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Framkvæmd

Lýsing á rannsókn

Unnið fyrir Ferðamálastofu.

Markmið

Framkvæmdatími 23. október - 13. nóvember 2020.

Aðferð Síma- og netkönnun.

Úrtak

Verknúmer 4031454

Stærð úrtaks og svörun

Úrtak 1114

137

Fyrirtæki hætt starfsemi/ekki hluti af úrtaki 40

Endanlegt úrtak 937

Neita að svara 86

Svara ekki 318

Fjöldi svarenda 533

Svarhlutfall 56,9%

Oddný Þóra Óladóttir, Ferðamálastofa

Jóna Karen Sverrisdóttir, Gallup

Sigríður Herdís Bjarkadóttir, Gallup

Að meta hvernig sumarið 2020 gekk í samanburði við sumarið 2019, hvort fyrirtækin hafi nýtt úrræði 

ríkisstjórnarinnar fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, horfur og framtíðaráform o.fl.

Óvirkt netfang/símanúmer/ 

bannmerkt/tala ekki íslensku

Ferðaþjónustufyrirtæki úr gagnagrunni Ferðamálastofu sem falla undir efstu 75% út frá ársveltu 2019. Fyrirtæki úr 

eftirfarandi flokkum voru hluti af úrtaki: Gistiþjónusta, veitingaþjónusta, afþreying og samgöngur.



Framboðið í sumar

-Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)? 
-Hvernig var framboðið á vöru/þjónustu hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni sumarið 2020 í samanburði við sumarið 2019?
-Var gripið til einhverra sértækra aðgerða hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni til að laða að Íslendinga í sumar (2020)?

-Hversu mikið voru verð lækkuð í sumar (2020) frá sumrinu 2019 til að laða að Íslendinga?
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Reykjanes
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Þar sem eru bókstafir í sviga er marktækur munur á milli hópa og vísa bókstafirnir til þess á milli hvaða hópa munurinn er marktækur.  
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar.

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar.

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn svarmöguleika. 

Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku 

afstöðu en ekki fjölda svara.  
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Já, það tók á móti                          Já, verð voru lækkuð                  Já, tilboð til Íslendinga            Já, vöruframboð./þjónusta              Já, aukið auglýsingafé                Nei, engar aðgerðir

Ferðagjöfinni                                             löguð að Íslendingum             í innlendan markað
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Já, það tók á móti                          Já, verð voru lækkuð                  Já, tilboð til Íslendinga            Já, vöruframboð./þjónusta              Já, aukið auglýsingafé                Nei, engar aðgerðir

Ferðagjöfinni                                             löguð að Íslendingum             í innlendan markað
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðu „Já, verð voru 

lækkuð“ og/eða „Já, að sérstök tilboð voru sett fram til að 

laða að Íslendinga“ voru spurð þessarar spurningar. 



Eftirspurnin - Viðskiptavinir

-Nú er spurt um viðskiptavini (gesti) fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar. Fækkaði þeim, fjölgaði þeim eða stóð fjöldi þeirra 
í stað, sumarið 2020 í samanburði við sumarið 2019? 
-Hvað voru Íslendingar hátt hlutfall af heildarviðskiptavinum (gestafjölda) sumarið 2020?
-Hvað voru Íslendingar hátt hlutfall af heildarviðskiptavinum (gestafjölda) sumarið 2019?
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar.  

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar.  
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 
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Meðal hlutfall 2020

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðal hlutfall 2019

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis
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Meðal hlutfall 2020

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðal hlutfall 2019

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?



Velta og stöðugildi

-Heilt yfir, var velta fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar sumarið 2020 minni, svipuð eða meiri en sumarið 2019? 
-Hversu mikið minnkaði veltan milli sumarsins 2019 og sumarsins 2020?

-Hversu hátt hlutfall veltu var tilkomið vegna Íslendinga í sumar (2020)?
-Hversu hátt hlutfall veltu var tilkomið vegna Íslendinga sumarið 2019?
-Sem rekstraraðila í ferðaþjónustu, hvernig komu viðskiptin út (hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni) sumarið 2020 miðað við 
þær væntingar sem þú hafðir í byrjun sumar?
-Nú er spurt um stöðugildin hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar. Voru stöðugildin færri, jafnmörg eða fleiri í sumar 
(2020) en í fyrrasumar (2019)?

-Hversu mikið fækkaði stöðugildum í sumar (2020) frá því í fyrrasumar (2019)?



21

Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðu að veltan hafi 

minnkað voru spurð þessarar spurningar.
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Meðal hlutfall

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Breyting á veltu er meðaltalið af öllum sem gáfu upp mun á veltu milli ára, þ.e. bæði fyrirtæki sem voru með hagnað og þau sem voru með tap á milli ára.
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Meðal hlutfall

Staðsetning

Starfssvið á Höfuðborgarsvæði/Reykjanesi

Starfssvið á Landsbyggðinni

** Annað er Samgöngur og Afþreying

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 
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Meðal hlutfall 2020

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðal hlutfall 2019

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis
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Meðal hlutfall 2020

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðal hlutfall 2019

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Meðal hlutfall

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðu að stöðugildum hafi 

fækkað voru spurð þessarar spurningar. 
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Meðal hlutfall

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis



39

Meðal hlutfall

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?



Afkoman

-Var hagnaður eða tap af starfsemi fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar sumarið 2020? 
-Hvert var hlutfall taps fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar af veltu sumarið 2020?

