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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin á vorönn 2016 við Háskóla Íslands. Ritgerðin er lokaverkefni 

höfundar til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði og er hún metin til 12 ECTS eininga. Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir dósent leiðbeindi höfundi við skrifin og kann höfundur henni bestu 

þakkir fyrir góðan stuðning og eftirfylgni. Einnig þakkar höfundur systur sinni, Álfheiði 

Sverrisdóttur, innilega fyrir framlag sitt til yfirlesturs og ábendinga varðandi verkefnið. 

Undirbúningur og vinnsla við þetta lokaverkefni hefur verið lærdómsríkt og þroskandi ferli 

sem hefur svo sannarlega bundið inn síðastliðnar sex annir við Háskóla Íslands. Að auki 

hefur það virkað sem hvatning og drifkraftur til frekara náms sem mun á endanum leiða 

höfundinn út í atvinnulífið. Viðfangsefni ritgerðarinnar hefur verið höfundi hugleikið 

síðastliðin ár þar sem hann hefur verið viðloðinn þá góðu starfsemi sem unnin er á 

Keflavíkurflugvelli. 
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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður farið yfir stöðu Keflavíkurflugvallar í samfélaginu í dag og 

mögulega framtíðarþróun hans miðað við þær heimildir sem liggja fyrir og miðað við 

söguna til dagsins í dag. Greiningartólin sem notuð eru í umfjölluninni eru fimm krafta 

líkan Porters og PESTEL greining. Að auki verða hugtökin hönnunarstjórnun og 

hönnunarhugsun kynnt fyrir lesandanum.  

Helstu niðurstöður úr samkeppniskraftalíkani Porters eru að lítil ógn er af 

staðkvæmdarvörum alþjóðaflugs á íslenskum markaði. Miklar aðgangshindranir eru á 

alþjóðaflugsmarkaði hérlendis vegna stærðarhagkvæmmni Keflavíkurfugvallar og þekkts 

gæðastaðals hans. Styrkur kaupenda er nánast enginn á þessum vettvangi en styrkur 

birgja er í hærra mæli. PESTEL greining leiddi í ljós að þónokkrar ógnanir eru til staðar en 

helst ber að nefna efnahags- og gjaldeyrismál Íslands. Að auki má nefna náttúruhamfarir 

í þessu samhengi og öll lög og reglugerðir sem fylgja rekstri alþjóðaflugvallar.  

 Til að auka skilvirkni og skipulag flugvallarins, er mikilvægt fyrir stjórnendur slíkra 

skipulagsheilda að vera á tánum hvað varðar nýjar leiðir til árangurs. Með uppsöfnun 

gagna, virkri hönnunarhugsun og hönnunarstjórnun gerir það stjórnendum kleift að hafa 

betri höldur á þjónustuupplifun viðskiptavina þeirra sem skilar sér í frekari hagsæld til 

lengri tíma litið. Því er ljóst að framtíð Keflavíkurflugvallar er spennandi viðfangsefni, ekki 

síst vegna framtíðaráforma hagsmunaaðila hans. 
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1 Inngangur 

Í fræðilegum hluta þessarar verkefnisins verður hugtökum, aðferðum og 

greiningartólum lýst sem nýtt eru í ritgerðinni til að greina Keflavíkurflugvöll og umhverfi 

hans. Að auki verður fjallað um tvö hugtök sem gætu mögulega komið íslenskri 

markaðsstarfsemi til góðs; hönnunarstjórnun og hönnunarhugsun. Þessi hugtök eiga 

uppruna sinn að rekja til Norðurlandanna og eru lítið sem ekkert þekkt hérlendis til þessa. 

Ritgerðinni er skipt í inngang, meginmál sem inniheldur fimm yfirkafla ásamt 

undirköflum, umræður og lokaorð og að endingu heimildaskrá.  

Íslendingar hafa um áraraðir þurft á þjónustu Keflavíkurflugvallar að halda til að 

komast af landi brott flugleiðis, en að því sögðu hefur flugvöllurinn verið hornsteinn í 

íslenskri ferðaþjónustu og það fyrsta sem blasir við meginþorra ferðamanna sem eiga leið 

sína til Íslands. Í þeim mikla uppgangi sem hefur orðið síðastliðin ár í ferðaþjónustu hafa 

mikil tækifæri myndast á markaðnum en í kjölfarið af þeim myndast einnig ógnanir. 

Samfélaginu öllu ber að standa vörð um grunnstoðir okkar helstu útflutningsgreinar sem 

ferðaþjónustan er og beita kænsku en um leið varkárni vegna nokkurrar óvissu bæði í 

efnahagsmálum og stjórnmálum á síðustu misserum. Því þótti höfundi viðfangsefni 

ritgerðarinnar spennandi en jafnframt krefjandi og vonar hann að með þessari vinnu 

myndist tækifæri til að innleiða ný hugtök á íslenskan markað.  

Hver er staða Keflavíkurflugvallar í samfélaginu í dag og hver er möguleg 

framtíðarþróun hans? Þessum tveimur rannsóknarspurningum verður svarað í þessari 

ritgerð miðað við þær heimildir sem liggja fyrir og miðað við söguna til dagsins í dag.
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2 Þjónusta 

Að fullnægja þörfum fyrirtækis eða einstaklings með óáþreifanlegum hætti er kallað 

þjónusta. Sá sem er þjónustaður þarf þegar í stað að nota þjónustuna sem hann er að 

sækjast eftir til að fullnægja sínum þörfum, en ef um vöru væri að ræða gæti aðilinn notað 

hana síðar og þar af leiðandi geymt hana. Það eru ekki til neinar birgðir eða uppsafn af 

þjónustu og þess vegna þarf hún að fara fram um leið og henni er komið til neytenda 

hennar (Johnson, Whittington og Kevan, 2011). Til eru nokkrar leiðir til að bæta skilvirkni 

og gæði þjónustu. Tvær þeirra verða til umfjöllunar í næstu undirköflun en þeir fjalla um 

stjórnun og mikilvægi gagnasöfnunnar fyrir fyrirtæki en báðir þessir þættir eru gríðarlega 

mikilvægir til að fyrirtæki geti áttað sig á stöðunni, viðhaldið henni eða gert breytingar ef 

á þarf að halda. Að þeim undirköflum loknum verður farið í ný hugtök á íslenskum 

markaði; hönnunarstjórnun og hönnunarhugsun og þau tengd við danska 

hönnunarstigann.   

2.1 Stjórnun og forysta 

Skipulögð stjórnun og stefnumótun eru þættir sem fyrirtæki hafa tileinkað sér í auknu 

mæli síðastliðin ár. Til að framvísa framúrskarandi þjónustu krefst það mikils 

undirbúnings, sérstaklega meðal stjórnenda fyrirtækja sem vita á hvaða áfangastað skipið 

siglir sem gerir bátsmönnum þess auðveldara að hafa sjáanleg markmið og leiðir til að 

nálgast þau. Hvati til árangurs er mikilvægur í starfi og það er hægt að auka árangur 

verulega hjá starfsmönnum með því að vera þeim góð fyrirmynd sem stjórnandi. Þegar 

stefna fyrirtækis og stjórnun þess er gert skipulega er það oft á fundum með hluthöfum, 

núverandi stjórnendum og öðrum hagsmunaaðilum. Með því að innleiða þessa aðila sem 

hafa hag af velgengi fyrirtækisins verður stefnan skýr, en um leið háleit og sýnileg fyrir 

starfsfólk. Fyrirtæki þarf ekki að vera nýtt á markaðnum til að fara í slíka stefnumótun því 

það tíðkast mikið að skipulagsheildir endurskipuleggi sig og fara í stefnubreytingu til að 

auka tekjur, minnka skuldir eða auka arð fyrir hluthafa. Árangursrík stjórnunarleið sem 

hefur þróast mikið á síðastliðnum árum kallast botn-upp stjórnun (e. Bottom-Up 

leadership). Í þjónustustarfi fer þjónustan fram á stuttum tíma og þurfa 

framlínustarfsmenn fyrirtækis í þjónustu að taka ákvarðanir fyrir sig sjálfa og fyrirtækið í 

heild sinni. Mikilvægt er fyrir stjórnendur sem standa í slíkum aðgerðum að taka skoðanir 

framlínustarfsmanna í reikninginn og reyna að vera gagnrýnir á sjálfa sig og fyrirtækið í 



 

10 

fyrrverandi mynd. Að því sögðu þarf að bæta það sem ekki gekk vel og jafnvel einblína 

ennþá meira á það sem hafði mikla velgengni. Starfsmenn hjá slíkum fyrirtækjum hafa 

mikið að segja um ímynd fyrirtækisins á markaðnum sem hefur bein áhrif á árangur þess 

og velgengni. Með því að fá skoðanir og hugmyndir frá framlínustarfsmönnum á 

vinnustofum og fundum við innleiðingu nýrrar stefnu hvetur það þessa starfsmenn til 

dáða og vekur það oft upp góða tilfinningu hjá þeim, sem er að finnast þeir vera ómissandi 

hlekkur í keðjunni (Johnson o.fl., 2011). 

2.2 Söfnun gagna 

Gagnasöfnun (e. Data collecting) og gagnaúrvinnsla (e. Data mining) eru hugtök sem 

verða mikilvægari með hverjum deginum í atvinnulífinu. Fólk ver meiri tíma í símum og á 

veraldarvefnum sem eykur kröfur á fyrirtæki um að vera meira stafræn og markaðssetja 

sig á þessum nýtilkomu miðlum. Það þýðir einnig að það verður sífellt auðveldara að 

nálgast viðskiptavinina fyrir fyrirtækin og geta þau beðið viðskiptavininn um endurgjöf og 

upplifun af þjónustunni á einungis nokkrum sekúndum. Með þessum tveimur þáttum 

gerir það fyritækjum kleift að nálgast upplýsingar um sögu viðskiptavinarins og boðið 

honum uppá svipaða hluti og hann hefur verið að sækjast eftir. Hulduheimsóknir eru 

einnig gerðar reglulega til að kanna þjónustustig. Þá er fenginn hlutlaus aðili til að ferðast 

í gegnum flugvöllinn og ber honum að fylla út í þar til gerðan gátlista og fyrirtækjunum 

gefin einkunn eftir honum (Transportation Research Board, 2013).  

