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Útdráttur 
Í þessu verkefni var gerð rannsókn á áhrifum samgangna á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. 

Rannsóknarsnið verkefnisins var tilviksrannsókn og voru tekin fimm eigindleg viðtöl við 

aðila tengda ferðaþjónustu í Eyjum. Rannsóknarspurningarnar voru: „Hvaða áhrif geta 

samgöngur haft á ferðaþjónustu?“ og „Hver eru helstu áhrif Landeyjahafnar á 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum?“. Helstu niðurstöður eru þær að samgöngur og 

ferðaþjónusta eru algjörlega samtvinnuð fyrirbæri og gæti ferðaþjónustan ekki verið 

sjálfsstæð atvinnugrein ef ekki væri fyrir samgöngur. Frá opnun Landeyjahafnar hefur verið 

gríðarlegur uppgangur í ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum, en þó er enn til staðar mikil 

árstíðarsveifla sem hefur heldur slæm áhrif á fyrirtæki í þessum geira. Fyrirtækin reyna þó 

að vinna saman að því markmiði að fá sem flesta ferðamenn til þess að heimsækja Eyjarnar.   

Abstract 

This is a research on the impact of transportation on the tourism industry in the Westman 

Islands. This research is a case study with five qualitative interviews with people in the 

tourism industry in the Westman Islands. The research questions were: “How can 

transportations have an impact on the tourism industry?”, and “What is the main impact of 

the Landeyjahöfn harbour towards the tourism industry in the Westman Islands?”. The 

results were that transportations and tourism are connected and so the tourism industry would 

not be able to exist if there were no transportation. Furthermore, since Landeyjahöfn opened 

the tourism business in the Westman Islands has been blooming, however there is a lot of 

seasonality visible which has a bad impact on the companies in this business. The companies 

try to work together towards the common goal of getting tourists to visit the Islands.  
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1  Inngangur 
Samgöngur eru undirstaða ferðaþjónustu, án þeirra væri ekki hægt að ferðast 

(Mammandov, 2012). Hver sá sem hefur ferðast utan landsteinanna veit að samgöngur hér 

á landi, og þá helst almenningssamgöngur, eru frekar bágbornar samanborið við það sem er 

í boði erlendis. Hér á landi er til dæmis ekkert járnbrautalestakerfi eins og finna má víða 

erlendis. Ferðaþjónustan hér á landi hefur þó tekið stakkaskiptum á síðastliðnum árum og 

fjölgar ferðamönnum með hverju árinu.  

Þegar talað er um Vestmannaeyjar þá fylgir orðið ’samgöngur’ oftast í kjölfarið. 

Umræðan um samgöngumál í Eyjum hefur verið mjög áberandi síðustu ár og virðist hún 

engan enda ætla að taka. Landeyjahöfn var opnuð í Bakkafjöru árið 2010 og var henni 

ætlað að bæta samgöngur á milli lands og Eyja. Enn þann dag í dag hefur þó ekki tekist að 

halda henni opinni allt árið um kring. Þó svo að höfnin virki ekki eins og hún átti að gera 

hefur hún þó haft mikil áhrif á ferðaþjónustu í Eyjum. Eitt af því sem breyst hefur frá 

opnun hennar er sá fjöldi ferðamanna sem heimsækir Vestmannaeyjar. Í kjölfarið hafa 

mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu hafið starfsemi, eða aukið við fyrri starfsemi.    

 Í þessu verkefni verða áhrif Landeyjahafnar á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum 

könnuð og er markmiðið að sjá hver þessi áhrif eru og hvort þau séu eins fyrir allar 

tegundir fyrirtækja. Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru því eftirfarandi:  

• Hvaða áhrif geta samgöngur haft á ferðaþjónustu?  

• Hver eru helstu áhrif Landeyjahafnar á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum? 

Byrjað verður á því í öðrum hluta að skoða hvað fræðin hafa um samgöngur að segja, 

þar verða hugtökin árstíðarsveifla og samvinna einnig tekin fyrir. Í þriðja hluta verður 

fjallað um Vestmannaeyjar, hvað þar má finna og hvernig samgöngum hefur verið háttað í 

gegnum tíðina. Jafnframt verður farið yfir þróun ferðaþjónustu í Eyjum. Í fjórða hluta 

verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við vinnslu verkefnisins en 

rannsóknin er svokölluð tilviksrannsókn þar sem unnið var með hálfstöðluð viðtöl. Tekin 

voru viðtöl við fimm aðila sem allir hafa það sameiginlegt að þekkja til ferðaþjónustunnar í 

Eyjum. Sömuleiðis voru gögn um farþegafjölda fengin frá Gunnlaugi Grettissyni, 

rekstrarstjóra Herjólfs, sem er ferjan sem siglir á milli lands og Eyja. Í fimmta hluta verður 



 2 

svo farið yfir helstu niðurstöður viðtalanna eftir helstu þemum sem upp komu. Þemun eru 

uppgangur í ferðaþjónustu, árstíðarsveifla, bjartsýni varðandi framtíðina, stórar helgar og 

samvinna. Í lokin verður svo gerð samantekt á þeim niðurstöðum.  
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2 Samgöngur og ferðaþjónusta 
Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar. Hér verður rætt um 

samgöngur, hvað það er sem skilgreinir þær og hvernig þær tengjast ferðaþjónustu. 

Sömuleiðis verður fjallað um árstíðarsveiflu í ferðaþjónustu og hvernig hún getur haft 

áhrif. Í lokin verður farið yfir mikilvægi samvinnu í ferðaþjónustu. 

2.1 Samgöngur 
Samgöngur (e. transportation) eru undirstaða ferðaþjónustu, ef ekki væri fyrir samgöngur 

eða samgönguleiðir þá gæti ferðaþjónusta ekki átt sér stað. Í sinni einföldustu merkingu 

snúast samgöngur um það að koma fólki frá a til b. Samgöngur gegna því lykilhlutverki í 

ferðaþjónustu að koma ferðamönnum frá heimili sínu á áfangastað og heim aftur. 

Ferðaþjónustan og það sem hún hefur upp á að bjóða byrjar því bæði og endar á 

samgöngum, ef þær væru ekki fyrir hendi væri sömuleiðis enginn grundvöllur fyrir 

ferðaþjónustu (Mammadov, 2012).  

Þegar talað er um samgöngur í samhengi við ferðalög í kennslubókum eða 

fræðigreinum er oftast átt við eitthvað sem auðveldar útbreiðslu ferðaþjónustunnar. Þá eru 

samgöngur sömuleiðis samtvinnaðar við aðgengi í fræðunum þar sem þróun áfangastaða 

byggir oftar en ekki á aðgengi að stöðum. Þróun áfangastaða byggir þó sömuleiðis á öðrum 

þáttum eins og til dæmis aðdráttarafli staða og auðlindum (Page, 2009). Samgöngur eru 

stundum taldar sem aðeins einn lítill þáttur sem hjálpar til við að byggja upp ferðaþjónustu 

og stundum er hlutverk þeirra ekki einu sinni tekið inn í myndina (Prideaux, 2000). 

Samgöngur gegna þó eins og áður segir lykilhlutverki í að halda ferðaþjónustu uppi og því 

er mikilvægt að fjalla um þær í samhengi við ferðamennsku í fræðunum.  

Kaul (1985) telur að samgöngur hafi jafnframt mikilvægt hlutverk í sköpun og þróun 

bæði nýrra og eldri áfangastaða og auknu aðdráttarafli. Með góðum samgöngum ætti að 

vera hægt að fylla týnd svæði lífi og draga að fjölda ferðamanna. Hann setur jafnframt 

fram nokkrar kenningar um hvert hlutverk samgangna sé í þróun ferðamennsku. Ein 

kenningin snýst um að þróun ferðamennsku sé undir miklum áhrifum þróunar í 

samgöngumálum, það er að ferðamennskan þróist samhliða þróunar í samgöngum. Önnur 

snýst um að ferðamennska sé bæði fyrir stóra hópa og einstaklinga og þurfi því samgöngur 
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sem henta báðum hópum. Hann gerir þó ekki grein fyrir því að kostnaður skipti miklu máli 

þegar kemur að samgöngum, en ef kostnaður er hækkaður getur það leitt af sér slæm áhrif 

á aðra þætti í ferðaþjónustu. Til dæmis geta ferðamenn talið að ferðalagið sé of dýrt og 

hætt við að heimsækja áfangastaðinn, þá verða fyrirtæki á þeim áfangastað af tekjum sem 

þau hefðu annars fengið (Page, 1994).    

Með hnattvæðingu og þróun í tækni er enginn staður í heiminum nú lengra en 24 

klukkustundir í burtu frá öðrum stað. Sú hnattvæðing sem hefur orðið frá seinni hluta 

níunda áratugar síðustu aldar hefur haft mikil áhrif á það hlutverk sem samgöngur gegna í 

ferðaþjónustu (Page, 2009). Samgöngur hafa þróast með nýrri tækni sem hefur gert 

ferðaþjónustunni kleift að taka stakkaskiptum, en þessi öra þróun hefur opnað 

ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og gert hana að áhugamáli fólks um allan heim 

(Mammadov, 2012). Hnattvæðingin sem og þróun í samgöngumálum hefur leitt af sér að 

nú á dögum er heimurinn mun minni en hann var áður og meira opinn fyrir hverjum sem 

um hann vill ferðast. Sem dæmi má nefna að Internetið hefur hjálpað fólki að velja og bóka 

ferðir á meðan það situr heima í stofu (Friedman, 2005). Miklar breytingar hafa orðið í 

samgöngumálum, fyrst á 19. öld með tilkomu járnbrautalesta og svo á 20. öld þegar 

einkabíllinn og farþegaflug var kynnt til leiks (Prideaux, 2000). Með bættum samgöngum 

hefur aðgengi fólks að stöðum aukist og nú geta ferðamenn heimsótt nánast hvaða stað í 

heiminum sem er, jafnvel staði sem áður voru taldir úr alfaraleið (Croall, 1995).    

