
 

 

Gosið í Eyjafjallajökli og áfallastjórnun 
Viðbrögð íslenska ríkisins, Icelandair og fjölskyldunnar á 

Þorvaldseyri 

Kolbrún Georgsdóttir 

Lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum 
 

Félagsvísindasvið 
 

Júní 2014 



  

 

Gosið í Eyjafjallajökli og áfallastjórnun 
Viðbrögð íslenska ríkisins, Icelandair og fjölskyldunnar á Þorvaldseyri 

Kolbrún Georgsdóttir 

Lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum 
Leiðbeinendur: Silja Bára Ómarsdóttir og Jón Gunnar Ólafsson 

 
Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2014 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum og er 
óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Kolbrún Georgsdóttir 2014 
070481-4729 
 
Reykjavík, Ísland 2014



  

 i 

Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á viðbrögð þriggja aðila við náttúruhamförum í 

hnattvæddum heimi. Notast er við tilviksathugun (e. case study) þar sem tilvikið er eldgosið í 

Eyjafjallajökli í apríl 2010. Þeir þrír aðilar sem teknir eru fyrir eru íslenska ríkið, Icelandair 

og Þorvaldseyri. Reynt er að draga upp þær aðstæður sem þessir aðilar stóðu frammi fyrir 

þegar gosið fór að hafa áhrif bæði innanlands sem og út fyrir landsteinana. Kenningarammi 

ritgerðarinnar byggir á mótunarhyggju og smáríkjakenningum í alþjóðasamskiptum en auk 

þess er efnið sett í samhengi við dagskrárvald fjölmiðla og ímyndir þjóða. Smáríkjakenningar 

eru skoðaðar út frá áfallastjórnun og mótunarhyggja er skoðuð út frá breytingum sem verða á 

aðstæðum þessara þriggja aðila. Flugumferð í Evrópu raskaðist vegna öskugossins og var 

óttast að dregin væri upp dökk mynd af ástandinu á Íslandi í erlendum miðlum. Ímyndarskaði 

og ferðamannaiðnaður var ofarlega á baugi hjá íslenska ríkinu og Icelandair en á Þorvaldseyri 

vissu íbúar ekki hvort þeir gætu haldið áfram búsetu á svæðinu. Meginniðurstöður 

ritgerðarinnar gefa til kynna að allir aðilar brugðust hratt við áfallinu og tókst að takmarka 

skaðann og breyta neikvæðum aðstæðum í jákvæðar.   Þorvaldseyri skapaði sér jákvæða 

ímynd í ferðamannaiðnaðinum, ferðamannastraumur til landsins jókst eins og íslensk 

stjórnvöld vonuðust eftir, sem og hagnaður Icelandair árið 2010, þrátt fyrir gosið.  
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Abstract 
 

The aim of this dissertation is to examine the reaction of three different actors to a natural 

catastrophe in a globalized world. The eruption in Eyjafjallajökull is used as a case study in 

this research. The three actors that are examined are the Icelandic state, the airline Icelandair 

and the farm Þorvaldseyri. Emphasis is placed on examining the situation these actors faced 

when the eruption was beginning to affect peoples’ lives, both domestically and overseas. The 

theoretical framework consists of constructivism and small state theories in international 

relations and the topic is furthermore discussed in relation to the agenda setting role of the 

media and nation branding. Crisis management will be linked to the small state theories and 

constructivism will be used to examine the modification that the three parties had to undergo 

during the crisis. Air traffic in Europe was affected because of the ash eruption and this drew 

much attention from the foreign media, which depicted a grim picture of the situation in 

Iceland. The Icelandic government and Icelandair were concerned about the damage the 

eruption could do the image and tourism and the inhabitants in Þorvaldseyri were concerned 

that they would have to leave their home. The main conclusion of the thesis indicates that all 

actors responded quickly to the crisis and managed to change a negative situations into a 

positive one. Þorvaldseyri created a positive image as a tourist destination, tourists visiting the 

country increased as the Icelandic government was hoping for, as did the profit of Icelandair 

in 2010, despite the eruption. 
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í alþjóðasamskiptum 

við Stjórnmálafræðideild á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinendur ritgerðarinnar 

voru Silja Bára Ómarsdóttir og Jón Gunnar Ólafsson, aðjúnktar við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Ég kann þeim bestu þakkir fyrir gott samstarf, gagnlegar ábendingar, 

hvatningu til verka og ekki síst fyrir skilning á aðstöðu minni. Sömuleiðis fær Creditinfo 

bestu þakkir fyrir veittan aðgang að gagnabanka þeirra. Þá vil ég þakka vinnuveitanda mínum 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og fjölskyldu fyrir stuðninginn á meðan á ritgerðarvinnunni 

stóð. Ég vil þakka vinkonu minni Laufeyju Broddadóttur fyrir að lesa ritgerðina yfir fyrir mig.  
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 1. Inngangur 

Þann 14. apríl 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Það hafði gríðarleg áhrif á milljónir manna. 

Flugsamgöngur í Evrópu fóru úr skorðum í heilan mánuð og var gosið aðalfrétt í sjónvarpi og 

öðrum miðlum á hnattræna vísu. Um allan heim varð fólk að sætta sig við áhrif gossins og 

þær afleiðingar sem það hafði fyrir flugsamgöngur. Allt frá bændum sem komu vörum sínum 

ekki á leiðarenda til þjóðhöfðingja og kvikmyndastjarna. Ráðamenn og ferðaþjónustuaðilar 

óttuðust að ferðamannastraumur til Íslands myndi minnka verulega vegna gossins og var 

eldgosið mikið áfall fyrir marga aðila.  

 

Í þessari ritgerð verða viðbrögð þriggja ólíkra aðila skoðuð út frá áfallastjórnun, en aðilarnir 

sem um ræðir eru Þorvaldseyri, sem er bóndabær undir Eyjafjöllum, flugfélagið Icelandair og 

íslenska ríkið. Hagsmunir þessara aðila eru og voru ólíkir en skarast þó að ýmsu leyti. Allir 

glímdu þeir við mikinn vanda í tengslum við gosið í Eyjafjallajökli og afleiðingar þess. 

Þorvaldseyri er tekin fyrir þar sem eldgosið var mikið áfall fyrir bændur undir Eyjafjöllum, en 

þeir urðu fyrir beinum áhrifum frá því og þurftu að yfirgefa heimili sín og skepnur. Þeir lifðu 

við mikla óvissu á meðan á eldgosinu stóð. Fjallað er um Icelandair þar sem flugsamgöngur 

fóru úr skorðum um alla Evrópu, en Icelandair er stærsta flugfélagið á íslenska markaðnum. 

Mikil röskun var á flugáætlunum þess á meðan á gosinu stóð og ef gosið hefði varað lengur 

hefði rekstrargrundvöllur flugfélagsins getað brostið. Íslenska ríkið óttaðist að missa 

gjaldeyristekjur en þær voru taldar mjög mikilvægur tekjuliður eftir efnahagshrunið sem varð 

á Íslandi í október 2008. Aðkoma íslenska ríkisins verður ekki skoðuð út frá almannavörnum 

sérstaklega heldur í ljósi þess ótta sem vaknaði, að ímynd landsins bæri skaða vegna gossins 

og að ferðamönnum myndi fækka og þar af leiðandi gjaldeyristekur minnka.  

 

Markmiðið er að skoða hver viðbrögð þessara ólíka aðila voru við náttúruhamförum í 

hnattvæddum og víxlháðum heimi þar sem tengingar á ólíkum sviðum eru sífellt að aukast. 

Áhugavert er að skoða hvernig svona ólíkir aðilar, sem þó tengdust allir 

ferðamannaiðnaðinum, spiluðu úr sama vandamálinu og hvernig að viðbrögð þeirra falli inn í 

kenningar í alþjóðasamskiptum hvað varðar smáríki og mótunarhyggju, í tengslum við 

fræðilega greiningu á áfallastjórnun.  
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Þegar stór áföll, líkt og gosið í Eyjafjöllum, dynja yfir leitar almenningur til yfirvalda, 

lögreglu og björgunarsveita og treystir því að þessir aðilar séu með skýra stefnu til að takast á 

við ógnina sem steðjar að. Í ritgerðinni verður skoðað hvert þessir þrír aðilar, ábúendur á 

Þorvaldseyri, Icelandair og íslenska ríkið, leituðu og hvernig þeir brugðust við ógninni sem 

steðjaði að. Fólk treystir því að yfirvöld, lögregla og björgunarsveitir séu til staðar til að 

hjálpa þeim sem eru í vanda út úr áfallinu. Mikilvægt er að bregðast rétt og hratt við áföllum 

til að takmarka skaðann (Boin, Hart, Stern og Sundelius, 2005) og á það við alla þessa þrjá 

aðila. Áföll valda usla í samfélögum (Alas, Junhong og Sinikka 2010, 2) og þess vegna er 

nauðsynlegt að áfallastjórnun sé markviss og góð þegar áfall dynur yfir.  

 

Skoðað verður hvernig íslenska ríkið, Icelandair og ábúendur á Þorvaldseyri brugðust við og 

viðbrögðin borin saman við áfallastjórnunarlíkan sem unnið var upp úr skýrslu Ásthildar Elvu 

Bernharðsdóttur og Lina Svedin um strand flutningaskipsins Víkartinds sem strandaði í 

Hafsfjöru í Djúpárhreppi árið 1997 (Morgunblaðið 1998). Líkanið verður skilgreint og það 

borið saman við þessa þrjá aðila til að skoða hvernig þeir brugðust við áfallinu sem eldgosið í 

Eyjafjallajökli var. Allir glímdu við afleiðingar sama viðburðar og er fróðlegt að skoða 

hvernig íslenska ríkið brást við þessu áfalli, þar sem það óttaðist almenningsálit á erlendri 

grundu og minni tekjur í ríkiskassann, samanborið við einkafyrirtæki sem átti allt sitt undir og 

svo fjölskyldu sem var í sömu sporum. Nauðsynlegt er að bregðast rétt við áföllum eins og 

eldgosið í Eyjafjallajökli olli til að takmarka skaða hvers og eins.  

 

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um þann kenningafræðilega grunn sem ritgerðin er 

byggð á. Sjónarhornið sem notast er við fellur undir fræðigreinina alþjóðasamskipti og koma 

kenningarnar þaðan. Í fræðilega kaflanum verður gerð grein fyrir mótunarhyggju en hún gefur 

innsýn í hvernig samfélög mótast og geta breyst með tímanum. Eldgosið í Eyjafjallajökli var 

áfall fyrir þá þrjá aðila sem ritgerðin fjallar um og því fylgdu breytingar sem þessir aðilar 

tókust á við. Þá er fjallað um smáríkjakenningar, en þegar smáríki verða fyrir áföllum er 

líklegt að þau grípi til samvinnu milli stjórnvalda og einkaaðila. Þetta á við um Ísland en í 

smáríkjum eru persónuleg tengsl innan stjórnsýslunnar meiri og er líklegra að einstaklingar 

séu meðvitaðir um það hvernig stjórnvöld og opinberir aðilar vinna, sem hvetur til aukinnar 

samvinnu utan formlegrar stjórnsýslu. Þá eru smáríki líklegri til að leita eftir samvinnu við 

almenning og einkaaðila til að létta undir álaginu sem skapast á áfallatímum (Svedin og 

Bernharðsdóttir 2004, 23-24).  
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Að því loknu verður fjallað um áhrif fjölmiðla og dagskrávald. Fjölmiðlar verða sífellt 

mikilvægari í daglegu lífi fólks og gerir fjölmiðlatæknin fjölmiðlum kleift að koma á framfæri 

upplýsingum og skilaboðum hratt til stórra hópa fólks. Fjölmiðlar taka sífellt meiri þátt í að 

móta líf fólks eins og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir (Williams 2003). Það hvernig fjölmiðlar 

taka á málum getur valdið því að þeir búa til krísur með fréttaflutningi sínum þannig að af 

stað fari orðrómur um ástand, þar sem engar krísur  eiga sér í raun stað. Fjölmiðlar eru 

mikilvægir á áfallatímum því þeir koma upplýsingum á framfæri. Í lok fræðilega kaflans 

verður fjallað um áhrif fjölmiðla í hnattvæddum heimi og hvaða áhrif ímyndir hafa. Ímyndir 

geta tengst neikvæðum og jákvæðum eiginleikum og hafa þannig áhrif á það hvernig við 

metum vörur, fyriræki, borgir eða lönd. Ímynd hefur áhrif á það sem við gerum og þess vegna 

er þekking á ímynd mikilvæg, en þær eru líka ólíkar milli markhópa (Þórhallur Guðlaugsson 

og Elva Björk Erlingsdóttir 2009, 320-321). Íslenska ríkið var mjög umhugað um ímynd 

landsins á meðan á gosinu stóð og einnig Icelandair. 

 

Í kjölfar fræðilega kaflans verður fjallað um aðferðafræðina en rannsóknin er byggð á 

tilviksathugun. Greint verður frá gagnasöfnun og úrvinnslu ganga. Tilvikið er gosið í 

Eyjafjallajökli. Leitað var svara við því hver viðbrögð þessara þriggja aðila voru við 

eldgosinu í Eyjafjallajökli. Viðbrögðin verða greind með áfallastjórnunarlíkani sem kynnt er 

til sögunnar. Líkanið er unnið var upp úr skýrslu Ásthildar Elvu Bernharðsdóttur og Lina 

Svedin um strand flutningaskipsins Víkartinds sem strandaði í Háfsfjöru í Djúpárhreppi árið 

1997 og er greiningin byggð á því.  

 

Að því loknu tekur tilviksathugunin sjálf við og viðbrögð þessara ólíku aðila skoðuð út frá 

áfallastjórnun. Hagsmunir þeirra eru ólíkir en skarast á sama tíma. Þeir glímdu allir við 

mikinn vanda í tengslum við gosið í Eyjafjallajökli og afleiðingar þess. Ráðamenn og 

ferðaþjónustuaðilar óttuðust að ferðamannastraumur til landsins myndi minnka verulega 

vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. Þorvaldseyri er tekin fyrir þar sem eldgosið var mikið áfall 

fyrir bændur undir Eyjafjöllum, en þeir urðu fyrir beinum áhrifum frá því og þurftu að 

yfirgefa heimili sín og skepnur. Þeir lifðu við mikla óvissu á meðan á eldgosinu stóð. Fjallað 

er um Icelandair þar sem flugsamgöngur fóru úr skorðum um alla Evrópu, en Icelandair er 

stærsta íslenska flugfélagið á markaðnum. Mikil röskun var á þeirra flugáætlunum á meðan á 

gosinu stóð og ef gosið hefði ílengst hefði rekstrargrundvöllur flugfélagsins getað brostið. 

Íslenska ríkið óttaðist að missa gjaldeyristekjur en þær voru taldar mjög mikilvægur tekjuliður 
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eftir efnahagshrunið sem varð á Íslandi í október 2008. Aðkoma íslenska ríkisins verður ekki 

skoðuð út frá almannavörnum heldur þeim ótta að ímynd landsins bæri skaða vegna gossins 

og ótta við að ferðamönnum myndi fækka og þar af leiðandi gjaldeyristekur minnka.  

 

Þegar búið er að lýsa aðstæðunum þá eru þær greindar með fyrrgreindu líkani og skoðað 

hvernig þessir þrír aðilar, ábúendur á Þorvaldseyri, Icelandair og íslenska ríkið brugðust við 

ógninni sem steðjaði að. Til að takmarka skaðann þegar áföll skella á er mikilvægt er að 

bregðast rétt og hratt við. Allir aðilar glímdu við sama vandamálið, en óttinn var mismunandi. 

Íslenska ríkið óttaðist almenningsálit á erlendri grundu og minni tekjur í ríkiskassann, 

samanborið við einkafyrirtæki sem átti allt sitt undir og svo fjölskyldu sem var í sömu 

sporum. Megin niðurstöður eru þær að íslenska ríkið og Icelandair sameinuðust í 

markaðsátakinu Inspired by Iceland og verður því líst hvernig það kom til. 

Ferðamannastraumur til landsins jókst eins og íslenska ríkið vonaðist eftir, sem og hagnaður 

Icelandair fyrir árið 2010, þrátt fyrir gosið. Í kjölfar gossins opnuðust nýjar dyr að 

ferðamannaiðnaðinum á Þorvaldseyri.  
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2.    Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður farið yfir þau hugtök og kenningar sem stuðst verður við í þessari 

ritgerð. Er þessi kafli fjórskiptur en fjallað verður um viðbrögð og áfallastjórnun í 

hnattvæddum og alþjóðlegum heimi. Stuðst verður við mótunarhyggju og smáríkjakenningar 

sem tengjast alþjóðlegu umhverfi. Hugtökin áfall, áfallastjórnun og dagskrárvald fjölmiðla 

verða skýrð og að lokum verða ímyndir í hnattvæddum heimi skoðaðar. Með þessu er ætlunin 

að skilja hvernig hnattvæddur heimur getur haft áhrif á ólíka aðila og hvernig þeir spila úr 

stöðunni, það er áfallinu sem þeir verða fyrir. Forvitnilegt er að sjá hvaða áhrif 

fjölmiðlaumfjöllun hafði á viðbrögð þeirra þriggja aðila sem rannsóknin fjallar um og hvernig 

þeir brugðust við. Hefur alþjóðleg umfjöllun fjölmiðla í hnattvæddum heimi áhrif á það 

hvernig þessir aðilar sjá veruleikann og möguleg tækifæri?  

 

Umfjöllun um mótunarhyggju tengist fjölmiðlum og mögulegum áhrifum þeirra á sýn fólks á 

heiminn, en hún bendir á hvernig félagsleg og söguleg gildi hafa haft áhrif á kjarna 

umræðunnar. Félagslegur þáttur er mikilvæg breyta í þessu samhengi og eru sjálfsmyndir og 

hagsmunir sett í félagslegt samhengi. Umhverfið er sífellt í mótun og breytingar hafa áhrif á 

einstaklinga og ríki (Fierke 2010). Í kaflanum verða smáríkjakenningar skoðaðar frá 

sjónharhorni áfallastjórnunar í smáríkjum. Fræðimennirnir Papadakis og Starr vilja meina að 

stefnumótandi aðilar í smáríkjum séu fljótir að bregðast við ógnum og fljótir að finna aðila 

með þekkingu og önnur úrræði þegar áföll skella á (Svedin og Bernhardsdottir 2004, 22). Sum 

af þessum einkennum eru að smáríki, líkt og Ísland, eru sveigjanlegri en stærri ríki, og þau eru 

óformlegri í stjórnháttum og ákvarðanatöku og fljótari að bregðast við (Katzenstein 1985).  

 

Þegar áföll skella á skiptir áfallastjórnun miklu máli þar sem talið er að viðbragðsflýtir geti 

skipt máli þar sem tíminn er oft naumur. Í kaflanum verða áföll skilgreind og hvernig æskilegt 

sé að bregðast við þeim en misskilningur og vanræksla geta valdið áföllum. Áföll geta einnig 

orðið af náttúrulegum orsökum sem mannfólkið ræður ekki við. Þegar stjórnendur bregðast 

rétt við er skaðinn takmarkaður. Þegar brugðist er rangt við geta áhrif áfallsins aukist (Boin, 

Hart, Stern og Sundelius 2005).  

 

Með tilkomu hnattvæðingar og aukinnar miðlunar á netinu virðist heimurinn hafa minnkað, 

samskipti og miðlun eru orðin mun auðveldari og vakti gosið í Eyjafjallajökli því fljótt athygli 

umheimsins auk þess að hafa áhrif á þúsundir flugfarþega. Viðbrögð hér á landi við gosinu 
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gátu haft víðtæk áhrif í hnattrænu samhengi og hefur sannast að miðlun upplýsinga skiptir 

miklu máli þegar áföll eru annars vegar og verður í því ljósi einnig fjallað um fjölmiðla og 

ímyndir í hnattvæddum heimi eins og áður segir. Með fjölmiðlum í dag flæða upplýsingar 

hratt milli almennings og fólk getur verið fljótt að dæma. Ímyndir og skoðanir fólks skipta 

áfangastaði miklu máli, heima sem erlendis.  

 

Í því tilfelli sem ritgerðin fjallar um varð staðbundið vandamál hnattrænt. Það sem birtist í 

fréttum hefur áhrif á fólk og getur mótað skoðanir og hugmyndir þess og skiptir því miklu 

máli.   

 

2.1 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja (e. constructivism) kom fram á sjónarsviðið í alþjóðasamskiptum undir lok 

áttunda áratugarins. Í mótunarhyggju telja menn raunveruleikann ekki gefinn, heldur sé hann 

félagslega mótaður og við séum því þátttakendur og hluti af honum en stöndum ekki fyrir 

utan efnið og lýsum því. Mótunarhyggja fór að fá meira vægi með aukinni hnattvæðingu 

undir lok kalda stríðsins, þar sem menning, sjálfsmynd, hagsmunir og söguleg reynsla fengu 

meira gildi. Þrátt fyrir að mótunarhyggja sé tiltölulega nýlega komin fram á sjónarsviðið er 

hún vel þekkt í alþjóðasamskiptum en samkvæmt henni teljast, til að mynda, samskipti ríkja 

vera félagslega mótað fyrirbæri. Mótunarhyggjan notar félagslegar rannsóknir þar sem stuðst 

er við túlkun og sögulega þætti til að greina viðfangsefnið. Ekki er hægt að taka einstaklinga 

né ríki úr samhengi, því það gerir okkur að því sem við erum (Fierke, 2010).  

 

Mótunarhyggja sneiðir hjá hugmyndinni um formgerð (e. structure) en formgerð segir lítið til 

um hegðun. Það sem skiptir máli til að lesa í hegðun, að mati mótunarhyggjusinna, eru 

sjálfsmyndir einstaklinga eða ríkja en hegðun þeirra getur haft mikil áhrif á samvinnu og 

þekkingu. Í mótunarhyggju eru völd mikilvæg rétt eins og í raunhyggju (e. realism). 

Munurinn er sá að raunhyggja sér völd í efnislegum hlutum eins og her, sterkum efnahag og 

lögreglu en mótunarhyggja lítur einnig á völd sem birtast í hugmyndum, menningu og 

tungumáli. Völdin eru til staðar hjá þáttakendum og markmið mótunarhyggjunnar er að finna 

uppsprettu valdsins og hvernig það mótar sjálfsmynd ríkja og einstaklinga (Mingst 2004, 75-

76).   

 



  

 7 

Mótunarhyggja gerir ráð fyrir að breytingar eigi sér stað og að umhverfið sé í sífelldri mótun, 

en þar er átt við að félagsleg mótun gefi vísbendingu um breytingar og að það sé alltaf einhver 

ástæða fyrir breytingunum. Hugmyndir, reglur og gildi hafa sterk áhrif á félagslega mótun og 

eru ekki síður mikilvægir þættir en hefðbundin formgerð. Það sé því ekki einn fastmótaður 

veruleiki, heldur sé sameiginleg söguleg reynsla grundvöllur þess að hlutirnir öðlist merkingu. 

Þannig er veruleikinn eins og viðkomandi sér hann. Mótunarhyggja lítur til félagslegra vídda 

þar sem ekki síður huglægir en efnislegir þættir móti félagslega vitund, bæði einstaklinga og 

stofnana og skiptir samskiptaferli máli þar sem þátttakendur og formgerðin er sameiginlega 

mótuð. Í gegnum samskipti velja þátttakendur ákveðna hluti og þannig mótast ákveðið kerfi 

hugmynda og hagsmuna. Þátttakendur eru ekki alveg með frjálst val heldur velja þeir sér leið 

vegna gagnvirkra samskipta. Með þessu mynstri mótast svo hinn sögulegi, menningarlegi og 

pólitíski „veruleiki“. Samkvæmt þessu eru alþjóðasamskipti félagslega mótuð (Fierke 2010).  

 

Hvernig ríki haga sér fer eftir hagsmunum þeirra. Greinarmunur er þó á milli sjálfsmyndar 

einstaklinga innan ríkisins og fyrirtækja. Það hver staða, hlutverk eða einkenni ríkis er í 

alþjóðasamfélaginu, vísar einnig að hugmyndafræðilegum eða menningarlegum þáttum sem 

gera stöðu ríkisins að því sem hún er. Þessi sameiginlega uppspretta á sjálfsmynd ríkisins 

hefur áhrif á hvernig ríki haga sér, hvernig það bregst við breytingum, hvaða leiðir það velur 

að fara og hver stefnumörkun þess er (Burchill ofl. 2005, 199).  

 

Kenningaskóla mótunarhyggjunnar hefur verið teflt gegn hefðbundnum kenningum í 

alþjóðasamskiptum eins og raunhyggju, en í þeim er fjallað um mörk samfélaga (e. 

boundaries of community). Mótunarhyggjan hefur komið með mikilvægt framlag til 

alþjóðasamskipta þar sem reglur, félagsleg og söguleg gildi hafa komist að kjarna 

umræðunnar. Félagslegur þáttur er mikilvæg breyta og er sjálfsmynd einstaklingsins og 

hagsmunir settir í félagslegt samhengi og á það líka við um ríki. Félagsleg uppbygging gefur 

einstaklingum og ríkjum tækifæri til þess að hafa áhrif á umhverfið, vegna þess að það er ekki 

fastmótað, og verða þau einnig fyrir áhrifum af þessu félagslega mótaða umhverfi sínu. 

Samkvæmt mótunarhyggju þróast alþjóðlegar venjur og hugmyndir og gildi móta pólitískt 

landslag. Gjörðir eru mótaðar af samfélaginu (Fierke, 2010). Áföll geta haft mikil áhrif á 

umhverfið en mismikil eftir því hve áfallið er mikið. Við þeim þarf að bregðast og í kjölfarið 

þarf að laga sig að nýjum aðstæðum sem áfallið hefur skapað eins og mótunarhyggjan gerir 

ráð fyrir. Sjálfsmynd ríkis og ímynd þess hefur mikið að segja um það hvernig það hagar sér 

en mótunarhyggjan sér völd í hugmyndum, menningu og máli. Einstakt framlag hennar gæti 
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vel verið að sýna hvernig breyttar aðstæður og hugmyndir móta og breyta sjálfsmynd ríkis, 

borgar, staðar eða einstaklinga (Mingst 2004, 75-76). 

 

2.2 Áfall   

Áfall vísar til óæskilegra og óvæntra aðstæðna þar sem eitthvað slæmt hefur átt sér stað. Eins 

og fjallað var um í samhengi við mótunuarhyggju þá er heimurinn ekki fastmótaður og 

raunveruleikinn er ekki gefinn heldur í sífelldri mótun. Einstaklingar, hópar, stofnanir, 

menning og samfélag geta orðið fyrir áföllum og í sumum tilfellum getur allur heimurinn 

fundið fyrir áfallinu. Bregðast þarf skjótt við breyttum aðstæðum til að reyna að minnka áhrif 

áfallsins (Boin, Hart, Stern og Sundelius 2005).   