Það hefur reynst fyrirtækjum þrautinni þyngra að spá fyrir um hvað framtíðin ber í 

skauti sér á síðustu áratugum og á hvaða helstu þætti fyrirtækið skuli einblína á í 

framtíðinni og þar af leiðandi ráðstafa sínum auðlindum á. Eftir aldarmótin hefur tækni- 

og hugbúnaðarþróun gert fyrirtækjum kleift að greina framtíðina á betri vegu en áður 

þekktist. Til að fyrirtæki geti náð árangri um ókomna tíð er mikilvægt að fylgja straumum 

og stefnum (e. Trends) og safna gögnum frá liðinni tíð. Straumar sem hafa verið í 

eldlínunni síðastliðin ár eru líklegir til að stökkbreytast og breyta um mynd, en gott dæmi 

um það eru samskiptamiðlar. Framtíðin mun alltaf tengjast sterkum böndum við nútíðina 

og við liðna tíma, sem gerir fyrirtækjum mögulegt að áætla framtíðina að einhverju leyti 

með því að greina gögnin sem safnast hafa upp (Kubr, 2002). 
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2.3 Hönnunarstjórnun 

Hönnunarstjórnun (e. Design management) er tiltölulega nýtt hugtak á sviði stjórnunar 

á heimsvísu. Hugtakið hefur þróast mikið á síðastliðnum árum, þar sem kröfur frá 

neytendum og fyrirtækjum um að allt eigi að vera meira skipulagt, skilvirkara og hraðara 

hafa aukist. Landamæri og mismunur milli landa hafa minnkað til muna og það verður 

auðveldara með hverju árinu að komast á milli staða, sem þýðir að hvert land þarf að vera 

í stakk búið að taka á móti og þjónusta þá sem eiga leið þar hjá (Alexander og Godelnik, 

2016). Í dag þarf hugsun og meðvitund um þessi málefni að vera til staðar hjá stórum 

fyrirtækjum og sérstaklega hjá þeim sem starfa á alþjóðagrundvelli. Að vera 

hönnunarhugsandi sem stjórnandi eða starfsmaður gerir fyrirtækinu kleift að nýta sínar 

auðlindir hvað best og aðlaga þær að skipulögðu umhverfi. Vörur, þjónusta, samskipti, 

vörumerki og umhverfið í heild sinni eru allt mikilvægir þættir í hönnunarstjórnun og 

þurfa þeir að vera í takt við hvorn annan ef vel á að ganga og til að ná skilvirkni. 

Hönnunarstjórnun er ekki svo ólík verkefnastjórnun, þar sem yfirsýn sem og framtíðarsýn 

fyrir verkefnið skiptir öllu máli en verkefnin geta verið svo stór að þau séu áframhaldandi 

ferli með engum tilsettum skilatíma eða lokum. Stjórnendur skipulagsheildarinnar sem 

stendur í slíkri hönnunarstjórnun þurfa að taka ákvarðanir með alla þessa þætti sem 

forsendur og rök fyrir sínum aðgerðum með heildarhagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi. 

Hugsunin sem slík getur einnig hjálpað fyrirtækjum að ná samkeppnisforskoti á markaði 

(Design Management Institute, e.d.) 

2.4 Hönnunarhugsun 

Hönnun skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að markaðsmálum, vörum og 

þjónustu. Allt sem við horfum á og gerum hefur á einhverjum tímapunkti orðið til fyrir 

tilstilli hönnunar og ímyndunarafls. Að vera hönnunarhugsandi þýðir að aðilinn er í sífellu 

að leitast eftir því hvað má fara betur, hvort sem það er að breyta umbúðum, lýsingu eða 

þjónustuviðmóti (Dubberly, 2004). Til að koma af stað virkri hönnunarhugsun er gott að 

brjóta viðfangsefnið niður og skoða það í sex skrefum sem fræðin kenna okkur að gera. Í 

kjölfar myndarinnar hér að neðan verður farið yfir þessi sex skref sem talin eru upp og 

verða þau skilgreind til hlýtar. 



 

12 

 

 

Mynd 1: Skref virkrar hönnunarhugsunar 

 

 Skilja 
Að skilja þörfina, reyna að átta sig á framtíðinni og líta á uppsöfnuð gögn er 
fyrsti hluti hönnunarhugsunar ferlisins. Grunnhugmyndir um markmið og 
hvernig skipulagsheildin mun nálgast þau eru gerð greinarskil á. 

 Virða 
Betur má ef duga skal en yfirsýn og áhugi þarf að vera til staðar svo hægt sé að 
gera betur. Í þessum hluta getur skipulagsheildin talað saman sín á milli og 
fylgst með vörunni eða þjónustunni í núverandi mynd. Mikilvægt er að vera 
meðvitaður um það hvað reynist vel en einnig þarf að líta til þess sem þarf að 
fara betur. Skoðana- og þjónustukannanir hafa hjálpað til í gegnum tíðina og 
hafa verið mikið notaðar.  

 Sjónarhorn 
Hvernig getur fyrirtækið nálgast betrumbætt umhverfi eða bætta vöru. Inn í 
dæmið þarf að taka inn neytendahópinn og þarf fyrirtækið að hafa gott innsæi 
í hans kröfur og þarfir sem hafa verið skilgreindar í fyrri skrefum. Raunsýni er 
einnig mikilvægt hugtak í þessum þætti. 

 Heilabrot 
Teymisvinna er mikilvæg í öllum skrefunum en líklega mikilvægust í þessu 
tiltekna skrefi. Skrefið snýst um að starfsmenn brjóta heilann, koma með 
hugmyndir ýmist á fundum eða vinnustofum og rökræða þær fram og til baka 
til að finna sem bestu sameiginlegu niðurstöðu. Alla möguleika þarf að skoða 
og það er af hinu góða ef fyrirtæki fær fjölda hugmynda til að velja úr. Gott er 
að punkta niður hugmyndirnar sem hafa komið upp á slíkum fundum því þeir 
gætu reynst mikilvægir í framkvæmdinni eða þegar lengra líður á skrefið sjálft. 
Engin hugmynd er slæm hugmynd þar sem allar stórar og árangursríkar 
fræmkvæmdir hafa hafist á hugmynd sem var á einhverjum tímapunkti á slíku 
frumstigi. 

 Frumgerð 
Þegar komið er á þetta stig eru hugmyndirnar að verða að áþreifanlegum 
viðskiptaáætlunum eða sýnilegri stefnu. Á þessu stigi er gott að afmarka sig við 
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þrjár hugmyndir frá heilabrots stiginu og reyna að koma þeim áleiðis að því að 
verða að veruleika. Oft er gott að sjá fyrir sér vöruna eða þjónustuna í smærri 
mynd í formi líkans, það getur verið leikþáttur fyrir þjónustustarf eða 
hlutfallslega minni útgáfa af nýrri og breyttri vöru. Með því að gera slíkt líkan 
er hugmyndinni framfleytt og verður raunveruleg og áþreifanleg, sem gerir 
framkvæmdaraðilum kleift að skera úr hvort þessi hugmynd sé góð og í takt við 
áætlanir eða ekki. 

 Prófun 
Þegar prófun á sér stað er varan eða þjónustan komin í sína verðandi mynd. 
Mikilvægt er að fá endurgjöf frá þeim sem nýta sér þjónustuna eða vöruna til 
þess að fínstilla og fullkomna hugmyndina sem nú er komin á leiðarenda. 
Endurgjöfin getur krafist þess að þurfa fari langt aftur í ferlið til að breyta 
einhverju smávægilegu og þarf teymið sem vinnur að verkefninu að vera mjög 
móttækilegt fyrir gagnrýni og fyrir því sem betur má fara að mati viðskiptavina 
(Carrol, Goldman, Britos, Koh, Royalty og Hornstein, 2010). 

2.5 Danski hönnunarstiginn 

Danski hönnunarstiginn er greiningartól sem var fundið upp árið 2003 af The Danish 

Design Centre sem staðsett er í Kaupmannahöfn. Stiginn hefur reynst vel fyrir fyrirtæki til 

þess að meta sína stöðu á markaðnum og hvernig þau geta náð enn frekari árangri með 

því að beita skipulagðri hönnun. Danska rannsóknarteymið skoðaði 1.000 innlend 

fyrirtæki úr fjórum mismunandi atvinnugreinum og af mismunandi stærðargráðum. 

Rannsóknin var gerð til að auka hvata og áhuga á arðsemi hönnunar og koma af stað 

ákveðinni vitundarvakningu um mikilvægi hennar meðal fyrirtækja á öllum mörkuðum. 

Áður en teymið réðst í rannsóknina voru þau fullviss um að fyrirtæki sem hefur sýnilega 

hönnunarstefnu sé mun líklegra til að brydda uppá nýjungum á sínum markaði, hvort sem 

það væri ný vara eða endurbætt og breytt þjónusta. Með þessa rannsóknarspurningu að 

leiðarljósi sendu þau spurningalista á fyrirtækin og unnu úr niðurstöðunum. Þegar 

niðurstöður bárust tengdi teymið hönnunarútgjöldin við tekjur fyrirtækjanna og 

árangurstengd gögn og sást greinilega fylgni milli þess að hafa hönnunarútgjaldalið 

fyrirtækja í hærra mæli en ella til að ná árangri. Fyrirtækjunum var skipt í fernt í 

niðurstöðukaflanum eftir hversu mikið þau ráðstafa sínum mannskap, auðlindum og 

fjármunum í hönnun og hönnunartengdar vangaveltur. Þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar, sem gerð var árið 2003, kom í ljós að þessi 1.000 fyrirtæki vörðu um það 

bil einum milljarði evra á ársgrundvelli í hönnunartengda þætti. Teymið ákvað að fylgjast 

með sömu fyrirtækjum næstu fjögur árin en árið 2007 höfðu sömu fyrirtækið varið 8 

milljörðum evra yfir þetta fjögurra ára tímabil, sem var um það bil 22% heildaraukning 

samanborið við 2003 rannsóknina (Sharing Experience Europe, 2011). Með slíkum 
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rannsóknum sem gefa raunverulegar og áþreifanlegar niðurstöður í formi gagna og tala 

er hægt að tengja saman arðsemi fyrirtækisins og hversu mikið það hefur eytt í hönnun. 

Enn fremur gerir þetta fyrirtækjum auðveldara fyrir að finna góðan jafnvægispunkt milli 

tekna- og útgjaldaliða og þar af leiðandi auka hagnað og arðsemi. Það er mikilvægt að 

skoða hvernig og hvort slíkar rannsóknir hafa haft áhrif í kjölfar þeirra en danska teymið 

sýndi eftirfylgni og aðhald með því að gera rannsóknina aftur árið 2007. Fyrirtækin höfðu 

þá færst í hærri þrep og hæsta þrepið hafði fengið 21% hlutdeild af heildarúrtakinu árið 

2007, en það þrep taldi eingöngu 15% af fyrirtækjunum árið 2003. Sama má segja um 

næstefsta þrepið sem var nú orðið fjölmennast með 45% hlutdeild í stað 35% úr fyrri 

rannsókn. Árið 2007 var þá 45% af úrtakinu sem hafði tengt hönnun beint við þróun sína 

og markaðsmál. Neðsta þrepið hafði mestu hlutdeildina áður en rannsóknin hófst og 

innihélt það 36% af fyrirtækjunum árið 2003 sem tóku þátt í könnuninni. Markmið DDC 

með rannsókninni var ekki eingöngu til að auka hag einkaaðila á markaðnum því að dönsk 

stjórnvöld hafa notað hönnunarstigann til að spá og mæla í hvaða iðnaði fyrirtækin standa 

sig hvað best og hvar ríkisútgjöldum og styrkjum sé vel varið. Það má því með sanni segja 

að greiningartólið hafi haft mikil áhrif á danska efnahags- og nýsköpunarmarkaðnum. 

Fleiri ríki hafa kosið að nýta sér slíka rannsókn, en sem dæmi má nefna efnahagsrisann 

Sviss (Sharing Experience Europe, 2011).  

