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Abstract 
The objective of this thesis is to explore wether it is feasible to construct and 

run a new hotel in Akureyri. That is done by exploring how hotels are utilized 

today and how tourists, both domestic and foreign, behave when traveling to 

and around Iceland. The thesis was primarily thought out to explore the 

possibility to construct a new hotel next to the clubhouse of Akureyri 

Golfclub. 

A forecast was made to find out how many tourists need to be in Akureyri to 

fullfill the supply of available rooms that will be in Akureyri with the 

construction of a new Icelandair hotel and a proposed new hotel next to the 

clubhouse of Akureyri Golfclub 

A SWOT analysis was performed on behavior of tourists and hotel businesses 

in Akureyri. Some key members of the hotelmarket in Akureyri were the basis 

of the analysis and focus was put on how much utilization the hotels need to 

have to stay profitable. A detailed analysis was done on what kind of 

accommodations are available for tourists and if the supply of tourists can 

fullfill the supply of available rooms. A special focus was put on available 

hotelrooms in Akureyri because the main focus was to explore if there is any 

space for a new hotel in Akureyri. 

The main conclusion of the research is that it is not feasible to construct a new 

hotel in Akureyri at this time. There are certain opportunities in tourism in 

Akureyri and biggest one is if regular international flights would go through 

Akureyri. It is the authors opinion that if there would be regular international 

flights the tourist market in Akureyri would blossom. 

Key Words: 

 Tourism 

 SWOT analysis 

 Activities 

 Hotel market 

 Target market analysis  
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Útdráttur 
Markmið þessa verkefnis er að kanna hvort fýsilegt sé að bæta við nýju hótelu 

á Akureyri. Það er gert með því að kanna núverandi nýtingu hótela ásamt 

fjölda gistinátta og ferðavenja innlendra og erlendra ferðamanna. Verkefni var 

fyrst og fremst hugsað til að kanna möguleikann á að byggja hótel á 

byggingarreit við golfvöllinn á Akureyri. 

SVÓT greining var framkvæmd á Akureyri og var einblínt á ferðamenn og 

hótel. Aðilar á hótelmarkaðnum á Akureyri ásamt öðrum sérfræðingum voru 

spurðir og var sérstaklega einblínt á raun nýtingu gistirýma á Norðurlandi 

eystra. Skoðað var hver nýting hótela þarf að vera til að þau geti staðið undir 

sér ásamt því að skoða raun nýtingu á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi 

eystra. Farið var ítarlega í hvað sé í boði í gistingu á Akureyri ásamt því að 

skoðað var hvað er í boði fyrir hinn almenna ferðamann.  

Gert var spálíkan til þess að greina það hver fjöldi ferðamanna þarf að vera til 

þess að hótel og gistiheimili geti skapað ásættanlega nýtingu eftir að byggingu 

Icelandair hótels líkur og fyrir fyrirhugað hótel við golfvöllinn á Akureyri. 

Helstu niðurstöðurnar eru þær að ekki sé fýsilegt að ráðast í byggingu nýs 

heilsárs hótels á Akureyri eins og staðan er í dag. Það virðist þó vera ákveðinn 

markaður fyrir sumarhótel á Akureyri en viðmælendur töluðu um skort á 

gistingu yfir sumartímann. Tækifærin eru til staðar í ferðamennsku á Akureyri 

og ef það yrði opnað fyrir beint millilandaflug til Akureyrar telur höfundur að 

markaður fyrir ný hótel og gistiheimili muni opnast upp á gátt.  

Lykilorð: 

 Ferðaþjónusta 

 SVÓT greining 

 Spágerð 

 Hótel markaðurinn 

 Markhópagreining  
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Inngangur 

Ferðamennska á Íslandi hefur verið í mikillri sókn á síðustu árum og hafa 

aðilar innan ferðaþjónustunnar þurft að bregðast við. Hótelum hefur fjölgað 

ásamt því að mun meira framboð af afþreyingu er í boði fyrir innlenda sem og 

erlenda ferðamenn. Akureyri er einn af vinsælustu viðkomu stöðum 

ferðamanna og er það einnig sá staður sem Íslendingar heimsækja mest ár 

hvert. 

Skoðaður verður hótela og gistiheimila markaðurinn á Íslandi ásamt því að 

litið verður sérstaklega markaðinn á Akureyri og Norðurlandi eystra. Skoðað 

verður hvað sé í boði fyrir ferðamenn á þessu svæði í gistingu og afþreyingu. 

Lagt verður upp með rannsóknarspurninguna: 

„Eru forsendur til staðar fyrir byggingu og rekstur nýs hótels á Akureyri.“ 

Höfundur lagði einnig með í upphafi að skoða hugsanlega byggingu hótels út 

frá byggingarreit við golfvöllinn á Akureyri. Forráðamenn golfklúbbs 

Akureyrar hafa leitað að aðilum til þess að byggja hótel við núverandi 

golfskála enda svæðið samþykkt sem slíkt í aðalskipulagi Akureyrarbæjar. 

Kannað verður hvort fýsilegt sé að byggja og reka hótel á Akureyri. 

Í verkefninu verður fjallað um ferðamenn á Akureyri og Norðurlandi eystra 

ásamt því að greint verður hverskonar gisting sé í boði fyrir þá ferðamenn sem 

heimsækja þetta svæði. Ferðamannaiðnaðurinn á Akureyri verður greindur og 

gerð verður SVÓT greining til að komast að helstu eiginleikum Akureyrar 

gagnvart ferðamönnum. Til þess að framkvæma SVÓT greininguna voru tekin 

viðtöl við helstu aðila bæjarins innan hótelgeirans og ferðamannaþjónustunnar. 

Fjallað verður fræðilega um þær aðferðir sem notaðar eru við greiningar í 

verkefninu. Gerð verður markhópagreining fyrir hugsanlegt hótel við 

golfvöllin á Akureyri til að skoða hver væntanlega ásókn gæti verið. 

Rannsóknin mun byggjast aðallega á tölum sem Hagstofa Íslands og 

Ferðamálastofa hafa sett fram ásamt því að viðtöl við hótelstjóra og 

framkvæmdastjóra innlendrar hótelkeðju verða notuð til greiningar. 
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Niðurstöður munu svo leiða í ljós hvort skortur sé á auknu hótelrými á þessu 

svæði.  
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1 Hugmyndin að hóteli við golfvöllinn á 

Akureyri 

Áætlun höfundar frá upphafi var að athuga það hvort grundvöllur væri fyrir 

byggingu og rekstri nýs hótels á Akureyri og átti það sérstaklega við byggingu 

hótels á byggingarreit við golfvöllin á Akureyri. Hugmyndin á sér rætur að 

rekja í ferðalög höfundar til útlanda vegna golfferða og áhuga hans á frekari 

uppbyggingu á golfvallarsvæðinu á Akureyri. Á fjölmörgum golfvöllum 

erlendis er að finna svokölluð golfhótel(e. Golf Resort) sem staðsett eru við 

golfvellina og innihalda allt það sem gestir þurfa eins og til dæmis 

gistiaðstöðu, veitingarekstur, bar, líkamsrækt og fleira. Þar sem golf er talin 

ein vinsælasta íþrótt í heiminum og gríðarlega vinsæl afþreying yfir höfuð. 

Viðskiptavinir þessarra hótela eru ekki einungis golfara enda verður það að 

teljast nauðsynlegt að fá fólk sem ekki spilar golf á hótelið. Hugmynd 

höfundar var að hótelið myndi innhalda frá 70 til 100 herbergi ásamt því að í 

viðtali við Bjarna Reykjalín arkitekt kom í ljós að ekki þykir hagkvæmt að 

byggja hótel sem inniheldur færri en 50 herbergi (Bjarni Reykjalín, munnleg 

heimild, 18. febrúar 2011). Hugmynd þessi er tekin í samstarfi við golfklúbb 

Akureyrar að hluta til og gera þeir ákveðna kröfu um gæði á hótelinu. 

Hugmyndin er að hótelið verði annaðhvort þriggja eða fjögurra stjörnu hótel 

en í er einungis er eitt fjögurra stjörnu hótel á Akureyri. Ásamt því þarf að 

skoða hvaða aðstöðu hótelið muni innihalda eins og til dæmis veitingarstað, 

líkamsræktarstöð, sundlaug og fleira. 

Staðsetning þessa hótels er bæði neikvæð og jákvæð á ýmsa vegu. 

Golfvöllurinn á Akureyri býður upp á fallegt útsýni yfir sumartímann. Vegna 

þess að hótelið mun ekki vera staðsett á miðbæjarsvæðinu, getur það haft áhrif 

á samkeppnisstöðu þess gagnvart þeim hótelum og gistiheimilum sem staðsett 

eru á því svæði. Stutt er að fara í verslun þar sem kjörbúðin Bónus er staðsett í 

göngufæri við golfvöllin ásamt því að gönguferð í Kjarnaskóg og á Hamra er 

góð afþreying fyrir gesti og eru það tveir af áhugaverðari stöðum 

Akureyrarbæjar. Höfundur hefur þó gert sér grein fyrir því að ekki sé hægt að 

reka hótel einungis yfir sumartímann og því sé nauðsynlegt að finna not fyrir 

hótelið yfir vetrartímann ef það á að geta staðið undir sér. Ef byggt yrði hótel á 
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þessum stað yrði það í stuttu færi frá Hlíðarfjalli og hægt væri að nota það 

fyrir markaðssetningu yfir vetrartímann. Að vera með starfandi veitingastað 

allt árið í kring gæti einnig hjálpað til við rekstur hótelsins.  

1.1.1 Stærð og umfang 

Hugmyndin er að hótelið muni innihalda 70-100 herbergi. Veitingaaðstaða 

með sal á að vera í hótelinu fyrir þann fjölda sem hótelið getur tekið á móti í 

gistingu. Þar sem meðlimir golfklúbbsins munu að öllum líkindum nýta sér 

aðstöðu hótelsins er skynsamlegt að þarna verði verönd þar sem fólk getur 

setið úti sem og veitinga hótelsins og notið náttúrunnar. Önnur aðstaða sem er 

nauðsynleg fyrir hótelið er geymsla sem gestir geta notað fyrir hluti eins og 

skíði, golfsett og aðrar útivistarvörur.  

1.1.2 Golfhótel erlendis 

Vinsældir golf hótela(e. Golf Resort) hafa aukist mikið undanfarin ár og eru 

orðin alla jöfnu vinsælli en önnur svæði fyrir utan Spilavíti(e. Casino). Þegar 

vinsæl ferðamannasvæði innihalda golfvelli tekur svæðið á sig mynd 

sveitaklúbbs(e. Country Club). Ferðamenn og íbúar svæðisins mynda þá oft 

einskonar annað heimili í kringum svæðið. Í dag þykir mikilvægt í 

markaðssetningu á ferðamannasvæðum að þau hafi aðgang að golfvelli. Þegar 

ferðamannasvæði eða hótel bjóða upp á einhver sérhæfð þægindi í dag þýðir 

það yfirleitt að í boði sé að fara í golf á svæðinu eða í nágrenni (Huffadine, 

2000, bls. 31). Til er dæmi um það á La Manga á Spáni að eigendur svæðisins 

og hótels þar fóru í breytingar til að nýta sér vinsældir meðal almennings á 

golfi. Breytingarnar voru miklar og fjölguðu þeir herbergjum úr 47 í 192. 

Einnig breyttist svæðið úr því að vera sveitaklúbbur í fimm stjörnu hótel sem 

laðar að sér hátekju ferðamenn, fólk í viðskiptaferðum og þá sem koma 

einungis til að spila golf. Þessar breytingar urðu ekki einungis til aukinnar 

grósku fyrir hótelið heldur hefur samfélagið í heild stækkað með opnun nýrra 

verslana, banka, apóteka og fleira til að koma til móts við fjölgun ferðamanna 

á svæðinu (Huffadine, 2000, bls. 31-32). 
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2 Ferðaþjónusta 

Skilgreining ferðaþjónustu er: Sú atvinnugrein sem nær til allra fyrirtækja og 

einstaklinga sem vinna við störf tengd ferðalögum t.d. ferðaskrifstofur, 

hótelrekstur, ferðaskipuleggjendur og fleiri (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 

14). 

Ferðaþjónusta er þverfagleg atvinnugrein sem teygir anga sína víða og erfitt er 

að skilgreina hana sem einhvern einn ákveðinn hlut. Má benda á það að um 60 

atvinnugreinar á Íslandi njóta tekna af dvöl ferðafólks. Til þess að þróun 

ferðaþjónustu geti haldið áfram á sviði atvinnusköpunar er þó nauðsynlegt að 

skilgreina hvað ferðaþjónusta er (Sigríður Þ. Stefánsdóttir, Jón Torfi Jónasson 

& Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002, bls. 12) 

Ferðaþjónusta er ein stærsta útflutningsatvinnugrein Íslendinga. Árið 2008 

voru heildargjaldeyristekjur rúmir 73 milljarðar vegna ferðamanna (Seðlabanki 

Íslands, e.d. a)  

 

Mynd 1: Tekjur af erlendum ferðamönnum 1990 – 2007 

(Seðlabanki Íslands, e.d.a) 

Síðustu ár hefur verið mikil aukning erlendra ferðamanna á Íslandi en árið 

2010 komu 494.769 erlendir ferðamenn til Íslands miðað við að árið 1990 voru 

komur erlendra ferðamanna 141.718. Á þessum 20 árum hefur 

meðaltalsaukning erlendra ferðamanna verið um 7% (Ferðamálastofa, e.d.a). 
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 Árið 2008 var hluti ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu um 5% og hefur 

verið að meðaltali 4,9% frá árinu 2000 til ársins 2008. Einnig hefur hlutur 

ferðaþjónustu í útflutningstekjum hækkað töluvert en árið 1990 var hlutur 

ferðaþjónustu 10,9% en árið 2009 var það hlutfall komið í 13%. Samkvæmt 

útreikningum þjóðhagsstofnunar fyrir árið 2000 voru um 5400 manns sem 

unnu við ferðaþjónustu en það samsvarar um 4,5% af heildarfjölda 

landsmanna. Þessi tala er þó nokkuð óviss þar sem ferðaþjónusta er ekki ávallt 

skilgreind á sama hátt og sýnir því ekki raunverulegan fjölda starfa (Hagstofa 

Íslands, e.d.a). 

 

2.1 Ferðamennska 

Ferðamennska (e. Tourism) er mjög víðfemt hugtak sem ekki er hægt að 

skilgreina á einhvern einn ákveðinn hátt. Í daglegu tali þýðir orðið „tourism“ 

ferðaþjónusta, það að ferðast og einnig er það heiti yfir námsgreinina 

ferðamálafræði. Þegar orðið „tourism“ er notað er oft átt við atvinnugreinina, 

starfsemi fyrirtækja, athafnir ferðamannanna, nám á þessu sviði og fleira. Því 

má segja að íslenska orðið ferðamennska nær ekki öllum þeim þáttum sem 

enska orðið nær yfir.  

Alþjóðaferðamálaráðið skilgreinir ferðamennsku þannig að ferðalag standi 

skemur en eitt ár og það skilgreinir einnig ferðalög í þrjá grunnflokka: 

 Ferðalög innanlands: ferðir íbúa lands í búsetulandinu 

 Heimsóknir: Ferðir íbúa annarra landa til áfangastaða þar sem þeir 

eru ekki búsettir 

 Utanferðir: Ferðir íbúa lands til annarra landa 

(Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens & Kristín S. Björnsdóttir, 

2007, bls. 8) 

 

 

 

Ferðafólki er svo í framhaldi skipt í fjóra hópa: 
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 Ferðafólk: Einstaklingar sem gista a.m.k. eina nótt á áfangastað, 

þar sem þeir eru ekki búsettir og tilgangur ferðarinnar er afþreying 

eða viðskipti 

 Dagsferðafólk: Einstaklingar sem dvelja skemur en sólahring og 

gista ekki á staðnum 

 Innlent ferðafólk: Einstaklingar sem ferðast innan síns eigin 

búsetulands fyrir utan sitt hversdagslegt umhverfi og dvelja skemur 

en eitt ár 

 Erlent ferðafólk: Einstaklingar sem ferðast til annars lands en 

búsetulands og dvelja skemur en eitt ár 

(Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007, bls 8-9) 

Ferðalög hafa einnig verið skilgreind eftir því hver tilgangur ferðarinnar sé og 

að það séu aðallega tvær tegundir af ferðalögum: Afþreying og viðskipti. 

Ferðalög til afþreyingar eru ferðir sem fólk fer í frítíma sínum. Slíkar ferðir 

geta verið farnar í mjög mismunandi tilgangi eins og til dæmis heimsóknir til 

vina og ættingja, námsferðir, náttúrutengdar ferðir, menningarferðir og fleira. 

