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Útdráttur 

Ljóst er að Landeyjarhöfn og beinar siglingar þaðan hafa umtalsverð áhrif á fjölda innlendra og 

erlendra ferðamanna og þar með á viðskiptalífið, samfélagið og hagkerfið í Eyjum.  Í dag byggir 

atvinnulíf í Eyjum að mestu á sjávarútvegi.  Ferðaþjónustan hefur þó mikið sótt í sig veðrið hin 

síðustu ár og þá sér í lagi frá opnun Landeyjarhafnar árið 2010.  Þá jókst straumur ferðamanna 

til Eyja umtalsvert, fyrirtækjum í geiranum tók að fjölga og þar með atvinnumöguleikum og 

stöðugildum í faginu á svæðinu.  Ferðamannastraumurinn hefur þó ekki náð þeim hæðum sem 

straumurinn í heild sinni á Íslandi hefur náð og er ástæðan óstopular samgöngur milli lands og 

Eyja bróðurpart ársins eða frá um það bil október til apríl ár hvert þegar Landeyjarhöfn er 

lokuð.  Sú staðreynd einangrar Eyjar og gerir ferðaþjónustuaðilum á svæðinu ekki kleift að taka 

þátt í þeirri markvissu uppbyggingu og markaðsátaki sem er að eiga sér stað.  Hér er sér í lagi 

verið að vísa til „Ísland allt árið“ og þar með minnkun árstíðarskiptingar, aukningu í 

vetrarferðamennsku og aukinni dreifingu á ferðamönnum um land allt.  Þarna liggja mikil 

tækifæri til framkvæmda og í því að fá ferðamanninn til að „eyða“ meira á Íslandi.  Tækifæri 

sem ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum eiga erfitt með að nýta sér eins og staðan er í dag, sem 

gerir rekstur þeirra flókinn og erfiðan þar sem áætlanir byggja á mikilli óvissu.  Einhver fyrirtæki 

hafa bolmagn til fjárfestingar þrátt fyrir óvissu en önnur víla sér við fjárfestingum og frekari 

uppbyggingu í ljósi stöðunnar.  Þessu þarf að breyta og tryggja að ferðaþjónustufyrirtæki í 

Vestmannaeyjum sitji við sama borð og önnur fyrirtæki.  Tækifæri til upplifunar og nýsköpunar 

í Eyjum eru mörg og allir innviðir til staðar.  Með betri samgöngum og aukinni samvinnu 

fyrirtækja í Eyjum má auka fjölda gistinátta og þar með „eyðslu“ ferðamanna á svæðinu.  Þar 

liggja ómæld tækifæri til hagrænna og samfélagslegra áhrifa.  



 

 
 

Abstract 

Clearly Landeyjarhöfn and direct sailings between Vestmannaeyjar and the main land will have 

a significant effect on the number of local and foreign tourists and with the business 

community, society and economy in Vestmannaeyjar.  Today the economy in Eyjar is mainly 

based on fishing.  The tourism industry however has grown in recent years and in particular 

from the opening of Landeyjarhöfn in 2010.  The number of tourists increased significantly, 

companies in the sector began to multiply and thereby employment and positions in the 

industry in the region.  The tourist’s industry has not yet reached the same heights as it has in 

Iceland, the main reason is the changeable transport between the mainland and 

Vestmannaeyjar from around October to April each year when Landeyjarhöfn is closed.  That 

fact isolates Eyjar and makes it very difficult for tourist companies to participate in the 

strategic development and marketing effort that is taking place.  This is particularly referring 

to "Iceland all year" and thus reduce the seasonal transitions, the increase in winter tourism 

and increased distribution of tourists throughout the country.  There are great opportunities 

for implementation and to get the traveler to "spend" more when in Eyjar.  Opportunities that 

tourism companies in Eyjar have difficult to take advantage of as things are today, making 

their operation complicated and difficult as the plan in based on uncertainty.  Some companies 

have the capacity for investment despite uncertainty but other are hesitating on their 

investments and further development in view of the situation.  This needs to change and 

ensure that tourism in Eyjar sit at the same table and other companies.  The opportunity to 

experience and innovation in Vestmannaeyjar are many and all the infrastructure in place.  

With better communications and enhanced cooperation between companies in 

Vestmannaeyjar can increase the number of overnight stays and a "spending" of tourists in 

the area.  There is a marvelous opportunity for economic and social impact in Vestmannaeyjar. 
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1 Inngangur 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að kanna hagræn áhrif ferðaþjónustu á viðskiptalíf í 

Vestmannaeyjum og hversu sterk samfélagsábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu sé.  Að 

baki liggja greiningar á frumgögnum og fyrirliggjandi gögnum um heildarfjölda ferðamanna 

sem kemur til Íslands og þann fjölda þar af sem ferðast til Vestmannaeyja.  Að baki liggur einnig 

samtal við ferðaþjónustuaðila í Eyjum.  Áætlaðar eru tekjur viðskiptalífs í Eyjum vegna 

ferðaþjónustunnar og það út frá gefnum stærðum fyrir Ísland í heild sinni og fyrir Suðurlandið 

þar sem ekki liggja fyrir rauntölur vegna fjölda ferðamanna til Eyja og vegna raunverulegrar 

„eyðslu“ þeirra í Eyjum.  Ástæðan virðist vera skortur á samantekt og markvissu utanumhaldi 

um þessar mikilvægu upplýsingar. 

Vestmannaeyjar er tólfta fjölmennsta sveitarfélagið á Íslandi og þannig næst 

fjölmennasti byggðakjarni utan höfuðborgarsvæðisins.  Þar búa 1,3% Íslendinga, í lok ársins 

2015 var íbúa fjöldi 4.272 manns (Hagstofa Íslands, e.d.).  Atvinnulífið í Vestmannaeyjum 

byggir að mestu á sjávarútvegi og framleiðslu og þjónustu tengdri þessari stærstu atvinnugrein 

landsins.  Aðrar greinar hafa líka verið að festa sig í sessi og þá einna helst ferðaþjónustustan 

og það þrátt fyrir að henni séu ýmsir annmarkar settir í Eyjum í ljósi meðal annars 

samgönguörðugleika stóran part af árinu.  Eftir að Landeyjahöfn opnaði í júlí árið 2010 hefur 

farþegum sem ferðast sjóleiðina til Eyja fjölgað mikið og það umfram allar spár.  Í dag ferðast 

um 150% fleiri farþegar með Herjólfi á ári hverju eða úr 120.000 farþegar árið 2009 í 300.000 

farþega árið 2014.  Tekjur af erlendum ferðamönnum hafa aukist mikið á landsvísu og er 

ferðaþjónustan í dag sú atvinnugrein sem skilar hvað mestum útflutningstekjum á landsvísu.  

Þessi staðreynd kallar á auknar rannsóknir og greiningar á atvinnugreininni í heild sinni og þar 

með á hagrænum áhrifum innan greinarinnar ásamt samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og 

áhrifum vaxtar á samfélagið á hverjum stað fyrir sig. Með rannsóknum og greiningum má 

tryggja að viðeigandi innviðir séu til staðar og að samfélög, og þar með einstaklingar og 

fyrirtæki innan þeirra, séu betur í stakk búin og hafi þekkingu og færni til að nýta þau tækifæri 

sem nú þegar eru til staðar og eru að opnast. Það eru ný tækifæri að skapast með auknum 

fjölda ferðamanna, markvissum innri stuðningi stoðkerfis nýsköpunar og ferðaþjónustu á 

Íslandi og nýjum ódýrum markaðsleiðum sem auðveldað hafa aðgengi að ferðamönnum en á 

sama tíma gert atvinnugreinina að auðveldara skotmarki fyrir gagnrýni.  Allt þetta kallar á 
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vandvirkni, gæði, framúrskarandi þjónustu og minnistæða upplifun.  Ef skipulagning 

ferðaþjónustu innan samfélaga tekst vel þá má áætla að hagræn og samfélagsleg áhrif séu 

umtalsverð og þá ekki síst í minni sveitarfélögum. 

 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er:„Hver eru hagræn áhrif ferðaþjónustu á viðskiptalíf í 

Vestmannaeyjum og hversu sterk er samfélagsábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu?“ 

Verkefnið snýr að greiningu á ferðamannastraumi til Vestmannaeyja og áhrifum hans á 

viðskiptalífið og samfélagið í Eyjum.  Ætlunin er að greina upplýsingar um fjölda ferðamanna, 

hlutfallið sem er að skila sér til Eyja af heildarstraumi ferðamanna til Íslands, tekjur 

Vestmannaeyja af ferðaþjónustunni og skoða hvernig ferðaþjónustan muni þróast í 

framtíðinni með tilliti til staðhátta í Eyjum.  Samhliða er samfélagsleg ábyrgð 

ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum skoðuð.  Verkefnið er unnið í samstarfi við Ferðamálasamtök 

Vestmannaeyja og hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar í Eyjum. 
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2 Aðferðafræði 

Við vinnslu skýrslunnar var gagna aflað með öllum tiltækum ráðum. Upplýsingar, skýrslur og 

gögn voru sótt á veraldarvefinn.  Gögn fengust frá Páli Marvini Jónssyni, stjórnarformanni 

ferðamálasamtaka Vestmannaeyja sem einnig er framkvæmdastjóri Þekkingarseturs 

Vestmannaeyja og formaður bæjarstjórnar. Haft var samband við aðila innan 

ferðaþjónustugeirans í Vestmannaeyjum og hjá Eimskip sem er rekstraraðili Herjólfs og fengin 

frá þeim nýjustu gögn og tölur sem enn hafa ekki verið gerðar opinberar.  Skýrsluhöfundur 

gerði sér jafnframt ferð til Eyja til að taka viðtal við ferðaþjónustuaðila í Vestmannaeyjum með 

það fyrir augum að meta afstöðu þeirra og álit á stöðu ferðamála á svæðinu.  Að auki var stuðst 

við opinberar skýrslur og kannanir sem gerðar hafa verið á stöðu ferðamála á Íslandi heilt yfir.  

Þessar skýrslur eru yfirleitt sniðnar út frá landshlutum þar sem Vestmannaeyjar falla undir 

Suðurland.  Lítið er því um gögn sem taka beint á stöðu ferðamála í Vestmannaeyjum.  Rýni í 

öll fyrirliggjandi gögn og frumgögn um svæðið í heild þykja þó gefa nokkuð góðar vísbendingar. 
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3 Ferðaþjónustan á Íslandi 

Samkvæmt Alþjóðaferðamálastofnuninni (UNWTO) voru ferðamenn á heimsvísu á árinu 2014 

rúmlega 1,1 milljarður, um 580 milljónir ferðamanna ferðuðust til Evrópu og af þeim fjölda 

komu um 0,2% til Íslands eða um ein milljón ferðamanna (UNWTO, 2015).  Hefur vöxtur 

ferðaþjónustunnar á Íslandi verið langt umfram þær spár sem sérfræðingar hafa komið fram 

með. 

Árið 2004 spáði Ferðamálaráð Íslands því að rúmar fjórar milljónir erlendra ferðamanna 

kæmu til Íslands á næstu tíu árum (Ferðamálastofa, e.d.).  Á þessu tímabili komu rúmlega sex 

milljónir ferðamanna til Íslands eða rúmlega 50% fleiri ferðamenn en spár höfðu gert ráð fyrir 

(Ferðamálastofa, e.d.).  Í september árið 2013 kom út skýrsla á vegum Boston Consulting 

Group (BCG), Northern Sight: The future of tourism in Iceland, sem fjallar um framtíð íslenskrar 

ferðaþjónustu.  Framtíðarspá ráðgjafa BCG fyrir árið 2016 gerði ráð fyrir tæplega einni milljón 

erlendra ferðamanna (The Boston consulting group, 2013) og töldu íslenskir 

ferðaþjónustuaðilar, þegar spáin var birt, ráðgjafana vera að skjóta töluvert yfir markið með 

þessum spám.  Reyndin varð hins vegar sú að þeirri tölu var náð árið 2014 (Ferðamálastofa, 

e.d.).  Greiningardeild Íslandsbanka spáir því að á árinu 2016 muni aukningin verða 29% 

(Greiningardeild Íslandsbanka, 2016).  Því má segja að bjartsýnustu spár sérfræðinga hafi ekki 

dugað til.  Hefur vöxturinn undanfarin ár verið að meðaltali 20% á milli ára frá árinu 2011 og 

atvinnugreinin í dag því orðin ein sú mikilvægasta fyrir íslenskt þjóðarbú.  

