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Ágrip  

Kína er nú á meðal þeirra ferðaþjónustumarkaða sem hraðast vaxa. Þann 12. apríl 2004 

skrifuðu Ísland og Kína undir ADS-ferðamálasamning. Samningurinn markaði upphaf 

formlegra hvað varðar gagnvirkt flæði ferðamannahópa, sem sendir eru frá Kína, og gerir 

Kínverjum kleift að ferðast til Íslands í skipulögðum hópum. Markmið þessara rannsóknar er 

að skoða þekkingu, reynslu, hömlur og tækifæri ýmissa aðila á Íslandi sem tengjast kínversku 

ferðamennskunni, og hvernig þeir eru að færa sér í nyt möguleikana sem samningarnir 

opnuðu. Við gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og sjö hálfstöðluð 

viðtöl sem tekin voru við aðila sem allir tengjast kínverskri ferðamennsku á einhvern hátt. 

Niðurstöður sýndu fram á einn helsti tálmi ferðamannastraums Kínverja til Vesturalanda og 

þar á meðal Íslands er hversu flókið og ill sótt er að fá farar leyfir í formi vegabréfsáritunar. 

Bæði kíversk stjórnvöld og sendiskrifstofa áfangalands þurfa að koma að því ferli. Þeir sem til 

Íslands komu heilluðust einkum af náttúrunni. Ennfremur mátti ráða af rannsókninni að 

Kínverjum líður best á meðal samlanda sinna og vilja kínverskan mat þegar þeir ferðast. Loks 

leiddu niðurstöðurnar í ljós að íslenskir ferðaþjónustuaðilar sjá mörg tækifæri á kínverskum 

ferðamarkaði, og að helst þurfi að hafa kínverskumælandi starfsmann í Kína til að ná sem 

bestum árangri. Kína er stórt land, og erfitt að ná yfirsýn um öll tækifærin sem þar bjóðast. 

 

 

 



 

Abstract 

China is among the fastest growing outbound travel markets today. On the 12th of April, 

2004, China and Iceland signed the bilateral agreement ADS (Approved Destination Status) 

which permits Chinese people to travel to Iceland as a part of a leisure tour group. Qualitative 

research methods were used to collect data, and seven people, all engaged with Chinese 

tourism in Iceland, were interviewed. Results show that although Chinese people are 

interested in Iceland, their knowledge of the country is limited. Those who had already visited 

to Iceland were satisfied with their stay and theyr were espacially fascinated by the nature. 

The results also show that Icelandic travel agencies see great opportunities for further Chinese 

tourism in Iceland, and that it is important to have a Chinese speaking agent in China. 

Statistics show that the number of Chinese tourists in Iceland have grown by sixty percent 

from 2010 to 2011. The aim of this thesis is to examine the knowledge and experience of 

Chinese tourism in Iceland, and the different opportunities it offers. 
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1 Inngangur 

Kínverjar eru um einn fimmti hluti mannkyns, eða samtals 1,3 milljarðar. Ef marka má 

umræðuna víða á Vesturlöndum er hún lituð af hræðslu við möguleg heimsyfirráð Kínverja, 

vegna íbúðafjölda þeirra miðað við önnur lönd. Í Kína hófst ferðamennskan árið 1997 þegar 

kínverska ríkisstjórnin samþykkti fyrst með opinberum hætti utanlands- og skemmtiferðir. Þó 

er ekki auðvelt fyrir alla Kínverja að ferðast vegna strangra reglna um vegabréfsáritanir. 

Íslenska sendiráðið í Kína gefur út áritanir í Peking, sem getur auðveldað ferlið að mörgu 

leyti. Árið 1995 sendi Ísland fyrsta sendherra sinn til Kína, sem stofnað hafði sendráð á 

Íslandi tuttugu og þrem árum áður. Þann 12. mars 2004 skrifuðu Ísland og Kína svo undir 

ADS -ferðamálasamninginn. Sá samningur gerir Kínverjum kleift að ferðast til Íslands í 

skipulögðum hópum (ferðamálastofa, 2007). Síðasta ár komu um níu þúsund Kínverjar til 

Íslands, sem er um 1,6% af heildarfjölda erlendra gesta. Ef fjárfesting Huang Nubo á 

Grímstöðum á fjöllum verður að veruleika munu viðskipti milli Íslands og Kína aukast 

töluvert, þá er hann að byggja upp ferðaþjónustu á svæði sem Íslendingar mundu seint eða 

aldrei gera sjálfir. Bein flug frá Kína til Íslands hafa enn ekki hafist, en í Helsinki er sá 

meginflugvöllur sem tengir Evrópu við Kína. Helstu hömlur Kínverja til þess að geta ferðast 

út fyrir landamærin er tungumálið, lengdin, kostnaður, gjaldeyrisskipti og erfiðleikarnir til 

þess að öðlast vegabréfsáritun vegna ríkisstjórnarinnar. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða þróun kínverskrar ferðamennsku á Íslandi, með 

hliðsjón af öðrum ferðum þeirra til annara landa. Megináhersla verður lögð á að skoða 

þekkingu, reynslu, hömlur og tækifæri kínverskrar ferðaþjónustu útfrá sjónarhorni 

sérfræðinga sem tengjast kínverskum ferðamönnum. Þetta hefur lítið verið rannsakað, enda 

þótt kínverskir ferðamenn hafi verið tölvuvert í umræðunni. Fjölgun þeirra hefur vakið 

allnokkra athygli, bæði í fjölmiðlum, hjá almenningi og íslenskri ferðaþjónustu.  

Áhugavert er að skoða hvernig íslensku ferðaþjónustunni hefur tekist að taka á móti 

kínverskum ferðamönnum. 
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Þær rannsóknarspurningar, sem notaðar verða til að nálgast viðfangsefnið, hljóða svo:  

 Hvernig hefur kínversk ferðamennska þróast á Íslandi undanfarna áratugi?  

 Hver er þekking og reynsla forsvarsmanna ferðaþjónusta á Íslandi á kínverskri 

ferðamennsku? 

 Hvaða tækifæri og hömlur sjá forsvarsmenn ferðaþjónustu á Íslandi í kínverskri 

ferðamennsku? 

Útfrá viðtölum við forsvarsmenn verður skyggnst á bak við hugmyndir þeirra um hömlur og 

tækifæri í ferðalögum Kínverja um Ísland og reynt verður að meta hversu langt íslensk 

feraþjónusta er komin á veg við að taka vel á móti kínverskum ferðamönnum. 
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2 Fræðileg nálgun 

2.1 Land- og lýðfræði Kína 

Kína er staðsett í Austur-Asíu við Kyrrahafið og nær landsvæðið yfir tæpa tíu milljónir 

ferkílómetra, sem gerir það að þriðja stærsta landsvæði heims á eftir Rússlandi og Kanada. 

Kína skiptist í fjögur fylki, tuttugu og þrjú héruð, fimm sjálfstæð svæði og tvö svæði sem ráða 

sjálf málum sínum (China National Tourism Administration/CNTA, 2012). 

 Kínverjar eru um einn fimmti af mannkyninu, eða samtals 1,3 milljarðar. Spáð er að 

þeir verði orðnir 1,4 milljarðar árið 2030. Til samanburðar er íbúafjöldi Evrópu 0,74 

milljarðar (United Nations Department of Economic and Social Affairs/ESA, 2010). Í Kína 

búa 50,32% þjóðarinnar í dreifbýli og hin 49,68% í þéttbýli (National Bureau of Statistics of 

China, 2011). Hverri konu í Kína er einungis leyft að eignast eitt barn vegna hins gífurlega 

mannsfjölda í landinu (ESA, 2010). Þó umdeilt sé telst Tævan undir stjórn Kína. Auk þess eru 

þar fimm sjálfstæð ríki, Guangxi, Innri-Mongólía, Ningxa, Xinjiang og Tíbet. Helstu borgir 

Kína er höfuðborgin Peking, Chingqing, Sjanghæ og Tianjin (Kairos Future, 2011).  

 Í Kína eru opinberlega 56 þjóðernishópar samkvæmt ferðamálastofu Kína. Flestir íbúar 

Kína, eða 92% þeirra, tilheyra Han-þjóðarbrotinu, en einungis 8% þjóðarinnar hinum 55 

þjóðernishópunum. Af þessum hópum tala 53 sitt eigið tungumál og 23 eiga sitt eigið letur 

(Tourism Administration of China, 2012). Þjóðtunga Kínverja er mandarín, sem töluð er víða 

um meginlandið. Notkun hennar er tekin að aukast í Macao og Hong Kong, þar sem 

kantonska hefur löngum verið aðal-mállýskan. Hún heldur enn þeirri stöðu sinni í 

Guangdong-héraðinu. Guandong er stærsta héraðið í Kína, með 104 milljón manns. Í landinu 

ríkir trúfrelsi, en meðal helstu trúarbragða sem iðkuð eru í Kína eru búddatrú og daóismi. Þó 

aðhyllast fáir kristni og kaþólska trú (Kairos Future, 2011).  

 Saga Kínverja spannar þúsundir ára. Það var ekki fyrr en 1949 sem Kína varð svokallað 

alþýðuveldi og er nú stjórnað af kommúnistaflokknum sem heitir Kommúnistaflokkur 

Alþýðulýðveldisins Kína. Nýjasta stjórnarskrá Kínverja tók opinberlega gildi í desember 

1982. Tuttugu og fimm liðsmenn í kommúnistaflokknum setja stefnu og stjórna lögum og 

framkvæmdum þeirra (Kairos Future, 2011). Kínverska ferðamálaráðið CTNA (China 

National Tourism Administration) ber ábyrgð á að stjórna, þróa og efla innan- og 
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utanlandsferðir Kínverja. Öryggisstofnunin PSB (The Public Security Bureau) sér um að 

stjórna og hafa umsjón með vegabréfagerð kínverskra ríkisborgara (Kairos Future, 2011). 

 

2.2 Alþjóðleg ferðamennska Kínverja 

Á síðari hluta 20. aldar hófst ferðamennskan í Kína. Ferðamennska sem  atvinnugrein þróaðist 

vegna breytinga á efnahagskerfi Kína og eins vegna opnari stefnu yfirvalda gagnvart 

ferðalögum á níunda áratug síðustu aldar. Margir rannsóknarmenn rekja upphaf kínverskrar 

ferðamennsku til ársins 1990 þegar Kínverjar fengu fyrst leyfi til að ferðast til Singapore, 

Malasíu og Tælands á eigin kostnað. Það var ekki fyrr en 1997 sem kínverska ríkisstjórnin 

samþykkti opinberlega utanlands- og skemmtiferðir (Xiang Li o.fl., 2010). 

Kínverjar eru nú á meðal þeirra ferðamannahópa sem hraðast vaxa. Það hlýst af aukinni 

þéttbýlismyndun, auknum tekjum einstaklinga og sveigjanlegri afstöðu stjórnvalda gagnvart 

utanlandsferðum heimamanna. Utanlandsferðum hefur fjölgað um sem nemur 16.9% síðan 

um þúsaldamótin. Árið 2010 sóttu 57,4 milljónir Kínverja út fyrir landsteinana. Skoða þarf þó 

að Kínverjar hneigjast helst til ferða um nágrannalöndin. Árið 2010 ferðuðust 92% kínverskra 

borgara til Asíulanda og 68% ferðuðust innanlands til Hong Kong og Macao (Kairos Future, 

2011). Eftir að Tævan opnaði fyrir ferðaþjónustu til meginlands Kína hefur ferðalögum á 

milli þessara tveggja landa aukist (Corti, 2011). Hér fyrir neðan er hægt að sjá töflu um 

ferðahneigð Kínverja árið 2010. 

