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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 12	 ECTS	 eininga	 verkefni	 til	 BS	 prófs	 í	 viðskiptafræði	 við	

Félagsvísindasvið	 Háskóla	 Íslands.	 Leiðbeinandi	 verkefnisins	 var	 Sveinn	 Agnarsson	

dósent	við	Háskóla	Íslands	og	vil	ég	þakka	honum	fyrir	aðstoð	við	gerð	ritgerðarinnar	og	

einnig	 fyrir	 margar	 góðar	 ábendingar.	 Auk	 þess	 vil	 ég	 þakka	 Pálma	 Guðmundssyni	

verslunarstjóra	 Nettó	 á	 Höfn	 og	 Aðalsteini	 Ingólfssyni	 forstjóra	 Skinney-Þinganes	 fyrir	

veittar	 upplýsingar	 er	 vörðuðu	efnið.	Að	 lokum	vil	 ég	 þakka	 allri	 fjölskyldu	minni	 fyrir	

stuðning,	yfirlestur	og	hjálpsemi.		
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Útdráttur	

Ritgerð	þessi	fjallar	um	fiskneyslu	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	og	var	markmiðið	að	kanna	

hvort	markaður	væri	til	staðar	fyrir	fiskverslun	á	Höfn.	Fiskur	hefur	lengi	verið	mikilvæg	

fæða	hér	á	landi	og	hafa	Íslendingar	verið	fremur	duglegir	við	að	neyta	fiskmetis	miðað	

við	aðrar	þjóðir	Evrópu.	Sjávarafurðir	eru	taldar	vera	hollur	matvælakostur	og	innihalda	

þær	mikið	af	næringarefnum	og	því	er	mikilvægt	að	aðgengi	að	ferskum	sjávarafurðum	

sé	sem	best	fyrir	alla.	

Sendur	 var	 út	 spurningalisti	 á	 rafrænu	 formi	 þar	 sem	 íbúar	 í	 Sveitarfélaginu	

Hornafirði	voru	hvattir	til	að	svara.	Úrvinnsla	gagna	úr	spurningakönnuninni	sýndi	að	um	

82,3%	 Hornfirðinga	 fylgi	 ráðleggingum	 landlæknis	 sem	 felur	 í	 sér	 að	 borða	 fisk	 sem	

aðalrétt	að	minnsta	kosti	tvisvar	sinnum	í	viku.	Algengast	var	að	þátttakendur	borðuðu	

fisk	þrisvar	sinnum	í	viku	sem	aðalrétt	og	voru	karlmenn	heldur	duglegri	en	kvenmenn	

við	neyslu	á	fiskmeti.	Þó	töldu	um	61,8%	þátttakenda	að	fiskneysla	þeirra	væri	meiri	ef	

það	væri	fiskverslun	á	staðnum.	Alls	sögðust	47,7%	þátttakenda	að	þeir	myndu	nýta	sér	

fiskverslunina	í	hverri	viku,	væri	hún	til	staðar,	og	þar	af	einhverjir	oftar	en	einu	sinni	í	

viku.	 Framkvæmd	 var	 aðhvarfsgreining	 til	 þess	 að	 reyna	 að	 greina	 þá	 þætti	 sem	hafa	

áhrif	 á	 fiskneyslu	og	 kom	þar	meðal	 annars	 í	 ljós	 að	 tekjur	 virðast	 ekki	 hafa	marktæk	

áhrif	á	fiskneyslu	í	sveitarfélaginu.	
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1 	Inngangur	

Íslendingar	hafa	lengi	talist	vera	duglegir	við	neyslu	fiskmetis	en	miðað	við	ráðleggingar	

sem	 gefnar	 voru	 út	 af	 embætti	 landlæknis	 er	 mælt	 með	 að	 borða	 fisk	 sem	 aðalrétt	

tvisvar	til	þrisvar	sinnum	í	viku.	Með	breyttu	neyslumynstri	hefur	neysla	sjávarafurða	því	

miður	minnkað	þar	sem	framboð	hefur	meðal	annars	aukist	á	ýmsum	tilbúnum	réttum.	

Fiskneysla	er	almennt	talin	mikilvæg	þar	sem	fiskur	inniheldur	mikið	af	næringarefnum.	

Þar	á	meðal	eru	langar	ómega-3	fitusýrur	en	mannslíkaminn	framleiðir	þessar	fitusýrur	

ekki	sjálfur	og	því	er	mikilvægt	að	fá	þær	úr	fæðunni.	Vitundarvakning	hefur	orðið	um	

heilbrigðan	lífsstíl	og	heilnæmi	sjávarafurða	en	ef	miðað	er	við	könnun	sem	gerð	var	á	

mataræði	Íslendinga	2010-2011	er	um	helmingur	kvenmanna	yfir	kjörþyngd	og	um	tveir	

þriðju	karlmanna.	

Markmiðið	 með	 þessu	 verkefni	 er	 að	 leita	 svara	 við	 rannsóknarspurningunni:	 Er	

markaður	fyrir	fiskverslun	á	Höfn?	Verður	það	meðal	annars	metið	út	frá	rannsókn	sem	

gerð	var	á	 fiskneyslu	 í	Sveitarfélaginu	Hornafirði.	Skipta	má	uppbyggingu	verkefnisins	 í	

nokkra	hluta	en	fyrstu	tveir	kaflarnir	snúa	að	fræðilegri	umfjöllun	er	viðkemur	markmiði	

verkefnisins.	 Í	 upphafi	 fræðilega	 hlutans	 er	 farið	 yfir	 mikilvægi	 fiskneyslu	 og	 neysla	

Íslendinga	 á	 sjávarafurðum	 skoðuð	 í	 framhaldi	 af	 því.	 Því	 næst	 er	 Sveitarfélagið	

Hornafjörður	kynnt	með	áherslu	á	framboð	og	aðgengi	að	sjávarafurðum.	Einnig	er	farið	

yfir	 aukningu	 ferðamanna	 þar	 sem	 ferðamannaiðnaðurinn	 hefur	 vaxið	 gríðarlega	 í	

sveitarfélaginu	síðustu	ár	og	eykur	það	eftirspurn	eftir	ferskum	sjávarafurðum.		

Eftir	 að	 fræðileg	 umfjöllun	 hefur	 átt	 sér	 stað	 er	 farið	 yfir	 aðferðafræði	

rannsóknarinnar	og	 í	 framhaldi	af	því	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar.	Meðal	

annars	verður	notast	við	aðhvarfsgreiningu	til	að	reyna	að	meta	hvaða	þættir	það	eru	

sem	 hafa	 áhrif	 á	 fiskneyslu.	 Eftir	 að	 niðurstöður	 hafa	 verið	 kynntar	 fer	 fram	

markaðsgreining	 á	 aðstæðum	 með	 svokallaðri	 SVÓT	 greiningu	 sem	 byggist	 á	

styrkleikum,	veikleikum,	ógnunum	og	tækifærum	sem	fiskverslunin	stendur	frammi	fyrir	

við	að	ná	markmiðum	sínum.	Seinasti	kafli	verkefnisins,	að	lokaorðum	undanskildum,	er	

sérstakur	 umræðukafli	 sem	 tengir	 saman	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 fræðilega	

umfjöllun.	
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2 Fiskneysla	Íslendinga	

Fiskur	hefur	 lengi	 verið	mikilvægur	þáttur	 í	mataræði	 Íslendinga.	Á	 fyrri	öldum	var	þó	

mikill	 munur	 á	 neyslu	 fiskmetis	 eftir	 því	 hvort	 menn	 bjuggu	 niður	 við	 sjó	 eða	 uppi	 í	

sveitum	 landsins.	Þeir	 sem	bjuggu	við	ströndina	 fengu	öðru	hverju	nýjan	 fisk,	þá	helst	

þann	 sem	 ekki	 var	 fluttur	 út	 eins	 og	 steinbít,	 hrognkelsi	 og	 skötu	 en	 einnig	 borðuðu	

menn	 skelfisk.	 Í	 sveitunum	 var	 skelfiskur	 ekki	 borðaður	 þar	 sem	 hann	 eitrast	 fremur	

fljótt	við	geymslu	en	þar	var	harðfiskur	vinsælastur	(Árni	Björnsson,	2006).	

Íslendingar	 borðuðu	mjög	mikið	 af	 harðfiski	 áður	 fyrr	 og	 algengt	 var	 að	 harðfiskur	

með	smjöri	væri	hafður	með	tveimur	máltíðum	á	dag	 líkt	og	nágrannaþjóðirnar	höfðu	

brauð.	Einnig	var	kæsing	algeng	geymsluaðferð	og	var	það	þá	helst	skata	og	hákarl	sem	

voru	kæst.	Hákarlinn	var	einnig	notaður	sem	lyf	við	magasári.	Ekki	var	algengt	að	reykja	

þorsk	en	aðrar	sjávarafurðir	voru	þó	reyktar	eins	og	til	dæmis	rauðmagi	og	rafabelti.	Þó	

er	 þekkt	 að	menn	 hafi	 reykt	 sjávarfisk	 vegna	 súldar	 og	 saltleysis.	 Vatnafiskar	 voru	 þó	

mikið	 reyktir	 til	 geymslu.	 Ýmsar	 fisktegundir	 voru	 súrsaðar	 svo	 sem	 kútmagar,	

sundmagaostur,	hveljur	af	rauðmaga	og	grásleppu,	stirtlur	af	ýmsum	stórfiskum,	tálkn,	

svil,	barðir	þorskhausar	og	skafin	harðfiskroð.	Á	fyrri	öldum	var	skortur	á	salti	hér	á	landi	

og	það	var	ekki	fyrr	en	á	19.	öld	sem	saltfiskur	varð	algengur	heimilismatur	(Hallgerður	

Gísladóttir,	 2000).	 Nær	 allur	 botnfiskafli	 var	 saltaður	 fram	 til	 ársins	 1930	 og	 á	 fjórða	

áratug	20.	aldar	var	saltfiskurinn	jafnframt	lang	mikilvægasta	útflutningsafurð	Íslendinga	

(Arnþór	Gunnarsson,	1997).	

2.1 Heilnæmi	sjávarafurða	
Fiskur	 er	 talinn	 vera	hollur	matvælakostur	og	 virðist	 bæði	magur	og	 feitur	 fiskur	hafa	

jákvæð	áhrif	á	heilsuna.	Fiskur	inniheldur	mikið	af	næringarefnum	og	er	til	dæmis	góður	

próteingjafi,	 en	 einnig	 inniheldur	 hann	 selen	 og	 joð	 sem	 eru	 mikilvæg	 bætiefni.	

Mismunandi	er	eftir	fisktegundum	hvert	næringarinnihaldið	er	auk	þess	sem	það	getur	

verið	mismunandi	milli	einstaklinga	sömu	tegundar.	Í	feitum	fiski,	eins	og	laxi,	silung,	síld	

og	 lúðu,	 er	 að	 finna	 D-vítamín	 og	 langar	 ómega-3	 fitusýrur	 en	 ekki	 eru	 mörg	 önnur	

matvæli	 en	 sjávarfang	 sem	 innihalda	 þessi	 næringarefni.	 Magur	 fiskur,	 eins	 og	 ýsa,	

þorskur	og	rauðspretta,	 inniheldur	hátt	hlutfall	 fjölómettaðra	fitusýra	og	eru	það	helst	

ómega-3	 fitusýrur.	 Mannslíkaminn	 framleiðir	 þessar	 fitusýrur	 ekki	 sjálfur	 og	 er	 því	
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mikilvægt	 að	 fá	 þær	 úr	 fæðunni	 en	 á	 Íslandi	 er	 algengt	 að	 fólk	 fái	 langar	 ómega-3	

fitusýrur	úr	lýsi	(Ólafur	Reykdal	o.fl.,	2011)	(Embætti	landlæknis,	e.d.).		

Ef	 marka	 má	 verkefni	 sem	 unnið	 var	 til	 þriggja	 ára	 hjá	 Matís	 í	 samstarfi	 við	

sjávarútvegsfyrirtæki	 árin	 2008-2011	 þá	 er	 það	 ýsan	 sem	 er	 joðríkust	 og	 veitir	 hún	

rúmlega	tvöfaldan	ráðlagðan	dagskammt	fyrir	hver	100	g.	Sama	magn	af	þorski	veitir	um	

þriðjung	 af	 ráðlögðum	 dagskammti	 en	 100	 g	 af	 laxi	 og	 karfa	 veita	 aðeins	 2-3%	 af	

ráðlögðum	dagskammti.	 Einnig	 kom	þar	 fram	 að	 styrkur	 B6-vítamíns	 og	 E-vítamíns	 er	

hærri	í	eldislaxi	en	þorski,	ýsu	og	karfa	en	skýringin	á	því	er	líklega	fóðrið	sem	laxinum	er	

gefið.	Þá	var	einnig	magn	D3-vítamíns	mælt	í	eldisbleikju	og	-laxi	og	gáfu	niðurstöðurnar	

til	 kynna	 að	 flestir	 einstaklingar	 fái	 ráðlagðan	 dagskammt	 af	 D3-vítamíni	 úr	 100	 g	 af	

þessum	 tegundum	 (Ólafur	 Reykdal	 o.fl.,	 2011).	 Fiskneysla	 er	 talin	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	

ýmsa	sjúkdóma	og	hefur	meðal	annars	verið	sýnt	fram	á	að	neysla	á	ómega-3	fitusýrum	

dragi	 úr	 hættu	 á	 hjarta-	 og	 æðasjúkdómum	 (Kris-Etherton	 o.fl.,	 2002).	 Einnig	 hafa	

rannsóknir	 sýnt	 fram	 á	 jákvæð	 áhrif	 á	 gigt,	 ýmsa	 bólgu-	 og	 nýrnasjúkdóma	 og	

geðsjúkdóma	svo	dæmi	 séu	 tekin	 (Kolbrún	Einarsdóttir,	2009)	 (Ólafur	Skúli	 Indriðason	

o.fl.,	2003).	

Frysting	er	gríðarlega	góð	varðveisluaðferð	sem	getur	skilað	gæðavörum	allt	árið	um	

kring	en	hún	varðveitir	ferskleika	og	næringargildi	matvæla.	Frysting	sjávarafurða	hefur	

verið	ein	verðmætasta	útflutningsgreinin	hér	á	landi	í	70-80	ár.	Aðferðin		minnkar	þörf	á	

notkun	íblöndunarefna	auk	þess	sem	þessi	aukni	líftími	vörunnar	dregur	úr	matarsóun.	

