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Útdráttur 

Jákvæð ímynd er talin vera einn mikilvægasti þáttur í markaðssetningu áfangastaðar. 

Ímynd er einstaklingsbundið hugtak sem getur breyst í samræmi við aukna 

upplýsingaleit ferðamanna, sem og af þeirra persónulegu reynslu. Þegar kemur að 

ferðaþjónustu er rafrænt umtal sífellt að verða mikilvægari þáttur í ákvörðunarferli og 

eru ferðamenn farnir að afla sér gífurlega mikla upplýsinga á vefsíðum sem bjóða upp á 

ummæli og umsagnir af fyrri reynslu annarra einstaklinga.  

 Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver grunnímynd og endurmótuð 

ímynd Íslands sem áfangastaðar væri í huga erlendra ferðamanna, hvort rafrænt umtal 

hafi verið mikilvægur þáttur í skynjun þeirra á Íslandi sem áfangastað, sem og á 

ákvörðunarferli þeirra við að fara í þessa ferð til Íslands. Enn fremur var leitast eftir að 

kanna hvort ferðamenn töldu líklegt að þeir myndu deila sinni persónulegu reynslu með 

öðrum eftir dvöl sína hér á landi og á hvaða hátt þeir myndu helst velja að deila upplifun 

sinni.  

Framkvæmd var meigindleg spurningakönnun meðal erlendra ferðamanna og 

leiddu niðurstöður rannsóknar í ljós að grunnímynd Íslands er mjög sterk og hafa 

ferðamenn mjög miklar væntingar til landsins. Endurmótaða ímynd Íslands er einnig 

sterk, en í áhrifamestu ímyndarþáttum reyndist hún þó örlítið veikari heldur en 

grunnímyndin. Náttúran og einstakleiki landsins reyndist þó vera ofarlega í huga 

ferðamanna, bæði fyrir sem og eftir dvöl og flestir upplifðu vingjarnlegt, afslappað og 

friðsælt andrúmsloft á meðan dvöl þeirra stóð hér á landi. Rafrænt umtal virðist vera 

nokkuð mikilvægur þáttur þegar kemur að skynjun ferðamanna á Íslandi sem áfangastað 

og er einnig mikið notað í ákvörðunarferli, þá sér í lagi almennt rafrænt umtal. 

Ferðamenn á Íslandi telja þó ekki mjög líklegt að þau ummæli sem þeir deila með öðrum 

eftir upplifun verði rafræn, heldur er mun líklegra að þeir deili reynslu sinni með 

fjölskyldu, vinum og ættingjum. Samfélagsssíður og ferðaendurgjafasíður eru þó þær 

upplýsingaveitur sem ferðamönnum þykir líklegast að þeir deili ummælum sínum á, ef 

einungis er horft á rafrænt umtal. 
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1  Inngangur  

Ferðaþjónustan er ört vaxandi atvinnugrein (Hui, Wan og Ho, 2007) og fer samkeppni 

innan hennar sívaxandi. Markaðssetning áfangastaða er flókið ferli, en í grunnin það 

sama og þegar markaðssetja á aðrar vörur og þjónustu (DeChernatony og Riley, 1999) 

og er mjög mikilvægt að byggja upp öflugt og samhæft markaðsstarf sem veitir 

einstaklingi í upplýsingaleit nákvæmar, raunhæfar og réttar upplýsingar um staðinn.  

Einn mikilvægasti þáttur í uppbyggingu vörumerkis og aðgreiningu áfangastaða er 

ímynd hans (Baloglu og McCleary, 1999; Cai, 2002; Pike, 2009). Ímynd er huglægt hugtak 

sem er einstaklingsbundin og er samsett af vitsmunalegu og tilfinningalegu mati 

einstaklingsins. Að gera sér grein fyrir og skilja þá ímynd sem ferðamenn hafa af 

áfangastaðnum er því einstaklega mikilvægt, en einnig er jafn mikilvægt að skilja þá 

ímynd sem ferðamenn hafa af samkeppnisstöðum (Baloglu og McCleary, 1999). Ímynd 

áfangastaðar er breytileg og getur hún mótast á ýmsan hátt. Í upphafi er ákveðin 

grunnímynd í huga einstaklingsins sem getur breyst í ákvörðunarferli og með aukinni 

upplýsingaleit (Gunn, 1988 í gegnum Echtner og Ritchie, 2003). Við persónulega reynslu 

og þátttöku á áfangastaðnum uppfærist þessi grunnímynd svo á grundvelli þeirrar 

upplifunar og verður til endurmótuð ímynd sem tekur mið af þeirri persónulegu upplifun 

sem átti sér stað þegar áfangastaðurinn var heimsóttur (Chon, 1990; Fakeye og 

Crompton, 1991) 

Markaðsáherslur ferðaþjónustufyrirtækja hafa tekið miklum breytingum í gegnum 

árin (Fodness og Murry, 1997) og er internetið helsta ástæða þess. Með sífellt meiri 

internetsnotkun hefur dreifileið upplýsinga breytst gífurlega og gjörbylt þeirri aðferð 

sem markaðsstofur áfangastaðanna notuðu áður við að dreifa upplýsingum um 

áfangastaðinn og samskipti þeirra við ferðamenn og fagfólk (Gretzel, Yuan og 

Fesenmaier, 2000). Mikilvægt er fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og markaðsstofur 

áfangastaða að fylgja og hafa skilning á þeim breytingum sem eiga sér reglulega stað í 

tækniumhverfi og hvernig neytendahegðun ferðamanna breytist með tilliti til breyttra 

dreifileiða og mikilvægi þeirra upplýsinga sem þeir afla sér (Fesenmaier, Wöber og 

Werthner, 2006). 
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Þegar kemur að markaðssetningu áfangastaða er því einnig mikilvægt að hafa mikið 

og gott upplýsingaflæði til ferðamanna (Xiang og Gretzel, 2010). Internetið hefur 

endurmótað dreifingu upplýsinga tengda ferðaþjónustunni og hvernig einstaklingurinn 

undirbýr og neytir ferðarinnar (Buhalis og Law, 2008). Upplýsingar sem ferðamaðurinn 

getur aflað sér í gegnum internetið eru gríðarlegar og er internetið orðið einhverskonar 

vettvangur fyrir upplýsinga-  og skoðanaskipti milli neytanda (Xiang og Gretzel, 2010). 

Rafrænt umtal (e. electronic word of mouth, eWOM) er sú samskiptaleið sem á sér stað í 

gegnum internetið og gerir neytendum kleift að eiga samskipti með því að deila 

persónulegri reynslu, ráðum og umsögnum sín á milli. Þessi samskiptaleið er sífellt að 

verða áhrifaríkari þegar kemur að áfangastöðum og á ákvörðunarferli og uppbyggingu 

ímyndar annarra ferðamanna (Gretzel, 2006). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hver ímynd Íslands er meðal erlendra 

ferðamanna og mikilvægi mismunandi upplýsingaveita á skynjun ferðamanna á Íslandi 

sem áfangastað. Einnig verður leitast við að kanna mikilvægi rafræns umtals á ákvörðun 

ferðamanna að ferðast til Íslands, sem og að kanna hvort líklegt sé að ferðamenn deili 

rafrænu umtali með öðrum tilvonandi ferðamönnum eftir dvöl þeirra hér á landi. Enn 

fremur verður leitast við að kanna hvort grunnímynd ferðamanna á landinu sé sterkari 

eða veikari en endurmótuð ímynd þeirra eftir dvöl þeirra á landinu.  

Rannsóknin verður gerð í tvemur hlutum: Meðal ferðamanna fyrir upplifun af landinu 

og meðal ferðamanna eftir upplifun af landinu og eru rannsóknarspurningar eftirfarandi: 

R1: Hver er ímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna? 

R2: Er rafrænt umtal mikilvægur þáttur í skynjun ferðamanna á Íslandi sem 

áfangastað? 

R3: Er rafrænt umtal mikilvægur þáttur í ákvörðunarferli ferðamanna að ferðast til 

Íslands?  

R4: Eru ferðamenn líklegir til að deila rafrænu umtali eftir dvöl á Íslandi?  

R5: Er munur á grunnímynd Íslands og endurmótaðri ímynd meðal erlendra 

ferðamanna?   

Ímynd Íslands hefur áður verið rannsökuð á undanförnum árum, en þá hefur verið 

tekið mið af þeim ferðamönnum sem nú þegar eru staddir hér á landi (Margrét 

Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugsson, 2011; Þórhallur Guðlaugsson og Elísabet 
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Leósdóttir, 2011). Þessi rannsókn er frábrugðin fyrri rannsóknum á þann hátt að hún 

tekur mið af grunnímynd Íslands annars vegar og endurmótaðri Ímynd hins vegar. Með 

því er hægt að sjá hvort einhverjir ímyndarþættir hafa ekki staðist væntingar eða hvort 

einhverjir ímyndarþættir hafi farið fram úr væntingum ferðamanna. Ímynd er einn 

sterkasti þáttur þegar kemur að aðgreiningu áfangastaða og með persónulegri upplifun 

af áfangastað breytist oft sú ímynd sem einstaklingur hafði áður en staðurinn var 

heimsóttur (Baloglu, 2001; Baloglu og McCleary, 1999; Chon, 1991; Hu og Ritchie, 1993). 

Má því segja að  ferðaþjónustan byggist að miklu leyti upp á reynslu og er mikilvægt að 

allir þættir standist væntingar þeirra aðila sem hennar neyta. 

Fyrri rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að rafrænt umtal sé mikill áhrifaþáttur 

þegar kemur að ákvörðun til ferðalaga og að ferðamenn treysti ummælum og 

reynslusögum óháðra aðila sem hafa upplifað landið betur en keyptum auglýsingum frá 

markaðsstofum áfangastaða eða ferðaskrifstofum (Beerli og Martin, 2004; Fodness og 

Murray, 1997; Money og Crotts, 2003). Þar af leiðandi verður áhugavert að kanna hvort 

rafrænt umtal sé mikilvægt þegar kemur að skynjun ferðamanna á Íslandi sem 

áfangastað og mikilvægi þess í ákvörðunarferli ferðamanna þegar kemur að því að 

ferðast til Íslands. Einnig verður áhugavert að sjá hvort ferðamönnum þyki líklegt að þeir 

deili rafrænu umtali með öðrum einstaklingum eftir upplifun þeirra á landinu. Þessar 

niðurstöður geta gefið til kynna hvort mikilvægt sé fyrir íslensk ferðaþjónustufyritæki og 

opinberar markaðsstofur að leggja enn meiri áherslu á að hvetja ferðamenn til að deila 

reynslu sinni með öðrum og gera rafrænt umtal að stærri þætti í sínu markasstarfi. 

Fræðilegt yfirlit hefst með almennri umfjöllun á markaðssetningu áfangastaða og 

hvernig árangursríkt er að notfæra sér miðaða markaðsssetningu í því ferli. Með sjö 

þrepa líkani Gunn (1988, í gegnum  Echtner og Ritchie, 2003) og niðurstöðum fyrri 

rannsókna að leiðarljósi var svo búið til líkan af ímynd áfangastaða, ákvörðunarferli 

ferðamanna og hvernig fyrri upplifun getur haft endurmótandi áhrif á ímynd og 

ákvörðunarferli til að heimsækja áfangastaðinn í annað sinn. Þetta líkan var nefnt 

Ímyndarlíkan og verður kynnt í kafla 3 í fræðilegu yfirliti, þar sem leitast verður við að 

útskýra hvern þátt fyrir sig og hvernig þeir tengjast sín á milli með fræðilegum 

rökstuðningi. Þar næst verður fjallað um umsagnir neytanda með umtali (e. word of 

mouth) og rafrænu umtal og lýkur fræðilegu yfirliti svo með almennri umfjöllun um 
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Ísland sem áfangastað. Aðferðafræðikafli rannsóknarinnar hefst með umfjöllun um 

uppbyggingu mælitækis, þar á eftir verður fjallað um hvernig rannsóknin var 

framkvæmd og að lokum verður greint frá þátttakendum og  einkennum þeirra. 