 

Mynd 1 Helstu áfangastaðir heimsóttir af Kínverjum árið 2010 (%) 

Heimild: Chinese Tourism market analysis 
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 Um þessar mundir er ferðaþjónusta stærsta atvinnugreinin í heiminum. Samkvæmt  spá 

Alþjóðaviðskiptastofnununarinnar (WTO) verður enn töluverð aukning fram til ársins 2020, 

og  munu ferðir fólks milli landa aukast úr 0,7 milljörðum í 1,6 milljarða. Kína leikur þar 

lykilhlutverk. Ferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNWTO) spáði því fyrir sjö árum að 

árið 2020 muni Kínverjar ráðast í hundrað milljónir utanlandsferða, og eru þá ferðalög til 

Hong Kong og Macao talin með. 

 Í desember 2001 gerðist Kína loks aðili að Alþjóðaviðskiptastofnuninni með stuðningi 

Bandaríkjamanna og Evrópusambandsins. Með aðild sinni að í Alþjóðaviðskiptastofnuninni 

má rekja til inn- og útflutnings framleiðsluvara og þjónustu jukust umsvif utanríkisviðskipta 

og er nú 70% af þjóðarframleiðslu Kína, en til samanburðar er það einungis 30% í 

Bandaríkjunum (China Government Custom Office, 2010). Viðskipti og ferðamál haldast 

gjarnan í hendur hjá Kínverjum í Asíu og öðrum nálægum löndum. Sem dæmi má nefna að 

Kína er orðin fjórði stærsti ferðamarkaðurinn í Nýja-Sjálandi, og sá fimmti stærsti í Ástralíu. 

Alþjóðaviðskiptastofnuninn gerir ráð fyrir að um hundrað milljónir utanlandsferða verði 

farnar til og frá Kína árið 2020, sem gerir Kína að fjórða stærsta ferðaþjónustumarkaði 

heimsins. Þrátt fyrir það hafa einungis 4% Kínverja ferðast utanlands, sem sýnir hversu miklir 

möguleikar til þróunar markaðarins eru til staðar (Xiang Li o.fl., 2009). 

 

2.2.1 ADS samningur 

Bandaríkin voru meðal þeirra þjóða sem fyrstar tóku á móti kínverskum ferðamönnum og 

gerðist það með tilstuðlan ADS-samningsins (Approved Destination Status) (Xiang Li o.fl., 

2010). Ástralía var fyrsta vestræna þjóðin til að taka upp ADS-samninginn árið 1997, svo 

fylgdu Nýja-Sjáland og Þýskaland á eftir árið 2002. Evrópusambandið gekk frá ADS-

samningi árið 2004 og voru þá öll hin löndin, sem voru ekki með ADS, sjálfkrafa samþykkt 

og fylgdi Ísland með í þeim kaupum. Strangar reglur lúta ADS-samningi, sem aðildarríkinu 

ber að fylgja. Eftirlitsmenn fylgjast vel með fyrirtækjum í ferðaþjónustu sem annaðhvort 

„tapa“ ferðamönnum eða þóknast ekki stjórnvöldum og eiga ferðaþjónusturnar á hættu að 

missa samninginn, um stundarsakir eða til frambúðar. Nýjar reglur voru settar árið 2009, og 

eru þær reglur mun strangari og kalla eftir auknu eftirliti með ferðaþjónustuaðilum.  

 Í dag eru 141 lönd komin með ADS-samning sem gerir þeim kleift að taka á móti hinum 

almenna kínverska ferðamanni. Önnur lönd, sem ekki eru með ADS-samning, laða samt sem 

áður til sín Kínverja, en ekki hinn almenna kínverska ferðamannahóp. ADS gildir einungis 
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fyrir ferðamenn sem fara í frí. Viðskiptaferðir, skiptinám, íþróttaferðir og aðrar viðlíka ferðir 

teljast ekki með. Þar sem ADS-samningurinn er fremur nýr af nálinni í Evrópu hefur 

kínverska ríkisstjórnin skiljanlega sett strangar reglur um vegabréfsáritanir fyrir Kínverja sem 

ferðast út fyrir landið. Ferðamaðurinn greiðir kínversku ferðaskrifstofunni 6 þúsund evrur 

áður en hann fer í utanlandsferðina og fær upphæðina endurgreidda þegar hann kemur aftur 

heim. Tíðkast hefur að ferðaskrifstofurnar hirði peninginn af þeim ferðamönnum sem snúa 

ekki aftur heim til sín og láta ekki vita af því. Alvarlegar refsingar liggja við slíku broti og því 

er ekki mikið um slíkt (Kairos Future, 2011). 

 Eyðsla kínverskra ferðamanna eða penningarnir sem þeir eyða í ferðalögum hefur 

fjórfaldast frá 2000 til 2010 og eru margir þeirra áhugasamir um að ferðast til Evrópu. Árið 

2010 var gert ráð fyrir að kínverskir ferðamenn myndu eyða 41 milljarði evra í 

utanlandsferðum sínum. Líklegt má teljast að Kínverjar hafi þegar tekið við af Bretum sem 

þriðja stærsta neysluþjóðin í utanlandsferðum (Kairos Future, 2011). CTNA skipti niður 

eyðslu kínverskra ferðamanna sem ferðuðust til Evrópu árið 2006: 

 34% í verslun 

 17% í fluggjöld 

 18% í gistingu 

 9% í afþreyingu 

 3% í þjónustugjöld ferðaskrifstofa  

 

2.3 Breytingar í kínversku samfélagi 

Þjóðarframleiðsla í Kína er lág miðað við höfðatölu, og eru tekjur almennings mjög misjafnar 

eftir svæðum. Tekjuhæstu svæðin eru í Peking, Sjanghæ og Guangdon-héruðum, sem sagt 

stórborgarsvæðum landsins, og þar eru auðugustu einstaklingarnir einnig búsettir. Kína sker 

sig frá þróunarlöndunum hvað varðar hagvöxt þjóðarinnar. Ekkert annað land hefur notið jafn 

mikils hagvaxtar undanfarin ár. Kína náði Japan árið 2010 og er nú annað stærsta hagkerfi 

heims á eftir Bandaríkjunum. Varast ber þó að líta á Kína sem einn markað vegna 

fjölbreytileika landsins og stærðar þess. Afkoma Kínverja er afar mismunandi eftir svæðum. 

Miklar andstæður ríkja á milli efnuðu austur- og suðurstrandsvæðanna og fátæku meginlands- 

og vestursvæðanna. Þó hafa verið gerðar tilraunir til að endurskipuleggja efnahaginn og auka 

jafnari dreifingu í afkomu almennings. Á dreifbýlisvæðunum er ríkisstjórnin farin að leggja 

áherslu á að lækka skatta og landbúnaðargreiðslur og styrkja menntun þeirra sem þar búa. 

Þéttbýlisbúar hafa jafnan notið aðstoðar bæði við öflun húsnæðis, menntunar og rafmagns. 
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Hins vegar hefur atvinnuleysi aukist meðal ungs menntaðs fólks á þéttbýlissvæðunum (World 

Bank, 2011). 

 Verðbólga í Kína samhliða breyttum samfélagsháttum hefur aukist og var hún 3,5% árið 

2010. Má það m.a. rekja til. hækkunar á verði eldsneytis, húsnæðis og matar. Um leið og 

launatekjur Kínverja hafa hækkað talsvert (Central Intelligence Agency, 2010). Styrking 

kínverska gjaldmiðilsins, yuan eða renminbi/RMB sérstaklega gagnvart dollaranum, hefur að 

sama skapi stuðlað að aukinni tíðni utanlandsferða. Aftur á móti hefur Yuan verið að veikjast 

gagnvart Evrunni síðan 2000. Stjórnvöld hafa gert Kínverjum kleift að kaupa sjálfir gjaldeyri 

í stað þess að fara í gegnum ferðaskrifstofurnar (China Finance, 2011). 

 Þrátt fyrir opnari reglugerðir ríkisins er Kína eitt af fáum löndum heims sem heldur 

strangar reglur um utanlandsferðir almennings. Einkum eru það þrjú lagaákvæði, sem tóku 

gildi árið 2008 og lúta að vegabréfsáritunum Kínverja, sem hafa fyrrnefnd áhrif. Gilda 

vegabréfin í 10 ár samkvæmt CTNA (2012). Í fyrsta lagi fá þeir sem ferðast af persónulegum 

ástæðum þ.e fara í skemmtiferð eða heimsóknir til vina og vandamanna, venjuleg vegabréf. 

Einnig eru venjuleg vegabréf tiltæk fyrir ríkisstarfsmenn. Næst koma þjónustuvegabréfin sem 

aðallega eru ætluð embættismönnum og aðstandendum þeirra. Loks eru til svokölluð 

utanríkisvegabréf sem eru ætluð meðlimum kommúnistaflokksins starfsfólk 

utanríkisráðuneyti, ríkisstjórnarinnar, frelsishernum og öðru fólki í háum stöðum 

samfélagsins. Samkvæmt CTNA eru vegabréfin ætluð þeim sem hafa persónuskilríki og eru 

búsettir í Kína (CNTA, 2008). Þrátt fyrir að vegabréfsumsóknin eigi að vera í höndum 

ferðaskrifstofunnar getur ferlið verið langt, dýrt og erfitt fyrir Kínverja. Þegar Kínverjar fá 

loks vegbréfið í hendurnar geta þeir ferðast til 25 Schengen-landa á 90 dögum. 

Meðalkostnaður fyrir vegabréf fór úr 35 evrum í 60 evrur árið 2007 og úr 60 evrum í 35 evrur 

fyrir börn milli sex til tólf ára (Annual Report of China, 2011).  

 Þar sem ekki er langt síðan Kínverjum var kleift að ferðast eru lögboðnir frídagar 

fremur nýtt fyrirbæri hjá Kínverjum. Mikil þróun er í ferðaþjónustu í Kína og voru 1070 

ferðaþjónustufyrirtæki með rekstrar- og starfsleyfi til að selja ferðir frá Kína árið 2010. Flest 

ferðaþjónustufyrirtæki í Kína eru staðsett í Peking, Sjanghæ og Guangdong. Þó er ljóst að 

kínverskir ferðamenn eyða miklum fjármunum á ferðalögum sínum. Samkvæmt kínverska 

ferðaþjónustufyrirtækinu Ctrips (China Trips) eyða kínverskir ferðamenn í Evrópu að 

meðaltali 1200 til 1400 dollurum á mann. Flestar utanlandsferðir seljast í kringum tvö helstu 

þjóðhátíðartímabilin sem kallast „gullnu vikurnar“. Gullnu vikurnar eru þrjár: vorhátíðin sem 

haldin er í kringum kínversku áramótin um mánaðarmótin janúar og febrúar, maívikan (dagur 



9 

verkalýðsins 1. maí og æskulýðsdagur 4. maí), og þjóðhátíðardagurinn sem haldin er í fyrstu 

vikunni í október.  

 Markaðs og kynningarleiðir á netinu um áfangastaði er sífellt að fjölga og nota 68% of 

kínverskum ferðamönnum þá leið til þess að skoða áfangastaði. Þá halda bæklingar og 

sjónvarpið enn vinsældum sínum og eru því vísbendingar um að Kínverjar kynni sér 

kynningarefni á fjölbreyttari vettvangi en áður um erlenda áfangastaði til að ferðast á (Kairos 

Future, 2011).  

 Samkvæmt ferðamálastofunni Scandinavian Tourism Board eru einungis 25% af þeim 

kínversku ferðamönnum, sem fara til Norðurlandanna, frístundaferðamenn. Hinir ferðast í 

viðskiptaerindum. Samkvæmt British Council (2011) fara flestir Kínverjar til Þýskaland í 

viðskiptaerindum og næstflestir til Bretlands þ.e. flestir kínverskir ferðamenn fara þangað í 

ferðum sínum til Evrópu. Í Evrópu ferðast rúmlega helmingi fleiri kínverskir karlmenn en 

konur, hlutfallið er (60:40). Ástæða þessa er hátt hlutfall vinnu eða viðskiptatengdra ferða.  