Þættirnir	eru	margir	sem	hafa	áhrif	á	gæði	og	geymsluþol	frystra	sjávarafurða	en	megin	

áhrifaþættirnir	eru	geymslutími	og	hitastig	en	best	er	að	geyma	vöruna	við	mjög	lágt	og	

stöðugt	 hitastig,	 helst	 við	 -25°C	 eða	 neðar.	 Það	 sem	 skiptir	 þó	 einnig	 miklu	 máli	 er	

ástand	 fisksins	 við	 veiði	 og	 vinnslu	 fyrir	 frystingu.	 Þær	 gæðabreytingar	 sem	 verða	 í	

frystigeymslu	verða	fyrst	og	fremst	vegna	efnahvarfa	sem	hafa	áhrif	á	útlit,	bragð,	áferð,	

lit	og	næringarefni	(Matís	ohf.,	2016).	

2.2 Neysla	Íslendinga	á	sjávarafurðum	nú	til	dags	
Ísland	er	 sú	þjóð	sem	neytir	einna	mest	af	 fiskmeti	 í	Evrópu	þó	neyslan	 fari	því	miður	

minnkandi.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 er	 að	 hluta	 til	 breytt	 neyslumynstur	 en	 framboð	 hefur	

aukist	á	ýmsum	kjötvörum	og	einnig	tilbúnum	réttum	eins	og	kjúklinga-	og	pastaréttum	

(Gunnþórunn	Einarsdóttir	o.fl.,	2007).	Á	Íslandi	vinna	oft	báðir	foreldrar	úti	og	því	getur	
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verið	 freistandi	 að	 kaupa	 tilbúna	 rétti	 eða	 panta	 skyndibitamat	 þegar	 heim	 er	 komið	

eftir	langan	dag	(Kolbeinn	H.	Stefánsson,	2008).	

Samkvæmt	 ráðleggingum	 sem	 gefnar	 voru	 út	 af	 embætti	 landlæknis	 árið	 2014,	 er	

æskilegt	 að	 borða	 fisk	 sem	 aðalrétt	 tvisvar	 til	 þrisvar	 sinnum	 í	 viku.	 Algengt	 er	 að	

skammturinn	sé	um	150	g,	sem	samsvarar	um	300-450	g	á	viku	eða	um	16-23	kg	á	ári.	

Þó	geta	skammtarnir	verið	heldur	stærri	(Embætti	landlæknis,	2017).	Miðað	við	skýrslu	

sem	Matís	gaf	út	2011	borðar	 fólk	að	meðaltali	 fisk	 tvisvar	sinnum	í	viku	sem	aðalrétt	

(Kolbrún	 Sveinsdóttir	 o.fl.,	 2011).	 Samkvæmt	 könnun	 sem	 gerð	 var	 á	 mataræði	

Íslendinga	2010-2011	borða	Íslendingar	að	meðaltali	46	g	af	fiski	og	fiskafurðum	á	dag	

sem	samsvarar	322	g	á	viku.	Þetta	er	yfir	lágmarki	ráðlegginga	en	ef	þetta	er	skoðað	eftir	

kyni	 og	 aldri	 sést	 að	 ekki	 allir	 hópar	 ná	 þessum	 ráðlögðum	 skammti.	 Einnig	 ber	 að	

athuga	 að	 þessar	 tölur	 gefa	 til	 kynna	 allan	 neyttan	 fisk,	 svo	 sem	 eins	 og	 í	 aðalrétt,	

meðlæti	 og	 álegg	 en	 ráðleggingar	 landlæknis	 miðast	 einungis	 við	 aðalrétt.	 Aðeins	

helmingur	 þátttakenda	 borðaði	 fisk	 tvisvar	 sinnum	 í	 viku	 eða	 oftar	 sem	 aðalrétt.	 Svo	

virðist	 sem	 neysla	 fisks	 aukist	 með	 aldrinum	 en	 aldurshópurinn	 18-30	 ára	 borðaði	

helmingi	minna	af	fiski	en	elsti	aldurshópurinn,	61-80	ára.	Karlar	eru	heldur	duglegri	að	

neyta	 fiskmetis	 en	 konur	 (Embætti	 landlæknis,	Matvælastofnun	 og	 Rannsóknarstofa	 í	

næringarfræði,	2011).	

Á	 vef	 Hagstofu	 Íslands	 er	 að	 finna	 afla	 eftir	 fisktegund,	 tegund	 vinnslu	 og	

veiðisvæðum.	Á	mynd	1	sést	afli	sem	unnin	er	til	 innanlandsneyslu	á	Íslandi	árin	2005-

2017	 í	milljónum	 kílóa.	 Afli	 unnin	 til	 innanlandsneyslu	 árið	 2005	 var	 6.563.288	 kg	 og	

helst	hann	fremur	jafn	til	ársins	2008	þegar	hann	jókst	upp	í	7.643.646	kg	en	næstu	tvö	

árin	á	eftir	fór	hann	lækkandi.	Aflinn	hækkaði	svo	jafnt	og	þétt	frá	2010	til	2015	og	var	

þá	orðinn	9.110.203	kg	en	árin	2016	og	2017	var	aflinn	heldur	minni	sem	unnin	var	til	

innanlandsneyslu	hér	á	landi.	
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Mynd	1.	Innanlandsneysla	árin	2005-2017	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-a)	

Ef	miðað	er	við	mannfjöldatölur	Hagstofu	Íslands	(e.d.-b)	1.	janúar	þessi	sömu	ár,	eða	

frá	 2005-2017,	 er	 hægt	 að	 reikna	út	 áætlaða	meðalneyslu	 Íslendinga	 á	 ári.	Miðað	 við	

mynd	2	hefur	 fiskneysla	hvers	 Íslendings	verið	allt	 frá	18	kg	upp	 í	28	kg	á	ári	 frá	árinu	

2005-2017.	 Það	 gera	 um	 346-538	 g	 á	 viku.	 Þó	 er	 ekki	 allur	 fiskur	 til	 neyslu	 skráður	 á	

Íslandi	og	er	ein	ástæðan	fyrir	því	að	algengt	er	að	sjómenn	taki	fisk	með	heim	í	soðið	

(Ágúst	Einarsson,	2016).	Einnig	kemur	fyrir	að	sjómenn	gefi	vinum	og	ættingjum	fisk	og	

stundum	kaupir	fólk	fiskinn	beint	af	sjómönnum.	Á	móti	kemur	að	það	eru	ekki	einungis	

Íslendingar	 sem	 neyta	 þess	 afla	 sem	 unnin	 er	 til	 innanlandsneyslu	 heldur	 er	 hluti	

neytendanna	erlendir	ferðamenn	og	því	ber	að	taka	þessar	tölur	með	fyrirvara.	
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Mynd	2.	Meðalneysla	á	hvern	Íslending	á	ári,	árin	2005-2017	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-a,	e.d.-b)	

Á	mynd	3	má	sjá	helstu	fisktegundir	sem	unnar	voru	til	 innanlandsneyslu	árin	2005-

2017	í	milljónum	kílóa	talið,	auk	þess	sem	aðrar	tegundir	eru	settar	saman	í	einn	hóp.	

Þar	sést	að	þorskur	og	ýsa	eru	lang	stærstu	flokkarnir	en	þar	á	eftir	koma	steinbítur,	hlýri	

og	langa	en	neysla	á	löngu	virðist	aukast	jafnt	og	þétt	á	tímabilinu.	Athyglisvert	er	að	sjá	

hvað	neysla	á	ýsu	fer	minnkandi	en	á	móti	er	þorskneysla	að	aukast	gífurlega.	Fyrir	árið	

2017	var	til	að	mynda	þorskafli	sem	unnin	var	til	innanlandsneyslu	3.573.527	kg	eða	um	

48,2%	 af	 öllum	 afla	 sem	 unnin	 var	 til	 innanlandsneyslu	 það	 árið.	 Þessa	 gríðarlegu	

aukningu	 sem	 hefur	 orðið	 á	 þorskafla	 má	 líklega	 að	 hluta	 til	 rekja	 til	 aukningar	 á	

erlendum	ferðamönnum	en	þeir	neyta	meira	af	þorski	en	ýsu.	

	



	

15	

	

Mynd	3.	Helstu	fisktegundir	til	innanlandsneyslu	árin	2005-2017	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-a)	
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3 Sveitarfélagið	Hornafjörður	

Sumarið	 1897	 hófst	 búseta	 á	 Höfn	 í	 Hornafirði	 þegar	 Otto	 Tulinius	 kaupmaður	 flutti	

verslun	sína	frá	Papósi	í	Lóni	og	settist	að	á	Höfn	ásamt	eiginkonu	sinni.	Höfn	varð	þá	að	

verslunarstað	 þar	 sem	 flestir	 sýslubúar	 sóttu	 verslun	 en	 Höfn	 var	 jafnframt	 eini	

þéttbýlisstaðurinn	 í	 Austur-Skaftafellssýslu.	 Íbúum	 á	 Höfn	 fór	 að	 fjölga	 um	 1920	 sem	

rekja	 má	 til	 vaxandi	 vélbátaútgerðar	 en	 hún	 stuðlaði	 að	 fjölgun	 atvinnutækifæra.	

Kaupfélag	Austur-Skaftfellinga	(KASK)	var	stofnað	veturinn	1919-1920	og	varð	það	með	

tímanum	langöflugasta	fyrirtæki	sýslunnar	og	hafði	það	mikil	áhrif	á	alla	samfélagsþróun	

á	 félagssvæðinu	 (Arnþór	Gunnarsson,	1997).	KASK	var	með	ýmiss	konar	starfsemi	eins	

og	 verslun,	 fiskvinnslu,	 sláturhús,	 mjólkurvinnslu,	 flutninga	 og	 fleira	 (Arnþór	

Gunnarsson,	 2000).	 Sveitarfélagið	 Hornafjörður	 varð	 til	 árið	 1998	 þegar	 allar	 sveitir	

sýslunnar	ásamt	Höfn,	höfðu	sameinast	 í	eitt	 sveitarfélag	 (Sveitarfélagið	Hornafjörður,	

e.d.-a).	 Sveitirnar	 heita	 Öræfi,	 Suðursveit,	 Mýrar,	 Nes	 og	 Lón	 (Arnþór	 Gunnarsson,	

1997).	Sveitarfélagið	er	fremur	víðfemt	en	staðsetningu	þess	má	sjá	á	mynd	4.	

								 	

Mynd	4.	Sveitarfélagið	Hornafjörður	(Sveitin	Okkar,	e.d.)	
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Íbúafjöldi	sveitarfélagsins	var	2.449	manns	þann	1.	 janúar	1999	en	eins	og	sjá	má	á	

mynd	5	fór	hann	minnkandi	næstu	árin	en	örlítil	fjölgun	var	frá	2010-2017.	Heldur	mikil	

fjölgun	var	á	milli	áranna	2017	og	2018	eða	um	5,4%.	Íbúafjöldinn	var	2.306	manns	þann	

1.	janúar	2018	en	hann	hafði	ekki	farið	yfir	2.300	síðan	árið	2004	þegar	íbúar	voru	2.301.	

Gera	má	ráð	fyrir	að	þessi	fjölgun	stafi	að	miklu	leyti	af	auknum	ferðamannastraumi	og	

þar	með	fleiri	atvinnutækifærum.		

	

Mynd	5.	Íbúafjöldi	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	1.	janúar	árin	1999-2018	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-b)	

Helstu	 atvinnuvegir	 sveitarfélagsins	 eru	 sjávarútvegur,	 landbúnaður,	 iðnaður	 og	

þjónusta,	en	ferðaþjónustan	hefur	vaxið	gífurlega	seinustu	áratugi	(Landgræðsla	ríkisins,	

2015).	Eins	og	sjá	má	á	mynd	6	er	fremur	langt	í	næstu	þéttbýliskjarna	í	nágrenni	Hafnar	

en	íbúafjöldi	næstu	sveitarfélaga	er	heldur	lægri	en	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði.	Í	austri	

eru	 um	 100	 km	 á	 Djúpavog	 en	 í	 Djúpavogshreppi	 bjuggu	 461	manns	 þann	 1.	 janúar	

þessa	árs.	Þar	austan	við	er	Breiðdalsvík	en	þar	var	mannfjöldinn	þann	1.	 janúar	2018,	

185	 manns.	 Ef	 við	 höldum	 suður	 eru	 um	 200	 km	 á	 Kirkjubæjarklaustur	 en	 íbúafjöldi	

Skaftárhrepps	 var	 560	 manns	 1.	 janúar	 2018	 og	 Mýrdalshrepps,	 sem	 er	 næsta	

sveitarfélag,	var	633	manns	í	ársbyrjun	2018	(Google	Maps,	e.d.)	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-

b).	
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Mynd	6.	Staðsetning	Hafnar	og	næstu	þéttbýlisstaða	(Google	Maps,	e.d.)	

3.1 Skinney-Þinganes	hf.	
Skinney-Þinganes	 er	 útgerðar-	 og	 fiskvinnslufyrirtæki	 starfandi	 á	 Höfn	 í	 Hornafirði.	

Fyrirtækið	 varð	 til	 árið	 1999	 við	 samruna	 þriggja	 fyrirtækja,	 Borgeyjar,	 Skinneyjar	 og	

Þinganess	 (Skinney-Þinganes	 hf.,	 e.d.-a).	 Að	 jafnaði	 starfa	 um	 280-300	 manns	 hjá	

fyrirtækinu	á	hinum	ýmsu	sviðum.	Um	helmingur	starfsfólksins	starfar	við	 landvinnslu,	

um	 90	 sjómenn	 á	 átta	 fiskiskipum	 starfa	 hjá	 fyrirtækinu	 og	 u.þ.b.	 70	manns	 starfar	 í	

hinum	ýmsu	 stoðdeildum	 (Skinney-Þinganes	hf.,	 e.d.-b).	 Einnig	 eru	unglingar	 ráðnir	 til	

starfa	yfir	sumartímann,	aðallega	í	humarvinnslu	(Skinney-Þinganes	hf.,	e.d.-a)	en	einnig	

í	 stoðdeildirnar.	 „Skinney-Þinganes	 gerir	 út	 tvö	 uppsjávarskip,	 tvö	 togveiðiskip,	 einn	

línubát	 og	 þrjú	 fjölveiðiskip	 sem	 geta	 verið	 á	 netum,	 snurvoð	 og	 trolli.“	 (Skinney-

Þinganes	 hf.,	 e.d.-c).	 Fyrirtækið	 hefur	 þó	 skrifað	 undir	 samning	 um	 smíði	 á	 tveimur	

nýjum	 togurum	 sem	 áætlað	 er	 að	 verði	 afhentir	 í	 lok	 árs	 2019.	 Á	 mynd	 7	 má	 sjá	

skipaflota	 fyrirtækisins	 árið	 2009	 þegar	 tvö	 ný	 skip	 þeirra	 voru	 á	 heimleið	 frá	 Taívan	

(Aðalsteinn	Ingólfsson	munnleg	heimild,	21.	apríl	2018).	
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Mynd	7.	Skipafloti	hjá	Skinney-Þinganes	árið	2009	(Aðalsteinn	Ingólfsson	tölvupóstur,	22.	apríl	2018)	

Þó	 tækniframfarir	 hafi	 dregið	 úr	 þörf	 á	 vinnuafli	 hefur	 Skinney-Þinganes,	 með	

auknum	umsvifum	og	fjárfestingum,	náð	að	tryggja	jafna	atvinnu	allt	árið	um	kring	fyrir	

sitt	 starfsfólk	 (Skinney-Þinganes	 hf.,	 e.d.-a).	 Auk	 þess	 er	 misjafnt	 eftir	 árstíma	 hvaða	

fisktegund	verið	er	að	veiða	og	vinna.		