Niðurstöðukafli verður þrískiptur, þar sem í fyrsta lagi verður greint frá niðurstöðum 

meðal ferðamanna fyrir dvöl þeirra hér á landinu og í öðru lagi verður greint frá 

niðurstöðum meðal ferðamanna eftir dvöl þeirra á landinu. Að lokum verða helstu 

niðurstöður bornar saman og með því séð hvort munur sé á grunnímynd og 

endurmótaðri ímynd ferðamanna sem og mikilvægi og hversu líklegt ferðamönnum 

þykir að þeir muni deila rafrænu umtali með öðrum. Í umræðukafla eru helstu 

niðurstöðurnar teknar saman og settar í samhengi við fyrri rannsóknir og 

rannsóknaspurningum svarað í stuttu máli. Að lokum verða takmarkanir 

rannsóknarinnar settar fram sem og tillögur að frekari rannsóknum. 
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2 Markaðssetning áfangastaða 

Þegar kemur að markaðssetningu áfangastaða er hún í grunninn sú sama og þegar 

markaðssetja á aðrar vörur og þjónustu (De Chernatony og Riley, 1999).  Þegar kemur 

að áfangastað verður ferlið þó oft flóknara því á bakvið hann stendur heil þjóð eða 

samfélag með mismunandi hagsmunum ólíkra aðila. Einnig eru margir sem standa á bak 

við markaðssetningu á áfangastað, bæði opinberir aðilar sem og einkaaðilar. Opinberir 

aðilar hafa á undanförnum árum áttað sig á mikilvægi ferðaþjónustunnar sem 

atvinnugrein og eru í auknum mæli að leggja meira fjármagn í markaðssetninu 

áfangastaða (Prideaux og Cooper, 2003). Markaðsstofur áfangastaða (e. Destination 

Marketing Organizations, DMO´s) eru stofnanir sem eru starfræktar á vegum hins 

opinbera og hafa það hlutverk að styrkja ímynd og byggja upp vörumerkjavirði landsins. 

Þessir aðilar eiga að standa fyrir áfangastaðnum og kynna hann fyrir mögulegum 

ferðamönnum (Dore og Crouch, 2002; Park og Gretzel, 2007).  Á Íslandi eru Íslandsstofa 

og Ferðamálastofa opinberar markaðsstofur landsins.  

Einkaaðilar í ferðaþjónustu eru þau fyrirtæki og aðilar sem starfa sjálfstætt innan 

áfangastaðarins og eru í miklum tengslum við og þjónusta ferðmenn meðan á dvöl 

þeirra stendur. Þessir aðilar hafa á tíðum átt erfitt með að skila árangri með sjálfstæðri 

markaðssetningu vegna annmarka í þekkingu, fjármögnun og sveigjanleika til að ná 

raunverulegum árangri (Bennet, 1999).  Báðir þessir aðilar, þ.e. opinberir aðilar sem og 

einkaaðilar eru nauðsynlegir fyrir ferðaþjónustuna og mikilvægt er að þeir vinni á 

samræmdan hátt, sendi frá sér samhljómandi skilaboð og bæti hvorn annan upp (King, 

McVey og Simmons, 2000; Prideaux og Cooper, 2003). 

Hefðbundna skilgreiningin á áfangastað er sú að hann er ákveðið landfræðilegt 

svæði, s.s. land, eyja eða bær (Hall, 2000) sem býður upp á þjónustu og vörur fyrir 

ferðamenn undir vörumerki áfangastaðarins (Buhalis, 2000). Samkvæmt Leiper (1995, í 

gegnum Buhalis, 2000) er áfangastaður það svæði sem fólk ferðast til og þar sem það 

velur að dvelja með það að markmiði að upplifa ákveðna eiginleika og svæði sem 

einkenna staðinn. Þannig má segja að áfangastaður í heild sé sambland af öllum vörum 

og allri þeirri þjónustu sem veitt er á staðnum (Buhalis, 2000).  Áfangastaður getur 

einnig verið skynjað hugtak sem er eintaklingsbundið milli ferðamanna og tilgangi 

ferðar. T.d. getur Reykjavík verið áfangastaður fyrir enskan ferðamann í viðskiptaferð, 
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en Evrópa verið áfangastaður fyrir japanskan ferðamann sem mun heimsækja sex 

mismunandi Evrópulönd á tveimur vikum. Einnig munu sumir ferðamenn skilgreina 

skemmtiferðaskip sem áfangastað á meðan aðrir í sömu ferð skilgreina hafnirnar sem 

skipið stoppar í á ferð sinni áfangastaðina (Buhalis, 2000).   

Að markaðssetja áfangastaði er því gífurlega flókið ferli (Buhalis, 2000; Fan, 

2006; Fodness og Murray, 1997) vegna þess hversu einstaklingsbundin skilgreiningin á 

áfangastaðnum getur verið milli ferðamanna, sem og hversu flókin tengsl eru á milli 

staðbundna hagsmunaaðila (Sautter og Leisen, 1999). Fan (2006) bendir t.a.m. á að við 

markaðssetningu á áfangasstað verður ferlið flóknara en við markaðssetningu á öðrum 

vörum og þjónustu, þar sem bæði þarf að markaðssetja áfangastaðinn sjálfan sem 

landfræðilegt svæði en einnig þjóðina, þ.e. fólkið, menninguna, tungumálið, stjórnmála 

– og efnahagslega umhverfið, sem og söguna á bak við þetta landsvæði (Fan, 2006).   

Verslunarkeðjan Iceland er t.a.m. dæmi um hvernig nafn áfangastaðarins Ísland er 

notað á ákveðinn hátt, óviðkomandi vörumerki landsins. Iceland er bresk verslunarkeðja 

sem á rætur sínar að rekja til ársins 1970 og sérhæfir sig í frosnum matvælum (Iceland, 

e.d.). Á heimasíðu verslunarinnar kemur fram að þótt stundum sé versluninni ruglað 

saman við lítið víkingaland á jaðri heimskautabaugar, þá sé alvöru „Iceland“ einstök, ört 

vaxandi bresk matvörukeðja með yfir 800 verslanir um allt Bretland. (Iceland, e.d.). 

Þetta er dæmi um hversu erfitt er að stjórna notkun eða misnotkun vörumerkis þjóðar 

þar sem það hefur ekki lagalegan rétt á því nafni (Fan, 2006) og geta aðrir aðilar 

auðveldlega notfært sér það á sinn hátt án þess að landið sjálft hafi nokkuð um það að 

segja. 

Í markaðssetningu áfangastaða þarf einnig að taka tillit til hagsmuna 

heimamanna, fyrirtækja og fjárfesta, annarra ferðamanna og ferðaþjónustufyrirtækja 

sem og að tryggja skynsamlega nýtingu almannagæða (e. public goods), s.s. náttúru, fjöll 

og sjó í þágu allra hagsmunaaðila en um leið varðveita auðlindirnar fyrir komandi 

kynslóðir (Buhalis, 2000). 

2.1 Miðuð markaðssetning 

Sífellt fleiri eru nú farnir að gera sér grein fyrir því að ekki er hægt að vera með vöru eða 

þjónustu sem höfða jafnt til allra eða hægt að ná til allra með sömu skilaboðum og 

aðferðum. Neytendur eru of margir og of dreifðir til þess að hægt sé að þjóna öllum á 
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sama hátt og einstaka aðilar hafa ekki getu til þess að ná jafnt til allra. Þar af leiðandi er 

nauðsynlegt að skilgreina markaðinn í heild sem og þá hluta markaðarins sem möguleiki 

er að þjóna sem best.  Þannig þarf að byggja upp viðskiptavinamiðaða markaðsstefnu (e. 

customer-driven marketing strategies) sem mun byggja upp rétt samband við rétta 

viðskiptavini (Armstrong og Kotler, 2009). 

 Þannig hafa flestir farið úr því að reyna að ná til allra á markaðinum með 

fjöldamarkaðssetningu (e. mass marketing) og einbeitt sér frekar að miðaðri 

markaðssetningu (e. target marketing) sem skilgreinir ólíka markaðshluta, velur einn 

eða fleiri af þeim og þróar markaðsaðgerðir sérsniðna að hverjum og einum hluta 

(Armstrong og Kotler, 2009). Á mynd 1 má sjá þau skref sem felast í miðaðri 

markaðssetningu. 

 

Mynd 1: Miðuð markaðssetning. 

2.1.1 Markaðshlutun 

Markaður samanstendur af neytendum sem eru eins mismunandi og þeir eru margir. 

Markaðshlutun gengur út á það að skipta stórum og ólíkum markaði niður í smærri 

samstæða hluta og mæta mismunandi þörfum einstaklinga á hagkvæmari og 

árangusríkari hátt. Hægt er að skipta markaðinum niður eftir mörgum aðferðum en 
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oftast er stuðst við breytur sem hafa að geyma landfræðilega, lýðfræðilega, sálfræðilega 

og hegðunarlega þætti.  Þegar kemur að alþjóðlegum markaði er oftast notast við 

landfræðilegar breytur og markaðinum skipt niður eftir því. Landfræðileg 

markaðshlutun gerir hins vegar ráð fyrir því að einstaklingar innan þeirra landa sem eru 

nálægt hvort öðru hafi samskonar eiginleika. Oft reynist það rétt, en þó eru til margar 

undantekningar þar sem ólík lönd hafa einnig ólíka menningu, sögu, efnahag og gildi. 

Einnig eru ólíkir einstaklingar innan hvers þjóðfélagshóps og þarf að taka tillit til þess. 

Þar af leiðandi er einnig þörf á því að hluta ólíka þjóðfélagshópa niður eftir öðrum 

breytum, s.s. efnahagslegum þáttum eins og tekjum og menningarlegum þáttum t.d. 

ólíkum tungumálum, trú, venjum og hegðunarmynstri (Armstrong og Kotler, 2009). 

Hægt er að hluta markaðinn niður eftir mörgum aðferðum, en ekki eru þó allar 

aðferðirnar árangursríkar. Ávallt þarf að hafa í huga fyrir hvern varan eða þjónustan er 

ætluð, hvaða þarfir á að uppfylla og hvaða löngunum á að mæta (Armstrong og Kotler, 

2009). Hver markaðshluti þarf að vera mælanlegur og aðgreinanlegur frá öðrum 

markaðahlutum. Hann þarf einnig að vera nógu stór svo hægt sé að þjóna honum á 

árangursríkan og hagkvæman hátt sem og að innihalda safn af einstaklingum sem hafa 

sameiginlega eiginleika, þarfir, langanir og væntingar og bregðast á sama hátt við þeim 

markaðsaðgerðum sem gerðar eru (Armstrong og Kotler, 2009). 

2.1.2 Markaðsmiðun 

Á meðan markaðshlutun snýr að því að hluta stóran markað niður í smærri samstæðari 

einingar snýr markaðsmiðun að því að meta mismunandi markaðshluta og ákveða 

hversu marga og hvaða hluta hægt sé að þjóna sem best (Armstrong og Kotler, 2009). 

Til að byrja með þarf að safna og greina gögn um stærð, vöxt, tækifæri og ógnanir 

innan markaðshlutana, sem og ytri áhrif sem geta haft áhrif á árangur á hverjum 

markaðshluta. Velja á svo þá hluta sem eru með rétt skilyrði þegar kemur að stærð og 

vexti markaðarins með tilliti til markmiða og getu fyrirtækisins (Armstrong og Kotler, 

2009). Einnig þarf að meta markaðshlutana með tilliti til þeirra samkeppnisaðila sem eru 

nú þegar að bjóða uppá svipaða vöru eða þjónustu (Armstrong og Kotler, 2009). Þannig 

er gerð samkeppnisgreining þar sem tilvonandi samkeppnisaðilar eru skoðaðir, styrkir 

þeirra og veikleikar og metið hvort vörumerkið sem við á sé samkeppnishæft, þ.e. hvort 

það hafi það sem til þarf til að lifa af á markaði þar sem aðrir aðlilar bjóða uppá svipaða 
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eða samskonar vöru, þjónustu eða reynslu. Markaðshluti sem hefur að geyma marga 

sterka og ákveðna samkeppnisaðila getur reynst nýjum aðilum erfiður í að ná árangri til 

langs tíma. Einnig þarf að taka tillit til tilvistar staðkvæmdarvara sem geta haft áhrif á 

verð og hagnað sem hægt er að öðlast á markaðshlutanum (Armstrong og Kotler, 2009). 

 Greina þarf markaðinn, samkeppnisaðila og tækifæri til árangurs á hverjum 

markaðshluta fyrir sig með tilliti til eigin markmiða og fjármagns. Einungis á að velja þá 

markaðshluta sem hægt er að skapa yfirburðar (e. superior) virði fyrir viðskiptavininn og 

ná á þann hátt samkeppnisforskoti yfir aðra á sama markaði (Armstrong og Kotler, 

2009). Með samkeppnisforskoti er átt við forskot fram yfir samkeppnisaðila sem hægt er 

að ná með því að bjóða betra virði fyrir viðskiptavininn, annað hvort með lægra verði 

eða með því að bjóða meiri ávinning sem réttlætir hærra verð (Armstrong og Kotler, 

2009).   

