var sá fyrri sem alltaf er kallaður af heimamönnum 

Gamli vitinn stendur á Suðurflös var byggður 1918 eins og fyrr sagði og er 10m hár. Þess má 

geta að ljósahúsið í vitanum var smíðað úr járnplötum úr Goðafossi sem strandaði undir 

Straumnesfjalli árið áður. Vitinn var tekin úr notkun árið 1947 en hann er opin almenningi. 

Gamli vitinn var valinn fimmti myndrænasti vitinn í heimi nú í sumar og hafa margir lagt leið 

sína til Akraness til þess að mynda hann, birtuna og útsýnið (Travelfreak.com, 2013). 

Akranesviti sem er 19,2m að hæð var reistur á árunum 1943-1944 og tekin í notkun 1947 

(Guðmundur Bernódusson, 2002). Farið var af stað í að gera upp vitana einna helst til þess að 

bjarga verðmætum og árið 2012 var opnað fyrir aðgang ferðamanna að Akranesvita. Hægt er 

að fara upp í vitann og njóta einstaks útsýnis yfir allan Faxaflóann. 
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Í Akranesvita eru haldnar listasýningar og tónlistaruppákomur en hljómburður í vitanum þykir 

einstaklega góður og nú nýverið kom 80 manna kór til þess að halda tónleika í vitanum.  

 7.5 Langisandur 

Langisandur er virkilega falleg sandfjara sem liggur við kaupstaðinn og er fjaran ein besta 

baðströnd landsins. Fjaran býður upp á margskonar afþreyingu hægt er að slaka á í sandinum, 

byggja sandkastala eða skella sér í göngutúr og njóta fallegs útsýnis og fjölskrúðugs fuglalífs. 

 7.6 Akrafjall 

Akrafjall, tákn bæjarins er formfagurt fjall sem hefur verið lengi vinsæl útivistarparadís 

heimamanna. Mjög auðvelt er að ganga upp á Akrafjall fyrir þá sem hafa áhuga á fjallgöngu 

og fallegu útsýni. Efsti hluti fjallsins nefnist Geirmundartindur og er hann 643 metrum yfir 

sjávarmáli (Björn Hróarsson, 1994). 

 7.7 Aggapallur 

Stór, fallegur skjólgóður pallur við íþróttahúsið sem hægt er að nota undir ýmsar uppákomur 

og sýningar.  

 7.8 Sementsverksmiðjan 

Sementsverksmiðjan er mikið mannvirki og var það í byggingu í 3 ár. Verksmiðjan var reist á 

árunum 1956-1958 og var tekin í notkun síðla árs 1958. Með tilkomu verksmiðjunnar varð 

aukning á framkvæmdum varanlegra mannvirkja, svo sem hafnarmannvirki, 

gatnaframkvæmdir og húsbyggingum sem leiddi til aukins íbúaöryggis um leið í landinu. 

Framleiðslu sements í dag er hætt í verksmiðjunni en hafinn var innflutningur á sementi árið 

2012 og því dreift úr verksmiðjunni (Sement.is, e.d.). 

 7.9 Brauða- og kökugerðin (Kallabakarí) 

Bakarí sem hefur verið rekið af og í eigu sömu fjölskyldunnar síðan 1967. Alfreð Franz 

Karlsson stofnaði bakaríið en við andlát hans tók sonurinn hans Karl við því árið 1978. 

Fjölskyldan er mjög samhent þar sem að 3 af 5 börnum Karls baka með honum í dag. Aukin 

gæði eru í fyrirrúmi, því að allt bakkelsið sem boðið er upp á er unnið frá grunni á staðnum 

(Facebook.com, e.d.) 
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 7.10 Veitingastaðurinn Galito 

Er mjög góður veitingastaður sem býður upp á fjölbreyttan matseðil sem inniheldur spennandi 

rétti fyrir alla aldurshópa á hóflegu verði. 

Umfjöllun á Lonelyplanet.com um Galito er svohljóðandi: 

Þrátt fyrir að vera staðsett í ómerkilegu verslunarhúsnæði, er Galito topp veitingastaður ef 

leitast er eftir uppfærslu frá pylsu á bensínstöð (Lonelyplanet.com, e.d.). 

 7.11 Veitingastaðurinn Kaupfélagið 

Er mjög góður veitingastaður og bar sem er til húsa í gömlu uppgerðu húsi á Krikjubraut 11. 

Húsið var verslunarhúsnæði hér áður fyrr (Visir.is, 2009). 

 7.12 Vignir G Jónsson hf 

Fjölskyldufyrirtækið Vignir G Jónsson hf á Akranesi er hrogna vinnsluverksmiðja sem hefur 

yfir að ráða einni fullkomnustu vinnslu sinnar tegundar í heiminum í dag. Þróunarvinna hefur 

ætíð verið mikilvægur hluti í rekstri fyrirtækisins og hefur það leitast við vera leiðandi í 

vinnslu á hrognum (Vignir.is, e.d.) 

 7.2 Árlegir viðburðir í Akraneskaupsstað 

 7.2.1 Írskir dagar 

Ár hvert í byrjun júlí er hátíðin Írskir dagar haldin af heimamönnum til að minnast arleifðar 

sinnar og gera sér glaðan dag. Írskir dagar eru fjöldskylduhátið sem býður upp á fjölbreytta 

dagskrá þar sem að allir ættu að geta fundið eitthvað sér til skemmtunnar (Akranes.is, e.d.). 

 7.2.2 Vökudagar 

Í byrjun nóvember er menningarhátíðin Vökudagar haldin af bæjaryfirvöldum, tilgangur 

hátíðinnar er að efla menningarlífið í bænum og um leið lífga upp á skammdegið (Akranes.is). 
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 7.3 Gistiaðstaða sem í boði er á Akranesi 

Á Akranesi eru fimm starfandi gisti- og farfuglaheimili. Öll eru þau opin yfir allt árið nema 

gistiheimilið Birta sem rekið er yfir sumartímann í heimavist Fjölbrautaskóla Vesturlands. 

Gistiheimilið Birta býður upp á 32 herbergi með 64 rúmum og er því stærsta gistiheimilið á 

Akranesi. Næst þar á eftir er Farfuglaheimili Akraness með 9 herbergi og 25 rúm.  

Akra guesthouse er með fimm 2ja manna herbergi, Litla gisthúsið við sjóinn er með þrjú 2ja 

manna herbergi og Heimagisting Háholti 11 er með tvö 2ja manna herbregi (Visitakranes.is, 

e.d.). 

Tjaldsvæðið Kalmannsvík er opið frá byrjun maí til lok septembers. Tjaldsvæðið er 

framúrskarandi. Margar rafmagnstengingar eru á svæðinu og í þjónustuhúsinu eru sturtur og 

snyrtingar einnig er aðgangur að þvottavél og þurrkara gegn vægu gjaldi 

Reiðhjólaleiga er starfrækt við tjaldsvæðið á tímabilinu sem tjaldsvæðið er opið (Katla María 

Ketilsdóttir, 2013). 
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8. Núverandi staða Akraness í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta er tilgreind sem sóknarfæri til nýsköpunar á landsbyggðinni í byggðaáætlun og 

er menningartengd ferðaþjónusta tilgreind sérstaklega í því samhengi, þar sem hún 

endurspegli arfleifð og sérkenni landsins (Samgönguráðuneytið, 2005). 

