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Abstract 

 Development in technology has greatly affected tourism. General use of the internet 

paired with the increased usage of smartphones have completely changed the accessibility of 

information for tourists, it affects both the expectations and the experience the tourist has and 

also increases the demands on the individuals in tourism services. The goal of this research is 

to find out if tourism services in Skagafjörður are up to speed with this new development in 

information accessibility to tourists. The question the research seeks to answer is this: Are the 

tourism services in Skagafjörður mediating information to tourists who use their smartphones 

while traveling in Skagafjörður. 

 Content analysis was used to answer this question. Content analysis is a systematic 

observation of data, whether written, acoustic or pictorial, with the purpose of creating 

statistical scales to make deductions about the topic at hand. In the research, one website was 

used (www.visitskagafjordur.is), its content was analysed and deductions were made from the 

results of the analysis. 

The research showed that tourism companies in Skagafjörður are not quite meeting the needs 

of tourists that use their smartphones while traveling in Skagafjörður. Hardly any of the 

information available is particularly smartphone-friendly and the companies rarely put the 

internet’s potentials in information accessibility to full use. 

 

Key words: Smartphones, Informations, Skagafjörður, Contant analysis, Visit Skagafjörður,  
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Útdráttur 

 Tækninýjungar hafa haft mikil áhrif á ferðamennsku. Almenn notkun internetsins og 

útbreiðsla snjallsíma hafa gjörbreytt aðgengi ferðamannsins að upplýsingum og þetta hefur 

áhrif á upplifun og væntingar ferðamannsins, og gerir um leið nýjar kröfur til aðila í 

ferðaþjónustu. Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði 

séu í takt við nýja tíma hvað varðar upplýsingamiðlun til ferðamanna. Til að kanna þetta var 

eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: Eru ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði að miðla 

upplýsingum til ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð? 

Til þess að kanna þetta var innihaldsgreiningu beitt. Innihaldsgreining er kerfisbundin 

athugun á skriflegum, hljóðrænum eða myndrænum gögnum til þess að greina mynstur svo 

hægt sé að nota tölfræðilegan kvarða til að álykta um efni rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn 

var ein heimasíða (www.visitskagafjordur.is) greind og ályktað út frá henni. 

Rannsóknin leiddi í ljós að skagfirskir ferðaþjónar eru ekki að nýta sér tæknina til þess að 

koma til móts við ferðamenn sem nota snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð þar sem 

nánast ekkert efni er ætlað snjallsímum eða nýtir sér þá möguleika sem internetið  hefur uppá 

að bjóða. 

 

Lykilhugtök: Snjallsímar, Upplýsingamiðlun, Skagafjörður, Innihaldsgreining, Visit 

Skagafjörður 
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1. Inngangur 

 Það er hægt að fjalla um nútímann sem upplýsingaöld þar sem staðreyndin er sú að 

það hefur aldrei verið eins auðvelt að nálgast upplýsingar eins og nú. Að miðla upplýsingum 

til ferðamanna getur verið flókið og það er verðugt viðfangsefni að skoða hvernig 

ferðaþjónustuaðilar miðla upplýsingum áleiðis til ferðamanna. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort að ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði séu að miðla 

upplýsingum til ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð.  

Ritgerðin skiptist í 6 kafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllum um þá hluta sem tengjast 

notkunarmöguleika snjallsíma á ferðalögum ásamt því að nútíma ferðamaðurinn er 

skilgreindur. Í kafla þrjú er ferðaþjónustunni í Skagafirði gerð skil. Í kafla fjögur og fimm er 

farið yfir rannsóknaraðferðina sem notuð var ásamt því að niðurstöður eru kynntar.  

 Í sjötta kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og gerð tilraun til að svara 

rannsóknarspurningunni ásamt því sem talað er um sóknarfæri í ferðaþjónustu í Skagafirði. 

Að endingu eru lokaorð þar sem niðurstöður eru dregnar saman og bent er á atriðið sem vöktu 

athygli við ritgerðaskrifin.  

1.1. Hvernig kom ritgerðin til? 

 Verkefnið fjallar um það hvort ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru að miðla 

upplýsingum til ferðamanna sem nota snjallsíma í ferðalögum sínum um Skagafjörð. 

Ástæða þess er að höfundur var í áfanga sem heitir „Menningararfur er auðlind“ sem kenndur 

var að Háskólanum á Hólum á haustönn 2011. Þar var unnið verkefni um tillögu að þjónustu 

eða vöruframboði í ferðaþjónustu. Ein hugmynd í því verkefni var að hjálpa tæknivæddum 

ferðamanni nútímans að fá upplýsingar um þá staði sem heimsóttir voru og hvernig hægt væri 

að nýta tækninýjungar til þess að gera menningararfinn sýnilegri. 

Á þeim tímapuntki var símafyrirtækið Síminn að vinna með slagorðið „ Meira Ísland- vertu 

með stærsta 3G netið á landinu og farðu á netið hvar og hvenær sem er“ jafnframt voru QR 

kóðar mikið fyrir sjónum almennings (Síminn, e.d.). 

Út frá þessari herferð og verkefninu í námskeiðinu um menningararf kviknaði hugmyndin að 

BA verkefninu, það er að velta fyrir sér hvernig hægt væri að nýta notkunarmöguleika 

snjallsíma á ferðalögum.  
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2. Ferðamennska nútímans  

 Nútímaferðamaður er að leita að því sem er ólíkt í hans eigin umhverfi og 

menningarheimi (Cohen,1996, bls. 179-201). Helstu ástæður ferðalaga er að upplifa nýtt 

samfélag og menningu. Margir ferðamenn leitast við að ná tengslum við umhverfið og 

tengingu við samfélagið þar sem þeir eru staddir (Cohen,1996, bls. 179-201).  

Ferðalög hafa breyst töluvert í tímans rás og nú á dögum vilja menn gjarna hafa möguleika á 

því að sníða ferðir sínar eftir eigin höfði og því hafa kröfur um einstaklingsbundna þjónustu 

aukist mjög (Wang, Park og Fesenmaier, 2011, bls1-15). Einnig þarf ferðalagið að vera 

ævintýri og ný upplifun eða eitthvað sem ferðamaðurinn hefur ekki gert áður (Edensor, 2001, 

bls. 59-81).  

Með aukinni notkun internetsins hafa boðleiðir upplýsinga styðst og internetið hjálpað til við 

að gera ákvörðunarferli um ferðalag auðveldara (Google, 2013; Zeithaml, Bitner, og Gremler, 

2009, bls.8). Aukið upplýsingaflæði hefur gert ferðmanninn kröfuharðari þar sem krafan er á 

gæði, persónulega þjónustu og einstaka upplifun og einstaklingsmiðaðri ferðir (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2005). 

Þegar viðhorf almennings til ferðalaga var kannað árið 2011 kom í ljós að 50% svarenda 

skipulögðu ferðir sínar sjálfir og 45 % svarenda öfluðu sér upplýsinga um áfangastað af 

internetinu (European Commision, 2011). Þar af leiðandi skiptir upplýsingamiðlun til 

ferðamanna miklu máli svo hver og einn geti sniðið ferðir sínar eftir eigin höfði. 

2.1. Mikilvægi upplýsingamiðlunar  

Upplýsingamiðlun er félagslegt samskiptaferli hvort sem um er að ræða miðlun 

upplýsinga með samræðum eða öðrum leiðum, við einstaklinga eða hóp fólks (Kreitner, 2004, 

bls. 296).   

Með tækniþróun hafa miðlunarleiðir upplýsinga gjörbreyst og það magn upplýsinga sem 

aðgengilegt er almenningi er gríðarlegt. Á internetinu eru fjölbreyttar upplýsingar 

aðgengilegar við eitt músarklikk og því hefur hraðinn á upplýsingarstreyminu frá því sem 

áður var gjörbreyst (Edward Hákon Huibens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013, bls. 205). 

Nútíma ferðamaður notar vefmiðla til þess að afla sér þekkingar og leita upplýsinga um 

áhugaverðustu staðina. Hann er reynslumeiri og hefur lagst í rannsóknarvinnu um fyrirhugað 
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ferðalag. Jafnframt tekið upplýsta ákvörðun um hvað hann vill gera á hverjum stað fyrir sig 

(Buhalis, 2008, bls. 609-623; Wang o.fl., 2011, bls. 1-15).  

