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Útdráttur 
 

Að reka veitingastað getur verið mjög krefjandi og jafnramt spennandi starf. Vert er að 

rannsaka hvaða aðferðir veitingastaðir nota til að koma sér á framfæri og beita til að ná 

farsælum rekstri í því ríka samkeppnisumhverfi sem fylgir atvinnugreininni. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvaða markaðstæki og nálganir í almannatengslum þarf til að reka 

veitingastað. Lítið er til um rannsóknir hér á landi sem hafa rannsakað nákvæmlega hvaða 

markaðstæki og nálganir í almannatengslum þurfi til að reka veitingastaði farsællega. Höfundi 

þótti rík ástæða og tilvalið að taka þessa nálgun á viðfangsefninu fyrir í ritgerð sinni. Víðsvegar 

um heim allann er til fræðilegt efni, mikil þekking og rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðfangsefninu. Hálfopin eigindleg viðtöl voru tekin við þrjá eigendur veitingastaða á Íslandi. 

Aðferðin sem notuð var við úrvinnslu gagna var þemagreining.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þessar helstar: Stafræn markaðssetning og þá allra helst 

Facebook er aðalburðarásinn í markaðssetningu veitingastaða. Viðhald á persónueinkennum 

og ferskleika veitingastaða skiptir höfuðmáli og word-of-mouth eða „orð-af-munni“ aðferðin 

er ennþá, eitt beittasta vopnið í markaðsnálgun veitingastaða. Veitingastaðir virðast blanda 

ómeðvitað almannatengslum saman við markaðssetningu og mynda þannig tvíeggja sverð í 

kynningarherferðum sínum. 
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Abstract 
 

Operating a restaurant can be a very strenuous although an exciting endevour. It is worth 

investigating which methods prove most successful in the competitive environment that 

follows the profession of the restaurant business. The goal of this thesis is to explore what 

instrument of marketing and what approaches in the field of public relations are required to run 

a restaurant. There is a shortage of Icelandic research in the field of relevant marketing 

instruments and public relations techniques in the restaurant business, which this thesis is based 

upon. The author of this thesis deemed it worthy and valuable to approach the subject from this 

point of view. On a global scale there is an abundance of materials in the form of academic 

papers, journals and knowledge that has been aquired by researching this subject. Semi 

structured interviews were done with three seperate restaurant owners in Iceland. The method 

that was put to use was theme analysis. 

The conclusions of this thesis were as follows: When it comes digital marketing Facebook 

appears to be the main pillar in the restaurant marketing although other platforms are not to be 

devalued. Consistency and upkeep of the character identity and freshness used alongside the 

word-of-mouth strategy, are still the sharpest weapons in the restaurant marketing arsenal. 

Restaurants seem to tie together marketing and public relations unbeknownst to themselves 

and therefore form a double-edged sword in their promotional strategies. 
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Þakkir 

 

Höfundur vill byrja á því að þakka leiðbeinanda sínum Jóni Snorra Snorrasyni fyrir að hafa 

gefið sér tíma og veitt góða leiðsögn, aðstoð og uppbyggingu á hugmyndafræði við gerð 

rannsóknarinnar. Höfundur vill einnig þakka vinum og föður sínum fyrir góð ráð og stuðning. 

Þetta verk krafðist mikils gagnsæis og gætti höfundur nafnleyndar við viðmælendur sína ásamt 

nöfnum veitingastaðanna. Vill höfundur einnig þakka viðmælendum sínum fyrir traustið sem 

honum var veitt við upplýsingagjöf þeirra. 
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 1.1 Inngangur 
 

Á höfuðborgarsvæðinu eru margir veitingastaðir starfrækir. Í sumum tilfellum eru 

veitingastaðir ekki langlífir á meðan aðrir virðast ná að halda sér lengi í farsælum rekstri ásamt 

því að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina sinna. Það sem hér er vert að skoða er hvers 

vegna sumum veitingastöðum gengur vel og ná að halda velli í gegnum árin en aðrir eru síður 

líklegri til að ná tilsettum árangri. Til þess að geta svarað þessari spurningu á  fullnægjandi 

máta hefur rannsakandi ákveðið að skoða nokkra veitingastaði með því að greina þá, taka viðtöl 

og leitast í fræðin og rannsóknir sem til eru um viðfangsefnið. Greint verður eftir markhóp, 

vöru, þjónustu og hvaða tæki og tól út frá markaðssetningu og nálgunum almannatengslum 

þessir staðir beita sér til að ná til viðskiptavina sinna, séu þau tól fyrir hendi. Framkvæmd 

verður einföld SVÓT greining af hálfu rannsakanda byggð á niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar og rannsóknar í heild, til að varpa frekari skilningi lesenda á viðfangsefnið í heild 

sinni. Áhugi rannsakanda á þessu ritgerðarefni kom upp í kjölfar þess að hafa unnið í 

markaðsmálum og við almannatengilstörf fyrir fjölda fyrirtækja þ.á.m veitingastaða og hafa 

þar viðamikla reynslu af því að sjá veitingastaði vaxa og dafna farsællega. Í hugum marga í 

atvinnulífinu er veitingageirinn mjög krefjandi þegar kemur að því að reka fyrirtæki vegna 

mikillar samkeppnar og margra áhrifaþátta sem skoðaðir verða nánar í rannsókninni. 

 

1.2. Rannsóknarspurning og markmið rannsóknar 
 

Höfundur af rannsókninni stundar nám við námsbrautina Miðlun og Almannatengsl við 

Háskólann á Bifröst. Áhugi rannsakandans að rannsaka markaðssetningu og almannatengsl á 

vinnumarkaði er mikill sérstaklega í ljósi þess að mat hans í upphafi rannsóknar var á þá leið 

að markaðssetning og almannatengsl virðast mjög nálæg hvor öðru upp að vissu marki a.m.k í 

veitingageiranum. Rannsakandi hefur metið svo í gegnum tíðina að nálægðin sé mikil á milli 

þessara tveggja hugtaka í umræddum geira. Var það kveikjan að umræddri rannsókn. Því var 

tilvalið að efni ritgerðar snéri að því að rannsaka hvorutveggja þ.e.a.s markaðsnálgun ásamt 

almannatengslanálgun veitingastaða og athuga hvort þessi ályktun ætti við rök að styðjast. Eftir 

langar vangaveltur við samnemendur, fólk úr atvinnulífinu og nokkra kennara innan skólans, 

var það mat höfundar að tilvalið væri að rannsaka líftíma veitingastaða hér á landi. Rannsókn 
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þessi inniheldur allt sem viðkemur eigindlegu rannsókninni sem var framkvæmd, fræðilega 

umfjöllun til almennrar fræðslu um lykilhugtök, aðferðarfræði rannsóknar og niðurstöður 

rannsóknarinnar með samantekt, ásamt umræðum og ályktunum rannsakanda. 

Rannsakandi ákvað að leitast svara við spurningunni: 

„Hvaða markaðstæki og nálganir í almannatengslum þarf til að reka veitingastaði?“ 

Höfundur ákvað að hafa eftirfarandi spurningar einnig til hliðsjónar við gerð og úrvinnslu á 

rannsóknini: 

1. Er markaðssetning og nálganir í almannatengslum nálægt hvoru öðru þegar kemur að 

rekstri veitingastaða? 

2. Hvaða atriði eru talinn mikilvægust þegar kemur að rekstri veitingastaða? 

3. Er meiri nálægð í markaðssetningu og almannatengslum í veitingageiranum heldur gengur 

og gerist á öðrum atvinnusviðum? 

Framlag höfundar með rannsókn þessari er að varpa meiri þekkingu beint frá viðhorfum 

eigenda og stjórnenda veitingastaðana. 

1.3. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
 

Í upphafi heimilda og gagnasöfnunar fann rannsakandi ekki mikið efni hér á landi sem snýr að 

því hvaða nákvæmu markaðstæki og nálganir í almannatengslum þarf til að reka veitingastaði 

þegar litið var til þess að skyggnast til viðhorfa eigenda veitingastaða. Í sama mæli taldi 

rannsakandi að vegna þekkingar og reynslu hans við störf í þessum atvinnugeira og tengsla 

hans við fjölda eiganda og stjórnendur veitingastaða að upplýsingar myndu fást sem mögulega 

áður hafa ekki komið fram hér á landi. Von rannsakanda er sú að niðurstöður þessarar ritgerðar 

geti orðið ágætis grunnur fyrir rannsakanda sjálfann og aðra til að gera frekari rannsóknir á 

þessu efni tengdu hér á landi. Ekki er til mikið efni um sérstakar rannsóknir á því hver líftími 

veitingastaða hér á landi er að undanskildum opinberum tölum frá hagstofu um hve margir 

veitingastaðir séu starfrækir á ársgrundvelli. Rannsakandi sá ekki grundvöll til að birta 

nákvæmar tölur frá Hagstofu Íslands og ræða þær, heldur fremur að styðjast við fræðin og fá 

innsýn beint inn í veitingageirann. Höfundi þykir mjög áhugavert og spennandi að sjá hvaða 

niðurstöður komi útfrá eigindlegu viðtölunum og hvort hægt verði að nýta upplýsingar úr 

ritgerð þessari til áframhaldandi rannsókna. Gæti þessi rannsókn mögulega nýst hverjum þeim 
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sem hafa áhuga á sambandi markaðssetningar og almannatengsla tengdu veitingastöðum eða 

þeim sem starfa við veitingageirann í dag og vilja dýpka fróðleik sinn á umræddu sviði. 

2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Hvað eru almannatengsl? 

 

Hvað eru almannatengsl? Almannatengsl snúast um að stýra orðspori fyritækis eða einstaklinga 

ásamt því að hafa bein og óbein áhrif á skoðanir, álit og hegðanir hópa eða einstaklinga 

gagnvart því viðfangsefni sem um ræðir hverju sinni. Almannatengill getur notað öll möguleg  

samskiptaform miðla til að byggja upp, stýra og viðhalda orðspori viðskiptavina sinna 

(AGCAS, 2018). 

Í íslenskri orðabók er hugtakið almannatengsl skilgreint sem: „Tengsl stofnunar eða fyrirtækis 

við almenning sem birtast í fjölmiðlum (t.d. ímynd fyrirtækis, kynning á því o.fl.) án þess að um 

beinar auglýsingar sé að ræða“ (Mörður Árnason (ristj.), 2007). 

Almannatengsl eru í eðli sínu vettvangur til að miðla upplýsingum. Allt frá samtali tveggja 

einstaklinga upp í fjölmennar ráðstefnur. Almannatengsl koma að markmiðasetningu, 

ráðstefnum, móttökum, fundum, stefnumótun, sýningarhaldi, útgáfu á fréttaefni og 

ígrunduðum samskiptum við fjölmiðla. Almannatengsl koma einnig í miklum mæli að 

aukningu á skilning og þekkingu fyrirtækja með innbyrðis upplýsingamiðlun. Gefur þetta góða 

raun til að ná til hagaðila sem vantreysta auglýsingum í einhverri mynd og vilja forðast 

persónulegar kynningar. (Gunnar Steinn Pálsson og Einar Karl Haraldsson, 1999). 

Almannatengsl fela í sér notkun kerfis sem er uppbyggt til að viðhalda og efla ímynd fyrirtækis 

ásamt þjónustu og vörunni sem fyrirtækið býður uppá. Stefna byggð út frá almannatengslum 

getur spilað mjög mikilvægt hlutverk í kynningarherferð fyrirtækis. Almannatengsl er talið 

vera eitt áhrifaríkasta aðferðartól til að komast inn á markað og eiga viðvarandi samskipti við 

hvaða aðila sem er. Þegar kemur að sölukynningum og auglýsingum er skipulögð nálgun með 

almannatengslum talin vera jafn mikilvæg til að ná árangri. Almannatengsl geta verið það 

arðvæn fyrir hvern þann sem nýtir sér þau að þau gætu meira að segja verið kostnaðarlaus í 

sumum tilfellum. Mörg heimsþekkt fyrirtæki hafa nýtt sér stefnu almannatengsla til að kynna 

fyrirtæki sitt, vöru sína og þjónustu og má þar nefna: Body Shop, Ben & Jerry´s, Intel og 

Microsoft svo eitthver dæmi séu nefnd. Þessi fyrrnefndu fyrirtæki hafa ásett sér að nýta sér 

almannatengsl sem miðpunkt kynningarherferða sinna (Berry og Wilson, 2015). 
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Almannatengsl er eins og slagæðin, vélin og heilin á bakvið stofnun eða fyrirtæki. Stjórnendur 

og starfsmenn fyrirtækja verða að bera fullt traust til almannatengils eða notkunar 

almannatengsl til að viðunandi árangur náist. Notkun almannatengsla er síðast og ekki síst 

aðferð til að tryggja skilning, trúverðugleika og traust aðila á milli. (Gilaninia, Taleghani og 

Mohammadi, 2013). 

 

Hvað er markaðsfræði? 

