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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga BSc verkefni í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Megintilgangur hennar er að varpa ljósi á ímynd Kirkjubæjarklausturs og fjalla um 

niðurstöður spurningakönnunar sem ætlað var að varpa ljósi á þá ímynd sem almenningur hefur 

af svæðinu.  

Höfundur hefur dvalið talsvert á svæðinu við Kirkjubæjarklaustur síðustu 11 árin. 

Tengdaforeldrar höfundar eiga sumarbústað í Tungunum og á tengdafaðir hans rætur að rekja 

bæði í Tungurnar sem og í Meðallandið. Höfundur hefur því sótt svæðið heim reglulega síðan 

2002, óháð árstíð og þekkir staðarhætti nokkuð vel. Af þessum sökum var afar áhugavert fyrir 

höfundinn að gera könnun á því hver ímynd Kirkjubæjarklaustur er og vinna úr niðurstöðum 

hennar.  

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Árna Árnasyni, fyrir alla þá aðstoð sem hann 

hefur veitt við gerð þessarar ritgerðar. Einnig eru þeim aðilum sem lásu yfir spurningakönnunina 

áður en hún var send út færðar þakkir. Höfundur vill þakka þeim sem svöruðu 

spurningakönnuninni og gerðu rannsóknina að veruleika. Hrefna Dís Indriðadóttir fær þakkir 

fyrir yfirlestur þessara ritgerðar.  

Að lokum vill höfundur þakka manni sínum, Þorleifi Gunnari Gíslasyni, fyrir allan 

stuðninginn, yfirlesturinn og þolinmæðina sem hann hefur gefið við skrif þessarar ritgerðar og 

syni okkar, Alexander Októ, fyrir alla þolinmæðina í gegnum námsárin mín. 
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1 Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er ímynd Kirkjubæjarklausturs, bæjar sem telur  aðeins 

120 íbúa en myndar stærstu byggð Skaftárhrepps í Vestur-Skaftafellssýslu. Með því að greina 

ímynd staðarins er hægt að finna út með hvaða aðferð best er að markaðssetja staðinn fyrir 

ferðamenn, innlenda sem og erlenda. Ritgerð þessi er unnin með fullu samþykki sveitastjóra 

Skaftárhrepps, Eyglóar Kristjánsdóttur. Við rannsóknina var notast við spurningakönnun sem 

innihélt 23  spurningar. Spurningakönnunin var netkönnun sem dreift var á samskiptavefnum 

fésbók. Könnunin var höfð opin á netinu í viku, dagana 20.-27. febrúar 2013. Vegna nokkurra 

annmarka við spurningakönnuna myndi hún ekki teljast marktæk á fræðilegum skala og 

niðurstöður hennar því ekki marktækar. En vonin er að hún gefi skemmtilega mynd af því hvaða 

ímynd þeir þátttakendur sem svöruðu henni hafa á Kirkjubæjarklaustri. Svarendur voru 136. 

Niðurstöður könnunar voru sundurliðaðar í þrjá liði, fyrst var skoðaður bakgrunnur þátttakenda, 

því næst viðhorf þeirra til Kirkjubæjarklausturs og annarra bæja/borga á Íslandi og í þriðja lagi 

voru ferðavenjur þeirra innanlands kannaðar.  
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2 Inngangur  

Hvað varðar atvinnu, er ferðaþjónustan stærsta iðngrein í heimi (Caldwell og Freire, 

2004). Gefa verður gaum að því að allir ferðamenn sem heimsækja stað eru ekki að sækja í hann 

af sömu ástæðu og upplifa hann á mismunandi hátt. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem 

snúa að mismunandi gerðum af  túrisma (Skinner, 2011)  Fyrir dreifbýli hefur ferðaþjónusta 

löngum verið talin áhrifaríkur hvati í efnahagslegri þróun og sem leið til að koma stað á kortið á 

ný (Sharpley, 2002).  Fyrir þann sem markaðssetur í ferðaþjónustu er staðsetningin áfangastaður, 

staður sem fólk (og skipulagsheildir) heimsækir. Sem slíkt, er túrismi afgerandi þáttur í 

efnahagslegri þróun staða (Hankinson, 2001). Markaðssetning í ferðaþjónustu og stjórnun hennar 

þarf oft verulega aðstoð frá samfélaginu vegna eðlis ferðaþjónustunnar á svæðinu, þar sem það er 

samfélagið í heild sem verið er að markaðssetja en ekki bara eitthvað eitt sem álitið er 

aðdráttarafl staðarins. Einnig er aðkoma samfélagsins á staðnum mikilvæg þegar kemur að 

fjármögnun ferðaþjónustunnar (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier, og Es, 2001).  

Í ritgerð þessari verður farið yfir einhverjar af þeim leiðum sem farnar hafa verið í 

markðssetningu staða og rýnt í það sem fræðin segja. Markmið ritgerðar þessarar er að benda 

stjórnendum Kirkjubæjarklausturs á hvernig þeir geti með bestu móti markaðssett staðinn og 

stuðlað að uppbyggingu vörumerkis hans og ímynd. Höfundur hefur sjálfur gaman af því að 

ferðast um Ísland og upplifa litlu staðina, því allir hafa þeir eitthvað sérstakt sem enginn annar 

hefur en hvað það er getur oft verið torvelt að finna út og eru það þá helst íbúarnir sem bestir eru í 

að benda á sérkenni sinna staða. Í fræðunum er mikið rætt um borgir og hefur höfundur þýtt þær 

greinar og haft orðið borgir með þar sem við á, en ritgerð þessi fjallar um lítið bæjarfélag og er 

það hugsað sem svo að lesandinn geri sér grein fyrir að hugmyndunum er ætlað að yfirfæra yfir á 

lítið bæjarfélag, yfir á Kirkjubæjarklaustur. 

   Mikil aukning hefur verið í heimsóknum ferðamanna til Íslands síðustu ár og frá árinu 

2010 til 2011 var aukningin um 15,8% og hefur hún verið að jafnaði um 6,1% á milli ára frá árinu 

2000. Ef aukningin heldur áfram að vera líkt og hún hefur verið má reikna með að ferðamenn 

sem heimsækja Ísland árið 2020 verði ein milljón (“Ferðamálastofa,” e.d.). Fjölgun gistinátta 

meðal ferðamanna (innlendra sem og erlendra) jókst um 8,3% frá árinu 2010 til ársins 2011. Þar 

af gistu erlendir ríkisborgarar flestar nætur eða um 75% af öllum gistinóttum árið 2011. Á sama 
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tíma fjölgaði einnig ferðamönnum um Keflavíkurflugvöll um 17% („Hagstofa Íslands“, e.d.). 

Ferðamálastofa framkvæmir könnun á meðal innlendra og erlendra ferðamanna ár hvert.  

Þátttakendur í könnun ferðamálastofu  fyrir árið 2010-2011 sögðu það vera náttúrana eða landið í 

61,7% tilfella sem hefði áhrif á val þeirra á áfangastað þegar kæmi að heimsókn til Íslands og 

einnig að þar lægju styrkleikar íslenskrar ferðaþjónustu einkum, þeir sögðu einnig að 

sund/jarðböð væri sú afþreying sem þeir borguðu helst fyrir. Könnun ferðamálastofu sem sneri að 

ferðalögum Íslendinga á árinu 2011 sýnir sömu niðurstöðu, sú afþreying sem Íslendingar greiða 

helst fyrir er sund/jarðböð eða 68,2% og þar á eftir komu  söfn/sýningar eða 36,3% 

(„Ferðamálastofa“, e.d.).  

Ritgerðinnni er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum er fjallað um markaðssetningu staða, hvernig byggja eigi 

upp vörumerki og ímynd staða og að lokum fjallað um hver markmið þessarar ritgerðar eru  og 

rannsóknarspurningar lagðar fram. Seinni hlutinn, rannsóknarhlutinn fjallar um aðferð og 

niðurstöður rannsóknarinnar og niðurstöður um hver ímynd Kirkjubæjarklausturs er að mati 

þeirra sem svöruðu. Í lok ritgerðarinnar verða niðurstöðurnar settar í samhengi við fræðilega 

hlutann í umræðukafla og þeir annmarkar sem komu fram við rannsóknina, aðferðir við frekari 

rannsóknir og svo í lokin eru helstu niðurstöðurnar teknar saman í lokaorðum.  