 

Mynd 2: Danski hönnunarstiginn 
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3 Markaðsgreining Keflavíkurflugvallar 

Til að átta sig betur á aðstæðum og framtíðarhorfum Keflavíkurflugvallar verða gerðar 

tvær greiningar í ritgerðinni, annars vegar PESTEL-greining til að átta sig á ytra umhverfi 

flugvallarins og hinsvegar samkeppniskraftalíkan hannað af Michael E. Porter (Porter, 

2008). Í eftirfarandi tveimur köflum verður þessum greiningartólum lýst. 

3.1 Fimm krafta líkan Porters 

Með því að greina, skilja og nota fimm krafta líkan Porters er fyrirtækjum gert kleift að 

skara fram úr öðrum og ná árangri. Fyrirtæki myndu ekki geta stundað arðbæran rekstur 

til lengri tíma nema fyrir tilstilli skipulags, stefnu og markmiðs. Michael E. Porter hefur allt 

frá árinu 1979 rannsakað hvernig hagnaði og um leið samkeppnisforskoti sé náð á 

mörkuðum. Kraftarnir fimm geta hæglega breyst með litlum fyrirvara en þar spilar inn í 

áhrif stjórnvalda, hegðun viðskiptavinarins sem og markaðsins í heild sinni (Porter, 2008).  

Markaður sem er í hraðri þróun getur verið varasamur þar sem samkeppnisumhverfið 

er síbreytilegt en þar sem samkeppni er mikil er hagnaður oftar en ekki í lágmarki eða 

jafnvel enginn. Í slíkri samkeppni þurfa stjórnendur og fyrirtækið í heild sinni að vinna 

markvisst samkvæmt markmiðum og skipulagi, því ekki má mikið út af bera þar sem 

lestarteinarnir eru þröngir og lestinni þarf að vera stýrt eftir kúnstarinnar reglum. Auðvelt 

er fyrir neytendur að leita til annarra fyrirtækja þar sem staðkvæmdarvörur á markaðnum 

eru mjög einsleitar hvað varðar gæði og verð. Fyrirtæki sem starfa á markaði þar sem fáir 

samkeppnisaðilar eru til staðar geta haft mikil áhrif á neyslu og hegðun viðskiptavinarins 

á tilteknum markaði þó svo að samkeppni sé til staðar. Með slíkum aðgerðum geta 

fyrirtæki skapað sér góða stöðu á markaðnum og aðlagað stefnu og markmið sín 

samkvæmt því. Til að lýsa ytra samkeppnisumhverfinu betur draga fjórir kraftar upp 

heildarmynd af samkeppnisaðstæðum, en þessum fjórum kröftum  verður lýst betur og 

þeir útskýrðir í kjölfar myndar númer þrjú. Allir þessir þættir hafa áhrif á hegðun 

fyrirtækisins á markaðnum, og ógnanir og tækifæri líta dagsins ljós í greiningunni (Porter, 

2008).  
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 Styrkur birgja: Hlutverk birgja á mörkuðum er að búa yfir auðlindum sem koma 
vörunni eða þjónustunni á framfæri, og eru þar af leiðandi mikilvæg uppspretta 
starfseminnar. Þessar auðlindir geta verið hluthafar sem hafa komið með 
fjármagn inn í fyrirtækið eða stofnunina, eða bein áhöld og efni sem notað er 
við þjónustuna eða gerð vörunnar. Styrkur birgja er hár þegar það er dýrt fyrir 
fyrirtækið að skipta um birgja, hvort sem það er hár kostnaður við að flytja 
fyrirtækið eða að staðsetning birgisins sé nauðsynleg fyrir aðilann til að halda 
áfram í sinni starfsemi. Þegar styrkur birgja er hár hafa þau mikla stjórn á 
fyrirtækinu sem notar þeirra þjónustu, sem þýðir að birgjar geta myndað 
mikinn hagnað með því að hækka verð á þjónustunni við aðilann. 

 Styrkur kaupenda: Þegar talað er um styrk kaupenda þá er verið að tala um 
aðilann sem tekur við vörunni eða þjónustunni frá aðilanum, en ekki endilega 
neytendann sem kemur til með að neyta vörunnar eða þjónustunnar. Ef 
kaupandinn getur nálgast vöruna eða þjónustuna á sínar eigin spýtur er styrkur 
hans mikill, en ef hann er bundinn því að eiga samskipti eða viðskipti við 
fyrirtækið er styrkur kaupandans lítill. Ef kaupandinn sér fram á lágan 
skiptikostnað við að velja annað fyrirtæki í sömu grein er styrkur hans mikill því 
þá þarf fyrirtækið að aðgreina sig á einhvern hátt, sem orsakast oftar en ekki í 
verðlækkun hjá fyrirtækjum á þeim markaði. Lágur skiptikostnaður er lýsandi 
fyrir vörur sem erfitt er að greina frá öðrum samkeppnisaðila, en sem dæmi um 
það er álframleiðsla. 

 Ógn af nýjum samkeppnisaðilum: Ógn af nýjum samkeppnisaðilum segir til um 
hversu auðvelt það er fyrir aðila í sömu grein að hefja starfsemi eða hefja sölu 

Mynd 3: Samkeppniskraftalíkan Porters 
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á vöru af sama tagi. Í þessum lið greiningarinnar er aðgangshindrunum gerð 
greinarskil og því lýst hversu erfitt það er fyrir fyrirtæki að hefja störf. 
Aðgangshindranir geta verið áhrifamiklar og jafnvel haldið fyrirtækjum frá því 
að hefja starfsemi á þessum markaði, en stærðarhagkvæmni núverandi 
fyrirtækja á markaðnum geta reynst veigamiklar. Lagalegir þættir og starfsleyfi 
geta einnig verið miklar hindranir á mörkuðum sem og hár upphafskostnaður 
fyrirtækis (e. Start cost). 

 Ógn af staðkvæmdarvörum: Staðkvæmdarvörur hafa sama ávinning fyrir 
viðskiptavininn, og þjóna þar af leiðandi sama tilgangi. Staðkvæmdarvörur hafa 
hins vegar mismunandi kosti og galla og veltur því að nokkru leyti á mati og 
smekk viðskiptavinarins hvora vöruna eða þjónustuna hann mun kaupa. Sem 
dæmi um staðkvæmdarvörur eru bílar og strætó, eða ál í smíðavinnu í stað 
stáls. Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um staðkvæmdarvörur sínar, en 
staðkvæmdarvörur er ekki það sama og vörur eða þjónusta sem er í beinni 
samkeppni við fyrirtækið. Það felst ekki staðkvæmd í því að velja annan 
framleiðanda á sömu vöru, heldur er staðkvæmdin fólgin í því að velja vöru sem 
hefur svipaðan tilgang en er ekki í samkeppni við fyrirtækið. 

 Samkeppni innan greinarinnar: Samkeppni innan sömu greinar er milli 
fyrirtækja sem framleiða vörur eða þjónustu fyrir sama markhóp af 
viðskiptavinum. Vörurnar eða þjónustan eru yfirleitt einsleitar og svipaðar hver 
annarri. Ef lítill upphafskostnaður er fyrir fyrirtæki á þessum markaði er það 
hvatning fyrir fyrirtæki að hefja starfsemi á þeim markaði en ef hann væri hár 
mynda það virka sem aðgangshindrun og ekki arðbært til skamms tíma að hefja 
starfsemi. Eftir því sem vörurnar eru líkari munu verðin sem fyrirtækin biðja um 
örlagavaldur þegar kemur að vali viðskiptavina á vöru eða þjónustu (Johnson 
o.fl, 2011). 

3.2 PESTEL-greining 

Mikilvægi þess að skilja og átta sig á hlutum sem ekki er hægt að breyta hefur líklega 

aldrei verið jafn veigamikið og nú á tækniöldinni sem við búum á. Aðstæður, lög og reglur 

hafa tilhneiginu til að breytast örar en áður en orsök þess er hversu stafrænt umhverfið 

er að verða og aðgengi að upplýsingum í dag er varla hægt að bera saman við aðgengi 

upplýsinga fyrir 20 árum. Með PESTEL-greiningu er fyrirtækjum og stofnunum gert 

auðveldara að átta sig betur á umhverfinu sem starfsemin er í og brýtur það niður í sex 

mismunandi þætti (Kotler og Keller, 2012).  
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Á myndunum hér fyrir ofan sjást þeir þættir sem hafa áhrif á fyrirtækið, en fyrirtækið 

getur í raun og veru ekki stjórnað þeim og eru þessir þættir hluti af ytra umhverfi þess 

(Johnson o.fl., 2011). Til að brjóta PESTEL-greiningu niður enn frekar verður henni lýst í 

orðum hér að neðan. 

 Pólitískir þættir (P)  
Pólitískir þættir hafa mikið að segja til um hvort fyrirtækjum sé mögulegt að 
fara inn á markaði en einnig hafa þeir áhrif á hvernig og hvort þú getir hætt 
starfsemi. Stjórnarfar og viðskiptastefna landsins eru einnig þættir sem hafa 
ákveðið hlutverk, til að mynda í fjárúthlutunum úr ríkissjóði. Stjórnarmenn og 
ráðuneyti landsins hafa því mikið að segja og geta reynst áhrifamikil á hinum 
ýmsu mörkuðum innan- og utanlands. Pólítískir þættir hafa mikla tengingu við 
lagalega þætti í PESTEL greiningu þar sem öll lög og reglugerðir verða til fyrir 
tilstilli pólitíkar og kjörna stjórnarmenn. 

 Efnahagslegir þættir (E)  
Það yrði engin markaðsstarfsemi ef efnahagur væri ekki til, og markaðurinn vex 
og dafnar með efnahagslegum þáttum. Verðbólga, gjaldeyrismál og skattar eru 
lykilhugtök efnahagsins og hafa þau bein áhrif á kaupmátt einstaklinga sem og 
fyrirtækja. Verðbólga hefur einnig bein áhrif á atvinnuleysi. 

Mynd 4: PESTEL-greining 
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 Samfélagslegir þættir (S)  
Fyrir fyrirtæki er nauðsynlegt að skilja og greina eftirspurn og markhóp 
vörunnar/þjónustunnar. Með því að skoða þessa tvo mikilvægu þætti þurfa 
fyrirtæki einnig að átta sig á stöðunni í samfélaginu, meðal annars aldur fólks, 
fólksfjölgun í samfélaginu og heilsu íbúa. 

 Tæknilegir þættir (T)  
Til að ná framúrskarandi árangri á nútímamörkuðum þurfa fyrirtæki að vera 
meðvituð um tækniþróun og aðlögunarhæf að henni. Tækni styrkir innviði 
fyrirtækja mikið en tækniþróun hefur sérstaklega góð og mikil áhrif á það sem 
gerist á bakvið tjöldin, til dæmis í bókhaldi eða samningagerðir við 
samstarfsaðila. Bestu framtíðarforsjárnar eru gerðar með hjálp uppsafnaðra 
gagna sem varðveitast og eru birt með aðstoð tækninnar. 