Að miðla upplýsingum skiptir ferðaþjónustuna og nútíma ferðamanninn því miklu máli, 

upplýsingaflæði er þýðingamikið og getur verið forsenda þess að farið sé í ferðalag (Harris og 

Nelson, 2008, bls. 107-208). Jafnframt þarf að hafa í huga hvaða leiðir og aðferðir eru notaðar 

við miðlun upplýsinga til ferðamanna og sjá til þess að ferðamenn fái upplýsingar um þau 

atriði sem skipta ferðamennina mestu máli (Buhalis, 2008, bls. 609-623). 

Bylting nettækninnar felst í því að hún hefur umbreytt því hvernig við eigum samskipti 

persónulega og í viðskiptum. Almenn netvæðing hefur verið mjög hröð og með henni hefur 

ferðamönnum opnast aðgangur að margvíslegum uplýsingum um ferðalög og ferðamennsku, 

jafnt á vefmiðlum sem á netsíðum (Blanco, 2011). 

Starfsmenn Google leitarvélarinnar hafa séð sterk 

teikn þess efnis að neytendahegðun ferðamanna hefur 

breyst hin síðari ár með tilkomu aukins aðgengi að 

upplýsingum. Þeir tóku saman upplýsingar sem gefa 

til kynna að ferðamenn fara í gegnum 5 stig (Sjá 

mynd 1) þegar kemur að upplýsingaöflun af 

internetinu um fyrirhugað ferðalag (Gonzales-Soria, 

2011).  

Stig 1- Fyrstu hugmyndir af ferðalagi kvikna oftast þegar vefmiðlar á internetinu eru 

skoðaðir og þá fer ferðamaðurinn að láta sig dreyma um frí. 

Stig 2- Þegar ákvörðun um frí er tekin fer ferðamaðurinn að leita að upplýsingum um 

fyrirhugaðan áfangastað. Leitarorðin á internetinu eru nákvæmari og ferðamaðurinn er 

farinn að gera sér í hugarlund hvað sé hægt að gera og sjá, og vinnur úr þeim 

upplýsingum sem hann hefur aflað sér.  

Stig 3- Þegar búið er að vinna úr upplýsingum kemur að bókunarferlinu og með 

aukinni netvæðingu hafa bókanir í auknum mæli átt sér stað. Við þetta bætist að æ 

fleiri nota snjallsíma við bókun.  

Mynd 1-The Global Travel Cycle (Gonzales-
Soria, 2011). 
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Stig 4- Ferðamaðurinn er í upplýsingaöflun á meðan á ferð stendur og með notkun 

snjallsíma er auðveldara aðgengi að upplýsingum. Það gerir ferðamanninum kleyft að 

breyta og eða bæta inn þjónustuþáttum við ferðalagið á skjótari hátt.  

Stig 5- Ferðamaðurinn notar samfélagsmiðla eins og facebook, twitter, instagram til 

þess að koma upplýsingum áleiðis á meðan á ferð stendur. Þegar heim er komið miðlar 

ferðamaðurinn reynslu sinni og upplýsingum til annarra. Það besta við að miðla 

upplýsingum er að ferðmaður getur endurlifað ferðalagið sitt og náð að búa til stekari 

minningu um ferðalagið (Gonzales-Soria, 2011). 

Internetið er óneitanlega sú þróun sem hefur breytt upplýsingamiðluninni til muna og hefur 

gert heiminn að einni upplýsingaheild. Það er eignlega orðin réttur ferðamanna að hafa 

aðgang að internetinu hvar og hvenær sem er. Á sama tíma hefur sú krafa magnast að 

ferðamenn fái hraðari, skýrari og betri upplýsingar um fyrirhugað ferðalag til þess að spara 

tíma og peninga á ferðalagi sínu.  

Nýjar lausnir í upplýsingamiðlun opna nýjar leiðir og aðferðir í einstaklings miðaðri þjónustu 

til ferðamanna. Þar sem ferðaþjónustan er í sífelldri mótun og þróun, keppast 

ferðaþjónustuaðilar um ferðamanninn. Með nýrri tækni í snjallsímum þá opnast leiðir fyrir 

ferðamenn og ferðaþjónustuaðila að eiga samskipti sín á milli, milliliðalaust. 

2.2. Snjallsímar  

Snjallsími er þróuð gerð farsíma sem gerir notendum kleift að gera meira en í 

hefðbundnum farsíma. Snjallsími er einskonar blanda af farsíma og tölvu. Í flestum 

snjallsímum er hægt að sækja og setja upp ný forrit sem geta bætt virkni og notkunargildi 

símans. Í snjallsíma er fullkomið stýrikerfi og hefur hann eiginleika myndsíma og lófatölvu 

(Magnús Viðar Skúlason, 2012). Snjallsími er með öðrum orðum farsími sem er með 

fullkomnari virkni en hin hefðbundni sími þeir eru með örgjörva, minni, myndavél, snertiskjá, 

lyklaborð og betri tengingu sem gerir notkunarmöguleika snjallsímans enn meiri og 

fjölbreyttari (Wang o.fl., 2011, bls. 1-15). 

Notkun snjallsíma á ferðalögum felst meðal annars í leit að upplýsingum um nánasta 

umhverfi,bókun ýmis konar þjónustu og viðhaldi á félagslegu neti viðkomandi ferðamanns 

(Gonzales-Soria, 2011). 
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2.2.1. Notkun snjallsíma við kaup á þjónustu 

Neytendur gera sífellt meiri kröfur um að hægt sé að gera sem flest á netinu t.d. stunda 

bankaviðskipti sín, lesa dagblöð, hlusta á tónlist og panta ýmiskonar þjónustu. Kaup og sala er 

að færast yfir á netið og mun að öllum líkindum halda áfram að gera það næstu árin. Með því 

að kaupa þjónustu eða vöru í gegnum netið þá færist valdið í mun meira mæli til 

viðskiptavinarins (Rigby, 2011, bls. 64-75). 

 Ferðamaðurinn gerir orðið mun meiri kröfur til þess að geta nota alla miðla samtímis þegar 

um kaup á vöru á sér stað. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það hefur verið aukning að nota 

snjallsíma við kaup á vöru eða þjónustu. Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kom í ljós 

að 29% snjallsímanotenda nota snjallsíma við kaup á vöru og 20% snjallsímanotenda nota 

snjallsíma til þess að fá upplýsingar um vöru og þjónustu á meðan á kaupferlinu stendur. 

Netið eykur gegnsæi í verði og gerir ferðamanninum auðveldara að kaupa vöruna þar sem það 

er ódýrast (Rigby, 2011, bls. 64-75;Oracle, 2011). 

Ör tækniþróun og notkun snjallsíma hafa breytt hegðun fólks og margar nýjar leiðir til að 

koma skilaboðum til neytenda. Fyrirtæki í ferðaþjónustu geta aukið þjónustuframboð sitt í 

gegnum þessa tækni þar sem verslun og ferðabókanir í gegnum snjallsíma eiga bara eftir að 

aukast (Soffía Þórðardóttir, 2011, bls.1-43). Þar sem að meðaltali 3 af hverjum 10 

snjallsímaeigendum sem nota snjallsíma við upplýsingaleit þá er hægt að segja að nettenging 

sé orðin mikilvægur hlutur allra verslunarþátta (Google, e.d.). 

Þannig að neytendahegðun ferðamanna, hvað netið varðar, hefur tekið hröðum breytingum. 

Ferðamenn eru ekki lengur háðir því að tengjast netinu í gegnum borðtölvuna. Með tækjum 

eins og snjallsíma er nútímaferðamanninum kleift að sækja sér stafrænt efni og upplýsingar 

eða sinna helstu erindum nánast hvar sem er og hvenær sem er.  