Afþreyingarferðir má frekar skilgreina sem skemmtiferðir en viðskiptaferðir 

eru tengdar vinnu einstaklinga. Viðskiptaferðir geta til dæmis verið ferðir 

tengdar vinnu, söluferðir, ráðstefnur, fundir og fleira. Það eru þó til fleiri 

skilgreiningar á tilgangi ferða og hefur Alþjóðaferðamálaráðið til dæmis skipt 

tilgangi ferða niður í fjóra flokka: 

1. Tómstundir, afþreying og frí 

2. Viðskipti og ferðir vegna atvinnu 

3. Heimsóknir til vina og ættingja, heilsutengdar- og trúarlegar ferðir 

4. Óskilgreint – þar fellur allt annað undir 

Á síðustu árum hefur tilgangur flestra ferða fólks verið úr fyrsta flokknum eða 

tómstundir, afþreying og frí (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007, bls 8). 

Heimurinn í dag er síbreytilegur og taka samfélög örum breytingum. Það sama 

á einnig við um ferðamenn og val þeirra á áfangastöðum. Þættir eins og 

efnahagur, félagslegar aðstæður hafa áhrif á það hvert ferðafólk ferðast, 

hvernig það ferðast og hver tilgangur ferðarinnar er, einnig tengist lífstíll 

þeirra hvert förinni er heitið. Vesturlandabúar skipa meirihluta þeirra 
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ferðamanna sem heimsækja Ísland ár hvert. Menntun og velmegun fólks í 

þessum löndum skýrir vafalítið aukinn áhuga á ferðalögum til annarra landa 

og einnig áhuga á að kynna sér aðra menningarheima. Aukna ferðamennsku 

má einnig rekja til bættra samskipta- og samgöngutækja. Auðveldara er að 

leita sér upplýsinga um áætlaða áfangastaði ásamt því að kaup á ferðum hafa 

verið gerð auðveldari með rafrænum viðskiptum(Guðrún Helgadóttir o.fl., 

2007, bls 9-11). Eins og áður hefur komið fram hafa íbúar frá Evrópu og 

Norður-Ameríkur ferðast mest undanfarin ár en þó hafa orðnar talsverðar 

breytingar á helstu ferðamörkuðum heims og má það sjá í aukningu á 

ferðalögum hjá fólki frá Austur-Asíu, Kyrrahafslöndunum og frá 

Balkanskaganum. Ástæðurnar fyrir þessum breytingum eru til dæmis að: 

 Eftirlaunaaldur lækkar. Eldra fólk hefur efni á því að ferðast og 

sækist það helst eftir gæðum í ferðalögum sínum og hugsar minna 

um það hvenær skuli fara í ferðalag. Þessi hópur er orðinn einn af 

stærstu markhópum ferðaþjónustunnar. 

 Fólk ferðast fyrr á ævinni. Börn ferðast meira með foreldrum 

sínum og fólk í framhaldsskólum og háskólum ferðast meira á eigin 

vegum. 

 Fólk ferðast oftar á ári. Mikil aukning hefur orðið á helgarferðum 

og borgarferðum á undanförnum árum. Frítími fólks er ekki mikill 

og er þetta því góð leið til að komast í frí. 

(Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007, bls 10-11) 

Höfundur vill einnig benda á að ástæðan fyrir auknum ferðalögum sé aukin 

velmegun. Fólk hefur meiri pening milli handanna og meiri tíma til að eyða í 

ferðalög. 

2.2 Ferðamenn á Akureyri 

Mikil aukning hefur verið á komum ferðamanna til Akureyrar undanfarin ár. 

Sjá má á tölum frá Hagstofunni varðandi fjölda gistinátta á Akureyri að 

töluverð aukning hefur verið frá árinu 1998 til ársins 2009. Árið 1998 var 

fjöldi gistinátta ferðamanna á Akureyri skráð 89.041 en hefur sú tala nánast 

tvöfaldast því árið 2009 voru skráðar 169.961 gistinætur á öllum tegundum 

gistingar. Þegar talað er um allar tegundir gistingar er átt við hótel og 
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hótelíbúðir, gistiheimili, tjaldsvæði og orlofshús. Á öllu Norðurlandi eystra 

árið 2009 voru seldar 411.833 gistinætur og er því hlutur Akureyar í fjölda 

seldra gistinótta á Norðurlandi eystra 41% (Hagstofa Íslands, e.d.d). Út frá 

þessum tölum er hægt að gera ráð fyrir því að ferðamönnum hafi fjölgað 

töluvert á þessu tólf ára tímabili en skýringin getur þó einnig legið í því að 

ferðamenn séu að stoppa við í lengri tíma. Sjá má að gistinóttum hefur fjölgað 

um rétt tæp 50.000 frá árinu 2005 til ársins 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.f) 

 

Mynd 2: Gistinætur fyrir Akureyri árin 1998 – 2009: Allar tegundir gististaða 

(Hagstofa Íslands, e.d.f) 

Eins og sést hér á myndinni að ofan þá hefur ekki orðið mikil fjölgun í 

gistinóttum hjá innlendum ferðamönnum, aftur móti hefur hlutur erlendra 

ferðamanna vaxið með árunum. Hlutur innlendra ferðamanna var meiri allt til 

ársins 2004 og að meðtöldu árinu 2006 en síðan þá má gera ráð fyrir að 

aukning hafi orðið í komum erlendra ferðamanna til bæjarins miðað við þær 

tölur um fjölda seldra gistinátta. Frá árinu 2006 til árins 2009 hefur fjöldi 

gistinátta hjá innlendum ferðamönnum verið nánast sá sami eða í kringum 74 

þúsund gistinætur. Hlutur erlendra ferðamann hefur þó aukist en árið 2004 

voru skráðar 57.779 gistinætur hjá erlendum ferðamönnum á Akureyrar en 

95.115 árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.f). Meðaldvalarlengd ferðamanna á 

Norðurlandi eystra var að meðaltali 1,5 nótt fyrir bæði innlenda og erlenda 

ferðamenn árið 2009. Sé þessar tölur bornar saman má áætla það að fjöldi 
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ferðamanna á Akureyri árið 2009 hafi verið 113.307 manns. Þar af hafi fjöldi 

erlendra ferðamanna 63.140. Út frá þessum tölum má þó gera ráð fyrir að lítill 

hluti ferðamanna hafi komið oftar en einu sinni og nýtt sér gistiaðstöðu í 

bænum og því myndi tala ferðamanna vera ögn lægri en gefið er upp að ofan. 

Sérstaklega á þetta við innlenda ferðamenn en telur höfundur að einhver hluti 

þeirra leggi för sína oftar en einu sinni til Akureyrar (Hagstofa Íslands, e.d.h). 

Komur skemmtiferðaskipa er orðinn stór þáttur í ferðaþjónustu á Akureyri í 

dag og koma fjölmörg skip til bæjarins ár hvert. Árið 2009 komu 47.597 

ferðamenn til Akureyrar með skemmtiferðaskipum og til viðbótar við það var 

áhöfn skipanna en það voru 22.080 manns. Aukning var milli áranna 2009 og 

2010 en það ár komu 55.734 ferðamenn til Akureyrar með 

skemmtiferðaskipum en fjöldi áhafnar var 23.188 manns. Þessar tölur sýna að 

aukning á fjölda ferðamanna með skemmtiferðaskipum milli ára var 17,1%. 

Samkvæmt Maríu Tryggvadóttur hjá Akureyrarstofu reiknar Akureyrarhöfn 

með því að ferðamönnum með skipum muni fækka árið 2011 þar sem fimm 

skipafélög sem séð hafa um ferðir til Akureyrar hafi orðið gjaldþrota (María 

H. Tryggvadóttir, munnleg heimild, 4.maí 2011) 
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3 SVÓT greining 

3.1 Hvað er SVÓT? 

Þegar fyrirtæki eða stofnanir þurfa að gera grein fyrir núverandi stöðu sinni á 

markaði er oft notast við greiningartæki sem kallast SVÓT greining. SVÓT er 

skammstöfun fyrir greiningu á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og 

tækifærum. Nota fyrirtæki þessa greiningu til að greina hvar það stendur og 

einnig hverjir möguleikar þeirra séu. Greiningin er gerð úr bæði fyrirliggjandi 

gögnum úr eldri rannsóknum og gögnum úr forrannsókn. Einnig er notast við 

skýrslur og jafnvel upplýsingar frá fjölmiðlum (Kotler, 2000, bls. 76-79)  

SVÓT greining er greining á bæði innra og ytra umhverfi fyrirtækja eða 

stofnana. Styrkleikar og veikleikar eru hluti af innra umhverfi fyrirtækja og 

stofnana en það eru þættir sem hægt er að hafa bein eða óbein áhrif á eins og 

til dæmis mannauður, framleiðslumagn, gæði, verð og margt fleira. Ógnanir og 

tækifæri eru hluti af ytra umhverfinu og þá þætti geta fyrirtæki og stofnanir 

ekki haft áhrif á eins og til dæmis tækni, efnahagslegt ástand, tísku og fleira. 

Með greiningu á þessum þáttum geta fyrirtæki eða stofnanir hinsvegar aðlagað 

markaðsstarf sitt miðað við hvað er að gerast í samfélaginu hverju sinni og 

þannig annaðhvort brugðist við hættum eða nýtt tækifæri sér í hag (Hollensen, 

2003, bls. 265-266). 

SVÓT greining getur verið mjög einfalt ferli en ekki er þörf fyrir mikla þjálfun 

eða sértæka fagþjálfun til þess að geta framkvæmt vel heppnaða SVÓT 

greiningu. Sá aðili sem framkvæmir greininguna þarf einungis að hafa 

þekkingu á fyrirtækinu sem hann vinnur hjá og þeirri atvinnugrein sem það 

starfar í. Vegna þess hve auðvelt er að framkvæma SVÓT greiningu getur það 

auðveldað samstarf milli stjórnenda úr mismunandi deildum innan fyrirtækja. 

Einnig má benda á það að vegna þess engin þörf sé á sérfræðikunnáttu við 

gerð greiningarinnar getur SVÓT greining minnkað þann kostnað sem verður 

við gerð markaðsáætlunar (Hollensen, 2003, bls. 265-266). 
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3.2 SVÓT greining fyrir Akureyri og hótelmarkaðinn 

Til þess að fá meiri skilning á hvað það sé sem geri Akureyri að heillandi stað 

fyrir ferðamenn ákvað höfundur að gera SVÓT greiningu með því að ræða við 

nokkra aðila innan ferðaþjónustugeirans. Höfundur fór á þá leið að taka viðtöl 

við þrjá hótelstjóra í bænum ásamt því að ræða við verkefnastjóra ferðamála 

hjá Akureyrarstofu. Taldi höfundur að þessir aðilar gætu gefið bestu sýn á það 

hvað það væri sem annaðhvort drægi ferðamenn að eða fældi þá frá Akureyri. 

Tekin voru viðtöl í gegnum síma, með tölvupósti ásamt því að tekin voru tvö 

hefðbundin viðtöl. Viðmælendur voru spurðir út styrkleika, veikleika, ógnanir 

og tækifæri Akureyrarbæjar gagnavart ferðamönnum. Viðmælendur voru 

Björg Ágústsdóttir hótelstjóri Hótel Eddu á Akureyri, María H. Tryggvadóttir 

verkefnastjóri ferðamála hjá Akureyrarstofu, Sigrún Björk Jakobsdóttir 

hótelstjóri Icelandair Hótel á Akureyri og Sigurbjörn Sveinsson hótelstjóra á 

Hótel KEA 

3.2.1 Styrkleikar 

Þegar farið er í það að greina styrkleika fyrirtækja eða stofnana í SVÓT 

greiningu er verið að leggja mat á það hvaða þættir það séu sem 

fyrirtæki/stofnanir hafa framyfir samkeppnisaðila sína, hvaða innri þættir 

fyrirtækja eru þeim í hag og hvar styrkleikar þeirra liggja umfram aðra á sama 

markaði. Það eru fjölmargir þættir í rekstri fyrirtækja sem geta talist til 

styrkleika eins og til dæmis í staðsetningu, vöruframboði eða góðri þjónustu 

(Kotler, P. & Keller, K., 2006, bls 53). Í gerð SVÓT greiningar fyrir 

bæjarfélag og hótelmarkaðinn eru margir mismunandir þættir sem geta komið 

til greina sem styrkleikar eins og staðsetning bæjarins, þjónusta við svæðið, 

möguleikar til afþreyingar fyrir ferðamenn og fleira. Hér að neðan má sjá smá 

samantekt á þeim styrkleikum sem nefndir voru: 

 Hlíðarfjall 

 Menning: Menningarhúsið Hof, leikhúsið, leiksýningar o.fl. 

 Almenn þjónusta: Sjúkrahús, verslun, lögregla o.fl. 

 Hjálpsemi Akureyringa 

 Veðrið 

 Margskonar afþreying eins og golfvellir, sundlaugar og skautahöll 
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 Góðir veitingastaðir 

 „Allt sem þarf“ í bænum 

 Falleg náttúra: Nálægð við Mývatn o.fl. 

 Miðpunktur Norðurlands 

 Samgöngur góðar 

 Nægt gistirými 

 Listigarðurinn 

 Íþróttahúsið Boginn 

(Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; María H. Tryggvadóttir, 

munnleg heimild, 4. maí 2011; Sigrún Björk Jakobsdóttir, munnleg heimild, 

29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg heimild, 29. apríl 2011) 

Það er fátt sem kemur á óvart í upptalningunni hér að ofan. Allir viðmælendur 

nefndu Hlíðarfjall og að Akureyri væri miðpunktur Norðurlands. Flest allir 

viðmælendur töluðu um það að bærinn hefði í raun allt til alls er varðar 

þjónustu eins og sjúkrahús, lögreglu, verslun og annað. Flestir töluðu einnig 

um að mikið að afþreyingu væri í boði fyrir ferðamenn og nefnt var 

sérstaklega golfvellir, sundlaugar og skautahöll. Náttúra bæjarins og svæðisins 

í kring var nefnd og að stutt væri í ferðir til staða eins og Mývatns og 

Húsavíkur. Góðir veitingastaðir var eitt af þeim hlutum sem nefnt var að hjálpi 

til við að skemmta og gleðja gesti bæjarins. Menningarlíf Akureyrarbjæjar var 

nefnt sem stórt aðdráttarafl og að bygging Menningarhússins Hofs væri stór 

þáttur í að draga ferðamenn að vegna leiksýninga, tónleika og ráðstefna. Einn 

viðmælandi nefndi Íþróttahúsið Bogann sem styrkleika vegna allra þeirra 

knattspyrnumóta sem haldið er þar og að það drægi fjölskyldufólk að bænum. 

Annar viðmælandi nefndi hjálpsemi bæjarbúa við ferðamenn væri ákveðinn 

kostur sem hægt væri að nýta sér. Tveir af viðmælendum töluðu um að mikið 

og fjölbreytt úrval væri af gistiaðstöðu hér í bænum og einn viðmælandi talaði 

um að með tilkomu Icelandair Hotel væri komið nægt gistirými á hótelum til 

að sjá um ráðstefnugesti fyrir ráðstefnur sem ætlað er að halda í Hofi. Einnig 

er vert að bæta við stöðum sem ekki voru nefndir af viðmælendum eins og 

Kjarnaskóg og Brynju en ísinn í Brynju er orðinn landsfrægur og er það einn 

af fyrstu viðkomustöðum landsmanna yfir sumartímann. 
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Þegar skoðaðir eru þeir þættir sem nefndir hafa verið sem styrkleikar má sjá að 

það er nánast allt til alls í bænum. Grunnþjónusta er mjög góð og möguleiki á 

gistingu og afþreyingu er til staðar. 

3.2.2 Veikleikar 

Veikleikar fyrirtækja eða stofnanna í SVÓT greiningur eru þeir innri þættir 

sem hamla fyrirtækjum/stofnunum í því að ná þeim markmiðum og árangri 

sem þau ætlast til af sjálfum sér og eru þessir þættir til dæmis léleg stjórnun, 

staðsetning og slæmt orðspor. Lítil gæði og lélegt úrval af vöru eða þjónustu 

geta einnig verið hluti af veikleikum fyrirtækja og þurfa fyrirtæki að greina og 

finna lausn á þeim veikleikum sem koma upp til þess að geta verið 

samkeppnishæf á markaði (Kotler, P. & Keller, K., 2006, bls. 53-54). 