Áfangastaðir geta verið misjafnlega samkeppnishæfir, en Ritchie og Crouch (2000) 

benda á að í upphafi eru ekki allir áfangastaðir jafnir. Sumir eru með mikið af 

náttúrulegum auðlindum á meðan aðrir hafa ekki mikinn fjölda af auðlindum eða sterka 

uppbyggingu í efnahags – og menningarlífi til að styðja við þróun í ferðaþjónustu 

(Ritchie og Crouch, 2000). Ef áfangastaður með lítið magn af auðlindum hefur þó styrk 

og getu til að styðja við áframhaldandi þróun í ferðaþjónustunni, getur sá áfangastaður 

auðveldlega orðið samkeppnishæfur með því að markaðssetja sig á skilvirkan og 

árangursríkan hátt (Pike, 2009).  

Markaðsmiðun getur verið á nokkrum mismunandi stigum og verið frá því að miða á 

stóran hóp af ólíku fólki með fjöldamarkaðssetningu (e. mass marketing) niður í að miða 

á mjög fáa útvalda eða einstaklinga með einstaklingsmiðaðri markaðssetingu (e. micro 

marketing). Á mynd 2 má sjá mismunandi tegundir af markaðsmiðun og hvað felst í 

hverri og einni tegund. 
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Mynd 2: Mismunandi tegundir markaðsmiðunar. 

Þegar búið er að greina mismunandi markaðshluta og aðferðir við markaðsmiðun 

er nauðsynlegt að ákveða á hvaða hópa á að miða á (e. target). Þannig eru markhópar 

búnir til en þeir samanstanda af hópi neytenda sem deila samskonar þörfum, löngunum 

og öðrum einkennum sem mikilvægt þykir að þjóna.  

Ástæða þess að velja sér markhóp til að þjóna reynist bæði árangursríkara og 

hagkvæmara, en með því er hægt er að einbeita sér að þeim sem möguleiki er að 

uppfylla þarfir og langanir á sem besta og hagkvæmasta hátt. Markaðsmiðun kemur þó 

einnig neytendum til góðs þar þeim er boðið upp á vörur eða þjónustu sérsniðnar að 

þeirra þörfum (Armstrong og Kotler, 2009). 

Til að geta þróað rétta markaðsmiðun fyrir áfangastaði er því nauðsynlegt að vita 

styrkleika og veikleika síns staðar, sem og styrkleika og veikleika annarra 

samkeppnisstaða (Baloglu og McCleary, 1999). Svo er valin aðferð við markaðsmiðun og 

þeir markhópar valdir sem þykja líklegastir til þess að hafa áhuga á því sem staðurinn 

hefur uppá að bjóða. T.a.m. setti Íslandsstofa árið 2011 af stað  markaðsátakið Ísland – 

Allt árið, með það að markmiði að fá ferðamenn til að fjölmenna til landsins ekki 

einungis yfir sumarmánuðina, heldur allt árið um kring. Í þessari herferð var  markhópur 

valinn eftir lýðfræðilegum og félagslegum breytum frekar en landfræðilegum. 

Markhópur átaksins er skilgreindur sem „hinn upplýsti ferðamaður“ og eru nokkrir 

þættir sem einkenna þann einstakling. Hann er m.a. þroskaður ferðamaður sem vill vera 

fyrir utan hjörðina, hann er öðruvísi og vill fara á nýja áfangastaði, hann er opinn fyrir 

nýjungum og vill fara í frí að vetri til. Hann sækist eftir áskorunum og nýjungum og hefur 

áhuga á mismunandi menningu, upplifunum og lífstíls annars fólks. Einnig er hann fyrir 
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ofan meðaltal í menntun, tekjum og internetsnotkun og býr í þéttbýli (Íslandsstofa, 

2013).  

2.1.3 Staðfærsla og aðgreining 

Þegar búið er að miða á ákveðna markaði og markhópur hefur verið valinn er komið að 

því að ákveða hvernig á að ná fram aðgreindu virði fyrir markhópinn og hvaða stöðu á 

að sækjast eftir að ná á þessum markaðshlutum. Staðfærsla gefur til kynna hvernig sóst 

er eftir að neytandinn skilgreini vöruna eða fyrirtækið þegar kemur að mikilvægum 

eiginleikum og hvernig sóst er eftir að staða hennar sé í huga þeirra miðað við 

samkeppnisvörur (Armstrong og Kotler, 2009). Erfitt hefur reynst að skilgreina 

vörumerki en sú skilgreining sem oftast hefur verið notuð kemur frá bandarísku 

markaðsfræðisamtökunum (e. American Marketing Association, AMA). Samkvæmt 

þeirra skilgreiningu er vörumerki: Nafn, hugtak, hönnun, tákn eða hverskonar annar 

eiginleiki sem auðkennir vöru eða þjónustu ákveðins aðila og aðgreinir hana frá öðrum 

(American Marketing Association, e.d.). Þegar kemur að áfangastöðum verður ferlið þó 

oft flóknara því á bakvið hann stendur heil þjóð eða samfélag með mismunandi 

hagsmunum ólíkra aðila. Vörumerki áfangastaða er því flóknara en vörumerki vöru (Fan, 

2006; Ritchie og Ritchie, 1998) en samkvæmt Ritchie og Ritchie (1998) er vörumerki 

áfangastaða: Nafn, merki, tákn eða aðrir eiginleikar sem bæði skilgreinir og aðgreinir 

áfangastaðinn. Það veitir einnig loforð um eftirminnilega upplifun sem hefur einstök 

tengsl við áfangastaðinn og eflir upprifjun af ánægjulegum minningum af 

áfangastaðnum (Ritchie og Ritchie, 1998).  

Neytendur eru ofhlaðnir upplýsingum um vörur og þjónustu mismunandi aðila. Þar af 

leiðandi geta þeir ekki endurmetið allar vörur í hvert skipti sem kemur að 

ákvörðunartöku. Til að einfalda kaupferlið flokka neytendur  vörur, þjónustu og fyrirtæki 

í ákveðna flokka og staðsetja þá þannig í huga sér. Staðfærslan er flókið safn (e. complex 

set) af skynjunum, áhrifum og tilfinningum sem neytandinn tengir við vörumerkið 

samanborið við samkeppnisaðila (Armstrong og Kotler, 2009). Allar aðgerðir þurfa því að 

vera hannaðar og senda sömu skilaboð til að öðlast þessa óskastöðu. 

 Allir aðilar á samkeppnismarkaði keppast um að staðsetja sig í valsetti (e. 

consideration set) neytandans, en þar flokkar hann alla þá möguleika sem koma til 

greina við kaup. Til að komast í valsett neytandans er mikilvægt að aðgreina sig frá 
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öðrum samkeppnisstöðum með því að að hafa sterka stöðu í huga neytandans. Oft 

kallast þessi staða „efst í huga“ (e. top of mind) og er átt við að vörumerkið sé ofarlega í 

huga neytandans og líklegt sé að hann muni hugsa um það frekar en vörumerki 

samkeppnisaðila þegar kemur að kaupum. Að vera með sterka stöðu í huga neytanda er 

þó ekki nóg. Hægt er að vera ofarlega í huga einstaklings en það geta bæði verið jákvæð 

og neikvæð tengsl sem hann tengir sterkt við vörumerkið. Þar af leiðandi er mjög 

mikilvægt að sú staða sem vörumerkið hefur í huga neytandans sé bæði sterk og 

jákvæð, þ.e. að hann hugsi fljótt um vörumerkið og að hafi jákvæð tengsl við það. 

Einstök staða í huga neytandans er einnig mikilvæg, en hún kemur fram þegar 

einstaklingurinn setur vörumerkið á þann stað að hann skilgreini það frá öllum öðrum og 

að hann að hann sjái í því ákveðna eiginleika eða virði sem hann sér ekki hjá 

samkeppnisaðlium (Botha, Crompton og Kim, 1999; Buhalis, 2000; Calantone, 

Benedetto, Hakam og Bojanic, 1989; Chon, Weaver og Kim, 1991; Crompton, Fakeye og 

Lue, 1992; Fan, 2006; Go og Govers, 2000; Mihalic, 2000; Mykletun, Crotts og Mykletun, 

2001; Qu, Kim og Im, 2011). Ekki er þó hægt að vera með innantóm loforð, heldur er 

mjög mikilvægt að uppfylla allar þær væntingar sem viðskiptavinurinn hefur fengið í 

gegnum markaðsstarf og ef búið er að gefa loforð fyrir bestu gæði og þjónustu er 

nauðsynlegt að aðgreina sig á þann hátt og afhenda viðskiptavininum þannig lofuðu 

virði (Armstrong og Kotler, 2009). 

Hægt er að aðgreina sig í gegnum ákveðnar leiðir s.s. í gegnum vöru, þjónustu, 

dreifileiðir, fólk eða ímynd. Þegar kemur að  áfangastöðum er ímynd einn mikilvægasti 

þátturinn í aðgreiningu og til að ná samkeppnisforskoti yfir aðra staði. Ímynd 

áfangastaðar gefur til kynna fyrir hvað hann stendur, hver eru hans sérkenni og hvað 

hann getur boðið tilvonandi ferðamönnum sem aðrir staðir gera ekki. Oft er ímynd eini 

þátturinn sem notaður er til að skilgreina áfangastaði og aðgreina þá frá hvor öðrum. 

Þar af leiðandi er mikilvægt að skilgreina vel þá ímynd af áfangastaðnum sem er í huga 

markhópsins og bera þá ímynd saman við samkeppnisstaði (Balouglu og McCleary, 

1999; Crompton, Fakeye og Lue, 1992). Þannig er hægt að velja þá ímyndarþætti sem 

uppfylla sem best þarfir og langanir væntanlegra ferðamanna og  aðgreina sig þannig frá 

öðrum með jákvæðri og sterkri ímynd og auka jafnframt möguleikann á að þeir setji 

staðinn í valsett og að lokum heimsæki hann (Baloglu og McCleary, 1999). Þessa 

aðgreinigu er ekki hægt að ná fram með nokkrum auglýsingum á stuttum tíma, heldur er 
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þetta langtíma markmið og er nauðsynlegt að allar markaðsaðgerðir styðji við 

staðfærsluna (Armstrong og Kotler, 2009). 

Til að miðuð markaðssetning skili settum árangri er nausðynlegt að allir þeir sem 

koma að markaðssetningu áfangastaða, bæði opinberir aðilar sem og einkaaðiliar leggi 

upp úr því að styrkja vörumerkjavirði áfangastaðarins og markaðssetji hann á þann hátt 

að margvíslegir einstaklingar í fjölbreyttum aðstæðum myndi tilfinningaleg tengsl við 

hann og byggi upp skýra, einfalda og aðgreinandi ímynd um áfangastaðinn sem gefur 

honum aukið virði miðað við samkeppnisstaði (Fan, 2006). 
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3 Ímyndarlíkan 

Grunnþáttur í uppbyggingu sterks vörumerkis er sú ímynd sem einstaklingurinn hefur af 

því (Pike, 2009). Ímynd er samsett af skoðunum, viðhorfi og upplifunum (Baloglu og 

McCleary, 1999) og er einstaklingsbundin þar sem hún getur verið jákvæð i huga 

einhverra einstaklinga, en neikvæð í huga annarra (Frías, Rodriguez og Castaneda, 

2008).  

Áður en áfangastaður er heimsóttur byggist heildarímynd hans upp af vitsmunalegu 

og tilfinningalegu mati einstaklinga (Baloglu, 1996; Baloglu og Mangaloglu, 2001; 

Baloglu og McCleary, 1999; MacKay og Fesenmaier, 2000; Stern og Krakover, 1993). 

Vitsmunalegt mat er viðhorf einstaklingsins og byggist upp af trú hans og þekkingu á 

áfangastaðnum og eiginleikum hans á meðan tilfinningalegt mat eru skoðanir 

einstaklingsins og á við um tilfinngingar hans gagnvart staðnum (Baloglu og Brinberg 

1997; Gartner, 1994; Walmsley og Jenkins, 1993).  

Upphaflega setti Gunn (1988 í gegnum Echtner og Ritchie, 2003)  fram 7 mismunandi 

þrep í ferðareynslu (e. travel experience) sem hann skilgreindi svo í þrjú mismunandi 

stig. Í þessum kafla verður kynnt ímyndarlíkan sem búið var til og  felur í sér þessi 7 þrep 

sem Gunn (1988 í gegnum Echtner og Ritchie, 2003) setti fram og þau tengd við 

ákvörðunarferli, möguleika á mismunandi upplifun og umtali og áhrif þess á 

ákvörðunarferli annarra. Hér á eftir verður leitast við að skilgreina hvern þátt 

ímyndarlíkansins fyrir sig. 
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Mynd 3: Ímyndarlíkan. 