Fyrirtækið	 selur	 sínar	 afurðir	 aðallega	 til	 útlanda	 en	 þó	 fer	 alltaf	 einhver	 hluti	 til	

innanlandsneyslu.	Það	eru	helst	fyrirtæki	sem	versla	beint	af	Skinney-Þinganes	og	þess	á	

meðal	eru	 skólar,	hótel,	 verslun	og	veitingastaðir	 í	 Sveitarfélaginu	Hornafirði	 auk	þess	

sem	 starfsmenn	 fyrirtækisins	 geta	 keypt	 humar,	 saltfisk	 og	 ýsubita	 (Aðalsteinn	

Ingólfsson	munnleg	heimild,	21.	apríl	2018).		

3.2 Verslun	Nettó	á	Höfn	
Samkaup	hf.	á	og	rekur	einu	lágvöruverslunina	í	sveitarfélaginu,	Nettó,	sem	staðsett	er	á	

Höfn	 (Samkaup	hf.,	 e.d.).	Úrvalið	af	 fiskmeti	hefur	 verið	að	aukast	 síðan	haustið	2017	

þegar	Nettó	 gerði	 samning	 við	 fiskverslunina	Hafið.	 Lengst	 af	 var	 einungis	 hægt	 að	 fá	

frosinn	fisk	í	versluninni	auk	þess	sem	boðið	var	upp	á	plokkfisk	og	fiskibollur.	Nú	býður	

verslunin	einnig	upp	á	fersk	flök	og	ýmsa	tilbúna	fiskrétti.	Fisksalan	í	versluninni	á	Höfn	

hefur	verið	að	aukast	síðan	þau	gátu	 farið	að	bjóða	upp	á	 ferskan	fisk	en	 fiskurinn	frá	

Hafinu	 kemur	 tvisvar	 sinnum	 í	 viku,	 á	 laugardögum	 og	 þriðjudögum,	 og	 er	

endingartíminn	 kominn	 upp	 í	 eina	 viku	 vegna	 þess	 hve	 vel	 innpakkaður	 fiskurinn	 er.	

Endingartíminn	 skiptir	 gríðarlegu	 máli	 þegar	 ferðast	 þarf	 með	 vöruna	 svo	 langar	

vegalengdir.	 Frosnu	 ýsubitarnir	 eru	 þó	 enn	 vinsælasta	 varan	 og	 eru	 það	 til	 dæmis	

ferðaþjónustuaðilar	og	önnur	fyrirtæki	sem	kaupa	mikið	magn	af	þeim.	Hlutfall	erlendra	

viðskiptavina	 er	 mjög	 hátt	 í	 versluninni	 á	 Höfn	 miðað	 við	 aðrar	 verslanir	 á	

landsbyggðinni	 en	 fersku	 fiskréttirnir	 henta	 meðal	 annars	 ferðamönnum	 vel	 (Pálmi	

Guðmundsson	munnleg	heimild,	5.	mars	2018).	
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3.3 Fiskmarkaður	
Fyrstu	 fiskmarkaðirnir	 á	 Íslandi,	 Fiskmarkaðurinn	 í	 Hafnarfirði	 og	 Faxamarkaðurinn	 í	

Reykjavík,	voru	stofnaðir	árið	1987.	Fljótlega	voru	stofnaðir	fleiri	fiskmarkaðir	víðs	vegar	

um	 landið	og	þess	 á	meðal	 var	 Fiskmarkaður	 Suðurnesja.	 Fiskmarkaður	 Suðurnesja	 er	

næststærsti	 fiskmarkaður	 landsins	 með	 um	 25%	 markaðshlutdeild	 (Ágúst	 Einarsson,	

2016).	 Fiskmarkaðurinn	 hefur	 fimm	 starfstöðvar	 og	 er	 ein	 þeirra	 staðsett	 á	 Höfn	

(Fiskmarkaður	Suðurnesja,	e.d.).	Á	fiskmörkuðum	er	hverjum	þeim	sem	hefur	lagt	fram	

bankatryggingar	fyrir	kaupunum	og	fengið	vinnsluleyfi	 frá	eftirlitsyfirvöldum	heimilt	að	

kaupa	 fisk	 og	 verka	 hann	 (Ágúst	 Einarsson,	 2016).	 Fiskmarkaðirnir	 stuðla	 að	 stöðugu	

hráefni	 fyrir	minni	 vinnslur	 auk	þess	 sem	þeir	 jafna	 skammtíma	 sveiflur	 í	 hráefnisþörf	

stærri	 fyrirtækja	 (Ögmundur	 Knútsson	 o.fl.,	 2012).	 Markaðirnir	 eru	 jafnframt	 helsti	

sölustaður	 smábáta.	 Fiskmarkaðirnir,	 ásamt	 fiskveiðistjórnunarkerfinu,	 hafa	 leitt	 til	

hærra	 verðs	 og	 samþættingar	 veiða,	 vinnslu	 og	 markaðssetningar.	 Auk	 þess	 hafa	

markaðirnir	 leitt	 til	 meiri	 áherslu	 á	 gæði	 en	 slök	 gæði	 koma	 fram	 í	 lægra	 verði	 á	

fiskmörkuðum	 (Ágúst	 Einarsson,	 2016).	 Alls	 voru	 36	 þilfarsskip	 og	 opnir	 bátar	 skráðir	

með	 heimahöfn	 í	 Hornafirði	 þann	 1.	 janúar	 2017	 samkvæmt	 aðalskipaskrá	

(Samgöngustofa,	2017)	og	því	ætti	að	vera	töluvert	framboð	til	staðar	á	fiskmarkaðnum	

á	Höfn.	

3.4 Humarhátíð	á	Höfn	
Í	júní	ár	hvert	er	haldin	bæjarhátíð	á	Höfn	í	Hornafirði	undir	merkjum	humarsins.	Hátíðin	

er	 fjölskylduhátíð	 með	 fjölbreyttri	 dagskrá	 við	 allra	 hæfi	 og	 má	 þar	 nefna	

Heimsmeistaramót	 í	 Hornafjarðarmanna,	 kassabílarall,	 kúadellulottó	 og	 stórdansleik.	

Humarhátíð	á	Höfn	var	fyrst	haldin	árið	1993	en	hún	hefur	fest	sig	í	sessi	og	mætti	segja	

að	hún	væri	miðpunktur	sumarsins	í	sveitarfélaginu.	Flestir	íbúar	Hafnar	eru	duglegir	að	

taka	 þátt	 í	 hátíðinni	 meðal	 annars	 með	 því	 að	 skreyta	 bæinn	 með	 appelsínugulum	

skreytingum	 en	 einnig	 bjóða	 einhverjir	 íbúar	 upp	 á	 humarsúpu	 fyrir	 gangandi	

vegfarendur	(Sveitarfélagið	Hornafjörður,	e.d.-b).	
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3.5 Ferðaþjónusta	
Sveitarfélagið	 Hornafjörður	 liggur	 við	 rætur	 stærsta	 jökuls	 Evrópu,	 Vatnajökuls,	

(Landgræðsla	ríkisins,	2015)	sem	laðar	að	sér	ógrynni	ferðamanna	á	ári	hverju.	Nokkrar	

af	 helstu	 náttúruperlum	 landsins	 er	 að	 finna	 innan	 sveitarfélagsins	 og	 má	 þar	 nefna	

Skaftafell,	 Jökulsárlón,	 Lónsöræfi,	 Skálafellsjökull,	 Ingólfshöfði	 og	 Öræfajökull	

(Sveitarfélagið	Hornafjörður,	e.d.-a).	Mikil	tækifæri	hafa	skapast	í	sýslunni	við	aukningu	

ferðamanna,	bæði	hvað	varðar	gistingu	og	veitingar	en	einnig	afþreyingu.	Á	mynd	8	má	

sjá	að	fjöldi	gistinátta	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	hefur	verið	að	aukast	á	undanförnum	

árum.	 Árið	 2016	 varð	 gríðarleg	 aukning	 á	 gistináttum	 yfir	 vetrartímann	 og	 enn	meiri	

aukning	 varð	 árið	 2017.	 Þó	 eru	 sumarmánuðirnir	 alltaf	 vinsælastir	 en	 einnig	 er	

september	 að	 koma	 sterkur	 inn.	 Ferðaþjónustan	 er	 orðin	 að	 heilsárs	 atvinnurekstri	 í	

sveitarfélaginu	en	áður	fyrr	voru	margir	gististaðir	einungis	opnir	yfir	sumartímann.	Með	

aukningu	 ferðamanna	 eykst	 eftirspurn	 eftir	 matvælum	 og	 ekki	 síst	 sjávarafurðum	 úr	

heimabyggð.	

	

Mynd	8.	Fjöldi	gistinátta	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	árin	2014-2017	(Hagstofa	Íslands,	e.d.-c)		
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4 Aðferðafræði	

Hér	verður	farið	yfir	þá	aðferðafræði	sem	notuð	var	við	rannsóknina.	Gerð	verður	grein	

fyrir	þátttakendum,	mælitæki,	framkvæmd	og	úrvinnslu	gagna.	Markmiðið	var	að	kanna	

fiskneyslu	 í	 Sveitarfélaginu	 Hornafirði	 og	 ákvarða	 út	 frá	 því	 hvort	 það	 væri	markaður	

fyrir	 fiskverslun	 á	 Höfn	 en	 rannsóknarspurningin	 er	 einfaldlega:	 Er	 markaður	 fyrir	

fiskverslun	 á	 Höfn?	 Höfundur	 ákvað	 að	 notast	 við	 megindlega	 aðferðafræði	 (e.	

quantitative	data	analysis)	og	senda	út	spurningakönnun	fyrir	íbúa	sveitarfélagsins.		

Megindleg	 rannsókn	 byggist	 á	mælingum	 og	 tölfræðilegum	 niðurstöðum	 og	 oft	 er	

hægt	 að	 alhæfa	 um	 efnið	 sem	 leitast	 var	 svara	 við.	 Helstu	 kostir	 megindlegrar	

rannsóknaraðferðar	eru	þeir	að	hægt	er	að	ná	til	margra	þátttakenda	á	auðveldan	hátt	

(Flick,	2011).	Ástæðan	fyrir	þessu	vali	á	rannsóknarefni	var	sú	að	höfundur	hafði	fengið	

ábendingu	um	að	rannsaka	stærð	innanlandsmarkaðarins	fyrir	sjávarafurðir	og	kom	þá	

upp	sú	hugmynd	að	kanna	markaðinn	 fyrir	 fiskverslun	á	Höfn.	Höfundur	er	 fæddur	og	

uppalinn	á	Höfn	auk	þess	sem	hann	er	alinn	upp	við	sjávarútveg	og	því	var	þetta	tilvalið	

rannsóknarefni.	

4.1 Þátttakendur	
Þýði	rannsóknarinnar	eru	allir	íbúar	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	en	íbúafjöldinn	var	2.306	

manns	þann	1.	janúar	2018.	Alls	voru	305	þátttakendur,	eða	13,2%	af	íbúafjölda,	en	af	

þeim	 voru	 51	 sem	annað	hvort	 kláruðu	ekki	 að	 svara	öllum	 spurningunum	eða	þá	 að	

svör	 þeirra	 voru	 ómarktæk.	 Af	 þeim	 254	 einstaklingum	 sem	 notast	 verður	 við	 í	

niðurstöðum	 könnunarinnar	 eru	 60,2%	 (n=153)	 konur	 og	 39,8%	 (n=101)	 karlar.	

Þátttakendur	eru	á	öllum	aldri	en	skiptinguna	má	sjá	á	mynd	9.	Þátttakendur	17	ára	eða	

yngri	eru	2%	(n=5)	af	heildarfjölda	þátttakenda,	18-24	ára	eru	18,1%	(n=46),	25-30	ára	

eru	11,8%	(n=30),	þátttakendur	31-40	ára	eru	15,7%	(n=40),	41-60	ára	eru	38,6%	(n=98)	

og	13,8%	(n=35)	þátttakenda	eru	61	árs	eða	eldri.	
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Mynd	9.	Skipting	þátttakenda	eftir	aldri.		

Flestir	 þátttakendur	 eru	 búsettir	 í	 þéttbýli	 Hafnar	 eða	 79,9%	 (n=203).	 Hlutfall	

þátttakenda	 sem	 búsettir	 eru	 í	 dreifbýli	 Hafnar	 er	 14,2%	 (n=36)	 og	 1,2%	 (n=3)	

þátttakenda	eru	búsettir	 í	Öræfum.	Alls	eru	um	4,7%	(n=12)	þátttakenda	sem	búsettir	

eru	utan	sveitarfélagsins	en	þeir	eru	hafðir	með	í	öllum	tölulegum	niðurstöðum	þar	sem	

þeir	 sögðust	 allir	 munu	 nota	 fiskverslunina	 á	 Höfn	 væri	 hún	 til	 staðar.	 Það	 tók	

þátttakendur	að	meðaltali	4	mínútur	og	51	sekúndu	að	klára	að	svara	öllum	spurningum	

könnunarinnar.	