Það eru til allmargar skilgreiningar á áföllum. Ein þeirra er sett fram af Charles F. Hermann 

(1963), sem skilgreindi áföll sem atburð sem olli óvæntri uppákomu, ógnun og litlum 

viðbragðstíma. Coombs skilgreinir áföll sem óvænta stóra ógn sem getur haft neikvæð áhrif á 

stofnanir, iðnað og hagsmunaaðila ef ekki er brugðist rétt við (Alas, Junhong og Sinikka 

2010, 2). Á tímum áfalla leitar almenningur til ráðamanna, forseta, borgarstjóra, og annarra 

þjóðkjörinna einstaklinga, en einnig lögreglu, almannatengla og björgunarsveita. 

Almenningur treystir því að þessir aðilar séu með skíra stefnu til að takast á við áfallið, það sé 

í það minnsta reynt að lágmarka skemmdir sem áfallið veldur og þeir veiti einhverja 

áfallahjálp (ef það á við) (Boin, Hart, Stern og Sundelius, 2005). Misskilningur og vanræksla 

getur valdið áföllum en þegar stjórnendur bregðast rétt við er skaðinn takmarkaður. Þegar 

brugðist er rangt við geta áhrif áfallsins aukist (Boin, Hart, Stern og Sundelius, 2005).   

 

Áföll valda usla í samfélögum og geta ógnað stofnunum, arðsemi og ógnað lífi en í áföllum 

reynir mikið á almenning þegar kemur að öryggi, gildum og almennri skynsemi (Alas, 

Junhong og Sinikka 2010, 2). Sundrung í samfélagi og stjórnmálum er jafngömul og 

mannkynssagan en hægt er að lesa um áföll sem dunið hafa yfir mannkynið, til að mynda í  

Biblíunni. Orsakir áfalla munu hrjá mannfólkið um ókomna tíð, bæði nátturuhamfarir og 

manngerðar hörmungar. Ekki er alltaf hægt að koma í veg fyrir áföll og því mun mannfólkið 

þurfa að kljást við þau um ókomna tíð. Það er flestum ljóst að áföll skella ekki á vegna 

óheppni eða því að einhver guð sé að refsa fólki. Margar orsakir eru á bak við áföll og eiga 

þær sér stað yfir ákveðinn tíma. Þessar orsakir geta geta skapað hættuástand sem getur haft 
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ógnvænlegar afleiðingar. Ljóst er að eitthvað kemur áfallinu af stað sem ekki er hægt að 

stöðva en hægt er að bregðast við (Boin, Hart, Stern og Sundelius 2005).   

 

2.3 Áfallastjórnun 

Orðið „áfallahjálp“ hefur verið notað af Almannavörunum ríkisins og í heilbrigðiskerfinu á 

Íslandi en það var geðlæknirinn Borghildur Einarsdóttir sem kynnti hugtakið eftir snjóflóðið á 

Flateyri árið 1995. Áfall hefur víða merkingu og vísar til slyss eða sjúkdóma. Hjálp hefur 

einnig víða merkingu og getur verið leiðbeinandi- eða óbein hjálp (Guðný Björk Eydal og 

Guðrún Arnardóttir 2004, 48). Áfallastjórnendur vinna undir miklu álagi og við þröngan 

tímaramma. Þegar áföll eiga sér stað er nauðsynlegt að vera með góða stjórnendur sem taka 

að sér áfallastjórnun og kunna að bregðast við hættunni sem ógnar almenningi, fyrirtækjum 

eða ríkjum (Boin, Hart, Stern og Sundelius 2005).  

 

Áföll geta skaðað ímyndir og þegar áföll dynja yfir styðjast ríki, fyrirtæki og einstaklingar við 

aðferðafræði áfallastjórnunar. Það er að vissu leyti undir stjórnendum komið hve miklum 

skaða áfallið veldur núverandi ímynd. Segja má að ímyndin sé í raun lifandi þar sem hún er 

ekki óbreytanleg heldur félagslega mótuð og hún getur breyst og mótast á óvæntan hátt eins 

og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir. Markmið áfallastjórnunar er að takmarka, eins og kostur 

er, fyrirsjáanlegan skaða og ímyndartjón vegna áfalls en smávægileg óhöpp geta valdið 

ómældum skaða ef ekki er brugðist rétt við (Landsbjörg 2010). Í áföllum myndast oft 

ringulreið og er nauðsynlegt að takast á við þessa ringulreið á áhrifaríkan og skipulagðan hátt 

til að draga úr áhrifum áfallsins.  

 

Áfallastjórnun nær yfir vítt svið, allt frá lagalegum hliðum til miðlunar upplýsinga, 

markaðssetningar og fjölmiðla. Þá tekur áfallastjórnun til áætlunargerðar, skipulagningar, 

leiðsagnar og stjórnunar fjármuna auk aðgerða fyrir og eftir áfall. Samkvæmt þessu má segja 

að áfallastjórnun nái yfir ólíkar hliðar á stjórnun og skipulagi (Alas, Junhong og Sinikka 2010, 

4). Vitneskjan um áfall leiðir oft af sér mikla óvissu. Þessi óvissa snertir bæði eðli og 

mögulegar afleiðingar hættunnar. Spyrja þarf spurninga eins og hvað hefur gerst og hvernig 

gerðist það? Hvað gerist næst? Hversu slæmt getur ástandið orðið? Þegar þessum spurningum 

hefur verið svarað þarf að finna lausnir og velta fyrir sér hvað sé hægt að gera. Hvað gerist ef 

valdar eru tilteknar leiðir? (Boin, Hart, Stern og Sundelius 2005).  
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Við áfall eru rétt samskipti og markviss boðskipti mjög mikilvæg en áfallastjórnun gengur út 

á að stýra samskiptum. Vita þarf við hverja þarf að tala og hvað á að segja og hvenær. Oft, í 

kjölfar áfalls, þarf strax að hafa samskipti við fjölmarga aðila og er mjög mikilvægt að enginn 

gleymist sem á hagsmuna að gæta. Í þessum aðstæðum er mikilvægt að skilgreina fyrirfram 

hverjir markhóparnir séu og hvernig best sé að ná til þeirra á skömmum tíma (Landsbjörg 

2010). Góð og árangursrík stjórnun upplýsinga er hornsteinn árangursríkrar ákvarðanatöku. 

Þegar áfall á sér stað getur dýrmætur tími tapast ef skortur er á upplýsingaflæði og ef áfallið 

er svo umfangsmikið að erfitt er að greina hvað er mikilvægast. Í þessum aðstæðum er 

nauðsynlegt að stjórnendur viti hvernig best er að birta upplýsingar og hvert hlutverk 

upplýsinganna er. Dreifing upplýsinga, bæði til fjölmiðla og almennings, er stór hluti af 

áfallastjórnun, það er að koma út viðvörunum um almannahættu eða til að ná ró á ringlulreið 

sem myndast getur meðal almennings þegar áföll dynja yfir. Ef það tekst ekki getur skapast 

neyðarástand (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Soffía Guðmundsdóttir 2004, 183-184). 

Hlutverk áfallastjórnenda er því mikið og mikilvægt en þeir þurfa að reyna að koma í veg 

fyrir eða takmarka áhrif mótbyrsins sem áföll valda, bæði hvað varðar félagslegar og 

pólitískar afleiðingar og endurbyggja trú á framtíðina (Boin, Hart. Stern og Sundelius 2005). 

Hægt er að færa rök fyrir því smáríki, líkt og Ísland, séu ólík stærri ríkjum hvað áfallastjórnun 

varðar vegna þess að þau eru sveigjanlegri og óformlegri í stjórnháttum og ákvarðanatöku og 

geta því verið fljótari að bregðast við. 

 

 

2.4 Smáríkjakenningar 

Þó ekki sé til nein ítarleg og almenn skilgreining á hugtakinu smáríki sem sátt ríkir um 

er Ísland þó smáríki í flestum skilningi þess orðs eins og Alþjóðabankinn skilgreinir hugtakið. 

Bankinn færir rök fyrir því að smáríki séu þau ríki sem hafa færri en 1,5 milljón íbúa (World 

Bank Group, og Hey 2003). Ísland er fámennt ríki með rétt rúmlega 320 þúsund íbúa og nær 

yfir mikið landflæmi. Byggðin er tiltölulega dreifð þrátt fyrir að um helmingur landsmanna 

búi á höfðuborgarsvæðinu á suðvesturhorni landsins. Stjórnkerfi landsins er smátt í sniðum. 

Alyson Bailes (2009) segir að auki að hægt sé að skilgreina ríki sem smáríki ef stjórnsýslan 

og íbúar þess líta á ríkið sem lítið eða ef önnur ríki líta á ríkið sem lítið ríki.  

 

Peter Katzenstein (1985) skilgreinir smáríki í Evrópu á þann hátt að þau séu mörg með litla 

hernaðargetu en hafa sterka sköpunargáfu og meiri sveigjanleika þar sem stjórnsýsla þeirra er 
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minni í sniðum og ekki jafn þung og í stærri ríkjum. Katzenstein segir að líta verði til innri 

þátta ríkja til að skilja hvers vegna þau bregðast á ólíkan hátt við ytri aðstæðum í 

alþjóðakerfinu en smáríki hafa ákveðin sameiginleg efnahagsleg og pólitísk einkenni og 

efnahagur þeirra er oft viðkvæmur. Í pólitísku tilliti eru þau gjarnan háð utanaðkomandi öflum 

sem veldur því að þau finna meira fyrir þrengingum frá alþjóðakerfinu en stærri ríki.  

 

Fræðimennirnir Maria Papadakis og Harvey Starr vilja meina að stefnumótandi aðilar í 

smáríkjum séu fljótir að bregðast við ógnum og fljótir að finna aðila með þekkingu og önnur 

úrræði þegar áföll skella á (Papadakis og Starr 1987). Sum af þessum einkennum eru að 

smáríki eru sveigjanlegri og þau eru óformlegri í stjórnháttum og ákvarðanatöku og er þá 

viðbragðsflýtir meiri (Katzenstein 1985). Miriam Elman (1995) telur að líta ætti til ákvarðana 

í innanríkismálum hjá smáríkjum til að skilja utanríkisstefnu þeirra. Hún segir að leiðir sem 

farnar eru í innanríkismálum gefi til kynna hvaða möguleika stjórnvöld sjá opna fyrir 

utanríkisstefnuna. Smáríki þurfa færri aðila en stór ríki til að ná markmiðum ríkisins. Þannig 

getur léleg stjórnun í stærri ríkjum, þegar áföll eru að ganga yfir, valdið töfum á viðbrögðum 

vegna tímafrekra og formlegra aðgerða og þannig seinkað viðbragðsflýti stjórnvalda. Mun 

meiri perónuleg tengsl eru meðal einstaklinga í stjórnsýslu í smáríkjum og sýna þau meiri 

viðbragðsflýti, meira frumkvæði frá opinberum stofnunum og meiri stjórnunarsamhæfni þegar 

kemur að breytingum í náttúrunni (Svedin og Ásthildur Elva Bernharðsdo ́ttir, 2004, 22) en 

aftur á móti er meiri hætta á spillingu. Samkvæmt Peter Katzenstein (1985) eru stjórnendur í 

smáríkjum raunsærri, sveigjanlegri og óformlegri þegar kemur að ákvarðanatöku og 

stefnumótun. 

 

Í smáríkjum sem verða fyrir áföllum er líklegt að samvinna eigi sér stað milli stjórnvalda og 

einkaaðila og á þetta við um Ísland. Þar sem persónuleg tengsl innan stjórnsýslunnar eru meiri 

er líklegra að einstaklingar séu meðvitaðir um það hvernig stjórnvöld og opinberir aðilar 

vinna, sem hvetur til aukinnar samvinnu utan formlegrar stjórnsýslu. Kunnugleiki og tíð 

gagnvirk samskipti milli einstaklinga í smáríkjum byggir upp traust og eykur líkurnar á 

samvinnu milli hins opinbera og einkaaðila. Að auki getur skortur á úrræðum opinberra aðila í 

smáríkjum valdið varnarleysi almennings sem aftur veldur því að stórnvöld í smáríkjum eru 

líklegri til að leita eftir samvinnu við almenning og einkaaðila til að létta undir álaginu sem 

skapast á áfallatímum. Stjórnvöld eru meðvituð um takmarkaða getu sína til að eiga við stór 

áföll sem veldur því að það er viðtekið að einkaaðilar komi til bjargar þegar á þarf að halda 

(Svedin og Bernharðsdóttir 2004, 23-24).  
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Eins og komið hefur fram þá skiptir stjórnun miklu máli þegar áföll skella á. Hægt er að færa 

rök fyrir því að smáríki búi yfir meiri sveigjanleika en stærri ríki. Viðbrögð ríkja þegar áföll 

eru annars vegar eru mikilvæg. Í smáríkjum skipta tengsl og stuttar boðleiðir miklu máli þegar 

brugðist er við erfiðum aðstæðum. Einstaklingar innan stjórnsýslunnar og einkageirans miðla 

á milli sín upplýsingum til að bregðast við áfallinu. Í áföllum sem varða allt frá almannaheill 

til ímyndaskaða nota þessir aðilar fjölmiðla til að koma nauðsynlegum upplýsingum á 

framfæri en með fjölmiðlum er hægt að ná til fjöldans á einfaldan hátt (Hodkinson 2011).  

 

2.5 Fjölmiðlar  

Fjölmiðlar eru mikilvægir þegar kemur að því að miðla upplýsingum þegar áföll dynja yfir. 

Þeir hafa áhrif á almenningsálitið og hvernig áfallið er skynjað út á við og ekki síst núna 

þegar hnattvæðingin hefur áhrif á samfélög. Hnattvæðing hefur leitt af sér að fréttir berast 

auðveldlega manna á milli óháð staðsetningu.  

 

Fjölmiðlaútbreiðsla hefur aukist mjög á síðustu árum. Fjölmiðlar verða sífellt mikilvægari í 

daglegu lífi fólks, sem hefur leitt af sér auknar rannsóknir á þessu sviði. Fjölmiðlatæknin gerir 

fjölmiðlum kleift að koma á framfæri upplýsingum og skilaboðum hratt til stórra hópa fólks. 

Fjölmiðlar eru hluti af lífi fólks víðsvegar um heiminn. Þeir taka sífellt meiri þátt í að móta líf 

fólks eins og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir (Williams 2003). Þannig hafa fjölmiðlar veitt 

fólki fréttir af því sem er að gerast í heiminum og eru því mikilvægur aðili í félagsmótun 

samfélaga. Fjölmiðlar auðvelda einstaklingum að skilja gildi, skoðanir og venjur samfélaga 

betur og hjálpa þannig einstaklingum að þróa eigin sjálfsmynd í tengslum við viðkomandi 

samfélög (Williams 2003). Margir trúa að fjölmiðlar hafi mikil áhrif á skoðanir og hegðun 

fólks. Hvers vegna myndu ríki, stjórnmálaflokkar, stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar annars 

eyða fúlgum fjár í auglýsingar í fjölmiðlum? 

 

Hægt er að færa rök fyrir því að fjölmiðlar hafi vald til að móta og breyta viðhorfum og 

hegðun einstaklinga, þar sem hlutverk þeirra er oft að koma á framfæri ákveðinni 

hugmyndafræði. Því er hins vegar gjarnan haldið fram að megnið af því efni sem kemur fram 

í fjölmiðlum endurspegli gildi og skoðanir almennings (Williams 2003). Þótt fjölmiðlar búi 

ekki yfir formlega skilgreindu valdi í þjóðfélaginu er eigi að síður rökrétt að álykta að þeir búi 

yfir raunverulegu valdi í klassískum félagsfræðilegum skilningi og að í ljósi þess beri að meta 
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stöðu þeirra. Það er ekki síður mikilvægt að huga að óbeinum áhrifum fjölmiðla því áhrif 

fjölmiðla eru alltaf háð félagslegu umhverfi þeirra sem nota þá. Áhersla er lögð á hugtök sem 

nefnd eru innrömmunaráhrif (e. framing effects) og dagskrárvald (e. agenda-setting). Með 

innrömmunaráhrifum er átt við að fjölmiðlar leiða okkur til að skoða umhverfið með 

tilteknum forsendum, innan ákveðins ramma án þess þó að stjórna skoðunum okkar á 

tilverunni (Friðrik Þór Guðmundsson o.fl. 2010, 248). Innan ramma fréttar er túlkun á 

samhengi fréttar og frásögn atburðarins. Þetta sjónarhorn hefur áhrif á það hvernig 

almenningur túlkar fréttirnar. Til er líkan sem skýrir innrömmunaráhrif í megindráttum þannig 

að fréttaramminn setur af stað ákveðnar ályktanir, hugmyndir, dóma og andstöðu sem birtist í 

fréttinni (McQuail 1983). Úr veruleikanum eru valdir atburðir og mikilvægi þeirra metið og 

gerð skil í frétt (McCombs 2004, 87).  

 

Dagskrárvald er í stuttu máli það ferli sem fjölmiðlar nota til að velja og birta þær fréttir og 

viðburði sem taldir eru mikilvægir hvað varðar almenning (Perloff 2014, 122). Fjölmiðlafólk 

býr yfir því valdi að velja hvaða fréttir það fjallar um og hvaða fréttum það sleppir að fjalla 

um. Það ferli hvernig fréttir eru valdar er ekki sýnilegt almenningi né hvernig þær eru útbúnar 

(Hodkinson 2011, 129). Í gegnum daglegt val og sýningu frétta einbeita ritstjórar og 

fréttastjórar sér að því að finna út hvað þeim finnst mikilvægast að birta þann daginn. Það að 

geta haft áhrif á hvaða umfjöllunarefni er beint að almenningi og hvað almenningur upplifir 

sem mikilvæg mál er kallað dagskrárvald (McCombs 2004). Það má orða það svo að 

fjölmiðlarnir segi okkur að vísu ekki hvað við eigum að hugsa, en hins vegar segi þeir okkur 

hvað við eigum að hugsa um (Friðrik Þór Guðmundsson og fl. 2010, 248).   

 

Það hvernig fjölmiðlar taka á málum getur valdið því að þeir búa til krísur með fréttaflutningi 

sínum þannig að af stað fari orðrómur um áfall, mögulega þar sem engar krísur eiga sér í raun 

stað. Þegar raunverulegt áfall á sér stað eru fjölmiðlar mjög mikilvægir því þeir koma á 

framfæri upplýsingum, birta viðvaranir, koma með greiningar og utanaðkomandi álit á 

málefninu, auk þess að koma með daglegar frásagnir um atburði sem birtast í fleiri en einum 

miðli og móta atburðarás um samtímann. Þannig má segja að fjölmiðlarnir útbúi uppkast af 

sögunni (Chartier 2010, 25) og þeir leika því lykilhlutverk þegar kemur að félagslegri mótun, 

samanber umfjöllun um mótunarhyggju fyrr í kaflanum.   

 

Í heiminum er hröð þróun miðla á netinu og annarra alþjóðlegra samskiptaforma sem eru á 

góðri leið með að búa til nýjar og óþekktar samfélagsgerðir og boðleiðir. Þetta nýja form 
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miðlunar mun í auknum mæli hafa áhrif á einstaklinga, fyrirtæki og ríki í hnattvæddum heimi. 

Hugmyndir um hnattvæðingu hafa gripið ímyndunarafl margra sérfræðinga og almennings á 

síðustu áratugum. Það er algengt hjá fræðasamfélaginu að nota hugtakið til þess að greina og 

skilja nútímasamfélög. Þetta hefur valdið því að menn eiga sífellt erfiðara að meta hvað er 

svæðisbundið (e. local) og hvað er hnattrænt (e. global) í raunveruleikanum (Bjarki 

Valtýrsson, 2011). Þess vegna skiptir það staði máli hvernig fjallað er um þá í fjölmiðlum. 

Umfjöllun fjölmiðla geta skapað stöðum sérstöðu og mótað ímynd þeirra.  

 

 

2.6 Ímynd staðar í hnattvæddum heimi. 

Hugtakið ímynd hefur verið notað innan margra ólíkra fræðigreina en það var fyrst kynnt til 

sögunnar árið 1955 af fræðimanninum Sidney Levy. Fyrst um sinn var ímynd einungis notuð 

um fyrirtæki en hugmyndafræðin hefur þróast mikið og í dag hefur flest allt ímynd, hvort sem 

það er áþreifanlegt eða óáþreifanlegt, lifandi eða dautt. Ímynd er mjög yfirgripsmikið hugtak 

og getur haft fjölmargar og mismunandi merkingar eftir stað og stund og markhópum en hún 

getur verið byggð á staðreyndum, getgátum eða ranghugmyndum (Þórhallur Guðlaugsson og 

Elisabet Eydís Leosdóttir 2011, 122). Barich og Kotler (1991) hafa skilgreint ímynd með 

eftirfarandi hætti:  

 
Samansafn skoðana, hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða hópur hefur á 

ákveðnum hlut. Slíkur hlutur getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða persóna. 

Hugmyndin getur verið sönn eða röng, raunveruleg eða ímynduð (97).  

 

Ímyndir eru byggðar á mismikilli þekkingu einstaklinga og geta því verið huglægar og jafnvel 

óljósar. Þegar hugtakið kom fyrst fram gaf það til kynna að heimurinn væri aðeins bjöguð 

túlkun á raunveruleikanum sjálfum. Ímynd þarf samt ekki að vera óraunveruleg, ekki frekar 

en önnur upplifun eða tilfinning. Ímyndir geta tengst neikvæðum og jákvæðum eiginleikum 

og hafa þannig áhrif á það hvernig við metum vörur, fyriræki, borgir eða lönd. Ímynd er sú 

mynd sem við höfum í huga okkar af einhverju og er því raunveruleikinn eins og við þekkjum 

hann hverju sinni, samanber félagsleg mótun. Ímynd getur haft áhrif á það sem við gerum og 

þess vegna er þekking á ímynd mikilvæg. Ímyndir eru ólíkar milli markhópa og því er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að finna leið til að leggja mat á hver ímyndin er í tilteknum 

markhóp (Þórhallur Guðlaugsson og Elva Björk Erlingsdóttir 2009, 320-321).   
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Í harðnandi samkeppni um ferðamenn, fjárfestingar og útflutning vöru og þjónustu hefur 

ímynd mikil áhrif á stöðu landsins. Það eru margir þættir sem hafa áhrif enda markhóparnir 

mismunandi. Ímynd er líkleg til að vera breytileg milli markhópa. Ímynd lands hefur áhrif á 

hvernig ferðamenn meta landið sem mögulegan áfangastað. Ímyndir lands og þjóða eru 

byggðar upp af menningarlífi, samfélagsgerð og menntun en ímyndin er einnig byggð á þeirri 

ímynd sem ferðamenn hafa. Ferðamenn byggja ímynd sína oft á hvernig þeir sjá landið sem 

ferðamannastað og getur það haft áhrif hvernig landið er metið á öðrum sviðum. Ein 

áhrifaríkasta leiðin til að hafa áhrif á ímynd lands er með samræmdum markaðsaðgerðum 

allra hagsmunaaðila en þá er hægt að fylgjast með ímyndinni, skapa hana, og kanna reglulega 

á alþjóðavettvangi (Þórhallur Guðlaugsson og Elísabet Eydís Leósdóttir 2011, 123).   

 

Þegar fjallað er um hvernig ímynd er skynjuð út frá auglýsingum er átt við að ímyndin er 

kennimerkt. Hægt er að segja að heimurinn sé ein stór heild sem skiptist svo í minni svæði 

sem eru þá lönd, héruð, borgir og bæir sem hvert og eitt er með sín einkenni. Ímynd er 

sköpuð og henni viðhaldið, þannig verður til mynd af því sem ímyndin stendur fyrir og gefur 

í skyn fyrirheit til neytenda. Kennimerktar ímyndir eru skilningur á ímynd í hugum fólks, 

það er hugsanir, tilfinningar og væntingar sem fólk gerir til ímyndarinnar (Keller 1998). 

Markaðsstarf staða eins og borga og þjóða hefur á síðustu árum færst frá því að vera einfalt 

kynningarstarf yfir í að vera hluti af stjórnunarferli staða. Markaðsfræðsla fyrirtækja tengist 

ímynd og kennimerkjum fyrirtækis en þessi nálgun hentar vel við markaðstetningu staða. 

Markaðsetning staða er að mörgu leyti háð túlkun, miðlun og stjórnun á ímynd þeirra og má 

segja að staðir séu í raun metnir út frá skynjaðri ímynd fólks af staðnum (Þórhallur 

Guðlaugsson og Elva Björk Erlingsdóttir 2009, 319).  

 

Ímyndasköpun fyrir áfangastaði (e. destination branding) er oft notuð til kynningar fyrir 

ferðamenn og er iðulega ruglað saman við ímyndunarsköpun þjóða (e. nation branding) en 

ferðamennska er aðeins einn þáttur í ímynd borga, svæða eða þjóða. Ólíkt þjóðinni í heild er 

verið að fjalla um vöru sem þarf að selja á alþjóðlegum markaði. Í þessu sambandi er 

markaðsetning nauðsynleg þar sem ímyndin er auðsjáanleg; slagorð, hönnun og auglýsingar 

spila mikilvægt hlutverk í að selja vöruna og koma fjölmiðlar þar sterkir inn. Orðstír landa, 

svæða og borga skiptir máli þegar kemur að því að auglýsa og vekja athygli og þurfa 

auglýsingarnar að vera trúverðugar (Anholt, 2005, bls. 116-118). Heilu efnahagskerfin reiða 

sig á ferðamennsku, sem gerir ferðaþjónustu og uppbyggingu hennar oft mjög samofna 
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stjórnálum og félagslegri og menningartengri starfsemi. Ímynd staða er talin vera ákveðinn 

grunnur þegar byggja á upp vörumerki staða. Mörkun áfangastaða er tilraun til að auka 

heimsóknir og eyðslu ferðamanna á tilteknum áfangastað. Samkeppnin um ferðamenn er 

mikil og eru staðir missamkeppnishæfir. Þess vegna getur markaðssetning verið nauðsynlegur 

partur af því að ná hylli ferðamanna samhliða uppbyggingu áfangastaðarins (Þórhallur 

Guðlaugsson og Elísabet Eydís Leósdóttir 2011, 121-122).    

 
Á sama tíma og grundvöllur er fyrir þjóðlegri menningu innanlands hafa fjölmiðlar mikilvæg 

áhrif þegar kemur að þróun hnattvæðingar, þar sem alþjóðleg menning flæðir yfir landamæri 

og getur haft áhrif á menningu innan ríkja. Fjölmiðlar eru ekki eini þátturinn í 

hnattvæðingunni því hnattræn útþensla er drifin áfram af auðvaldsskipulagi (kapítalisma), 

bættum samskiptaleiðum og auðveldari flutningi á vörum og þjónustu á hnattræna vísu 

(Hodkinson 2011). Hnattvæðing hefur valdið því að neytendur út um allan heim eru líklegir 

til þess að horfa mikið til á sömu myndirnar, sjónvarpsþættina og hlusta á sömu tónlistina svo 

ekki sé talað um þá sem fylgjast með slúðurmenningu fræga og ríka fólksins sem flæðir um 

heiminn. Alþjóðleg keðja áhrifa flæðir í gegnum gervihnattasjónvörp og netið. Þessi keðja 

kemur vel í ljós þegar fólk um allan heim sameinast yfir atburðum eins og fráfalli Michael 

Jackson árið 2009 (Hodkinson 2011). Svipaðir hlutir áttu sér stað þegar gaus í Eyjafjallajökli 

ári síðar. 