3.1 Ákvörðunarferli ferðamannsins 

Hverri ákvörðun fylgir ákveðið ferli sem byrjar með öflun og greiningu á upplýsingum og 

endar með ákvörðunartöku. Einstaklingur metur kosti og galla þeirra valkosta sem hann 

telur eiga best við og velur að lokum þann sem fullnægir best sínum þörfum (Edwards, 

1954 í gegnum Smallman og Moore, 2010). Á mynd 4 má sjá þann hluta 

ímyndarlíkansins sem byggir upp ákvörðunarferli ferðamannsins. 
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Mynd 4: Ákvörðunarferli ferðamannsins. 

Þegar kemur að ákvörðunartöku ferðamanna getur ferlið verið flókið og felur í sér 

margar undir ákvarðanir (e. sub-decisions), sem eiga sér stað frá því að ákveða hvert eigi 

að fara í að ákveða hvað eigi að gera þegar á staðinn er komið. Áður en upplýsingaöflun 

hefst er þó alltaf ákveðin ímynd til staðar sem kallast náttúruleg ímynd (e. organic 

image) og er skilgreind á þrepi 1 í ímyndarlíkani. Þessi ímynd er einungis byggð upp af 

sameiginlegum upplýsingum frá almennum miðlum (s.s. fréttaefni, tímarit, bækur og 

kvikmyndir), menntun (s.s. skólabækur og kennsluefni) og skoðunum annarra (s.s. 

ættingja og vina) og  á þeirri vitund sem einstaklingurinn hefur af staðnum áður en hann 

byrjar í upplýsingaleit. Á þessu stigi eru auglýsinga – og kynningarefni frá 

ferðaskrifstofum og flugfélögum heldur ekki áhrifavaldar í uppbyggingu ímyndar, en það 

kemur inn á þrepi 2 (Gunn, 1988 í gegnum Echtner og Rithcie, 2003) 

Þrep 2 kallar Gunn (1988 í gegnum Echtner og Ritchie, 2003) framkallaða ímynd, en 

þá hefur skapast ákveðinn hvati hjá einstaklingnum að  ferðast og hefst hann við að afla 

sér frekari upplýsinga um mögulega áfangastaði. Samkvæmt Chon (1990) byggist þessi 

hvati upp á tvennum þáttum, þ.e. ýta (e. push) og toga (e. pull). Þátturinn sem ýtir undir 

hvatann að ferðast eru mismunandi þarfir einstaklingisns og þátturinn sem togar í 

einstaklinginn til að ferðast er aðdráttarafl áfangastaðarins (Chon, 1990). Þegar hvatinn 

er til staðar fer einstaklingurinn í ákveðið ferli sem felur í sér upplýsingaöflun á 

mismunandi áfangastöðum og mat á þeim upplýsingum sem hann hefur aflað sér 

(Kerstetter og Cho, 2004). Upplýsingaöflun einstaklingsins getur bæði verið innri leit (e. 

internal search), en þá notast einstaklingurinn við langtímaminni sitt í upplýsingaleit og 
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kannar þær upplýsingar sem hann hefur í minni sér um fyrri reynslu (Jacoby, Chestnut 

og Silberman, 1977; van Raaij, 1977 í gegnum Murray, 1991) sem og ytri leit (e. external 

search), en þá reynist innri leitin ekki nægjanleg og einstaklingurinn notfærir sér aðrar 

upplýsingaveitur til að finna fullnægjandi upplýsingar (Engel, Blackwell og Miniard, 1986 

í gegnum Murray, 1991). Þegar einstaklingurinn leitar eftir upplýsinum á ytri 

upplýsingaveitum getur hann bæði notfært sér markaðsefni sem opinberar 

markaðsstofur áfangastaðanna senda beint út frá sér, s.s. kynningarbæklinga, 

handbækur, auglýsingar og kynningar á mismunandi miðlum, sem og upplýsingar sem 

óháðir aðilar veita, s.s. vinir, ættingjar og persónuleg reynsla (Fodness og Murray, 1999). 

Eftir að einstaklingurinn hefur fengið nægjanlegar upplýsingar metur hann þær og tekur 

ákvörðun eftir því hvaða upplýsingar vöktu upp mestan áhuga hjá honum. Í þessari 

upplýsingaleit skiptir miklu máli fyrir áfangastaðinn að ná að aðgreina sig frá öðrum 

samkeppnisstöðum og skapa sér jafnframt sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga 

einstaklingsins (Botha, Crompton og Kim, 1999; Buhalis, 2000; Calantone, Benedetto, 

Hakam og Bojanic, 1989; Chon, Weaver og Kim, 1991; Crompton, Fakeye og Lue, 1992; 

Fan, 2006; Go og Govers, 2000; Mihalic, 2000; Mykletun, Crotts og Mykletun, 2001; Qu, 

Kim og Im, 2011). 

Á þrepi 3 líkur ákvörðunarferli einstaklingsins og velur hann þann áfangastað úr 

valsetti sem hann hefur sterkustu, jákvæðustu og einstökustu tengsl við (Cai, Feng og 

Breiter, 2004; Tasci og Kozak, 2006). Á þessu skrefi skilar öflugt og samhæft 

markaðsstarf árangri, þar sem hið endanlega markmið er að hafa hafa áhrif á 

ákvaðanatöku og val ferðamanna að ferðast á þann stað frekar en aðra (Chen og Hsu, 

2000; Chen og Kerstetter, 1999).  

3.2 Upplifun ferðamannsins 

Í þrepum 4 – 6 er upplifun ferðamannsins skilgreind. Upplifun ferðamannsins byrjar við 

upphaf ferðalagsins þegar ferðamaðurinn heimsækir áfangastaðinn, þátttöku og 

upplifun hans af sjálfum áfangastaðnum og endar svo við heimferð hans þar sem 

upplifun hans og þátttaka breytist í fyrri reynslu. (Gunn, 1988 í gegnum Echnter og 

Ritchie, 2003). Á mynd 5 má sjá þann þátt í ímyndarlíkani sem snýr að upplifunarferli 

ferðamannsins. 
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Mynd 5: Upplifun ferðamannsins. 

Niðurstöður fyrri rannsókna leiða í ljós að fyrri upplifun er mikilvæg breyta í 

ákvörðunarferli einstaklingsins. Með því að hafa upplifað áfangastaðinn áður metur 

einstaklingurinn hann ekki einungis af þeim upplýsingum sem hann hefur aflað sér 

heldur einnig af sinni persónulegu reynslu af staðnum (Chon, 1990; Echtner og Ritchie, 

2003). Þessi þrep eru einnig mjög mikilvæg þegar kemur að samkeppnishæfni 

áfangastaða og ímynd hans. Mesta máli skiptir að upplifun ferðamannsins standist eða 

fari fram úr þeim væntingum sem hann byggði upp í ákvörðunarferli sínu. 

Ferðaþjónustufyrirtæki geta auðveldlega skaðað ímynd áfangastaðarins til lengri tíma 

litið með því að byggja upp óraunverulegar væntingar tilvonandi ferðamanna sem fara 

fram úr raunverulegri upplifun þeirra af staðnum (Fakeye og Crompton, 1991). 

Þegar kemur að ákvörðunarferli ferðamanna hefur komið fram að sterk, jákvæð og 

einstök staða í huga einstaklingsins er undirstöðuatriði þegar kemur að vali á 

áfangastað. Árangursríkasta leiðin til að öðlast þessa stöðu í huga einstaklinsins er að 

láta upplifun hans á áfangastaðnum mæta þeim væntingum sem hann byggði upp í 

ákvörðunarferlinu. Upplifun einstaklings á áfangastað getur verið á tvennan hátt. 

Annarsvegar jákvæð, hins vegar neikvæð. Með því að hafa upplifað áfangastaðinn á 

jákvæðan hátt breytist viðhorfið til hans á þeim forsendum. Ef raunveruleg upplifun 

einstaklingsins mætir eða fer fram úr væntingum hans verður til jákvæð reynsla sem 

hefur mikil áhrif á ákvörðunartöku ferðamanna að heimsækja staðinn aftur.  Jákvæð 
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fyrri reynsla getur einnig haft áhrif á tryggð ferðamannsins við áfangastaðinn, sem er 

orðinn mjög mikilvægur hluti í markaðssetningu vegna vaxandi samkeppni og 

viðurkenningu á mikilvægi tryggra viðskiptavina (Chen og Phou, 2013). Ef 

einstaklingurinn hefur jákvæða upplifun af staðnum er einnig möguleiki á að hann deili 

þeirri reynslu sinni með öðrum einstaklingum sem eru í svipaðri upplýsingaleit með 

umtali (e. word-of-mouth), sem eru mannleg samskipti milli einstaklinga um reynslu 

þeirra af fyrirtæki eða vöru (Sen og Lerman,  2007). Þetta umtal getur bæði verið 

persónulegt þar sem þeir sem þekkjast ræða um persónulega upplifun af áfangastað, en 

einnig getur þetta verið rafrænt umtal (e. electronic word of mouth) sem fer fram á 

internetinu og nær til fjölda annarra þar sem einstaklingurinn getur birt ummæli sín til 

allra þeirra sem eru í samskonar upplýsingaleit (Brown, Broderick og Lee, 2007; Godes 

og Mayzlin, 2004; Kiecker og Cowles, 2001; Xia og Bechwati, 2008) 

Ef neikvæð upplifun skapast, hefur þátttaka og upplifun á áfangastaðnum ekki staðist 

þær væntingar sem einstaklingurinn byggði upp með upplýsingaöflun í ákvörðunarferli 

sínu. Þetta getur gerst ef þær upplýsingar sem einstaklingurinn fær eru óraunhæfar, 

sýna ranga mynd af aðstæðum eða eru villandi. Þá hefur einstaklingurinn byggt 

ákvörðunarferlið sitt upp á röngum upplýsingum og nær upplifunin sjálf ekki að mæta 

þeim. Á þann hátt verður grunnímyndin sem hann byggði upp með náttúrulegri og 

framkallaðri ímynd sterkari en sú ímynd sem hann mun hafa eftir upplifun. Með 

neikvæðri upplifun er alltaf hætta á að neikvætt umtal skapist,  en er það talið margfalt 

áhrifameira á ákvörðunarferli einstaklingsins heldur en jákvætt umtal (Chatterjee, 

2001). Þar af leiðandi er gífurlega mikilvægt að skapa raunhæfar væntingar til 

áfangastaðarins og markaðssetja hann á þann hátt að einstaklingurinn tengir eiginleika 

staðarins við hann á réttan og raunhæfan hátt og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama.  

3.3 Endurmótun ímyndar 

Þrep 7 er lokaþrepið og á sér stað þegar ferðalaginu er lokið (Gunn, 1988 í gegnum 

Echtner og Ritchie, 2003). Einstaklingurinn endurmótar nú þá grunnímynd sem hann 

hafði af áfangastaðnum, þ.e. þá ímynd sem hann hafði í þrepi 1 og 2 og metur hana nú 

út frá sinni persónulegu reynslu (Chon, 1990; Echtner og Ritchie, 2003; Fakeye og 

Crompton, 1991; Hu og Ritchie, 1993).  Á mynd 6 má sjá þann hluta ímyndarlíkansins 

sem snýr að endurmótun ímyndar. 
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Mynd 6: Endurmótun ímyndar. 

Með upplifun sinni og persónulegri reynslu uppfærir einstaklingurinn þá grunnímynd 

sem hann hafði áður og byggir upp nýja ímynd af áfangastaðnum, svokallaða 

endurmótaða ímynd. Endurmótuð ímynd verður til eftir upplifun af áfangastaðnum, þar 

sem persónuleg reynsla leiðir til fjölbreyttari, nákvæmnari og raunhæfari sýn á 

áfangastaðnum (Chon, 1990; Fakeye og Crompton, 1991). 

Fjöldi fyrri heimsókna og hversu lengi dvalið var á áfangastaðnum hefur einnig áhrif á 

endurmótun ímyndar (Baloglu og Manaloglu, 2001; Chon, 1990; Echtner og Ritchie, 

2003; Hu og Ritchie, 1993). Samkvæmt Echtner og Rithcie (2003) leiðir meiri þekking af 

áfangastaðnum til heildstæðari (e. holistic), sálrænni (e.psychological) og einstakari (e. 

unique) ímyndar á meðan lítil þekking leiðir til þess að ímynd staðarins er frekar byggð 

upp með almennum eiginleikum (e.attributes), hagnýtum þáttum (e.functional aspects) 

og sameiginlegum þáttum (e.common features). 