Ásamt því að koma ferðamönnum á leiðarenda geta samgöngur sömuleiðis verið 

upplifun á sinn hátt, og geta spilað stóran þátt í að bæta upplifun ferðamannsins af 

ferðalaginu. Samgöngur geta jafnframt verið eini tilgangur ferðarinnar, til dæmis þegar 

farið er í siglingu á skemmtiferðaskipi (Mammadov, 2012). Samgönguleiðir eins og 

skemmtiferðaskip og leiguflug eru oft flokkaðar sem samgöngur sem einungis ferðamenn 

nota. Heimamenn nýta sér einnig hinar ýmsu samgöngur eins og til dæmis strætisvagna, 

lestarferðir eða áætlunarsiglingar. Þegar samgönguleiðir eru nýttar af bæði ferðamönnum 

og heimamönnum getur skapast samkeppni á milli þeirra sem hefur mikil áhrif á 

áfangastaðinn. Ef um takmarkað sætaframboð er að ræða þá taka ferðamennirnir til dæmis 

oft plássið sem heimamenn hefðu hugsað sér að nýta. Þegar það á sér oft stað getur skapast 

spenna á milli ferðamanna og heimamanna sem getur leitt til þess að heimamönnum verði 

illa við ferðamennina og vilji ekki fá þá. Oft eru þó ekki til nein gögn sem greina á milli 

hvort um er að ræða ferðamenn eða heimamenn sem nýta sér tilteknar samgöngur (Page, 

2009).  
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Collier (1994) talar um að samgöngur þjóni þrískiptum tilgangi þegar kemur að 

ferðaþjónustu, það er að ferja ferðamanninn frá upphafsstað á áfangastað, ferja hann á milli 

áfangastaða og á milli svæða á áfangastöðum. Hann segir jafnframt að samgöngur í 

ferðaþjónustu skiptist í þrjá undirflokka, samgöngur í vatni, á landi eða í lofti og má sjá 

þessa skiptingu nánar á mynd eitt. Þegar kemur að því að velja hvers konar samgöngur 

ferðamaðurinn ætlar að nýta sér til að komast á áfangastað er eftirfarandi atriðum fylgt: 

þeim tíma sem ferðin tekur, fjarlægð á milli staða, þægindum meðan á ferðinni stendur, 

öryggi, hagnaði ferðamanns af valinu, verði, landfræðilegri staðsetningu og samkeppni 

(Westlake og Robbins, 2005).   

Með þeirri gífurlegu þróun í samgöngum og ferðaþjónustu sem orðið hefur fylgja þó 

ýmis neikvæð atriði. Í fyrsta lagi geta myndast mikil þrengsli í kringum samgöngurnar, til 

dæmis getur myndast mikil örtröð á flugvöllum þar sem fólk þarf að bíða lengi í röð, 

sömuleiðis geta umferðarteppur myndast á fjölförnum vegum á háannatímum. Í öðru lagi 

eru gerðar miklar kröfur um öryggi í samgöngum og þarf því að gera ýmsar ráðstafanir til 

þess að halda þeim öruggum. Þessar ráðstafanir geta valdið gremju hjá ferðamönnum, til 

dæmis þegar þeim er ekki leyft að taka með sér bannaða hluti í flug. Í þriðja lagi geta 

auknar samgöngur haft slæm áhrif á umhverfið ef svæðin eru ekki undir það búin að taka 

Mynd 1 Undirflokkar í samgöngum (Collier, 1994). 
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við fleiri ferðamönnum. Í fjórða lagi getur myndast mikil árstíðarsveifla þegar ferðamenn 

kjósa flestir að ferðast á svipuðum tíma (Goeldner og Ritchie, 2011).  

 

2.2 Árstíðarsveifla 
Árstíðarsveifla er þekkt vandamál í ferðaþjónustu, og þá sérstaklega á Íslandi. Butler 

(2011, bls. 5) skilgreinir árstíðarsveiflu sem „tímabundið ójafnvægi í ferðaþjónustu, sem 

kemur fram í þáttum eins og fjöldi gesta, eyðsla gesta, umferð á hraðbrautum og öðrum 

tegundum af samgöngum, atvinnuleysi og aðgangseyri á ferðamannastaði.“ Árstíðarsveifla 

skapar mörg vandamál fyrir ferðaþjónustuna, til að mynda getur reynst erfitt að hafa vaktir 

í ferðaþjónustufyrirtækjum fullmannaðar allt árið um kring og að fá aðgang að fjármagni. 

Jafnframt er ferðaþjónustan talin vera annars vegar að ofnýta auðlindir og aðstöðu á 

háannatíma og undirnýta þær þegar minna er að gera. Ekki er til nein heildstæð útskýring á 

því af hverju árstíðarsveifla er til staðar og þar sem hún er til staðar virðist markaðssetning 

ekki skila sér. Má því álykta að ástæður hennar séu oftar en ekki misskildar, einna helst 

vegna þess að mikill skortur er á rannsóknum sem byggja á skilningi og dýpt. Í fræðunum 

er oftar en ekki lögð mest áhersla á efnahagsáhrif árstíðarsveiflu frá sjónarhorni stjórnenda 

í ferðaþjónustu og er litið á árstíðarsveiflu sem vandamál sem þarf að leysa (Butler, 2011). 

 Árstíðarsveiflu er oft skipt niður eftir því hvort hún sé til staðar af náttúruvöldum eða 

hvort hún sé stofnanagerð. Náttúruleg árstíðarsveifla kemur til vegna einhvers sem á sér 

stað í náttúrunni, sem tengist meðal annars veðri og árstíðum (Baron, 1975; Hartmann, 

1986). Því fjær sem maður er frá miðbaug því meiri náttúruleg árstíðarsveifla er til staðar. 

Hingað til hafa árstíðirnar verið taldar eitthvað sem ekki muni breytast en með hlýnun 

jarðar eru þær að verða meira og minna óáreiðanlegar (Houghton o.fl., 1995). Hlýnun 

jarðar er sömuleiðis líkleg til þess að hafa mikil áhrif á ferðaþjónustu í framtíðinni, þá 

einna helst á þeim stöðum þar sem aðal aðdráttaröflin tengjast útiveru, til dæmis í 

Miðjarðarhafinu (Agnew og Viner, 2001). Náttúruleg árstíðarsveifla er líka til staðar þegar 

á áfangastaðinn er komið. Það getur farið eftir veðri hvers konar afþreyingu ferðamaðurinn 

stundar á áfangastaðnum. Þetta á til dæmis við á sólarströnd, en ferðamenn sækjast helst í 

ströndina þegar það er gott veður, ef ekki viðrar vel er líklega minna um gesti á ströndinni 

(Hartmann, 1986).  

Stofnanagerð árstíðarsveifla verður til af mannavöldum eða með lögum og reglum. 

Hún er breytilegri heldur en náttúrulega árstíðarsveiflan og minni regla er á henni. Þó 

standa sumar dagsetningar alltaf í stað, eins og til dæmis jólin. Hátíðardagar eru dæmi um 
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stofnanagerða árstíðarsveiflu, sem og frídagar eins og til dæmis sumarfrí úr skóla (Butler, 

2011). Sumarfrí barna hefur hvað mest áhrif á ferðamynstur fólks í stórum hluta heimsins, 

þá sérstaklega á Vesturlöndum, þar sem fjölskyldufólk ferðast yfirleitt á sumrin þegar 

börnin eru ekki í skóla (Ministerie van Economische Zaken, 1991). Ásamt því að börnin 

eru í fríi á sumrin þá er veðrið yfirleitt betra á þessum tíma og því sækist fólk frekar eftir 

því að ferðast á þeim árstíma. Stofnanagerð árstíðarsveifla er jafnframt talin vera vestræn 

hugmyndafræði, þar sem stór hluti af ferðaþjónustu í heiminum á sér stað í hinum vestræna 

heimi (Hartmann, 1986). Butler og Mao (1997) telja að eldri borgarar geti verið hluti af 

lausninni við stofnanagerðri árstíðarsveiflu. Í nútíma samfélagi lifir fólk lengur en áður 

tíðkaðist og er eldri kynslóðin ekki eins háð frídögum til þess að ferðast eins og sú yngri. 

Eldra fólkið er því líklegra til að ferðast utan háannatíma og dvelja lengur á áfangastað.  

