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Inngangur 

 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið mikið undanfarin ár. Þrátt fyrir það að 

erlendum gestum hafi fækkað um 1,7% milli ára, úr 502.300 ferðamönnum árið 

2008 í 493.941 ferðamenn árið 2009 þá jókst heildarfjöldi gesta að meðtöldum 

farþegum skemmtiferðaskipa um 0,7% milli ára. Ef farþegar skemmtiskipa eru 

þannig taldir með heimsóttu landið alls 566.000 erlendir gestir árið 2009 miðað 

við 562.000 erlenda gesti árið 2008. Því má gera ráð fyrir að árið 2009 sé stærsta 

ferðamannaárið á Íslandi frá upphafi. Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum 

jukust umtalsvert á síðasta ári en þær eru áætlaðar um 155 milljarðar í stað 109 

milljarða á árinu á undan. Að teknu tilliti til gengis- og verðlagsáhrifa samsvarar 

þessi breyting liðlega 21% raunaukningu (Ferðamálastofa, 2010).  

 

En það eru ekki bara erlendir ferðamenn sem vilja skoða og upplifa Ísland. Níu af 

hverjum tíu Íslendingum ferðuðust innanlands á árinu 2009. Tæplega helmingur 

ferðaðist eingöngu innanlands. Þriðjungur landsmanna fór í eina til tvær ferðir 

innanlands á árinu 2009, tæplega helmingur í þrjár til sex ferðir og um 

fimmtungur í sjö eða fleiri ferðir (Ferðamálastofa, 2010).  

 

Samkvæmt Ferðamálastofu (2010) þá skipulögðu80% erlendra ferðamenna ferð 

hingað sjálfir. Þessir erlendu ferðamenn verða að geta fundið þá þjónustu sem þeir 

vilja upplifa á ferð sinni um landið á netinu því 75% erlendra ferðamanna sem 

heimsóttu landið öfluðu sér upplýsinga um Ísland á netinu (Ferðamálastofa, 

2010). Samkvæmt könnun Capacent þá nota 93% Íslendinga netið (Guðmundur 

Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls. 19-21) og samkvæmt sömu 

könnum nota 52% Íslendinga netið í eitthvað tengt ferðamennsku. Ef við skoðum 

hvaða efni fólk sækir sér helst upplýsingar um á netinu á heimsvísu þá kemur í 

ljós að áfangastaðir og ferðalög eru í fyrsta sæti á listanum (Universal Mccanns, 

2008).  

 



Lokaverkefni 2106   ÞBÓ 

2 
 

 

En hvernig eru íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu að nýta sér netið? Er hægt að 

finna upplýsingar um þá þjónustu sem íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu bjóða upp 

á á netinu? Eru íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu áberandi á leitarvélum eins og 

Google? Eru þessi fyrirtæki að notfæra sér alla kosti netsins? Til dæmis 

samfélagsmiðlana? 

 

Í þessu verkefni verður fjallað um stefnu íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja sem 

sérhæfa sig í afþreyingu, samkvæmt skilgreiningu Ferðamálastofu, hvað varðar 

markaðssetningu á netinu. Skoðað verður hversu miklu máli netið skiptir fyrir 

ferðaþjónustu á Íslandi og hvernig fyrirtækin á þessum markaði eru að nýta sér 

þennan miðil. Unnið var út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hafa íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfa sig í afþreyingu mótað sér stefnu hvað varðar 

vefsíðu fyrirtækisins?“  Í verkefninu er reynt að finna út með rannsókn hvort svo 

sé. 

 

Sendur var út spurningalisti í tölvupósti á öll íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu sem 

sérhæfa sig í afþreyingu samkvæmt handbók Ferðamálastofu 2009 fyrir utan 

golfvelli og sundlaugar. Alls eru það tæplega 200 fyrirtæki.  Í spurningarlistanum 

var spurt út í hvers kyns vefsíðu fyrirtækið væri með, stefnu þeirra í 

markaðssetningu á netinu, hvort að fyrirtækið nýtti sér samfélagsmiðlana og 

sömuleiðis ýmislegt annað er tengist því að vera sýnilegur á netinu. 

 

Verkefnið hefst á kynningu á helstu hugtökunum sem tengjast ferðaþjónustu, 

markaðssetningu og almenn umfjöllun um netið. Því næst er fjallað um íslenska 

ferðaþjónustu. Þá er rannsóknin og aðferðafræði hennar kynnt. Við tölfræðilega 

úrvinnslu gagna rannsóknarinnar var notast við töflureiknirinn Excel. Eftir að 

aðferðafræði hefur verið kynnt verður greining og mat á niðurstöðum rannsóknar. 

Í kjölfarið koma hugleiðingar um rannsóknina og gerðar tillögur að úrbótum. Að 

lokum eru teknar saman niðurstöður.  
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1. Ferðaþjónusta á netinu  

 

Í þessum kafla er að finna fræðilega umfjöllun á hugtökum eins og ferðaþjónusta, 

ferðamennska, afþreying, markaðsfræði, markaðssetning. Þar á eftir er umfjöllun 

um netið og þá sérstaklega samfélagsmiðlana og leitarvélar. 

 

1.1 Ferðaþjónusta 

 

Ferðamál (e. tourism) má skilgreina á ýmsan hátt.  Í notkun orðsins á ensku er oft 

átt við bæði atvinnugreinina, athafnir ferðamannanna sjálfra, starfsemi fyrirtækja í 

greininni og nám á þessu sviði. Íslensk þýðing orðsins, sem ferðamennska, nær 

því ekki alltaf því sem átt er við með enska orðinu og því ferðamál notað hér sem 

yfirheiti yfir þessa iðju folks og atvinnugrein (Ferðamálastofa, 2002).  

 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein (e. tourism industry) sem tekur til allra fyrirtækja 

og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum. Ferðamennska (e. tourism) eru 

athafnir einstaklinga sem ferðast til staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í 

nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur skemur en í tólf mánuði samfleytt. 

Ferðalangur (e. traveler) er einstaklingur á ferðalagi á milli landa eða á milli staða 

innan búsetulands, óháð tilgangi ferðalagsins. Greint er á milli 

innanlandsferðalanga og millilandaferðalanga. Ferðamaður (e. tourist) er gestur 

sem dvelur að minnsta kosti eina nótt á staðnum sem hann kemur á. 

Hversdagsumhverfi (e. usual environment) er heimili einstaklings (þar sem hann 

hefur fasta búsetu), vinnustaður, skóli og aðrir staðir sem hann kemur reglulega á. 

Ferðamennska innanlands (e. domestic tourism) er ferðamennska fólks innan 

búsetulands. Innferðamennska (e. inbound tourism) nær yfir ferðir íbúa annarra 

landa til Íslands, einnig íslenska ríkisborgara sem búsettir eru erlendis og koma til 

skemmri dvalar en 12 mánaða. Gestur (e. visitor) er einstaklingur á ferðalagi utan 

hversdagsumhverfis í minna en 12 mánuði samfleytt.   
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Ferðamannastaður (e. tourist attraction) er staður (annaðhvort náttúrulegur eða 

manngerður) sem laðar að sér ferðamenn. Innanlandsferðalangur er einstaklingur 

sem er á ferðalagi milli staða innan búsetulands, óháð tilgangi ferðalagsins. 

Millilandaferðalangur er einstaklingur sem er á ferðalagi á milli tveggja eða fleiri 

landa, óháð tilgangi ferðalagsins (Ferðamálastofa, 2010b).  

 

Þeir Mathieson og Wall (1982) skilgreina hugtakið ferðamennsku sem 

tímabundna hreyfingu fólks til staða utan heimabyggðar þeirra, allt sem fólkið 

gerir á staðnum og öll aðstaða sem þau nota á þessum tíma. Gunn (1994) segir að 

ferðamennska séu allar aðrar aðrar ferðir en ferðir til og frá vinnu (bls. 4).   

 

Mikil tækniþróun hefur orðið á síðustu árum sem gerir viðskipti, markaðssetningu 

og sölu aðgengilegri en áður. Markaðssetning vöru í ferðaþjónustu er líkt og Mill 

& Morrison (1998) benda á, snýr að allri þeirri aðstöðu og þjónustu sem býðst 

ferðamönnum sem koma á viðkomandi svæði. Þar á meðal er afþreying (e. 

leisure) en hún er skilgreind sem sá frítími sem er eftir allar skyldur daglegs lífs 

(Tribe, 2006, bls. 3). Í íslensku orðabókinni er afþreying sögð vera hvers kyns 

dægrastytting, skemmtun eða hvíldariðja í tómstundum (Mörður Árnason, 2002, 

bls. 18).  

 

Sigrún Sigmundsdóttir kom með ítarlega skilgreiningu á afþreyingu í skýrslu 

Samgönguráðuneytisins „Afþreying í ferðaþjónustu” sem kom út árið 1997. 

Skilgreining Sigrúnar er á þessa leið (Samgönguráðuneytið, 1997, bls. 7): 

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. Öfugt við aðra grunnþætti ferðaþjónustu 

(gistingu og matsölu) getur afþreying verið hvati til ferðar. 
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1.2 Markaðssetning 

 

Markaðsfræði (e. marketing) er skilgreind sem félagslegur ferill þar sem 

neytendur sem hafa þörf fyrir vöru eða þjónustu leita leiða til að svala þessari 

þörf. Fyrirtæki hagnast á þessu ferli og finna þannig hvata til reksturs. 

Markaðssetning er því grunnurinn að því að fyrirtæki vaxi og dafni því ef að 

markaðssetning nær ekki til neytenda er líftími fyrirtækja yfirleit stuttur. (Kotler 

og Keller, 2006, bls 4-6). 

 

En hvað er markaðssetning? Margir halda að markaðssetning sé einfaldlega það 

að selja og auglýsa.  Það var kannski þannig hér áður fyrr en sú er ekki raunin í 

dag. Það að selja og auglýsa er aðeins brot af markaðssetningu. Í dag er ekki málið 

að „segja og selja” eins á árum áður. Til þess að geta selt vöru eða þjónustu þarf 

að skilja þarfir viðskiptavinarins, skapa úrvalsvöru eða þjónustu, viðráðanlegt 

verð og velja rétta dreifingu. Ef fyrirtæki skilur þarfir viðskiptavinarins þá mun 

varan verða eftirsótt (Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 11).   

 

En samfélagið þróast og því þarf varan eða þjónustan að þróast með. Það er ekki 

nægilegt að markaðssetja vöru í eitt skipti og ætla svo að bíða eftir því að hún skili 

hagnaði. Þetta er eilíf vinna og því þurfa fyriræki að fylgjast vel með því hvað 

samkeppnisaðilar eru að gera til að missa ekki af lestinni. Markaðssetning er listin 

að finna, viðhalda og fjölga arðbærum viðskiptavinum (Kotler og Keller, 2006, 

bls 4-6). 

 

Netið er að hratt að verða einn mikilvægasti miðillinn fyrir fyrirtæki til að kynna 

vöru og þjónustu sína og það án mikils tilkostnaðar. Kosturinn við 

markaðssetningu á netinu er sá að netið lokar aldrei, það er opið 24 tíma 

sólarhrings, sjö daga vikunnar og nær til allra í heiminum. Það er hægt að nálgast 

upplýsingar um vöru og þjónustu hvar sem er í heiminum á örskammri stund 

(Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 338).   
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Flestar vörur í ferðaþjónustu eru þjónusta og það að markaðssetja þjónustu getur 

oft verið erfitt. Skilgreining á þjónustu er að hún er ætlunarverk, ferli og 

frammistaða. Þjónusta er óþreifanleg (e. intangible), breytileg (e. variable), 

óaðskiljanleg (e. inseparable) og óvaranleg (e. perishable) (Kotler og Armstrong, 

2006, bls 405-406). Óáþreifanleikinn er fyrst og fremst það að þjónustan fæst ekki 

séð, snert eða smökkuð. Breytileiki þjónustu er mikill því tvær þjónustuvörur eru 

aldrei alveg eins (sjá nánar í töflu 1). 

 

Tafla 1. Skilgreining á þjónustu.  

(Kotler og Armstrong, 2006, bls 405-406). 