 

Hugmyndir manna um hnattvæðingu eru samt sem áður mismunandi. Stuðningsmenn 

hnattvæðingar þakka tækniframförum sem orðið hafa og á þar netið stóran þátt. Segja má að 

skapast hafi landamæralaus heimur, upp að vissu marki, sem auðveldar viðskipti óháð 

landamærum sem aftur auðveldar fyrirækjum að hámarka hagnað sinn. Þá hefur 

hnattvæðingin haft áhrif á stjórnmál, blaðamensku og auglýsendur, en hægt er að ná til stærri 

hóps þvert á landamæri samtímis þökk sé hnattvæðingunni. Andstæðingar hnattvæðingar telja 

meðal annars að sum stórfyrirtæki séu orðin allt of stór og stjórna heiminum og stofnanir eins 

og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn séu með of mikil völd. Þetta valdi því að 

staðbundin menning sé í hættu. Landamæri máist út og heimurinn verði einsleitur og mótist 

allur í sömu átt (Scholte 2005, 17-18). 

 

Jan Aart Scholte (2005) lýsir einfaldri mynd af hnattvæðingu þannig að hún valdi því að 

bandarísk eða vestræn menning flæði yfir heiminn með auglýsingamennsku og ímyndasköpun 
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vestrænna afla að leiðarljósi. En hér er full mikil einföldun að mati Scholte því það er margt 

annað í gangi. Má þar nefna þverþjóðlegan rýmisheim eins og netið (e. extra-territorial 

space). Hann lýsir því svo að netið sé eins og ný heimsálfa út af fyrir sig. Þar er ýmislegt hægt 

að gera. Þar getur fólk menntað sig, verslað, fundið afþreyingu og eignast vini. Þar eru engin 

landamæri. Talað er um svokallaða yfirsvæðavæðingu (e. supraterritorial) þar sem samskipti 

manna, óháð staðsetningu, eru fyrir hendi. Hægt er að lýsa þessu sem hnattrænum 

félagslegum samskiptum en um er að ræða breytingar á eðli félagslegs rýmis að mati Scholte. 

Þannig er hægt að segja að hið hnattræna (e. global) bendi til þess að fólk geti átt í 

samskiptum ekki einungis vegna staðbundinna (e. local) tengsla heldur einnig í hnattrænu 

rými þar sem jörðin er eitt svæði (Scholte, 2005).  

 

Frá miðri 20. öldinni hafa tækniframfarir orðið til þess að rafræn samskipti hafa aukist 

gríðarlega. Netið var opnað fyrir almenning árið 1991 og nú geta hundruð milljóna manna 

notfært sér netið með því að skrifa tafarlaust inn á það og átt í samskiptum við fólk hvenær og 

hvar sem er (Scholte 2005, 118). Netið gerði það að verkum að auðveldara varð að nálgast 

upplýsingar, en með þessum nýja miðli skipti landfræðileg staða ekki lengur eins miklu máli 

þegar kom að fjölmiðlun. Áður var flæði upplýsinga lýst sem einstefnu en með netinu og 

hnattvæðingunni gátu áheyrendur tekið þátt með gagnkvæmum samskiptum. Þannig fóru af 

stað samskipti milli fólks yfir landamæri á auðveldan hátt. Talað er um að staðbundið „lókal“ 

verði hnattrænt „glóbal“ sem stundum er kallað „glókal“. Tæknin hefur skapað nýtt 

upplýsingasamfélag þar sem upplýsingar og samskipti flæða manna á milli óháð landamærum 

(Williams, 2003).  

 

 

2.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur komið fram að margir fræðimenn hafa ýmislegt til málanna að leggja 

þegar kemur að áföllum og ímyndum í hnattvæddum heimi. Mótunarhyggja var skoðuð til að 

leggja áherslu á að ekki sé til neinn algildur sannleikur heldur eru viðbrögð ólík vegna 

félagslega mótaðra aðstæðna og hegðunar. Vald fjölmiðla er mikið og geta þeir verið 

félagslega mótandi og stjórnað því um hvað fólk er að hugsa. Smáríki haga sér ekki öll eins en 

vegna smárrar stjórnsýslu eru þau sveigjanlegri og hafa meiri viðbragðsflýti heldur en stærri 

ríki sem kemur sér vel í áfallastjórnun. Ímyndir skipta áfangastaði miklu máli og getur 

umfjöllun í fjölmiðlum haft áhrif á ímynd staða. Ímynd lands hefur áhrif á það hvernig 
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ferðamenn meta staðinn sem mögulegan áfangastað. Skoðuð voru fræði er varða áföll, 

áfallastjórnun og kom í ljós að það skiptir miklu máli að vera með góða stjórnendur sem eru 

öruggir í ákvarðanatöku. Þá var fjallað um hvað fjölmiðlar skipta miklu máli í nútímanum og 

hversu mikilvægt er að vera með gott upplýsingaflæði á áfallatímum. Þetta á sérstaklega við í 

hnattvæddum heimi þar sem upplýsingar berast hratt og því enn meiri nauðsyn að bregðast 

skjótt við.  
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð er í rannsókninni en hún byggist á 

tilviksathugun (e. case study). Tilviksathugun hentar vel fyrir efnið sem er til rannsóknar þar 

sem mismikið efni er til um þá aðila sem fjallað er um, það er Þorvalseyri, Icelandair og 

íslenska ríkið. Þess vegna hentar vel að geta notað mismunandi heimildir eins og skýrslur, 

blaðagreinar og viðtöl í samræmi við aðferðir tilviksathugunar. Þá verður kynnt líkan sem 

útbúið var upp úr skýrslu Ásthildar Elvu Bernharðsdóttur og Lina Svedin, en skýrslan fjallaði 

um strand Víkartinds í Háfsfjöru í Djúpárshreppi árið 1997. Í skýrslunni var farið skipulega 

yfir hvernig brugðist var við því áfalli sem strandið var. Líkanið hentar vel fyrir tilvikið sem 

er til skoðunar hér í tengslum við áfallastjórnun og er því notað til að bera saman viðbrögð 

íslenska ríkisins, Icelandair og ábúenda á Þorvaldseyri við gosinu í Eyjafjallajökli árið 2010. 

3.1 Tilviksathugun 

Rannsóknaraðferð verkefnisins er byggð á tilviksathugun (e. case study). Tilviksrannsókn 

byggist á nákvæmri athugun á ákveðnu viðfangsefni eða atburði við tilgreindar aðstæður eða 

á tilgreindum stað. Tilgangurinn er að rannsaka eitt eða nokkur tilvik í smáatriðum til að þróa 

eins ítarlegan skilning og mögulegt er á tilvikinu. Tilviksathugun er nálgun sem getur skoðað 

bæði einföld og flókin viðfangsefni, notast er við margs konar gögn og margar leiðir til að 

afla þeirra. Hægt er að nota aðferðina meðal annars til að skoða einstaklinga, fyrirtæki eða 

viðskipti (Berg 2009, 317-318). Með því að einbeita sér að einu viðfangsefni, sem getur verið 

einstaklingur, samfélag, stofnun eða atburður getur rannsakandi stefnt að því að afhjúpa 

augljósa og mikilvæga þætti sem eru einkennandi fyrir viðfangsefnið. Að auki gerir það 

rannsakandanum kleift að ná fram ýmsum blæbrigðum og getur einnig brugðið hulunni af efni 

sem aðrar rannsóknaraðferðir gætu misst af. Með tilviksathugun er gefin góð lýsing á tilviki 

þar sem gagnaöflun er frjáls. Þegar búið er að gefa góða lýsingu á tilvikinu þá er það greint. 

Hvaða fyrirbæri sem er getur verið rannsakað með aðferðafræði tilviksathugana (Berg 2009, 

318). Tilviksathugun hentar, eins og áður segir, vel við þessa rannsókn þar sem mismikið er 

til af heimildum um hvern og einn aðila sem rannsóknin fjallar um. Tilvikið er eldgosið í 

Eyjafjallajökli og hvernig þessir þrír aðilar sem skoðaðir eru brugðust við því. Þessir aðilar 

eru íslenska ríkið, Icelandair og Þorvaldseyri eins og áður segir.  
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Félagslegur raunveruleiki á sér stað í gegnum gagnvirk tengsl. Sagt er að þau séu staðsett í 

tilteknu samhengi og sögu og leitast er eftir að bera kennsl á tengslin og lýsa þeim áður en 

reynt er að greina og setja fram kenningar (e. theorize) (Stark og Torrance 2005). 

Gagnasöfnun í tilviksathugun er byggð á víðtækri söfnun margþættra heimilda eins og 

athugun, viðtölum, skýrslum, fréttum og fleira. Í gegnum gagnasöfnunina kemur fram 

nákvæm lýsing á tilviki, sem og greiningar á þemum eða umfjöllunarefni og túlkun eða 

staðhæfing á tilviki frá rannsakanda. Rannsakandinn segir frá tilvikum í tímaröð og greinir 

svo nánar frá völdum tilvikum úr atburðum í smátriðum (Creswell 1998, 63).  

3.2 Gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar 

Gosið í Eyjafjallajökli náði ekki yfir langt tímabil en eftirmálarnir hefðu getað varað lengi. 

Gosið hófst þann 10. apríl 2010 og lauk um mánuði síðar. Skoðuð verður umfjöllun innlendra 

fjölmiðla í tengslum við þá aðila sem rannsóknin fjallar um. Notuð er skýrsla sem Icelandair 

lét útbúa fyrir sig og birtist í þriðja bindi bókanna Ísland: atvinnuhættir og menning sem gefin 

var út árið 2010. Þar er farið í smáatriðum í gegnum viðbrögð Icelandair á gostímanum. Þá er 

notast við skýrslu sem Íslandsstofa gerði um viðbrögð íslenska ríkisins við gosinu í 

Eyfjafjallajökli. Þar er farið ítarlega yfir viðbrögð við mögulegum álitshnekkjum sem landið 

gæti orðið fyrir vegna gossins og rakin tilgdrög markaðsátaksins Inspired by Iceland. Ekki var 

til skýrsla um viðbrögð ábúenda á Þorvaldseyri en þar er notast kafla í bókinni Útkall, pabbi 

hreyflarnir loga eftir Óttar Sveinsson sem kom út árið 2010 og viðtal rannsakanda sem tekið 

var við dóttur hjónanna á bænum Ingu Júlíu Ólafsdóttur þann 25. mars 2014. Þessar heimildir 

eru teknar saman og greindar og settar upp til að gefa mynd af aðstæðum sem hver og einn 

aðili var að glíma við á meðan á gosinu stóð. Einnig kemur fram hverjir eftirmálar gossins 

voru fyrir hvern og einn aðila áður en gögnin eru greind. Meginrannsóknin fer fram frá því að 

gos hefst 14. apríl og þar til átakið Inspired by Iceland nær hámarki með Þjóðarátaki þann 3. 

júní 2010 og verður farið yfir upphaf áfallsins, undirbúning eftir að áfallið skellur á og 

áfallastjórnun.  

 

Þegar búið var að safna öllum gögnunum saman og fjalla um hvert tilvik fyrir sig var notað 

líkan til að bera saman og greina þessi þrjú tilvik og þannig greint hvað þau áttu sameiginlegt 

þegar kom að viðbrögðum við áfallinu sem eldgosið var, hvað var líkt og hvað var ólíkt. 

Líkanið er byggt á áðurnefndri skýrslu eftir þær Ásthildi Elvu Bernharðsdóttur og Soffíu 

Guðmundsdóttur sem gerð var eftir strand Víkartinds. Víkartindur var flutningaskip sem 

strandaði í Háfsfjöru í Djúpárhreppi í mars 1997 (Bernhardsdottir og Guðmundsdottir 2004, 
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Morgunblaðið 1998e). Líkanið er byggt upp á fimm atriðum sem tekin voru úr skýrslunni sem 

byggist á áfallastjórnun og eru notuð til að greina áfall: 

 

1. Skilgreining á áfallinu. Hér verður stuðst við aðferð sem Sundelius, Stern og Bynander 

(1997) þróuðu. Samkvæmt henni er skilningur þeirra sem koma að áfallinu 

mikilvægur til að meta hvort ástandinu sé hægt að lýsa sem áfalli. Áfall á sér stað 

þegar þeir sem koma að telja að grunngildi séu í húfi, takmarkaður tími og mikil 

óvissa sé í loftinu.  

2. Hvað er í húfi? Eru mannslíf í húfi? Er náttúran í hættu? Er hætta á fjárhagslegu tjóni? 

Er ímyndarskaði?. 

3. Takmarkaður tími. Er ljóst hvaða tímamörk eru til staðar? 

4. Hvernig standa óvissuþættir. Við hverju á að búast? 

5. Vettvangur áfallsins, með tilliti til almenningsálits og umfjöllun fjölmiðla.  

(Bernharðsdóttir og Svedin 2004). 

Líkanið verður notað sem greiningartæki til að bera saman viðbrögð þeirra þriggja aðila sem 

teknir eru fyrir í þessari ritgerð og skoðað hver líkindi voru með þeim. Allir voru að berjast 

við sama vandamálið, eldgosið í Eyjafjallajökli, og höfðu mikilla hagsmuna að gæta. Leitast 

er við því að skoða hvernig ríki, einkafyrirtæki og heimamenn, það er fjölskylda undir 

Eyjafjöllum, tókust á við eldgosið; hamfarir sem höfðu „glókal“ áhrif .  

 



  

 22 

4.    Tilviksathugun um viðbrögð ólíkra aðila við gosinu í Eyjafallajökli 

Nokkrum vikum áður en eldgosið í Eyjafjallajökli hófst var svokallað „túristagos“ á 

Fimmvörðuhálsi. Gosið á Fimmvörðuhálsi hófst aðfaranótt sunnudagsins 21. mars 2010. 

Gosið varði í nokkrar vikur og í kringum það varð til um tíma sjálfstæður ferðaiðnaður, þar 

sem boðið var upp á vélsleðaferðir, þyrluflug og önnur útsýnisflug. Gosið olli engri truflun á 

daglegu lífi landsmanna. Að kvöldi þriðjudagsins 13. apríl 2010 bárust þær fréttir að gosinu á 

Fimmvörðuhálsi væri lokið. Þá hafði engin virkni verið á svæðinu í rúman sólarhring. 

Rúmum hálfum sólarhring síðar hófst gos í Eyjafjallajökli (Icelandair 2010). Það gos hafði 

mun víðtækari áhrif en gosið á Fimmvörðuhálsi.  

 

Hér á eftir verður fjallað um viðbrögð íslenska ríkisins, Icelandair og að lokum bóndabæjarins 

Þorvaldseyri við gosinu í Eyjafjallajökli út frá líkani um áfallastjórnun sem kynnt var í 

aðferðafræðikaflanum en líkanið er byggt á skýrslu sem gerð var um strand flutningaskipsins 

Víkartinds sem strandaði í Háfsfjöru í Djúpárhreppi árið 1997 eins og komið hefur fram. 

Viðbrögð íslenska ríkisins verða skoðuð út frá alþjóðaáliti og viðbrögð þess við þeirri 

umfjöllun sem fór af stað í kjölfar gossins. Viðbrögð allra aðila verða greind samkvæmt 

líkaninu en fyrst verður gerð tilviksathugun út frá atburðarás eftir að gos hófst hjá hverjum 

aðila fyrir sig.  

 

Meginrannsóknin fer fram frá því að gos hefst 14. apríl og þar til átakið Inspired by Iceland 

nær hámarki með Þjóðarátaki þann 3. júní 2010 og verður farið yfir upphaf áfallsins, 

undirbúning eftir að áfallið skellur á og áfallastjórnun. Þetta eru fyrstu skrefin en í framhaldi 

verður skoðað hvernig samskiptum við fjölmiðla var háttað og hvaða miðlunarleiðir voru 

notaðar. Að lokum verður athugað hverjir eftirmálar gossins urðu og hver staðan er í dag. 

Þessir atburðir verða í framhaldinu mátaðir við líkan um áfallastjórnun.   

 

4.1. Íslenska ríkið 

Hér verður farið yfir viðbrögð íslenska ríkisins eftir að eldgosið í Eyjafjallajökli hófst og í ljós 

kom að gosið olli töluverðum truflunum á flugumferð um Evrópu. Ráðamenn og 

ferðaþjónustuaðilar óttuðust að ferðamannastraumur til landsins myndi minnka verulega 

vegna gossins. Ekki verður skoðaður þáttur íslenska ríkisins þegar kemur að almannavörnum 

heldur verða viðbrögð íslenska ríkisins skoðuð við þeim álitshnekki sem landið varð fyrir 
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erlendis vegna fréttaflutnings af gosinu og þeim óróleika sem tafir á flugi ollu í Evrópu. Þetta 

var bagalegt þar sem ferðaþjónustan átti að hjálpa við að byggja upp atvinnulífið eftir hrun 

(Morgunblaðið 2010b, Vísir 2010a).   

 

 4.1.1 Upphaf áfallsins, viðbrögð og áfallastjórnun íslenska ríkisins 

Gosið í Eyjafjallajökli þann 14. apríl 2010 olli stjórnvöldum og aðilum í ferðaþjónustu á 

Íslandi miklum áhyggjum vegna þeirra truflana sem það olli á flugsamgöngum í Evrópu. 

Óttast var að ímynd landsins væri í húfi og að ferðamenn myndu ekki þora að koma til 

landsins (Morgunblaðið  2010b, Vísir 2010a).   

Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðar- og ferðamálaráðherra, hafði frumkvæði að starfsemi 

samráðshóps stjórnvalda og aðila í ferðaþjónustu eftir að gos hófst í Eyjafjallajökli þann 14. 

apríl 2010. Skipað var viðbragðsteymi undir forystu þáverandi iðnaðar- og ferðamálaráðherra 

en þar störfuðu  fulltrúar iðnaðarráðuneytis, utanríkisráðuneytis, samgönguráðuneytis, 

Ferðamálastofu, Ferðamálaráðs, Útflutningsráðs sem síðar varð Íslandsstofa, Samtaka 

ferðaþjónustunnar, Icelandair, Iceland Express og Almannavarna ríkisins (Íslandsstofa 2011, 

Icelandair 2010). Hlutverk þessa viðbragðsteymis var að stilla saman strengi og skiptast á 

upplýsingum til að hafa yfirsýn um atburðarás og ákvarðanir. Einnig átti viðbragðsteymið að 

setja í gang verkefni til að bregðast við áfallinu ef þess var talin þörf. Verkefnið átti þá að 

bregðast við þeim ímyndarskaða sem áfallið gæti ollið. Fulltrúar Icelandair komu með 

hugmynd að sameiginlegu markaðsátaki stjórnvalda og ferðaþjónustufyrirtækja á fundum 

viðbragðsteymisins 19. og 21. apríl 2010 en tilgangurinn var að vinna gegn neikvæðum 

áhrifum eldgossins á ferðaþjónustuna. Icelandair bauðst jafnframt til þess að leggja fram 

aukið fjármagn til átaksins umfram hefðbundið markaðsfé. Aðrir sem skipuðu 

viðbragðsteymið tóku jákvætt í þessar hugmyndir og var hafist handa við að vinna þeim 

brautargengi innan ríkisstjórnarinnar, hjá Reykjavíkurborg og meðal fyrirtækja innan Samtaka 

ferðaþjónustunnar (Íslandsstofa 2011, 3, Icelandair 2010).  

Hraða afgreiðslu opinberra aðila á tillögu um markaðsátakið má þakka góðar undirtektir sem 

hún hlaut undir forystu Katrínar Júlíusdóttur, þáverandi iðnaðar- og ferðamálaráðherra, 

Steingríms J. Sigfússonar, þáverandi fjármálaráðherra, og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 

þáverandi borgarstjóra. Þessi hraða afgreiðsla skipti máli því talið var best að bregðast sem 

fyrst við áföllum af þessu tagi til að snúa við mögulegum ranghugmyndum (Íslandsstofa 

2011, 3, Icelandair 2010). Starfandi ríkisstjórn ákvað á fundi sínum þann 27. apríl 2010 að 
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mæla með því að 350 milljónum króna yrði varið í markaðsátak í ferðaþjónustu á næstu 

mánuðum til að mæta áhrifum eldgossins. Skilyrði var að fyrirtæki í ferðaþjónustu og aðrir 

hagsmunaaðilar leggðu fram jafn mikið fé á móti. Allir aðilar brugðust hratt við og  

samþykkti Reykjavíkurborg að taka þátt í átakinu á fundi borgarstjórnar 29. apríl. Á einni 

viku söfnuðust fyrirheit um 700 milljónir króna til sameiginlegs markaðsátaks sem beinast átti 

að erlendum ferðamönnum (Íslandsstofa 2011, 4). Skipting fjárins sést í töflu 1 hér fyrir 

neðan: 

Tafla 1: Skipting kosnaðar við markaðsátakið Inspired by Iceland. 

Aðilar Fé í krónum 

Ríkissjóður 350 milljónir 

Reykjavíkurborg 100 milljónir 

Icelandair 125 milljónir 

Iceland Express 50 milljónir 

Útflutningsráð/Íslandsstofa 30 milljónir 

80 aðilar í Samtökum ferðaþjónustunnar 43 milljónir 

Markaðsstofur landshluta 2 milljónir 

Samtals: 700 milljónir 
 

Á ferðamálaþingi 4. maí undirrituðu Katrín Júlíusdóttir og Steingrímur J. Sigfússon, fyrir 

hönd ríkissjóðs. formlegan samning við Icelandair, Reykjavíkurborg, Iceland Express, 

Útflutningsráðs/Íslandsstofu og Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) um markaðsátak í 

ferðaþjónustu 2010 vegna áhrifa eldgossins í Eyjafjallajökli á atvinnugreinina (Íslandsstofa 

2011). Jóhanna Sigurðadóttir, þáverandi forsætisráðherra, sagðist vera hrædd um að erlendum 

ferðamönnum myndi fækka gríðarlega sem hefði í för með sér tekjutap fyrir ríkisjóð og sagði 

Steingrímur J. Sigfússon að Ísland hefði aldrei fengið meiri kynningu eða umfjöllun í 

erlendum fjölmiðlum í heiminum en akkúrat núna og í því fælist tækifæri sem mikilvægt væri 

að nýta og koma á framfæri að Ísland væri öruggt land heim að sækja (Vísir 2010b). Aðilar í 

ferðaþjónustu voru mjög ánægðir með Katrínu Júlíusdóttur (Fréttablaðið 2010a).  

Þann 4. maí var markaðsátakinu Inspired by Iceland hleypt af stokkunum en markmið 

átaksins voru tvö. Annað var að draga úr neikvæðum áhrifum á trausta markaði sem tekið 
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hafði langan tíma að byggja upp og hitt var að styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr 

þeirri umfjöllun sem landið fékk á erlendum vettvangi (Íslandsstofa 2011, Icelandair 2010).  

Össur Skarpéðinsson, þáverandi utanríkisráðherra, sagði á markaðsdögum Icelandair þann 17. 

nóvember 2011 að eldgosið í Eyjafjallajökli, gengisfall íslensku krónunnar og sterkt 

reynslumikið íslenskt flugfélag væru ástæðurnar fyrir bjartri framtíð í íslenskri ferðaþjónustu. 

Minntist hann ekkert á markaðsátakið sem ríkisstjórn hans tók þátt í en sagði að þrátt fyrir 

skaðann sem gosið hefði valdið bæði í flugi og íbúum í nágrenni Eyjafjallajökuls þá hefði 

gosið verið „milljarða dollara“ auglýsing fyrir Ísland. Bætti hann við að ferðaþjónustan væri 

einn mikilvægasti þátturinn í endurreisn Íslands eftir efnahagshrun og myndi þáverandi 

ríkistjórn ekki halda aftur af sér til að styrkja ferðaþjónustuna (Morgunblaðið  2011).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir samstarfsaðila sem komu að markaðsátakinu Inspired by Iceland 

kemur fram að grunnur átaksins ætti að  byggja á fullyrðingu um hegðun, skoðanir og viðhorf 

markhóps. Markaðsherferðin byggir á markaðslegri staðsetningu (e. positioning statement) 

sem átakið sjálft er unnið út frá. Ítarleg markaðsrannsókn var gerð af birtingafyrirækinu OMD 

hér á landi árið 2007. Könnunin var gerð í þeim löndum og á þeim svæðum sem flestir 

ferðamenn á Íslandi komu frá síðustu þrjú ár á undan. Könnunin leiddi í ljós að fólk sem 

heimsækir Ísland er mun líklegra en ferðamenn í öðrum löndum til að snúa aftur. Þessi 

niðurstaða könnunarinnar var notuð í átakinu og passaði vel inn í hugmyndir sem þegar voru 

komnar um að nota óhefðbundna miðla, það er að hrinda af stað stórátaki í samfélagsmiðlum 

fyrir markaðsátakið Inspired by Iceland. Einnig var notast við viðhorfskönnun sem unnin var 

af Útflutningsráði og Ferðamálastofu árið 2009 á þremur mikilvægum mörkuðum 

ferðaþjónustunnar. Í þessari könnun kom skýrt fram að þeir sem hafa ferðast til Íslands eða 

hafa hug á að ferðast til Íslands eru almennt jákvæðari en aðrir til landsins. Þessi rannsókn 

sýndi einnig að að náttúran var aðalaðdráttarafl fólks til landsins. Aðstandendur Inspired by 

Iceland halda því fram að grunnur átaksins hafi stutt þá leið sem farin var og að fólk sé tilbúið 

til að leggja eitthvað á sig til að mæla með landinu fyrir aðra (Íslandsstofa 2011).  

Meginuppistaða auglýsingaherferðarinnar voru myndbönd og efni frá Íslendingum sjálfum og 

ferðamönnum á Íslandi. Samfélagsmiðlar voru notaðir, vefsíðuauglýsingar og unnið með 

almannatengsl. Á síðunni inspiredbyiceland.com var hægt að sjá Ísland í gegnum 

vefmyndavélar sem komið var fyrir á þekktum ferðamannastöðum en á síðunni voru sett inn 

myndbönd, myndir og textar þar sem hægt var að fá upplýsingar um Ísland og hlusta á tónlist 

frá Íslandi (DV 2010a, Íslandsstofa 2011).  
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Hönnun vefsíðunnar insipiredbyiceland.com var í höndum Íslensku auglýsingastofunnar og 

forrituð af TM Software á aðeins níu dögum. Heimasíðan var opnuð 27. maí 2010. Vefurinn 

var hannaður með það í huga að hann gæti tekið stöðugum breytingum því fólk átti sjálft að 

setja inn efni á vefinn bæði myndir, myndbönd og texta. Vefurinn þurfti að vera einfaldur í 

notkun og áhugaverður í framsetningu. Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri Menningar- og 

ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, lýsti yfir ánægju sinni á viðtökunum sem vefurinn fékk á 

fyrsta degi opnunar hans. Vefurinn hafði til dæmis fengið fimm milljón heimsóknir í gegnum 

samfélagsmiðlinn Twitter á fyrsta degi. Að mati Svanhildar skilaði það sér án efa að Björk og 

Yoko Ono tístuðu (e. tweeted) um átakið (Morgunblaðið 2010f). Vefurinn var með að 

meðaltali yfir 25-30 þúsund heimsóknir á dag fyrstu mánuði átaksins og síðar með um 5-6 

þúsund heimsóknir á dag að meðaltali fram á vor 2011 (Íslandsstofa 2011, 9).  