 

Fram kemur í skýrslu BCG að ástæður þessa vaxtar séu einkum eftirfarandi:  

 Aukning ferðamanna í heiminum 

 Eldgos í Eyjafjallajökli 

 Fleiri flugfélög eru farin að fljúga til Íslands 

 Markaðsherferðir líkt og „Inspired by Iceland“ 

 Gengislækkun íslensku krónunnar árið 2008 

Það breyttist margt á Íslandi á árunum 2008-2009 þegar fjármálakerfi Íslands hrundi 

nánast á einum degi, gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum féll um 80% 

frá byrjun árs 2008 til loka árs 2014 (Seðlabanki Íslands, 2015) og gerði það Ísland að ódýrara 

landi að ferðast til.  Mikill fjöldi ferðamanna er að leita að ódýrum valkostum í ferðalögum 
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sínum og því hefur þótt tilvalið að velja Ísland sem áfangastað. Á vormánuðum 2010, þegar 

gaus í Eyjafjallajökli, urðu miklar hræringar í ferðaþjónustunni og urðu margir fyrir 

umtalsverðu tapi vegna þeirra.  Meðal annars gaf breska ferðaskrifstofan Thomas Cook út 

afkomuviðvörun og tengdi það meðal annars við gosið í Eyjafjallajökli (MBL, 2010).  Aðilar í 

ferðaþjónustunni spáðu 10 - 20% fækkun á fjölda ferðamanna í kjölfar gossins en fækkunin 

reyndist einungis vera 2,8% árin 2009 og 2010.  Til lengri tíma litið má segja að gosið hafi 

mögulega verið blessun fyrir ferðaþjónustuna þar sem aukning ferðamanna hér á landi hefur 

farið fram úr bjartsýnustu spám eins og áður hefur verið komið inn á (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2014). 

Ef Ísland er borið saman við önnur lönd í Evrópu má sjá að fjölgun erlendra ferðamanna 

hér á landi á síðustu tveimur áratugum hefur að meðaltali verið 5% meiri en í löndunum í 

kringum okkur.  Atvinnugreinin hefur breyst úr því að vera áhugamál hjá einstaka Íslendingi 

yfir í að vera önnur stærsta útflutningsgrein landsins árið 2012 (The Boston consulting group, 

2013) og stærsta útflutningsgreinin árið 2013 (Ferðamálastofa, 2015).  Þó skal hafa í huga að 

viðvarandi vöxtur er ekki sjálfgefinn þar sem ýmsir þættir geta tekið breytingum. 

Hagvaxtarspár í heimalöndum þeirra ferðamanna sem hingað koma gera ráð fyrir því að 

hagvöxtur aukist og ef það gengur eftir þá má gera ráð fyrir enn frekari fjölgun á 

ferðamönnum.  En ef það dregur hins vegar úr alþjóðlegum hagvexti, þvert á spár, þá gæti það 

farið svo að ferðamönnum fækki eða að vöxturinn verði ekki eins hraður og hann er búinn að 

vera.  Einnig gæti það farið svo ef krónan styrkist þá gæti það haft áhrif á val ferðamannsins, 

þar sem hátt gengi var einn af orsakaþáttum þess að færri ferðamenn komu hingað til lands 

fyrir hrun.  Jafnframt þarf uppbygging á helstu ferðamannastöðum að vera í takt við þá fjölgun 

sem er i greininni.  Án uppbyggingar er hætta á að upplifun ferðamanna af helstu stöðunum 

verði neikvæð.  Það gæti síðan haft áhrif á áhuga erlendra ferðamanna á Íslandi til lengri tíma 

litið (Greining Hagfræðideildar, 2014). 

Nauðsynlegt er að hafa í huga nokkur atriði þegar ferðamannaiðnaðurinn stækkar eins 

ört og raun ber vitni.  Ferðaþjónustuaðilar og stjórnvöld verða að sinna hlutverkum sínum og 

stjórna vextinum þannig að atvinnugreinin skili sem mestu til þjóðarbúsins og sé eins sjálfbær, 

afkastamikil og gagnleg og mögulegast getur orðið.  Í skýrslu BCG eru settar fram fjórar 

áskoranir fyrir uppbyggingu í ferðaþjónustu til framtíðar.  Fyrsta áskorunin er varðveisla 

náttúrunnar, en varðveita þarf náttúruna þannig hún verði ekki fyrir hnjaski.  Einnig getur 
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aukinn straumur ferðamanna á þessa helstu staði orðið til þess að upplifun ferðamannsins af 

staðnum verður ekki eins ánægjuleg vegna álags, áreitis og fjölda ferðamanna sem er á eina 

og sama staðnum á sama tíma.  Þá þarf að finna leið til að auka „eyðslu“ ferðamannsins en 

aukning á „eyðslu“ á hvern ferðamann hefur ekki haldist í hendur við aukningu á fjölda 

ferðamanna á síðustu árum. Höfundar skýrslu BCG telja að ástæður fyrir því séu aðallega tvær, 

í fyrsta lagi svartamarkaðsstarfsemi sem viðgengst og öðru lagi til þess að aukning hefur verið 

í ferðamannastraumi utan háannatíma sem þá laðar að ferðamenn sem eyða að jafnaði minni 

pening.  Þrátt fyrir þetta telja þeir að það séu mikil tækifæri í því að fá ferðamanninn til þess 

að eyða meiri pening á ferð sinni um landið.  Minnka þarf árstíðarskiptinguna og telja höfundar 

að vetrarferðamennska á Íslandi eigi enn mikið inni. 

Þegar skoðaðar eru tölur frá janúar til maí 2013 má sjá að komur til Keflavíkur hafa aukist 

um 21% á meðan komur um Keflavíkurflugvöll hafa aukist um 10% yfir sumartímann (The 

Boston consulting group, 2013).  Þegar tölur fyrir árið 2015 eru skoðaðar má sjá mikla 

breytingu, árið 2015 komu um 40,2% ferðamanna yfir háannatímann sem telur júní, júlí og 

ágúst eins og sjá má á mynd 1.  Hlutfallslegur vöxtur í fjölda ferðamanna hefur frá árinu 2010 

verið hvað mestur í nóvember og desember eða rúmlega 30%.  Dregið hefur úr árlegum vexti 

á háannatíma eða um 16-20% frá 2010 (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016).  

 

Þessar tölur segja okkur að markaðsaðgerðir síðustu ára eru að skila árangri og 

ferðamenn farnir í auknu mæli að sækja landið heim allt árið um kring.  Þetta hefur jákvæð 

Mynd 1 Fjöldi ferðamanna eftir árstíðum (í þúsundum) 
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áhrif á rekstur og rekstrargrundvöll fyrirtækja í ferðaþjónustu og opnar á möguleika til 

þjónustu allt árið um kring en ekki bara á háannatíma eins og reyndin var. Einnig koma 

skýrsluhöfundar inn á að bæta þurfi dreifingu ferðamanna um Ísland og að í þessum þætti liggi 

mikil tækifæri (The Boston consulting group, 2013).  Árið 2014 fóru 97% erlendra ferðamanna 

sem komu til Íslands aðeins til höfuðborgarinnar, hvort heldur sem koma þeirra var yfir 

sumartímann eða að vetri til.  Yfir sumartímann fóru 60,6% ferðamanna á Suðurlandið en 

aðeins 46,4% yfir vetrartímann.  Enn færri fóru norður, austur eða vestur þrátt fyrir miklar 

náttúruparadísir á svæðunum hvort heldur sem er um sumar eða vetur (Ferðamálastofa, 

2015).  Með hliðsjón af þessum tölum er ljóst að margir staðir á Íslandi eiga margt inni. 
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4 Hagræn áhrif ferðaþjónustu á Íslandi 

Þegar skoðaðar eru tölur yfir aðila sem eru starfandi í ferðaþjónustutengdum greinum má sjá 

að sú hlutfallslega aukning sem hefur orðið á störfum í landinu hefur ekki haldist í hendur við 

þá hlutfallslegu fjölgun sem orðið 

hefur á fjölda ferðamanna á 

Íslandi.  Frá árinu 2011-2015 hefur 

ferðamönnum fjölgað um 

133,34% á móti því að þeir sem 

starfa í ferðaþjónustugeiranum 

hefur fjölgað um 52,76%.  Á þessu 

má sjá að á árunum 2011 voru 

42,7 ferðamenn á hvert starf í 

geiranum en árið 2015 var þetta 

hlutfall komið upp í 65,2 

ferðamenn á hvert starf eins og sjá má á mynd 2 (Ferðamálastofa, 2015).  Því miður er það svo 

að í þessari grein eins og svo mörgum öðrum eru vísbendingar um svarta atvinnustarfsemi og 

því getur það reynst fekar erfitt að sjá hver rauntalan er yfir þá sem starfa í greininni. 

Mikilvægur hluti af framlagi ferðaþjónustunnar á Íslandi eru hagræn áhrif hennar á 

þjóðarbúið.  Þegar skoðaðar eru gjaldeyristekjur Íslands má sjá hve mikið ferðaþjónustan hefur 

vaxið á undanförnum árum.  Árið 2010 voru 

tekjur af ferðaþjónustunni 162.822 milljónir 

króna eða 18,8% af gjaldeyristekjum vegna 

útflutnings á vörum og þjónustu.  Árið 2014 voru 

gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu orðnar 302.667 

milljónir króna sem gera tæp 28% af 

gjaldeyristekjum vegna útflutnings vöru og 

þjónustu (Ferðamálastofa, 2015).  Árið 2015 fór 

hlutfallið í 31% og samkvæmt spá greiningardeildar Íslandsbanka þá mun þetta hlutfall fara í 

34% árið 2016 líkt og sjá má á mynd 3 (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016). 

Mynd 3 Gjaldeyristekjur vegna ferðaþjónustu (í 
milljónum) 

Mynd 2 Heildarfjöldi ferðamann og hlutfall starfa 
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4.1 Ein af þremur stærstu útflutningsgreinum landsins 

Í dag er það svo að ferðaþjónustan er að gefa meira af sér heldur en sjávarútvegur og 

álframleiðsla.  Þegar gjaldeyristekjur þriggja stærstu útflutningsliða eru skoðaðar má sjá að 

árið 2009 var sjávarútvegur langstærstur, næst kom ál og síðan ferðaþjónustan.  Frá árinu 2010 

hefur ferðaþjónustan farið stigvaxandi og er svo komið að hún er komin langt fram úr 

sjávarafurðum og áli í útflutningstekjum eins og sjá má á mynd 4. 