2.1 Markaðssetning (e. Marketing) 
Samkvæmt skilgreiningu American marketing association hér eftir nefnt AMA, er 

markaðssetning „athafnir, stofnanir og ferlar sem skapa, miðla, dreifa og skipta á tilboðum sem 

hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga,  hluthafa og samfélagið í heild“ (Friðrik Larsen, 

Halldór Ö.Engilbertsson og Valdimar Sigurðsson, 2008)  

2.1.1 Markaðssetning staða 

Markaðssetning sem ætlað er að hafi áhrif á markhóp þannig að viðmót hans verði jákvætt 

gagnvart vöru eða þjónustu sem tengd er tilteknum stað (American Marketing Association, e.d.-

a). Kotler og Levy (1995) segja að hægt sé að yfirfæra markaðssetningu sem snýr að vörum yfir á 

markaðssetningu annarra hluta, þar á meðal staða (Skinner, 2011). 

 Markaðssetning staða felur í sér að móta stað sem uppfyllir þarfir allra markhópa 

staðarins. Markhópar staða eru margir og mismunandi, ekki er hægt að markaðssetja stað og 
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ætlast til þess að ná til allra. Íbúar eru bæði helsti markhópur staða sem og áhrifaríkustu aðilar til 

að markaðssetja hann (Kavartzis og Ashworth, 2008). Ef íbúarnir eru ekki ánægðir með staðinn  

reyna þeir ekki að hafa áhrif á aðra til þess að heimsækja hann. Fyrsta verk þeirra sem sjá um 

markaðssetningu staðarins ætti þess vegna að vera að fá íbúana með sér í lið og byggja upp 

jákvæða ímynd um staðinn í þeirra huga fyrst og svo huga að öðrum þáttum. Markaðssetningin 

hefur heppnast þegar íbúar og aðrir haghafar eru sáttir við sitt samfélag, og markaðssetningin 

uppfyllir væntingar gesta og fjárfesta (Kotler, Haider og Rein 1993). Þannig er mikilvægt að 

skoða staðinn sem verið er að markaðssetja til að finna þá leið sem hentar best, því ekki hentar 

sama aðferð fyrir alla staði. Markaðssetningin verður að hafa eitthvað að byggja á, í tilfellum þar 

sem breytinga eða úrbóta er þörf á verður svo að hafa verið gert áður en kemur að 

markaðssetningunni.  

Anholt (2009) segir að af markaðssetning staða sé rétt skilin sé það kerfi sem viðurkennir 

mátt heilinda umfram allt, og viðurkennir að aðeins fullkomin heilindi geta haft áhrif á 

almenningsálitið. Það sem auglýsingar og markaðssetning geta ekki, er að láta borg með slæma 

ímynd líta vel út: það er áróður, ekki vörumerkjastjórnun, og það er sóun á fjármunum og vinnu 

sem skilar sér ekki (Anholt, 2006; Kotler og Gertner, 2002). Það sem átt er  við með því er að það 

skilar sér ekki að auglýsa staði sem standa illa án þess að sýna fram á einhverjar framfarir eða 

breytingar, það virkar ekki og hefur frekar neikvæð áhrif en jákvæð. Samvkæmt Grahams 

Hankinsson (2001)  sem gerði rannsókn á  markaðssetningu á tólf borgum í Englandi eru það 

helst fjórir lykilþættir sem hafa verður innsýn yfir sem hafa áhrif á hvernig vörumerki þróast. 

Þessir lykilþættir eru: skipulag og stjórnun stofnana sem bera ábyrgð á vörumerkinu, samstarf 

stofnana innan svæðisins, skýr greining á sérstöðu svæðisins og árangursmælingar. Með þessa 

lykilþætti að leiðarljósi ætti markaðssetning svæða að gefa af sér einhvern árangur.  

 Áður fyrr sneru markaðsaðgerðir aðallega að eiginleikum, eins og fegurð tiltekins 

umhverfis, vel uppbyggðum innviðum og fleiru, en áherslurnar þegar kemur að markaðssetningu 

staða í dag snúa frekar að því að stuðla að tilfinningalegum og upplifunar áherslum (Konecnik 

Ruzzier og Chernatony, 2013).  

2.1.2. Samskipti byggðaímyndar 

Samkvæmt Kavartzis (2004) er stærsta áskorun þeirra sem markaðssetja staði sú að markhóparnir 

og haghafarnir eru svo margir og með mismunandi þarfir. Íbúar koma að öllum hliðum 
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Fyrsta flokks samskipti (e.Primary communication) 

Með fyrsta flokks samskiptum er vísað til þeirra samskiptaáhrifa sem aðgerðir innan borgarinnar 

hafa, þar sem samskipti eiga ekki að vera meginmarkmiðið með aðgerðunum. Þessi samskipti 

flokkast í fjögur svið. „Landslags aðgerðir“, sem snýr að aðgerðum og ákvörðunum sem tengjast 

hönnun borgar, arkitektúr, grænum svæðum og almenningssvæðum innan borgarinnar. 

„Uppbygging“, á við þróunarverkefni sem hafa þann tilgang að búa til, bæta eða gefa 

aðgreinandi einkenni fyrir þau innviði sem nauðsynleg eru í borgum. Á annan bóginn vísar það til 

þess að bæta aðgengi að ýmsum stöðum innan borgarinnar og á hinn bóginn vísar þetta til 

núverandi bygginga og hæfni ýmissa staða,  svo sem menningarstaða. „Innviði“, skilgreinir þær 

umbætur og skilvirkni sem þörf er á við skipulag stjórnvalds borgarinnar. Mikilvægasti þátturinn 

í þessum flokki myndi vera hvernig samskipti samfélagsins væri að þróast og þátttaka íbúa í 

ákvarðanatökum ásamt opinberum stofnunum og einkaaðilum á svæðinu (Kavartzis, 2004). 

Samfélag sem notast við túrisma til þess að styrkja efnahagslega stöðu sína verður að byggja 

túrisma á traustum grunni til þess að mæta þörfum og eftirspurn íbúanna (Lee, 2013).   

Markaðssetning staðarins og að koma vörumerkinu á loft fellur í þennan flokk. „Hegðun“,vísar í 

þá sýn sem stjórnendur hafa fyrir borgina, stefna sem ákveðin verður eða fjárhagslegar 

ákvarðanir frá borginni til ýmissa hagsmunaðila. Tveir lykilþættir í þessum flokki snúa að þeirri 

þjónusta sem borgin veitir, ásamt þeim árangri sem ráðstafanir þeirra hafa skilað og hvers konar 

viðburðir eru áætlaðir í borginni. Þessi listi er síður en svo tæmandi en veitir hinsvegar grunn í 

hvernig hægt sé að skilja þá vinnu sem uppbygging ímyndar fyrir borg felur í sér og við að halda 

vörumerki hennar á lofti. Miklu máli skiptir að sá sem notast við hann hafi hæfni og sé opinn 

fyrir  nýbreytni og hafi ímyndunaraflið sem þarf til að koma með nýjar og ferskar hugmyndir, 

framkvæmi þær og virki aðra í að beita þeim (Kavartzis, 2004).  Grundvallarskilningur á  

sambandi fólks og staðar er mikilvægur til þess að styðja við þróun staðar sem vörumerkis.  Þessi 

skilningur byrjar á einföldum viðhorfum  eins og viðhorfum til staðarins sem og  hvernig það 

viðhorf verður hluti af samfélaginu. Með þessari greiningu er gildi staðarins skilgreint og 

ákvarðar mikilvægi þess í samfélaginu (Aitken og Campelo, 2011).  

 

Annars flokks samskipti (e.Secondary communication)  

Annars flokks samskipti eru þau samskipti sem eru formlegust og sett fram visvítandi. Þessi 

samskipti fela í sér markaðsaðgerðir, almannatengsl, markaðsefni og mörkun, svo sem 
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auglýsingar, opinbera vefsíðu borgarinnar og samskiptahætti borgarinnar á  samfélagsmiðlum svo 

dæmi séu tekin. Miki lvægt er að þessi samskipti séu í fullkomnu samræmi við aðra þætti 

samskiptaferilsins og séu einnig í samræmi við hvernig á borgina er litið frá hinum ýmsu aðilum. 

Annars flokks samskipti fela í sér tvo þætti, það þarf að vera eitthvað til þess að miðla, það er að 

segja, miðlunin kemur aðeins eftir að búið er að vinna þá vinnu sem þarf að miðla áfram og það 

eflir hæfni borgarinnar í samskiptum. Samskiptahæfni borgarinnar verður þannig bæði markmið 

og árangur frá þeirri vinnu að efla vörumerki borgarinnar (Kavartzis, 2004).  Þegar kemur að því 

að markaðssetja óvenjulegar afurðir líkt og áfangastaði er mikilvægt að nýta sér þær 

samskiptaaðferðir sem í boði eru og til að markaðssetningin heppnist sem skildi er mikilvægt að 

þessar samskiptaaðferðir séu réttar og vel uppbyggðar (Köker og Göztas, 2010).  