 

 

 

Þar sem þjónusta er oftast seld fyrst og svo framleidd og síðan neytt samtímis er 

útilokað að framleiða þjónustu fyrirfram. Óvaranleiki þjónustunnar þýðir að ekki 

er hægt að geyma hana, endurselja, skila eða spara.  

 

 

 

Óþreifanleiki

•Þjónusta er fyrst og fremst frammistaða eða aðgerð. Hún fæst ekki séð, snert eða 

smökkuð eins og um áþreifanlega vöru væri að ræða. Til að draga úr óvissu þarf 

viðskiptavinurinn að sjá sannanir um gæði áður en varan er keypt.

Breytileiki

•Þjónusta er framkvæmdarferli og því eru tvær þjónustuvörur aldrei alveg eins. Oft er 

starfsmaðurinn sem veitir þjónustuna þjónustan sjálf og starfsfólk getur verið misjafnt. 

Viðskiptavinir eru heldur aldrei alveg eins en báðir aðilar geta haft áhrif á þjónustuna.

Óaðskiljanleiki

•Þjónusta er oftast seld fyrirfram, svo framleidd og síðan neytt samtímis en flestar vörur 

eru hinsvegar framleiddar fyrst, svo seldar og loks neytt. Það er útilokað að framleiða 

þjónustu fyrirfram, þetta gerist allt á rauntíma.

Óvaranleiki

•Þjónustu er ekki hægt að geyma, endurselja, skila eða spara. Óvaranleiki gerir það að 

verkum að mat á eftirspurn og gott skipulag framboðs eru mikilvæg verkefni því 

framboð þjónustu sem er ekki eftirspurn eftir verður ekki notað síðar.
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Samval söluráða (e. The Marketing mix) samanstendur af öllu sem fyrirtækið 

getur haft áhrif á í eftirspurn á vöru eða þjónustu. Söluráðarnir eru fjórir og byrja 

allir á p í ensku, en v á íslensku: Vara (e. product),  verða (e. price), vettvangur (e. 

place) og vegsauki (e. promotion). Samval söluráða er skýrt í töflu 2 (Kotler, 

Bowen og Makens, 2006). 

 

Tafla 2. Samval söluráða (e. The Marketing mix)  

(Kotler, Bowen og Makens, 2006). 

 

 

Þessum fjórum atriðum var fjölgað í sjö og úr urðu p-in sjö þegar Borden lagði 

meiri áherslu á þjónustu. Þessi þrjú atriði eru: Fólk (e. people), ferli (e. process) , 

upplifun (e. physical evidence) (Kotler, Keller, Goodman og Hansen, 2009, bls. 

17). 

 

Varan

•Er það sem viðskiptavinurinn er að kaupa, hvort sem það er vara eða þjónusta. Upplifun 

er samansett af nokkrum atriðum eða þjónustuþáttum eða frekar loforði um upplifun. 

Þróun á vöru eða þjónusta þurfa að vera byggðar á rannsóknum til að vera með það á 

hreinu að það sé eftirspurn eftir þessari vöru eða þjónustu. Þættir eins og vörumerki, 

gæði og tryggð skipta miklu máli í þessu atriði.

Verð

•Það er val milli nokkra leiða í verðlagninu. Hvað er viðskiptavinurinn tilbúinn að borga 

fyrir vöruna eða þjónustuna? Hver er stefna fyrirtækisins í verðlagningu? Verðið fer 

eftir markaðnum og hvaða verð helstu keppinautar eru að bjóða.

Vegsauki

•Er að finna réttar boðleiðir eða dreifingaraðila og réttu staðina fyrir vöruna eða 

þjónustuna. Til dæmis samstarfsaðilar erlendis eins og ferðaskrifstofur og á seinni árum 

vefsíðan.

Vettvangur

•Að koma vöru eða þjónusta á framfæri. Til dæmis auglýsingar, ferðabæklingar en einnig 

almannatengsl.



Lokaverkefni 2106   ÞBÓ 

8 
 

 

Tafla 3. Lengri útgáfan í samvali söluráða (e. The extended marketing mix). 

(Kotler, Keller, Goodman og Hansen, 2009, bls. 17). 

 

 

Þessi sjö p eru mikilvæg fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu. Það er bæði hægt að nota 

öll p-in eða skipta þessu niður og nota þá hluta sem henta hverju fyrirtæki fyrir 

sig. (Kotler, Bowen og Makens, 2006).  

 

Samkvæmt Ferðamálastofu (2005) velja ferðamenn það frekar að ráða og 

skipuleggja ferðalög sín sjálfir í stað þess að kaupa tilbúnar pakkaferðir. Þá er eins 

gott að ferlið á netinu sé einfalt og öruggt.  

 

Sú mikla gróska sem hefur átt sér stað í heimi tækninnar á síðustu árum og þá 

sérstaklega hvernig netið hefur endurmótað miðlun upplýsinga, t.d. um 

ferðaþjónustu og verður farið betur í það í næsta kafla (Xiang, Wöber og 

Fesenmaier, 2008). 

 

 

 

 

Fólk

• Þá erum við að tala um 

fólkið sem vinnur í 

ferðaþjónustu. Það skiptir 

öllu máli að vera faglegur til 

að gæðin á þeirri þjónustu 

sem boðið er upp á sé til 

fyrirmyndar og að 

viðskiptavinurinn sé sáttur 

með hana.

Ferli

• Allt ferlið í kringum kaup á 

þjónustu á netinu í 

ferðaþjónustu þarf að vera 

einfalt og öruggt. 

Viðskiptavinir sem kaupa 

þjónustu á netinu geta 

auðveldlega farið á næstu 

vefsíðu ef þeir eru ekki sáttir 

með það sem þeir sjá eða 

upplifa á þinni síðu.

Upplifun

• Hvernig andrúsmloft er á 

veitingastað, 

ferðaskrifstofunni eða á 

áfangastaðnum sjálfum?
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1.3 Netið 

 

Upphaf netsins eins og við þekkjum það í dag má rekja til bandaríska 

Varnarmálaráðuneytisins en þeir settu í gang verkefni árið 1962 undir nafninu 

ARPANET eða Advanced Research Projects Agency Network. Það átti að gera 

fólki kleift að skiptast rafrænt á gögnum. Þann 29. október 1969 tengdust svo í 

fyrsta sinn tvær tölvur saman en það gerðist þegar háskólarnir UCLA og Stanford 

tengdust saman (Castells, 2001, bls. 10-11). Tæplega 40 árum síðar eða í 

desember 2008 var 1 milljarður manna tengdir netinu af þeim tæplegu 6,8 

miljörðum jarðarbúa þá (Comscore, 2009). 

 

Fyrsta lénið var skráð í mars 1985. Það var lénið symbolics.com, en í lok ársins 

voru aðeins fjögur .com lén skráð (samtals). Í dag eru lénin rúmlega 90 milljón og 

fjölgar í hverri viku um 500 þúsund. Skráning .is léna hófst 1988 og eru í dag 

28.491 talsins (Internet á Íslandi, 2010). 

 

Netið er sá miðill í sögunni sem hefur náð hröðustu útbreiðslunni. Það var 7 ár að 

ná til 25% af bandarísku þjóðinni, en farsíminn var 13 ár að ná sömu útbreiðslu, 

útvarpið 22 ár og sjónvarpið 26 ár (Guðmundur Guðmundsson og Kristján 

Hauksson, 2009, bls 19). Netið er að verða sá miðill sem fólk notar mest. Spár 

Microsoft segja að um mitt ár 2010 muni Evrópubúar nota netið meira en sjónvarp 

í fyrsta skipti (Adamson, 2008, bls. 74). Reyndar eru ekki allir sammála þessum 

staðhæfingum Microsoft, til dæmis mótmæltu samtökin Assocoation of Television 

and Radio Sales Houses þessu harðlega í fréttatilkynningu og sögðu tölur 

Microsoft um sjónvarpsáhorf ekki vera réttar (Association og Television and 

Radio Sales Houses, 2009). Hvort Microsoft hafi rétt fyrir sér eða ekki virðist 

alveg ljóst að netið er framtíðin. 
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Ferðaþjónustan var fljót að tileinka sér möguleika netsins. Árið 1996 voru þær 

ferðaskrifstofur sem voru með vefsíðu nánast eingöngu að svara tölvupósti en um 

þetta leyti byrjuðu þó fyrstu fyrirtækin að bjóða upp á bókunarvélar á netinu. Til 

dæmis settu Radisson Hotels Worldwide bókunarvél á vefsíðu sína í júlí þetta ár. 

Á sama tíma tilkynnti ferðaskrifstofan Thomas Cook að þeir ætluðu að eyða 2,5 

miljónum punda í það að þróa nýja vefsíðu fyrir viðskiptavini félagsins þar sem 

hægt yrði að bóka allt á netinu.  

 

Samkvæmt ráðgjafafyrirtækinu Genesys þá jókst fjöldi fyrirtækja í ferðaþjónustu 

um 133% frá júlí 1996 til mars 1997 á Yahoo leitarvélinni eða úr 1.864 

fyrirtækjum í 4.355 fyrirtæki (Travolution, 2006). 

 

Það breyttist mikið í ferðaþjónustu þegar vefsíður eins og Expedia, 

Lastminute.com og fleiri síður fóru í loftið rétt fyrir aldamótin. Þá gátu 

einstaklingar búið til sínar eigin pakkaferðir á netinu og í kjölfarið fóru fyrirtæki í 

ferðaþjónustu að nýta sér netið í meira mæli til að auglýsa og láta vita af 

einstökum áfangastöðum og möguleikum á afþreyingu á viðkomandi svæði.  

 

Í könnun frá Ferðamálastofu (2005) kemur fram að rúmlega helmingur þeirra 

erlendu ferðamanna sem heimsóttu landið frá september 2004 til maí 2005 fengu 

upplýsingar sínar um landið á netinu eins og sést á mynd 1. 
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Mynd 1. Hvar er aflað upplýsinga um Ísland? (%) 

(Ferðamálastofa 2005 og 2010). 

 

Árið 2009 öfluðu aftur á móti þrír af hverjum fjórum erlendra ferðamanna sér 

upplýsinga um Ísland á netinu. Það er aukning um rúmlega 20% á fjórum árum. 

Af tólf helstu þjóðum sem sækja okkur heim notuðu Kanadamenn, 

Bandaríkjamenn og Spánverjar netið mest til að afla upplýsinga um Ísland en síst 

Norðmenn, Svíar og Danir (Ferðamálastofa, 2010).  Íslendingar nota einnig netið 

mikið þegar kemur að upplýsingaleit um vöru og þjónustu eins og sést á mynd 2. 

 

 

Mynd 2. Hvert leita Íslendingar eftir upplýsingum fyrir kaup á vöru eða þjónustu? 

(Capacent, 2009). 
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Samkvæmt könnun Capacent frá árinu 2009 eru leitarvélarnar á netinu og vefsíður 

fyrirtækja með yfirburðastöðu þegar kemur að upplýsingaleit. Svo er það að 

spyrja annað fólk í kringum sig og þar koma samfélagsmiðlarnir sterkir inn 

(Guðmundur Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 27).  

 

Leitarvélar nota flókið reiknilíkan til að skila leitarniðurstöðum sem líklegastar 

eru til að uppfylla þarfir þess sem leitar. Reiknilíkanið sem leitarvélarnar nota er 

aldrei gefið upp, einnig er það alltaf að breytast svo að það sé ómögulegt að leika 

á þær. Til eru tvenns konar niðurstöður á leitarvélum, náttúrulegar niðurstöður og 

kostaðar niðurstöður. Náttúrulegar niðurstöður sýna þær niðurstöður sem eiga best 

við leitarorðið eða leitarorðin sem voru valin. Kostaðar niðurstöður eru aftur á 

móti niðurstöður sem eru keyptar, það er að segja að fyrirtæki kaupa sér ákveðin 

orð eða orðasambönd til að þess að sjást efst á leitarvélunum þegar leitað er af 

viðkomandi orðum. Náttúrulegar niðurstöður fá mun meiri smelli en keyptar og 

fólk treystir almennt þeim niðurstöðum betur (Guðmundur Guðmundsson og 

Kristján Hauksson, 2009, bls 27). Rannsóknir Enquiro (2009) sýna að hjá Google 

eru á milli 70-80% af smellum á náttúrulegar niðurstöður á meðan keyptar eru 20-

30% . 