 

Þegar horft er til áhrifa þessara vaxtar í ferðaþjónustu þegar kemur að tekjum af 

útflutningi þá þarf að passa að halda í fjölbreytileika útflutnings.  Þetta aukna vægi 

ferðaþjónustunnar í íslensku hagkerfi gerir það viðkvæmt fyrir áföllum, sem sýndi sig best 

þegar gosið í Eyjafjallajökli hófst (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016).  Ein af ástæðum vaxtar 

í fjölda ferðamanna til Íslands er aukin eftirspurn, meðal annars vegna þátta sem nefndir voru 

til sögunnar fyrr í þessum skrifum. Aukin eftirspurn hefur leitt af sér aukið framboð á 

flugferðum til landsins og þar með fjölda sæta sem aftur hefur haft áhrif á verðlag og einnig 

eru flugfargjöld orðin hagstæðari en þau voru.  Staðreyndin er að um 90% af ferðamönnum 

sem koma hingað til lands koma í gegnum Keflavíkurflugvöll.  Árið 2010 voru 11 flugfélög með 

áætlunarflug um Keflavík en árið 2015 voru þau orðin 21 talsins (Isavia, 2014).  Þessi gríðarlega 

fjölgun á ferðamönnum kallar á aukna fjárfestingu á Keflavíkurflugvelli og áætlar Isavia að geta 

tekið á móti tæplega 14 milljónum farþega á árinu 2040 samanborið við 5 milljónir árið 2015 

(Greiningardeild Íslandsbanka, 2016). 

Mynd 4 Útflutningur á vöru og þjónustu 
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4.2 Útgjöld erlendra ferðamanna 

Þegar útgjöld erlendra ferðamanna eru skoðuð má sjá að á árunum 2010-2014 jukust tekjur 

af erlendum ferðamönnum um 131% eða úr 68.536 milljónum króna árið 2010 í 158.526 

miljónir króna árið 2014 (Ferðamálastofa, 2015).  Rannsóknarsetur verslunarinnar tók á 

tímabilinu saman heildarkortaveltu erlendra ferðamanna eftir ákveðnum útgjaldaliðum.  Á 

mynd 5 má sjá að kortavelta 

þeirra fór úr 90 milljörðum 

króna árið 2013 upp í 154 

milljarða króna árið 2015.  

Þegar skoðað er í hvað 

ferðamaðurinn er að eyða má 

sjá að mesta eyðslan flokkast 

sem ýmis ferðaþjónusta eða 

um 32 milljarðar króna.  Hér 

hefur hlutfallsleg breyting 

orðið mest eða um 51%.  Undir 

þennan flokk falla allar 

skipulagðar ferðir eins og til dæmis ferðir með leiðsögn, gönguferðir og skipulagðar rútuferðir.  

Næst á eftir kemur gisting, en á árinu 2015 var hún um 30,7 milljarðar króna (Greiningardeild 

Íslandsbanka, 2016). 

4.3 Gistirými 

Til þess að mæta þessari aukningu í fjölda ferðamanna hér á landi hefur þurft að ráðast í miklar 

og dýrar framkvæmdir og hafa gistirými á landinu rúmlega tvöfaldast á síðustu árum.  Hvað 

íslenska gistiþjónustu varðar þá er aukin fjárfesting á þessu sviði að mestu tilkomin vegna 

erlendra ferðamanna.  Þeir hafa árum saman átt stóran hluta gistinátta á Íslandi og eru þar 

með gististöðum mjög mikilvægir.  Í dag eru þeir orðnir enn mikilvægari þar sem hlutfall á milli 

íslenskra og erlendra ferðamanna sem kaupa sér gistinætur hefur aukist enn frekar.  Á 

tímabilinu 1998-2010 voru erlendir ferðamenn 69% þeirra sem keyptu sér gistingu á móti 31% 

Íslendinga.  Á árunum 2010-2015 nam hlutfall erlendra ferðamanna 85% og er aukningin 

umtalsverð.  Hlutfall Íslendinga hefur minnkað um rúmlega helming á sama tíma.  Innan 

Mynd 5 kortavelta ferðamanna eftir útgjaldaliðum (í mö.kr á verðlagi ársins 2015) 
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Evrópusambandsins er reyndin aftur á móti sú að gistinætur erlendra aðila nema minna en 

helmingi allra gistinátta innan landa sambandsins eða um 46%.  Innlendir aðilar hafa því 

hlutfallslega meiri áhrif þar en því er öfugt farið hér þar sem hlutfall þeirra erlendu er 

afgerandi.  Undirstrikar þetta sérstöðu Íslands og á sama tíma mikilvægi erlendra ferðamanna 

fyrir atvinnugreinina hérlendis (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016). 

Þegar borin er saman aukning í fjölda erlendra ferðamanna og aukning í nýtingu 

gistirýma má sjá að aukning í fjölda ferðamanna er mun meiri en aukning í fjölda gistinátta.  

Því má ætla að annað hvort eru ferðamenn að gista í færri nætur eða nýta sér gistingu sem 

Hagstofa Íslands tekur ekki mið af í sínum útreikningum, það er gisting í svokölluðu 

deilihagkerfi, sem meðal annars tekur til gistingar hjá vinum og skyldmennum eða að húsnæði 

í einkaeigu séu leigð.  Með tilkomu deilihagkerfisins og þeim vexti sem þar hefur komið fram, 

má áætla að það þyki jafn heillandi eða jafnvel hagstæðara að gista á stöðum þar sem gisting 

er óskráð og útreikningar ná þar með ekki til.  Ferðamálastofa tekur reglulega saman tölur um 

fjölda skráðra gistinátta og hafa þeir útreikningar fyrir árið 2015 leitt í ljós skráningu á um 68% 

gistinátta sem þýðir að óskráðar gistinætur eru í kringum 32%.  Á tímabilinu 2010-2015 hefur 

fjöldi óskráðra gistinátta aukist um 3%, annarskonar gisting um 2% og á sama tíma hefur 

hótelgisting dregist saman um 5%.  Í rannsókn sem Háskólinn á Bifröst gerði á umfangi 

íbúðagistingar í ferðaþjónustu má sjá að um 80-90% af þeim sem bjóða upp á slíka gistingu eru 

ekki með tilskilin leyfi og því ekki inn í tölum Hagstofunnar.  Því síður skilar salan af þeim sér 

inn í íslenska hagkerfið (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016). 

4.4 Ferðamáti 

Samgöngur og samgöngumál eru mjög mikilvægir innviðir ferðaþjónustu því án þeirra væri 

erfitt að sjá og skoða áfangastaði og tala um ferðalög almennt.  Á einhvern hátt þurfa 

ferðamenn að koma sér á milli staða.  Almennt má skipta samgönguleiðum ferðamanna upp í 

þrennt.  Í fyrsta lagi ferðast fólk með tækjum sem knúin eru aðfenginni orku, í öðru lagi með 

tækjum sem knúin eru áfram af eigin afli, eins og skíði eða hjól og í þriðja lagi með eigin afli, til 

dæmis fótgangandi.  Þetta á þó ekki við í öllum tilfellum þar sem samgönguleið eitt er í raun 

sú eina sem stendur ferðamönnum á Íslandi til boða við ferðalög til landsins þar sem einungis 

er hægt að ferðast til landsins með flugvél eða skipi.  Aðrir möguleikar eru svo í boði þegar til 

landsins er komið.  Því þarf að skoða það vel á hverjum stað fyrir sig hvernig hægt er að efla 
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ferðaþjónustu með tilliti til samgangna til og frá áfangastöðum og hvernig önnur þjónusta við 

gesti tengist þar inn.  Sjá má á mynd 6 hvernig innviðir samgangna, gott skipulag, stjórnun og 

þróun samgöngumannvirkja, samþætting samgöngukerfa, tæknilegar framfarir í samgöngum 

og þróun samgönguleiða geta haft áhrif á þróun, uppbyggingu og möguleika áfangastaða 

(Page, 2009). 

 

 

Eins og sjá má á mynd 6 þá hafa samgöngur mikil áhrif á það hvernig og jafnvel hvort að 

ferðaþjónusta nái að blómstra á ákveðnum ferðamannastöðum.  Hvað varðar stefnumótun og 

samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar þá setur prófessorinn Stephen Page fram hve mikilvægt 

það er að allir viðeigandi innviðir séu fyrir hendi og hvernig þeim sé háttað, hve stefnumótun 

og skipulag er mikilvægt og það hvernig unnið er að ráðgjöf og markaðssetningu í faginu (Page, 

2009). 

Mynd 6 Samspil samgangna og þróunar áfangastaða 
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Vakning er að eiga sér stað þegar kemur að þessum hlutum varðandi þá aukningu á 

ferðamönnum hér á Íslandi, en þó þarf hún að vera enn meiri á komandi misserum.  Ekki er 

endalaust hægt að ganga á auðlindir Íslands og virðast íslenskir ferðaþjónustuaðilar sammála 

um að það verður að koma upp betri aðstöðu á helstu ferðamannastöðum landsins heldur en 

er í dag.  Umræða um þessi mál hefur aukist, bæði af hendi stjórnvalda og annarra aðila innan 

ferðaþjónustunnar (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2015). 
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5 Íslenski ferðaklasinn 

Í mars 2015 var Íslenski ferðaklasinn stofnaður og er hér um að ræða samstarfsvettvang þeirra 

aðila sem vinna í ferðaþjónustu og tengdum greinum.  Stofnun hans er viðauki við þá starfsemi 

sem fyrir er þegar kemur að ferðamálum, eins og Íslandsstofu, Ferðamálastofu og Samtök 

ferðaþjónustunnar.  Með tilkomu Íslenska ferðaklasans mun aukið þverfaglegt samband, 

vonandi verða til þess að greinin styrkist og þróist með markvissum hætti í átt að aukinni 

sjálfbærni og uppbyggingu (Íslenski ferðaklasinn, e.d.). 

Til þess að viðhalda samkeppnisstöðu sinni og þróun þurfa stjórnendur fyrirtækja, í 

þessu tilfelli ferðaþjónustufyrirtækja, ávallt að vera á tánum þegar kemur að öflun þekkingar 

og hæfni þannig þeir geti eftir fremsta megni ábyrgst vöxt og þróun fyrirtækisins.  Undanfarin 

ár hefur verið horft á samkeppni í mun stærra samhengi en áður, landamæri eru opnari, 

ferðalög tíðari og heimurinn orðinn eitt stórt markaðssvæði.  Samkeppnishæfni stakra 

landsvæða og landshluta veltur á þeim krafti sem á svæðinu býr, krafti sem hægt er að virkja 

með réttum aðgerðum.  Víða hafa fyrirtæki tekið sig saman og myndað hópa eða svokallaða 

klasa.  Slík hópamyndun gefur fyrirtækjunum aukinn áhrifamátt þegar kemur að samkeppni og 

gefur þeim kost á auknum úrræðum til eflingar og uppbyggingar.  Því má segja að klasi sé 

hópur tengdra fyrirtækja, þjónustuaðila, birgja, fyrirtækja í svipuðum rekstri og stofnana sem 

eru í samkeppni en vinna á sama tíma saman, eiginlegt samstarf í samkeppni (Porter, 1998). 

Hugsunin á bakvið stofnun klasa getur verið margvísleg og ávinningurinn þar með líka.  

Þannig getur ávinningur af samstarfi í samkeppni m.a. verið fjárhagslegur og samfélagslegur.  

Þegar verið er að undirbúa stofnun klasa og í rekstri þeirra þarf alltaf að hafa að leiðarljósi 

þann ávinning sem samstarfið getur haft og lagt er af stað með í upphafi.  Þeir hagsmunaaðilar 

sem starfa innan klasans vinna saman að því að leggja mat á ávinninginn, hvort heldur sem til 

dæmis sé verið er að tala um sparnað í rekstri, uppbyggingu á orðspori eða lágmörkun útgjalda 

(Elvar Knútur Valsson, Karl Friðriksson, Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður Steingrímsson 

og Sandra Brá Jóhannsdóttir., 2013). 

