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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur skemmtiferðaskipum sem hafa viðkomu á Íslandi og 

farþegum þeirra fjölgað stöðugt. Staðsetning Íslands hefur bæði kosti og galla sem 

viðkomustaður skemmtiferðaskipa en landið hefur upp á margt að bjóða og ferðamenn 

sækjast eftir að fá að upplifa náttúrufegurð landsins. Nokkuð mörg fyrirtæki á Íslandi 

koma að þjónustu við skipin og farþega þeirra og því eru töluvert margir hagsmunaðilar 

sem hagnast af komum skipanna. Höfundur vildi leitast við að fá innsýn í umfang 

skemmtiferðaskipagreinarinnar á Íslandi; hverjir séu þar helstu rekstraraðilar, hugsanlegir 

erfiðleikar sem að greininni snúa, hvar tækifæri megi finna og hvaða ógnanir gætu að 

henni steðjað. Notast var bæði við fyrirliggjandi gögn og frumgögn. Við greiningu á 

markaðsumhverfinu var notað PESTEL og TASK greiningartólin og helstu niðurstöður voru 

þær að allt bendi til að þessi markaður muni halda áfram að vaxa, að minnsta kosti á 

næstu tveimur árum. Einnig að þó nokkur ónýtt tækifæri eru til staðar á markaðnum sem 

hægt væri að nýta. Augum er þar sérstaklega beint að sveitarfélögum og heimamönnum 

víða um land. Þjónusta við skemmtiferðaskip er mikilvæg tekjulind margra hafna, sem 

sveitarfélögin reka, en með komu skipanna skapast einnig mörg atvinnutækifæri fyrir íbúa 

sveitarfélaganna. Möguleikar á tekjuöflun með komu skemmtiferðaskipa eykur 

samkeppni innan þessa markaðar, bæði milli hafna og ferðaþjónustufyrirtækja. Með 

aukinni og bættri skemmtiferðaskipaþjónustu er möguleiki á að laða að enn fleiri og stærri 

skipafélög til landsins, sem myndi færa samfélaginu enn frekari atvinnutækifæri og tekjur. 

Á sama tíma verður að hafa í huga þau áhrif sem mikill fjöldi ferðamanna hefur á náttúru 

landsins og landsmenn og gæta þarf þess að áhrifin verði ekki neikvæð. 
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1 Inngangur 

Ferðalög á skemmtiferðaskipum henta mörgum mjög vel enda einstaklega þægileg og oft 

róleg leið til að ferðast þar sem mjög margt býðst til að gera og skoða á meðan á 

ferðalaginu stendur. Koma skemmtiferðaskipa til Íslands hefur verið hluti 

ferðaþjónustunnar um langa tíð en á undanförnum árum hefur komum og fjöldi 

skemmtiferðaskipa aukist árlega. Á sama tíma hefur ferðaþjónustan á Íslandi í heild sinni 

verið að vaxa afar hratt, of hratt segja sumir, og á margan hátt haft mjög jákvæð áhrif á 

efnahag landsins. Koma skipanna er hluti þess fjárhagslega ávinnings sem landið hefur af 

komu ferðamanna og margir ferðaþjónustuaðilar hafa hag af þjónustu við skipin. 

Sveitafélögin hafa sérstakan hag af komum skemmtiferðaskipanna því þau reka hafnirnar 

sem skipin leggjast að og fá því af þeim hafnargjöld. Það eru því ekki einungis 

ferðaþjónustufyrirtæki sem keppast um viðskipti við skipin heldur einnig sveitarfélögin. 

Hafnaraðstaðan á hverjum stað, og það sem boðið er upp á að sjá og gera í nágrenninu, 

ræður vali skipanna á viðkomustað. Þetta á líka sinn þátt í vali skemmtiferðaskipanna á 

viðkomustöðum í heiminum og þar er Ísland í samkeppni við önnur lönd sem 

viðkomustaður. Mikilvægt er að fyrirtæki sem huga að því að fara inn á markaðinn kynni 

sér fyrst aðstæður og ástand. Markmið rannsóknarinnar er að greina hvernig markaður 

fyrir skemmtiferðaskip á Íslandi stendur og hvaða aðilar það séu sem helst veita og 

skipuleggja þá þjónustu sem skipin fá og þarfnast, sem og þá sem sjá um ferðir og 

þjónustu fyrir farþega skemmtiferðaskipanna Ætlunin er því að svara 

rannsóknarspurningunum:  

Hvert er markaðsumhverfi skemmtiferðaskipa og þjónustuaðila þeirra á Íslandi og 

hvaða tækifæri og ógnanir má finna í umhverfinu? 

Yfirlit er gefið yfir aðferðirnar sem notaðar eru við greingu efnisins, PESTEL-líkan og TASK, 

og þær útlistaðar nánar. Í lokin er tekið saman yfirlit yfir tækifæri og ógnanir sem sjá má 

út frá niðurstöðum og að lokum er umræða um þær. 
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2 Markaðsgreining 

Markaðsumhverfið (e. market environment) samanstendur af þáttum (e. factors) og 

öflum (e. forces) utan skipulagsheilda sem hafa áhrif getu þeirra til að þróa og viðhalda 

velgengni tengdum viðskiptavinum. Fyrirtæki þurfa að vera vakandi og móttækileg fyrir 

áhuga og viðbrögðum ýmissa aðila í markaðsumhverfinu, auk viðskiptavina sinna. 

Umhverfið er síbreytilegt og hvorki fyrirtæki né neytendur vita hvað framtíðin ber í skauti 

sér og aðalatriðið er því að fylgjast vel með og aðlagast þessu síbreytilega umhverfi 

(Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2008).  

Markaðsumhverfinu er hægt að skipta í tvenns konar umhverfi: innra umhverfi (e. 

micro environment) og ytra umhverfi (e. macro environment) (Kotler o.fl., 2008).  

Innra umhverfið snýr að allri innri starfsemi fyrirtækja og ákvörðunum sem þau þurfa 

að taka, til dæmis markaðs- og fjármálaákvarðanir. Í innra umhverfinu eru þeir þættir sem 

geta haft bein áhrif á skipulagsheildirnar og getu þeirra til að þjónusta viðskiptavini sína. 

Þessir þættir geta bæði ýtt undir að fyrirtækin nái árangri og dregið úr getu þeirra (Kotler 

o.fl., 2008). 

Ytra umhverfið samanstendur af samfélagslegum öflum sem hafa áhrif á innra 

umhverfið og fyrirtæki á markaðnum. Ytra umhverfinu má skipta í fjær- og nærumhverfi, 

eða viðskiptaumhverfi (e. task environment). Í fjærumhverfinu eru þeir þættir og 

ákvaðarnir sem fyrirtækin geta ekki stjórnað, til dæmis lög sem gilda í landinu og 

fyrirtækin verða að fara eftir, og hafa áhrif á rekstur þeirra og markaðinn í heild. 

Viðskiptaumhverfið eru auðlindir starfsgreinarinnar, ákvarðanir fyrirtækja og aðstæður 

markaðarins. Mikilvægt er að fyrirtæki fylgist grannt með markaðnum og breytingum 

innan hans. Breytingar á mörkuðum skapa oft aðstæður sem fyrirtæki geta brugðist við 

með því að grípa tækifæri sem gefast (Kotler o.fl., 2008). 

Hér verður leitast við að greina markaðsumhverfi skemmtiferðaskipa og þjónustuaðila 

þeirra á Íslandi og stuðst við PESTEL og TASK greiningartólin til að greina ytra umhverfið.  

2.1 PESTEL  

Í fjær umhverfinu, sem tilheyrir ytra umhverfinu, eru þær breytingar og ákvarðanir sem 

fyrirtæki hafa nánast engin áhrif á og verða þau því að laga starfssemi sína að slíkum 

öflum. Til að skilja og greina fjær umhverfi skemmtiferðaskipa verður notast við PESTEL-

líkanið sem brýtur fjær umhverfið upp í sex minni einingar og sýnir hvernig þeir þættir 
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hafa áhrif á atvinnugreinina og fyrirtæki. Slík greining er mikilvæg til þess að 

skipulagsheildir geti skannað heildarumhverfið og komið auga á tækifæri og ógnir innan 

markaðarinns. Með líkaninu fæst alhliða listi yfir áhrif á hugsanlega velgengi eða mistök 

við það að beita tilteknum aðferðum. Fyrirtæki geta með því bæði náð að lágmarka 

ógnanir og grípa tækifærin sem bjóðast. Þessir sex áhrifaþættir eru skilgreindir nánar í 

töflu 1 en þeir eru eftirfarandi: stjórnmálalegir- (e. political), efnahagslegir- (e. economic), 

félagslegir- (e. social), tæknilegir- (e. technological), umhverfis- (e. environmental) og 

lagalegir- (e. legal) þættir (Johnson, Whittington, Scholes og Pyles, 2011; Kotler og Keller, 

2012).  

 

 

 

Í stjórnmálalega hlutanum eru skoðaðir þeir þættir þar sem stjórnmál koma við sögu og geta haft 

áhrif á viðskiptaumhverfið. Stjórnarfar í hverju landi fyrir sig hefur áhrif á viðskiptamarkaðinn með 

því að setja lög, reglugerðir, tolla, skatta og fleiri hindranir. Þessir lagalegu þættir hafa mismikil 

áhrif og gera það stundum að verkum að ný fyrirtæki fara ekki á markað. Gengi gjaldmiðils getur 

einnig haft áhrif á viðskiptaumhverfið. Stjórnmálalegir þættir tengjast svo lagalega hluta PESTEL-

líkansins á marga vegu en það eru yfirvöld landa sem ákveða gildandi lög og reglur hverju sinni.  

 

Í efnahagslegu þáttunum eru greindir þeir hagrænu þættir sem eiga við í hagkerfi viðkomandi 

markaðar. Efnahagsleg staða landsins er skoðuð, þar á meðal kaupmáttur neytenda, áhrif skatta 

og vaxta, viðskiptakostnaður, gengi gjaldmiðilis, hvort verðbólga sé til staðar og fleira.  

 

Í félagslegu þáttunum er horft til þeirra félagslegu þátta sem eiga við í hverju samfélagi fyrir sig. 

Samfélög mótast meðal annars af trú, gildum og normum og ríkjandi viðhorfi og hafa gjarnan áhrif 

á skoðanir og óskir neytenda í hverju landi fyrir sig.  

 

Í tæknilegu þáttunum eru skoðaðir þættir sem hafa áhrif á viðskiptaumhverfið. Meðal annars 

skoðað hversu hratt tækninýjungar og -breytingar, ásamt tækfærum til nýsköpunar, eru tekin upp 

í umhverfinu. 

 

Í umhverfis þáttunum eru skoðaðir þættir sem hafa áhrif á nátturauðlindir og umhverfi. Meðal 

annars löggjöf sem snertir náttúru, verndun, mengun, úrgangsmál og fleira. Samfélagsleg ábyrgð 

Tafla 1. Þættir PESTEL líkansins 

(Johnson o.fl., 2011; Kotler og keller, 2012) 
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fyrirtækja er þarna eitt af því sem horft er til þar sem margir neytendur eru farnir að velja frekar 

þau fyrirtæki sem huga að þessum þætti framyfir þau sem gera það ekki. Einnig þarf að taka hér 

tillit til veðurfars og landslags þar sem þessir þættir geta haft mikil áhrif í ákveðnum 

markaðsstörfum. 

 

Í lagalegu þáttunum eru greindir þeir þættir sem geta haft áhrif á atvinnugreinina. Lög og 

reglugerðir geta haft áhrif á og takmarkað rekstrarumhverfi fyrirtækja en fylgja þarf lögum sem 

gilda hverju sinni og uppfylla þær kröfur sem gerðar hafa verið um rekstur og þjónustu  

 

Sérhver þáttur hefur mismikil áhrif á hverja atvinnugrein fyrir sig en þeir geta þó 

samtengst á margan hátt. Umhverfisþættir geta til dæmis ýtt undir þróun í 

tækninýjungum sem snerta umverfismál og finna lausnir til að draga úr mengun og skapa 

þar með atvinnu. Fjær umhverfið er yfirgripsmikið og því mikil vinna að greina alla þá 

þætti sem geta haft áhrif á atvinnugreinar og fyrirtæki sem þar er að finna en ætti þó að 

vera hægt að sjá hvaða þættir eru þar áhrifamestir. Eftir PESTEL og TASK greiningu má 

draga saman þau tækifæri og ógnanir sem finna má í ytra umhverfinu, sem þá er oft sett 

upp í svokallað SVÓT-líkan en þar eru einnig skoðaðir styrkleikar og veikleikar sem tilheyra 

innra umhverfinu (Johnson o.fl., 2011).  