Stafræna umhverfið er í raun mjög fjölbreytt og umfangsmikið og hefur gjörbreytt 

neytendahegðun og neysluvenjum ferðamanna hvað varðar upplýsingaleit, kaup á vöru, 

samskipti og hversdagsleg verkefni. Til þess að geta komið til móts við nútímaferðamanninn 

þá verða ferðaþjónustuaðilar að átta sig á því hvernig best er að gera ferðamanninum kleyft að 

ganga frá kaupum á ferðatengdri þjónustu hvar og hvenær sem er (Oracle, 2011). 
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2.2.2. Landfræði upplýsingar og GPS staðsetningarhnit  

Landupplýsingar verða sífelllt mikilvægari í okkar samfélagi. Ferðamenn jafnt sem 

aðrir þurfa upplýsingar til að komast á milli staða, skipuleggjendur þurfa upplýsingar fyrir 

skipulag landnotkunar og björgunarfólk þarf nákvæmar upplýsingar við björgunaraðgerðir. 

Landupplýsingar lýsa staðsetningu ýmissa hluta eða fyrirbæra og er staðsetningu lýst með 

ákveðnum hnitum. Allt sem við tökum okkur fyrir hendur gerist á ákveðnum stað og við 

þurfum að vita hvar þeir eru að gerast. Með aukinni tækniframþróun verða þessar upplýsingar 

mun aðgengilegri fyrir alla. Það eru ýmsar upplýsingar sem almenningur notast við í hinu 

daglega lífi s.s leiðarkerfi strætó, færð á vegum og án þess þó að vita að um landupplýsingar 

er að ræða (Lísa, e.d.). 

Ferðaþjónustuaðilar geta miðlað upplýsingum til ferðamanna með því að setja GPS 

staðsetningarhnit á heimasíður eða aðra upplýsingavefi. GPS staðsetningarhnit geta gefið 

ferðamönnum auðveldara aðgengi að upplýsingum um vöru eða þjónustu og hjálpað 

ferðamönnum að taka skjótar og upplýstar ákvarðanir um ferðatilhögun sína. Með GPS 

hnitum og landfræðilegum upplýsingum er hægt að fá upplýsingar um hvernig best er að 

ferðast á milli tveggja áfangastaða, hvernig umferðin er á þeim stað og hvort einhverjar 

hindranir eru á leiðinni sem ber að varast (Dube, 2008). 

2.2.3. QR kóða ferðamennska  

QR kóðar er stytting á Quick Response og er afkomandi strikamerkja. Munurinn 

liggur í því gríðalega mikla magni upplýsinga og gagna sem kóðinn inniheldur umfram 

strikamerki (Morgunblaðið, 2011). QR kóðar hafa verið 

notaðir í auknu mæli á Íslandi til þes að miðla efni til 

viðbótar við þær upplýsingar sem þegar eru til staðar  

(Hvíta húsið, 2012).  

QR kóðinn (sjá mynd 2) er gagnvirkt efni sem beinir 

viðskiptavininum inn á upplýsingavef, þar sem hægt er að 

sækja nánari upplýsingar, hljóðskrá eða jafnvel taka þátt í 

leik. Kosturinn við það að notast við QR kóða er sá að 

þetta er hagnýt leið til að koma skilaboðum á framfæri til 

viðskiptavina á auðveldan og fljótlegan hátt (Síminn, 

e.d.).  

Mynd 2- QR Kóðar (Quick Response) (Hvíta 
húsið, 2012).  
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Það er hægt að nota QR kóða á margan hátt í ferðaþjónustu. Hægt að nota QR kóða í 

leiðsögn um ákveðna slóð, þar sem QR kóðarnir geta hjálpað til að varpa fram þeim 

upplýsingum sem þarf í hljóði og myndum. Eins má nota QR kóða á matseðlum og með því 

móti væri hægt að nálgast allan matseðilinn í símanum, fá jafnvel upplýsingar um einstaka 

rétti og matreiðslu þeirra (Thompson, 2011). Jafnframt væri hægt að nota QR kóða sem 

markaðssetningu fyrirtækis þar sem sem viðkomandi getur átt von á glaðning með því að 

skanna viðkomandi QR kóða.  

Það hefur orðið þónokkur aukning á notkun QR kóða í ferðaþjónustu og eru mörg fyrirtæki að 

nýta sér þessa tækni í miklum mæli og má sjá auglýsingar með QR kóðum á ýmsum stöðum, 

svo sem dagblöðum og tímaritum. 

Galdrastafir er fyrirtæki í ferðaþjónustu sem notar QR kóða í sinni þjónustu (Mynd 3). 

Galdrastafir er smáforrit sem er ætlað Iphone snjallsíma sem hægt er að hlaða niður 

endurgjaldslaust.   

Með því að hlaða niður forritinu og 

skanna inn QR kóðana í snjallsímann 

þá opnast aðgangur ferðamanna að 

þeim upplýsingum sem þar er að 

finna. Markmiðið er að leiða 

ferðamanninn áfram í stafrænum og 

listrænum ratleik og segja sögur af 

Vestfjörðum í gegnum QR kóða 

(Ragnar Ingi Hrafnkelsson og Smári 

Gunnarsson, 2012;Sunna Dís Másdóttir, 2013). 

Í QR kóðum er gagnvirkt efni sem hugsanlega getur aukið forvitni ferðamanns um það hvaða 

upplýsingar er að finna á bakvið QR kóðann og slíkt getur einnig aukið skemmtanagildið fyrir 

ferðamanninn. Með því að nota QR kóða í ferðaþjónustu þá er verið að glæða afþreyingaþætti 

ferðaþjónustunnar enn meira lífi og bjóða upp á annan heim.  

 

 

 

Mynd 3-Galdrastafir (Sunna Dís Másdóttir, 2013).  
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2.2.4. Ferðatengdir leikir og ævintýri 

Hægt er að nota snjallsíma í margskonar leiki og ævintýri eins og fjársjóðsleit eða 

ratleik. Geocaching er ein tegund af útivistarleik þar sem þátttakendur í leiknum nota GPS 

(Global Positioning System) staðsetningartæki eða snjallsíma með GPS. Geocache er ílát og 

leiðarbók af einhverri gerð og lögun sem einhver annar hefur falið og birt svo GPS hnit þess á 

þar til gerðri vefsíðu. Verkefnið er að notast við þau hnit sem hafa verið gefin upp og GPS 

tæki til þess að finna Geocache ílátið og skrá svo fundinn í leiðarbókina og stafrænt á vefsíðu 

(Ulovec, 2013).  

 

Það eina sem ferðamenn þurfa að gera er að vera með GPS staðsetningabúnað og hlaða niður 

ákveðnu forriti í snjallsímana og þá eru þeir komnir með leiðsögn um það svæði sem ferðast 

er um og upplýsingar um hvert skal halda til þess að leysa næstu þraut eða hvar hægt sé að 

finna næsta Geocaching. Það eru margar útfærslur af Geocaching og geta ferðamenn sniðið 

ferðir sínar eftir sínu áhugasviði og getur ferðamaður sem hefur t.d áhuga á jarðfræði unnið 

fjársjóðsleitina á þann hátt að hann finnur einungis fjársjóði sem eru staðsettir á áhugaverðum 

jarðfræðilegum stöðum (Geosport, 2009). 

Dæmi um faldan fjársjóð á Íslandi eru fjársjóðir sem tengdir eru tökustöðum íslenskra og 

erlendra kvikmynda. Um er að ræða tökustaði kvikmynda sem voru allar eða að hluta til 

teknar upp hér á landi. Með þessu þá geta ferðamenn tekið þátt í ævintýralegri fjársjóðsleit og 

upplifað Ísland á annan hátt (Kvikmyndir, 2012). 

Kosturinn við Geocaching er sá að þegar búið er að setja Geocache og GPS hnit á vefsvæðið 

þá er búið að koma þeim ákveðna stað á kortið til þeirra 5 miljón notenda sem eru í 

Geocaching. Ferðaþjónustuaðilar geta notað Geocaching í markaðssetningu á sinni þjónustu 

með því að skapa áfangastað fyrir þá sem eru í Geocaching og eru þá í leiðinni að koma sinni 

vöru og þjónustu á framfæri (Geocaching, 2000-2013). 

2.2.5. Upplýsingamiðlun og markaðssetning 

Tilkoma netsins hefur gjörbreytt því hvernig upplýsingum er varpað fram og tekur nú 

meira mið af hagnýtum leitarþörfum notenda. Er það ferðaþjónustuaðilans að finna út hvernig 

ferðamenn afla sér upplýsinga og miða markaðssetningu sína út frá því (Buhalis, 2008, bls. 