 

Það fer stærsti hluti þess fjármagns sem ætlað er til markaðssetningar á netinu í 

hinum vestræna heimi í kostaðar niðurstöður á leitarvélunum. Á Íslandi hefur 

fjármagnið farið meira í birtingar á vefborðum. Hér er því ónýtt tækifæri á Íslandi 

(Guðmundur Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 135).  

 

Google var fyrsta leitarvélin sem bauð upp á þá þjónustu að hægt var að kaupa 

ákveðin leitarorð og birta um leið og niðurstöður viðkomandi leitar, sem sagt 

kostaðar niðurstöður (Google, 2010).  

 

Þegar Google hóf starfsemi sína árið 1998 þá var að finna 26 miljónir vefsíðna í 

leitarvélinni en í dag eru yfir 1,000,000,000,000 (ein triljón) vefsíður skráðar inn á 

Google (Google, 2010), stærstu og vinsælustu leitarvél í heimi, og í hverjum 
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mánuði eru skráðar inn hundruðir þúsundir síðna af aðilum sem allir hafa þá ósk 

heitasta að finnast á undan öllum hinum. Google er sú leitarvél sem mest er notuð 

í heiminum í dag en þar á eftir koma Yahoo og Bing.  

 

Það er aðeins ein íslensk leitarvél á netinu sem virkar svipað og Google, Yahoo og 

Bing. Það er íslenska leitarvélin, Leit.is, en hún opnaði 16. júní 1999 og varð fljótt 

ein vinsælasta vefsíða landsins (Leit.is, 2010).  Í hverri viku fær leit.is rúmlega 

40.000 heimsóknir (Teljari.is, 2010). Það hafa verið gerðar aðrar tilraunir með 

íslenskar leitarvélar, til dæmis Strik.is en það virðist ekki vera markaður fyrir aðra 

íslenska leitarvél. Að minnsta kosti hefur enginn farið í alvöru samkeppni við 

Leit.is síðan Strik.is reyndi á sínum tíma. 

 

Í grein sem Kristján Már Hauksson (2009), sérfræðingur í markaðsmálum á 

netinu, skrifar um Ísland og netið kemur fram að Ísland getur náð algjörri sérstöðu 

hvað varðar sjáanleika á netinu og þar spilar smæð landsins stórt hlutverk hversu 

skjótt við getum brugðist við sökum stuttra boðleiða og því hversu auðvelt er að 

nálgast þá sem eru að sækja á netmiðin. 

 

Netið er ekki bara ódýrasti markaðsmiðillinn í alþjóðlegri markaðssetningu, 

heldur er það líka mælanlegasti miðillinn. Það er líka þannig að allir hafa 

möguleika á netinu, óháð stærð fyrirtækisins. Á netinu gildir hugmyndaflugið, 

þekking á leitarvélum og mismunandi mörkuðum lykilhlutverki. Þetta er 

tvístefnugata sem þýðir að valdið er komið til fólksins, neytendur ráða þannig að 

það er eins gott að hlusta (Xiang og Gretzel, 2010).   

 

Trúverðuleiki fyrirtækja á netinu er mikilvægur því fólk kaupir vöru eða þjónustu 

á netinu án þess að vera með nein persónuleg tengsl við seljandann. Hafi sama 

fólk séð eða komið í fyrirtæki áður er traustið meira á fyrirtækinu. Ef að traustið 

er til staðar er fólk líklegra til að eiga viðskipti við fyrirtækið á vefsíðu þess 

(Porter, 2001). 
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Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem krefst mikillar upplýsingaöflunar og þess 

vegna er nauðsynlegt að skilja breytingar á tækni og hegðun viðskiptavina til að 

geta komið réttum skilaboðum á framfæri við rétta fólkið (Xiang og Gretzel, 

2010). Samfélagsmiðlarnir eru gott dæmi um breytingar á tækni og hegðun 

viðskiptavina. Þeir opna á samræður þar sem fólk og fyrirtæki fá leið til að ræða 

við viðskiptavini sína á persónulegum jafnréttisgrundvelli.  

 

Samfélagsmiðla má rekja aftur til ársins 1997 þegar vefsíðan SixDegrees.com var 

sett í loftið. Síðunni var reyndar lokað árið 2000 en nokkrum árum seinna sagði 

stofnandi síðunnar að þeir hefðu einfaldlega verið nokkrum árum of snemma en á 

vefsíðunni gastu byggt upp vinanet svipað og gert er á Facebook í dag (Boyd og  

Ellison, 2007, bls. 3). 

 

Munurinn á samfélagsmiðli og hefðbundnum miðli er að samfélagsmiðlarnir leyfa 

fólki að tjá sig frjálst og eiga samræður við þann sem setur fram skilaboðin. Fólk 

er ekki bara að mótttaka skilaboð heldur taka þátt.  

 

Fyrirtæki verða að laga sig að þessu breytta samskiptaformi því markaðsfólk er 

vant eintali hefðbundinna miðla en ekki samræðunum. Áður en fyrirtæki fara á 

stað þarf að spyrja hvert markmiðið er með því að nýta sér samfélagsmiðlana. Það 

er ekki nóg að hugsa að þetta sé eitthvað sem fyrirtækið verði að gera vegna þess 

að allir hinir séu að gera þetta. Stóra spurningin er, hvernig getur fyrirtækið 

þjónustað viðskiptavini sína betur með því að taka þátt í samfélagsmiðlunum?  
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Forrester Research hafa sett fram líkan sem fyrirtæki geta notað til að móta 

samskiptastefnu sína á samfélagsmiðlunum. Líkanið heitir POST og það skiptist í 

fjóra hluta: Fólkið (e. people), markmið (e. objective), stefna (e. strategy) og tækni 

(e. technology) (Forrester Research, 2009).  

 

Tafla 4. POST líkanið. 

 (Forrester Research, 2009). 

 

 

Þetta líkan (tafla 4) er gott að hafa í huga þegar fyrirtæki ákveða samskiptastefnu 

sína á samfélagsmiðlunum. 

 

 

 

Fólkið
•Fyrirtæki verða að þekkja viðskiptavinina sem þau ætla að tala við og ákveða hverja 

þeirra á að tala við. Forrester Research skiptir  fólki á samfélagsmiðlunum í sex flokka. 

Þeir eru: Skapari, gagnrýnir, safnari, þátttakandi, áhorfandi og óvirkur. Þessir hópar eru 

misjafnlega virkir. Það þýðir til dæmis ekkert að hvetja þessa óvirku til að útbúa efni og 

dreifa. 

Markmið

•Það eru fimm markmið sem fyrirtæki geta haft þegar þau taka þátt á 

samfélagsmiðlunum. Það mikilvægasta er að hlusta. Hin fjögur eru: Samtöl (eiga samtöl 

við viðskiptavini), aðstoða (ef eitthvað klikkar eða virkar ekki), hvetja (láta alla vita sem 

vel er gert) og nýsköpun (fá hugmyndir að nýjum vörum eða hvernig fyrirtækið getur 

staðið sig betur).  

Stefna

•Hver er stefna fyrirtækisins? Er hugmyndin að hafa stóran hóp af fólki sem hægt er að 

ráðfæra sig þegar kemur að nýjum vörum  eða eiga að koma hugmyndir frá fólkinu?

Tækni

•Þegar búið er að fara í gegnum stigin þrjú á undan ætti að vera auðveldara að ákveða 

hvaða tækni hentar til verksins.
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Helstu samfélagsmiðlar dagsins í dag eru Facebook, YouTube, MySpace, Flickr, 

Twitter, Wikipedia, Tripadvisor og bloggið. Nánar er fjallað um þá í töflu 

5.(Alexa.com, 2010).  

 

Tafla 5. Samfélagsmiðlar á netinu. 

 

 

 

Þetta er aðeins hluti af þeim samfélagsmiðlum sem eru til en einnig er hægt að 

nefna miðla eins og Amazon.com, Digg.com, Bebo.com og LinkedIn.com. 

Facebook
Síðan fór í loftið árið 2004 og var komin með yfir eina miljón manna skráða á síðuna í lok 
ársins. Í febrúar á þessu ári voru skráðir á síðuna 400 miljónir manna um allan heim. 50% 
allra á síðunni skrá sig inn á síðuna á hverjum degi. Facebook er svokallað örblogg og 
tengslanet. Að meðaltali á hver einstaklingur á Facebook 130 vini (Facebook, 2010).

YouTube
Á YouTube getur hver sem er stofnað reikning og byrjað að setja inn myndbönd án 
endurgjalds. Fyrirtækið var stofnað 2005 og er orðið ein allra vinsælasta síðan í heiminum í 
dag. Alls eru sett inn um það bil 150 miljón myndbönd á síðuna á hverjum degi. Það tæki 
um það bil 400 ár að horfa á allt efnið sem er á YouTube í dag (Issuu, 2010).

Twitter
Hóf starfsemi sína  2006 en í lok ársins 2009 voru 18 miljónir manna skráðir á síðuna. 
Twitter er örblogg (Mashable, 2009).

Flickr
Er myndaalbúm á netinu. Hver sem er getur sett inn myndir á síðuna. Alls voru 5351 
myndir settar inn á einni mínútu klukkan 20:23 þann 23. mars 2010. (Flickr, 2010). 

Myspace
Er vefsíða sem hefur þróast mikið í tónlistarsíðu en byrjaði sem tengslanet fyrir vini og 
örblogg. Fór í loftið í janúar 2004 og er með yfir 100 miljónir virka þátttekendur. 
(Myspace, 2010).

Wikipedia
Var sett formlega á netið 15. janúar 2001. Í dag eru um það bil 14 miljónir greina á síðunni 
á yfir hundrað tungumálum. Margar miljónir manna hafa sett efni á síðuna (Wikipedia, 
2010). 

Tripadvisor
Er ein stærsta og vinsælasta síðan í heiminum sem tengist ferðalögum. Síðan fær yfir 32 
miljónir heimsókna í hverjum mánuði en yfir 15 miljónir manna eru skráðir á síðuna og á 
síðunni er að finna yfir 30 miljónir greina og umfjallanir um allt tengt ferðalögum. 
(Tripadvisor, 2010). 

Blogg
Samkvæmt tölum frá 180 Magazine eru um það bil 183 miljónir virkir bloggarar  í 
heiminum í dag og á hverjum degi bætast þúsundir manna við (Issuu, 2010).
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Samkvæmt könnun Capacent frá árinu 2009 höfðu 90% Íslendinga undir 40 ára 

tekið þátt í samfélagsmiðlunum en 65% Íslendinga yfir 40 ára (Guðmundur 

Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 69). Síðustu tölur frá Facebook 

segja okkur að tæplega 200.000 Íslendingar séu búnir að skrá sig á síðuna 

(Facebook, 2010).  

 

Tækifærin liggja víða á netinu. Fyrirtæki geta meðal annars notað samfélagsmiðla 

til að ná til almennings með nýjum hætti. Rétt notkun netsins sem markaðstækis 

getur komið í staðinn fyrir dýrar auglýsingar. Hægt er að ná til afmarkaðra 

markhópa á hnitmiðaðan hátt og eiga í gagnkvæmum samskiptum .  

 

Svo er stóra spurningin hvort að vefsíða fyrirtækisins kemur upp á leitarvélunum 

þegar neytandinn byrjar að leita sér að vöru eða þjónustu. Það er eftir miklu er að 

sækjast að lenda ofarlega á leitarniðurstöðum leitarvélar eins og Google. 

 

Fólk er byrjað að sækja sér aðstoð í meira mæli hjá hvort öðru en ekki aðeins hjá 

fyrirtækjum eins og áður var. Þessar nýju leiðir sem netið og þá sérstaklega 

samfélagsmiðlarnir hafa opnað hafa gjörbreytt því hvernig fólk á samskipti sín á 

milli. Þarna er rætt um fyrirtæki og vörumerki og þessi umræða getur haft áhrif á 

kaupákvarðanir. Því er nauðsynlegt að móta sér stefnu hvað samfélagsmiðlana 

varðar. Tæknin er hér í öðru sæti því í fyrsta sæti eru nálganirnar sem eru í boði 

og þau tækifæri sem felast í þessum breyttu samskiptum (Guðmundur 

Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 69). 