Landkynningarmyndband sem sýna átti landið og fólkið í allri sinni dýrð var útbúið og 

framleitt af auglýsingastofunni Fíton í samstarfi við kvikmyndafyrirtækið Pegasus. 

Myndbandið var tekið upp á Þingvöllum, á Snæfellsnesi, í Haukadal og í Reykjavík á fimm 

dögum og var frumsýnt 2. júní 2010. Leikstjóri þess var Reynir Lyngdal og undir 

myndbandinu var leikið lag Emilíönu Torrini, Jungle Drum, sem var gríðarlega vinsælt í 

Þýskalandi á þessum tíma (Íslandsstofa 2011, 14). Íslenskur almenningur var virkjaður þann 

3. júní 2010 til að hjálpa til við að koma átakinu á laggirnar. Þessi hluti kallaðist „Þjóðin 

býður heim“ eða Iceland Hour á ensku. Á vefsíðunni inspiredbyiceland.com var klukkutíma 

löng bein útsending frá Perlunni í umsjón Þóru Arnórsdóttur fréttamanns þar sem öll íslenska 

þjóðin var beðin um að deila landkynningarmyndbandinu á þessum sama klukkutíma. Átakið 

var á mörkum auglýsingar og almannatengsla. Stærstu fjölmiðlar landsins tóku þátt í því, það 

er RÚV, Stöð 2, Fréttablaðið og Morgunblaðið. (Íslandsstofa 2011).  

Þá voru haldnir kynningafundir í sendiráðum í þeim löndum sem átakið beindist að. Þar voru 

haldnir fundir til að fullvissa blaðamenn og aðila í ferðaþjónustu um að óhætt væri að 

heimsækja Ísland og að ástandið þar væri gott. Átakið stóð einnig fyrir því að fá yfir 400 

erlenda fjölmiðla hingað til lands, blaðamenn frá ferðatímaritum, dagblöðum og 

lífstílsblöðum sem og bloggara. Þetta fjölmiðlafólk kom flest frá þeim markaðssvæðum sem 

voru í forgrunni í átakinu. Þetta var fjölmiðlafólk frá Bretlandi, Noregi, Svíþjóð, Danmörku, 

Þýskalandi, Frakklandi, Hollandi og Bandaríkjunum (Íslandsstofa 2011).   
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4.1.2 Samskipti við fjölmiðla og miðlunarleiðir íslenska ríkisins 

Umfjöllun í erlendum fjölmiðlum frá Íslandi var neikvæð á þessum tíma líkt og var í 

fjármálakrísunni. Það var algengt að erlendar sjónvarpstöðvar birtu sjónvarpsmyndir af 

Eyjafjallajökli eða Landeyjum og undir myndunum stóð „Reykjavik Iceland“. Margir gerðu 

sér því ekki grein fyrir að lífið gengi sinn vanagang hjá langflestum Íslendingum. Sökum 

þessa var það hægur leikur fyrir þá sem ekki voru staddir á Íslandi að fá ranghugmyndir af 

ástandinu (Icelandair 2010).  

Það var mat ráðherra ferðamála, Katrínar Júlíusdóttur, og hagsmunaaðila í ferðaþjónustu að 

við þessu yrði að bregðast og var brugðist við með markaðsátakinu Inspired by Iceland eins 

og áður segir. Fyrstu auglýsingar í markaðsátakinu birtust í breskum blöðum þann 21. maí 

2010. Nokkrum dögum síðar birtust auglýsingar í Danmörku, Þýskalandi og Frakklandi og 

einnig voru auglýsingar birtar í Bandaríkjunum. Auk auglýsinganna voru heimsþekktir 

listamenn fengnir til að segja frá kynnum sínum af landinu (Morgunblaðið 2010b, DV 2010a).   

Lögð var áhersla á „núið“ í auglýsingunum og að málið væri að koma núna til Íslands, ekki 

seinna. Á vefmiðlum voru notaðar lifandi myndir (e. stream) frá þekktum ferðamannastöðum 

á Íslandi til að undirstrika að ástandið væri gott, ekki væri allt á kaf í ösku auk þess að sýna 

náttúruna landsins. Hér skipti staðsetningin ekki máli. Hægt var að fylgjast með því sem var 

að gerast í beinni útsendingu á Austurvelli sama hvar viðkomandi var staðsettur í heiminum. 

Samfélagsmiðlar voru notaðir með það í huga að horfa til lengri tíma. Hugmyndin var að nota 

samfélagsmiðla á hvetjandi hátt. Miðlar eins og  Facebook og Twitter áttu þannig að leiðrétta 

rangfærslur og koma sögum og fréttum á framfæri til að hvetja fólk til að koma til landsins 

(Íslandsstofa 2011). Vefsíðan inspiredbyiceland.com var undirstaðan í markaðsátakinu eins 

og áður segir. Á vefsíðunni gat fólk sótt helstu upplýsingar um Ísland en einnig gat fólk sett 

inn á síðuna reynslusögur og eigin efni frá upplifun sinni af landinu (Íslandstofa 2011).  

Vefurinn var lifandi og ólíkur öðrum ferðavefjum sem fyrir voru á Íslandi þar sem 

almenningur, það er ferðamenn, gátu sett efni inn á vefinn. Vefurinn skiptist í fimm flokka.  

1. Upplýsingar um hvað sé hægt að gera á Íslandi 

2. Ísland lifandi, sex vefmyndavélar og hægt að fylgjast með beinni útsendingu 

frá þeim á vefnum. Þær voru á Austurvelli, við Reykjavíkurtjörn, Gullfoss, 

Geysi, Bláa lónið og við Jökulsárlón. 
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3. Tónlist, þar var hægt að hlusta á íslenska tónlist ókeypis. Sýnt frá tónleikum í 

Hljómskálagarðinum og tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður á vefnum.  

4. Sögur, en í þessum hluta gátu ferðamenn sett inn sögur og upplifun sína af 

landinu. Nokkrir frægir einstaklingar voru fengnir til að segja frá sínum sögum 

eins og Viggo Mortensen, Eric Clapton, Yoko Ono, Frank Hvam, og Bing 

Crosby svo einhverjir séu nefndir.  

5. Deila, þar sem fólk var beðið að deila upplýsingum sem voru á vefnum 

(Íslandstofa 2011, 10). 

 

Netið var notað til að koma upplýsingum til ferðaskipuleggjanda og blaðamanna. 

Auglýsingaátakið var á netinu í gegnum Google Adwords sem er svokölluð Pay Per Click 

herferð. Það var gert til að auka sýnileika en því oftar sem síðan var opnuð því ofar fór hún í 

leitarvélum (Íslandsstofa 2011).   

Birtingar með hefðbundnum fjölmiðlum voru einnig stór hluti af markaðsátakinu en 

markmiðið var að ná til breiðs hóps á svæðum þar sem þurfti að leiðrétta ranghugmyndir sem 

birst höfðu í fréttaflutningi í þessum sömu miðlum. Tíðni og dreifing á hverju svæði var 

ákveðin og var auglýst í stærstu miðlum hverrar borgar eða lands. Fyrsta birting var í 

Guardian í Bretlandi þann 21. maí 2010. Herferðin var svo keyrð á öllum mörkuðum sem 

herjað var á eftir það til loka átaksins. Auglýsingarnar birtust ekki allar á sama tíma á öllum 

mörkuðum, heldur var þeim dreift yfir tímabil sem átakið var í gangi. Birtingarmarkaðir voru 

átta, það voru Bretland, Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Þýskaland, Frakkland, Holland og 

Bandaríkin. Á sumum þessara birtingarstaða var einungis lögð áhersla á að auglýsa með 

veggspjöldum á fjölförnum stöðum eins og í lestum, annars staðar voru birtar auglýsingar í 

blöðum og í útvarpi (Íslandsstofa 2011, 11). 

Hér á landi var auglýst til að ná til þeirra ferðamanna sem voru á landinu og þeir hvattir til að 

segja sögu sína á vefsíðunni. Þessar auglýsingar voru birtar í tímaritunum Iceland Review og 

Grapevine auk veggspjalda á Ingólfstorgi og á hótelum og svo voru auglýsingar um borð í 

flugvélum Icelandair (Íslandsstofa 2011, 12). Heilt yfir var áhersla markaðsátaksins á núið 

eins og áður segir og áhersla lögð á samfélagsmiðla á netinu í von um keðjuverkun. 
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4.1.3  Eftirmálar eldgossins hjá íslenska ríkinu 

Í kjölfar markaðsátaksins Inspired by Iceland var stofnfundur Íslandsstofu haldinn í 

sjóminjasafninu Víkinni þann 29. júní 2010 en Alþingi samþykkti í lok aprílmánaðar lög um 

stofnun Íslandsstofu (Morgunblaðið 2010a). Í viðtali við Pressuna við þessi tímamót sagði 

Friðrik Pálsson, framkvæmdastjóri Hótel Rangár, sem skipaður var stjórnarformaður 

Íslandsstofu, að meginmarkmið Íslandsstofu væri að sameina alla þá krafta sem myndu vilja 

vinna að því að gera ímynd Íslands sem besta og stuðla að útflutningi vöru, hugverka og 

þjónustu. Hann sagði jafnframt að verkefnið Inspired by Iceland hafi verið eins konar 

„generalprufa“ fyrir Íslandsstofu (Pressan 2010).  

Á vettvangi Íslandsstofu sameinaðist starfsemi Útflutningsráðs, Fjárfestingarstofu og erlent 

markaðsstarf Ferðamálastofu. Íslandsstofu var ætlað víðtækara starf sem snýr meðal annars að 

því að styrkja ímynd og orðspor Íslands og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis. 

Á stofnfundinum voru undirritaðar viljayfirlýsingar um samstarf við Útflutningsskrifstofu 

íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), Samtök tölvuleikjaframleiðenda og Markaðsnefnd 

upprunamerkis í sjávarútvegi.  Sagði Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra við það tækifæri 

að samningarnir endurspegluðu nýjar áherslur í atvinnulífinu og undirstrikuðu það verkefni 

Íslandsstofu að greiða fyrir viðskiptum (Morgunblaðið 2010a). Stjórn Íslandsstofu er skipuð 

fagaðilum úr atvinnulífinu. Stjórnin skal samkvæmt lögunum um Íslandsstofu skipa fagráð til 

að móta áherslur einstakra málaflokka á sviði ferðaþjónustu, matvælaframleiðslu, 

umhverfismála, menningarmála og fjárfestinga erlendra aðila hér á landi. Þá skipar stjórnin 

ráðgjafaráð um stefnumörkun og áherslur í störfum stofunnar og skulu málsvarar 

mikilvægustu hagsmuna á starfssviði stofunnar eiga sæti í ráðgjafaráðinu. Íslandsstofa tók 

formlega til starfa 1. júlí 2010 (Utanríkisráðuneytið 2010).   

Eftir að gosið hófst í Eyjafjallajökli varð ráðamönnum og hagsmunaaðilum ljóst að við því 

varð að bregðast. Boðað var til fundar þar sem forsvarsmenn Icelandair komu með 

hugmyndina um sameiginlegt markaðsátak íslenska ríkisins og hagsmunaaðila eins og áður 

segir. Söfnuðust 700 milljónir sem varið var í átakið sem byggðist aðallega á heimasíðunni 

inspiredbyiceland.com og landkynningarmyndbandi sem almenningur tók þátt í að dreifa. Í 

kjölfar átaksins var ákveðið að stofna Íslandsstofu en hennar hlutverk er meðal annars að 

styrkja ímynd Íslands erlendis. 
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4.2 Icelandair 

Gríðarlegir hagsmunir voru í húfi þegar Icelandair stóð frammi fyrir því að hætta tímabundið 

að fljúga til og frá Íslandi eða flytja miðstöð flugsins til Skotlands á meðan áhrifa eldgossins í 

Eyjafjallajökli gætti. Áhrif eldgossins stefndu afkomu flugfélagsins í hættu. Hér verður fjallað 

um hvernig flugfélagið brást við. 

 

4.2.1 Upphaf áfallsins, viðbrögð og áfallastjórnun Icelandair 
Þegar gaus í Eyjafjallajökli var það ekki í fyrsta skipti sem Icelandair þurfti að glíma við áföll 

í rekstrinum. Síðustu tvö árin fyrir gosið höfðu verið erfið (Icelandair 2010). Slæm umfjöllun 

í erlendum fjölmiðlum í kjölfar íslenska bankahrunsins sem dundi yfir í október 2008 

(Chartier 2010, 18) hafði neikvæð áhrif á Icelandair. Á þeim tíma þurfti að efla 

markaðsetningu fyrirtækisins erlendis þar sem stöðugt neikvæðar fréttir bárust frá Íslandi og 

myndir af mótmælum hjálpuðu ferðaþjónustunni ekki (Icelandair 2010). 

Icelandair á yfir 70 ára rekstrarsögu og kom gosið í Eyjafjallajökli stjórnendum og áfallateymi 

Icelandair ekki í opna skjöldu. Starfsmenn Icelandair voru á tánum eftir gosið á 

Fimmvörðuhálsi sem var nokkru áður. Auk þess hafði þó nokkur undirbúningsvinna átt sér 

stað árið áður. Starfsmaður félagsins, Matthías Sveinbjörnsson, sem þá var deildarstjóri 

rekstarstýringar, hafði kynnt líkan fyrir lykilstjórnendum Icelandair. Þetta líkan sýndi 

mögulega dreifingu á gosmekki sem kæmi ef Katla myndi gjósa. Líkanið var lokaverkefni 

Matthíasar úr verkfræði árið 2001. Þessi kynning varð til þess að mögulegt eldgos var í fyrsta 

skipti skilgreint sem áhættuþáttur í rekstri félagsins og á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010. Þetta 

gerði starfsmönnum Icelandair kleift að undirbúa sig eins og hægt er fyrir mögulegu eldgosi 

(Icelandair 2010). 

  

Öskugosið í Eyjafjallajökli átti eftir að hafa mikil áhrif á flugsamgöngur næstu daga og vikur. 

Strax daginn eftir að gosið hófst var ljóst að seinkun væri á flugi til Evrópu þó svo að 

Keflavíkurflugvöllur væri opinn en samkvæmt öskuspám frá bresku veðurstofunni hafði aska 

dreift sér alla leið suðaustur til Evrópu og var búið að loka flugsvæðum á Bretlandi og í 

Skandinavíu. Enn var hægt að fljúga til Ameríku frá Keflavík. Áfallanefnd Icelandair kom 

saman til fundar þennan dag og voru skipulagðir fundir nefndarinnar fjórum sinnum á dag á 

meðan á gosinu stóð. Fyrir morgunfundi var fundað með starfsfólki Veðurstofu Íslands og 
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flugrekstrarfyrirtækinu Isavia, meðal annars til að fara yfir öskuspár bresku veðurstofunnar. 

Reynt var að meta veðurfar og horfur næstu sólahringa (Icelandair 2010).  

Þegar breyta þarf flugáætlun eða aflýsa flugi fer ákveðið ferli í gang. Það eru til sérstakir 

ferlar hjá Icelandair um það hvernig bregðast eigi við þegar áföll sem þessi dynja á. Hver 

deild þekkir sitt hlutverk og sín viðbrögð. Þó svo að áfallanefnd æfi reglulega viðbrögð við 

áföllum þá kom fljótt í ljós að hún var ekki búin að samhæfa aðgerðir fyrir þetta áfall. Kort frá 

bresku veðurstofunni bárust reglulega en slík kort voru birt fjórum sinnum á sólarhring og 

sýndu hvernig möguleg öskudreifing yrði átján klukkustundir fram í tímann. Þessi kort voru 

notuð til að hanna flugáætlun fram í tímann. Á fundunum var ekki aðeins hugað að 

flugáætlunum heldur þurfti einnig að huga að öryggismálum, flugrekstrarmálum, tæknilegri 

úrvinnslu við framkvæmd flugleiða og markaðsmálum sem og samskiptum við starfsfólk, 

farþega og fjölmiðla (Icelandair 2010).  

Tómas Ingason, sem þá var tekjustjóri Icelandair, sendi tölvupóst á alla starfsmenn félagsins 

eftir fyrsta áfallanefndarfundinn. Hann kynnti starfsmönnum þær ákvarðanir sem teknar höfðu 

verið um frestun fluga. Í póstinum til starfsmanna voru einnig leiðbeiningar hvernig 

meðhöndla ætti farþega sem áttu flug með félaginu þennan dag. Það er því hægt að segja að 

starfsfólk Icelandair hafi verið vel upplýst en það hafði greiðan aðgang að þeim upplýsingum 

sem það þurfti. Tómas sagði það algjört lykilatriði þegar svona áföll ganga yfir að miðla 

upplýsingum. Nauðsynlegt væri að koma skilaboðum til farþega, fjölmiðla og ekki síst 

starfsmanna en hann sagði að ábyrgð hefði verið dreift víða og höfðu allir sitt hlutverk svo 

hlutirnir myndu ganga upp. Starfsfólk Icelandair var frá fyrsta degi upplýst um hvernig staðan 

væri þá stundina og hverjar  horfur væru næstu daga (Icelandair, 2010).   

Árni Sigurðsson, forstöðumaður dreifingakerfa hjá Icelandair, benti á í skýrslunni sem 

Icelandair lét útbúa að strax á fyrstu dögunum eftir að gosið hófst var sumum fluga hjá 

Icelandair breytt og þúsundum bókana var einnig breytt svo að innritun farþega gæti gengið 

hnökralaust fyrir sig. Það kom í ljós undir þessum erfiðu aðstæðum að Icelandair hafði 

nægjan sveigjanleika í kerfunum til að bregðast við og breyta flugum og bókunum með 

skömmum fyrirvara eins og gerðist í gosinu í Eyjafjallajökli (Icelandair 2010). Flug til 

Bandaríkjanna lokaðist ekki og var allan tímann flogið þangað á meðan gosinu stóð. 

Viðskiptavinum félagsins var gert ljóst að í ljósi aðstæðna gæti Icelandair mögulega ekki 

komið þeim á upprunalegan áfangastað (Icelandair 2010). Það sem mætti segja að hafi komið 

á óvart var að farþegar frá Bandaríkjunum, sem ætluðu að millilenda á Íslandi á leið sinni til 
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Evrópu, komu til landsins en gátu ekki haldið förinni áfram. Því myndaðist hálfgerður 

flöskuháls á Íslandi að sögn Kjartans Jónssonar leiðarkerfisstjóra hjá Icelandair. Hótel fylltust 

fljótt er fólk hélt áfram að koma frá Bandaríkjunum til Íslands. Farþegum var boðið upp á 

aukaflug til Glasgow en var einnig gerð grein fyrir því að það yrði lokaáfangastaður 

Icelandair í bili. Þann 17. og 18. apríl var öllu flugi til Evrópu aflýst. Farþegum, sem áttu 

bókað flug, var bent á að halda sig heima og þeim flugfarþegum, sem komnir voru til landsins 

frá Bandaríkjunum, var ráðlagt að taka flug aftur til Bandaríkjanna með félaginu (Icelandair 

2010).  

„Við fylgjumst mjög vel með þeim tilkynningum sem flugstjórnarmiðstöðin í Evrópu gefur 

út. Samkvæmt því virðist staðan og öskufall vera að breytast og flugleiðir að opnast,“ sagði 

Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair við blaðamann Morgunblaðsins þann 19. 

apríl 2010. Einnig benti hann á að ástandið væri óstöðugt og gæti breyst mjög hratt og bað 

hann fólk sem ætti pantað flug að fylgjast með netmiðlum og útvarpi. Guðjón sagði, í samtali 

við blaðið, að í ástandi sem þessu „snýst flugreksturinn fyrst og fremst um það að bjarga þeim 

farþegum sem eru strandaglópar. Bæði að koma fólki héðan eða þá frá hinum stöðunum. 

Þegar verið er að setja upp aukaflug, og hugsanlega lenda inni á stöðum eins og Þrándheimi 

eða utan venjulegra tíma, þá er viðbúið að það geta verið nánast tómar vélar aðra leið“ 

(Morgublaðið 2010c). 

Það var að mörgu að huga á þessum tíma því Icelandair þurfti að verja bókunarstöðu sína því 

ljóst er að enginn bókar flug með flugfélagi sem ekki er að fljúga. Einn liður í því að halda 

bókunarstöðu félagsins var að halda leiðarkerfinu yfir Atlantshafði gangandi með öllum 

mögulegum leiðum. Icelandair var í góðri stöðu hvað þetta varðar, ólíkt öðrum flugfélögum í 

Evrópu sem gátu sig lítið hreyft þar sem flugvélarnar þeirra voru lokaðar inni vegna öskunnar 

sem var í loftinu.,  Flest þessara flugfélaga þurftu að fella niður flug sín innan Evrópu, ólíkt 

Icelandair því flugvélar Icelandair höfðu ekki lokast inni eins og flugvélar á meginlandi 

Evrópu sem ekki gátu tekið af stað (Icelandair 2010).  

Um leið og gosið hófst má segja að markaðurinn hér á landi hafi hrunið. Flugfarþegar hættu 

að bóka flug til landsins. Stjórnendur Icelandair sáu að tengiflugsmarkaðurinn yfir 

Atlandshafið myndi vera leiðin til að halda hjólunum gangandi og því bráðnauðsynlegt að það 

flug héldist gangandi. Á áfallanefndarfundi 21. apríl gáfu öskuspár það til kynna að 

Keflavíkurflugvöllur myndi lokast á næsta sólarhring (Icelandair 2010). Ákveðið var að flytja 

miðstöð millilandaflugs til Glasgow í kjölfarið. Nýju leiðarkerfi var stillt upp fyrir Glasgow á 
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hálfum sólarhring. Þessar aðgerðir voru mjög umfangsmiklar og kostnaðarsamar. Að sögn 

Birkis Hólm Guðnasonar, framkvæmdastjóra Icelandair, þurfti að flytja 150 starfsmenn til 

Glasgow og Akureyrar. Setja þurfti upp innritunarborð, senda áhafnir til fleiri borga, 

hlaðmenn, afgreiðslufólk, flugvirkja og varahlutalager, svo eitthvað sé nefnt. Telur hann að 

þetta hafi tekist þar sem Icelandair er sveigjanlegt flugfélag þar sem starfsfólk er tilbúið til að 

leggja mikið á sig og hoppa í ný störf þegar aðstæður sem þessar ganga yfir. Birkir telur líka 

skipta máli að starfsaldur hjá flugfélaginu er hár og ber starfsfólk taugar til flugfélagsins. 

Icelandair getur brugðið út af vananum og breytt flugáætlun þegar áfall eins og eldgosið í 

Eyjafjallajökli verða. Birkir segir að félagið hafi markvisst búið sig undir að þurfa að bregðast 

hratt og vel við. Þá hafi félagið minnkað yfirbygginguna og treyst á sérfræðiþekkingu 

starfsfólks, en því er falið að taka ákvarðanir undir ýmsum kringumstæðum (Fréttablaðið 

2010a).  

Þessi sveigjanleiki kann að vissu leyti að vera íslenskur hugsunarháttur en í meistararitgerð 

Ragnhildar Bjarkadóttur, Samningahegðun Íslendinga á alþjóðavettvangi 1997-2007, kemur 

fram að Íslendingar voru taldir beita öðruvisi viðskiptaaðferðum en tíðkuðust í 

nágrannalöndum. Vinnutíminn og vinnumenningin var önnur á Íslandi, en Íslendingar vildu 

ólmir klára það sem þeir höfðu tekið að sér sama hve langan tíma það tæki (Ragnhildur 

Bjarkadóttir 2011, 48). Starfsfólk Icelandair lagði sig allt fram við að ná sínum markmiðum, 

sem var að halda flugfélaginu gangandi, stjórnendur fólu starfsfólki sínu aukið vald í 

ákvarðanatöku til að hlutirnir myndu ganga hraðar fyrir sig (Icelandair 2010).  

Það var 14. maí, nákvæmlega mánuði eftir að gosið í Eyjafjallajökli hófst, sem átti eftir að 

reynast Icelandair erfiður. Samkvæmt spám átti flugvöllurinn í Keflavík að lokast klukkan sjö 

um morguninn og var fluginu flýtt til klukkan fimm. Vindátt breyttist um miðnætti sem varð 

til þess að flugvellinum var lokað mun fyrr en áætlað var. Þeim flugvélum sem voru á leið frá 

Bandaríkjunum var beint til Akureyrar en vélarnar sem voru í Keflavík voru lokaðar inni í 

fyrsta skipti frá því að gosið hófst. Þennan dag var 32 ferðum Icelandair aflýst. Daginn eftir, 

15. maí, var flugvöllurinn í Keflavík opinn og gekk flug með eðlilegum hætti. Mikil röskun 

var á flugi næstu daga og í töflu 2 er farið heildstætt yfir aðgerðir Icelandair á flugáætlun sinni 

á meðan á gosinu stóð.  
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Tafla 2: Breytingar á flugáætlun Icelandair vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. 

14. apríl Gos hefst í Eyjafjallajökli 

16. apríl Aflýsa þarf 6 flugum til evrópskra borga 

17.-18. apríl Öllu flugi til Evrópu aflýst 

19. apríl Icelandair breytir flugáætlun sinni 

22. apríl Tengiflug flutt frá Keflavík til Glasgow 

28. apríl Tengiflug flutt til Keflavíkur frá Glasgow 

8. maí Tengiflug flutt aftur frá Keflavík til Glasgow 

10. maí Tengiflug flutt til Keflavíkur frá Glasgow 

11.-12. maí Flug á áætlun 

13. maí Áætlað að flytja tengiflug aftur til Glasgow næsta morgun 

14. maí Flugvélar lokast inni í Keflavík þar sem öskuspár gengu ekki 
eftir  

15. maí Flugvöllurinn í Keflavík opinn 

16.-17. maí Röskun er á flug frá Keflavík 

18. maí Truflun á flugi vegna eldgossins í Eyjafjallajökli lokið 

 

Það var gríðarlega stór aðgerð að flytja tengistöð heils flugfélags frá Keflavík yfir til 

Glasgow. Tómas Ingason, þáverandi tekjustjóri félagsins, sagði í því samhengi: „Þetta er 

auðvitað séríslenskur hugsunarháttur og ég held að það hafi enginn velt því fyrir sér þarna 

hversu hugdjörf þessi ákvörðun var. Á meðan flestir voru bara fúlir yfir því að geta ekki 

flogið færðum við starfstöðina á milli landa“ (Icelandair 2010, Fréttablaðið 2010a). Í 

fyrrnefndri meistararitgerð Ragnhildar Bjarkadóttur kom fram að Íslendingar voru djarfari í 

ákvörðunartöku en aðrar þjóðir, en ein af grunnforsendum þeirra í viðskiptum var „þetta 

reddast“ því Íslendingar þoldu ekki að heyra orðið nei og gerðu allt til að leysa málin 

(Ragnhildur Bjarkadóttir 2011, 107).  
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Í alþjóðaflugsögunni er aðeins til eitt annað dæmi um þetta en það var þegar Middle East 

Airlines flutti tengiflug sitt nokkrum sinnum frá Beirút til nágrannalanda á meðan 

borgarastríðið í Líbanon geisaði seint á áttunda áratug síðustu aldar (Icelandair 2010, 

Fréttablaðið 2010a). Notkun á Akureyrarflugvelli var aðallega hugsuð fyrir Íslendinga sem 

þurftu að komast frá Íslandi til áfangastaða í Evrópu og Bandaríkjunum og Íslendinga sem 

þurftu að komast til Íslands. Þetta var töluverð vinna fyrir marga aðila. Flytja þurfti mikinn 

búnað norður og gerðist þetta á sama tíma og búið var að ákveða að flytja tengimiðstöð 

Icelandair til Glasgow (Icelandair, 2010). 