2.2 TASK  

Við greiningu á viðskiptaumhverfi skemmtiferðaskipa verður notast við TASK 

greiningartólið. Þar er horft til sex þátta sem fyrirtæki geta stjórnað eða haft áhrif á og 

eru þeir útskýrðir í töflu 2. Þessir þættir eru: markaðurinn (e. market), viðskiptavinir (e. 

customers), samkeppni (e. competitors), milliliðir (e. intermediaries), birgjar (e. suppliers) 

og almenningur (e. puplics) (Johnson o.fl.,2011; Kotler, 2014) 

Þegar markaðurinn er skoðaður er litið á nokkra þætti svo sem stærð hans, vöxt eða 

samdrátt, dreifingu á landssvæðum og hvort um hagnað sé að ræða. Viðskiptavinir eru 

afar mikilvægur þáttur í markaðsumhverfinu og því þurfa fyrirtæki að huga að ímynd sinni 

hvað varðar gæði, þjónustu og verð. Hvað viðskiptavinina snertir þá er þar nauðsynlegt 

að byggja upp og rækta gott samaband, helst á þann hátt að til langtímasambands leiði 

og báðir aðilar hafi hagsbót af. Í samkeppni er skoðað hverjir séu helstu samkeppnisaðilar 

á markaðnum, hvaða aðferðir þeir eru að nota og helstu styrkleika þeirra og veikleika. 
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Mikilvægt er að ganga lengra heldur en einfaldlega að aðlaga sig að þörfum 

viðskiptavinanna. Sérhvert fyrirtæki stendur frammi fyrir fjölmörgum núverandi 

samkeppnisaðilum. Þar þarf að vinna að því að öðlast yfirburði með því að 

viðskiptavinirnir sjá að þeir séu að fá betri þjónustu og sterkari en samkeppnisaðilarnir 

eru að veita. Fyrirtæki verða einnig að aðlagast aðferðum annarra fyrirtækja sem þjóna 

sama markhópi og staðsetja sig betur en þeir í huga neytenda. Milliliðir eru fyrirtæki sem 

vinna með öðrum fyritækjum við það að kynna/auglýsa, selja og dreifa þjónustu sinni til 

viðskiptavinanna. Birgjar eru fyrirtæki og einstaklingar sem veita öðrum fyrirtækjum þau 

úrræði sem þau þurfa til þess að veita þjónustu eða framleiða vöru sínar. Birgjar eru 

mikilvægur tengiliður fyrir fyrirtæki því þeir veita úrræði hvað snertir framleiðslu eða 

útvegun á þjónustu og vörum. Þeir geta haft veruleg áhrif á markaðssetningu fyrirtækja, 

t.d. ef stefna þeirra breytist eða þeir hækka verð hjá sér þá getur það neytt fyrirtækin, 

sem þurfa á vörum þeirra eða þjónustu að halda, að hækka sín verð og það getur 

skaðað sölumagn fyrirtækja. Almenningur er mikilvægur þáttur viðskiptaumhverfis og er 

þar um að ræða alla hópa í samfélaginu sem hafa raunverulegra eða hugsanlegra 

hagsmuna að gæta hjá fyrirtækjum á markaðnum. Almenningur getur haft bæði neikvæð 

og jákvæð áhrif á að fyrirtæki nái fram markmiðum sínum og skapar því vandamál eða 

tækifæri. Með þetta í huga þá þurfa fyrirtæki að vera vel vakandi fyrir því hvernig best sé 

að takast á við almenning. Tala má um nokkrar tegundir almenning: þar má nefna 

hagsmunaaðila í fjármálum, fjölmiðlum, ríkisstjórn, samfélaginu og nær-

samfélagashópum. Hagsmunaaðilar í fjármálum geta haft áhrif á getu fyrirtækis til að afla 

fjár, t.d. fjárfestar, bankar og hluthafar. Hagsmunaaðilar í fjölmiðlum eru þeir sem flytja 

fréttir um fyrirtækin og markaðinn, t.d. í útvarpi, á internetinu og í sjónvarpi. 

Hagsmunaaðilar samfélagsins geta verið bæði litlir og stórir hópar sem þarf að hafa í huga, 

t.d. íbúar á því svæði sem fyrirtækið starfar á (Johnson o.fl., 2011; Kotler, 2014). 

2.3 SVÓT 

SVÓT er notað til að skoða ytri- og innri áhrifaþætti á ákveðnum markaðsvettvangi. SVÓT 

stendur fyrir styrkleika (e. strengths), veikleika (e. weaknesses), tækifæri (e. 

opportunities) og ógnanir (e. threats). Styrkleikar og veikleikar snerta þætti í innra 

umhverfinu en tækifæri og ógnanir tilheyra þáttum í ytra umhverfinu (Sjá mynd 1). SVÓT 

er mikilvæg greining sem gerir fyrirtækjum kleift að meta heildarstyrk sinn innan ákveðins 
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markaðar. Markmiðið er að skipulagsheildir geti samræmt styrkleika sína við ákjósanleg 

tækifæri og að útrýma veikleikum og lágmarka ógnanir (Kotler, 2014).  

Niðurstöður markaðsgreiningarinnar sem fást með PESTEL-líkaninu og TASK 

greiningunni verða dregnar saman og litið á þau tækifæri og ógnanir (utan 

skipulagsheildanna) sem finna má í umhverfinu. Tækifærin snúa að þeim þáttum sem eru 

hagstæðir fyrirtækjunum eða þróun í rekstrarumhverfinu sem fyrirtækin geta nýtt sér til 

hagsbóta. Ógnanir eru óhagstæðir þættir eða þróun í umhverfinu sem getur hindrað 

fyrirtækin í að ná árangri (Kotler, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. SVÓT  
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3 Aðferðarfræði 

Tvær megin rannsóknaraðferðir er notaðar við gerð rannsókna. Þær eru megindleg (e. 

quantitative) og eigindleg (e. qualitative) rannsóknaraðferð og með þeim er viðfangsefnið 

nálgast á mismunandi hátt. Í eigindlegum rannsóknum er leitast eftir að fá skilning á 

efninu eða merkingu þess og sjónarhorn viðmælenda en í megindlegum rannsóknum er 

frekar verið að leita eftir viðhorfi eða spá fyrir um hegðun með tölulegum gögnum. Til að 

ná fram viðfangsefni þessarar rannsóknar var notast við eigindlega nálgun þar sem 

markmiðið var að fá meiri og dýpri skilning á efninu en gert er með meigindlegri aðferð. 

Með slíkri rannsóknaraðferð er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum heldur draga 

fram skoðanir og hugsanlegar tillögur um efnið þar sem rannsakandi er hluti af því sem 

skoðað er. Dæmi um megindlega rannsóknaraðferð eru viðtöl, rýnihópar og greining á 

fyrirliggjandi gögnum (Flick, 2011). 

Í þessu verkefni voru fyrirliggjandi gögn nýtt (bækur, skýrslur, greinar og hagtölur) og 

frumgögn sem fengin voru með viðtölum við tvo aðila sem starfa á vettvangi 

skemmtiferðaskipa á Íslandi. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem útbúinn var 

fyrifram. Notaðar voru opnar spurningar (sjá viðauka 1) þar sem viðmælendur hafa 

möguleika á að tjá sig um málefnið með eigin orðum og fást þannig góðar upplýsingar um 

viðhorf og skoðanir þeirra á viðfangsefninu (Flick, 2011). Rannsakandi vinnur á sviði 

tengdu þjónustu við skemmtiferðaskip og er því hætta á að slík nálægð við 

rannsóknarefnið geti haft áhrif á túlkun niðurstaðna að einhverju leyti. Höfundur veit af 

þessari hættu og reynir eftir bestu getu að gæta að hlutleysi við greiningu efnis og tryggja 

réttmæti gagna sem safnað er, þ.á.m. hljóðrituð viðtöl og kóðun.  

3.1 Viðtöl og viðmælendur 

Til að fá persónulega innsýn í það starf sem fram fer í fyrirtækjum sem sjá um þjónustu 

við skemmtiferðaskip sem koma til Íslands voru tekin viðtöl við tvo karlmenn sem starfa 

hjá slíkum fyrirtækjum. Annar viðmælandinn rekur rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 

meðal annars í ferðaþjónustu fyrir skipin og að fá skemmtiferðaskip til landsins. Hinn 

viðmælandinn starfar hjá fyrirtæki sem árið 2015 hóf að bjóða siglingar með 

skemmtiferðaskipi hringinn í kringum Íslands yfir sumarmánuðina. Viðmælandur voru 

valdir með það fyrir augum að þeir gætu gefið einna bestar upplýsingar um innra starfið 

sem fram fer í tenglsum við þjónustu við skemmtiferðaskip á Íslandi og tengdust 



 

15 

rannsóknarspurningum þessa verkefnis. Áður en viðtölin fóru fram voru þeim sendar 

spurningar og greint frá því að í viðtalinu væri ætlunin að fá viðbrögð þeirra við þeim. Í 

viðtölunum voru viðmælendur með spurningarnar fyrir framan sig en svöruðu þeim þó 

ekki beint, hverri á fætur annarri, heldur var fjallað um innihald þeirra. 

Fyrri viðmælendinn var Gunnar Rafn Birgisson, eigandi og framkvæmdarstjóri 

ferðaskrifstofunnar Atlantik ehf. sem starfað hefur á vettvangi ferðaþjónustu fyrir 

skemmtiferðaskip á Íslandi í rúm 38 ár. Gunnar situr einnig í stjórn félagsins Cruise Iceland 

sem hefur það markmið að sameina þær auðlindir sem snerta þjónustu við 

skemmtiferðaskip og að efla Ísland sem áfangstað.   

Seinni viðmælandinn var Örvar Már Kristinsson en hann starfar sem leiðangursstjóri 

hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Iceland ProCruise. Örvar hefur starfað sem leiðsögumaður 

um árabil og var formaður Félags leiðsögumanna í nokkur ár, eða til ársins 2016. Hjá 

Iceland ProCruise er hans aðalstarf að skipuleggja þjónustu fyrir farþega 

skemmtiferðaskipsins Ocean Diamond. Iceland ProCruise er með umsjón með þessu 

fyrsta skemmtiferðaskipi á vegum Íslendinga sem býður ferðir þar sem siglt hringinn í 

kringum Ísland. Ocean Dimond fór jómfrúarferð sína sumarið 2015 og er starfssemi 

fyrirtækisins því ný á þessum markaði.  
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4 PESTEL umhverfisgreining 

PESTEL greining er hér notuð til að greina þætti í ytra umhverfi 

skemmtiferðaskipamarkaðarins og þjónustuaðila hans og farið yfir þá þætti sem geta haft 

bæði slæm og góð áhrif á fyrirtæki á þeim markaði.  

4.1 Stjórnmálalegt umhverfi 

Samkvæmt stjórnarskrá Íslands ríkir fulltrúalýðveldi hér á landi. Það felur í sér að 

uppspretta valdsins er hjá fólkinu en það kýs fulltrúa til að fara með valdið á hverjum tíma. 

Almennar, leynilegar kosningar eru hér fjórða hvert ár og þá kýs þjóðin þá þingmenn sem 

sitja skulu á Alþingi. Meginhlutverk Alþingis er að setja lög í landinu ásamt því að vera til 

eftirlits. Alþingi getur einnig lýst yfir stefnu sinni í ákveðnum málum með þingsályktun, án 

þess að setja lög þar um. Alþingi hefur mikið vald og því skiptir miklu máli fulltrúar hvaða 

flokka sitja á þingi hverju sinni og hverjir eru þar í meirihluta. Skoðun og stefna hvers 

flokks sem snertir ferðaþjónustu getur til dæmis haft áhrif á viðskiptaumhverfi 

skemmtiferðaskipaþjónustunnar á Íslandi (Alþingi, e.d.). 

Óstöðugleiki og óvissa hefur einkennt stjórnarfar Íslands frá efnahagshruninu árið 

2008 og miklar breytingar átt sér stað, sem m.a. hafa haft áhrif á ferðaþjónustuna á 

Íslandi. Snemma árs 2017 boðuðu forustumenn ríkisstjórnarinnar mögulega hækkun á 

virðisaukaskatti á ferðaþjónustu, sem myndi við það tvöfaldast. Slík hækkunn gæti haft 

áhrif og afleiðingar í skemmtiferðaskipaþjónustunni þar sem er verðlag myndi hækka. 