 Umhverfisþættir (E)  
Með aukinni umfjöllun um náttúruna okkar og heimsmál, hafa umhverfisþættir 
skipt meira og meira sköpum á mörkuðum. Samfélagsleg ábyrgð er gott dæmi 
um tiltölulega nýtt hugtak í fyrirtækjaheiminum sem hefur orðið til og fyrirtæki 
einblína í auknu mæli á það. Fólk og fyrirtæki fjárfesta frekar í fyrirtækjum sem 
huga að slíkum þáttum þar sem við höfum einungis eina jörð og okkur ber að 
hugsa vel um hana. Veðurfar og náttúruhamfarir geta haft bein jákvæð áhrif 
sem og neikvæð á ýmsa markaðsstarfsemi, til dæmis ferðaþjónustu og 
flugheiminn.  

 Lagalegir þættir (L)  
Vörur og þjónusta þurfa að standast settar kröfur af ríkinu og vera innan 
ákveðins lagaramma. Reglur um gæði vörunnar hafa verið settar og er 
fyrirtækjum gert að fylgja þeim. Samtök hafa verið gerð fyrir neytendur sem 
kallast neytendasamtökin sem starfa í þágu neytenda svo að vörurnar og 
þjónustan sem fyrirtækin bjóða uppá standist þær kröfur sem þeim hafa verið 
gerðar (Johnson o.fl., 2011). 
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4 Flugvellir 

Í fjórða kafla verður farið yfir þróun flugiðnaðarins og framtíðarhorfur. Þjónustu og 

öryggi flugvalla verður lýst og tengt við kauphegðun flugfarþega.  

4.1 Þjónusta og öryggi á flugvöllum 

,,Ef þú getur ekki mælt það, getur þú ekki stjórnað því’’. Þessi fleygu orð eru höfð eftir 

Peter Drucker sem var þekktur rithöfundur á 20. öldinni sem og leiðbeinandi á sviði 

stjórnunar. Sama hversu mikið af gögnum eru aðgengileg, skiptir öllu að geta lesið rétt í 

þau og notað til þess að viðhalda og bæta árangur. Það getur reynst sérstaklega flókið að 

halda flugvöllum skipulögðum þar sem mörg mismunandi fyrirtæki og stofnanir starfa á 

sama afmarkaða svæði. Þetta krefst mikillar samhæfingar og samvinnu á milli þessara 

aðila. Einnig hefur flugsvæði hátt öryggis- og flækjustig sem þýðir að það krefst mikils 

undirbúnings að fara í breytingar og allt þarf að vera eftir reglum og reglugerðum 

(Hesselberth, 2008).  

 Það er oft talað um fjóra þjónustuþætti sem hver flugvöllur þarf að hafa og hlúa að en 

sá fyrsti tengist því að koma farþeganum á leiðarenda, allt frá því þegar viðkomandi leggur 

bílnum á bílastæði, fer í gegnum innritun, öryggisskoðun, vegabréfsskoðun (ef á við), 

tollgæslu og loks töskuafhendingu. Þessi þáttur krefst þess að viðmót starfsmanna þarf 

að vera eins og best verður á kosið, en það má hinsvegar ekki gerast á kostnað öryggis og 

öryggisgæslu. Næsti þáttur tengist áþreifanlegum hlutum og aðbúnaði. Salerni, lyftur, 

gangar og aðstaða til hvíldar skiptir miklu máli þar sem farþeginn eyðir oft mestum tíma 

innan flugvallarins á þessum stöðum. Þriðji þátturinn á þessu sviði hefur með 

veitingastaði og verslanir að gera. Verslanir þurfa að tryggja það að verðlag þeirra sé það 

lægsta sem það gerist innan tiltekins lands þar sem vörurnar eru tollfrjálsar. Það er í 

mörgum tilfellum sem fyrirtæki sem standa í rekstri inni á tollfrjálsu flugvallarsvæði og 

þurfa þau að bera lægsta verð samanborið við sama fyrirtæki á annarri starfsstöð 

innanlands. Fjórði og síðasti þátturinn inniheldur alla aðra þjónustu, en þó aðallega 

aðgengi að upplýsingaborðum og aðra aukaþjónustu eins og internetaðgang, kerrur fyrir 

óhefðbundin farangur og hjólastóla (Transportation Research Board, 2013).  
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4.1.1 Ánægja og öryggi flugfarþega 

Það er mikilvægt að hafa ánægjustig flugfarþega sem hæst því það felst ákveðin áhætta 

í flugsamgöngum, en er hún þó raunverulega í lægra mæli en fólk heldur almennt. 

Rannsóknir og gögn sýna að líkurnar að flugfarþegi lendi í flugslysi eru einn á móti 5,4 

milljónum. Til að setja þessar tölur í samhengi er hundrað sinnum lífshættulegra að 

ferðast í bifreið. Einnig eru meiri líkur að eldingu slái niður í farþegann á jörðu niðri heldur 

en að hann farist um borð í flugvél. Með því að hafa hátt ánægjustig sem verður til fyrir 

tilstilli góðrar þjónustu, veitir það farþegum sem eiga leið sína um hann vissa 

öryggistilfinningu og vellíðan. Allt helst þetta í hendur við aukna sölu á flugvallarsvæðinu 

og hvata viðskiptavina til að ferðast aftur um flugvöllinn (The Economist, 2015).  

4.2 Þróun flugiðnaðarins á heimsvísu 

Það má með sanni segja að flugheimurinn hafi tekið stökkbreytingum síðastliðin ár 

hvað varðar farþegafjölda og aukningu á flugferðum. En sá þáttur sem hefur breyst hvað 

mest tilheyrir öryggi í flugheiminum, bæði á jörðu niðri sem og í háloftunum. Öryggi er 

tilfinning sem allir þurfa á að halda og sérstaklega þegar kemur að samgöngum. 

Samgönguheimurinn er því miður oft þannig að ráðstafanir og breytingar eru ekki gerðar 

nema að eitthvað fari illa á einhverjum stað á einhverjum tímapunkti. Einn atburður í 

flugsögunni ber hvað mest á og stendur upp úr hvað varðar tímamót í 

öryggisráðstöfunum, en sá atburður átti sér stað í Bandaríkjunum. Þann 11. september 

2001, var fjórum flugvélum rænt eftir flugtak og þeim tortímt í sjálfsvígs- og 

hryðjuverkaárásum. Tvær vélanna lentu á tvíburaturnunum á Manhattan, New York, en 

leiðir hinna tveggja lágu annars vegar til Washington, D.C. og hins vegar til Pennsylvaníu. 

Það sem þessar vélar áttu sameiginlegt var að þær voru allar innritaðir á Austurströndinni 

og áttu að fljúga þvert yfir meginlandið vestur til Kaliforníu. Með því að velja þessar vélar 

sem innihéldu eldsneyti fyrir langt ferðalag hámörkuðu hryðjuverkamennirnir skaðann 

sem þeir ollu, þar sem sprengingarnar voru þar af leiðandi sem stærstar vegna 

eldsneytismagnsins. Yfir 3000 manns létust þennan dag og yfir 10.000 slösuðust, sumir 

alvarlega og margir kljást enn þann dag í dag við afleiðingarnar af þessum hræðilegu 

atburðum (History.com, 2010). 

Til að undirstrika þá staðreynd að ánægðir farþegar eyða meira innan flugvallarins ef 

þeir eru ánægðir, var gerð rannsókn í Bandaríkjunum árið 2010. J.D. Power Associates er 
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fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum en þeir starfa þó í mismunandi löndum. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í að mæla og safna upplýsingum um viðskiptavini ýmissa stofnanna 

og fyrirtækja sem þurfa á kröftum þeirra að halda til að geta myndað sér betri skoðun á 

sínum viðskiptavinum. Í rannsókn þeirra árið 2010 sem þeir gerðu fyrir flugvelli í 

Bandaríkjunum skoðuðu þeir muninn á milli ánægðra viðskiptavina og þeirra sem eru ekki 

eins ánægðir með þjónustuna á vellinum. Fyrirtækið einblíndi á kauphegðun og athugaði 

hvort bein tengsl væru á milli þess að líða vel með þjónustuna á flugvellinum og 

kaupaukningu meðal farþega á flugsvæðinu. Rannsóknin leiddi í ljós að greinileg bein 

tengsl væru á milli þess, en þeir farþegar sem sögðust vera óánægðir með þjónustuna og 

innritunina á flugvöllinn eyddu einungis 14,12 dollurum að meðaltali á meðan þeir sem 

sögðust vera mjög ánægðir með þjónustuna eyddu 20,55 dollurum. Það er því bein tengsl 

á milli þess að hafa viðskiptavinina hamingjusama á meðan heimsókn þeirra stendur og 

flugvellir þurfa því að ráðstafa auðlindum sínum með það í huga (Transportation Research 

Board, 2013). 

4.3 Flugsamgöngur í framtíðinni 

Að greina og spá í framtíðina er kúnst, en það er víst að flugsamgöngur eru komnar til 

að vera. Á öllum mörkuðum heimsins er gróska í flugsamgöngum en að miklum hluta er 

það vegna beinnar tengingar við aukinn kaupmátt fyrrverandi lágtekjufólks á stærstu 

þróunarmörkuðum heimsins, aðallega í Kína og Brasilíu (Barton, Chen og Jin, 2013). 

 Kína er fjölmennasta land heimsins en mikil stéttarskipting og tekjudreifing meðal íbúa 

hefur verið ríkjandi síðustu áratugi og aldir. Kínverjar eru 1374,6 milljónir sem gerir 

19,48% af heildarfjölda heimsbyggðarinnar. Að því sögðu er hægt að gefa sér að einn af 

hverjum fimm heimsbúum eru Kínverjar. Meðaltekjur er hættulegt hugtak þegar skoðuð 

er slík þjóðhagfræði, þar sem þeir allra ríkustu á svo stóru efnahagssvæði keyra meðaltalið 

upp svo um munar sem setur lágtekjufólkið í erfiða stöðu og getur reynst þeim erfitt að 

vekja áhuga á sínum málstað hvað varðar kjaramál og lágmarkslaun (Trading Economics, 

2016).  Þegar kaupmáttur almennings er skoðaður er gott að bera þjóðir við 

meðalkaupmátt á milli tveggja ólíkra landa. Mckinsey & Company er fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í gagnaöflun og upplýsingatækni gerðu ítarlega rannsókn sumarið 2013 á 

vaxandi miðsétt Kínverja og bar fyrirtækið kaupmátt Kínverja saman við meðalkaupmátt 

Ítala og Brasilíubúa. Í ljós kom að árið 2000 höfðu einungis 4% Kínverja sem bjuggu í 
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úthverfum og dreifbýlum sama kaupmátt eða meiri, samanborið við meðalkaupmátt Ítala 

og Brasilíubúa. Til samanburðar skoðaði fyrirtækið árið 2012, en sláandi niðurstöður litu 

dagsins ljós. Á þessu 12 ára tímabili hafði hópur þessara einstaklinga stækkað um 1600% 

og var hópurinn orðinn 68% af íbúum sem náði meðalkaupmætti þessara tveggja 

fyrrgreindra landa. Þessi hópur hefur ekki haft tekjur til þess að geta ferðast síðastliðna 

áratugi, en með þessum aukna kaupmætti verður það möguleiki og mun þessi hópur að 

öllum líkindum halda áfram að stækka og þróast. Kínverjar og önnur stór lönd í hraðri 

þróun hafa mikil áhrif á ýmsa markaði og þá sérstaklega á ferðaþjónustu og flugiðnaðinn 

(Barton o.fl., 2013). 