 Annað dæmi um stofnanagerða árstíðarsveiflu er þegar pressa er sett af samfélaginu 

á fólk til þess að fara í frí. Þetta er mjög algengt hjá hátt settu fólki þar sem talið er að það 

sé nauðsynlegt að fara á ákveðna staði á ákveðnum tímum. Árinu er þá skipt niður á 

tímabil, til dæmis veiðitímabil, fótboltatímabil o.s.frv. Ef viðkomandi vill vera samþykktur 

af samfélaginu þá verður hann til dæmis að fara í veiðiferð á veiðitímabilinu. Þessi tegund 

af árstíðarsveiflu er þó ekki eins stofnanagerð og frídagar, og væri mögulega viðeigandi að 

kalla hana félagslega árstíðarsveiflu (Butler, 1994).  

Butler og Mao (1997) telja að árstíðarsveifla snúist ekki eingöngu um tímabundna 

þætti heldur einnig staðbundna þætti. Ef þetta er haft í huga er hægt að skipta ástæðum 

árstíðarsveiflu í tvo flokka, togkraft og drifkraft. Drifkrafturinn felur í sér þá þætti heima 

við sem skapa eftirspurn hjá ferðamönnum og geta verið bæði náttúrulegir og 

stofnanagerðir. Með náttúrulegum þáttum er til dæmis átt við að flýja vomda veðrið heima 

við og með stofnanagerðum þáttum er átt við þegar fólk er sett í frí eða pressa er sett á það 

frá samfélaginu til að ferðast. Togkrafturinn felur í sér þá þætti á áfangastaðnum sem fá 

ferðamanninn til þess að vilja heimsækja staðinn. Hér er til dæmis átt við ákveðna viðburði 

eða eitthvað sem ekki er til staðar heima við. Til þess að vinna á árstíðarsveiflu er 

mikilvægt að vinna ekki einungis með framboðshliðina eða togkraftana, heldur þarf einnig 

að skoða eftirspurnarhliðina eða drifkraftana.  

 Butler og Mao (1997) skipta árstíðarsveiflu sömuleiðis í þrjá flokka eftir 

háannatímum, einn háannatími (e.single peak), tveir háannatímar (e. two-peak) og enginn 

háannatími (e. non-peak). Með einum háannatíma er átt við að ferðamenn heimsækja 

staðinn á einu tímabili og tengist sveiflan þróun og breytingum áfangastaðarins, til dæmis 
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eru skíðastaðir vinsælli þegar það er snjór. Tveir háannatímar eru til dæmis einn á sumrin 

og annar á veturna og enginn háannatími þýðir að enginn tími er meiri háannatími en 

annar. Enginn háannatími á sér oftast stað í stórborgum þar sem má sjá mikinn fjölda 

ferðamanna allt árið um kring. Þessi skipting er þó ekki algild og geta áfangastaðir breytt 

um háannatíma, til dæmis með áherslubreytingum og nýju aðdráttarafli.    

Helstu áhrif árstíðarsveiflu á áfangastaði eru meðal annars að erfitt getur verið að fá 

fjárfesta til þess að leggja fé í starfsemina vegna þess hve stutt tímabilið er. Það leiðir til 

þess að erfitt er að tryggja fjármagn og skipta því niður á allt árið (Butler, 2011). Ekki er til 

mikið af rannsóknum um umhverfisáhrif árstíðarsveiflu en í þeirri umræðu er aðallega 

talað um mikinn þrýsting á viðkvæmt umhverfi vegna þess hve margir ferðamenn eru 

þangað komnir á háannatímum (Muir og Chester, 1993). Í fræðunum er yfirleitt einblínt á 

þá galla sem árstíðarsveifla hefur í för með sér og hefur þar af leiðandi lítið verið 

rannsakað um möguleg jákvæð áhrif sem hún kann að bera með sér (Butler, 2011). Nokkur 

dæmi eru þó til um þau jákvæðu áhrif sem árstíðarsveifla hefur á ferðaþjónustuna, til 

dæmis að á háannatímum þarf að ráða fleira fólk í vinnu og þar með minnkar atvinnuleysi. 

Hægt er þó að færa rök á móti því þar sem þetta fólk verður þá mögulega aftur atvinnulaust 

þegar háannatímanum lýkur. Annar jákvæður punktur er til dæmis sá að sum samfélög hafa 

ekki tök á því að taka á móti miklum fjölda ferðamanna allt árið um kring og er því kostur 

að þeir komi einungis á ákveðnum tíma (Murphy, 1985).  

 

2.2.1  Árstíðarsveifla á Íslandi 

Til ársins 2010 var mikil árstíðarsveifla í ferðaþjónustu á Íslandi, þar sem ferðamenn 

heimsóttu landið nánast eingöngu yfir sumartímann. Frá árinu 2010 hefur 

höfuðborgarsvæðið þó fengið sinn skammt af ferðamönnum allt árið um kring en á 

landsbyggðinni hefur ferðaþjónustan nánast einskorðað sig við sumarið (Gyða 

Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2017). Sem dæmi má nefna að árið 2015 komu 

hingað til lands 1,3 milljónir erlendra ferðamanna og þar af komu 40% á tímabilinu júní - 

ágúst eða 515 þúsund manns. Þá komu hingað til lands 785 þúsund erlendra ferðamanna á 

lágannartíma yfir veturinn (Ferðamálastofa, 2017).  

Þessi mikli fjöldi ferðamanna dreifist þó ekki um allt land heldur fá sum svæði eins 

og til dæmis höfuðborgarsvæðið meira af ferðamönnum en þau mögulega ráða við á meðan 

önnur verða fyrir árstíðarsveiflu og fá mun minni sneið af kökunni en hin svæðin. 

Ferðamenn sem heimsækja Ísland utan háannatíma eiga það til að gista á 
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höfuðborgarsvæðinu á meðan á ferðinni stendur og fara þaðan í dagsferðir á önnur svæði 

(Reykjavíkurborg, 2011).  

Til þess að vinna gegn árstíðarsveiflu hér á landi hafa ýmis verkefni farið af stað. 

Sem dæmi má nefna ‘Inspired by Iceland’ markaðsherferðina. Þessi markaðssetning er 

unnin í samvinnu af íslenskum stjórnvöldum og fyrirtækjum í ferðaþjónustu hér á landi. 

Markmið herferðarinnar er að fá ferðamenn til þess að heimsækja landið allt árið um kring 

og að stuðla að meiri dreifingu ferðamanna um landið, þá sérstaklega yfir vetrartímann 

(Daði Guðjónsson, e.d).  

 

2.3 Samvinna ferðaþjónustuaðila 
Samvinna ferðaþjónustuaðila er mjög mikilvæg vegna þess að ef hvert og eitt fyrirtæki 

myndi starfa út af fyrir sig einangrað frá öðrum myndi áfangastaðurinn ekki vera eins 

samkeppnishæfur og ef fyrirtækin væru í samvinnu (Gunn, 1988). Samvinna (e. 

collaboration) er ferli þar sem hagsmunaaðilar taka sameiginlegar ákvarðanir um ákveðin 

málefni og hjálpar hún til við að leysa ágreining eða ýta undir sameiginlega sýn hjá 

hagsmunaaðilum. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu eru þeir sem standa og falla með 

ferðaþjónustunni, það er þeir hópar eða einstaklingar, svo sem fyrirtæki, sem 

ferðaþjónustan hefur áhrif á (Gray, 1989).  

Samvinnu á milli fyrirtækja er oft skipt í tvo flokka, í fyrri flokknum eru þau 

fyrirtæki sem fara í samstarf með einu eða fleiri fyrirtækjum með það markmið að allir 

aðilar hagnist af samstarfinu. Í seinni flokknum eru þau fyrirtæki sem fara í samstarf við 

fyrirtæki sem stjórna ákveðnum svæðum, til dæmis náttúruauðlindum, með það markmið 

að ná stjórn á svæðinu (Pfeffer og Salancik, 1978). Í samvinnu fyrirtækja felst þó oftast 

einhver blanda af báðum flokkunum ásamt því að markaðsöfl, félagsleg viðmið og 

lagaumhverfið geta haft sitt að segja um forsendur samvinnunnar (Kochan og Schmidt, 

1977).  

 Gray (1989) setti fram líkan sem sýnir þrjú skref í samvinnu ferðaþjónustuaðila. 

Fyrsta skrefið felur í sér að greina vandamálið sem er fyrir hendi og greina hverjir 

hagsmunaaðilarnir eru. Annað skrefið snýst um að aðilar myndi saman stefnu og 

sameiginleg markmið. Þriðja og síðasta skrefið er svo innleiðing, það er að þessi 

sameiginlegu markmið séu innleidd hjá þeim aðilum sem um ræðir.  
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Ferðaþjónustuaðilar sem starfa á sama áfangastað eru á vissan hátt háðir hver öðrum 

sem og náttúru svæðisins til þess að halda áfangastaðnum samkeppnishæfum. Til þess að 

halda staðnum gangandi væri því best fyrir ferðaþjónustuaðila að vinna saman í stað þess 

að vera í samkeppni, en helsti drifkraftur fyrirtækja í að fara í samvinnu er að von eins 

fyrirtækis um gott gengi haldist í hendur við aðgerðir annars fyrirtækis (Gray, 1989). 

Waddock (1989) bætir jafnframt við tveimur öðrum forsendum fyrir því að fyrirtæki hefji 

samvinnu, það er að fyrirtæki geri sér grein fyrir mikilvægi þess vandamáls sem þarf að 

leysa og að þau átti sig á þeim sameiginlega hagnaði sem verður af samstarfinu. Í 

ferðaþjónustu skiptir hagnaðurinn þó oft meira máli heldur en mikilvægi vandamálsins. 