Í skýrslunni Upplýsingar um fjölda ferðamanna og fleira sem tengist ferðasumrinu 2013 á 

Akranesi sem gerð var að Ingibjörgu Gestsdóttur  kemur fram að fjöldi þeirra ferðamanna sem 

komu á upplýsingamiðstöðina á Akranesi árið 2013 voru 968 byrjun maí til ágúst loka. Fyrir 

árin á undan voru nákvæmar tölur um fjölda ferðamanna sem heimsækja Akranes ár hvert 

óskráðar. Af þessum fjölda voru tæplega 100 Íslenskir ferðamenn. Fjöldi ferðamanna sem 

kom inn í upplýsingamiðstöðina árið 2012 voru 681 einstaklingur og er því aukning um 287 

ferðamenn (Ingibjörg Gestsdóttir, 2013). Hægt er að hafa þessar tölur til hliðsjónar en leiða 

má líkur til þess að fjöldi ferðamanna sem koma til Akraness sé þó töluvert hærri því 

Upplýsingamiðstöðin er aðeins opin fjóra mánuði á ári og einnig er ekki víst að allir 

ferðamenn sem koma til bæjarins leggi leið sína inn í Upplýsingamiðstöðina.  

Hilmar Sigvaldason sem sér um aðgang að Akranesvita segir að fjöldi þeirra ferðamanna sem 

komu í vitann árið 2012 hafi verið um 3200 einstaklingar og í lok nóvembers 2013 hafi 

fjöldinn verið um 4800 einstaklingar sem sýnir töluverða aukningu frá árinu á undan. 

(munnleg heimild, 13. nóvember 2013). Samkvæmt þessum tölum hefur orðið töluverð 

fjölgun á ferðamönnum til Akraness á milli ára og afþessu má álykta að fjöldi ferðamanna til 

Akraness fari fjölgandi með ári hverju. 

Það sem hefur verið gert fyrir ferðamannaþjónustu á Akranesi er meðal annars að rekin er 

Upplýsingamiðstöð yfir sumartímann. Aðstaðan við Langasand hefur verið bætt með aðgangi 

að salerni og sturtum. Einnig er séð til þess að fjaran sé aðlaðandi fyrir alla sem hennar vilja 

njóta með því að hreinsa drasl af grjótvörninni og sandinum.  

Grillum og vatnshana hefur verið komið fyrir í Garðalundi til afnota fyrir almenning. Farið 

var í að gera uppbyggingar á vitunum fyrst og fremst til þess að bjarga verðmætum en um leið 

opnaðist frábær viðbót við ferðaþjónustu Akraness. 
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 8.1 Aðkoma sveitafélags í ferðaþjónustu Akraness 

Sveitarfélög bera ábyrgð á að gæta hagsmuna ferðaþjónustunnar í umhverfis- og 

skipulagsmálum. Í vaxandi mæli hafa þau skilgreint hlutverk sitt enn frekar í ferðaþjónustu og 

komið fjárhagslega að markaðs- og kynningarmálum. Það þarf stöðugt að huga að því hvernig 

aðkoma sveitarfélagsins geti best þjónað hagsmunum atvinnugreinarinnar, ferðamanna og 

bæjarbúa því ferðaþjónustan er síbreytileg atvinnugrein (Samgönguráðuneytið, 2005). 

Mikilvægt er að sveitarfélög og ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman að sameiginlegum 

markmiðum. Lykilatriðið í velgengni er að það sé gott upplýsingaflæði milli allra 

hagsmunaaðila. Viss stefnumótunarvinna í ferðaþjónustu hefur verið unnið af hinu opinbera 

og má þar nefna Ferðamannaáætlunina 2006-2015 (Samgönguráðuneytið, 2005) og er 

mikilvægt að sveitarfélög jafnt sem þjónustufyrirtæki fylgi þeirri vinnu eftir. 

Sveitarfélagið hefur stigið mikilvæg upphafsskref til að styrkja undirstoðir uppbyggingar 

ferðaþjónustu bæjarins. Þar má nefna að sveitarfélagið sér um rekstur 

upplýsingarmiðstöðvarinnar, sér um útgáfu á ímyndabæklingum um Akranes bæði á íslensku 

og ensku, birtir auglýsingar um viðburði Akraness og hefur veitt styrki til ýmsa verkefna 

tengdri ferðaþjónustu. 

 8.2 Markaðstillögur að viðbót við ferðaþjónustu á Akranesi 

Hvalaskoðun er afþreying sem nýtur vaxandi vinsælda af erlendum ferðamönnum hérlendis. 

Ef litið er á tölurnar, þá fór þriðjungur af þeim ferðamönnum sem komu hingað til lands árið 

2012 í hvalaskoðun eða hundrað sjótíu og fimmþúsund og var það aukning um fjörtíu og 

fimm þúsund farþega (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). 

Hvalaskoðun gæti verið eitt af sóknarfærum Akraneskaupstaðar sem afþreyingarmöguleiki 

fyrir ferðamenn og hópa og um leið nýta sér hvalaskoðunina sem aðdráttarafl inn í bæinn. Í 

stað þess að fara í kostnaðarsamar framkvæmdir við stofnun fyrirtækis og markaðssetningu er 

spurning hvort hægt sé að semja við fyrirtæki sem nú þegar eru í hvalaskoðun um að fara frá 

Akraneshöfn nokkrum sinnum í mánuði. Hvalaskoðunarfyrirtækið Elding er með sína 

starfssemi í Ægisgarðinum við gömlu höfnina í Reykjavík en spurning er hvort þeir séu 

tilbúnir til að búa til ferð sem farin væri frá Akranesi. Það gæti þá verið þeirra hagur jafnt sem 

Akraness því styttra er inn í Hvalfjörðinn frá Akranesi ef þangað ætti að fara. 
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Það þarf líka að athuga hvort að hægt væri að tvinna saman hvalaskoðun og skoðunarferð um 

Akraneskaupstað s.s. að ferðamenn gætu byrjað á því að fara í skoðunarferð með Eldingu og 

svo kæmu þeir við á Akranesi þar sem ferðamennirnir gætu komið í land og skoðað sig um í 

einhvern tíma eða jafnvel orðið eftir. 

Mögulega gæti þetta verið hagur bæði fyrir ferðaþjónustu á Akranesi og 

hvalaskoðunarfyrirtækið Eldingu. Fleiri ferðamenn kæmu á Akranes og Elding gæti haft 

þessar ferðir á hærra gjaldi fyrir þeim aukakostnað sem kæmi vegna viðkomu í Akraneshöfn. 

Mikil aukning hefur verið á komu skemmtiferðaskipa hingað til lands og á aðal 

viðkomustöðum á Íslandi er nú þegar farið að bera á þrengslum og þá sérstaklega þegar fleiri 

en eitt skip eru í höfn. Áætlar var að rúmlega 100.000 farþegar kæmu til Íslands með 

skemmtiferðaskipum árið 2013. Til að hámarka efnahagslegan ávinning og lágmarka neikvæð 

áhrif vegna mikils fjölda mætti bæta skipulag skoðunarferða (Heildarúttekt á íslenskri 

ferðaþjónustu, 2013). 