Með auknu framboði á flugum keyrir það verðið niður. Farþegar eru sífellt að hugsa 

minna um að borga auklega fyrir gæði í þessa nokkra klukkutíma meðan þeir eru að fljúga 

og kjós frekar að verja fjármunum sínum á leiðarenda frekar en um borð í vélinni. RyanAir 

er lággjaldaflugfélag sem á rætur sínar að rekja til Írlands, en fyrirtækið leggur áherslu á 

að koma sínum farþegum á sem ódýrasta máta milli landa. Þar af leiðandi þarf að greiða 

fyrir alla aukaþjónustu sem farþegar kunna að þurfa, en sem dæmu um það má nefna 

innritaðar ferðatöskur, vatn og matvæli um borð. Stefna lágfargjaldafélaga eins og 

RyanAir er ekki að rukka fyrir allt aukalegt sem farþegar ferðast með, heldur er þeirra 

skoðun að það er ekki sanngjarnt að greiða fyrir eitthvað sem farþegi mun ekki nota í 

fluginu, til dæmis ef hann ferðast einungis með handfarangur og kemur með nesti. Árið 

2014 flugu 90,6 milljón manns með RyanAir á heimsvísu en það var 11% aukning frá fyrra 

ári. Flugfélagið er það stærsta sem er starfandi á Evrópumarkaði, en þeir fljúga um það bil 

1800 flug á hverjum degi á milli og innan 31 landa (Ryanair, 2015).  

Markmið RyanAir er að ná aukinni stærðarhagkvæmni og með aukinni tækni og drægni 

flugvéla er útlit fyrir að það takist. RyanAir hafa sett sér háleit markmið fyrir árið 2020, en 

þeir stefna að því að geta boðið upp á flugmiða á milli heimsálfa fyrir einungis 15 dollara.  

Árið 2015 gerði Dimitri Mavris, prófessor hjá Georgia Institute of Technology ítarlega 

rannsókn og framtíðarspá um flugsamgöngur til næstu 55 ára. GIT er háskóli sem sérhæfir 

sig í tæknigreinum og er staðsettur í höfuðborg Georgíu fylkis, Atlanta. Fram kemur í 

henni að flugheimurinn mun taka miklum breytingum á næstkomandi árum, en það sem 

stendur næst okkur er að flugvélar munu taka á flug meira lóðrétt en þær gera í dag sem 

skilar sér í styttri flugbrautum og betri nýtingu á landsvæði. Árið 2035 verða vélarnar 
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orðnar mun breiðari sem orsakast í auknum lyftikrafti. Farrýmið sjálft mun þá bera 20% 

af lyftikraftinum til samanburðar við 10% í flugvélum nútímans. Þar af leiðandi verða 

flugsamgöngur ódýrari en fyrir vikið hægari. Ef litið er enn lengra inn í framtíðina verða 

flugvélar samkvæmt Dimitri Mavris knúnar af sólarorku, fljúga í oddaflugi til að spara 

eldsneyti og minnka loftmótstöðu og síðast en ekki síst, hafa pláss fyrir um það bil 800 

farþega innanborðs (Mavris, 2015).  
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5 Saga flugs og Keflavíkurflugvallar 

Flugsagan er í sjálfri sér ekkert sérlega löng en hún spannar einungis 113 ár til dagsins 

í dag. Wright bræðurnir eiga heiðurinn af því að vera fyrstir til að fljúga flugvél sem var 

vélræn og knúin áfram af fleiru en einungis lyftikrafti. Þeirra fyrsta flug varði ekki lengi en 

þeim tókst að halda vélinni á lofti í um það bil 12 sekúndur. Fyrir þennan tíma höfðu menn 

náð góðum tökum á svifflugi og gátu ferðast langar vegalengdir með þeirri flugtækni. Þeir 

bræður höfðu leitað víðsvegar eftir vélaframleiðanda sem gat búið til mótor sem var 

nægilega kraftmikill en um leið nægilega léttur til að þeirra eðlisfræði og tækni gengi upp. 

Eftir viðamikla leit bólaði enn ekki á neinum sem hafði tekist það verkefni svo þeir bræður 

hönnuði sína eigin vél sem kom þeim á loft (EyeWitness to History, 2003). Í kafla fimm 

verður farið í gegnum íslenska flugsögu sem og Keflavíkurflugvelli verður lýst nánar. 

5.1 Íslensk flugsaga 

Síðari heimsstyrjöldin spilar stóran þátt í flugsögu Íslands þar sem að í kjölfar hennar 

var Keflavíkurflugvelli komið á laggirnar af Bandaríkjamönnum. Ísland hefur alltaf þótt 

vera á eftirsóttum stað hvað varðar samgöngur milli Evrópu og Norður-Ameríku og nýttu 

Bandaríkjamenn sér það árið 1943. Á þessum tímum var almenningsflug og hernaðarflug 

ekki stakk í búið til að fljúga í beinum leggjum á milli heimsálfanna tveggja nema með 

stoppi á Íslandi vegna skorts á drægni og eldsneyti. Á upphafsárum vallarins stóð 

Bandaríkjaher að öllum kostnaðarliðum og fengu ýmsa verktaka til að starfa fyrir sig. Á 

stríðsárunum þjónaði Keflavíkurflugvöllur einungis hernaðarsinnuðum erindum en 

fljótlega eftir stríð komu upp hugmyndir að reisa nýjan flugvöll sem annaðist almennt flug 

á meðan upprunalegi flugvöllurinn annaðist hernaðarflug og einkaflug. Þær hugmyndir 

fengu ekki hljómgrunn og flugvöllurinn hélst með óbreyttu sniði allt til ársins 1987. 

Samningar á milli Íslands og Bandaríkjamanna um hersetu síðarnefndra í Keflavík héldu í 

um 55 ár, eða frá árunum 1951-2006. Samningurinn sem gerður var, kallaðist 

Varnarsamningurinn en í honum fólust átta sundurliðaðar greinar um ákvæði milli 

landanna tveggja um hersetu Bandaríkjamanna. Í samningnum kom skýrt fram að 

Íslendingar höfðu ekki mannafla né auðlindir til þess að verja sig sjálfir og að þeir þyrftu 

með einhverju móti að geta leitað til hjálpar ef illa skyldi fara. Reynslan hafði sýnt að engin 

lönd væri óhult frá stríði á þessum árum og það má segja að samningurinn hafi verið 

gerður með beggja aðila hag að leiðarljósi. Undir samninginn skrifaði utanríkisráðherra 
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Íslands á þeim tíma, Bjarni Benediktsson, fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands 

(Utanríkisráðuneytið, 1951).  

5.2 Keflavíkurflugvöllur 

Keflavíkurflugvöllur í sinni núverandi mynd er ríflega 56.000 fermetrar að flatarmáli og 

annaðist tæplega 4,9 milljón farþega á árinu 2015. Aukningin var 25,5% frá árinu áður en 

farþegaspá Isavia spáir fyrir að farþegafjöldinn verði rúmar 6,25 milljónir núna árið 2016. 

Núverandi húsnæði var byggt árið 1987 en hefur það verið endurbætt að miklu leyti síðan 

þá og ljóst er að frekari stækkanir eru nauðsynlegar til að aftra ekki þjónustu við farþega 

(Isavia, 2016b).  

Stækkunarvinna sem farið var í árið 2014 mun ljúka núna árið 2016, og er þá flugstöðin 

komin yfir 60.000 fermetra að flatarmáli. 20 flugfélög nýta sér aðstöðu 

Keflavíkurflugvallar en auk þeirra eru fjölmargir einkaaðilar og herflugvélar sem þurfa á 

honum að halda á ári hverju, en þó aðallega í formi millilendingar fyrir eldsneytisáfyllingu 

og stuttra heimsókna. Greiningardeild Isavia hefur tilkynnt að árið 2032 verði flugstöðin 

orðin 140 þúsund fermetrar og mun þá mannvirkið hafa nærri þrefaldast síðan það var 

byggð árið 1987 (Keflavik Airport, e.d.).  

Mikið hefur verið rætt um hvort Keflavíkurflugvöllur sé í stakk búinn því að taka á móti 

slíkum fjölda ferðamanna en greiningardeild Isavia tekur ekki undir það heilshugar og 

segja þau að ef álagstímanum á flugvellinum yrði betur dreift, gæti Keflavíkurflugvöllur 

tekið á móti yfir 10 milljónum farþega núna í lok 2016. Með því að hlúa að þessum 

málefnum og verkefnum mun nýtingin verða betri og flugvöllurinn verða skilvirkari, á 

meðan þessar stóru endurbætur og stækkanir fara fram. Stór hluti farþega 

Keflavíkurflugvallar er að ferðast á milli Evrópu og Bandaríkjanna, sem þýðir að 

farþegarnir þurfa að fara í gegnum fjölmörg tímabelti. Það hefur reynst erfitt að fá 

flugfélögin til að tímasetja sig þannig að þau munu lenda á tímum sem lítið álag er á 

Keflavíkurflugvelli en það á við rök að styðjast þar sem þær tímasetningar eru á tímum 

sem henta ekki erlendis, aðallega vegna tímamismunar (Isavia, 2016b) 
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Mynd 5: Farþegadreifni Keflavíkurflugvallar 

Á mynd númer fimm, sést meðalfarþegadreifni um Keflavíkurflugvöll árið 2015. Á 

lóðrétta ásnum er annars vegar farþegafjöldi en lárétti ásinn sýnir hinsvegar tíma 

sólarhringsins. Mikið er um hæðir og lægðir, sem getur bæði reynst gott og slæmt. 

Fyrirtækin geta stjórnað sinni starfsemi eftir þessum álagstímum og þurfa þar af leiðandi 

ekki að hafa starfsmenn þegar ekkert er að gera til að mynda frá 02:30-05:00. Á hinn 

bóginn eru gríðarlegir álagspunktar snemma á morgnanna, um miðjan daginn og í 

kringum miðnætti. Yfir vetrartímann er miðnæturumferðin þó aðallega um komuverslun, 

þannig að farþegarnir allir eru á sama svæði byggingarinnar um það leyti á meðan 

eftirmiðdags- og morgunumferðin á leið sínar jafnt um brottfarar- og komusvæði. Með 

því að setja öll eggin í sömu körfu eins og gert hefur verið síðastliðin ár getur skapast 

örtröð meðal farþega á kostnað skilvirkni flugvallarins og þæginda (Isavia, 2016b). 

5.3 Besti Evrópski alþjóðaflugvöllurinn 

Árið 2014 var stórt ár í sögu Keflavíkurflugvallar, en það ár hlaut hann viðurkenningu 

frá Airport Council International (ACI) fyrir að vera besti Evrópski alþjóðafluvöllurinn. ACI 

stendur fyrir árlegum rannsóknum sem fjalla um gæði flugvalla og skilvirkni og birtir 

niðurstöður sínar reglulega. Aðrir flugvellir sem komust nálægt því að hljóta þessi 

verðlaun árið 2014 voru til dæmis alþjóðaflugvöllurinn í Moskvu í Rússlandi, Porto í 
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Portúgal og á Möltu. Airport Council International eru á þeirri skoðun að flugvellir séu ekki 

einungis til þess að taka á móti og kveðja farþega, heldur eru þeir mjög skipulagðir 

þjónustuaðilar sem vinna markvisst að því að láta flugfarþeganum líða sem best. Gullni 

meðalvegurinn fyrir flugvelli þarf að finnast á milli þess að vera með hátt öryggis- en 

einnig þægindastig. Þjónustukönnunin er víðtæk og kannar hún upplifun farþegans alveg 

frá því hann gengur inn í flugstöðina og þangað til hann sest í sætið sitt í flugfarinu. Árið 

2014 innihélt spurningalistinn 34 lykilspurningar um þjónustu og gæði allra 

alþjóðaflugvalla í Evrópu (Airports Council International, 2015).  