Þriðja flokks samskipti (e. Tertiary communication) 

Þessi tegund samskipta snúa að orðinu á götunni (e.word of mouth), sem er styrkt af fjölmiðlum 

og samskiptum samkeppnisaðila. Þessi samskipti tengjast restinni af líkaninu með línu sem er 

rofin þar sem þessum samskiptum er ekki stjórnað af  markaðsstjórum (Kavartzis, 2004). Heiða 

Birna Guðlaugsdóttir (2011) rannsakaði hver áhrif neikvæðs fréttaflutnings hefði á sveitarfélög 

og kannað þar sérstaklega áhrif fréttaflutnings á ímynd Reykjanesbæjar. Hún komst að því að 

fjölmiðlar virðast alltaf hafa ákveðið vald með vali sínu á fréttaefni en þeir gæti þó hlutleysis í 

fréttum sínum, staðreyndin væri hinsvegar sú að fólk sæki frekar í að lesa krassandi fréttir og 

þegar margar fréttir birtust um krassandi hluti sem gerast í vissu sveitarfélagi geti það skekkt 

ímynd lesandans á sveitarfélaginu. Fjölmiðlar og afþreyingarbransinn skipta miklu máli við 

mótun skynjunar sem fólk hefur af stað, sérstaklega þeim sem litið er neikvætt á (Kotler og 

Gertner, 2002). Allt vörumerkjaferlið og hinar tvær samskiptaleiðirnar hafa það markmið að kalla 

fram og styrkja þriðja flokks samskiptin, sérstaklega þegar kemur að íbúunum sjálfum, sem eru 

jafnframt helsti markhópurinn í því ferli að byggja upp borg sem vörumerki og helstu 

markaðsstjórar borgarinnar einnig (Kavartzis, 2004).  

3 Vörumerki (e. Brand)  

Vörumerki er skilgreint sem „nafn, heiti, merki, tákn eða hönnun“, eða sem samsetning af öllu 

þessu  ætlað til að bera kennsl á vörur og þjónustu söluaðila og jafnframt til að aðgreina það frá 

öðrum söluaðilum. Vörumerki kynda undir viðhorf, vekja tilfinningar og knýja fram hegðun 
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(Kotler og Gertner,  2002). Aaker (1991) skilgreinir tilgang þess að byggja upp vörumerki sé að 

bera kennsl á vörur eða þjónustu annað hvort eins seljanda eða hóp af seljendum, og til þess að 

aðgreina vöruna eða þjónustuna frá vörum og þjónustu samkeppnisaðilans (Blain, Levy og 

Ritchie, 2005).  Vörumerki sem þykir vel heppnað er skilgreint sem aðgreinanleg vara, þjónusta, 

einstaklingur eða staður sem er aðgreint á þann hátt að kaupandi eða notandi skynjar þann 

einstaka eiginleika sem samsvarar þörfum þeirra best (Caldwell og Freire,  2004).  Morgan og 

Pritchard (2000) segja að baráttan um viðskiptavini í ferðaiðnaðinum muni ekki snúast um 

peninga heldur um hjörtu og huga og í raun mun efling vörumerkis vera lykillinn að velgengni 

staðarins í huga viðskiptavinarins (Caldwell og Freire, 2004).   

3.1 Vörumerki staða 

Það er mikilvægt að stjórnendur borga skilji vörumerki þeirra, og skilji hvernig á það er litið af 

hugsanlegum ferðamönnum, fjárfestum, viðskiptavinum og framtíðarborgurum um allan heim. 

Og ef vörumerkið endurspeglar ekki raunveruleikann, þurfa þeir að ákveða hvað þarf að gera til 

að brúa bilið milli skilnings þeirra á vörumerkinu og raunveruleikanum (Anholt, 2006). Vegna 

þess að staður getur verið markaðssettur sem vörumerki, er mikilvægt að skilja umfangið sem 

markaðssetning vörumerkisins felur í sér (Freire,  2007). Staðir innihalda mörg mismunandi 

vörumerki og þar af leiðandi hafa staðir marga mismunandi markhópa, til dæmis er 

ferðaþjónustan einn þáttur og hefur sinn eigin markhóp (Anholt, 2009) Til frekari útskýringar, 

lýsir Anholt þessu eins og fyrirtæki sem framleiða margar mismunandi vörur og vöruflokka, til 

dæmis Procter og Gamble, þessi fyrirtæki markaðssetja sig ekki sjálf heldur vörurnar eða 

vöruflokkana sem sjálfstæða einingu. Ferðamenn leita eftir öðrum hlutum en fjárfestar, þeir 

leitast eftir náttúrulegri fegurð, sól, ævintýrum, viðburðum/íþróttum, menningu/sögu og jafnvel 

lífstíl og tísku ( Freire, 2007). Tilgangurinn með því að markaðssetja staði er að varpa ljósi á 

ímynd staðarins, sem er upphafspunkturinn í því að þróa staðinn sem vörumerki (Kavartzis, 

2004). Þessir þrír þættir, markaðssetning, ímynd og vörumerki eru þannig tengd saman og hafa 

áhrif hver á annan.  Ein stærsta hindrunin sem stendur frammi fyrir þeim sem sjá um að kynna 

stað sem vörumerki er takmörkun þeirra til að byggja upp breitt vörumerki. Skortur á 

vörustjórnun og þröng fjárhagsáætlun auk hugsanlegra pólitískra afskipta varnar allt gegn því að 

vörumerki nái að þróast (Fyall, A. og Leask, A., 2007). Vinnan við að byggja upp ímynd staðar, 
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byggja hann upp sem vörumerki og markaðssetja hann ætti þannig að vera samfelld vinna í 

höndum sömu aðila en ekki tengd við pólitísk áhrif þeirra sem fara með stjórn hans.  

Nokkrar aðferðir hafa verið notaðar til þess að efla ímynd staða, ein þeirra hefur verið að 

tengja fyrirtæki á svæðinu við staðinn. Þessi nálgun er þó ekki notuð nema að stjórnendur 

vörumerkisins (fyrirtækisins) trúi því að vörumerki staðarins sé sterkt og myndi hjálpa við 

markaðssetningu vörunnar þeirra. Þetta væri til dæmis eins og ef stjórnendur Vestmannaeyja 

myndu nýta sér Vinnslustöðina við markaðssetningu staðarins.  Önnur aðferð sem hefur verið 

notuð er að byggja upp ímynd staðarins sem ferðamannastað. Þriðja aðferðin sem hefur einnig 

verið notuð er að tengja einstaka vörur sem framleiddar eru á svæðinu við svæðið sjálft, með því 

að auglýsa það að varan sé framleidd/ræktuð á svæðinu (Papadopoulos, 2004; Kavartzis, 2005). 

Höfn á Hornafirði gerir þetta með því að nýta sér humarinn sem veiddur er og unninn þar sem 

áherslu á auglýsingu fyrir staðinn og er þar sérstaklega haldin „Humarhátíð“ þar sem hann er 

hafður í hávegum. Ein aðferð sem Kavartzis (2005) nefnir til viðbótar er áhersla á menningu og 

skemmtun, eins og sérstaka viðburði tengda staðnum. Hér á Íslandi eru nokkrir staðir sem halda 

hátíðir og nýta sér þær sem auglýsingu fyrir staðina, til dæmis Þjóðhátíð í Eyjum, Fiskidagurinn á 

Dalvík og Aldrei fór ég suður á Ísafirði og eins og áður kom fram Humarhátíð á Höfn svo 

eitthvað sé nefnt.  Ekki hefur verið rannsakað hver af þessum aðferðum virkar best og ræðst það 

af stöðu ímyndar staðarins og áherslum þeirra sem stjórna hvaða aðferð gefi besta raun í hverju 

tilfelli. Af þessum fjórum aðferðum er líklega uppbygging ímyndar á stöðum sem 

ferðamannastaðar sú aðferð sem hefur verið þróuð hvað mest (Kotler og Gertner, 2002; 

Hankinson, 2007). Það má þá leiða líkur að því að þeir sem annast þá vinnu að markaðssetja staði 

og byggja upp ímynd þeirra hafi talið það vænsta kostinn að byggja upp ímynd ferðamannastaðar, 

eða þá allavega að byrja á því sviði.   