Höfundur telur að með komu skemmtiferðaskipa séu aukin tækifæri fyrir Akranes. Farþegar 

skemmtiferðaskipa geta valið úr fjölda dagsferða sem í boði eru í hverri höfn.  

Hægt væri að bjóða upp á dagsferð þar sem farþegarnir væru sóttir í Reykjavíkurhöfn. Byrjað 

væri á því að keyra Hvalfjörðinn undir leiðsögn leiðsögumanns og þar næst farið á Akraness. 

Á Akranesi væri farið með farþegana á Safnasvæðið og þar næst væri farið með farþegana í 

fyrirtæki í bænum t.d. hrogna vinnsluverksmiðjuna og þeim boðið að bragða á sjávarafurðum 

þeirra. Farþegum gæfist næst 1-2 klst til að rölta um bæinn, versla og skoða bæinn áður en 

hópurinn myndi borða saman á öðrum hvorum veitingastað bæjarins. Eftir matinn væri farið 

með farþegana í Akranesvita þar sem þeir fengju að njóta stórkostlegs útsýnis áður en farið 

væri af stað til baka. Er þetta bara ein hugmynd af dagsferð en hægt er að útfæra dagsferðirnar 

á marga vegu, allt eftir því hvaða fyrirtæki eru tilbúin að taka þátt í slíkum ferðum. Ef þessar 

dagsferðir njóta vinsældar má leiða líkur af því að skemmtiferðaskip fari að leggja fyrir utan 

Akranes og farþegar kæmu með bátum í Akraneshöfn. 

Ein þeirra hugmynda sem upp hafa komið um nýtingu svæða á Akranesi er heit laug á 

Lanfasandi. Langisandur er eitt af þeim svæðum á Akranesi sem dregur að ferðamenn. En árið 

2010 kom tillaga frá Egg arkitektar ehf. að búa til á Langasandi litla heita laug. En hún yrði 

hituð upp með affallsvatni líkt og gert er í Nauthólsvík. (xdakranes.is, 2010) 
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Ráðstefnuhald er töluvert að færast í aukana hérlendis en sérhæfð aðstaða til ráðstefnuhalds er 

af skornum skammti. Nokkur hótel bjóða upp á sérhæfða aðstöðu, en einnig hefur verið gripið 

til íþróttarmannvirkja, kennsluhúsnæði og bíósalir hýst sýningar og ráðstefnur í gegnum 

tíðina. Athuga mætti hvort að ráðstefnuhald sé eitt af sóknartækifærum Akraness. Hægt er að 

nýta íþróttarmannvirkinn, skólann eða bíóið fyrir ráðstefnuna sjálfa, semja við veitingahús 

bæjarins til að sjá um veitingarnar og nota útivistarsvæðið Garðalund undir hópefli og brjóta 

upp daginn á milli fyrirlestra. 

Samkvæmt frétt inn á akranes.is til stóð að opna í febrúar á næsta ári nýtt hótel á Akranesi að 

Bárugötu 15 sem átti að bera nafnið Hótel Akranes. Magnús Garðarsson og Úlfar Eysteinsson 

keyptu húsið og ætluðu út í þessar framkvæmdir. Nú fyrir eru aðeins gistihús í bænum og 

hefði þetta því verið eina hótelið í bænum. Í hótelinu áttu að vera 19 herbergi, veitingastaður, 

bar og önnur afþreying. (Akranes.is, 2013)  

Samkvæmt óstaðfestum heimildum hefur framkvæmdum við hótelið verið frestað um 

einhvern tíma. Flest allir viðmælendur höfundar minntust á það að þeim þætti vera þörf á 

hóteli í bænum. Að fara út í hótelframkvæmdir er mjög kostnaðarsamt og setur höfundur 

spurningarmerki við hvort að það sé í raun þörf á hóteli á Akranesi sem stendur því þau 

gistirými sem nú þegar eru til staðar eru að anna eftirspurn. Höfundur sér frekar ástæðu til að 

eitthvert af gistiheimilum bæjarins gætu nýtt sér tækifærið og bætt þjónustu sína. Jafnvel 

stækkað við sig og notfært sér þannig þá aðstöðu að ekki er hótel á Akranesi. 
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9. Samkeppni 

Samkvæmt Kotler (Kotler, Marketing Management, 2003) hefur eðli samkeppninnar breyst á 

undanförnum árum. Samkeppni milli fyrirtækja og innan ákveðinna markaðsgreina eykst ár 

frá ári og verður sífellt harðari. Af þessum sökum er ekki lengur nóg fyrir fyrirtæki að skynja 

og uppfylla þarfir viðskiptavinarins til að verða ofan á, heldur þarf einnig að fylgjast náið með 

samkeppnisaðilunum. 

Þegar ákveða skal hvort álitlegt sé og arðbært að hefja starfsemi innan ákveðins 

markaðsgreina er samkvæmt markaðsfræðunum ráðlagt að nota 5-þátta greiningu Porters 

(Kotler, Marketing Management, 2003). Þessi greiningaraðferð gerir ráð fyrir því að langvinn 

hagnaðarvon markaðsgreina byggi á samspili 5 þátta: 

1. Styrk og umfangi samkeppninnar innan geirans. Hagnaðarvonin er þeim mun minni 

sem fleiri og sterkari samkeppnisaðilar eru fyrir á markaðnum. 

2. Nýliðun. Hagnaðarvon markaðsgeirans er mest ef erfitt er fyrir nýliða að hefjast handa 

og koma sér fyrir á markaðnum, en auðvelt fyrir fyrirtæki sem komin eru í vanda að 

yfirgefa hann. 

3. Staðkvæmnisvörum. Hagnaðarvon er lítil innan markaðsgeirans ef fyrir eru á honum 

vörur sem auðveldlega geta komið í staðinn fyrir vöruna sem til stendur að bjóða, eða 

fyrirsjáanlegt er að auðvelt sé að finna fyrir hana staðgengil á markaðnum. 

4. Styrkleika neytenda. Hagnaðarvon fer minnkandi á markaði þar sem neytendur eru 

bundnir samtökum, eiga auðvelt með að leita tilboða með litlum tilkostnaði og ef 

varan er hlutfallslega dýr. Á slíkum markaði er samningsstaða neytenda mjög sterk og 

fyrirtæki verða að vera vakandi og bjóða sífellt betur en samkeppnisaðilinn. 

5. Styrkleika birgja. Hagnaðarvon fer minnkandi ef birgjar geta í krafti stöðu sinnar 

innan markaðsgeirans hækkað verð eða minnkað framboð á aðföngum eftir geðþótta 

sínum. Slíkt getur gerst á markaði þar sem birgjar eru fáir, bundnir samtökum eða 

kostnaður við að skipta um birgja er umtalsverður. 
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Mynd 2: 5-þátta greining Porters. (Kotler, Marketing Management, 2003) 

Ef greiningu Porters er beitt til að festa hendur á hagnaðarvon ferðaþjónustu á Akranesi 

kemur eftirfarandi í ljós: 

 9.1 Samkeppnisaðilar innan markaðsgeirans 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað innan ferðaþjónustunnar hérlendis og byggðirnar smám 

saman verið að koma sér á kortið sem spennandi áfangastaðir fyrir ferðamenn. Þeir staðir sem 

ég tel að geti helst keppt við Akraness eru Borgarnes, Hveragerði, Selfoss og 

höfuðborgarsvæðið. En höfuðborgarsvæðið getur einnig stutt við og veitt frekari umferð til 

Akraness. 