Verðlag er nú þegar mjög hátt miðað við alþjóðlegan markað og boðuð hækkun á 

virðisaukaskatti gæti því haft alvarleg áhrif á samkeppnisstöðu Íslands sem áfangastað 

skemmtiferðaskipanna (Andri Steinn Hilmarsson, 2017). Með virðisaukaskattshækkuninni 

eru stjórnvöld að huga að auknum tekjum í ríkissjóð en vert er að nefna að ríkið hefur 

einnig tekjur af komum skemmtiferðaskipa í formi tollafgreiðslugjalda og vitagjalda, sem 

myndu þá væntanlega lækka í samræmi við fækkun á komum skipanna (Reglugerð um 

vitagjald nr. 707/1997; Tollalög 2005 nr. 88 18 maí). Ljóst er að mikið óvissuástand ríkir 

og afar áhugavert að fylgjast með gjörðum ríkisstjórnarinnar sem snerta ferðaþjónustuna 

og afleiðingum þeirra á rekstraumhverfi þeirra. 
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4.2 Efnahagslegt umhverfi 

Langan tíma hefur tekið að ná Íslandi upp úr þeim miklu efnahagsþrengingum sem hér 

urðu í kjölfar efnhagshrunss árið 2008 en nú, á vormánuðum 2017, eru horfur góðar og 

íslenska hagkerfið í örum vexti, atvinnuleysi er afar lágt og kaupmáttur launa að nálgast 

stöðuna sem hann var í fyrir efnahagshrunið (The World fact book, 2016). Gjaldeyrismál 

eru afar mikilvæg í umhverfi ferðamála og vorið 2017 voru gjaldeyrishöftin afnumin sem 

gefur þá fyrirtækjum í ferðamálum ákveðið frelsi til viðskipta við erlenda birgja. Þetta er 

skref í þá átt að tengja hagkerfi Íslands enn betur en nú við efnahagsþróun annars staðar 

í heiminum og skapa hagstæð viðskiptakjör (Lítil breyting á krónunni, 2017). Efling 

ferðaþjónustunnar undanfarin ár hefur gert það að verkum að hún er nú sú atvinnugrein 

sem stuðlar að mestri gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. Ferðaþjónustan aflaði um 20% 

gjaldeyristekna í útflutningi þjónustu árið 2011 en á fyrsta árfjórðungi 2016 skilaði 

ferðaþjónusta nærri jafn miklum útflutningstekjum og sjávarútvegur og áliðnaður 

samanlagt. Því er spáð að árið 2017 verði 12% vöxtur í þjónustuútflutningi og um 7% árið 

2018 (Íslandsbanki, e.d.).  

Þótt ferðamönnum til landsins hafi fjölgað verulega á undanförnum árum þá hefur 

eyðsla þeirra verið að minnka á sama tíma. Árið 2003 eyddu ferðamenn að meðaltali um 

50.000 krónum á dag en þessi tala hefur lækkað í um 35.000 kr. miðað við fast verðlag 

(Arion banki, e.d.). Líklegasta ástæða þess að ferðamenn eyða minna er styrking 

krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Frá því fyrir efnahagskreppuna hefur krónan 

aldrei styrkst jafn mikið og hún gerði árið 2016 (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2017). Auk 

gengisáhrifa hafa orðið verðlagshækkanir á gistingu, veitingaþjónustu og ferðum 

innanlands sem leitt hefur til þess að ferðamenn fara sparlegar með útgjöld sín. Verð 

hefur einnig hækkað í verslunum og kortavelta erlendra ferðamanna dregist þar saman. 

Mismunandi er eftir þjóðernum hversu miklu ferðamenn eyða á meðan á dvöl þeirra 

stendur en að jafnaði verja ferðamenn frá Sviss mestu fé hér á landi, næstir koma 

Bandaríkjamenn og Kanadamenn þar á eftir. Ferðamenn frá Póllandi eyða minnstu og 

Japanir koma þar á eftir (Rannsóknasetur verslunarinnar, 2017).  

4.3 Félagslegir þættir 

Lítum aðeins á landsmenn og það umhverfi sem fólkið býr við á Íslandi. Stór hluti landsins 

er hálendi, þar sem enginn býr, og það er að hluta þakið hrauni og stórum jöklum (Norden, 
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e.d.). Íbúarnir búa því flestir á láglendissvæðum við strendur landsins og lítill hluti í 

sveitum landsins sem gerir Ísland kjörnum áfangastað fyrir skemmtiferðaskip með öllum 

þeim höfnum sem boðið er upp á. Í lok þriðja ársfjórðungs 2016 voru íbúarnir 337.610 að 

tölu, þar af um 29.990 með erlent ríkisfang. Tæplega þriðjungur íbúanna býr í 

höfuðborginni Reykjavík og nágrenni, eða um 216.300 manns, og um 121.310 manns 

dreifast í minni þéttbýli eða á sveitabæi (Hagstofa Íslands, 2016a). 

Vinnuafl í landinu árið 2016 var í kringum 200.000 manns og í júlímánuð var um 84,4% 

vinnuaflsins starfandi. (Hagstofa Íslands, 2016b). Hér á landi bjóðast margir 

atvinnumöguleikar tengdir ferðaþjónustu og þeirra á meðal þjónusta við 

skemmtiferðaskip. Í júní 2016 var földi launþega í atvinnugreinum tengdri ferðaþjónustu 

26.600 manns og er það 14% aukning frá árinu áður (Hagstofa Íslands, 2016c). 

Viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu eru almennt jákvætt samkvæmt 

könnun Ferðamálastofu frá október 2014. Þeir telja að ferðaþjónusta og ferðamenn bæti 

samfélagið með eflingu hagkerfisins í heild og við það styrkjast sveitafélög, verslanir og 

framboð þjónustu. Margir voru þó þeirrar skoðunar að uppbygging innviða væri of hæg 

miðað við fjölgun ferðamanna og tengdist sú skoðun einnig því að hið opinbera skorti 

framtíðarsýn hvað snertir ferðaþjónustu (Edward H. Huijbens og Eyrún J. Bjarnadóttir, 

2015). Einhverjar blikur eru á lofti um að á sumum stöðum, s.s. þeim vinsælustu, finnist 

heimamönnum nóg komið. Síðan heyrast háværar raddir um að dreifa þurfi 

ferðamönnum á fleiri staði á landinu en nú er gert, enda myndi það leiða til minna álags 

á vinsælustu ferðamannastaðina og skapa störf tengd ferðaþjónustu á fleiri stöðum. 

Koma skemmtiferðaskipa til sveitarfélaga vítt og breitt um landið hlýtur þar að vera mikil 

lyftistöng og sveitarfélög geta eflt þennan þátt með því að gera sitt til að laða 

skemmtiferðaskip til sín í enn frekari mæli. Sem dæmi um slíkt sveitarfélag má nefna 

Djúpavog. Árið 2009 komu þangað rétt rúmlega 2000 manns (farþegar og áhafnir) með 

skemmtiferðaskipum en í ár er bókaðar 26 skipakomur með rúmlega 14000 manns 

(Bryndís Reynisdóttir, 2017). 

4.4 Tæknilegir þættir 

Tækniframfarir eru örar og hafa í för með sér margs konar breytingar í ferðaþjónustu og 

ferðavenjum fólks um allan heim. Í könnun sem Ferðmálastofa gerði á tímabilinu október 

2015 og maí 2016 sögðust um 71% ferðamannanna, sem tóku þátt, hafa notað einhverja 
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samfélagsmiðla í aðdraganda ferðarinnar. Ljóst er að internetið er sífellt að auka hlut sinn 

sem helsta uppspretta upplýsinga fyrir ferðamenn áður en þeir leggja af stað í ferð sína 

(Ferðamálastofa, 2016b).  

Auðvelt er fyrir ferðamenn að afla sér upplýsinga um landið og velja fyrirfram hvar þeir 

vilja dvelja og skoða í heimsókn sinni. Tækni hefur því mikil áhrif á ferðaþjónustuna hér á 

landi og gott internetsamband við umheiminn er þar grundvallaratriði. Góðar vefsíður eru 

lykilatriði sem samskiptamiðill ferðaþjónustufyrirtækja þar sem nær öll samskipti við 

viðskiptavini fara þar í gegn. Allflest (líklega öll) íslensk ferðaþjónustufyrirtæki eru með 

heimasíðu þar sem ferðamenn fá upplýsingar um ferðir og þjónustu fyrirtækisins, panta 

síðan og greiða fyrirfram fyrir það sem þeir hafa valið. Gott netaðengi um allt land hlýtur 

einnig að teljast nauðsynlegt tæki til að stuðla að öryggi ferðamanna, auk þess að 

auðvelda og veita fleirum tækifæri í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja (Hagstofa Íslands, 

2015).  

Skemmtiferðaskipaþjónustan er engin undantekning þegar kemur að vaxandi 

tæknivæðingu. Skipin eru sífellt að verða tæknivæddari þótt 

skemmtiferðaskipaþjónustan hafi verið nokkuð eftir öðrum greinum ferðaþjónustunnar 

hvað tækni snertir. Sem dæmi má nefna að fyrirtækið Carnival tilkynnti að það væri að 

skapa stærsta Wi-Fi net fyrir skemmtiferðaskipaþjónustuna á markaðnum. Það mun bjóða 

upp á víðtækt háhraða, þráðlaust internet fyrir skip um allan heim. Internettenging um 

borð í skipunum hefur ekki verið sjálfgefið og sú sem hefur verið í boði oft mjög hægvirkt 

og tengingin léleg. Nettengingarþjónusta Carnival er því líkleg til að breyta til frambúðar 

þessum þætti siglingaupplifunar skipafarþega (Christopher Elliott, 2015). Góð 

internettening um borð mun einnig leiða til betri samskipta milli áhafnar 

skemmtiferðaskipa á siglingu við umboðsmenn og birgja í landi, sem aftur ætti að leiða til 

betri þjónustu þeirra við skipin. 

Kröfur um umhverfisvernd tengdri ferðaþjónustunni eru sífellt að aukast og mörg 

fyrirtæki eru því að leita leiða, tækni þar með talin, til þess að draga úr röskun 

umhverfisins. Um leiðirnar og tæknina verður fjallað í kaflanum um umhverfisþætti, auk 

þess að koma við sögu í umfjöllun um lagalegu þættina.  
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4.5 Umhverfisþættir 

Náttúra Íslands er það sem heillar erlenda ferðmenn hvað mest og er eitt helsta 

aðdráttarafl ferðamanna til landsins; náttúran er því orðin ein af okkar verðmætustu 

auðlindum. Margs konar lög og reglugerðir um nýtingu og verndun umhverfisins og 

auðlinda eru í gildi á Íslandi og jafnframt tekur landið þátt í ýmsu alþjóðlegu samstarfi um 

umhverfisvernd.  

Mesta áhyggjuefnið í umhverfismálum á heimsvísu eru loftslagsbreytingar, þ.e. hlýnun 

loftslagsins vegna svokallaðra gróðurhúsalofttegunda. Helsta orsök loftslagsbreytinga er 

talin vera útblástur á koltvísýringi og í desember 2015 var samþykkt í París að minnka það 

magn útblásturs sem þarf til að halda í skefjum hækkun á hitastigi jarðarinnar fyrir neðan 

2°C (Eyjan, 2016). Alþingi samþykkti 19. september 2016 að heimila fullgildingu 

Parísarsáttmálans. Skemmtiferðaskip eiga sinn þátt í magni gróðurhúsalofttegunda og því 

er mikilvægt að fundin sé leið til að minnka útblástur þeirra (Bergljót Baldursdóttir, 2016).  

Komu skemmtiferðaskipa fylgir loftmengun, sorp og skólp og farþegar þeirra geta 

stuðlað að átroðslu náttúrunnar. Til að sýna ábyrgð í umhverfismálum er mikilvægt að 

skipin sýni í verki að þau vilji stuðla að verndun náttúrunnar, m.a. með því að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda og umfangi sorps. 

Loftmengun frá skipunum er vegna þess að þau brenna olíu sem orkugjafa. Með 

olíubrunanum myndast ýmsar gróðurhúsalofttegundir, s.s. koltvíoxíð, brennisteinsoxíð, 

svifryk, óson, vetniskolefni og fleira sem spillir umhverfinu og eykur gróðurhúsaáhrif 

(Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). Siglingaiðnaðurinn, og þar á 

meðal skemmtiferðaskip, leita nú nýrra leiða til að draga úr notkun jarðefniseldsneytis. 

Nýlegar framfarir hafa orðið í þróun vind- og sólarraflahlaðna fyrir skip sem draga úr 

notkun eldsneytis (Eco Marine Power, e.d.). Draga má úr mengun með því að takmarka 

þann tíma sem skipin mega ganga á olíu þegar þau eru í höfn og tengja þau við rafmagn í 

staðinn.  

Skemmtiferðaskip eru um 1% af verslunarskipaflota heims en skila þó um fjórðungi alls 

úrgangs þess flota. Móttaka úrgangs við komu skipanna, s.s. sorps, olíu, plasts, matarleifa 

og fleiru, er einn þáttur umhverfismála sem að huga þarf vel að. Að auka stuðla skipin að 

sótmengun í lofti vegna þess að þau brenna um 70-80% af rusli sínu og askan er svo losuð 

í hafið ásamt skólpi. Til að draga úr umfangi sorps er hægt að útbúa skipin með þar til 
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gerðri tækni, ásamt betri aðstöðuí höfnum til að taka á móti úrgangi til endurvinnslu 

(Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). 

4.6 Lagalegir þættir 

Lög og reglugerðir um ferðaþjónustuna eiga að móta þann lagalega ramma sem 

starsgreinin starfar innan. Ný lög eða breytingar á eldri lögum geta þarna haft veruleg 

áhrif og því skiptir afar miklu máli hver stefna og viðhorf stjórnvalda er hverju sinni. Hér á 

eftir eru dæmi um lagalegt umhverfi skemmtiferðaskipa á Íslandi. 