Ákveða fyrirtæki því oft að sjá sjálf um að leysa vandamálin frekar en að fara í samstarf, 

en kjósa þó samstarf ef augljóst er að af því verði mikill hagnaður.  
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3 Vestmannaeyjar 
Vestmannaeyjar eru eyjaklasi við suðurströnd Íslands. Klasinn samanstendur af 15 eyjum 

og um 30 skerjum. Stærsta eyjan í klasanum heitir Heimaey, hún er 13,4 km2 og eina 

byggða eyjan. Nafnið Vestmannaeyjar kemur frá tímum landnáms á Íslandi en það voru 

Vestmenn sem uppgötvuðu eyjarnar. Í daglegu tali þegar rætt er um Vestmannaeyjar er átt 

við Heimaey. Í Eyjum búa nú 4.292 manns og er skiptingin 52% karlar og 48% konur. 

Íbúafjöldinn hefur verið í kringum 4000 manns síðastliðin 20 ár, mest 4.628 manns árið 

1998 og minnst 4.055 árið 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 Aðalatvinnuvegur Vestmannaeyja er sjávarútvegur og hefur svo verið frá upphafi 

byggðar. Mörg störf skapast jafnframt í kringum sjávarútveginn, svo sem vélsmiðjur og 

fiskvinnsla. Í Eyjum er lítið um atvinnuleysi, er frekar skortur á starfsmönnum heldur en 

störfum og er Vestmannaeyjabær einn stærsti vinnuveitandinn með um 500 manns í vinnu. 

Með fjölgun ferðamanna og bættum samgöngum hefur þó störfum í ferðaþjónustu í 

Vestmannaeyjum fjölgað um rúm 74% á tímabilinu 2008-2015 og í kjölfarið hefur 

ferðaþjónustan blómstrað (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012; Elín Gróa Karlsdóttir og 

Harpa Sif Jónsdóttir, 2016).  

Margar ástæður eru til þess að gera sér ferð til Eyja, en þar má finna mikla 

náttúruparadís sem og heimili lundans sem hefur á síðustu árum orðið helsta tákn 

ferðaþjónustu á Íslandi. Lundinn er nokkurs konar þjóðarfugl Vestmannaeyja og er þar ein 

stærsta lundabyggð í heimi (Heimaslóð, e.d.a). Auk þess eru Vestmannaeyjar einna helst 

þekktar fyrir Heimaeyjargosið, en það hófst árið 1973 og stóð yfir í rúma sex mánuði. 

Vikur úr eldgosinu gróf um 360 hús í jörðina og stækkaði eyjuna um 2,24 km2. Það svæði 

kallast í dag Nýja hraun (Heimaslóð, e.d.b). Árið 2005 var síðan byrjað að grafa upp hús 

sem höfðu farið undir hraun í gosinu undir heitinu Pompei Norðursins og opnaði safnið 

Eldheimar í kjölfarið. Í Vestmannaeyjum eru jafnframt margar hátíðir og aðrir viðburðir 

sem fjölmargir gestir sækja, eins og til dæmis þrettándagleði, sjómannadagshelgi, 

goslokahátíð og ekki má gleyma Þjóðhátíð. Í ágúst hvert ár frá árinu 1874 (að undanskildu 

árinu 1914) hefur verið haldið upp á Þjóðhátíð í Eyjum sem er í dag ein vinsælasta útihátíð 

á Íslandi (Dalurinn.is, e.d.). Þjóðhátíð er vel sótt og ferðast mikill fjöldi fólks til 

Vestmannaeyja þessa helgi og frá því að Landeyjahöfn opnaði hafa gestir verið hátt í 10 
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þúsund, ásamt því að heimamenn taka einnig þátt í hátíðinni (Stóráfallalaus Þjóðhátíð, 

2017).  

Sterk íþróttamenning er í Vestmannaeyjum og er lið bæjarins, ÍBV, mjög öflugt í 

bæði handbolta og fótbolta ásamt því að vera með viðamikið starf fyrir börn og unglinga. 

Tvö stór fótboltamót eru haldin í júní á hverju ári þar sem ungir fótboltamenn frá öllu 

landinu streyma að og taka þátt. Með þeim koma oftar en ekki foreldrar og eru þessar tvær 

helgar mjög stórar fyrir gisti- og veitingastaði í Eyjum.  

 

3.1 Samgöngur til Vestmannaeyja 
Til þess að komast til Vestmannaeyja þarf annað hvort að fara með flugi eða sjóleiðina 

með Herjólfi. Flugið þykir þó heldur dýrt og því er algengara að fólk ferðist sjóleiðina til 

og frá Eyjum.  

 

3.1.1 Samgöngur á sjó 

Árið 1959 hóf Herjólfur hinn fyrsti daglegar siglingar á milli Vestmannaeyja og 

Reykjavíkur til ársins 1976 þegar ný Herjólfsferja hóf siglingar til Þorlákshafnar. Þriðja 

ferjan, sem einnig hlaut nafnið Herjólfur hóf svo að sigla sömu leið árið 1992. Frá árinu 

1992 til ársins 2010 sigldi ferjan Herjólfur á milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar, tvær 

ferðir á dag, og tók siglingin tæpar þrjár klukkustundir (Heimaslóð, e.d.c). Sumarið 2010 

hófust hins vegar siglingar til Landeyjahafnar, fjöldi ferða er breytilegur eftir vikudögum 

en fer allt upp í sex ferðir á dag og er siglingartíminn 35 mínútur. Með tilkomu 

Landeyjahafnar hefur ferðamönnum til Vestmannaeyja fjölgað gríðarlega og þessi mikla 

fjölgun hlýtur því að hafa mikil áhrif á fyrirtæki í ferðaþjónustu í bænum. Frá því að höfnin 

opnaði hefur hún þó einungis verið opin hluta ársins, yfir sumarmánuðina og aðeins fram á 

haustið. Núverandi ferja getur einungis siglt í höfnina ef ölduhæð er ekki meiri en 2,5 

metrar þar sem höfnin er full af sandi. Þá mánuði sem ófært er í Landeyjahöfn siglir 

Herjólfur samkvæmt fyrri áætlun til Þorlákshafnar og hefur því ekki eins mikla 

flutningsgetu og sömuleiðis getur ferðin verið mjög óþægileg ef fólk er ekki sjóhraust. Það 

er því mikil árstíðarsveifla í ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum og eru dæmi um að 

fyrirtæki í ferðaþjónustu séu einungis með opið yfir sumarmánuðina.  

Hugmyndir um Landeyjahöfn hafa verið uppi frá árinu 2004 en þá setti þáverandi 

samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, saman starfshóp til þess að meta möguleika um 
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samgöngubætur til og frá Vestmannaeyjum. Niðurstöður komu fram árið 2006 þar sem 

hópurinn taldi að besti kosturinn væri að byggja höfn í Landeyjum (Grétar Þór Eyþórsson, 

Vífill Karlsson og Kolfinna Jóhannesdóttir, 2006). 

Í skýrslu um áhrif Landeyjahafnar á samfélag í Vestmannaeyjum var gert ráð fyrir að 

mestu áhrifin af höfn í Landeyjum yrðu á ferðaþjónustu. Ásamt því að hafa áhrif á 

ferðaþjónustu í sjálfum Vestmannaeyjum var höfnin sömuleiðis talin hafa áhrif á 

ferðaþjónustu í nágrenni hafnarinnar, þ.e. í Rangárþingi. Þá var talið að með fjölgun 

ferðamanna myndi verslun í Vestmannaeyjum aukast (Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2006). 

Það sem hafði hvað mest áhrif á Landeyjahöfn og þá starfsemi sem var áætlað að hún 

myndi skila var efnahagshrunið árið 2008, en þá þurfti að fresta því að smíða nýja ferju til 

að sigla á milli lands og Eyja. Annar þáttur var eldgosið í Eyjafjallajökli vorið 2010. Gosið 

gerði það að verkum að sandmagn í höfninni margfaldaðist og dýpið varð þar af leiðandi 

minna (Sigursteinn B. Leifsson, 2013). Sandur í höfninni er enn þann dag í dag mikið 

vandamál og ein af ástæðum þess að hún er ekki opin allt árið. 

Til þess að bæta samgöngurnar frekar hófst á síðasta ári smíði á nýrri ferju sem hefur 

betri möguleika heldur en núverandi ferja til þess að sigla á milli Vestmannaeyja og 

Landeyjahafnar. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig sú ferja mun reynast og hvort hún 

muni skila breytingum til samfélagsins og ferðaþjónustunnar í Vestmannaeyjum. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja telur þó að nýja ferjan sé einungis hluti af lausninni en einnig 

þurfi að leysa vandann varðandi höfnina sjálfa í Landeyjahöfn sem felist í því að sandmagn 

í höfninni sé of mikið. Bæjarstjórnin telur að svo lengi sem það verði ekki gert þá muni 

ekki vera hægt að fá fulla nýtingu á henni (Bæjarstjórn Vestmannaeyja, 2017).  