4.2 Mælitæki	
Mælitæki	rannsóknarinnar	var	spurningalisti.	Alls	voru	13	spurningar	og	af	þeim	voru	5	

spurningar	 sem	 tengdust	 bakgrunni	 þátttakenda.	 Skoðaðar	 voru	 eldri	 kannanir	 um	

fiskneyslu	 Íslendinga	 við	 gerð	 spurninganna	 en	 einnig	 kom	 höfundur	með	 tvær	 nýjar	

spurningar	 er	 varða	 fiskverslunina	 á	 Höfn.	 Eins	 og	 sjá	 má	 í	 viðauka	 1	 voru	 flestar	

spurningarnar	 hefðbundnar	 fjölvalsspurningar	 og	 var	 fjöldi	 svarmöguleika	 frá	 fjórum	

upp	 í	 sex.	 Auk	 þess	 voru	 fjölvalsspurningar	 þar	 sem	 átti	 að	 merkja	 við	 hversu	 oft	

þátttakandi	borðaði	ákveðnar	fisktegundir	frá	því	að	borða	þær	aldrei	og	upp	í	það	að	

borða	þær	sjö	sinnum	í	mánuði	eða	oftar,	hvernig	hann	útvegaði	sér	fisk	og	hversu	miklu	

máli	ákveðin	atriði	skiptu	hann	allt	frá	engu	máli	og	upp	í	að	skipta	hann	öllu	máli.	

4.3 Framkvæmd	og	úrvinnsla	gagna	
Notast	var	við	vefforritið	SurveyHero	við	gerð	spurningakönnunarinnar	og	var	henni	svo	

deilt	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook	 þar	 sem	 íbúar	 Sveitarfélagsins	Hornafjarðar	 voru	
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hvattir	 til	þess	að	svara	spurningunum.	Könnunin	var	opnuð	sunnudaginn	11.	mars	og	

henni	 var	 lokað	 fimmtudaginn	 15.	 mars.	 Í	 framhaldi	 af	 því	 var	 unnið	 úr	 gögnum	

rannsóknarinnar	 í	 forritinu	Excel.	Notast	var	við	Pivot	 töflur	 til	 að	athuga	 fylgni	á	milli	

breyta	og	voru	myndir	og	töflur	unnar	í	Excel	út	frá	því.	Auk	þess	var	framkvæmd	línuleg	

aðhvarfsgreining	(e.	linear	regression	analysis)	til	þess	að	greina	ýmsa	áhrifaþætti.	Háða	

breytan	(e.	dependent	variable)	var	fiskur	í	aðalrétt	á	viku	og	var	áhrifaþáttunum	skipt	

upp	 í	 10	 óháðar	 breytur	 (e.	 independend	 variable).	 Þremur	 gervibreytum	 var	 sleppt	 í	

greiningunni	 þar	 sem	 þær	 mynduðu	 viðmiðunarhópinn	 sem	 eru	 karlmenn	 í	

aldursflokknum	61	árs	eða	eldri	þar	sem	heildartekjur	heimilisins	eru	yfir	1,2	milljónum	

króna.	Við	 fáum	því	 viðmiðunarhópinn	með	því	 að	 setja	 gildið	 á	öllum	gervibreytum	 í	

líkaninu	jafnt	núlli.	Þeir	sem	svöruðu	veit	ekki	við	einhverjum	af	áhrifaþáttunum	og	þeir	

sem	sögðust	aldrei	 fá	sér	 fisk	 í	aðalrétt	voru	ekki	 teknir	með	 í	greiningunni.	Einnig	var	

þátttakendum	17	 ára	 eða	 yngri	 sleppt	 þar	 sem	þeir	 voru	 einungis	 fimm	 talsins.	 Fjöldi	

þátttakenda	sem	teknir	voru	fyrir	í	aðhvarfsgreiningunni	var	204.	Hér	fyrir	neðan	má	sjá	

aðhvarfslíkanið	sem	var	notað	þar	sem	i	táknar	einstaklinga,		β0		skurðpunkt	línunnar	við	

y-ás,	βk	=	1,2,	…	10	hallatölu	hverrar	breytu	og	ε 	 leifarlið.	Einnig	er	útskýring	á	hverri	

óháðri	breytu	fyrir	sig.	

	

Fiskneysla	á	vikui	=	β0	+	β1fjöldi	á	heimilii	+	β2aldur1+ β3aldur2+	β4aldur3	+	

β5aldur4	+	β6tekjur1	+	β7tekjur2	+	β8tekjur3	+	β9tekjur4+	β10kona	+	εi 

	

1. Fjöldi	 á	 heimili:	 Skýribreyta	 þar	 sem	 1	 táknar	 einn	 á	 heimili,	 2	 táknar	 tvo	 á	

heimili,	3	táknar	þrjá	á	heimili,	4	táknar	fjóra	á	heimili,	5	táknar	fimm	á	heimili	og	

6	táknar	sex	eða	fleiri	á	heimili.	

2. Aldur1:	Gervibreyta	sem	tekur	tvö	gildi.	Ef	gildið	er	1	táknar	það	að	viðkomandi	

sé	 í	 aldurshópi	 18-24	 ára.	 Ef	 gildið	 er	 0	 þá	 er	 viðkomandi	 ekki	 í	 þessum	

aldurshópi.	

3. Aldur	2:	Gervibreyta	sem	tekur	tvö	gildi.	Ef	gildið	er	1	táknar	það	að	viðkomandi	

sé	 í	 aldurshópi	 25-30	 ára.	 Ef	 gildið	 er	 0	 þá	 er	 viðkomandi	 ekki	 í	 þessum	

aldurshópi.	
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4. Aldur	3:	Gervibreyta	sem	tekur	tvö	gildi.	Ef	gildið	er	1	táknar	það	að	viðkomandi	

sé	 í	 aldurshópi	 31-40	 ára.	 Ef	 gildið	 er	 0	 þá	 er	 viðkomandi	 ekki	 í	 þessum	

aldurshópi.	

5. Aldur4:	Gervibreyta	sem	tekur	tvö	gildi.	Ef	gildið	er	1	táknar	það	að	viðkomandi	

sé	 í	 aldurshópi	 41-60	 ára.	 Ef	 gildið	 er	 0	 þá	 er	 viðkomandi	 ekki	 í	 þessum	

aldurshópi.	

6. Tekjur1:	 Gervibreyta	 sem	 tekur	 tvö	 gildi.	 Ef	 gildið	 er	 1	 táknar	 það	 að	

heildartekjur	heimilisins	séu	lægri	en	300	þúsund	krónur	á	mánuði.	Ef	gildið	er	0	

þá	eru	heildartekjur	heimilisins	ekki	undir	300	þúsund	krónum.	

7. Tekjur2:	 Gervibreyta	 sem	 tekur	 tvö	 gildi.	 Ef	 gildið	 er	 1	 táknar	 það	 að	

heildartekjur	heimilisins	séu	á	bilinu	301-500	þúsund	krónur	á	mánuði.	Ef	gildið	

er	0	þá	eru	heildartekjur	heimilisins	ekki	á	bilinu	301-500	þúsund	krónur.	

8. Tekjur3:	 Gervibreyta	 sem	 tekur	 tvö	 gildi.	 Ef	 gildið	 er	 1	 táknar	 það	 að	

heildartekjur	heimilisins	séu	á	bilinu	501-750	þúsund	krónur	á	mánuði.	Ef	gildið	

er	0	þá	eru	heildartekjur	heimilisins	ekki	á	bilinu	501-750	þúsund	krónur.	

9. Tekjur4:	 Gervibreyta	 sem	 tekur	 tvö	 gildi.	 Ef	 gildið	 er	 1	 táknar	 það	 að	

heildartekjur	heimilisins	séu	á	bilinu	751	þúsund	til	1,2	milljónir	króna	á	mánuði.	

Ef	 gildið	 er	 0	 þá	 eru	 heildartekjur	 heimilisins	 ekki	 á	 bilinu	 751	 þúsund	 til	 1,2	

milljónir	króna.	

10. Kona:	Gervibreyta	sem	tekur	tvö	gildi.	Ef	gildið	er	1	táknar	það	að	viðkomandi	sé	

kona.	Ef	gildið	er	0	táknar	það	að	viðkomandi	sé	karl.	
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5 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 könnunarinnar	 kynntar.	 Fyrstu	 fimm	 spurningarnar	

voru	spurningar	um	bakgrunn	þátttakenda.	Auk	þess	sem	það	var	spurt	um	aldur,	kyn	og	

póstnúmer	 var	 einnig	 spurt	 um	 heildartekjur	 heimilisins	 og	 fjölda	 íbúa	 á	 heimili.	

Spurningar	 6	 til	 13	 snéru	 svo	 að	 fiskneyslu	 þátttakenda	 auk	 atriða	 er	 viðkomu	 henni.	

Þess	má	geta	að	sex	þátttakendur	sögðust	aldrei	fá	sér	fisk	svo	það	hefur	einhver	áhrif	á	

niðurstöðurnar.	Eftir	að	búið	verður	að	fara	yfir	niðurstöður	hverrar	spurningar	fyrir	sig	

verða	niðurstöður	aðhvarfsgreiningar	kynntar.	

Á	mynd	 10	má	 sjá	 niðurstöður	 úr	 spurningu	 4	 þar	 sem	 spurt	 var	 um	 fjölda	 íbúa	 á	

heimili	 þátttakenda,	 að	 þeim	 meðtöldum.	 Á	 heimili	 um	 rétt	 tæplega	 þriðjungs	

þátttakenda	bjuggu	tveir	aðilar,	21,7%	bjuggu	þar	sem	íbúar	voru	þrír,	20,5%	bjuggu	þar	

sem	 íbúar	 voru	 fjórir,	 14,2%	 þátttakenda	 bjuggu	 þar	 sem	 íbúar	 voru	 fimm	 og	 6,3%	

þátttakenda	 bjuggu	 á	 heimili	 þar	 sem	 íbúar	 voru	 sex	 eða	 fleiri.	 Alls	 bjuggu	 5,5%	

þátttakenda	einir.	

																								 	

Mynd	10.	Hversu	margir	búa	á	þínu	heimili	að	þér	meðtöldum?	

Á	mynd	11	eru	niðurstöður	við	spurningu	5	kynntar	en	þar	var	spurt	um	heildartekjur	

heimilisins	 á	 mánuði	 fyrir	 skatt.	 Aðeins	 6,3%	 þátttakenda	 búa	 á	 heimili	 þar	 sem	

heildartekjur	á	mánuði	eru	undir	300	þúsund	krónum.	Hlutfall	þátttakenda	sem	búa	á	

heimili	þar	sem	heildartekjur	eru	á	bilinu	301-500	þúsund	er	11%	og	24,4%	þátttakenda	

búa	 þar	 sem	 heildartekjur	 á	 mánuði	 eru	 að	 jafnaði	 á	 bilinu	 501-750	 þúsund	 krónur.	
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Algengast	var	að	heildartekjur	heimilisins	væru	á	bilinu	751	þúsund	til	1,2	milljónir,	eða	

hjá	um	þriðjungi	þátttakenda.	Hlutfall	þeirra	sem	búa	á	heimili	þar	sem	heildartekjur	á	

mánuði	eru	 yfir	 1,2	milljónum	er	um	15,4%	þátttakenda.	Alls	 voru	10,2%	þátttakenda	

sem	sögðust	ekki	vita	hverjar	heildartekjur	heimilisins	væru	að	jafnaði	á	mánuði.	

											 	

Mynd	11.	Hverjar	eru	heildartekjur	heimilisins	að	jafnaði	á	mánuði	fyrir	skatt?	

Í	 töflu	 1	 má	 sjá	 svör	 við	 spurningu	 6	 sem	 snéri	 að	 því	 hversu	 oft	 þátttakendur	

borðuðu	eftirfarandi	 sjávarafurðir	 í	mánuði.	Spurt	var	um	15	 tegundir	 sjávarfangs.	Þar	

má	sjá	að	neysla	á	ýsu	er	hvað	mest	og	rétt	á	eftir	kemur	neysla	á	þorski.	Einungis	24	

þátttakendur	 sögðust	 aldrei	 borða	 ýsu	 og	 28	 þátttakendur	 borðuðu	 að	 jafnaði	 aldrei	

þorsk.	 Einnig	 er	 þó	 nokkuð	 neytt	 af	 silungi,	 laxi,	 humar,	 rækjum	 og	 túnfisk.	 Sú	

sjávarafurð	 sem	 fæstir	 sögðust	 aldrei	 borða	 var	 humarinn,	 eða	 22	 þátttakendur.	 Sú	

sjávarafurð	sem	flestir	sögðust	aldrei	borða	var	hins	vegar	langa	eða	166	þátttakendur,	

auk	þess	sem	69	þátttakendur	sögðust	borða	löngu	sjaldnar	en	einu	sinni	í	mánuði.		
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Tafla	1.	Hversu	oft	borðar	þú	eftirfarandi	sjávarafurðir	að	jafnaði	í	mánuði?	

	 Aldrei	 Sjaldan	 1-2		 3-4	 5-6	 7	+	 Veit	ekki	

Ýsa	 24	 30	 56	 74	 30	 40	 0	

Þorskur	 28	 47	 78	 58	 17	 21	 5	

Steinbítur	 141	 94	 13	 4	 0	 0	 2	

Langa	 166	 69	 13	 1	 1	 1	 3	

Lax	 56	 108	 74	 12	 2	 1	 1	

Silungur	 55	 114	 67	 11	 5	 1	 1	

Humar	 22	 136	 75	 18	 2	 1	 0	

Rækjur	 54	 129	 53	 16	 2	 0	 0	

Túnfiskur	 74	 96	 54	 23	 5	 2	 0	

Sardínur	 163	 69	 17	 1	 0	 3	 1	

Síld	 116	 104	 29	 4	 1	 0	 0	

Lúða	 127	 97	 24	 5	 0	 0	 1	

Koli	 156	 79	 16	 1	 1	 0	 1	

Skötuselur	 121	 109	 21	 2	 0	 0	 1	

Hákarl	 124	 114	 9	 4	 1	 2	 0	

Alls	 1427	 1395	 599	 234	 67	 72	 16	

	

Í	spurningu	7	var	verið	að	spyrja		að	því	hversu	oft	viðkomandi	borðaði	fisk	að	jafnaði	

í	viku	og	var	þá	bæði	spurt	um	aðalrétt	heima	og	að	heiman	auk	þess	sem	það	var	spurt	

um	aðrar	fiskafurðir	eins	og	salat,	álegg,	harðfisk	og	þess	háttar.	Niðurstöðurnar	má	sjá	í	

töflu	 2.	 Þar	 sjáum	við	 að	 algengast	 er	 að	 fólk	 borði	 fisk	 sem	aðalrétt	 einu	 sinni	 í	 viku	

heima	 hjá	 sér	 en	 98	 þátttakendur	 merktu	 við	 þann	 svarmöguleika	 auk	 þess	 sem	 77	

þátttakendur	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	að	jafnaði	tvisvar	sinnum	í	viku	heima	hjá	sér.	Þó	voru	

16	 þátttakendur	 sem	 aldrei	 fá	 sér	 fisk	 heima	 hjá	 sér	 í	 aðalrétt.	 Algengara	 er	 að	

þátttakendur	 borði	 fisk	 sem	 aðalrétt	 heima	 hjá	 sér	 en	 að	 heiman	 en	 alls	 voru	 82	

þátttakendur	 sem	 fá	 sér	 að	 jafnaði	 aldrei	 fisk	 í	 aðalrétt	 að	 heiman.	 Nokkuð	 fleiri	

þátttakendur,	 eða	 76	 talsins,	 fá	 sér	 fisk	 í	 aðalrétt	 að	 jafnaði	 tvisvar	 sinnum	 í	 viku	 að	
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heiman	heldur	en	einu	sinni	en	52	þátttakendur	sögðust	að	jafnaði	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	

einu	sinni	í	viku	að	heiman.	30	þátttakendur	fá	sér	aldrei	aðrar	fiskafurðir	en	aðalrétt,	en	

87	 þátttakendur	 segjast	 fá	 sér	 aðrar	 fiskafurðir	 einu	 sinni	 í	 viku	 og	 63	 þátttakendur	

tvisvar	sinnum	í	viku.	55	þátttakendur	fá	sér	aðrar	fiskafurðir	þrisvar	sinnum	í	viku	eða	

oftar.		