3.2 Vörumerki áfangastaða 

Vörumerki áfangastaða er tákngert sem nafn, tákn, logo, orðamerki eða annars konar grafík sem 

bæði auðkennir og aðgreinir áfangastaðinn; enn fremur gefur það til kynna loforð um 

eftirminnilega upplifun sem er tengd áfangastaðnum á einstakan hátt; og er einnig ætlað að 

styrkja og efla minningar af upplifun áfangastaðarins (Blain, o.fl., 2005). Rannsóknir sýna að 

uppbygging vörumerkis eflir ímynd áfangastaða meðal gesta og aðstoðar þá sem vinna við að 
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byggja upp vörumerkið  í mælingum á árangri þeirra (Blain, o.fl., 2005) Mismunandi aðilar verða 

að taka þátt í ferlinu, opinberir aðilar, íbúar og þjónustuaðilar á svæðinu, með sameiginlega sýn  

(Kotler og Gertner, 2002). Uppbygging vörumerkis áfangastaðar og vörumerkis lands er mjög 

áþekk, munurinn á að byggja um vörumerki áfangastaða og vörumerki landa er að fyrir land er 

það gert að efnahagslegum og pólitískum ástæðum en fyrir áfangastaði er það gert fyrir túrismann 

og aðra sem heimsækja staðinn, vörumerki áfangastaða byggir á innri þáttum staðarins frekar en 

ytri (Szondi, 2007).  Árangursrík aðferð við að markaðssetja áfangastað sem vörumerki er 

einungis möguleg með réttum markaðsaðgerðum sem geta aðgreint staðinn frá öðrum stöðum 

með auðlindir og sérkenni staðarins til stuðnings við markaðsaðgerðirnar. Þá er sérastaklega átt 

við þær framfarir sem orðið hafa í samskiptatækni og mikilvægi þess að nýta þá tækni við þá 

vinnu sem fylgir að koma vörumerki á kortið. Ekki er hægt að líta framhjá þeim framförum sem 

orðið hafa og sem verða stöðugt á samskiptatækninni og kemur þá internetið hvað sterkast inn. 

Internetið miðlar þekkingu áfram og er það sterkasta vopnið  í túrisma bransanum, þekking. 

Þekking þeirra sem markaðssetja staði sem vörumerki á því sem viðskiptavinirnir vilja er sterkt 

vopn í baráttunni við að fá þá til að velja staðinn sem markaðssettur er sem áfangastað sinn 

(Köker og Göztas, 2010).  

3.3 Vörumerki borga -Sexhyrningurinn	

Munur er á því hvernig þróa ætti vörumerki landa eða vörumerki borga. Simon Anholt (2007)  

komst að þessari niðurstöðu við rannsóknir sínar á viðhorfum fólks til 30 borga um allan heim. Í 

kjölfarið þróaði hann  sexhyrninginn sem skoðar sex þætti borga, þeir eru: Nærveran, staðurinn, 

möguleikarnir, takturinn, fólkið og lífsskilyrði (Anholt,  2006).  Rannsókn Anholts var netkönnun 

með 17.502 þátttakendum af báðum kynjum frá 18 löndum.  Líkt og áður hefur komið fram er 

hægt að nota þætti sem snúa að borgum fyrir lítið sveitarfélag líkt og Klaustur og hafa þessar 

fræðigreinar verið valdar með það í huga.  
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Fólkið (e. The People) 

Það er fólkið sem gerir borgina að því sem hún er og þessi hluti rannsakar það hvort að 

þátttakendur telji að íbúar séu hlýir og vinalegir eða kuldalegir og neikvæðir gagnvart 

aðkomumönnum (Anholt, 2006).  

 

Lífsskilyrði (e. The Prerequisites) 

Þessi hluti spyr þátttakendur hvernig þeir telji almenn lífsskilyrði borgarinnar vera: hvernig þeir 

teldu það að búa í henni væri, hversu auðvelt það væri að finna ásættanleg húsnæði á 

viðráðanlegu verði og hvernig staðallinn væri á grunnþjónustu borgarinnar, skólum, spítala, 

almenningssamgöngum og svo framvegis (Anholt, 2006).   

 

Þessir sex þættir gera ráð fyrir að nokkur þekking þátttakenda er á svæðinu sem um ræðir og því 

hentar hún fyrir stórborgir ef notast á við hana fyrir innlenda sem og erlenda ferðamenn. En hægt 

er að yfirfæra hana yfir á lítið sveitarfélag eins og Klaustur ef gera á könnun á viðhorfi innlendra 

aðila fremur en erlendra.  

4 Ímynd (e. Image) 

Túlkanir á orðinu ímynd er margar, AMA (American Marketing Association, e.d.-b) skilgreinir 

ímynd sem: Skynjun neytandans á vöru, stofnun, vörumerki, þjónustu eða persónu sem getur 

kannski og kannski ekki verið í samræmi við „raunsæi“ eða „raunveruleikann“. Ímynd nær til 

margra ólíkra þátta og er það  að mati höfundar skilgreining  Barich og Kotlers (1991) sem nær 

hvað best utan um hugtakið. Ímynd táknar samansafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem 

einstaklingur eða hópur hefur af ákveðnu viðfangsefni. Viðfangsefnið getur verið fyrirtæki, vara, 

vörumerki, staður eða persóna. Upplifunin getur verið rétt eða röng, raunveruleg eða ímynduð, en 

engu að síður þá leiðir og mótar ímyndin hegðun okkar (Kotler og Barich, 1991). Ímynd er ekki 

eitthvað sem verður til á einni nóttu, ekki er hægt að  byggja upp ímynd með 

auglýsingaherferðum eða öðrum miðlum, ímynd er áunnin og erfitt getur verið að halda henni á 

lofti. Með tilkomu internetsins er nú mun auðveldara en áður að sækja sér fróðleik um allt milli 

himins og jarðar með því að vafra um á netinu. Það er ógrynni af heimasíðum, spjallrásum, 

spjallsíðum og að ógleymdum öllum þeim samskiptum sem  eiga sér stað á samskiptamiðlunum 
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sem bætast á degi hverjum  við þá flóru sem fyrir er á netinu, gera það nánast ógerlegt að reyna 

að að stjórna því sem þar kemur fram. Heimurinn er orðin opnari öllum og landamæri ekki eins 

greinileg og áður  

4.1 Ímynd staða  

Ímynd staða hefur verið skilgreind af Crompton (1979) sem „heildarskoðun, hugmynd og 

tilfinning sem einstaklingur hefur af áfangastað“ (Tasci, Asli D.A og Gartner, William D., 2007). 

Því hefur verið haldið fram að ítarlegar rannsóknir á ímynd staða geti reynst sem áhrifarík tól til 

að meta styrkleika og veikleika áfangastaða í ferðaþjónustunni, sérstaklega ef tekið er tillit til 

skynjunar raunverulegra og væntanlegra ferðamanna (Selby og Morgan,  1996). Með „ímynd 

staða“ er hér átt við borgir, bæi og sveitarfélög. Þegar fólk hugsar um borgir, gerir það það oft á 

mjög ítarlegan og hagnýtan hátt, með áherslu á eitt atriði eins og veðurfar, mengun, samgöngur 

og umferð, kostnað við að búa þar, aðstöðu vegna tómstunda og íþrótta, lög og reglur og 

menningarlíf borgarinnar (Anholt, 2006). Þegar einstaklingur leggur mat sitt á ímynd staða gerir 

hann það ekki með aðeins eitt af þessum atriðum í huga heldur er það bland af þessum hlutum 

sem mynda ímyndina. Þegar kemur að ímynd sveitarfélaga þá ætti ímyndin að endurspegla allar 

hliðar sveitarfélagsins (Anholt,  2009). Ímynd borgar eða lands er samsett úr mörgum öflum, þar 

með talið staðsetningu, stjórnendum, tegund stjórnskipulags, fjárhagsstöðu, stöðugleika 

ríkisstjórnar og mörgu öðru (Avraham og Ketter, 2008). Ímynd staða ætti ekki aðeins að vera 

umhugsunarefni fyrir þá sem stjórna, heldur einnig íbúa og annarra haghafa svæðisins. Borgir er 

flóknar rekstrareiningar sem hægt er að skynja frá ýmsum hliðum, sem endurspegla þær áskoranir 

sem segja til um hvernig hægt er að kanna og stjórna ímynd þeirra (Laaksonen,  Laaksonen, 

Martti., Borisov, Pälvi, og Halkoaho, Jenniina, 2006).  Áhrifarík ímynd verður að vera raunsæ, 

trúanleg, einföld, aðlaðandi og aðgreinanleg. (Kotler og Gertner, D., 2002); (Kotler o.fl., 1993)  

 Raunsæ: ímynd staðarins verður að vera byggð á raunveruleikanum. 