-Var hagnaður eða tap af starfsemi fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar sumarið 2019?
-Hvert var hlutfall hagnaðar fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar af veltu sumarið 2019?
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 

*Átt er við EBITDA, eða hagnað/tap fyrir fjármagnsliði og 

afskriftir.
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðu að það hafi verið tap 

af starfsemi sumarið 2020 voru spurð þessarar spurningar. 

*Átt er við neikvætt EBITDA, eða tap fyrir fjármagnsliði og 

afskriftir.
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem voru með opið sumarið 2020 

voru spurð þessarar spurningar. 

*Átt er við EBITDA, eða hagnað/tap fyrir fjármagnsliði og 

afskriftir.
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðu að það hafi verið 

hagnaður af starfsemi sumarið 2019 voru spurð þessarar 

spurningar. 

*Átt er við EBITDA, eða hagnað fyrir fjármagnsliði og 

afskriftir.



Mótvægisaðgerðir og úrræði stjórnvalda

-Hefur fyrirtækið/starfsstöðin gripið til einhverra mótvægisaðgerða til að laga sig að því viðskiptaumhverfi sem hefur 
skapast í kjölfar COVID-19? 
-Hvaða stuðningsaðgerðir stjórnvalda hafa verið nýttar?

-Hvers vegna hafa stuðningsaðgerðir stjórnvalda ekki verið nýttar?
-Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánæg(ur) varstu með stuðningsaðgerðir stjórnvalda við 
ferðaþjónustuna frá því í vor og sumar í kjölfar COVID-19?
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Reykjanes

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn svarmöguleika. 

Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku 

afstöðu en ekki fjölda svara.  
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Já, starfsfólki hefur                 Já, stuðningsaðgerðir                        Já, starfshlutfall starfsfólks            Já, dregið hefur              Já, afkastageta hefur minnkað/                Já, endursamið við

verið fækkað                    stjórnvalda hafa verið nýttar                       hefur verið minnkað                úr öðrum kostnaði                  eignir teknar úr notkun      lánadrottna og birgja
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Já, starfsfólki hefur                 Já, stuðningsaðgerðir                        Já, starfshlutfall starfsfólks            Já, dregið hefur              Já, afkastageta hefur minnkað/                Já, endursamið við

verið fækkað                    stjórnvalda hafa verið nýttar                       hefur verið minnkað                úr öðrum kostnaði                  eignir teknar úr notkun      lánadrottna og birgja
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðust hafa nýtt 

stuðningsaðgerðir stjórnvalda voru spurð þessarar 

spurningar.

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn svarmöguleika. 

Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku 

afstöðu en ekki fjölda svara.  



54

Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Hlutabótaleið hefur                              Nýta frestun á                            Launakostnaður á uppsagnafresti   Stuðningslán                                 Jöfnun tekjuskatts    

verið nýtt                                      opinberum gjöldum                                      hefur verið nýttur                                        hafa verið nýtt hefur verið nýttur                   
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Hlutabótaleið hefur                              Nýta frestun á                            Launakostnaður á uppsagnafresti   Stuðningslán                                 Jöfnun tekjuskatts    

verið nýtt                                      opinberum gjöldum                                      hefur verið nýttur                                        hafa verið nýtt hefur verið nýttur                   
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Reykjanes

Þau fyrirtæki/starfsstöðvar sem sögðust ekki hafa nýtt 

stuðningsaðgerðir stjórnvalda voru spurð þessarar 

spurningar.
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Reykjanes

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)



Horfurnar framundan

-Hver er staðan í dag hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni? 
-Ef sóttvarnaraðgerðir leyfa, verður fyrirtækið opið fyrir viðskiptavini í vetur (nóv.-mars)?
-Hvaða áform eru uppi varðandi framtíð fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar þegar áhrifa COVID-19 er hætt að gæta?
-Telur þú að velta fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar muni aukast, minnka eða standa í stað á árinu 2021 í samanburði 
við árið 2020?
-Telur þú að velta fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar muni aukast, minnka eða standa í stað á árinu 2022 í samanburði 
við árið 2021?
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Reykjanes
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis



66

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?
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Reykjanes

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn svarmöguleika. 

Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku 

afstöðu en ekki fjölda svara.  
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Það verður reynt að ná fyrri           Það verður farið hægt af stað og komið til               Horft verður til             Meiri áhersla verður lögð á innlenda              Það verður farið af stað með nýtt                                 

styrk eins fljótt og auðið er            móts við þá eftirspurn sem er fyrir hendi               nýrra markhópa              markaðinn en verið hefur                  viðskiptamódel með breyttri vöru/þjónustu 



69

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Það verður reynt að ná fyrri           Það verður farið hægt af stað og komið til               Horft verður til             Meiri áhersla verður lögð á innlenda              Það verður farið af stað með nýtt                                 

styrk eins fljótt og auðið er            móts við þá eftirspurn sem er fyrir hendi               nýrra markhópa              markaðinn en verið hefur                  viðskiptamódel með breyttri vöru/þjónustu 
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Reykjanes

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)
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Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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Reykjanes

Meðaltal (1-5)
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Starfssvið

Velta 2019

Fjöldi starfsmanna

Aldur fyrirtækis

Meðaltal (1-5)



75

Var opið fyrir viðskiptavini hjá fyrirtækinu/starfsstöðinni í sumar (2020)?

Meðaltal (1-5)
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