 

Markaðsfræðin er uppbyggð í gegnum fræði sem fylgja hugsunarhætti viðskipta í þeim 

skilningi að ná til þarfa og ánægju neytanda á hinum almenna markaði. Ein leið til að útskýra 

hugtakið markaðsfræði t.d út frá Business Dictionary er sú að markaðssetning og fræðin þar á 

bakvið séu ferlið á bakvið val á vörum og myndun á þjónustu sem fer frá heildarhugmyndinni 

(e.concept) og fyrirtæki liggur á bakvið þar til varan/þjónustan skilar sér til neytandans. Ferlið 

felur í sér fjóra þætti, kallað „P-in“ fjögur (e.4 P´s) sem liggja samhæfð á bak við hugtakið og 

standa þessir fjórir þættir fyrir: Vara (e.product), verð (e.price), staður (e.place) og 

kynningarstefna (e.promotional strategy) eða herkænska sem stendur á bakvið 

kynningarþáttinn. Þegar talað er um vöru er þá aðallega átt við einkenni hennar, val neytenda 

á henni og þróun hennar sem á sér eða getur átt sér stað. Markaðssetning hefur í raun lítið sem 

ekkert að gera með að fá neytendur til greiða fyrir vörur dýrum dómi sem fyrirtæki eru með á 

boðstólum heldur aftur á móti að búa til þörfina, hjá neytandanum fyrir vörunni ásamt því að 

uppfylla þarfir hans (Business Dictionary, 2018).    

 Markaðsfræði og markaðssetning á langar rætur að rekja. Hér á tímum áður fyrr töldu 

stjórnendur fyrirtækja mikla þörf til að koma umtali af stað um vörur eða þjónustu sína í 

gegnum orð af munni (e. word-of-mouth) og prentmiðla. Vegna tilkomu stafrænnar 

markaðssetningar hefur þróunin orðið svo mikil að í dag notast flestir við að markaðsetja vörur 

sínar og þjónustu í gegnum alfræðivefinn, útvarp og sjónvarp. Samfélagsmiðlar á borð við 

Facebook hefur gert fyrirtækjum kleift að eiga samskipti við milljónir neytanda varðandi 

þjónustu og vörur sínar á tiltölulega auðveldan máta. Einu vandkvæðin sem að fylgja þessari 

tegund af markaðssetningu er sú að þekking og reynsla stjórnenda sé einnig til staðar. 

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um hvernig sé hægt og hvernig eigi að notast við rétta 

samskiptatækni og viðeigandi herkænsku til að ná til neytanda og markhóps sérhvers fyrirtækis. 

Skilningur þarf að liggja fyrir hendi hjá sérfræðingum á sviði markaðsfræðinnar á vettvangi 
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internetsins til að ná viðeigandi árangri og nýta markaðstólin sem í boði eru á þessu sviði 

markaðssetningar líkt og öðrum. (Khan og Siddiqui, 2013).  

 

Lýsing fræðimanna stéttarinnar  á hugtakinu markaðsfræði  

 

Doktor Philip Kotler sem er einn af þeim sem skrifað hefur aragrúa af fræðibókum og 

kennsluefni um svið markaðsfræðinnar lét hafa eftir sér að skilgreining hans á markaðsfræði 

væri:  

„Vísindin og listin að kanna, hanna og skila verðmæti til að fullnægja þörfum markaðarins og 

koma út í hagnaði. Markaðssetning skilgreinir óuppfylltar þarfir og þrár. Hún (markaðssetningin) 

skilgreinir, mælir og tölusetur (e.quantifies) stærðina af skilgreinda markaðnum og möguleika á 

hagnaði. Hún sýnir nákvæmlega hvaða hlutar fyrirtækis er fært um að þjóna neytendum best, og það 

hannar og kynnir viðeigandi vörur og þjónustu. (Heidi Cohen, 2011). 

Markaðssetning er að mati Steve Dawson forseta Walkers Shortbread sú að: Neytendur sem 

koma aftur og aftur þó að varan sé hætt og komi ekki aftur (Heidi Cohen, 2011).

 Markaðssetning að mati Shennandoah Diaz, forseta Mayhem, Brass Knuckles Media 

hefur allt að gera með að hafa neytendurna og viðskiptavinina að leiðarljósi en síður 

vöruframleiðendur og þá sem bjóða upp á vöruna. Að fræða viðskiptavininn, nálgast hann, á 

meðann þarfir hans eru uppfylltar (Heidi Cohen, 2011). 

Stafræn tækni að umbreyta markaðsfræði? 

 

Með tilkomu alfræðivefsins og stafrænnar miðlunar hefur landslagið breyst töluvert og sett svip 

sinn á svið markaðsfræðinar og markaðsviðskipta allt frá árinu 1991, þegar fyrsta vefsíðan var 

sett á laggirnar. Neytendahegðun hefur einnig breyst í síauknum mæli því stærri sem notkun 

neytanda á heimsmælikvarða er á þessum vettvangi. Miklar sviptingar og breytingar hafa átt 

sér stað á  markaðnum og þá sérstaklega, hvernig fyrirtæki markaðsetja og staðsetja sig í 

viðskiptum þar sem yfir þrír milljarðar notanda á heimsvísu nota internetið til að afla sér 

upplýsinga, finna vörur og eiga samskipti sín á milli við vini og vandamenn. Afþreyingu og 

ýmsa skemmtun er einnig hægt að verða sér út um á auðveldan máta með tilkomu internetsins 

eins og þekkist í dag. Því er ekki um að líkjast að tíminn sem neytendur eyða á alfræðivefnum 

sé mikill og setji mikinn svip á breytingar markaðsaðstæðna á umræddum vettvangi (Chaffey 

og Ellis-Chadwick, 2016)        
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 Fræðimenn telja að til að ná tilsettum árangri sem fyrirtæki og stjórnendur vilja ásetja 

sér muni þeir þurfa sérfræðinga á sviðum stafrænnar markaðssetningar sem hafa uppfærða 

þekkingu fram til dagsins í dag til að halda í við þróunina sem á sér stað til að ganga úr skugga 

um að verkfærin sem í boði eru á stafræna vettvanginum séu nýtt rétt t.d alfræðivefinn, notkun 

tölvupósta, allar tegundir snjallsíma og sjónvarps (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

 

10 Kynningar og markaðsráðar nýttir á stafrænu formi 

 

Tæki og tól sem séfræðingar í markaðssetningu nota og aðilar sem koma að henni víðsvegar 

um heiminn nýta sér eru gjarnan kallaðir kynningar- og markaðsráðar. Upprunalega eru 

kynningarráðarnir uppbyggðir fyrir alla vettvanga sem hægt er að nota í markaðssetningu. Hér 

að neðanverðu hafa „ráðarnir“ verið heimfærðir á stafrænt form og sýnt hvernig þeir geta nýst 

á stafrænu formi. 

Auglýsingar: Auglýsingar farnar frá prent og ljósvakamiðlum og komnar yfir á form 

smelliauglýsinga (e.pay per click) t.d á samfélagsmiðlum og vefsíðum.  

Sala: Sölufólk og starfsmenn fyrirtækja sem svara fyrirspurnum í gegnum netið, spjallsíður 

eða á heimasíðum fyrirtækja sem bjóða upp á allskyns aukahluti, spjall og tengingar á milli 

viðskiptavinar og fyrirtækis.  

Sölukynning : Getur innifalið í sér tegundir afslátta á vörum í formi afsláttarmiða eða ódýrari 

þjónustu og eitthvers konar bitlinga með því að reyna að fá viðskiptin inn í gegnum netið þar 

sem neytendur eru kvattir til að aðhafast í gegnum spjallþræði, stöðuuppfærslur eða aðrar 

tegundir vefþráða (e.weblinks). 

Almannatengsl: Aðferðir til að vekja umtal á vöru með bloggfærslum, stöðuuppfærslum á 

samfélagsmiðlum, fréttatilkynningar og sífelldar endurtekningar vefuppfærslna með umtali til 

að ýta undir með stafrænum tengingum til neytenda inn á stafrænum vettvangi (e. platform). 

Styrkir: Þar sem kostaðar eru beinar útsendingar frá atburðum á netinu (e. online), netsíður 

eða netþjónustum. Dæmi um þetta ef að fyrirtæki selur tegundir af lyklum og auglýsir þá á 

síðum lásasmiða. Einnig má nefna verðlaun (e. awards) til að hvetja til viðskipta með því t.d. 

að líka við og deila færslum fyrirtækja eða söluaðila á samfélagsmiðlum. 

Beinn tölvupóstur: Fyrirtæki sendir tölvupósta á viðskiptavini sína svo dæmi sé tekið og geta 

innihöld tölvupósta verið mismunandi hverju sinni. Þar sem svokallað CRM (e. customer 

relationship management) kerfi er notað til að ákveða tölvupóstsendingar út frá föstum 

viðskiptavinum eða nýjum. Fyrirtæki sem starfa sem milliliðir og senda afslætti á viðskiptavini 
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sína og helstu bensínfyrirtæki landsins t.d senda út tölvupósta og smáskilaboð til að auglýsa 

nokkura króna afslátt. 

Ráðstefna: Kynningar/sýningar sem eru annaðhvort beinar útsendingar á netinu (skype, 

youtube) eða teknar upp og síðan hlaðið niður af ákveðnum vefsíðum til áhorfs. 

Varningur: Tiltekinn varningur framsettur undir persónusniðnum meðmælum af völdum 

netvangi til birtingar sem hentar sérstaklega varningnum sem um ræðir. 

Pökkun (e.packaging): Innihaldslýsing á vöru sýnd og aðgengileg á netinu. Dæmi um þetta 

er þegar aðili lýsir vöru eða sýnir innihald vörunar á myndupptöku eða á mynd. 

Umtal (e.word-of-mouth): Samskipti sem fara fram á netinu á milli einstaklinga eða hópa þar 

sem einn eða fleiri láta vel af vöru og ræða hana við fleiri t.d. í gegnum Snapchat, Instagram, 

Facebook, Youtube o.fl. Góð dæmi um þetta eru fyrirtæki sem auglýsa sig ekki mikið eða lítið 

sem ekkert af,en nýtast við þessa aðferð að einhverju eða öllu leyti (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2016). 

 

Kostur stafrænnar markaðssetningar 

 

Kostur stafrænnar markaðssetningar er sá að fyrirtæki geta öðlast aðgengi á markaðnum og á 

markhópum sínum á viðráðanlegu verði. Hægt er að mæla hve margir sjá auglýsinguna og 

fylgjast með neytenda- og vörutryggð (e.brand loyalty) gagnvart umræddum fyrirtækjum eða 

ákveðinni vöru. Þannig getur einnig kostnaður verið mun áreiðanlegri (e.cost effective) þegar 

hægt er að mæla árangur auglýsingar með þeim forsendum sem stafræn markaðssetning býður 

upp á, ásamt því að stýra sölum sem eiga sér alfarið stað á netinu eingöngu (NI-Business info, 

e.d.). Stafræn markaðssetning hefur sýnt fram á kosti sína í auðveldri nálgun og ódýrari leið til 

að ná til stórra hópa áhorfenda fyrirtækja sem vilja ná hratt og auðveldlega til neytendahópa 

sinna (Padmanabhan, 2018). 

 

Hvað er SVÓT greining? 

 

SVÓT greining er tegund af greiningu sem fyrirtæki víðsvegar um heim allann nota til að gera 

sér skil á því, hvar fyrirtæki þeirra stendur m.a. í styrkleikum og veikleikum sínum. Með 

greiningunni sem skammstafast fyrir: Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri, er hægt að 

framkvæma ákveðna innri skoðun á næstum hvaða fyrirtæki sem er og vinna út frá niðurstöðum 

sem greiningin getur veitt. Bæði er hægt að framkvæma einfaldar og ítarlegar greiningar með 
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sniðmátinu. Með SVÓT greiningu m.a. er hægt að vinna enn fremur með styrkleika umrædds 

fyrirtækis í fararbroddi. Einnig er hægt framkvæma ítarlegri skoðun á því hvernig hægt sé að 

lagfæra veikleika þess sem upp koma í umræddri greiningu. Greiningin getur þannig komið 

fyrirtæki til meðvitundar um veikleikana og þær ógnir sem því stafar af, ásamt því að ganga úr 

skugga um að styrkleikar þess séu fullnýttir. SVÓT greiningu er hægt að nota bæði til þess að 

hefja tegund af samsetningu fyritækis til að koma starfsfólki og stjórnendum þess saman og 

hefja sókn á markaðinn sem fyrirtækið ásetur sér að herja á. Einnig er hægt að nýta þessa 

greiningu til að gera ítarlega greiningu á fyrirtæki og nota hana sem ítarlegt vopn bæði til að 

greina samkeppnisaðila sína og fyrirtækið sjálft út frá (Mindtools, e.d.). Í niðurstöðukafla má 

sjá SVÓT greiningu rannsakanda á veitingastöðunum þremur. 

Hver er munurinn á milli almannatengsla og markaðssetningar? 

 

Oft hefur verið rætt og ritað um muninn á milli þessara tveggja hugtaka þ.e.a.s 

markaðssetningar annarsvegar og almannatengsla hinsvegar. Með því að skilgreina hvað sker 

á milli þeirra er hægt að veita betri innsýn í skipulagðari almannatengsla- og markaðsherferðir 

fyrirtækja. Þegar einhverskonar skilgreining hefur átt sér stað eru meiri líkur á betri útkomum, 

betri nálgun og ítarlegri markmiðum sem fyrirtæki hafa sett sér. Virknin á milli þessara tveggja 

viðfangsefna er mismunandi. Virknin til að mynda út frá almannatengslum er talin vera 

áhrifarík leið til stuðla að og byggja upp arðvænleg sambönd og samskipti við lykilleikmenn 

sem fyrirtæki óskar eftir og vill vera í tengslum við. Virknin sem stafar aðallega út frá 

markaðssetningu  byggist að mestu á kynningum, sölu á allskyns vörum og/ eða þjónustu ásamt 

auglýsingum og markaðsrannsóknum (Dianova, 2018). 

Mismunandi áhorfendur og áheyrnarhópar. 