Veikleikar og styrkleikar haldast oft í hendur þar sem oft er verið að tala um 

sama hlutinn. Í veikleikagreiningu fyrir bæjarfélagið og hótelmarkaðinn geta 

komið upp fjölmargir þættir sem þarf að skoða og taka á. Hér að neðan má sjá 

samantekt á veikleikum Akureyrar gagnvart ferðamönnum: 

 Aðgengi að erlendum mörkuðum 

 Ekki nægar samgöngur til bæjarins 

 Hreinlæti í bænum 

 Óútreiknanlegt veður 

 Færð á vegum til bæjarins 

 Of fáir veitingastaðir yfir háannatímann 

 Opnunartími safna 

 Óþol íbúa gagnvart ferðamönnum 

 Árekstrar milli mismunandi hópa ferðamanna 

 Leyfislaus starfsemi í gisti og ferðaþjónustu 

 Menntunarstig starfsfólks 

 Offjárfesting á gistirýmum 

(Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; María H. Tryggvadóttir, 

munnleg heimild, 4. maí 2011; Sigrún Björk Jakobsdóttir, munnleg heimild, 

29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg heimild, 29. apríl 2011) 

Í styrkleika greiningunni voru samgöngur nefndar en svolítis misræmis gætti á 

milli viðmælenda. Samgöngur voru nefndar sem veikleiki af helmingi 
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viðmælanda og var ástæðan helst sú að ekki sé beint millilandaflug allan ársins 

hring. Einnig var nefnt að yfir vetratíman getur færð á vegum verið slæm og 

því samgöngur legið niðri á ákveðnum tímabilum. Tveir af fjórum 

viðmælendum nefndu að einn mikill veikleiki bæjarins væri að söfn í bænum 

væru ekki opin allan ársins hring. Einn viðmælandi talaði sérstaklega um að 

þetta væri einn af stórum veikleikum bæjarins. Veður var nefnt bæði sem 

styrkleiki og veikleiki og þótti það vera veikleiki vegna þess hversu 

óútreiknanlegt það er. Talaði einn viðmælandi um það að Hlíðarfjall verði að 

treysta á veður til þess að það geti verið opið. Leyfislaus gisting var nefnt sem 

veikleiki og mætti kannski flokka það sem ógnun og sagði einn viðmælandi að 

leyfislaus gisting væri um þriðjungur af allri gistingu sem í boði er í bænum. 

Vöntun á gistirými yfir álagstíma var nefnt sem veikleiki. Einn viðmælandinn 

talaði um það að vöntun væri á menntuðu fólki í ferðaþjónustuna og að það 

væri ekki gott að skipta þyrfti út starfsfólki á hverju ári. Minnst var á að 

hreinlæti bæjarins væri alls ekki nógu gott og gæti skaðað álit ferðamanna á 

annars fallegum bæ. 

Flestir af þeim veikleikum sem viðmælendur nefndu eru hlutir sem ætti að 

vera hægt að laga eins og opnunartími safna. Þetta er þó eitthvað sem væri 

best að gera með samstilltu átaki aðila innan ferðaþjónustunnar og 

sveitarfélags. Að koma á auknum samgöngum og lengja opnunartíma safna 

kostar fjármagn og er því mikilvægt að sveitarfélagið komi að þessum 

breytingum. 

3.2.3 Ógnanir 

Ógnanir eru hluti af ytra umhverfi fyrirtækja eða stofnana og geta þau ekki 

haft áhrif á það með beinum hætti. Það er því mikilvægt að fyrirtæki/stofnanir 

reyni að aðlaga rekstur sinn að því umhverfi sem það starfar í. Þær ógnanir 

sem gætu stafað að fyrirtækjum eru hlutir eins og skattalög, efnahagsástand, 

almennt lagaumhverfi og hefðir á hverjum stað fyrir sig. Þegar kemur að 

ferðaþjónustu getur ógnun komið frá öðrum löndum og einnig getur það gerst 

að samkeppnisaðilar geti verið skilgreindir sem ógnun. Veðurfar er stór hluti 

af umhverfi fyrirtækja og í ferðaþjónustu getur það verið mikil ógnun (Kotler, 

P. & Keller, K., 2006, bls. 52). Fyrirtæki geta breytt veikleikum í styrkleika 
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með því að vinna markvisst í lykilþáttum innan fyrirtækisins eins og til dæmis 

að bæta aðstoð við viðskiptavini og þjálfa starfsmenn. Með því að tengja 

saman lykildeildir innan fyrirtækis er önnur leið til að breyta veikleikum í 

styrkleika en það er til dæmis gert með því að tengja mannauðsdeild við 

markaðsdeild. Hægt er að breyta ógnunum í tækifæri ef að fyrirtæki hafa réttar 

auðlindir við hendina. Að finna nýja markaði fyrir vörur getur verið góð leið 

til þess að breyta ógnunum í tækifæri. Í sumum tilfellum er ekki hægt að 

innleiða þessar breytingar. Þegar svo liggur við er mikilvægt að vera með 

áætlun til staðar til að forðast þessa veikleika og ógnanir eða einfaldlega að 

minnka skaðann sem veikleikar og ógnanir geta valdið. Að staðsetja fyrirtæki 

að hluta til á á markaðssyllu er dæmi um slíka áætlun (Hollensen, 2003, bls. 

271). Viðmælendur töldu þessa þætti vera mestu ógnanir við ferðaþjónustu á 

Akureyri: 

 Hátt olíuverð 

 Háir skattar 

 Verkföll 

 Ekki nægt framboð á gistingu á háanna tímum 

 Almenn samkeppni 

 Verðlag og gengi 

(Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; María H. Tryggvadóttir, 

munnleg heimild, 4. maí 2011; Sigrún Björk Jakobsdóttir, munnleg heimild, 

29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg heimild, 29. apríl 2011) 

Allir viðmælendur töldu að helsta ógnun við ferðaþjónustu á Akureyri og 

ferðaþjónustu í heild væri auknar álögur og skattar en til dæmis má nefna að 

skattar á ferðaþjónustu hækkuðu um 9,9% milli áranna 2007 til 2008 

(Hagstofa Íslands, e.d.a). Aukning á til dæmis eldsneytisverði væri að ógna 

aðilum í ferðaþjónustu mjög mikið en árið 2007 stóð bensín lítrinn í 123,8 kr/l 

en árið 2010 var hann kominn í 214,7 kr/l og hafði því hækkað um rúmlega 

73% (Hagstofa Íslands, e.d.g). Samkeppni var einnig nefnd og að erfitt væri að 

keppa við þá aðila sem bjóða upp á gistingu sem ekki er með leyfi. Einn aðili 

nefndi verkföll sem ógnun og annar talaði um verðlag og gengi. Nefnt var að 

gengið á íslensku krónunni sé gott gagnvart erlendum ferðamönnum en áhrif 

þess væru að hverfa vegna aukningu á álögum og aukinna skatta. 
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Það er deginum ljósara að efnahagsástand þarf að batna á Íslandi til þess að 

geta dregið úr áhrifum þeim ógnunum sem kemur frá auknum álögum og 

sköttum. Þetta er því miður hlutir sem aðilar innan ferðaþjónustunnar geta ekki 

haft áhrif á og því er nauðsynlegt fyrir þessa aðila að reyna laga sig að þeim 

aðstæðum sem þeir lifa við í dag. Það er einnig vert að benda á það að álögur 

og skattar séu að fara sífellt hækkandi er að bensínlítrinn í maí 2011 er kominn 

í 240 kr/l og hefur þá hækkað um tæplega 94% frá árinu 2007. 

3.2.4 Tækifæri 

Eins og ógnanir eru tækifæra hlutinn af SVÓT greiningunni hluti af ytra 

umhverfi fyrirtækja og stofnana. Tækifærin geta verið nýr áfangastaður, ný 

þjónusta eða framleiðsla á nýjum vörum. Það er nauðsynlegt að fyrirtæki séu 

sífellt á varðbergi fyrir tækifærum í umhverfi sínu því hvert tækifæri gæti 

verið leiðin til að ná yfirburðum á markaði. Til þess að nýta tækifærin á sem 

bestan hátt gætu fyrirtæki þurft að laga ákveðna þætti innan starfseminnar eða 

nýta sér þá veikleika sem samkeppnisaðilar eiga (Kotler, P. & Keller, K., 

2006, bls. 52). Lykillinn að því að fyrirtæki nái markmiðum sínum er að 

fyrirtæki geti sameinað styrkleika og tækifæri til þess að búa til möguleika eða 

yfirburði sem geta nýst þeim til að búa til betra virði fyrir viðskiptavini heldur 

samkeppnisaðilar bjóða upp á. Þegar verið er að tala um möguleika eða 

yfirburði er verið að tala um sjáanlegan mun milli fyrirtækis og 

samkeppnisaðila (Hollensen, 2003, bls. 269). 

Þessi atriði töldu viðmælendur að væru helstu tækifærin fyrir ferðaþjónustu á 

Akureyri: 

 Beint flug til Akureyrar 

 Bæta opnunartíma safna 

 Bjóða upp á t.d. leiksýningar þegar lítið er að gera í bænum til að 

draga að 

 Skipta viðburðum niður á mismunandi daga 

 Fjölgun ráðstefna 

 Aukin markaðsetning á t.d. vetri, myrkri og norðurljósum 

 Kynningarstarf 

 Aukið samstarf aðila í ferðaþjónustu 
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 Ævintýraferðir að vetri til, fuglaskoðun að vori og hestaferðir að 

hausti 

(Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; María H. Tryggvadóttir, 

munnleg heimild, 4. maí 2011; Sigrún Björk Jakobsdóttir, munnleg heimild, 

29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg heimild, 29. apríl 2011) 

Það er ljóst að tækifærin fyrir ferðaþjónustu á Akureyri eru fjölmörg en 

vandamálið er kannski helst að koma auga á þau tækifæri sem í boði eru. Allir 

viðmælendur nefndu að helsta tækifærið væri að fá beint millilanda flug til 

Akureyrar og að það myndi opna nýja leið í ferðaþjónustu fyrir bæinn. Aukið 

kynningarstarf og markaðssetning á myrkri og norðurljósum var nefnt af 

einum viðmælenda og að tækifæri væru fyrir hendi ef aðilar innan 

ferðaþjónustunnar myndu auka samstarf sín á milli. Fjölgun ráðstefna í bænum 

var nefnt af tveim af fjórum viðmælendum sem mögulegt tækifæri og þar 

spilar nýja menningarhúsið stórt hlutverk. Einnig var nefnt að bjóða upp á 

leiksýningar á tímum þegar ferðamannastraumur er lítill til þess að draga að 

ferðamenn til bæjarins. 

Það má sjá á þessari upptalningu að tækifærin liggja víða og til eru margar 

hugmyndir um hvað sé hægt að nýta sér til góðs. Millilandaflug var mikið 

nefnt og að með því myndust opnast margir möguleikar fyrir aðila innan 

ferðaþjónustunnar á Akureyri. Hafa þarf augun opin og grípa tækifærin þegar 

þau gefast. 

4 Akureyri 

4.1 Saga Akureyrabæjar 

Árið 1778 reis fyrsta íbúðarhúsið á Akureyri en það var ekki fyrr en átta árum 

seinna sem Akureyri fékk kaupstaðarréttindi að undirlagi konungs en með því 

vildi hann efla hag Íslands. Íbúar bæjarins voru þá 12 talsins. 

Kaupstaðarréttindin hjálpuðu bænum þó ekki mikið en árið 1836 missti hann 

kaupstaðarréttindin. Akureyri endurheimti kaupstaðarnafnbótina aftur árið 

1862. Nafn Akureyrar er í raun tvískipt. Skiptist það niður í Akur og Eyri og 

hefur það sitt hvora þýðinguna. Akur hlutinn í nafninu er talið eiga uppruna 
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sinn í kornakur sem hafi verið í einu gili bæjarins. Akureyringar hafa verið 

þekktir fyrir áhuga sinn á garðyrkju allt frá 19. öld og voru það danskir 

verslunarmenn sem innleiddu þennan áhuga til íbúa Akureyrar. Eyri á sér 

sérstaka þýðingu en það nafn má draga frá eyrunum sem sköguðu út í Pollinn 

en fyrr á tímum voru þær fimm talsins. Í dag stendur aðeins ein eftir en það er 

Oddeyrin en þar stendur Akureyrarhöfn. Seinni hluta 19. aldar tóku bændur á 

Eyjafjarðarsvæðinu sig saman og stofnuðu samtök til að gera hlut sinn betri 

gagnvart dönskum kaupmönnum. Upp úr því varð til Kaupfélag Eyfirðinga 

(KEA) sem hefur sett mark sitt á Akureyri gegnum tíðina og tekið stóran þátt í 

uppbyggingu bæjarins. KEA hefur þó verið lagt niður í þeirri mynd sem það 

starfaði en í dag sérhæfir KEA sig í að hjálpa aðilum í bænum að fá fjármagn 

til frekari uppbyggingar. Í upphafi 20. aldarinnar hófst útgerðarsaga 

Akureyringa en hana má rekja til þess að Norðmenn hafi numið land í 

Eyjafirði á þeim tíma. Litið er á Akureyri sem einn stærsta útgerðarbæ Íslands 

og frá Akureyri koma nokkur af stærstu útgerðarfélögum landsins eins og 

Samherji og Brim (Akureyrarstofa, 2006a). Akureyri hefur oft verið nefndur 

sem skólabær en hann er eini bærinn fyrir utan höfuðborgina sem býður upp á 

skóla á öllum stigum það er að segja leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og 

háskóla (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

4.2 Ferðamannabærinn Akureyri 

Akureyri er stærsta sveitarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins og er 

bærinn oft nefndur höfustaður Norðurlands. Á Akureyri búa um 17.700 manns 

og er hann langfjölmennasti byggðakjarninn utan höfuðborgarsvæðisins en á 

landinu öllu búa 318.452 manns (Hagstofa Íslands, e.d.a). Miðað við tölur um 

fjölda landsmanna þá eru íbúar Akureyrar ekki nema fimm og hálft prósent af 

heildarfjölda landsmanna. Í könnun sem Markaðs- og Miðlarannsóknir(MMR) 

framkvæmdu fyrir Ferðamálastofu um ferðavenjur Íslendinga árið 2010 kemur 

í ljós að staða Akureyrar sem ferðamannastaðar er mjög sterk. Þegar 

Íslendingar voru spurðir hvaða landshluta þeir heimsóttu á ferðalögum sínum 

árið 2010 sögðust flestir hafa heimsótt Norðurland eða 59,8% af 982 manna 

úrtaki. Í sama úrtaki sögðust 43,6% af þeim hafa heimsótt Akureyri árið 2010 

og var það sá staður sem var lang mest sóttur. Í sömu rannsókn kemur einnig 
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fram að um 28% af þeim sem ferðuðust nýttu sér gistingi á hótelum eða 

gistiheimilum  (MMR, 2011, bls 11-12). 

 

Mynd 3: Mest heimsóttu staðir á Íslandi 

(MMR, 2011, bls 13) 

Á Norðurlandi hefur verið litið á Akureyri sem einhverskonar miðstöð 

ferðamála og miðpunkt fyrir ferðalög til nágrannabæja og svæða eins og til 

dæmis Mývatns og Húsavíkur. Þetta hefur þó myndað ákveðna togstreitu milli 

þessarra bæjarfélaga um markaðssetningu svæðisins í heild. Á Akureyri eru 

einnig starfandi ferðamálasamtök sem standa að rekstri Markaðsskrifstofu 

ferðamála á Norðurlandi, MFN. Akureyrarstofa er starfrækt á Akureyri en þar 

er um að ræða upplýsinga- og þjónustustöð fyrir bæinn. Hún var stofnuð árið 

2007 og sér um menningar-, markaðs- og ferðamál Akureyrarbæjar. Fyrirtæki 

sem vilja koma sér á framfæri þurfa ekki að borga fyrir að vera skráð hjá 

Akureyrarstofu (Edward H. Huijbens & Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008, bls. 

24-25). 

4.3 Samgöngur til og frá Akureyri 

Í rannsókn sem gerð var af Rannsóknarmiðstöð ferðamála um ferðavenjur 

íslendinga kemur í ljós að langstærsti hluti þeirra sem ferðuðust til 

Norðurlands ferðuðust á einkabílum. Hluti þeirra var um 75%. 21% aðspurðra 

nýtti sér flug við samgöngur og aðeins 4% svarenda sögðust hafa nýtt sér aðra 

valkosti en einkabíla og flug (Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2008, bls 20). 

Samgöngur innanlands til og frá Akureyri mega teljast mjög góðar og ætti 

ferðafólk ekki að vera í vandræðum með að finna ferðamáta hvort sem það er 
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með einkabílum, flugi eða í áætlunarbílum. Flugfélag Íslands heldur úti mjög 

góðu áætlunarflugi milli Akureyrar og Reykjavíkur. Yfirleitt er flogið sex 

sinnum á dag á virkum dögum milli þessara staða ásamt því að flogið er 4-5 

sinnum á laugardögum og sunnudögum (Flugfélag Íslands, e.d.). Flugfélagið 

Norlandair starfar einnig á Akureyri og heldur úti áætlanaflugi frá 

Akureyrarflugvelli til þriggja áfangastaða: Þórshafnar, Vopnafjarðar og 

Grímseyjar. Yfir vetrartímann flýgur Norlandair þrisvar sinnum í viku til 

Grímseyjar en eingöngu er flogið til Þórshafnar og Vopnafjarðar yfir 

sumartímann (Norlandair, e.d.). 