Tafla	2.	Hversu	oft	í	viku	borðar	þú	fisk	að	jafnaði?	

	 Aldrei	 1	 2	 3	 4	 5+	 Veit	ekki	

Aðalrétt	
heima	

16	 98	 77	 36	 13	 8	 6	

Aðalrétt	að	
heiman	

82	 52	 76	 24	 5	 5	 10	

Fiskafurðir	
aðrar	en	í	
aðalrétt	

30	 87	 63	 34	 14	 7	 19	

Alls	 128	 237	 216	 94	 32	 20	 35	

	

Á	mynd	12	er	búið	að	setja	saman	tölurnar	fyrir	aðalrétt,	hvort	sem	það	er	heima	eða	

að	heiman,	fyrir	hvern	þátttakanda	en	miðað	við	þær	tölur	er	algengast	að	fólk	fái	sér	

fisk	 þrisvar	 sinnum	 í	 viku	 sem	 aðalrétt.	 Hlutfall	 þátttakenda	 sem	 sagðist	 fá	 sér	 fisk	 í	

aðalrétt	einu	sinni	í	viku	var	14,6%,	hlutfall	þeirra	sem	sagðist	fá	sér	fisk	tvisvar	sinnum	í	

viku	var	17,7%	og	hlutfall	þeirra	sem	sagðist	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	þrisvar	sinnum	í	viku	var	

25,6%.	Alls	voru	16,9%	þátttakenda	sem	sögðust	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	að	jafnaði	fjórum	

sinnum	í	viku	og	16,1%	sagðist	fá	sér	fisk	fimm	sinnum	í	viku	eða	oftar.	Á	mynd	12	sjáum	

við	 einnig	 að	það	 eru	 átta	 þátttakendur,	 eða	 3,1%	þátttakenda,	 sem	aldrei	 fá	 sér	 fisk	

sem	aðalrétt	en	áður	hafði	komið	fram	að	sex	þátttakendur	könnunarinnar	fá	sér	aldrei	

fisk	að	borða	en	þessi	munur	stafar	af	því	að	 tveir	þátttakendur	 fá	sér	stundum	aðrar	

fiskafurðir	eins	og	salat,	álegg	og	harðfisk.	Ekki	var	hægt	að	geta	sér	til	um	hversu	oft	15	

þátttakendur	 fá	sér	 fisk	sem	aðalrétt	á	viku	þar	sem	þeir	hökuðu	við	svarmöguleikann	

veit	ekki	við	annað	hvort	spurningunni	um	aðalrétt	heima	eða	að	heiman.	Eins	og	sjá	má	

í	töflu	2	voru	það	samtals	16	þátttakendur	sem	hökuðu	við	veit	ekki	við	spurningunum	

um	aðalrétt	en	munurinn	stafar	af	því	að	ein	þessara	manneskja	hakaði	við	að	hún	fengi	
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sér	fisk	sem	aðalrétt	að	jafnaði	fimm	sinnum	eða	oftar	við	annarri	spurningunni	og	því	

var	hægt	að	hafa	þann	einstakling	með	í	niðurstöðum	á	mynd	12.		

	

	

Mynd	12.	Hversu	oft	þátttakendur	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	á	viku.	

Á	mynd	13	má	sjá	hversu	oft	þátttakendur	fá	sér	fisk	sem	aðalrétt	á	viku,	skipt	eftir	

kyni.	 Rauðu	 súlurnar	 sína	 hlutfall	 kvenþátttakenda	 en	 þær	 bláu	 sína	 karlmenn.	 Þar	

sjáum	við	að	konur	eru	 í	meirihluta	þeirra	sem	fá	sér	aldrei	 fisk	en	alls	voru	það	4,6%	

kvenna	 sem	 fá	 sér	 aldrei	 fisk	 í	 aðalrétt	 en	 aðeins	 1%	 karla.	 Auk	 þess	 er	 mun	 hærra	

hlutfall	kvenna	sem	fá	sér	einungis	fisk	einu	sinni	í	viku	í	aðalrétt	eða	18,3%	á	meðan	9%	

karla	 fá	 sér	 fisk	 aðeins	 einu	 sinni	 í	 viku	 að	 jafnaði.	 Hlutfall	 karla	 sem	 fá	 sér	 fisk	 	 sem	

aðalrétt	 tvisvar,	 þrisvar	 og	 fimm	 sinnum	 eða	 oftar	 er	 hærra	 en	 hlutfall	 kvenna.	 Hins	

vegar	 er	 hlutfall	 kvenna	 hærra	 en	 hlutfall	 karla	 þegar	 kemur	 að	 þeim	 sem	 fá	 sér	 fisk	

fjórum	 sinnum	 í	 viku	 en	 17,6%	 kvenna	 fá	 sér	 fisk	 fjórum	 sinnum	 í	 viku	 en	 16%	

karlmanna.		
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Mynd	13.	Aðalréttur	á	viku	eftir	kyni.	

Í	töflu	3	er	svo	búið	að	skipta	niðurstöðunum	úr	spurningu	7	upp	eftir	aldri.	Tölurnar	

fyrir	 yngsta	 aldursflokkinn,	 17	 ára	 eða	 yngri,	 eru	 ekki	 marktækar	 þar	 sem	 einungis	 5	

þátttakendur	könnunarinnar	 voru	á	þessum	aldri.	Aldursflokkurinn	með	hæsta	hlutfall	

þeirra	sem	aldrei	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	er	flokkurinn	18-24	ára	en	8,7%	þátttakenda	í	þeim	

aldursflokki	fá	sér	aldrei	fisk	í	aðalrétt.	Athyglisvert	er	að	sjá	hve	margir	einstaklingar	úr	

öllum	aldursflokkum	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	að	jafnaði	þrisvar	sinnum	í	viku,	eða	23,9-31,4%	

þátttakenda,	en	allir	aldursflokkarnir	eru	hæstir	þar	nema	í	aldurshópnum	31-40	ára	eru	

aðeins	 fleiri	 sem	 fá	 sér	 fisk	 einu	 sinni	 í	 viku.	 Auk	 þess	 eru	 25,7%	 þátttakenda	 í	

aldursflokknum	 61	 árs	 eða	 eldri	 sem	 fær	 sér	 að	 jafnaði	 fisk	 fjórum	 sinnum	 í	 viku	 í	

aðalrétt.	Einnig	er	gaman	að	sjá	að	margir	virðast	fá	sér	fisk	í	aðalrétt	fimm	sinnum	í	viku	

eða	oftar	en	 í	aldursflokkunum	25-30	ára	og	61	árs	eða	eldri	nær	hlutfallið	upp	 í	20%	

þátttakenda.	
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Tafla	3.	Aðalréttur	á	viku	eftir	aldri.	

	 17	ára	

eða	yngri	

18-24	ára	 25-30	ára	 31-40	ára	 41-60	ára	 61	árs	eða	

eldri	

Aldrei	 0,0%	 8,7%	 3,3%	 2,5%	 2,0%	 0,0%	

1	 20,0%	 17,4%	 16,7%	 27,5%	 11,2%	 2,9%	

2	 20,0%	 19,6%	 16,7%	 17,5%	 19,4%	 11,4%	

3	 20,0%	 23,9%	 26,7%	 25,0%	 24,5%	 31,4%	

4	 0,0%	 13,0%	 10,0%	 15,0%	 19,4%	 25,7%	

5+	 40,0%	 13,0%	 20,0%	 10,0%	 16,3%	 20,0%	

Veit	ekki	 0,0%	 4,3%	 6,7%	 2,5%	 7,1%	 8,6%	

Alls	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	

	

Í	 spurningu	 8	 var	 verið	 að	 athuga	 hversu	 oft	 fólk	 fær	 ferskan,	 frosinn	 og	 tilbúinn	

fiskrétt	 þegar	 það	 fær	 sér	 fisk	 í	 aðalrétt.	 Á	mynd	14	má	 sjá	 að	margir	 þátttakenda	 fá	

yfirleitt	frosinn	fisk	en	44,9%	þeirra	sögðust	oftast	eða	alltaf	fá	sér	fisk	sem	hefur	verið	

frystur	þegar	það	fær	sér	fisk	í	aðalrétt.	Tæplega	fjórðungur	þátttakenda,	eða	um	24%,	

sagðist	oftast	eða	alltaf	fá	ferskan	fisk	en	alls	voru	14,2%	þátttakenda	sem	sagðist	aldrei	

fá	ferskan	fisk	þegar	það	fær	fisk	í	aðalrétt.	Einnig	sögðust	76,4%	þátttakenda	aldrei	eða	

sjaldan	fá	sér	tilbúinn	fiskrétt	en	ein	af	ástæðunum	fyrir	því	að	hlutfallið	er	svo	hátt	er	

líklega	sú	að	langt	er	í	næstu	fiskverslun	þó	hægt	sé	að	kaupa	tilbúna	fiskrétti	í	verslun	

Nettó	á	Höfn.	
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Mynd	14.	Hversu	oft	færð	þú	þér	eftirfarandi	sem	aðalrétt	þegar	þú	færð	þér	fisk?	

Spurning	 númer	 9	 var:	 Hvers	 vegna	 færð	 þú	 þér	 fisk	 að	 borða?	 	 Svarmöguleikarnir	

voru	 fjórir,	mér	 finnst	 hann	 bragðgóður,	 hann	 er	 hollur,	 ekkert	 annað	 í	 boði,	 fæ	mér	

aldrei	fisk,	auk	þess	sem	hægt	var	að	bæta	við	öðru	svari	en	hægt	var	að	haka	við	eins	

marga	svarmöguleika	og	áttu	við.	Lang	algengast	var	að	þátttakendur	hökuðu	bæði	við	

að	ástæðan	væri	bragðið	og	hollustan	eins	og	sjá	má	á	mynd	15	en	148	þátttakendur,	

eða	58,3%,	hökuðu	við	báða	þessa	svarmöguleika.	15	þátttakendur	sögðu	að	ástæðan	

fyrir	því	að	þeir	fái	sér	fisk	að	borða	væri	sú	að	ekkert	annað	væri	í	boði.	Dæmi	um	svör	

sem	 fólk	 bætti	 við	 var	 að	það	 væri	 einfalt	 og	 fljótlegt	 að	 elda	 fisk,	margir	möguleikar	

með	matreiðslu	á	honum,	hann	væri	ódýr,	hægt	að	þíða	á	stuttum	tíma,	próteininntaka	

og	börnin	borða	hann	vel.	Einnig	er	ástæðan	stundum	sú	að	hann	er	í	boði	í	vinnunni	og	

þar	af	leiðandi	frí	máltíð.		
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		Mynd	15.	Hvers	vegna	færð	þú	þér	fisk	að	borða?	

Á	mynd	16	sjást	niðurstöður	spurningar	númer	10	en	þar	var	verið	að	spyrja	að	því	

hvernig	fólk	útvegar	sér	fisk.	Þar	sjáum	við	að	algengast	er	að	fólk	annaðhvort	kaupir	 í	

matvöruverslun	eða	kaupir	eða	fær	frá	sjómanni.	Hlutfall	þátttakenda	sem	kaupir	oftast	

eða	 alltaf	 í	 matvöruverslun	 er	 33,5%,	 hlutfall	 þeirra	 sem	 fær	 oftast	 eða	 alltaf	 frá	

sjómanni	er	31,5%,	hlutfall	þátttakenda	sem	veiða	oftast	eða	alltaf	sjálfir	er	um	11%	og	

7%	þátttakenda	kaupir	oftast	eða	alltaf	af	 fiskverslun	eða	 fisksala.	Ekki	er	óeðlilegt	að	

svo	margir,	 eða	 61,8%,	 segjast	 aldrei	 kaupa	 af	 fiskverslun	 eða	 fisksala	 þar	 sem	 engin	

fiskverslun	er	í	sveitarfélaginu.	

	

Mynd	16.	Hvernig	útvegar	þú	þér	fisk?	
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Í	 spurningu	 11	 var	 verið	 að	 athuga	 hversu	 miklu	 máli	 ákveðin	 atriði	 skipta	

þátttakendurna	 þegar	 þeir	 kaupa	 sér	 fisk.	 Svo	 virðist	 sem	 bragð	 og	 ferskleiki	 skiptir	

flesta	mestu	máli	en	niðurstöðurnar	má	sjá	á	mynd	17.	Alls	sögðust	70,5%	þátttakenda	

að	ferskleiki	skipti	þá	mjög	miklu	eða	öllu	máli	og	73,6%	sögðu	það	sama	um	bragðið.	

Verðið	skiptir	 flesta	minnstu	máli	en	18,9%	þátttakenda	sögðu	að	verð	skipti	þá	engu,	

mjög	 litlu	 eða	 frekar	 litlu	 máli.	 Heilt	 yfir	 skipta	 öll	 þessi	 atriði	 flesta	 þátttakendur	

einhverju	máli.	