 

Markaðs- og almannatengsla stefnur (e. strategies) heyra gjarnan undir mismunandi 

áhorfendur. Stefna og viðmið markaðssetningarinnar er viðskiptavinurinn. Markaðsfræðingar 

leggja mikið á sig til að mæta þörfum, óskum og væntingum viðskiptavina sinna. Öðru máli 

gegnir með stefnur og viðmið almannatengsla þar sem áhorfendur og áheyrnarhópar þeirra 

heyra undir vítt svið almennings, starfsmanna, fjárfesta, haghafa, helstu tegundir miðla ásamt 

viðskiptavinum sem heyra undir viðfangsefni og vettvang fyrirtækisins sem um ræðir 

(Dianova, 2018). 

Mælanleiki og stefnur sérfræðinga í markaðssetningu og almannatengslum. 
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Markaðs- og almannatengsla sérfræðingar geta báðir mælt út árangur sem náðst hefur af 

útfærslum og framkvæmd (e.implementation) eftir að hafa lokið herferðum sínum 

(e.campaigns) á ákveðinn máta sem notaður er til að kanna gildi og árangur herferða. 

Aðferðarfræðin við að mæla út árangurinn er þó ólíkur. Árangursrík markaðsherferð er til að 

mynda mæld út frá sölumarkmiðum fyrirtækis ásamt hagnaði og gróða sem kemur í kjölfar 

herferðar, þá eru t.d sölutölur hjá fyrirtæki á einhverjum grundvelli yfirfarnar fyrir herferð og 

síðann aftur eftir herferð. PR sérfræðingar fara þá leið að skilgreina tilætlaðan árangur sem 

náðst hefur í gegnum gagnleg sameiginleg tengsl og sambönd sem náðst hafa í gegnum lykil 

áhorfendur og áheyrnarhópa (e. audiences). Þegar kemur að því að ná markmiðum fyrirtækis í 

kynningar- og markaðsherferð spila markaðsaðilar og almannatengsl mikilvægt hlutverk til að 

ná tilætluðum árangri sem stefnt er að. Með því að fyrirtæki öðlist skilning að einhverju leyti 

á milli þessara tveggja viðfangsefna og hugsanlegan ávinning er betur hægt að miða að 

heildrænni stefnu, mismunandi markhópum (e. target audiences)  með mismunandi 

niðurstöðum og markmiði að leiðarljósi. Með því að samþætta markaðstækin og PR tólin eru 

góðar líkur á að stefna og skipulag verði áunnin þegar kunnáttan sem státar af báðum sviðum 

er unnin samtímis (Dianova, 2018). 

Mikilvægi veitingastaða á samfélagsmiðlum 

 

Varla er hægt að undirstrika nægilega mikilvægi þess að vera vel staðsettur á samfélagsmiðlum 

líkt og Instagram, Facebook, Twitter, Google eða Pinterest. Talið er að þeir sem reka 

veitingastaði eigi óspart að nota þessar samskiptalínur til að fræða, upplýsa og bera tilkynningar 

áfram til hefðbundinna og framtíðarviðskiptavina sinna við hvert tækifæri sem gefst. Jafnframt 

er talið að ávinningur þess að eiga þessa tegund samskipta og dreifingu á uppfærslum og 

upplýsingamiðlun til áhorfenda beri af sér ríkan ávöxt í aukningu á viðskiptum og hagnaði 

fyrirtækisins. En hver er leiðin til að ná tilætluðum árangri? (Behmen, 2018). 

Mat fyrirtækisins POS-Sector sem sérhæfir sig í stafrænum markaðs- og 

hugbúnaðarlausnum fyrir veitingastaði er að búa til reikning (e.profile) á öllum helstu 

netvöngum samfélagsmiðla (Facebook,  Google, Instagram o.fl.). Þegar reikningur hefur verið 

búinn til er mælt með því að a.m.k einu sinni í viku að hlaða upp stöðuuppfærslu á tilgreindum 

reikningi í formi myndar eða áhugaverðum texta er snýr að vöru fyritækisins á einn eða annan 

hátt. Í raun er hægt að notast við hvaða tegundir skilaboða eða myndauppfærslna sem hugsast 

gæti. Það gæti t.d verið mynd af nýjum rétti sem fyritækið var að bæta við á matseðil sinn og 

umhverfi ljósmyndarinnar í fallegu og aðlaðandi umhverfi staðarins sem um ræðir, tilkynning 
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um viðburð á staðnum, mynd eða hljóðupptaka sem ýtir undir heillandi andrúmsloft og ímynd 

veitingastaðarins. Allt efni sem gæti talist til fróðleiks, aðlöðunar, og aukningu á ímynd 

staðarins telst vænlegt til notkunar (Behmen, 2018). 

Veitingastaðir í Reykjavík 

 

Mikil aukning hefur orðið á fjölda veitingastaða á höfuðborgasvæðinu síðastliðin ár líkt og 

almenningur hefur líklega orðið var við, sérstaklega í miðborg Reykjavíkur. Álykta má að með 

mikilli aukningu ferðamannastraums til landsins hafi ferðamenn og almenningur úr fjölbreyttu 

magni af veitingastöðum að velja á höfuðborgarsvæðinu. Þegar þessi rannsókn er skrifuð eru 

375 veitingastaðir skráðir í Reykjavík samkvæmt vefsíðu Tripadvisor (Tripadvisor, 2018). 

Tripadvisor er vinsæl vefsíða og mikið í notkun þar sem neytendur og áhugasamir heimsækja 

til að finna veitingastaði þegar þeir ferðast landa á milli og gefa síðar veitingastað einkunn með 

stjörnum ef þeir kjósa að gefa umræddum stað lof eða last. Þeir sem kjósa að gefa stað einkunn 

geta einnig skrifað ummæli með einkunnagjöf. Allar tegundir ummæla sem neytendur láta í té 

inn á umræddri vefsíðu er hægt að nálgast, og er öllum veitingastöðum gefnar ein til fimm 

stjörnur eftir því hve ánægðir viðskiptavinir staðarins eru með upplifun sinni. Miklir 

möguleikar geta því hlotist af því að vera hátt metinn sem veitingastaður inn á vefsíðunni. 

Mikilvægt er því fyrir rekendur veitingastaða að fylgjast með hvað notendur vefsíðunar segja. 

Meðvitund getur haft mikið að segja og að stjórnendur veitingastaða bregðist rétt við 

ummælum sem eru þar látin falla (Pantelidis, 2010). 

Almannatengsl á veitingastað 
 

„Það er enginn betri eða áhrifaríkari samskiptaleið í almannatengslum og markaðssetningu  heldur en 

gesturinn sem kemur og borðar á þínum veitingastað. Í veitingarekstri sem sérfræðingur og 

almannatengill er allt sem þú segir almannatengsl (e.PR).“ (Sonali Priy Kapoor, 2016). 

Fimm áhrifaríkar leiðir til að hafa í huga sem góð almannatengsl fyrir veitingastað. 

 

1. Að þekkja heildarhugmynd fyrirtækis síns til hins ítrasta: Heildarhugmynd (e. concept) 

og hugsjón vöru fyrirtækis er það sem sker út um það hvað fyrirtækið hefur upp á að bjóða 

fyrir neytandann og skilaboðin sem það áframsendir og kynnir á miðlum (e.media) til að ná til 

„heimsins“ er að öllu leyti innan heildarhugmyndar. Þessvegna er afar mikilvægt að 

veitingastaður sé meðvitaður að öllu leyti hvað menn séu með í höndunum og hvernig hugsjón 
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staðurinn vill vinna út frá, þegar kemur að því að ná til neytandans. Einn mikilvægasti hlekkur 

heildarhugmyndarinnar er matseðillinn sem veitingastaðurinn býður upp á. Matseðlinum er líkt 

við hugann, sálina og hjarta staðarins. Tilvalin veitingastaður býr yfir matseðli sem hefur yfir 

að ráða einstökum og einkennandi réttum ásamt klassískum uppáhalds réttum í augum 

matarunnenda. Veitingastaður vinnur oft neytendur á sitt band með því að fanga þá með ástríðu 

sinni og aðlöðun í gegnum matseðilinn. Einnig er hægt að hafa áhrif á skynjun neytandans með 

því að vera nákvæmur í lýsingum smáatriða á réttum sem eru á boðstólum (Kapoor, 2016). 

2. Að vera með markhóp sinn vel skilgreindan: Segja má að þetta ein af mikilvægustu 

spurningum sem fyrirtæki þurfi að geta svarað þegar þau hanna heildarhugmynd og sýn 

veitingarstaðarins út á við. Því er ekki ofaukið þegar kemur að mikilvægi þess að hafa 

heildarhugmyndina tengda við markhóp fyrirtækisins þegar hönnuð er markaðs- og 

almannatengsla-áætlun. Oft hafa rekendur veitingastaða gleymt sér í að skipuleggja tilvonandi 

árangursríkan veitingastað með því að leggja allar áherslur á matinn, þjónustuna, innréttingar 

og drykkina en um leið að gleyma aðalatriðinu. Það eru gestirnir að sjálfsögðu (Kapoor, 2016).

 Stærsti þátturinn er í ferli veitingastaða eru gestirnir sem koma til hans. Gestirnir skapa 

stærsta þáttinn. Það eru þeir sem staðurinn vill fá til að koma aftur og aftur í heimsókn. Gestirnir 

skapa staðnum tekjur, veita honum umtal og halda honum farsællega gangandi sem 

veitingastað. Ein áhrifamestu mistök sem margir veitingastaðir gera eða hafa gert er að reyna 

að höfða til allra neytenda, fremur en að skilgreina markhópinn sinn á einhvern máta. Ástæða 

þess að þetta séu talin ein stærstu mistök sem hægt er að gera er vegna þess að flestir neytendur, 

hafa mismunandi smekk á mat og áhuga byggðum á upplifun hvers og eins á veitingastað. Það 

er því varla til sú leið til að sem nær til allra með því sem veitingastaður býður upp á. Með því 

að skilgreina markhóp veitingastaðar t.d út frá lýðfræðilegum breytum þar sem aldur, kyn og 

búseta á við þá hefur einhver skilgreining átt sér stað og hægt að skilgreina markhópinn jafnvel 

enn frekar í kjölfarið. Þegar markhópurinn hefur verið skilgreindur að einhverju leyti þá 

myndast svæði til að skilja betur hvaða neytendur er hægt að höfða til og gætu notið staðarins 

sem verið er að kynna. Þá er hægt að sníða stíl staðarins, þema og upplifun betur fyrir 

umræddan og skilgreindan markhóp. Mið stjórnenda á veitingastaðnum af markhóp er hiklaust 

einn af stærri áhrifaþáttum veitingastaða (Kapoor, 2016). 

3. Vera með áherslubyggða nálgun til áhorfenda staðarins: 

 Sérhver veitingastaður hefur sitt kennimerki, heildahugmynd og nálgun til áhorfenda sinna. 

Með því að veitingastaður ásetji sér  sterkt kennimerki og heildarhugmynd staðarins í gegnum 
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matseðilinn er undirstaðan og grunnstoð staðarins sterkari að vígi. Margir staðir hafa sitt 

kennimerki í gegnum mat sinn, drykki, andrúmsloft, tónlist eða skemmtun ásamt frekari 

kennimerkjum. Einbeitingin og athyglin þarf að vera á aðal styrkleika staðarins og telst ekki 

líklegt til árangurs að blanda saman mörgum stoðum og nálgunum veitingarstaða saman. Með 

því að blanda mörgum stoðum og nálgunum saman er hætt við því að skilaboðin sem birtast 

almenningi og rati manna á milli verði óskýr eða bjöguð. Erfitt getur verið að öðlast 

upplýsingar um mörg atriði eða ætluð kennimerki utan frá þegar línurnar eru óskýrar eða 

mörgum atriðum og kennimerkjum blandað saman. Veitingastaðir í dag hafa orðið fyrir mikilli 

þróun og umbreytingu síðastliðin ár með því að sanka að sér meiri þekkingu, samkeppnin eykst 

og meiri reynsla myndast í veitingageiranum. Sífellt fleiri staðir hafa meiri þekkingu og 

sérfræðinga í matvælum á sínum snærum. Dæmi um þetta eru reynslumiklir matreiðslumenn 

eða meistarar í matvælum. Því mætti telja að auðveldara sé fyrir rekendur veitingastaða að 

heimfæra þekkingu hráefnis, gæði vöru og frekara innihald matseðils yfir á starfsmenn í 

framlínuni, sem síðar fræða gesti um innihaldslýsingar og auka þannig á virði matseðilsins. Því 

meira sem gestur staðarins er upplýstur um innihald og virði, því auðveldara er fyrir tegundir 

miðla að skilgreina matarmenningu staðarins á netinu og öðrum vettvöngum (Kapoor, 2016). 

4. Stjórnendur séu innstilltir og meðvitaðir um stærstu áhrifaþætti og leiðtoga innan 

veitingageirans: Líkt og á flestum sviðum iðnaðar eru margir leiðtogar, áhrifavaldar og aðrir 

áhrifaþættir sem spila stórt hlutverk og hafa fjöldann af áhangendum á bakvið sig. Með því að 

stilla sig inn á samstarf og samspil við leiðtoga og áhrifavalda innan veitingageirans er hægt að 

auka líkurnar til mikilla muna að umtal skapist og forvitni myndist varðandi kennimerki og 

einkenni staðarins. Ljóst þykir að á bakvið áhrifavalda og leiðtoga innan geirans er þessi 

auðlind af fylgjendum þeirra sem hægt er að nálgast og ná til. Með mögulegu samstarfi og 

nýtingu á slíkri auðlind er hægt að ýta undir frekari umferð og áhugamyndun sem getur fært 

gesti nær staðnum (Kapoor, 2016).  