Áberandi fleiri ferðamenn dvelja við í Borgarnesi heldur en á Akranesi, sem er skiljanlegt því 

þjóðvegurinn liggur í gegnum Borgarnes á leiðinni norður og vestur. En til þess að fá fleiri 

ferðamenn til Akraness þurfa þeir að vita af bænum og það að hægt sé að lengja leiðina örlítið 

en um leið heimsækja einn bæ til viðbótar. Leiða má líkur til þess að margir erlendir 

ferðamenn væru tilbúnir til að leggja smá lykkju á leið sína til þess að sjá einn bæ í viðbót, því 

flestir sem koma og ferðast um landið vilja sjá og upplifa sem mest. Því ætti bærinn að geta 

náð í meira af umferðinni en hann gerir nú þegar. 

Þegar komið er upp úr göngunum á leið norður eða vestur eru engin skilti sem gefa til kynna 

að hægt sé að koma við á Akranesi og skoða áhugaverðan bæ með því að leggja smá lykkju á 

leið sína. Með því að setja upp áberandi og áhugavert skilti væri jafnvel hægt að ná fleiri 

ferðamönnum til Akraness. 
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Eins og áður hefur komið fram komu 673 þúsund erlendir ferðamenn hingað til lands árið 

2012. Meðalútgjöld þessara ferðamanna hérlendis voru 157.100 krónur reiknað á verðlagi 

ársins 2012. Erlendu ferðamennirnir dvöldu hérlendis að meðaltali 9,8 daga og voru því árið 

2012 meðalútgjöld erlendra ferðamanna 16.031 krónur á dag (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). 

Höfundur gefur sér það að með uppsetningu skiltis við vestur inngang Hvalfjarðarganga muni 

leiða til 5% aukningu erlendra ferðamanna til Akraness. Nákvæmar tölur um þann fjölda 

ferðamanna sem heimsækja Akranes á ári liggja ekki fyrir. Því er ekki hægt að segja til um 

hver áhrifin yrðu á hagkerfi bæjarins ef 5% aukning yrði á fjölda ferðamanna. Við 

undirbúning á stefnumótun er ástæða til þess að fara í skráningu á ferðamönnum sem koma á 

Akranes. 

 9.2 Nýliðun 

Nýliðun innan ferðaþjónustu hefur verið hröð á undanförnum árum í takt við aukna áherslu á 

ferðaþjónustu hér á landi. Innganga inn í greinina er auðveld, ekki þarf að sækja um nein leyfi 

og aðdráttaraflið í raun staðirnir sjálfir og það sem þeir hafa nú þegar upp á að bjóða.  

Öll uppbygging á frekari þjónustu á áfangastað eins og Akraness er kostnaðarsöm. Til að hægt 

sé að auka ferðamannastraum þarf frekari uppbyggingu, s.s. gistirými, afþreyingu og 

veitingar. Hefur mikin upphafskostnað í för með sér sem er erfitt að fjármagna og rekstur en 

of smár til að geta þjónustað fjármagn. Samkvæmt Porter (Kotler, Marketing Management, 

2003) takmarkar þetta hagnaðarvon markaðsgreinarinnar. 

 9.3 Staðkvæmnisvörur 

Samhliða aukinni umhverfisræðu á síðustu árum hafa sífellt fleiri Vesturlandabúar tekið að 

sækjast eftir samneyti við náttúru eins og þá sem Ísland hefur upp á að bjóða. Sífellt er verið 

að leytast eftir einhverju sem heillar hvort sem það er náttúran, sagan eða samfélagið. 

Óuppgötvaðir staðir eins og Akranes má segja að séu auðlind í ferðamennsku. Sífellt fleiri 

ferðamenn vilja upplifa eitthvað sem er sérstætt og svæðisbundið. Eitt af því sem vekur áhuga 

ferðamanna er saga staðarins og fallegt útsýni. Sérstaða Akraness fellst í fjörunni, sjónum, 

vitunum og safnasvæðinu. Samfélagið á Akranesi hefur breyst í áranna rás en sami 

grunnurinn er enn fyrir hendi, vinalegur bær þar sem allir heilsa öllum. Kyrrð Akraness hefur 

mikið aðdráttarafl fyrir þá sem vilja flýja ys og þys stórborganna og um leið horfa á 

höfuðborgina úr fjarska.  
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Á Akranesi má segja að hægt sé að skyggnast aftur í fortíðina og kynna sér hvernig 

samfélagsgerð og lifnaðarhættir voru í þeim sjávarplássum sem eru nú óðum að leggjast af. 

Leiðir til að ná settum markmiðum má gera með þeim hætti að einblína á sérstöðu Akraness, 

s.s. fjöruna, höfnina og það sem hún hefur upp á að bjóða, safnasvæðið, útsýnið, Garðalundur, 

Garðavöll, útgerðin og vinnslur sjávarafurða. Einnig legg ég til að komið verði á fleiri 

árlegum viðburðum t.d. sjóstangaveiðimótum og gera meira úr þeim golfmótum sem þegar 

eru haldin s.s. hafa eitthvað meira í kringum þau þar sem höfðað er til ákveðinna markhópa. 

 9.4 Styrkleiki neytenda 

Gæta þarf þess að markaðssetja Akranes sem einstaka upplifun, sem er hverrar krónu virði. 

Ferðamanninum er í lófa lagið að velja sér annan áfangastað sem hefur upp á svipað að bjóða 

og er framboð á afþreyingu alltaf að aukast. 

 9.5 Styrkleiki birgja (Styrkleiki þjónustuaðila) 

Það er í höndum starfsmanna þjónustufyrirtækja Akraness að mæta væntingum neytandans og 

auka þar með upplifun hans. Góð þjónusta leiðir til aukinnar ánægju og um leið betri 

upplifunnar á Akranesi í heild. 
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 9.6 Samanburður á samkeppnissveitarfélagi 

Í Svót greiningunni nefnir höfundur að helstu ógnanir við ferðaþjónustu Akraness séu önnur 

sveitarfélög í svipaðri fjarlægð frá Reykjavík. Höfundur ákvað að bera saman sveitarfélögin 

Akranes og Hveragerði því þessi sveitarfélög eru sambærileg á margan hátt hvað varðar 

ferðaþjónustu. Draga má líkur af því að bæði Akranes og Hveragerði lúti í lægra haldi af 

sterkari nágranna sveitafélögum í ferðaþjónustu en þá er átt við Hveragerði af Selfossi og 

Akraness af Borgarnesi. 

Spurningarkönnun var send á 3 aðila með þeirra leyfi og bera saman svör þeirra. Spurt var um 

ímynd sveitarfélagsins í ferðaþjónustu, hver er aðkoma sveitarfélagsins, spurt var um 

mannauðsmál, hvort nægt fjármagn sé til staðar og markaðssetningu. Viðmælendurnir eru 

listaðir hér að neðan ásamt starfsheiti. 

 Geir Gígja, sölu og markaðsstjóri Hótel Arkar, Hveragerði. 

 Guðjón Steindórsson, verkefnastjóri atvinnu- og ferðamála Akraness. 