Samkvæmt Birki Hólm þurfti Icelandair að gefa út nýja flugáætlun oftar en 80 sinnum á 

meðan eldgosið hafði áhrif á flugumferð. Stundum voru breytingarnar veigalitlar en í öðrum 

tilvikum þurfti að stokka hana algjörlega upp vegna lokana eða opnana flugsvæða. Heilt yfir 

tókst að halda uppi um 70 prósentum af farþegaflugi Icelandair (Fréttablaðið 2010a). 

 

4.2.3 Samskipti við fjölmiðla og miðlunarleiðir Icelandair 

Varðandi miðlun upplýsinga brást Icelandair við áfallinu, ekki bara með að senda út 

tölvupósta til starfsmanna sinna þann 15. apríl 2010, heldur voru sendar út tilkynningar á 

fjölmiðla með reglulegu millibili. Á öllu tímabilinu á meðan á krísuástandinu stóð voru sendar 

út tæplega hundrað fréttatilkynningar til fjölmiðla en auk þess þurfti að uppfæra nítján 

vefsíður á ellefu tungumálum nokkrum sinnum á dag. Samfélagsmiðlar á borð við Facebook 

og Twitter voru einnig notaðir. Á þessum tíma var mikið álag á símaver Icelandair þar sem 

margir farþegar settu sig í samband við félagið til að leita upplýsinga. Hólmfríður Júlíusdóttir, 

yfirmaður síma- og þjónustuvers Icelandair, greindi frá því að frá upphafi goss hafi skapast 

mikil vertíðarstemning í símaverinu. Kalla þurfti út aukamannskap þegar byrjaði að gjósa en 

samfélagsmiðlar léttu mikið undir með símaverinu á meðan gosið stóð yfir. Farþegar gátu séð 

upplýsingar á Facebook eða Twitter og gert viðeigandi ráðstafanir. Guðmundur Óskarsson, 

forstöðumaður markaðs- og viðskiptaþróunar, sagði að notkun samfélagsmiðla hafi skipt 

höfuðmáli á þessum tíma. Brugðið var á það ráð að vakta Facebook og Twitter allan 

sólahringinn til að koma upplýsingum á framfæri og til að svara spurningum viðskiptavina 

(Icelandair 2010).   

Á þessum tíma var mikið af neikvæðum fréttum að birtast í erlendum miðlum þar sem dökk 

mynd var dregin upp af landinu og látið í veðri vaka að Ísland væri hættulegur staður. Að mati 
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Icelandair þurfti að leiðrétta þessar ranghugmyndir en Icelandair býr yfir talsverðri þekkingu í 

markaðsmálum á erlendri grundu. Fyrirtækið ver milljarði í auglýsingar og markaðsstarf fyrir 

erlenda markaði árlega (Fréttablaðið 2010a). Upplýsingafulltrúi Icelandair, Guðjón 

Arngrímsson, segist hafa gert sér grein fyrir að neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum erlendis gæti 

skaðað ímynd Íslands og félagsins. Á áðurnefndum samráðsfundi, sem haldinn var 17. apríl í 

utanríkisráðuneytinu með stjórnvöldum og hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu, sem hann sótti 

var rætt um samstarf og mögulegar aðgerðir til að bregðast við fjölmiðlaumfjöllun um gosið á 

Íslandi í erlendum miðlum. Ráðuneytið sendi frá sér yfirlýsingu um markmið hópsins en það 

var að tryggja að réttar og yfirvegaðar fréttir bærust frá Íslandi. Nokkuð hafði borið á 

æsifréttum í umfjöllun af gosinu í erlendum miðlum. Í öllu þessu ferli var fólki ljóst að huga 

þurfti að ímynd Íslands. Stjórnendur Icelandair ákváðu að vinna með stjórnvöldum og öðrum 

hagsmunaaðilum í að sinna upplýsinga- og samskiptamálum við erlenda aðila. Helgi Már 

Björgvinsson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Icelandair, sagði að það væri tvennt 

sem vitað væri að þyrfti að verja eftir að gosið í Eyjafjallajökli hófst. Það fyrra var orðspor 

Ísland sem ferðamannastaðar og hitt var að passa upp á bókunarstöðu Icelandair (Icelandair 

2010). Það var því ljóst að hagsmunir fyrirtækisins voru nátengdir orðspori Íslands í víðu 

samhengi.   

 

Mánudaginn 19. apríl var haldinn fundur í utanríkisráðuneytinu með hagsmunaaðilum eins og 

rætt var um í kaflanum á undan hvað varðar viðbrögð ríkisins við eldgosinu. Á þeim fundi 

kynnti Guðjón Arngrímsson tillögu sem hann og fleiri samstarfsfélagar höfðu þróað. Tillagan 

fól í sér að íslensk stjórnvöld og viðeigandi hagsmunaaðilar færu í sameiginlegt markaðsátak 

um Ísland. Starfsmenn Icelandair fengu jákvæð viðbrögð og umboð til að þróa hugmyndina 

enn frekar og leggja hana fyrir fund sem var áætlaður með Katrínu Júlíusdóttur ráðherra. Hér 

hafði flugfélagi, sem var lítið á alþjóðavísu en stórt á íslenskum markaði, tekist að fá ríkið 

með sér í lið. Þarna var kominn vísir að kynningar- og markaðsátaki sem síðar varð Inspired 

by Iceland (Icelandair 2010).  

Eins og rætt hefur verið um voru samfélagsmiðlar mikið notaðir til þess að koma 

upplýsingum á framfæri til flugfarþega, sem létti mjög undir með starfsfólki símavers. 

Stjórnendur Icelandair höfðu áhyggjur af þeirri neikvæðu umfjöllun sem var í erlendum 

miðlum um landið og vildu fara í sameignlegt markaðsátak með íslenska ríkinu og 

hagsmunaaðilum. Lagðar voru til 700 milljónir íslenskra króna frá fjölmörgum aðilum í 

verkefnið Inspired by Iceland í heild. Í samanburði við það ber að hafa í huga að Icelandair 
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ver um einum milljarði króna í markaðsstarfsemi erlendis á hverju ári líkt og fram hefur 

komið. Það voru skýr markmið Icelandair að passa upp á orðspor Íslands því hagsmunir 

fyrirtækisins eru tengdir orðspori landsins í víðu samhengi. Katrín Júlíusdóttir sagði á 

ferðamálaþingi 4. maí 2010 að mikilvægt væri að gera alla Íslendinga að sendiherrum með 

því að kynna átakið fyrir vinum og vandamönnum erlendis (Icelandair 2010, Fréttablaðið 

2010a).  

 

4.3.2 Eftirmálar gossins hjá Icelandair 

Þó að gosinu væru lokið voru mörg mál óleyst hjá Icelandair. Fara þurfti yfir 5000 kvartanir 

og bæta þeim tjónið sem orðið höfðu fyrir skaða. Í skýrslunni sem Icelandair lét gera um 

félagið eftir gosið kom fram að margir starfsmenn urðu varir við spennufall eftir að gosinu 

lauk og voru starfsmenn nokkra mánuði að jafna sig (Icelandair 2010).  

Þrátt fyrir að tekist hefði að halda starfseminni gangandi nánast allan tímann á meðan á 

gosinu stóð þá hafði Icelandair orðið fyrir verulegum fjárhagslegum skaða. Merkilegt er að 

þrátt fyrir þessa miklu erfiðleika og tap sem Icelandair varð fyrir vegna gossins þá var árið 

2010 besta rekstrarár í sögu félagsins. Hægt er að þakka því að starfsemin stöðvaðist ekki og 

það tókst með mikilli útsjónarsemi að halda flugi á milli Evrópu og Bandaríkjanna gangandi á 

meðan gosið var í fullum gangi. Ástþór Ingason forstöðumaður stöðvareksturs Icelandair telur 

að vel hafi tekist til að halda flugrekstrinum gangandi á meðan á gosinu stóð og segir 

flugfélagið í mun betri stöðu til að takast á við sambærilegt áfall, en frá goslokum hafa 

starfsmenn Icelandair skipulagt viðbrögð við öðru gosi. Búið er að skilgreina hlutverk hvers 

og eins betur, búa til verkferla og áætlanir (Icelandair 2010).  

Viðbrögð og framganga Icelandair hafa vakið athygli í flugheiminum og raunar í ýmsum 

erlendum fjölmiðlum. Á meðan Icelandair greip til sinna ráða sátu önnur flugfélög með 

hendur í skauti og biðu eftir að rofaði til. Ekkert annað flugfélag reyndi að færa sig til og 

halda uppi flugsamgöngum þrátt fyrir að lokanir á flugleiðum blöstu við (Fréttablaðið 2010a). 

Birkir Hólm, framkvæmdastjóri Icelandair, og Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi 

félagsins, fluttu reglulega erindi og svöruðu spurningum um rekstur félagsins á gostímanum á 

fagráðstefnum og fundum erlendis. Sveigjanleiki flugfélagsins vakti athygli en hægt er að 

segja að „þetta reddast“ hugtakið hafi að vissu leyti komið flugfélaginu í gegnum erfiða tíma. 
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Mikill lærdómur hlaust af gosinu og kom í ljós að það eru margir ferlar sem þarf að slípa 

betur (Fréttablaðið 2010a, Icelandair 2010).  

Icelandair er lítið flugfélag í flugheiminum en mörg stór flugfélög fóru illa út úr eldgosinu og 

urðu fyrir gríðarlegu tapi. Flugfélög heimsins urðu af sem nemur 233 milljörðum króna í 

sölutekjur vegna flugraskana vegna öskufalls frá Eyjafjallajökli. Þetta kom fram á aðalfundi 

Alþjóðasamtaka flugfélaga IATA sem 230 yfirmenn flugfélaga í heiminum sóttu. Tapið var 

mest hjá evrópskum flugfélögum. Sum óskuðu eftir ríkisstyrkjum og boðuðu 

fargjaldahækkanir til að mæta tapinu (Morgunblaðið 2010j). Icelandair ákvað hinsvegar að 

sýna frumkvæði og að blása til sóknar og sendi í samstarfi við stjórnvöld og aðra aðila frá sér 

markaðsherferðina Inspired by Iceland eins og áður segir (Fréttablaðið 2010a).  

Í skýrslu Icelandair kom fram að stjórnendur fyrirtækisins telja að eftir þetta áfall sé starfsfólk 

reynslunni ríkara, með aukið sjálfstraust og betur undirbúið til að takast á við erfiða atburði. 

Þeir telja að styrkleikar Icelandair í gosinu hafi falist í að meðalstarfsaldur starfsfólks er háræ 

eða í kringum 20 ár, og það hefur áður tekist á við áföll og kann að bregðast hratt við og halda 

rekstrinum gangandi (Icelandair 2010). Auk þess má velta fyrir sér hvaða áhrif boðleiðir við 

stjórnvöld í smáríki höfðu á þróun mála hjá félaginu eins og nánar verður rætt um í kafla 5.    

Þegar flugsamgöngur fóru að raskast vegna eldgossins í Eyjafjallajökli voru stjórnendur 

Icelandair fljótir að bregðast við. Áfallateymi var virkjað og starfsfólk upplýst um gang mála 

sem er mjög mikilvægt þegar áföll eru að ganga yfir. Starfsfólk félagsins fékk auk þess 

töluverða ábyrgð í ákvarðanatöku og lagði starfsfólk mikið á sig til þess að halda 

flugrekstrinum gangandi. Kannski var það hár meðalstarfaldur og taugar sem starfsfólk ber til 

fyrirækisins sem dreif það áfram. Icelandair er lítið flugfélag og sveigjanlegt og tókst að 

bregðast hratt við á meðan stærri flugfélög biðu eftir að ástandið gengi yfir. Hægt er að lýsa 

hugarfari stjórnenda Icelandair á þessum tíma með tveimur orðum: „þetta reddast“. 

Samfélagsmiðlar voru mikið notaðir til að koma upplýsingum á framfæri og létti það undir 

með símaveri félagsins. Tafir og breytingar á flugi voru umtalsverðar og var til að mynda 

tengimiðstöð félagsins tvisvar flutt frá Keflavík til Glasgow sem var kostnaðarsöm og flókin 

aðgerð. Flugfélaginu tókst að halda bókunarstöðu sinni á meðan á gosinu stóð sem var mjög 

mikilvægt, því fólk kaupir ekki flugmiða hjá flugfélagi sem flýgur ekki. Æðstu stjórnendur 

Icelandair óttuðust að ímyndarskaðinn fyrir landið og félagið gæti orðið talsverður og komust 

að þeirri niðurstöðu að best væri að fara í sameiginlegt markaðsátak með íslenska ríkinu. Þeir 

komu sjálfir fram með tillögu að sameiginlegu markaðsátaki á fundi iðnaðar- og 
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ferðamálaráðherra og hagsmunaaðila þann 17. apríl sem fékk jákvæðar undirtektir og var hrint 

í framkvæmd stuttu síðar. Starfsmenn Icelandair hafa eftir gosið skipulagt viðbrögð við 

öskugosum og eru viðbúnir öðru eldgosi. 

 

4.3 Þorvaldseyri 

Þorvaldseyri er bóndabær undir Eyjafjöllum. Þar búa hjónin Ólafur Eggertsson og Guðný A. 

Valberg. Á bænum býr einnig Páll sonur þeirra ásamt konu sinni og barni. Að auki eiga 

Ólafur og Guðný þrjár uppkomnar dætur. Fjölskyldan varð fyrir gríðarlegri röskun þegar 

byrjaði að gjósa í Eyjafjallajökli. þau þurftu að yfirgefa heimili sitt en óttast var um tíma að 

hamfaraflóð myndi hrifsa bæinn með sér (Morgunblaðið 2010h). Talað var við einn 

fjölskyldumeðlim fjölskyldunnar á Þorvaldseyri þar sem fyrirliggjandi gögn vantaði frá 

Þorvaldseyri en einnig var stuðst við kafla í bókinni Útkall, pabbi hreyflarnir loga eftir Óttar 

Sveinsson sem kom út árið 2010 og fréttamiðla. Áhugavert er að skoða Þorvaldseyri og sjá 

hvernig ábúendur spiluðu úr stöðunni en þau eru litlir gerendur miðað við ríkið og Icelandair. 

Á tímabili óttuðust ábúendur að þau myndu missa allt.  

 

4.3.1 Upphaf áfallsins, viðbrögð og áfallastjórnun á Þorvaldseyri 

Ábúendur á Þorvaldseyri grunaði að eitthvað væri í vændum. Skjálftavirkni var farin að 

aukast á svæðinu frá áramótum og heimilisfólkið á Þorvaldseyri hafði fylgst með henni. Gosið 

á Fimmvörðuhálsi hafði losað um spennu en um lítið gos var að ræða. Það var ekki undir jökli 

svo engin hætta var á flóði. Tæpum tveimur sólahringum eftir að eldgosinu á Fimmvörðuhálsi 

lauk byrjaði að gjósa í Eyjafjallajökli. Þegar tilkynning barst rétt yfir miðnætti 14. apríl 2010 

vissi fólkið á bænum að nú væri alvörugos í vændum. Gosið var í jöklinum og óttaðist 

heimilisfólkið að flóð gæti hrifsað búið með sér en vísindamenn höfðu sagt að það gæti gerst 

ef gosið yrði í sunnanverðum jöklinum. Bræðsluvatn gæti þá hugsanlega hlaupið niður 

hlíðarnar. Heimilisfólkið hafði séð líkan af þessu og útreikninga hversu langan tíma þau höfðu 

til að forða sér en það voru 15-20 mínútur (Óttar Sveinsson 2010, 29-30, Morgunblaðið 

2010f). Búast mátti við tölvuverðu öskugosi ef gosið yrði með svipuðum hætti og það var 

tæpum 200 árum áður (Morgunblaðið 2010e).  

Þegar tilkynnt var að eldgos væri hafið í Eyjafjallajökli þurftu um 800 manns að yfirgefa 

heimili sín. Ekki var vitað nákvæmlega hvar gosið var. Fólk fór á rýmingastöðvar sem voru á 
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Hvolsvelli, félagsheimilið Heimaland og bæinn Drangshlíð, þar  sem rekin er ferðaþjónusta, 

og að bænum Varmahlíð. Sumir fóru til Víkur í Mýrdal og í nágrannasveitir. Næsta morgun 

voru bændur farnir að ýta á að komast heim að sinna dýrum. Lágmarksfjölda var leyft að fara. 

Tveir á hvern bæ, sem gerði um 100 manns, sem svæðisstjórar þurftu að fylgjast með en 

vindáttir voru hagstæðar og engin flóð byrjuð. Þá náðist símasamband við alla sem fóru (Óttar 

Sveinsson 2010, 31-32).  

Allt heimilisfókið á Þorvaldseyri fékk að snúa heim daginn eftir. Eftir mjaltir þann dag kom 

símtal frá Sigurði á Önundarhorni sem varaði ábúendur við að stórt flóð væri að koma niður 

jökulinn og best væri að flýja sem fyrst. Flóðið setti jarðirnar Þorvaldseyri, Önundarhorn, 

Lambafell og Núpakot í hættu. Gríðarlegir brestir voru uppi í jöklinum og heyrðust drunurnar 

vel á Þorvaldseyri. Ólafur varð forvitinn og ákvað að fara inn að varnagörðunum til að sjá 

þegar flóðið kæmi niður. Guðnýju konu hans leist ekkert á það. Lögreglan var mætt á svæðið 

og hringdi í Ólaf því ekki ætlaði Guðný að fara án hans. Frá því að fyrst heyrðist í hlaupinu 

uppi við Fellsfoss og þar til að það var komið niður að þjóðvegi leið innan við hálftími svo 

vísindamennirnir höfðu haft rétt fyrir sér. Ólafur forðaði sér en hafði miklar áhyggjur af því 

hvort varnargarðarinir við ána myndu halda (Óttar Sveinsson 2010, 35-38). Ólafur greindi frá 

því í bókinni Útkall, pabbi hreyflarnir loga sem kom út sama ár og gaus að það væri 

gríðarlega erfitt að þurfa að yfirgefa heimili sitt þegar náttúruöflin taka svona rækilega í 

taumana. Erfitt var að skilja allt sitt eftir og bíða í óvissu eftir því sem verða vildi (Óttar 

Sveinsson 2010, 39). Daginn eftir þegar Ólafur fékk að fara aftur heim var honum létt. 

Garðarnir sem voru austan megin við bæinn höfðu haldið (Óttar Sveinsson 2010, 42).   

Inga Júlía Ólafsdóttir greindi frá því í viðtali fyrir þessa rannsókn að fyrstu tvo dagana blésu 

vindar til austurs og sluppu þau við öskufallið í fyrstu. Inga Júlía var flutt til Reykjavíkur en 

ákvað að keyra heim á Þorvaldseyri eftir að gosið hófst en einungis þeim sem höfðu brýnt 

erindi inn á svæðinu var hleypt inn á það og komst Inga Júlía þannig inn á svæðið. Á bænum 

undirbjuggu ábúendur sig undir öskuna með því að loka öllum glufum og rifum á húsunum á 

bænum. Til þess voru notuð teip og einangrunarfroða. Kúm og kindum var gefið til þriggja 

daga til öryggis. Ekki var vitað hvort hægt væri að koma heim til að sinna dýrunum og ekki 

var vitað hvort það kæmi stærra flóð niður hlíðarnar og hvort bærinn myndi fara í kaf og dýrin 

drukkna. Ekki var hægt að einangra húsin að fullu því einhvern veginn þurftu dýrin að fá loft. 

(Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  
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Ólafur, faðir Ingu Júlíu, hefur alltaf verið mikið fyrir að taka myndir að hennar sögn og er oft 

með myndavélina á sér, annað hvort í bílnum eða í traktornum. Segir Inga frá því að á fyrsta 

gosdegi hafði verið mjög skýjað og ekki sést til gossins. Í raun hafði enginn séð gosið, það 

sást bara á hitamyndavélum úr lofti frá Landhelgisgæslunni. Það rofaði örlítið til, í um 15 

mínútur, og þá hljóp Ólafur út á tún og tók mynd sem síðar varð fræg af bænum með 

gosmökkinn í baksýn. Stuttu seinna hvarf mökkurinn aftur inn í skýin. Innlendir fréttamenn 

höfðu verið í sambandi við Ólaf til að fá fréttir af því hvernig útlitið væri. Ólafur ákvað að 

senda þeim myndina. Hann sendi svo fleirum myndina, og þar með fór hún vítt og breitt um 

vefinn, og til dagblaða um allan heim (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í 

Reykjavík, 25. mars 2014). 

Þann 15. apríl var svo komið, að mikil röskun var orðin á flugi í Evrópu og var breskri 

flughelgi til að mynda lokað klukkan 11 um morguninn (Óttar Sveinsson 2010, 46). Páll 

Ólafsson, sonur Ólafs á Þorvaldseyri, greindi frá því að hann hefði heyrt í fréttum að búið 

væri að loka flugvöllum í Evrópu en að ábúendur á bænum sem bjuggu undir fjallinu hefðu 

lítið orðið varir við sjálft eldgosið því það var svo skýjað. Það sást hins vegar í kolsvart 

öskufallið sem barst í austur frá eldfjallinu. Á Þorvaldseyri var enn bjart og sólskin á 

undirlendinu öðru hverju, þó það sæist ekki upp á jökulinn (Óttar Sveinsson 2010, 60).   

Það var að kvöldi þriðja dags frá gosi sem fjölskyldan þurfti að yfirgefa bæinn. Öskuskýið 

grúfði yfir bænum og þokaði sér hægt til suðurs. Það snerti þau mjög djúpt að þurfa að rýma 

heimili sitt og sjá mikinn mökk sem þokaðist hægt að bænum. Samkvæmt veðurspá átti 

vindurinn að snúast til norðlægrar áttar (Óttar Sveinsson 2010, 60). Síðustu mínúturnar áður 

en bærinn var yfirgefinn voru notaðar til að mynda bæinn og svo fóru allir í bílana, þar á 

meðal hundurinn. Keyrt var í burtu á annan bæ, Varmahlíð, sem er fimm kílómetra vestan við 

Þorvaldseyri, en þangað áttu ábúendur á Þorvaldseyri að fara í skjól. Ólafur og Guðný keyrðu 

á eftir systkinunum Páli og Ingu Júlíu, en þegar systkinin komu í Varmahlíð bólaði ekkert á 

bíl foreldra þeirra. Ólafur hafði fengið vægt taugaáfall þegar fjölskyldan yfirgaf bæinn og 

þeim var ráðlagt að keyra til elstu dóttur sinnar Þuríðar sem bjó lengra í vestur, á Heimalandi. 

Inga Júlía ákvað að fara með að Heimalandi en Páll varð eftir í Varmahlíð hjá heimilisfólkinu 

þar. Kona Páls og barn höfðu þegar farið til Reykjavíkur í skjól (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal 

tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  

Daginn eftir hafði öskuskýið lagst yfir Þorvaldseyri og í um 7-10 kílómetra radíus þar í kring. 

Það náði ekki yfir að Heimalandi en þar var sólskin. Ólafur lá inni og þurfti að jafna sig. 



  

 42 

Læknir kíkti á hann og einnig prestur. Páll, sem dvaldi í Varmahlíð, ákvað að fara inn í 

öskuskýið og athuga hvort það væri í lagi með dýrin og hægt væri að mjólka. Páll tók vin sinn 

með sér. Þeir keyrðu að bænum en það tók klukkutíma í staðinn fyrir fimm mínútur. Vinur 

Páls þurfti að ganga á undan bílnum til að hann keyrði ekki útaf veginum. Þeir þurftu að leita 

að bæjarskiltinu því það sást ekki í öskunni. Þegar þeir komu að fjósinu og stigu inn voru 

kýrnar hljóðar, þær voru rykfallnar af ösku og það heyrðust sprengingar úr fjallinu. Þær voru 

fegnar að sjá mannfólk en þær mjólkuðu lítið út af stressi. Þeir félagar voru einnig stressaðir 

yfir því hvort það væri ef til vill eiturgas í mjaltagryfjunni og yfir að það gæti komið flóð án 

þess að þeir vissu af því (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 

2014).   

Askan féll í tvo daga en svo breyttist vindáttin og fjölskyldan á Þorvaldseyri gat farið heim, 

þó ekki til að gista. Þau voru á Heimalandi í tíu nætur. Þegar fjölskyldan á Þorvaldseyri kom 

aftur heim til sín eftir að hafa yfirgefið bæinn vegna gossins í Eyjafjallajökli var jörðin svört 

og loftið fullt af örfínni ösku sem smaug inn um allt, meira að segja í gegnum húsið sem búið 

var að einangra. Þegar fjölskyldan stoppaði við hliðið að bænum og virti bæinn fyrir sér, sáu 

þau að sjónvarpsmaðurinn Jón Ársæll varð fyrri til, en hann á sumarbústað rétt hjá bænum. 

Jón Ársæll var byrjaður að mynda og spurði hvort hann mætti fylgja þeim heim að bænum. Úr 

varð að Jón Ársæll náði fyrstu viðbrögðum fjölskyldunnar á filmu og þau birtust síðar í þætti 

Jóns Ársæls, Sjálfstæðu fólki (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. 

mars 2014). 

Mikil umferð var við hliðið að bænum en margir stöðvuðu til að mynda bæinn í öskunni. Einn 

þeirra var kunningi Ólafs, Sveinn M. Sveinsson, hjá Plúsfilm. Ólafur rakst á hann við 

bæjarhliðið og spurði hann hvort hann gæti tekið upp allt sem fram færi á bænum því að 

útlitið var svart og óvissan um framtíðina að fara með ábúendur á Þorvaldseyri. Ólafur vildi 

eiga þetta allt á filmu til að geta átt ef fjölskyldan þyrfti endanlega að flytja í burtu. Ólafur var 

farinn að hugsa um að taka hlé frá búskap á meðan á gosinu stæði. Ekki var vitað hversu stórt 

þetta gos var en síðast þegar gaus í Eyjafjallajökli fyrir um 200 árum varði það í tvö ár með 

hléum. En Páll var harður á því að hvergi annars staðar vildi hann búa og náði að sannfæra 

föður sinn að missa ekki móðinn. Þeir ákváðu í rauninni, eftir tvær vikur í gosi, að þeir yrðu 

að halda áfam að lifa þarna þótt það væri gos í gangi. Þeir sinntu venjulegum dagsverkum, 

plægðu og sáðu fyrir sumarið. En það var erfitt að halda áfram venjunum með gosið í gangi 

og að vita ekkert um lok þess (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. 

mars 2014). 
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Við náttúruhamförum sem þessum eru til neyðaráætlanir en þær eru mikilli óvissu háðar. 