 Tilgangur klasaverkefna er að styrkja samkeppnishæfni og vöxt fyrirtækja og svæða 

með það að markmiði að efla tengsl á milli fyrirtækja og stofnana á svæðinu.  Þegar eru til 

nokkrar slíkar fyrirmyndir í ferðaþjónustugeiranum.  Í október árið 2011 tóku til að mynda 

fyrirtæki í ferðaþjónustu á Norðurlandi, sveitarfélög, stofnanir og aðrir hagsmunaðilar í 

samfélaginu sig saman og stofnuðu Flugklasann Air 66N.  Tilgangur með stofnun klasans var 
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að fá reglulegt millilandaflug um Akureyrarflugvöll allt árið um kring, fjölga ferðamönnum á 

Norðurlandi og fá þá til þess að stoppa lengur.  Öll fyrirtæki á Norðurlandi eru velkomin til 

samstarfs við klasann en verða að binda sig til þriggja ára, greiða árgjald og taka virkan þátt í 

samstarfinu (Flugklasinn Air 66N - stofnupplýsingar, e.d.). Árangurinn hefur verið góður og 

hefur umferð um Norðurlandið aukist.  Þrátt fyrir það eru enn mikil tækifæri til aukningar og 

uppbyggingar til staðar og á samstarfið án efa eftir að skila meiri árangri til lengri tíma litið.   
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6 Samfélagsábyrgð og mikilvægi hennar 

Þegar talað er um samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. Corporate social responsbility) er átt við 

þegar fyrirtæki leggja sitt af mörkum til að stuðla að eflingu komandi kynslóða og gera hvað 

þau geta til þess að framfarir eigi sér stað, einnig það að fyrirtæki geri eitthvað umfram það 

sem lög og reglugerðir segja til um (Bowen, 2013).  Í nútímaþjóðfélagi leggja fyrirtæki og 

neytendur mun meiri áherslu á samfélagsábyrgð.  Neytendur í dag vilja hafa áhrif og eru ekki 

bara þiggjendur heldur er þeir einnig þátttakendur, taka þátt í þróun og er hvorki sama um 

nær- né fjær samfélagið.  Hefur það færst mikið í aukana að viðskiptavinir leitist eftir því að 

snúa sínum viðskiptum til þeirra fyrirtækja sem hafa yfirlýsta stefnu þegar kemur að 

samfélags- og umhverfismálum.  Árið 2009 skrifaði Íslandsstofa undir Global Compact - 

samkomulag Sameinuðu þjóðanna (Íslandsstofa, e.d.).  Global Compact er alþjóðleg yfirlýsing 

sem var stofnuð árið 2000.  Með því að undirskrifa þessa yfirlýsingu fá fyrirtæki og stofnanir 

verkfæri í hendurnar sem þau geta nýtt við innleiðingu ábyrgra starfshátta hjá sér.  Fyrirtækin 

skuldbinda sig til að vinna að 10 grundvallarviðmiðum Sameinuðu þjóðanna þegar kemur að 

samfélagsábyrgð og að styðja helstu markmið þeirra.  Þurfa þátttakendur að skila inn árlegri 

skýrslu þar sem þeir gera grein fyrir árangri innleiðingar (Um Global Compact, e.d.). 

Grundvallaratriðin sem um ræðir eru fjögur.  Það fyrsta snýr að sviði mannréttinda og 

tekur til tveggja viðmiða.  Annars vegar þess að fyrirtækinu beri að styðja við alþjóðleg 

mannréttindi og hins vegar að það gerist ekki sekt um mannréttindabrot.  Annað snýr að 

umhverfismálum en undir þann flokk falla þrjú viðmið.  Fyrirtækinu ber að beita 

varúðarreglum í umhverfismálum, hvetja til meiri ábyrgðar gagnvart umhverfinu og hvetja til 

notkunar og þróunar á umhverfisvænni tækni.  Þriðja atriðið snýr að baráttu gegn allri spillingu 

og ber fyrirtæki að vinna gegn allri spillingu.  Fjórða og síðasta grunnatriðið lítur að 

vinnumarkaðsmálum og eru viðmið í þessum flokki fjögur.  Fyrirtæki ber að afnema alla 

barnavinnu og allt misrétti vegna starfsvals og vinnu, afnema alla þrælkunar- og 

nauðungavinnu og síðast en ekki síst að viðurkenna kjarasamninga og virða félagafrelsi (Um 

Global Compact, e.d.). 
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6.1 Festa – Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Í október árið 2011 var stofnuð miðstöð um samfélagsábyrgð með það fyrir augum að aðstoða 

fyrirtæki og stofnanir við innleiðingu á stefnu um samfélagsábyrgð.  Umfram það hvetur Festa 

til rannsókna á málefninu í nánu samstarfi við háskóla og stuðlar að vitundarvakningu um 

málaflokkinn (Um Festu, e.d.). Stofnendur voru sex fyrirtæki; Landsvirkjun, Landsbankinn, 

Síminn, Íslandsbanki, Össur og Rio Tinto Alcan (Form starfseminnar, e.d.).  Í dag hafa í kringum 

áttatíu fyrirtæki gerst aðilar að Festu, þar af eru þó aðeins þrjú ferðaþjónustufyrirtæki, þau 

eru Bláa lónið, Farfuglar SES og Íslandshótel (Félagar, e.d.).  Í bréfi sem Festa sendi iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra árið 2015 var lagt til að ráðuneytið og Festa færu af stað í samstarf um það 

að auka fræðslu og kynningu á samfélagsábyrgð til fyrirtækja og tryggja þannig skilning á 

innihaldi og hugmyndum samfélagsábyrgðar.  Lagt var til að áhersla yrði til að byrja með lögð 

á fræðslu og kynningu til stjórnenda fyrirtækja í ferðaþjónustu og sjávarútvegi.  Talar þetta 

beint saman við mikilvægi þessarra atvinnugreina fyrir íslenskt þjóðarbú og við uppgang 

ferðaþjónustunnar sem aftur kallar á aukinn skilning og innleiðingu á samfélagsábyrgð þannig 

að tryggja megi meðal annars alla viðeigandi innviði og að allir leggist á eitt við að leggja sitt 

að mörkum í því (Stjórn Festu ályktar um að yfirvöld stuðli frekar að samfélagsábyrgð, 2015).  

6.2 Vakinn 

Árið 2008 var Ferðamálastofu og Nýsköpunarmiðstöð Íslands falið það verkefni að hanna 

gæðakerfi sem myndi henta öllum greinum innan ferðaþjónustunnar.  Úttekt og greining var 

gerð á nokkrum slíkum kerfum sem þegar eru í notkun erlendis og var ákveðið að byggja það 

íslenska á kerfi sem kallast Qualmark.  Kerfi sem í framhaldinu var aðlagað að íslenskum 

aðstæðum.  Eftir nafnasamkeppni var nafnið Vakinn valið, og þykir nafnið lýsandi fyrir það sem 

kerfið stendur fyrir sem er að vera vakandi yfir frammistöðu þeirra aðila og fyrirtækja sem 

starfa í greininni.  Vakinn er fyrst og fremst gæða- og umhverfiskerfi sem fyrirtæki geta notað 

til þess að efla hjá sér gæði, öryggi og umhverfisvitund ásamt því að byggja upp og hlúa að 

samfélagslegri ábyrgð.  Með því að nýta þau verkfæri sem Vakinn býður upp á má bæta rekstur 

og starfshætti hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu.  Enginn er skyldugur til þess að ganga til liðs við 

Vakann en óhætt er að segja að styrkleikar kerfisins séu augljósir og þegar fram líða stundir þá 

munu viðskiptavinir í vaxandi mæli fara að haga sínum viðskiptum eftir gæðastöðlum 

fyrirtækjanna sem þau versla við.  Það sem höfuðmáli skiptir þó að með þátttöku í Vakanum 



 

 
18 

 

fá ferðaþjónustufyrirtæki tæki og tól í hendurnar sem aðstoða þau við að veita betri gæði auk 

þess sem fjárhagslegur ávinningur getur orðið þó nokkur þegar allt kemur til alls (Vakinn, e.d).  

Til þess að fá aðild að félaginu þurfa fyrirtæki að fara í gegnum skráningar- og samþykktarferli 

eftir að búið er að greiða umsóknargjald að upphæð 35.000.- krónur.  Til viðbótar er greitt 

árgjald sem er á bilinu 45.000 - 150.000.- krónur allt eftir veltu fyrirtækisins (Að taka þátt í 

vakanum, e.d.). 

 Ýmsir staðlar og vottanir eru fyrir hendi þegar verið er að horfa til samfélagsábyrgðar 

má þar nefna Svaninn, umhverfisvottunarkerfi sem gefur neytendum kost á því að geta valið 

um vöru sem er umhverfisvottuð (Umhverfisstofnun, e.d.).  Einnig má nefna ISO 14001 sem 

gefur fyrirtækjum og stofnunum hagnýt verkfæri til þess að geta einfaldað stjórnun sína í 

umhverfismálum (ISO 1400 - Environmental management, e.d.) og ISO 26000 sem gefur 

fyrirtækjum og stofnunum leiðbeiningar um það hvernig þau geta verið samfélagslega ábyrg.  

ISO 26000 krefst þess að fyrirtæki vinni á siðferðislegan og gegnsæjan máta sem stuðlar að 

velferð samfélagsins. Sá munur er á þessum staðli og mörgum öðrum ISO stöðlum að þessi 

staðall veitir ekki vottun heldur er frekar til leiðsagnar. Staðallinn skýrir hvað samfélagsábyrgð 

felur í sér og hvað fyrirtæki og stofnanir geta gert til þess að ná sem bestum árangri þegar 

kemur að samfélagsábyrgð (ISO 26000 - Social responsibility, e.d.). 

Samtök ferðaþjónustunnar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti tóku sig nýlega 

saman og gáfu út vegvísi í ferðaþjónustu þar sem rík áhersla er lögð á sjálfbærni 

ferðaþjónustufyrirtækja.  Í vegvísinum kemur skýrt fram að til þess að fyrirtæki geti náð góðum 

árangri þá þurfa þau að leggja aukna áherslu á gæðamál og að efla þurfi starfsemi Vakans.  Í 

vegvísinum er lagt til ákveðið lágmarkshlutfall þátttöku ferðaþjónustufyrirtækja í Vakanum í 

hverjum landshluta fyrir sig þannig að tryggja megi viðurkennt gæðastarf og þar með auka 

líkur á öruggri og góðri þjónustu til ferðamanna (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2015). 
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7 Vestmannaeyjar 

Vestmannaeyjar er eyjaklassi sem staðsettur er við suðurströnd Íslands og samanstendur af 

fimmtán eyjum auk þrjátíu skerja og dranga.  Það sérstaka við allar þessar eyjar er að þær hafa 

að mestu risið úr sjó eða komið undan jökli á 

síðustu sextíu þúsund árum.  Sú nýjasta varð til 

árið 1963 og heitir Surtsey (The Vestmannaeyjar 

Ferðamálaráð, e.d-b.).  Íbúabyggðin er á Heimaey 

sem er sú stærsta af eyjunum fimmtán.  Íbúafjöldi 

í Vestmannaeyjum var 4.272 í lok árs 2015 

(Hagstofa Íslands, e.d.) sem þýðir að um 1,3% af 

íslensku þjóðinni býr í Eyjum.  Íbúum hefur 

fjölgað mikið frá árinu 2007 en þá var íbúafjöldi í 

sögulegu lágmarki.  Hlutfall erlendra ríkisborgara 

í Vestmannaeyjum er í kringum 7%.  Atvinnulífið 

í Vestmannaeyjum byggir að mestu á sjávarútvegi og á framleiðslu og þjónustu tengdri 

atvinnugreininni.  Aðrar greinar hafa líka verið að festa sig í sessi eins og ferðaþjónustan 

(Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 2014).  Starfsfólki í ferðaþjónustu hefur fjölgað mjög og 

helst aukning í hendur við aukinn fjölda fyrirtækja í hótel- og veitingarekstri á svæðinu.  Frá 

árinu 2007 – 2015 hefur fyrirtækjum í hótel og veitingahúsarekstri í Eyjum fjölgað um 13 og 

störfum um 58.  Þetta er eina atvinnugreinin í Eyjum sem er að skila svo mikilli aukningu í fjölda 

fyrirtækja (Hrafn Sævaldsson, 2015). 