5. Almannatengsl og markaðssetning nálægt hvor öðru innan veitingageirans:   

 

Til að skapa sem áhrifaríkasta „suðið“ (e.buzz) sem skilgreint er gjarnan á sviðum 

markaðsfræðinar sem leið til að skapa umtal, áhugamyndun og leiðir til að ná til áhorfenda 

veitingarekanda í veitingageiranum, er fjallað um skilvirkni þess að blanda saman báðum 

hugtökunum þ.e.a.s almannatengslum og markaðssetningu. Vissulega eru það ákveðnar 

tegundir miðla sem þykja ákjósanlegastir til að setja fram efni og innihald upplýsinga til 

almennings og reynist mjög áhrifaríkt, sé rétt haldið á spöðunum. Hinsvegar með því blanda 
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saman texta og myndum sem fanga mat, stemningu og annarskonar innihald staðarins, getur 

það gefið góða raun til að ná fram athygli neytenda í gegnum markviss skilaboð, 

upplýsingafræðslu, áhugamyndum og forvitni hjá almenningi. Markaðssetning sem fer fram í 

gegnum samfélagsmiðla er orðið eitt af aðallyklum markaðssetningar og nálgunar 

almannatengsla í dag.  Með því að nýta aðferðir og möguleika sem stafa af notkun 

samfélagsmiðla er hægt að kynna og byggja upp vörumerki ásamt orðspori þess. Hvað varðar 

kostnaðarliði og umfang sem stafa af því að nota samfélagsmiðla undir bæði þessi svið 

(markaðssetningu og almannatengsl) er fátt sem þykir jafn ódýrt og áhrifaríkt til að ná utan um 

markaðinn á sviði veitingageirans að minnsta kosti (Kapoor, 2016).   

  Þessi vettvangur samskipta af öllu tagi til almennings er sístækkandi völlur 

nálgunar til markhópa veitingastaða. Samfélagsmiðlar eru góð leið til að byggja upp og 

viðhalda vörumerkjavitund í huga neytenda og einnig hægt að mæla árangurinn út frá því hve 

margir sjá uppfærslur og tilkynningar á samfélagsmiðlunum. Í dag gerist það ennfremur að 

blaðamenn, gagnrýnendur og neytendur almennt hafa meira samband við almannatengla 

veitingastaða til að fá frekari upplýsingaöflun, leggja fram óskir, hrósa fyrir ánægjulega reynslu 

og upplifun eða jafnvel leggja fram kvartanir. Kemur þetta í kjölfar þeirrar kynningarráða sem 

hægt er að nýta sér með því að aðhafast á báðum sviðum samtímis (markaðssetningar og 

almannatengsla) og þannig er bilið sem minnst og virknin mögulega að ávaxtast sem mest. 

Almannatengillinn nær þá að gefa upplýsingar tilbaka beint til neytandans eða gagnrýnandans 

og jafnvel leysa þau vafamál sem geta komið upp jafnóðum. Þannig geta staðlar umræddra 

veitingarstaða hækkað til muna með réttum viðbrögðum og vinnubrögðum almannatengla, 

þegar hann starfar bæði sem upplýsingafulltrúi og viðbragsaðili (Kapoor, 2016). 

Undirstaðan fyrst og síðann markaðsetningin 

 

Samkvæmt Mondovo sem sérhæfir sig í stafrænni markaðssetningu og getið sér gott orð fyrir 

þekkingu sína á sviði veitingageirans víðsvegar í heiminum skipta fimm atriði mestu máli þegar 

kemur að undirstöðum veitingastaða. Eftir að þessi fimm atriði eru tiltekin telur Mondovo að 

næsta skref sé að færa sig inn á svið markaðssetningarinnar (Panjwani, 2018).  

 Staðsetning: Undir þessu mikilvæga vali þegar kemur að því að velja réttu 

staðsetninguna til að huga að sjáanleika, viðeigandi staðsetningu fyrir staðinn, samkeppni 

annara staða í kring og aðgengi almennings að staðsetningu staðarins (Panjwani, 2018).  

 Matur: Það ætti ekki að koma mörgum á óvart að maturinn skiptir höfuðmáli á 

veitingastað. Talið er að 60% viðskiptavina forðist að heimsækja sama veitingastaðinn aftur, 
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eftir að þeir hafi haft slæma eða neikvæða reynslu af staðnum. Maturinn skiptir miklu máli og 

góð matarupplifun er ein áhrifaríkasta leiðin til að gulltryggja að viðskiptavinir komi aftur í 

heimsókn (Panjwani, 2018).          

 Þjónusta: Til að tryggja góða þjónustu er mikilvægt að ráða rétta starfsfólkið til að 

starfa á veitingastaðnum. Með því að ráða rétta starfsólkið eru meiri líkur á því að tryggja að 

þjónustan sé stöðug og góð. Margir veitingastaðir sjá oft ekki mikilvægið í þjónustuliðnum 

(Panjwani, 2018).         

 Verð: Rétt verðlag fyrir staðinn, matinn, þjónustuna og samkeppnina er það sem þarf 

að huga að hér. Það sem veitingastaður vill ná að framfylgja er að velta hans standi undir 

almennum rekstrarkostnaði ásamt hagnaði til að standa undir kostnaði fyrir markaðsstarfi og 

kynningarherferðum. Þetta vill staðurinn gera án þess að kostnaður rjúki upp úr öllu valdi og 

fram yfir markaðinn (Panjwani, 2018).      

 Umhverfið: Innréttingar, aðstaðan og andrúmsloft veitingstaðar skipta miklu máli. 

Útlitið og andrúmsloftið af staðnum skiptir miklu máli í augum viðskiptavinar ásamt starfsfólki 

staðarins. Að viðskiptavini líði vel inn á veitingastað og staðurinn sé vel til hafður, vel þrifinn 

og vel fylgst með, er ekki hægt að horfa framhjá (Panjwani, 2018). 

 

3. Fyrri rannsóknir 
 

Passa þær upplýsingar að 9 af hverjum 10 veitingastöðum mistakast á fyrsta ári sínu líkt og 

margir hafa talið er viðkemur veitingageiranum? Þær upplýsingar eiga ekki við rök að styðjast 

samkvæmt rannsókn sem gerð var í vesturhluta Bandaríkjanna, en þar voru 81.000 

veitingastaðir með fulla þjónustu teknir til skoðunar á 20 ára tímabili hjá bandarísku 

tölfræðistofunni fyrir vinnumarkaðsgögn. Í ljós kom að einungis 17% af sjálfstætt reknum 

veitingastöðum með fulla þjónustu sem opna á sínu fyrsta ári í téðum hluta Bandaríkjanna 

mistakast í rekstri sínum. Upplýsingar fengust einnig um að í samanburði við veitingastaði er 

bjóða upp á fulla þjónustu, þá eru 19% þeirra sem bjóða upp á aðrar tegundir en fulla þjónustu 

sem mistakast á sama árinu. Þó er ekki hægt að fullyrða um hver nákvæm skýring á 

orðatiltækinu að mistakast standi fyrir. Einnig fundust tölur fyrir meðal líftíma veitingastaða 

og er hann í kringum 4,5 ár. Aftur á móti séu skoðaðir veitingastaðir sem innihalda einungis 

fimm starfsmenn eða færri þá dettur líftími umræddra veitingastaða niður í 3,75 ár (Luo og 

Stark, 2014).           

 Rannsókn í Bandaríkjunum sem framkvæmd var á 160 nemendum menntaskóla í Ithaca 
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árið 2008 til að greina matarval og neytendahegðun þeirra á veitingastöðum benti til þess að 

matseðillinn væri aðalatriðið í huga rannsóknarhópsins. Sterklega var mælst til þess í kjölfar 

niðurstaðna rannsóknar að veitingastaðir myndu hagnast sem mest á því að setja fram 

innihaldslýsingar við hvern rétt til að verða sér út um flesta viðskiptavini á þessum aldri 

(McCall og Lynn, 2008).        

 Ástæður þess að veitingastaðir ná ekki tilsettum árangri geta verið margar. Í sumum 

tilfella geta það verið samverkandi heildir sem ástæður þess að veitingastaður líður undir lok 

og nær ekki tilsettum árangri. Þrjár stærstu ástæður þess sem t.d hafa verið rannsakaðar í 

Bandaríkjunum geta verið markaðslegar forsendur, efnahagslegar forsendur eða forsendur þess 

hvernig staðnum er stjórnað. Það sem hér er átt við í markaðsfræðilegu samhengi er að 

umræddur staður nær ekki að sinna þörfum markaðarins eða að endurstaðsetja (e.repositioning) 

sig t.d. í samræmi við kynningar- og markaðsráða sem eru upptaldir hér að ofanverðu. Í 

efnahagslegu samhengi getur ástæðan verið minnkandi tekjur sem stafar af erfiðum og 

slælegum rekstri. Að lokum er það forsenda þess hvernig staðurinn er rekinn af stjórnendum 

og eigendum þess. Stjórnendur og eigendur veitingastaða missa hvatann til að stýra rekstrinum 

og ná ekki uppteknum hætti að viðhalda þeim árangri sem hefur áður náðst. Þessar þrjár 

ástæður eru mjög samofnar og ekki endilega ein þeirra sem á við meira en önnur (Parsa, Self, 

Njite og King, 2005). 

 

4. Aðferðarfræði rannsóknar 
 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningu höfundar „hvaða markaðstæki og nálganir í 

almannatengslum þarf til að reka veitingastaði?“ notaðist höfundur við eigindleg viðtöl. Viðtöl 

voru tekin við þaulreynda eigendur og stjórnendur veitingastaða sem hafa það sameiginlegt að 

hafa starfað við og rekið veitingastaði í mörg ár. Áður en eigindleg rannsókn fór fram aflaði 

rannsakandi sér gagna, heimilda og þekkingar sem þegar lá fyrir um markaðssetningu og 

nálganir í almannatengslum sem nýttar eru til að reka veitingastaði bæði hérlendis og erlendis. 

Það reyndist þrautinni þyngri að finna mikið af heimildum hérlendis um viðfangsefni og því 

eru fyrri rannsóknir og heimildir að mestu erlendar. Eigindleg aðferðarfræði byggist aðallega 

á sjónarhornum og upplifun þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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4.1 Þátttakendur rannsóknar, úrtak og aðgengi 
 

Fjöldi, hópur og tegundir þátttakenda var að einhverju leyti ákveðinn áður en lagt var að stað í 

rannsóknina þar sem rannsakandi hafði ákveðnar spurningar sem vakti fyrir honum og var 

helsti kveikjuþráðurinn að rannsókninni. Þar af leiðandi voru viðmælendur valdir sem hentuðu 

því markmiði vel. Nefnist slíkt úrtak tilgangsúrtak (e. purposive sampling) (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).          

 Rannsakandi tók þá ákvörðun að taka viðtöl við þrjá eigendur/stjórnendur á þremur 

mismunandi veitingastöðum með ólíkan bakgrunn, sem allir hafa getið sér gott orð á sínum 

vettvangi og verið starfrækir í þeirri grein svo árum skiptir. Þátttakendur eigindlegu 

rannsóknarinnar var fjölbreyttur, starfandi á mismunandi veitingastöðum með mismunandi 

áherslur, einkenni og á ólíkum aldri. Þátttakendur voru á aldursbilinu 32-65 ára Rannsakandi 

horfði fremur til starfsaldurs og reynslu þátttakenda fremur lífaldurs eða kynjahlutfalls 

þátttakenda eftir ábendingu frá leiðbeinanda. Enginn vandkvæði voru í því fólgin að leitast eftir 

áhugasömum þátttakendum og má álykta að það sé vegna þekkingar og tengsla höfundar 

verkefnis við veitingageirann. Það skal tekið fram að þátttakendur rannsóknar tóku þátt fúslega 

og af frjálsum vilja án neinnar umbunar fyrir sitt framlag til rannsóknarinnar. 

 Rannsakandi nálgaðist þá í gegnum eigin þekkingu eða ábendingar og hafði það að 

leiðarljósi að lita ekki skoðanir þeirra fyrirfram með eigin hugmyndum eða neinu sem myndi 

lita niðurstöður viðtala sem voru framkvæmd. Í upphafi sérhvers eigindlegs viðtals voru 

þátttakendur upplýstir um að viðtalið væri hljóðritað og myndu hvorki nöfn þátttakenda né 

staðir þeirra koma fram undir nafni. Höfundur afmarkaði þýðið við starfandi og núverandi 

eigendur/stjórnendur á veitingastöðum og því hægt að flokka úrtakið sem hentugleikaúrtak þar 

sem auðvelt var að nálgast þýðið en jafnramt einnig heildarúrtak þar sem þýðið var sama og 

úrtakið þá gat rannsakandi alhæft niðurstöður úrtaksins á þýði. 