 

1.1 Flug og alþjóðleg ferðamennska Kínverja 

Í lok ársins 2010 voru 175 flugvellir í Kína. Frá árinu 2007 hafa 33 flugvellir bæst við.  

Aðalflugvellirnir eru í Peking, Sjanghæ og Guangzhou (Civil Aviation Administration of 

China (CAAC), 2011). Spáð er að flugferðir til og frá Kína verði ákaflega tíðar á næstu 20 

árum. Nú þegar tengja 302 alþjóðaflugleiðir Kína við önnur lönd. Boeing spáði í nóvember 

2010 að flugferðir myndu þrefaldast og þörf yrði á 4330 nýjum flugvélum næstu tuttugu árin. 

Spáin hjá Airbus var örlítið lægri. Þeir reiknuðu með 2800 nýjum flugvélum fyrir 2026 

(ATW, 2011). Af því má sjá að hagsmunaaðilar á mörgum sviðum ferðaþjónustu binda miklar 

væntingar við vaxandi eftirspurn Kínverja sem neytenda.  

 Flugmálastjórn Kína (CAAC) var stofnuð á alþjóðaveldisárum Kína árið 1949 og hefur 

hún umsjón með öllum flugmálum í Kína (Kairos Future, 2011). Air China er staðsett í 

Peking og er helsta flugfélagið í Kína. Fyrirtækið hefur skilað mestum hagnaði allra 

kínverskra flugfélaga og flýgur nú til 42 áfangastaða vítt og breitt um jörðina. Árið 1988 var 

China Southern Airline stofnað og eru þeir stærstir á markaðinum hvað varðar farþegafjölda 

og fjölda flugvéla. Hainan Airlines var síðan stofnað ári síðar eða 1989 og er stærsta 

flugfélagið í einkaeigu sem flýgur bæði innan- og utanlands. Félagið er með samning við 14 

alþjóðlega áfangastaði (CAAC, 2011). Tenging til og frá Evrópu er sífellt að þróast og voru 

471 vikulegt flug frá Kína og Hong Kong til áfangastaða í Evrópu í september 2010 
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samkvæmt China Central Television (2011). Evrópsk flugfélög eru meðvituð um þessa þróun 

og hefur Air China til dæmis veitt aukna þjónustu fyrir kínverska markaðinn. Þeir útvega 

dagblöð, tímarit og bíómyndir svo að gestir fái sem besta upplifun (China Central Television 

(CNTV), 2011). 

2.4 Einkenni kínveskra ferðamanna 

2.4.1 Rannsóknir  

Kínverskur matur er ólíkur matnum í hinum vestræna heimi. Kínverskur matur er þekktur 

fyrir fjölbreytileika, þar sem notaðar eru margskonar tegundir af jurtum. Alvöru matur fyrir 

Kínverja inniheldur fans sem er hrísgrjón og núðlur, og ts´ai sem er grænmeti og kjöt. Fan er 

meginatriði eða kjarni máltíðarinnar og ts´ai er fylgihluturinn. Chang, Kivela og Mak (2010) 

gerðu eigindlega rannsókn um hegðun ferðamanna frá Tævan, meginlands Kína og Hong 

Kong gagnvart áströlskum mat í ferðalagi sínu til Ástralíu. En Ástralía var eitt af fyrstu 

löndunum til að skrifa undir ADS samninginn sem gerði þeim kleift að taka á móti 

kínverskum ferðamönnum í skipulögðum hópferðum árið 1999. Tævan, Kína og Hong Kong 

eru með svipaða matarmenningu. Þau ferðuðust í a.m.k tólf manna hópum og var meirihluti 

ferðamanna kvenkyns. Þar kom í ljós að þau vildu öll fá Kínverskan mat á einhverjum 

tímapunkti en mismunandi hversu mikið. Einn Kínverjinn nefndi að hann vildi alltaf hafa soja 

sósu við hendina svo að hann gæti bætt þann mat sem honum þótti ekki góður. Annar 

Kínverjinn nefndi að honum þætti gott að fá a.m.k eina kínverska máltíð á dag svo hann yrði 

öruggur með að borða á hverjum degi. Sumir Kínverjarnir voru undir áhrifum vina, fjölskyldu 

og internetsins. Þeir völdu þann mat og veitingastaði sem voru í ,,tísku” og aðrir höfðu nefnt. 

Yngri Kínverjarnir voru frekar tilbúnir að smakka framandi mat, þeir eldri kunnu litla ensku 

og voru því ekki jafn öruggir með sig og vildu því halda í það kunnuga og fá kínverskan mat.  

 Þeir sem voru frá meginlandi Kína byrjuðu einungis að kynnast vestrænum mat fyrir 

örfáum árum þar sem fæstir þeirra höfðu ferðast fyrir utan landamærin og höfðu því litla 

reynslu á vestrænum mat. Þeir litu á ástralska matinn sem ,,lærdóm” til að kynnast nýrri 

vestrænni menningu og vildu því upplifa aðra matarhefð að fá enn meiri reynslu í lífinu. En 

þeir voru þó háðir því að fá kínverskan mat inn á milli.  

 Hong Kong búar hafa ferðast mun meira til vestrænna landa heldur en þeir sem voru frá 

meginlandi Kína og Tævan. Ferðamennirnir frá Hong Kong höfðu mestu reynsluna af 

vestrænum mat þar sem fá ár eru síðan Hong Kong var bresk nýlenda. Hong Kong hefur því 

orðið fyrir miklum vestrænum áhrifum og eru talsvert margir veitingastaðir frá ýmsum 
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löndum í heiminum staðsettur þar t.d frá Bandaríkjunum, Frakklandi, Ítalíu, Ástralíu, 

Þýskalandi og Rússlandi. Þeir nota vestrænan mat bæði í eldamennsku heima og þegar þeir 

fara út að borða. Það kom því ekki á óvart að þeir voru tilbúnir að prófa mest af framandi 

ástralöskum mat.  

 Ferðamennirnir frá Tævan höfðu minni reynslu en ferðamennirnir frá Hong Kong, þó 

meiri reynslu en þeir sem voru frá meginlandi Kína á vestrænum mat. Fólkið frá Tævan sótti í 

ástralska snarlið þar sem þeir eru vanir því að kaupa snarl á kvöld-mörkuðunum í Tævan. Þeir 

vildu heldur að ástralski maturinn væri eldaður á sama hátt og sá kínverski til að fá kunnuga 

bragðið úr kínverska matnum. Út frá þessari rannsókn má sjá hve mikilvægt það er fyrir 

Kínverja að geta fengið kínverskan mat á ferðalögum sínum svo upplifun þeirra verður eins 

og best verður á kosið þó svo þeir séu misvanir vestrænum.  

 Í rannsókn Sparks og Pan (2009) var Ástralía skoðuð sem áfangstaður fyrir kínverska 

ferðamenn. Þeir nota mælikvarðann sem styðst við kenningar um fyrirhugaða hegðun 

neytanda. Rannsakendurnir mæla áætlun, stefnu, hugmynd og hegðun kínverskra ferðamanna. 

Rannsókn þeirra byggir á spurningalista sem þeir sendu á 548 Kínverja sem eru búsettir í 

Sjanghæ. Þar voru 74,44% af þáttakendum viðskiptamenn, kennarar, ríkisstarfsmenn eða 

yfirmenn. Rúmlega helmingurinn eða 51,2% voru með meira en átta þúsund yuan í 

mánaðarlaun sem gerir um 158 þúsund íslenskar krónur og sögðust þau ætla ferðast út fyrir 

Kína næstu tólf mánuði. Rúmlega einn fjórði sagðist ferðast oftar en einu sinni á ári út fyrir 

Kína, einn fjórði sögðust aldrei hafa ferðast í lífi sínu og helmingur sagðist ferðast sjaldnar en 

einu sinni á ári. Tveir þriðju sögðust frekar vilja fara í skipulögðum hópferðum fremur en að 

ferðast á eigin vegum. Helmingur valdi Hong Kong sem aðal áfangastað, Macau og Suð-

Vestur Asía fylgdu fast á eftir. Evrópa var vinsælasti áfangastaðurinn innan ADS landanna 

með 14,2% hlutfall, þar fylgdu Ástralía og Nýja Sjáland á eftir.  

 Það eru tveir meginþættir sem Kínverjar sækjast eftir á áfangastöðum eru annarsvegar 

innviði og hinsvegar náttúrufegurð og veður. Það helsta sem þær sækjast eftir varðandi 

innviði eru gæði gistiaðstöðu, þjónustu og öryggi staðarins. Varðandi náttúru og veður er það 

helst ferskt loft, blár himinn, sól og einstakur arkítektúr sem ferðamenn sækjast eftir.  

 Helstu áhrifaþættir við val á áfangastöðum þessa þátttakenda voru sjónvarpsþættir. 

Næst voru áhrif vina, svo tískublaða, ferðablaða og tímarita. Á eftir hinum hefbundna miðlun 

kom internetið, en ekki er langt síðan Kínverjar fengu frjálsan aðgang að internetinu og eru nú 

12,33% af þjóðinni komin á internetið og fer sú tala hækkandi á hverjum degi.  
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 Yngri kynslóð Kínverja (yngri en 35 ára) virðist hafa öðruvísi gildismat en þeir eldri 

(35+). Kynslóð þeirra er meira ævintýragjarnari, þeir vilja kynnast nýjum stöðum og geta sagt 

frá þeim. Þetta verður nýja kynslóð kínverskra ferðamanna.  

 Í rannsókn Guo et al. (2007) kemur fram að kínverskir ferðamenn kaupa aðallega 

raftæki og þekkt vörumerki handa vinum og vandamönnum. Einnig kemur fram að það er 

skortur á vel þjálfuðum kínverskumælandi leiðsögumönnum til að fylgja kínverskum 

ferðamönnum á ferðamannastöðum í Vesturlönum, sem mun að sjálfsögðu hafa áhrif á 

upplifun þeirra í ferðalaginu (Xiang  Li o.fl., 2010). 

2.4.2 Upphaf viðskipta Íslands og Kína 

Samstarf milli Kína og Íslands hófst þann 8. desember 1971 þegar stjórnmálasamband var 

stofnað. Ári síðar stofnaði Kína sendráð á Íslandi og sendi sinn fyrsta sendiherra hingað. 

Síðan 1980 hefur samastarfið milli Íslands og Kína þróast jafnt og þétt. Mikil samvinna hefur 

verið í jarðhitamálum og skipasmíði og síðan 1980 hefur Kína sent sextíu jarðhitasérfræðinga 

á námskeið til Íslands. Árið 1998 skrifaði Kína undir samning um að smíða 17 skip fyrir 

Ísland. Árið 1994 skrifuðu Ísland og Kína undir menningarsamkomulag og síðustu ár hafa 

Íslendingar haldið frímerkja- og listasýningar í Kína en þá ferðuðust margir íslenskir 

listamenn til Kína til að efla þvermenningarleg samskipti á milli þjóðanna. Í janúar 1995 

stofnaði Ísland svo sendiráðið í Peking og sendi sinn fyrsta sendiherra þangað (Kínverska 

sendiráðið á Íslandi, 2012). 