 Trúanleg:  þó svo að raunveruleikinn geti stundum verður ótrúlegur, verður ímyndin að 

vera byggð á staðreyndum sem fólk trúir. 

 Einföld:  ekki hafa skilaboðin of mörg, það leiðir til ruglings. 

 Aðlaðandi: ímyndin verður að gefa til kynna af hverju fólk ætti að vilja búa á staðnum, 

heimsækja hann, fjárfesta í honum og svo framvegis. 
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 Aðgreinanleg:  ímyndin verður að skera úr, ekki nota ofnotaðar klisjur „fallegur staður“, 

„góður staður til að búa á“. (Kotler o.fl., 1993) 

Mat á ímynd staða er ólíkt eftir því hvort að einstaklingur hafi í raun heimsótt hann eða ekki, 

ímynd staðarins verður allt önnur hjá einstaklingnum eftir heimsókn en hún var fyrir hana(Tasci, 

Asli D.A og Gartner, William D., 2007) Ímynd staða getur verið góð eða slæm. Þegar staðir hafa 

góða ímynd þurfa þeir sem stjórna að passa að sú ímynd haldist og reyna hvað þeir geta að 

viðhalda henni. Jákvæð ímynd staða og orðspor verða til á löngum tíma, jafnvel árum en hún gæti 

umbreyst á aðeins augnabliki sem gæti skaða ímyndina verulega, ferðamannaiðnaðinn og 

hagkerfið í heild (Avraham og Ketter,  2008). Þegar ímynd staða er slæm þarf mikil vinna að eiga 

sér stað, það þarf að finna út hvað það er sem veldur slæmri ímynd, hvað þarf að laga og hvernig 

best sé að laga það. Að bæta ímynd staða þar sem hún er slæm er mikil vinna og huga þarf að 

öllum hugsanlegum þáttum sem skipt geta máli við uppbyggingu ímyndarinnar. Í grein Nielsen 

(2001) segir hann að það að koma á framfæri  ímynd í eðlilegum aðstæðum sé erfitt verkefni, en 

að koma á framfæri ímynd sem stendur frammi fyrir erfileikum í ferðaþjónustu, hvort sem það er 

vegna neikvæðrar umfjöllunar, vegna náttúruhamfara eða hamfara af mannavöldum, er að öllu 

leyti torveld barátta (Avraham og Ketter, 2008).  

4.2 Hvað hefur áhrif á ímynd og hvernig er hún rannsökuð?  

Ímynd lands (staða) er líkleg til þess að hafa áhrif á ákvarðanir fólks er varðar innkaup, 

fjárfestingar, flutninga milli svæða og ferðalög (Kotler og Gertner, 2002).  Það sem er mikilvægt 

í samskiptum íbúa borgar og borgarinnar sjálfrar eru þeir þættir sem ímynd er byggð á(Laaksonen 

o.fl., 2006). Ehcntner og Ritchie (2003, bls. 44) rannsökuðu hvaða aðferðir aðrir rannsakendur 

notuðu við rannsóknir sínar á ímyndarmælingum. Þau komust að því að algengast væri að notast 

væri við staðlaðar og óstaðlaðar spurningakannanir. Í stöðluðum spurningakönnunum eru 

spurningarnar oftast settar þannig upp að svarmöguleikarnir eru settir upp á Likert-kvarða. Í 

óstöðluðum könnunum eru svarmöguleikarnir hafðir sem opnar spurningar. Með opnum 

spurningum gefst þátttakendum kostur á að lýsa því með sínum eigin orðum hvernig þeir telji 

ímyndina vera. Kosturinn við opna svarmöguleika er sá að þátttakendum gefst kostur á að segja 

sína skoðun en ókosturinn er að þeir þurfa að hafa góðan orðaforða sem lýsir skoðun þeirra vel.   
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Þegar ímynd er rannsökuð ætti spurningin sem spurt er að í rannsókninni að endurspegla 

þau  málefni sem eru mikilvæg fyrir þá sem rannsóknin er gerð fyrir, það myndi styðja við það 

sem gert er við vörumerkið (Laaksonen o.fl., 2006).   

5 Kirkjubæjarklaustur (Klaustur) 

Bærinn Kirkjubæjarklaustur, sem er iðulega nefndur Klaustur er um 120 íbúa bær 

staðsettur í Skaftárhreppi í Vestur Skaftafellssýslu á Suðurlandi. Klausturhald var á Klaustri frá 

árinu 1186 og hélst það nær óslitið til siðaskipta, árið 1550. Samkvæmt könnun ferðamálastofu 

heimsóttu 72% erlendra ferðamanna Suðurlandið árið 2011 og kemur það næst á eftir 

höfuðborgarsvæðinu hvað varðar heimsóknir erlendra ferðamanna. Í könnuninni kom fram að 

52,4% heimsóttu Vík í Mýrdal sem er sá bær sem á undan Klaustri kemur þegar komið er frá 

höfuðborgarsvæðinu og heimsóttu 47,6 % Skaftafell en til að komast þangað þarf að keyra 

framhjá Klaustri ef komið er suðurleiðina („Ferðamálastofa“, e.d.). Margir áhugaverðir staðir eru 

í nálægð við Klaustur, hvort sem um er að ræða náttúruperlur, sögulega staði eða góða veiðistaði 

svo fátt eitt sé nefnt.  

5.1 Mörkun Skaftárhrepps 2009  

Árið 2009 unnu aðilar innan Skaftárhrepps að mörkun (e. branding) hreppsins. Mörkun 

þessi var unnin af ferðaþjónustuklasa Skaftárhrepps. Vinnan tók rúmt ár og var markmið hennar 

að Skaftárhreppur yrði í framtíðinni ekki aðeins áfangastaður þeirra sem leið ættu um svæðið 

heldur dvalarstaður. Með verkefninu sem skýrslan tók á var markmiðið að stækka 

ferðaþjónustuklasa Skaftárhrepps og ráða einn starfsmann í kjölfarið sem sinna ætti þeirri vinnu, 

sjá um verkefnastjórnun og markaðs-og þróunarmál. Starfsmaður þessi yrði staðsettur í 

Skaftárhreppi og gerð var aðgerða- og kostnaðaráætlun sem tæki á kostnaði þessarar vinnu sem 

og launakostnaði starfsmannsins. Væru það aðilar innan Skaftárhrepps  sem myndu fjármagna 

þessa vinnu, fyrirtæki, félagsasamtök og Skaftárhreppur sjálfur sem og að sóttir yrðu styrkir til að 

fjármagna þessa vinnu. Í fyrsta áfanga verkefnisins var stefnt að því að ráða starfsmanninn í eitt 

ár til að byrja á þeirri vinnu sem lögð var til, frá júní 2009 til júní 2010 („Klaustur“, e.d.-a).  

Ekkert hefur hins vegar verið gert síðan þessi skýrsla var unnin og engin starfsmaður á launum 

við að sinna verkefninu (munnleg heimild, Eygló Kristjánsdóttir, sveitarstjóri).  
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6 Spurningakönnun 

Í þessum kafla er fjallað um spurningakönnunina, útskýrt hvernig hún var framkvæmd. 

Kaflinn inniheldur lýsingu á þeirri aðferð sem var beitt, hvert mælitækið var, hvernig hún var 

framkvæmd og hvernig úrvinnsla hennar fór fram. Leitast er svara við þeirri spurningu hvort að 

ímynd Kirkjubæjarklausturs sé góð eða slæm.  

6.1 Aðferð 

Spurningakönnun var útbúin sem innihélt 23 spurningar, þar af voru tvær spurningar 

opnar. Fyrri opna spurningin spurði þátttakendur að því hvað það væri sem þeim dytti fyrst í hug 

þegar þeir heyrðu nafn Klausturs nefnt og kom í kjölfar spurningar um hvort að viðhorf 

þátttakenda væri jákvætt eða neikvætt til Klausturs og þurftu þátttakendur þá að gera grein fyrir 

því hvers vegna viðhorf þeirra væri jákvætt eða neikvætt.  

Könnuninni var dreift á samskiptavefnum fésbókinni og var um hentugleikaúrtak að ræða. 

Könnunin tók aðeins til Íslendinga en mikilvægt er að skilja að nauðsynlegt væri að fá skoðun 

erlendra ferðamanna á staðnum og hver ímynd þeirra á honum væri. Vegna þess að nokkrir 

annmarkar eru á gerð og  vinnslu rannsóknarinnar er ekki hægt að taka hana trúverðuga sem  

fræðilega rannsókn en það er von höfundar að hún gefi að einhverju leyti hugmynd um það 

hvernig ímynd Kirkjubæjarklausturs er og hvernig á bæinn er litið af Íslendingum.  Heildarfjöldi 

þátttakenda var 136. Kynjahlutfallið var nokkuð ójafnt, eða 81% konur og 19% karlmenn. 