Í rannsókn sinni sýndu Fakeye og Crompton (1991) einnig fram á að ferðamenn sem 

voru að heimsækja áfangastaðinn í fyrsta skipti töldu gistingu, sem og náttúru- og 

menningarlega þætti mikilvægustu þætti ímyndar en þeir sem voru að koma í 

endurteknar heimsóknir töldu þætti tengda félagslegum tækifærum (e. social 

opportunities), s.s. matur, vingjarnlegt fólk, barir og kvöldskemmtanir (e. evening 

entertainments) mikilvægari en aðra ímyndarþætti. Einnig hafa fyrri heimsóknir áhrif á 

vitsmunalegu ímyndina (e. cognitive image) sem fer eftir fjölda og lengd heimsókna, 

sem og hversu mikil þátttaka var á staðnum á meðan á heimsókninni stóð (Beerli og 

Martin, 2004). 

Þessi ímynd sem endurmótast eftir upplifun á áfangastað fer alfarið eftir upplifun 

einstaklingsins og hvort hún hafi staðist væntingar hans. Því er mikilvægt fyrir 
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áfangastaðinn að þessi endurmótaða ímynd verði sterkari en grunnímyndin. Það verður 

þá  til þess að ákvörðunarferlið við að heimsækja áfangastaðinn aftur verður auðveldara 

og staða staðarins í huga einstaklingsins verður sterkari, jákvæðari og einstakari en hún 

var áður. Endurmótaða ímyndin hefur einnig mikil áhrif á ákvörðunarferli annarra 

einstaklinga þar sem upplýsingaöflun þeirra í þrepi 2 byggist á miklu leyti upp á umtali 

og áliti þeirra sem hafa áður upplifað áfangastaðinn. Þessar umsagnir munu vera 

mikilvægar í mótun þeirra á  grunnímynd af áfangastaðum, og þá sérstaklega neikvæðar 

umsagnir (Chatterjee, 2001).  
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4 Umtal 

Umtal (e. Word of mouth, WOM) er skilgreint sem mannleg samskipti milli einstaklinga 

um reynslu þeirra af fyrirtæki eða vöru (Sen og Lerman, 2007). Rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á þessu efni sýna fram á mikilvægi umtals á kaupákvörðun einstaklinga 

(Bone, 1995; Chen og Xie, 2008) og þá sérstaklega þegar kemur að þjónustuiðnaðinum 

(Murray, 1991; Jackson, Neidell og Lunsford, 1995; Gremler og Brown, 1999). Þjónusta 

er talin hafa mikla áhættu þar sem vörur hennar eru óáþreifanlegar og oft reynist erfitt 

að útskýra eiginleika þeirra. Þá treysta neytendur oftar en ekki á umsagnir frá reynslu 

annarra sem hafa áður neytt sömu þjónustu til að öðlast meira öryggi og minnka áhættu 

(Bansal og Voyer, 2000; Murray, 1991) 

Fyrirtæki eru alltaf að gera sér meira grein fyrir hversu mikið einstaklingur í 

upplýsingaleit metur ummæli og athugasemdir annarra viðskiptavina á vefsíðum í 

ákvörðunarferli sínu. Þar af leiðandi hvetja fyrirtækin viðskiptavini sína í auknum mæli 

að skilja eftir ummæli eða gefa vöru þeirra einkunn á vefsíðum eða samfélagsmiðlum 

(Mayzlin, 2006). Fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á mikilvægi umtals í 

upplýsingaöflun gefa til kynna að ánægður viðskiptavinur mun segja einhverjum af þeim 

sem hann hittir frá jákvæðri reynslu sinni af fyrirtækinu en óánægður viðskiptavinur 

mun hins vegar segja öllum sem hann hittir frá sinni reynslu (Catterjee, 2001).  

Upplýsingar sem fengnar eru í gegnum umtal eru oftar mikilvægari þegar neytandinn 

er ókunnugur þjónustuaðilanum (Chatterjee, 2001) en þessi upplýsingaaðferð er talin 

mjög trúverðug vegna þess að upplýsingaveitandinn er óháður fyrirtækinu og er ekki að 

hagnast á ummælum sínum (Murray, 1991). 

Afleiðingar umtals kemur fram hjá þeim aðila sem tekur á móti upplýsingunum í 

formi vitundar, viðhorfs, afstöðu og ákvörðunar (Wilson og Peterson, 1989). 

Mismunandi er þó hversu mikil áhrif umtal hefur á einstaklinginn sem er í upplýsingaleit, 

en fer það eftir hversu sterk tengsl eru á milli þess sem veitir upplýsingarnar og þess 

sem tekur á móti þeim (Brown og Reingen, 1987). Sterkari tengsl eru áhrifameiri í 

ákvörðunarferli einstaklingsins heldur en þær upplýsingar sem hann fær í gegnum 

veikari tengsl og hann er einnig líklegri til að notfæra sér þær upplýsingar sem hann fær í 

gengum aðila sem hann hefur sterkari tengsl við frekar en þann sem hann hefur veikari 

tengsl til (Brown og Reingen, 1987). 
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4.1 Rafrænt umtal 

Með tilkomu internetsins hefur upplýsingaöflun í gengum umtal  breyst gríðarlega og 

nær nú til mun stærri hóps af fólki, þar sem neytandinn hefur öðlast tækifæri að birta 

ummæli sín um vöru eða þjónustu til allra þeirra sem eru í samskonar upplýsingaleit 

(Brown, Broderick og Lee, 2007; Godes og Mayzlin, 2004; Kiecker og Cowles, 2002; Xia 

og Bechwati, 2008). Rafrænt umtal (e. Electronic Word of Mouth, eWOM) er skilgreint 

sem öll jákvæð eða neikvæð ummæli sem eru gerð af mögulegum, núverandi eða 

fyrrverandi viðskiptavinum um vöru, fyrirtæki eða þjónustu og er aðgengileg 

fjölmörgum einstaklingum og fyrirtækjum í gengum internetið (Henning – Thurau, 

Gwinner, Walsh og Gremler, 2004). Þótt margt sé sameiginlegt með rafrænu umtali og 

hefðbundu umtali eru þó nokkur atriði sem eru einkennandi fyrir rafrænt umtal. 

Rafrænt umtal á sér t.a.m. oft stað milli einstaklinga sem hafa lítil eða engin tengsl við 

hvorn annan og geta verið ónafngreind (Goldsmith og Horowitz, 2006; Sen og Lerman, 

2007). Samfélagsmiðlar, bloggsíður, ummæla – og endurgjafasíður, tölvupóstar, 

spjallborð og skilaboð eru dæmi um rafrænt umtal (Bickart og Schindler, 2001) og hefur 

neytandinn með því fengið tækifæri til þess að taka á móti og afla sér þeirra upplýsinga 

sem hann telur sig þurfa, en hunsað önnur skilaboð og upplýsingar sem hann telur engin 

not fyrir. 

Þjónustufyrirtæki eru sérstaklega viðkvæm fyrir ummælum á internetinu þar sem 

þau hafa enga áþreifanlega vöru að bjóða, heldur byggist þeirra styrkur að miklu leiti 

upp af ummælum og ánægju annarra viðskiptavina (Bansal og Voyer, 2000; Murray, 

1991). Jákvæð ummæli geta haft talsverð áhrif og aukið sölu, en neikvæð ummæli eru 

margfalt áhrifameiri (Sen og Lerman, 2007; Catterjee, 2001).  

Á mynd 7 má sjá ástæðu, tegundir, útkomu og áhrif þess að gefa ummæli, ráð 

eða endurgjafir af persónulegri reynslu sinni með rafrænu umtali  
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Mynd 7: Rafrænt umtal. 

Henning-Thurau, Gwinner, Walsh og Gremler (2004) rannsökuðu ástæðu fyrir því að 

einstaklingar veldu að deila ummælum sínum með öðrum í gengum rafrænt umtal og 

leiddu niðurstöður rannsóknar þeirra í ljós fjórar meginástæður fyrir rafrænu umtali. 

Þessar ástæður eru: Félagslegur ávinningur (e. social benefits), hagrænir hvatar (e. 

economic incentives), umhyggja fyrir öðrum viðskiptavinum og möguleikar á að auka 

sjálfsvirði sitt. Félagslegur ávinningur verður til þegar ánægja einstaklingsins verður 

meiri þegar hann getur átt í samskiptum við aðra einstakinga samfélagsins. Þegar kemur 

að rafrænu umtali á þetta við þau samskipti sem einstaklingurinn getur notað til að gefa 

öðrum einstaklingum ráð og ummæli um vöru eða þjónustu, en jafnframt þar sem hann 

getur fengið ráð og ummæli frá öðrum. Hagrænir hvatar einstaklingsins verða t.a.m. til 

þegar hann finnst hann fá ákveðið virði til baka fyrir ummæli sín sem eykur ánægju 

hans. Umhyggja einstaklingsins fyrir öðrum er það notagildi sem einstaklingurinn fær 

þegar hann eykur virði samfélagsins með sínu framlagi. Þegar kemur að rafrænu umtali 

getur þetta framlag einstaklingsins birst í formi ummæla og umsagna á vörum og 

þjónustu til að aðstoða aðra meðlimi samfélagsins. Möguleikar að auka sjálfsvirði sitt 

gengur svo út á að ánægja einstaklingins verður til þegar aðrir samþykkja hans ummæli, 

s.s með jákvæðri endurgjöf (e. feedback). Þegar einsaklingurinn fær jákvæð viðbrögð frá 

öðrum gerir það að verkum að sjálfsvirði hans eykst og hann leggur meira uppúr því að 

veita öðrum góðar umsagnir (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh og Gremler, 2004). 

Margskonar útfærslur eru til að rafrænu umtali, sem er mismunandi eftir aðgengi, 

umfangi og uppsprettu (Chatterjee, 2001; Litvin, Goldsmith og Pan, 2008). Þessar 

mismunandi tegundir er einnig hægt að flokka í tvo hópa, eftir persónulegu eða 

almennu rafrænu umtali. Persónulegt rafrænt umtal á við öll þau samskipti sem 
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einstaklingur á við vini eða ættingja, t.d. í gegnum tölvupósta, spjallhópa og skilaboð á 

meðan almennt  rafrænt umtal er fengið frá einstaklingi sem deilir sinni fyrri reynslu 

með fjölda annarra einstaklinga sem geta nálgast umsagnir hans á auðveldan hátt, t.d. á 

almennum umsagnasíðum, ferðabloggum og samfélagsmiðlum (Litvin, Goldsmith og 

Pan, 2008). Þessar dreifileiðir hafa farið ört stækkandi og njóta gríðarlegra vinsælda 

þegar kemur að noktun ferðamanna á internetinu (Gretzel, 2006; Pan, MacLaurin og 

Crotts, 2007) og eru farnar að hafa gríðarleg áhrif á ferðaþjónustuna og 

ákvörðunarferlið. Þessar dreifileiðir gera það að verkum að ferðamaðurinn fær tækifæri 

að deila með öðrum reynslu sinni af ferðinni, en einnig hjálpar þetta honum sjálfum að 

geyma minningar og endurupplifa atburði fyrri ferða (Pudliner, 2007; Tussyadiah og 

Fesenmaier, 2009). Útkoma þess að deila með öðrum reynslu sinni með rafrænu umtali 

getur komið fram á tvennan hátt. Það veitir annars vegar upplýsingar um vöru og 

þjónustu og gefur hins vegar ráð og meðmæli (Park og Gretzel, 2007). Það sem er 

frábrugðið þessum upplýsingum, ráðum og meðmælum frá þeim sem hægt er að 

nálgast hjá fyrirtækinu sjálfu er að þau eru byggð á grundvelli „neytendur-til-neytenda“ 

(e. Customer to Customer, C-2-C). Þ.e. allar upplýsingar, ráð og meðmæli eru byggð upp 

á því sem aðrir neytendur hafa að segja, þeirra reynslu og þeirra viðhorfi, ætlaðar 

öðrum neytendum.  Afleiðingar þeirra getur svo komið fram á nokkra vegu. Í fyrsta lagi 

skiptir máli hvort umtalið sé jákvætt eða neikvætt, en niðurstöður rannsókna á þessu 

efni hafa m.a. leitt í ljós að umsagnir á internetinu geta haft veruleg áhrif á vinsældir og 

sölu ákveðna vara (Chevalier og Mayzlin, 2006; Adjei, Noble og Noble, 2010). Jákvætt 

umtal er einnig áhrifaríkt þegar kemur að aukinni tryggð viðskiptavina. Neikvætt umtal 

getur haft öfug áhrif, þ.e. minnkað tryggð viðskiptavina við fyrirtækið og haft neikvæð 

áhrif og vinsældir og sölu vara eða þjónustu.  