Eins og kom fram hér að framan voru það fjögur prósent þeirra sem ferðuðust 

norður sem notuðu aðrar samgönguleiðir en einkabíla og flug. Þrátt fyrir þetta 

lága hlutfall eru tvö fyrirtæki sem sjá um samgöngur með hópferðabílum og 

halda uppi reglulegum áætlunarferðum. Trex, sem er stytting á orðinu Travel 

Experiences, er annað fyrirtækið en það er með áætlunarferðir milli Akureyrar 

og Reykjavíkur alla daga vikunnar (Trex: Travel Experiences, e.d.). Hitt 

fyrirtækið er SBA – Norðurleið sem er með fastar áætlunarferðir frá Akureyri 

til margra staða allt árið um kring. SBA sér um ferðir til þó nokkuð margra 

staða og má helst nefna, Mývatn, Egilsstaði, Þórshöfn og Raufarhöfn. Yfir 

sumartímann bætast við nokkrir áfangastaðir eins og Reykjavík, Krafla, 

Dettifoss, Ásbyrgi og fleiri (SBA – Norðurleið, e.d.). 

Það má sjá á þessarri upptalningu að af nógu er að taka er kemur að 

samgöngum innanlands til og frá Akureyri. Í þessari upptalningu var ekki 

komið inn á ferðamáta til Íslands í gegnum Akureyri en í dag sér Iceland 

Express um millilandaflug ásamt því að fjöldi skemmtiferðaskipa kemur hér 

hvert sumar. Millilandaflug er einungis starfrækt yfir sumartímann og því er 

erfiðara fyrir erlenda ferðamenn að heimsækja Akureyri yfir vetrartímann. Það 

er mat þeirra aðila sem höfundur ræddi við að vegna þess að beint flug sé ekki 

starfrækt yfir vetrartímann geri það að verkum að ferðamenn sem koma til 

dæmis í helgarferðir til Íslands séu ekki tilbúnir að leggja á sig langa og dýra 

ferð til Akureyrar. Möguleikar erlendra ferðamanna er því að fljúga til 

Keflavíkur og leggja þá á sig um fimm klukkustunda ferð til Akureyrar eða 

kaupa sér flug frá Reykjavík en verðlag á því flugi getur virkað letjandi á 

ferðamenn. 
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4.4 Afþreying 

Afþreying í ferðaþjónustu hefur verið skilgreind á eftirfarandi hátt: 

„Með afþreyingu í ferðaþjónustu er átt við þátttöku 

ferðamanna og/eða heimamanna í útivist, skemmtun, 

menningu eða fræðslu á ferðalagi eða í frítíma sínum. 

Afþreying getur verið skipulögð af þjónustuaðila gegn 

greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að njóta 

afþreyingar án þess að bein greiðsla komi fyrir.“ 

(Samgönguráðuneytið, 2004a, bls. 15) 

Margvísleg afþreying er í boði fyrir ferðamenn og á Akureyri og ekki gerlegt 

að fara mjög ítarlega í allt sem í boði er í þessari skýrslu. Höfundur ætlar að 

fjalla um helstu afþreyingu á Akureyri og nærsvæðum til að gefa skýra mynd 

um þá möguleika sem í boði eru fyrir ferðamenn á Akureyri. 

4.4.1 Útivist 

Útivist á Akureyri og við nágrenni Akureyrar getur verið góð skemmtun og 

margir möguleikar eru í boði fyrir fólk hvort sem það er yfir vetrartímann eða 

sumartímann. Eitt besta og stærsta skíðasvæði Íslands er staðsett í Hlíðarfjalli 

við Akureyri. Frá því að skíðasvæðið hóf rekstur eða árið 1962 hefur það 

dregið mikinn fjölda af ferðamönnum til bæjarins og verið eitt af aðal 

aðdráttarafli bæjarins. Skíðasvæðið er opið eins og veður leyfir en undanfarin 

ár hefur þetta tímabil lengst með tilkomu snjógerðavéla (Akureyrarstofa, 

2006e). 

Sundlaugin á Akureyri er vinsæll viðkomustaður hjá fólki og sérstaklega 

mikið er að gera þegar veðrið er gott. Sundlaugin er ein sú flottasta á landinu 

og býður upp á það að slappa af í heitum potti eða gufu eða jafnvel að taka 

smá sundsprett en þar er sérstök sundlaug sem ætluð er eingöngu fyrir þann 

tilgang. Í Skautahöllinni getur fólk leigt sér skauta og eytt tíma sínum á 

svellinu. Kjarnaskógur er rétt fyrir innan Akureyri og yfir sumartímann verður 

skógurinn að sannkallaðri útivistarparadís. Skógurinn hefur nokkrar 

gönguleiðir og hefur hann verið vinsæll hjá fólki sem vill fara út og hlaupa eða 

ganga nokkra hringi. Golfvöllurinn á Akureyri er staðsettur í Naustahverfinu á 
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Akureyri og er það vinsæll viðkomustaður golfáhugamanna yfir sumartímann. 

Golfklúbbur Akureyrar er næst elsti klúbbur landsins og nýtur völlurinn bæði 

mikillar virðingar og hylli meðal kylfinga. Þetta er þó aðeins brot af þeirri 

útivist sem í boði er og eru allskonar ferðir annaðhvort með farartækjum eða 

gönguferðir í boði fyrir þá ferðamenn sem koma til Akureyrar 

(Akureyrarstofa, 2006e). 

4.4.2 Skemmtistaðir 

Nokkrir skemmtistaðir og kaffihús eru á Akureyri og eru staðirnir nánast jafn 

fjölbreyttir og þeir eru margir. Sjallinn er stærstur af þessum stöðum en er það 

meira unga fólkið sem sækir þann stað. Í Sjallanum er aldurstakmarkið 18 ár. 

Pósthúsbarinn er tiltölulega nýr staður en er hann ætlaður fólki 25 ára og eldri. 

Götubarinn er svo það nýjasta í skemmtistaðaflórunni á Akureyri í dag. Sá 

staður er ætlaður fyrir meiri rólegheit og þar getur fólk mætt og spilað á píanó 

en það er opið hverjum sem er. Flestir af þessum stöðum eru opnir til fjögur á 

nóttinni um helgar og til eitt á virkum dögum (Akureyrarstofa, 2006f). 

4.4.3 Veitingastaðir 

Á Akureyri eru fjölmargir veitinga- og skyndibitastaðir og eru þeir um sirka 

20 talsins. Á undanförnum árum hefur orðið töluverð vakning í 

veitingahúsarekstri á Akureyri og hafa sífellt fleiri staðir opnað sem sérhæfa 

sig í einhverri ákveðinni matargerð. Síðustu og bestu dæmin um þetta er til 

dæmis Rub23 sem sérhæfir sig í fiski og sushi, Goya Tapas sem sérhæfa sig í 

spænskum smáréttum og Indian Curry Hut sem eru með allt það besta úr 

indverskri matargerð. Þekktustu veitingastaðirnir á Akureyri eru þó sennilega 

Bautinn og Greifinn en hafa þessir tveir staðir verið starfræktir í mörg ár. 

Greifinn hefur verið mjög vinsæll hjá ferðamönnum og má það kannski þakka 

fjölbreytileika veitingastaðarins og hversu viljugir þeir eru að taka á móti 

fjölskyldufólki. Bautinn aftur á móti er staðsettur á besta stað í gilinu og 

myndar þar ákveðna götumynd með Akureyrarkirkju og Hótel KEA. Bautinn 

er vel þekktur meðal ferðamanna og alltaf hægt að treysta á það að fá góðan 

mat og þjónustu. Kaffihús á Akureyri eru þó nokkur og fjölbreytileg. Sum 

kaffihúsin breytast á nóttunni í skemmtistaði en til eru kaffihús sem einbeita 

sér að því að bjóða fólki upp á kaffi og bakkelsi. Bláa Kannan sem staðsett er í 
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miðbænum er vinsælt meðal ferðamanna og var það einnig fyrsta kaffihúsið 

sem bannaði reykingar innann sinna veggja (Akureyrarstofa, 2006f). 

4.4.4 Önnur afþreying 

Það er margt í boði fyrir ferðamenn í fríi á Akureyri annað en það sem talið 

hefur verið upp hér á undan. Má þar til að mynda nefna tvö kvikmyndahús 

sem sýna nýjustu myndir heimsins allan ársins hring, alla daga vikunnar. Hægt 

er að skella sér í keilu á Kaffi Jónsson en þar er einnig hægt að horfa á 

fótbolta, fara í billiard eða fá sér að borða. Jólagarðurinn er í nokkurra mínútna 

fjarlægð frá Akureyri og þar er hægt að skoða sig um og kaupa sér minjagripi 

og fleira. Afþreyingin er út um allt og ætti ekki að vera erfitt að afla sér 

upplýsinga um hvað hægt sé að gera þegar til Akureyrar er komið 

(Akureyrarstofa, 2006e).  
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5 Gistiaðstaða á Akureyri 

Gistiaðstaða á Akureyri er mjög fjölbreytt og geta gestir bæjarins valið á milli 

þess hvort þeir vilji gista á fyrsta flokks hótelum, þægilegum gistiheimilum 

þar sem valið stendur á milli uppábúnum rúmum eða svefnpokaplássum eða 

jafnvel komið sér fyrir á tjaldsvæði í tjaldi eða tjaldvagni. Þessi fjölbreytilega 

flóra af gistisvæðum getur hjálpað fólki við ákvarðanatöku varðandi hvert það 

eigi að fara í frí. Valið getur til dæmis staðið á milli þess að fjölskylda ákveður 

að gista ein á hóteli eða verið í samfloti við aðrar fjölskyldur og komið sér 

fyrir á einum af fjölmörgum tjaldsvæðum og skapað skemmtilega stemmingu 

saman (Akureyrarstofa, 2006b). 

5.1 Hótel og hótelíbúðir 

Ferðamannabærinn Akureyri bíður upp á 7 hótel og þar af eru 6 af þeim hótel 

sem rekin eru allt árið um kring. Aðeins er eitt hótel á Akureyri sem rekið er 

yfir sumartímann en það er Hótel Edda sem er með hótelrekstur í húsakynnum 

heimavistarinnar á Akureyri. Flest hótelin eru staðsett á miðbæjarsvæðinu en 

fimm af þeim sjö hótelum í bænum eru á því svæði. Hótel Edda er staðsett við 

Menntaskólann á Akureyri og er það þó í stuttu göngufæri við miðbæinn. 

Einnig eru hótel íbúðir reknar við svæði Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri og 

má segja með þær íbúðir að stutt er fyrir gesti íbúðanna að labba niður í 

miðbæ Akureyrar. Hótel KEA er stærsta hótelið á Akureyri sem rekið er allan 

ársins hring og einnig það virtasta en það býður upp á fjögurra stjörnu 

þjónustu. Ásamt því er Hótel KEA eitt virtasta kennileiti Akureyri og stendur 

bæði andspænis veitingastaðnum Bautanum og er fyrir neðan Akureyrarkirkju 

en þessi þrjú kennileiti hafa oft verið notuð til að einkenna Akureyri við 

markaðssetningu bæjarins. Hótel KEA er eina fjögurra stjörnu hótelið á 

Akureyri og sker því sig frá öðrum samkeppnisaðilum. KEA hótel reka einnig 

Hótel Hörpu og Hótel Norðurland en þar er boðið upp á minni og ódýrari 

þjónustu sem hentar ef til vill þeim hópi fólks sem ekki hafa efni á að gista á 

Hótel KEA. Hótel Harpa er staðsett í sömu húsakynnum og Hótel KEA. Tvö 

hótel í bænum bjóða upp á gistingum í svokölluðum hótel íbúðum og eru þær 

staðsettar í miðbænum og nálægt Fjórðungssjúkrahúsinu. Hótel Akureyri er 
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síðan síðasta hótelið í þessari upptalningu en það er staðsett nálægt 

samkomuhúsinu á Akureyri.  

 

Mynd 4: Fjöldi herbergja hjá hótelum og hótel íbúðum á Akureyri miðað við sumarið 
2012 

 (Akureyrarstofa, 2006c) 

Hótelin og hótelíbúðirnar á Akureyri munu bjóða frá og með 2012 upp á 

samtals 506 herbergi og af þeim munu vera 302 herbergi í boði allan ársins 

hring. Yfir sumartímann bætist Hótel Edda við með 204 herbergi og þar er 

opið frá 18. júní til 31. ágúst. Það má því sjá á þessum tölum að yfir 

sumartímann nánast tvöfaldast fjöldi herbergja sem er í boði. Þann 1. júní 

2011 mun Icelandair Hotels opna hótel við Þingvallastræti en þar áður var 

Háskólinn á Akureyri með aðsetur. Þegar hótelið mun opna bætast við 63 

herbergi og á áætlun hjá þeim er að bæta við 38 herbergjum 1. júní 2012 

(Akureyrarstofa, 2006c). Ef tekið er mið af þeim hótelum og hótelíbúðum sem 

starfrækt eru í dag þá eru 405 herbergi yfir sumartímann. Áætla má að tvö rúm 

séu í hverju herbergi sem geri 810 rúm yfir sumartímann. Taka verður inn í 

reikninginn að Hótel Edda er opin aðeins yfir sumartímann og því má áætla að 

fjöldi rúma yfir vetrartímann sé 402. 
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5.2 Gistiheimili og íbúðir 

Um 17 gistiheimili og íbúðagistingar eru í boði fyrir ferðamenn allan ársins 

hring á Akureyri. Gistiheimilin eru misvel búin og er hægt að fá allt að litlum 

íbúðum með upp á búnum rúmum í að fá að gista í svefnpokaplássi. Stærsta 

gistiheimilið á Akureyrarsvæðinu er Gistiheimili Akureyrar en sömu eigendur 

eru af því og Hótel Akureyri. Á Gistiheimili Akureyrar eru í boði herbergi 

fyrir allt að fjóra en misjafnt er hvort boðið eru upp á herbergin með sturtu og 

salerni. Gistiheimilið býður einnig upp á svefnpokapláss (Akureyrarstofa, 

2006d). Áætlar höfundur að þessi 17 gistiheimili og íbúðir sem starfandi eru á 

Akureyri bjóði að meðaltali upp á um 20 rúm hvert. Út frá þeim reikningum 

má því sjá að gistiheimilin og íbúðirnar bjóði upp á kringum 340 rúm í 

heildina. 

5.3 Tjaldsvæði 

Yfir sumartímann á Akureyri eru í boði tvö tjaldsvæði: Tjaldsvæðið að 

Hömrum og tjaldsvæðið við Þórunnarstræti. Tjaldsvæðið að Hömrum er opið 

frá 15. maí til 15. september ár hvert. Aðstaðan þar er mjög góð en í boði eru 

til að mynda 40 vatnssalerni og einnig eru þar 8 sturtur með heitu vatni. Einnig 

er möguleiki fyrir fólk sem að dvelur í lengri tíma að hafa afnot af þvottavél 

og þurrkara fyrir lítinn pening. Tjaldsvæðið við Hamra er einnig staðsett á 

mjög góðum stað er viðkemur afþreyingu því að í næsta nágrenni er 

Kjarnaskógur. Yfir sumartíman lifnar þar allt við og á það bæði við gróður og 

íbúa bæjarins. Stutt er að skella sér golf en golfvöllurinn á Akureyri er í 

nokkurra mínútna fjarlægð frá tjaldsvæðinu. Tjaldsvæðið við Þórunnarstræti 

hefur það fram yfir svæðið að Hömrum að það er staðsett nálægt miðbænum 

ásamt því að einungis nokkur skref eru í Sundlaug Akureyrar. Við svæðið er 

einnig staðsett kjörbúð og því mjög í stutt alla þá þjónustu sem þörf er á. 

Salerni eru á svæðinu en gestir verða að gera sér það að góðu að fara í 

Íþróttahöllina til að komast í sturtu. Tjaldsvæðið við Þórunnarstræti er opið frá 

15. júní til 1. september (Hamrar, e.d.).  
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5.4 Fjöldi herbergja 

Hagstofan hefur tekið saman tölur um fjölda herbergja og rúma á hótelum og 

gistiheimilum fyrir Norðurland eystra. Tölurnar frá Hagstofunni eru skráðar 

eftir ársfjórðungum og má sjá mun á milli fjórðunga á þeim herbergjum og 

rúmum sem í boði eru. Það er hægt að skíra með því að sum hótel og 

gistiheimili eru eingöngu opin yfir vetrartímann og sum eingöngu opin yfir 

sumartíman. Það má einnig sjá á tölunum að þó nokkur aukning hefur verið á 

framboði á rúmum á Norðurlandi eystra en árið 2005 voru 52 hótel og 

gistiheimili sem buðu upp á 2.578 rúm en árið 2010 voru það 55 hótel og 

gistiheimili sem buðu upp á 2.831 rúm (Hagstofa Íslands, e.d.b). Ef eingöngu 

á að miða við það gistirými sem er á Akureyri hefur höfundur áætlað að um 

1.150 rúm sé í boði fyrir ferðamenn á hótelum og gistiheimilum. Það þýðir að 

41% af öllu gistirými á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi eystra kemur 

er á Akureyri. Þetta hlutfall er reiknað út frá því að fjöldi rúma sé yfir 

sumartímann en að fjöldi rúma sé að einhverju leiti lægri yfir vetrartímann og 

á það helst við Eddu hótel en það eru hótel sem eingöngu eru opinn yfir 

sumartímann. 