Airport Council International hannaði spurningalistann með átta mikilvæga þætti til 

hliðsjónar, en meðal annars tengdust þeir innrituninni, öryggisleit, tollfrjálsum verslunum 

og matsölustöðum. Allir flugvellirnir sem tóku þátt fengu sama spurningalista sem gerir 

niðurstöðurnar hæfari til samanburðar og gefur raunverulega mynd óháð stærð þeirra og 

umfangi. Að birta niðurstöður og fá samanburð er mikilvægt, en með því geta flugvellirnir 

aðlagast þróun og stefnu annarra flugvalla og séð hverjum gengur vel og hvað býr að baki 

þess. Allt utanumhald um breytingar og tækifæri verður betra og þægilegra en um leið fá 

þeir heildarmynd um farþegaupplifun í stað þess að fá sundurliðaðar kannanir um 

farþegaupplifun frá mismunandi fyrirtækjum innan flugstöðvarinnar (Airports Council 

International, 2015). 
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6 Framtíðarsýn og þróun á svæði Keflavíkurflugvallar 

Í nóvember 2015, birti Isavia og framkvæmdarstjórn Keflavíkurflugvallar greinargerð 

sem innihélt tillögur til aðalskipulags flugvallarins á árunum 2013-2030. Þegar 

aðalskipulag er gert fyrir slíka skipulagsheild og landsvæði er í mörg horn að líta en 

vinnuhópurinn sem hafði meginumsjón með skrifum og gerð aðalskipulagsins samanstóð 

af mikilvægum aðilum í flugiðnaðinum á landsvísu. VSÓ Ráðgjöf sá hinsvegar um skrif 

skýrslunnar og vinnslu hennar í samvinnu við vinnuhópinn.  

 Meðal hópmeðlima voru Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia, Jón B. Guðnason fulltrúi 

Landhelgisgæslu Íslands, Páll S. Pálsson forstöðumaður þróunar og stjórnunar 

Keflavíkurflugvallar sem og Þröstur Valmundsson Söring, sem er starfandi 

framkvæmdastjóri Keflavíkurflugvallar. Í formála skýrslunnar lýsir Björn Óli Hauksson 

tilgangi og notkun stefnumótunar um framtíðarnotkun svæðisins, en hluti formálans er 

að finna hér að neðan. 

Aðalskipulag fyrir Keflavíkurflugvöll er stefnumótun um framtíðarnotkun þess 
landsvæðis sem heyrir undir Keflavíkurflugvöll. Aðalskipulagið er 
samvinnuverkefni Isavia, Landhelgisgæslunnar í umboði utanríkisráðherra og 
skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar. Keflavíkurflugvöllur er megingátt 
landsins við útlönd. Mikill vöxtur hefur verið í flugumferð til og frá vellinum á 
undaförnum árum. Áhersla skipulagsvinnunnar hefur því verið að tryggja að 
Keflavíkurflugvöllur geti sinnt hlutverki sínu með sóma í framtíðinni. Markmið 
aðalskipulagsins er að móta framtíðarsýn um nýtingu lands, uppbyggingu 
flugvallarins og samgöngumannvirkja að honum auk þess að skapa gott 
þjónustuumhverfi fyrir notendur vallarins. Við mótun aðalskipulagsins var 
lögð áhersla á samráð við aðliggjandi sveitarfélög og helstu notendur 
flugvallarins, því mikilvægt er að sátt ríki um framtíðarsýn Keflavíkurflugvallar. 
Samhliða aðalskipulagsvinnu hefur Isavia unnið að þróunaráætlun 
Keflavíkurflugvallar, sem útfærir m.a. viðfangsefni aðalskipulagsins á ítarlegri 
máta. Þróunaráætlunin gefur því mikilvæga og góða yfirsýn um framkvæmd 
aðalskipulagsins (VSÓ Ráðgjöf, 2015).  

Samgöngumál á Íslandi er mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu sem á það til að gleymast. 

Innflutningur og útflutningur á vörum   

6.1 Ferðaþjónusta 

Samkvæmt greiningardeild Íslandsbanka er spáð fyrir um áframhaldandi vöxt í 

ferðaþjónustu á Íslandi. Helsta útflutningsgrein Íslendinga hefur um aldaraðir verið 

útflutningur á ferskum og frosnum fiski en það hefur breyst á síðustu árum. 
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Ferðamennska á heimsvísu er að færast í aukana með greiðara aðgengi á milli landa og 

heimsálfa, en World Tourism Organization spáir því að ferðamennska heimsins muni 

aukast um yfir 4% á milli áranna 2015 og 2016, en úrtakið var farþegar sem gista eina nótt 

eða meira á áfangastað í öðru landi en þeirra ríkisfang er frá (United Nations World 

Tourism Organization, 2015). Ferðaþjónustan á Íslandi er engin undantekning og hafa 

íslensk flugfélög gripið tækifærin sem hafa gefist í þessum mikla uppgangi til að stækka 

við sig og bæta við flugum. Ríflega 30% allra nýrra starfa á íslenskum atvinnumarkaði á 

árunum 2010-2015 má rekja til ferðaþjónustu eða greinar sem er beintengd henni 

(Ingólfur Bender, 2016).  

WOW air er íslenskt flugfélag sem er stjórnað af stofnanda þess,  Skúla Mogensen. 

WOW air hefur aukið markaðshlutdeild sína á íslenskum markaði gríðarlega síðastliðin ár, 

en í mars 2016 flutti flugfélagið 79 þúsund farþega til og frá landinu sem er 145% aukning 

frá sama mánuði árinu áður. Með því að leggja áherslu á flugsamgöngur styður það við 

ferðamannaþróun Íslands, og er því mikilvægt að geta annast alla þá sem eiga leið sína 

um og til landsins (Mbl.is, 2016). Íslensk ferðaþjónusta hefur verið mjög árstíðabundinn 

iðnaður síðustu áratugi þar sem sumarmánuðirnir júni, júlí og ágúst hafa haldið rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja uppi. Ferðamenn sem komu til Íslands á þessum þremur 

mánuðum árið 2010 voru um það bil 50% af öllum ferðamönnum sem heimsóttu landið 

á því ári, sem skilar sér í óreglulegum tekjum fyrir ferðaþjónustufyrirtæki sem og 

uppbókanir og örtröð á helstu ferðamannastöðum umhverfis landið. Á mynd sex fyrir 

neðan má sjá fjölda ferðamanna til Íslands á árunum 2003 til 2015. Línan sem er dregin 

þvert yfir súluritið sýnir hlutfall sumarferðamanna en hlutfall þeirra hefur lækkan á 

síðustu árum og er nú í kringum 43%. Ferðamennska er í miklum uppgang eins og sjá má 

á súlunum og útlit er fyrir að iðnaðurinn muni halda áfram grósku sinni miðað við súluritið 

og þróun þess.  
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Mynd 6: Árstíðadreifni ferðamanna frá 2003-2015 

6.2 Isavia 

Eins og einhverjum er kunnugt sér Isavia um rekstur Keflavíkurflugvallar sem og allra 

aðra farþegaflugvalla hérlendis. Þeir sjá um loftumferð,  en líka nokkuð umfangsmikla 

þjónustu á jörðu niðri á flugvöllunum sjálfum. Isavia er ríkisrekið fyrirtæki með háa veltu, 

en hún fór yfir 26 milljarða króna á árinu 2015. Heildarafkoma ársins 2015 var 3,1 

milljarður sem er uppskera góðrar undirbúningsvinnu og aukinnar vitundarvakningu 

ferðamanna á Íslandi (Isavia, 2016a).  

6.2.1 Þróunaráætlun Isavia 

Isavia fór í mikla naflaskoðun árið 2015 og gerðu stóra þróunaráætlun um 

flugvallarsvæðið og rekstur þess fyrir næstu tugi ára, eða frá árunum 2015-2040. 

Fyrirtækið kallaði þróunaráætlunina Masterplan Isavia sem gegndi þeim tilgangi að 

útskýra og kryfja næstkomandi ár fyrir hagsmunaaðila fyrirtækisins. Þróunaráætlunin var 

gerð með tilliti til hagsmuna þeirra, skoðana og ráða. Þar sem ferðaþjónusta hérlendis 

hefur tekið stökkbreytingum þótti fyrirtækinu bráðnauðsynlegt að gera slíka greiningu og 

hafa sjáanlega áætlun til að viðhalda og bæta við góðan árangur síðastliðna ára. Með því 

að hafa áætlunina að leiðarljósi næstkomandi 25 ár, munu auðlindum þess vera ráðstafað 

á sem besta vegu fyrir núverandi þarfir og þarfir framtíðarinnar. 96% allra gesta Íslands 

fara um Keflavíkurflugvöll á leið sinni í landið og þar með má segja að völlurinn sé algjör 

grunnstoð íslenskrar ferðaþjónustu og okkur öllum ber að hlúa að öllum grunnstoðum, 

sama í hvaða greinum skipulagsheildirnar starfa (Isavia, e.d.).  
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6.2.2 Innleiðing ISO 14001 staðalsins 

Á 21. öldinni hafa umhverfismál verið mikið í eldlínu fjölmiða og umfjallana. ISO 14001 

staðallinn er alþjóðlegt kerfi sem fyrirtæki hafa í auknu mæli verið að tileinka sér til að 

stjórna umhverfisþáttum fyrirtækisins. Helstu kostir slíks kerfis er að gera fyrirtækið meira 

meðvitað um öll þau áhrif sem það hefur á umhverfið, bæði góð og slæm. Með því að 

aðlagast ISO 14001 staðlinum mun orkunýting fyrirtækisins breytast til muna sem og 

úrgangslosun gerð skilvirkari. Fyrirtæki sem innleiðir staðalinn mun sjá að útgjaldaliðir 

fyrirtækisins tengdir þessum þáttum munu breytast til hins betra, bæði þegar litið er á þá 

til skamms tíma og langs. Í framtíðinni munu allir markaðir þurfa að aðlagast að nýjum 

stefnum stjórnvalda hvað varðar úrgangs- og orkumál en ISO 14001 kerfið hjálpar 

fyrirtækjum mikið við að undirbúa sig undir framtíðina. Lög og reglugerðir hvers lands 

munu breytast og aðlagast að breyttum heimsmálum og vitundarvakningu um 

umhverfismál jarðarinnar. Fyrirtæki sem aðlagast staðlinum eru þar af leiðandi innan 

þeirra marka sem stjórnvöld munu líklega reyna að koma öðrum fyrirtækjum innan á 

næstkomandi árum. Samfélagsleg ábyrgð verður vinsælli með hverju árinu og fyrir 

fyrirtæki og einkaaðila í fjárfestingarhugleiðingum og hlutabréfakaupa til langs tíma, er 

mikið horft á aðgerðir sem fyrirtæki standa í á því sviði (The British Standards Institution, 

2016).  