Ummæli sem birtast á internetinu eru þó mismunandi og er munur á trúverðugleika 

þeirra eftir því á hvaða miðli þau birtast og á hvaða hátt (Chatterjee, 2001). Sú 

staðreynd að möguleiki er að skrifa ummæli á internetinu án auðkenningar hafa gert 

það að verkum að neytendum í upplýsingaleit finnst erfitt að meta gæði og 

trúverðugleika rafræns umtals  (Chatterjee, 2001). Með vaxandi mikilvægi þessara 

ummæla hafa fyrirtæki einnig átt það til að hafa áhrif á hvað er sagt um þeirra vöru eða 

þjónustu með stolnri markaðssetningu (e. stealth marketing). Þessi stolna 

markaðssetning kemur m.a. fram þegar fyrirtæki borga starfsmönnum sínum fyrir að 
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mæla með vörunni og tala jákvætt um  hana og fyrirtækið, en láta aðra neytendur halda 

að hann sé óháður fyrirtækinu (Litvin, Goldsmith og Pan, 2008). Þegar kemur að 

þjónustu getur þó verið varasamt að vera ekki með raunverulegar upplýsingar um 

upplifun einstaklings. Mat einstaklingsins á þjónustunni er einungis byggt upp með 

upplifun og ef að einstaklingurinn hefur byggt upp óraunverulegar væntingar, þá getur 

þjónustuaðilinn ekki mætt þeim. Þannig verður til ákveðið gap milli væntingar og 

upplifunar, sem mun þá leiða til neikvæðra umsagna. 
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5 Áfangastaðurinn Ísland 

Ísland er afskekkt land sem hefur einstaka náttúru og menningu. Ferðaþjónustan hér á 

landi fer ört vaxandi og hefur fjöldi ferðamanna til landsins meira en þrefaldast frá árinu 

2000 (Ferðamálastofa, 2014a). Vegna mikils vaxtar í ferðaþjónustunni er hún nú orðin 

helsti burðarstólpi hagvaxtar, sem mældist að raungildi 3,3% á Íslandi árið 2013 

(Ferðamálastofa, 2014a). Einnig mældust tekjur af útflutinngi 57,3% árið 2013, sem er 

vegna þess hvesu miklar tekjur sköpuðust í ferðaþjónustunni sem og háar tekjur í 

sjávarútvegi, en þetta er hæsta hlutfall sem mælst hefur frá upphafi þjóðhagsreikninga á 

Íslandi. Tekjur af erlendum ferðamönnum mældust 15,4% af vergri landsframleiðslu á 

árinu 2013 og hlutur ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum er nú orðinn meiri en hlutur 

sjávarútvegs og álframleiðslu, eða 26,8% (Ferðamálastofa, 2014a). 

Frá árinu 2000 hefur árleg aukning ferðamanna verið að jafnaði 8,2% milli ára og fór 

frá því að vera 303 þúsund árið 2000 í 807 þúsund árið 2013 (Ferðamálastofa, 2014a).  

20% aukning var svo á ferðamönnum milli áranna 2012 og 2013 þar sem þeir fóru úr því 

að vera 673 þúsund árið 2012 í 807 þúsund 2013. Af þeim 807 þúsund ferðamanna sem 

komu hingað til lands 2013 voru langflestir sem komu í gegnum Keflavíkurflugvöll, eða 

96,7% (Ferðamálastofa, 2014a). 

Verulegur munur hefur verið á fjölda ferðamanna eftir árstíðum, en á árinu 2012 

komu um 47% ferðamanna yfir sumarmánuðina og móti rúmlega 23% ferðmanna sem 

komu um vetur (Ferðamálastofa, 2013). Á árinu 2013 var þó lítilsháttar fækkun 

ferðamanna yfir sumarmánuðina frá árinu 2012, þar sem 44% ferðamanna ferðaðist 

hingað til lands yfir sumarið 2013 (Ferðamálastofa, 2014a). Hlutfall þeirra sem velja að 

feraðst hingað til lands yfir vetrartímann hefur þó aukist mest, samanborið við aðrar 

árstíðir frá árunum 2010 – 2013 og fór yfir 40% árið 2013 í febrúar, mars og desember 

(Ferðamálastofa, 2014a). Árið 2012 komu 153 þúsund erlendir ferðamenn til landsins að 

vetri til, en það eru 32% aukning frá árinu 2011 og árið 2013 komu (Ferðamálastofa, 

2013). 

 Mismunur er á þjóðernishópum og á hvaða árstíðum þau velja helst að ferðast 

hingað til lands. T.a.m. völdu um 61% af Mið og Suður Evrópubúum, 46% Norður-

Ameríkubúa, 40% Norðurlandabúa, en aðeins 20% Breta að ferðast hingað til lands yfir 

sumartímann árið 2013, (Ferðamálastofa, 2014a). Það sem einstaklega áhugavert er að 
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sjá er það að um helmingur þeirra 137.108 Breta sem ferðuðust hingað til lands árið 

2013 komu að vetri til á móti um fimmtungi Norðurlandabúa og fjórðungi N-Ameríkana. 

Á vorin og haustin voru svo flestir Norðurlandabúar, eða 38% sem ferðuðust hingað til 

lands (Ferðamálastofa, 2014a).   

Mikil aukning hefur verið í komu bæði Breta og Bandaríkjamanna til landsins, en 

22,5% aukning var á komu Bandaríkjamanna milli árana 2011 og 2012 og enn meiri, eða 

26% aukning var milli áranna 2012 og 2013. Bretar eru þó þeir sem hafa fjölgað 

langmest komum sínum hingað til lands og var aukning á komu þeirra 39,9% milli árana 

2011 og 2012 og 44,9% milli árana 2012 og 2013. Yfir vetrarmánuðina fjölgaði Bretum 

svo úr rúmum 27 þúsund árið 2012 í tæp 44 þús árið 2013. Þjóðverjar, Norðmenn, 

Frakkar og Danir voru einnig þau þjóðerni sem flestir ferðamenn komu frá 

(Ferðamálastofa, 2014a).  

Í janúar og febrúar 2014 var töluverð aukning á ferðamönnum miðað við sömu 

mánuði 2013. Í janúar 2014 fóru um 46 þúsund erlendir ferðamenn frá landinu, en það 

er  um 40,1% aukning ferðamanna frá árinu 2013 og í febrúar 2014 fóru rúm 52 þúsund 

erlendir ferðamenn frá landinu, sem gerir 31,2% aukningu ferðamanna frá 2013. 

Langflestir ferðamenn sem komu hingað til lands í þessum fyrstu tveimur mánuðum 

2014 komu frá Bretlandi, en í janúar voru þeir tæp 17 þúsund, sem gerir hlutfall þeirra 

35,5% af heildarfjölda ferðamanna og í febrúar voru þeir svo orðnir tæp 23 þúsund, eða 

43,5% af heildarfjölda ferðamanna þess mánaðar. Í báðum mánuðunum voru 

Bandaríkjamenn næstfjölmennastir, þar sem þeir voru 14,5% af heildarfjölda 

ferðamanna í janúar 2014 og 12,9% af öllum þeim ferðamönnum sem komu hingað til 

lands í febrúar. Á eftir Bretum og Bandaríkjamönnum komu svo Norðmenn, Frakkar, 

Þjóðverjar og Danir (Ferðamálastofa, 2014b; 2014c)   

5.1 Markaðssetning Íslands 

Á Íslandi eru það Ferðamálastofa og Íslandsstofa sem eru opinberar markaðsstofur 

landsins. Ferðamálastofa fer með framkvæmd ferðamála og er hennar helstu verkefni 

að gefa út leyfi, skrá starfsemi, fara með þróunar-, gæða og skipulagsmál ferðaþjónustu 

sem og markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustu í samræmi við ákvörðun ráðherra 

(Ferðamálastofa, e.d.a). Íslandsstofa var stofnuð árið 2010 og eru hennar aðalmarkmið 

að kynna landið til tilvonandi ferðamanna og markaðssetja það með áhugaverðu efni 
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fyrir erlendan markhóp, sem og að kynna íslensk fyrirtæki og þjónustu á erlendum 

markaði (Íslandsstofa, 2014). Eitt af sviðum Íslandsstofu er „ferðaþjónusta og skapandi 

greinar“. Það snýr að því að skapa vitund og áhuga erlendra ferðamanna að ferðast 

hingað til lands allt árið um kring og að auka á þann hátt gjaldeyristekjur, efla hagvöxt 

sem og að fjölga störfum í greininni. Á undanförnum árum hafa margskonar herferðir 

farið af stað með það að markmiði að auka vitund og byggja upp jákvæða og einstaka 

ímynd af landinu, en í dag er allt markaðsstarf Íslandsstofu unnið undir vörumerkinu 

Inspired by Iceland (Íslandsstofa, 2014).  

Iceland Naturally er markaðsverkefni sem sett var af stað árið 1999 með það að 

markmiði að efla ímynd Íslands sem og íslenskar vörur fyrir Norður-Ameríku markað og 

er unnið í samvinnu við viðskiptaþjónustu unanríkisráðuneytisins. Með verkefninu á að 

auka eftirspurn eftir íslenskum vörum sem og að auka ferðamannastraum 

Bandaríkjamanna til landsins.  

Sú markaðsherferð sem sem sett var af stað árið 2011 og er nú  í gangi er Ísland - Allt 

árið, sem er þriggja ára samstarfsverkefni milli ríkis, fyrirtækja og sveitastjórna. 

markmiðið með henni er að virkja ferðamenn til að heimsækja landið allar árstíðir, jafna 

þannig árstíðasveiflu og auka störf og arðsemi í greininni (Íslandsstofa, 2014). Með 

verkefninu er vonast til að ímynd Íslands sem ferðamannastaðar muni styrkjast yfir allt 

árið, að ferðamönnum muni fjölga um 12% á ári á þeim árstíðum sem eru utan háannar 

og að auka verslun ferðamanna (Íslandsstofa, 2014). Með átakinu Ísland – Allt árið er 

einnig reynt að virkja sem flesta einstaklinga að koma skilaboðum og reynslusögum um 

landið á framfæri og er leiðarljósið í markaðssetningu þessarar herferðar að 

almenningur á Íslandi segi sögur og kynni landið sem áhugaverðan áfangastað, þá 

aðallega yfir haust, vetur og vor (Íslandsstofa, 2014).  

Helstu markaðssvæði herferðarinnar eru þau lönd sem gott aðgengi er að og 

reglulegar samgöngur eru til og frá allt árið um kring. Árið 2013 voru helstu 

markaðssvæðin Danmörk, Suður-Svíþjóð, Noregur, Þýskaland, Frakkland, Bandaríkin og 

Kanada. Markaðsverkefnið er margþætt og viðamikið og eru verkliðir þess fjölbreyttir. 

Árið 2012 voru samfélagssíður Inspired by Iceland notaðar (þ.e. Facebook síða, Twitter 

síða, Instagram og heimasíða Inspired by Iceland) og fylgjendum boðið upp á að senda 

inn tillögur að nýju nafni fyrir Ísland miðað við þeirra kynni af landinu. Um 25.000 
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tillögur bárust, en það nafn sem hlaut sigur í kosningu og þótti lýsa upplifun ferðamanna 

af Íslandi sem best var: „Isle of Aweland“ (Íslandsstofa, 2014). 

Önnur verkefni sem hafa verið gerð undir markaðsherferðinni Ísland – Allt árið eru 

m.a. „Supper Club“ og „Share the secret“. „Supper Club“ er framkvæmt í kringum 

hátíðina Food and Fun þar sem kynning er gerð á íslenskum mat og matarmenningu. 

„Share the secret“ er svo verkefni sem hófst veturinn 2013-2014 og gengur út á það að 

heimamenn segi frá skemmtilegum hugmyndum og stöðum um allt land sem eru ekki 

þekktir og gefa þannig ferðalöngum möguleika á að kynnast leyndarmálum Íslands. 