609-623). 
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Upplýsingar skipta miklu máli þegar kemur að markaðssetningu og kynningu á vöru eða 

þjónustu sem og skapa samkeppnisforskot, þess vegna er mikilvægt fyrir ferðaþjónustu 

fyrirtæki að koma upp góðu og áhrifaríku net- og markaðsumhverfi (Xiang og Gretzel, 2010). 

Ör þróun bæði framboðs og eftirspurnar hefur haft þær afleiðingar að samskipti og 

upplýsingatækni gegnir sífellt mikilvægara hlutverki þegar kemur að markaðssetningu.  

Þeir sem heimsækja heimasíður ferðaþjónustuaðila eru þar í leit að upplýsingum og ef að 

varan eða þjónustan er ekki sýnileg á netinu þá er hægt að áætla að þjónustan sé ekki til sölu  

Meiri upplýsingar, kröfuharðari ferðamann og eðli áfangastaðana kallar á gæði upplýsinga 

sem geta leitt til kaup á vöru eða þjónustu (Buhalis, 2008, bls. 609-623). 

Með tækniframþróun þá geta fyrirtæki í ferðaþjónustu haft samband beint við viðskiptavini 

milliliðalaust, hvar og hvenær sem er og með því að nota net og samfélagsmiðlana sem 

markaðstæki þá er hægt að koma upplýsingum til þeirra ferðamanna sem nota snjallsíma á 

ferðalögum (Guðmundur Guðmundsson og Kristján Haukson, 2009, bls. 69). 

2.3. Niðurstöður 

Tæknin verður sífellt stærri hlutur af lífi okkar og flestir leggja ekki í ferðalög án þes 

að hafa síma meðferðis. Símar eru ekki bara öryggistæki á ferðalögum því á mörgum stöðum 

er hægt að nota snjallsímana sem hluta af upplifun eins og með snjallsímaleiðsögn.  

Tækniframþróun hefur gert ferðamönnum kleift að að skipuleggja ferðir sínar sjálfir í auknum 

mæli og með auðveldara aðgengi að upplýsingum hefur ferðamaðurinn öðlast meiri sjálfstæði 

í ferðalögum og hefur tækifæri að afla sér upplýsinga, breytt og bætt ferðina og gert 

ferðalagið mun einstaklingsmiðaðra.  

Með tilkomu snjallsíma virðist allir vegir færir í ferðalögum, ferðamaðurinn getur hlaðið 

niður ferðatengdum forritum, skipulagt ferðina sína betur og merkt áhugaverða staði inn á 

landakortið á símanum. Spurningin er hins vegar hvort ferðaþjónustuaðilar hafa almennt nýtt 

sér þessa nýju tækni til þess að nálgast viðskiptavini sína á mun meira skapandi og lifandi hátt 

en áður? 
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3. Ferðaþjónusta í Skagafirði 

Hér verður fjallað um helstu þætti skagfirskrar ferðaþjónustu. Í Skagafirði er fjölbreytt 

almenn þjónusta svo sem bankar, pósthús, verslun, bensínstöðvar og heilbrigðisstofnun. Þetta 

fjölbreytta þjónustustig skiptir miklu máli og er einn af styrkleikum Skagafjarðar sem 

áfangastaður fyrir ferðamenn. Með þessu þjónustustigi er hægt að veita þjónustu við 

ferðamenn allt árið um kring (Skagafjörður, 2006). 

Íbúar í Skagafirði eru almennt með jákvætt viðhorf til ferðamanna og uppbyggingar 

ferðaþjónustu í Skagafirði og eru hlynntir því að fjölga ferðamönnum. Þeir vilja aukna 

uppbyggingu í formi afþreyingar fyrir ferðamenn sem og íbúa Skagafjarðar (Skagafjörður, 

2006).  

Menningararfur er ein af auðlindum Skagafjarðar og hefur Skagafjörður verið að vinna eftir 

stefnu þess efnis að efla aðgengi ferðamanna jafnt sem heimamanna að menningararfi um allt 

héraðið. Jafnframt er Byggðasafn Skagfirðinga með sýningar víðsvegar um héraðið og hefur 

lagt grunn að þeirri menningarferðaþjónustu sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða 

(Skagafjörður, 2008). 

Skagafjörður hefur verið nefndur „vagga“ íslenskrar hestamennsku og í Skagafirði eru mörg 

þekkt hrossaræktarbú og margir frægustu hestastofnar landsins koma úr Skagafirði. Í 

hestatengdri ferðaþjónustu er samspil manns og hests tekið fyrir og reynt að flétta sögunni inn 

í upplifun ferðamanns á hestatengdum ferðum.  

Veiðimöguleikar í Skagafirði eru fjölbreyttir og eru veiðileyfi seld víðsvegar um fjörðinn. 

Í Skagafirði eru fjölmargir viðburðir í lista-, íþrótta- og meningarlífinu sem hafa laðað að sér 

marga ferðamenn jafnt erlenda sem innlenda (Skagafjörður, 2008). 

Samgöngur til Skagafjarðar eru góðar þar sem þjóðbrautin liggur gegnum Skagafjörð sem 

greiðir aðgengi að þeim náttúruperlum og menningarminjum sem finnast í Skagafirði. 
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3.1. Markaðssetning og upplýsingagjöf ferðaþjónustunnar í Skagafirði 

Markaðssetning áfangastaða getur verið flókið ferli þar sem leiða þarf saman 

sjónarmið frá ólíkum áttum og gæta hagsmuna ólíkra aðila innan áfangastaðarins (Gretzel, 

Yuan og Fesenmeier, 2000, bls. 146-156). En upplifun ferðamanna af áfangastöðum stjórnast 

af samverkandi áhrifum aðdráttarafls, landsvæða, aðfanga ásamt þeirri þjónustu og aðstöðu 

sem er til staðar fyrir ferðamenn (Feng, Morrison og Ismail, 2004, bls. 43-56). 

Þegar kemur að markaðssetningu áfangastaðar eru bæði aðilar sem vinna saman að henni en 

einnig einstaklingar eða einingar innan hagsmunahóps sem vinna sjálfstætt að 

markaðssetningu áfangastaðarrins. Samvinna opinbera aðila og einkaaðila er talin nauðsynleg 

þegar kemur að markaðssetningu og fer slík vinna oft í gegnum markaðsstofur áfangastaða. Í 

dag er netið helsta dreifileið markaðssetningar og ferðatengdra upplýsinga (Gretzel o.fl., 

2000, bls. 146-156). Þegar markaðssetning er unnin út af fyrir sig eru það oftast einkaðilar 

sem og einstök fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar sem markaðssetja sína eigin þjónustu. Báðar 

leiðir eru nauðsynlegar en ættu að vera samstilltar og bæta hvor aðra upp (Prideaux og 

Cooper, 2003, bls. 35-51).  

Ferðaþjónustan í Skagafirði einkennist 

af mörgum litlum fyrirtækjum sem hafa 

ekki mikið svigrúm eða bolmagn til 

kyningar og markaðssetningar. Nokkrir 

aðilar koma að kynningar og 

markaðssmálum fyrir Skagafjörð.  

Upplýsingamiðstöðin í Varmahlíð 

sinnir upplýsingamiðlun til ferðamanna 

um Skagafjörð jafnt sem ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra í heild. Einnig er starfræktur 

sérstakur ferðaþjónustuvefur (sjá mynd 4) í Skagafirði sem nefnist Visit Skagafjörður 

(www.visitskagafjordur.is).  

Á Norðurlandi Vestra eru starfrækt ferðamálasamtök sem sjá um að kynna Skagafjörð. 

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur sérstakt markaðs og þróunarsvið sem hefur umsjón með 

markaðs og kynningarmálum ferðamála (Skagafjörður, 2013).  

 

Mynd 4-Visit Skagafjörður (Skagafjörður, 2008).       

http://www.visitskagafjordur.is/
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Þróunarverkefnið Matarkistan Skagafjörður er dæmi um ferðaþjónustuklasa þar sem verið er 

að vinna að framgangi svæðisbundinna matvæla. Þetta er samstarfsverkefni þar sem fyrirtæki 

í Skagafirði og opinberir aðilar á svæðinu vinna saman. Tilgangurinn er að auka þátt 

matarmenningar í framboð við ferðaþjónustuflóruna og hefur þetta verkefni verið í gangi í þó 

nokkurn tíma. 