 Magnúr Freyr Ólafsson, Rekstraraðili Farfuglaheimilis Akraness. 

 9.6.1 Ímynd Akraness í ferðaþjónustu 

Geir segir að ímynd Hveragerðis sé sæmileg og að nýlega hafi verið stofnuð ferðamálasamtök 

sem hjálpa vonandi mikið til en að öðru leyti þá hafa fyrirtækin verið hluti af markaðsstofu 

Suðurlands. Guðjón og Magnús Freyr eru báðir sammála um að ímynd og staða ferðaþjónustu 

á Akranesi sé veik. Magnús talar um að ákveðnar vísbendingar séu þó um að staðan sé að 

styrkjast til að mynda aukning á ferðamönnum á milli ára. Hans trú er að uppbygging og 

meginstarfsemi ferðaþjónustu á Akranesi muni tengjast höfninni og hafsækinnar 

ferðaþjónustu. Guðjón telur að mögulega mætti leggja meiri vinnu í að fá aðila sem selja 

ferðamönnum þjónustu til að kynna Akranes betur og með þannig aðgerðum væri hægt að ná í 

meira af ferðamönnum frá Reykjavík til Akraness. Til þess að það megi takast þarf aukið 

fjármagn í kynningar og fá aðila á Akranesi sem áhuga hafa að ná viðskiptum hjá 

ferðamönnum. 
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 9.6.2 Aðkoma sveitarfélagsins 

Þegar spurt var um aðkomu sveitarfélagsins svaraði Geir því að eftir hans vitund væri hún 

mjög lítil. En sveitarfélagið er hluti af ferðamálasamtökum bæjarins. Hann sagði að 

stuðningur bæjarfélagsins mætti vera meiri til að mynda þá væri stórt aðdráttarafl bæjarins 

Hveragarðurinn sem eru rekinn af sveitarfélaginu lokaður yfir vetrarmánuðina og takmarkar 

því ferðamenn í bæinn á þeim tíma. Á Akranesi er aðkoman sú að sögn Guðjóns að rekin er 

upplýsingamiðstöð ferðamanna við aðaltorg bæjarins frá 1. maí til lok ágúst. Útgáfa 

ferðabæklinga um Akranes og nágrenni á íslensku og ensku. Sveitarfélagið sér um útgáfu á 

götukorti fyrir ferðamenn og verið er að skipuleggja upplýsingaskilti á áhugaverðum stöðum 

innan bæjarins. Hann talar um að stuðningur sveitarfélagsins sé í formi styrkja og auglýsinga, 

meðal annars í erlendum ferðablöðum. Magnúsi þykir ekki mikið til koma um aðkomu og 

stuðnings sveitarfélagsins að ferðaþjónustu og segir að hún sé ómarkviss að hans mati. Nefnir 

hann að lykilþættir eins og uppfærsla og endurbætur á safnasvæðinu njóti ekki skilnings. 

 6.6.3 Mannafli  

Um mannaflann segir Geir að hann þurfi að vera betur menntaður en til þess þurfi launin í 

ferðaþjónustunni að hækka ásamt því að meira framboð þurfi að vera á heilsárs störfum. 

Guðjón segir að það vanti mikið upp á að hæfur mannafli sé til staðar en Magnús telur að 

hæfur mannafli sé en um leið sé þekking á starfsemi og eðli ferðaþjónustu ekki til staðar.  

 9.6.4 Fjármagn 

Geir segir að lítill peningur sé til og því er ekki aðgangur að því fjármagni sem þarf. Magnús 

talar um að það sé mjög takmarkað fjármagn til staðar en Guðjón segir að í ár ætli 

Akraneskaupstaður og atvinnu- og ferðamálanefnd að setja meiri fjármuni í 

kynningarbæklinga og auglýsingar í innlendum og erlendum tímaritum um ferðamál og 

viðburði á Akranesi. 
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9.6.5 Markaðssetning 

Spurt var um hvernig staðið væri að markaðssetningu sveitarfélagsins og hvort einhver 

samstarfsverkefni eða kynningarverkefni væru í vinnslu. Geir sagði að ferðamálasamtökin 

sinnti því að einhverju leyti. Einnig sagði hann að skilningur ferðaþjónustuaðila væri 

takmarkaður á markaðssetningu áfangastaða en forsvarsmenn fyrirtækjanna vilja leggja 

aðaláherslu á að kynna hvert fyrirtæki fyrir sig í stað þess að leggja meiri áherslu á að kynna 

áfangastaðinn sem heild. Guðjón segir að Akraneskaupstaður sé hluti af Samtökum 

sveitarfélaga á Vesturlandi og tekur þátt í Markaðsstofu Vesturlands sem sér um að kynna 

Vesturland og rekur heimasíðu fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. Guðjón og Magnús eru 

sammála því að efla þurfi samvinnu heimamanna í markaðssetningu og samvinnu við 

Markaðsstofu Vestulands og Íslandsstofu. Magnús nefnir líka að komið sé að endurbótum og 

aukinni markaðssetningu í gegnum internetið. Guðjón nefnir einnig að ef komið væri á 

ferjuflutningum milli Reykjavíkurhafnar og Akraneshafnar sem sigla myndu á milli á innan 

við 20 mínútum myndi það auka fjölda ferðamanna og styrkja ferðaþjónustu Akraness. 
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10. Akraneskaupsstaður, áfangastaður ferðamanna. 

Markaðssetning á Akraneskaupstað sem ferðaþjónustubæ hefur fram til þessa verið í minna 

lagi, þó hafa verið tekin upphafsskref í þá átt til dæmis með útgáfu ímyndarbæklinga, 

starfrækt upplýsingamiðstöð yfir sumarmánuðina. Bæjarfélagið hefur unnið að ýmsum 

endurbótum á markverðum stöðum og mannvirkjum og fyrirhugað er áframhaldandi 

uppbygging s.b. upplýsingaskilti við sögulegar minjar og markverða staði. Einnig var ráðin 

verkefnastjóri í atvinnu- og ferðamálum. 

Til að koma Akraneskaupstað betur á kortið þarf að auka vakningu á bænum og þá afþreyingu 

sem hann hefur upp á að bjóða. Markaðssetning og hvernig að henni er staðið skiptir 

gríðarlega miklu máli ef vel á að takast. 

 10.1 Samval söluráðanna 

Eitt af grundvallarhugtökum í markaðsfræðinni er „samval söluráða“, einnig kallað 7P Kotlers 

er mikilvægt verkfæri til að skilgreina þær aðferðir sem valdar eru um vöruna eða í þessu 

tilviki Akranes og miðla upplýsingum um bæinn. P-in sjö standa fyrir; vara/þjónusta 

(product/service), dreifing (place), kynning (promotion), verð (price), vinnuferli (process), 

fólk (people), og umhverfi (physical environment). Í hefðbundnum framleiðslufyrirtækjum 

eru þetta breytur sem skipta mestu máli í stefnumótun. Markaðssetning Akraness felst 

aðallega í þjónustu og eru þessar breytur því mikilvægar (Kotler, Marketing Management, 

2003). 