Þegar ábúendur yfirgáfu bæinn sinn vissu þau ekki við hverju þau áttu að búast þegar þau 

snéru til baka. Bjuggu þau eins vel og þau gátu um skepnurnar og reyndu að þétta alla glugga 

og hurðir. Ólafur vildi eiga þessar óvenjulegu aðstæður á filmu til að eiga sem minningar. Á 

meðan á gosinu stóð var bóndinn á bænum farinn að huga að því hvað þau myndu gera ef allt 

færi á versta veg en þau gáfust ekki upp.  

 

4.3.2 Samskipti við fjölmiðla eftir áfall og miðlunarleiðir á  Þorvaldseyri 

Eftir gosið streymdu fréttamenn að Þorvaldseyri, bæði innlendir og erlendir. BBC, CNN, 

National Geographic, Reuters og fleiri sem fólkið á bænum hafði aldrei heyrt um. Þeir vildu 

koma og fá viðtal við Ólaf, sérstaklega af því myndin sem hann tók var orðin þekkt og þar 

með bæjarstæðið. Inga Júlía tók að sér að túlka því Ólafur talaði ekki ensku (Inga Júlía 

Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014). Inga Júlía segir að þetta hafi 

verið mjög lýjandi og fundu ábúendur að þau urðu mjög þreytt á að tala endalaust um gosið. 

Eftir að Inga Júlía hafði þýtt mörgum sinnum fyrir föður sinn kunni hún rulluna hans utan að 

en hún sá mikið um viðtölin eftir einhvern tíma. Ábúendum datt ekki í hug að fjölmiðlar 

myndu ennþá vera að koma til þeirra tveimur og þremur árum seinna. Fjölskyldan hefur 

komið fram í fleiri þáttum en hún hefur tölu á. Inga Júlía segist sjá eftir að hafa ekki skráð þá 

niður hjá sér. Þetta voru alls kyns þættir frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, Kína og 

Indlandi svo eitthvað sé nefnt. Þá hafa ábúendur komið fram í fjölda dagblaða og útvarpsþátta 

(Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  

Norskir fjölmiðlar höfðu sérstaklega mikinn áhuga á fjölskyldunni af því að Ólafur er hálfur 

Norðmaður. Fréttastofan VG nett var oft komin með einhverjar fréttir og myndir frá þeim á 

undan fréttastofunum á Íslandi. Ólafur neitaði aldrei neinum um viðtal og það fóru heilu 

dagarnir bara í það að sýna og segja frá gosinu. Hinum í fjölskyldunni fannst oft alveg nóg 

komið af þessu fjölmiðlaliði og fannst athyglin allt of mikil en Ólafur hafði oftast gaman að 

þessu og þetta hélt honum uppteknum. Ólafur hafði áhuga á að uppfræða fólkið og segja rétt 

frá svo ferðamenn væru ekki hræddir að koma inná svæðið. Fjölskyldan á Þorvaldseyri gerði 

sér fljótt grein fyrir því að gosið í Eyjafjallajökli væri heimsviðburður og fannst þeim þau 

þurfa að sinna því. Eftir smá tíma var þetta varð orðin nánast eins og rútína, „guided tour“ 

(Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  
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 4.3.3 Eftirmálar gossins á Þorvaldseyri 

Mikil vinna fólst í því að hreinsa öskuna úr görðunum og í kringum húsin á Þorvaldseyri ein 

og sér voru hreinsuð 400 tonn af ösku sem voru losuð út í á. Lífið gekk sinn vanagang en 

fjölskyldan á Þorvaldseyri fylgdist með umferðinni niðri við hlið. Fjölskyldan fann fyrir 

gífurlegum áhuga hjá almenningi á að fræðast meira um gosið. Þau tóku á móti nokkrum 

nemendahópum í bílskúrnum hjá sér en fundu strax þörfina fyrir að gera eitthvað meira. Inga 

Júlía ákvað að láta prenta nokkrar myndir af bænum á póstkort sem þau seldu hópunum þegar 

þeir komu í heimsókn og svo fóru þau nokkrum sinnum niður að hliði til að selja póstkort 

þegar planið þar var fullt af rútum (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 

25. mars 2014). 

Þegar gosinu lauk í júní hafði Sveinn M. Sveinsson hjá Plúsfilm tekið upp mikið af efni frá 

Þorvaldseyri og hreinsunarstarfi þar og sú hugmynd kom upp að það væri kannski hægt að 

búa til mynd um gosið til að fólk gæti fengið að fræðast um hvernig það væri að búa undir 

virku eldfjalli. Þá kom jafnframt upp sú hugmynd að sýna hana í gamla verkstæðinu við 

veginn sem fjölskyldan hafði tekið á leigu haustinu áður, árið 2009. Verkstæðið var notað til 

að pressa olíu úr repju sem ræktuð var til tilraunar, í fyrsta skipti á Íslandi (Inga Júlía 

Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  

Strax í janúar 2011 fór Sveinn í það að klippa saman efni í 20 mínútna stuttmynd og 

fjölskyldan hófst handa við að taka verkstæðið í gegn með hjálp smiða. Fengin var hjálp frá 

Port Hönnun sem kynnti þau fyrir leikmyndahönnuðinum Birni G. Björnssyni sem gaf góð 

ráð. Einnig var fengin ráðgjöf varðandi fræðilega texta og myndir frá jarðfræðingunum Ara 

Trausta Guðmundssyni og Magnúsi Tuma Guðmundssyni (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið 

af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014). Inga Júlía sá um að koma á laggirnar 

minjagripaverslun. Ákveðið var að hafa einungis gostengdar vörur í versluninni til að skera 

sig úr frá öðrum verslunum í kring. Allt þetta small saman á þremur og hálfum mánuði. 

Gestastofan við Þorvaldseyri var opnuð 14. apríl 2011, ári eftir að gos hófst. Það sem Ólafur 

vildi gera var að sýna fólki að eldgos getur verið hræðilegt en það getur líka verið gott til 

lengri tíma litið. Það dó enginn, öll dýrin á bænum lifðu af og askan varð góður áburður fyrir 

túnin. Fjölskyldan þurfti sjálf að finna upp tækni, það er hvernig best væri, að binda öskuna í 

jarðveginum þar sem oft er fremur vindasamt á þessum slóðum og því var oft öskurok fyrstu 

tvö árin. Plægja þurfti mörg tún upp til að snúa öskunni niður í jarðveginn. Uppskeran fyrsta 

sumarið eftir gosið var mun meiri en búist var við, meiri en á venjulegu ári. Það var vegna 



  

 45 

þess að askan hafði ekki kæft grasið sem var þegar byrjað að spretta í apríl og jarðvegurinn 

hlýnaði mikið vegna svörtu öskunnar en auk þess var mikill raki í jörðinni. Grasið var slegið á 

hárréttum tíma svo það var engin aska í því. Kýrnar gátu reyndar ekki farið út fyrr en í ágúst 

vegna þess að þær máttu ekki borða öskuna úti í grasinu og það var ótrúlegt að sjá þær loksins 

hlaupa út að sögn Ingu Júlíu (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. 

mars 2014).   

Í þjóðhátíðarávarpi sem Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi forsætisráherra hélt gosárið 2010 

minntist hún á Ólaf Eggertsson bónda á Þorvaldseyri. Hún sagði hann vera hetju í sínum huga 

og táknmynd Íslendinga sem hafa sigrast á búsifjum, náttúruhamförum og tímabundnu 

mótlæti (Morgunblaðið 2010h). Margir skólahópar hafa heimsótt Þorvaldseyri til að fræðast 

um gosið og mannlega þáttinn, það er hvernig það sé að búa undir eldjalli. Fjölskyldan á 

Þorvaldseyri áttaði sig ekki á því fyrr en seinna að flestar heimildamyndir um eldgos snúast 

um jarðfræðilega þáttinn en þeirra mynd skar sig úr, því hún sýndi mannlega þáttinn (Inga 

Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).   

Inga Júlía (2014) greinir frá því að margir vildu fá fjölskylduna til að auglýsa hjá sér. Fyrstu 

tvö árin voru skrifaðar margar greinar um hana og ábúendur á Þorvaldseyri auglýstu í 

nokkrum túristablöðum, Icelandic Times og fleirum, og eru ennþá með auglýsingu í BigMap 

sem er landakortkort af Íslandi. Fjölskyldan opnaði heimasíðuna thorvaldseyri.is í þeim 

tilgangi að einstaklingar, fyrirtæki og fjölmargir sjálfboðaliðar sem aðstöðuðu þau eftir 

eldgosið gæti fylgst með lífinu á bænum (Morgunblaðið 2010h).  

Fjölskyldumeðlimir unnu sjálfir á Gestastofunni en þeim fannst það lykilatriði af því að þeim 

fannst mikilvægt að geta frætt fólk frá fyrstu hendi. Inga Júlía segir að þau hafi fundið að fólk 

kunni vel að meta það. Dæmi voru um að ferðamenn komu á Gestastofuna, borguðu 

aðgangseyri til að  horfa á myndina og þegar henni lauk komu ferðamennirnir út annað hvort 

skælbrosandi eða skælandi þegar þeir uppgötvuðu að fjölskyldumeðlimirnir sjálfir stóðu 

þarna. Voru fjölskyldumeðlimir kallaðir bíóstjörnur, aðallega af ferðamönnum frá 

Bandaríkjunum. Ferðamenn voru oft duglegir að spyrja út í gosið og vildu margir láta taka 

myndir af sér með fjölskyldunni, sérstaklega ferðamenn frá Asíu. Þá kemur það oft fyrir að 

sögn Ingu Júlíu að gestirnir segi sína sögu af því hvar þeir voru staddir þegar Eyjafjallajökull 

fór að gjósa, og margir komust ekki leiðar sinnar. Fólkið kemur á Gestastofuna af því það er 

forvitið að sjá eldfjallið sem hindraði leið þess segir Inga Júlía (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal 

tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014).  
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4.3.4 Samantekt 
Stærð eldgossins kom heimilisfólkinu á Þorvaldseyri á óvart og óvissan var óþægileg. 

Óvissan tók á ábúendur og þá sérstaklega Ólaf. Erfitt var að þurfa að yfirgefa heimilið sitt og 

skilja skepnurnar eftir. Þessi óvissa varð til þess að Ólafur vildi mynda bæinn í bak og fyrir til 

að eiga minningar ef bærinn skyldi fara. Ljósmynd sem Ólafur tók af bænum þegar rofaði til í 

byrjun goss fór á marga af helstu fréttamiðlum heims sem varð til þess að bærinn varð 

þekktur. Þá fékk Ólafur kunningja sinn til að taka upp hreinsunarstarfið við bæinn. Eftir að 

askan var sest, fóru ábúendur að taka eftir því fólk fór að safnast úti á vegi fyrir framan bæinn. 

Þessi áhugi ferðamanna á bænum varð til þess að ábúendur útbjuggu póstkort. Áhuginn fór 

ekkert minnkandi og vatt upp á sig sem endaði með því að útbúin var stuttmynd, komið upp 

bíósal og minjagripaverslun við veginn sem er vinsæll ferðamannastaður í dag.  
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5. Áfallið,  greining á viðbrögðum gossins í Eyjafjallajökli 

Gosið í Eyjafjallajökli stóð í mánuð og hafði víðtæk áhrif eins og hefur nú verið fjallað um. 

Flugsamgöngur lágu niðri um tíma í Evrópu og töldu sumir að ferðamannaárið 2010 á Íslandi 

væri farið í vaskinn. Þá voru horfurnar tvísýnar hjá bændum undir Eyjafjöllum. Búið er að 

fara yfir atburðarásina hjá þremur aðilum hér að ofan, íslenska ríkinu, Icelandair og 

Þorvaldseyri og viðbrögð þeirra við gosinu. Hér að neðan verða þessi viðbrögð greind út frá 

líkani um áfallastjórnun sem kynnt var til sögunnar fyrr í ritgerðinni. Fyrirmynd líkansins er 

fengin úr skýrslu sem Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Soffía Guðmundsdóttir gerðu um 

strand flutningaskipsins Víkartinds sem strandaði í Háfsfjöru í Djúpárhreppi í mars 1997 eins 

og komið hefur verið að (Bernhardsdottir og Guðmundsdottir 2004). Þar er áfallið skilgreint 

og hvað sé í húfi, allt frá mannslífum til ímyndarskaða. Metin eru tímamörk og óvissuþættir 

og að lokum er skoðað hvernig áfallið lítur út út á við, það er út frá almenningsáliti. Í þessum 

kafla verður atburðarrás þeirra þriggja aðila sem kynnt var í kafla fjögur mátuð inn í þetta 

líkan.    

 

5.1 Skilgreining á áfallinu 

Áfall á sér stað þegar þeir sem að koma telja að grunngildi séu í húfi, takmarkaður tími og 

mikil óvissa sé í loftinu. Gosið í Eyjafjallajökli olli íslenskum stjórnvöldum, aðilum í 

ferðaþjónustu og ekki síst íbúum undir Eyjafjöllum miklum áhyggjum. Mikil óvissa var í 

loftinu en hátt í 200 ár voru síðan Eyjafjallajökull gaus síðast. Eyjafjallajökull er 

megineldstöð og þótt gos þar hafi almennt ekki verið hamfaragos þá geta afleiðingarnar orðið 

miklar á landsvæðinu í kringum jökulinn. Þegar gaus fyrir tæpum 200 árum var töluvert 

öskufall í sveitum í kring um gosstöðvarnar. Viðvörunartími vegna eldgosa og hlaupa á 

svæðinu getur verið mjög stuttur og óvissa um tímalengd gosa mikil (Morgunblaðið 2010e).  

 

Um var að ræða öskugos sem olli því að flugsamgöngur lömuðust að miklu leyti í Norður 

Evrópu á meðan á gosinu stóð. Strax daginn eftir að gosið hófst, fimmtudagsmorguninn 15. 

apríl, barst tilkynning frá stjórnstöð Icelandair á Keflavíkurflugvelli til allra stjórnenda 

félagsins. Þar kom fram að aðeins tvö flug myndu fara af stað frá Keflavík samkvæmt áætlun 

og töf yrði á öðru flugi þangað til annað yrði ákveðið. Ljóst var að seinkun væri á flugi til 

Evrópu þó svo að Keflavíkurflugvöllur væri opinn. Samkvæmt öskuspám frá bresku 
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veðurstofunni hafði aska dreift sér alla leið suðaustur til Evrópu og var búið að loka 

flugsvæðum í Bretlandi og í Skandinavíu. Enn var hægt að fljúga til Norður Ameríku frá 

Keflavík (Icelandair 2010).   

 

Icelandair var ljóst að áfallið var brostið á og við því varð flugfélagið að bregðast.  

Áfallanefnd er starfandi hjá Icelandair en í nefndinni eru helstu stjórnendur og 

framkvæmdastjórar, fulltrúar flugrekstrarsviðs, markaðssviðs, tekjustýringar, 

leiðarkerfisstjórnar, áhafnastjórnar og samskiptasviðs. Daglegur rekstur flugfélaga er að 

mörgu leyti viðkvæmur. Að ónefndum flugóhöppum má nefna verkföll, vopnuð átök, 

eldsneytishækkanir og loks náttúruhamfarir, svo sem óveður, jarðskjálfta og eldgos 

(Icelandair 2010). Áfallanefnd Icelandair kom saman til fundar þann 15. apríl og voru 

skipulagðir fundir nefndarinnar fjórum sinnum á dag á meðan á gosinu stóð. Farið var yfir 

öskuspár bresku veðurstofunnar á fundum með starfsfólki Veðurstofu Íslands og Isavia til að 

reyna að meta veðurfar og horfur næstu sólahringa. Þegar breyta þarf flugáætlun eða aflýsa 

flugi fer ákveðið ferli í gang hjá Icelandair um það hvernig bregðast eigi við þegar áföll sem 

þessi skella á. Hver deild þekkir sitt hlutverk og sín viðbrögð. Framundan voru tæpar sex 

vikur af áfallastjórnun þar sem allir starfsmenn félagsins þurftu að leggja sitt af mörkum til að 

halda vélum og merki félagsins á lofti. Framundan var fjöldinn allur af löngum fundum og 

erfiðum ákvarðanatökum (Icelandair 2010). Gosið í Eyjafjallajökli kom starfsemi 

flugfélagsins í algjört uppnám vegna mikillar óvissu og takmörkun á flugi. 

 

Þessi truflun á flugumferð um Evrópu olli ekki bara Icelandair áhyggjum heldur olli hún 

einnig ótta hjá ráðamönnum á Íslandi og öðrum aðilum í  ferðaþjónustu. Þessir aðilar óttuðust 

að ferðamannastraumur til landsins myndi minnka verulega vegna eldgossins (Morgunblaðið  

2010b, Vísir 2010a). Bregðast varð hratt við og var skipað viðbragðsteymi undir forystu 

þáverandi iðnaðar- og ferðamálaráðherra Katrínar Júlíusdóttur. Þar störfuðu, eins og kom 

fram í fjórða kafla, fulltrúar iðnaðarráðuneytis, utanríkisráðuneytis, samgönguráðuneytis, 

Ferðamálastofu, Ferðamálaráðs, Útflutningsráðs sem síðar varð Íslandsstofa, Samtaka 

ferðaþjónustunnar, Icelandair, Iceland Express og Almannavarna ríkisins (Íslandsstofa 2011, 

Icelandair 2010).  

 

Hlutverk þessa viðbragðsteymis var að stilla saman strengi og skiptast á upplýsingum til að 

hafa yfirsýn yfir atburðarás og ákvarðanir. Á fyrstu fundum viðbragðsteymisins kom 

Icelandair fram með hugmyndina um sameiginlegt markaðsátak sem átti að bregðast við þeim 
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ímyndarskaða sem áfallið gæti valdið. Það áfall sem gosið í Eyjafjallajökli var blasti töluvert 

öðruvísi við ábúendum á Þorvaldseyri þegar þau fengu símtal og voru beðin að yfirgefa 

heimkynni sín því byrjað væri að gjósa í fjallinu fyrir ofan bæinn. Þau voru lítið að hugsa um 

ímyndir og ferðamenn. Þau voru að hugsa um skepnurnar og jörðina sem fjölskyldan var búin 

að rækta síðan 1906. Þegar fölskyldan yfirgaf bæinn var lítið annað hægt að gera en að bíða. 

Þau vissu, þegar tilkynning barst rétt yfir miðnætti 14. apríl 2010 um að gos væri hafið í 

Eyjafjallajökli, að nú væri alvörugos í vændum. Gosið var í sjálfum jöklinum og óttaðist 

heimilisfólkið að flóð gæti hrifsað búið með sér en ekki voru til skráðar heimildir fyrir flóði á 

þessum slóðum. Jörðin og skepnurnar voru í hættu og þurftu ábúendur að flýja bæinn (Óttar 

Sveinsson 2010).  

 

Áfallið blasti því mismunandi við þessum þremur aðilum eins og komið hefur fram en  allir 

gerðu þeir sér grein fyrir áfallinu þegar það skall á. Gosið í Eyjafjallajökli ógnaði 

rekstragrundvelli Icelandair og rekstri bús á Þorvaldseyri. Tæpt er að segja að 

rekstrargrundvelli íslenska ríkisins hafi verið ógnað en ríkið sá vissulega fram á mikið 

fjárhagslegt tap og skaddaða ímynd landsins sem var þá þegar löskuð eftir efnahagshrunið. 

Icelandair fór strax í aðgerðir til að halda bókunarstöðu sinni. Stjórnendur fyrirtækisins töldu 

bráðnauðsynlegt að hún dytti ekki niður. Þá töldu þeir mikilvægt að koma farþegum áleiðis 

svo þeir yrðu ekki strandaglópar á Íslandi og óttuðust hrun í bókunum vegna slæmrar 

umfjöllunar sem Ísland fékk í erlendum miðlum. Hún myndi valda því að erlendir ferðamenn 

myndu frekar sitja heima en að fara á þessa hættulegu eldfjallaeyju.  

 

Töldu stjórnendur því nauðsynlegt að fara í stórt markaðsátak til að snúa við 

ranghugmyndum. Ráðherra ferðamála var sammála og tók vel í hugmyndina, eins og komið 

hefur fram, á fundi viðbragðsteymis sem kom saman vegna áfallsins. Ábúendur á 

Þorvaldseyri þurftu að yfirgefa heimili sitt í 10 daga og var fjölskyldan þá lítið að hugsa um 

ímyndir. En þegar ábúendur snéru til baka gáfust þeir ekki upp við erfiðar aðstæður, héldu 

búskap áfram á meðan á gosinu stóð og huguðu að því að veita viðtöl svo heimurinn fengi 

rétta mynd af ástandinu. Óvissan var mikil hjá öllum aðilum eins og komið hefur fram og 

takmarkaður tími til að skipuleggja viðbrögð. Það sem þessir aðilar áttu sameiginlegt var að 

gefast ekki upp þó að á móti hafi blásið. Segja má að rekstrargrundvöllur tveggja þeirra hafi 

verið í hættu, það er Icelandair og Þorvaldseyrar. Allir aðilar héldu áfram um von um betri tíð 

þegar gosið væri yfirstaðið.  
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5.2 Hvað er í húfi? 

Hagsmunir ólíkra aðila geta verið misjafnir. Er náttúran í hættu? Er hætta á fjárhagslegu tjóni 

eða ímyndarskaða? Ímyndarskaði getur komið í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla og haft þannig 

áhrif á álit almennings (Ásthildur Elva Bernhardsdóttir og Soffía Guðmundsdóttir 2004, 144, 

Chartier 2010). Ritgerðin beinir meðal annars sjónum sínum að íslenska ríkinu í 

alþjóðasamfélaginu og þeim ímyndarhnekkjum sem ráðamenn óttust að kæmu til vegna 

eldgossins þar sem gosið olli töluverðum truflunum á flugumferð um Evrópu. Sjónum var 

ekki beint að almannavörnum sérstaklega. Ráðamenn og ferðaþjónustuaðilar óttuðust að 

ferðamannastraumur til landsins myndi minnka verulega vegna gossins og þess ímyndarskaða 

sem af öskugosinu hlytist. Í þessu samhengi er mikilvægt að átta sig á því að 

flugfarþegum,,um flugstöð Leifs Eiríkssonar, fækkaði um 22% í apríl 2010 miðað við sama 

tíma árinu áður (Morgunblaðið 2009, DV 2010a). Töldu menn því að útlitið væri ekki bjart ef 

fram færi sem horfði og gæti erlendum ferðamönnum fækkað um meira en hundrað þúsund 

milli ára sem hefði í för með sér tugmilljarða króna lækkun á gjaldeyristekjum miðað við það 

sem áætlað var fyrir árið 2010 (DV 2010a). Gjaldeyristekjur fyrir árið 2009 námu 155 

milljörðum og var gert ráð fyrir auknum gjaldeyristekjum fyrir árið 2010 (Fréttablaðið 2010a) 

sem var talið skipta sérstaklega miklu máli eftir efnahagshrunið 2008.  

 

Þegar aðstæður Icelandair eru skoðaðar þá var það ekki einungis tap sem var í húfi heldur 

hefði rekstur félagsins í heild getað verið í húfi ef eldgosið hefði dregist á langinn. Áður en 

gosið hófst var útlit fyrir gott sumar hjá Icelandair. Fyrir flugfélag er mjög mikilvægt að halda 

góðri bókunarstöðu. Bókunarstaðan fyrir sumarið var mjög góð á öllum mörkuðum, það er 

bæði til og frá Íslandi og eins yfir Atlantshafið. Sumarið 2009 hafði verið besta ár 

ferðaþjónustunnar á Íslandi og allt stefndi í að sumarið 2010 yrði enn betra. Mesti háannatími 

ferðaþjónustunnar var framundan og því kom gosið á versta tíma, ekki bara fyrir Icelandair 

heldur fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Sama átti við um ríkið en stjórnvöld bjuggust við 

auknum gjaldeyristekjum vegna ferðamanna (Icelandair 2010, Íslandsstofa 2011).  

 

Reynsla Icelandair er umtalsverð og á félagið yfir 70 ára rekstrarsögu. Félagið gerði sér grein 

fyrir að ímyndarskaði félagsins gæti einnig verið einhver auk fjárhagslegs tjóns. Fulltrúar 

Icelandair komu með hugmynd að sameigilegu markaðsátaki stjórnvalda og aðila í 

ferðaþjónustu til þess að vinna gegn neikvæðum áhrifum eldgossins á ferðaþjónustuna. 
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Icelandair bauðst jafnframt til þess að leggja fram aukið fjármagn til átaksins umfram 

hefðbundið markaðsfé  (Íslandsstofa 2011, 3; Icelandair 2010) sem sýnir hvað fyrirtækið taldi 

þetta átak mikilvægt. Óvinurinn var eldgosið og sýndi Icelandair frumkvæði þegar það kom 

fram með hugmyndina að sameiginlegri markaðsherferð í von um að bjarga árinu, en 

rekstrarhorfur voru ekki góðar. Þetta frumkvæði má tengja við áðurnefndar kenningar í 

smáríkjafræðum en hægt er að líta svo á að einkaaðilar hafa oft meiri aðgang að ráðamönnum 

í smáríkjum en stærri ríkjum og geta því mögulega haft meiri áhrif á stefnumál (Svedin og 

Bernharðsdóttir 2004, 22). Aðilar í ferðaþjónustu voru mjög ánægðir með Katrínu 

Júlíusdóttur ráðherra að sögn Birkis Hólm framkvæmdastjóra Icelandair (Fréttablaðið 2010a) 

en hægt er að færa rök fyrir því að mun meiri persónuleg tengsl séu meðal einstaklinga í 

stjórnsýslu í smáríkjum en stórum. Stjórnvöld geta því sýnt meiri viðbragðsflýti, eins og sýndi 

sig með samráðshópnum sem settur var saman á stuttum tíma eftir gosið. 

 

Eldgosið í Eyjafjallajökli átti eftir að valda mestu röskun á flugi í Evrópu frá seinni 

heimsstyrjöld. Tugir þúsunda manna urðu strandaglópar fyrstu vikurnar þegar flest flugfélög í 

Evrópu aflýstu flugi ítrekað vegna öskudreifingar (Icelandair 2010). Þann 19. apríl, fimm 

dögum eftir að gosið hófst, voru nærri sjö milljónir manna strandaglópar vegna gosmökksins 

frá Íslandi, flestir í Evrópu. Einnig má nefna að 7000 ferðalangar biðu flugs í Dubai við 

Persaflóa. Vandinn var hnattrænn. Keðjuverkunin var svo mikil að marga daga tók að leysa 

flækjurnar eftir að flug var leyft á ný. Tjón flugfélaga var gríðarlegt og íhugaði 

Evrópusambandið að slaka á reglum sem banna ríkisstuðning við félög. Ástæða flugbanns var 

að askan var í um 10 kílómetra hæð yfir jörðu en það er einmitt flughæðin sem farþegaþotur 

nota oftast í millilandaflugi. Aðildarríki Evrópusambandsins tóku hvert fyrir sig ákvörðun um 

það hvort leyfa skyldi flug í lofthelgi ríkjanna (Eyjan 2010). Gosið hafði víðtæk áhrif og 

tapaði Icelandair um 100 milljónum á dag fyrstu viku gossins. Talið var að flugbannið sem 

var víða í álfunni myndi setja minni og veikari flugfélög á hausinn (Icelandair 2010).  