4.2 Lýsing á aðferðarfræði rannsóknar og öflun gagna 
 

Viðtölin voru öll tekin í eigin persónu af rannsakanda og hljóðrituð. Viðtölin voru tekin 26-

27.október 2018 á vinnustað hvers viðmælanda fyrir sig. Við gagnasöfnum eigindlegrar 

rannsóknar ákvað rannsakandi að notast við hálf opin viðtöl með 10 spurningum og 

þátttakendum því gefið færi að tala með flæði og frekar opinskátt. Voru viðtölin tekinn upp 

með hugbúnaði í snjallsíma rannsakanda. Upptökur voru síðann fluttar yfir á tölvu til diktunar 

og hóf rannsakandi yfirferð á viðtölum til að greina niðurstöður. Þátttakendur gáfu rannsakanda 



17 

 

fullt leyfi til að afrita upptökuna til að hægt væri að vinna fullnægjandi úr gögnunum og 

upplýsingum sem fengust. Rannsakandi ákvað að halda bæði nöfnum viðmælenda og 

veitingastöðunum viðmælendana nafnlausum, til að þeir gætu tjáð sig flekklaust og án þess að 

hagsmunaárekstrar gætu komið upp eða upplýsingar sem teldust verðmætar eða viðkvæmar 

fyrir samkeppnisaðila eða aðra hagsmunaaðila á einn eða annan hátt. Lichtman skilgreinir 

eigindlega rannsóknaraðferð á þá vegu að:  

Eigindleg rannsókn er almennt hugtak. Það er leið til þess að safna, 

flokka og túlka upplýsingar fengnar frá fólki sem notar eigin augu og eyru 

sem síur. Þær samanstanda oft af djúpum viðtölum og/eða upplýsingum aflað 

af fólki í sínu náttúrlega og félagslega umhverfi. Eigindlegum rannsóknum er 

oft stillt upp sem andstæðu megindlegra rannsókna, sem snýr frekar að því að 

prófa tilgátur, kanna afleiðingar og greina tölfræðileg gögn (Lichtman, 2010). 

Líkt og Lichtman kemur inn á þá hentar eigindleg rannsóknaraðferð vel fyrir verkefni 

rannsakanda að því leytinu til að notast er við hálf opin viðtöl og stýrðar umræður á vissan 

máta þar sem skoðunum viðmælenda og þekkingu er gefið rými til að koma þeim vel á 

framfæri. Rannsakandi undirbjó spurningaramma sem hann notaði í viðtölunum til að tryggja 

sem bestar niðurstöður úr viðtölum og tryggja að viðmælendur myndu fá færi til að svara 

spurningum beint um viðfangsefnið er rannsakandi beitti sér í að rannsaka. Eigindlegar 

rannsóknir geta borið þann fylgisfisk með sér að ekki er hægt að alhæfa út frá þeim fyrir alla í 

samfélaginu heldur einungis hægt að álykta út frá þeim (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Kostir 

þess að notast við eigindlegar rannsóknir eru að þær geta veitt meiri dýpt í rannsóknir fremur 

en þegar notast er við megindlega rannsókn sem er mun þrengri og lokaðri heldur en eigindleg. 

4.3. Greining gagna 
 

Þemaskipt greining (e.coding analysis) er aðferðin sem rannsakandi notaði í rannsókn og er 

frekar algeng í notkun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtöl voru tekin við þrjá einstaklinga 

og voru viðtölin fyrst hljóðrituð, síðan afrituð og loks lesin yfir. Næst voru viðtölin þemagrein 

og flokkuð í þemu. Eftir greiningu á viðtölunum voru niðurstöður settar fram. Greining á 

gögnum: Viðtölin voru hljóðrituð með forriti sem fylgir snjallsíma rannsakanda og síðan rituð 

orðrétt upp. Eftir afritun og ritun voru þau síðan þemagreind út frá hverri spurningu fyrir sig 

og loks var hafist handa að finna bæði svör sem voru keimlík á milli viðmælanda ásamt því að 

vera ólík. Þannig var hægt að greina kjarnann frá hisminu í svörum viðmælenda til að nýta í 

þessari rannsókn.           
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 Eftir að upplýsingarnar sem lágu fyrir höfðu verið greind voru þau þemagreind út frá 

opinni kóðun (e. open coding) og felur það í sér samanburð mismunandi gagna, 

hugtakamyndun og flokkun. Með þeirri aðferð er hægt að finna ýmis mynstur eða samofin þráð 

í gegnum upplýsingar sem þar eru flokkaðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

4.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 
 

Úrtakið innihélt þrjá viðmælendur sem allir voru karlkyns, en höfundi rannsóknar var gerð skil 

á því að ekki skipti höfuðáherslu vandi kynjahallans af neinu tagi þegar spurst var eftir því. 

Viðtölin voru tekin til að fá dýpri innsýn inn í viðhorf viðmælenda til líftíma veitingastaða og 

dýpka rannsókn. Ytra réttmæti niðurstaðna úr viðtölunum er af skornum skammti vegna þess 

að líkt og fram hefur komið þykir það erfitt að heimfæra viðhorf þriggja eigenda og stjórnenda 

veitingastaða yfir á stærri hóp sameiginlegra erindreka. Þó er ekki loku fyrir það skotið að 

viðhorf og skoðanir viðmælenda gefi rannsakanda og lesendum rannsóknar ákveðnar 

hugmyndir inn í viðhorf stjórnenda og eiganda innan veitingageirans.   

 Eftir að spurningalistinn hafði verið saminn var hann borinn undir leiðbeinanda 

rannsakanda sem setti örfáar athugasemdir við innihald listans. Leiðbeinandi kom með góðar 

ábendingar varðandi fjölda spurninga, hvaða viðmið væri hægt að nota fyrir lengd viðtala og 

hvaða atriðum þyrfti að gæta að við framkvæmd þeirra.     

 Innra réttmæti (e. internal validity) segir til um trúverðugleika rannsóknar og 

sannleiksgildi niðurstaðna í samanburði við raunveruleika. Höfundur rannsóknar var ekki í 

neinum vafa varðandi skekkjumörk á þýði enda var þýðið starfandi eigendur og stjórnendur 

veitingstaða. Ytra réttmæti (e. external validity, generalizability) segir til um að hægt sé að 

varpa niðurstöðum yfir á þýði sem er mjög afmarkað líkt og á við í rannsókn þessari um 

eigendur og stjórnendur veitingastaðanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

4.5. Staða rannsakanda innan rannsóknarinnar og siðferðileg álitaefni 
 

Siðferði rannsókna er varhugavert og þarf sérstaklega að hafa í huga í eigindlegum rannsóknum 

þar sem nálægð rannsakenda og þátttakenda er meiri en í megindlegum rannsóknum. Að því 

leyti þarf að huga sérstaklega að trúverðugleika rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

 Allir þátttakendur rannsóknar voru sjálfboðaliðar og var þeim gerð grein fyrir að þeir 

þyrftu ekki að svara neinum spurningum ef þeir kysu ekki að svara eða að klára viðtalið ef 

aðstæður, hagsmunir eða önnur vafaatriði leyfðu það ekki. Rannsakandi hét því að fara vel með 
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allar upplýsingar sem  kæmu fram í viðtölum og gæta fyllsta trúnaðar. Allar upplýsingar sem 

fengust í kjölfar rannsóknar voru meðhöndlaðar á þá vegu að þær væru á allann hátt 

órekjanlegar til nafna veitingastaða eða nafna viðmælenda. Rannsakandi passaði einnig upp á 

að varðveita sitt eigið hlutleysi og nálgast viðfangsefnið með opnum og rannsakandi huga. 

Rannsakandi þurfti að vera meðvitaður frá upphafi að leggja eigin skoðanir til hliðar við gerð 

ritgerðar til að vera sem mest opinn fyrir niðurstöðum og skoðunum annara. Á þann hátt gat 

rannsakandi verið sannfærður um að hafa sem minnst áhrif á afdrif rannsóknar og niðurstaðna 

þegar þær bárust ásamt því að vinna úr þeim á fullnægjandi máta. Vegna mikils áhuga 

rannsakanda á viðfangsefninu þ.e.a.s. veitingageiranum, markaðssetningu og almannatengslum 

sem snýr að bransanum í heild sinni ásamt þekkingu og reynslu sinni á honum, var mikið lagt 

í spurningar sem framkvæmdar voru í rannsókninni. Reynt var að láta allar spurningar mynda 

heildstæða mynd á viðfangsefnið og að mögulega væri hægt að nota þessar upplýsingar áfram. 

Rannsakandi þekkir til allra viðmælenda eigindlegu rannsóknarinnar á faglegum forsendum að 

sökum reynslu hans og þekkingar á atvinnugeiranum. Var það talið betra síður en verra í ljósi 

þess að upplýsingarnar sem kæmu fram í viðtölunum væru afar viðkvæmar og gættu þær 

mikilla hagsmuna ef upp kæmust hvaða aðilar eða veitingastaðir um ræddi. Því var það talinn 

kostur að rannsakandi þekkti viðmælendur. Taldi rannsakandi að með trúnaði og virðingu gætu 

upplýsingar komið fram úr raunverulegum aðstæðum veitingageirans sem gætu annaðhvort 

rökstytt, afsannað eða veitt frekari dýpt í fræðin sem til eru fyrir um líftíma veitingastaða. 

4.6. Þemagreining 
 

Rannsakandi notaðist við níu meginþemu við úrvinnslu á viðtölunum sem fylgdu eitt til þrjú 

undirþemu. Meginþemun voru:  

1.Langlífi og velgengi.  

2.Markhópar og skilgreining á tegund veitingastaðar.  

3.Mikilvægasta leiðin til að halda veitingastað gangandi.  

4.Skammlífi veitingastaða.  

5.Markaðstæki í notkun.  

6.Frétta- og ljósvakamiðlar í markaðssetningu.  

7.Markaðssetning á samfélagsmiðlum.  
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8.Notkun og skilningur á almannatengslum.  

9.Markaðssetning og almannatengsl nátengd hvor öðru í veitingarekstri? 

5. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 
 

Tekið var viðtal við þrjá viðmælendur.                                                                              

Viðmælandi A: 32 ára, rekstrarstjóri og meðeigandi.      

Viðmælandi B: 35 ára, framkvæmdarstjóri og meðeigandi.      

Viðmælandi C: 65 ára, matreiðslumeistari og meðeigandi. 

5.1. Langlífi og velgengni 
 

5.1.1.Viðveran og halda fólki inn í húsinu sem er að eyða pening 

 

Viðmælendur höfðu allir sitt að segja með hver væri lykillinn að langlífi og velgengni 

veitingastaða að þeirra mati. Viðmælandi C tók meðal annars fram hve mikilvægt væri að vera 

meðvitaður, bera virðingu fyrir starfinu, umhverfinu og endalaus viðvera væri lykillinn að hans 

að mati. Viðmælandi C lýsti sögu og þróun staðarins sem hann rekur til að varpa betri sýn á 

hversu mikilvæg viðveran er til að halda veitingastað gangandi:   

„Við vorum hérna fjórir eða fimm veitingastaðir fyrir níu árum síðan en ætli það séu ekki 

komnir 40 í viðbót hérna á kannski kílómetra radíus síðan þá og ég er ekkert sérstaklega að 

öfunda það en við höfum svona haldið haus og það er bara viðveran og gott fólk, fólkið okkar 

er náttúrulega þessir lykilmenn.“ 

Viðmælendur B og A voru einnig á sama máli með mikilvægi góðra starfskrafta, viðmælandi 

A nefndi sérstaklega rekstrarhliðina sem þyrfti að vera vakandi fyrir til að viðhalda langlífi og 

velgengni a.m.k á sínum stað: „Þetta er aðeins að breytast núna rekstrarumhverfið, hækkun 

launa, hækkun aðfanga og aukin samkeppni.“ 

Viðmælandi B og A voru einnig á sama máli með hversu mikilvægt væri að vera sýnilegir í 

auglýsingum og að auglýsa sig. Viðmælandi A sagði það skipta máli að: „Vera með 

fjölbreytileika eins og við erum með mismunandi matseðla á mismunandi tímum í boði fyrir 

mismunandi fólk, happy hour, viðburði og allt það til að draga fólk inn og halda svona lífi í 

húsinu og halda fólki inn í húsinu sem er að eyða pening.“ Varðandi þróunina sem virðist 
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skipta miklu máli að sögn allra viðmælenda þá tók viðmælandi B fram að: „Ég myndi segja að 

við séum alltaf að fylgjast með hverju sinni, hvað er í gangi niður í miðbæ og almennt, 

airwaves, eitthverjir tónleikar eða slíkt.“ 

5.1.2. Poppa upp staðir hérna út um allt í kringum okkur 

 

Viðmælendum var gefinn kostur á því að svara hve meðvitaðir staðir þeirra voru um kosti og 

galla sína. Það sem kom ef til vill ekki á óvart var hve meðvitundin spilaði mikið inn í svör 

viðmælenda ásamt tali um viðveruna sem viðmælendurnir eyða á sínum stöðum og eru vakandi 

fyrir samkeppni. Viðmælandi C sagði: „Það spilar mjög hátt meðvitundin, við erum mjög 

meðvituð hér vegna viðverunnar. Við erum í mjög miklum tengslum við kúnnana og 

starfsfólkið, eigendur og stjórnendur.“       

 Viðmælandi B gekk enn lengra í svörum sínum og tjáði rannsakanda að meðvitundin 

væri mjög há og mikil hjá staðnum hans en gæti þó ekki nefnt gallana sjálfur: ...ég veit ekki 

alveg með gallana. Það er sennilega auðveldara fyrir aðra að sjá gallanna okkar utan frá, 

gallana hjá okkur, en það sem við getum gert betur, gerum við betur, þegar við fáum 

ábendingar um það. 