Söluráðarnir (P-in 7) eru hver öðrum háðir og styðja hvern annan og til að ná sem bestum 

árangri í markaðssetningu miðað við ákveðin markhóp eða markað er leitast við að finna þá 

samsetningu eða blöndu sem er líklegust til árangurs. Til þess að hægt sé að velja 

markaðsleiðir við hæfi verður stefnan að vera skýr og markmið markaðssetningar vel 

skilgreind.  
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 10.1.1 Vara/þjónusta 

Akranes og það sem að bærinn hefur upp á að bjóða; stórkostlegt útsýni til allra átta yfir 

Faxaflóann, höfnin, vitarnir, safnasvæðið og fjaran. Fyrirtæki bæjarins því þjónusta getur líka 

verið einhverskonar starfsemi eða ávinningur sem einn aðili veitir öðrum og er því fyrst og 

fremst ósnertanlegt eða ósýnilegt ferli. Leiðir ekki til eignarhalds á neinu en framleiðsla 

þjónustunnar getur þó tengst áþreifanlegri vöru (Kotler, Marketing Management, 2003). 

 10.1.2 Dreifing 

Staðsetning Akraness er góð aðeins 48 km frá höfuðborgarsvæðinu og ætti því að vera auðvelt 

að sækja á ferðamenn þrátt fyrir að vera ekki staðsett við þjóðveginn. Framboð af afþreyingu 

er mjög mikið og aðgangur mjög auðveldur að bænum fyrir hinn almenna ferðamann eftir 

hinum ýmsu ferðamátum. Eina sem hamlar einstaka sinnum er veður þegar þjóðveginum er 

lokað á Kjalarnesi vegna óveðurs en það gerist örsjaldan yfir árið. 

Aðalmarkaðstólið í dag er internetið, notkun internetsins eykst með hverjum deginum. Því er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að líklegast er besta og um leið hagkvæmasta dreifingin á 

markaðsefni um Akranes í gegnum internetið. Mikilvægt er að vera með aðgengilega og 

einfalda heimasíðu sem kynnir það sem bærinn hefur upp á að bjóða á eftirtektar verðan hátt. 

Nota samfélagssíðurnar Facebook og Twitter.  

 10.1.3 Verð 

Mismunandi eftir ferðamáta, greiðsla í göngin fastur kostnaður. Ferðamáti getur verið t.d. 

einkabíll, bílaleigubíll, hópbifreið, leigubíll, hjól, flugvél, bátur og strætisvagn. 

Bærinn hefur margt upp á að bjóða án gjaldtöku eða aðgangseyris en að öðru leyti er verðlag 

mjög sambærilegt því sem gengur og gerist í útjaðri höfuðborgarsvæðisins.  

 10.1.4 Vinnuferli 

Mörg þjónustufyrirtæki eru á Akranesi og í heildina litið er eigendum og starfsmönnum þeirra 

anna um að lagt sé kapp á að mæta þörfum og væntingum viðskiptavinarins sem best getur. 
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 10.1.5 Fólk/mannafli 

Á Akranesi búa einstaklingar sem hafa mikinn áhuga á ferðaþjónustu og metnað fyrir því að 

byggja upp ferðaþjónustu í bænum þar að meðal Hilmar Sigvaldason, en hann var valin 

Skagamaður ársins 2012.  

Sveitarfélagið réð til starfa verkefnastjóra yfir atvinnu- og ferðamálum bæjarins.  

 10.1.6 Umhverfi 

Akraneskaupstaður liggur á flatlendi við sjó að undanskyldu í norðvestur átt þar sem 

Akranesfjall stendur.  

 10.1.7 Kynning 

Mjög lítil kynning er á Akranesi sem áfangastað. Árið 2012 var gefin út ímyndarbæklingur 

um Akranes á Íslensku. Í ár var bæklingurinn endurbættur og gefin út á ensku.  Bæklingurinn 

var gefin út í þeim tilgangi að draga fram sérstöðu landshlutans.  

Hægt hefur verið að nálgast ímyndarbæklinginum á upplýsingamiðstöð Akraness og á flestum 

ferðaþjónustu stöðum á Akranesi, á ferðaþjónustustaðum í kringum Akranes og á flugstöð 

Leifs Eiríkssonar. Akranes er með heimasíðurnar; akranes.is og visitakranes.is. 

„Mér finnst einnig mikil þörf á því að auglýsa betur það sem er í boði“ (Katla 

María Ketilsdóttir, 2013). 

 10.2 Markaðssetning á netinu 

Internetnotkun hefur aukist gífurlega undan farin ár og þess má geta að um 16% erlendra 

ferðamanna sem komu hingað til lands árið 2012 tóku ákvörðun um að koma til Íslands eftir 

að hafa kynnt sér landið af vefsíðum (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). Með internetinu hafa 

einstaklingar aðgengilegan aðgang af upplýsingum. Ferðamenn sem ætla sér að koma hingað 

til lands fara margir á internetið til að kynna sér áhugaverða staði og þær afþreyingar sem 

landið hefur upp á að bjóða. Til þess að sækja á ferðamenn þarf vefsíða að vera aðlaðandi, 

trúverðug og þægileg í notkun. 

 



40 

 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir tæknilega umhverfinu, því þegar markaðssetning fer fram 

í gegnum internetið er mikilvægt að átta sig á hvernig tæknin þróast. Snjallsímar og 

spjaldtölvur þróast mjög hratt, alltaf eru að koma ný tæki, tól og hugbúnaðir. Þar sem þróunin 

er orðin svona hröð þurfa markaðsaðilar að vera vakandi og nýta sér þá möguleika í 

markaðssetningu sem nýir eiginleikar í snjallsímum og spjaldtölvum bjóða upp á. 

Með aukinni netnotkun jarðarbúa má því áætla að kynning á Akranesi fari að stórum hluta 

fram á netinu. Einfalda en um leið mjög árangursríka stafræna markaðslíkanið 5‘S er öflugt til 

að hámarka árangur vefsíðu í markaðssetningu. S-in standa fyrir ensku heitunum; sell (sala), 

serve (þjónusta), sizzle (upplifun), speak (samskipti) og save (sparnaður) (Smartinsights.com, 

2010). 

Hægt er að finna upplýsingar um Akranes á þó nokkrum vefsíðum, en visitakranes.is er 

upplýsingasíða sérstaklega miðuð fyrir ferðamenn og þeim sem vilja kynna sér þá þjónustu 

sem vesturland hefur upp á að bjóða. Þessari síðu er haldið úti af Markaðsstofu Vesturlands. 

Þar sem að þessi síða er stíluð inn á ferðamenn verður hún skoðuð út frá markaðslíkaninu 5‘S.  

 10.2.1 Þjónusta 

Síðan býður uppá að setja saman ferðalista, sem er flott þjónusta að vera með í boði og getur 

verið hentugt þegar verið er að skipuleggja fríið sitt. 

 10.2.2 Sala 

Ekki er nein bein sala á vefnum og ekki virðist vera hægt að bóka sig í ferðir í gegnum síðuna. 

 10.2.3 Upplifun  

Upplifunin á heimasíðunni er breytanlegir vefborðar og fallegar myndir af Akranesi. Einnig 

eru falleg vídeó af Akranesi og mjög flott kort með google street view. Sér staður er fyrir 

viðburði á síðunni sem án efa á að vera einhver ákveðin upplifun en engir viðburðir virðast 

vera á döfinni þessa stundina og mætti þessi kassi því missa sig þegar hann er tómur, frekar 

mætti setja inn einhverjar fallegar myndir til dæmis.  
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 10.2.4 Sparnaður 

Þar sem visitakranes.is er fyrst og fremst þjónustusíða fyrir Akraneskaupstað er hún mjög vel 

nýtt hvað sparnað varðar. Allstaðar er bent á hvernig hægt er að hafa samband við 

viðkomandi þjónustuaðila og staðsetningu þeirra. 