  

Ábúendur á Þorvaldseyri höfðu einnig áhyggjur af því að missa allt en fjölskyldan var búin að 

búa á jörðinni frá því 1906 (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. 

mars 2014). Jörðin komst í hendur fjölskyldunnar þegar afi Ólafs, Ólafur Pálsson, keypti 

jörðina af Einari Benediktssyni og ræktaði hana upp. Ólafur Pálsson byggði upp varnargarða 

við ána og byggði eina af fyrstu vatnsaflsrafstöðunum (smávirkjun) við bæinn inni í gili upp 

við fjallsrætur árið 1928. Ólafur Pálsson fékk heiðursverðlaun úr sjóði Kristjáns IX konungs 

fyrir afrek sín í búskapnum. Sonur hans, Eggert Ólafsson, var svo meðal hinna fyrstu til að 
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hefja kornrækt á Íslandi. Hann var sæmdur Fálkaorðunni árið 1996 fyrir störf að 

ræktunarmálum. Ólafur Eggertsson núverandi bóndi á Þorvaldseyri var einnig sæmdur 

Fálkaorðunni 2009 fyrir nýsköpun í landbúnaði. Þannig að fyrir Ólaf og fjölskyldu hans var 

áfallið við eldgosið meira en að bærinn og jörðin væri í hættu. Það var öll þessi vinna og saga 

forfeðranna sem skipti þau máli, kynslóðirnar sem höfðu byggt bæinn upp og gert hann að því 

sem hann er í dag (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 2014). 

Mannslíf voru í húfi á tímabili og dýr í hættu á Þorvaldseyri. Fjárhagslegt tjón hefði getað 

orðið mikið ef bærinn hefði skolast burt með flóði eða ef tún hefðu ekki verið ræktanleg eftir 

öskufallið. Tilfinningalegt tjón hefði verið gríðarlegt, allar eigur fjölskyldunnar á Þorvaldseyri 

voru í húfi og nokkurra kynslóða saga fjölskyldunnar á bænum. Óttaðist fjölskyldan mest að 

flóð gæti farið yfir sveitina en búið var að gera líkön af því sem gæti gerst ef gos yrði í 

sunnanverðum jöklinum. Í hættumati sem gefið var út árið 2005 fyrir ríkilögreglustjóra vegna 

eldgosa og hlaupa frá Eyjafjallajökli (og vestanverðum Mýrdalsjökli) kemur fram að 

jökulhlaup frá þessu svæði geta haft gríðarlegt rennsli í för með sér eða allt frá 3000 m³/s til 

30.000 m³/s. Þannig að viðvörunartími vegna eldgosa og hlaupa á svæðinu getur verið mjög 

stuttur og skiptir í því samhengi máli hvar upptök gossins eru. Kom fram í hættumatinu að 

víðast hvar næðu hlaup frá fjallsrótum og að byggð á aðeins 15-30 mínútum eftir að gos hefst 

(Morgunblaðið 2010f). Það var einmitt raunin í þessu tilfelli en Ólafur greindi frá því að frá 

því hann heyrði fyrst í hlaupinu uppi við Fellsfoss og þar til það var komin niður á þjóðveg 

leið innan við hálftími (Óttar Sveinsson 2010, 37). Ekki var hægt að vita hversu stórt gosið 

yrði en hægt var að búast við tveggja til þriggja metra háu flóði sem gæti komið niður á 

eyrarnar fyrir innan bæinn. Ef það gerðist þá myndi allt sópast burt. Út á þetta gekk rýmingin 

hjá heimilisfólkinu á Þorvaldseyri. Þau þurftu að skilja eftir bóndabæ með 200 skepnum 

(Óttar Sveinsson 2010, 19). Aleiga fjölskyldunnar var í húfi. 

 

Ef allt hefði farið á versta veg hefði það verð harmleikur fyrir fjölskylduna á Þorvaldseyri. 

Sögufrægt flugfélag hefði getað farið á hausinn og íslenska ríkið hefði getað orðið af 

gjaldeyristekjum sem hefði enn frekar þrengt stöðu ríkisjóðs í kjölfar efnahagshruns. Þannig 

gátu allir aðilar staðið frammi fyrir fjárhagslegu tjóni. Tilfinningalegt tjón yrði einnig 

umtalsvert hjá ábúendum á Þorvaldseyri og sama á við um Icelandair, það er ef sögufrægt 

fyrirtæki hefði farið á hausinn. 
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5.3 Tímaramminn: Takmarkaður tími. Er ljóst hvaða tímamörk eru til 

staðar? 

Tímamörkin voru óljós hjá öllum aðilum þegar gosið hófst. Ekki var hægt að vita hvenær 

gosinu myndi ljúka. Tímaramminn sem líkanið fellur inn í og umlykur greiningu áfallsins nær 

frá því að gos hefst í Eyjafjallajökli 14. apríl 2010 og þar til því líkur um sex vikum seinna.  

Aðgerðir hjá öllum aðilum byrjuðu strax eftir að gos hófst en þær stóðu yfir í mislangan tíma 

eftir eðli þeirra og hagsmunum. Eftirmálar gossins sem fjallað var um í tilviksathuguninni eru 

utan tímarammans. Meginrannsóknin fer fram frá því að gos hefst 14. apríl og þar til átakið 

Inspired by Iceland nær hámarki með „Þjóðin býður heim“ þann 3. júní 2010 en þá voru 

flugsamgöngur komnar í samt lag og ábúendur á Þorvaldseyri byrjaðir að sinna bústörfum.  

 

5.4 Hvernig standa óvissuþættir, við hverju á að búast? 

Frá þeim tíma sem gosið hófst og þar til því lauk voru miklir óvissutímar. Óvissa hvers aðila 

sneri að gosinu og mismunandi hagsmunum. Íslenska ríkið var ekki visst hvort ferðamenn 

sem áætlað var að myndu koma til landsins myndu skila sér eins og rætt hefur verið um. Ef 

ferðamenn skila sér ekki verður ríkið af miklum gjaldeyristekjum. Icelandair réri lífróður en 

flugrekstur félagisins var í mikilli hættu og gerðu stjórnendur og starfsfólk sér grein fyrir því. 

Ef gosið hefði dregist á langinn hefði þetta sögufræga flugfélag getað farið á hausinn. 

Ábúendur á Þorvaldseyri voru í mestri óvissu en þegar ábúendur þurftu að yfirgefa heimilið 

sitt vissu þeir ekki hvort þeir myndu sjá það aftur.  

Hræðslan við að hingað kæmu fáir ferðamenn var mikil og að þjóðarbúið yrði af 

gjaldeyristekjum sem búið var að reikna með vegna áætlana um aukinn ferðamannafjölda 

miðað við árið á undan (Fréttablaðið 2010a). Eins og komið hefur fram töldu forsvarsmenn 

átaksins Inspired by Iceland að áskoranirnar sem Ísland stæði frammi fyrir væru þrjár. Í fyrsta 

lagi að bjarga afkomu íslenskrar ferðaþjónustu, í öðru lagi að hafa áhrif á viðhorf almennings 

og ráðast gegn sögusögnum í heimspressunni um að á Íslandi væri allt á kaf í ösku og í þriðja 

lagi að hafa áhrif á hegðun fólks og hvetja það til þess að segja góðar og jákvæðar fréttir frá 

Íslandi (Íslandsstofa 2011). Óvissan var hvort ferðamenn myndu hætta við að koma til Íslands 

sumarið 2010 af hræðslu við að hér væri slæmt ástand vegna eldgossins. 

 

Markaðsátakið Inspired by Iceland átti að sýna fólki að ástandið á Íslandi væri gott og betra 

en gefið hefði verið í skyn. Aðferðafræði átaksins fólst ekki í því að birta glansmyndir af 
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landinu sem birtar væru af opinberum aðilum heldur þvert á móti átti almenningur og 

ferðamenn að sjá um að segja sögur og birta myndir. Átakið gekk út á „núið“ og að fá 

ferðamenn núna til Íslands, ekki seinna. Talið var líklegra að tilvonandi ferðamenn myndu 

hlusta á aðra ferðamenn segja sögu sína og upplifun. Sömuleiðis var talið mikilvægt að sem 

flestir tækju þátt í átakinu, þannig yrði þeim mun auðveldara að koma skilaboðunum á 

framfæri. Í því ljósi var fólk hvatt til að taka þátt í átakinu og í leiðinni myndu samlegðaráhrif 

þess aukast. Snertipunktar átaksins voru vefurinn, ferðasýningar, blaðamannafundir, 

almannatengsl, ráðstefnur, farandkynningar, samfélagsmiðlar, viðburðir og tónleikar, 

myndbönd, þjóðarátak, auglýsingar og lifandi útsendingar þar sem komið var upp sex 

myndavélum á fjölfarna ferðamannastaði (Íslandsstofa 2011).  

 

Vonast var til að markaðsátakið myndi snúa við ranghugmyndum sem fólk gat dregið af 

fréttamyndum sem voru að birtast í erlendum miðlum af Íslandi. Óvissan var mikil en með 

átakinu var reynt að draga úr neikvæðum áhrifum á trausta markaði sem tekið hafði langan 

tíma að byggja upp og að styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem 

landið fékk á erlendum vettvangi í kjölfar gossins (Íslandsstofa 2011).  

 

Líkt og ríkið hafði Icelandair einnig áhyggjur af ímynd landsins, enda átti fyrirtækið 

hugmyndina að markaðsátakinu, en stjórnendur fyrirtækisins höfðu einnig áhyggjur af 

bókunarstöðu sinni. Óvissan um hvenær gosinu myndi ljúka var mjög erfið fyrir Icelandair. Ef 

gosið hefði dregist á langinn hefði tap flugfélagsins vegna þess getað riðið því til höfuðs. 

Flugfélagið þurfti að vera stöðugt í viðbragðsstöðu og að reiða sig á veður- og öskuspár. 

Beðið var eftir spám sem síðan mátti búast við að rættust ekki. Í skýrslu Icelandair, sem birtist 

í 3. hefti bókarinnar Atvinnuvegir og menning á Íslandi árið 2010, kom fram að gosið í 

Eyjafjallajökli hafi ekki komið stjórnendum og áfallateymi Icelandair í opna skjöldu. 

Starfsmenn Icelandair voru á tánum eftir gosið á Fimmvörðuhálsi sem var nokkru áður en eins 

stóð Icelandair ágætlega að vígi því ári fyrir eldgosið í Eyjafjallajökli höfðu lykilstjórnendur 

flugfélagsins tekið til skoðunar líkan sem starfsmaður félagsins, Matthías Sveinbjörnsson sem 

þá var deildarstjóri rekstarstýringar, hafði útbúið. Í því fólst þó nokkur undirbúningsvinna því 

þetta líkan sýndi mögulega dreifingu á gosmekki sem kæmi ef Katla myndi gjósa. Þessi 

kynning varð til þess að mögulegt eldgos var í fyrsta skipti skilgreint sem áhættuþáttur í 

rekstri félagsins og á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010. Þetta gerði starfsmönnum Icelandair 

kleift að undirbúa sig eins og hægt var fyrir mögulegt eldgos (Icelandair, 2010).  
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Þrátt fyrir það var óvissan mikil. Mikið kapp var lagt á að halda uppi bókunarstöðu félagsins 

eins og komið hefur fram en fólk bókar ekki flug með flugfélagi sem ekki flýgur. Áhersla á 

samfélagsmiðla var mikil og að koma á framfæri réttum upplýsingum til farþega. Icelandair 

hafði áhyggjur af því að ímynd landsins myndi bera skaða af umfjöllun um eldgosið í 

erlendum miðlum og voru þessar áhyggjur beintengdar rekstrarhorfum félagsins.  Flugfélagið 

sýndi því frumkvæði og kom fram með hugmyndina að sameiginlegu markaðsátaki eins og 

komið hefur fram og fékk ríkið og hagsmunaaðila í ferðaþjónustu í lið með sér til að vernda 

ímynd landsins og um leið afkomu sína.   

Á þessum tíma var fjölskyldan á Þorvaldseyri ekki að hugsa um ímynd bæjarins eða landsins. 

Óvissan var mikil og tóku þau því myndir ef bænum áður en þau yfirgáfu hann. Þau vissu 

ekki við hverju þau ættu að búast og hvort að bærinn myndi standa þarna ennþá þegar þau 

kæmu til baka. Þegar þau komu aftur var allt á kafi í ösku. Ólafur var farinn að leiða hugann 

að því hvað myndi gerast ef ekki yrði hægt að búa á jörðinni en Páll sonur hans stappaði í 

hann stálinu. Ekki var hægt að vita hversu stórt þetta gos var eða hve lengi það myndi vara. 

Þótt bærinn færi ekki í hamfaraflóði þá var einnig möguleiki á að jörðin yrði óræktanleg eftir 

gosið. Óvissan var mikil (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 

2014).  

 

Bæði íslenska ríkið og Icelandair óttuðust að ferðamenn myndu missa áhuga á Íslandi og þess 

vegna ekki koma til landsins með Icelandair til að eyða hér gjaldeyri. Í þeirra huga bjó óvissan 

því fyrst og fremst í ímyndarskaða og fjárhagstjóni. Ábúendur á Þorvaldseyri lifðu í þeirri 

óvissu að jörðin þeirra gæti mögulega verið óræktanleg eftir öskufallið eða horfin í 

hamfaraflóði og allar skepnurnar gætu drepist.  

 

5.5 Vettvangur áfalls, hvernig lítur áfallið við útávið?, almenningsálit og 

fjölmiðlar.  

Almenningsálit, stjórnmálastaða og umfjöllun fjölmiðla getur haft áhrif á áföll. Ef mál þróast 

ekki á æskilegan hátt er nauðsynlegt að gefa góðar upplýsingar og rökstyðja allar ákvarðanir 

sem varða áfallið. Almenningsálit og umfjöllun í fjölmiðlum skiptir miklu máli þegar fengist 

er við áfall. Talsvert af neikvæðum fréttum birtust af Íslandi á þessum tíma og var dregin upp 

dökk mynd af landinu í erlendum fjölmiðlum sem gaf til kynna að Ísland væri stórhættulegur 

staður (Fréttablaðið 2010a).  
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Íslenska ríkið og Icelandair höfðu áhyggjur af almenningsáliti hugsanlegra erlendra 

ferðamanna. Íslenska ríkið ákvað að taka þátt í átaki til að reyna að snúa við ranghugmyndum 

eins og komið hefur fram, en til þess var notað hugvit sem birtist meðal annars á vefnum 

inspiredbyiceland.com. Vettvangurinn var í raun allur heimurinn en einblínt var á þau lönd 

sem flestir ferðamenn koma til Íslands frá (Íslandsstofa 2011).   

 

Með auglýsingaherferðinni Inspired by Iceland átti að kynna landið í heild. Stefnt var að því 

að birta auglýsingar um Ísland og hefja stórsókn á veraldarvefnum og á samfélagsmiðlum auk 

blaðamannafunda erlendis með vísindamönnum, fulltrúum utanríkisþjónustu og ferðamála. 

Jafnræði átti að gæta milli fyrirtækja og landshluta og voru ferðaþjónustufyrirtæki kvött til að 

taka þátt (Íslandsstofa 2011).  

 

Hugmyndafræði auglýsingaherferðarinnar var unnin af Íslensku auglýsingastofunni og nánari 

úrvinnsla var í höndum verkefnastjórnar. Hugmyndin gekk út á „núið“. Núna væri rétti tíminn 

til að koma til Íslands. Þetta hafi verið rétti tíminn til að fá fólkið sem elskar Ísland til að elska 

það heitar og fyrir þá sem ekki höfðu uppgötvað Ísland þá hafi aldrei verið meira spennandi 

að heimsækja landið. Með samfélagsmiðlum gátu þeir sem höfðu taugar til Íslands tekið þátt í 

að auglýsa landið. Snúa átti við ranghugmyndum um ástandið á landinu með því að hvetja 

fólk til að birta myndir og myndbönd á samfélagsmiðlum og gætu vinir séð það frá fyrstu 

hendi að ástandið væri gott á Íslandi þrátt fyrir eldgos. Á sama tíma var athyglin sem Ísland 

hafði fengið í erlendum fjölmiðlum nýtt til að kynna stórbrotna náttúru eða mannlíf 

höfuðborgarinnar (Íslandstofa 2011).  

 

Ef ferðamenn eru hvattir til að koma strax til landsins þá skipti það miklu máli að Icelandair 

væri að fljúga flugvélunum sínum. Icelandair var á gostímanum að einbeita sér að því að 

halda fluginu á milli Evrópu og Bandaríkjanna gangandi auk þess að reyna að forðast það að 

flugvélar félagsins myndu lokast inni á Íslandi. Upplýsingum var komið til farþega þar sem 

samfélagsmiðlarnir Facebook og Twitter voru mikið notaðir. Kosturinn við þessa miðla er, að 

sögn Guðmundar Óskarssonar, forstöðumanns markaðs- og viðskiptaþróunar Icelandair, að 

viskiptavinurinn leggur sjálfur fram spurningu en tugir eða hundruðir viðskiptavina sjá svarið 

og eru þar af leiðandi mögulega komnir með svarið við sínum spurningum. Að sögn 

Guðmundar gekk þessi aðferð vel og í heldina gekk vel að miðla upplýsingum til 

viðskiptavina (Icelandair 2010). Það var ekki hjá því komist að farþegar Icelandair sem áttu 
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bókað flug á þeim tíma sem gosið stóð fundu áþreifanlega fyrir töfum og snarbreyttum 

flugáætlunum. Viðmót flestra var gott og sýndi fólk ástandinu skilning að sögn Birkis Hólm 

framkvæmdastjóra Icelandair. Þó bar á einhverri óánægju enda flugraskanir aldrei 

skemmtilegar (Fréttablaðið 2010a).  

 

Ólafur Eggertsson bóndi gerði sér grein fyrir að um heimsviðburð var að ræða. Hann var í 

samskiptum við innlenda fjölmiðla og norska á meðan á gosinu stóð. Inga Júlía dóttir hans sá 

svo aðallega um að tala við erlenda fjölmiðla eftir gosið. Ljósmyndin sem Ólafur tók í upphafi 

gossins hafði farið víða í heimspressunni og eftir gosið streymdu fréttamenn að Þorvaldseyri, 

bæði innlendir og erlendir. Fréttarmiðlar eins og BBC, CNN, National Geographic, Reuters og 

fleiri, sem fólkið á bænum hafði aldrei heyrt um, vildu koma og fá viðtöl við bóndann á 

bænum. Margir höfðu síðar séð kvikmyndina sem fjölskyldan gerði og Þorvaldseyri var 

komin upp á stjörnuhimininn og er orðin að vinsælum áfangastað innlendra og erlendra 

ferðamanna á ferð um landið. Í árslok 2013 höfðu rétt rúmlega 130 þúsund ferðamenn 

heimsótt Gestastofuna (Inga Júlía Ólafsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 25. mars 

2014). .  

 

Það er ljóst að Ísland hefur aldrei fengið jafn mikla athygli og í kjölfar gossins en í 

skoðanakönnun sem Gallup gerði fyrir USA Today kom í ljós að 14% fullorðinna 

Bandaríkjamanna varð fyrir áhrifum af eldgosinu í Eyjafjallajökli á einn eða annan hátt 

(Fréttablaðið 2010b).  

 

5.6 Smáríkið Ísland og áfallið 

Nú er búið að máta líkanið við alla aðila til að fá yfirsýn yfir það hvernig hver og einn brást 

við áfallinu. Kom í ljós að íslenska ríkið og Icelandair áttu ýmislegt sameiginlegt þegar kemur 

að viðbrögðunum við gosinu. Í þessari ritgerð var einblínt á íslenska ríkið þegar kemur að 

ferðamannaiðnaðnum og ímynd landsins en íslensk stjórnvöld og Icelandair fóru í samstarf 

um sameignlegt markaðsátak. Báðir þessir aðilar gerðu sér grein fyrir að bregðast varð við 

vandamálinu sem gosið í Eyjafjallajökli var að valda. Gerðu þeir sér grein fyrir að 

fjárhagslegt tjón þeirra hefði geta orðið umtalsvert ef ekkert yrði gert en markmið átaksins 

voru í megindráttum tvö. Eins og komið hefur fram var annað þeirra að draga úr neikvæðum 

áhrifum á trausta markaði sem tekið hafði langan tíma að byggja upp og hitt var að styrkja 
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ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem landið hefur fengið á erlendum 

vettvangi (Íslandsstofa 2011, Icelandair 2010).  

 

Munurinn er sá að íslensk stjórnvöld starfa í umboði íslenskra kjósenda á meðan Icelandair er 

einkafyrirtæki í flugrekstri og á meðan á gosinu stóð gerði fyrirtækið allt til reyna að halda 

áætlun og passa að flugvélar lokuðust ekki inni. Ábúendur á Þorvaldseyri ákváðu líka að 

gefast ekki upp og eftir að hafa verið að heiman í tæpar tvær vikur var rekstri búsins haldið 

áfram við erfiðar aðstæður. Ábúendur á Þorvaldseyri veltu ímynd bæjarins eða ferðamönnum 

ekkert fyrir sér þegar hér var komið sögu. Það kom seinna þegar þau fóru að taka eftir áhuga 

fólks á bænum og þeirra upplifun af gosinu. Þannig má sjá hvernig ríkið og einkaaðilinn unnu 

saman að lausn á sameiginlegu vandamáli en bóndinn og aðrir ábúendur á Þorvaldseyri 

spiluðu vel úr því sem þeir voru með í höndunum. 
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6. Umræður 

Hér á undan hefur verið gerð grein fyrir viðbrögðum þriggja aðila við eldgosinu í 

Eyjafjallajökli. Í þessum kafla verða niðurstöður tilviksathugunarinnar skoðaðar og þær 

bornar saman við kenningar í alþjóðasamskiptum sem kynntar voru til sögunnar í fræðilega 

kaflanum. Einnig verður dregin fram gagnrýni sem birst hefur í fjölmiðlum. Viðbrögðin verða 

sett í samhengi við hegðun smáríkja og skoðað hvort að þau falli að kenningunni um 

mótunarhyggju. Birtingarmynd áfallsins kom skýrt fram í fjölmiðlum en ráðamenn og 

forsvarsmenn Icelandair höfðu miklar áhyggjur af því að umfjöllunin myndi hafa skaðleg 

áhrif á ímynd landsins í hnattvæddum heimi þar sem fréttir flæða í gegnum 

gervihnattasjónvarp og netið. Töldu þessir aðilar brýnt að leiðrétta mögulegan misskilning 

sem fréttamyndir af áfallinu báru með sér.  

 

6.1 Áföll, viðbrögð og frumkvæði smáríkja 

Áfall var öllum ljóst, en eins og komið hefur fram þá vísa áföll til þess þegar eitthvað slæmt 

og óvænt hefur átt sér stað og flokkast eldgosið með skýrum hætti þar undir. Við því brugðust 

allir aðilar skjótt, hver a sinn hátt eftir hagsmunum til að reyna að minnka áhrif áfallsins og 

lágmarka skaðann sem það hefði geta ollið (Boin, Hart, Stern og Sundelius 2005). Icelandair 

og íslenska ríkið tóku höndum saman þar sem hagsmunir þeirra voru af sama toga en 

hagsmunir ábúenda á Þorvaldseyri voru að vissu leyti frábrugðnir, þó svo að þeir tengdust 

sama áfallinu  

Samvinna íslenska ríkisins og Icelandair (og annarra hagsmunaaðila) gekk hratt og örugglega 

fyrir sig eins og var rakið fyrr í ritgerðinni. Mögulega er hægt er að rekja það til þess að eitt af 

einkennum smáríkja er að persónuleg tengsl innan stjórnsýslunnar eru meiri en í stærri ríkjum. 

Þar af leiðandi er líklegra að einstaklingar séu meðvitaðir um það hvernig stjórnvöld og 

opinberir aðilar vinna, sem hvetur til aukinnar samvinnu utan formlegrar stjórnsýslu (Svedin 

og Bernhardsdottir, 2004, 22). Auk þess er ekki ólíklegt að einstaklingar sem starfa innan 

sama geira þekki hver til annars í smáríkjum.  

 

Stjórnendur Icelandair mátu stöðuna svo að það væri vænlegast að vinna með stjórnvöldum 

og öðrum hagsmunaaðilum í að sinna upplýsinga- og samskiptamálum við erlenda aðila 

(Icelandair 2010) en kunnugleiki og tíð gagnvirk samskipti milli einstaklinga í smáríkjum 
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getur byggt upp traust sem veldur auknum líkum á samvinnu milli hins opinbera og 

einkaaðila. Þetta á vel við hér en eins og kom fram í öðrum kafla ritgerðarinnar þá eru 

stefnumótandi aðilar í smáríkjum fljótir að bregðast við ógnum og fljótir að finna aðila með 

þekkingu og önnur úrræði þegar áföll skella á (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, 22).  

 

Það kom á daginn að ráðherra ferðamála var sama sinnis og stjórnarmenn Icelandair. Hann 

vildi bregðast við hugsanlegum samdrætti í ferðamannaiðnaðnum sem gosið gæti hugsanlega 

valdið og tók vel í hugmyndir Icelandair og voru aðilar í ferðaþjónustu, að sögn Birkis Hólm 

framkvæmdastjóra Icelandair, mjög ánægðir með Katrínu Júlíusdóttur ráðherra (Fréttablaðið 

2010a). Talið er að viðbragðsflýtinn megi þakka þessi persónuleg tengsl meðal einstaklinga í 

stjórnsýslu smáríkja eins og komið hefur verið að (Svedin og Bernharðsdóttir 2004, 22). Það 

sýndi sig einnig með samráðshópnum sem settur var saman eftir gosið. Þessi einkenni 

smáríkja má rekja til meiri sveigjanleika sem þau hafa og að þau eru óformlegri í stjórnháttum 

og ákvarðanatöku sem getur valdið auknum viðbragðsflýti (Katzenstein, 1985).  

 

Þessi mikli viðbragðsflýtir kom íslenska ríkinu síðar í koll því ekkert útboð var gert vegna 

markaðsátaksins eins og opinberum aðilum er skylt að gera. Íslenska ríkið var dæmt til að 

greiða auglýsingastofunni Jónsson & Le´Macks rúmar fimm milljónir króna í skaðabætur 

vegna þátttöku auglýsingastofunnar í verkefninu Inspired by Iceland. Ríkið varð þar að auki 

að greiða 1,2 milljónir króna í málskostnað (Viðskiptablaðið 2013a). Í dómnum kom fram að 

starfshópur sem iðnaðar- og ferðamálaráðherra skipaði hafi leitað til ofangreindrar 

auglýsingastofu auk fjögurra annarra og þeim einnig gefin kostur á að skila tillögum varðandi 

verkefnið. Á síðari stigum málsins átti starfshópurinn fund með Ríkiskaupum þar sem kom 

fram að kaup á þjónustu sem þessari er útboðsskyld og væri ekki unnt að greiða 

auglýsingastofunni fyrir sína tillögu. Þá var skipt um gír og brugðið á það ráð að flugfélögin 

Icelandair og Iceland Express myndu sjá um þennan hluta markaðsátaksins sjálf, sem snéri að 

framleiðslu auglýsinga og kynningarefnis. Stjórnvöld og Reykjavíkurborg myndu snúa sér að 

öðru sem snéri að markaðsherferðinni og væri ekki útboðsskylt (Rúv 2013). 