Herjólfur er þjóðvegur Vestmannaeyinga og hafa þeir því ýmislegt að segja um 

hvernig starfsemi hans er háttað. Herjólfur er í dag rekinn af Eimskipafélagi Íslands en 

Eyjamenn telja að rekstur ferjunnar fari betur í höndum Vestmannaeyjabæjar. Haustið 

2017 undirrituðu samgönguráðherra og bæjarstjóri Vestmannaeyja viljayfirlysingu þar sem 

finna má helstu forsendur þess að Eyjamenn ættu að taka við rekstri Herjólfs. Þar segir 

meðal annars að ferjan verði látin sigla lengur á hverjum sólahring, að sama verð sé greitt 

fyrir báðar siglingaleiðir og að reksturinn falli undir almannaþjónustu og sé ekki drifinn af 

hagnaði (Viljayfirlýsing undirrituð um rekstur ferju, 2017). 
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3.1.2 Samgöngur í lofti 

Árið 1928 lenti fyrsta flugvélin í Vestmannaeyjum eftir tvær misheppnaðar tilraunir frá 

árinu 1919. Flugvélin var sjóflugvél og lenti í höfninni, en fyrsta vélin lenti á föstu landi í 

Eyjum árið 1939. Bygging flugvallar hófst árið 1945 og var völlurinn vígður þann 13. 

nóvember 1946 og flugturn tekinn í notkun árið 1953. Haustið 1946 hófu Loftleiðir daglegt 

áætlunarflug á milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur og hefur verið boðið upp á það allar 

götur síðan (Heimaslóð, e.d.d). Mismunandi flugfélög hafa séð um flugleiðina á milli lands 

og Eyja og hefur verið í boði flug á tvo flugvelli, það er Reykjavíkurflugvöll og 

Bakkaflugvöll sem er staðsettur á suðurströndinni. Flugfélag Vestmannaeyja hóf 

áætlunarflug á milli Vestmannaeyja og Bakkaflugvallar árið 2001 en óreglulegar ferðir 

höfðu verið í boði frá árinu 1983. Flugleiðin var þó lögð niður árið 2010 við opnun 

Landeyjahafnar og er Bakkaflugvöllur einungis notaður af einkaaðilum í dag (Sigursteinn 

B. Leifsson, 2013; Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). Flugfélagið Ernir býður nú upp á 

áætlunarflug á milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur á hverjum degi, tvisvar til þrisvar á 

dag. Félagið hóf flug til Vestmannaeyja árið 2010 en áður hafði Flugfélag Íslands boðið 

upp á ríkisstyrkt flug á þessari sömu leið frá árinu 2006. Þegar Landeyjahöfn opnaði féll sá 

styrkur niður (Flugfélagið Ernir, e.d.; Eyjafréttir, 2008). 

 

3.2 Ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum 
Þó svo að smíði og starfsemi Landeyjahafnar hafi gengið upp og niður þá hefur höfnin átt 

stóran hlut í fjölgun ferðamanna til Vestmannaeyja. Í skýrslu um ferðamenn og íbúa í 

Vestmannaeyjum sem Rögnvaldur Guðmundsson gaf út árið 2016 kom fram að árið 2004 

var talið að um 22 þúsund Íslendingar hafi heimsótt Eyjarnar. Árið 2009, það er árið áður 

en Landeyjahöfn opnaði, voru þeir 27 þúsund og árið 2016 var sú tala komin upp í 54 

þúsund. Á sama tímabili fjölgaði erlendum ferðamönnum úr 12 þúsund árið 2004 í 21 

þúsund árið 2009 og í 80 þúsund árið 2016. Fjölgunin er í báðum tilfellum mest frá árinu 

2010. Í heildina er áætlað að um 150 þúsund gestir hafi heimsótt Vestmannaeyjar á árinu 

2016 og um 2/3 af þeim voru erlendir ferðamenn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). Í 

skýrslunni kom sömuleiðis fram að árið 2016 voru 69% erlendra ferðamanna dagsgestir, 

23% gistu eina nótt og 8% gistu tvær eða fleiri nætur. Þá voru 40% íslenskra ferðamanna 

dagsgestir, 19% gistu eina nótt og 41% gistu tvær eða fleiri nætur (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2016). Það er vegna tilkomu Landeyjahafnar sem þessi fjölgun hefur átt sér 
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stað, en þó svo að ferðamönnum sem heimsækja Vestmannaeyjar hafi fjölgað þá er mjög 

lítill hluti allra ferðamanna á landinu sem kemur þangað, en árið 2015 heimsóttu einungis 

12% allra erlendra ferðamanna á Íslandi Vestmannaeyjar (Oddný Þóra Óladóttir, 2016).  

Ef skoðaður er farþegafjöldi með Herjólfi fyrir og eftir opnun Landeyjahafnar má sjá 

gríðarlegan mun.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 2 Farþegafjöldi Herjólfs 2006-2017 (Gunnlaugur Grettisson, munnleg heimild, 20. 
október 2017). 

Á mynd tvö má sjá farþegafjölda Herjólfs janúar 2006 - september 2017. Eins og komið 

hefur fram þá opnaði Landeyjahöfn í júlí 2010 og þá varð strax 66,1% fjölgun frá árinu 

áður. Árið 2011, fyrsta heila árið frá tilkomu Landeyjahafnar, var 109,5% aukning í 

farþegafjölda frá árinu 2009. Aukning hefur verið í farþegafjölda á milli ára öll árin frá 

opnun Landeyjahafnar, að undanskildu árinu 2013. Frá byrjun árs 2017 og fram í 

september var farþegafjöldi nánast sá sami og árið áður en þó er 0,9% aukning 

(Gunnlaugur Grettisson, munnleg heimild, 20. október 2017).  
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Á mynd þrjú má sjá skiptingu á farþegum Herjólfs eftir mánuðum árin 2006-2017. Hér er 

árstíðarsveiflan í ferðaþjónustu mjög áberandi. Yfir vetrarmánuðina, þegar Landeyjahöfn 

er lokuð vegna ölduhæðar, má sjá að farþegafjöldi er nánast sá sami öll árin, sama hvort 

það er fyrir eða eftir opnun Landeyjahafnar. Helsti munurinn er því yfir sumarmánuðina, 

júní, júlí og ágúst, eftir að höfnin var opnuð. Farþegafjöldi fór úr því að vera um 19 þúsund 

í ágúst 2009, upp í tæp 56 þúsund í ágúst árið 2010. Frá opnun hafnarinnar hefur 

farþegafjöldi fyrir einn mánuð farið mest upp í rúm 79 þúsund, í júlí árið 2016 

(Gunnlaugur Grettisson, munnleg heimild, 20. október 2017). Það eru þó engin gögn til 

sem greina á milli þess hvort um sé að ræða ferðamenn eða heimamenn, Íslendinga eða 

útlendinga.  

 

 

Mynd 3 Farþegafjöldi Herjólfs 2006-2017 eftir mánuðum (Gunnlaugur Grettisson, 
munnleg heimild, 20. október 2017). 
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4 Aðferðafræði  
Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun og vinnslu 

þessarar rannsóknar.  

4.1 Rannsóknarsnið  
Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar kallast tilviksrannsókn (e. case study). Í 

tilviksrannsóknum er ítarlega rannsakað ákveðið tilvik eða ákveðinn hlut á ákveðnu 

tímabili eða svæði. Í þessari rannsókn er tilvikið ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum frá því 

að Landeyjahöfn opnaði árið 2010. Þegar tilviksrannsóknir eru unnar eru oftast notaðar 

eigindlegar aðferðir og hálfstöðluð viðtöl eða þátttökuathuganir (Bryman, 2016).  

 Yin (2009) talar um að til séu fimm tegundir af tilvikum. Mikilvægt tilvik (e. the 

critical case), einstakt tilvik (e. the extreme or unique case), dæmigert tilvik (e. the 

exemplifying case), afhjúpunartilvik (e. the revelatory case) og langvarandi tilvik (e. the 

longitudinal case). Í þessari rannsókn er unnið með dæmigert tilvik þar sem markmiðið er 

að þekkja aðstæður hversdagsleikans. Þessi tegund tilvika á einnig við þegar verið er að 

rannsaka breytingar eða nýjungar í fyrirtækjum eða samfélögum. Dæmigert tilvik á því 

mjög vel við þessa rannsókn þar sem um er að ræða mjög stórar breytingar í samfélaginu 

sem hafa mikil áhrif á hversdagsleikann í Vestmannaeyjum.     

 Við gagnaöflun í þessari rannsókn var notast við eigindlegar aðferðir (e. qualitative 

research) þar sem viðtöl voru tekin við eigendur eða starfsmenn fyrirtækja í ferðaþjónustu 

í Vestmannaeyjum. Viðtölin voru hálfstöðluð (e. semi structured), eins og spjall á milli 

tveggja einstaklinga um málefnið ásamt því að rannsakandi hafði með sér fyrirfram 

útbúinn viðtalsramma til þess að styðjast við. Ástæða þess að þessi aðferð varð fyrir valinu 

er sú að eigindlegar rannsóknaraðferðir kafa oft dýpra í efnið og viðhorf viðmælanda 

heldur en megindlegar aðferðir þar sem rannsakandi leitar eftir skilningi á reynslu 

einstaklinga frekar en t.d. tölum um fjölda (Bryman, 2016). Þessi rannsókn miðar að því að 

ná skilningi á þeirri þróun sem hefur verið í ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum síðastliðin ár 

og því henta eigindlegar rannsóknaraðferðir mjög vel. Notast var við sama viðtalsramman í 

öllum viðtölunum sem gerði það að verkum að viðfangsefninu var fylgt eftir. Þar sem 

viðtölin voru einungis hálfstöðluð gátu viðmælendur sömuleiðis sagt frá sínum viðhorfum 
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og sinni reynslu, sem er mjög mikilvægt í rannsókn eins og þessari til að ná dýpri skilning. 