Lagaleg ákvæði vegna mengunar skipa er málefni sem einnig er tengt náttúrunni og 

má þar nefna lög um varnir gegn mengun hafs og stranda og hafnarlög. Þar segir að í 

öllum höfnum landsins þurfi að vera tryggt að sérstök aðstaða eða þjónusta sé til losunar 

úrgangs skipa (Lög um varnir gengn mengun hafs og stranda nr. 33/2004; Hafnalög nr. 

61/2003). Skip í höfn þurfa að draga úr mengun með því að nota rafmagn frá landi í stað 

þess að nota skipaeldsneyti og sé það ekki mögulegt þurfa skipin að gæta þess að 

brennisteinsinnihald eldsneytisins sé minna en 0,1% m/m (Reglugerð um 

brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti nr. 124/2015).  

Við komu til hafnar þurfa skemmtiferðaskip að greiða ýmis gjöld til þess sveitafélags 

sem höfnin tilheyrir. Gjöldin eru samkvæmt Hafnalögum (61/2003) og fara eftir því hversu 

lengi skipin dvelja, stærð skipsins, farþegafjölda og hvaða þjónustu skipið notar. Þessi 

gjöld geta haft áhrif á það hvaða höfn skipin velja og mörg velja án efa hafnir þar sem 

gjöldin eru lægri en annars staðar.  

Gera þarf sérstakar ráðstafnir þegar skip utan Schengen-svæðisins koma til landsins, 

samkvæmt reglugerð um för yfir landamæri (Reglugerð um för yfir landamæri nr. 

1212/2007). Schengen-svæðið er ytri landamæri tuttuguogfimm Evrópuríkja sem eru 

þátttakendur í Schengersamstarfinu. Setja þarf upp sérstök Schengenhlið (girðingar) við 

komu slíkra skipa og getur landamæraeftirlitið farið fram með skoðun á áhafna- og 

farþegalistum en ráðherra dómsmála getur sett frekari reglur um aukið landamæraeftirlit 

í höfnum (Örvar Már Kristinsson, munnleg heimild, 7. desember, 2016; Reglugerð um för 

um landamæri nr. 1212/2007).  

Af ofangreindum dæmum má ráða að lagaleg umgjörð um komu skemmtiferðaskipa 

er þó nokkur og getur haft áhrif á það hvort skemmtiferðaskip koma og hvar þau leggjast 
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að bryggju. Sveitarfélög sem auðvelda skipunum að uppfylla ákvæði laga og reglugerða 

og þau sem stilla gjöldum í hóf hljóta þá að vera ákjósanlegri en þau sem gera það ekki.  
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5 Viðskiptaumhverfið 

Eftir að PESTEL greining hefur verið gerð á fjærumhverfinu er hægt að greina 

viðskiptaumhverfið. Við greininguna á viðskiptaumhverfinu verður stuðst við TASK- 

greiningartólið og í framhaldi greiningarinnar er hægt að meta þá þætti sem skipta máli 

fyrir aðila sem eru á viðkomandi markaði eða huga að því að fara inn á markaðinn. 

5.1 Markaðurinn  

Viðfangsefnið hér er að gefa mynd af markaði skemmtiferðaskipa á Íslandi með því að 

gefa innsýn í þróun skemmtiferðasiglinga, siglingaleiða til Íslands og stöðu Íslands sem 

áfanga- og viðkomustaðs skemmtiferðaskipa. 

5.1.1 Þróun skemmtiferðasiglinga 

Skipaferðaþjónustu á Íslandi má rekja allt aftur til 19. aldar þegar farmskip byrjuðu að 

bjóða farþegum með í siglingu til þess að auka tekjurnar, en á þessum tíma voru skip eina 

leiðin fyrir fólk að ferðast yfir höfin. Eftir að flug yfir Atlantshafið hófst, og þar með 

samkeppni um farþegaflutninga, var farið að þróa skemmtiferðaskip í áttina að þeim sem 

við þekkjum í dag (Gísi Gíslason og fl., 2007). Viðmælandi, Gunnar Rafn, greindi frá því að 

þegar skemmtiferðaskip fóru að koma til landsins hafi þau aðallega haft viðkomu í 

Reykjavík en ekki hafið liðið á löngu áður en skipin fóru að sigla til fleiri staða, svo sem 

Akureyrar og Ísafjarðar. Nú eru þessar tvær hafnir orðnar stærstu hafnir landsins næst á 

eftir Reykjavík og eru skemmtiferðaskipin stærsti tekjuliður hafnanna. Gunnar sagði að 

Ísland væri nú orðinn áfangastaður skemmtiferðaskipa þar sem stoppað er nokkuð lengi, 

en áður fyrr var Ísland gjarnan aðeins stuttur viðkomustaður á leið skipanna til Grænlands 

(Gunnar Rafn Birgisson, munnleg heimildi, 6. desember, 2016 ).  

Nú taka um 16 hafnir á móti skemmtiferðaskipum og nýjar hafnir eru í uppbyggingu. 

Hinn viðmælandinn, Örvar, telur að þróunin sé sú að fleiri minni skip séu að koma til 

landsins, því auðveldara sé fyrir þau að leggjast að bryggju við ákveðnar hafnir landsins 

og að upplifun farþega sem fara í skoðunarferðir í minni hópum sé betri en þeirra sem eru 

í stórum hópum (Örvar Már Kristinsson, munnleg heimild, 7. desember, 2016). 

Samkvæmt Gunnari, viðmælanda, eru hafnir úti á landi sífellt að verða vinsælli sem 

viðkomustaður skipanna. Það tók aðeins um þrjú ár fyrir Akureyri að verða nærri 

jafnvinsæl og Reykjavík, enda er þar góð hafnaraðstaða og hægt að veita skipunum þá 
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þjónustu sem þau þarfnast. Hægt er að fá nóg af rútum og fólki til að fara með farþegana 

í skoðunargferðir um þau fjölbreyttu náttúrsvæði sem finnast í nágrenninu. Ísafjörður er 

svo hratt vaxandi sem ákjósanlegur viðkomustaður enda passar ágætlega fyrir skipin, sem 

eru að sigla hringinn í kringum landið, en það er vaxandi segir Gunnar, að hafa viðkomu á 

Ísafirði áður en komið er til Akureyrar. Þriðju vinsælustu hafnirnar eru svo Grundarfjörður 

og Seyðisfjörður (Gunnar Rafn Birgisson, munnleg heimild, 6. desember, 2016). 

5.1.2 Siglingaleiðir til Íslands 

Þar sem Ísland er eyja eru siglingaleiðir til landsins greiðari en til margra annarra landa. 

Staðsetning landsins í Norður-Atlantshafi hefur einnig talsvert að segja með komur 

skemmtiferðaskipanna þar sem landið er tenging á milli margra annarra viðkomustaða. 

Ísland er þannig upphaf og endir á ákveðnum leiðum eða siglingu, hluti af siglingaleið og 

einfaldlega áfangastaður þegar siglt er hringinn í kringum landið (Gísli Gíslason o.fl., 

2007). 

Tímabilið þegar flest skemmtiferðaskip koma til Íslands eru sumarmánuðirnir frá 1. maí 

til loka septembermánaðar eða aðeins um fimm mánuðir af árinu. Viðmælandi, Gunnar, 

nefnir að hægt væri að lengja þennan tíma og að skip væru þá að koma yfir vetrartímann 

(Gunnar Rafn Birgisson, munnleg heimild, 6. desember, 2016). Í því sambandi mætti 

benda á að farþegar geta hugsanlega séð norðurljósin þegar dimmt er orðið á kvöldin, en 

sala á norðurljósaferðum til Íslands er mikil tekjulind fyrir marga annars konar 

ferðaþjónustuaðila.  

     Um sex meginleiðir siglinga eru með Ísland sem viðkomustað. Mynd 2 sýnir helstu 

siglingaleiðir skipa með viðkomu á Íslandi árin 2013 og 2014. Árið 2014 bættist við ný leið 

en þar sigla skipin hringinn í kringum landið og ferðin hefst frá höfn á Íslandi og endar í 

sömu höfn. Slíkum ferðum er að fjölga og líklegt að aukningin haldi áfram (Edward H. 

Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). Í júni 2015 sigldi skemmtiferðaskip á vegum 

Íslendinga í sinn fyrsta hring kringum landið. Skipið heitir Oceand Dimond og er í eigu 

danskra fjárfesta en umsjón með ferðum þess er íslenska fyrirtækið Iceland ProCruise. 

Siglingin tekur 10 daga og eru farþegar og áhöfn erlend en skemmtikraftar og 

leiðsögumenn um borð í skipinu íslenskir (Ragnhildur Thorlacius og Birkir Blær Ingólfsson, 

2016). Einn Íslendinganna um borð er viðmælandi höfundar, Örvar, og benti hann á að 

skemmtiferðaskip skipta um svæði eftir árstíðum og að Ísland hafi oft verið 
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 viðkomustaður í svonefndum „reposissoning tour“. Þá eru skipin að sigla yfir á önnur 

heimssvæði þar sem þau munu vera í siglingum á viðkomandi árstíma (Örvar Már 

Kristinsson, munnleg heimild, 7. desember, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Staða Íslands sem viðkomu- og áfangastaðar 

Eins og komið hefur fram fjölgar komum skemmtiferðaskipa til Íslands jafnt og þétt og frá 

árinu 2010 til 2015 hefur fjöldi farþega skemmtiferðaskipanna farið úr rúmum 72.000 í 

um 103.000 og aukningin milli ára hefur að jafnaði verið 9,1%. Mynd 3 sýnir aukningu í 

komum skemmtiferðaskipanna og heildarfarþegafjölda á ári. í þremur stærstu höfnum 

landsins frá árinu 2013 til 2015. Flest skemmtiferðaskipanna, eða um 97%, hafa viðkomu 

í Reykjavík þegar siglt er til eða í kringum Ísland en sem viðkomustaðir þar á eftir eru 

hafnirnar á Akureyri og Ísafirði (Ferðamálastofa, 2016b).  

 

 

 

Mynd 2. Helstu siglingaleiðir með vikomu á Íslandi 

(Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014) 
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Komur skemmtiferðaskipa og farþegar þeirra hafa aldrei verið jafn margir og árið 2016 

og gert er ráð fyrir að nýtt met verði slegið árið 2017, bæði í komum skemmtiferðaskipa 

og farþegafjölda. Til Reykjavíkur hafa alls verið bókuð 71 skip með 134 komur og þeim 

fylgja um 128.000 farþegar ásamt 56.000 áhafnarmeðlimum. Áætlað er að fjölgun 

skemmtiferðaskipa verði enn meiri árið 2018 og eru erlendar skipaútgerðir nú þegar 

farnar að panta hafnarpláss fyrir það ár, en áhugi erlendra skipaútgerða á Íslandi er að 

aukast um allan heim. Tegund þeirra skipa sem koma til landsins er einnig fjölbreyttari en 

áður, s.s. fleiri könnunarskip, minni lúxusskip og snekkjur (Bendikt Bóas Hinriksson, 2017). 

Aukist hefur að skemmtiferðaskip hafi farþegaskipti hérlendis samfara auknu framboði 

flugs til Íslands. Farþegar ljúka þá ferð á Íslandi og nýir farþegar koma með flugi til landsins 

og hefja ferð sína með skemmtiferðaskipinu hér á landi. Gunnar, viðmælandi, telur að það 

sem einna helst vanti svo farþegaskipti gangi enn betur fyrir sig sé þjónustuhús fyrir 

skemmtiferðaskip líkt og það sem sjá má á mynd 4, sem væri til dæmis staðsett á 

Skarfabakka í Reykjavík. Þar væri tekið á móti farþegum og farþegar skráðir inn þegar 

farþegaskipti eiga sér stað. Einnig fengist þá betri aðstaða til að geyma og skoða farangur 

auk þess sem landið yrðu samkeppnishæft við önnur lönd sem einnig bjóða upp á 

Mynd 3. Skipakomur og heildar farþegafjöldi árin 2013 til 2015 

(Ferðamálastofa, 2016) 
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farþegaskipti, svo sem Írland og Danmörk. Eins og staðan er núna eru sett upp tjöld á 

hafnarbakkanum, sem er yfirleitt nauðsynlegt vegna margbreytilegs veðurfars (Gunnar 

Rafn Birgisson, munnleg heimild, 6. desember, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nú eru aðeins tveir umboðsaðilar farþega skemmtiferðaskipa í landi, sem keppast þá 

um að þjóna skipunum í höfnum landins. þetta eru ferðaskrifstofunar Atlantik og Iceland 

Travel, og um þær verður fjallað nánar í köflunum um samkeppni og milliliði og birgja. 

Síðan eru önnur minni fyrirtæki sem sjá um einkaferðir frá borði (Edward H. Huijbens og 

Kristinn Berg Gunnarsson, 2014).  