Þessar tölur gefa þó ekki fulla mynd af þeim fjölda herbergja sem í boði eru 

fyrir ferðamenn á Akureyri því mikill fjöldi orlofsíbúða er í boði í bænum og 

áætlar höfundur að í boði séu um 400-600 rúm í þeim íbúðum ásamt því að 

eitthvað er boðið upp á gistingu þar sem ekkert leyfi er fyrir hendi.. Með 

orlofsíbúðirnar má þó segja að þær séu aldrei allar uppteknar á sama tíma og 

að þær standi mikið auðar, sérstaklega yfir vetrartímann.  

Orlofshús hafa verið skilgreind á tvo vegu. Á annan veginn eru það ýmiskonar 

hús sem hafa verið breytt á þann hátt að hægt sé að leigja það út til gistingar. 

Hin gerðin af húsunum eru þau hús sem hafa verið byggð einungis til frístunda 

og þekkjast í daglegu tali sem sumarhús eða sumarbústaður. Orlofshúsum 

hefur fjölgað mikið undanfarin ár og nýtir fólk sér sumarbústaði í síauknu 

mæli nú til dags (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens, 2010, bls 

15). 
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5.5 Fjöldi gistinátta 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni var heildarfjöldi seldra gistinátta á hótelum 

og gistiheimilum á landinu öllu 2.025.245 árið 2010 og er það 0,9% hækkun 

frá árinu 2009. Aukning var á sölu gistingar til erlendra ríkisborgara en þeim 

fjölgaði um 1,2%. Fjöldi gistinátta Íslendinga milli áranna 2009 og 2010 stóð í 

stað. Eins og sjá má á mynd 3 þá eru flestar gistinætur yfir sumarmánuðina 

júní til ágúst og minnst yfir háveturinn. Ekki er mikil breyting frá árinu 2009 

til 2010 þó er hægt að sjá að aukning hefur orðið mánuðina janúar til mars en 

hinsvegar hefur sala gistinátta minnkað yfir sumarmánuðina (Hagstofa Íslands, 

e.d.c). Þegar skoðaður er hlutur útlendinga og íslendinga í fjölda seldra 

gistinátta er hlutur útlendinga 1.620.597 eða rétt rúm 80% af seldum 

gistinóttum á landinu öllu. Hlutfall Íslendinga er því 20% og sést því að 

erlendir ferðamenn eru aðal viðskiptavinir hótela og gistiheimila á landinu 

(Hagstofa Íslands, 2011, bls 6). 

 

Mynd 5: Fjöldi gistinátta á landinu öllu fyrir alla ferðamann árin 2009 og 2010 

(Hagstofa Íslands, e.d.c) 

Fjöldi seldra gistinátta á Norðurlandi eystra árið 2010 voru 231.466. Af 

þessum gistinóttum má sjá að mikill meirihluti þeirra kemur frá útlendingum 

eða 156.142 gistinætur sem eru tæp 70% af öllum gistinóttum. Aukning var á 

fjölda gistinátta milli ára á Norðurlandi eystra um 0,9%. Á mynd 6 má sjá 
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hvernig hlutur erlendra ferðamanna og Íslendinga skiptist niður miðað við 

seldar gistinætur í öllum landshlutum. 

 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg skipting gistinátta íslendinga og útlendinga 2010 

(Hagstofa Íslands, 2011, bls 6) 

Norðurland eystra var með 11,4% af heildarfjölda gistinátta á landinu öllu. 

Reykjavík hefur ávallt verið með stærstu hlutdeildina er kemur að gistinóttum 

og engin breyting varð þar á árið 2010. Hlutfall gistinátta hjá útlendingum á 

hótelum og gistiheimilum hefur vaxið undanfarin ár og árið 2010 var hlutfall 

útlendinga rúm 80% á landinu öllu eins og áður hefur komið fram en 70% á 

Norðurlandi eystra (Hagstofa Íslands, 2011, bls 6). 
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Mynd 7: Gistinætur íslendinga og útlendinga á hótelum og gistiheimilum eftir 
mánuðum á Norðurlandi eystra 

(Hagstofa Íslands, e.d.c) 

Á mynd 7 má sjá hvernig hlutfall gistinótta innlendra og erlendra ferðamanna 

skiptist eftir mánuðum árin 2009 og 2010 á hótelum og gistiheimilum á 

Norðurlandi eystra. Þar má sjá að yfir sumarmánuðina að hlutfall gistinótta 

erlendra ferðamanna er mikið hærra en hjá innlendum ferðamönnum. Aftur á 

móti má sjá að innlendir ferðamenn nýta sér frekar hótel og gistiheimili yfir 

mánuðina október til apríl (Hagstofa Íslands, e.d.c). 

5.6 Nýting herbergja 

Nýting herbergja og rúma á hótelum og gistiheimilum yfir allt landið árið 

2010 var 43,7% en það er heldur lægri tala miðað við árið 2009 en þá var 

nýtinging 46%. Það vekur athygli að nýting herbergja og rúma var betri fyrstu 

þrjá mánuði ársins 2010 miðað við fyrstu þrjá mánuði ársins 2009. Það má 

hugsanlega rekja til þess að eldgos hófst í Eyjafjallajökli þann 14. Apríl 2009. 

Framboð á gistiþjónustu er mest hjá hótelum og gistiheimilum. Til hótela og 

gistiheimila teljast hótel, hótelíbúðir og gistiheimili sem starfa allt árið um 

kring. Sumarhótel og sumargistiheimili eiga einnig heima í þessum flokki. 

Fyrir hótel og gistiheimili á öllu landinu má sjá að nýting herbergja er mjög 

mismunandi eftir mánuðum og árstíðum. Minnsta nýtingin er yfir 

vetrarmánuðina eða sérstaklega frá nóvember til febrúar en þá er nýtingin að 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl Ísl Útl

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

2009

2010



Viðskiptadeild  

Viðskipta- og Raunvísindasvið LOK2106 Elfar Halldórsson 

32 

 

meðaltali um 26%. Lang mest er þó að gera yfir sumarmánuðina júní til ágúst. 

Árið 2010 var nýtinging herbergja mest í júlí eða 74,5%. Einnig er athugavert 

að sjá að nýtingin milli áranna 2009 og 2010 fyrir sumarmánuðina hefur 

minnkað yfir háannatímann. Nýtingin fyrir hótel og gistiheimili á Norðurlandi 

eystra var 38,9% fyrir árið 2010 og lækkaði um tæp 2% miðað við árið 2009. 

Meðal nýting yfir sumarmánuði ársins 2010 var 66,5% en fyrir hina níu 

mánuði ársins var hún 19,2% (Hagstofa Íslands, e.d.e). 

 

Mynd 8 Nýting herbergja á Norðurlandi eystra 2007-2010 á hótelum og gistihemilum. 
Meðalnýting 38,93% árið 2010 

 (Hagstofa Íslands, e.d.e) 

Í viðtölum við hótelstjóra þriggja hótela á Akureyri voru þeir allir sammála um 

það að til þess að hótel standi undir sér þurfi nýtingin að vera 60% á heils árs 

grundvelli. Eins og sést á myndinni að ofan þá er nýtingin best yfir 

sumarmánuðina júní til ágúst en það verður að teljst mikilvægt að reyna að 

auka nýtinguna yfir þá mánuði sem lítið er að gera. Einnig kom það fram hjá 

einum viðmælanda að árið 2009 hafi verið mjög gott að gera í hótelrekstri og 

það ár verði sennilega aldrei toppað aftur nýtingarlega séð en það má kannski 

útskýra með fjölgun á gistirýmum síðan þá. Sést það vel á myndinni að ofan 

(Björg Ágústdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; Sigrún Björk Jakobsdóttir, 

munnleg heimild, 29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg heimild 4. 

maí 2011).  
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6 Markaður og markhópagreining 

6.1 Hvað er markhópagreining? 

Markhópagreining er að greina markaði niður í sértæka hópa af neytendum 

sem hafa mismunandi þarfir og hegðun. Með því að greina markaði niður í 

hópa er hægt að koma til móts við neytendur með sem bestum hætti og 

uppfylla þarfir þeirra. Þegar fyrirtæki hafa skipt markaðnum niður í hópa getur 

það valið hvar það vill staðsetja sig á markaðnum. Markhópagreiningin hjálpar 

fyrirtækjum að sjá hvaða hlutar markaðsins eru mest aðlaðandi og hverja á að 

herja á. Fyrirtæki ættu svo að velja þá hluta markaðarins sem skapar mestu 

veltu fyrir þau og skapar langlífi á markaði. Fyrirtæki sem hafa yfir litlum 

auðlindum að ráða gætu tekið þá ákvörðun að sinna einungis einni eða fleiri 

markaðssyllum(e. niches). Fyrirtæki nýta sér oft þann möguleika að fara á 

þessa litlu markaði sem stóru fyrirtækin líta oft ekki til (Armstrong, 2009, bls. 

54). 

Markaður inniheldur margar gerðir af viðskiptavinum, vörum og þörfum. 

Þegar fyrirtæki fara inn á markað þurfa þau að greina hvaða hópar eða hvaða 

greinar innan markaðarins hentar best þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtækin 

bjóða upp á og hvaða hópur neytenda sé líklegastur til að kaupa. Neytendum 

getur verið skipt niður á mjög marga vegu eftir landafræði, lýðfræði, 

lífsháttum og hegðunarmynnstri neytenda (Armstrong. 2009, bls. 54). 

Þegar markhópur er greindur eftir lýðfræði er tekið tillit til atriða eins og kyni, 

aldri, tekjum, fjölskyldu- og heimilisaðstæðum. Lýðfræðileg greining er 

gagnleg til að skilgreina mismunandi smekk og þarfir neytenda. Lífsháttaleg 

greining fer inn á þætti eins og áhugamál, skoðanir og persónuleika. Með 

upplýsingum úr lífsháttalegri greiningu er hægt sjá hvaða vörur og þjónusta 

hentar ákveðnum hópum ásamt því að greiningin hjálpar til við að hafa 

samskipti við þennan hóp. Greining á hegðun neytenda er ein mikilvægasta 

leiðin innan markhópagreiningarinnar. Hegðunargreiningin skiptir neytendum 

niður eftir því hvernig fólk tekur eftir vörunni og aðgerðum þeirra. Með því að 

skoða hvernig neytendur hafa hegðað sér er hægt að gera sér grein fyrir því 

hvernig þeir munu hegða sér í framtíðinni og hvaða ákvarðanir þeir munu 
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taka. Það sem hægt er að skoða í hegðunargreiningu er til dæmis hversu mikið 

neytendur versla, kauphegðun, tryggð við vöru eða þjónustu og hversu viljugir 

þeir eru til að versla (Hollensen, 2003, bls. 314-315). 

6.2 Markhópagreining hótels við golfvöllinn á Akureyri 

Markaður hótelsins er fyrst og fremst allir þeir ferðamenn, innlendir sem 

erlendir, sem heimsækja Norðurland eystra og Akureyri ár hvert. Sú þjónusta 

sem hótelið mun bjóða upp á mun einnig þjóna þörfum íbúa þessa svæðis en 

gera má ráð fyrir að þeir muni nýta sér til dæmis veitinga- og 

líkamsræktaraðstöðu. Hagstofan hefur tekið saman upplýsingar um ferðamenn 

á Akureyri varðandi gistinátta fjölda og fleira og verða þær notaðar við 

greiningu á markhópnum. Það má þó segja að erlendir ferðamenn séu stærsti 

hlutinn af markaðnum og mun það koma fram í upptalningu hér. 

6.2.1 Skilgreining markhópa 

Heildarmarkaðnum má skipta upp í tvo meginflokka 

 Fyrsti flokkurinn samanstendur af þeim erlendu ferðamönnum sem 

leggja leið sína til Norðurlands eystra og Akureyrar 

 Hinn flokkurinn eru innlendir ferðamenn sem koma af landinu öllu 

ásamt íbúum Eyjafjarðar. 

Þegar kemur að mati á þeim fjölda ferðamanna sem sækja Norðurlandi eystra 

og Akureyri heim ár hvert verður notast við tölfræði upplýsingar um fjölda 

ferðamanna frá Hagstofunni, Akureyrarstofu og fleirum. Skoðað verður hvaða 

samgöngur ferðamenn notast við og einnig verður skoðað hvaða fólk það er 

sem ferðast mest til Norðurlands eystra. Miðað við ofangreinda flokkun verður 

markaðnum skipt niður í eftirtalda markhópa: Innlendir og erlendir ferðamenn 

og dagsferðamenn. 

6.2.2 Innlendir og erlendir ferðamenn 

Árið 2010 gistu um 141.800 ferðamenn á hótelum og gistiheimilum á 

Norðurlandi eystra. Sjá má einnig á tölum frá Hagstofunni að meiri hluti 

ferðamanna kemur á tímabilinu júní – ágúst en það er rúmlega 70% af öllum 

gestakomum. Hlutur íslenskra ferðamanna á gististöðum er heldur minni en 
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erlendra en aðeins rétt tæp 30% ferðamanna eru Íslendingar (Hagstofa Íslands, 

e.d.c). 

 

Mynd 9: Gestakomur og gistinætur á Norðurlandi eystra samtals árið 2010 

(Hagstofa Íslands, e.d.c) 

Gestakomur ferðamanna á allar gerðir gististaða á Norðurlandi eystra voru rétt 

tæp 268.000 manns árið 2010. Það má því sjá út frá því að hótel og 

gistiheimili taka á móti 53% af þeim ferðamönnum sem kjósa að nýta sér 

gistingu á svæðinu. Hinir gististaðirnir sem taka upp 47% af ferðamönnum eru 

staðir eins og tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, svefnpokagisting og 

heimagisting. (Hagstofa Íslands, e.d.d). Íbúar Eyjafjarðar voru taldir 19.717 

árið 2011 og má telja þá inn í markhópinn en gera má ráð fyrir því að einhver 

hluti þessa fólks nýti sér aðra þjónustu hótelsins en gistingu. 

Út frá ofangreindum tölum má sjá að markhópur hótela og gistiheimila á 

svæðinu er í kringum 140.000 og er þá miðað við Norðurland eystra. 

6.2.3 Dagsferðamenn 

Dagsferðamenn eru skilgreindir sem ferðamenn sem heimsækja staði en 

staldra ekki við yfir nótt (Samgönguráðuneytið, 1996, bls 14). Þessi hópur 

samanstendur bæði af innlendum og erlendum ferðamönnum sem ferðast til 

Norðurlands eystra en nýta sér ekki gistiaðstöðu svæðisins. Þó að þessir 

ferðamenn nýti sér ekki gistiaðstöðu hótela er möguleiki á þeir nýti sér aðra 

þjónustu þeirra. 
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Til að áætla fjölda dagsferðamanna er gert ráð fyrir því að dagsferðamenn séu 

um 10% af þeim gestum sem koma á gististaði ár hvert. Gera má þá ráð fyrir 

því að árið 2010 hafi um 26.800 dagsferðamenn komið inn á markaðssvæðið. 

Árið 2010 komu 55.734 farþegar til Akureyrar með skemmtiferðarskipum. Að 

því viðbættu voru áhafnarmeðlimir 23.188 en það gerir allt í allt 78.922 manns 

(Pétur Ólafsson, 2009). Þennan hóp má skilgreina sem dagsferðamenn en í 

flestum tilfellum koma þeir í land og gista svo í skipunum. Miðað við 

ofangreindar tölur má þá reikna með því að dagsferðamenn á Norðurlandi 

eystra séu um 105.000. Það má einnig taka það inn í reikninginn að það vantar 

tölur um komu skemmtiferðaskipa til Húsavíkur og því gæti talan verið örlítið 

hærri. 

6.2.4 Markaðsstærð 

Í heildina má reikna út að markaðsstærðin sé samanlegt um 245.000 manns 

miðað við tölur frá árinu 2010 að viðbættum íbúum Eyjafjarðar sem telja 

19.717. Hlutur erlendra ferðamanna af þessum markhóp er 176.922 en það 

gerir 72% af öllum ferðamönnum. Af þessum 176.922 eru 78.922 sem koma 

frá skemmtiferðaskipum og má því reikna með að fjöldi þeirra erlendra 

ferðamanna sem myndu nýta sér gistingu á svæðinu sé um 98.000 manns 

miðað við árið 2010. 