Þegar ráðist er í sameiginlegt átak í markaðssetningu þarf að leggjast í öfluga stefnumótun og 

greina vel hvernig megi ná til ferðamanna á sem öflugastan hátt (Sakulureeyadej, 2011).  

Tækninýjungar á sviði samskipta og 

upplýsingatækni hafa haft mjög mikil áhrif á 

ferðaþjónustu og gjörbylt samkeppnislandslagi 

hennar (sjá mynd 5). Í dag er samskiptatækni 

aðgengileg nær öllum og því getur tæknin ein 

ekki fært ferðaþjónustunni samkeppnisforskot, 

heldur þarf að nýta hana rétt ef á að ná árangri í 

markaðssetningu áfangastaðar.  

Í stefnumótaskýrslu sem gerð var 2006 um ferðaþjónustuna í Skagafirði var talað um 

mikilvægi upplýsingamiðlunar til ferðamanna, lagðar til ýmsar úrbætur og hugmyndir að 

þróun til að bæta upplýsingaflæði til ferðamanna (Skagafjörður, 2006). 

Forvitnilegt er að vita hvernig ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði miðla upplýsingum til 

ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum. Hvort að ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru 

að nýta sér tækniframþróunina í markaðssetningu og þá hvaða upplýsingar er að finna um 

fyrirtæki í ferðaþjónustu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5-Ævintýralandið (Jóhann Ólafur Halldórsson, 
2013).  
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4. Aðferðafræði  

4.1. Inngangur 

 Í þessum kafla verður byrjað á því að gera grein fyrir tilgangi og markmiði 

rannsóknarinnar.  Rannsóknarspurningin sjálf verður síðan lögð fyrir og tilurð hennar 

rökstudd. Því næst verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notast var við. Að lokum 

verður svo fjallað um öflun, skráningu og greiningu gagna  

4.2. Tilgangur og markmið rannsóknar  

 Tilgangur með rannsókninni er að koma með innlegg í umræðuna um það hvernig 

upplýsingum er komið til ferðamanna sem ferðast um Skagafjörð. Markmið rannsóknarinnar 

er að svara spurningunni: Eru ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði að miðla upplýsingum til 

ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð? 

4.3. Rannsóknarspurningin rökstudd 

 Með aukinni notkun nettengdra snjallsíma hafa opnast nýjar leiðir fyrir fyritæki í 

ferðaþjónustu til að koma skilaboðum áleiðis til neytenda milliliðalaust. Bylting 

nettæknarinnar og hin gríðalega fjölgun ferðamanann eru ástæður þess að leitast er við að 

svara spurningunni hvort að ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru að miðla upplýsingum til 

ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð.  

4.4. Rannsóknaraðferð – Innihaldsgreining 

Rannsóknaraðferðin sem notuð er í þessu verkefni er svokölluð innihaldsgreining 

(e.content analysis). Innihaldsgreinning hefur verið notuð á mörgum fræðasviðum sem fást 

við samskipti eins og félagsfræði, sálfræði, blaða og fréttamennsku svo dæmi séu tekin. 

Aðferðinni er lýst sem nákvæmri og kerfisbundinni athugun á ákveðnu efni sem byggir á 

skrifuðum gögnum, myndum, kvikmyndum eða hljóðskrám með það að markmiði að greina 

ákveðin mynstur, skekkju eða merkingu svo hægt sé að nota tölfræði til að álykta frekar um 

efnið (Finn, White og Walton, 2000, bls. 135). Fræðimenn hafa tekist á um það hvort 

innihaldsgreining sé eigindleg eða megindleg rannsóknaraðferð. Í upphafi sögðu fræðimenn 

að þar sem greiningin væri hlutlæg og kerfisbundin þá myndi hún einungis vísa til 

megindlegra aðferða, sérstaklega þegar um mælingu og talningu sé um að ræða. Í dag eru 

rannsakendur farnir að blanda greiningunni meira saman við báðar rannsóknaraðferðirnar 

(Berg og Lune, 2012, bls. 195-207). 
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En hvernig virkar innihaldsgreining sem aðferð? Segjum að rannsakanda langi til að athuga 

eðli frétta um Skagafjörð í dagblöðum. Hann gæti spurt sig hvaða dagblað fjallaði mest um 

Skagafjörð og hvert var tilefni fréttaflutninga.  

Innihaldsgreiningunni sjálfri hefur verið lýst sem hlutlægri og kerfisbundinni. Þegar talað er 

um hlutlægni í greiningu þá er fyrirfram búið að setja fram ákveðnar reglur um það hvernig 

þýðinu skal safnað saman, t.d í ákveðna flokka. Þegar fréttir um Skagafjörð eru svo flokkaðar 

er gegnsæi í verklaginu, þannig að persónulegt viðhorf verði sem minnst. Með kerfisbundinni 

greiningu er átt við að fréttirnar séu stöðugt flokkaðar eftir reglum svo að hlutdrægni sé sem 

minnst. Með þessum tveim eiginleikum verður aðferðin áreiðanleg samkvæmt viðmiðum 

megindlegrar rannsóknarhefðar og gerir það öðrum kleift að endurtaka sömu rannsóknina. Ef 

sömu reglur eru nýttar ættu sömu niðurstöður að fást (Bryman og Bell, 2007, bls. 301-347). 

Þegar gögnin eru greind þarf að gæta þess að meðhöndla gögn á sama hátt í gegnum alla 

rannsóknina. Ef ný aðferð er tekin upp í greiningu gagna getur hún skekkt niðurstöðurnar og 

þess vegna er nauðsynlegt að lýsa nákvæmlega rannsóknarferlinu, aðferðum og skilgreina, 

svo hægt sé að endurtaka rannsóknina (Wimmer og Dominick, 2011, bls. 158-191).  

Innihaldsgreining er gagnleg þegar á að að vinna með samanburð gagna. Með þessari aðferð 

er hægt að fá skýra mynd af því hvort ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru miðla upplýsingum 

til ferðamanna sem nota snjallsíma á ferðalögum um Skagafjörð. Til þess að svara þeirri 

spurningu var unnið með innihald vefmiðilsins Visit Skagafjörður (www.visitskagafjordur.is).  

Efni síðunnar var skoðað eftir ákveðnum reglum og voru upplýsingarnar flokkaðar eftir 

ákveðinni aðferð og skráðar á kerfisbundinn hátt og síðan voru niðurstöðurnar greindar 

(Berger, 1998, bls. 23; Finn o.fl, 2000, bls.135).  

4.5. Kostir og gallar innihaldsgreiningar 

Kostir við innihaldsgreiningu er að hún er ódýr og oftast er um aðgengilegt efni að 

ræða. Innihaldsgreining er sveigjanleg rannsóknaraðferð og hægt er að nota þessa aðferð við 

að kanna liðna atburði eða núverandi atburði eða gögn. Auk þess er hún auðveld í notkun og 

hún fylgir ákveðnum skrefum. 

Helstu gallarnir við innihaldsgreiningu eru þær að oft er óvissa um það hvort úrtakið sé 

nægilega einkennandi fyrir þýðið. Hún á líka erfitt með að svara spurningunni „hvers vegna“ 

sem getur verið mikilvægur liður í niðurstöðum. Ósamræmi getur verið á milli 

rannsóknaraðila vegna ólíks skilnings á innihaldi og eftirtekt gagna. Ákveðnar 

http://www.visitskagafjordur.is/
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geðþóttaákvarðanir felast í ferlinu til dæmis eins og stærð úrtaksins og hvað sé flokkað og 

geta þessar ákvarðanir verið teknar af rannsakandanum sjálfum og er því hans huglæga mat 

(Bryman og Bell, 2007, bls. 301-347). 

4.6. Gagnaöflun, skáning og greining  

Við þessa rannsókn var vefmiðillinn Visit Skagafjörður notaður en þar er að finna 

margvíslegar upplýsingar um hvað hægt sé að gera,sjá og skoða í Skagafirði. 