Árið 1999 hófust árlegir viðskiptafundir milli Íslands og Kína í Peking. Árið 2002 kom 

í ljós að gagnkvæm viðskipti höfðu aukist milli landanna og því væri mikilvægt að styrkja og 

jafnframt auka samstarfið. Þann 12. apríl 2004 skrifuðu Ísland og Kína því undir ADS-

ferðamálasamninginn. Samningurinn markaði upphaf skipulagraða ferðamannahópa frá Kína 

og gerði Kínverjum kleift að ferðast til Íslands. Á þeim degi, sem samningurinn var 

undirritaður, var ekki ljóst hvenær kínversk ferðaþjónustufyrirtæki fengju að senda kínverska 

hópa til Evrópu, samningur um þá framkvæmd var þá enn í vinnslu. Kína hafði þá þegar 

samið við 41 þjóð, og voru með 26 aðra samninga í burðarliðnum. Þær ferðaskrifstofur sem 

eru utan Kína og vilja taka á móti kínverskum ferðamönnum þurfa að þekkja innihald ADS-

samninginsins vel og skrá sig á lista hjá Ferðamálastofu til að mega vera í samstarfi við 

kínverskar ferðaþjónustur (Ferðamálastofa, 2007). 
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2.4.3 Kínversk ferðamennska á Íslandi 

Samkvæmt Ferðamálastofu (2012) ferðuðust 8091 Kínverjar til Íslands fyrstu 11 mánuði 

ársins 2011, sem er 69,1% aukning frá árinu áður. Í byrjun 2011 voru einungis tvær 

ferðaskrifstofur hér á landi að selja ferðir fyrir kínverska ferðamenn til Íslands, en þær voru 

orðnar fimm í lok ársins (Sendiráð Íslands í Peking, 2011). Slík þróun endurspeglar að 

íslenskar ferðaþjónustur sjá tækifæri og möguleika í kínverskri ferðamennsku.  

Þann 17. júní 2011 tóku Íslendingar fyrst þátt í alþjóðlegu ferðakaupstefnunni Beijing 

International Travel Expo sem haldin var í Peking. Þar fengu þær þjóðir, sem hafa leyfi til að 

taka á móti kínverskum ferðamönnum, tækifæri til að kynna land sitt fyrir kínverskum 

markaði. Íslenskar ferðaþjónustur nýttu sér þetta tækifæri og áttu gott samstarf við íslenska 

sendiráðið í Peking. Fyrst og fremst var lögð áhersla á að kynna íslenska náttúru, menningu 

og endurnýtanlega orku (Íslandsstofa, 2011). 

Þrátt fyrir samstarf þjóðanna var kínverskum ferðamönnum fyrst um sinn ekki gert 

kleift að nota greiðslukortin sín á Íslandi þar sem íslenskt bankakerfi gat ekki tilekið á móti 

kínverskum greiðslukortum. Málið var leyst í mámuði ári 2012 þegar Borgun hf. gerði 

samning við kreditkortarisann Union Pay og bauð þeim færsluhirðingu á kínverskum kortum. 

Union Pay er með 122 milljón korthafa sem fjölgar hratt (Borgun, 2012). 

Sem dæmi um þá athygli sem beinst hefur að Kínverjum á Íslandi og uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Íslandi loguðu íslenskir fjölmiðlar vegna hugsanlegrar fjárfestingu kínverska 

athafnamannsins Huang Nubo árið 2011. Fjárfestarinn Huang Nubo hefur nú fengið á leigu 

Grímstaði á Fjöllum til 40 ára til að byggja 300 ferkílómetra. Það eru sveitarfélög á Norður og 

austurlandi sem kaupa jörðina til þess að aðstoða Huang Nubo við fjárfestingu sína. Líklegt er 

að með honum komi nýr markhópur til landsins semsagt auðugir Kínverjar. Nubo gæti flutt 

ferðamenn á hans vegum nálægt Grímstöðum þar sem tveir flugvellir eru í nálægð við svæðið. 

Það eru varaflugvellir fyrir Keflavíkurflugvöll bæði á Akureyri og á Egilsstöðum (Vikudagur, 

2012). Markmið hans er að byggja upp ferðaþjónustusvæði fremur en einungis hótel. Nubo 

kvaddist meðvitaður um veðurfar svæðisins og segir það gilda um heiminn allan að veður sé 

árstíðabundið. Ætlun hans hefði verið að nýta auðnina á svæðinu og byggja upp afþreyingu 

fyrir ferðamenn. Til að mynda stefndi hann á að gera vistvænan gólfvöll. Nubo nefndi að 

vissir fordómar hefðu sprott upp gagnvart kínverskum fjárfestingum en segist alltaf hafa verið 

heiðarlegur og telur sig geta boðið upp á eitthvað fyrir heiminn og alþjóðavæðinguna. Huang 

fullyrðir að hann muni nýta íslenskt vinnuafl þar sem hann hafi nýtt innlent vinnuafl á öllum 

stöðum sem hann hafi fjárfest í hingað til (MBL, 2011). Huang ræðir við chinadaily.com.cn 
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og segir að þetta sé helsta verkefnið hans á Norðurlöndunum næsta áratug og svo myndi hann 

fjárfesta í Danmörku (Evrópuvaktin, 2012).  

 

 

Mynd 2  Kínverskir ferðamenn sem fóru um Keflavíkurflugvöll frá 2003-2012 

Heimild: Hagstofan, 2012 

 

Hér fyrir ofan má sjá kínverska ferðamenn sem komu til Íslands frá 2003 til 2012. Jöfn 

aukning er frá 2003 til 2007, en svo sést að hún minnkar frá 2007 til 2009. Svo kemur 

aukningin frá 2010 til 2011 en fjöldi ferðamanna nær þó ekki sömu hæðum og árið 2007.  
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Mynd 3 Gistinætur hjá kínverskum ferðamönnum á Íslandi frá 2005-2011 

Heimild: Hagstofan, 2012 

 

Hér fyrir ofan má sjá töflu frá hagstofunni um gistinætur kínverskra ferðamanna á Íslandi. 

Eins og sést er mestur fjöldi frá 2005 til 2007 og útskýrir kreppan að sjálfsögðu fækkunina 

næstu árin á eftir. Aukning er á árinu 2011. Ef borið er saman þessar tvær töflur er fjöldin 

svipaður á báðum fyrir kreppu en mikinn mun má sjá eftir kreppu (2009-2011). 
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3 Gagnaöflun og þátttakendur 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Við þessa rannsókn var stuðst við eigindalegar rannsóknaraðferðir. Við eigindlegar 

rannsóknir eru notaðar mismunandi leiðir og aðferðir til að fá dýpri skilning í hvernig fólk 

túlkar aðstæður sínar. Eigindlegar og megindlegar aðferðir eru þær aðferðir sem notast er 

mest við í félagsvísindum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Helstu kostir og þ.a.l. styrkleikar 

eigindlegra rannsóknaraðferða er að leita ástæðna og skoðana viðmælanda, þær eru 

hagnýtar og oft og tíðum uppspretta nýrra hugmynda. Ókostir eigindlegra rannsókna eru 

þeir að oft fela þær í sér mikið álag á rannsakendur og geta verið mjög tímafrekar. Einnig 

getur reynst erfitt að rannsaka stóra hópa (Esterberg, 2002). 

  Helstu aðferðir eigindlegra rannsóknaraðferða eru rýnihópar, þátttökuathuganir, 

greiningar á fyrirliggjandi skjölum og viðtöl. Viðtöl skiptast í lokuð viðtöl, hálfstöðluð 

viðtöl og opin viðtöl. Í lokuðum viðtölum er flæði spurninga fyrirfram ákvarðað og því 

stýrt nákvæmlega. Í hálfstöðluðum viðtölum er ákveðið hvaða málefni eru höfð að 

leiðarljósi. Viðtalið er þá örlítið sveigjanlegra og ekki eins formfast. Opin viðtöl eru hins 

vegar óformföst og fara oft fram á vettvangi í samspili við vettvangsathugun (Esterberg, 

2002).  

3.2 Gagnaöflun og Þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við mismunandi hagsmunaðila sem tengjast kínverskri 

ferðamennsku. Notast var við hálflstöðluð viðtöl. Sem rannsakandanum þóttu mér slík 

vinnubrögð henta mér best þar sem ég fór sjálf á staðinn og leyfði viðmælendum að tjá 

upplifun og sýn með eigin orðum en með viðtalsrammann til hliðsjónar. Rannsakandi 

reyndi að setja sig í spor viðmælanda og skilja líf þeirra út frá öðru sjónarhorni en sínu 

eigin. Viðtöl voru að lokum afrituð og hvert og eitt þeirra greint eftir þemum og innihaldi 

(Esterberg, 2002). 

  Þátttakendur voru valdir eftir markvissu úrtaki (e. purposive sampling). Með 

markvissu úrtaki er átt við að þátttakendur eru valdir með það í huga að þeir geti gefið sem 

gleggstar upplýsingar um viðfangsefnið og get greint frá ólíkum sjónarhornum. Þeir eru 
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því valdir með hliðsjón af rannsóknarspurningunni (Esterberg, 2002). 

  Í viðtölunum var notast við einn viðtalsramma. Viðmælendur voru allir vel 

undirbúnir og oft búnir að svara flestum spurningum án þess að rannsakandinn þurfti að 

spyrja. Öll viðtölin nema eitt áttu sér stað á skrifstofu viðmælanda. Eitt viðtalið var tekið í 

gegnum síma. Viðtölin tóku frá 20 mínútum og upp í 55 mínútur. Miðað var við að hafa 

viðmælendur úr eins fjölbreyttum ferðþjónustufyrirtækjum og mögulegt var: sendiráði, 

kínverskri ferðaþjónustu, íslenskri ferðaþjónustu, flugfyrirtæki og hótelrekstri. 

Tafla 3: Viðmælendur 

Nafn Viðtal Starf 

Ársæll Garðarsson Viðtal 12. mars 2012 á Hótel 

Loftleiðum 

Starfsmaður Icelandair 

Davíð Torfi Ólafsson Viðtal 14. mars 2012 á Grand 

Hótel 

Framkvæmdastjóri Fosshótela 

Hjálmar Hannesson Viðtal 13. mars 2012 á skrifstofu 

utanríkisráðuneytis 

Fyrrverandi sendiherra í Kína 

Magnús Björnsson Viðtal 5. mars 2012 á skrifstofu 

Konfúsíusarstofnunarinnar 

Starfsmaður skrifsofu 

konfúsíusarstofnunarinnar og 

stundakennari í Háskóla Íslands 

Þorleifur Þór Jónsson Viðtal 6. mars 2012 á skrifstofu 

Íslandsstofu 

Sér um viðburði erlendis og 

erlent tengslastarf hjá 

Íslandsstofu 

Þórir Garðasson Viðtal 15. mars 2012 á skrifstofu 

Allrahanda 

Markaðsstjóri Allrahanda 

Yufan Zhang Símaviðtal 7. mars 2012 Eigandi ferðaskrifstofu Rositta 

og leiðsögumaður fyrir Kínverja 

 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp með hljóðupptökutæki og með leyfi viðmælenda. Þau voru afrituð 

orðrétt á tölvu. Fyrsta viðtalið var tekið 5. mars og það síðasta 15. mars og þá hófst 

úrvinnsla og greining. Þrjú meginþemu voru höfð að leiðarljósi: 

1) Samstarf Íslands og Kína, viðmælendur voru spurðir út í reynslu sína á íslenska 

sendiráðinu í Kína og um skoðun þeirra og reynslu á kínverskum vegbréfsáritunum. 

2) þekking og reynsla á kínverskum ferðamönnum, viðmælendur voru spurðir út í reynslu, 

þróun, þekkingu og sérþarfir kínverskra ferðamanna. 

3) markaðssetning í Kína; viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir hafa markaðssett sig 

í Kína og hvernig þeir telji að kínversk ferðamennska eigi eftir að þróast í framtíðinni.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður sem fengust í viðtölum frá viðmælendum. 

Niðurstöðunum var skipt niður í þrjú meginþemu og nokkra undirkafla. Fyrst verður fjallað 

um samastarf Íslands og Kína, næst verður farið kínverska ferðamanninn á Íslandi og að 

lokum markaðssetningu íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja í Kína.  