Til þess að áttað sig á því hvað það séu margir ferðamenn sem nýta sér 

gistiaðstöðu á hótelum og gistiheimilum á Akureyri ár hvert er hægt að skoða 

tölur um fjölda gistinátta og gestakoma frá árinu 2009 fyrir Norðurland eystra 

og fjölda gistinátta á Akureyri fyrir 2009. Á Norðurlandi eystra voru skráðar 

411.833 gistinætur á öllum tegundum gististaða (Hagstofa Íslands, e.d.d). Á 

Akureyri voru skráðar 168.961 gistinætur og séu þær tölur reiknaðar saman 

má sjá að 41% allra seldra gistinátta á Norðurlandi eystra er á Akureyri 

(Hagstofa Íslands, e.d.f). Gestakomur á hótel og gistiheimili á Norðurlandi 

eystra voru 146.168 árið 2009 og borið saman við hlutfall gistinátta á 

Akureyri, sem var 41%, má áætla að árið 2009 hafi um 60.000 ferðamenn nýtt 

sér gistingu á hótelum eða gistiheimilum á Akureyri (Hagstofa Íslands, e.d.d). 

Af þessum 60.000 voru um 45.000 erlendir ferðamenn. Sé litið á þær tölur að 

meðaldvalarlengd ferðamanna á Norðurlandi eystra sé 1,6 nótt, samkvæmt 
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upplýsingum hagstofunnar, má áætla það að þeir 60.000 ferðamenn sem leggi 

leið sína til Akureyrar noti 96.000 gistinætur. Afkastageta hótelanna á 

Akureyri í dag er um 148.000 gistinætur og árið 2012, þegar Icelandair Hotel 

mun hefja fulla starfsemi, mun vera um 185.000 gistinætur yfir sumartímann. 

Miðað við að ferðamenn muni nota 96.000 gistinætur á hótelum og 

gistiheimilum þá er nýting hótelanna aðeins um 52%. Það má svo áætla að 

gistiheimilin taki sinn skerf af þessu og því nýtingar talan enn lægri. 

Árið 2010 komu 494.769 erlendir ferðamenn til landsins. Um er að ræða 

farþega sem komu annaðhvort með flugi eða skipum og þá aðallega Norrænu. 

Höfundur reiknar með að af markhópi hótelsins við golfvöllinn á Akureyri séu 

erlendir ferðamenn 176.922 og gerir það um 36% af öllum erlendum 

ferðamönnum sem leggja leið sína til Íslands (Ferðamálastofa, e.d.). Í könnun 

sem unnin var fyrir Ferðamálastofu fyrir árið 2009 má sjá að 77% erlendra 

ferðamanna kusu að gista á hóteli og 13% aðspurðra nýttu sér gistingu á 

gistiheimilum. Það má því sjá á þeim tölum að hótel sé sú gisting sem erlendir 

ferðamenn kjósa þegar þeir ferðast um Ísland (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2010, bls 43). Í samtölum við þrjá hótelstjóra í bænum kemur fram að erlendir 

ferðamenn eru aðal viðskiptavinir þeirra hótela og þá sérstaklega yfir 

sumartímann (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011; Sigrún Björk 

Jakobsdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 2011; Sigurbjörn Sveinsson, munnleg 

heimild, 4. maí 2011). Það má því vel réttlæta það að 72% af markhópi 

hótelsins við golfvöllinn á Akureyri verði erlendir ferðamenn út frá þeim 

tölum sem komið hafa fram og viðtölum við aðila innan greinarinnar. Miðað 

við það að um 7% aukning hefur orðið í komum erlendra ferðamanna til 

Íslands frá árunum 1990-2010 má áætla það að markhópur hótelsins muni 

stækka að einhverju leiti á komandi árum (Ferðamálastofa, e.d.). 

6.3 Samkeppnisaðilar 

Þegar skoða á samkeppnisaðila fyrir hótelið við golfvöllin á Akureyri er ekki 

einungis nóg að skoða þau hótel og gistiheimili sem staðsett er á Akureyri eða 

á Norðurlandi eystra. Þó svo að telja megi að helsta samkeppnin sé frá 

hótelum á Akureyri og Norðurlandi eystra sé mikilvægt að líta til hótela á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem þau ráða yfir meirihluta heildarmarkaðarins 
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þegar kemur að fjölda gistinátta ásamt því að mikill meirihluta þeirra hótela 

sem eru á landinu eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Mynd 10: Hlutfallsleg skipting gistinátta á hótelum og gistiheimilum eftir landsvæðum 
2010 

(Hagstofa Íslands, 2011, bls 7) 

Eins og sést á myndinni að ofan hafa hótel og gistiheimili á 

höfuðborgarsvæðinu yfirburði er kemur að fjölda gistinátta en hlutur þeirra er 

54%. Norðurland eystra er með þriðja stærsta hlutann með 11% með einungis 

tveimur prósentum minni hlutdeild en Suðurland. 

Samkeppnisaðilar hótela og gistiheimila á Akureyri eru helst þau hótel sem 

staðsett eru við þekkta ferðamannastaði á Norðurlandi eystra og í kringum 

Akureyri. Staðir eins og Mývatnssveit, Húsavík, Skagafjörður og Ásbyrgi. 

Eins og áður hefur verið minnst á þá er Akureyri mest sótti staður á Íslandi 

þegar fólk er að ferðast innanlands utan höfuðborgarsvæðisins, samkvæmt 

könnun sem gerð var af Markaðs- og miðlarannsóknum fyrir Ferðamálastofu. 

Aðrir staðir sem voru vinsælir í heimsóknum ferðamanna voru Skagafjörður, 

Mývatnssveit og Húsavík og því má gera ráð fyrir því að gististaðir á þessum 

svæðum séu í samkeppni við Akureyri (MMR, 2011, bls. 12). Það má einnig 

gera ráð fyrir því að margir af þeim ferðamönnum sem fari á staði eins og til 

dæmis Mývatns og til Húsavíkur komi einnig til Akureyrar. Þessa staðhæfingu 

má réttlæta með því að samgöngur til þessara staða liggja flest allar í gegnum 
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Akureyri hvort sem það er með skemmtiferðaskipum, einkabílum, 

áætlunarbílum eða flugi. 

Að mati höfundar er helsta samkeppnin við hugsanlegt hótel við golfvöllinn á 

Akureyri önnur hótel og gistiheimili á Akureyri. Á Akureyri eru 7 hótel sem 

bjóða upp á mismunandi þjónustu, allt frá hótelíbúðum sem eru hálfgerð 

sumarhús og til fjögurra stjörnu gistingar. (Akureyrarstofa, 2006c). 

Eins má sjá á upptalningunni að ofan er samkeppnin hörð á þessum markaði. 

Á undanförnum árum hefur þó verið aukning bæði í fjölda erlendra 

ferðamanna á Íslandi ásamt því að Íslendingar eru farnir að ferðast meira 

innanlands. Það hefur einnig leitt til þess að nýting á hótelum er orðin betri 

þrátt fyrir töluverða fjölgun á rúmum síðustu þrjú til fjögur ár (Hagstofa 

Íslands, e.d.e). Samkeppni hugsanlegs hótels við golfvöllin á Akureyri kemur 

helst frá hótelum á Akureyri og þar sem samkvæmt áætlun um að hótelið eigi 

að vera fjögurra stjörnu hótel þá má ætla að helsti samkeppnisaðilinn á 

Akureyri sé Hótel KEA þar sem það er eina hótelið sem býður upp 

sambærilega þjónustu. 
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7 Spágerð 

Þar sem rekstur hótels krefst ákveðinnar afkastagetu eða nýtingar á gistirými 

er áhugavert að geta lagt mat á það hvenær fjöldi ferðamanna sem kemur til 

gistingar á hótelum og gistiheimilum á Akureyri er nægjanlegur til að skapa 

ásættanlega nýtingu á þau hótel og gistiheimili sem eru á Akureyri. Einnig er 

áhugavert að skoða það hvenær ásættanleg nýting verði fyrir hótel og 

gistihemili sem eru í byggingu í dag. Til þess að framkvæma þess spá verður 

notast við gögn frá Hagstofunni um fjölda ferðamanna og gistinátta á 

Norðurlandi eystra árin 1998 til 2010 

Þegar spá sem byggð er á tímalegum gögnum er gerð er notast við athuganir 

sem teknar eru yfir eitthvað ákveðið tímabil eins og til dæmis daglega, 

vikulega, mánaðarlega, ársfjórðungslega eða árlega. Gögnin geta verið 

mælingar á eftirspurn, tekjum, hagnaði, sendingum, slysum, framleiðni og 

fleiru. Spágerð fyrir tímaraðagögn er gerð á þeirri forsendu að framtíðar gildi 

geti verið áætluð frá fyrri gildum (Stevenson, W. 2007, bls 72.). 

Greining á gögnum tímaraða krefur þann sem framkvæmir greininguna að 

finna út hver hegðun raðarinnar er. Hegðunin getur verið handahófskend og í 

sumum tilvikum óregluleg. Slík hegðun hefur verið flokkuð á eftirfarandi hátt: 

1. Stefnubundin (e.Trend): Á við þegar gildi fara annaðhvort upp á 

við eða niður á við yfir langt tímabil. Breyting á fólksfjölda og 

innkomu er dæmi um slíka hegðun 

2. Árstíðabundin (e.Seasonality): Á við um reglulegar breytingar yfir 

stuttan tíma sem tengjast yfirleitt þáttum eins og dagatali eða tíma 

dagsins. Veitingastaðir, hótel og stórmarkaðir upplifa oft 

mánaðarlegar og jafnvel daglegar sveiflur 

3. Hringrásarbundin (e.Cycles): Eru bylgjulegar breytingar yfir meira 

en eins árs tímabil. Slík hegðun tengist oft efnahagslegum og 

pólitískum aðstæðum. 

4. Óreglubundin frávik (e.Irregular variations): Eru vegna óvenjulegra 

aðstæðna eins og til dæmis mjög slæms veðurs eða verkfalla. Þetta 

sýnir ekki fram á eðlilega hegðun og getur eyðilagt 
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heildarmyndina. Þessum gildum er ráðlagt að eyða þegar sá 

möguleiki er fyrir hendi. 

5. Handahófskennd gildi (e.Random variations): Þegar búið er að 

greina alla hegðun verða eftir svokölluð handahófskennd gildi 

(Stevenson, W. 2007, bls 72.) 

 

Mynd 11: Gistinætur á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi eystra 1998 – 2010 
eftir mánuðum. Má sjá árstíðabundnu skiptinguna. 

(Hagstofa Íslands e.d.e) 

Greiningin var byggð á tölum um fjölda gistinátta á Norðurlandi eystra á 

árunum 1998 til 2010. Til þess að finna út fjölda gistinátta á Akureyri var 

notast við hlutfall gistinátta á Akureyri miðað við útreikna höfundar fyrr í 

skýrslunni. 

Eins og mynd 11 sýnir var árinu skipt niður í fjögur þriggja mánaða tímabil og 

skiptust þau niður í júní – ágúst, september – nóvember, desember – febrúar 

og mars – maí. Ástæðan fyrir að skiptingin var framkvæmd á þennan hátt var 

að gistinátta fjöldinn mánuðina júní til ágúst var mikið hærri en aðra mánuði 

ársins (Hagstofa Íslands, e.d.c). Út frá þessum tölum og miðað við skiptingu 

mánaðanna var fundin út ársfjórðungsvísitala. Það að hótelrekstur er svona 
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árstíðabundinn getur verið slæmt ef það kemur eitthvað óvænt upp eins og til 

dæmis mikið af ferðamönnum þegar ekki er búist við þeim og öfugt. Til þess 

að anna eftirspurn yfir háanna tíma ráða hótelin til sín sumarstarfsmenn sem 

vinna aðeins í um þrjá mánuði á ári. Ef það kæmi upp að stór hópur 

ferðamanna kæmi yfir það tímabil sem lítið er að gera þá gætu hótelin þurft að 

ráða til sín verktaka og gæti það orðið mjög kostnaðarsamt. 

7.1 Ársfjórðungsvísitölur (e. Seasonal Relatives) 

Í framhaldi af greiningunni um hvernig gistinætur skiptast niður eftir árstíðum 

var fundin út hver ársfjórðungsvítalan sé. Það var gert með því að finna 

miðlægt hlaupandi meðaltal (e. Centered moving average) en það er hlaupandi 

meðaltal sem er staðsett í miðið af þeim gögnum sem notuð eru til að reikna 

meðaltalið (Stevenson, W., 2007, bls. 86). Meðaltalinu var svo deilt í hvern 

ársfjórðung sem við á til þess að finna út ársfjórðungsvísitöluna. Heildar talan 

verður alltaf fjórir þar sem um fjögur tímabil er um að ræða. Ef að til dæmis 

öll tímabilin sýndu einn þýddi það að jöfn nýting væri yfir alla ársfjórðunga. 

Tafla 1: Ársfjórðungsvísitölur fyrir árin 1998 – 2010 

 
Árstíðarvísitölur 

Ár 
Des-
Feb 

Mars-
Maí 

Jún-
Ágú 

Sept-
Nóv 

1998 
   

0,20 
1999 0,04 0,19 3,50 0,27 
2000 0,06 0,16 3,48 0,28 
2001 0,07 0,22 3,44 0,28 
2002 0,05 0,20 3,43 0,32 
2003 0,06 0,23 3,40 0,31 
2004 0,05 0,23 3,44 0,28 
2005 0,05 0,25 3,37 0,31 
2006 0,06 0,26 3,25 0,41 
2007 0,10 0,29 3,33 0,30 
2008 0,06 0,29 3,30 0,36 
2009 0,06 0,26 3,37 0,31 
2010 0,07 0,31 

  

 
        

 
0,060 0,240 3,392 0,303 

Það má sjá á þessum tölum að flestar seldar gistinætur eru yfir ársfjórðunginn 

júní til ágúst en þá eru seldar gistinætur 339,2% af meðaltali ársfjórðungsins. 

Minnst er að gera á hótelum mánuðina desember til febrúar en þá er hlutfall 

seldra gistinátta aðeins 6% af meðaltali ársfjórðungsins. 
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7.2 Aðhvarfsgreining (e. Simple Linear Regression) 

Í aðhvarfsgreiningu eru skoðuð línuleg tengsl milli tveggja breyta og hægt er 

að spá fyrir um gildi á annarri breytunni út frá gildi á hinni. 

Aðhvarfsgreiningin hefur jöfnuna yc=a+bx sem er hefðbundin jafna fyrir línu 

þar sem b táknar hallatölu (Stevenson, W., 2007, bls 88-91). 

Við greiningu á framangreindum gögnum um fjölda gistinátta var áhrifum 

árstíðarbundnu áhrifanna eytt úr gögnunum en það er gert með því að deila 

árstíðarvísitölunni upp í gistináttafjölda ársfjórðungsins og við það koma fram 

svoköllið grunngögn (e. Deseasonalized Sales) (Stevenson, W., 2007, bls. 85). 

Þá kom í ljós leitni upp á við og þótti því rökrétt að beita aðhvarfsgreiningu og 

er hvort tveggja sýnt í mynd sem sjá má í viðauka 2. 

Næsta skref var að sundra aðhvarfsgreiningarjöfnunni en það er gert með því 

að margfalda aðhvarfsgreiningarjöfnuna með árstíðarvísitölunni og fá þar spá 

fyrir fjölda gistinátta sem síðan er hægt að bera saman við raunverulegan 

fjölda gistinátta (Stevenson, W., 2007, bls 86). Í viðauka 3 er mynd sem sýnir 

raunverulegan fjölda gistinátta sem er borin saman við spá samkvæmt 

framangreindri aðhvarfsgreiningu fyrir árin 1998 – 2010. Á myndin má sjá að 

fylgnin er mjög góð sem staðfestir enn frekar styrkleika spágerðarinnar. 

Með þessu spálíkani er hægt að spá fyrir um hvenær fjöldi seldra gistinátta á 

Akureyri er nægjanlegur til að skapa ásættanlega nýtingu, um 60%, fyrir nýtt 

hótel Icelandair á Akureyri og fyrirhugað hótel við golfvöllinn á Akureyri til 

viðbótar. Eins og áður hefur komið fram er fjöldi gistinátta á Akureyri 

reiknaður út frá hlutfalli af framboði slíks gistirými af öllu gistirými á hótelum 

og gistiheimilum á Norðurlandi eystra samkvæmt tölum Hagstofunnar. 