Vefmiðillinn var skoðaður á vormánuðum 2013. Þegar vefsíðan var skoðuð voru eftirfarandi 

þættir kannaðir: 

 QR kóðar -  Eru QR kóðar notaðir á einhvern hátt á heimasíðum eða öðrum 

upplýsingum um tiltekinn stað eða fyrirtæki í ferðaþjónustu í Skagafirði. 

 Heimasíða- Er virkur  tengill inn á vefsíðu fyrirtækis á Visit Skagafjörður  

 Bókunarsíða-  Er hægt að bóka þjónustu fyrirtækis í gegnum bókunarsíðu 

 GPS hnit-  Gefa fyrirtæki upp staðsetningu sína  með gps hnitum.  

 

Ör tækniþróun og breyttar leiðir til að koma skilaboðum til ferðamanna er ástæða fyrir því að 

þessir ofangreindu punktar voru notaðir í innihaldsgreiningu rannsóknarinnar. 

Vefmiðillinn Visit Skagafjörður www.visitskagafjordur.is er frekar vel upp settur og er hann 

flokkaður í sex meginflokka en þeir eru (sjá mynd 6): 

 Áhugaverðir staðir 

 Söfn og sýningar 

 Skemmtilegt að gera 

 Matur og drykkir 

 Íslenski hesturinn  

 Gisting 

 

Tvö atriði hvers flokks, nánar tiltekið númer þrjú og fimm, voru skoðuð nánar og greind með 

tilliti til flokkunarrammans sem nefndur var hér að framan. Innihaldsgreiningin var svo gerð 

upp á gamla mátann með blaði og penna og niðurstöðurnar skráðar í töflu.  

  

Mynd 6- Visit Skagafjörður (Skagafjörður, 2008)  

http://www.visitskagafjordur.is/
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5. Niðurstöður 

Í niðurstöðu kaflanum er verið að leitast við að svara spurningunni hvort 

ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru að miðla upplýsingum til ferðamanna sem nota snjallsíma 

á ferðalögum sínum um Skagafjörð. Til þess að svara þeirri spurningu var lagt upp með að 

kanna fjögur atriði.  

Með innihaldsgreiningu var verið að kanna hvort að hægt væri að fina GPS staðsetningarhnit, 

QR kóða, heimasíðu eða bókunarkerfi þeirra þjónustuþátta sem skoðaðir voru af vefmiðlinum 

Visit Skagafjörður. Ástæða fyrir því að þessi þættir voru fyrir valinu er sú að 

nútímaferðamaðurinn notar vefmiðla til að afla sér þekkinga og leitar að upplýsingum um 

áhugverðustu staðina. Einnig voru það mikilvægi upplýsingamiðlunar og öra tækniþróun 

ástæða fyrir því að QR kóðar, heimasíður, GPS staðsetningarhnit og bókunarvefir voru skoðir 

í þessari greiningu.  

Það skiptir ferðaþjónustuna miklu máli að vera með góða markaðssetninug á vöru og þjónustu 

og eru þessi atriðið einföld í uppsetningu og geta hjálpað til að við að miðla upplýsingum til 

ferðamanna. 

Vefmiðlinum Visit Skagafjörður er skipt upp eftir flokkum og efnistökum og var tekin 

ákvörðun um að notast við sömu flokka við innhaldsgreiningu. Ekki var ástæða fyrir því að 

atriðin númer þrjú og fimm voru skoðuð, heldur var um geðþóttákvörðun rannsakands að 

ræða.  

Næst var efni rannsóknarinnar flokkað niður í sex hluta eftir efnistökum vefmiðlsins Visit 

Skagafjörður. Í hverjum flokki voru tvö atriði skoðuð nánar og eru niðurstöður kynntar í þeim 

sex töflum sem hægt er að sjá hér að neðan. 
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Tafla 1, Áhugaverðir Staðir 

Áhugaverðir 

Staðir  

QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Þjóðminjar      

 Útsýnisstaðir      

 

Fyrsti flokkurinn sem skoðaður var í gegnum vefsíðuna Visit 

Skagafjörður var Áhugaverðir staðir. Þar sem náttúruperlum 

Skagafjarðar er lýst og listi þess efnis sem tilgreinir þá merku 

staði sem ferðamenn ættu að heimsækja (sjá mynd 7). 

Atriði númer þrjú og fimm voru Þjóðminjar annars vegar og 

Útsýniskífur hins vegar. Í báðum tilfellum voru engar 

upplýsingar um GPS hnit, QR kóða eða enga heimasíðu. Þar sem hér var ekki um að ræða 

þjónustufyrirtæki var að sjálfsögðu ekki um bókunarþjónustu að ræða.  

Tafla 2, Söfn og sýningar 

Söfn og sýningar QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Vesturfarasetrið  X   

Samgönguminjasafn     

 

 Safnastarf í Skagafirði er í miklum blóma og marga sögustaði og söfn hægt að 

heimsækja. Þegar hlekkurinn söfn og sýningar er skoðaður af vefmiðlinum þá kemur upp listi 

af menningartengdum atriðum sem hægt er að heimsækja og skoða í Skagafirði. Atriði númer 

þrjú á listanum er Vesturfarasetrið (mynd 8).  

Á vefmiðlinum Visit Skagafjörður er virkur tengill á 

heimasíðu Vesturfarasetursins en ekki hægt að finna 

neinar upplýsingar um QRkóða eða GPS staðsetninga 

hnit af vefmiðlinum Visit Skagafjörður og ekki var 

hægt að bóka beint. 

Fimmta atriði af lista söfn og sýningar er Samgönguminjasafnið, sem er er tækja og bílasafn 

þar sem hægt er að skoða íslenska samgöngusögu. Vísað var á heimasíðu safnsins af 

Mynd 7- Áhugaverðir staðir (Skagafjörður, 
2008).  

Mynd 8- Vesturfarasafnið (Vesturfarasetrið, e.d.)  
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vefmiðlinum Visit Skagafjörður en sá hlekkur reyndist ekki virkur og þar að leiðandi enga 

heimasíðu að finna. Á vef Visit Skagafjörður var að finna upplýsingar um staðsetningu 

safnsins en þó ekki með GPS staðsetningahniti. Ekki voru upplýsingar um  QR kóða né var 

hægt að bóka beint. 

Tafla 3, Skemmtilegt að gera  

Skemmtilegt að 

gera  

QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Sundlaugar  X  X 

Flúðasiglingar  X X  

 

Þriðji flokkurinn sem skoðaður var í gegnum vefmiðilinn Visit Skagafjörður var flokkurinn 

Skemmtilegt að gera. Þar sem hægt er að finna upplýsingar um hvað hægt sé að gera fyrir 

ferðamenn í Skagafirði. Þar sem Skagafjörður hefur margt að bjóða ferðamönnum þá var 

listinn sem fylgdi þessum flokki langur. Sundlaugar voru atriði númer þrjú á listanum og 

flúðasiglingar númer fimm.  

Það eru fjölmargar sundlaugar í Skagafirði (mynd 9) og yfir sumartímann eru 6 sundlaugar 

opnar og eru þær staðsettar vítt og breytt um Skagafjörð og eru þær eftirfarandi 

 Sundlaug Sauðárkróks 

 Sundlaugin í Varmahlíð 

 Sundlaugin á Hólum 

 Sundlaugin á Steinstöðum  

 Sundlaugin Sólgörðum  

 Sundlaugin á Hofsósi  

 

Upplýsingar um opnunartíma reyndust úreltar sem gaf ekki jákvæða mynd af þeirri 

upplýsingamiðlun sem ætti að fara fram á þessum vefmiðli.  

 

 

Mynd 9- Sundlaugar í Skagafirði 
(Skagafjörður, 2008). 
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 Sundlaugin á Steinstöðum (mynd 10) er með virka heimasíðu í gegnum vefmiðilinn Visit 

Skagafjörður. Á þeirri síðu var hægt að fá GPS staðsetningarhnit og upplýsingar um 

Steinstaði. 

Á vefmiðlinum Visit Skagafjörður var þó ekki hægt að 

finna ofangreinda þætti né aðrar ,upplýsingar úr 

flokknum sundlaugar. Ekki var unt að finna aðrar 

heimasíður tengdar sundlaugum í Skagafirði né QR 

kóða af vefmilinum Visit Skagafjörður. 