Markaðsstofa Suðurlands var stofnuð 19. nóvember árið 2008 og er stofnendur hennar 

Ferðamálasamtök Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, Ferðamálafélag Austur-

Skaftafellssýslu og Rúnturinn um Rangárþing.  Fimmtán sveitarfélög og um 2.500 fyrirtæki falla 

innan starfssvæðis Markaðstofunnar.  Til þess að geta orðið að samstarfsfyrirtæki við stofuna 

þarf að uppfylla öll tilskilin leyfi til reksturs ferðaþjónustufyrirtækis ásamt því að greiða 

fyrirfram ákveðið árgjald.  Af þeim fjölda fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu og tengdum 

greinum í Vestmannaeyjum eru aðeins 11 ferðaþjónustufyrirtæki samstarfsaðilar að 

Markaðstofu Suðurlands (Markaðsstofa Suðurlands, e.d-a.).  Árgjaldið er allt frá 40.000 

krónum upp í 130.000 krónur að viðbættum virðisaukaskatti, í takt við veltutölur 

fyrirtækjanna.  Ávinningur af því að vera félagi í Markaðsstofunni má nefna útgáfu á korti þar 

Mynd 7 Yfirlitsmynd af Vestmannaeyjum 
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sem aðildarfyrirtæki eru skráð, sameiginlegar auglýsingar í blöðum bæði erlendis og hérlendis, 

hin ýmsu samstarfsverkefni, eins og Fuglar á Suðurlandi og Leyndardómar Suðurlands.  

Samhliða hefur byggst upp náið samstarf við bæði Íslandsstofu og Ferðamálastofu til dæmis 

þegar kemur að samskiptum við erlenda fjölmiðla (Markaðsstofa Suðurlands, e.d-b.).  Einnig 

eru starfandi Ferðamálasamtök Vestmannaeyja sem stofnuð voru í nóvember árið 2001, 

samtökin hafa starfstöð sína í Eyjum.  Samtökin vinna ötult starf í því að kynna Vestmannaeyjar 

sem áfangastað og hafa forsvarsmenn þeirra meðal annars sótt söluráðstefnur og viðeigandi 

sýningar.  Á VestNorden voru til að mynda níu ferðaþjónustufyrirtæki frá Vestmannaeyjum að 

kynna þjónustu sína og hugmyndina að Eyjum í heild sinni (The Vestmannaeyjar Ferðamálaráð, 

2014).  

7.1 Samgöngur 

Flugfélag Íslands hóf áætlunarflug til Eyja árið 1928 eftir þónokkrar tilraunir sem ekki tókust 

sem skyldi (Heimaslóð, e.d.).  Það var svo árið 1983 sem Flugfélag Vestmannaeyja var stofnað 

og var tilgangur félagsins sá að efla samgöngur á milli lands og Eyja auk þess að auka þjónustu 

við ferðamenn.  Flogið var með farþega á milli Eyja og Bakka (Wikipedia, e.d.).  Flugfélag Íslands 

byrjaði að flúga til Eyja árið 2001 og flaug sleitulaust til ársins 2009 þegar áætlunarflugið var 

lagt niður.  Ekki var talinn rekstrargrundvöllur fyrir áætlunarflug eftir að ekki náðust samningar 

milli ríkis og flugfélagsins um áframhaldandi niðurgreiðslu.  Með tilkomu Landeyjahafnar árið 

2010 breyttist margt hvað varðar farþegaflutninga milli lands og Eyja og fækkaði í framhaldinu 

til muna þeim farþegum sem nýta sér samgöngur með flugi.  Í dag flýgur Flugfélagið Ernir 

áætlunarflug á milli lands og Eyja frá Reykjavíkurflugvelli og eru ferðirnar allajafna 1-2 á degi 

hverjum (Viðskiptablaðið, 2010). 

Farþegasiglingar til Vestmannaeyja hófust árið 1940 og árið 1959 kom Herjólfur I til 

hafnar í Vestmannaeyjum og hefur Herjólfur haldið úti farþegasiglingum síðan þá 

(Vestmannaeyjarbær, 2005-2009).  Fyrst var einungis siglt til Þorlákshafnar en árið 2010 var 

Landeyjarhöfn tekin í noktun og urðu þá mikil vatnaskil í farþegasiglingum milli lands og Eyja 

við þá breytingu.  Með þeirri breytingu fjölgaði ferðum Herjólfs og yfir sumartímann siglir hann 

fimm sinnum milli lands og Eyja á degi hverjum, en einungis tvær ferðir ef sigla þarf í 

Þorlákshöfn vegna veðurs eða sjólags. Þó er sú staða enn í dag að vegna sandburðar í 

innsiglingu Landeyjarhafnar er ekki hægt að sigla í þangað yfir vetrartímann og hamlar það 
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mjög öllum flutningum.  Talsverður munur er á ferðatíma milli þessarra siglinaleiðar og setja 

margir það fyrir sig að ferðast þessa leið yfir vetrartímann þegar einungis er siglt í Þorlákshöfn, 

ferðalagið tekur að jafnaði 3-4 tíma hvor leið og oft er þungt í sjóinn.  Þegar siglt er frá 

Landeyjarhöfn tekur siglingin aftur á móti einungis 30 mínútur (Eimskip, e.d).  Samgöngur 

sjóleiðina milli lands og Eyja hafa verið mikið hitamál milli Eyjabúa og stjórnvalda, sér í lagi 

vegna stopulleika þeirra.  Hversu lengi Landeyjarhöfn er opin fer eftir veðri, allajafna er hún 

að loka í október og helst lokuð vel fram í aprílmánuð.  Þannig má gera ráð fyrir að höfnin sé 

lokuð 6-7 mánuði á ári. 

7.2 Afþreying í Eyjum 

Afþreying og tækifæri til upplifunar í Eyjum eru nokkuð mörg og fjölbreytt.  Þrjú 

ferðaþjónustufyrirtæki eru á svæðinu og bjóða þau upp á ferðir um og í kringum eyjuna með 

leiðsögn.  Fyrirtækið Viking Tours býður upp á bátsferðir kringum eyjarnar þar sem hægt er að 

stoppa í Klettshelli og hlusta á hljóðfæraspil.  Einnig bjóða þeir upp á rútu- og gönguferðir fyrir 

hvorutveggja einstaklinga og hópa og eru allar þessar ferðir með leiðsögn.  Í einhverjum 

tilfellum sækja þeir sjálfir hópa í Landeyjahöfn.  Fyrirtækið EyjaTours býður upp á 

sambærilegar rútuferðir um Eyjuna undir leiðsögn en segja má að gæði þeirra ferða séu 

nokkuð hærri, lúxusinn meiri og ferðirnar sérsniðnar að þörfum þeirra einstaklinga og hópa 

sem eiga í hlut.  Ribsafari bjóða svo upp á bátsferðir í kringum eyjarnar, fyrirtækið býður upp 

á fjölmargar og mismunandi ferðir þar sem upplifunin er í senn einstaklingsmiðuð og sérsniðin 

að ólíkum hópum.  Ribsafari býður upp á mikla upplifun þar á meðal tónlist í kletti og að vera 

dregin á hringjum eða í fallhlífum á eftir bátunum (The Vestmannaeyjar Ferðamálaráð, e.d-a.). 

Áhugaverð söfn eru í Vestmannaeyjum eins og Eldheimar, Sæheimar og Byggðasafnið 

Sagnheimar.  Í Eldheimum hefur sýning verið sett upp sem lýsir atburðarásinni sem átti sér 

stað þegar eldgos hófst í Vestmannaeyjum árið 1973.  Er sýningarhúsið byggt utan um hús sem 

grófst undir ösku í eldgosinu og búið er að grafa upp (Eldheimar, e.d).  Fiska- og 

náttúrugripasafnið, nú Sæheimar, var opnað árið 1964 og er elsta safn sinnar tegundar á 

Íslandi.  Árið 2010 tók Þekkingarsetur Vestmannaeyja yfir rekstur safnsins (Sæheimar, e.d) og 

hefur sýning safnsins og safnið sjálft verið endurhannað síðustu árin. (Sagnheimar, e.d). 

Íþróttamiðstöðin í Vestmannaeyjum er glæsilegt mannvirki.  Þar er íþróttahöll þeirra 

Eyjamanna ásamt sundlaug sem notið hefur mikilla vinsælda.  Mikið hefur verið lagt í að gera 
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svæðið flott og þykir það eitt glæsilegasta á landinu. Glæsilegur átján holu golfvöllur er í 

Vestmannaeyjum sem hefur það umfram marga aðra velli að umhverfi hans er einstakt og 

heillandi. Völlurinn þykir með þeim skemmtilegri á landinu og er hann mjög vinsæll meðal 

golfáhugamanna. 

7.3 Gisting 

Í Vestmannaeyjum eru gistimöguleikar í dag fjölmargir og hefur þeim farið fjölgandi hin síðustu 

ár.  Um 450 gistirými eru í sölu og skiptast þau niður á sautján skráð hótel, heimahús og 

farfuglaheimili.  Einnig eru tvö tjaldstæði, annað við Þórsheimilið og hitt í Herjólfsdal 

(Vestmannaeyjar, e.d.). 

7.4 Veitingastaðir 

Veitingastaðir í Vestmannaeyjum eru margir og fjölgar þeim til muna yfir sumartímann þegar 

flestir ferðamenn eru á svæðinu.  Í kringum 30 veitingastaðir eru opnir á háannatíma 

ferðaþjónustunnar í Eyjum en stór hluti þeirra er ekki opinn yfir vetrartímann eða allt árið um 

kring.  
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8 Hagræn áhrif ferðaþjónustu á Vestmannaeyjar 

Suðurlandið er mjög fjölfarinn ferðamannastaður, meðal annars sökum nálægðar svæðisins 

við höfuðborgarsvæðið þar sem stærstur hluti ferðamanna dvelur.  Samkvæmt gögnum frá 

Ferðamálastofu þá fara um 60,6% af heildarfjölda erlendra ferðamanna yfir sumartímann um 

Suðurlandið og 46,4% yfir vetrartímann (Ferðamálastofa, 2015).  Af þeim er reiknað með að 

rétt um 14,1% fari til Vestmannaeyja yfir sumartímann og 7% yfir vetrartímann og það allt til 

ársins 2014 þegar forsendur virðast 

breytast.  Það ár er hlutfallinu breytt og 

það lækkað mikið eða í 8,2% yfir 

sumartímann og 3,2% yfir vetrartímann.  

Engar skýringar eru gefnar á þessari 

breytingu sem talar ekki saman við 

fjölgun ferðamanna á landinu eða 

svæðinu.  Leiða má lyktum að því að tölur 

fyrir Suðurlandið á árunum 2011 – 2014 

hafi verið ofáætlaðar og að núverandi hlutfall gefi betri mynd af stöðu mála.  Þar sem ekki 

liggja fyrir gögn áranna 2015 og 2016 þá áætlar skýrsluhöfundur að sama hlutfall haldist 

áfram, sjá nánar á mynd 8.  Höfundur gefur sér að breytileiki í áætluðu hlutfalli af fjölda 

ferðamanna sem koma til landsins og ferðast til Eyja sé +/- eitt prósent af tölum sem 

Ferðamálastofa gefur út í sinni skýrslu og sjá má á mynd 8. 