Aldurskiptingin var höfð á sex kvörðum og voru lang flestir þátttakendur á aldrinum 21-30 ára 

eða tæplega 43%, næst á eftir var aldurskiptingin 31-40 ára en þar voru um 26% þátttakenda. 

Fæstir voru í yngsta og elsta aldursflokknum eða tæp 8% þátttakenda. Sjá má aldurskiptinguna 

nánar hér að neðan á mynd 4.  

6.2 Mælitækið 

Könnunin innihélt 23 spurningar, þar af 21 lokaða og tvær opnar. Spurningar 1 og 2 voru 

bakgrunnsspurningar og voru báðar raðkvarðaspurningar. Spurning 3 var opin spurning og voru 

þátttakendur beðnir um að svara henni stutt og hnitmiðað. Spurningar 3-13 voru einnig 

raðkvarðaspurningar og í einni af þeim, spurningu 6, var boðið upp á opinn svarmöguleika og 

nýttu 8 þátttakendur sér þann möguleika, spurningar 8 til 12 snerust um viðhorf þátttakenda til 
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þjónustu á svæðinu. Þær þjónustur sem spurt var um voru: heilbrigðisþjónusta, verslun og 

þjónusta, þjónusta við ferðamenn, samgöngur og  lögregla/öryggi, ástæðan var sú að höfundur 

taldi þetta þá þjónustuþætti sem ferðamenn nýta sér helst á ferðalögum sínum.  Spurning 14 var 

opin spurning sem sneri að viðhorfi þátttakenda til Klausturs og áttu þeir í henni að svara því 

hvers vegna viðhorf þeirra væri jákvætt eða neikvætt. Í spurningu 13 höfðu þátttakendur verið 

spurðir  að því hvort að viðhorf þeirra til Klaustur væri á heildina litið jákvætt eða neikvætt. 

Spurningar 15  til 19 voru raðkvarðaspurningar og sneru þær að viðhorfi þátttakenda til Klausturs 

á móti viðhorfi til annarra bæja eða borga á landinu. Spurningar 17 til 19 sneru að ferðalögum 

þátttakenda innanlands og ferðatilhögun þeirra. Spurning 20 snerist  um hversu miklu eða litlu 

máli tíu atriði skiptu þátttakendur þegar kæmi að ferðalögum þeirra innanlands og voru 

svarmöguleikarnir á 6 punkta Likert-kvarða en sjötti möguleikinn var “Veit ekki/vil ekki svara”. 

Spurningar 21 til 23 voru eins og spurningar 1 og 2 bakgrunnsspurningar á raðkvarða. Í 

spurningu 4 var spurt að því hvort að þátttakendur hefðu komið til Klausturs og þeir sem svöruðu 

„nei“ eða „ekki viss“ fengu ekki spurningar sem sneru að viðhorfi þeirra til þjónustunnar á 

svæðinu, fjórir þátttakendur voru í þessum flokki og svöruðu þrír því að þeir hefðu ekki komið til 

Klaustur og einn var ekki viss.  

6.3 Framkvæmd 

 Hlekkur á rafræna spurningakönnun var deilt á fésbókinni og fólk beðið um að taka þátt 

og einnig að deila henni svo fleiri hefðu kost á að taka þátt. Allir þátttakendur voru sjálfboðaliðar 

og var engum skylt að taka þátt, ekki hlaust heldur nein umbun fyrir að taka þátt. 

Spurningakönnunin var höfð opin í viku, frá 20. til 27.febrúar 2013. Ekki var hægt að rekja svör 

til einstakra þátttakenda.  

6.4 Úrvinnsla 

Þegar lokað hafði verið fyrir spurningakönnunina voru niðurstöður hennar fengnar á 

Excel skjali og síðan slegið inn í tölfræðiforritið SPSS. Niðurstöður voru fengnar í gegnum SPSS 

sem og Excel. Að lokum var farið yfir niðurstöður og þær skrifaðar í Word, og birtast þær hér að 

neðan.  
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Tíunda og síðasta spurningin í þessum hluta sneri að náttúruperlum og sögðu 93% 

þátttakenda að náttúruperlur skiptu þá mjög miklu eða miklu máli, einungis 1% sagði það skipta 

sig mjög litlu eða litlu máli og 5% sögðu hvorki né. 
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8 Umræður 

Í ritgerð þessari var ætlað að varpa ljósi á hver staða ímyndar Kirkjubæjarklausturs væri 

meðal Íslendinga og hvort hún væri á einhvern hátt verri eða betri en annarra staða á Íslandi. 

Leitast var svara við spurningunni hvort að ímynd Kirkjubæjarklausturs væri góð eða slæm. Tvær 

opnar spurningar voru í könnuninni sem báðum var ætlað að varpa ljósi á ímyndina, sú fyrri kom 

fram í byrjun könnunar og eftir að einungis var búið að spyrja að tveimur bakgrunnsspurningum 

og hún var hvað það væri sem þátttakendum dytti í hug þegar þeir heyrðu nafnið 

Kirkjubæjarklaustur. Niðurstaða þessara spurningar komu fram í orðaskýi 1 þar sem sést að orðin 

sem oftast koma fram eru mjög jákvæð, til dæmis fallegt, fegurð, fallegur og gott svo dæmi séu 

tekin. En líkt og kom fram hér að ofan, ætti að passa að nota ekki ofnotaðar klisjur líkt og 

„fallegur staður“ til þess að byggja upp ímynd staða þrátt fyrir að niðurstöðurnar sýni þetta sem 

það sem þátttakendum  detti fyrst í hug þegar þeir heyra nafnið Klaustur (Kotler o.fl, 1993).  

Einungis ætti að líta á þessar niðurstöður sem stuðning við það að ímynd Klausturs sé 

jákvæð og að þátttakendur hafi jákvæða sýn á staðinn. Ef farið er yfir listann er fátt sem kemur 

fram í honum sem er neikvætt, það er til dæmis: Krummaskuð, Sorpbrennslustöð, gamaldags og 

lengst út á landi. En svo er líka hægt að deila um hvort þessi orð séu eitthvað sérstaklega 

neikvæð. Nokkrir sögðu að þegar þeir heyrðu nafnið Kirkjubæjarklaustur hugsuðu þeir, stutt í 

Höfn eða hálfnuð á Höfn, þannig að fyrir þessa aðila er Klaustur einungis áningastaður á leið 

þeirra lengra austur á land, og kom það einmitt fram í svörum sumra. Vert er að skoða þessi svör 

og vinna útfrá þeim, Klaustur á að vera meira en bara áningastaður á ferðalögum fólks lengra 

austur á land, ferðamenn eiga að vilja stoppa og upplifa Klaustur. Leið til þess að fá ferðamenn 

sem eru á leið lengra austur til að stoppa meira ætti að byggja á öðru en að fá þá til þess að stoppa 

í sjoppunni og eyða pening, meira aðdráttarafl þarf til að fá þá til að stoppa og líkt og kom fram 

ætti baráttan um þá ekki að snú að því að fá þá til að eyða pening, heldur til að fá Klaustur til að 

vinna hug og hjörtu sem keyra framhjá (Caldwell og Freire, 2004).  

Eins og fram kom í niðurstöðunum var kynjahlutfallið mjög ójafnt í spurningakönnuninni, 

konur voru 81% á móti 19% karlmönnum. Niðurstöður gætu þess vegna sýnt aðra mynd ef 

kynjahlutfallið væri jafnara, áherslur kynjanna og smekkur er misjafn og því óvíst hvort 

niðurstöðurnar gefi rétta mynd. Þetta á þá helst við með mismunandi álit kynjanna á mikilvægi 
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þjónustuþátta, þá sérstaklega þegar kemur að ferðalögum. Hægt væri að rannsaka hvort að kröfur 

kynja til staða væru frábrugðnar, hvort að annað kynið legði meiri áherslu á ákveðin atriði en hitt 

og öfugt. 

Könnun var höfð á netinu og var henni deilt á fésbókinni eins og fram hefur komið, það 

gæti skýrt mun kynjanna, sem og  aldursskiptinguna og dreifingu þátttakenda eftir 

landsfjórðungum. Höfundur er sjálfur kvenkyns, rétt undir þrítugu og býr á Suðurlandi, líkt og 

flestir svarendur könnunarinnar.   