 

Kraftmiklar alþjóðlegar samræður eru hafnar. Með netinu er fólk að uppgötva og 

finna nýjar leiðir til að deila viðeigandi upplýsingum á ógnarhraða. Markaðir hafa 

breyst og snúast í raun um samræður (Locke, Levine, Searls & Weinberger 1999, 

bls. 23).  
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2. Ferðaþjónusta á Íslandi 

 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið mikið undanfarin ár. Þrátt fyrir það að 

ferðamönnum hafi fækkað um 1,7% milli ára, úr 502.300 ferðamönnum árið 2008 

í 493.941 ferðamenn árið 2009 þá jókst heildarfjöldi gesta að meðtöldum 

farþegum skemmtiferðaskipa um 0,7% milli ára. Ef þeir eru taldir með heimsóttu 

landið alls 566.000 erlendir gestir árið 2009 miðað við 562.000 erlendir gesti árið 

2008 og því má gera ráð fyrir að um sé að ræða stærsta ferðamannaárið á Íslandi 

frá upphafi. Íslendingar eru líka orðnir duglegri að skoða landið en níu af hverjum 

tíu Íslendingum ferðuðust innanlands á árinu 2009 (Ferðamálastofa, 2010).  

 

Mikil árstíðabundin sveifla er í komum ferðamanna. Þannig eru heimsóknir 

Þjóðverja, Frakka, Spánverja og Ítala að mestu bundnar við júní, júlí og ágúst, á 

meðan Bretar og Norðurlandabúar dreifast meira yfir árið. Árstíðabundinnar 

sveiflu gætir ennfremur í ferðum Íslendinga um eigið land en langflestir ferðast að 

sumri til (Ferðamálastofa, 2010). 

 

Árleg aukning erlendra gesta til Íslands hefur verið 6,8% milli ára að jafnaði 

síðastliðin tíu ár. Ef gert er ráð fyrir 6,8% árlegri aukningu ferðamanna næstu 10 

ár má gera ráð fyrir einni milljón ferðamanna til Íslands árið 2020. Ef við fylgjum 

hins vegar eftir spá Alþjóða ferðamálastofnunarinnar (UNWTO) um fjölgun 

ferðamanna á heimsvísu má gera ráð fyrir 745 þúsund gestum árið 2020 til Íslands 

(Ferðamálastofa, 2010).  

 

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu var 4,6% að meðaltali á árunum 

2000‐2006 (Hagstofa Íslands, 2008). Hlutdeild ferðaþjónustu í 

heildarútflutningstekjum þjóðarbúsins var 16,9% árið 2008. Á árunum 2000‐2008 

var hún að meðaltali 17,6% (Hagstofa Íslands, 2008). 
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Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum samkvæmt ferðaþjónustureikningum 

eru áætlaðar 155 milljarðar á árinu 2009. Að teknu tilliti til gengis‐ og 

verðlagsáhrifa má gera ráð fyrir að um 21% raunaukning hafi verið í 

gjaldeyristekjum milli áranna 2008‐2009 (Ferðamálastofa, 2010). 

Fjöldi starfa í ferðaþjónustu var 8.400 árið 2007 sem er fjölgun frá fyrra ári um 

190. 5.400 störf voru í einkennandi ferðaþjónustugreinum, s.s. gisti‐ og 

veitingaþjónustu, farþegaflutningum og ferðaskrifstofustörfum. Tæplega 3.000 

störf voru í tengdum greinum, s.s. smásölu, afþreyingu, verslun, menningu, 

tómstundum og þjónustu tengdri farþegaflutningum (Ferðamálastofa, 2010). 

 

Afþreying er stór þáttur í íslenski ferðaþjónustu. Svo virðist sem samfélög í dag 

séu meira að þróast úr því að vera upplýsingasamfélög í það að vera 

upplifunarsamfélög þar sem ferðamaðurinn upplifir sig sem þátttakenda í öðruvísi 

afþreyingu og ævintýrum (Samgönguráðuneytið, 2004). 

 

Magnús Oddsson (1995), fyrrverandi ferðamálastjóri, sagði á ráðstefnu um 

ferðamál á Selfossi að það væri grundvallaratriði að afþreying væri fyrir hendi á 

þeim stöðum sem vildu byggja sig upp í ferðamálum. Afþreyingin væri tilefni 

ferðar fólksins á hvern stað en samgöngur ásamt veitingum og gistingu væru og 

grunnþættir sem huga þyrfti að við uppbyggingu. Hann sagði að áhrif fjárfestinga 

í þessum þætti hefði víðtæk áhrif og það væri hagkvæmt fyrir marga að taka sig 

saman um að byggja upp afþreyingu og ná þannig fyrr árangri. 

 

Það er fjölbreytt afþreying í boði fyrir þá erlenda ferðamenn sem heimsækja 

Ísland. Alls 193 fyrirtæki eru á lista Ferðamálastofu sem sérhæfa sig í afþreyingu 

fyrir ferðamenn fyrir utan sundlaugar og golfvelli. Erlendir ferðamenn nefna helst 

náttúruskoðun þegar þeir eru spurðir um hvaða afþreyingu þeir nýttu sér á 

ferðalaginu um Ísland. 
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Mynd 3. Hvaða afþreyingu nýttu erlendir ferðamenn sér á ferðalagi sínu á Íslandi? 

(Ferðamálastofa, 2005). 

 

Þar á eftir kemur sund og verslun eins og sést á mynd 3 um hvaða afþreyingu 

erlendir ferðamenn nýttu sér á ferðalagi sínu á Íslandi frá árinu 2004 til ársins 

2005. Alls tóku rúmlega 2.500 erlendir ferðamenn þátt í þessari könnun 

(Ferðamálastofa, 2005). Íslendingar nýta sér helst sundlaugar landsins þegar 

kemur að afþreyingu sem þarf að greiða fyrir. 

 

 

Mynd 4. Hvaða afþreyingu greiddu Íslendingar fyrir á ferðalögum innanlands 2009? 

(Ferðamálastofa, 2010).  
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Fjölmargir Íslendingar borguðu sig inn á söfn og sýningar, fóru í veiði og leikhús 

eða á tónleika. Náttúrutengd afþreying var notuð í minna mæli en innan við 5% 

fóru í einhverja af eftirtöldum ferðum; skoðunarferð með leiðsögumanni, 

gönguferð með leiðsögumanni, hestaferð, flúðasiglingu eða kajakferð, 

hvalaskoðun, hjólreiðar og vélsleða- eða snjósleðaferð (Ferðamálastofa, 2010). 

 

Ferðaþjónustan getur leikið stórt hlutverk í endurreisn Íslands en greinin er í dag 

ein þriggja meginstoða gjaldeyrissköpunar hér á Íslandi. Það er hægt að auka 

gjaldeyristekjurnar mjög hratt með aukinni landkynningu þar sem svo öflugir 

innviðir eru nú þegar til staðar og óvíða hægt að skapa störf með jafnlitlum 

kostnaði. Það eru engir kvótar á erlendum ferðamönnum og tækifærin mikil (Erna 

Hauksdóttir, 2009). 
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3. Rannsóknaraðferð 

 

Í upphafi verkefnisins var ákveðið að kanna sérstaklega fyrirtæki í ferðaþjónusta 

sem sérhæfa sig í afþreyingu fyrir utan sundlaugar og golfvelli en í handbók 

Ferðamálastofu 2009 er ferðaþjónustu skipt í fimm flokka.  

 

Tafla 6. Skipting ferðaþjónustu.  

(Ferðamálastofa, 2010c). 

 

 

 

 

Í handbók Ferðamálastofu 2009 eru 193 fyrirtæki skráð í flokknum afþreying fyrir 

utan sundlaugar og golfvelli. Sendur var spurningalisti (sjá í viðauka 1) á netinu til 

allra fyrirtækja á listanum sem voru með skráð netfang (sjá í viðauka 2). Alls voru 

19 fyrirtæki ekki með skráð netfang og 24 spurningalistar komust ekki í réttar 

hendur þar sem netföngin voru ekki rétt eða óvirk. Þannig að alls 150 fyrirtæki 

fengu spurningalista til sín og voru í úrtakinu. Alls svöruðu 47 fyrirtæki 

spurningalistanum sem gerir 31,3 % svarhlutfall. Rannsóknin fór fram dagana 22. 

mars – 7. apríl 2010. 43 spurningar voru lagðar fyrir fyrirtækin. Notast var við 

spurningalistakerfi sem vefsíðan CreateSurvey býður upp á en það reyndist afar 

vel. 
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Í flokknum afþreying í handbók Ferðamálastofu 2009 eru eftirfarandi greinar:  

Tafla 7. Afþreying í ferðaþjónustu.  

(Ferðamálastofa, 2010c). 

Flúðasiglingar Hvalaskoðun Kajakferðir Bátaferðir 

Dagsferðir m/ rútu Útsýnisflug Gönguferðir Hestaferðir 

Hjólareiðaferðir Hundasleðaferðir Vélsleðaferðir Jöklaferðir 

Skíðasvæði Köfun Golfvellir Sundlaugar 

Veiði Dorgveiði Sjóstangveiði Skotveiði 

Bátaleigur Reiðhjólaleigur Leiga á búnaði  

 

 

Rannsóknum í félagsvísindum er helst skipt í megindlegar (e. quantitative) og 

eigindlegar (e. qualitative) aðferðir. Munurinn á þessum aðferðum endurspeglar 

bæði mun á því hvernig félagsvísindafólk nálgast viðfangsefni sitt og ólík 

markmið rannsókna í félagsvísindum (Vísindavefurinn, 2005). 

Valin var megindleg rannsókn en megindlegum rannsóknum má lýsa sem 

hlutlægum og lýsandi. Þar sem unnið er með fastmótaðar mælieiningar. Sem 

dæmi um þessa aðferð rannsókna eru símakannanir, póstkannanir, viðtalskannanir 

og netkannanir (Burns og Bush, 2005, bls. 204-230). 

Netkannanir eru yfirleitt lagðar fyrir sértæka hópa þar sem listi yfir netföng liggur 

fyrir. Helstu kostir þessarar aðferðar er að gagnasöfnun getur tekið mun skemmri 

tíma en til dæmis í símakönnun, auðvelt er að ítreka svörun og leiðbeiningar geta 

verið mjög nákvæmar og jafnvel myndrænar ef þörf er á (Félagsvísindastofnun, 

2010).  Það er auðvelt að komast í samband við fólk hvar sem er í heiminum á 

auðveldan og þægilegan hátt. Þessi aðferð er einnig ódýrari en aðrar kannanir í 

framkvæmd og tölfræðileg úrvinnsla tekur stuttan tíma (Wright, 2005). 
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Aftur á móti eru gallarnir þeir að ekki allir hafa aðgang að netinu, margir klára 

ekki að fylla út spurningalista á netinu og senda aldrei svörin frá sér. Svo hafa 

kannanir sýnt það að yngra fólk tekur frekar þátt í netkönnunum en eldra fólk. 

Þetta getur allt skekkt niðurstöður könnunnar (Wright, 2005). 

 

Svarhlutfall í netkönnunum almennt er á mjög breiðu bili og fer það mjög eftir því 

um hvers konar svarendahóp er að ræða og framkvæmdaleið 

(Félagsvísindastofnun, 2010). 

 

Á vef The Instructional Assessment Resources (2007) sem er stofnun á vegum 

Texas háskóla í Austin í Bandaríkjunum er að finna upplýsingar um ásættanlegt 

svarhlutfall í könnunum: 

           Póstkönnun - 50% er allt í lagi, 60% er gott og 70% mjög gott.  

             Símakönnun – 80% er gott. 

             Tölvupóstur – 40% er í meðallagi, 50% er gott og 60% er mjög gott  

             Netkönnun – 30% er í meðallagi. 

             Á staðnum könnun – 80-85% er gott. 

 

 Árið 2002 var gerð skýrsla um markaðsmál ferðaþjónustunnar en spurningalisti 

var sendur til 271 fyrirtækis en aðeins fengust svör frá 64 fyrirtækjum eða tæplega 

fjórðungi fyrirtækja  (23,6%). Aðeins 21% fyrirtækja sem sérhæfðu sig í 

afþreyingu svöruðu spurningalistanum (Ferðamálasetur Íslands, 2002). 