Tekjur af farþegum skipanna er ágætar og samkvæmt niðurstöðum könnunar 

Faxaflóahafna er áætlað er að ferðmenn sem koma með skemmtiferðaskipum til 

Reykjavíkur eyði hver og einn a.m.k. 12.000 kr. í borginni (Linda Blöndal, 2015). Árið 2016 

komu rúmlega 98.000 farþegar til Reykjavíkur og voru því tekjur af þeim tæplega 1.2 

milljarður króna (Faxaflóahafnir, 2016). En tekjur af skemmtiferðaskipunum verða ekki 

eingöngu til vegna eyðslu ferðamanna í Reykjavík heldur einnig með seldum skipulögðum 

ferðum út á land, eldsneytiskaupum, innkaupum á matvörum fyrir skipið, hafnagjöldum 

og fleiru. Sem dæmi um tekjur af skipakomum má nefna að hafnargjöld til Faxaflóhafna 

árið 2015 námu um 240 milljónum króna, en höfnin er aðeins ein af mörgum sem Ísland 

hefur upp á að bjóða (Linda Blöndal, 2015).  

 

Mynd 4. Þjónustuhús skemmtiferðaskipa við höfnina í Santa Cruz, La Palma.  
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5.2 Viðskiptavinir skemmtiferðaskipa 

Viðskiptavinir skemmtiferðaskipa sem koma til Íslands eru ferðamenn sem koma alls 

staðar að úr heiminum. Mismunandi hópar eru í hverju skipi, sem oftast fara eftir 

markhópum skipafélaganna, afþreyingu um borð og stærð skipanna. Því stærri sem skipin 

eru því fjölbreyttari hópur farþega og þar geta viðskiptavinir m.a. valið að kaupa sér dýr 

farrými og fá þá meiri þjónustu en býðst á ódýrari farrýmum. Farþegarhópar minni 

skipanna, eins og könnunarskipa, eru aftur á móti einsleitari (Edward H. Huijbens og 

Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). Boston Consulting Group gerði skýrslu árið 2013 um 

langtíma ferðaþjónustu á Íslandi og samkvæmt henni er markhópur 

skemmtiferðaskipanna með viðkomu á Íslandi 35 ára og eldri, með tekjur yfir meðallagi 

og fólk sem leitar eftir afslöppun og menningu (Boston Consulting Group, 2013). 

Faxaflóahafnir halda utan um gögn um helsta þjóðerni farþega skemmtiferðaskipanna og 

sýna þau að þeir eru af ýmsum uppruna. Síðastliðin 5 ár hafa Þjóðverjar verið stærsti 

hópurinn í siglinum til Ísland og þar er árið 2015 ekki undanskilið því flestir farþeganna 

voru frá Þýskalandi eða um 33.956 manns. Næststærsti hópurinn var frá Englandi, eða 

20.766, og þar á eftir koma Bandaríkin en þaðan komu 18.433 farþegar. Frá öðrum 

löndum komu 17.889 farþegar, t.d. 4.254 frá Ástralíu, 2.922 frá Kanada og 1.899 frá 

Frakklandi (Faxaflóahafnir, 2016) . 

Mynd 5 sýnir þjóðerni þeirra farþega sem komið hafa með skemmtiferðaskipum til 

Íslands síðastliðin fimm ár og að Þjóðverjar, Englendingar og Bandaríkjamenn eru stærsti 

hluti þjóðanna. Þessar tölur gefa ákveðna mynd af helstu farþegum skemmtiferðaskipa 

sem koma til Íslands en farþegar skemmtiferðaskipa eru skilgreindir sem dagsferðargestir 

þar sem þeir dvelja yfirleitt um borð í skipunum á næturnar (Faxaflóahafnir, 2016).   

Mikill fjöldi ferðamanna á vinsælustu ferðamannastöðunum veldur mörgum 

áhyggjum, þeirra á meðal viðmælanda, Örvari. Einkum vegna upplifunar farþeganna sem 

hafa verið seldar ferðir til að skoða ósnortna náttúru en svo eru staðirnir troðfullir af 

ferðamönnum. Besta auglýsingin fyrir Ísland sem ferðamannaland eru ánægðir 

ferðamenn sem segja mörgum öðrum frá upplifun sinni. Nú eru oft 5 til 6 skip á sama tíma 

í hverri höfn, með gífurlegum fjölda farþega, og nefnir Örvar að ef til vill þyrfti að vera 

eins konar kvótakerfi á það hversu mörg skip geti verið í höfn á hverjum tíma (Örvar Már 

Kristinsson, munnleg heimild, 7. desember, 2016). 
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5.2 Samkeppni 

Samkeppni á markaðnum skiptist í innri- og ytri samkeppni. Til innri samkeppni á 

skemmtiferðaskipamarkaðnum teljast þau fyrirtæki sem keppa um að þjónusta farþega 

skipanna, bjóða upp á ferðaþjónustu þegar skipin eru í höfn og þjónusta skipin sjálf. Ytri 

samkeppni eru sveitafélögin sem keppast um að fá skemmtiferðaskipin til að leggjast að 

bryggju í sinni höfn. 

5.2.1 Innri samkeppni – Umboðsmenn skipafarþega  

Við greiningu á innri samkeppni skemmtiferðaskipamarkaðarins verða skoðuð þau tvö 

fyrirtæki á markaðnum sem flokkast sem umboðaðilar farþega í landi, Atlantik og Iceland 

Travel. Bjóða þau upp á ýmsa þjónustu fyrir skipafélögin ásamt því að skipuleggja ferðir 

sem skemmtiferðaskipin selja síðan farþegum sínum. Ferðaþjónusta er áberandi þáttur í 

komu skipa til hafna og liður í vinnu umboðaðilanna er að leigja rútur og ráða 

leiðsögumenn sem mæta á hafnabakkana og fara þaðan með farþega í skoðunarferðir á 

nærliggjandi ferðamannastaði (Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). 
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Oft er þá mikil örtröð og mjög margt um manninn á hafnarbakkanum sem hefur í mjög 

mörgu að snúast. Viðmælandi, Gunnar, telur mjög mikilvægan þátt í þjónustu við farþega 

skipanna að hafa gott framboð á ferðum og afþreyingu fyrir þá á öllum viðkomustöðum, 

sem oft vantar. Oft getur verið erfitt að koma slíku við vegna þess hversu fáir vinna við 

ferðaþjónustu á sumum viðkomustaðanna, aðallega úti á landi. En að aukið samstarf milli 

aðila sem starfa innan ferðaþjónustunnar gæti bætt þarna úr (Gunnar Rafn Birgisson, 

munnleg heimild, 6. desember, 2016).  

 

Atlantik  

Ferðaskrifstofan Atlantik var stofnuð árið 1978 og er til húsa í Reykjavík. Fyrirtækið er í 

fjölskyldueign og hefur verið sjálfstætt starfandi í rúm 38 ár. Atlantik var ein af fyrstu 

skráðu skemmtiferðaskipa ferðaskrifstofum landsins og hefur því mikla reynslu á þessu 

sviði. Ferðaskrifstofan hefur verið eitt af leiðandi þjónustufyrirtækjum á 

skemmtiferðaskipamarkaðnum og býður nú ferðaþjónustu fyrir farþega 

skemmtiferðaskipa í öllum höfnum Íslands þar sem skemmtiferðaskip hafa viðkomu. 

Markmið fyrirtækisins er að bjóða viðskiptavinunum fyrsta flokks þjónustu og 

eftirminnilegar ferðir, þar sem gott jafnvægi er í tilboðum á ævintýraferðum og 

skoðunarferðum, sem þróaðar hafa verið í samræmi væntingar og þarfir gesta í hverju 

skipi fyrir sig. Lögð hefur verið áhersla á að byggja upp gott samstarf milli birgja og 

heimamanna í öllum höfnum þar sem boðið er upp á ferðaþjónustu, þannig að hægt sé 

veita viðskiptavinum eins ekta íslenska upplifun og hugsast getur (Cruise Iceland, e.d.-a). 

Mörg skemmtiferðaskip hafa valið Ísland sem vendipunkt og stað þar sem 

farþegaskipti fara fram. Atlantik býður skemmtiferðaskipunum þjónustu svo hægt sé að 

skipuleggja slíkar aðgerðir og að hafa umsjón með farþegum á meðan þeir eru í landi, s.s. 

með því að finna fyrir þá hótel, ferðir og akstur til og frá flugvelli (Cruise Iceland, e.d.-a). 

Atlantik er aðili að ýmsum félögum tengdum skemmtiferðaskipaþjónustu, þar á meðal 

Cruise Iceland, Ground Operator (TWLGO), EUROMIC og einnig Samtökum 

ferðaþjónustunnar (SAF). Í viðbót við þjónustu við farþega skemmtiferðaskipa þá snýr 

starfsemi Atlantik einnig að hvataferðum, skipulagningu funda, viðburðum og ráðstefnum 

fyrir erlenda viðskiptavini sem vilja vera með slíkt á Íslandi (Cruise Iceland, e.d.-a). 
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Iceland Travel 

Iceland Travel er ferðaþjónustufyrirtæki sem að grunninum til hefur verið starfrækt frá 

árinu 1937. Upphaflega var það Ferðaskrifstofa ríkisins, síðar Ferðaskrifstofa Íslands en 

árið 2000 var nafninu breytt í Iceland Travel. Fyrirtækið er nú í eigu Icelandair Group sem 

einnig á og rekur Iceland air, stærsta flugfélag íslands. Fyrirtækið sérhæfir sig í 

skoðunarferðum um Ísland og býður breitt úrval ferða; allt frá stuttum skoðunarferðum 

til margra daga hringferða um landið. Iceland Travel er aðili að mörgum innlendum og 

erlendum ferðaþjónustusamtökum, s.s. Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF), the United 

States Tour Operators Association (USTOA), the Japan Association of Travel Agents (JATA) 

og fleirum (Icelandair Group, e.d.)  

Skemmtiferðaskipadeild fyrirtækisins er tiltölulega ný en hefur vaxið hratt á 

undanförnum árum. Fyrirtækið býður nú upp á þjónustu í öllum höfnum landsins og er 

boðið upp á yfir 200 mismunandi skoðunarferðir. Sex starfsmenn eru í fullu starfi allt árið 

við að þjónusta skemmtiferðaskipin og reynt er að þróa ferðir, sem boðnar eru, í 

samvinnu við birgja og í samræmi við endurgjöf viðskiptavinanna. Fyrirtækið hefur 

reynslu og ákveðinn sveigjanleika sem gerir því kleift að taka að sér jafnt stór sem lítil 

verkefni, auk þess að sinna viðskiptavinum sem gera miklar kröfur. Fyrirtækið býður 

einnig skemmtiferðaskipum með vendipunkt á Íslandi upp á þjónustu, þ.á.m. móttöku 

farþega og að finna fyrir þá gistingu og ferðir fyrir eða eftir siglingu (Cruise Iceland, e.d.-

b).  

5.2.2 Ytri samkeppni 

Eins og fram hefur komið eru ytri samkeppnisaðilar markaðarins sveitarfélögin sem 

keppast um að fá skemmtiferðaskipin í sínar hafnir. Hér verður skoðaður ágóði 

sveitarfélaganna við komu skemmtiferðaskipanna, helstu hafnir sem taka á móti 

skemmtiferðaskipum og það sem farþegunum stendur til boða í sveitarfélaginu og 

nágrenni þess.  

Sveitarfélög 

Farþegar skemmtiferðaskipa eru lítill hluti heildarfjölda ferðamanna til landsins og þótt 

aukning sé á komu þeirra þá er minni aukning milli ára á farþegum skemmtiferðaskipa en 

á almennum ferðamönnum. Annar viðmælendanna, Gunnar, telur mikilvægt að komið sé 

til móts við aukningu ferðamanna almennt með uppbyggingu innviða í ferðaþjónustunni 
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og í þeim tilgangi væri hugsanlega hægt að koma skatttekjum af ferðaþjónustunni betur 

til sveitafélaganna (Gunnar Rafn Birgisson, munnleg heimild, 6. desember, 2016). 

Hafnargjöld færa sveitarfélögum tekjur vegna komu skemmtiferðaskipa, þar sem þau sjá 

um rekstur hafnanna. Almennt fá sveitarfélög svo tekjur af útsvari og fasteignagjöldum. 

Útsvar fæst af tekjum allra sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu og fasteignaskattar af 

fasteignum í sveitarfélaginu skv. fasteignamati og þar á meðal af mannvirkjum sem nýtt 

eru fyrir ferðaþjónustu (Lög um tekjustofna sveitarfélaga1) nr. 4/1995). Því fleiri skip og 

farþegar sem koma til sveitarfélagsins, þar sem nýtt er þjónusta fyrirtækja sem eru með 

starfsemi og lögheimili í sveitarfélaginu, því meiri tekna ætti sveitarfélagið að geta vænst. 