Í flokknum flúðasiglingar voru tvö atriðið nefnd á vefmiðlinum Visit Skagafjörður. 

Heimasíður voru tilgreindar hjá báðum fyrirtækjum þó einungis annað fyrirtækið með virka 

heimasíðu í gegnum Visit Skagafjörður. Það er ekki hægt að gera bókanir í gegnum 

vefmiðilinn Visit Skagafjörður en hægt er að gera bókun í gegnum ferðaþjónustu fyrirtækið 

sem var með virka heimasíðu á vefmiðlinum Visit Skagafjörður. Það var ekki hægt að finna 

GPS staðsetningarhnit þessara fyrirtækja inn á vefmiðlinum Visit Skagafjörður en þó hægt að 

finna heimilsfang beggja aðila og símanúmer.  

Tafla 4, matur og drykkur 

Matur og 

drykkur 

QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Kaffihús     

Gourmetguide     

 

Matur og drykkur (mynd 11) var fjórði flokkurinn sem 

skoðaður var af vefmiðlinum Visit Skagafjörður og fylgdi 

upptalning á því hvar hægt væri að nálgast mat og drykk. Þau 

tvö atriði sem voru skoðuð nánar voru kaffihús sem var númer 

þrjú af listanum Matur og drykkur og Gourmet guide sem var 

númer fimm af listanum Matur og drykkur. 

Á vefmiðlinum var talað um lista yfir nokkur notaleg kaffihús í Skagafirði og þegar betur var 

að gáð þá voru einungis tvö fyrirtæki skráð í þeirri upptalningu. Það var ekki hægt að finna 

heimasíður þessara fyrirtækja af vefmiðlinum Visit Skagafjöður eða þær ekki virkar. Ekki var 

Mynd 10- Steinstaðir (Steinstaðir, 2013).  

Mynd 11- Matur og Drykkur 
(Skagafjörður, 2008).  
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unnt að finna aðrar upplýsingar sem leitast var eftir í þessum flokki af vefmiðlinum Visit 

Skagafjörður.  

Annað atriði (atriðið númer fimm á lista) 

sem skoðað var í þessum flokki var 

Gourmet guide. Á vefmiðli Visit 

Skagafjörður þá kom fram að hægt væri 

að opna vefsíðu Gourmet guide (mynd 12) 

til að fá upplýsingar um matsölustaði. 

Ekki fannst hlekkur tengdur við og ekki 

var unnt að sjá neinar upplýsingar um 

Gourmet guide af vefmiðlinum Visit 

Skagafjörður.  

Tafla 5, Íslenski hesturinn. 

Íslenski hesturinn QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Stóðréttir     

Sögusetur     

 

 Þegar vefmiðillinn Visit Skagafjörður er skoðaður þá er þó nokkur upptalning hvað sé 

í boði í tengslum við hestatengda ferðaþjónustu. Þau atriði sem skoðuð voru nánar voru 

stóðréttir sem er atriðið númer þrjú á lista og Sögusetrið sem er atriðið númer fimm á lista.  

Þegar skoðaðar voru upplýsingar um stóðréttir af vefmiðlinum Visit Skagafjörður þá var 

einungis talað um Laufskálarétt þar sem er smá upptalning um það hvernig og hvar 

stóðréttirnar fara fram og hvað sé gert. Ekki var hægt að finna upplýsingar af vefmiðlinum um 

QR kóða, heimasíður, bókunarsíður eða GPS hnit 

Laufskálaréttar.  

Annað atriðið (atriði númer fimm á lista) sem 

skoðað var úr listanum Íslenski hesturinn var 

Sögusetrið. Setur um íslenska hestinn þar sem um 

miðstöð og fræðsla um íslenska hestinn fer fram 

(mynd 13). Á vefmiðlinum Visit Skagafjörður var 

sagt frá að sýningin myndi opna 2010 og hvar í Skagafirði setrið ætti að vera staðsett. Ekki 

Mynd 12 - Gourmet Guide (Skagafjörður, 2008).  

Mynd 13- Íslenski hesturinn (Skagafjörður, 2008).  
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hægt að finna heimasíðu, bókunarsíðu, QR kóða né staðsetningarhnit um sögusetrið af 

vefmiðli Visit Skagafjörður.  

 Tafla 6, Gisting 

Gisting QR kóðar Heimasíða Bókunarsíða GPS hnit 

Sveitagisting     

Sumarhús   X X x 

 

Sjötti og síðasti flokkurinn sem skoðaður er af vefmiðlinum Visit Skagafjörður er flokkurinn 

um gistingu í Skagafirði. Fjallað er um fjölbreytta gistimöguleika í Skagafirði, allt frá 

gistiheimilum, sveitagistingu, hótelum, sumarhúsum eða á tjaldsvæði.  

Sveitagisting var fyrsta atriðið (atriðið númer þrjú á lista) sem skoðað var í flokknum gisting. 

Þegar vefmiðillinn Visit Skagafjörður var skoðaður voru 15 atriði talin upp í flokknum 

sveitagisting. Af þeim lista voru 6 fyrirtæki með heimasíðu tengda við vefmiðilinn Visit 

Skagafjörður og hægt að kaupa þjónustu í gegnum bókunarkerfi þriggja fyrirtækja sem voru 

með virka heimasíðu á vefmiðlinum Visit Skagfjörður. Ekki var að finna GPS hnit þessara 

fyrirtækja á vefmiðlinum Visit Skagfjörður þó var hægt að finna eitt fyrirtæki í flokknum 

sveitagisting sem var með GPS staðsetningarhnit skráð á heimasíðu sinni.   

Annað atriðið, fimmta atriðið á lista, sem skoðað úr flokknum gisting var sumarhús og voru 

11aðilar/fyrirtæki talin upp á vefmiðlinum Visit Skagafjörður. Af  þessum 11 voru fimm 

sumarhús með virkar heimasíður inn á vefmiðlinum Visit Skagafjörður. Hægt var að ganga 

frá bókun í gegnum bókunarsíðu tveggja þessara fyrirtækja. Ekki var hægt að finna GPS 

staðsetningarhnit þessara fyrirtækja inn á vefmiðlinum Visit Skagafjörður en þó voru fjögur 

sumarhús með GPS staðsetningu sína inn á heimasíðum sínum.  
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6. Umræður 

 Nútímaferðamaðurinn notar vefmiðla í auknum mæli til þess að afla sér þekkingar og 

upplýsinga um áhugaverðustu staðina og kviknar hugmynd af ferðalagi oftast við skoðun á 

vefmiðlum internetsins. Internetið er óneitanlega sú þróun sem hefur breytt upplýsingamiðlun 

til muna og var vefmiðilinn Visit Skagafjörður skoðaður með það fyrir augun að kanna hvort 

ferðamenn sem notast við snjallsíma á ferðalögum í Skagafirði gætu notast við vefinn á þann 

hátt sem myndi henta hverjum og einum. 

Fjölbreytt þjónustustig Skagafjarðar er helsti styrkleikur þess að hægt er að þjónusta 

ferðamenn allt árið um kring. Fjölbreytt þjónusta í Skagafirði er ástæða þess að vefmiðillinn 

Visit Skagafjörður var notaður í þessu verkefni þar sem upplýsingum um Skagafjörð er 

varpað fram á einum og sama stað.  

Með nýjum lausnum í upplýsingamiðlun og með nýrri tækni í snjallsímum þá opnast leiðir 

fyrir ferðamenn og ferðaþjónustuaðila að eiga samskipti sín á milli, milliliðalaust. Með því að 

nota  net og samfélagsmiðla sem markaðs og upplýsingatæki þá er hægt að koma 

upplýsingum til ferðamanna á sem auðveldastan og fljótasta máta. 

Vefmiðilinn Visit Skagafjörður er í umsjón sveitarfélagsins og virðist hann við fyrstu sýn vera 

vel skipulagður.  Þegar betur er að gáð þá hefur hann ekki verið uppfærður síðan 2008 

samkvæmt skoðun 19 ágúst 2013 og mætti þá áætla að einhverjar upplýsingar sem þar er að 

finna gætu verið gamlar eða úreltar. Með úreltum upplýsingum eða engum upplýsingum þá 

mætti áætla að varan sé ekki til sölu.  