Ákveðnum fjölda leyndarmála hefur svo verið safnað saman á vefsíðu þar sem 

tilvonandi ferðamenn, sem og aðrir geta kynnst þeim og séð þau á korti (Íslandsstofa, 

2014). Nýjasta verkefni sem kynnt er undir vörumerki Inspired by Iceland er hluti af 

markaðsherferðinni „Share the secret“. Í þessu verkefni er auglýst eftir heimsins 

hugrakkasta ferðamanni á samfélagssíðum Inspired by Iceland og geta þeir sem finnast 

þeir eiga titilinn skilið tekið þátt í leik þar sem sigurvegara verður boðið í sjö daga 

ævintýraferð til Íslands og geta þeir rúmlega 100.000 fylgjendur Inspired by Iceland á 

samfélagssíðum haft áhrif á þetta ferðalag. Þeir sem eru fylgjendur Inspired by Iceland 

fá svo tækifæri til að stinga uppá afþreyingu og áfangastöðum sem sigurvegarinn fær 

svo að kynnast á ferð sinni um landið og mun kvikmyndaatökumaður vera með í för og 

búa til stutta kvikmynd um þetta ferðalag (Ferðamálastofa, 2014b) 

Verkefni Ísland – allt árið fara þó einnig fram á erlendri grundu. Leynitónleikar voru 

t.a.m. haldnir í Toronto, þar sem völdu fjölmiðlafólki var boðið sérstaklega á og horn 

sem hvíslaði íslenskum leyndarmálum var sett upp í tvo daga í Frankfurt. 

Ævintýrablaðamannaferð var svo farin þar sem bandaríku og kanadísku blaðamönnum 

var boðið í ferð til Íslands að kanna leyndardóma Austurlands og frönsku og þýsku 

fjölmiðlafólki var boðið að kanna staði á Norðurlandi sem eru lítið þekktir meðal 

erlendra ferðamanna. Sköpuðu þessar ævintýraferðir jákvæða umfjöllum í áhrifaríkum 

fjölmiðlum í þessum löndum (Íslandsstofa, 2014). Ísland hefur á undanförum árum  

verið vinsæll tökustaður hjá stórum, erlendum kvikmyndaverum. Vegna þess hefur 

Ísland verið markvisst markaðssett sem sögusvið kvikmynda og sjónvarpsþátta og þykir 

mikill möguleiki vera fyrir því að ferðaþjónustufyrirtæki bjóði uppá ferðir á þessa staði 

sem koma fyrir í erlendum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum (Íslandsstofa, 2014).  
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Ef tekið er tillit til ímyndarlíkansins sem kynnt var í kafla 3 er mikilvægt er að vera 

með sterka stöðu á þrepi 2, þar sem náttúrulega ímyndin mótast með frekari 

upplýsingaöflun. Til að stykja við ímynd landsins er því mjög mikilvægt að vera með 

öflugt og samhæft markaðsstarf þar sem allir þeir sem að markaðssetningunni koma, 

þ.e. bæði opinberir aðilar sem og einkaaðilar sendi frá sér samskonar skilaboð. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að einstaka ferðaþjónustufyritæki séu vel upplýst um 

markaðsstefnu Íslandsstofu og að Íslandstofa sé í góðum samskiptum og upplýsi 

ferðaþjónustufyrirtækin um þær markaðsaðgerðir sem farið er í og markmið þeirra. 

Ferðaþjónustufyrirtækin eru þau fyrirtæki sem munu þjónusta ferðamenn á meðan dvöl 

þeirra stendur og því þurfa þau að uppfylla þær væntingar sem byggðar hafa verið upp 

með markaðsherferðum og aðgerðum af hálfu Íslandsstofu. 

5.2 Ímynd Íslands 

Árið 2008 gaf forsætisráðuneytið út skýrslu nefndar um ímynd Íslands, með áherslu á 

styrk þess, stöðu og stefnu (Forsætisráðuneytið, 2008). Í þessari skýrslu var bæði unnið 

með ytri og innri ímynd landsins, þ.e. viðhorfs alþjóðasamfélagsins til landsins sem og 

viðhorf Íslendinga sjálfra um land og þjóð. Samkvæmt skýrslunni er kjarninn í ímynd 

Íslands kraftur, frelsi og friður, sem nota á til að byggja upp jákvæða og sanna ímynd af 

landi og þjóð. 

Á mynd 8 má sjá ímyndarkort sem birtist í skrýrslu forsætisráðuneytisins (2008)  

 

Mynd 8: Ímyndarkort Íslands (Forsætisráðuneytið, 2008, 26). 



 

43 

Á mynd 8 má sjá innri ímynd Íslands og hvernig kjarninn í ímyndinni tengist 

náttúrunni, fólkinu, atvinnulífinu og menningunni, sem saman mynda lykilskilaboð  á 

hverjum vettvangi fyrir sig (Forsætisráðuneytið, 2008). Þau atriði sem skapa innri ímynd 

landsins eiga að aðgreina það frá öðrum áfangastöðum og skapa sérstöðu á öflugum 

samkeppnismarkaði. Birtingarformið er svo það sem við sendum út frá okkur til 

tilvonandi ferðamanna og skapar ytri ímynd landins með lykilskilaboðum innri ímyndar 

(Forsætisráðuneytið, 2008).  

Á síðustu árum  hafa verið gerðar rannsóknir á ímynd Íslands meðal erlendra 

ferðamanna. Árið 2009 var t.a.m. gerð rannsókn á Ímynd landins og hvort bankahrunið 

2008 hafi haft einhver áhrif þar á (Margrét Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugsson, 

2011). Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að staðfærsla landsins sé sambærileg 

fyrir og eftir hrun og sterkustu ímyndaþættirnir séu hversu öruggt sé að heimsækja 

landið, hversu fjölbreytt tækifærin séu til ævintýra, náttúrufegurð sem og vingjarnlegt 

og gestrisið fólk. Eiginleikinn „góður matur og drykkur“ reyndist svo vera sá  

ímyndarþáttur sem þótti veikastur (Margrét Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugson, 

2011). Árið 2010 var önnur rannsókn gerð á Ímynd Íslands sem áfangastaðar og var 

niðurstaða þeirrar rannsóknar sú að sérstaða íslands væri eftirfarandi: 

Sérstaða Íslands [...] er að þátttakendur tengja áfangastaðinn við stað þar 
sem „tækifæri eru á að lenda í ævintýrum“, en á sama tíma er það „öruggur 
staður til að heimsækja“. Þar er fallegt „landslag og nátturufegurð“ auk þess 
sem landið og íbúar þess eru „vingjarnlegir og gestrisnir“ (Þórhallur 
Guðlaugsson og Elísabet Leósdóttir, 2011, 129). 

Ferðamálastofa og Úflutningsráð Ísland stóðu fyrir viðhorfskönnun á Íslandi sem 

áfangastað. Þessi könnun var gerð var af Markaðs- og miðlarannsóknum (MMR) í  

þremur löndum, þ.e. Danmörku, Bretlandi og Þýskalandi. Niðurstöður þessarar 

könnunar leiddu í ljós að mun fleiri voru jákvæðir gagnvart landinu sem áfangastað 

heldur en neikvæðir. Hins vegar voru flestir sem voru neikvæðir gagnvart Íslandi sem 

áfangastað Bretar. Einnig voru langflestir sem þóttu frekar eða mjög ólíklegt að þeir 

myndu ferðast til Íslands í framtíðinni Bretar, eða alls 64,2% á móti 35,4% Dana og 

51,9% Þjóðverja. Af þeim 64,2% Breta sem þóttu ólíklegt að ferðast til Íslands, þóttu 

43,6% það mjög ólíklegt (Ferðamálastofa, 2010). 
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Í sömu rannsókn var kannað hvort einstaklingar í þessum þremur löndum hefðu heyrt 

eða séð eitthvað um Ísland sem áfangastað í gengum auglýisngar eða fjölmiðla (e. media 

coverage) seinustu þrjá mánuði. Mikill meirihluti allra þjóðerna sáu hvorki né heyrðu 

umfjöllun eða auglýsingar um Ísland sem áfangastað. En af þeim sem urðu varir við 

auglýsingar eða umfjöllum sáu flestir Danir það á internetinu, m.a. í gegnum vefsíður, 

bloggsíður og samfélagssíður, en flestir Bretar og flestir Þjóðverjar sáu auglýsingar eða 

umfjöllun um Ísland sem áfangastað í sjónvarpi. Auglýsingaskilti og veggspjöld (e. 

posters) var sú dreifileið sem minnsta athygli fékk, en eingungis 2-4% urðu vör við 

auglýsingar um Ísland sem áfangastað með þeim hætti. (Útflutningsráð og 

Ferðamálastofa 2010). 

Ferðamálastofa gerði einnig í samstarfi við MMR netkönnun meðal erlendra 

ferðamanna á tímabilinu Júní 2011 – maí 2012. Þessi könnun var gerð til að rannsaka 

aðdraganda að Íslandsferð, ferðahegðun erlendra ferðamanna á Íslandi, útgjöld þeirra 

og eyðsluhætti og viðhorf til ýmissa þátta íslenskrar ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 

2013, 2014a). Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að hugmyndin að 

Íslandsferð kom aðallega vegna náttúrunnar og landsins, en einnig vegna vina og 

ættingja. Helstu þættir sem höfðu áhrif á ferðamennina að heimsækja Ísland var einnig í 

langflestum tilfellum náttúran, sem og íslensk menning og saga og ferðatilboð 

(Ferðamálastofa, 2013, 2014a) 

Internetið reyndist svo vera langöflugasti upplýsingamiðillinn, þar sem rúm 75% 

svarenda, bæði yfir sumar og vetrarmánuðina merktu við það sem þeirra 

aðalupplýsingaveitu. Aðrar upplýsingaveitur voru mun minna notaðar, en í kringum 40% 

svarenda sem komu yfir sumarmánuðina nefndu bæklinga og handbækur og í kringum 

30% svarenda nefndu vini og ættingja. (Ferðammálastofa, 2013; 2014a). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar voru Reykjavík, 

Þingvellir/Geysir/Gullfoss og Vík þeir staðir sem voru fjölsóttastir meðal erlendra 

ferðamanna og voru þeir áhugasamastir um upplifun tengdri náttúru, heilsu og vellíðan, 

bæði að sumri og vetri til. Eftir dvöl sína hér á landi töldu flestir ferðamenn náttúruna og 

einstaka staði tengda náttúrunni minnistæðast úr ferðinni, en einnig nefndu margir 

fólkið, gestrisni, mat og veitingarhús. Þessir þættir eru einnig þeir sem erlendu 

ferðamennirnir töldu styrkleika Íslands þegar kemur að ferðaþjónustu, auk afþreyingu, 
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menningu og sögu landsins, sem og hversu einstakt það er og öðruvísi (Ferðamálastofa, 

2013; 2014a).  

Miðað fyrirliggjandi niðurstöður á ímynd Íslands má því segja að ímynd Íslands 

breytist lítið á milli ára og sé að miklu leiti byggð upp af náttúrufegurð, einstakleika 

landsins sem og af mannlegum þáttum, þar sem helsti styrkur felst í vingjarnleika og 

gestrisni.  
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6 Rannsóknaraðferð 

Við öflun ganga í rannsókn var notast við meigindlega aðferðafræði þar sem á þann hátt 

var möguleiki að ná til margra einstaklinga á tiltölulega stuttum tíma. Rannsóknin var 

gerð meðal erlendra ferðamanna á Íslandi og var framkvæmd í tvemur hlutum.  

6.1 Mælitæki 

Við hönnun mælitækisins var stuðst við önnur mælitæki sem notuð hafa verið í þeim 

tilgangi að mæla svipaða eiginleika og þeir aðlagaðir að þessari rannsókn. Mælitæki sem 

lagt var fyrir ferðamenn með því að markmiði að kanna grunnímynd þeirra af Íslandi og 

mikilvægi rafrænna ummæla á ákvörðunarferli (Mælitæki A) var þó nokkuð ítarlegra en 

það mælitæki sem lagt var fyrir ferðamenn eftir að heim var komið (Mælitæki B). 

6.1.1 Mælitæki A 

Þetta mælitæki var lagt fyrir ferðamenn sem voru að koma til landsins. Í fyrsta hluta 

voru þrjár opnar spurningar settar fram með því að markmiði að kanna væntingar og 

viðhorf ferðamanna annars vegar og upplifun þeirra hins vegar. Þessar þrjár spurningar 

voru byggðar á rannsókn Echtner og Ritchie (1993), en samkvæmt þeim á að nást fram 

heildrænni og sérstæðari ímynd á ferðamannastaðnum með noktkun þeirra. Þessar 

þrjár spurningar voru eftirfarandii: „Hvað kemur upp í hugann þegar þú hugsar um 

Ísland sem áfangastað“, „Hvaða ferðamannaeinkenni koma upp í hugann þegar þú 

hugsar um Ísland“ og „Hvernig myndir þú lýsa andrúmsloftinu sem þú væntir að upplifa 

á Íslandi“ 

   Í öðrum hluta spurningarlistarins voru 15 ímyndarþættir sem tengjast Íslandi settir 

fram og ferðamenn beðnir um að svara hversu viðeigandi þeim þóttu fullyrðingarnar 

vera þegar kæmi að Íslandi sem áfangastað. Þessir ímyndarþættir voru sambærilegir 

þeim sem áður höfðu verið notaðir í samskonar tilgangi (Gunnar Magnússon, 2008 í 

gegnum Elísabet Eydís Leósdóttir, 2010) en þó breytt örlítið og hafðir á likert kvarða á 

bilinu 1 – 7, þar sem tölugildið 1 stóð fyrir „ mjög ósammála“ og tölugildið 7 stóð fyrir 

„mjög sammála“.  