Í þróunaráætlun Isavia er fjallað um innleiðingu staðalsins ISO 14001 til þess helst að 

takmarka neikvæð umhverfisáhrif sem stafa af Keflavíkurflugvelli og svæðinu í kring. 

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að vera innan marka staðalsins, og skuldbindur sig að 

staðlinum með því að birta reglulega tölur og upplýsingar um sín umhverfisáhrif og stöðu 

þeirra. Það eru viss umhverfisáhrif sem verða af umstangi flugþjónustu og flugumferð, en 

helst ber að nefna eldsneytisúrgang, útblástur og úrgangslosun mannvirkja og flugvéla 

(Isavia, e.d.). 

6.3 Porters greining Keflavíkurflugvallar 

Til að geta áttað sig betur á samkeppnisumhverfi flugvallarreksturs á Íslandi er gerð 

Porters greining á Keflavíkurflugvelli. Með greiningunni eru samkeppnisþættir 

flugvallarins skoðaðir, sem gefur innihaldsríka framtíðargreiningu varðandi núverandi 

ógnir og tækifæri sem og í nánustu framtíð. 
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6.3.1 Styrkur birgja 

Styrkur birgja Keflavíkurflugvallar er mjög hár, þar sem Sandgerðisbær er eigandi 

landsvæðis hans og greiðir Keflavíkurflugvöllur leigugjöld af svæðinu. Kostnaður við að 

flytja Keflavíkurflugvöll er gríðarlega mikill og nú þegar hefur mikil vinna verið unnin í 

sambandi við að þjónusta farþega hans í Keflavík. Margar bílaleigur er starfræktar í 

kringum flugsvæðið og er mikil gróska á því sviði, eða 26% aukning milli 2014 og 2015. 

Mikið af byggingum á svæði Keflavíkurflugvallar tengjast honum beint en sem dæmi um 

það eru flugskýli, bílaleiguhúsnæði og vöruhús fyrir flugpóstþjónustu. Á árunum 2010-

2014 voru 42% allra seldra nýrra bíla hérlendis til bílaleiga og væri mikill kostnaður að 

flytja þá starfsemi á brott samhliða flugvellinum (Ingólfur Bender, 2016). Sandgerðisbær 

hefur mikil tök á Keflavíkurflugvelli og starfsemi hans, en völlurinn er bæjarfélagsins 

helsta tekjulind (VSÓ Ráðgjöf, 2010).   

6.3.2 Styrkur kaupenda 

Keflavíkurflugvöllur starfar í þjónustu og er skoðaður sem slíkt fyrirtæki í þessari 

greiningu. Styrkur kaupenda á íslenska markaðnum er í mjög litlu mæli þar sem 

Keflavíkurflugvöllur er eini alþjóðaflugvöllur Íslands, þó svo að það sé flogið til 

nágrannalanda frá öðrum flugvöllum hérlendis. Ef alþjóðamarkaðurinn er skoðaður þá 

hækkar hinsvegar styrkur kaupenda, þar sem stór viðskiptahópur Keflavíkurflugvallar er 

fólk í millilandaflugi. Mikið af viðskiptavinum eru að á leið sinni yfir Atlantshafið frá Evrópu 

til Ameríku eða öfugt, og geta þeir valið um að millilenda á öðrum flugvöllum í Evrópu eða 

Austurströnd N-Ameríku.  

6.3.3 Ógn af nýjum samkeppnisaðilum 

Það felur í sér gríðarlegt fjármagn að koma nýjum flugvelli á laggirnar. Ógnin af nýjum 

samkeppnisaðilum í flugvallarrekstri er þar af leiðandi mjög lítil, og líklega með því lægra 

sem það gerist í heiminum. Keflavíkurflugvöllur er með sterkar rætur og býr við gott 

samstarf við aðila á flugvellinum. Stærðarhagkvæmni hans er því lykilatriði þegar kemur 

að ógn af nýjum samkeppnisaðilum, því það tekur fjölda ára að mynda svo góð 

viðskiptatengsl og byggja dreifileiðir. Það er nokkuð ljóst að Reykjavíkurflugvöllur muni 

ekki stækka í sinni núverandi mynd en nýr flugvöllur gæti litið dagsins ljós á næstkomandi 

áratugum, en hann yrði líklega ekki alþjóðaflugvöllur og þar af leiðandi ekki í beinni 

samkeppni við Keflavíkurflugvöll. Starfsmenn flugvallarins búa yfir mikilli sérhæfni til 
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dæmis við öryggisgæslu og vopnaleit, sem krefst þjálfunar sem getur verið kostnaðarsöm 

og tímafrek sem minnkar ógn af nýjum samkeppnisaðilum. 

6.3.4 Ógn af staðkvæmdarvörum 

Að fljúga á milli landa er að verða mjög sjálfsagður hlutur og fólk er hætt að kippa sér 

upp við að fara í flug. Um 90% allra ferðamanna sem koma til landsins lenda á 

Keflavíkurflugvelli, en hin 10% koma með Norrænu og skemmtiferðaskipum. Mikill 

uppgangur er í flugrekstri á Íslandi þó svo að einungis tvö félög hafa flugrekstrarleyfi, en 

þau eru Icelandair og Wow Air. Flug verður öruggari ferðamáti með hverju árinu sem líður 

og er það talinn einn öruggasti ferðamátinn á milli landa. Fleiri og fleiri flugfélög hafa verið 

að sækja um lendingarleyfi og pláss á Keflavíkurflugvelli sem eykur verðsamkeppni og þar 

af leiðandi lækkar verð, sem hrindir staðkvæmdarvörum frá sér. Erlend flugfélög eiga 

mjög stóran þátt í grósku í ferðaþjónustu á Íslandi með því að bjóða uppá ódýr flug bæði 

frá Evrópu og Bandaríkjunum. Til að mynda hóf Delta Airlines áætlunarflug til Íslands árið 

2011 sem hafði í för með sér 60% aukningu á Bandarískum ferðamönnum til Íslands. Að 

ferðast sjóleiðis er helsta staðkvæmdarvara flugs og er það talið barn síns tíma á 21. 

öldinni bæði vegna þess hversu langan tíma það tekur, áhættu við siglingar og hversu 

ódýrt það er orðið að fljúga (Ingólfur Bender, 2016). Ógn af staðkvæmdarvörum 

Keflavíkurflugvallar er því lítil sem engin. 

6.3.5 Samkeppni innan greinarinnar 

Samkeppni innan greinarinnar á landsvísu er engin en flugvöllurinn er alþjóðlegur og 

þar af leiðandi er hann í keppni við aðra alþjóðaflugvelli í Evrópu. Forsenda þess að 

höfundur skoðar eingöngu innanlandsmarkað en ekki alþjóðamarkað við 

samkeppnisgreininguna er að ferðalangurinn þarf að lenda hérlendis til að fá ávinninginn 

af þeirri upplifun.  

6.4 PESTEL-greining Keflavíkurflugvallar 

Í eftirfarandi undirköflum verður farið í PESTEL-greiningu Keflavíkurflugvallar. Með 

henni kemur betur í ljós hvaða ógnanir ber að varast að svo stöddu og í framtíðinni. Einnig 

koma í ljós tækifæri sem Keflavíkurflugvöllur getur varið sínum auðlindum í og hlúð að á 

næstkomandi árum.  
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6.4.1 Pólitískir þættir 

Mikill óstöðugleiki hefur verið í stjórnarfari Íslands á árinu 2016, og nokkur óvissa í 

kjölfarið. Á árinu verða forsetakosningar ásamt því að líklegt er að alþingiskosningar munu 

einnig vera 2016 en ekki 2017 eins og til stóð. Forsætisráðherra Íslands hefur farið 

sterkum orðum um þau málefni og vonast til að þjóðin kjósi fyrir nýju alþingi að hausti til 

árið 2016 (Rúv, 2016). Í ríkisstjórn Íslands sitja 10 aðilar af 63 alþingismönnum, en í 

forsvari ríkisstjórnar er Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráðherra. Meirihluti alþingis er 

myndaður af Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum sem hafa hvor um sig 19 

þingmenn (Alþingi, e.d.). Farþegar sem ferðast um Keflavíkurflugvöll greiða flugvallarskatt 

sem ákveðinn er af rekstraraðilum flugvallarins og stjórnvöldum. Með þeim hætti eru 

pólitískir þættir sem hafa áhrif á rekstur flugvallarins (Icelandair, e.d.).  

6.4.2 Efnahagslegir þættir 

Gjaldeyrismál skipta miklu máli í umhverfi ferðaþjónustu sem hefur nú orðið stærsta 

útflutningsgrein Íslendinga. Það er tiltölulega ódýrt fyrir erlenda ferðamenn að koma til 

Íslands árið 2016 þar sem þeir fá margar íslenskar krónur fyrir sinn gjaldmiðil, sem þýðir 

að sama skapi fá Íslendingar lítið fyrir sínar krónur þegar þeir standa í gjaldeyrisviðskiptum 

og fara af landi brott. Óvissa um framtíð íslensku krónunnar gæti mögulega haft mikil áhrif 

á starfsemi Keflavíkurflugvallar og viðskipti fyrirtækja á flugvellinum við farþega sína. 

(Seðlabanki Íslands, e.d.).  

6.4.3 Samfélagslegir þættir 

Flugakademía Keilis er starfrækt á Ásbrú sem er hverfi í Reykjanesbæ sem hýsti alla þá 

bandarísku hermenn sem komu í kjölfar Varnarsamningsins. Keilir er í mikilli nánd við 

Keflavíkurflugvöll og auðvelt er fyrir nemendur að nýta sér aðstöðu alþjóðaflugvallarins 

til að ná framúrskarandi árangri við nám sitt. Í akademíunni er hægt að leggja stund á nám 

sem gefur einkaflugmannsréttindi og atvinnuflugmannsréttindi, en einnig er hægt að læra 

flugvirkjun og Keilir býður uppá undirbúningsnám fyrir flugþjónastarf (Keilir, e.d.). Stórt 

hlutfall starfsmanna á Keflavíkurflugvelli kemur af Suðurnesjum en nokkurt atvinnuleysi 

hefur verið þar síðastliðin ár. Á árunum 2009-2011 mældist atvinnuleysi á Suðurnesjum 

12-13% sem var nokkuð yfir landsmeðaltali. Atvinnuleysi er skilgreining á því fólki sem 

tekur ekki þátt á vinnumarkaðnum og lýsir hlutfalli atvinnulausra af vinnuafli úrtaksins. Á 

Suðurnesjum bjó um það bil 21.560 manns í janúar 2014 sem gerir 6,6% af heildaríbúum 
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landsins. Hlutur Suðurnesja til landsframleiðslu var 5% árið 2013. Starfsmönnum í 

landbúnaði og sjávarútvegi á svæðinu hefur fækkað vegna tækninýjunga í greinunum sem 

gerir starfsmenn að hluta til í þeim greinum óþarfa (Sigurður, Sigurður og Snorri, 2015).  