Viðmælandi C svaraði í sama tón varðandi meðvitundina, hann minntist einnig á að hver 

skipulagsheild hefði sínar takmarkanir, fjallaði um mikilvægi þess að nýta staðsetningu 

staðarins rétt, nýta alla fermetrana í húsinu, hvernig eldhúsið er byggt upp og snéri síðan rakleitt 

að tali um vaxandi samkeppni og ferðamannastrauminn:  

„Samkeppnin er búinn að aukast rosalega mikið uppá síðkastið, þá sérstaklega útaf 

ferðamannastraumnum, hann jókst ekki á milli ára núna eða ekki eins og spáð var fyrir...og þá 

náttúrulega eru líka búnir að vera að poppa upp staðir hérna út um allt í kringum okkur og líka staðir 

sem eru svipaðir okkar stað, þannig að maður þarf að vera rosalega vakandi fyrir samkeppninni.“ 

 

5.2.Markhópar og skilgreining á tegund veitingastaðar 
 

Ljóst þykir að viðmælendur eru að reka gjörólíka veitingastaði og skilgreina sig á mjög 

mismunandi máta þó allir búi yfir sameiginlegu markmiði þ.e.a.s að reksturinn gangi farsællega 

og meðvitund ríki um markhóp sinn ásamt skilgreiningu á hvernig staðurinn þeirra komi fyrir 

á yfirborðinu. Einn viðmælenda var þó með frekar óskilgreindann markhóp miðað við hina tvo. 
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5.2.1. Vegna smæðar markaðarins að þá þarf maður að taka þátt í öllu 

 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í markhóp sinn og hvernig þeir myndu skilgreina 

veitingastað sinn þá svöruðu þeir allir á þann hátt að þeir væru með víðan markhóp og tveir af 

þremur frá 20 ára aldri til 40 ára en sá þriðji nefndi frá 25/30 ára aldur og upp úr til enda. 

Viðmælendurnir eru allir með gerólíka stað og komu vel inn á það. Dæmi um ólíkindi þá sagði 

viðmælandi C: „Veitingastaðurinn er íslenskur. Íslenskur matur það er besta skilgreiningin. 

Fullt af íslenskum réttum en vegna smæðar markaðarins að þá þarf maður að taka þátt í öllu.“ 

Viðmælandi B tók fram að sinn staður væri „Casual fine dining“ að hans mati og varðandi 

matinn sagði hann: „Smáréttir og aðalréttir, spænskir með íslensku þema.“ 

Viðmælandi A nefndi t.a.m að þeir væru með mjög víðan markhóp en þó skilgreindan eftir 

atvikum 

„Það fer svolítið bara, ef við tölum almennt um staðinn þá myndi ég segja svona að hann væri svona 

25-40 ára. En síðan erum við með svona viðburði á sunnudögum þar sem fókusinn er aðeins svona 

eldri, með viðburði á miðvikudögum þar sem markhópurinn er aðeins yngri, við erum með 

bjórnámskeið á fimmtudögum þar sem ég myndi ég segja að markhópurinn væri aðeins eldri en 

meðaltalið hérna inni, við erum með happy hour á hérna (hik) late night föstudögum og laugardögum 

þar sem markhópurinn er svona 20-25 ára eða svona 20-30 ára, (hik) brunch (hik) ætli það sé ekki 

aðeins yngri þannig að hérna svolítið erfitt að svona meðaltals markhópurinn er hjá okkur þannig að 

við reynum að stíla þar sem við erum að gera inn á ákveðna markaðshópa og reyna að hafa hann eins 

breiðann og við getum.“ 

5.3. Mikilvægasta leiðin til að halda veitingastað gangandi. 
 

Viðmælendur voru spurðir að því hver væri mikilvægasta leiðin til að halda veitingastað 

gangandi og þar fór ekki á milli mála ástríðan, einbeitingin og innlifun sem skein af augum 

allra viðmælendana. 

5.3.1. Vera ferskir, finna eitthvað nýtt og ekki festast í sama sporinu 

 

Hér voru svörin mjög stutt og hnitmiðuð hjá hverjum og einum ásamt því að svara á fremur 

keimlíkann máta nema með ólíkum orðum: „Mikilvægasta leiðin er örugglega að vera ferskir, 

finna eitthvað nýtt, ekki festast í sama sporinu, reyna að fá nýjan markhóp, nýja gesti og reyna 
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líka að halda þeim sem eru þegar fastir gestir hjá okkur,“ sagði viðmælandi A. Viðmælandi C 

nefndi hversu mikilvæg viðveran á staðnum er ásamt persónulegum tengslum og stöðug 

samskipti hvarvetna. Viðmælandi B var ennþá orðstyttri og sagði einfaldlega „Fylgjast stöðugt 

með kostnaði og fylgjast með markaðssetningu.“ 

5.4. Skammlífi veitingastaða 
 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hver ástæðan væri að þeirra mati fyrir skammlífi 

veitingastaða hér á landi kom margt áhugavert og líkt fram hjá öllum viðmælendum með þó 

mismunandi sjónarhorni, orðanotkun eða viðhorfi þó margt benti til hins sama. 

 

5.4.1. Geta ekki „deliverað“ það sem þau eru að auglýsa 

 

Viðmælandi C taldi til að mynda ein aðalástæðan að hans mati væri að sinna staðnum ekki 

nægilega vel eða reka hann ekki nægilega vel og: „ekki síst sko hroki, ég held að hroki fari 

rosalega illa með afkomu á veitingastöðum, ef þú ert ekki nógu auðmjúkur, þjónusta og 

auðmýkt eru hjón það verður bara að segjast eins og er.“ Að auki talaði viðmælandinn um að 

almenningur eða áhugasamir haldi oft að það væri rómantísk hugmynd að opna veitingastað 

og margir héldu enn fremur að það væri ekkert mál: „Ég veit oft meira hvar þessi 100 grömm 

af hakki eru inn í horni einhversstaðar heldur en starfsmennirnir sem ganga um hérna alla 

daga, vegna þess að maður þarf að vera svo ofboðslega einbeittur og fókuseraður hvað er um 

að vera, þjónusta, hráefniskostnaður...og nýta allt sem maður á og gera gott úr því.“ 

 Viðmælandi B talaði um hversu mikilvægt væri að ná að koma því til skila sem staðurinn er 

að auglýsa eða hvernig hann auglýsir sig, að það sé einn helsti gallinn að hans mati: „...ef þau 

er að auglýsa sig að geta ekki „deliverað“ það sem þau eru að auglýsa.“  Einnig bætti hann 

því við að staður sé heldur ef til vill ekki að auglýsa sig nóg á þann máta að vera ekki að nýta 

alla vettvanga sem í boði eru til að auglýsa sig og sinn stað til að ná til síns aðalmarkhóps. Hann 

tók einnig fram að staðir næðu ekki að „....fylgja eftir þróuninni og sjá ekki öll smáatriðin sem 

skipta máli við að reka veitingastað.“ 

 

5.4.2. Að fylgjast með veitingastaðnum eins og barninu sínu  
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Viðmælandi A tók vel til orða sinna og hélt örstuttan fyrirlestur um hverju þyrfti að huga, 

hverju rekstraraðilar, stjórnendur og eigendur veitingastaða ættu til að gleyma eða hreinlega 

ekki huga nægilega að vegna vanþekkingar sinnar, reynsluleysis eða virðingaleysis gagnvart 

rekstri á veitingastað. Hann líkti veitingastað við lítið barn sem þyrfti að fylgjast með í sífellu 

svo það myndi ekki skaða sig eða hluti í kring ásamt því að þurfa stöðugt að fylgjast öllum 

smáatriðum sem skipta eða gætu skipt máli síðar meir:  

„Ég held bara að fólk haldi að þetta sé easy money. Fólk er heima að elda og eldar eitthvern góðan 

rétt og heldur bara að það geti opnað veitingastað og heldur að allir muni mæta. Ég held að fólk 

brenni sig mjög mikið á því að gleyma öllum hinum billjón atriðunum sem kemur að veitingarekstri. 

Alveg frá því hvaða gaflar eru á borðinu og hvernig markaðssetningin er og hvernig matseðillinn lítur 

út og hvað starfsmaður kostar á klukkutímann og hvað þarf marga starfsmenn og bara hvaða skilaboð 

þurfa að berast til starfsmanna og ég gæti haldið áfram í fimm klukkutíma. Ég held að fólk átti sig 

ekki á því hvað þetta eru mörg atriði. Í rauninni að fólk hugsi ekki út í öll þessi smáatriði og gæti 

verið að þau gefist upp eftir x langann tíma. Kannski gengur vel, það þarf náttúrulega að fylgjast með 

veitingastaðnum eins og litlum krakka, þú þarft að fylgjast með því að hann hlaupi ekki upp stigann 

sko, það er nákvæmlega það sama með veitingarekstur. Fyrst þá kannski gengur veitingastaðurinn vel 

þegar hann opnar, síðan heldur fólk að þetta rúlli bara áfram en þá er krakkinn kominn hátt upp í tré 

og dottinn úr því á grasið“ 

 

5.5. Markaðstæki í notkun 
 

5.5.1. Ég held að aðalverkfærið okkar sé Facebook. 

 

Viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir markaðssettu stað sinn til að koma honum á 

framfæri. Segja má að þeir voru allir með sín „leynivopn“ þegar kom að markaðssetningu. Allir 

minntust á að beita mikið markaðstólinu „orð af munni“ (word-of-mouth) sem er eitt af 

þekktustu markaðstólunum er viðkemur markaðssetningu í veitingarekstri a.m.k. og notað til 

að skapa mikið umtal um fyrirtæki eða stað. Viðmælandi C tjáði rannsakanda að staðurinn 

eyddi litlum sem engum peningi í markaðssetningu hvort sem það viðkæmi stafrænni 

markaðssetningu, með notkun frétta- og ljósvakamiðla eða einhverrar aðferðar sem kostar 

fjármagn að einhverju leyti: „Jafnframt erum við mjög léleg á samfélagsmiðlum þessum 

miðlum sem fólkar notar mest Facebook og þetta, við erum mjög léleg í því sem fólk notar 

mest.“ Hér átti viðmælandinn aðallega við notkun allra stafrænn miðla. Viðmælandi C sagði 

einnig að staðurinn hans væri með manneskju í vinnu sem starfar 20 tíma á mánuði við að svara 
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fyrirspurnum sem upp koma á tripadvisor og auglýsti eitthvað örlítið á Facebook en vissi þó 

ekkert meir um hvað hún gerði nákvæmlega „Við erum með manneskju í vinnu sem við vitum 

ekkert hvað hún gerir í rauninni, því við erum svo illa meðvituð á því sviði“ og átti hann þá við 

að vera illa meðvitaður um virkni veitingastaðar hans á samfélagsmiðlum. Viðmælandi C tók 

einnig fram að vera mjög góður að vita hvenær og hvernig eigi að: „klappa kúnnanum á bakið“ 

og hvernig skuli kenna starfsmönnum sínum að gera slíkt hið sama og hafa auga fyrir því. Það 

sem viðmælandi C á hér við er að veita viðskiptavini viðeigandi athygli og þjónustu samkvæmt 

hans skilningi.  

Viðmælendur A og B voru báðir á því máli að að nota stafræna miðla eins mikið og mögulega 

hægt væri. Bæði viðmælendur A og B nota mikið Facebook. Viðmælandi B sagði meðal annars 

að þeir notuðust mikið við samstarf við hótelin, hótelstarfsmenn og vera gríðarlega sýnilegir á 

samfélagsmiðlum. Taldi hann að erlendir viðskiptavinir kæmu að miklu leyti frá hótelunum 

þar sem hótelstarfsmenn mæltu með staðnum hans: „Í raun og veru er Instagram að koma 

okkur aðeins meira áfram, við erum yfirleitt með tilboð, 2fyrir1.is, nova mikið í nova tilboðum, 

markaðssetjum við okkur bara með því að auglýsa okkur mikið, bæði í bæjarblöðum, 

ferðaskrifstofum og svoleiðis.“ Viðmælandi B taldi einnig fram aðrar aðferðir og nálganir sem 

staður hans beitti sér í en vildi ekki að þær upplýsingar kæmu fram í viðtalinu til að gefa ekki 

öll markaðstól staðarins upp í smáatriðum. 

Viðmælandi A tók fram mikilvægi þess að vera stöðugt á Facebook að nýta eins mikið af 

möguleikum sem forritið býður upp á og taldi til nokkrar leiðir sem stjórnendur nota dag frá 

degi á þeim netvangi: „...ekki mjög mikið verið á Instagram en við erum alltaf að pósta svona 

reglulega....Ég held að aðalverkfærið okkar sé Facebook, ásamt mörgu öðru.“ 

 

5.6. Frétta og ljósvakamiðlar í markaðssetningu 
 

Viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir mátu árangur þess að markaðsetja sig í frétta- og 

ljósvakamiðlum. 