4.1 Samstarf Íslands og Kína 

4.1.1 Íslenska sendiráðið í Kína 

Flestir viðmælendur töluðu um hversu gott samstarf væri milli þeirra og íslenska 

sendiráðsins í Peking. Hjálmar Hannesson var fyrsti sendiherra í Kína árið 1995 og tók 

stóran þátt í stofnun sendiráðsins. Í september á því ári var kvennaráðstefna Sameinuðu 

þjóðanna haldin og kom Vigdís Finnbogadóttir í heimsókn, sem vakti mikla athygli og 

opnaði margar dyr. Ísland komst þá á blað sem ferðamannaland og var nefnt Bing Dao eða 

íseyja á kínversku. Í framhaldi af þessu var haldin frímerkjasýning sem Íslendingar tóku 

þátt í og bað frímerkjablað Hjálmar um að koma í viðtal ,,Þetta eru yfirþyrmandi tölur og 

var til dæmis frímerkjablaðið gefið út í 24 milljón eintökum sem eru fleiri en búa á 

Norðurlöndunum til samans”. Þarna þróaðist frekari samskipti á milli Íslands og Kína en 

þá hafði Kína verið með sendráð á Íslandi í mörg ár. Hjálmar nefnir einnig að það hafi 

verið indæl samskipti milli sendiráðsins og Kínverja, alltaf hægt að leysa allt á elleftu 

stundu.  

 Samkvæmt Þorleifi er Íslandsstofa í góðu sambandi við sendráðið í Kína. Þau eru 

með ferða- og menningafulltrúa sem fer á tvær til þrjár sýningar á ári fyrir hönd Íslands. 

Fulltrúinn kann ágæta kínversku og kemur með kynningarefni sem Íslandsstofa á þátt í að 

framleiða og dreifa. Davíð framkvæmdastjóri Fosshótela nefnir að þeir hafi farið að skoða 

stóru ferðaskrifstofurnar úti og þá hafi Kristín núverandi sendiherra verið með á fundunum 

við stærstu ferðaskrifstofurnar, annars hafi þar verið annar fulltrúi frá sendiráðinu. Í 

samstarfi við íslenska sendráðið hafi þau fengið þann stimpill að í lagi sé að eiga viðskipti 

við þau. Ársæll nefnir að sendiráðið vinni mjög vel með Icelandair í markaðssetningunni. 

Eins segir Garðar  að sendiráðið sé mjög hjálplegt við starfsemi Allrahanda. 
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4.1.2 Vegabréfsáritanir 

Allir viðmælendur nefndu að það væri langt og erfitt ferli fyrir Kínverja að sækja um 

vegabréfsáritun til að komast til Íslands sem ferðamenn. Þorleifur segir að 

vegabréfsáritanir og önnur ferli geti þvælst fyrir því að Kínverjar ferðist en það er íslenska 

sendiráðið í Peking sem gefur út vegabréfsáritanir. Íslenska sendiráðið að gefið út sjálft um 

500 áritanir beint til Íslands en svo fá margir Schengen-áritun og geta ferðast innan 

Schengen-svæðisins. Þetta er ekki líkt ferlinu hér á landi, í Kína þurfa þeir sjálfir að fara á 

staðinn. Þeir geta þurft að ferðast langar vegalengdir og ferlið getur tekið fleiri vikur fyrir 

áritun inná Schengen-áritun. Stór sendinefnd kom til Íslands, eða um 40-50 manna hópur, 

og síðan átti hún að fljúga beint til Kaupmannahafnar. Það var ekki nema hluti af hópnum 

sem sneri aftur til Kína og hurfu hinir í samfélagið. Með þessu langa ferli er verið að reyna 

að koma í veg fyrir skipulegan landflótta og því þurfa Kínverjar að axla vissar 

skuldbindingar í Kína til að tryggja heimkomu þeirra. Að mati Yufan er vegabréfsáritun 

helsta vandamál Kínverja, sem vilja koma til Íslands, þar sem þetta er allt í höndum 

kínverska ríkisins. Hún nefnir einnig að almenni ferðamaðurinn þurfi alltaf að bóka í 

gegnum ferðaskrifstofur, að öðrum kosti fái hann ekki vegabréf. Hjálmar talar af reynslu 

og segir að Íslenska sendiráðið í Kína veitti milligönguáritanir sem jukust verulega á tíma 

Hjálmars frá 1995 til 1998. Áritarnar tóku um það bil tvær vikur ef þær fóru í gegnum 

sendiráðið en gátu líka farið í gegnum kínverska ríkið sem tók lengri tíma. Þetta voru 

stundum tuttugu manna skipulagðir hópar sem sóttu um áritun hjá þeim en helst voru það 

opinberir aðilar og viðskiptamenn frá borgum og héruðum.  

 Ársæll tekur undir með Yufan og allir ferðamenn sem þurfa að fá vegabréfsáritun, líti 

á vegabréfs áritun og flókið leyfisferli sem vissa hindrun. Ferlið er þó að mörgu leyti að 

batna hjá Kínverjum. Ársæll segir ,,Þetta verður betra og betra og síðar vonandi verður 

heimurinn vegabréfslaus, eins og Rússland, þeir eru á sama báti”. Í Kína er einungis hægt 

að sækja um vegabréf til íslenska sendiráðsins í Peking en ef viðkomandi er í Sjanghæ eða 

Guangdong þá þarf að sækja um til danska sendiráðsins sem tekur sinn tíma og kostar 

peninga. Garðar talar um að það sé alveg jafn flókið fyrir Kínverja að fá áritun til Íslands 

og annarra landa, hvort sem það eigi að vera auðveldara eða erfiðara, það er ekki flókið 

fyrir Íslendinga að fa áritun til Kína og hið sama ætti að gilda fyrir Kínverja.  
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4.2 Hinn almenni kínverski frístundaferðamaður 

á Íslandi 

4.2.1 Þekking Kínverja á Íslandi 

Magnús og Davíð voru báðir sammála um að þekking Kínverja á Íslandi væri almennt ekki 

mikil þar sem Ísland er einungis lítil eyja í þeirra augum og ekki einn af “tísku” stöðunum 

eins og Frakkland og Þýskaland. Magnús segir að áhuginn á Íslandi sé þó til staðar. Góðir 

möguleika eru í markaðssetningu á Íslandi þar sem kínverskar ferðaþjónustur úti eru ávallt 

að leita sér að nýjum mörkuðum og áhugi á Íslandi ríkir meðal Kínverja. Davíð segir að 

þegar Kínverjar séu spurðir út í Ísland þá haldi þeir að hér sé ískalt, líkt og nafnið gefur til 

kynna. Þeir vita ekki að það er kaldara í Peking yfir veturinn en á Íslandi. Þegar Davíð 

ræddi við Kínverjana í Kína vissu þeir þó að Ísland væri fyrsta landið sem lenti í hruninu 

og þeir höfðu fregnað eldgosið í Eyjafjallajökli. Yufan segir að þetta séu breyttir tímar á 

síðustu tíu árum og að nú sé komin mun meiri þekking á Íslandi. Kínverjar eru ekki 

hræddir við að koma til Íslands þar sem þeir eru duglegir í að fleita sér upplýsinga á 

internetinu og geta lesið margt um Ísland þar. Þeir vita hvað þeir vilja versla á Íslandi í 

gegnum internetið og þá helst íslenskar gæða vörur og lýsi. Garðar segist vilja sjá 

breytingu og meiri þekkingu Kínverja á Íslandi. 

Áður fyrr fór mest öll vinnan í að kynna ákvörðunarstaðinn Ísland, hvað Ísland 

er, fyrir hvað það stendur o.s.frv. Ísland er venjulegt land, góð starfsemi og 

almennt er hlýrra á Íslandi á veturnar en í mörgum öðrum löndum. Það sem 

mig langar rosalega til að heyra er hvort Kínverjarnir séu komnir með þessar 

upplýsingar, eru þeir orðnir jafn meðvitaðir um landið, eins og t.d Rússarnir. 

 Hjálmar og Þorleifur segja að Evrópa sé ofarlega og Bing Dao (íseyja) er nokkuð 

þekkt hjá Kínverjum. Þessi þrjú ár sem Hjálmar var búsettur í Kína var alltaf mikill áhugi á 

Bing Doa eða Íslandi, því á þeim tíma fóru ýmsir aðilar til Íslands, til dæmis forsetinn og 

aðilar frá opinberum stofnunum. Þorleifur nefnir einnig að við græðum mikið á því að 

heita BingDoa á kínversku því ólíkt öðrum löndum á borð við Kanada þá þurfi þau að raða 

upp nokkrum táknum sem hljóma eins og nafnið 

4.2.2 Ferðahneigð Kínverja 

Allir viðmælendur voru sammála um að Kínverjar hneigðust helst til að taka öll fimm 

Norðurlöndin í einum pakka og séu þá bara tvo til þrjá daga af fjórtán daga pakkaferðinni 
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sinni á Íslandi. Samkvæmt Davíð hefja Kínverjar för sína í einhverju nágrannalanda sinna, 

og þegar þeirri dvöl er lokið vilja þeir fara til Bandaríkjanna, New York og annarra borga 

sem þeir hafa séð í bíómyndum. Davíð og Ársæll voru sammála um að þeir velji næst 

Evrópu og þá helst París, Róm, Berlín, Skandínavíu og svo áhuginn og vitundin um Ísland 

að glæðast. Davíð segir að hingað til hafi þeir mest verið að ferðast í gegnum 

ferðaheildsala eins og Gullivers, Tumlare eða Omni. Ársæll segir að það sé sjaldgæft að 

þeir fari einungis til Íslands, sem hefur hins vegar aukist hjá til dæmis Japönum. Þeir eiga 

eftir að „tékka“ og uppgötva staði og mannvirki sem önnur lönd hafa nú þegar klárað, s.s. 

Eiffelturninn og Berlínarmúrinn, og vilja klára það, svo fara þeir að leita sér að nýjum 

áfangaarstöðum. Garðar nefnir að þetta eru mörg lönd sem þeir taka í einni ferð og það sé 

mest megnis til þess að fá stympil í vegabréfið, því eiga þeir til að sofna í ferðum sínum 

þar sem þetta eru langir dagar fyrir þá. Þorleifur segir að rándýrt sé fyrir Kínverja að koma 

hingað til lands:  

Það fer ekki nema agnarlítið brot af kínverskum ferðamönnum til Evrópu, restin 

fer mikið til Suðaustur-Asíu, Ástralíu og annarra landa í Eyjaálfu, svo að þeir 

eru að ferðast talsvert innan sinna svæða, algengt er að fara til Víetnam, þar eru 

gríðarlega flottar strendur, sem vestrænar þjóðir eru ekki ennþá búnar að fatta, 

þannig að allt svoleiðis er í skoðun. 

4.2.3 Reynsla Kínverja af Íslandi 

Að sögn viðmælanda voru Kínverjar mjög ánægðir með Ísland og það helsta sem stendur 

upp úr hjá þeim er náttúran. Yufan segir að Kínverjum finnist Íslendingar mun 

vingjarnlegri en hinar Norðurlandaþjóðirnar. Kínverjanir töluðu um að ef þeir týndu 

hlutum sínum hefðu þeir alltaf endurheimt þá, en svo var ekki í hinum Norðurlöndunum. 

Helsta vandamálið fyrir Kínverjana er veðrið og fólk virðist ekki koma nógu vel undirbúið. 

Kínverjarnir sem koma að sumri til taka létt föt með sér og verður kalt þegar þeir fara að 

skoða Gullfoss og Geysi. Það sem þeir vilja helst sjá er náttúran, andhverfa stórborganna í 

Kína. Yufan segir að Kínverjar séu með stífa dagskrá sem þeir fara eftir en flestir þeirra 

fara í aukaferðir ef þeir hafa tíma, auk þess sem þeir versla mikið. Davíð er sammála því að 

þeir vilji einungis sjá náttúruna, en hann segir að það þýði ekki að selja aðeins náttúruna, 

einnig þurfi að byggja upp áfangstaðina. Hann segir að Kínverjarnir séu mjög ánægðir á 

Íslandi:  
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Kínverjarnir eru mjög ánægðir með Ísland og vilja koma aftur. Þeir elska 

hreina loftið, maturinn er góður en þeir sakna örlítið kínverska matarins. 