Mynd 8 Hlutfall erlendra ferðamanna til 
Vestmannaeyja 
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Þegar hlutfallstölur eru skoðaðar 

(sjá mynd 9) má áætla að á 

árunum 2011 hafi erlendir 

ferðamenn sem heimsóttu Eyjar 

yfir sumartímann verið á bilinu 

36.334 til 41.881.  Árið 2015 hafi 

þeir verið á bilinu 37.322 til 47.689 

manns.  Ef notaðar eru spár frá 

greiningardeild Íslandsbanka um 

farþegafjölda til Íslands árið 2016 

má áætla að þeir verði á bilinu 

48.145 til 61.519.  Þegar skoðaðar 

eru tölur yfir vetrartímann á milli 

áranna 2011 og 2015 áætlar 

Ferðamálastofa að hlutfall 

erlendra ferðamanna hafi farið úr 7% niður í 3,2%.  Því má áætla að árið 2011 hafi fjöldi 

erlendra ferðamanna yfir vetrartímann verið á bilinu 17.295 til 23.060 en árið 2015 sé hlutfalið 

16.957 til 32.373 manns.  Miðað við farþegaspár fyrir árið 2016 má áætla að farþegar verði á 

bilinu 21.875 og upp í 41.761.  Óvissuþættirnir eru þónokkrir eins og áður hefur komið fram. 

Þar á meðal sú staðreynd að ekki reynist unnt að ferðast milli lands og Eyja með skjótum hætti 

allt árið um kring þar sem samgöngutími verður lengri og dýrari yfir helstu vetrarmánuðina 

þegar Landeyjahöfn er ekki opin.  Til að gera sér grein fyrir þeim fjölda ferðamanna sem gæti 

verið að ferðast til Eyja ef skjótar 

samgöngur væru tryggar allt árið um 

kring þá gefur höfundur sér aukningu í 

fjölda ferðamanna yfir vetrartímann úr 

3,2% í 5,2%.  Þetta þýðir, þrátt fyrir 

varlega áætlaða aukningu í ljósi 

framtíðarspáa í íslenskri ferðaþjónustu, að fjöldi ferðamanna gæti orðið á bilinu 41.761 í það 

að vera 61.647 eða rétt tæplega 20.000 ferðamenn (sjá mynd 10). 

Mynd 9 Áætlun um erlenda ferðamenn við Landeyjarhöfn opin 
allt árið 

Mynd 10 Áætlaður heildarfjöldi erlendra ferðamanna í Vestmannaeyjum 
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8.1 Arðsemi af ferðaþjónustu 

Erfitt reyndist að meta beina arðsemi af erlendum ferðamönnum í Vestmannaeyjum.  

Staðreyndin er sú að mikill skortur er á frumgögnum, könnunum og greiningum á tölum frá 

ferðaþjónustuaðilum í Vestmannaeyjum og upplýsingar um stöðu ferðamála og þar með 

fjölda- og eyðslutölur því mjög takmarkaðar.  Ekki liggja til að mynda fyrir upplýsingar um 

raunhlutfall erlendra ferðamanna af þeim fjölda farþega sem ferðast til og frá Eyjum á ári 

hverju, ekki er vitað hversu mikið erlendir ferðamenn eru að „eyða“ í Eyjum eða hvernig þeir 

haga sér almennt þegar þeir koma til Eyja.  Því er nánast ómögulegt að svara því hver arðsemi 

af ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum raunverulega er.  Til þess að fá einhverja mynd á þetta þá 

notar skýrsluhöfundur til grundvallar skýrslu sem samtökin, Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar, gáfu út árið 2013 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013).  Þar kemur fram að 

um 75% erlendra ferðamanna sem koma til Vestmannaeyja, komi þangað í dagsferð og að 25% 

þeirra dvelji að jafnaði 1,7 nætur í Eyjum. 

Út frá heildartölum yfir eyðslu erlendra ferðamanna á Íslandi má áætla að 

heildarkortavelta þeirra ferðamanna sem fara til Vestmannaeyja hafi verið á bilinu 1.9 til 2.2 

milljarðar árið 2013 og 1.7 til 2.5 milljarðar árið 2015 eins og sjá má á mynd 11.  Ef spár 

Íslandsbanka ganga eftir má áætla að heildarkortavelta á árinu 2016 verði á bilinu 2.2 

milljarðar upp í 3.2 milljarða ef Landeyjahöfn er lokuð 4-5 mánuði á ári. 

En ef hún er opin allt árið um 

kring má áætla, út frá spá 

Íslandsbanka, að kortaveltan í 

Eyjum verði á bilinu 2.8 - 3.9 

milljarðar á þessu ári.  Nánari 

útlistun á útreikningi á kortaveltu erlendra ferðamanna í Eyjum má sjá í viðauka D. 

Mynd 11 Áætluð heildarkortavelta erlendra ferðamanna í Vestmannaeyjum 

Mynd 12 Áætluð heildarvelta miðað við Landeyjarhöfn opin allt árið 
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8.2 Nýting gistirýma 

Þegar skoðuð er nýting gistirýma á Suðurlandi heilt yfir má sjá að árið 2011 var nýtingin 37,6% 

en var komin í 52,6% árið 2015.  Þessar tölur gefa til kynna að nýting gistirýma á hótelum á 

svæðinu hefur aukist til muna á milli ára.  Ekki eru til nein opinber gögn hvað varðar nýtingu 

gistirýma í Vestmannaeyjum en hjá Hótel Vestmannaeyjum fengust þær upplýsingar að nýting 

gistirýma hjá þeim yfir sumartímann hafi verið í kringum 37% árið 2013, 58% árið 2014 og farið 

upp í 85% fyrir árið 2015.  Mikil uppbygging átti sér stað á hótelinu árið 2013 sem skýrir að 

einhverju leyti þá litlu nýtingu sem raun bar vitni.  Yfir vetrartímann þá var nýting hjá þeim í 

kringum 20% fyrir árin 2013 og 2014 en fór upp í 32% fyrir árið 2015.  Ljóst er að Hótel 

Vestmannaeyjar, og þá líklega flestir gististaðir í Eyjum, eiga mikið inni og geta tekið á móti 

mun fleiri gestum allt árið um kring.  Samkeppni gistiaðila um hvern viðskiptavin er mjög mikil 

og það ekki einungis gagnvart gistiaðilum í Eyjum heldur á Suðurlandinu öllu.  Ferðamenn eru 

oft á tíðum hvattir til að fara í dagsferðir til Vestmannaeyja og gista þá á öðrum stöðum á 

Suðurlandinu.  Tilfellið er að á meðan ekki er búið að tryggja opnun í Landeyjarhöfn allt árið 

þá eru möguleikar gisti- og ferðaþjónustuaðila í Eyjum takmarkaðir og starfsemi fyrirtækjanna 

settur þröngur rammi til að starfa eftir.  Að mati Hólmgeirs Austfjörð, eiganda að 900 Grillhúss 

í Eyjum, eru mikil þyngsli yfir öllum rekstri þegar ástandið er eins og það er og um leið og 

Herjólfur hættir að ganga í Landeyjarhöfn þá byrja afbókanir að streyma inn til þeirra.  Þegar 

uppi er staðið þá munar um 40-60% tekjulega séð á bestu og verstu mánuðunum hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjunum á svæðinu. (Eyjafréttir, 2016). 
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9 Samfélagsábyrgð fyrirtækja í Eyjum 

Þegar talsmenn ferðaþjónustufyrirtækja voru spurðir út í samfélagsábyrgð kom fljótt í ljós 

nokkur skortur á þekkingu og skilningi á innihaldi, umfangi og hugmyndafræði málaflokksins.  

Fyrirtækin tengja samfélagsábyrgð einna helst við flokkun á rusli og almenna umgengni en 

spila þó inn á ýmsa fleiri þætti án þess að gera sér beint grein fyrir því.  Markviss hugsun, 

stefnumörkun og framkvæmd á sviðinu er af skornum skammti.  Af þeim ferðaþjónustuaðilum 

sem starfandi eru í Eyjum þá er enginn af þeim félagi í Festu og af þeim 56 fyrirtækjum sem 

eru þátttakendur í Vakanum er enginn starfandi í Vestmannaeyjum.  Þó er eitt fyrirtæki í 

samþykktarferli af þeim 81 sem í ferlinu eru og er það Hótel Vestmannaeyjar (Vakinn, e.d-c.). 

Staðreyndin er að ferðamenn líkt og viðskiptavinir á öðrum sviðum eru að verða 

samfélagslega meðvitaðri og aukin krafa þar af leiðandi gerð um samfélagsábyrgð hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum líkt og öðrum fyrirtækjum.  Hafa þarf í huga að með fjölgun 

ferðamanna þá þarf að huga vel að þeim ágangi sem oft vill verða.  Því miður virðist það vera 

svo að merkingar og innviðir margra ferðamannastaða er ekki alveg í takt við þá fjölgun sem 

orðið hefur í greininni.  Margir ferðamannastaðir í dag eru farnir að láta á sjá vegna ágangs og 

mikilvægt að huga vel að þessum þáttum.  Allar þær náttúruperlur sem finnast í Eyjum þarf að 

umgangast af virðingu þannig að næstu kynslóðir muni áfram ganga að þeim auðlindum sem 

Eyjar búa yfir og hafa upp á að bjóða.  Fram kom í samtölum við ferðaþjónustuaðila að 

merkingar göngustíga væru til að mynda ábótavant.  Hér var Eldfellið tekið sem dæmi, 

friðlýstur staður, þar sem ferðamenn ganga um hvar sem er og mynda nýja göngustíga 

einfaldlega vegna skorts á merkingum og afmörkun svæða.  Ef fram heldur sem horfir þá 

stefnir allt í að Eldfellið verði ekki sjón að sjá eftir nokkurra ára ágang.  Hér virðist skortur á 

hvorutveggja samtali milli viðeigandi aðila og á sama tíma skortur á samfélagsábyrgð þeirra 

verða til þess að hlutirnir eru ekki gerðir.  
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10 Helstu áhrifaþættir á vöxt og vaxtarmöguleika 

Rannsóknir sýna að þróun ferðamennsku er háð samgöngum og innviðum sem þjóna 

hvorutveggja einstaklingum og hópum á ferðalögum sínum.  Ófullnægjandi innviðir geta 

hamlað vexti á sama tíma og skipuleg þróun, stjórnun og rekstur samgöngumannvirkja geta 

eflt ferðaþjónustu.  Þeir ferðaþjónustuaðilar sem rætt var við í Vestmannaeyjum voru 

sammála um að á meðan samgöngurnar eru eins og þær eru, þá muni ferðaþjónustan í Eyjum 

ekki breytast í heilsársferðaþjónustu, eins og þeir helst vilja sjá hana.  Helsta ástæðan er 

Landeyjarhöfn sem er í raun þjóðvegur þeirra Eyjamanna, þjóðvegur sem er ekki eins greiðfær 

og best er á kosið.  Á meðan siglt er í Þorlákshöfn, eins og raunin er bróðurpart af árinu, þá 

gefur það ekki færi á að ferðamenn komi til Eyja í dagsferð líkt og 75% af ferðamönnum sem 

koma til Eyja eru að gera eins og áður hefur komið fram.  Mikið hefur verið rætt og ritað um 

nýja ferju og að laga þurfi Landeyjarhöfn þannig að raunverulegur þjóðvegur þeirra Eyjamanna 

komist í gagnið, helst allt árið um kring og þessi einangrun minnki.  Ferðaþjónustuaðilar í Eyjum 

hafa staðið í miklum fjárfestingum og því liggur mikið undir hjá þeim. Staðan hefur líka hamlað 

enn meiri fjárfestingum og þar af leiðandi tækifærum og möguleikum á þessu svið.  