Svarhlutfall upp á 31,3% er því rétt fyrir ofan meðallag þegar kemur að 

netkönnunum.  
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4. Greining og mat rannsóknar 

 

Í þessum köflum verða lagðar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Út frá þeirri 

könnun sem hér er lýst verður reynt að svara rannsóknarspurningunni í næsta 

kafla. Spurningalistann sem notaður var er að finna í viðauka 1.  

 

4.1 Almennar spurningar 

Flest fyrirtæki höfðu ekkert á móti því að segja hvaða fyrirtæki var að svara 

spurningalistanum en alls 43 fyrirtæki af 47 svöruðu þeirri spurningu. Af þeim 

fyrirtækjum sem svöruðu spurningalistanum var elsta fyrirtækið stofnað 1947 en 

það yngsta árið 2009. Stærð fyrirtækjana var frá einum starfsmanni upp í 90 

starfsmenn. Aðeins tvö fyrirtæki af þessum 47 voru ekki með vefsíðu. Tæplega 

helmingur fyrirtækjana sinna nær eingöngu erlendum ferðamönnum eins og sést á 

mynd 5. 

 

Mynd 5. Í hvaða hlutfalli nýta Íslendingar sér þjónustu ykkar? 

 

Aftur á móti voru níu fyrirtæki nánast eingöngu að fá til sín innlenda ferðamenn. 

Flest fyrirtækin voru vefsíðu sína á ensku eða 91% en 74% fyrirtækjanna voru 

með síðuna sína á íslensku.  Af þeim 45 fyrirtækjum sem eru með vefsíðu setja 20 

fyrirtæki inn fréttir sjaldnar en einu sinni í mánuði. 
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Í 36 fyrirtækjum var sérstakur starfsmaður sem hafði yfir umsjón með vefsíðunni 

og í flestum tilvikum var það vefstjóri eða framkvæmda- eða markaðsstjóri 

fyrirtækisins. Í tveimur tilvikum af 45 setja allir starfsmenn inn efni á vefsíðu 

fyrirtækisins. 

4.2 Stefna fyrirtækja 

Ein af lykilspurningunum í rannsókninni var sú hvort fyrirækin væru búin að móta 

sér stefnu hvað varðar vefsíðu fyrirtækisins. 

 

 

Mynd 6. Er fyrirtækið búið að móta sér stefnu hvað varðar vefsíðuna? 

 

Alls voru 30 fyrirtæki búin að móta sér slíka stefnu. Spurt var hver stefnan væri í 

stuttu máli og hér koma nokkur svör: 

 

„Að vera með lifandi, gagnvirka og aðgengilega síðu fyrir innlenda og erlenda 

ferðamenn í leit að afþreyingu“.   

„Að vera með einfalda síðu en gefa góðar upplýsingar“.   

„Markmið er að vera með allar nauðsynlegar upplýsingar og sölu á vefsíðu 

fyrirtækisins“.  
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„Að hún sé eins sýnileg og mögulegt er gagnvart leitarvélum“.  

„Einfaldleiki, gangleg og sæmilega virk þ.e. uppfærð“. 

„Að vera fræðandi um stefnu og hugsjónir fyrirtækisins sem og að selja vörur 

þess, beint og óbeint“. 

„Að sem flest sé seljanlegt í gegnum bókunarvélina“. 

„Skýr og hnitmiðuð lýsing á starfseminni og svör við helstu spurningum 

ferðamanna“ 

„Finnast á Google er stóra málið“. 

„Upplýsa um ferðamöguleika og annað gagnlegt“.  

„Veita gagnlegar upplýsingar til ferðamannaum um næsta nágrenni og þá 

þjónusu sem fyrirtækið býður upp á“. 

„Áhersla á að selja og upplýsa“. 

 

Hjá flestum virðist aðalmálið vera að vefsíðan sé einföld og á síðunni svari 

fyrirtækið þeim spurningum sem kunna að koma upp hjá tilvonandi 

viðskiptavinum. 

 

Það var líka spurt um það hvað viðkomandi fyrirtæki legði mesta áherslu á á 

vefsíðu sinni. Flest fyrirtæki svöruðu því til að upplýsingar um vöru og þjónustu 

væri í fyrsta sæti en einnig voru nefnd atriði eins og verð, upplýsingar um 

fyrirtækið, fréttir, áætlun og almennar upplýsingar. Einnig var nefnt að það væri 

auðvelt að bóka ferð á síðunni og spara símtöl til viðkomandi fyrirtækis. 
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4.3 Gerð vefsíðna 

Tæplega 94% fyrirtækjana sögðu vefsíður sínar upplýsingasíður en 59% sögðu 

vefsíðuna vera sölusíðu. Vefsíðan er ætluð bæði einstaklingum og fyrirtækjum í  

74% tilvika. Eins og sést á mynd 6 eru upplýsingar um þjónustu á vefsíðum allra 

þeirra 45 fyrirtækja sem tóku þátt í þessari könnun sem eru með vefsíðu. 

 

Mynd 7. Hvernig efni er að finna á vefsíðunni? 

 

Alls eru 39 fyrirtæki af þessum 45 einnig með upplýsingar um verð og nánari 

upplýsingar um fyrirtækið á vefsíðum sínum. Þetta eru þau þrjú atriði sem 

fyrirtækin leggja einnig mesta áherslu á samkvæmt könnuninni. 

 

4.4 Mælitæki 

Aðeins 22 aðilar nota einhver mælitæki til að fá upplýsingar um hvernig vefur 

þeirra er sóttur og hvað fólk er að skoða á vefsíðunni þeirra. Þar af nota 15 

fyrirtæki Google Analytics en það er mjög öflugt greiningartól (Guðmundur 

Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 148). Nokkur fyrirtæki nota 

íslensku vefsíðuna teljari.is en margir gera ekkert til að afla upplýsinga um 

tilvonandi viðskiptavini fyrirtækisins á netinu. 
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4.5 Auglýsingar á netinu 

Rúmlega helmingur þeirra fyrirtækja sem svaraði þessari könnun, eða 54,3%,  

hefur auglýst á netinu en þessi spurning var einnig ein af lykilspurningum 

rannsóknarinnar. 

 

 

Mynd 8. Hefur fyrirtækið auglýst á netinu? 

 

Aðeins 10 fyrirtæki hafa auglýst á leitarvélum eins og Google og Yahoo og eru 

það tölur sem koma á óvart sérstaklega þar sem upplýsingaöflun um ferðaþjónustu 

á netinu er fyrst og fremst á leitarvélunum (Ferðamálastofa, 2010). Öll þau 

fyrirtæki sem sögðust hafa auglýst á leitarvélum og mælt árangurinn voru á því að 

heimsóknum og fyrirspurnum hefði fjölgað og síðast en ekki síst, salan aukist. 

Flest keyptu fyrirtækin 6-10 orð og orðasambönd á leitarvélunum en mest keypti 

eitt fyrirtæki fleiri en 25 orð og orðasambönd. Sjö aðilar sögðu þetta hafa skilað 

fyrirtækinu mælanlegum árangri.  
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En á hvaða öðrum síðum hafa fyrirtæki auglýst á netinu? 

 

Tafla 8. Hvar hafa fyrirtækin auglýst á netinu? 

Innlendir vefmiðlar 

-Ferðaþjónustu bænda 

-Icelandreview 

-Myreykjavikinfo/VisitReykjavik 

-Gisting.is / Nat.is 

-Discover Iceland 

-Já.is 

-Visir.is / Mbl.is / ÍNN 

Erlendir vefmiðlar 

-Hostel bookers 

-Discover the world 

-Island Reissem 

-Randeburg.com 

 

 

4.6 Leitarvélar 

Í tilfelli 31 fyrirtækis kemur fyrirtækið ofarlega í leitarvélum þegar slegin eru inn 

orð sem tengjast þeirri þjónustu sem fyrirtækið veitir. Tæplega helmingur 

fyrirtækja er að reyna að gera eitthvað til að koma fyrirtæki sínu ofar á 

leitarvélunum með sértækum aðgerðum eins og að breyta leitarorðum ef þess þarf, 

láta samstarfsaðila og aðra setja tengla á síðuna, aðstoð sérfræðinga, 

leitarvélarbestun, hanna síður og laga texta til þannig að það leitarvélarnar finni 

síðuna frekar. 
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4.7 Samfélagsmiðlar 

Fyrirtæki í ferðaþjónustu virðast vera vel með á nótunum þegar kemur að 

samfélagsvefjum (mynd 9). 

 

 

Mynd 9. Er fyrirtækið að nýta sér samfélagsvefi?  

 

Alls eru 25 fyrirtæki sem tóku þátt í þessari könnun sem eru með síðu á Facebook, 

4 fyrirtæki eru að blogga, 3 fyrirtæki eru á Twitter og önnur þrjú á YouTube og 

Flickr.  

 

Rúmlega helmingur fyrirtækjana taldi samfélagsvefina hafa skilað mælanlegum 

árangri fyrir sitt fyrirtæki, meðal annars með auknum heimsóknum, fjölgun 

fyrirspurna, vinabeiðnum á Facebook og beinum samskiptum við tilvonandi 

viðskiptavini. Það að komast í snertingu við áhugasama ferðalanga og tilvonandi 

viðskiptavini er gífurlega dýrmætt. Til dæmis nefndi einn að eldgosið á 

Fimmvörðuhálsi hefði gert mikið fyrir fyrirtækið sitt á Facebook enda fjölgaði 

aðdáendum síðunnar mikið á fyrstu dögum gossins en fyrirtækið var duglegt að 

setja inn myndir og fréttir af eldgosinu á síðuna. Starfsfólkið tók líka þátt í 

umræðum á síðunni og reyndi að svara öllum spurningum jafnóðum.  
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4.8 Póstlistar 

Aðeins 13 fyrirtæki eru með póstlista og flest þeirra senda út sjaldnar en einu sinni 

í mánuði. Það kemur nokkuð á óvart að fyrirtæki í ferðaþjónustu séu ekki með 

öflugan póstlista því það er ódýr og góð leið til að komast í samband við 

fyrrverandi og verðandi viðskiptavini. Fyrirtæki virðast ekki leggja mikið í það að 

búa til góðan póstlista því aðeins fjögur fyrirtæki höfðu gert eitthvað sérstakt til að 

fá fólk á póstlistann sinn með leikjum eða auglýsingum. 

 

 

4.9 Staða fyrirtækja á netinu 

Alls eru 75% þeirra fyrirtækja sem svöruðu þessari könnun sátt með vefsíðu 

fyrirtækisins en 25% ósátt. Flestir voru á því að samkeppnisaðilar þeirra væri að 

gera mjög svipaða hluti á netinu, aðeins átta sögðust halda að þeir væru að standa 

sig betur en samkeppnisaðilar þeirra. Að lokum telja 80% fyrirtækja sig ekki nýta 

sér  netið nógu vel til að koma þjónustu fyrirtækisins á framfæri.  

 

 

Mynd 10. Hver er helsta ástæðan fyrir því að þið nýtið ekki netið betur? 
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Helsta ástæður þess að netið var ekki nýtt betur hjá þessum fyrirtækjum var sú að 

það væri of mikið að gera hjá þeim og tæknikunnáttan væri ekki nægilega góð.  

 

Að lokum var svo spurt um hvort að viðkomandi aðilar hefðu tekið eftir 

einhverjum í ferðaþjónustu sem væri að gera sérstaklega góða hluti á netinu. 

Flestir höfðu ekki tekið eftir neinum en þó nefndu nokkrir aðilar flugfélögin og 

svo var einn sem nefndi Ferðamálastofu. 
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5. Umræða 

 

Það er ljóst eftir að hafa farið yfir niðurstöður könnuninnar að það er margt gott að 

gerast í markaðsmálum fyrirtækja í ferðaþjónustu, sem sérhæfa sig í afþreyingu, á 

netinu. Öll fyrirtækin nema tvö eru til dæmis með vefsíðu og meirihluti þeirra er 

gera eitthvað til að koma sér á framfæri á netinu. Það er líka margt sem má gera 

betur. Fyrirtæki í ferðaþjónustu verða að leggja meiri áherslu á það að kynna sig 

og þjónustu sína fyrir erlendum ferðamönnum svo og Íslendingum, bæði á 

leitarvélum og samfélagsmiðlunum. Íslendingar eru byrjaðir að ferðast meira 

innanlands og nota netið mikið. Erlendir ferðamenn nota sömuleiðis netið óspart í 

upplýsingaöflun sinni um landið (Ferðamálastofa, 2010).  