Fyrsti hópurinn sem kom á okkar vegum í fyrsta skipti beint til Íslands, kom 

hingað í apríl í fyrra, og var prufuhópur. Það gekk mjög vel og meira að segja 

hönnuður í ferðinni sem tók ýmsar myndir úr ferðinni og setti þær síðan upp á 

veitingastað í Kína.  

 Davíð nefnir að ferðamannatíminn hjá Kínverjum er ólíkur öðrum þjóðum. T.d koma 

þjóðverjar helst yfir háannatíma (á sumrin), en Japanarnir koma á veturnar og á sumrin. 

Hjá Kínverjum er þetta örlítið öðruvísi, þeir koma fyrr á sumrin og endast lengur, koma 

einnig pínulítið um veturinn. Ársæll talar um að Kínverjar gisti mest í kringum 

höfuðborgina, ekki mikið úti á landi og séu þar af leiðandi færri daga á Íslandi. Þó hefur 

aukist að Japanir gisti í sex til sjö nætur. Þorleifur er sammála því að kínverskir ferðamenn 

haldi sig við Reykjavík, gisti aldrei í sveitunum og vilji helst fimm stjörnu lúxushótel. 

Garðar nefnir að Gullfoss og Geysir séu helstu áfangastaðir þeirra 

4.2.4 Almenni kínverski frístundaferðamaðurinn á Íslandi 

Hjálmar og Davíð nefndu báðir að áður hafi einungis ferðast embættismenn, vísindamenn 

og hópar frá opinberum stofnunum til Íslands, ekki hinn almenni frístundaferðamaður sem 

við þekkjum í dag. Davíð segir að sá hópur hafi dregið úr komum sínum árið 2008 til 2009 

en nú sé að koma nýr hópur, semsagt frístundaferðamenn. Þetta eru hópar af almennum 

frístundaferðamönnum sem koma í miklu stærri mæli. Yufan segir ferðamenn sem koma 

hingað eru mjög ríkir og því séu peningar ekki vandamálið. Hún segir einnig að Kínverjar 

hafi margt það sama og vestrænu þjóðirnar, búi við jafn mikla mengun og hugsi mikið um 

föt. Magnús er ósammála og finnst aðallega embættismenn og vísindamenn koma til 

Íslands, að það vanti þennan almenna frístundaferðamann. Davíð nefnir að nú séu það 

efnaðir ferðamenn sem komi og vilji versla. Hann nefnir einnig að á Grandhóteli finnist 

Kínverjum minjagripaverslun þeirra vera of dýr og vilja ekki versla þar, þeir vilji frekar 

kaupa lýsi í Bónus. Kínverjar telji lýsið í öðrum löndum eins og Noregi og Ástralíu ekki 

jafn gott og á Íslandi. Þeir kaupa vörur úr Bláa lóninu, lopapeysur, minjagripi, skó, fatnað 

og jafnvel dýr úr og skartgripi. Þeim finnst gaman að slá um sig og vilja vera á flottum 

bílum og eiga nýjustu símana. Hjálmar segir að nú séu Kínverskir ferðamenn orðnir meiri 

einstaklingshyggjumenn en Japanir. Japanir haldi hópinn og fylgi fánanum en Kínverjarnir 

séu forvitnir og myndu frekar hlaupa í burtu og skoða sig um. Þóri finnst enn vanta 
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einstaklingshyggju hjá Kínverjums. Hann nefnir einnig að fólk sem ferðist slíkar 

vegalengdir séu efnaðir ferðamenn og að þetta sé aðallega eldra fólk sem komi til Íslands 

núna. Það haldi sig við samlanda sinna (aðra Kínverja) og er iðulega hópstjóri eða 

leiðsögumaður sem sjái um kínverska ferðahópinn. Garðar nefnir að það þurfi að hafa aga í 

kringum Kínverja og ekki gefa þeim lausan tauminn ólíkt Japönum þar sem lykilatriðið er 

að bera virðingu fyrir þeim. Hann nefnir að eitt barn í Kína þýðir sex foreldrar, mamma og 

pabbi, og svo amma og afi í báðum ættum. Það þýðir að þau eigi einungis eitt barnabarn og 

fá því alla athyglina, þetta er nýja kynslóðin.  

4.2.5 Sérstakar þarfir 

Þorleifur, Davíð, Magnús og Yufan voru öll sammála um að Kínverjar væru með sérstakar 

sérþarfir varðandi mat og að þeir vilji helst gista á fjögurra til fimm stjörnu hótelum. 

Þorleifur og Davíð töluðu um að þeir vilji kínverskan morgunmat og Davíð segir að þeir 

vilji ekki eyða miklum tíma í að borða, vilji frekar eyða þessum auka klukkutíma í að 

skoða meira. Davíð segir að sumir vilji prófa íslenska matinn en eftir fjögurra til fimm 

daga dvöl langi þeim í kínverskan mat, og mjög einfaldan, s.s. núðlusúpu með kjúkling eða 

grænmeti, ekki megi flækja þetta of mikið. Í morgunmat finnst þeim mikilvægt að fá 

hrísgrjónagraut sem þeir setja grænmeti út í. Yufan Zhang segir Kínverja vilja bara 

kínverskan mat en prófi þó þrisvar til fjórum sinnum íslenskan mat þegar þeir eru á Íslandi. 

Hvað varðar gistingu talar Davíð um að Kínverjar noti mikið Grand Hótel og Hilton, þeir 

vilji gista á fimm stjörnu hótelum, en ekki er boðið upp á slíkt á Íslandi. Þegar þeir fara út á 

land gista þeir á þriggja stjörnu hótelum sem þeir sætta sig við þar sem þeim finnst það í 

stíl við náttúruna og stemninguna. Hinn dæmigerði kínverski ferðamaður þarf að fá inniskó 

inn á herbergið sitt, baðslopp, geta helt sér uppá te eða kaffi sem þeir koma jafnvel sjálfir 

með frá Kína. Grand Hótel bíður upp á asískan matseðil sem sumir vilja en ekki allir. 

Magnús segir að við eigum ekki að ætlast til þess að allt samfélagið lagi sig að kínverskri 

menningu en það mætti þó bjóða víða upp á fjölbreyttari þjónustu. Á hótelum mætti bjóða 

upp á kínverskan morgunmat þar sem þeir eru einstaklega háðir því, enn fremur aukna 

þjónustu á hótelum. Burtséð frá mat og hótelum talar Magnús um að það séu hvergi skilti á 

kínversku. Það eina sem hann hefur séð er „hættulegt“ á japönsku hjá Gullfossi og Geysi 

og vill svo til að það eru sömu táknin og í kínversku. Taka þurfi mið af því að kunnátta 

Kínverja á ensku er misgóð og sumir þeirra koma á eigin vegum. 
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4.2.6 Leiðsögumenn 

Flestir viðmælendur voru sammála því að það sé skortur á kínverskumælandi 

leiðsögumönnum á Íslandi, það væru ekki nema tveir til fjórir. Þorleifur talar um að það 

helsta sem þarf að gera á Íslandi sé að fjölga kínverskumælandi leiðsögumönnum. Það 

myndi hjálpa stærri hótelum að hafa einn kínverskumælandi starfsmann í móttökunni þar 

sem þeir vilja skipta við sína. Það var um 20 manna nemendahópur frá háskólanum í 

Peking sem kom í skiptinám til Íslands sem hefði viljað að fá leiðsögumenn. Yufan er sjálf 

kínverskumælandi leiðsögumaður og skipuleggur allar ferðirnar á Íslandi fyrir kínverska 

ferðamenn. Hún segir að vandamálið er að tímabilið nái frá maí til september og þá sé lítil 

vinna á veturna, sem sé mjög annasamt fyrir þá fáu kínverskumælandi leiðsögumenn sem 

starfa hér á landi. Þegar kínverjarnir koma, koma þeir í mjög stórum hópum. Vinnan er 

ekki nógu traust því að ef það kemur eldgos eða kreppa eru engir ferðamenn og þar af 

leiðandi enginn vinna. Yufan segir að eldri Kínverjar tali ekki ensku en þeir yngri kunni 

hana. Magnús talar um að þessir fáu Kínverjar, sem eru búsettir á Íslandi, geti bjargað 

íslenskum ferðaþjónustum, en hafi takmarkaða þekkingu á íslensku og Íslandi. 

Leiðsögumenn með Kínverjum séu eins og barnfóstrur, það þurfi að vaka yfir þeim frá 

morgni til kvölds og þeir vantreysta sér margir til að gera ýmislegt sjálfir. Það breytist eftir 

því sem fólk verður meira veraldarvant, sem er að gerast í dag. Þórir talar um að það sé 

ekki skortur á þjálfuðum leiðsögumönnum fyrir kínversku ferðamennina sem hann tekur á 

móti og fær hann háskólanemendur sem leiðsögumenn fyrir sig.  

4.3 Markaðssetning íslenskrar ferðaþjónustu í 

Kína 

Að mati Magnúsar og Davíðs mætti bæta þekkingu Íslendinga á Kínverjum. Þorleifur segir 

að hún sé sífellt að aukast. Magnús segir að Íslendingar hafi reynt að fá ferðamenn til 

landsins sem séu einungis með yfirborðsþekkingu og er ekki viss hvernig þeir eiga að bera 

sig að við að kynna Ísland fyrir þeim. Hann segir að ferðaþjónustufyrirtæki séu mjög 

meðvituð um þennan markhóp: 

Ferðaþjónustufyrirtæki eru mjög meðvituð um þennan markað, vita að hann fer 

vaxandi en hafa ekki fengið þennan hóp. Kínverjar versla við samlanda sína 

(eiga viðskipti við sína) og flestir hópar, sem koma hingað, fara í gegnum litlu 

kínversku ferðaskrifstofurnar. Þessar stóru ferðskrifstofur eru eiginlega ekki 

með neitt af þessum markaði og að hluta til af til vegna kínverskunnar og að 



25 

 
 

 

þeir hafa ekki jafn góð tök á að lækka verðið hjá sér. Maðurinn sem við 

þurfum er Huang Nubo (kínverski fjárfestarinn), þurfum sterkan kínverskan 

aðila, þurfum að fá hann inn með einhverjum ráðum. Það er öflugt að fá svona 

sterkan aðila til að undirbúa okkur fyrir þennan markað. Hann getur kennt 

okkur mikið og hjálpað. Almennt séð er ekki mikil þekking á Kína sem hefur 

ekki hamlað hingað til en getur gert það.  

Allir viðmælendur virtust hafa góða trú á markaðnum og voru sammála um að kínverskum 

ferðamönnum muni fjölga. Flestir viðmælendur voru einungis sammála um það að það 

væri mjög mikilvægt að fara til Kína reglulega og helst að hafa umboðsmann á staðnum 

sem talar kínversku. Viðmælendur töluðu um að samstarf við aðrar stórar ferðaskrifstofur í 

Evrópu væri mikilvægt því að þær væru búnar að ná þessum markaði. Magnús segir að 

ferðaskrifstofur séu sumar í samstarfi við Norðurlöndin sem skipuleggja allar ferðir fyrir 

kínverska ferðamenn og setja Ísland í þann pakka. Ísland er þá með tengiliði í Danmörku 

og víðar. Yufan Zhang, sem stofnaði ferðaskrifstofu á Íslandi árið 2003, er í góðu samstarfi 

við kínverska ríkið, sem biður hana að taka á móti hópum, sem eru misstórir á hverju ári. 

Kínverjar bóka allt í gegnum kínverskar ferðskrifstofur, að öðrum kosti fá þeir ekki 

vegabréfáritun. Hún vinnur alltaf með ferðaskrifstofum úti og greiða þeir allan kostnað 

ferðamanna. 

 ,,Kína er stórt land og óhemju mörg tækifæri sem leynast þar,” segir Þorleifur sem 

skipuleggur fundi hjá kínverskum ferðaþjónustum í Kína fyrir íslenska ferðaþjónustuaðila. 