Samkvæmt svörum könnunarinnar kom fram að 34%  svarenda töldu verslun og þjónustu 

á svæðinu vera góða, 29% svöruðu veit ekki eða vil ekki svara, 26% sögðu hana hvorki góða né 

slæma og 12% sögðu hana vera slæma. Hlutfall þeirra sem telja hana góða er lágt og er það 

eitthvað sem vert er að skoða, sérstaklega þegar litið er til þess að 83% svarenda telja verslun og  

þjónustu skipta miklu máli. Ef einnig er litið til þess að 61% svarenda sögðust gista á tjaldsvæði  

eða í sumarhúsi  sem reiða sig á að verslun og þjónusta sé góð en einungis i 35% sem sögðust 

gistu á hóteli eða hjá vinum og ættingjum og þyrftu þá ekki eins mikið að reiða sig á verslun og 

þjónustu á ferðalögum.  Svo eru einnig þeir sem keyra í gegnum Klaustur til þess að komast 

lengra austur á land og margir hverjir treysta á að geta verslað helstu nauðsynjar á Klaustri. Sá 

bær sem næstur er á undan Klaustri þegar komið er frá höfuðborgarsvæðinu er Vík og eru 73 

kílómetrar þar á milli, næst á eftir Klaustri þegar keyrt er austur fyrir landið er síðan Höfn á 

Hornafirði og eru 201 kílómetri á milli þessa staða („Vegagerðin“, e.d.).  Þess vegna má gera ráð 

fyrir að einhverjir treysti á að geta verslað á Klaustri áður en lengra er haldið austur á land og 

þess vegna þarf verslun og þjónusta á svæðinu að gera ráð fyrir þeim aðilum sem og þeim sem 

stoppa á svæðinu.   

Ef aftur er litið til þeirra sem gista í tjaldi /tjaldvagni /fellhýsi eða húsbíl sem taldi um 

40% svarenda þá er það nokkuð há tala og því mikilvægt að aðstaða sé góð enda sögðu 69% 

svarenda að aðstaða tjaldsvæðis skipti miklu máli. Samkvæmt skýrslu Skaftárhrepps kemur fram 

að áætlað sé að gistinætur í Skaftárhreppi séu á bilinu 25-30 þúsund á ársgrundvelli, 90-95% 

væru erlendir ferðamenn á hótelum og gististöðum en vægi íslendinga á tjaldsvæðum væri meira 

(„Klaustur“, e.d.-b).  
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Ef litið er á tölurnar við spurningarnar varðandi þjónustu við ferðamenn sést að 57% telja 

hana góða eða mjög góða og þegar spurt var að hversu mikilvæga svarendur teldu þjónustu við 

ferðamenn þurf að vera sögðu 43% að þeir teldu hana skipta sig miklu máli á ferðalögum. Þar 

sem einungis Íslendingar tóku þessa könnun er spurning hvort að þessi tala liti öðruvísi út hjá 

erlendum ferðamönnum. Erlendir ferðamenn þurfa að reiða sig meira á upplýsingamiðstöðvar en 

innlendir og því má leiða líkur að því að hlutfall þeirra sem segðu hana skipta miklu máli vera 

hærra meðal erlendra ferðamanna. Það gefur augaleið að mikilvægt er fyrir ferðamenn að geta á 

auðveldan og aðgengilegan hátt nálgast upplýsingar. 

Þegar spurðir að því hversu miklu máli náttúruperlur skiptu svarendur sögðu 93% þær 

skipta þá miklu máli. Þessi tala kemur ekki mikið á óvart þar sem einstakar náttúruperlur er að 

finna á hverju strái hér á landi. Rannsókn ferðamálastofu sýnir svipaða niðurstöðu, að því leytinu 

til að erlendir ferðamenn segja þær helstu ástæðu þess að Ísland hafi orðið fyrir valinu hjá þeim, 

þeir sögðu einnig að þær væru styrkleiki íslenskrar ferðaþjónustu, náttúruperlurnar. Þetta er ekki 

niðurstaða sem kemur á óvart en hún ýtir undir mikilvægi þess að nýta sér þær náttúruperlur sem 

svæði búa yfir og nota þær í markaðssetningu. Ef litið er til svæðisins í kringum og nálægt 

Klaustri vill höfundur til dæmis benda á Fjaðurárgljúfur sem er örstutt frá Klaustri, þetta er alveg 

einstök náttúruperla og að ganga inn gljúfri í góðu veðri hægt er að gera heilan dag úr því, með 

því að taka með sér nesti og vaða í læknum sem gengur í gegnum það svo einfalt dæmi sé tekið. 

Þetta er einungis einfalt dæmi, margt er hægt að gera sér til skemmtunar og á margan hátt hægt að 

njóta dagsins í og við Klaustur og margar einstakar náttúruperlur á svæðinu. Sundlaug er á 

Klaustri sem nýbúið er að gera upp og kom það fram í könnun ferðamálastofu að sund/jarðböð sé 

sú afþreying sem ferðamenn greiða helst fyrir, erlendir sem og innlendir og sýnir það skýrt 

hversu miklu máli góð sundaðstaða skipti. Sundlaugin á Klaustri er með fínasta móti en að mati 

höfundar er meira hægt að gera til að gera hana meira aðlaðandi og eftirsóknaverða, má þar sem 

dæmi nefna aðkomuna að henni. Til þess að komast að sundlauginni þarf að keyra á bakvið hana 

(skólann), framhjá „sorpu“ á malarvegi. Bara með því að laga veginn væri aðkoman mun meira 

heillandi. 

Það sem kom á óvart er að einungis 33% svarenda sögðu söfn skipta sig miklu máli og 

sögðu 46% svarenda það skipta sig mjög litlu eða litlu máli. Þessi niðurstaða kemur á óvart þegar 
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skoðuð er könnun ferðamálastofu þar sem svarendur sögðu það vera þá afþreyingu næst á eftir 

sundi sem þeir greiddu helst fyrir.   

Könnunin sneri ekki að íbúum svæðisins og hver ímynd þeirra og er það efni í frekari 

rannsókn.  Líkt og kom fram á nokkrum stöðum hér að ofan eru það íbúarnir og aðrir haghafar 

svæðisins sem eru helsti markhópurinn og þess vegna er mikilvægt að fá þeirra skoðun fram og 

vinna vinnuna við að byggja upp ímynd staðarins með hana í huga. Íbúarnir hafa mesta þekkingu 

á svæðinu og þeim úrbótum sem þörf er á og ef þeir eru sáttir við hvernig staðurinn þeirra er 

markaðssettur og þær áherslur sem koma fram eru þeir líklegri til þess að styðja vel við 

markaðssetningu.   

Þegar unnið var að þeirri rannsókn sem gerð voru fyrir þessa ritgerð var ekki hafðir að 

leiðarljósi þeir þættir sem fjallað er um í Sexhyrningi Anholts en ef frekari rannsóknir verða 

gerðar er gott að hafa þá þætti til hliðsjónar.  

Nokkrar annmarkanir voru á þeirri rannsókn sem gerð var, má þar fyrst nefn ójafnt 

kynjahlutfall, ójafna dreifingu aldurshópa og ójafna dreifingu lögheimilis þátttakenda. Hvort 

þessir þættir höfðu afgerandi eða einhver áhrif á niðurstöðurnar er ekki hægt að fullyrða um, en 

betra væri ef hægt væri að draga úr þeim óvissuþætti með því að passa að jafnara hlutfall væri á 

milli þátttakenda ef önnur rannsókn yrði gerð. Rannsóknin náði heldur ekki til erlendra aðila sem 

eru eins og fram kom að ofan nokkuð margir og fjölgar þeim talsvert ár frá ári. Ferðamálastofa 

sem séð hefur um rannsóknir á upplifunum eða ferðatilhögunum erlendra ferðamanna hefur ekki 

rannsakað upplifun eða ímynd þeirra á einstaka stöðum. Frekari rannsóknir á upplifun erlendra 

ferðamanna á einstaka stöðum gæti varpað ljósi á það sem betur mætti fara að þeirra mati og 

skoða einnig líkt og gert var í rannsókninni fyrir þessa ritgerð hvernig þeirra ferðatilhögun væri 

helst háttað.  
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9 Lokaorð  

Markmið rannsóknarinnar sem gerð var fyrir þessa ritgerð var að varpa ljósi á hver ímynd 

Klausturs væri meðal almennings. Niðurstöðurnar voru þær að ímynd Klausturs væri góð en 

athuga verður að ekki var rannsökuð ímynd annarra staða og því ekki hægt að bera saman ímynd 

Klausturs við aðra staði á landinu. Ein spurning var í rannsókninni sem spurði þátttakendur að því 

hvort að þeirra ímynd á Klaustri væri betri en annar bæja eða borga á Íslandi . Þessari spurningu 

svöruðu 76% því að viðhorf þeirra til Klausturs væri hvorki jákvæðara né neikvæðara en til 

annara bæja og því ekki hægt að koma með niðurstöðu um ímynd Klausturs samanborið við aðra 

staði á Íslandi. 