 

Það þarf að auglýsa þá kosti sem eru í boði fyrir ferðamenn betur. Ekki nógu 

margir aðilar í ferðaþjónustu hafa mótað sér stefnu þegar kemur að vefsíðu 

félagsins þrátt fyrir það að þetta sé sá gluggi sem flestir skoða þegar kemur að 

upplýsingaöflun. Netið hefur breytt grundvallarhugmyndum ferðamanna um 

þægindi, hraða, verð og upplýsingar um vöru og þjónustu þegar kemur að 

ferðaþjónustu. Það hefur gefið markaðsfólki tækifæri á því að búa til nýja leið til 

að skapa verðmæti fyrir viðskiptavininn og byggt upp traust viðskiptasamband í 

leiðinni (Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 484).  

 

Það vantar líka að fyrirtæki í ferðaþjónustu átti sig á þeim tækifærum sem eru til 

staðar á netinu. Það er auðvelt að komast í samband við rétta markhópinn ef fólk 

er tilbúið að leggja á sig rannsóknarvinnu á netinu. Í Bandaríkjunum einum er 

talið að 79 miljónir manna hafi notið netið til þess að bóka ferðir árið 2005 

(Xiang, Wöber og Fesenmaier, 2008). 43.909 ferðamenn frá Bandaríkjunum fóru í 

gegnum Leifsstöð árið 2009. Af tólf helstu þjóðum sem sækja okkur heim notuðu 

Kanadamenn, Bandaríkjamenn og Spánverjar netið mest til að afla upplýsinga um 

Ísland (Ferðamálastofa, 2010). 
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Það er ekki nóg að vera með vandaðan vef, það þarf vita hvernig fólk er að nota 

hann og hvort vefurinn sé að uppfylla kröfur þeirra sem vefinn heimsækja. Til 

dæmis kom í ljós að aðeins 10 fyrirtæki, af þeim 45 sem voru með vef, voru með 

vefsíðu sína á þýsku. Rúmlega 50.000 Þjóðverjar komu til Íslands í gegnum 

Leifsstöð árið 2009. Aðeins Bretar eru fjölmennari hópur þegar kemur að 

erlendum ferðamönnum sem heimsækja Ísland (Ferðamálastofa, 2010). Til að ætla 

sér stóra hluti á hinum alþjóðlega markaði verður vefur fyrirtækja í ferðaþjónustu 

að vera þýddur á sem flestum tungumálum. Það skiptir ekki máli hvort fyrirtækið 

sé lítið eða stórt. Fólki frá Kína og Indlandi fjölgar mikið á netinu um þessar 

mundir og því tækifæri þar að nálgast og komast í kynni við nýjan markhóp 

(Kotler, Bowen og Makens, 2010, bls. 338). 

 

Það var gaman að sjá að fyrirtæki voru fljót að átta sig á því að upplýsingar um 

eldgosið á Fimmvörðuhálsi áttu svo sannarlega heima á netinu og þá sérstaklega 

samfélagsmiðlunum en nokkur fyrirtæki nýttu sér það mjög vel, bæði með 

myndböndum og myndum. Aftur á móti þurfa fyrirtæki líka að átta sig á því að 

þetta er tímafrekt. Ef fyrirtæki fer út í það að vera með á samfélagsmiðlunum, þarf 

að gera það almennilega. Það kostar tíma hjá starfsfólki, betra er að átta sig á því 

áður en lagt er af stað í þessa vinnu.  

 

Dæmi um vel heppnaða netherferð í ferðaþjónustu er herferð Ferðamálastofu 

vorið 2009 „Iceland wants to be your friend“. Sú herferð er alfarið á 

samfélagsmiðlunum Facebook, Twitter, Vimeo, Flickr, blogginu og svo var hægt 

að ná sambandi við landið í gegnum tölvupóst. Ísland átti orðið yfir 30.000 

aðdáendur á Facebook tveimur mánuðum eftir að verkefnið fór í gang. Þetta er 

skemmtileg hugmynd og virkilega vel útfærð miðað við þær athugasemdir sem 

finna má á þessum síðum (Iceland wants to be your friend, 2010). Það hefði bara 

þurft að gera meira úr þessari herferð því hún er bæði vinaleg og vænleg til 

árangurs. 
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Það er nauðsynlegt að það sé auðvelt að komast í samband við fyrirtækið á netinu 

og að fyrirtæki séu fljót að svara fyrirspurnum. Það eru alltaf að aukast kröfurnar 

hjá viðskiptavinum um viðbragðstíma fyrirtækja um að svara fyrirspurnum eða 

jafnvel kvörtunum sem sent er til þeirra með tölvupósti (Kotler, Bowen og 

Makens, 2010, bls. 484).   

 

Það er greinilegt að mörg af þessum fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari könnun 

eru byrjuð að nýta sér þá möguleika sem netið býður uppá og gera það vel. En það 

eru líka fyrirtæki sem þurfa virkilega að taka sig á. Í þessari hörðu baráttu um 

athygli er nauðsynlegt að koma sér á framfæri á öllum þeim stöðum sem fólk er að 

leita af upplýsingum. Netið er svo sannarlega rétti staðurinn í dag en þar geta 

fyrirtæki komist í návígi við tilvonandi viðskiptavini á auðveldan og ódýran hátt.  
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6. Tillögur 

 

Það er ljóst að fyrirtæki í ferðaþjónustu sem sérhæfa sig í afþreyingu hér á Íslandi 

geta gert betur þegar kemur að markaðssetningu á netinu. Þessi könnun sýnir það 

að of mörg fyrirtæki nýta sér ekki þá möguleika sem eru í boði á netinu. Að 

minnsta kosti er það niðurstaðan þegar skoðuð er spurningin um hvort fyrirtæki 

telji sig vera að nýta netið nægilega vel í því að koma vöru og þjónustu sinni á 

framfæri.  

 

Rannsakandi hefur farið á fjölmörg námskeið er snúa að markaðssetningu á netinu 

á síðustu árum og í flestum tilvikum á þessum námskeiðum eru í meirihluta 

starfsmenn frá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Aftur á móti hafa námskeiðin verið 

þannig að ekkert þeirra hefur verið nógu sértækt fyrir ferðaþjónustuna. Það er 

spurning hvort námskeið sem tæki á þeim hlutum sem fyrirtæki í ferðaþjónustu 

þurfa að huga að þegar kemur að markaðssetningu á netinu væri lausnin? Eða gera 

sérstakar leiðbeiningar um það hvernig er best að haga sér þegar hugað er að 

markaðsmálum á netinu eins og Ferðamálaráð Ástralíu hefur gert. The Australian 

Tourism Data Warehouse hefur útbúið leiðbeiningar fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu 

þar í landi en í þeim leiðbeiningum er hægt að fá upplýsingar um allt sem 

viðkemur ferðaþjónustu á netinu (The Australian Tourism Data Warehouse, 

2010).  

 

Aðeins 13 fyrirtæki eru með virkan póstlista og flest þeirra senda út sjaldnar en 

einu sinni í mánuði. Það kemur nokkuð á óvart að fyrirtæki í ferðaþjónustu séu 

ekki með öflugan póstlista því það er ódýr og góð leið til að komast í samband við 

fyrrverandi og verðandi viðskiptavini. Það að safna upplýsingum um viðskiptavini 

og tilvonandi viðskiptavini í gagnagrunn getur reynst fyrirtæki vel og hjálpað 

viðkomadi að ná samkeppnisforskoti á samkeppnisaðila. Það að reyna að fá þá 

sem heimsækja vefinn til að skilja eftir nafn, netfang og allar þær upplýsingar um 

sem þú mögulega getur fengið geta reynst dýrmætar.  
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Þetta er hægt með getraun sem þarfnast skráningar, pöntuðareyðublaði eða 

skráningu í vildarklúbb (Kotler, Bower og Makens, 2010, bls. 486). 

 

Samkvæmt könnunni voru 30 fyrirtæki búin að móta sér stefnu hvað varðar 

vefsíðu fyrirtækisins sem er ásættanlegur fjöldi af þeim 45 fyrirtækjum sem voru 

með vefsíðu. En er þessari stefnu fylgt eftir? Er stefnan nægilega krefjandi? Er 

stefnan sett nógu hátt? Því miður virðist svo ekki vera.  

 

Fyrirtæki verða að móta skýra stefnu um það hvernig fyrirtækið ætlar að nýta sér 

netið. Fyrirtæki geta verið sýnileg á netinu á fjölmargan hátt. Fyrirtækið getur nýtt 

sér netið til rannsókna, útvegað upplýsingar, verið með spjallþræði, boðið upp á 

kennslu eða verið með netverslun. Vefir fyrirtækja verða að vera heillandi, bjóða 

upp á upplýsingar sem koma við þeirri vöru eða þjónustu sem boðið er upp á við 

og fyrirtæki verða að vera stöðugt að uppfæra vefinn. Þannig færðu viðskiptavini 

og tilvonandi viðskiptavini til að heimsækja vefinn þinn aftur og aftur. Það er líka 

góð þjónustu að vera með algengar spuringar og svör á vefsíðunni um það sem 

fyrirtækið er með í boði (Kotler, Bower og Makens, 2010, bls. 486). 

 

Það að 18 fyrirtæki af 45 séu ekki að selja vöru sína eða þjónustu á vefsíðu sinni 

er ekki nógu gott. Það er ekki hægt að tapa á því að hafa sölusíðu opna, þú getur 

bara grætt á því. Eflaust getur verið erfitt að selja sumar vörur og þjónustu í 

ferðaþjónustu en með skemmtilegum hugmyndum má leysa allt. Samkvæmt 

rannsókn þeirra Starkov og Price (2007) um bókanir á netinu þá fara yfir 60% 

bókana í ferðaþjónustu fram á netinu. 

 

Mikilvægi markaðsstarfs er mikið. Vöxtur íslensku ferðaþjónustunnar síðustu ára 

hefur ekki komið að sjálfu sér og ef eitthvað er, þarf að gera ennþá meira til að 

viðhalda sama vexti. Það eru margir Íslendingar með hugmyndir um hvað sé hægt 

að gera til að efla ferðaþjónustuna á Íslandi en til þess að dæmið gangi upp þarf 

íslenska ríkið að koma til hjálpar með fjármagn til að koma þessu á stað og reyna 

að fara óhefðbundnari leiðir til að nálgast nýja markhópa, til dæmis á netinu. 



Lokaverkefni 2106   ÞBÓ 

39 
 

7. Niðurstaða 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að kanna hvort íslensk fyrirtæki í 

ferðaþjónustu sem sérhæfa sig í afþreyingu séu búin að móta sér stefnu þegar 

kemur að vefsíðu fyrirtækisins. Einnig voru settar fram undirspurningar sem koma 

að markaðssetningu fyrirtækjanna á netinu. 

 

Helstu niðurstöður eru þær að tæplega 74% fyrirtækja hafa mótað sér stefnu þegar 

kemur að vefsíðu fyrirtækisins. Mjög mismunandi er hversu innhaldsrík sú stefna 

er. Stefna eins fyrirtækis var til dæmis einfaldlega á þessa leið: Myndir og stutt 

ritmál. En önnur fyrirtæki leggja greinilega meiri metnað í vefsíðu sína og hugsa 

meira um markaðsmál á netinu. 

 

Af þeim 45 fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari könnun og voru með vefsíðu voru 

aðeins 27 fyrirtæki að selja vörur sínar eða þjónustu á netinu. Það eru tölur sem 

koma á óvart, sérstaklega þar sem rannsóknir sýna það að upplýsingaleit hefur 

aukist á netinu og sömuleiðis kaup fólks á vörum og þjónustu á netinu.  