 

5.6.1. Enginn sem labbar inn og segir „ég heyrði útvarpsauglýsingu, þess vegna ákvað 

ég að koma“ 
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Allir viðmælendur voru sammála um vandkvæði þess að nota frétta- og ljósvakamiðla að 

sökum þess hve erfitt sé að mæla það, sérstaklega tveir af þremur viðmælendum sem nota mikið 

stafræna miðla og taka fram að hægt sé að mæla út gildi og árangur þeirra. Að sama skapi tók 

viðmælandi C sem notar lítið stafræna miðla í sama streng um hve erfitt sé að mæla árangurinn 

sem hlýst hefur eða gæti hugsast úr þeim efnum: 

„Einhvern tímann höfum við notað þessa miðla en vegna inneignar sem við áttum frekar en löngun 

eða þörf. Ég upplifi það með sjálfan mig að í prentmiðlum er þetta að verða bara núll þetta 

auglýsingadæmi. Hlutfallslega svo dýrt í prentmiðlum og erfitt að sjá hvað kemur út, þú sérð það 

ekkert.“ 

Viðmælandi B tekur í sama streng en segist jafnramt nota það stöku sinnum og nefnir nokkra 

ljósvakamiðla: 

„Já við erum að nota það en það er eiginlega mjög erfitt að meta það, ef þú auglýsir í Fréttablaðinu 

eða útvarpinu....Það hefur ekki verið nein sjáanleg aukning eða neitt með því. Við sjáum líka á netinu 

þegar við notum það hvað eru mörg klikk (músabendingar), hvað eru mörg views (áhorf), það er 

mikið svona áþreifanlegra. Þú veist ekki hvað eru margir að hlusta þegar þú setur inn auglýsingar 

þar (í útvarpið).“ 

Viðmælandi A tekur fram að ólíkt samfélagsmiðlum sé svo erfitt að mæla frétta- og 

ljósvakamiðla og segir jafnramt: „Það er enginn sem labbar inn og segir ég heyrði 

útvarpsauglýsingu, þess vegna ákvað ég að koma, en ég get séð á samfélagsmiðlum, hvað 

margir hafa séð auglýsinguna, hvaða hópa auglýsingin nær til.“ 

5.7. Markaðssetning á samfélagsmiðlum 
 

5.7.1. Virkja samfélagsmiðlana 

  

Líkt og hefur komið fram þá hafa tveir af þremur viðmælendum tekið sérstaklega fram að þeir 

noti sér sem flesta möguleika sem samfélagsmiðlarnir bjóða uppá og þá sérstaklega Facebook 

en einnig Instagram þó ekki í eins miklum mæli og fyrrnefndur samfélagsmiðill með 

tilheyrandi markaðssetningu sem er í boði á þeim miðlum. Viðmælandi B talaði einnig um 

notkun forritsins Snapchat en þá í gegnum þriðja aðila eins og áhrifavalda. Á sama tíma tjáði 

viðmælandi C rannsakanda að nota samfélagsmiðlana afar lítið og ekki með neinni tilheyrandi 

eftirfylgni: „Það er mjög lítil notkun á því þannig að erfitt að meta það.....gætum nýtt fólkið 

okkar til að auglýsa okkur og virkja samfélagsmiðlana en við höfum bara ekki verið nægilega 
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dugleg í því.“ Í næstu andrá tjáði viðmælandi rannsakanda að þessi auðlind (samfélagsmiðlar) 

væri ákveðin gullstöng sem hann kæmi til með að vilja nýta sér betur á næstu misserum. 

5.7.2. Ná til vissan markaðshóps líka þegar maður vill 

 

Viðmælendur B og A hafa tileinkað sér þau vinnubrögð að miklu leyti að meta árangur sinn út 

frá markaðssetningu á samfélagsmiðlum og sjá hvað hefur og getur komið út úr því að auglýsa 

og fylgjast með afrakstri auglýsinga, stöðu- og mynduppfærslna ásamt leikjum á miðlunum og 

öðru tilheyrandi. Viðmælandi A talaði um að samfélagsmiðlar væru á vissann hátt nýtt verkfæri 

og verið í þróun síðastliðinn 10 ár: „...en (hik) þetta gefur manni tækifæri sko til að ná til 

breiðari hóps, sko ná til vissan markaðshóp líka þegar maður vill sko með því að nota 

samfélagsmiðla.“         

 Viðmælandi B minntist mikið á hvernig þeir hafa notað auglýsingar í gegnum 

áhrifavalda til að ná í meiri mæli til markhóps síns sem kemur inn seinna á kvöldin, enda er 

umræddur staður með einn af lengstu opnunartímum af veitingastöðum Reykjavíkurborgar: 

„Já við höfum verið að auglýsa með áhrifavöldum t.d svona late night dining eftir klukkan tíu og það 

hefur orðið meiri, það hefur yfirleitt verið eldra fólk sem er að koma eftir klukkan tíu eftir tónleika og 

leikhús og svoleiðis en núna er kannski svona meira yngra fólk sem er líka að koma núna bæði í tilboð 

á drykkjum og því við erum að auglýsa það eiginlega bara á Instagram og snapchat, og þá fáum 

samfélagsmiðla áhrifavalda sem eru kannski með 10-15.000 fylgjendur sem auglýsa að við séum með 

late night dining og við sjáum alveg aukningu í því að fólk er að koma eftir (klukkan) tíu og 

svoleiðis.“ 

5.8. Notkun og skilningur á almannatengslum 
 

Stigsmun mátti greina á svörum viðmælenda þegar þeir voru spurðir út í hvort og hvernig þeir 

nýttu sér almannatengsl, til að koma stað sínum á framfæri og fylgdi í kjölfar spurningarinnar 

örstutt pása, þar sem viðmælendur fengu tækifæri til að kanna ítarlega hugtakið almannatengsl 

með því að vafra á netinu skilgreiningu orðsins, til að vera vissir um að skilja spurningu 

rannsakanda rétt. 

5.8.1. Með mjög færan sérfræðing hjá okkur. 

 

Viðmælandi C taldi sig góðan í að sjá möguleikana sem hljótast við notkun almannatengsla við 

réttar aðstæður. Hann minntist einnig á að með réttri kynningu starfsmanna og stjórnenda 

staðarins til viðskiptavina sina að þá upplifði hann gríðarlega hátt hlutfall endurkomufólks á 
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staðinn þ.e.a.s. fólk sem heimsækir staðinn aftur og aftur. Hann minntist einnig á hve mikilvæg 

undirstöðu atriði staðarins væru skýr til að staðurinn kæmi fram undir réttum og aðlaðandi 

forsendum. 

Viðmælandi B tók þann pólinn að minnast á að:     

„...Við erum með mjög færan sérfræðing hjá okkur, sem er að sjá svona um hvað segir maður „first 

hand“ að tala við eins og hótelstarfsfólk sem er að senda til okkar, þá eigum við auðvelt að fá kannski 

„feedback“ svona hvað þau eru að fíla og ekki að fíla og svona betra að fá það svona first hand eins 

og maður fær það ekki í gegnum samfélagsmiðla og svoleiðis.“ 

Viðmælandi A upplifði t.d að umrætt kynningartól „word-of-mouth“ væri að hans mati meira 

markaðssetning heldur en PR (almannatengsl) en sagði þó jafnramt að: „...önnur manneskja 

sér eiginlega alveg um það....við erum ekkert með neina sérstaka PR (almannatengsla) stefnu 

hérna. Ekki eitthvað vinna markvisst að, meira svona vinna útfrá markaðsfræðinni og útfæra 

það“ 

5.9. Markaðssetning og almannatengsl nátengd hvor öðru í 

veitingarekstri? 
 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að markaðssetning og almannatengsl væru 

nánast einn og sami hluturinn a.m.k þegar viðkæmi veitingarekstri og voru svörin mismunandi 

líkt og kemur fram hér að neðanverðu. 

5.9.1. Núna geta allir verið matarrýnar 

 

Einn viðmælendana (viðmælandi B) svaraði einfaldlega nei en taldi hann þó að það héldist 

örugglega í hendur að hans mati. Viðmælandi C sagðist búast við því að svo væri: „....ofsalega 

samofið, á minni stöðum eins og sambærilegum þessum.“ Viðmælandi A var á því máli að 

markaðssetningin bæri höfuð og herðar fram yfir almannatengsl fram að vissu marki en einnig 

að ekki skiptu öllu máli að hans mati hvernig gestir kæmu aftur hvort sem það væri vegna 

markaðssetningar eða almannatengsla.Viðmælandi A hélt áfram að telja fram að hans mati væri 

markaðssetning stærsti kynningarliðurinn: 

„Maður hefur oft sagt að mesta markaðssetningin er inni á staðnum sérstaklega af því að við viljum 

fá kúnna aftur, núna t.d er mjög auðvelt að fara inn á netið og skrifa review (umsögn) og þannig, 

áður fyrr var þetta einhverjir matarrýnar sem skrifuðu í einhver blöð og fólk las það. Núna geta allir 

verið matarrýnar þannig að svona það að fólk fái góða þjónustu, góðan mat og í góðu umhverfi og 
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við viljum náttúrulega að það blaðri í vini sína og vilji koma aftur sérstaklega í svona litlu samfélagi 

eins og Íslandi að þá verðum við að fá kúnnan aftur, hvortsem það er word of mouth eða PR sko 

skiptir mig engu máli hvað maður kallar það.“ 

5.9.2. Hvernig ætlar þú að vera ferskur, halda sjarmanum. 

 

Í lok viðtalsins þegar viðmælandi A var spurður að því hvort hann vildi bæta einhverju við sem 

ekki hefði komið fram þá tjáði hann rannsakanda mikilvægi þess, að veitingastaður verði ekki 

þreyttur og viðhaldi heildarhugmynd sinni, sama hversu vel eða illa gengur:  

„Það er alltaf einhver af okkur á staðnum að fylgjast með, við þurfum líka að vera fylgjast með 

nýjungum líka, við (veitingastaðurinn) megum ekki vera þreyttir veitingastaðir og barir líka 

sérstaklega. Þetta er náttúrulega ákveðinn tískubylgja, maður er ákveðin tískubylgja þegar maður er 

að opna, það vilja allir prufa, sjá veitingastaðinn og allt svoleiðis. Svo kemur bara vandamál eftir 1-2 

ár hvernig ætlaru að fá allt þetta fólk inn aftur og hvernig ætlar þú að vera ferskur, halda sjarmanum 

og það eru bara milljón leiðir til að gera það sko“ 

 

5.10. Stutt samantekt á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar. 
 

Brot af því helsta sem liggur fyrir úr niðurstöðum viðtala rannsókna er hversu mikið 

viðmælendurnir allir ræddu mikilvægi stafrænna miðla til að auglýsa og markaðsetja stað sinn, 

þó að einn viðmælendana virtist ekki nýta sér þann möguleika af teljandi ráði. Skilgreining 

viðmælenda á almannatengslum virtist ekki blandast saman við markaðssetningu að mörgu 

leyti þótt allir ræddu um að almannatengsl væru mikilvæg. Mikil meðvitund og heiðarleiki kom 

fram í svörum viðmælenda að mati rannsakandans og mætti telja að það sé að einhverju leyti 

vegna tengsla hans við viðmælendur. Engu að síður kom það ekki að sök heldur þvert á móti 

að mati rannsakanda. Það sem einnig kom á óvart að mati rannsakanda er hversu opinskáir og 

meðvitaðir viðmælendur voru í svörum sínum við flestum spurningum að minnsta kosti. 

Viðmælendur voru sammála um að erfitt sé að reka veitingastað eftir að nýjabrumið sé farið af 

staðnum þ.e.a.s. eftir að einhver tími sé liðin frá opnun hans. Mikilvægt sé að halda í ferskleika, 

vera spennandi valkostur í vali neytenda og vita hvað neytandinn vilji hverju sinni. Tveir af 

þremur viðmælendum virtust talsvert meðvitaðri um mikilvægi þess að afmarka markhóp sinn 

eftir því hvar áherslur veitingastaðarins liggja heilt yfir og einnig hverju sinni þegar ráðist er í 

sérstakar herferðir, heldur en t.d. viðmælandi C kvað um í svörum sínum. Miklu máli skiptir 

við rekstur veitingastaðar sé að vera meðvitaður, bera virðingu fyrir samkeppni og gæta 



30 

 

auðmýktar og umburðarlyndis í veitingarekstri. Word-of-mouth eða orð-af-munni aðferðin er 

ennþá mjög sterkt vopn að mati allra viðmælanda til að skapa gott eða mikið umtal á stað 

sínum. Að halda staðnum lifandi og sem spennandi valmöguleika er áskorunin. Hversu vel eða 

illa gengur gefur ekki í hvorugu tilfella forsendur fyrir veitingastaðina til að slaka á í 

markaðssetningu og beitingu þeirra kynningarráða sem viðmælendur nota á sínum 

veitingastað. Að sinna veitingastað eins og litlu barni sem líklegt er til þess að hlaupa úr augsýn 

foreldra sinna gefur góða raun um hvernig best sé ákosið að fylgjast með veitingastað sínum. 

 

5.11. Fræðin borin saman við eigindlegar niðurstöður 
 

Þegar fræðin eru borin saman við niðurstöður rannsóknar, má sjá að mikil líkindi eru á milli 

heimilda og rannsókna sem finnast í fræðunum sem rannsakandi gróf eftir ásamt svörum 

viðmælenda. Ætla má að meiri dýpt hafi náðst úr viðtölunum heldur en fræðin gefa upp líkt og 

fylgir gjarnan kostum þess að taka eigindleg viðtöl. Viðmælendur komu allir með einhverjum 

hætti inn á lykilatriðin sem koma að ofanverðu í fræðilega kaflanum um undirstöðu atriðin sem 

liggja bakvið nálgun almannatengsla í veitingarekstri sem voru meðal annars: matur, stemning, 

andrúmsloft, þjónusta að undanskildri innréttingunni þ.e.a.s með beinum hætti. Hvað viðkemur 

markaðssetningunni sem er ansi víðtæk umfjöllunar þá eru tveir viðmælendanna, sem gera 

markaðssetningunni góð skil og útfæra hana á öllum helstu sviðum er hún býður upp á. Er hún 

útfærð með notkun ljósvakamiðla, prentmiðla, ýmsar tegundir markaðssetningar á netinu þó 

aðallega í gegnum Facebook, Instagram og stundum á Snapchat, en þá í gegnum áhrifavalda 

sem nota sína eigin Snapchat notendareikninga. Tveir viðmælenda notfæra sér mikið þau tól 

sem t.d. Facebook býður upp á með því að mæla hve margir sjái hverja stöðuuppfærslu fyrir 

sig, auglýsingu sem birtist inni á þeim netvangi, hve margir ýti á auglýsinguna og afmarka 

markhóp sinn þegar ráðist er í herferð hverju sinni við að birta auglýsingu eða stöðuppfærslu.