	

Mynd	17.	Hversu	miklu	máli	skipta	eftirfarandi	atriði	þegar	þú	kaupir	þér	fisk?	

Markmiðið	með	spurningu	12	var	að	athuga	hversu	oft	fólk	myndi	að	jafnaði	nýta	sér	

það	 ef	 það	 væri	 fiskverslun	 til	 staðar	 á	 Höfn.	 Á	 mynd	 18	 sjáum	 við	 að	 rétt	 rúmlega	

fjórðungur	 þátttakenda	 myndi	 nýta	 sér	 það	 einu	 sinni	 í	 viku.	 Voru	 það	 alls	 47,7%	

þátttakenda	sem	myndu	nýta	sér	verslunina	að	jafnaði	í	hverri	viku	og	þar	af	einhverjir	

tvisvar	eða	þrisvar	sinnum	í	viku	eða	oftar.	Auk	þess	sögðust	24,4%	þátttakenda	munu	

versla	við	fiskverslunina	tvisvar	til	þrisvar	sinnum	í	mánuði	og	16,5%	einu	sinni	í	mánuði	

eða	sjaldnar.	Hlutfall	þeirra	sem	reikna	aldrei	með	að	nýta	sér	fiskverslunina	er	11,4%.	
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Mynd	18.	Ef	fiskverslun	væri	til	staðar	á	Höfn,	hversu	oft	telur	þú	að	jafnaði	að	þú	myndir	nýta	þér	það?	

Í	 töflu	 4	má	 sjá	 hversu	 oft	 þátttakendur	myndu	 nýta	 sér	 fiskverslunina,	 skipt	 eftir	

aldri.	Alls	myndu	65,8%	þátttakenda	á	aldrinum	61	árs	eða	eldri	nota	verslunina	í	hverri	

viku	eða	28,6%	einu	sinni	 í	viku,	22,9%	tvisvar	sinnum	í	viku	og	14,3%	þrisvar	sinnum	í	

viku	 eða	 oftar.	 Í	 aldurshópunum	 18-24	 ára	 og	 25-30	 ára	 er	 hlutfallið	 undir	 40%	

þátttakenda	sem	myndu	nýta	sér	verslunina	í	hverri	viku.	Rétt	tæplega	fimmtungur,	eða	

19,6%	þátttakenda	á	aldrinum	18-24	ára	telja	að	þeir	myndu	aldrei	nýta	sér	verslunina.	

Sérstakt	er	að	sjá	að	algengast	var	að	þátttakendur	í	aldurshópunum	18-24	ára	og	25-30	

ára	töldu	að	þeir	myndu	nýta	sér	verslunina	tvisvar	til	þrisvar	sinnum	í	mánuði	en	ef	þrír	

elstu	aldurshóparnir	eru	skoðaðir	kemur	í	ljós	að	algengast	var	að	þátttakendur	úr	þeim	

hópum	töldu	að	þeir	myndu	nýta	sér	verslunina	einu	sinni	í	viku.	
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Tafla	4.	Hversu	oft	þátttakendur	myndu	nýta	sér	fiskverslunina,	skipt	eftir	aldurshópum	

	 17	ára	eða	

yngri	

18-24	

ára	

25-30	

ára	

31-40	

ára	

41-60	

ára	

61	árs	eða	

eldri	

Aldrei	 40,0%	 19,6%	 6,7%	 7,5%	 10,2%	 8,6%	

1x	í	mánuði	

eða	sjaldnar	

40,0%	 15,2%	 26,7%	 20,0%	 15,3%	 5,7%	

2-3x	í	mánuði	 0,0%	 26,1%	 26,7%	 20,0%	 27,6%	 20,0%	

1x	í	viku	 20,0%	 15,2%	 23,3%	 35,0%	 28,6%	 28,6%	

2x	í	viku	 0,0%	 17,4%	 13,3%	 12,5%	 13,3%	 22,9%	

3x	í	viku	eða	

oftar	

0,0%	 6,5%	 3,3%	 5,0%	 5,1%	 14,3%	

Alls	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	

	

Á	 mynd	 19	 má	 sjá	 niðurstöðurnar	 við	 seinustu	 spurningu	 könnunarinnar	 þar	 sem	

spurt	var	um	hvort	þátttakendur	myndu	telja	að	fiskneysla	þeirra	væri	meiri	ef	það	væri	

fiskverslun	 til	 staðar	 á	 Höfn.	 Hlutfall	 þeirra	 sem	 telja	 það	 frekar	 eða	 mjög	 líklegt	 að	

fiskneysla	þeirra	væri	meiri	ef	það	væri	fiskverslun	á	Höfn	er	fremur	hátt	eða	um	61,8%	

þátttakenda.	Hinsvegar	telja	24,4%	þátttakenda	það	frekar	eða	mjög	ólíklegt	og	13,8%	

þátttakenda	vita	ekki	hvort	neysla	þeirra	væri	meiri	væri	fiskverslun	til	staðar.	

																				 	

Mynd	19.	Telur	þú	að	þín	fiskneysla	væri	meiri	ef	það	væri	fiskverslun	á	Höfn?	



	

38	

5.1 Línuleg	aðhvarfsgreining	
Aðhvarfsgreining	 sýnir	 okkur	hvaða	áhrif	 hver	óháð	breyta	hefur	 á	háðu	breytuna,	 að	

teknu	tilliti	til	allra	annarra	breyta	sem	eru	í	líkaninu.	Þetta	eru	því	svokölluð	jaðaráhrif	

(e.	 marginal	 effects)	 sem	 við	 erum	 að	 skoða	 eða	 breytingar	 á	 háðu	 breytunni	 vegna	

breytingar	um	eina	einingu	á	óháðu	breytunni.	Til	dæmis	hvernig	fiskneysla	einstaklings	

breytist	 ef	 tekjur	 heimilisins	 færast	 upp	 um	 einn	 tekjuhóp.	 Útskýringarmáttur	

aðhvarfslíkans	 (R2)	 segir	 til	 um	 hversu	mikið	 af	 breytileikanum	 í	 háðu	 stærðunum	 við	

náum	að	útskýra	með	línulegu	sambandi	við	óháðu	stærðina.	R2	tekur	gildi	á	milli	0	og	1	

en	eftir	 því	 sem	gildið	er	hærra	því	 betra	 aðhvarfslíkan	 (Newbold,	Carlson	og	Thorne,	

2013).	Eins	og	sjá	má	í	viðauka	2	er	R2	=	0,086277176	sem	segir	okkur	að	líkanið	útskýrir	

einungis	8,63%	af	breytileika	í	fiskneyslu	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	og	því	er	þetta	líkan	

ekki	mjög	gott.	Í	töflu	5	má	sjá	niðurstöður	aðhvarfsgreiningarinnar	en	líkanið	byggist	á	

niðurstöðum	 úr	 könnuninni	 sem	 gerð	 var	 fyrir	 íbúa	 í	 Sveitarfélaginu	 Hornafirði.	

Stuðlarnir	 sem	 sjá	 má	 í	 töflunni	 gefa	 til	 kynna	 hvernig	 áhrifaþættirnir	 hafa	 áhrif	 á	

fiskneyslu	miðað	við	viðmiðunarhópinn.	Jákvætt	formerki	gefur	til	kynna	að	fiskneysla	sé	

meiri	en	hjá	viðmiðunarhópi	en	neikvætt	merki	gefur	til	kynna	að	hún	sé	minni.	

Í	viðauka	3	er	að	 finna	t-próf	miðað	við	95%	öryggismörk	 fyrir	hverja	óháðu	breytu	

fyrir	 sig	 sem	 sýnir	 hvort	 þær	 hafi	 áhrif	 á	 fiskneyslu	 eða	 ekki.	 Það	 eru	 einungis	 tvær	

breytur	 sem	 hafa	 marktæk	 áhrif	 á	 fiskneyslu	 í	 Sveitarfélaginu	 Hornafirði,	 aldur1	 og	

aldur3.	 Aldursbreytan	 aldur2	 virðist	 ekki	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 fiskneyslu	 en	 þó	 sýna	

niðurstöður	 aðhvarfsgreiningarinnar	 sem	 sjá	 má	 í	 töflu	 5	 að	 þátttakendur	 í	

aldurshópnum	25-30	ára	borða	að	meðaltali	0,55	sinnum	sjaldnar	 fisk	 í	aðalrétt	á	viku	

miðað	við	aldurshópinn	61	árs	eða	eldri.	Það	kemur	á	óvart	að	aldurshópurinn	31-40	ára	

virðist	borða	sjaldnast	fisk	en	samkvæmt	aðhvarfsgreiningunni	borðar	hann	að	meðaltali	

1,07	sinnum	sjaldnar	fisk	á	viku	en	elsti	aldurshópurinn,	61	árs	eða	eldri.		

Heildartekjur	heimilis	virðast	ekki	hafa	mikil	áhrif	á	fiskneyslu	og	gefa	niðurstöðurnar	

í	 töflu	 5	 það	 einnig	 til	 kynna.	 Þar	 sjáum	 við	 að	 þátttakendur	 þar	 sem	 heildartekjur	

heimilisins	á	mánuði	eru	undir	300	þúsund	borða	að	meðaltali	0,19	sinnum	sjaldnar	fisk	

miðað	við	þátttakendur	þar	sem	heildartekjur	eru	yfir	1,2	milljónum.	Þátttakendur	þar	

sem	heildartekjur	eru	á	bilinu	301-500	þúsund	krónur	borða	hins	vegar	fisk	að	meðaltali	

0,49	sinnum	sjaldnar	og	þátttakendur	þar	sem	heildartekjur	eru	á	bilinu	501-750	þúsund	
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borða	 að	meðaltali	 0,31	 sinnum	 sjaldnar	 fisk	 í	 viku	miðað	 við	 þátttakendur	 úr	 hæsta	

tekjuhópnum.	Þátttakendur	þar	sem	heildartekjur	heimilisins	eru	að	jafnaði	751	þúsund	

til	1,2	milljónir	króna	á	mánuði	borða	hins	vegar	fisk	0,07	sinnum	oftar	en	þátttakendur	

þar	sem	heildartekjur	eru	hærri.		

Tafla	5.	Niðurstöður	aðhvarfsgreiningar	

	 Stuðlar	 Staðalfrávik	 t-gildi	 P-gildi	

Skurðpunktur	 3,7439	 0,3984	 9,3969	 1,6E-17	

Fjöldi	á	heimili	 0,0167	 0,0757	 0,2204	 0,8258	

Aldur1	 -0,9069	 0,3406	 -2,6624	 0,0084	

Aldur2	 -0,5549	 0,3606	 -1,5388	 0,1255	

Aldur3	 -1,0674	 0,3483	 -3,0650	 0,0025	

Aldur4	 -0,3869	 0,2911	 -1,3291	 0,1854	

Tekjur1	 -0,1919	 0,4115	 -0,4664	 0,6415	

Tekjur2	 -0,4860	 0,3569	 -1,3618	 0,1748	

Tekjur3	 -0,3089	 0,2886	 -1,0701	 0,2859	

Tekjur4	 0,0732	 0,2721	 0,2691	 0,7881	

Kona	 -0,0642	 0,1885	 -0,3407	 0,7337	
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6 SVÓT	

	Þegar	stofna	á	nýja	skipulagsheild	er	mikilvægt	að	skoða	umhverfið	sem	hún	mun	starfa	

í.	 Umhverfi	 skipulagsheildarinnar	 er	 sá	 þáttur	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 starfsemi	 hennar,	 að	

hluta	 til	 eða	 á	 alla	 heildina.	 Hægt	 er	 að	 skipta	 umhverfinu	 í	 nær	 og	 fjærumhverfi.	

Þættirnir	í	nærumhverfinu	hafa	bein	áhrif	á	getu	skipulagsheildarinnar	til	að	tryggja	sér	

auðlindir	 og	 aðföng,	 svo	 sem	 skipulagsheildin	 sjálf,	 viðskiptavinir,	 dreifingaraðilar,	

birgjar,	 samkeppnisaðilar	 og	 stjórnvöld.	 Fjærumhverfið	 eru	 þeir	 ytri	 þættir	 sem	 hafa	

áhrif	á	getu	skipulagsheildarinnar	til	að	ná	í	aðföng	(Jones,	2013).		

Hér	verður	notast	við	SVÓT	greiningu	til	að	greina	markaðsaðstæður.	SVÓT	er	algeng	

greiningaraðferð	sem	notuð	er	til	að	greina	bæði	nær	og	fjærumhverfi	og	byggist	hún	á	

fjórum	þáttum.	Styrkleikar	og	veikleikar	eru	 innri	áhrifaþættir	 fyrirtækis	en	ógnanir	og	

tækifæri	 ytri.	 Til	 að	 ná	 árangri	 er	 mikilvægt	 að	 vinna	 bug	 á	 veikleikunum	 með	

styrkleikum	og	breyta	ógnunum	í	tækifæri	(Jones,	2013).	

6.1 Styrkleikar	
Helstu	 styrkleikar	 verslunarinnar	 er	 nýtt	 og	 ferskt	 hráefni,	 auk	 þess	 sem	 það	 væri	

aðallega	hráefni	úr	heimabyggð.	Höfn	er	mikið	sjávarþorp	og	líklega	væri	hægt	að	gera	

einhvers	konar	samning	við	hornfirsku	útgerðirnar	en	einnig	er	fiskmarkaður	á	staðnum	

sem	ætti	að	veita	fiskversluninni	tækifæri	á	að	geta	boðið	upp	á	nýtt	og	ferskt	hráefni	

daglega	 þar	 sem	 36	 skip	 og	 bátar	 voru	 með	 sína	 heimahöfn	 skráða	 í	 Hornafirði	 í	

ársbyrjun	2017.		

Neytendur	 gera	 sífellt	 meiri	 kröfur	 um	 sjálfbæra	 nýtingu	 afurða	 og	 rekjanleika.	