Rekstrargrundvöllur ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum er flókinn og óstöðugur og áætlanir 

byggðar á mörgum óvissuþáttum.  Eins og staðan er í dag og í ljósi þess að lokun 

Landeyjarhafnar getur vel dregist fram í apríl þetta árið og hafist í október þá stefnir í að 

einhver ferðaþjónustufyrirtæki séu á leið í gjaldþrot að sögn Elliða Vignissonar, bæjarstjóra í 

Vestmannaeyjum.  Í viðtali við RÚV talar Elliði um að beinn kostnaður ríkisins sé um einni 

milljón meiri á dag, þegar siglt er í Þorlákshöfn heldur en ef siglt væri í Landeyjarhöfn þannig 

að allir tapa á ástandinu.  Það þýðir að ef ekki er siglt í 250 daga í Landeyjarhöfn þá er 

umframkostnaður fyrir ríkið 250 milljónir sem hægt væri að nýta í annað (RUV, 2016).  Í dag 

eru rúmlega 60% erlendra ferðamanna sem fara um Suðurlandið og með Landeyjarhöfn eins 

og hún er þá eru Eyjar ekki einn af valmöguleikum svæðisins stóran part af árinu hjá þessum 

ferðamönnum.  Því má segja að þó svo Vestmannaeyjar tilheyri Suðurlandi á landakortinu þá 

eru Vestmannaeyjar ekki tengdar því allt árið um kring að þessu leyti.  Einnig hefur það komið 

fram í viðtölum við ferðaþjónustuaðila í Eyjum að á meðan þessi óvissa ríkir þá eru 

ferðaskrifstofur ekki að benda á ferðir til Eyja þar sem erfitt er að treysta á samgöngur.  Við 

það að ferð falli niður myndast kostnaður hjá ferðaskrifstofunum sem þær eru ekki tilbúnar að 
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taka á sig.  Þetta hefur keðjuverkandi áhrif og þar með mikil áhrif á þann hagræna ábata sem 

annars gæti verið að myndast meðal ferðaþjónustufyrirtækja í Vestmannaeyjum. 

Þegar kemur að markaðssetningu á Vestmannaeyjum sem ferðamannastaðar þá þurfa 

fyrirtæki í ferðaþjónustu í Eyjum að koma saman sem ein heild með klasasamstarfi, líkt og 

ferðamálasamtök Norðurlands hafa verið að gera.  Með flugklasanum - Air 66N þá hafa 

ferðaþjónustufyrirtæki náð að vinna saman og markaðsetja Norðurlandið í krafti fjöldans því 

þrátt fyrir að fyrirtæki séu í samkeppni þá geta þau einnig verið í samstarfi.  Samstarf í 

samkeppni eykur samkeppnishæfni og getur í tilfelli Vestmannaeyja aukið samkeppnishæfni 

Eyja til muna gagnvart öðrum áhugaverðum áfangastöðum sem innlendum og erlendum 

ferðamönnum standa til boða.  Með því að sameina krafta sína þá geta allir þeir aðilar sem 

koma að ferðaþjónustu í Eyjum aukið ekki bara samkeppnishæfni Vestmannaeyja í heild heldur 

einnig samkeppnishæfni sína og notað tíma og tækifæri sem annars hefðu farið í einhliða 

greiningu og markaðssetningu fyrir fyrirtækið til að gera fyrirtækið sterkara og betur í stakk 

búið til að taka á móti vaxandi fjölda ferðamanna.  Nýr ferðaklasi í Eyjum gæti meðal annars 

gefið út sameiginlegt markaðs- og kynningarefni fyrir Vestmannaeyjar í heild og sammælst um 

kynningu á Eyjum á ferðasýningum og ráðstefnum bæði hérlendis og erlendis.  Í staðinn fyrir 

að hvert fyrirtæki sé að finna upp hjólið og finna leiðir til markaðssetningar á sinni þjónustu 

þá gæti verið áhrifaríkara fyrir fyrirtæki í Eyjum að setja upp tillögu að heildarpakka fyrir 

ferðamanninn með það fyrir augum að selja honum hugmyndina að því að koma til Eyja og 

dvelja þar í að minnsta kosti eina nótt og helst fleiri.  Það myndi auka „eyðslu“ hans í Eyjum og 

þar með árangur og hagrænan ábata fleiri fyrirtækja.  Það er síðan ferðamannsins sjálfs að 

velja hvaða þjónustu af „matseðlinum“ hann kýs.  Áður en farið er af stað með stofnun á nýjum 

klasa þurfa ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum að sammælast um rekstrarfyrirkomulag klasans og 

þann ávinning sem ætlunin er að ná fram með samstarfinu.  Til að árangur náist og samstarf 

verði farsælt þá er nauðsynlegt að hafa ramma til að starfa eftir þar sem hlutverk hvers og eins 

aðila er skilgreint, framlag hvers og eins liggur fyrir strax í upphafi og settar eru fram allar 

nauðsynlegar leikreglur.  Öll ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum ættu að vera hvött til þátttöku í 

klasanum og á sama tíma til þátttöku í Vakanum til að tryggja megi gæðastimpil svæðisins og 

þar með gæði þjónustu og afhendingar.  Klasinn sem slíkur gæti svo verið þátttakandi í Festu 

og þar með gæti ferðaþjónustu iðnaðurinn í Eyjum stimplað sig sterkt inn á sviðinu á Íslandi 
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og séð til þess að sú fagþekking, reynsla og verkfæri sem þar er að finna berist beint inn á borð 

ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum. 
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11 Niðurstöður 

Nú er komið að svörun á rannsóknarspurningunni sem leiddi mig af stað í vegferð mína í þessu 

verkefni: 

Hver eru hagræn áhrif ferðaþjónustu á viðskiptalíf í Vestmannaeyjum og hversu sterk er 

samfélagsábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu? 

Hagræn áhrif ferðaþjónustunnar á viðskiptalíf í Eyjum eru umtalsverð og líklega meiri en tölur 

og tilfinningar segja til um.  Mikill skortur er á frumgögnum, könnunum og greiningum á tölum 

frá ferðaþjónustuaðilum í Eyjum og upplýsingar um stöðu ferðamála og þar með fjölda- og 

eyðslutölur mjög takmarkaðar.  Þessar tölur liggja að einhverju leyti fyrir um Suðurlandið í 

heild sinni þar sem Eyjar eru teknar fyrir sem hluti af heildinni.  Ekki liggja til að mynda fyrir 

upplýsingar um raunhlutfall erlendra ferðamanna af þeim fjölda farþega sem ferðast til og frá 

Eyjum og ekki um rauneyðslu þeirra á meðan á dvöl þeirra stendur.  Því er erfitt að svara því 

nákvæmlega hver arðsemi af ferðaþjónustu og þar með hagræn áhrif á viðskiptalífið í 

Vestmannaeyjum raunverulega eru.  Þó liggur fyrir, samkvæmt upplýsingum frá 

ferðaþjónustuaðilum í Eyjum, að 40-60% munur tekjulega séð er á þeirra bestu og verstu 

mánuðum í rekstri.  Það sem einnig liggur fyrir er að ferðaþjónustan er eina atvinnugreinin í 

Eyjum sem er að skila mikilli aukningu í fjölda fyrirtækja milli ára síðustu árin og þar með í 

fjölgun stöðugilda í faginu í Eyjum. Þetta gefur ákveðna mynd og vísbendingar um 

hvorutveggja, hagræn og samfélagsleg áhrif ferðaþjónustunnar á lífið í Vestmannaeyjum. 

Í þessum niðurstöðum gefum við okkur að 60,6% af heildarfjölda erlendra ferðamanna 

yfir sumartímann ferðist um Suðurlandið og 46,4% yfir vetrartímann.  Þar af ferðist 8,2% til 

Eyja yfir sumartímann og 3,2% yfir vetrartímann.  Við gefum okkur líka að um 75% erlendra 

ferðamanna komi í dagsferð til Eyja og að 25% þeirra dvelji að jafnaði 1,7 nætur í Eyjum.  Þessar 

tölur taka mið af ástandinu eins og það hefur verið til þessa með óstöpulum samgöngum og 

tilheyrandi óvissu.  Kreditkortavelta erlendra ferðamanna er nýtt til að meta hagræn áhrif 

ferðaþjónustunnar á viðskiptalífið í Eyjum, það er eina stærðin sem hægt er að nota til 

grundvallar.  Gera má ráð fyrir að veltan hafi verið frá 1.9 – 2.3 milljarðar árið 2013 og frá 1.7 

– 2.5 milljarðar árið 2015.  Ef skjótari samgöngur væru tryggar til Eyja allt árið um kring má allt 

eins gera ráð fyrir að aukning í fjölda ferðamanna yfir vetrartímann gæti farið úr 3,2% í 5,2%. 

Fjöldi ferðamanna gæti þannig farið úr því að vera 41.761 (lægsta gildi) árið 2016 í það að vera 

61.647 árið 2016 (hæsta gildi).  Þetta myndi þýða fjölgun um tæplega 20.000 ferðamenn milli 
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ára vegna betri samgangna allt árið um kring með tilheyrandi hagrænum og samfélagslegum 

áhrifum.  Það er því óhætt að segja að opnun Landeyjarhafnar hafi haft umtalsverð áhrif á 

hagkerfið í Vestmannaeyjum og að áhrifin gætu verið mun meiri ef siglt væri í Landeyjarhöfn 

allt árið um kring.  Varlega áætlað mat skýrsluhöfundar leiðir í ljós um það bil 55% aukningu í 

kortaveltu til fyrirtækja í Vestmannaeyjum.  Hér ber þó að hafa í huga að þó svo að 

Landeyjarhöfn spili stórt hlutverk þá er það samvinna allra hlutaðeigandi aðila sem hefur 

úrslitaáhrif á endanleg hagræn áhrif til lengri tíma litið það er gæði þjónustu allra sem skilar 

sér í endanlegri upplifun ferðamanna á veittri þjónustu og þar með í eftirspurn og aðsókn. 

Hvað samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja í Vestmannaeyjum varðar þá virðist 

mikill skortur vera á þekkingu og skilningi á innihaldi, umfangi og hugmyndafræði 

samfélagsábyrgðar.  Fyrirtækin virðast eiga fullt í fangi með að halda úti daglegum rekstri og 

oft á tíðum sama fólkið sem stekkur í fjölbreytt verkefni innan fyrirtækjanna sér í lagi yfir 

vetrartímann.  Þessir einstaklingar eru ekki sérfræðingar á öllum sviðum og þurfa aðstoð við 

ákveðna þætti, aðstoð við innleiðingu á ferlum og fleira.  Daglegur rekstur er þeim full vinna. 

Ekkert ferðaþjónustufyrirtækjanna er í Festu og aðeins eitt er nú í samþykktarferli fyrir Vakann.  

Sá gæðastimpill sem Vakinn veitir sínum félagsmönnum ætti að auðvelda þeim reksturinn til 

lengri tíma litið og auka skilning þeirra á mikilvægi þess að vanda til verka í öllu tilliti.  Eins og 

áður hefur komið fram þá tengja fyrirtækin samfélagsábyrgð einna helst við flokkun á rusli og 

almenna umgengni sem gefur til kynna vannýtt tækifæri hvað varðar markvissa hugsun og þar 

með stefnumörkun á sviðinu.  Ferðamenn eru að verða samfélagslega meðvitaðri sem kallar á 

auknar kröfur um ábyrgð, gæði og uppruna þeirrar þjónustu sem verið er að veita. 

Ferðaþjónustuaðilar virðast keppast við að ganga um náttúruauðlindir í Eyjum af virðingu en 

þegar kemur til framkvæmda til að mynda í tengslum við merkingar þá virðast vakna 

spurningar um hver tekur ábyrgðina.  Ferðamannastaðir í Eyjum líkt og aðrir eru farnir að láta 

á sjá og framkvæmdir aðkallandi til að mynda við merkingar á vinsælum stöðum.  Hér virðist 

ríkja skortur á samvinnu og samtali milli viðeigandi aðila og á sama tíma skortur á 

samfélagsábyrgð þeirra sem verður til þess að tíminn líður án þess að nokkuð sé gert. 