Þar sem mikið er rætt um að ferðamenn þurfi að dreifast betur um landið á ferðum sínum 

um það, og minnka þannig átroðning á náttúrna og komi í veg fyrir að allt of margir 

ferðamenn séu í einu á sömu stöðunum, þá má sjá tækifæri fyrir sveitarfélög fjarri Suð-

vesturhorni landsins að verða ákjósanlegur viðskomustaður. Mikilvægt er þá að 

ferðatengd þjónusta sé þar til staðar, s.s. vegna þeirrar þjónustu sem þarf vegna komu 

skemmtiferðaskipa á svæðið. Því meiri og betri þjónustu sem sveitarfélögin bjóða 

skemmtiferðaskipum, því meiri líkur á að þeirra höfn verði fyrir valinu þegar verið er að 

skipuleggja viðkomustaði skipanna – og allir hagnast. 

Stundum gætu sveitafélögin þar sem skipin leggjast að bryggju hugað betur að 

þjónustu við skipafarþegana, báðum til hagsbóta. Gunnar, viðmælandi, nefnir að þau 

gætu boðið upp á ókeypis skutlur frá höfn niður í miðbæ, þegar langt er að fara. Alltaf sé 

einhver hluti farþeganna sem ekki vilji fara í skoðunarferðir en vill fara niður í miðbæ. 

Þetta sé ekki í boði og að það kosti ansi mikið að fara frá Sundahöfn niður í miðbæ 

Reykjavikur (Gunnar Rafn Birgisson, munnleg heimild, 7. desember, 2016 ). Einnig má 

nefna að talsvert er langt frá höfninni í Hafnarfirði að miðbæ Hafnarfjarðar. 

Heimafólk í sveitarfélögunum þekkir sitt svæði betur en flestir og hægt væri að bjóða 

upp á meiri gönguferðir og náttúruupplifun þar. Viðmælandi, Örvar, sagði að hjá þeim 

væri alltaf farið 3-8 klukkustunda gönguferðir í þeim sveitarfélögum þar sem skipið 

stoppar. Þá fengju farþegarnir að upplifa margt afþví sem heimafólkið er að gera, smakka 

mat hjá því og fræðast um sögu og náttúru svæðisins. Þetta væru mjög vinsælar ferðir og 

hann væri viss um að fleiri skipafélögum myndi taka þetta upp – en þá þyrftu 
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sveitarfélögin að vera búin að skipuleggja svona ferðir og hafa fólk sem gæti sinnt þeim 

(Örvar Már Kristinsson, 7. desember, 2016). 

Hafnir sveitafélaganna 

Hafnir eru víða um land en nú eru það sextán hafnir sem geta tekið á móti 

skemmtiferðaskipum, eins og mynd 6 sýnir. Hafnirnar eru þó misvel búnar til móttöku 

skemmtiferðaskipa og því þarf á að skoða ýmsa þætti, s.s. dýpt og lengd hafnanna, áður 

en ákveðið er hvaða hafnir verða fyrir valinu hverju sinni (Cruise Iceland, a.d.-c). Vandi 

hefur verið að skapast vegna komu mjög margra, stórra skipa; oft stærri en hafnir og 

hafnarsvæði ráða við. Á sama tíma hefur orðið sú jákvæða þróun að meiri aukning er í 

komum minni skipa, líkt og könnunarskipa. Stundum eru að koma stærri skip á hafnirnar 

úti á landi heldur en svæðið ræður við með góðu móti. Gunnar, viðmælandi, nefnir góða 

lausn sem men komu með á Ísafirði. Þar er boðið upp á styttri ferðir sem hægt er að 

endurtaka yfir daginn. Þannig eru rútur og leiðsögumenn að fara oftar en einu sinni yfir 

daginn og hægt er að anna eftirspurn um ferðir fyrir stóru skipin og öllum þeirra farþegum 

sem vilja fara í ferðir. Samstarf hafna og hafnarumboðsmanna er liður sem mætti bæta 

til að dreifa álagi á helstu áfangastaði til að gera upplifun farþeganna þar enn betri, sem 

og að tryggja ánægju skipafélaganna svo að þau komi aftur (Gunnar Rafn Birgisson, 

munnleg heimild, 6. desember, 2016). Annar viðmælendanna, Örvar, nefnir að aðkomu í 

sumum höfnum þyrfti að bæta, þar sé oft mikið drasl og annað að sjá þegar farþegarnir 

koma í land. Einnig er oft plássleysi, til dæmis fyrir rútur að komast að. Hann nefndi þó að 

þjónusta við skipin hvað snertir losun rusls sé almennt góð á flestum stöðum en að skipin 

sjálf mættu standa sig betur í að vera umhverfisvæn og flokka rusl (Örvar Már Kristinsson, 

munnleg heimild, 7. desember, 2016). 
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Reykjavík 

Höfuðborg Íslands, Reykjavík, stendur við hafið. Þar er hægt að skoða og upplifa margt 

menningartengt, auk þess að njóta þess sem náttúra hafsins hefur upp á að bjóða eða 

náttúrusvæðin sem umkringja borgina. Fremur stutt er að keyra frá borginni til margra 

helstu ferðamannastaða Suðurlands. Reykjavík er vinsælasti áfangastaður 

skemmtiferðaskipa og þar eru fjórar hafnir sem taka á móti skemmtiferðaskipum; 

Miðbakki, Skarfabakki, Kornbakki og Sundabakki (Cruise Iceland, e.d.-d) 

Hafnafjörður 

Hafnafjarðarbær er á höfuðborgarsvæðinu, eða í um 15 mínútna akstursfjarlægð frá 

Reykjavík. Sveitarfélagið er það þriðja stærsta á landinu og er bæjarstæðið einstakt að því 

leyti að það liggur í hrauni sem myndaðist fyrir rúmum 7300 árum í gosi frá Búrfelli. Í 

nágrenni bæjarins eru einnig margir vinsælir ferðamannastaðir, sem auðvelt er að fara á 

í skipulögðum skoðunarferðum eða á eigin vegum (Cruise Iceland, e.d.-e).  

Ísafjörður 

Ísafjarðarbær er stærsti bærinn á Vestfjörðum og er staðsettur í Ísafjarðardjúpi. Höfnin 

er sú þriðja vinsælasta meðal skemmtiferðaskipa sem koma til landsins og er siglingaleiðin 

Mynd 6. Viðkomuhafnir á Íslandi 

(Cruise Iceland, e.d.-c) 
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inn djúpið umkringd fjöllum, þannig að farþegarnir njóta stórbrotinnar náttúru á meðan 

siglt er inn fjörðinn til Ísafjarðarbæjar. Skipin geta lagst að fjórum bryggjum; Sundabakka 

1, Sundabakka 2, Ásgeirsbakka og Mávagarði (Cruise Iceland, e.d.-f). 

Akureyri 

Akureyrarbær liggur nálægt botni lengsta fjarðar Íslands, Eyjafjarðar, á Norðurlandi eystra 

og er bærinn einn vinsælasti áfangastaður skemmtiferðaskipa, næst á eftir Reykjavík. Þar 

stendur ferðamönnum mjög margt til boða, s.s. að skoða margs konar söfn og heimsækja 

einn fallegasta lystigarð landsins þar sem á að vera hægt að sjá allar háplöntur sem vaxa 

á Íslandi. Tiltölulega stutt er að fara til að skoða sérstæða og mjög áhugaverða 

náttúrustaði, s.s. hverasvæði, Mývatn, Goðafoss og Dettifoss, sem er einn kröftugasti foss 

í Evrópu. Fimm bryggjur eru við höfnina þar sem hægt er að taka á móti 

skemmtiferðaskipum, Oddeyrarbryggja, Tangabryggja, Togarabryggja, Krossnes og 

Vesturbakki (Cruise Iceland, a.d.-g).  

5.3 Milliliðir og birgjar 

Vinna þarf að því að fá skemmtiferðaskip til Íslands meðal annars með öflugu 

kynningarstarfi og þegar skipin eru komin til landsins þurfa þau að geta fengið margs 

konar þjónustu sem innlendir aðilar sinna. Hér verður leitast við að gefa innsýn í þennan 

þátt ferðaþjónustunnar.  

5.3.1 Cruise Iceland 

Cruise Iceland eru samtök sem stofnuð voru árið 2004 til að sameina þá sem koma að því 

að fá skemmtiferðaskip til landsins og efla Ísland sem spennandi áfanga skemmtisiglinga. 

Eitt af verkefnum samtakanna er að að gæta hagsmuni aðildarfélaganna gagnvart 

opinberum aðilum. Alls eru 30 fyrirtæki með aðild að Cruise Iceland og þar á meðal 16 

hafnir um allt land. Önnur fyrirtæki eru ferðaskrifstofur, rútfyrirtæki, bílaleigur, flugfélög, 

skipafélög og fleiri birgjar sem í sameiningu gera það kleift að hægt er að bjóða farþegum 

skemmtiferðaskipa ferðir um allt land, svo þeir fái tækifæri til að kynnast náttúru og 

menningu landsins (Cruise Iceland, e.d.-h).  

Öflugt markaðsstarf fer fram innan Cruise Iceland. Samtökin eru með heimasíðu og 

gefa út bæklinga og fleira markaðstengt efni. Þau taka einnig þátt í sýningum og 

ráðstefnum tengdum skemmtiferðaskipaþjónustunni í Bandaríkjunum og Evrópu, en það 
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er almennt álit samtakanna að sýning í Evrópu henti Íslandi betur. Á hverju ári eru 

bandarísk og evrópsk fyrirtæki hemsótt til skiptis og þeim boðið í heimsókn til Íslands. 

Heimsóknirnar eru góð leið til að efla og auka viðskiptatengsl erlendis og kynna um leið 

að þá þjónustu sem boðið er upp á þegar Ísland er áfangastaðurinn (Cruise Iceland, 2014).  

5.3.2. TVG-Zimsen og Gára  

TVG-Zimsen er rótgróið fyrirtæki og rekja má sögu þess allt til fyrrihluta 19. aldar, þegar 

siglingar til landsins fóru að aukast. TVG-Zimsen sérhæfir sig í hraðflutningum, flugfrakt 

og geymslu- og dreifingarþjónustu. Félagið kemur að rekstri og uppbyggingu 

Vöruhótelsins í Sundahöfn, sem er eitt stærsta hús landsins, og þar eru höfuðstöðvarnar. 

(TVG-Zimsen, e.d.-a). Ásamt þessu er fyrirtækið með umboðsþjónustu fyrir skip sem felst 

í ýmissi hafnarþjónustu og flutningarkerfi sem sér um að afgreiða sendingar um borð í 

skip, þar á meðal skemmtiferðaskip (TVG-Zimsen, e.d.-b).  

TVG-Zimsen keypti fyrirtækið Gáru árið 2013. Gára er skipamiðlun sem sér um að sinna 

erlendum skipum sem koma til landsins og þjónusta þau á ýmsan hátt. Gára var stofnað 

árið 1993 með rekstur skipamiðlunar að markmiði en einnig að sjá um þjónustu fyrir mörg 

þeirra farþegaskipa sem komu til Íslands. Sú þjónustustarfsemi hefur haldist óbreytt þrátt 

fyrir kaup TVG-Zimsen á fyrirtækinu og hefur aukist til muna á síðustu árum. Undir 

þjónustuna fellur öll almenn hafnarþjónusta skipa í og úr höfn, samskipti við 

Útlendingastofnun, tollayfirvöld og fleiri stofnanir sem hafa afskipti af skipunum, flutningi 

áhafnar og þjónustu við skipstjórnendur. Gára sér einnig um þjónustu skipa vegna losunar 

úrgangs, viðgerða, áhafnarskipta, áfyllingu vatns, miðlun farms, olíu- og 

eldsneytismiðlunar (TVG-Zimsen, e.d.-b). Fyrirtækið er eini hafnarumboðsaðilinn á Íslandi 

sem er með þjónustudeild fyrir skemmtiferðaskip og lúxussnekkjur og býður þjónusta 

allan ársins hring, í öllum höfnum landsins. Hluti af þjónustu við skemmtiferðaskip er að 

skanna farangur þegar nýir gestir eru að koma um borð, þjónusta við innritun gesta og að 

athuga formsatriði sem snerta innflytjendur. Markmið fyrirtækisins er að vera með lausnir 

við öllum hugsanlegum vandamálum sem komið geta upp við komu skemmtiferðaskipa 

til hafna. Stór þáttur í velgengni Gáru er tilkominn vegna náinnar samvinnu við 

móðurfyrirtækið TVG-Zimsen, en það sér um að innflutning og flutning á vörum til 

skipanna (Cruise Iceland, a.d.-i).  
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5.3.3 Ekran og Flavor of Iceland 

Ekran er matarþjónustufyrirtæki sem stofnað var árið 1981 og er dótturfélag fyrirtækisins 

1912 ehf. sem er birgi og dreifingaraðili á smásölumarkaðnum á Íslandi. Ekran flytur inn 

og dreifir hráefnum og fylgihlutum til skipa, þar á meðal skemmtiferðaskipa, og annarra 

veitingafyrirtækja. Metnaður hefur verið lagður í að vinna með staðbundnum 

dreifiaðilum svo viðskiptavinir fyrirtækisins hafi úr miklu úrvali að velja og þeirra á meðal 

eru skemmtiferðaskipin. Fyrirtækið vinnur með um 200 birgjum, bæði innan- og 

utanlands, og getur boðið upp á rúmlega 5000 mismunandi matvörur, ferskar, frystar eða 

kældar, ásamt verkfærum og hreinsiefnum frá vel þekktum vörumerkjum. Ekran stafrækir 

tollfrjálst vöruhús með varning fyrir skip sem hafa viðkomu hér en sigla svo áfram til 

annarra landa. Fyrirtækið er með þjónustu um allt land og reynir að afhenda allar vörur 

ekki síðar en einum degi eftir að þær eru pantaðar og innan tveggja daga ef ferskar vörur 

eru hluti af pöntuninni. 