 

Það kom á óvart að aðeins 53% fyrirtækja höfðu auglýst á netinu og aðeins 

tæplega helmingur af þeim nýtt sér kostaðar leitarniðurstöður á leitarvélunum. 

Ástæðan fyrir því getur verið sú smæð íslenska markaðarins þannig að þessi 

fyrirtæki komi hreinlega ofarlega upp í náttúrulegri leit á leitarvélunum.  

 

Almennt eru fyrirtækin ánægð með vefsíðu sína eða alls 73%. Mikill meirihluti er 

á því að samkeppnisaðiar sínir séu að gera mjög svipaða hluti á netinu eða jafnvel 

verri. Það er samt greinilegt að fyrirtæki í ferðaþjónustu geta gert betur á netinu 

því aðeins átta fyrirtæki af þeim sem tóku þátt í þessari könnun telja sig nýta netið 

nógu vel til að koma vöru eða þjónustu fyrirtækisins á framfæri. Þegar rýnt er í 

ástæður þess að fyrirtæki séu ekki að nýta sér netið nægilega vel kemur í ljós að í 

fyrsta sæti er það að það sé of mikið að gera hjá viðkomandi fyrirtæki. Næst 

kemur að tæknikunnátta sé ekki fyrir hendi og í þriðja lagi áhugaleysi. 
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Eftir að hafa skoðað niðurstöður könnuninar kemur í ljós að skortur á almennri 

þekkingu á netinu á meðal fyrirtækja í ferðaþjónustu virðist vera nokkur. Það 

kemur á óvart þar sem ferðaþjónustan þarf virkilega á því að halda að vera 

sjáanleg á netinu miðað við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hegðun fólks á 

netinu þegar kemur að ferðalögum og upplýsingaöflun en árið 2009 öfluðu 74% 

erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland sér upplýsinga um landið á netinu 

(Ferðamálastofa, 2010).  

 

Vissulega eru til fyrirtæki með allt sitt á hreinu þegar kemur að markaðssetningu á 

netinu og það er jákvætt að sjá að meirihluti fyrirtækjanna sem tók þátt í þessari 

könnun er að taka þátt í samfélagsmiðlanabyltingunni. Það er hins vegar ljóst að 

það er hægt að gera mun betur á netinu og það er einmitt hluti af því sem þarf að 

gera til að efla ferðaþjónustu á Íslandi.  

 

Forsvarsmenn ferðaþjónustunnar hafa margoft bent á mikilvægi markaðsstarfs og 

landkynningar því fjölgun ferðamanna eigi sér ekki stað sjálfkrafa. Það þarf að 

efla hlut netsins þegar kemur að markaðsmálum ferðaþjónustunnar á Íslandi. Það 

er hægt með sérhæfðri fræðslu um samspil netsins og ferðaþjónustunnar og gerð 

kynningarefnis um alla þá möguleika sem fyrirtækjum á þessum markaði standa 

til boða. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti 
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1. Fyrirtæki: 

2. Hvað er fyrirtækið með marga starfsmenn? 

3. Hvaða ár var fyrirtækið stofnað? 

4. Í hvaða hlutfalli nýta Íslendingar sér þjónustu ykkar? 

5. Er fyrirtækið með vefsíðu? 

6. Á hvaða tungumálum er vefsíðan? 

7. Er fyrirtækið búið að móta sér stefnu hvað varðar vefsíðuna? 

8. Ef svo er, hvernig er stefnan í stuttu máli? 

9. Hvernig vefsíða er þetta? 

10. Fyrir hverja er vefsíðan ætluð? 

11. Hvernig efni er að finna á vefsíðunni? 

12. Á hvað leggið þið mesta áherslu á síðunni? 

13. Notið þið einhver mælitæki fyrir vefinn ykkar? 

14. Ef svo er, hvaða mælitæki? 

15. Hvað fær vefsíðan margar heimsóknir á viku? 

16. Hversu oft er vefsíðan uppfærð? 

17. Hefur fyrirtækið auglýst á netinu? 

18. Ef svo er, hvar? 

19. Hefur það skilað ykkur einhverjum mælanlegum árangri? 

20. Hvernig var sá árangur mældur? 

21. Er fyrirtækið að nýta sér samfélagsvefi? 
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22. Ef svo er, hvaða samfélagsvefi? 

23. Hefur það skilað ykkur einhverjum mælanlegum árangri? 

24. Hvernig var sá árangur mældur? 

25. Er einhver sérstakur innan fyrirtækisins sem hefur yfirumsjón með vefsíðunni? 

26. Ef svo er, af hverju sér sá aðili um vefsíðuna? 

27. Setja allir starfsmenn fyrirtækisins inn efni á vefsíðuna? 

28. Er fyrirtækið með póstlista? 

29. Ef svo er, hversu oft sendið þið út efni á póstlistann? 

30. Hvað hefur fyrirtækið gert til að fá fólk á póstlistann? 

31. Kemur fyrirtækið ofarlega í leitarvélum þegar slegin eru inn orð sem tengjast 

þjónustunni sem þið bjóðið? 

32. Gerið þið eitthvað til að komast meðal þeirra efstu á leitarvélum? 

33. Ef svo er, hvað? 

34. Hefur fyrirtækið keypt auglýsingu á leitarvélum eins og Google? 

35. Ef svo er, hversu mörg orð eða orðasambönd keyptuð þið? 

36. Hefur það skilað ykkur einhverjum mælanlegum árangri? 

37. Ef svo er, hvernig var sá árangur mældur? 

38. Ertu sátt/sáttur með vefsíðu fyrirtækisins? 

39. Hvernig heldur þú að samkeppnisaðilar ykkar séu að standa sig á netinu? 

40. Nýtið þið ykkur samfélagsvefina eins vel og mögulegt er? 

41. Nýtið þið ykkur netið nógu vel til að koma þjónustu ykkar á framfæri? 
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42. Ef nei, hver er helsta ástæðan fyrir því að þið nýtið ekki netið betur? 

43. Hefur þú tekið eftir einhverjum aðilum í ferðaþjónustu á Íslandi sem eru að 

nýta sér netið virkilega vel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 2 

Listi yfir fyrirtæki í ferðaþjónustu sem sérhæfa sig í afþreyingu 
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Artic Adventures / Artic Rafting www.adventures.is info@adventures.is

 Eskimos ehf www.eskimos.is eskimos@eskimos.is 

Mountaineers of Iceland   www.mountaineers.is ice@mountaineers.is 

Touris www.tour.is tour@tour.is  

Ævintýraferðir    www.rafting.is info@rafting.is  

Ferðaþjónustan Bakkaflöt  www.bakkaflot.com bakkaflot@islandia.is  

Elding - Hvalaskoðun Reykjavík  www.elding.is info@elding.is  

Hvalalíf ehf www.hvalalif.is hvalalif@hvalalif.is 

Iceland Travel www.icelandtravel.is icelandtravel@icelandtravel.is 

Iceland Excursions – Allrahanda      www.grayline.is iceland@grayline.is 

Ferðaskrifstofan Nonni ehf www.nonnitravel.is nonni@nonnitravel.is

 Sjóferðir Dalvík   www.hvalaskodun.is hvalaskodun@hvalaskodun.is 

Níels Jónsson, hvalaskoðun & sjóstangveiði www.niels.is niels@niels.is 

Gentle Giants Whale Watching www.gentlegiants.is info@gentlegiants.is 

Norður-Sigling / Norðursigling www.nordursigling.is info@nordursigling.is 

Norðurslóðir halldorbjorns@simnet.is 

Viking Tours www.vikingtours.is viking@vikingtours.is  

Ultima Thule www.ute.is ute@ute.is  

Hvammsvík www.hvammsvik.is info@hvammsvik.is 

Vesturferðir www.vesturferdir.is vesturferdir@versturferdir.is 

Ferðaþjónustan Reykjanesi www.rnes.is rnes@rnes.is 

Heydalur www.heydalur.is heydalur@heydalur.is  

Grænhöfði ferðaþjónusta jens@snerpa.is  

Hlynur Oddsson Iceland Tour  www.iceland-tour.com info@iceland-tour.com 

Öræfaferðir ehf www.hofsnes.is info@hofsnes.is  

Kajakferðir Stokkseyri  www.kajak.is kajak@kajak.is  

Sérferðir ehf www.puffinexpress.is info@puffinexpress.is  

Icelandic fishing adveture www.icefa.is info@icefa.is 

Sæferðir ehf www.seatours.is seatours@seatours.is 

Eyjasigling www.eyjasigling.is eyjasigling@eyjasigling.is 

Gistihúsið Álftaland www.alftaland.is alftaland@alftaland.is 

mailto:eskimos@eskimos.is
mailto:ice@mountaineers.is
mailto:hvalalif@hvalalif.is
mailto:icelandtravel@icelandtravel.is
mailto:iceland@grayline.is
mailto:hvalaskodun@hvalaskodun.is
mailto:niels@niels.is
mailto:info@gentlegiants.is
mailto:info@nordursigling.is
mailto:halldorbjorns@simnet.is
mailto:info@hvammsvik.is
mailto:vesturferdir@versturferdir.is
mailto:rnes@rnes.is
http://www.iceland-tour.com/
mailto:info@iceland-tour.com
mailto:seatours@seatours.is
mailto:eyjasigling@eyjasigling.is
mailto:alftaland@alftaland.is
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Ferðaþjónustan Grunnavík www.grunnavik.is grunnavik@snerpa.is  

Sjóferðir Hafsteins & Kiddýar www.sjoferdir.is sjoferdir@sjoferdir.is  

Skútusiglingar ehf  www.boreaadventures.com info@boreaadventures.com  

Iceland Sailing   www.icelandsailing.is info@icelandsailing.is 

EagleFjord ehf   www.bildudalur.is bildudalur@bildudalur.is 

Sundhani ST-3  www.malarhorn.is sundhani@simnet.is 

Sjólíf ehf www.selasetur.is sogho@simnet.is 

Fagranes - Drangeyjarferðir fagri@simnet.is 

Málmeyjarferðir pallm@simnet.is  

Haffari ehf www.haffari.is    sigurdur@haffari.is 

Knútur Karlsson – Skútusigling     

Lagarfljótsormurinn www.ormur.is ferja@ormur.is 

Kirkjubær www.simnet.is/birgiral birgiral@simnet.is 

Jökulsárlón Bátaferðir www.jokulsarlon.is info@jokulsarlon.is 

Papeyjarferðir papey@djupivogur.is 

Dyrhólaeyjarferðir www.dyrholaey.com info@dyrholaey.com 

Guðmundur Jónasson hf www.gjtravel.is gjtravel@gjtravel.is  

Thors Travel www.thors-travel.cominfo@thors-travel.com  

TREX Hópferðamiðstöðin www.trex.is info@trex.is  

Kynnisferðir ehf www.re.is main@re.is  

Sæmundur Sigmundsson ssbus@simnet.is  

Stjörnubílar www.stjornubilar.is stjornubilar@stjornubilar.is  

SBA-Norðurleið www.sba.is sba@sba.is 

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar www.fjallasyn.is fjallasyn@fjallasyn.is  

Gísli Rafn Jónsson & Jón Árni Sigfússon www.askjatours.is

 myvatntours@emax.is  

Lingua / Norðan Jökuls ehf www.islingua.is lingua1@islandia.is 

Vatnajökull Travel www.vatnajokull.is info@vatnajokull.is  

Guðmundur Tyrfingsson ehf www.gtyrfingsson.is gt@gtyrfingsson.is  

Eyjamyndir - Eyjaferðir ehf www.tourist.eyjar.is eyjamyndir@simnet.is  

Flugfélagið Ernir www.eagleair.is info@eagleair.is 

mailto:info@icelandsailing.is
mailto:bildudalur@bildudalur.is
mailto:sundhani@simnet.is
mailto:sogho@simnet.is
mailto:fagri@simnet.is
mailto:sigurdur@haffari.is
mailto:ferja@ormur.is
mailto:birgiral@simnet.is
mailto:info@jokulsarlon.is
mailto:papey@djupivogur.is
mailto:info@dyrholaey.com
mailto:sba@sba.is
mailto:lingua1@islandia.is
mailto:info@eagleair.is
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Norlandair ehf www.norlandair.is ski@norlandair.is 