Íslenskar	fiskveiðar	eru	mjög	framarlega	á	heimsvísu	hvað	varðar	umgengni	um	vistkerfi	

hafsins	 og	 sjálfbæra	 nýtingu	 fiskstofna	 (Iceland	 Sustainable	 Fisheries,	 e.d.).	 Einnig	 spá	

neytendur	 meira	 í	 umhverfismálin	 og	 gætu	 þeir	 þess	 vegna	 komið	 með	 sín	 eigin	

eldunarmót	 í	 verslunina	 og	 þyrftu	 þar	 af	 leiðandi	 ekki	 að	 fá	 einnota	 bakka	 frá	

fiskversluninni.	 Ætti	 þetta	 að	 veita	 fiskversluninni	 ákveðinn	 styrkleika	 umfram	 aðra	

matvöru.	
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6.2 Veikleikar	
Þar	sem	langt	er	síðan	fiskborð	var	til	staðar	í	Hornafirði	hafa	íbúar	þurft	að	útvega	sér	

fisk	með	öðrum	hætti	og	því	gæti	orðið	erfitt	að	fá	nægilega	marga	viðskiptavini	svo	að	

verslunin	 standi	undir	 sér.	 Einn	af	 veikleikum	 fiskverslunarinnar	er	 sá	að	þetta	er	nýtt	

fyrirtæki	 á	markaðnum	og	 lítil	 reynsla	 í	 verslunarrekstri	 sjávarafurða	er	 til	 staðar.	Auk	

þess	 sem	 starfsfólk	 verslunarinnar	 þarf	 að	 hafa	 góða	 þekkingu	 á	 handflatningu	 og	

snyrtingu	 á	 ýmsum	 fisktegundum.	 Einnig	 er	 það	 ókostur	 hve	 hratt	 hráefnið	 eldist	 en	

endingartími	fiskmetis	er	fremur	stuttur	miðað	við	marga	aðra	matvöru.	

6.3 Ógnanir	
Samkeppnin	er	mikil	 á	milli	matvara	og	því	þarf	að	markaðsetja	 fiskinn	þannig	að	 fólk	

velji	hann	fram	yfir	aðra	matvöru	eins	og	til	dæmis	kjúkling.	Hægt	væri	að	markaðsetja	

fiskinn	 sem	 holla,	 næringaríka	 matvöru	 sem	 aflað	 var	 með	 sjálfbærni	 að	 leiðarljósi.	

Einnig	 er	 samkeppni	 til	 staðar	 við	 aðra	 fisksala	 eins	 og	 sjómenn	 en	 margir	 íbúar	

sveitarfélagsins	hafa	lengi	vel	fengið	eða	keypt	fisk	af	sjómönnum.	Verslun	Nettó	á	Höfn	

er	dæmi	um	annan	samkeppnisaðila	og	hefur	verslunin	meðal	annars	styrkt	sína	stöðu	

með	því	að	auka	sölu	á	ferskum	fiski.	

Veðurfar	á	Íslandi	er	margbreytilegt	og	gæti	það	haft	áhrif	á	framboð	á	fersku	hráefni	

í	versluninni	til	dæmis	ef	skipaflotinn	kemst	ekki	á	veiðar	í	einhverja	daga.	

6.4 Tækifæri	
Þar	sem	langt	er	í	næstu	fiskverslun	skapar	það	ákveðin	tækifæri	fyrir	verslun	á	Höfn	en	

þetta	væri	þá	eina	fiskverslunin	á	fremur	stóru	svæði.	Vitundarvakning	hefur	orðið	um	

hollara	mataræði	og	heilnæmi	sjávarafurða	undanfarin	ár	sem	ætti	að	laða	að	sér	fleiri	

viðskiptavini.	Alls	voru	73,8%	þátttakenda	könnunarinnar	sem	sögðu	að	ein	af	ástæðum	

þess	 að	 þau	 fái	 sér	 fisk	 að	 borða	 væri	 vegna	 þess	 að	 hann	 væri	 hollur.	 Niðurstöður	

könnunar	 sem	 gerð	 var	 á	 mataræði	 Íslendinga	 2010-2011	 sýndi	 að	 um	 helmingur	

kvenmanna	 væri	 yfir	 kjörþyngd	 og	 um	 tveir	 þriðju	 karlmanna	 (Embætti	 landlæknis,	

Matvælastofnun	og	Rannsóknarstofa	í	næringarfræði,	2011).		

Aukning	ferðamanna	skapar	ákveðin	tækifæri,	þá	bæði	hefðu	veitingastaðirnir	tök	á	

því	að	gera	sín	viðskipti	við	fiskverslunina	en	einnig	gætu	ferðamennirnir	keypt	fisk	beint	



	

42	

af	versluninni	og	eldað	sjálfir	en	það	virðist	alltaf	vera	að	færast	í	aukana.	Auk	þess	hefur	

íbúum	sveitarfélagins	fjölgað	með	vaxandi	ferðamannastraumi.	

Tæknin	 er	 alltaf	 að	breytast	 og	hefur	 það	meðal	 annars	 áhrif	 á	markaðsetninguna.	

Nýjar	leiðir	opnast	til	samskipta	við	markhópa	og	til	dæmis	er	vinsælt	að	auglýsa	vörur	á	

samfélagsmiðlum	eins	og	Facebook,	Snapchat	og	Instagram.	Umtal	hefur	einnig	áhrif	á	

eftirspurn	 og	 hefur	 umtal	 um	 mat	 og	 neyslu	 fiskmetis	 til	 dæmis	 farið	 vaxandi	 með	

aukinni	notkun	samfélagsmiðla	(Ágúst	Einarsson,	2016).	
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7 Umræða	

Markmið	ritgerðarinnar	var	að	kanna	fiskneyslu	í	Sveitarfélaginu	Hornafirði	og	út	frá	því	

svara	 rannsóknarspurningunni:	 Er	 markaður	 fyrir	 fiskverslun	 á	 Höfn?	 Hér	 verða	

niðurstöður	könnunarinnar	dregnar	saman	miðað	við	fræðilega	umfjöllun	og	í	framhaldi	

af	því	 verður	 rannsóknarspurningunni	 svarað.	Einnig	verður	 farið	yfir	þær	 takmarkanir	

sem	höfðu	áhrif	á	niðurstöður	rannsóknarinnar.	

Niðurstöður	 könnunarinnar	 sýna	 að	 flestir	 Hornfirðingar	 fylgja	 ráðleggingum	

landlæknis	en	aðeins	17,7%	þátttakenda	fá	sér	að	jafnaði	fisk	í	aðalrétt	einu	sinni	í	viku	

eða	sjaldnar.	Ef	miðað	er	við	könnun	sem	gerð	var	á	mataræði	Íslendinga	2010-2011	af	

embætti	 landlæknis	 og	 Matvælastofnun	 í	 samvinnu	 við	 Rannsóknarstofu	 í	

næringarfræði	verða	þetta	að	teljast	heldur	góðar	niðurstöður	þar	sem	niðurstöður	úr	

þeirri	 könnun	 sýndu	 að	 aðeins	 helmingur	 þátttakenda	 borðaði	 að	minnsta	 kosti	 tvær	

fiskmáltíðir	í	viku.	Eins	og	niðurstöður	eldri	rannsókna	um	fiskneyslu	Íslendinga	sýna	þá	

er	 það	 yfirleitt	 elsti	 aldurshópurinn	 sem	er	hvað	duglegastur	 að	neyta	 fiskmetis	 og	 er	

engin	 undantekning	 á	 því	 hér.	 Niðurstöður	 könnunarinnar	 síðan	 2010-2011	 sýndu	 að	

aldurshópurinn	 18-30	 ára	 borðaði	 um	helmingi	minna	 af	 fiski	 en	 elsti	 aldurshópurinn,	

61-80	 ára.	 Niðurstöður	 aðhvarfsgreiningarinnar	 sýndu	 hins	 vegar	 að	 Hornfirðingar	 á	

aldrinum	 31-40	 ára	 borði	 sjaldnast	 fisk	 í	 aðalrétt	 en	 þeir	 borða	 að	meðaltali	 um	 rétt	

rúmlega	einni	fiskmáltíð	sjaldnar	á	viku	en	Hornfirðingar	61	árs	eða	eldri.	Einnig	virðist	

fiskneysla	karlmanna	vera	meiri	en	kvenmanna,	líkt	og	eldri	kannanir	sýna,	en	ekki	veit	

höfundur	hver	skýringin	á	því	gæti	verið.	Athyglisvert	var	að	sjá	að	alls	16	þátttakendur	

sögðust	 aldrei	 fá	 fisk	 í	 aðalrétt	 heima	 hjá	 sér	 þó	 einungis	 átta	 þátttakendur	 sögðust	

aldrei	 borða	 fisk	 í	 aðalrétt.	 Það	 gefur	 til	 kynna	 að	 átta	 þátttakendur	 fá	 einungis	 fisk	 í	

aðalrétt	 að	 heiman,	 svo	 sem	 í	 vinnu	 eða	 skóla.	 Töluvert	 fleiri	 þátttakendur	 sögðust	

borða	að	 jafnaði	 fisk	 tvisvar	 sinnum	en	einu	 sinni	 í	 viku	 í	 aðalrétt	 að	heiman,	og	gæti	

ástæðan	fyrir	því	verið	sú	að	vinnustaðir	og	skólar	bjóða	oft	upp	á	fisk	að	jafnaði	tvisvar	

sinnum	í	viku.	Athyglisvert	var	að	sjá	hversu	margir	telja	að	fiskneysla	þeirra	væri	meiri	

ef	það	væri	fiskverslun	á	Höfn	eða	alls	61,8%	þátttakenda.	Þetta	segir	okkur	að	löngunin	

fyrir	neyslu	 sjávarafurða	er	greinilega	 til	 staðar	og	mætti	 reikna	með	að	 fiskneysla,	og	
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þar	 með	 fisksala,	 myndi	 aukast	 í	 sveitarfélaginu	 með	 tilkomu	 fiskverslunar.	 Einnig	 er	

líklegt	 að	 neyslan	myndi	 aukast	 ef	 það	 væri	 gott	 aðgengi	 að	 ferskum	 fiskréttum	 sem	

þyrfti	einungis	að	henda	 inn	 í	ofn	því	ekki	eru	allir	 sem	nenna	að	elda	máltíð	á	hverju	

kvöldi	 eftir	 langan	 vinnudag.	 Það	 er	 alveg	 greinilegt	 að	 flestir	 þátttakendur	

rannsóknarinnar	 fá	 sér	 fisk	 því	 þeim	 finnst	 hann	 bragðgóður	 en	 alls	 voru	 196	

þátttakendur,	eða	um	77,2%	þátttakenda,	sem	merktu	við	þann	svarmöguleika.	

Þær	fisktegundir	sem	Hornfirðingar	neyta	hvað	mest	eru	ýsa	og	þorskur	og	er	þetta	í	

samræmi	við	tölur	Hagstofunnar	um	þann	afla	sem	unnin	er	til	 innanlandsneyslu	hér	á	

landi.	Þar	kom	þó	einnig	 fram	að	þó	nokkuð	af	 löngu	sé	unnið	til	 innanlandsneyslu	en	

langa	var	 sú	 sjávarafurð	 sem	 flestir	þátttakendur	könnunarinnar	 sögðust	aldrei	borða.	

Alls	 voru	það	um	92,5%	þátttakenda	 sem	 sögðust	 að	 jafnaði	 aldrei	 eða	 sjaldan	borða	

löngu.	 Gaman	 var	 að	 sjá	 hve	 fáir	 sögðust	 aldrei	 borða	 humar	 enda	 er	 Hornafjörður	

þekktur	 fyrir	 gjöful	 humarmið	 en	 aðeins	 8,7%	 af	 heildarfjölda	 þátttakenda	 sagðist	 að	

jafnaði	aldrei	borða	humar.		

7.1 Er	markaður	fyrir	fiskverslun	til	staðar?	
Það	er	greinilega	ákveðinn	markaður	til	staðar	fyrir	fiskverslun	en	hversu	stór	er	hann?	

Alls	myndu	11,4%	þátttakenda	aldrei	nýta	sér	verslunina	og	16,5%	telja	að	þeir	myndu	

einungis	 nýta	 sér	 hana	 að	 jafnaði	 einu	 sinni	 í	mánuði	 eða	 sjaldnar.	 Þó	 eru	 um	 47,7%	

þátttakenda	sem	telja	að	þeir	myndu	nýta	sér	verslunina	í	hverri	viku	og	þar	af	einhverjir	

tvisvar	og	jafnvel	þrisvar	sinnum	í	viku	eða	oftar.	Af	þeim	6,3%	þátttakenda	sem	telja	að	

þeir	myndu	nýta	sér	verslunina	að	jafnaði	þrisvar	sinnum	í	viku	eða	oftar	eru	um	41,8%	

úr	aldurshópnum	61	árs	eða	eldri.	Það	er	greinilegt	að	elsti	aldurshópurinn	myndi	vera	

duglegastur	 við	 að	 nýta	 sér	 verslunina	 en	 alls	 sögðust	 65,8%	 þátttakenda	 í	 þeim	

aldurshópi	myndu	nota	verslunina	í	hverri	viku.	Það	er	kannski	ekki	svo	skrýtið	þar	sem	

elsti	aldurshópurinn	er	einnig	duglegastur	við	að	neyta	fiskmetis.	Ef	við	gefum	okkur	það	

að	26,4%	Hornfirðinga	myndu	borða	fisk	úr	fiskbúðinni	einu	sinni	í	viku,	15%	tvisvar	og	

6,3%	þrisvar	sinnum	í	viku	og	miðum	við	að	skammturinn	sé	um	150	gr	á	mann	þá	eru	

þetta	 um	 260	 kg	 af	 fiski	 sem	 myndi	 seljast	 úr	 versluninni	 á	 viku.	 Þetta	 er	 auðvitað	

gróflega	 reiknað	og	ber	að	 taka	með	 fyrirvara	en	 til	 dæmis	eru	engir	 ferðamenn	 inn	 í	

þessum	útreikningum	en	reikna	má	með	að	þeir	yrðu	ákveðið	hlutfall	af	viðskiptavinum	

verslunarinnar,	 þá	 sérstaklega	 yfir	 sumartímann.	 Einnig	 voru	 24,4%	 þátttakenda	 sem	
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töldu	að	þeir	myndu	nýta	sér	fiskverslunina	að	jafnaði	tvisvar	til	þrisvar	sinnum	í	mánuði	

en	þeir	eru	ekki	taldir	með	hér.	

Ef	 við	 tökum	 yngsta	 aldurshópinn	 ekki	með	 og	 notumst	 við	 tölur	 Hagstofu	 Íslands	

(e.d.-b)	um	íbúafjölda	18	ára	og	eldri	í	sveitarfélaginu	þann	1.	janúar	2018	þá	getum	við	

ályktað	um	 fjölda	Hornfirðinga	 sem	myndu	nýta	 sér	 verslunina.	Það	eru	þá	um	48,2%	

Hornfirðinga	18	ára	og	eldri	sem	myndu	nýta	sér	verslunina	í	hverri	viku	eða	881	manns.	