Ekran og TVG-Zimsen eiga meðal annars vörumerkið Flavor of Iceland sem er 

samstarfsverkefni milli nokkura íslenskra fyrirtækja. Lögð er áhersla á að veita 

skemmtiferðaskipum með viðkomu á Íslandi hágæða mat og drykkjarvörur af öllum toga 

á samkeppnishæfu verði. Helstu flokkar matvara eru lamb, mjólkurvörur, sjávarfang og 

vatn og séð er um að koma vörunum um borð í skipin hvar sem þau eru staðsett á landinu 

(Cruise Iceland, e.d.-j) 

Fram kom hjá viðmælanda, Örvari, að á Ocean Diamond sé lagt mikið upp úr því að 

vera með mat sem unninn úr íslenskum hráefnum og þannig kynna Ísland um borð í 

skipinu. Þar telur hann einnig að liggi frekari tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki, þ.e. að bjóða 

skemmtiferðaskipum meira framboð af íslenskum matvælum og jafnvel minjagripum til 

þess að selja um borð (Örvar Kristinsson munnlega heimild, 7. desember 2016) 

5.3.4 Aðrir 

Þó svo að flestir farþegar og áhafnir skemmtiferðaskipanna hafi stutta viðdvöl á landinu 

er mikilvægt að fylgst sé með því hverjir koma inn í landið. Það er Vaktstöð siglinga, í 

umboði Landhelgisgæslunnar, sem sér um að fá allar upplýsingar frá skipum um farþega, 

áhöfn og skipið sjálft. Skipstjóra ber svo skylda til að senda lista yfir farþega og áhöfn til 

Vaktstöðvarinnar, sem sér svo um að senda listann til Ríkslögreglustjóra. Sá síðastnefndi 
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áframsendir listann til Alþjóðadeilar Ríkislögreglustjóra, þar sem hann er yfirfarinn (Gísli 

Gíslason o.fl., 2007) og sérstaklega er látið vita ef skip koma utan Schengen-svæðisins.  

Samkvæmt tollalögum þurfa stjórendur farskipanna að tilkynna með fyrirvara komur 

og brotfarir inn á tollsvæði ríkisins. Sérstakir tollverðir fara um borð í skipin og afgreiða 

þau en stjórnendur farskipanna gera ítarlega skýrslu um skipið, þar sem fram kemur m.a. 

hverjir viðkomustaðirnir voru áður en komið var til Íslands, hvort farmur afermist hér á 

landi, stærð og skráningu skipsins, fjöldi farþega og áhafnarmeðlima og fleira. Tollgæslan 

sér einnig um að endurgreiða gjöld vegna varnings sem keyptur var á íslandi, þ.e. „tax 

free”, en það er oftast gert síðasta klukkutímann áður en skipið fer frá seinustu 

viðkomuhöfn á Íslandi. Eftir breytingar á tollalögum hefur ekki verið föst tollgæsla um 

borð í skipunum heldur er metið í hverju tilviki fyrir sig hversu mikillar gæslu er þörf 

(Tollalög nr. 88/2005). Samkvæmt lögum um siglingavernd þarf að girða skip af þegar það 

er í höfn svo að tollverðir geti haft eftirlit með því hverjir fara inn og út af afgirta svæðinu 

(Lög um siglingavernd nr. 50/2004). Sérstök aðstaða fyrir tollgæslu er þó ekki til staðar á 

höfnunum, sem getur orsakað erfiðleika við að grípa inn í aðstæður ef þörf krefur. 

Tollskoðun fer fram við skipshlið og tollverðir geta metið aðstæður þannig að taka þurfi 

ákveðna farþega til hliðar, til nánari skoðunar (Gísli Gíslason o.fl., 2007).  

5.4 Almenningur 

Ferðaþjónusta er orðinn mikilvægur hluti af efnahagskerfi landsins enda hefur fjöldi 

ferðamanna meira en tvöfaldast frá árinu 2010 og á sama tíma hafa störf tengd 

ferðaþjónustu aukist um 37,6%. (Ferðamálastofa, 2016a). Með komu skemmtiferðaskipa 

á hina ýmsu staði á landinu skapast tækifæri fyrir bæði stór og lítil fyrirtæki. 

Viðmælandinn, Örvar, nefnir einnig að fleiri atvinnutækifæri sem tengjast komu 

skemmtiferðaskipanna séu t.d. sala hafnanna á olíu, vatni og viðhaldi skipanna (Örvar Már 

Kristinsson, munnleg heimild, 7. desember, 2016). Þó svo að aukning ferðmanna og starfa 

tengd ferðaþjónustu hafi góð áhrif á hagkerfi landsins þá hefur það einnig áhrif á íbúa 

þess. Sérstök ruðningsáhrif geta myndast með starfsemi skipanna líkt og að verð hækki á 

vörum í verslunum og takmarkanir á daglegum athöfnum t.d. þegar flest allir innviðir eru 

full nýttir þegar skip eru við höfn, en það á helst við þegar smærri bæjarfélög taka á móti 

stórum skemmtiferðaskipum (Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). 
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Í könnun sem Ferðmálastofa gerði árið 2016 (sjá mynd 7) kom í ljós að fleiri landsmenn 

en áður telja að álag ferðamanna sé of mikið á íslenska náttúru og rúmlega helmingur 

þeirra sem svöruðu að við uppbyggingu ferðaþjónustunnar þyrfti að leggja meiri áherslu 

uppbyggingu innviða, skipulag og bætt aðgengi. En margir sáu einnig jákvæð áhrif, meðal 

annars var meira en helmingur svarenda á því að ferðamenn hefðu aukið áhuga sinn á 

íslenskri náttúru og að ferðaþjónustan hafi skapað eftirsóknarverð störf í heimabyggð 

sinni, eins og sjá má á mynd 7 (Ferðamálastofa, 2016a).  

 

 

 

Viðmælandi, Örvar, telur að koma skipanna skapi mörg og mismunandi 

atvinnutækifæri fyrir íbúa á svæðum þar sem skemmtiferðaskip hafa viðkomu. Til dæmis 

fyrir rútufyrirtæki út á landi og staðbundna leiðsögumenn sem þekkja oft svæðin mjög vel 

og geta sýnt farþegunum eitthvað annað og öðruvísi en gert er í hefðbundnum ferðum. 

Hann telur að það sé sóknarfæri fyrir íbúa bæjarfélaganna að búa til þjónustu fyrir 

skemmtiferðaskipin (Örvar Már Kristinsson, munnleg heimild, 7.desember, 2016). 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Mat á áhrifum ferðaþjónustu og ferðamanna 

Ferðamálastofa, (2016a) 
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6 Tækifæri og ógnanir 

Við greiningu á ytra umhverfi skemmtiferðaskipamarkaðarins komu í ljós ýmsir þættir 

sem geta haft áhrif á viðskiptahætti innan markaðarins og þá þjónustu sem þar er hægt 

að bjóða. Hér eru tekin saman í töflu 2 helstu tækifæri og ógnanir utan skipulagsheildanna 

sem finnast í rekstrarumhverfninu og fundust með greiningartólunum PESTEL-líkaninu og 

TASK. Afar mikilvægt er fyrir fyrirtæki að fylgjast náið með helstu ytri öflum og þáttum 

sem hafa áhrif á getu þeirra til að hagnast. Þar geta allar breytingar haft góð eða slæm 

áhrif og jafnvel bæði.  

 

Tækifæri Ógnanir 

 Lenging tímabilisins sem 
skemmtiferðaskip sigla til landsins 

 Hækkun á virðisaukaskatts í 
ferðaþjónustu 

 Fleiri siglingar hringinn í kringum 
landið 

 Óstöðuleiki í efnahagsástandi og 
styrking krónunnar 

 Farþegaskipti hér á landi  Takmarkaður mannauður í störfum 
fyrir skemmtiferðaskip 

 Aukning á framboði þjónustu á 
viðkomustöðum skipanna 

 Aukið álag á náttúruna 

 Sveitarfélög vinni að uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar á staðnum 

 Mengun frá skipum 

 Atvinnutækifæri  Fá hafnarsvæði sem geta tekið á móti 
skemmtiferðaskipum  

 

 

 

 

Tafla 2. Tækifæri og ógnanir 
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6.1  Tækifæri 

 Lengra tímabil: Ónýtt tækfæri er að reyna lengja tímabilið sem 
skemmtiferðaskipin eru að koma til Íslands, ekki síst á vorin og haustin þegar 
skipin eru að færa sig milli markassvæða. Haustmánuðirnir gefa einnig tækifæri 
til annars konar upplifunar á Íslandi, s.s. möguleika á að sjá norðurljós.  

 Fleiri hringferðir: Tiltölulega nýlega var farið að bjóða siglingu á 
skemmtiferðaskipum hringinn í kringum landið en ánægja er með þessar ferðir. 
Fáir eru á þessum markaði og því ættu að vera þarna tækifæri fyrir fleiri.   

 Farþegaskipti: Með því að hafa farþegaskipti skemmtiferðaskipa á Íslandi gefst 
tækifæri til að lengja dvöld farþega á landinu, bæði fyrir og eftir siglingu. Lengri 
dvöl farþega skilar sér í meiri gjaldeyristekjum. Til að auðvelda farþegaskipti, 
og á allan hátt móttöku farþega skemmtferðaskipanna, þyrfti að ráðist í að gera 
farþegamiðstöðvar fyrir skemmtiferðaskip, eins og Gunnar, viðmælandi, nefnir 
að vanti. Flestir þessara farþega koma erlendis frá og því eru þarna einnig aukin 
tækifæri fyrir fyrirtæki sem sjá um flug, gistingar, uppihald og fleira sem að 
farþegunum snýr. Mikilvægt er að hægt sé að sinna þörfum farþega, sem eru 
að koma allstaðar að úr heiminum, áður en þeir fara um borð í skipin og eftir 
þeir koma frá borði. Það sem þarf því að hafa í huga við markaðssetningu 
Íslands sem upphafs- eða endastöðvar siglinga er að nægt framboð sé af 
hótelherbergjum og að flugsamgöngur séu í lagi. 

 Fáir umboðsaðilar farþega: Nú eru aðeins tveir svokallaðir umboðsaðilar 
farþega skemmtiferðaskipa í landi og með aukningunni í komum 
skemmtiferðaskipa ætti að vera tækifæri fyrir nýjan aðila að koma inn á 
markaðinn. Það gæti þó verið erfitt þar sem þessi tvö fyrirtæki sjá nú um öll 
þau skemmtiferðaskip sem koma til landsins, en þó ætti að vera mögulegt að 
koma sér hægt og bítandi inn á markaðinn. 

 Fleiri hafnir og aukin þjónusta: Hægt væri að auka framboð á viðkomustöðum 
skemmtiferðaskipa ef að fleiri hafnir tækju á móti skemmtiferðaskipum. Það 
myndi gefa fleiri sveitarfélögum tækifæri til að vera í viðskiptum við skipin. Til 
þess þarf grunnaðastaða fyrir skipin að vera í lagi á hverjum stað og ekki má 
vera mjög langt að fara til að komast í að skoða náttúruperlur staðarins og aðra 
staði sem ferðamennirnir hefðu áhuga á að heimsækja. Viðmælandi, Gunnar, 
nefnir sem dæmi að sumarið 2017 munu skip koma við á Akranesi og í 
Þorlákshöfn sem eru staðir sem hafa aldrei áður tekið á móti 
skemmtiferðaskipum. Vegna aukinna krafna um umhverfisvernd geta hafnir 
orðið ákjósanlegri viðkomustaðir en aðrir með því að bjóða skipunum tengingu 
við rafmagn í landi og viðurkenndar leiðir við losun úrgangs.  