Spálíkan höfundar gerir ráð fyrir að fjöldi ferðamanna sem kaupa sér gistingu 

á hótelum og gistiheimilum á Akureyri þurfi að vera orðnir 75.000 á ári til 

þess að skapa ásættanlega nýtingu á núverandi hótel og gistiheimili að 

viðbættu nýju Icelandair hótels og að það muni verða árið 2018. Til þess að 

skapa ásættanlega rekstrarforsendur og nýtingu á 70 herbergja hóteli við 

golfskála golfklúbbs Akureyrar til viðbótar fyrrgreindum hótelum og 

gistiheimilum á Akureyri þarf fjöldi ferðamanna sem kaupa sér gistingu á 
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hótelum og gistiheimilum að vera orðinn 80.000 á ári og spáð er það það verði 

árið 2023. 
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8 Hótel við golfvöllinn á Akureyri 

8.1 Lykilþættir árangurs 

Lykilþættir árangurs eru þeir samkeppnisþættir sem hafa áhrif á fyrirtæki um 

hvort þau muni vera farsæl á markaði. Lykilþættirnir eru mismunandi eftir því 

í hvaða atvinnugrein fyrirtæki starfa en þessir þættir eru mjög mikilvægir 

fyrirtækjum og nauðsynlegt er að fylgjast með því hvaða þættir það eru sem 

gætu verið lykilþættir því þeir gætu verið munurinn á því að vera veikur eða 

sterkur samkeppnisaðili. Þessir þættir geta verið til dæmis auðlindir, 

eiginleikar vöru, samkeppnis styrkleikar, árangur á markaði eða ákveðin 

lykilstefna fyrirtækis. Þegar farið er að skoða markaði og útbúa stefnu 

fyrirtækja ætti það ávallt að vera fyrst á dagskrá að greina hverjir lykilþættir 

fyrirtækja séu. Aðilar innan fyrirtækja þurfa að þekkja umhverfi fyrirtækisins 

til þess að geta aðskilið mikilvæga lykilþætti frá þeim sem eru ekki eins 

mikilvægir. Lykilþættirnir eru oftast um 5-6 og eru þeir sjaldan fleiri en það. 

Það er því mikilvægt fyrir stjórnendur að freistast ekki til þess að merkja 

einhverja þætti sem lykilþætti sem ekki eru mikilvægir fyrir velgengni 

fyrirtækis. Með því að svara þremur spurningum er hægt að auðvelda sér að 

greina hverjir lykilþættir árangurs eru fyrir fyrirtæki (Thompson, Strickland og 

Gamble, 2010, bls. 92-94): 

1. Á hvaða grundvelli gerir kaupandi val á milli vörumerkja 

mismunandi samkeppnisaðila? Eða með öðrum orðum hvaða 

einstaka þættir eru mikilvægir fyrir vöru? 

2. Miðað við þá samkeppni sem ríkir á markaði, hvaða auðlindir og 

samkeppnisstyrk þarf fyrirtæki að hafa til þess að verið geta 

samkeppnishæf á markaði? 

3. Hvaða þættir eru það innan fyrirtækis sem munu gera það að 

verkum að fyrirtækið geti ekki verið samkeppnishæft á markaði? 

(Thompson o.fl., 2010, bls. 94) 

Þegar skoða á lykilþætti fyrir hugsanlegt hótel við golfvöllinn á Akureyri þarf 

að skoða helst hvað það er sem getur aðgreint það frá öðrum hótelum og 
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gistiheimilum í bænum. Hér fyrir neðan verður lykilþáttum skipt niður og þeir 

greindir nánar. 

 Staðsetning: Það að hótelið mun vera staðsett við golfvöllin á 

Akureyri gefur því sérstakan blæ og ferskt umhverfi sem ekki er í 

boði á Akureyri í dag. Nálægð hótelsins við golfvöllinn og það að 

stutt er í fallegt umhverfi eins og í Kjarnaskógi og á Hömrum. Yfir 

vetrartímann er ekki langt að fara í Hlíðarfjall fyrir skíðafólk og 

gæti það hjálpað til við að draga að ferðamenn. 

 Gæði: Hótelið er ætlað sem fjögurra stjörnu hótel og slík gæði eru 

aðeins í boði á einu hóteli á Akureyri í dag. Með því að vera með 

fjórar stjörnur ásamt því að geta boðið upp á fallegt umhverfi gæti 

verið það sem gæfi hótelinu ákveðið forskot á samkeppnisaðila. 

 Afþreying: Það að hótelið er staðsett við golfvöll gerir það hótelið 

mjög sérstakt á landsvísu. Ef byggt yrði hótel á þessum stað yrði 

það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, það er að segja eina hótelið 

sem staðsett er beinlínis á golfvellinum sjálfum og myndi verða 

stór hluti af vellinum sjálfum. Golfíþróttin er orðin ein af stærstu 

afþreyingu fyrir fólk sem fer í frí og því er möguleiki á að nýta sér 

það í markaðssetningu. Í skýrslu hjá Ferðamálastofu kemur fram að 

árið 2010 borguðu 14,1% af ferðamönnum fyrir að spila golf á 

Íslandi (Ferðamálastofa, 2011, bls 17). Hægt væri einnig að bjóða 

upp á sérstaka pakka yfir veturinn fyrir skíðafólk og nýta þannig að 

hótelið sé staðsett stutt frá Hlíðarfjalli. 

 Verð: Þar sem gæði miðað við verð væri í fyrirrúmi hjá hótelinu 

við golfvöllinn er ekki endilega hægt að benda á verð á gistingu 

sem lykilþátt. Engu að síður er golf, sem afþreying á Íslandi, ódýr í 

samanburði við velli erlendis og er hægt að sjá mikinn mun á verði 

18 holu golfhrings á Akureyri og á öðrum golfvöllum í Evrópu. Í 

dag kostar það 4.800 krónur að spila á virkum dögum og um helgar 

fer verðið í 5.800 krónur (Golfklúbbur Akureyrar, 2007). Ef að þær 

tölur er teknar til dæmis í samanburð við verða á golfhring í ferðum 

á vegum VITA-ferða til Spánar þá kostar 18 holu golfhringur þar 

rúmlega 12.000 krónur eða um 74 evrur (Ferðaskrifstofan VITA, 
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e.d.). Það er einnig mat höfundar að þetta verð sé ekki mikið miðað 

við aðra golfvelli í heiminum í dag. Ef skoðað er verðið við að fara 

á skíði þá kostar dagurinn í Hlíðarfjall 2.900 krónur (Hlíðarfjall, 

e.d.). Sé það tekið til dæmis í samanburði við daginn á skíðasvæði í 

Ítalíu þá er dagurinn þar næstum helmingi dýrari eða um 5.600 

krónur (Ski center latemar, e.d.). 

8.2 Samstarf við afþreyingaraðila 

Í ferðaþjónustu í dag fer afþreying að skipta sífellt meira máli. Meirihluti ferða 

sem fólk fer í er til skemmtunar en samkvæmt tölum frá Hagstofunni þá voru 

flestar ferðir Íslendinga innanlands og utanlands farnar til skemmtunar 

(Hagstofa Íslands, 2009, bls 6). 

Eins og greint hefur verið frá hér að ofan telur höfundur að afþreying á 

Akureyri og á Norðurlandi eystra sé einn af lykilþáttum árangurs fyrir hótelið 

við golfvöllin á Akureyri. Það að geta boðið gestum hótelsins upp á 

afþreyingu annað hvort sem hluta af pakkatilboði eða að aðstoða fólk við að 

finna eitthvað áhugavert að gera getur verið góð leið til að lokka að 

ferðamenn. Miðað við það að hótelið muni vera staðsett við golfvöllin á 

Akureyri er það hálfpartinn gefið að vera í samstarfi við golfklúbbinn og bjóða 

gestum hótelsins um að koma og spila golf gegn lægra gjaldi en ella. 

Golftímabilið nær þó aðeins yfir um 4 mánuði og því þarf að finna eitthvað 

fyrir ferðamenn að gera utan þess tímabils (Akureyrarstofa, 2006e). 

Menningarhúsið Hof er orðinn einhverskonar miðpunktur í menningu á 

Akureyri og að vera í samstarfi við aðila þar væri mjög vænlegur kostur. 

Leiksýningar og tónleikar eru reglulega í húsinu og því ávallt eitthvað 

áhugavert um að vera í menningarlífinu þar. Hof hefur einnig verið að færa út 

kvíarnar og leitast við að halda ráðstefnur í húsinu. Hof getur tekið á móti 500 

ráðstefnugestum og þurfa því einnig að hjálpa því við að finna sér gistingu á 

Akureyri (Menningarhúsið Hof, e.d). Þarna væri góður möguleiki á að vera í 

samstarfi við Hof og bjóða gestum upp á einhverskonar tilboð á gistingu í 

kringum þessar ráðstefnur. Mikið er í boði af annarri afþreyingu á Akureyri og 

má þar helst nefna Skautahöllina, Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli, bátsferðir með 

Húna II og Haffara en seinni báturinn býður upp á sjóstangveiði, Sundlaug 



Viðskiptadeild  

Viðskipta- og Raunvísindasvið LOK2106 Elfar Halldórsson 

48 

 

Akureyrar, Kjarnaskógur, jeppaferðir og fleira (Akureyrarstofa, 2006e). Það 

að geta boðið upp á fjölbreytta afþreyingu fyrir gesti hótelsins getur verið 

mikilvægt í því að verða sterkur samkeppnisaðili á markaði. Samstarf við 

afþreyingaraðila gæti hugsanlega verið talinn sem einn af lykilþáttum til 

árangurs 

8.3 Byggingar- og rekstraráætlun 

Í samtali höfundar við Tryggva Guðmundsson hjá Icelandair Hotels þá tjáði 

hann höfundi að tekjur af herbergjum á hótelum væru 60% af heildartekjum 

hótelanna. Meðaltekjur á hvert framboðið herbergi er í kringum 13-15 þúsund. 

Aðrar tekjur koma því frá veitingasölu og öðrum varningi. Kostnaður 

veitingasölu á hótelum er aðallega hráefniskostnaður og er hann yfirleitt 30%-

32% af þeim tekjum sem koma frá sölu veitinga. Stærsti kostnaðurliður hótela 

eru laun og launatengd gjöld en sá hlutur er 35% af heildarveltu hótelsins. 

Kostnaðurinn er þó misjafn eftir tímabilum en hótel fjölga starfsmönnum 

nánast um helming yfir sumartímann. Húsnæðiskostnaður, sem nær yfir hita, 

rafmagn og fleira, er um 15-16% af öllum rekstrarkostnaði. Annar 

rekstrarkostnaður er til dæmis kostnaður við síma, auglýsingar, starfsmenn og 

fleira. Fjármagnskostnaður inniheldur svo vexti og afborganir af lánum fyrir 

byggingu hótelsins og afskriftir (Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild, 6. 

maí 2011). Verða þessar tölur notaðar að mestu leyti við gerð byggingar- og 

rekstraráætlunar fyrir hótel við golfvöllinn á Akureyri 

8.3.1 Byggingarkostnaður 

Við útreikning á lykiltölum við rekstrargrundvöll hótels við golfskálann að 

Jaðri var stuðst við nýtingartölur samkvæmt ferðamannaárinu 2010 eða 43% 

(Hagstofa Íslands, 2011, bls. 7), einnig var gert ráð fyrir í útreikningnum að 

hótelið næði 60% nýtingu hótelherbergja sem, samkvæmt viðmælenda er sú 

nýtingartala sem hótel verður að ná til að geta staðið undir sér (Sigrún Björk 

Jakobsdóttir, munnleg heimild, 29. Apríl 2011). 
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(Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild, 6. maí 2011; Bjarni Reykjalín, 

munnleg heimild, 18. febrúar 2011) 

Áætlanir gera ráð fyrir hóteli sem hefur upp á að bjóða 70 til 100 herbegi. 

Einnig verður á staðnum veitingastaður sem og fundarsalur til að geta sinnt 

þeim gæðastaðli sem forráðamenn golfklúbbsins setja fyrir byggingu 

hótelsins. Höfundur hafði samband við Tryggva Guðmundsson forstöðumann 

Icelandair Hotels á landsbyggðinni en þau standa einmitt í framkvæmdum 

þessa dagana á nýju hóteli. Talið er að áætlaður byggingakostnaður á hvert 

herbergi sé um 7 milljónir að viðbættum 3 milljónum í kostnað við 

innréttingar eða um 10 milljónir fyrir hvert herbergi. (Tryggvi Guðmundsson, 

munnleg heimild, 6. maí 2011). Samkvæmt byggingastöðlum er gert ráð fyrir 

hönnunarkostnaði að upphæð 10% af heildar byggingarkostnaði. Þar af 

leiðandi eins og mynd 11 sýnir, er áætlað að byggingarkostnaður nýs hótels sé 

á bilinu 700 milljónum miðað við 70 herbergi upp í 1 milljarð. Með viðbættum 

hönnunarkostnaði fer sú tala í 770 milljónir – 1.1 milljarð. (Bjarni Reykjalín, 

munnleg heimild, 18. febrúar 2011). Inn í heildartölunum má gera ráð fyrir að 

þar sé einnig kostnaður við gerð gangna og andyris á hótelinu ásamt geymslu, 

eldhús og fleiru. Það má einnig gera ráð fyrir því að heildarkostnaðurinn nái 

að einhverju leyti yfir byggingu matsalar. Höfundur áætlar þó að vegna 

stærðar og þeirrar aðstöðu sem gert er ráð fyrir í hugmyndinni um hótelið 

Áætlaður heildarbyggingarkostnaður 920.000.000 1.030.000.000 1.140.000.000 1.250.000.000

Hönnunarkostnaður 10% 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000

Veitinga- og fundarsalur 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Innréttingar herbergja 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Samtals 700.000.000 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000

70 herbergi 80 herbergi 90 herbergi 100 herbergi

Kostnaður á herbergi 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

      Tafla 2: Kostnaður við byggingu hótels við golfvöllinn á Akureyri 
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vegna veitinga- og fundarsalarinns muni bætast við kostnaður upp 150 

milljónir.  

8.3.2 Rekstrar- tekjur og kostnaður 

Áætlanir gera ráð fyrir að eiginfjárhlutfall hótelsins verði 40% og þar af leiðir 

verður fjármögnunarkostnaður og endurgreiðsluferill lána miðað að hótel sé 

annars vegar 70, 80, 90 og 100 herbergi eftirfarandi . 

 

Mynd 12: Endurgreiðsluferill láns í árum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Endurgreiðsluferill láns (í árum)

Lán 1 Lán 2 Lán 3 Lán 4



Viðskiptadeild  

Viðskipta- og Raunvísindasvið LOK2106 Elfar Halldórsson 

51 

 

Aðrar forsendur rekstrar má sjá í eftirfarandi töflum: 

    Tafla 3: Forsendur rekstrar miðað við 43% nýtingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forsendur fyrir fjárfestingu mv. 
43% nýtingu Lán 1 Lán 2 Lán 3 Lán 4 
Eigið fé (40%) 368.000.000 412.000.000 456.000.000 500.000.000 
Lánsfé (60%) 552.000.000 618.000.000 684.000.000 750.000.000 
Meðallánsvextir (REIBOR + 4,5% álag) 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 
Meðalvaxtakostnaður á ári 29.297.400 32.800.350 36.303.300 39.806.250 
Árlegar afborganir (10 afborgunarlán) 55.200.000 61.800.000 68.400.000 75.000.000 
Arðsemiskrafa fjárfesta (REIBOR + 6% 
álag) 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 
Vænt arðsemi fjárfesta á eigið fé 41.400.000 46.350.000 51.300.000 56.250.000 
Afskriftir línuleg (2%) 18.400.000 20.600.000 22.800.000 25.000.000 
Laun (35% af tekjum) 93.728.578 107.118.375 120.508.172 133.897.969 
Almennur rekstrarkostn. (15-16% af 
kostnaði) 40.647.822 45.950.509 51.253.196 56.555.883 
  

   
  

Fjöldi gistinátta 25.550 29.200 32.850 36.500 
Nýting (43%) 10.987 12.556 14.126 15.695 
Tekjur per nótt (13-15 þús) 164.797.500 188.340.000 211.882.500 235.425.000 
Aðrar tekjur (events og veitingar) 
(40%) 102.998.438 117.712.500 132.426.563 147.140.625 
Kostnaður við aðrar tekjur (veitingar) 32.959.500 37.668.000 42.376.500 47.085.000 
  

   
  

Kostnaður (43% nýting) 311.633.300 352.287.234 392.941.168 433.595.102 
Tekjur (43% nýting) 267.795.938 306.052.500 344.309.063 382.565.625 
  

   
  

Hagnaður (tap) af fjárfestingu m.v. 
43% nýtingu -43.837.362 -46.234.734 -48.632.105 -51.029.477 
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        Tafla 4: Forsendur rekstrar miðað við 60% nýtingu 

Eins og sjá má í töflu 3, þar sem gert er ráð fyrir að nýtingarhlutfall hótelsins 

verði sambærilegt og nýting heildar hótelrýma á landinu öllu eða 43%, þá er 

gert ráð fyrir að eiginfjárhlutfall sé 40%. Lánakostnaður er ráðgerður 300 

punktar ofan á REIBOR vexti Seðlabanka Íslands eða í dag í kring um 9,65% 

óverðtryggt (Seðlabanki Íslands, e.d.b). Meðalvaxtakostnaður er fundinn út frá 

endugreiðsluferlinum miðað við óbreytta vexti þó svo að fyrstu árin er 

vaxtakostnaður hærri og svo að sama skapi lækkar hann línulega eftir 

endurgreiðslu láns. Lánið miðast við 10 ára niðurgreiðsluferil. Við útreikning 

verður að gera ráð fyrir arðsemiskröfu fjárfesta og er hún reiknuð sem 600 

punkta álag ofan á REIBOR vexti eða 11,25% (Ómar Halldórsson, munnleg 

heimild, 12. maí 2011). Tekið er tillit til línulegrar afskriftar á fasteignir upp á 