Þetta	verður	að	teljast	fremur	gott	en	ef	við	reiknum	með	að	verslunin	sé	opin	5	daga	

vikunnar	 eru	 þetta	 að	meðaltali	 176	manns	 á	 dag	 en	 þá	 er	 ekki	 reiknað	með	 að	 fólk	

myndi	nýta	sér	verslunina	oftar	en	einu	sinni	 í	viku.	Auðvitað	eru	einhverjir	af	þessum	

881	manns	í	sömu	fjölskyldunni	svo	það	myndu	eflaust	ekki	allir	mæta	í	verslunina	en	þá	

kaupa	líka	einhverjir	einstaklingar	fleiri	en	einn	skammt.	Auk	þess	eru	einstaklingar	yngri	

en	17	ára	ekki	inn	í	þessum	tölum	en	reikna	má	með	að	verslað	yrði	fyrir	þau	líka.	Svo	

má	ekki	 gleyma	 ferðamönnunum,	bæði	erlendum	og	 innlendum,	 sem	myndu	nýta	 sér	

verslunina.	Alls	voru	19,6%	þátttakenda	á	aldrinum	18-24	ára	sem	töldu	að	þeir	myndu	

aldrei	 nýta	 sér	 verslunina.	 Þetta	 hlutfall	 er	 fremur	 hátt	 og	 mætti	 telja	 að	 ein	 af	

ástæðunum	fyrir	því	gæti	verið	sú	að	margir	einstaklingar	á	þessum	aldri	búa	heima	hjá	

foreldrum	 sínum	 og	 þar	 af	 leiðandi	 myndu	 þeir	 kannski	 ekki	 versla	 sjálfir	 við	

fiskverslunina	eða	eru	ekki	að	spá	í	því	hvernig	foreldrar	þeirra	útvega	sér	fisk.	

Miðað	við	niðurstöður	könnunarinnar	er	ágætis	markaður	til	staðar	fyrir	fiskverslun.	

Þó	er	alltaf	hættan	sú	að	erfitt	gæti	verið	að	fá	trygga	viðskiptavini	sem	munu	versla	við	

verslunina	næstu	árin.	Gott	jafnvægi	milli	framboðs	og	eftirspurnar	er	lykillinn	að	góðum	

rekstri.	Mikilvægt	er	að	það	sé	nægilega	mikil	eftirspurn	eftir	þeim	afurðum	sem	hafa	

verið	keyptar	fyrir	 fiskverslunina	ekki	síst	þegar	hráefnið	eldist	svona	hratt	 líkt	og	með	

sjávarafurðir.	Kannski	eru	allir	mjög	spenntir	fyrir	fiskverslun	þegar	hún	er	ekki	til	staðar	

og	stuttu	eftir	að	hún	hefur	verið	opnuð,	en	það	verður	að	vera	hægt	að	treysta	því	að	

íbúar	muni	 vera	 duglegir	 að	 gera	 sín	 viðskipti	 við	 fiskverslunina	 þegar	 horft	 er	 lengra	

fram	 í	 tímann.	 Það	 gæti	 verið	 ágætis	 hugmynd	 að	 hafa	 verslunina	 opna	 einungis	 þrjá	

daga	 vikunnar	 til	 að	 byrja	 með	 og	 meta	 það	 svo	 eftir	 ákveðinn	 tíma	 hvort	 það	 sé	

markaður	fyrir	því	að	hafa	opið	fleiri	daga	vikunnar.	
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7.2 Takmarkanir	rannsóknar	
Helsta	 takmörkunin	 í	 þessari	 rannsókn	 er	 að	 könnunin	 náði	 ekki	 til	 allra	 íbúa	

sveitarfélagsins	en	hún	var	einungis	send	út	á	íslensku.	Auk	þess	var	hún	einungis	send	

út	rafrænt	á	Facebook	þar	sem	hún	var	opin	í	rúma	fjóra	sólarhringa	svo	ætla	má	að	það	

hafi	 ekki	 allir	 íbúar	 sveitarfélagsins	 haft	 tök	 á	 því	 að	 svara	 henni.	 Með	 stærra	 úrtaki	

fengist	nákvæmari	niðurstaða.	

Það	 gæti	 hafa	 verið	 ákveðinn	 galli	 hjá	 höfundi	 að	 hafa	 haft	 svarmöguleikann	 fimm	

sinnum	eða	oftar	í	spurningum	um	fiskneyslu	þátttakenda	en	ekki	hærri	tölur	til	þess	að	

fá	nákvæmari	niðurstöðu	um	raunverulega	neyslu	íbúa	sveitarfélagsins.	Einnig	getur	það	

leitt	til	skekkju	í	niðurstöðum	ef	þátttakendur	skilja	spurningarnar	öðruvísi	en	höfundur.	

Má	þar	nefna	spurningu	10	þar	sem	verið	var	að	spyrja	að	því	hvernig	fólk	útvegar	sér	

fisk	 en	 nokkuð	 margir	 þátttakendur	 merktu	 við	 að	 þeir	 útveguðu	 sér	 alltaf	 fisk	 með	

ákveðnum	hætti	og	svo	stundum	með	öðrum	hætti.	Svo	ætla	má	að	margir	hafi	verið	að	

meina	yfirleitt	þegar	þeir	merktu	við	alltaf.	
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8 Lokaorð	

Megintilgangur	 þessa	 verkefnis	 var	 að	 kanna	 fiskneyslu	 í	 Sveitarfélaginu	Hornafirði	 og	

meta	 út	 frá	 því	 hvort	 markaður	 væri	 til	 staðar	 fyrir	 fiskverslun	 á	 Höfn.	 Niðurstöður	

megindlegu	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 það	 sé	 markaður	 til	 staðar	 og	 að	 um	

helmingur	Hornfirðinga	myndi	nýta	sér	verslunina	að	jafnaði	í	hverri	viku.	Gaman	verður	

að	fylgjast	með	því	hvort	fiskverslun	muni	opna	í	sveitarfélaginu	í	nánustu	framtíð	og	þá	

einnig	hvernig	reksturinn	muni	ganga	fyrir	sig.		

Þegar	 á	 heildina	 er	 litið	 var	 mjög	 skemmtilegt	 og	 lærdómsríkt	 að	 vinna	 þessa	

rannsókn.	 Þessi	 vinna	 gaf	 höfundi	 meðal	 annars	 aukinn	 skilning	 á	 þeim	

greiningaraðferðum	 sem	 hann	 hefur	 lært	 í	 námi	 sínu	 við	 Viðskiptafræðideild	 Háskóla	

Íslands	og	gaman	var	að	þurfa	raunverulega	að	notast	við	þær.	Er	hér	átt	við	bæði	SVÓT-	

og	aðhvarfsgreiningu.	
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Viðauki	1	Spurningakönnun	

Bakgrunnsspurningar	

1	Hvert	er	kyn	þitt?	

1. Karl	
2. Kona	
3. Annað	
4. Vil	ekki	svara	

	

2	Á	hvaða	aldri	ert	þú?	

1. 17	ára	eða	yngri	
2. 18-24	ára	
3. 25-30	ára	
4. 31-40	ára	
5. 41-60	ára	
6. 61	árs	eða	eldri	
	

3	Í	hvaða	póstnúmeri	býrð	þú?	

1. 780	

2. 781	
3. 785	
4. Annað	

	

4	Hversu	margir	búa	á	þínu	heimili	að	þér	meðtöldum?	

1. 1	
2. 2	
3. 3	
4. 4	
5. 5	
6. 6	eða	fleiri	
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5	Hverjar	eru	heildartekjur	heimilisins	að	jafnaði	á	mánuði	fyrir	skatt?	

1. Undir	300	þúsund	
2. 301	þús.	–	500	þus.	
3. 501	þús.	–	750	þús.	
4. 751	þús.	–	1,2	millj.	
5. Yfir	1,2	milljónir	
6. Veit	ekki	

	

Spurningar	um	fiskneyslu	

	

6	Hversu	oft	borðar	þú	eftirfarandi	sjávarafurðir	að	jafnaði	í	mánuði?	

	 Aldrei	 Sjaldan	 1-2	

sinnum	

3-4	

sinnum	

5-6	

sinnum	

7	sinnum	

eða	oftar	

Veit	

ekki	

Ýsa	 	 	 	 	 	 	 	

Þorskur	 	 	 	 	 	 	 	

Steinbítur	 	 	 	 	 	 	 	

Langa	 	 	 	 	 	 	 	

Lax	 	 	 	 	 	 	 	

Silungur	 	 	 	 	 	 	 	

Humar	 	 	 	 	 	 	 	

Rækjur	 	 	 	 	 	 	 	

Túnfiskur	 	 	 	 	 	 	 	

Sardínur	 	 	 	 	 	 	 	

Síld	 	 	 	 	 	 	 	

Lúða	 	 	 	 	 	 	 	

Koli	 	 	 	 	 	 	 	

Skötuselur	 	 	 	 	 	 	 	

Hákarl	 	 	 	 	 	 	 	
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7	Hversu	oft	í	viku	borðar	þú	fisk	að	jafnaði?	

	 Aldrei	 Einu	

sinni	

Tvisvar	 Þrisvar	 Fjórum	

sinnum	

Fimm	

sinnum	

eða	oftar	

Veit	ekki	

Heima	hjá	

þér	sem	

aðalrétt	

	 	 	 	 	 	 	

Að	heiman	

sem	

aðalrétt	

(svo	sem	

vinnu	eða	

skóla)	

	 	 	 	 	 	 	

Aðrar	

fiskafurðir	

(salat,	

álegg,	

harðfiskur	

o.þ.h.)	

	 	 	 	 	 	 	

	

8	Hversu	oft	færð	þú	þér	eftirfarandi	sem	aðalrétt	þegar	þú	færð	þér	fisk?	

	 Aldrei	 Sjaldan	 Stundum	 Oftast	 Alltaf	 Veit	ekki	

Ferskur	

fiskur	

	 	 	 	 	 	

Frosinn	

fiskur	

	 	 	 	 	 	

Tilbúinn	

fiskréttur	
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9	Hvers	vegna	færð	þú	þér	fisk	að	borða?	
Fleiri	en	einn	svarmöguleiki	í	boði.	

1. Mér	finnst	hann	bragðgóður	
2. Hann	er	hollur	
3. Ekkert	annað	í	boði	
4. Fæ	mér	aldrei	fisk	
5. Annað	______________	
	

10	Hvernig	útvegar	þú	þér	fisk?	

	 Aldrei	 Sjaldan	 Stundum	 Oftast	 Alltaf	 Veit	ekki	

Kaupi	í	

matvöruverslun	

	 	 	 	 	 	

Kaupi	af	

fiskbúð/	

fisksala	

	 	 	 	 	 	

Veiði	sjálf/ur	 	 	 	 	 	 	

Kaupi	eða	fæ	

frá	sjómanni	

	 	 	 	 	 	

	

11	Hversu	miklu	máli	skipta	eftirfarandi	atriði	þegar	þú	kaupir	þér	fisk?	

	 Engu	

máli	

Mjög	

litlu	máli	

Frekar	

litlu	máli	

Hvorki	

miklu	né	

litlu	máli	

Frekar	

miklu	

máli	

Mjög	

miklu	

máli	

Öllu	máli	

Ferskleiki	 	 	 	 	 	 	 	

Verð	 	 	 	 	 	 	 	

Bragð	 	 	 	 	 	 	 	

Hollusta	 	 	 	 	 	 	 	

Aðgengi	 	 	 	 	 	 	 	
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12	Ef	fiskverslun	væri	til	staðar	á	Höfn,	hversu	oft	telur	þú	að	jafnaði	að	þú	myndir	nýta	þér	

það?	

1. Aldrei	
2. Einu	sinni	i	mánuði	eða	sjaldnar	
3. 2-3	sinnum	í	mánuði	
4. Einu	sinni	í	viku	
5. Tvisvar	sinnum	í	viku	
6. Þrisvar	sinnum	í	viku	eða	oftar	
	

13	Telur	þú	að	þín	fiskneysla	væri	meiri	ef	það	væri	fiskverslun	á	Höfn?	

1. Nei,	mjög	ólíklegt	
2. Nei,	frekar	ólíklegt	
3. Veit	ekki	
4. Já,	frekar	líklegt	
5. Já,	mjög	líklegt	
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Viðauki	2	Aðhvarfsgreining	
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Viðauki	3	T-próf	

T-próf	við	95%	öryggismörk	fyrir	allar	óháðar	breytur	í	aðhvarfslíkani.	

Öryggismörk:	0,05	

Frígráður:	n	–	10	–	1	=	204	–	10	–	1	=	193	

T-höfnunargildi	=	–	1,972331676	

Setjum	fram	núlltilgátu:	

	 H0:	Breyta	hefur	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

	 H1:	Breyta	hefur	áhrif	á	fiskneyslu.	

Við	höfnum	H0	ef:	t-gildi	úr	prófi	<	t-höfnunargildi	

T-próf	fyrir	fjölda	á	heimili:	0,22	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	fjöldi	

íbúa	á	heimili	hefur	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	aldur1:	-2,66	<	-1,97,	þannig	við	höfnum	H0	og	getum	sagt	að	aldurshópurinn	

18-24	ára	hefur	áhrif	á	fiskneyslu. 

T-próf	fyrir	aldur2:	-1,54	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	

aldurshópurinn	25-30	ára	hefur	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	aldur3:	-3,06	<	-1,97,	þannig	við	höfnum	H0	og	getum	sagt	að	aldurshópurinn	

31-40	ára	hefur	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	aldur4:	-1,33	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	

aldurshópurinn	41-60	ára	hefur	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	tekjur1:	-0,47	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	þegar	tekjur	

heimilis	eru	undir	300	þúsund	hefur	það	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	tekjur2:	-1,36	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	þegar	tekjur	

heimilis	eru	á	bilinu	301-500	þúsund	hefur	það	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	tekjur3:	-1,07	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	þegar	tekjur	

heimilis	eru	á	bilinu	501-750	þúsund	hefur	það	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	
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T-próf	fyrir	tekjur4:	0,27	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	þegar	tekjur	

heimilis	eru	á	bilinu	751	þúsund	til	1,2	milljónir	hefur	það	ekki	áhrif	á	fiskneyslu.	

T-próf	fyrir	kona:	-0,34	>	-1,97,	þannig	við	höfnum	ekki	H0	og	segjum	að	kyn	hefur	ekki	

áhrif	á	fiskneyslu.	