Þorleifur bætir við: ,,Þetta eru magntölur sem er erfitt fyrir okkur að átta okkur á, sívaxandi 

fjöldi sem hefur umtalsverðar tekjur og eru vel stæðir Kínverjar orðnir fleiri en 

Frakkar” Íslenskar ferðaskrifstofur fara nú í fyrsta skipti til Chongqing þar sem búa um 5 

miljjónir en 28 milljónir þar í kring, en hver borgin rennur saman við aðra. Íslensku 

ferðaþjónustuaðilarnir fara fyrst til Chongqing 27. mars og Peking 28. mars þar sem þau 

verða í samfloti við finnska ferðamálaráðuneytið. Finnar hafa verið mjög sterkir á þessum 

markaði og munu þeir hefja beint flug til Chongqing í maí sem myndi henta vel fyrir 

ferðamarkaðinn á Íslandi. Þeir ferðaþjónustuaðilar sem fara út eru að nýta sér þennan 

markhóp. Ferðaskrifstofurnar fara út til að vekja athygli og umræðu á Íslandi og reyna að 

selja það sem þeir hafa að bjóða í leiðinni. Þeir eru að reyna að gera Ísland að nýjum 

valkosti fyrir Kínverja sem koma til Evrópu. Davíð segir frá því þegar Fosshótel var á 

sýningu 2011 með Scandinavian í Kína. Þar var gerð könnun árið 2009 um helstu 
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áfangastaði Kínverja og þá var Ísland ekki á listanum, enda stórhjarta dvergur meðal helstu 

ferðaáfangastaða heims. Samkvæmt könnun Scandinavian var Ísland komið í sjöunda sæti 

yfir vinsælustu áfangastaði í Evrópu árið 2010. Noregur, Svíþjóð og Finnland hafa verið 

vinsæl lönd fyrir Kínverja. Normenn hafa verið duglegir að markaðsetja sig í Kína og 

markaðsetja firðina, hreina loftið. Á Íslandi vilja Kínverjar sjá náttúruna og það er það sem 

þarf að markaðsetja.  

  Aðstandendur Fosshótela vissu strax að þeir hefðu ekki möguleika á að keppast við 

stórlaxa eins og ferðaheildsalann Gullivers, svo að þeir ákváðu strax að markaðsetja sig 

með þeim hætti að þeir höfðuðu til þeirra sem væru tilbúnir að vera á Íslandi í nokkra daga. 

Fosshótel bjuggu til bæklinga sem innihalda pakkaferðir í allt að fimmtán daga og eru allir 

þessir bæklinga á kínversku. Í Kína eru þeir með umboðsmann sem heitir Randal og er 

kínverskur en talar og skrifar fína ensku. Hann bjó í Þýskalandi og er með vestræna hugsun 

ólíkt eldri Kínverjum sem eru sér á báti og skilja ekki ensku. Starfsmenn fosshótela sömdu 

við ferðaskrifstofur í Kína og buðu þeim uppá pakkaferðir sínar  sem þarf svo að fylgja á 

eftir með því að heimsækja þá, hringja og koma á nokkra fundi með gjafir. Davíð nefnir: 

Nú er þetta þó að breytast og ný kynslóð að koma sem talar góða ensku, er í 

góðri stöðu og orðin meira vestrænn. Einnig eru Kínverjar farnir að hugsa meir 

um gæði fremur en að einungis græða. Kínverjanir eru eftirsóknverður 

markhópur þar sem þeir eyða meiri pening og skilja eftir sig gjaldeyri. 

Garðar er þó ekki jafn sammála Davíð og segir að þeir séu ekki að hugsa mikið um gæði 

og skipti þeim litlu máli hvort viðskiptavinur sé ánægður. Garðar nefnir einnig að erfitt sé 

að treysta Kínverjum 100% í viðskiptum þar sem þeir eiga það til að svíkja, en sendiráðið 

hefur verið að hjálpa þeim og fylgja viðskiptin eftir. Davíð nefnir að Danir hafa verið 

duglegir að markaðsetja sig, Norðmenn auglýsa að Rolex-úrin séu ódýrust í Noregi og elta 

Kínverjar það, sækjast eftir merkjum. Fosshótel hefur einnig verið að fá blaðamenn og 

ferðaskrifstofuaðila hingað sem skrifa og taka myndir af Íslandi. Það var einn sem kom 

með hóp frá Air China Magasine sem birti upplýsingar um Ísland í flugvélablöðunum. 

,,Það kostar okkur ekki neitt að fá kínverska blaðamenn og ferðaþjónustur hingað ef allir 

ferðaþjónustuaðilar vinna saman og bjóða þeim upp á þjónustu sína. Þetta eru fræ sem þarf 

að sá. Kínverjar eru með fjögur til fimm þúsund ára sögu, geta verið grimmir í viðskiptum 

og hika ekki við að svíkja þó samningur hafi verið gerður” segir Davíð.  
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 Icelandair eru einnig með umboðsmann í Kína sem sér um að gera samninga við 

fyrirtæki í Peking. Þeir fljúga ekki beint til Kína og því þurfa þeir einhvern sem getur 

kynnt sér önnur flugfélög svo að hægt sé að kaupa farmiða til Íslands með því að tengja tvö 

eða fleiri félög saman. „Umboðsmaðurinn okkar er sérfræðingur í þessu,“ segir Ársæll. 

Hann talar einnig um að það sé ekki erfitt að ná til kínverskra ferðamanna þar sem þeir eru 

á byrjunarstigi, eru bara að hugsa um að “tékka” þau lönd sem eru vinsæl eins og 

eiffelturninn í París. Þeir eru komnir á netið eins og aðrir, geta greitt með greiðslukorti 

fyrir ferðir sem er nýtt, en það gátu þeir ekki áður. Hafa þó takmarkanir þar sem þeir 

komast ekki á ýmsar leitarsíður eins og Google en hafa aðrar síður eins og By Two í 

staðinn sem hentar þeim ágætlega. Þetta er þó ekki jafn auðvelt fyrir okkur í vestræna 

heiminum sem erum að markaðsetja okkur því við getum ekki notað sömu tól og 

vörumerki í Kína. Til þarf fólk sem kann kínversku, svo eru ýmis önnur sérkenni sem þarf 

að skoða. Hann nefnir einnig að Kínverjar staldri lengi við á sumrin og örlítið á veturnar 

svo að það er góður möguleiki á vetraferðamennsku hjá þeim. 

 Magnús nefnir einnig að Kínverjar séu mjög viðkvæmir fyrir verðlagningu og leggi 

meira upp úr lágu verði en góðri þjónustu. Lítil fyrirtæki hafa betri tök á því að lækka 

verðið hjá sér. Fyrir ferðaskrifstofur, sem eru samkeppnishæfar og búnir að byggja upp 

gott samstarf við kínverskar ferðaskrifstofur, skiptir ekki máli hvort þær séu lægstar í verði 

eða ekki. 

 Yufan Zhang hefur gefið því gaum að eftir að kreppan skall á árið 2008 koma færri 

ferðamenn. Að hennar mati er langt í að þetta verði eins og það var milli 2003 og 2007. 

Davíð talar um að Kínverjum hafi fjölgað’ gífurlega milli 2010 og 2011, en þegar 

alheimskreppan skall á skáru kínversk yfirvöld allt sem heitir ferðafjármagn niður. Að mati 

Þorleifs er aukning 2012 að skila sér vegna heimsýningastarfsins 2010 þar sem þar vöktu 

gífurlega mikla athygli og komust langt áfram. Á heimsýninguna komu um 70 milljón 

manns og fóru nokkrar milljónir í íslenska skálann þar sem hann var fullur alla daga frá því  

að sýningin opnaði og þar til henni lauk. Í skálanum var engin manneskja heldur var 15 

mínútu myndband um Ísland á öllum veggjum og í loftinu þar sem Kínverjar fengu að 

upplifa Ísland, „mjög flott skeið þegar þú varst kominn á Lækjargötu upp á við og 

Reykjavíkurmaraþonið og hlaupararnir komu hlaupandi á móti þér“. Magnús talar um að 

það sé búið að tala um að Kínverjum sé að fjölga mikið síðustu tíu ár, en þessi tíu ár hafi í 

raun sáralítið gerst, annaðhvort er verið að gera einhvað rangt eða þá tíminn ekki ennþá 

komin. Yufan segir að þetta geti aldrei orðið jafn gott og þetta var frá árunum 2004 til 
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2007. Þetta endurspeglar mikilvægi viðvarandi óbeins og beins markaðsstarfs um 

kynningar á Íslandi sem áfangsstað ferðamennsku í Kína. 

 Icelandair hefur einblínt á stóru svæðin, Peking og Sjanghæ. Þar eru mestu viðskiptin 

og flugumferð til Evrópu. Nú ætla þeir þó að kíkja á aðra umferð til borga utan Peking og 

Sjanghæ, borgir sem eru samt stærri en mörg lönd. Nú ætla þau til Chongqing þar sem Air 

France hefur verið að fljúga til og nú er Finnair frá Helsinki að byrja. Þau ætla því að nota 

tækifærið og auglýsa Ísland þar og í Cuangzhou, Chengdu og Wuhan sem eru í auknum 

mæli að fá bein flug. SAS eru einnig að fljúga beint til Peking, Sjanghæ, Hong Kong, 

Singapore og Chongqing í vor. Allt beint frá Helsinki og þaðan hefur Icelandair verið að 

byggja þéttara net og eru komin með dagleg flug þangað á sumrin en fækka þeim á veturna 

sem er tímabundin ráðstöfun. Icelandair hefur einnig verið að vinna með Scandinavian 

Tourism Board í Kína sem sér um Noreg og Danmörku og Svíþjóð var í því áður. Þau fara 

á kynningar með þeim, standa fyrir ýmsum viðburðum og verkefnum, samstarf við hin 

Norðurlöndin, Íslandsstofur og önnur fyrirtæki. Ársæll segir að það sé opin 

loftferðasamningur á milli Kína og Íslands sem þýðir að það er hægt að flúga beint. Þeir 

myndu þó ekki drífa alla leið með 7.5.7 flugvélum sínum frá Boing. Einhvern tímann í 

framtíðinni muni þeir fljúga beint en það gerist ekki í fyrirsjáanlegri framtíð.  

Það er ekki alveg í fyrirsjánlegt hvernær við förum að fljúga beint og það 

mun taka einhver misseri. Leiðarkerfið eins og það er núna byggir það ekki á 

svona löngum flugferðum heldur styttri. Það byggir á því að tengja saman 

Norður Ameríku og Evrópu, með millilendingu á Íslandi. Við erum þá að 

þjóna þremur mörkuðum og Kína myndi ekki alveg falla þar eins og er. Við 

myndum ekki vera að bjóða Bandaríkin til þeirra frá Kína og yrði það þá 

meira til og frá Íslandi sem myndi auka víddina í okkar leiðarkerfi. Það er 

ekki komið að því ennþá en er mjög spennandi. Markaðir þarna eins og Japan 

eru orðnir mjög þróaðir og Kína á eftir að þróast eins og hann. Icelandair sér 

mikið tækifæri í Kína. Trú er fyrir því að kínverski markaðurinn sé traustur 

að því leyti að hann sé með framtíðina fyrir sér. 
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5 Vangaveltur og ályktanir 

Niðurstöður sýna að kínverskir ferðamenn er nýtt fyrirbæri bæði í heiminum og sérstaklega 

hér á Íslandi þar sem Kínverjar fengu ekki að ferðast til Ísland fyrr en ADS samningurinn var 

samþykktur árið 2004. Þekking Kínverja á Íslandi er takmörkuð en það sem skiptir máli er að 

áhuginn á Íslandi hjá Kínverjum er til staðar.  