Gallinn við þessar aðferðir er þó að eftir á getur verið erfitt að alhæfa um niðurstöðurnar, 

þar sem gögnin eru jú fengin í gegnum persónulega reynslu einstaklinga (Bryman, 2016). 

 Rannsóknin var unnin út frá grundaðri kenningu (e. grounded theory) þar sem 

kenning myndast út frá gögnunum og gögnin eru greind samhliða öflun þeirra. Kenningin 

er þannig þróuð út frá gögnunum sem aflað var en ekki sett fram í byrjun rannsóknar 

(Bryman, 2016).  

4.2 Úrtakið  

Þegar leitað var eftir viðmælendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive sampling) 

en þar hafa ákveðnar forsendur áhrif á val viðmælenda (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn 

eru forsendurnar þær að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á ferðaþjónustu í 

Vestmannaeyjum frá árinu 2010, meðal annars með því að hafa starfað í greininni. Úrtakið 

er valið á þennan hátt vegna þess að til að svara rannsóknarspurningunni þarf að fá 

upplýsingar frá helstu ferðaþjónustuaðilum í Vestmannaeyjum. Sömuleiðis var ákveðið að 

taka viðtal við bæjarstjóra Vestmannaeyja þar sem hann hefur verið mjög áberandi í 

umræðu um samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Rannsakandi hafði sjálfur beint 

samband við viðmælendur, ýmist í gegnum síma, á Facebook eða í eigin persónu. Viðtölin 

fóru öll fram á vinnustað viðmælanda nema eitt sem fór fram á heimili viðkomandi. Í 

heildina voru tekin 5 viðtöl í Vestmannaeyjum dagana 17.-19. október 2017 og hljóðrituð á 

síma rannsakanda. Enginn viðmælandi óskaði eftir að koma fram undir nafnleynd en viðtöl 

voru tekin við eftirfarandi aðila: 

• Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Elliði hefur sinnt starfi bæjarstjóra í 

Vestmannaeyjum frá árinu 2006 og hefur verið áberandi í umræðunni um 

samgöngumál. Viðtalið fór fram á skrifstofu Elliða. 

• Jóhanna Inga Jónsdóttir, annar stofnenda og fyrrverandi eigandi 900 Grillhús. 

Hjónin opnuðu þennan veitingastað árið 2010, en áður höfðu þau rekið pizzastaðinn 

Topppizzur frá árinu 2006 og var kominn tími á stækkun. 900 Grillhús er einn fárra 

veitingastaða í Eyjum sem hefur verið opinn allt árið um kring frá opnun. Jóhanna 

og maðurinn hennar seldu þó reksturinn í ágúst 2017. Viðtalið fór fram á heimili 

hennar.  
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• Kristín Jóhannsdóttir, safnstýra Eldheima. Safnið var opnað árið 2014 en 

uppgröftur hófst nokkru fyrr á húsi sem varð undir ösku úr Heimaeyjargosinu árið 

1973 og var safnið byggt yfir það. Á safninu má jafnframt finna Surtseyjarstofu. 

Kristín er sömuleiðis menningarfulltrúi Vestmannaeyjabæjar. Viðtalið fór fram á 

rólegum degi á safninu.  

• Sigurmundur G. Einarsson, stofnandi og eigandi Viking Tours sem er 

ferðafyrirtæki sem hefur verið starfandi frá árinu 2001. Hann rekur tvo farþegabáta 

og sjö rútur og býður upp á báts- og rútuferðir um Heimaey. Viðtalið fór fram í 

Café Kró sem er eins konar miðstöð og miðasala fyrirtækisins.  

• Svava Gunnarsdóttir, annar eiganda Gistiheimilisins Hamars. Svava ásamt 

eiginmanni sínum keypti gistiheimilið árið 2011, en þar hefur þó verið rekstur frá 

árinu 1984. Á gistiheimilinu má finna 16 herbergi og 40 svefnhylki. Viðtalið fór 

fram á gistiheimilinu og var einn starfsmaður viðstaddur sem skaut inn nokkrum 

punktum. 

 

4.2 Úrvinnsla gagna 
Þegar viðtöl höfðu verið tekin við viðmælendur var hafist handa við að afrita þau í tölvu, í 

heildina voru viðtölin rúmlega 90 mínútur að lengd. Í kjölfarið var notast við opna kóðun 

(e.open coding) til þess að greina gögnin nánar. Opin kóðun er þegar gögnunum er skipt 

niður í flokka og svo valið hvaða flokkar það eru sem koma rannsókninni mest við 

(Bryman, 2016). Flokkarnir mynduðust eftir að framkvæmd og afritun viðtala fór fram, en 

þó hafði rannsakandi ákveðnar hugmyndir um hvað myndi helst koma fram áður en 

viðtölin fóru fram. Flokkarnir, eða þemun sem mynduðust voru:  

• Uppgangur í ferðaþjónustu 

• Árstíðarsveifla 

• Bjartsýni varðandi framtíðina 

• Stórar helgar  

• Samvinna 

Þessi þemu verða skoðuð í kaflanum hér á eftir, en þegar greiningu gagna lauk var strax 

farið í að finna hvað viðmælendur áttu sameiginlegt og hvað þeir voru ósammála um. 
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5  Niðurstöður  
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar. Eftir greiningu á viðtölum 

komu fimm megin þemu í ljós, það er uppgangur í ferðaþjónustu, árstíðarsveifla, bjartsýni 

varðandi framtíðina, stórar helgar og samvinna.  

5.1 Uppgangur í ferðaþjónustu  
Allir viðmælendur eru sammála um að gríðarlegur uppgangur hafi verið í ferðaþjónustu í 

Vestmannaeyjum frá því að Landeyjahöfn opnaði árið 2010. Fyrir tilkomu hafnarinnar var 

ferðaþjónusta ekki fullburða atvinnugrein þar í bæ en er nú orðin það. Ferðamenn geta 

núna skroppið í dagsferð til Vestmannaeyja og hafa um að velja allt að sex til átta ferðir á 

dag og rúma hálftíma siglingu sem er einn stærsti kosturinn við höfnina að mati Elliða 

Vignissonar, bæjarstjóra. Hann segir jafnframt að með tilkomu Landeyjahafnar hafi 

myndast tenging á milli Eyja og ferðaþjónustusvæðisins á Suðurlandi (Elliði Vignisson, 

munnleg heimild, 18. október 2017). Þá segir Jóhanna Inga, eigandi 900 Grillhúss, að þau 

hafi ekki farið út í þennan bransa með ferðamenn í huga en hafi strax fundið fyrir því að 

þegar Landeyjahöfn er opin þá sé miklu meira að gera á staðnum (Jóhanna Inga Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 19. október 2017). 

Sigurmundur, eigandi Viking Tours, nefnir þó að strax og höfnin opnaði hafi komið 

ákveðið þak á ferðaþjónustuna, það er að farþegum með Herjólfi hafi strax fjölgað þar til 

báturinn fylltist og þannig hafi það verið síðan. Báturinn sigli fullur af farþegum og fleiri 

komist ekki með þrátt fyrir áhuga (Sigurmundur G. Einarsson, munnleg heimild, 17. 

október 2017). 

5.2 Árstíðarsveifla  
Það er þekkt staðreynd að ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum er einungis starfrækt á sumrin. 

Án þess þó að spyrja beint út í það nefndu allir viðmælendur að sú staðreynd að 

Landeyjahöfn væri einungis opin hluta árs hefði haft mikil áhrif á starfsemi í ferðaþjónustu 

í Vestmannaeyjum.  

Þau fyrirtæki sem eru tekin fyrir í þessu verkefni eiga það öll sameiginlegt að vera 

starfandi allt árið um kring, en starfsemin er þó ekki eins allt árið hvað varðar til dæmis 
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opnunartíma og starfsmannafjölda. Viðmælendur nefna meðal annars að ekki sé hægt að 

halda jafn mörgum starfsmönnum á veturna og á sumrin. Á sumrin eru fjórir til sex 

starfsmenn starfandi hjá Eldheimum en á veturna gengur Kristín sjálf í öll störf. Sömu sögu 

er að segja af Viking Tours en þar siglir báturinn einungis á sumrin, meðal annars vegna 

þess að ekki er hægt að hafa sjö manna áhöfn í biðstöðu allan veturinn (Kristín 

Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 18. október 2017; Sigurmundur G. Einarsson, munnleg 

heimild, 17. október 2017).  

 Í Eldheimum er yfir vetrarmánuðina fækkað dögum sem opið er fyrir gesti og 

gangandi, sömuleiðis er opnunartíminn styttri þá daga og lokað er á kaffihúsinu sem er á 

safninu. Það er þó hægt að hafa samband ef fólk vill koma á öðrum tímum. Viking Tours 

er á sumrin með áætlunarferðir, bæði rútuferðir og siglingar, tvisvar á dag en á veturna er 

engin föst áætlun og einungis farið í ferðir eftir sérpöntunum (Sigurmundur G. Einarsson, 

munnleg heimild, 17. október 2017). 900 Grillhús styttir sömuleiðis opnunartíma yfir 

vetrartímann en er þó með opið alla daga vikunnar (Jóhanna Inga Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 19. október 2017). Gistiheimilið Hamar er sömuleiðis með opið alla daga allt árið 

um kring en yfir háveturinn fer heldur minna fyrir erlendum ferðamönnum á meðal gesta 

(Svava Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 19. október 2017).  