Mýflug     www.myflug.is myflug@myflug.is  

Atlantsflug ehf     www.atf.is info@atf.is  

Fjallabak ehf www.icelandtrekking.com fjallabak@fjallabak.is 

Menningarfylgd Birnu ehf www.birna.is birna@birna.is 

Ferðafélag Íslands www.fi.is fi@fi.is  

Horft í hamarinn sibbak@simnet.is  

Íslandsflakkarar www.icelandrovers.is icelandlandrovers@icelandrovers.is 

Eldfjallaferðir www.volcanotours.is volcano@volcanotours.i 

Fræðasetrið Sandgerðir www.sandgerdi.is fsetur@ismennt.is 

Þjónustumiðstöðin Húsafelli www.husafell.is info@husafell.is  

Söguferðir Sæmundar Kristjánssonar     

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull www.ust.is snaefellsjokull@ust.is 

Arinbjörn Jóhannsson, ferðaþjónusta www.geysir.com/brekkulaekur

 brekka@nett.is  

Ferðaþjónustan á Hólum www.holar.is tourist@holar.is 

Ferðafélag Akureyrar www.ffa.is ffa@ffa.is  

Klængshóll í Skíðadal www.skidadalur.is skidadalur@skidadalur.is 

Ferðaþjónusta Svalbarðsskóla     

Fjalladýrð www.fjalladyrd.is fjalladyrd@fjalladyrd.is 

Ferðaskrifstofa Austurlands www.fatravel.is info@fatravel.is  

Seyðisfjörður - gönguferðir www.sfk.is ferdamenning@sfk.is 

Ferðafélag Austur-Skaftafellssýslu www.gonguferdir.is

 ferdafelag@gonguferdir.is 

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn www.mountainguide.is

 mountainguide@mountainguide.is 

Minniborgir www.minniborgir.is info@minniborgir.is 

Leirubakki www.leirubakki.is bookings@leirubakki.is 

Tjaldsvæðið Básum www.utivist.is utivist@utivist.is 

Íshestar Icelandic Riding Tours www.ishestar.is info@ishestar.is  

FB - Kiðafell www.dagfinnur.is/kidafell kidafell@dagfinnur.is 

mailto:ski@norlandair.is
mailto:fjallabak@fjallabak.is
mailto:birna@birna.is
mailto:icelandlandrovers@icelandrovers.is
mailto:volcano@volcanotours.i
mailto:fsetur@ismennt.is
mailto:snaefellsjokull@ust.is
mailto:tourist@holar.is
mailto:skidadalur@skidadalur.is
mailto:fjalladyrd@fjalladyrd.is
mailto:ferdamenning@sfk.is
mailto:ferdafelag@gonguferdir.is
mailto:mountainguide@mountainguide.is
mailto:info@minniborgir.is
mailto:utivist@utivist.is
mailto:kidafell@dagfinnur.is
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Hestaleigan Laxnesi www.laxnes.is info@laxnes.is 

Íslenskir ferðahestar www.centrum.is/travelhorse trvhorse@centrum.is

 Guðrún Fjeldsted     

Hallkelsstaðahlíð  mummig@mi.is  

Snorrastaðir www.snorrastadir.is snorrastadir@simnet.is 

FB - Suður-Bár www.sudurbar.sveit.is sudurbar@sveit.is 

Kverná sumarhús www.simnet.is/kvernakverna@simnet.is 

Lýsuhóll-Snæhestar www.lysuholl.is info@lysuholl.is 

Hestaleigan Vesturfari   unnur.m@visir.is  

Knapaskjól Hestamiðstöð www.123.is/stormur nannabjork@simnet.is  

Sveitasetrið Gauksmýri   www.gauksmyri.is gauksmyri@gauksmyri.is  

FB - Gistiheimilið Hof www.hof-is.com hof@simnet.is 

Hestaleigan hunaver@visir.is 

Þingeyrar www.thingeyrar.is thingeyrar@thingeyrar.is 

Topphestar www.topphestar.is info@topphestar.is 

Áshestar www.islandia.is/ashestar ashestar@islandia.is 

FB - Ferðaþjónustan Flugumýri www.flugumyri.com

 flugumyri@flugumyri.com  

Hestasport www.riding.is info@riding.is 

Lýtingsstaðir Hestaferðir  www.lythorse.com info@lythorse.com  

Hesta- og húsdýrasetrið   www.hleskogar.is hleskogar@hleskogar.is  

Hestaleigan Kátur midgerdi@gmail.com 

Pólar Hestar www.polarhestar.is polarhestar@polarhestar.is  

Hestaþjónustan Tvistur  ebu@ismennt.is 

Farfuglaheimilið Húsey www.husey.de husey@simnet.is 

Gæðinga Tours   www.gaedingatours.is gaedingatours@simnet.is  

Hestaleigan Eiðum annaogkeli@simnet.is 

FB - Árnanes gistihús www.arnanes.is arnanes@arnanes.is 

Hrollaugsstaðir bjornborg@centrum.is 

FB - Steinsholt ferðaþjónusta www.steinsholt.is steinsholt@steinsholt.is  

Hestaleigan Úthlíð www.uthlid.is uthlid@uthlid.is 

mailto:info@laxnes.is
mailto:snorrastadir@simnet.is
mailto:sudurbar@sveit.is
mailto:kverna@simnet.is
mailto:info@lysuholl.is
mailto:hof@simnet.is
mailto:hunaver@visir.is
mailto:thingeyrar@thingeyrar.is
mailto:ashestar@islandia.is
mailto:info@riding.is
mailto:midgerdi@gmail.com
mailto:ebu@ismennt.is
mailto:husey@simnet.is
mailto:annaogkeli@simnet.is
mailto:bjornborg@centrum.is
mailto:uthlid@uthlid.is
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Hótel Geysir www.geysircenter.is geysir@geysircenter.is 

Land og hestar   www.hestakrain.is hestakrain@hestakrain.is 

Eldhestar www.eldhestar.is info@eldhestar.is 

Ferðaþjónustan Syðri Langholti  sydralangholt@centrum.is  

Hekluhestar www.hekluhestar.is hekluhestar@hekluhestar.is 

Herríðarhóll www.herridarholl.is herridarholl@herridarholl.is 

Hestheimar www.hestheimar.is hestheimar@hestheimar.is 

Hraun Hestar Landmannalaugum www.hnakkur.com astefans@simnet.is  

Kálfholt - hestaferðir www.kalfholt.is kalfholt@kalfholt.is 

Njáluferðir labra@simnet.is  

Torfastaðir ehf   torfastadir2@simnet.is  

Ytri Skógur ytriskogar3@simnet.is  

Blue Biking www.simnet.is/bluebiking bluebiking@simnet.is  

Dogsledding.is   www.dogsledding.is info@dogsledding.is 

Lúxus Ævintýrareisur  www.lux.is lux@lux.is  

Fjórhjólaævintýri ehf www.atv4x4.is info@atv4x4.is 

Fjöruferðir www.fjoruferdir.is info@fjoruferdir.is 

Ís og ævintýri www.glacierjeeps.is glacierjeeps@simnet.is 

Snjósleðaferðir Mýrdalsjökli www.snow.is snow@snow.is 

Snæland Grímsson www.snaeland.is snaeland@snaeland.is  

Fjallafari www.icelandertours.com highlander@highlander.is  

Ýma - Iceland Private Tours www.icelandprivatetours.is

 info@icelandprivatetours.is  

Iceland on Track ehf www.icelandontrack.is

 icelandontrack@icelandontrack.is  

MT Jeppaferðir www.mountaintaxi.is info@mountaintaxi.is  

Jeppaferðir Blönduósi     

JRJ Jeppaferðir www.simnet.is/jeppaferdir jeppaferdir@simnet.is  

Langanesferðir 8975064  karenrut@simnet.is  

Stafafell ferðaþjónusta   www.eldhorn.is/stafafell stafafell@eldhorn.is  

mailto:geysir@geysircenter.is
mailto:hestakrain@hestakrain.is
mailto:info@eldhestar.is
mailto:hekluhestar@hekluhestar.is
mailto:herridarholl@herridarholl.is
mailto:hestheimar@hestheimar.is
mailto:kalfholt@kalfholt.is
mailto:info@dogsledding.is
mailto:info@atv4x4.is
mailto:info@fjoruferdir.is
mailto:glacierjeeps@simnet.is
mailto:snow@snow.is
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Mountain Cruiser www.simnet.is/kiddib kristinnb@isholf.is  

Ferðaþjónustan Stóru-Mörk storamork@simnet.is 

Reykjavík - Bláfjöll www.skidasvaedi.is einar@skidasvaedi.is 

Reykjavík - Skálafell www.skidasvaedi.is

 gunnar.kristinn.bjorgvinsson@reykjavik.is  

Ísafjörður - Tungudalur/Seljalandsdalur www.isafjordur.is/ski

 ski@isafjordur.is  

Sauðárkrókur - Tindastóll www.tindastoll.is/skidi  

Siglufjörður - Skarðsdalur www.skard.fjallabyggd.is skard@simnet.is  

Akureyri - Hlíðarfjall www.hlidarfjall.is hlidarfjall@hlidarfjall.is  

Dalvík - Böggvisstaðafjall www.skidalvik.is skidalvik@skidalvik.is  

Ólafsfjörður - Tindaöxl www.skiol.fjallabyggd.is  

Húsavík - Húsavíkurfjall    

Seyðisfjörður - Stafdalur www.seydisfjordur.is  

Fjarðarbyggd - Oddskarði www.oddskard.is skidam@itn.is 

Dive.is - Sportköfunarskóli Íslands www.dive.is dive@dive.is 

Köfunarskólinn www.kofunarskolinn.is kofun@kofunarskolinn.is  

Scuba Iceland ehf www.scubaiceland.is info@scubaiceland.is 

Kafarinn.is www.kafarinn.is kafarinn@kafarinn.is 

Go Fishing Iceland www.gofishing.is gofishing@internet.is 

Vesturröst www.vesturrost.is vesturrost@vesturrost.is 

Landssamband veiðifélaga www.angling.is angling@angling.is  

Ferðaþjónusta bænda www.farmholidays.is ifh@farmholidays.is 

Friðrik Stefánsson fridrikst@islandia.is  

Sporður ehf www.spordur.is spordur@spordur.is  

Stangveiðifélag Reykjavíkur www.sfvfr.is svfr@svfr.is  

Veiðihornið www.veidihornid.is olafur@veidihornid.is  

Lón sf     

Veiðiþjónustan Strengir  www.strengir.is ellidason@strengir.is  

Veiðifélagið Straumur    

Lax-á ehf  www.lax-a.is lax-a@lax-a.is  

mailto:storamork@simnet.is
mailto:einar@skidasvaedi.is
mailto:skidam@itn.is
mailto:dive@dive.is
mailto:info@scubaiceland.is
mailto:kafarinn@kafarinn.is
mailto:gofishing@internet.is
mailto:vesturrost@vesturrost.is
mailto:ifh@farmholidays.is
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Veiðileyfi í Ósá og Miðdalsvatn     

Hótel Flókalundur www.flokalundur.is flokalundur@flokalundur.is  

Veiðileyfi í Vaðli og vötnum í Breiðavík     

Bakki í Brekkudal     

Staðarskáli stadur@stadarskali.is  

Íslenska fluguveiðiþjónustan www.tiffs.is tiffs@tiffs.is  

Veiðileyfi í Selfljót    

Veiðileyfi í Fjarðará – síðsumars  www.seydisfjordur.is  

Sumarbyggð hf - Isangling www.isangling.is booking@isangling.is  

Hvíldarklettur 4566666 www.fisherman.is fisherman@fisherman.is 

Helgi Jóhannesson eydis3003@hotmail.com 

Siglunes siglunes@itr.is  

Nökkvi  www.nokkvi.ba.is   

Bátaleiga á Hæðargarðsvatni    

Borgarhjól www.borgarhjol.net borgarhjol@simnet.is 

Hótel Reynihlíð www.reynihlid.is bookings@reynihlid.is  

mailto:fisherman@fisherman.is
mailto:eydis3003@hotmail.com
mailto:borgarhjol@simnet.is