Huang Nubo fjárfestarinn á Grímsstöðum á Fjöllum gæti aukið þekkingu Kínverja á 

Íslandi og hjálpað Íslendingum að læra um kínverska menningu. Magnús talar um að við 

þurfum sterkan aðila eins og Nubo, því að það er öflugt að fá aðila eins og hann sem getur 

undirbúið okkur fyrir þennan markað, kennt okkur og hjálpað. Nubo stefnir á að byggja upp 

ferðaþjónustusvæði á Grímsstöðum á Fjöllum með ýmiss konar afþreyingu og starfsemi fyrir 

Íslendinga.  

Það sem einkennir kínverska ferðamennina er að þeir ferðast helst til nágrannalanda 

sinna Einungis nokkur prósent ferðamanna fara til Evrópu, sem er þó mikill fjöldi fyrir okkur 

Íslendingana. Þessar upplýsingar eru í samræmi við viðmælendur þar sem þeir nefndu flestir 

Kínverjar ferðast helst til nágrannalanda sinna, en svo þegar þeir ferðast til Evópu byrja þeir á 

vinsælum löndum eins og Frakkland og Þýskaland. Utanlandsferðir Kínverja vaxa hraðast í 

heiminum í dag, sem má leiða til aukinna þéttbýlismyndun, aukna tekjur og sveigjanlegri 

afstöðu stjórnvalda (Kairos Future, 2011). Með þessari staðreynd er hægt að sjá framtíðina hjá 

kínverskum ferðamönnum bæði í Evrópu og á Íslandi þar sem gert er ráð fyrir að þeir nái 

hundrað milljónum utanlandsferða árið 2020 samkvæmt spá UNWTO.  

Niðurstöður sýna einnig að gott samstarf er á milli íslenskrar ferðaþjónustu og íslenska 

sendiráðsins í Kína. Lykilatriðið er að hafa umboðsmann í Kína sem þekkir landið og 

tungumálið. Til að markaðsetja sem best í Kína samkvæmt viðmælendum þarf að bjóða 

Kínverjum til Íslands og sérstaklega ferðaþjónustuaðilum og fjölmiðlum. Eins og Hjálmar 

talar um nær Íslands umfjöllun í einu kínversku blaði til gífurlegs fjölda lesenda. Yufan talar 

um að þegar kínverskir hópar koma til Íslands koma þeir í stórum mæli. Út frá niðurstöðum er 

hægt að sjá að Kínverjar eru nú að koma meir sem frístundaferðamenn og eru eldri Kínverjar 

mest að koma hér nú, en ekki langt er í að sjáist meir til yngri kynslóðarinnar. Aðferðir helstu 

ferðaþjónustufyrirtækja til að öðlast þekkingu á eftirspurn og markaði hefur hingað til beinst 

að helstu borgum Kína. Tengingar til annara borga munu verða til skoðunar og 
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þekkingaröflunar á komandi árum.Varast ætti þó að líta á Kína sem einn markað vegna 

fjölbreytaleika landsins, stærðar þess og er afkoma Kínverja mjög misjöfn eftir svæðum. 

Felstar ferðaskrifstofur í Kína eru þó staðsettar í Peking Sjanghæ og Guangdong.  

Samkvæmt Sparks og Pan (2009) virðist yngri kynslóðin (yngri en 35 ára) hafði 

öðruvísi gildismat en þeir eldri (35+). Kynslóð þeirra er meira “showy” sem þýðir að þeir 

vilja sýna sitt og eru ævintýragjarnari, þeir vilja kynnast nýjum stöðum og geta sagt frá þeim. 

Þetta verður nýja kynslóð kínverskra ferðamanna. Viðmælendur voru sammála þessu og 

nefndu að nýja kynslóðin tali góða ensku, er í góðri stöðu og meira vestræn. Einn viðmælandi 

nefndi að nýja kynslóðin hefur sex foreldra og fær því mikla athygli og vanur því að fá margt 

uppí hendurnar.  

Hjalmar nefnir að stutt er síðan Hong Kong var bresk nýlenda og því er Hong Kong 

ekki ólík öðrum vestrænum þjóðum. Þar er hægt að finna margt samsskonar hér á landi svo 

sem stóra klúbba þar sem vestrænir plötusnúðar vinna og kínverjarnir klæddir í eins tísku og 

sést í vestrænu löndunum. Chang, Kivela og Mak (2010) fjalla um í rannsókn sinni að Hong 

Kong hefur orðið fyrir miklum áhrifum af vestræna heiminum í matarmenningu sinni. Þar eru 

umtalsverðir veitingastaðir frá mörgum löndum í heiminum s.s Ameríku, Frakklandi, Ítalíu, 

Ástralíu, Þýskalandi og Rússlandi. Einnig kom fram að þeir Kínverjar sem voru frá Hong 

Kong höfðu ferðast mun meira til vestræna landa heldur en þeir sem voru frá meginlands 

Kína og Tævan. Rannsakendur nefna einnig að milli munur sé á milli Kínverja frá meginlandi 

Kína, Tævan og Hong Kong hvað varðar mat, þeir vildu þó allir kínverskan mat á einhverjum 

tímapunkti ferðarinnar. Viðmælendur tala einnig um að Kínverjar eru með miklar sérþarfir 

varðandi mat, vilja kínverskan morgunmat og helst kínverskan mat a.m.k einu sinni á dag. 

Eins og Davíð nefndi ,,Kínverjarnir eru mjög ánægðir með Ísland og vilja koma aftur. Þeir 

elska hreina loftið, maturinn er góður en þeir sakna örlítið kínverska matarins.”. 

Niðurstöður sýna að miklar breytingar hafa orðið hjá Kínverjum varðandi gjaldeyri. 

Bæði geta Kínverja nú tekið sjálfur út gjaldeyri í stað þess að fara í gegnum ferðaskrifstofur 

og notað greiðslukort hér á Íslandi, sem mun auðvelda ferðalag þeirra á Íslandi. Viðmælendur 

nefna að hér á landi versla Kínverjar mikið, þeir eru þó með ákveðna hugmynd um hvar og 

hvað þeir vilja versla og þá sérstaklega lýsi. Í verslunarferðum sýnum leita þeir mikið að 

merkjavörum. Eins og sjá má í grein Kairos Future (2011) eyddu Kínverjar samtals 41 

milljarð evra í utanlandsferðum sínum 2010 og má því telja að þeir hafi tekið við af Bretum 

sem þriðja stærsta neysluþjóðin í utanlandsferðum.  
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Samkvæmt Guo et al. (2007) er skortur af vel þjálfuðum leiðsögumönnum til að fylgja 

kínverskum ferðamönnum sem hefur áhrif á upplifun þeirra í ferðalagi. Viðmælendur voru 

sammála þeirri kenningu þar sem einungis eru tveir til fimm leiðsögumenn hér á landi. Velta 

má fyrir sé hvort vestræn ferðamálayfirvöld þurfi ekki frekar að huga að þessum þætti til að 

tryggja góða dreifingu ferðamanna og í leiðinni öðlast markvissari þekkingu á þessum hóp 

ferðamanna. Einnig þyrftu ferðamálaþjónustur að skoða það að störf leiðsögumanna hér á 

landi er einungis á sumrin og fá þeir því litlar tekjur á veturnar.  

Flestir viðmælendur töluðu um að Kínverjum finnist þeir öruggastir meðal samlanda 

sinna og velja þar af leiðandi helst kínverskar ferðaþjónustur, hótel eða veitingastaði.  

Strangar reglur innan kínverska ríkisins gilda um ferðalög Kínverja. Allar ferðir þurfa að fara 

í gegnum kínverskar ferðaþjónustur og með ADS-samningum þurfa þeir að vera í hópferðum. 

Niðurstöður sýna að Kínverjar vilja taka mörg lönd í einni ferð, og það er margt sem spilar 

inn í þann leik og þá sérstaklega vegabréfsáritanir og að lögboðnar frístundir eru fremur nýtt 

fyrirbæri fyrir Kínverja (Kairos Future, 2011). Þrátt fyrir að vegabréfsumsóknin ætti að vera í 

höndum ferðaskrifstofunnar getur það verið langur, dýr og erfiður ferill fyrir Kínverja 

(Annual Report of China, 2011). Samkvæmt ferðamálastofunni Scandinavian Tourism Board 

eru einungis 25% kínverskra ferðamanna sem fara til Norðurlandanna frístundaferðamenn en 

restin eru viðskiptaferðamenn sem  ætti að vera vísbending fyrir markaðsaðila sem ætla í 

landkynningu í Kína í þeim tilgangi að laða að ferðamenn. 

Niðurstöður sýna að vegabréf  getur verið vandamál hjá kínverskum ferðamönnum sem 

vilja koma til Íslands. Það auðveldar ferlið að íslenska sendiráðið geti sjálft gefið út 

vegabréfsáritanir en eins og Ársæll nefnir er kínverska ríkiskerfið að verða betra, og í 

framtíðinni verður vonandi heimurinn vegabréfslaus. Hjálmar segir að það hafa verið mikill 

áhugi hjá Kínverjum að koma til Íslands alveg síðan fyrsta kínverska sendiráðið var stofnað á 

Íslandi. Þeir sem koma til Íslands eru vanir miklum mannfjölda, mengun og hávaða í Kína og 

er þetta einstök reynsla fyrir Kínverja að fá að njóta kyrrðarinnar og náttúrunnar á Íslandi.  

Samkvæmt Ferðamálastofu (2012) voru 8091 Kínverjar sem ferðuðust til Íslands fyrstu 

11 mánuði ársins 2011 sem er 69,1 prósent aukning frá árinu áður. Aukning kínverskra 

ferðamanna varð milli áranna 2010 og 2011 og voru flestir viðmælendur vissir um að sá fjöldi 

myndi vaxa. Niðurstöður sýna að það mætti bæta þekkingu Íslendinga á Kínverjum en nú er 

hún að aukast og eru íslenskar ferðaþjónustur meðvitaðar um þennan markað.  

Spáð er að flugferðum til og frá Kína eru gríðarmiklar næstu 20 ár. Það eru nú þegar 

302 alþjóða flugleiðir sem tengja Kína við önnur lönd. Icelandair hefur verið að nota 
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Frrankfurt og Helsinki sem megintengingu milli Íslands og Kína. Hingað til hafa þeir verið að 

einblína á stóru borgirnar, þ.e. Peking og Sjanghæ, en eru nú að fara í aðrar borgir í samstarfi 

við önnur flugfélög eins og Finnair. 

Fyrsti prufuhópurinn sem kom á okkar vegum beint til Íslands, kom hingað í apríl í 

2011. Það gekk mjög vel og það var meira að segja hönnuður innanhóps sem tók ýmsar 

myndir úr ferðinni og setti síðan upp á veitingastað í Kína. Ferðamannatíminn hjá Kínverjum 

er ólíkur öðrum þjóðum. Þjóðverjar sækja til dæmis landið helst yfir háannatíma (á sumrin), 

en Japanir koma á veturnar og á sumrin. Hjá Kínverjum er þetta öðruvísi, þeir koma fyrr á 

sumrin og endist lengur, koma einnig pínulítið um veturna. 

Viðmælendur voru allir sammála því að mikil tækifæri leyndust innan kínverska 

markaðarins og til framtíðar litið ættu þau eftir að aukast. Icelandair  og íslenskar 

ferðaþjónustur eru að auka samstarf sitt við aðrar ferðaþjónustur í markaðssetningu í Kína og 

í framtíðinni gætu orðið bein flug milli Íslands og Kína.  Að mörgu þarf að hyggja svo að 

unnt verði að taka sem best á móti kínverskum ferðamönnum og fer þekking og þróun á 

kínverska markaðinum hér á landi ört vaxandi. Kínverjar eru um 20% af heildarfjölda íbúa í 

heiminum og það eru miklir möguleikar í að skapa tækifæri með Kínverjum bæði í 

ferðamennskunni og fjárfestingu. 
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