 10.2.5 Samskipti 

Akranes er með Fésbókarsíðu en ekki er hægt að tengjast samskiptamiðlinum beint af 

vefsíðunni og er því ekkert kynnt.  

 10.2.1 Samantekt á s´5 

 Það vantar tengingu inn á Fésbókarsíðuna til að auka tengingu við ferðamanninn. 

Notkun á samfélagsmiðli eins og Fésbók getur líka verið mjög góður kostur þar sem Fésbók 

ber höfuð og herðar yfir aðra samfélagsmiðla hérlendis enn sem komið er. Fésbókin býður 

upp á þann möguleika að ná til margra og er mikilvægt verkfæri í markaðssetningu.  

Akranes er með Fésbókarsíðu en hún er mjög vannýtt sem markaðstól í markaðssetningu. Til 

að byrja með er forsíðumyndin óskýr og það er engin opnumynd. Nýjasta færslan er auglýsing 

um vitana síðan 17.ágúst. Það er mjög jákvætt að nýta síðuna til að auglýsa þá afþreyingu og 

vörur sem Akraness hefur upp á að bjóða. Fésbókarsíðan gæti verið mun betur nýtt, til dæmis 

sem vettvangur fyrirtækja og þjónustuaðila bæjarins til að auglýsa sína þjónustu eða varning, 

en hún virðist ekki vera nýtt á þann hátt. Fésbókarsíðuna er einnig hægt að nýta sem 

auglýsingavettvang fyrir þá viðburði sem eru haldnir eru á Akranesi hverju sinni og þá myndu 

„vinir“ Akraness fá stöðu uppfærslur á fréttaveitu sína um viðburðinn. 

Til að halda úti fésbókarsíðu sem virkar sem markaðstæki þarf starfsmaður sem hefur með 

markaðsmál bæjarins að gera að vera ábyrgur fyrir stöðufærslum síðunnar og gagnaöflun inn 

á hana. 

Inn á vefnum youtube.com fundust tvö mjög skemmtileg og flott myndbönd um Akranes. 

Hægt væri að nota þessi myndbönd til enn bættari markaðssetningar með því að hafa teningar 

inn á þau á vefsíðunni Visitakranes.is og Fésbókarsíðunni Akranes.  

Myndbandið: Around the Akranes – januar 2013“ Er flott 9:29 mínútna langt myndband þar 

sem keyrt er um götur Akraness í hádeginu í janúar. Myndbandið gefur áhorfanda glögga 

mynd af Akranesi. 
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Myndbandið Inspired by Akranes er virkilega töff 2:39 mínútu langt myndband þar sem íbúar 

bæjarins eru aðalleikarar. Í myndbandinu er farið inn að gaman sé á Akranesi og stiklað er á 

stóru hvað bærinn hefur upp á bjóða. 

Foursquare.com er app sem veitir fólki innblástur við hvernig það geti eytt fríinu sínu og 

notendur geta skrifað inn færslu um sína upplifun af þeim stað sem þeir heimsóttu. Þetta app 

hlýtur stigvaxandi vinsælda en yfir 4,5 billjónir innlita eru á síðunni á degi hverjum. (Um 

Foursquare.com) Inn á Foursquare.com eru fjórar ábendingar skrifaðar um Akranes en í 

nýjustu færslunni er talað um að ekki sé mikið um afþreyingu í boði en sundlaugin sé frábær 

(Foursquare.com, e.d.). 

Það er því ekki nóg að vera með góða markaðssetningu, heldur þarf upplifun þeirra 

ferðamanna sem koma í bæinn að vera eftirminnileg og leiða til jákvæðra frásagna.  
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11. Niðurstöður 

Tilgangur með þessu verkefni var að rannsaka hvort Akranes væri að nýta þau tækifæri sem 

bjóðast með auknum ferðamannastraum til landsins og um landið.  

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið mest af atvinnugreinum landsins undanfarinn ár og var í 

öðru sæti í öflun gjaldeyristekna á síðasta ári.  

Við vinnuna á verkefninu kom fljót í ljós að staðfestar tölulegar upplýsingar um fjölda 

ferðamanna sem heimsækja Akraness voru ekki fáanlegar þannig rannsókninn er að mestu 

unnin eftir skriflegum heimildum og viðtölum við starfsfólk við ferðaþjónustu á svæðinu og 

rekstraraðila. 

Akraneskaupstaður er sjávarútvegs- og iðnaðarbær sem liggur yst á Akranesskaga á 

Vesturlandi í 48 km. akstursleið frá Reykjavík  

Hér áður fyrr var mikil umferð í gegnum Akraness sem var aðalega tilkomin vegna 

Akraborgarinnar. Leiða má samt lýkur að því að flest allir sem ferðuðust með Akraborginni 

fóru aðeins í gegn um bæinn en stöldruðu ekki við. Svo virðist sem að gegnumstreymið hafi 

verið mikið í gegnum bæinn en Akraness var ekki endanlegur áfangastaðurTil að öðlast betri 

vitneskju um stöðu Akraness í ferðaþjónustu voru tekin viðtöl við sex einstaklinga búsetta á 

Akranesi.  

Helstu niðurstöður úr viðtölunum voru að viðmælendur voru á sama máli um að ímynd og 

staða ferðaþjónustu á Akranesi væri veik en hægt og rólega að færast í aukana. Einnig töldu 

viðmælendur að bæta mætti við þekkingu íbúa og rekstraraðilar sem ekki eru í ferðaþjónustu, 

á ferðaþjónustu og hvað aukin straumur ferðamanna getur gert fyrir samfélagið. Aðgangur að 

fjármagni hefur verið í formi styrkja til ýmissa verkefna en sveitarfélagið hefur einnig auglýst 

viðburði og gefið út ímyndarbækling. Sveitarfélagið hefur tekið virkan þátt í uppbyggingu á 

ferðaþjónustu bæjarins og stefnir á að veita en aukið fjármagn til frekari uppbyggingar. 

Viðmælendur voru sammála um að Akranesbær hefði úr mörgu að spila að meira mætti gera 

út á náttúruna og útsýnið 
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Gerð var Porter og Svót greining til að rannsaka hvernig ástandið er á ferðaþjónustu á 

Akranesi. Niðurstöður voru að staðsetning Akraness, það er nálægðin við höfuðborgarsvæðið 

væri styrkleiki sem gæfi aukna möguleika á að sækja ferðamenn frá höfuðborginni. Nálægðin 

við höfuðborgina gerir það þó einnig að verkum að helstu samkeppnisaðilar Akraness í 

ferðaþjónustu eru sveitarfélögin Borgarnes, Hveragerði og Selfoss. Þessi sveitarfélög eiga það 

sameignlegt að vera öll við þjóðvegin ólíkt Akranesi og einnig er saga ferðaþjónustu töluvert 

eldri í samkeppnissveitarfélögunum sem styrkir stöðu þeirra til muna. 