Ferðaþjónustufyrirtæki eru að nýta sér náttúruauðlindir í Eyjum til þess að skapa sér og sínum 

atvinnu og skapa upplifun sem ferðamenn greiða fyrir.  Þau ættu því að hafa ákveðnum 

skyldum að gegna gagnvart náttúrunni og samfélaginu í heild sinni.  Þessar skyldur þurfa að 

vera skýrari.  Öll ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum ættu árlega samhliða útgáfu á ársreikningi og 
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ársskýrslu að skila inn sérstakri skýrslu um samfélagsábyrgð sína.  Þannig innleiða þau ábyrga 

starfshætti og auka samhliða samfélagslegt verðmæti sitt.  Ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum 

þurfa að leggja aukna áherslu á samfélagslega hugsun og aukna samfélagsábyrgð.  Þeim er í 

dag umhugað um öryggi ferðamanna og umhverfið en þurfa að taka hugsunina lengra og fara 

markvisst að vinna sameiginlega í því að tryggja alla viðeigandi innviði og leggja sitt að mörkum 

í því.  Það er ekki nóg að hugsa um reksturinn á sínu fyrirtæki og ætlast til þess að umgjörðin 

sé tryggð af öðrum. 

Það hefur mikið verið í umræðunni að dreifa þurfi ferðamönnum meira um landið og í því 

tilliti spilar samfélagið á hverjum stað stórt hlutverk.  Hvernig hvert svæði fyrir sig er statt hvað 

alla innviði varðar og hvernig það er að standa sig í innri og ytri markaðssetningu.  Innri 

markaðssetningu gagnvart þeim aðilum sem koma að stefnumörkun og markaðssetningu á 

landinu í heild sinni eins og Íslandsstofu og síðan sameiginlega gagnvart viðskiptavininum 

sjálfum.  Gera þarf Eyjar að meira spennandi og álitlegum valkosti sem hefur upp á fjölbreytta 

afþreyingju að bjóða.  Það er gert með aukinni samvinnu og sameiginlegri markaðssetningu 

ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum.  Aukinn straumur ferðamanna til Vestmannaeyja kemur til 

með að hafa mjög jákvæð áhrif á samfélagið, á viðskiptalífið og andann í Eyjum almennt.  Á 

sama tíma styrkir aukinn fjöldi ferðamanna rekstrargrundvöll starfandi fyrirtækja og dregur úr 

viðvarandi óvissu og mögulegum gjaldþrotum í greininni.  Þannig verða veitingastaðir og aðrir 

þjónustustaðir vonandi opnir allt árið um kring sem ekki er raunin í dag með tilheyrandi 

neikvæðum áhrifum á íbúa á svæðinu.  Samhliða er aukningin til þess fallin að styðja við 

nýsköpun og nýjar hugmyndir á svæðinu.  Allt hefur þetta jákvæð og hvetjandi áhrif á 

núverandi íbúa og ekki síður á nýja íbúa á öllum aldri sem sjá aukin tækifæri og 

atvinnumöguleika með auknu ferðalífi í Eyjum, betri samgöngum, samstarfi og stuðningi 

fyrirtækjanna sín á milli. 
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12 Lokaorð 

Ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum á mikið inni.  Með samstillu átaki allra hlutaðeigandi er 

hægt að markaðssetja Vestmannaeyjar sem ævintýraeyju suður af Íslandi sem þegar hefur upp 

á margt að bjóða en getur líka boðið upp á svo mikið meira í formi afþreyingar og upplifunar.  

Nýir og fjölbreyttir valkostir auka líkurnar á því að fólk dvelji lengur sem aftur leiðir af sér meiri 

hagrænan ábata og ferðasamfélag sem getur verið lifandi og virkt allt árið um kring. 

Staðreyndin er að markaðsátakið „Ísland allt árið“ hefur ekki náð að skila sér eins mikið 

til Eyja og það hefur verið að gera til annarra markaðssvæða.  Hlutfallslegur vöxtur í fjölda 

ferðamanna til Íslands heilt yfir hefur verið hvað mestur í nóvember og desember hin síðustu 

ár.  Lítið ef nokkurt hlutfall í þessarri aukningu er að skila sér til Vestmannaeyja.  Ástæðan er 

samgöngumál.  Þetta hefur ekki haft hvetjandi áhrif á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum 

né heldur á nýsköpun innan geirans heldur frekar letjandi áhrif og virðist ástandið í dag á góðri 

leið með að sigla einhverjum þeirra í þrot.  Rekstrargrundvöllur ferðaþjónustufyrirtækja í 

Eyjum er flókinn og óstöðugur og áætlanir byggðar á mörgum óvissuþáttum.  Fyrirtækin taka 

áhættu með uppbyggingu og fjárfestingum í atvinnugreininni því óvissa ríkir með samgöngur 

og þar af leiðandi með þann fjölda ferðamanna sem sækir eyjuna heim.  Þessa óvissu þarf að 

lágmarka og helst að koma í veg fyrir þannig að ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum geti gengið 

fram af meira öryggi og fjárfest enn frekar í uppbyggingu á sviðinu.  Vestmannaeyjar þurfa að 

fá tækifæri til að vera með í „Ísland allt árið“ og það allt árið um kring.  Þetta gerist með 

daglegum samgöngum frá Landeyjarhöfn og samhliða þarf að vinna aftur hug og heilli 

ferðasöluaðila sem eru hikandi við að selja ferðir til Eyja af hræðslu við áfallinn kostnað sem 

óhjákvæmilega fellur til við niðurfellingu ferða og ferðamenn festast í Eyjum.  Þennan kostnað 

eru ferðasöluaðilar ekki tilbúnir að taka á sig. 

Samkeppni um ferðamanninn í Eyjum er mikil.  Ferðaþjónustufyrirtækin þurfa að rýna 

betur í þann möguleika að starfa betur saman á öllum sviðum og skilja að samstarf í samkeppni 

er líklegt til að skila þeim umtalsverðum ávinningi til lengri tíma litið.  Ávinningur af samstarfi 

ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjum gæti meðal annars leitt af sér aukið hlutfall þeirra sem kjósa 

að gista í Eyjum sem aftur hefur áhrif á kaup og þar með eyðslu ferðamannsins á staðnum.  

Ávinningurinn getur einnig verið sparnaður í markaðssetningu til erlendra og jafnvel innlendra 

ferðamanna þar sem samkeppni er líka við önnur landsvæði á Íslandi, í formi nýrra og 

áhrifaríkra markaðsleiða eins og sölusýninga erlendis og sameiginlegra herferða á netinu þar 
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sem Vestmannaeyjum í heild væri spilað fram með öllum sínum náttúruperlum og 

möguleikum til upplifunar.  Aukið samstarf gæti líka orðið til þess að ný vara eða þjónusta yrði 

búin til fyrir ferðamenn þar sem aukið samtal, ólíkar auðlindir fyrirtækjanna og tengslanet geta 

leitt af sér nýja upplifun og þjónustu sem vekur athygli og áhuga. 

Í nútímasamfélagi þá eykst sífellt fjöldinn sem sér sjálfur um að panta sínar ferðir.  

Minna er um að fólk panti sér pakkaferðir í gegnum netið, heldur vill það sjálft púsla sínum 

ferðum saman á þann hátt sem hentar því best.  Það nýtir sér netið til þess að afla sér 

upplýsinga, skoðar samfélagssíður vina og vandamanna, hlustar á mat þeirra og upplifun og 

fer inn á síður eins og Tripadvisor og TripCreator þar sem það getur skipulagt sína ferð frá 

upphafi til enda.  Inn á Tripadvisor færðu yfirlit yfir mörg fyrirtæki sem aðrir viðskiptavinir hafa 

metið.  Þegar hinn meðal ferðamaður er að setja saman sína ferð má segja að hann horfi mest 

til þess hvað hinir viðskiptavinirnir hafa haft um staðinn að segja.  Því þurfa fyrirtæki að vera 

vel á verði, stimpla sig vel inn á þessu sviði og vera tilbúin til að svara umsögnum og ummælum.  

Þessi þróun kallar á enn meiri vandvirkni í afhendingu á vöru og þjónustu, enn meiri upplifun 

og ekki síst á það að þjónustuveitandi, í þessu tilfelli ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum, séu 

stanslaust á tánum og í leit að nýjum leiðum til að ná til ferðamanna og svo til að heilla þá 

þegar þeir eru komnir á svæðið.  Ferðamenn eru líklegir til að deila reynslu sinni með sínu 

tengslaneti, hvort heldur sem reynslan er góð eða slæm.  Annað hvort er fyrirtæki komið með 

talsmann eða aðila sem talar þjónustuna niður.  Á þetta er erfitt að hafa áhrif nema með því 

að tryggja að allt ferli þjónustuveitingar frá upphafi til enda sé til fyrirmyndar. 

Það eru mörg brýn verkefni sem ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjum og hagsmunaaðilar 

ferðaþjónustunnar þurfa að vinna að og framkvæma á næstu misserum.  Eitt þeirra er 

kortlagning á ferðaþjónustugeiranum í heild sinni í Vestmannaeyjum þannig að marka megi 

auðveldlega hlutfall ferðaþjónustunnar af heildartekjum Eyja ár hvert.  Í dag er þessi stærð 

óvituð og meira byggð á tilfinningu, áætlun og gefnum forsendum út frá stöðu fyrir Ísland í 

heild sinni.  Þessi vinna kallar á samstarf allra hlutaðeigandi aðila og ákvörðun um ramma og 

upplýsingar sem nauðsynlegt er að skila inn til viðeigandi aðila ár hvert.  Þannig væri á 

auðveldan máta hægt að meta hagræn áhrif ferðaþjónustunnar á viðskiptalífið í Eyjum og 

stöðu greinarinnar gagnvart öðrum atvinnugreinum. 
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14 Viðaukar 

Viðaukir A 

Erlendir ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll á árunum 2011-2015 (Hagstofa Íslands, 

e.d.) 

 

Til þess að áætla þann fjölda erlendra ferðaman sem koma til Seyðisfjarðar og um aðra flugvelli 

(Greiningardeild Íslandsbanka, 2016) notaðist skýrsluhöfundur við hlutfalllega skiptingu 

ferþega á mánuði sem komu um Keflavíkurflugvöll 
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Heildar farþegafjöldi til Íslands með flugvélum og skipum skipt niður á mánuði  

 

Viðauki B 

Farþegar með Herjólfi (Eimskip, 2015) skipt niður á mánuði  
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Farþega- og leiguflug skipt niður á mánuði, notast var við hlutfallslega skiptingu á ferðum 

Herjólfs á milli mánaða þar sem ekki lágu fyrir mánaðaskiptingar vegna flugs.  Áætlar 

skýrsluhöfundur fjölda farþegar yfir árið 2015 þar sem þær tölur lágu ekki fyrir. 

 

 

Heildar fjöldi farþega til Vestmannaeyja með Herjólfi og flugi skipt niður á mánuði á tímabilinu 

2011-2015. 
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Viðauki C 

Ferðamenn eftir komustöðum (Ferðamálastofa, 2015) (Ferðamálastofa, 2014) 

 

Áætlað hlutfall erlendra ferðamanna sem koma til Vestmannaeyja, áætlar skýrsluhöfundur 

hlutfallslegan fjölda ferðamanna sem koma til Eyja vegna 2015 og 2016 þar sem ekki lágu fyrir 

tölur vegna þess tímabils.  Árið 2016 er spá Íslandsbanka vegna ársins 2016. 

 

 

  



 

 
45 

 

Viðauki D 
Meðaltal erlendrar kortaveltu á Íslandi í milljónum króna (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 
e.d.). 
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