Það væri mjög ánægjulegt að sjá aðferðir þær sem fjallað er um notaðar við rannsókn á 

ímynd sveitarfélags eða bæja á Íslandi og að þeim yrði fylgt eftir á þann hátt sem fjallað hefur 

verið um. Vonast höfundur til þess að gerðar verði rannsóknir sem notast við sexhyrning Anholts 

í spurningum sínum. Höfundur telur að ef rétt er farið að og notast við þær upplýsingar sem koma 

fram hér að ofan, íbúar hafðir með í að markaðssetja staðinn, byggja upp vörumerki hans og 

ímynd og gera tvær aðskildar rannsóknir, aðra fyrir Íslendinga og hina fyrir erlenda ferðamenn 

ætti vinnan að skila tilsettum árangri. Niðurstöður úr þeirri vinnu ættu að gefa skýra mynd af því 

hver ímynd staðarins er og hvernig best sé að vinna að markaðssetningu og að byggja upp 

vörumerki Klausturs.  
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11 Viðauki 

Könnun fyrir BSc lokaverkefni í Viðskiptafræði við Háskólann Reykjavík.  

Könnun á ímynd Kirkjubæjarklausturs 

Kirkjubæjarklaustur er bær í Vestur-Skaftafellssýslu og eru íbúar sýslunnar um 450 talsins. Í 
daglegu tali nefnt Klaustur en það er í um bærinn bil 260 km fjarlægð frá Reykjavík. 

 

1. Hver er aldur þinn?  
o Yngri en 20 ára 
o 21 – 30 ára 
o 31 – 40 ára 
o 41 – 50 ára 
o 51 – 60 ára  
o 61 árs eða eldri 

 
2. Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Einhleyp / ur 
o Í sambúð / sambandi 
o Gift / ur  
o Ekkja / Ekkill 

 
3. Þegar þú heyrir nafnið Kirkjubæjarklaustur, hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? 

Svar:_________________________ 
 

4.  Hefurðu þú komið á Kirkjubæjarklaustur? 
o Já  
o Nei  
o Ekki viss 

 
5.  Hversu langt er síðan þú komst á Kirkjubæjarklaustur? 

o 0 – 12 mánuðir  
o Meira en 1 ár til 5 ár síðan 
o Meira en 5 ár til 10 ár síðan 
o Meira en 10 ár síðan 
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6.  Hverjar hafa verið ástæður þess að þú hefur komið á Kirkjubæjarklaustur ? 
o Bý á Klaustri  eða í nágrenni við Klaustur 
o Á / átti fjölskyldu á Klaustri  eða í nágrenninu  
o Á sumarhús á Klaustri eða í nágrenninu 
o Vegna ferðalaga 
o Vegna vinnu  
o Vegna íþrótta – og/eða tómstundastarfs 
o Annað:_____________ 

 
7. Hversu líklegt eða ólíklegt er að Kirkjubæjarklaustur myndi verða fyrir valinu sem 

áfangastaður á ferðalögum þínum í framtíðinni? 
o Mjög líklegt 
o Nokkuð líklegt 
o Hvorki né 
o Nokkuð ólíklegt 
o Mjög ólíklegt 

 
Hér að neðan koma spurningar sem snúa að þjónustu á svæðinu 
 

8. Heilbrigðisþjónustan 
Hversu slæma eða góða telurðu heilbrigðisþjónustuna á svæðinu vera? 

o Mjög slæm 
o Slæm 
o Hvorki né 
o Góð  
o Mjög góð 
o Veit ekki / vil ekki svara 

 
9. Verslun og þjónusta  

Hversu slæma eða góða telurðu verslun og þjónustu á svæðinu vera ? 
o Mjög slæma 
o Slæma 
o Hvorki né 
o Góða  
o Mjög góða 
o Veit ekki / vil ekki svara 

 
10. Þjónusta við ferðamenn 

Hversu slæma eða góða telurðu þjónustu við ferðamenn á svæðinu vera ? 
o Mjög slæma 
o Slæma 
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o Hvorki né 
o Góða  
o Mjög góða 
o Veit ekki / vil ekki svara 

11. Samgöngur / Gatnakerfi 
Hversu slæmar eða góðar telurðu samgöngur á svæðinu vera ? 

o Mjög slæmar 
o Slæmar 
o Hvorki né 
o Góðar  
o Mjög góðar 
o Veit ekki / vil ekki svara 

 
12. Lögregla / Öryggi 

Hversu slæmt eða gott telurðu starf lögreglu á svæðinu vera ? 
o Mjög slæmt 
o Slæmt 
o Hvorki né 
o Gott 
o Mjög gott 
o Veit ekki / vil ekki svara 

Viðhorf 

13.  Á heildina litið hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til Kirkjubæjarklausturs? 
o Að öllu leyti jákvætt 
o Mjög jákvætt 
o Jákvætt 
o Hvorki né 
o Neikvætt 
o Mjög neikvætt 
o Að öllu leyti neikvætt 

 
14. Hvers vegna er viðhorf þitt jákvætt gagnvart Kirkjubæjarklaustri? 

Svar:________________  
 

15. Er viðhorf þitt til Kirkjubæjarklausturs jákvæðara eða neikvæðara en viðhorf þitt til 
annarra bæja/borga á Íslandi? 

o Miklu jákvæðara 
o Nokkuð jákvæðara 
o Jákvæðara 
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o Hvorki né 
o Neikvæðara 
o Nokkuð neikvæðara 
o Miklu neikvæðara 

16. Á heildina litið hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til borga /bæja /sveitarfélaga á 
Íslandi ? 

o Mjög jákvætt 
o Nokkuð jákvætt 
o Jákvætt 
o Hvorki né 
o Neikvætt 
o Nokkuð neikvætt 
o Mjög neikvætt 

 
17.  Hversu mikið eða lítið hefur þú ferðast innanlands á síðustu 5 árum (2007-2012) ? 

o Mjög mikið 
o Mikið  
o Hvorki né 
o Lítið  
o Mjög lítið 
 

18.  Hver er þinn helsti ferðamáti á ferðalögum þínum innanlands? 
o Einkabíll 
o Hópferðabíll 
o Flug  
o Annað:_____________ 

 
19.  Hver er þinn helsti gistimáti á ferðalögum þínum innanlands? 

Ef fleiri en einn af valmöguleikunum á við, veldu þá þann sem á oftast við um þig 
o Tjald / Tjaldvagn / Fellihýsi / Húsbíl 
o Hótel / Gistiheimili / Hostel (Farfuglaheimili) 
o Hjá vinum og ættingjum 
o Sumarhús 
o Annað:________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

 
20.  Hversu miklu eða litlu máli  skipta eftirfarandi atriði þegar kemur að ferðalögum þínum 

innanlands? 
 Mjög litlu Litlu  Hvorki né Miklu  Mjög miklu  Veit 

ekki / vil 
ekki 
svara 

Söfn o  o  o  o  o  o  
Veitingastaðir o  o  o  o  o  o  
Sögulegir staðir o  o  o  o  o  o  
Aðstaða 
tjaldsvæðis 

o  o  o  o  o  o  

Hótelaðstaða o  o  o  o  o  o  
Verslun og 
þjónusta 

o  o  o  o  o  o  

Sundlaugar og 
jarðböð 

o  o  o  o  o  o  

Upplýsingamiðstöð 
ferðamanna 

o  o  o  o  o  o  

Fjallgöngur / 
góðar gönguleiðir 

o  o  o  o  o  o  

Náttúruperlur o  o  o  o  o  o  
 

  
 

21.  Í hvaða landsfjórðungi er lögheimili þitt? 
o Suðurlandi 
o Austurlandi 
o Norðurlandi 
o Vesturlandi 

 
22. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 
o Kona 

 
23. Áttu barn / börn? 

o Nei  
o Já, eitt barn 
o Já, tvö börn 
o Já, þrjú börn 
o Já, fjögur börn eða fleiri 
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Eitthvað sem þátttakandi vill koma á framfæri varðandi þessa spurningakönnun? 

Svar:__________________ 

 

Takk kærlega fyrir þátttöku þína.  

Eigðu góðan dag 