2% á ári. Launakostnaður er samkvæmt Tryggva Guðmundssyni 35% af 

tekjum hótela og var miðast við þá tölu (Tryggvi Guðmundsson, munnleg 

heimild, 6. maí 2011). Eins voru aðrir liðir samkvæmt viðmælanda, almennur 

rekstrarkostnaður 15-16% af heildarkostnaði, kostnaður við aðra þjónustu svo 

sem veitingar 30-32%. Reiknað er með að nóttin á hótelherbergi skili 15 

þúsund krónum í tekjur og að tekjur af hótelrekstri einum saman sé um 60% af 

Forsendur fyrir fjárfestingu mv. 60% nýtingu Lán 1 Lán 2 Lán 3 Lán 4 
Eigið fé (40%) 368.000.000 412.000.000 456.000.000 500.000.000 
Lánsfé (60%) 552.000.000 618.000.000 684.000.000 750.000.000 
Meðallánsvextir (REIBOR + 4,5% álag) 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 
Meðalvaxtakostnaður á ári 29.297.400 32.800.350 36.303.300 39.806.250 
Árlegar afborganir (10 afborgunarlán) 55.200.000 61.800.000 68.400.000 75.000.000 
Arðsemiskrafa fjárfesta (REIBOR + 6% álag) 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 
Vænt arðsemi fjárfesta á eigið fé 41.400.000 46.350.000 51.300.000 56.250.000 
Afskriftir línuleg (2%) 18.400.000 20.600.000 22.800.000 25.000.000 
Laun (35% af tekjum) 130.784.063 149.467.500 168.150.938 186.834.375 
Almennur rekstrarkostn. (15-16% af kostnaði) 40.647.822 45.950.509 51.253.196 56.555.883 
  

   
  

Fjöldi gistinátta 25.550 29.200 32.850 36.500 
Nýting (60%) 15.330 17.520 19.710 21.900 
Tekjur per nótt (13-15 þús) 229.950.000 262.800.000 295.650.000 328.500.000 
Aðrar tekjur (events og veitingar) (40%) 143.718.750 164.250.000 184.781.250 205.312.500 
Kostnaður við aðrar tekjur (veitingar) 45.990.000 52.560.000 59.130.000 65.700.000 
  

   
  

Kostnaður (60% nýting) 361.719.284 409.528.359 457.337.433 505.146.508 
Tekjur (60% nýting) 373.668.750 427.050.000 480.431.250 533.812.500 
  

   
  

Hagnaður (tap) af fjárfestingu m.v. 60% nýtingu 11.949.466 17.521.641 23.093.817 28.665.992 
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heildartekjum fjárfestingarinnar. Miðað við þessar forsendur sýnir taflan og 

útreikningurinn að tap á fjárfestingu er frá 43-51 milljón ef einungis er náð 

43% nýtingarhlutfalli.  

 

Mynd 13: Hagnaður(tap) af fjárfestingu miðað við 43% nýtingu 

Hins vegar ef nýting fer í 60% er hagnaður af fjárfestingunni 11-28 milljónir, 

sem er vel ásættanlegt þar sem inn í jöfnuna er reiknuð arðsemi til fjárfesta og 

því þyrfti sú tala í raun einungis að vera á pari. Samkvæmt útreikning þá er 

jafnvægi í rekstri náð við 54% nýtingu á hótelherbergjum. 
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9 Umræður 

Höfundur er fyrrverandi landsliðsmaður í golfi og hefur á undanförnum árum 

farið í ófáar ferðir til útlanda til þess annaðhvort að spila golf eða gera sér til 

skemmtunar. Oftar en ekki hefur höfundur í þessum ferðum gist á hótelum sem 

staðsett eru við golfvelli og hefur það reynst þægilegt að þurfa ekki að ferðast 

langt til að geta komist í golf. Það má einnig minnast á það að höfundur fór í 

golfferð til Englands og gisti og spilaði golf á svæði sem kallast Five Lakes. Á 

því svæði er staðsett hótel sem býður upp á gistingu bæði á hefðbundnu hóteli 

ásamt íbúðagistingu. Einnig á svæðinu er að finna golfvöll og svæði til 

knattspyrnuiðkunar en það er nokkuð þekkt að ensk knattspyrnulið komi þarna 

til æfinga. Það sem höfundur tók einnig eftir að mikið var um fólk á hótelinu 

sem var þarna komið eingöngu til að fara í frí og var ekki að nýta sér 

golfaðstöðuna. Það má því segja að ef hótel yrði byggt við golfvöllinn á 

Akureyri myndi það nýtast fleri heldur en þeim sem ætla að heimsækja bæinn 

til þess að spila golf. Það að stutt er í alla afþreyingu er kostur sem 

Akureyrarbær býr yfir og þá má sérstaklega nefna Hlíðarfjall í þeim efnum. Til 

þess að fá ferðamenn yfir vetrartímann væri hægt að nýta sér vetrarafþreyingu 

bæjarins til að fá það fólk á hótelið sem sækir í slíka afþreyingu. Ef þetta hótel 

yrði byggt yrði það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi það er að segja fyrsta hótel 

sem staðsett yrðir á svæði golfvallar. 

Það er ljóst að yfir háanna tímann, júní til ágúst, er vöntun á gistirými á 

Akureyri en þó er vert að skoða það nánar þegar Icelandair Hotels mun opna 

hótel sitt við Þingvallarstræti. Yfir vetrartíman virðist vera að hótel séu í 

vandræðum með að halda nýtingu hjá sér þannig að það borgi sig að halda 

opnu. Ferðamannaiðnaðurinn á Íslandi er stór og virðist vera að stækka með 

hverju árinu. Á 10 árum hefur orðið gríðarleg fjölgun í komum ferðamanna til 

Íslands en þeim hefur fjölgað um rúmlega 190 þúsund. Eins og viðmælendur 

hafa minnst á myndu tækifærum Akureyrarbæjar fjölga til muna ef það væri 

komið á beinu flugi til bæjarins allan ársins hring. Þar er möguleiki á að fá 

fleiri ferðamenn til bæjarins í styttri ferðir heldur en gengur og gerist í dag. Þar 

sem erlendir ferðamenn eru meirihluti af viðskiptavinum hótela myndi þetta 

skapa aukna grósku fyrir hóteliðnaðinn, ásamt því koma auknar tekjur af 
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ferðamennsku til Akureyrar. Árið 2009 var að mati eins viðmælenda lang 

besta ár í ferðaþjónustu og má það kannski skýra með lágu gengi íslensku 

krónunnar. Gengið er svipað í dag en miklar álögur og háir skattar eru að 

hamla ferðaþjónustunni í að ná þeim hæðum sem möguleikar eru á. Höfundur 

telur að með auknu samstarfi hjá aðilum inn ferðaþjónustunnar sé hægt að 

bjóða, innlendum sem erlendum, ferðamönnum skemmtilega og eftirminnilega 

dvöl á Akureyri. 

Við gerð þessarar skýrslu tók höfundur eftir því að ferðamönnum býðst mjög 

fjölbreytileg gisting á Akureyri. Nægt gistirými er í bænum til þess að hýsa 

alla þegar mikið er um að vera en það verður að taka með í reikningin að ekki 

er mikið í boði af hágæð gistingu. Mikið af því gistirými sem er í boði kemur 

frá gistiheimilum og tjaldsvæðum. Aðeins eitt fjögurra stjörnu hótel er í 

bænum og telur höfundur að það sé ákveðin veikleiki í bænum að ekki séu 

fleiri hótel sem bjóði upp á slík gæði í gistingu. Það að 75% ferðamann kjósi 

að gista á hótelum ætti að vera skýrt merki um að bjóða upp á meira úrval og 

fleiri herbergi á hótelum. Aukið ráðstefnuhald hefur einnig verið nefnt sem 

ákveðið tækifæri á Akureyri og er Hofi ætlað að hýsa þessar ráðstefnur. Hof 

tekur um 500 manns á eina ráðstefnu og æskilegt er að hægt sé að hýsa alla 

þessi ferðamenn á sem fæstum stöðum. Hótel á Akureyri í dag bjóða ekki upp 

á 500 herbergi og telur því höfundur út frá þessu og fleiri hlutum að tækifæri 

séu á hótel markaðinum á Akureyri.  
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10 Niðurstöður 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið á mikillri uppleið á undanförnum árum og 

sést það einna best í fjölgun erlendra ferðamanna sem leggja leið sína til 

Íslands ár hvert. Íslendingar hafa einnig ferðast í auknu mæli innanlands 

undanfarin ár og má hugsanlega skýra þessa þróun með breyttu 

efnahagsástandi í landinu og gengisbreytingum. 

Þrátt fyrir bágan efnahag og mikla hækkun á álögum og sköttum hefur orðið 

mikil aukning í fjárfestingu á gistiaðstöðu á Akureyri undanfarin 2-3 ár. Þessu 

til stuðnings má benda á hótelíbúðirnar Sæluhús sem opnaðar voru árið 2010 

og bygging nýs hótels við Þingvallastræti en það mun opna að hluta til í júní 

2011 og að fullu árið 2012 en það er Icelandair Hotels sem eiga og reka það. 

Það virðist vera að aðilar á hótelmarkaðnum sjái tækifæri á Norðurlandi eystra 

í ferðaþjónustu og því sé verið að bjóða upp á enn meira framboð af gistingu á 

Akureyri 

Í upphafi var lagt upp með rannsóknarspurninguna: 

„Eru forsendur til staðar fyrir byggingu og rekstur nýs hótels á Akureyri.“ 

Eins og staðan er í dag þá er svarið við spurningunni nei. Miðað við tölur um 

fjölda ferðamanna á Akureyri ásamt tölum um fjölda gistinátta og nýtingu á 

hótelum og gistiheimilum á Akureyri er ekki markaður fyrir nýtt hótel á 

Akureyri. Til að mynda er nýting á hótelum og gistiheimilum ekki nema rétt 

rúm 38% á Norðurlandi eystra. Það væri vert að skoða eftir nokkur ár hvernig 

þróunin hefur verið fjölda ferðamanna og nýtingu þeirra hótela sem starfrækt 

eru í dag. Aftur á móti eru tækifæri til staðar og liggur það þá helst í því að ef 

beint millilandaflug til Akureyrar yrði sett á opnist nýjar leiðir inn á 

ferðamannamarkaðinn á Akureyri og Norðurlandi eystra.  

Teknar voru saman upplýsingar um kostnað við byggingu og rekstur 

hugsanlegs hótels á Akureyri og þá skoðað ef hótelið yrði á bilinu 70 – 100 

herbergi. Út frá áætluðum tölum má sjá að hagkvæmast sé að byggja 100 

herbergja hótel en þá er miðað út frá því að nýtingin sé 60% en það er 

viðunnandi nýting fyrir árið að mati viðmælenda innan hótelgeirans. Aftur á 

móti ef að hótelið nær 60% nýtingu virðist það vera frekar arðbært og myndi 
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verða góð fjárfesting. Það að sá fjöldi ferðamanna sem leggi leið sína til 

Akureyrar í dag anni aðeins um 52% af öllu því gistirými á hótelum og 

gistiheimilum, miðað við árið 2010 eins og fram kom í greiningu höfundar, er 

enn ein ástæðan fyrir því að ekki sé ráðlagt að fara í framkvæmdir á þessu 

stigi. Það hlutfall er einnig 2% undir þeirri nýtingu til að hótelið nái jafnvægi í 

rekstri. Það var mat eins viðmælenda að hótelmarkaðurinn væri mjög mettur 

og að fjárfest hefði verið með alltof miklum hætti í hótelmarkaðnum og er það 

einnig mat höfundar eftir úrvinnslu verkefnisins. 

Árið 2010 var fjöldi ferðamanna 60.000 sem gisti á hótelum og gistiheimilum 

á Akureyri samkvæmt greiningu höfundar og skapaði fyrrnefnda 52% nýtingu. 

Á grundvelli greininga á fjölda ferðamanna og gistinátta á tímabilinu 1998 til 

2010 var framkvæmd spá um fjölda ferðamanna og gistinátta næstu árin. 

Tilgangurinn er að áætla hvenær ásættanleg nýting verði komin á þau hótel 

sem nú eru á Akureyri og með komandi Icelandair hótel innifalið.  

Höfundur gerir ráð fyrir að fjöldi ferðamanna sem koma til gistingar á hótelum 

og gistiheimilum á Akureyri þurfi að vera orðnir 75.000 á ári til þess að skapa 

ásættanlega nýtingu (60%) á framangreind hótel og gistiheimili á Akureyri og 

það verði árið 2018 miðað við spá byggða á framangreindum forsendum árin 

1998 til 2010. 

Til þess að skapa ásættanlegar rekstrarfosendur og nýtingu (60%) á 70 

herbergja hótel á golfvallarsvæðinu til viðbótar framangreindum hótelum og 

gistiheimilum á Akureyri þarf fjöldi ferðamanna sem koma til gistingar að 

vera orðinn 80.000 á ári og spáð er að það verði árið 2023 miðað við spá 

byggða á forsendum um ferðamenn og gistinætur árin 1998 til 2010. Það er þó 

vert að taka það fram að þessi mun að öllum líkindum ekki vera marktæk ef í 

millitíðinni verður opnað fyrir beint millilandaflug til Akureyrar. 

Við gerð verkefnisins verður að taka mið að þeim takörkunum sem er um efni 

á hótel- og gistiheimilamarkaðnum á Akureyri. Nánast allar upplýsingar eru 

fyrir Norðurland eystra í heild og flest allar tölur um Akureyri áætlaðar út frá 

þeim. Það má samt segja að tölur fyrir svæðið í heild geti gefið góða mynd af 

ferðaþjónustuna á Akureyri því ferðamenn þurfa að fara í gegnum bæinn til að 

komast á aðra staði á Norðurlandi eystra. 
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Það eru mörg tækifæri í boði fyrir ferðaþjónustu á Akureyri og á það ekki 

eingöngu við beint millilandaflug eins og komið hefur verið inn á áður. Sem 

dæmi má nefna að með auknu ráðstefnuhaldi í Menningarhúsinu Hof væri 

hægt að fá ferðamenn til bæjarins utan háannatíma en líklegt er að þetta hangi 

saman með beina fluginu. Það er mat höfundar að þó ekki sé fýsilegt að fjölga 

gistirýmum á Akureyri í dag geti það hæglega breyst á komandi árum. Hlúa 

þarf vel að ferðaþjónustunni á Akureyri í dag og þurfa aðilar innan geirans að 

vinna betur saman til að ná að auka fjölda ferðamanna á Akureyrar. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti fyrir SVÓT greiningu 

1. Hvaða nýting þarf að vera á ársgrundvelli fyrir heilsárshótel á Akureyri svo það standi 

undir sér? 

2. Hver er áætluð nýting fyrir 2011? 

3. Hvernig skiptast árstíðirnar niður, hvenær er mest að gera? 

4. Hver er kostnaður við daglegan rekstur hótelsins yfir árið? Hvernig er hótelið 

markaðssett(lúxus? á stjörnum? Ódýrt?) 

5. Hvern teljiði vera ykkar helsta markhóp? Herjiði á aldurshóp eða fólk á einhverju 

ákveðnu tekjubili? 

6. Þegar lítið er að gera til hvaða hópa höfðiði til, hvernig fáiði gesti þegar lítið er að 

gera? Hvernig bætiði upp láganna tíma? 

7. Notið þið tölur frá hagstofunni við gerð áætlana vegna gistinátta? Ef eitthvað annað 

hvað þá? 

8. Eruði í samstarfi við aðila í bænum vegna tómstunda eða annarra afþreyingar aðila? 

Ráðstefnur í Hofi/höllinni? 

9. Hafiði gert ráðstafanir vegna gesta sem koma t.d. á skíði, golf eða í aðra afþreyingu 

þar sem þarf að geyma búnað? 

10. Hverjir eru helstu viðskiptavinir hótelsins? Eru það útlendingar eða íslendingar? 

Hvenær helst koma útlendingar og hvenær helst íslendingar? 

11. Hvað er það að þínu mati sem dregur einstaklinga að yfir ákveðna árstíma? Sumar, 

vetur, vor og haust? 

12. Hverja teluru vera styrkleika Akureyrarbæjar gagnvart ferðamönnum 



Viðskiptadeild  

Viðskipta- og Raunvísindasvið LOK2106 Elfar Halldórsson 

64 

 

13. Hverja teluru vera veikleika Akureyrarbæjar gagnvart ferðamönnum 

14. Hvaða ógnanir teluru steðja að ferðaþjónustu á Akureyri 

15. Hvaða tækifæri teluru að séu fyrir Ferðaþjónustu/hótelgeirann á Akureyri 

16. Hvernig telur þú hótelmarkaðinn vera á Akureyri/íslandi í dag? Er hann mettaður eða 

ómettaður? Er mikið pláss fyrir fleiri hótel á Akureyri?
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Frá Mars-Maí 2008 til Sept-Nóv 2010
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