 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að líta yrði á starfshópinn sem opinberan aðila og hefði 

hann því átt að standa að innkaupaferlinu með almennu eða lokuðu útboði. Undan því hefði 

ekki verið hægt að víkja með því að klæða innkaupin á síðari stigum málsins í þann búning að 

einkafyrirtæki, sem hefðu verið þátttakendur í starfshópnum, bæru kostnað af þeim með hluta 
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framlaga sinna. Á þeim grundvelli komst dómurinn að því að ríkið væri skaðabótaskylt 

gagnvart auglýsingastofunni (Viðskiptablaðið 2013).  

 

Hér má velta fyrir sér hvort að hið íslenska hugarfar „þetta reddast“ komi í ljós. 

Viðbragðsflýtirinn var svo mikill að reglum var ekki gefinn nægur gaumur heldur haldið 

áfram með það í huga að hlutirnir myndu reddast. Í áðurnefndri meistararitgerð Ragnhildar 

Bjarkardóttur um samningahegðun Íslendinga kom ítrekað fram að einn af göllum Íslendinga 

þegar kom að samningum í alþjóðaviðskiptum væri skipulagsleysi. Sumir vildu rekja það til 

agaleysis í skólakerfinu. Þetta skipulagsleysi, auk óþolimæði, leiddi af sér skort á 

langtímaáætlunum (Ragnhildur Bjarkadóttir 2011). Eitt af markmiðum 

auglýsingaherferðarinnar var einmitt aðallega „að redda“ ferðamannaárinu 2010 með 

markaðsátaki í fjölmiðlum, en langtímamarkmið voru minna rædd. 

 

 Það átti að leiðrétta þá röngu mynd sem fjölmiðlar gáfu af Íslandi á þessum tíma en 

fjölmiðlar hafa vald til að móta og breyta viðhorfum og hegðun einstaklinga (Williams, 

2003). Fjölmiðlar hafa áhrif í gegnum dagskrávald. Þeir segja okkur ekki hvað við eigum að 

hugsa, heldur hvað við eigum að hugsa um (Friðrik Þór Guðmundsson og fl. 2010, 248). 

Ráðamenn og stjórnarmenn Icelandair hræddust afleiðingarnar sem fréttir og fréttamyndir 

sem birtust í erlendum miðlum kynnu að hafa á viðhorf og hegðun mögulegra ferðamanna.  

Þessir tveir aðilar vildu hafa áhrif á þetta og breyta með því að benda fólki á að Ísland væri 

ekki allt í einu öskuskýi.  

 

6.2 Fjölmiðlar og áhrif þeirra  
Icelandair taldi æskilegt að ríki og einkaaðilar tækju höndum saman og réðust í sameignlegt 

markaðsátak vegna gossins í Eyjafjallajökli sem var gert. Mátu þeir stöðuna þannig að á 

þessum áfallatímum væri nauðsynlegt að nota fjölmiðla til að koma upplýsingum á framfæri, 

það er að hér væri ástandið ekki eins og það birtist í mörgum erlendum miðlum. Í herferðinni 

sem og í áfallastjórnuninni sjálfri voru samfélagsmiðlar mikið notaðir. Þetta nýja form 

miðlunar hefur í auknum mæli haft áhrif á einstaklinga, fyriræki og ríki. Upplýsingum var 

komið á framfæri með samfélagsmiðlum eins og Facebook og Twitter. Markaðsátakið notaði 

þá til að leiðrétta rangfærslur og koma sögum og fréttum á framfæri til að hvetja fólk til að 

koma til landsins. Icelandair notaði samfélagsmiðlana til að létta undir með símaveri en álagið 

var mikið á því á meðan á gosinu stóð og flugáætlanir tóku sífelldum breytingum eftir 
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öskuspám. Þannig gátu farþegar séð upplýsingar á Facebook eða Twitter en Guðmundur 

Óskarsson, forstöðumaður markaðs- og viðskiptaþróunar, sagði að notkun samfélagsmiðla 

hafi skipt höfuðmáli á þessum tíma og voru þessir samfélagsmiðlar vaktaðir allan 

sólahringinn til að koma upplýsingum á framfæri og til að svara spurningum viðskiptavina 

(Icelandair 2010).  

 

Samfélagsmiðlar eru í dag komnir með mikilvægt hlutverk. Þar er hægt að greina frá 

upplýsingum eins og þær gerast mínútu til mínútu og miðla til fjölda manns. Auglýsingar hafa 

fundið nýjan vettvang og eru ekki einungis í sjónvarpi heldur einnig til dæmis á YouTube en 

þar er einmitt hægt að finna landkynningarmyndband markaðsherferðarinnar. Þar er reynt að 

ná til ungs fólks sem er aldrei án snjallsíma og í sífelldum samskiptum í gegnum 

samfélagsmiðla og tekur þátt í umræðunni á þessum nýju miðlum (Perloff 2014, 8).  

 

Ólíkt var farið með Þorvaldseyri sem lét samfélagsmiðla eiga sig þó svo að Gestastofan sé 

komin á Facebook í dag undir heitinu Eyjafjallajokull Erupts. Staðurinn auglýsti sig sjálfur en 

myndin sem Ólafur bóndi tók fór um heiminn og birtist í blöðum og sjónvarpsfréttum, svo 

ekki sé talað um netmiðla. Fólk virtist vilja koma og sjá þennan sveitabæ. Fjöskyldan svaraði 

kallinu og það endaði með því að Gestastofan var opnuð og heimasíða, auk Facebook síðu, 

eins og minnst var á, en þar er hægt er að fylgjast með lífinu á bænum.  

 

Í samhengi við áfallið má með skýrum hætti sjá að veruleikinn er ekki fastmótaður, heldur 

öðlast hlutirnir merkingu í gegnum sameiginlega sögu og reynslu (Fierke 2010). Það á með 

skýrum hætti við Þorvaldseyri í þessu tilfelli. Eldgosið var hnattrænn viðburður sem skapaði 

ímynd af bænum undir jöklinum sem áður var nánast óþekktur. Fjölskyldunni fannst hún 

þurfa að sinna þessu hlutverki með því að fræða fyrst fréttamenn og síðar ferðamenn.  

 

6.3 Ímyndir  

Gestastofan á Þorvaldseyri er í dag mjög vinsæll staður fyrir ferðamenn að heimsækja. 

Bóndabærinn og heimilisfólkið tengist vissri ímynd í hugum ferðamanna sem koma að 

heimsækja staðinn og sjá sumir þau sem „stjörnur“. Hægt er segja að ímyndarsköpunin sem 

hér á sér stað sé sönn í hugum þessa fólks en það kom fram í samtali við Ingu Júlíu að 

ferðamennirnir væru hissa og glaðir að sjá að fjölskyldan á bænum sem er í stuttmyndinni 

sem sýnd er á Gestastofunni væri einnig að vinna í afgreiðslunni.  
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Ímyndarsköpun sem íslenska ríkið og Icelandair stóðu fyrir var búin til af auglýsingastofu. 

Það sem íslenska ríkið og Icelandair höfðu í huga var ímyndarsköpun fyrir áfangastaðinn 

Ísland (e. destination branding) til að kynna fyrir ferðamönnum. Ísland er hér sem vara sem 

þarf að selja á alþjóðlegum markaði. Í markaðsetningu skiptir hönnum miklu máli þar sem 

auglýsingar spila mikilvægt hlutverk í að selja vöruna og þurfa auglýsingarnar að vera 

trúverðugar. Átakið notaðist við netmiðla eins og áður hefur komið fram þar sem auglýst var  

og leiðir notaðar til að auka sýnileika á leitarvélum (Anholt, 2005, bls. 116-118, Íslandsstofa 

2011). Enda fékk auglýsingaherferðin Inspired by Iceland mikla athygli og hlaut ein 

eftirsóttustu auglýsingaverðlaun í Evrópu þegar hún hlaut tvenn verðlaun á Euro Effie. Fékk 

auglýsingaherferðin fyrstu verðlaun fyrir bestu herferðina og gullverðlaun fyrir bestu notkun á 

samfélagsmiðlum. Samtökin EACA, sem eru evrópsk samtök auglýsinga- og fjölmiðlastofa 

standa fyrir verðlaununum (Viðskiptablaðið 2013b).  

 

Auglýsingaherferðin hefur fengið töluverða gagnrýni en Friðrik Eysteinsson gagnrýndi hana 

fyrir ófagleg vinnubröð. Í viðtali í Fréttatímanum bendir hann á að í skýrslu Íslandsstofu um 

markaðsherferðina hafi því verið haldið fram að hagnaður af hennar völdum hafi verið heilir 

34 milljarðar króna. Hann telur að ekki sé vitað hver árangur herferðarinnar sé því engar 

mælingar hafi verið gerðar. Telur hann að aukningin á fjölda ferðamanna og gjaldeyristekjum 

skýrist fremur af því að hér varð eldgos, bankahrun og gengishrap auk þess sem ferðum 

hingað til lands hafi fjölgað. Að hans mati halda rök um árangur átaksins ekki vatni og að 

ekki sé vitað hvaða árangri herferðin skilaði (Fréttatíminn 2011). Össur Skarpéðinsson, 

fyrrum utanríkisráðherra, talaði á svipuðum nótum á markaðsdögum Icelandair þann 17. 

nóvember 2011. Þar sagði hann að eldgosið í Eyjafjallajökli, gengisfall íslensku krónunnar og 

sterkt reynslumikið íslenskt flugfélag væru ástæðurnar fyrir bjartri framtíð í íslenskri 

ferðaþjónustu. Hann minntist ekkert á markaðsátakið sem ríkisstjórn hans tók þátt í en sagði 

gosið hafa verið „milljarða dollara“ auglýsing fyrir Ísland. Bætti hann við að ferðaþjónustan 

væri einn mikilvægasti þátturinn í endurreisn Íslands eftir efnahagshrun eins og komið hefur 

fram (Morgunblaðið 2011).  

 

Enn fremur taldi Friðrik að það væru miklir hagsmunir í húfi og að hagsmunaaðilar 

auglýsingaherferðarinnar væru að reyna að ná sem mestum peningum út úr hinu opinbera í 

markaðssetningu og kostnað henni samfara. Friðrik gagnrýndi að opinberu fé væri dælt í 

markaðsátök í ferðamannaiðnaðnum án þess að gerðar væru marktækar mælingar á 
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árangrinum. Einkum taldi hann vafasamt að endurtaka leikinn en á þessum tíma voru 

stjórnvöld búin að ákveða að leggja fé, 900 milljónir króna, í nýtt markaðsátak sem mun taka 

þrjú ár og nefnast Ísland allt árið og er byggt á sömu hugmyndafræði og Inspired by Iceland. 

Friðrik taldi þá ákvörðun ekki hafa verið byggða á traustum grunni (Fréttatíminn 2011). 

Þröngur tímarammi ætti ekki að þrengja að hér við ákvarðanatöku. 

 

Auglýsingaherferðin hefur einnig verið sökuð um rangan boðskap og má þar nefna ádeilu sem 

birtist í sýningu í Listasafni Reykjavíkur þar sem spænski listamaðurinn Santiago Sierra hélt 

ögrandi sýningu. Annar álitsgjafi Morgunblaðsins, listamaðurinn Haraldur Jónsson, var ekki í 

nokkrum vafa um að það væri sterk skírskotun i verkunum Sierra í þann veruleika sem búið er 

við á Íslandi í dag og að ádeilu í verkum Sierra mætti heimfæra á átaksverkefnið Inspired by 

Iceland. Sýningin var ekki fyrir viðkvæma og var varað við sumum verkanna þar sem meðal 

annars voru sýndar upptökur sem sýna fólk í samförum og stunda sjálfsfróun fyrir framan 

sjónvarpsvélar eins og þær sem átakið kom upp á fjölförnum ferðamannastöðum. Haraldur 

sagði niðurlægingu útigangsfólksins og fíklanna sem Sierra borgaði fyrir þátttöku í 

myndverkum sínum og gjörningum speglast í ýmsum hversdagslegum atburðum í íslenskum 

veruleika (Rúv 2012). Sierra er mjög umdeildur listamaður en það er spurning hvaða ímynd 

verið er að selja, hvort hún sé sönn eða ekki. Þetta bendir til þess að til séu aðilar sem ekki eru 

eins ánægðir með auglýsingaherferðina og þeir sem stóðu á bak við hana. Má velta fyrir sér 

hvort að Sierra sé að gera grín að þeirri söluvöru sem markaðsátakið gerir Ísland að og þá 

hvaða vöru eða ímynd er verið að selja.  

 

Eins og komið var inn á í fræðilega kaflanum er ímynd er sú mynd sem við höfum í huga 

okkar af einhverju og er því raunveruleikinn eins og við þekkjum hann hverju sinni, samanber 

félagsleg mótun. Ímynd getur haft áhrif á það sem við gerum og þess vegna er þekking á 

ímynd mikilvæg (Þórhallur Guðlaugsson og Elva Björk Erlingsdóttir 2009, 320-321). Þá var 

það nefnt í ritgerðinni að ein áhrifaríkasta leiðin til að hafa áhrif á ímynd lands er með 

samræmdum markaðsaðgerðum allra hagsmunaaðila en þá er hægt að fylgjast með ímyndinni 

og skapa hana (Þórhallur Guðlaugsson og Elísabet Eydís Leósdóttir 2011, 123). Þá hefur 

ímynd lands áhrif á hvernig ferðamenn meta landið sem mögulegan áfangastað. Óháð 

mismunandi skoðunum á markaðsátakinu Inspired by Iceland sem bjarga átti 

ferðamannaárinu 2010 hefur auglýsingaherferðin unnið til virtra verðlauna og virðast flestir 

ánægðir með hana, allavega þeir sem stóðu á bak við hana. Ferðamönnum hefur fjölgað á 

landinu en hvort það sé markaðsátakinu að þakka er ekki vitað. 
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Það er ljóst að allir aðilar brugðust hratt við náttúruhamförunum sem að gosið í Eyjafjallajökli 

var. Má það þakka smárri stjórnsýslu og stuttum boðleiðum. Stefnumótandi aðilar í smáríki, í 

þessu tilfelli Icelandair var fljótur að bregðast við ógnum og fann aðila með þekkingu og 

önnur úrræði til að bregðast við áfallinu. Sveigjanleikinn hjá stjórnkerfinu og einkaaðilanum 

og óformlegir í stjórnhættir við ákvarðanatöku komu sér vel og jók viðbragðsflýtinn. Íslenska 

ríkið lagði pening í markaðsherferð í samvinnu við Icelandair og aðra hagsmunaaðila. Áfallið 

gerði það að verkum að allir aðilar stóðu frammi fyrir nýjum og breyttum aðstæðum. Rétt eins 

og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir þá er umhverfið í sífelldri mótun. Áfallið bjó til 

sameiginleg söguleg reynsla sem er grundvöllur þess að hlutirnir öðlist merkingu sem sést á 

viðbrögðum og breytingum sem urðu á Þorvaldseyri . Áfallið varð til þess að Ísland var á 

margra vörum og skapaði nýja ímynd og opnaði nýjar dyr fyrir Þorvaldseyri. Íslenska ríkið og 

Icelandair notuðu fjölmiðla og þá aðallega netmiðla til að koma sínum boskap til skila. 

Fjölmiðlar hafi áhrif með dagskrávaldi og geta þannig haft áhrif á skoðanir og hegðun fólks. 

Hvers vegna myndu ríki, stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar annars eyða fúlgum fjár í 

auglýsingar? 
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7. Niðurstöður 

Þann 14. apríl 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Það hafði gríðarleg áhrif á milljónir manna. 

Flugsamgöngur í Evrópu fóru úr skorðum í heilan mánuð og var gosið aðalfrétt í sjónvarpi og 

öðrum miðlum á hnattræna vísu. Um allan heim varð fólk að sætta sig við áhrif gossins og 

þær afleiðingar sem það hafði fyrir flugsamgöngur. Allt frá bændum sem komu vörum sínum 

ekki á leiðarenda til þjóðhöfðingja og kvikmyndastjarna. Ráðamenn og ferðaþjónustuaðilar 

óttuðust að ferðamannastraumur til Íslands myndi minnka verulega vegna gossins og var 

eldgosið mikið áfall fyrir marga aðila.  

 

Í þessari ritgerð voru viðbrögð þriggja ólíkra aðila skoðuð út frá áfallastjórnun, en aðilarnir 

sem um ræðir eru Þorvaldseyri, sem er bóndabær undir Eyjafjöllum, flugfélagið Icelandair og 

íslenska ríkið. Hagsmunir þessara aðila eru og voru ólíkir en skarast þó að ýmsu leyti. Allir 

glímdu þeir við mikinn vanda í tengslum við gosið í Eyjafjallajökli og afleiðingar þess. 

Þorvaldseyri er tekin fyrir þar sem eldgosið var mikið áfall fyrir bændur undir Eyjafjöllum en 

þeir urðu fyrir beinum áhrifum frá því og þurftu að yfirgefa heimili sín og skepnur. Þeir lifðu 

við mikla óvissu á meðan á eldgosinu stóð. Fjallað er um Icelandair þar sem flugsamgöngur 

fóru úr skorðum um alla Evrópu, en Icelandair er stærsta flugfélagið á íslenska markaðnum. 

Mikil röskun var á flugáætlunum þess á meðan á gosinu stóð og ef gosið hefði varað lengur 

hefði rekstrargrundvöllur flugfélagsins getað brostið. Íslenska ríkið óttaðist að missa 

gjaldeyristekjur en þær voru taldar mjög mikilvægur tekjuliður eftir efnahagshrunið sem varð 

á Íslandi í október 2008. Aðkoma íslenska ríkisins verður ekki skoðuð út frá almannavörnum 

sérstaklega heldur í ljósi þess ótta sem vaknaði um að ímynd landsins bæri skaða vegna 

gossins og að ferðamönnum myndi fækka og þar af leiðandi gjaldeyristekur minnka.  

 

Markmiðið var að skoða hver viðbrögð þessara ólíka aðila voru við náttúruhamförum í 

hnattvæddum og víxlháðum heimi þar sem tengingar á ólíkum sviðum eru sífellt að aukast. 

Áhugavert er að skoða hvernig svona ólíkir aðilar, sem þó tengdust allir 

ferðamannaiðnaðinum, spiluðu úr sama vandamálinu og hvernig að viðbrögð þeirra falli inn í 

kenningar í alþjóðasamskiptum hvað varðar smáríki og mótunarhyggju, í tengslum við 

fræðilega greiningu á áfallastjórnun.  
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Þegar stór áföll, líkt og gosið í Eyjafjöllum, dynja yfir leitar almenningur til yfirvalda, 

lögreglu og björgunarsveita og treystir því að þessir aðilar séu með skýra stefnu til að takast á 

við ógnina sem steðjar að. Í ritgerðinni var skoðað hvert þessir þrír aðilar, ábúendur á 

Þorvaldseyri, Icelandair og íslenska ríkið, leituðu og hvernig þeir brugðust við ógninni sem 

steðjaði að. Fólk treystir því að yfirvöld, lögregla og björgunarsveitir séu til staðar til að 

hjálpa þeim sem eru í vanda út úr áfallinu. Mikilvægt er að bregðast rétt og hratt við áföllum 

til að takmarka skaðann (Boin, Hart, Stern og Sundelius, 2005) og á það við alla þessa þrjá 

aðila. Áföll valda usla í samfélögum (Alas, Junhong og Sinikka 2010, 2) og þess vegna er 

nauðsynlegt að áfallastjórnun sé markviss og góð þegar áfall dynur yfir.  

 

Skoðað var hvernig íslenska ríkið, Icelandair og ábúendur á Þorvaldseyri brugðust við og 

viðbrögðin borin saman við áfallastjórnunarlíkan sem unnið var upp úr skýrslu Ásthildar Elvu 

Bernharðsdóttur og Lina Svedin um strand flutningaskipsins Víkartinds sem strandaði í 

Hafsfjöru í Djúpárhreppi árið 1997 (Morgunblaðið 1998). Líkanið var skilgreint og það borið 

saman við þessa þrjá aðila til að skoða hvernig þeir brugðust við áfallinu sem eldgosið í 

Eyjafjallajökli var. Allir glímdu við afleiðingar sama viðburðar og fróðlegt var að skoða 

hvernig íslenska ríkið brást við þessu áfalli, þar sem það óttaðist almenningsálit á erlendri 

grundu og minni tekjur í ríkiskassann, samanborið við einkafyrirtæki sem átti allt sitt undir og 

svo fjölskyldu sem var í sömu sporum. Nauðsynlegt er að bregðast rétt við áföllum eins og 

eldgosið í Eyjafjallajökli olli til að takmarka skaða hvers og eins.  

 

Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um þann kenningafræðilega grunn sem ritgerðin er byggð 

á. Sjónarhornið sem notast var við fellur undir fræðigreinina alþjóðasamskipti og koma 

kenningarnar þaðan. Í fræðilega kaflanum var gerð grein fyrir mótunarhyggju en hún gefur 

innsýn í hvernig samfélög mótast og geta breyst með tímanum. Eldgosið í Eyjafjallajökli var 

áfall fyrir þá þrjá aðila sem ritgerðin fjallar um og því fylgdu breytingar sem þessir aðilar 

tókust á við. Þá var fjallað um smáríkjakenningar en þegar smáríki verða fyrir áföllum er 

líklegt að þau grípi til samvinnu milli stjórnvalda og einkaaðila. Þetta á við um Ísland en í 

smáríkjum eru persónuleg tengsl innan stjórnsýslunnar meiri og er líklegra að einstaklingar 

séu meðvitaðir um það hvernig stjórnvöld og opinberir aðilar vinna, sem hvetur til aukinnar 

samvinnu utan formlegrar stjórnsýslu. Þá eru smáríki líklegri til að leita eftir samvinnu við 

almenning og einkaaðila til að létta undir álaginu sem skapast á áfallatímum (Svedin og 

Bernharðsdóttir 2004, 23-24).  
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Að því loknu var fjallað um áhrif fjölmiðla og dagskrávald. Fjölmiðlar verða sífellt 

mikilvægari í daglegu lífi fólks og gerir fjölmiðlatæknin fjölmiðlum kleift að koma á framfæri 

upplýsingum og skilaboðum hratt til stórra hópa fólks. Fjölmiðlar taka sífellt meiri þátt í að 

móta líf fólks eins og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir (Williams 2003). Það, hvernig fjölmiðlar 

taka á málum, getur valdið því að þeir búa til krísur með fréttaflutningi sínum þannig að af 

stað fari orðrómur um ástand, þar sem engar krísur eiga sér í raun stað. Fjölmiðlar eru 

mikilvægir á áfallatímum því þeir koma upplýsingum á framfæri. Í lok fræðilega kaflans var 

fjallað um áhrif fjölmiðla í hnattvæddum heimi og hvaða áhrif ímyndir hafa. Ímyndir geta 

tengst neikvæðum og jákvæðum eiginleikum og hafa þannig áhrif á það hvernig við metum 

vörur, fyriræki, borgir eða lönd. Ímynd hefur áhrif á það sem við gerum og þess vegna er 

þekking á ímynd mikilvæg en þær eru líka ólíkar milli markhópa (Þórhallur Guðlaugsson og 

Elva Björk Erlingsdóttir 2009, 320-321). Íslenska ríkinu var mjög umhugað um ímynd 

landsins á meðan á gosinu stóð og einnig Icelandair. 

 

Í kjölfar fræðilega kaflans var fjallað um aðferðafræðina en rannsóknin er byggð á 

tilviksathugun. Greint var frá gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Tilvikið er gosið í 

Eyjafjallajökli. Leitað var svara við því hver viðbrögð þessara þriggja aðila voru við 

eldgosinu í Eyjafjallajökli. Viðbrögðin voru greind með áfallastjórnunarlíkani sem kynnt var 

til sögunnar. Líkanið var unnið var upp úr skýrslu Ásthildar Elvu Bernharðsdóttur og Lina 

Svedin um strand flutningaskipsins Víkartinds sem strandaði í Háfsfjöru í Djúpárhreppi árið 

1997 og var greiningin byggð á því.  

 

Að því loknu tók tilviksathugunin sjálf við og viðbrögð þessara ólíku aðila voru skoðuð út frá  

áfallastjórnun. Hagsmunir þeirra voru ólíkir en sköruðust á sama tíma. Þeir glímdu allir við 

mikinn vanda í tengslum við gosið í Eyjafjallajökli og afleiðingar þess. Ráðamenn og 

ferðaþjónustuaðilar óttuðust að ferðamannastraumur til landsins myndi minnka verulega 

vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. Fjallað var um Þorvaldseyri var þar sem eldgosið var mikið 

áfall fyrir bændur undir Eyjafjöllum en þeir urðu fyrir beinum áhrifum frá því og þurftu að 

yfirgefa heimili sín og skepnur. Þeir lifðu við mikla óvissu á meðan á eldgosinu stóð. Fjallað 

var um Icelandair þar sem flugsamgöngur fóru úr skorðum um alla Evrópu en Icelandair er 

stærsta íslenska flugfélagið á markaðnum. Mikil röskun var á þeirra flugáætlunum á meðan á 

gosinu stóð og ef gosið hefði ílengst hefði rekstrargrundvöllur flugfélagsins getað brostið. 

Íslenska ríkið óttaðist að missa gjaldeyristekjur en þær voru taldar mjög mikilvægur tekjuliður 
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eftir efnahagshrunið sem varð á Íslandi í október 2008. Aðkoma íslenska ríkisins var ekki 

skoðuð út frá almannavörnum heldur þeim ótta að ímynd landsins bæri skaða vegna gossins 

og ótta við að ferðamönnum myndi fækka og þar af leiðandi gjaldeyristekjur minnka.  

 

Þegar búið var að lýsa aðstæðunum þá voru þær greindar með fyrrgreindu líkani og skoðað 

hvernig þessir þrír aðilar, ábúendur á Þorvaldseyri, Icelandair og íslenska ríkið brugðust við 

ógninni sem steðjaði að. Til að takmarka skaðann þegar áföll skella á er mikilvægt er að 

bregðast rétt og hratt við. Allir aðilar glímdu við sama vandamálið en óttinn var mismunandi. 

Íslenska ríkið óttaðist almenningsálit á erlendri grundu og minni tekjur í ríkiskassann, 

samanborið við einkafyrirtæki sem átti allt sitt undir og svo fjölskyldu sem var í sömu 

sporum. Meginniðurstöður eru þær að íslenska ríkið og Icelandair sameinuðust í 

markaðsátakinu Inspired by Iceland og var fjallað um hvernig það kom til. 

Ferðamannastraumur til landsins jókst eins og íslenska ríkið vonaðist eftir, sem og hagnaður 

Icelandair fyrir árið 2010, þrátt fyrir gosið. Í kjölfar gossins opnuðust nýjar dyr að 

ferðamannaiðnaðinum á Þorvaldseyri.  
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