 Efling ferðaþjónustu í sveitarfélögum: Koma skemmtiferðaskipa í sveitarfélög 
getur stuðlað að uppbyggingu ferðaþjónustu á staðnum og þeim því til 
hagsbóta að fá sem flest skip til sín. Sveitarfélög, í samvinnu sín á milli eða á 
eigin vegum, geta unnið að því að byggja upp innviði viðkomustaða á sínu svæði 
til að gera þá ákjósanlega til heimsókna, um leið og náttúran er vernduð. 
Viðskipti við ferðaþjónustufyrirtæki á staðnum myndu aukast, og ný gætu 
væntanlega orðið til. Einnig gætu smærri ferðaþjónustufyrirtæki eflt það sem 
þau hafa upp á að bjóða með því að vinna saman. Verslanir, veitingastaðir og 
ýmsir aðrir aðilar í sveitarfélögunum myndu einnig njóta góðs af komum 
skemmtiferðaskipanna í formi aukinna viðskipta og auk koma skipanna ætti að 
stuðla að aukinni atvinnu.   
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 Atvinnutækifæri: Viðmælandi, Örvar, telur að koma skipanna skapi mörg og 
mismunandi atvinnutækifæri fyrir íbúa á svæðum þar sem skemmtiferðaskip 
hafa viðkomu. Þar nefnir hann m.a. rútufyrirtæki og leiðsögumenn. Síðan má 
nefna að atvinnutækfæri skapast í höfnunum þar sem verið er að selja olíu, 
vatn, viðhaldsvinnu á skipunum og fleira. Með aukinni ferðaþjónustu fá fleiri 
íbúar á svæðunum vinnu henni tengda og handverksfólk og listamenn geta 
unnið verk sem eru til sölu fyrir ferðamenn. Vinna getur skapast við að 
framleiða matvörur frá svæðinu, sem ferðamennirnir geta keypt, eða boðanar 
eru um borð í skipunum, eins og gert er talsvert af í Ocean Diamond skipinu, 
eins og fram kemur hjá Örvari, viðmælanda.  

6.2  Ógnanir 

 Hækkun á virðisaukaskatt í ferðamálaiðnaðnum: Ríkisstjórnin hefur boðað 
mögulega hækkun á virðisaukaskatti á ferðaþjónustu, sem myndi þá tvöfaldast. 
Hækkunin hefði í för með sér hækkun verðlags og gæti því haft talsverð áhrif á 
samkeppnisstöðu Íslands sem áfangastaðar.  

 Óstöðugt efnahagsástand og styrking krónunnar: Ferðaþjónustan getur verið 
sérstaklega viðkvæm fyrir utanaðkomandi áhrifum líkt og þeim óstöðuleika í 
efnahagsmálum á Íslandi sem hefur verið frá Hruninu 2008. Þó að ástandið sé 
stöðugt að batna þá getur þessi óstöðugleiki haft heftandi áhrif á komur skipa 
til landsins. Gengi krónunnar er líka mjög hátt, sem leiðir til hás kostnaðar fyrir 
skipin, s.s. vegna olíukaupa. Krónan hefur ekki styrkst jafn mikið gagnvart 
öðrum gjaldmiðlum frá því fyrir efnahagskreppuna eins og hún gerði árið 2016. 
Þetta hefur gert það að verkum að allt sem erlendir aðilar kaupa hér er orðið 
dýrara, sem m.a. hefur leitt til þess að ferðmenn eyða minna fé hér á landi en 
þeir gerðu áður. 

 Mannauður: Íslendingar eru ekki nema um 338.000 að tölu og vinnuafl þar af 
um 200.000 manns. Mannauður í þjónustustörfum fyrir skemmtiferðaskipin er 
takmarkaður en hægt þarf að vera að halda uppi gæðum allrar þjónustu sem 
skipunum er boðin þótt komum skemmtiferðaskipa og ferðamönnum fjölgi. Til 
þess þarf að efla innviði þjónustunnar og fá fleira sérhæft fólk til starfa, s.s. 
leiðsögumenn vegna skoðunarferða í landi, rútubílstjóra og almennt starfsfólk 
með kunnáttu í móttöku ferðamanna. Þarna er flöskuháls sem laga mætti með 
því að efla og auka framboð á þeirri menntun sem til þarf til að standa undir 
gæðakröfunum.  

 Náttúruvernd: Nú er mikið rætt um átroðslu ferðamanna á náttúru Íslands. 
Ljóst er að gæta þarf að þolmörkum náttúrunnar vegna aukins álags á af 
völdum ferðamanna, sérstaklega þar sem mjög mörgum er beint á sömu 
svæðin. Til að vernda viðkvæma náttúru þurfa á öllum heimsóknarstöðum 
ferðamanna að vera góðar og afmarkaðar gönguleiðir um svæðið, þ.e. byggja 
upp inniviði áður en ferðmennirnir koma. Einnig verður þar að vera góð 
salernisaðstaða sem getur annað miklum fjölda. Skortur á slíkri aðstöðu hefur 
leitt til óþrifnaðar úti á víðavangi í námunda við ferðamannastaði. Umræða um 
þessi mál er einnig farin að hafa þau áhrif á suma landsmenn að þeir eru farnir 
að líta á ferðamenn á neikvæðan hátt. Sökin er þó í raun þeirra sem hafa átt að 
byggja upp innviðina þannig að hægt sé að taka á móti ferðamönnunum án 
þess að skaði verði af komu þeirra.   

 Mengun: Skemmtiferðaskipunum fylgir ákveðin mengun, mismikil þó. Málefni 
sem snerta umhverfisvernd eru talsvert mikið rædd í íslensku samfélagi, bæði 
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á meðal almennings, í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Orsakavaldar 
mengunar eru litnir illu auga og ljóst er að skemmtiferðaskip menga, eins nefnt 
er hér í kaflanum Umhverfisþættir. Með ströngum og samræmdum reglum 
sem snúa að því að sporna við mengun umhverfisins af völdum 
skemmtiferðaskipa og bættri aðstöðu fyrir skipin til að uppfylla skilyrði sem þar 
koma fram, má bæta þarna verulega úr. Eitt af því sem þar hefur verið nefnt er 
að skipin tengist rafmagni í landi á meðan á dvöl þeirra við hafnir stendur (sjá. 
Tækifæri).  

 Skortur á hafnarsvæðum: Fleiri og stærri skemmtiferðaskip eru að koma til 
landsins en hafnarsvæði sem geta tekið á móti skemmtiferðaskipum eru af 
skornum skammti. Því er á mörgum ákjósanlegum stöðum ekki hægt að taka á 
móti skipum og alls ekki öllum stærðum skipa. Yfirlit og mynd yfir hafnirnar, 
sem geta tekið á móti skipunum, er í kafla 5.3.2, hér á undan. Stærsta og 
vinsælasta höfnin er Reykjavíkurhöfn en þar er engin sérstök farþegamiðstöð, 
né í öðrum höfnunum, en slík miðstöð myndi bæta alla aðstöðu við móttöku 
farþega inn í landið sem og tollskoðun skipanna.   
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7 Umræður og lokaorð 

Við greiningu á umhverfi skemmtiferðaskipa á Íslandi má sjá að markaðurinn hefur verið 

að stækka og þróast á undanförnum árum og að ýmsir aðilar eru að koma að þjónustu við 

skipin. Aukning er í komum skemmtiferðaskipa til landsins og útlit er fyrir að sú aukning 

muni halda áfram, a.m.k. næstu tvö árin ef marka má bókanir á hafnarplássum sem gerðar 

hafa verið nú þegar. Reykjavík er sá staður þar sem flest skipin hafa viðkomu en 

hafnarplássið þar er þó af skornum skammti. Hafnir landsins eru misstórar sem takmarkar 

stærð skipanna sem geta lagst að í höfnunum. Síðastliðin ár hafa hafa margar hafnir á 

landsbyggðinni verið í uppbyggingu og nú eru hafnirnar á Akureyri og Ísafirði þær stærstu 

næst á eftir Reykjavík. Hafnir á fleiri stöðum eru að bætast í hóp þeirra sem geta tekið á 

móti skemmtiferðaskipum og sumarið 2017 bætast Akranes og Þorlákshöfn við. Höfundur 

er sammála þeim sem telja mikilvægt að skipakomum sé dreift enn betur víða um land, 

sem gerist með því að fleiri hafnir geti tekið á móti skemmtiferðaskipum. Jafnframt er 

nauðsynlegt að bæta aðgengi skipanna í höfnunum, sem nú þegar taka á móti þeim, svo 

hægt sé að efla og bæta þjónustu við skipin enn frekar, þar á meðal þjónustu sem stuðlar 

að umhverfisvernd. Þetta væri til dæmis hægt að gera með því að stækka hafnirnar, sem 

gæfi tækifæri til að taka á móti stærri skipum eða fleiri og minni skipum á sama tíma, sem 

og að efla þjónustuþættina. Þar með myndu tekjur sveitarfélaganna aukast og fleiri fá 

atvinnu í tengslum við skipakomurnar.  

Við vinnuna við þessa rannsókn hefur höfundar komist að þeirri niðurstöðu að stærstu 

tækfærin liggi í þjónustu við skemmtiferðaskipin, þar sem hún stuðlar að auknum tekjum 

fyrir sveitafélögin og er atvinnuskapandi fyrir heimamenn. Tækfæri eru til betri samvinnu 

milli fyrirtækja sem sjá um skoðunarferðir og afþreyingu fyrir skipafarþega og 

heimamanna. Betri samvinna skapar möguleika fyrir fólk á svæðinu að starfa fyrir 

fyrirtækin og tækifæri til byggja upp og á að efla ferðaþjónustu á svæðinu, svo sem með 

nýsköpun. Ein hugmynd sem höfundur getur séð fyrir sér væri að heimamenn settu upp 

s.k. „pop up” búðir á hafnarsvæðunum þegar skemmtiferðaskipin leggjast þar að bryggju 

þar sem þeir gætu selt farþegum og áhöfnum skipanna ýmislegt sem framleitt er á 

svæðinu.  

Aukning í farþegaskiptum skemmtiferðaskipa í Reykjavík skapar ekki einungis tækfæri 

fyrir fyrirtæki sem þjónusta skipin heldur einnig fyrir flugfélög, hótel, veitingastaði, 
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verslanir og fleiri aðila, því skipafarþegarnir þurfa yfirleitt að verja a.m.k. eina nóttu utan 

skips fyrir og/eða eftir siglingu. Til þess að hægt sé að auka tækifæri til farþegaskipta telur 

viðmælandi höfundar, Gunnar, að nauðsynlegt sé að byggja þjónustuhús fyrir 

skemmtiferðaskip sem notað væri í slíkum aðgerðum. Þetta þurfi svo að Ísland geti verið 

samkeppnishæft við önnur lönd sem starfa á þessu sviði.  

Einnig þarf að líta á þær ógnanir sem sjá má á þessum markaði. Skortur er á 

fagmenntuðu fólki í greininni en þar þurfa. Ferðamenn eru nú farnir að eyða minna fé hér 

á landi en áður. Hátt verðlag ræður þar væntanlega mestu og styrking krónunnar virðist 

ætla að halda áfram. Minni eyðsla ferðamanna hérlendis leiðir til minnkandi tekna af 

komu þeirra til landsins. En þrátt fyrir hátt verðlag hérlendis er komum 

skemmtiferðaskipa að fjölga og stærstu hafnarsvæði landsins eru þegar talsvert bókuð 

fyrir árið 2018, en þá má segja að skortur á hafnarplássi sé hindrun í vegi fyrir enn fleiri 

skipakomum. 

Að ofansögðu er það mat höfundar að auðveldlega megi finna ónýtt markaðstækifæri 

sem snerta þjónustu við skemmtiferðaskip en að vinna þurfi að því að finna leiðir til að 

nýta þau. Jafnframt þarf að huga að þeim ógnunum sem fyrirfinnast á markaðnum. Með 

bættri þjónustu á ýmsum sviðum væri hugsanlegt að laða til Íslands stærri og fleiri skip án 

þess fleiri ferðamenn skapi meira álag á innviðina. Sérstaklega má sjá tækifæri til eflingar 

ferðaþjónustu fyrir skemmtiferðaskip á svæðum þar sem ekki er þegar of mikið af 

ferðamönnum og er því tækifæri fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn. Þar með myndu 

skapast áhugaverð atvinnutækifæri víðs vegar um land, sem skiluðu meiri tekjum til 

samfélagsins og gætu verið liður í að efla byggð þar sem þess er þörf.   
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi  

 

1.Hver eru helstu tækifærin sem skapast hafa við komu skemmtiferðaskipa til Íslands? 

2.Hvaða þjónustu telur þú vera mikilvægasta fyrir:  

a) skemmtiferðaskipin sjálf, b) farþega skipsins og c) starfsfólk þess? 

3.Hvaða þjónustu telur þú að vanti almennt á viðkomustöðum 

skemmtiferðaskipanna? Hver ætti að sinna þeirri þjónustu? 

4. Hvernig finnst þér aðgengi skemmtiferðaskipa við hafnir almennt vera að þeirri 

þjónustu sem þau þarfnast? 

Ef eitthvað þarf að bæta hvað aðgengi snertir, hver á þá að sinna þeim þætti? 

5. Telur þú að auka mætti samvinnu við sveitarfélög þar sem skemmtiferðaskip hafa 

viðkomustað og þannig auka tækifæri þeirra til að njóta góðs af komu 

skemmtiferðaskipanna? 

b) Ef já, geturðu nefnt dæmi um aukin tækifæri? 

6. Hvernig telur þú að þessi markaður muni þróast og hvers vegna? 