Samhliða aukinni umhverfisræðu á síðustu árum hafa sífellt fleiri Vesturlandabúar tekið að 

sækjast eftir samneyti við náttúru eins og þá sem Ísland hefur upp á að bjóða. Sífellt er verið 

að leytast eftir einhverju sem heillar hvort sem það er náttúran, sagan eða samfélagið. 

Óuppgötvaðir staðir eins og Akranes geta verið dulin auðlind í ferðamennsku. Sífellt fleiri 

ferðamenn vilja upplifa eitthvað sem er sérstætt og svæðisbundið. Eitt af því sem vekur áhuga 

ferðamanna er saga staðarins og fallegt útsýni. Sérstaða Akraness fellst í fjörunni, sjónum, 

vitunum og safnasvæðinu. 

Markaðssetning er mjög mikilvæg í uppbyggingu ferðaþjónustu og þá hvernig af henni er 

staðið. Gæta þarf þess að markaðssetja Akranes sem einstaka upplifun, sem er hverrar krónu 

virði. Ferðamanninum er í lófa lagið að velja sér annan áfangastað sem hefur upp á svipað að 

bjóða og er framboð á afþreyingu alltaf að aukast. Markaðssetning á internetinu er 

árangursríkur og hagkvæmur kostur. Á ferðamannasíðunni visitakranes.is er helsta þjónusta 

bæjarins kynnt og er sú síða nokkuð vel nýtt. Öflugt markaðstól í dag eru samfélagsmiðlarnir 

og þá sérstaklega Fésbókin. Fésbókarsíða Akranes er mjög vannýtt sem markaðstól og leggur 

höfundur til að gerðar verða betrum bætur á síðunni með hag rekstraraðila bæjarins í huga. 

Ekki er nóg að ná ferðamönnum til bæjarins heldur þarf að gæta þess að öll þeirra upplifun sé 

jákvæð. Það er því í höndum starfsmanna þjónustufyrirtækja Akraness að mæta væntingum 

neytandans og auka þar með upplifun hans. Góð þjónusta leiðir til aukinnar ánægju og um 

leið betri upplifunnar á Akranesi í heild. 

Mörg tækifæri leynast í innviðum bæjarins til að mynda býður sjórinn upp á marga möguleika 

til að mynda hvalaskoðun og sjóstangaveiði. 
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Niðurstaða þess sem hér hefur verið upptalið er að Akranes hefur ýmis tækifæri upp á að 

bjóða. En til að nýta þau þarf að halda áfram þeirri vinnu sem þegar hefur verið hafin. Góðrar 

skipulagningar er þörf og markviss vinnubrögð ættu að geta skilað árangri. Ætla má að næstu 

skref sveitarfélagsins í samvinnu við rekstraraðila í sveitarfélaginu er vinna á stefnumótun í 

ferðaþjónustu á Akranesi. 

Öll uppbygging er kostnaðarsöm en um leið er hún nauðsynleg til að mæta þörfum og kröfum 

aukins ferðamannastraums. Þegar Akranes hefur náð vissum vinsældum sem áfangastaður 

ferðamanna verður bærinn um leið aðlaðandi fyrir fjárfesta sem eru reiðubúnir til að 

fjármagna rekstur og uppbyggingu á ferðaþjónustu.  

Eftir að hafa farið í gegnum þessa rannsókn telur höfundur að niðurstaðan liggi skýrt fyrir en 

að mati höfundar er Akranes ekki að nýta öll tækifærin sem felast í aukningu á fjölda 

ferðamanna. Fyrstu skrefin í uppbyggingu á ferðamannaþjónustu Akraness hafa verið stiginn 

en bærinn hefur ekki náð almennri fótfestu sem ferðamannabær. 
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12. Lokaorð 

Nýbreytni felst ekki alltaf í því að gera eitthvað nýtt oft er hún fólgin í því að leiða saman 

ólíkar hugmyndir og verklag, tengja saman þekkta hluti á nýjan hátt með því að fá margar 

greinar til að starfa hlið við hlið. Höfundur er ekki að halda því fram að ferðaþjónusta geti á 

einni nóttu breytt Akranesi í frumkvöðlamiðstöð en samt sem áður er enginn vafi á að eftir því 

sem fleiri greinar koma saman og starfsvið þeirra skarast með einhverjum hætti og þar sem 

gætt sé að gagnkvæmum ábata verður atvinnulífið þeim um öflugra. 

Til þess að efla ferðaþjónustu á Akranesi, telur höfundur að mikilvægt sé að fara í 

stefnumótunar vinnu þar sem reynt verður að koma auga á eftirsóknarverða nýbreytni fyrir 

ferðamenn og markvissa markaðssetningu. Að sama skapi er það lykilatriði ef farið er í 

stefnumótun að þeirri vinnu sé fylgt eftir til að auka líkur á árangri. 

Mjög fróðlegt og áhugavert var að vinna þessa ritgerð, margar heimildirnar voru mjög 

áhugaverðar og vöktu þær upp áhuga höfundar á að heimsækja Akranes oftar í framtíðinni 

sem ferðamaður. 
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 sjóinn og sér um rekstur á gistiheimilinu Birtu. 
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14. Viðaukar 

 14.1 Viðtalsrammi við rekstraraðili á Akranesi 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Nafn: 

Atvinna: 

Ímynd 

Hver er staða ferðaþjónustu á Akranesi að þínu mati ? 

 

Hver er þín framtíðarsýn á ferðaþjónustu á Akranesi ? 

 

Ferðamannaþjónusta á Akranesi  

Er hæfur mannafli til staðar ? 

 

Hefur mannaflinn aðgang af fjármagni ? 

 

Aðkoma sveitarfélagsins 

Hver er aðkoma sveitarfélagsins í ferðaþjónustu ? 

 

Er stutt við ferðamannaiðnaðinn af hálfu sveitarfélagsins ? 

 

Markaðssetning 

Hvað er það sem dregur að ferðamenn til Akranes að þínu mati ? 

 

Hvernig er staðið að markaðssetningu á Akranes, eru einhver samstarfsverkefni í vinnslu eða 

kynningarátak í gangi ? 

 

Hvaða leiðir telur þú að það ætti að fara í markaðssetningu ? 
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 14.2 Spurningarlisti 1 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Nafn:   

 

Atvinna:  

 

Ímynd 

 

1. Hver er staða ferðaþjónustu í Hveragerði að þínu mati ? 

 

Mannauður 

2. Telur þú að það sé nægur mannafli til staðar til að vinna að uppbyggingu 

ferðaþjónustu ? 

 

3. Hefur mannaflinn aðgang að fjármagni ? 

 

 

Aðkoma sveitarfélagana  

 

4. Hver er aðkoma sveitarfélagsins (Hveragerði)  í ferðaþjónustu að þinni vitund ? 

 

 

5. Er stutt við ferðamannaiðnaðinn af hálfu sveitarfélags að þínu mati ? 

 

Markaðssetning 

 

6. Hvernig er staðið að markaðssetningu á Hveragerði eru einhver samstarfsverkefni í 

vinnslu eða kynningarátak í gangi ? 

 

 

7. Er verið að markaðssetja sveitarfélagið sérstaklega út frá ferðaþjónustu ? 

 Ef já, á hvaða hátt ? 

 

 

8. Annað :  
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