Nútímaferðamaðurinn gerir kröfu á góðar  upplýsingar svo  að ferðamaðurinn hafi þann 

möguleika að geta skipulagt ferðir sínar sjálfur. Ef vefmiðilinn er ekki uppfærður reglulega þá 

er lítið hæg að notast við vefmiðilinn í upplýsingaöflun. 

Með tilkomu snjallsíma virðist allir vegir færir í ferðalögum, ferðamaðurinn getur hlaðið 

niður ferðatengdum forritum, skipulagt ferðina sína betur og merkt áhugaverða staði inn á 

landakort á símanum. Til þess að vefmiðillinn Visit Skagafjörður gæti unnið eins og hann ætti 

að gera þá ætti hann að vera uppfærður reglulega og myndi það auðvelda aðgengi að 

upplýsingum til ferðamanna sen nota snjallsíma á ferðalögum um Skagafjörð.  

Af þeim flokkum sem skoðaðir voru af vefmiðlinum Visit Skagafjörður voru ekki   neinar QR 

kóða upplýsingar að finna. Heimasíður voru áberandi í flokknum gisting þar sem 11 

heimasíður af 14 voru tilgreindar og virkar á vefmiðlinum Visit Skagafjörður.  Það var ekki 
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hægt að finna bókunarsíður inn á vefmiðlinum Visit Skagafjörður en þó hægt að finna 

bókunarsíður inn á virkum heimasíðum hjá 6 fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Það voru engin 

GPS staðsetningarhnit á vefmiðlinum Visit Skagafjörður en hægt að finna 5 virkar heimasíður 

af vefmiðlinum sem tilgreindu GPS staðsetningarhnit sín.  

Tæknin verður sífellt stærri hluti af lífi okkar og flestir leggja ekki í ferðalög án þess að hafa 

síma meðferðis. Síminn er eu ekki bara öryggistæki á ferðalögum því á mörgum stöðum er 

hægt að nota snjallsímana sem hluti af upplifun ein og með snjallsímaleiðsögn.  

Þegar vefmiðlinn Visit Skagafjörður var skoðaður þá var ekki að sjá að nýjasta tækni sé notuð 

við vöruþróun. Af þeim 6 flokkum voru engin merki um að notuð sé gönguleiðsögn með QR 

kóða, safnaleiðsögn með snjallsíma né upplýsingar um ferðatengda leiki eða ævintýri með 

snjallsíma. 

Niðurstöður á rannsóknarspurningunni er sú að það eru fáar og takmarkaðar upplýsingar að 

finna á vefmiðlinum Visit Skagafjörður þar sem hann hefur ekki verið uppfærður síðan 2008. 

Ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði eru því ekki að miðla upplýsingum til ferðamanna sem nota 

snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð.   

Til þess að ná árangri í upplýsingamiðlun til ferðamanna sem nota snjallsíma þá þurfa 

fyrirtæki í ferðaþjónustu að aðlaga sig að breyttu samskiptaformi og breyttri heimsmynd sem 

netheimurinn hefur skapað. Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa þar að leiðandi að taka meiri þátt í 

samfélagsmiðlun til þess að geta náð árangri í upplýsingamiðlun til snjallsímanotenda.  

Til þess að geta verið með öfluga markaðssetningu á fyrirtæki eða þjónustu þarf 

ferðaþjónustufyrirtæki að leggjast í öfluga stefnumótun og vinna með það umhverfi, kosti 

þess, galla og tækifæri til þess að geta náð til ferðamana.  

Ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði geta notast við ýmsa netmiðla til þess að koma vöru sinni og 

þjónustu á framfæri og lyft markaðssetningu sinni á net og tæknivæddari plan. Ef að það væri 

sameiginlegt átak allra ferðaþjónustuaðila í Skagafirði þá væri auðveldlega hægt að gera 

vefmiðilinn Visit Skagafjörður mun aðgengilegri og gæti hann þá tekið að sér það hlutverk að 

vera kröftug rödd og boðberi alls þess sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða.  
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7. Sóknarfæri og ávinningur 

 Þarfir og væntingar ferðamanna hafa breyst í gegnum tíðina. Það er nauðsynlegt fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki að skilgreina þær þarfir og þróa þjónustuna og afþreyingu sem rímar 

við þarfir nútímaferðamannsins.  

Það eru margvísleg sóknarfæri í ferðaþjónustu í Skagafirði sem og mörg nýsköpunar tækifæri 

og ætti Skagafjörður að nýta þessi sóknarfæri til að byggja upp og þróa sérstöðu svæðisins, 

auka tekjur og bæta afkomu íbúa.  

Það væri hægt að einblína á sóknarfæri í hvernig hægt væri að miðla upplýsingum til 

ferðamanna sem ferðast með snjallsíma á ferðalögum sínum um Skagafjörð. Sóknarfærin á 

því sviði eru margvísleg. Hægt væri að vinna með QR kóða merkingar við gönguleiðir og eða 

merka staði. Þar sem ferðamaðurinn myndi skanna inn þær upplýsingar sem þar væru að 

finna. Með QR kóðanum fengi ferðamaðurinn upplýsingar um þær sögulegar staðreyndir sem 

áttu sér stað á tilteknum svæðum. Upplýsingarnar myndu berast ferðamanninnum sem 

textabrot, hljóðbrot eða jafnvel leikmynd. Með þessum QR kóðum þá gæti ferðamaðurinn 

gengið eftir merktum stíg og skannað sig í gegnum gönguna.  

Byggðsöfn myndu nútímavæðast þar sem hægt væri að fá snjallsíma leiðsögn um söfnin í 

gegnum niðurhals forrit og gæti forritið verið hluti að aðgangsmiðanum. Þessi atriði eru bara 

dæmi um þau sóknarfæri og nýsköpun sem hægt væri að gera í ferðaþjónustu í Skagafirði. 

Til þess að geta haldið áfram að þróa Skagafjörð sem ferðamannastað þá verða stoðkerfið eins 

og sveitarfélagið Skagafjörður að halda við og styðja við greinina. Því það er mjög mikilvægt 

að tækifærin séu nýtt svo það verði aukin umsvif í ferðaþjónustunni og með samstilltu átaki 

væri hægt að stórefla ferðatengda þjónustu í Skagafirði.  
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8. Lokaorð 

 Til þess að geta náð til eyrna ferðamanna þá þarf að vera kröftug rödd 

upplýsingamiðlunar sem er boðberi alls þess sem hægt er að gera í Skagafirði. Vefmiðillinn 

Visit Skagafjörður er dæmi um vefmiðill sem er miðill alls þess sem er að gerast í Skagafirði 

og eru þar ýmsar upplýsingar að finna. Gallinn við upplýsingamiðilinn er sá að hann er ekki 

notaður eða nýttur á þann hátt sem best væri á kosið.  

Þegar rannsóknin var gerð og innihaldsgreining gerð af vefmiðilinum Visit Skagafjörður  kom  

í ljós að vefurinn hafi ekki verið uppfærður í langan tíma og á mörgum stöðum voru gamlar 

og úreldar upplýsingar. Til þess að geta staðið undir nafni Visit Skagafjörður þá þurfa 

upplýsingarnar að gefa til kynna að það sé áhugavert  að ferðast um Skagafjörð. Til þess að 

svo megi veraþá þurfa ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði að aðlaga sig að breyttu landslagi og 

vera í takt við samtíman. Nútímaferðamaðurinn sækir upplýsingar um fyrirhugað ferðalag í 

auknum mæli í gegnum internetið og þarf því boðberi upplýsingana að vera í takt við þá 

þróun. 

Með innihaldsgreiningu af vefmiðlinum Visit Skagafjöður kom í ljós að ferðaþjónustuaðilar í 

Skagafirði eru almennt ekki að kveikja á þeirri netvæddri þróun sem getur nýst til markaðs og 

upplýsingamiðlunar um Skagafjörð.  

Það eru mörg sóknarfæri fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði. Möguleikarnir eru órþjótandi, 

með því að nýta það sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða þá eru allir vegir færir í því að 

þróa ný tækifæri og skapa þar með sérstöðu í að net og tæknivæða ferðaþjónustuna í 

Skagafirði. 
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