 Þegar líða fer á haustið fara að falla niður ferðir með Herjólfi. Um leið fara 

ferðamenn að afbóka hjá fyrirtækjum í Vestmannaeyjum og ferðaþjónustan í bænum dettur 

algjörlega niður. Fyrirtækin eru því að verða af miklum tekjum sem þau gætu haft ef um 

traustar samgöngur á milli lands og Eyja væri að ræða. Sem dæmi þá afbókuðu sig nánast 

allir hópar sem höfðu áður lagt inn pöntun hjá Eldheimum síðasta vetur vegna veðurs og er 

þar um að ræða mikinn tekjumissi fyrir safnið og Vestmannaeyjabæ sem er rekstraraðili 

þess. 

 

Þegar þetta byrjar að vera rysjótt í september - október, um leið 

og það kemur slæm veðurspá og Herjólfur búinn að tilkynna að 

sennilega verði ekki farið á morgun eða kannski verði bara farið 

um morguninn og ekki aftur til baka seinni partinn eða til 

Þorlákshafnar þá byrjum við að fá afpantanir hér (Kristín 

Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 18. október 2017).  
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Þetta mikla tekjutap sem ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum verða fyrir leiðir af sér 

að fólk í greininni þarf mögulega að leita á önnur mið. Sigurmundur hjá Viking Tours er til 

dæmis að leita að tækifærum utan eyjanna yfir veturinn og fer með rútur sínar upp á land 

þar sem ferðamennirnir eru (Sigurmundur G. Einarsson, munnleg heimild, 17. október 

2017). 

 Viðmælendur eru allir sammála um að ótraustar samgöngur yfir vetrartímann séu 

mikil ógn við ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum og að ekki sé hægt að stóla á að gestir 

komist á áfangastað.  

5.3 Bjartsýni varðandi framtíðina 
Þrátt fyrir þessa miklu árstíðarsveiflu í ferðaþjónustu þá eru viðmælendur almennt 

bjartsýnir á framtíðina hvað varðar ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Eins og fram hefur 

komið þá mun ný ferja hefja siglingar á milli lands og Eyja haustið 2018 og er fólk 

almennt mjög spennt og bjartsýnt varðandi það. Kristín hjá Eldheimum segir að tækifæri 

framtíðarinnar felist í þessari nýju ferju og hún hefur mikla trú á því að ferjan muni lengja 

tímabil ferðaþjónustu í Eyjum (Kristín Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 18. október 2017). 

Bæjarstjóri Vestmannaeyja er sömuleiðis mjög bjartsýnn hvað varðar ferðaþjónustu á 

næstu árum: 

 

Við verðum náttúrulega í tómu brasi í vetur eins og alla hina veturna síðan 

2010. Það kemur ný ferja 2018 og hún lagar ástandið og sumrin verða án 

vandkvæða, haustin og vorin verða góð en yfir blá veturinn í þrjá til fjóra 

mánuði þá verður bras með siglingar í Landeyjahöfn. Þannig við komumst í 

betri stöðu, mikið betri, og ferðaþjónustan kemst nánast alveg fyrir vind. Ef 

það verður hægt að stóla á höfnina í níu til tíu mánuði á ári þá er ferðaþjónustan 

orðin vel sett og hina tvo til þrjá mánuðina erum við í Eyjum á svipuðum stað 

og nú en þá höfum við hina mánuðina betri (Elliði Vignisson, munnleg heimild, 

18. október 2017).  

 

Hann telur jafnframt að með tilkomu nýrrar ferju og lengra ferðaþjónustutímabils verði 

svigrúm fyrir fleiri fyrirtæki í greininni og að þau sem þegar séu til staðar muni vaxa og 

dafna. Hann nefnir þó einnig að helsta ógn við ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum sé ef nýja 

ferjan hefur ekki í för með sér eins miklar breytingar og fólk býst við.  
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 Sigurmundur er sömuleiðis bjartsýnn á framtíðina í ferðaþjónustu hér á landi og segir 

hana komna til að vera. Þegar hann er spurður út í nýju ferjuna þá telur hann að hún muni 

hafa mikil áhrif eins og allt annað sem nýtt er, að fólk muni koma til með að vilja prófa 

hana þar sem hún verði ný og fái umfjöllun sérpöntunum (Sigurmundur G. Einarsson, 

munnleg heimild, 17. október 2017). Jóhanna Inga (munnleg heimild, 19. október 2017) og 

maðurinn hennar seldu sitt fyrirtæki í lok sumars en hún er þó bjartsýn á framtíðina fyrir 

nýjan eiganda og vonar að allt gangi honum í haginn.  

 Almennt eru viðmælendur mjög bjartsýnir varðandi framtíðina og tilkomu nýju 

ferjunnar og vona að hún muni færa þeim fleiri gesti og þar af leiðandi meiri tekjur. Svava 

á gistiheimilinu Hamri er þó ekki eins bjartsýn á tilkomu nýju ferjunnar: „Maður er svo 

hræddur um hvernig hún ætlar að sigla í Þorlákshöfn,“ segir hún en telur þó að ef 

samgöngur myndu batna þá kæmu til hennar fleiri gestir (Svava Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild, 19. október 2017).  

 

5.4 Stórar helgar  
Í Vestmannaeyjum eru nokkrar svokallaðar ‘stórar helgar’ yfir sumartímann. Þá er átt við 

helgar þar sem margir gestir koma til Eyja eins og til dæmis á Þjóðhátíð eða fótboltamót. 

Misjafnt er eftir viðmælendum hvernig þessar helgar hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og 

fer það eftir þeirri starfsemi sem fyrirtækið er með. Á 900 Grillhúsi og gistiheimilinu 

Hamri er meira að gera en aðrar helgar, og gestirnir eru Íslendingar í miklum meirihluta. 

Fyrir Viking Tours og Eldheima hafa þessar helgar hins vegar hamlandi áhrif. Kristín 

(munnleg heimild, 18. október 2017) segir að sá fjöldi sem kemur til Vestmannaeyja á 

Þjóðhátíð til dæmis skili sér ekki á safnið. Í kringum verslunarmannahelgina siglir báturinn 

meira og minna fullur í heila viku en þar má einungis finna fáa erlenda ferðamenn þar sem 

ferðir þessa helgi seljast upp um leið og þær fara í sölu. Sömu sögu er að segja hjá Viking 

Tours:  

 

Allt sem heitir mikið álag í Eyjum er hamlandi fyrir okkur [...] Þegar 

þjóðhátíðargestir eru að koma þá er það hamlandi fyrir túristann því að 

í apríl þegar það opnar fyrir bókanir þá er hann [Herjólfur] uppseldur, 

og fyrir bragðið þá minnkar túrisminn á meðan. Þannig að sko túristarnir 

sem eru að fara í ferðir hjá okkur, þeir eru ekkert að taka plássið sem 
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liðið sem eru að fara á Þjóðhátíð tekur, þetta er allt hamlandi fyrir okkur 

(Sigurmundur G. Einarsson, munnleg heimild, 17. október 2017).  

 

5.5 Samvinna  
Viðmælendur eru sammála um að vera ekki í samkeppni við aðra ferðaþjónustuaðila í 

Vestmannaeyjum. Auðvitað eru Vestmannaeyjar sem áfangastaður þó í samkeppni við aðra 

áfangastaði, en fyrirtækin í bænum reyna frekar að vinna saman að því markmiði að fá 

ferðamenn til Eyja heldur en að keppa á móti hvert öðru. Sem dæmi þá fór nýlega í gang 

svokallaður safnapassi sem gildir á öll söfn bæjarins, það er Eldheima, Sæheima og 

Sagnheima. Eftir að sá passi var tekinn í notkun jókst aðsókn á síðarnefndu tvö söfnin.  

 Hvert fyrirtæki reynir sitt besta á sínu sviði og skiptir sér lítið af hvað hinir eru að 

gera. Ef einum aðila gengur vel og það stuðlar að því að fleiri ferðamenn komi til Eyja þá 

eiga hinir aðilarnir meiri möguleika á að auka viðskipti.  

 Allir aðilar eru sömuleiðis sammála um að Eimskip eigi ekki að reka Herjólf. Elliði 

(munnleg heimild, 18. október 2017) nefnir að hið opinbera eigi að reka skipið, á þeim 

forsendum sem aðrir þjóðvegir eru reknir hér á landi, þ.e. að ekki eigi að hugsa um 

hámarksnýtingu heldur að skipið verði látið sigla þó svo að það sé ekki fullt. Hinir 

viðmælendurnir telja að rekstur skipsins fari best hjá Vestmannaeyjabæ. Kristín (munnleg 

heimild, 18. október 2017) hjá Eldheimum nefnir að ef rekstur ferjunnar sé í heimabyggð 

þá muni tekjur af henni sömuleiðis skila sér þangað og hægt sé að nota þær í samfélaginu í 

Eyjum.  
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6 Umræða og ályktanir 
Í þessari ritgerð var fjallað um ferðaþjónustu og samgöngur í Vestmannaeyjum. Farið 

var af stað með tvær rannsóknarspurningar. Til þess að svara þeirri fyrri var rýnt í hvað 

fræðin hafa um samgöngur að segja en spurningin er: „Hvaða áhrif geta samgöngur 

haft á ferðaþjónustu?“. 