  Til að svara rannsóknarspurningunni má sjá glögglega að helstu tegundir 

samfélagsmiðla eru í forgrunni sem aðaltól markaðssetningar veitingastaða. Facebook er þar 

efst á baugi sem mest notaða tólið. Þar á eftir er forritið Instagram einnig notað. Ljósvakamiðlar 

virðast vera að falla í grýttan jarðveg og nýtast einungis sem aukatól við heildaruppbyggingu 

á markaðssetningu að mati viðmælenda. Sama gildir um prentmiðlana að mati viðmælenda. 

Lykillinn að velgengni veitingastaða er að viðhalda persónueinkennum staðarins ásamt 

svonefndum ferskleika. Allir viðmælendur notast einnig við hina fornu aðferð Word-of-mouth 

enn þann daginn í dag til að skapa umtal á sér. Stafræn markaðssetning er samkvæmt 
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rannsókninni í heild sinni að færast enn meir í aukana og virðist vera að skapa árangursríkum 

veitingastöðum ákveðna sérstöðu eða a.m.k forskot á samkeppnisaðila sína. Nálganir í 

almannatengslum virðast einnig blandast inn í markaðssetninguna sjálfa í einhverri mynd og 

ekki þörf til að halda henni einni og sér utan við beina markaðssetningu sé litið til niðurstaðna 

eigindlegu rannsóknarinnar. Í raun mætti segja að almannatengsl og markaðssetning haldist 

mjög nálægt hvor annari. Smekksmál væri álykta hvort þörf sé beint á að þurfa skilgreina bilið 

á markaðssetningar og af almannatengsla, enda sé munurinn ekki eins og mikill og raunin gefur 

af sviðum annara atvinnugreina. Áætla mætti að þeir veitingastaðir sem nýta sér helstu 

kynningar- og markaðsráða stafrænnar markaðssetningar og þá helst í gegnum samfélagsmiðla 

séu líklegastir til að ná árangri. Almannatengsl og markaðssetningar gætir víða á 

veitingastöðunum og virðast stjórnendur þeirra að öllum líkindum ómeðvitaðir um hve 

nálægðin sé mikil þeirra á milli. Veitingastaðir virðast blanda ómeðvitað almannatengslum 

saman við markaðssetningu og mynda þannig tvíeggja sverð í herferðum sínum. Er þetta 

niðurstaðan sé litið til viðtalana og heimilda sem fundust varðandi notkun og beitingu 

almannatengsla á veitingastöðum.  

5.12. Svót greining 
 

Hér að neðanverðu kemur fram einföld SVÓT greining á stöðum viðmælenda byggð á svörum 

þeirra ásamt heimildum og fyrri rannsókna. Niðurstöður greininga eru alls ekki tæmandi heldur 

frekar hugsaðar til að varpa frekari innsýn á stað viðmælendana þriggja. Rannsakandi skoðaði 

Facebook, Instagram reikninga staða viðmælendana ásamt því að heimsækja vefsíður þeirra. 

Rannsakandi þekkir einnig til staðana þriggja á faglegum forsendum og hefur það einnig áhrif 

á niðurstöður SVÓT greiningarinnar. Rannsakandi fór einnig inn á vefsíðu Tripadvisor og 

skoðaði hvar staðirnir væru staðsettir í einkunnagjöf notenda vefsíðunar. Að auki gróf 

rannsakandi upp fréttir birtar á helstu fréttaveitum landsins síðastliðin ár til að grennslast fyrir 

hvar staðirnir stæðu að mati almennings. Líkt og kemur fram í fræðilegri umfjöllin er SVÓT 

greining gjarnan notuð þegar fyrirtæki óskar eftir því að sjá hvar það stendur sig í styrkleikum 

sínum, hvar séu merki um veikleika og hvað betur megi fara, hvaða ógnanir fyrirtæki gæti 

stafað af og tækifæri standi fyrirtækinu til boða að geta mögulega nýtt sér. Með þessari leið 

getur gefist góð raun á frekari heildaryfirsýn á stefnumótun og stöðu fyrirtækis á markaði. 
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5.12.1. SVÓT greining – Staður viðmælanda A 

 

Styrkleikar 

Ø  

Ø  Ø Sérhæfður veitingastaður 

Ø  Ø Staðsetning í hjarta miðborgarinnar 

Ø  Ø Mikil nýting á stafrænni markaðssetningu 

(samfélagsmiðlar t.d. Facebook og Instagram) 

Ø  Ø Afmarkaður markhópur hverju sinni við gerðir 

markaðsherferða 

(   Ø Aðsókn viðskiptavina á staðinn og viðburði heilt 

yfir góð 

Ø  Ø Hátt meðalskor á Tripadvisor 

Ø  Ø Rétt undir tuttugu þúsund fylgjendur á Facebook 

reikningi fyrirtækis 

Ø  Ø Mikil meðvitund og gagnsæi stjórnenda. 

Ø Sterkur og áberandi á samkeppnismarkaði 

Ø  Ø Fjölbreytt úrval á drykkjum 

Veikleikar 

 

Ø   Ø Þröngt setin, lítið pláss til að 

aðhafast á staðnum. 

Ø   Ø Hátt verðlag á drykkjum 

Ø    

Ø   

Ø    

Ø    

Ø   

 Ø  

Ø   

Tækifæri 

Ø  Ø Frekari nýting á stafrænni markaðssetningu t.d 

Google og frekari vefgreiningartóla 

     Ø Ennþá frekar ungur staður (rúmlega 3 ára) 

Vs Ø Ennþá vaxandi sóknarfæri í stafrænni 

markaðssetningu 

Ø  Ø Skoða verðlag eða halda uppteknum hætti 

Ógnanir 

Ø   Ø Viðhald á aðsókn 

Ø   Ø Viðhald á ferskleika 

Ø   Ø Vaxandi samkeppni 

      Ø Verðlag 

Ø   Ø Ferðamannastraumur í óvissu 

Ø Möguleg hækkun á verðbólgu og 

fyrirheit um mikla hækkun kjaralauna 

starfsmanna 
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5.12.2. SVÓT greining – Staður viðmælanda B 

 

Styrkleikar 

Ø  

Ø  Ø Rótgróinn og rúmlega 15 ára gamall staður 

Ø  Ø Staðsetning í hjarta miðborgarinnar 

Ø  Ø Stafræn markaðssetning (samfélagsmiðlar) 

Ø  Ø Afmarkaður markhópur hverju sinni við 

framkvæmdir herferða 

 Ø Fjölbreytt matarúrval, yfir 50 valmöguleikar smá- 

og aðalrétta 

 (   Ø Vinsæll í áraráðir, viðheldur „ferskleika og sjarma“ 

Ø  Ø Sterkur og áberandi á samkeppnismarkaði 

Ø  Ø Mikil meðvitund og gagnsæi stjórnenda. 

     Ø Á þriðja tug þúsunda fylgjenda á Facebook reikningi 

Ø  Ø Nýta sér almannatengsl í formi kynninga 

Veikleikar 

 

Ø  Ø Þröngt setin, lítið pláss til að 

aðhafast á staðnum 

Ø  Ø Hávær tónlist, mikið kliður. 

Ø  Ø Hátt verðlag almennt 

Ø    

Ø   

 Ø  

Tækifæri 

Ø  Ø Frekari nýting á stafrænni markaðssetningu t.d 

Google og frekari vefgreiningartóla 

     Ø Ennþá vaxandi sóknarfæri í stafrænni 

markaðssetningu 

Vs Ø Skoða verðlag eða halda uppteknum hætti 

Ógnanir 

Ø   Ø Viðhald á aðsókn 

Ø   Ø Aukin samkeppni 

Ø   Ø Ferðamannastraumur í óvissu 

      Ø Möguleg hækkun á verðbólgu og 

fyrirheit um hækkandi kjaralaun 

starfsmanna 
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5.12.3. SVÓT greining – Staður viðmælanda C 

 

Styrkleikar 

Ø  

Ø Ø Rúmlega 8 ára gamall staður 

Ø Ø Staðsetning í 101 þó örlítið úr alfaraleið 

Ø Ø Aðalvopnið í markaðssetningu er Word-of-mouth 

(orð af munni) 

 (  Ø Með fastan hóp reglulegra viðskiptavina 

Ø Ø  Gestir líklegir til að koma aftur 
 

Veikleikar 

 

Ø  Ø Stafræn markaðssetning ábótavant 

Ø  Ø Almenn markaðssetning ábótavant 

Ø  Ø Nýting samfélagsmiðla ábótavant 

Ø  Ø Undir þúsund fylgjendur á Facebook 

reikningi fyrirtækis 

Ø  Ø Varla á sjóndeildarhringnum á 

Facebook og Instagram 

Ø  Ø Skortur á aðgengi bílastæða í kring 

Ø Ø Afmörkun á markhópi ábótavant 

Tækifæri 

Ø  Ø Mikið sóknarfæri í stafrænni markaðssetningu. 

     Ø Mikið sóknafæri með notkun samfélagsmiðla. 

Vs Ø Með því að virkja möguleika sem bjóðast út frá 

stafrænni markaðssetningu gætu umsvif staðarins 

aukist talsvert. 

S   Ø Þekktur staður sem getur tekið mun meira af 

neytendum markaðarins til sín en gerir í núverandi 

mynd. 

Ø  Ø Fyrirhugaðar framkvæmdir borgaryfirvalda 

framundan á reitnum sem staðurinn er staðsettur á. 

Gæti gefið góða raun fyrir staðinn. 

Ø  Ø Möguleikar í að höfða meira til yngra fólks en í 

núverandi mynd. 

Ógnanir 

Ø   Ø Viðhald á aðsókn. 

Ø   Ø Viðhald á ferskleika. 

Ø  Ø Möguleg hækkun á verðbólgu og 

fyrirheit um hækkandi kjaralaun 

starfsmanna. 

      Ø Markaðssetning heilt yfir mjög 

ábótavant og gæti verið vaxandi 

vandamál í aðsigi fyrirtækis. 

Ø Gæti dregist enn aftar í samkeppni 

við aðra veitingastaði. 

Ø Vel þekktur staður þó ekki á vörum 

margra 
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6. Umræður og ályktanir 
 

Rannsakandi vildi varpa enn dýpri sýn á umhverfi veitingastaðanna fram yfir niðurstöður 

eigindlegrar rannsóknar og framkvæmdi því SVÓT greiningu. Eftir að hafa framkvæmt 

einfalda og langt í frá tæmandi SVÓT greiningu á veitingastöðunum þremur má skyggnast 

betur inn í rekstrarumhverfi þeirra. Líkt og fram kemur í greiningunni er staður A og B í 

ákveðnum sérflokki að mati rannsakanda. Staður C á mikla möguleika fyrir hendi í nýtingu 

samfélagsmiðla á borð við Facebook og Instagram ásamt stafrænni markaðssetningu í heild 

sinni. Rekstrarhættir og verðlag staða er að sjálfsögðu atriði sem margir hafa mismunandi 

skoðanir á en var þetta mat höfundar að verðlag væri talsvert hátt á stað A og B. Allir staðirnir 

þrír gætu tileinkað sér í framtíðinni notkun frekari vefgreiningartóla sem internetið býður upp 

á t.d í gegnum vefsíðuna Google, en þar eru einnig miklir möguleikar þó rannsakandi hafi ekki 

fjallað um möguleika með notkun vefsíðunar Google á hvorki beinan né afgerandi hátt. Ljóst 

þykir að möguleikar stafrænnar markaðssetningar hafa enn ekki náð hámarki sínu þegar 

rannsókn þessi var framkvæmd.        

 Hvað viðkemur eigindlegu rannsókninni eftiráhyggja, þá hefði rannsakandi viljað taka 

fyrir fleiri veitingastaði eða a.m.k fimm í heildina til að fá enn ítarlegri niðurstöður. Við gerð 

þessarar rannsóknar bendi leiðbeinandi rannsakanda á að þrír mismunandi veitingastaðir væri 

nóg við þessa rannsóknar. Grundvöllur er fyrir hendi að halda áfram frekari rannsókn hvort 

sem hún verði framkvæmd af fagaðilum eða rannsakanda sjálfum. 
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8. Viðaukar 
 

8.1 Viðauki 1 

Spurningalisti eigindlegu rannsóknarinnar 

Nafnleysi, aldur, starf. 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá ykkar markhópi og hvernig myndir þú skilgreina 

veitingastaðinn?  

2. Hvað myndir þú telja að sé mikilvægasta leiðin til að halda veitingastað gangandi? 

3. Getur þú sagt mér hversu meðvitaðir þið eruð um kosti og galla staðarins?  

T.d starfsmannamál, mannauðsmál, samkeppni, aðföng, markaðsmál, sýnileiki í fjölmiðlum, 

samfélagsmiðlum? 

4. Hvernig markaðssetjið þið ykkur til að koma ykkur á framfæri? 

5. Hvernig nýtið þið ykkur almannatengsl til að koma ykkur á framfæri? 

6. Myndir þú telja að markaðssetning og almannatengsl séu nánast einn og sami hluturinn amk 

þegar kemur að veitingarekstri? 

7. Hvernig metur þú árangur markaðssetningar á samfélagsmiðlum? 

8. Hvernig metur þú árangur markaðssetningar á öðrum miðlum t.d fréttamiðlum og 

ljósvakamiðlum? 

9. Hvað telur þú vera lykilinn að langlífi og velgengni veitingastaða? 

10. Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir skammlífi margra veitingastaða á Íslandi? 
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