6.4.4 Tæknilegir þættir 

Ör þróun hefur verið í tækni síðastliðin ár og í meira mæli eru gögn flugfarþega og 

fyrirtækja á tölvutæku formi. Aðgengi að innritun fyrir flugfarþega er hjá flestum 

flugfélögum í formi sjálfsafgreiðslu sem og allar flugupplýsingar. Mikil tækniþróun hefur 

orðið í aðbúnaði til skimunar á farangri sem og vopnaleitarskönnum sem farþegum er 

skylt að fara í gegnum áður en haldið er á brottafararsvæðið. Flugvélar 21. aldarinnar eru 

orðnar stærri, umhverfisvænni og geta tekið bæði fleiri farþega og meira magn af vörum. 

Airbus hefur verið eitt af frambærilegustu flugvélaframleiðendum síðustu ára og eru 

stöðugt að þróa sínar flugvélar. Einungis smávægilegar breytingar í framleiðslu flugvéla 

geta haft mikil heildaráhrif í flugheiminum, þar sem 30 milljón farþegaflug eru flogin ár 

hvert. Airbus segja að með því að geta stytt hvert einasta flug um 13 mínútur með 

einhverjum hætti, hvort sem það væri að létta flugvélar eða minnka eldsneytisnotkun véla 

þeirra, er hægt að spara 9 milljón tonn af eldsneyti á hverju ári sem myndi koma 

náttúrunni til góðs (Airbus, e.d.).  

6.4.5 Umhverfisþættir 

Umhverfisþættir geta haft gríðarlega mikil áhrif á flugstarfsemi og getur lamað og 

breytt allri þeirri þjónustu sem fylgir flugi. Árið 2010 hófst eitt umfangsmesta eldgos 

seinni ára Íslands í Eyjafjallajökli sem hafði miklar og slæmar afleiðingar fyrir flugheiminn 

allan. Miklar raskanir urðu á flugum sem hafði slæm áhrif á farþega en einnig á 

vöruflutninga flugleiðis sem er mikilvæg útflutningsgrein Íslendinga. Á innan við þremur 

vikum frá upphafi eldgossins hafði 95.000 flugum verið aflýst í kjölfar náttúruhamfaranna 

en öskufallið varði í fjölmargar vikur. Fimm miljón manns urðu strandaglópar á þessum 

tímum sem hafði mjög neikvæð áhrif á rekstur flugvalla í Evrópu sem og flugfélög, en 

spekingar telja að flugfélögin hafi verið að tapa í kringum 23 milljörðum að meðaltali á 

hverjum degi meðan á gosinu stóð. Flugakademía Keilis sem er ein stærsta 

flugmenntunarstofnun Íslands eins og áður sagði, stóð fyrir ráðstefnu árið 2010 um 

afleiðingar eldgossins í Eyjafjallajökli og voru margir fræðimenn og hagsmunaaðilar sem 
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ræddu sín á milli um næstu mánuði eftir gosið, öskufallið og áætlanir til úrbóta (Isavia, 

2010). 

6.4.6 Lagalegir þættir 

Í kjölfar hryðjuverkanna 11. september 2001 urðu miklar lagalegar breytingar í 

flugþjónustu. Flugvellir á Íslandi tilheyra reglugerðum samgöngustofu sem er undir 

innaríkisráðuneytisins. Rekstraraðilar flugvalla þurfa að sækja um starfsleyfi fyrir 

rekstrinum en leyfið skiptist í tvo mismunandi liði, rekstrarleyfi annars vegar og staðfest 

skráning hins vegar. Flugvellirnir eru vottaðir samkvæmt reglugerð nr. 464 um flugvelli frá 

árinu 2007 (Samgöngustofa, e.d.). Reglugerðin telur margvíslegar greinar um loftferðir og 

aðstöðu flugvalla. Sem dæmi um greinar má nefna neyðaráætlun flugvalla, björgunar- og 

slökkviþjónustu og þjálfunaráætlun fyrir starfsmenn flugvallarins í tengslum við 

neyðaráætlun og aðra mikilvæga neyðarþjónustu (Reglugerð um flugvelli nr. 464/2007). 

Flugvellir hérlendis voru fyrst vottaðir eftir þessu sniði árið 2004 en flugvöllum á 

heimsvísu er skipt í fjóra flokka. Flokkarnir eru flugvöllur I, flugvöllur II, skráður 

lendingarstaður og þyrluvöllur. Samgöngustofa hefur vottað fjóra flugvelli hérlendis og 

tilheyra þeir allir flokknum flugvöllur I, en þeir eru Akureyrarflugvöllur, 

Egilsstaðaflugvöllur, Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur. Þeir bjóða allir upp á 

innanlandsflug fyrir farþega, en aðrir flugvellir á Íslandi flokkast undir skráða 

lendingarstaði eða þyrluvelli (Samgöngustofa, e.d.). Samgöngustofa vinnur eftir stöðlum 

og reglugerðum um flugstarfsemi sem International Civil Aviation Organization (ICAO) 

hafa lagt fyrir, líkt og önnur lönd sem tilheyra Sameinuðu Þjóðunum. Með því að flestallar 

þjóðir heimsins vinna eftir sömu stöðlum er samþætting mikil og góð á milli landa sem 

eiga afskipti sín á milli flugleiðis (International Civil Aviation Organization, e.d.). 

6.4.7 Samantekt PESTEL-greiningar 

Á Suðurnesjum er góður grunnur til að byggja upp frábæran flugvöll á heimsvísu, sem 

er nú orðin raunin. Mikil auðlind fyrir samfélagið er í flugakademíu Keilis og hægt er að 

nýta krafta ungs fólks sem vill stunda flugtengt nám ennþá betur í framtíðinni. Með því 

að greina ytra umhverfi Keflavíkurflugvallar er hægt að gera betri greinarskil á ógnunum 

og tækifærum sem birtast í umhverfinu. Mengun í kjölfar flugs getur verið mikil, en Isavia 

hefur innleitt ISO 14001 staðalinn líkt og kynnt hefur verið fyrr í verkefninu til að sporna 

við óþarfa mengun og halda skaðsamlegum umhverfisþáttum í lágmarki. Tæknilegir 
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þættir spila stórt hlutverk í velgengni fyrirtækja og þurfa þau að vera meðtækileg fyrir 

breytingum. Keflavíkurflugvöllur hefur gert vel á síðastliðnum árum með því að tileinka 

sér tækninýjungar í flugheiminum en með aukinni tækni, hraða og meiri drægni flugvéla 

geta flugvellir eins og Keflavíkurflugvöllur og Dubai sem eru mikið notaðir til millilendinga 

orðið mögulega óþarfir í framtíðinni. Þó er erfitt að segja til um hvenær það yrði, en það 

er nokkuð ljóst að það eru nokkuð margir tugir ára eða jafnvel aldir. Flugvallarskattar geta 

verið breytilegir eftir gengi krónunnar, en eldsneyti er fremur hátt skattað hérlendis, sem 

stuðlar að háu farmiðagjaldi fyrir farþega. Yfirvöld ákveða að vissu leyti þennan skatt sem 

þýðir að þau koma að einhverju leyti við sögu í flugrekstri (Icelandair, e.d.). Það er 

mikilvægt að heimsbyggðin haldi áfram að vinna saman að skilvirkni í flugsamgöngum og 

ICAO hefur mikil völd í hendi sér með flugreglugerðum fyrir flestar þjóðir heimsins.   
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7 Umræður og lokaorð 

Við rekstur fyrirtækja er í mörg horn að líta en með því að styðjast við þessi tvö nýju 

hugtök er hægt að auka skilvirkni þeirra svo um munar. Þessi tvö hugtök eru 

hönnunarstjórnun og hönnunarhugsun en með því að beita skipulagðri hönnunarhugsun 

er hægt að ná auknum árangri meðal fyrirtækja og stofnanna með því að lesa í þarfir 

neytenda og aðlagast að þeim. Dæmi um velgengni þessara innleiðinga er að finna hjá 

nágrönnum okkar Íslendinga á Norðurlöndunum í ýmis konar markaðsstarfssemi. Ein 

helsta ógn 21. aldarinnar er tengd umhverfismálum, en þau málefni eru í góðum farveg á 

Keflavíkurflugvelli í ljós innleiðingar ISO 14001 staðalsins sem fleiri fyrirtæki og stofnanir 

hérlendis ættu einnig að íhuga.  

Í upphafi var lagt upp með að svara spurningum um stöðu Keflavíkurflugvallar í 

samfélaginu í dag og framtíðarþróun hans. Staða Keflavíkurflugvallar er góð og örugg en 

hann er rótgróin skipulagsheild sem hefur verið okkur Íslendingum bráðnauðsynleg og 

mun halda áfram að vera það næstu áratugi. Flugvöllurinn er framlína íslenskrar 

ferðaþjónustu sem er orðin stærsta útflutningsgrein Íslands og er honum allir vegir færir 

að vaxa og dafna miðað við þróunaráætlanir Keflavíkurflugvallar og 

ferðaþjónustugreiningar til næstu ára. Ljóst er að tækifærin eru til staðar til frekari 

stækkana en það skal ávalt gæta varúðar þegar farið er í slíkar aðgerðir vegna óvissu bæði 

í stjórnmálum og efnahagsmálum, þá sérstaklega vegna gjaldeyrismála. Í kjölfar þessarar 

umfjöllunar er ljóst að mikið tækifæri felst í því að innleiða virka hönnunarhugsun við 

skipulagningu Keflavíkurflugvallar og því fyrr því betra. Danski hönnunarstiginn er tól sem 

hefur reynst fyrirtækjum vel á Norðurlöndunum en hann kæmi sér vel hérlendis þegar 

fleiri fyrirtæki hafa innleitt virka hönnunarhugsun í sinni starfsemi. Með því væri hægt að 

bera fyrirtækin saman og skoða þjónustuupplifanir, hagnaðartölur og ánægju 

starfsmanna eftir innleiðingu hugsunarinnar. Á vaxtarstigi Keflavíkurflugvallar er 

mikilvægt að tileinka sér slíkar breytingar snemma á ferlinu sem gerir þeim kleift að 

aðlagast, vaxa og dafna með flugvellinum um ókomna tíð. 

Áhugavert væri í framhaldi af þessari heimildarvinnu að skoða stöðu 

Keflavíkurflugvallar meira í alþjóðasamhengi en það yrði afar umfangsmikið verkefni. 

Einnig væri afar áhugavert að skoða möguleika Keflavíkurflugvallar á innleiðingu á virki 

hönnunarhugsun og staðsetningu flugvallarins á danska hönnunarstiganum. Það yrði 



 

40 

stærðarinnar verkefni sem krefðist mikils aðhalds yfir nokkurra ára tímabil og mikillar 

vinnu en niðurstöður þess gætu leitt til aukinnar skilvirkni fyrir flugvöllinn og opnað ýmis 

ný tækifæri til frekari hagsældar. Þrátt fyrir mikin vöxt síðastliðin ár í ferðaþjónustu eru 

tækifærin enn mýmörg og er það í höndum okkar allra að nýta þau í sameiningu, landi og 

þjóð til heilla.  
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