Þau áhrif sem samgöngur hafa á ferðaþjónustu eru í stuttu máli að þær eru undirstaða 

ferðaþjónustunnar. Samgöngur leggja grunninn að ferðamennsku, án þeirra væri engin 

ferðaþjónusta. Samgöngur sjá um að koma ferðamönnum á áfangastaði þar sem þeir 

skipta við hin ýmsu ferðaþjónustufyrirtæki (Mammadov, 2012). Ferðaþjónusta og 

samgöngur haldast í því hendur, þannig að ef samgöngur eru ekki í lagi eða ekki til 

staðar þá á það sömuleiðis við um ferðaþjónustuna. Allar þær ákvarðanir eða breytingar 

sem verða í samgöngumálum hafa því einnig mikil áhrif á ferðaþjónustuna á því svæði 

sem samgöngurnar eru á. Page (1994) nefnir gott dæmi um hvernig breytingar í 

samgöngumálum geta haft áhrif á ferðaþjónustu á áfangastað. Hann segir að ef gjaldið 

fyrir að nota samgöngurnar er hækkað geti það leitt af sér að ferðamenn telji 

heildarferðina vera of kostnaðarsama og hætti við hana. Það leiðir af sér að fyrirtæki á 

áfangastaðnum verði af þeim tekjum sem ferðamennirnir hefðu skilað þeim. Þær 

framfarir sem hafa átt sér stað í samgöngumálum hafa einnig haft mikil áhrif á 

ferðaþjónustu. Með nýrri tækni hefur verið hægt að bæta samgöngur um allan heim og í 

kjölfarið hefur fleira fólk getað ferðast (Mammadov, 2012). Það gefur því auga leið að 

samgöngur hafa gífurlega mikil áhrif á ferðaþjónustu, þessi tvö fyrirbæri eru algjörlega 

samtvinnuð og gæti ferðaþjónustan ekki án samgangna verið. 

Þegar samgöngur eru ekki upp á sitt besta er gott að bæta úr þeim með einhverjum 

nýjungum. Samgöngur í Vestmannaeyjum voru komnar vel á tíma þegar loksins var 

opnuð ný ferjuhöfn í Landeyjum árið 2010, Eyjamönnum til mikillar gleði. Áður en 

höfnin opnaði var talið að hún myndi nú heldur betur veita byr undir vængi 

ferðaþjónustunnar á svæðinu og í þessari ritgerð var kannað hvort svo hefði orðið. 

Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem tengjast ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum 

til þess að svara seinni rannsóknarspurningunni: „Hver eru helstu áhrif Landeyjahafnar 

á ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum?“.         

  Landeyjahöfn hefur haft gífurlega mikil áhrif á ferðaþjónustu í Eyjum. 
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Viðmælendur voru sammála um að með tilkomu Landeyjahafnar hefði ferðaþjónusta í 

Vestmannaeyjum komist á skrið og að mikil aukning hefði orðið í fjölda ferðamanna. 

Til dæmis nefndi Jóhanna Inga að þegar siglt væri til Landeyjahafnar væri tvímælalaust 

meira að gera á veitingastaðnum heldur en ef siglt væri til Þorlákshafnar. Þá nefndi 

Elliði að stærsti kosturinn við þessar samgöngubætur væri sá fjöldi ferða sem væri í 

boði og taldi hann það vera mikinn kost fyrir ferðamenn að geta skellt sér til Eyja nánast 

þegar þeim hentaði. Sigurmundur sagði sömuleiðis að með tilkomu Landeyjahafnar og 

nýrrar ferju sem liti dagsins ljós haustið 2018 væri ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum 

komin til að vera.  

Það eru þó ýmsir ókostir sem fylgja höfninni, en þegar framkvæmd viðtala átti sér 

stað kom hugtakið ‘árstíðarsveifla’ hvað oftast upp og er greinilegt að hún hefur mikil 

áhrif á starfsemi í Eyjum. Samkvæmt Butler (2011) þá geta fyrirtæki sem starfa þar sem 

árstíðarsveifla er til staðar átt erfitt með að halda starfsfólki allt árið og getur sömuleiðis 

orðið mikið tekjutap. Þessir tveir þættir voru einmitt þeir helstu sem viðmælendur 

nefndu í tengslum við árstíðarsveifluna, en bæði Eldheimar og Viking Tours fækka 

starfsfólki á veturna. Árstíðarsveifluna má sömuleiðis sjá greinilega á mynd þrjú fyrr í 

verkefninu. Til þess að sigra árstíðarsveifluna reyna fyrirtækin að vinna saman að því 

markmiði að fá ferðamenn til þess að heimsækja Vestmannaeyjar. Samvinna í 

ferðaþjónustu er mjög mikilvæg þar sem ferðaþjónustuaðilar eru mjög háðir hvor öðrum 

til þess að halda áfangastaðnum gangandi (Gray, 1989). Það er því stór kostur fyrir 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum að fyrirtækin í greininni skulu vera í samvinnu í stað 

þess að keppa á móti hvor öðru og má segja að það sé skref í rétta átt gegn 

árstíðarsveiflunni.  

Baron (1975) skiptir árstíðarsveiflu niður í náttúrulega árstíðarsveiflu og 

stofnanagerða árstíðarsveiflu. Færa má rök fyrir því að sú árstíðarsveifla sem vart 

verður við í Vestmannaeyjum tilheyri báðum flokkum. Náttúruleg árstíðarsveifla 

skapast af völdum náttúruafla, til dæmis veðurs eða árstíða. Árstíðarsveiflan í 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum er náttúruleg að því leyti að siglingaáætlun Herjólfs 

fer alfarið eftir veðri. Ef vindur er mikill og ölduhæð fer yfir 2,5 metra er ekki hægt að 

sigla í Landeyjahöfn og er skipinu siglt til Þorlákshafnar. Þar af leiðandi kjósa 

ferðamenn síður að gera sér ferð til Eyja ef vont er í veðri. Stofnanagerð árstíðarsveifla 

á sér stað af mannavöldum, til dæmis þegar sett eru lög eða reglur. Árstíðarsveiflan í 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum er stofnanagerð að því leyti að það er skipafélag, 
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Eimskip, sem ákveður fjölda ferða Herjólfs. Ef ekki væri sett þak á hversu margar ferðir 

skipið myndi sigla á sólarhring væri pláss fyrir fleiri ferðamenn. Allir viðmælendur 

nefndu þó að rekstur ferjunnar myndi fara betur ef Vestmannaeyjabær eða hið opinbera 

myndi sjá um hann. Elliði telur að ef hið opinbera myndi sjá um rekstur ferjunnar á 

sömu forsendum og það ræki aðra þjóðvegi þá myndi ekki lengur vera talað um 

hámarksnýtingu heldur yrði skipið látið sigla þó tómt væri. Kristín bætti við öðrum 

kosti varðandi að fá reksturinn heim, en þá myndu tekjurnar sömuleiðis skila sér heim 

til Eyja og hægt væri að nýta þær í samfélaginu.  

Í stuttu máli voru viðmælendur almennt ánægðir með Landeyjahöfn og bjartsýnir 

á það sem koma skyldi í framtíðinni. Allir viðmælendur töldu að helstu tækifærin í 

ferðaþjónustu fælust í nýrri ferju sem mun hefja siglingar haustið 2018. Með tilkomu 

nýju ferjunnar mun að mati Elliða skapast mikið af tækifærum til eflingar í 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum, bæði fyrir ný fyrirtæki sem og þau eldri.  

Hér var um að ræða eigindlega rannsókn og því er ekki hægt að alhæfa um þessar 

niðurstöður. Þær gefa þó ákveðna hugmynd og vísbendingar um það hver staðan er á 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum í dag. Eftir á að hyggja hefði mögulega verið sniðugt 

að bæta við megindlegum spurningalista og fá þar með fleiri svarendur inn í 

rannsóknina. 

Staðan á samgöngum í Vestmannaeyjum í dag er hálfgert millibilsástand þar sem 

verið er að bíða eftir nýrri ferju og því er tímasetninginn á þessari rannsókn kannski 

ekki sú besta. Vel má vera að ekki sé hægt að sjá hver full áhrif Landeyjahafnar á 

ferðaþjónustu verða fyrr en að ný ferja lítur dagsins ljós og því væri áhugavert að 

endurtaka rannsóknina þegar reynsla hefur skapast á hana.     

  Það sem kom rannsakanda mest á óvart var hversu misjöfn áhrif stórar helgar 

eins og Þjóðhátíð hafa á fyrirtæki í Eyjum. Verandi alin upp í Vestmannaeyjum fannst 

rannsakanda og finnst enn þann dag í dag alltaf lang skemmtilegast að vera í Eyjum 

þegar þessar stóru helgar eru og því er merkilegt að sjá að þær séu að valda fyrirtækjum 

miklu tapi og skaða. Það væri því áhugavert að rannsaka áhrif þessara helga á fyrirtæki í 

Vestmannaeyjum, bæði ferðaþjónustufyrirtæki og önnur.  
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