Í þriðja hluta spurningalistans var leitast eftir að kanna hversu mikilvægt rafrænt 

umtal væri þegar kæmi að Íslandi sem áfangastað og ákvörðunarferli ferðamanna að 

ferðast hingað til lands. Til að byrja með voru settar fram 16 mismunandi 
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upplýsingaveitur til að sjá mikilvægi þeirra þegar kemur að skynjun ferðamanna af 

Íslandi sem áfangastað. Upprunalega voru þær fengnar úr rannsókn Money, Gilly og 

Graham (1998), sem settu þær fram með því markmiði að meta mismunandi áhrif 

ummæla eftir nálægð og tengslum sendanda og móttökuaðila. Þær voru þó aðlagaðar 

að markmiði þessarar rannsóknar og settar á likert kvarða á bilinu 1  - 7, þar sem 

tölugildið 1 stóð fyrir „mjög lítilvægt“ og tölugildið 7 stóð fyrir „mjög mikilvægt“. Þannig 

var hægt að sjá hvaða upplýsingar þóttu mikilvægastar og á hvaða upplýsingaveitum 

þær birtust.  

Eftir að ferðamenn tóku afstöðu til mikilvægis mismunandi upplýsingaveita á skynjun 

þeirra af Íslandi sem áfangastað voru þeir beðnir um að gefa upp hvort þeir hefðu 

notfært sér rafræn ummæli í ákvörðunarferli sínu þegar kom að þessari sérstöku ferð 

þeirra til Íslands. Þessar spurningar snéru að persónulegu rafrænu umtali og almennu 

rafrænu umtali og gafst þátttakendum kostur að svara þeim með „já“ eða „nei“. Þeir 

sem sögðu „já“, þ.e. að þeir hefðu notfært sér annað hvort persónulegt eða almennt 

rafrænt umtal voru beðnir um að svara 8 staðhæfingum sem snéru að mikilvægi rafræns 

umtals á ákvörðunarferli þeirra að feraðst til Íslands. Rafrænt umtal var skipt upp í 

jákvætt og neikvætt persónulegt rafrænt umtal og jákvætt og neikvætt almennt rafrænt 

umtal. Staðhæfingarnar voru settar fram á likert kvarða á bilinu 1 – 7, þar sem tölugildið 

1 stóð fyrir „mjög ósammála“ og tölugildið 7 stóð fyrir „mjög sammála“. 

Í fimmta hluta spurningarlistans var gerð mæling á hversu mikilvægar, leiðinlegar, 

viðeigandi, nákvæmar, hlutdrægar og trúverðugar upplýsingar um Ísland þóttu. Til að 

greina á milli ólíkra dreifileiða upplýsinga var í fyrsta lagi spurt út í upplýsingar sem 

birtust með almennu rafrænu umtali á ferðaendurgjafasíðum, bloggsíðum, í 

fréttahópum, samfélagssíðum og spjallhópum, í öðru lagi var spurt útí upplýsingar sem 

birtust með persónulegu rafrænu umtali í gegnum tölvupósta, samfélagssíður og 

skilaboð frá vinum eða kunningjum og í þriðja lagi var spurt út í þær upplýsingar sem 

birtust í kynningarbæklingum um Ísland. Þessi mæling var sett frá á likert kvarða á bilinu 

1 - 7, þar sem tölugildið 1 stóð fyrir „mjög ósammála“ og tölugildið 7 stóð fyrir „mjög 

sammála“.  
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6.1.2 Mælitæki B 

Í upphafi seinni mælitæksins, sem lagt var fyrir ferðamenn eftir dvöl þeirra hér á landi 

voru sömu opnu spurningar og notaðar voru í fyrra mælitækinu, settar fram. Þ.e. Hvað 

kæmi helst uppí hugann þegar hugsað var um Ísland sem áfangastað, hvaða 

ferðamannaeinkenni kæmu upp í hugann, sem og  hvernig andrúmsloft þau upplifðu á 

Íslandi. Einnig voru sömu ímyndarþættir settir fram og í fyrri rannsókninni og ferðamenn 

beðnir um að taka afstöðu hversu ósammála eða sammála þeir væru mismunandi 

ímyndarþáttum þegar það kæmi að Íslandi sem áfangastað. Þessir ímyndarþættir voru 

mældir með likert kvarða á bilinu 1 – 7, þar sem tölugildið 1 stóð fyrir „mjög ósammála“ 

og tölugildið 7 stóð fyrir „mjög sammála“.  

Í seinni hluta mælitækisins voru 11 upplýsingaveitur settar fram og notaðar til að 

mæla hversu líklegt ferðamönnum þótti að þeir myndu deila upplifun sinni af Íslandi 

með ummælum í formi umtals eða rafræns umtals. Þessar 11 upplýsingaveitur voru 

sambærilegar þeim sem notaðar voru í fyrra mælitækinu og mældar á likert kvarða á 

bilinu 1 – 7, þar sem tölugildið 1 stóð fyrir „mjög ólíklegt“ og tölugildið 7 stóð fyrir „mjög 

líklegt“.  

Í viðauka 1 má sjá spurningarlista sem lagður var fyrir ferðamenn fyrir dvöl í heild 

sinni og í viðauka 2 má sjá spurnignarlista sem lagður var fyrir ferðamenn eftir dvöl í 

heild sinni. 

6.2 Framkvæmd 

Framkæmd fór fram í rútum Iceland Excursion á Keflavíkurflugvelli.  Rannsakandi fór til 

Keflavíkur dagana 18., 20. og 27. mars 2014 og lagði spurningalista fyrir þá farþega sem 

fóru með rútum Iceland Excursion frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur. Rannsakandi fór 

inní rúturnar og kynnti rannsóknina fyrir ferðamönnunum og bauð þeim að taka þátt og 

svara spurningalistanum á leið sinni til Reykjavíkur. Bílstjórar sáu svo um að taka listana 

saman í Reykjavík og koma þeim á skrifstofu fyrirtækisins þar sem rannsakandi sótti þá. Í 

lok fyrri spurningalistans var óskað eftir að fá tölvupóstfang þátttakenda og fá þar með 

leyfi til þess að senda þeim seinni spurningalistann þegar dvöl þeirra væri lokið hér á 

landi 

U.þ.b. viku eftir heimkomu voru ferðamönnunum sem gáfu upp tölvupóstfang sitt 

sendur seinni spurningalistinn með því markmiði að kanna þá ímynd sem þeir hafa af 
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Íslandi eftir dvöl þeirra hér á landi og hvort möguleiki sé á að þeir deili reynslu sinni með 

öðrum. Alls söfnuðust 106 svör með þessum hætti en til að ná stærra úrtaki fór 

rannsakandi í rútur Iceland Excurision á Lækjartorgi dagana 8., 10. og 11. Apríl 2014 og 

lagði útprentað eintak fyrir ferðamenn sem voru á leiðinni frá Íslandi. Rannsakandi 

kynnti rannsóknina með sama hætti fyrir ferðamönnum sem voru á leið frá Íslandi og 

hann hafði gert meðal ferðamanna á leið til landins og bauð þeim að nýta tímann á leið 

til Keflavíkur til að svara spurningarlistanum. Bílstjórar sáu svo um að taka 

spurningarlistana saman og koma þeim á skrifstofu Iceland Excursion þar sem 

rannsakandi sótti þá.  

Öll gögn voru svo sett inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem búið var til eitt gagnasafn úr 

rannsókn sem gerð var meðal ferðamanna fyrir dvöl, annað gagnasafn úr rannsókn sem 

gerð var meðal ferðamanna eftir dvöl og eitt sameiginlegt gagnasafn sem notað var til 

að bera saman svör ferðamanna fyrir og eftir dvöl á landinu. 

6.3 Þátttakendur 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með hentugleikaúrtaki í rútum Iceland 

Excursions. Þeir þátttakendur sem svöruðu fyrri spurningalistanum voru alls 254 frá 24 

þjóðernum, þar sem áberandi flestir komu frá Englandi. Á töflu 1 má sjá öll þau þjóðerni 

og fjölda sem tóku þátt í fyrri rannsókninni, en vegna þess hversu fáir reyndust vera frá 

hverri og einni þjóð var ákveðið að sameina þær í stærri svæði með tilliti til 

landfræðilegrar nálægðar. 
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Tafla 1: Þjóðerni ferðamanna fyrir dvöl á Íslandi. 

Bretland Evrópa Ameríka Asía / Ástralía 

127 40 75 12 

England 111 Holland 4 Bandaríkin 52 Ástralía 7 

Írland 10 Svíþjóð 4 Mexikó 2 Japan 2 

Skotland 6 Noregur 13 Kanada 21 Kína 1 

    Frakkland 6     Singapore 1 

    Sviss 1     Filipseyjar 1 

    Þýskaland 3         

    Portúgal 2         

    Eistland 2         

    Slóvakía 1         

  
 

Pólland 1   
 

    

  
 

Ísrael 1   
 

    

  
 

Finnland 1   
 

    

    Litháen 1         

 

Þátttakendur sem svöruðu seinni spurningalistanum reyndust alls 229, en af þeim 

voru 106 einstaklingar sem einnig svöruðu fyrri spurningalistanum. Þátttakendur seinni 

rannsóknarinnar komu frá 23 mismunandi þjóðernum, sem sameinuð voru í sömu 

þjóðernishópa og í fyrri rannsókninni. Á töflu 2 má sjá þjóðerni og fjölda þátttakenda frá 

hverri og einni þjóð 

Tafla 2: Þjóðerni ferðamanna eftir dvöl á Íslandi. 

Bretland Evrópa Ameríka Asía / Ástralía 

113 42 51 22 

England 106 Holland 5 Bandaríkin 47 Ástralía 5 

Írland 2 Svíþjóð 6 Mexikó 1 Japan 1 

Skotland 5 Noregur 6 Kanada 3 Kína 2 

    Sviss 1     Singapore 10 

    Þýskaland 14     Indónesía 4 

    Slóvakía 1     Kórea 1 

    Pólland 1         

    Finnland 3         

    Litháen 1         

    Spánn 2         

    Danmörk 2         

 

Mjög jafnt hlutfall var á milli kynja, sér í lagi meðal þeirra sem voru á leið til landins, 

en langflestir voru að koma í fyrsta skipti hingað til lands, í frí. Flestir dvöldu hér á landi í 
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4 – 7 daga, en einnig voru margir sem komu í styttri ferðir. Aldursskipting þátttakanda 

var nokkuð jöfn, en þó voru felstir sem voru 30 ára eða yngri. Á töflu 3 má sjá 

tíðnidrefingu þátttakenda eftir bakgrunnsbreytum. 

Tafla 3: Tíðnidreifing þátttakenda eftir bakgrunnsbreytum. 

  N = 254 N = 229 

  
Ferðamenn 
til Íslands 

Ferðamenn 
frá Íslandi 

Kyn 

Karl 128 109 

Kona 126 120 

Tilgangur ferðalags 

Frí 238 216 

Viðskiptaferð 9 5 

Nám 0 2 
Heimsókn til 
vina/ættingja 3 1 

Annað 4 5 

Hversu oft komið til Íslands 

Fyrsta skipti  227 201 

Hefur komið áður 27 25 

Lengd dvalar 

1 - 3 dagar 77 42 

4 - 7 dagar 156 152 

8 dagar eða lengur 21 35 

Aldur 

30 ára eða yngri 88 92 

31 - 40 ára 48 48 

41 - 50 ára 50 43 

51 - 60 ára 49 33 

61 árs eða eldri 19 13 
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7 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og samanburður gerður milli 

grunnímyndar og endurmótaðar ímyndar ferðamanna á Íslandi. Fyrst verður fjallað um 

niðurstöður meðal ferðamanna fyrir dvöl á Íslandi og þar á eftir verða niðurstöðum 

meðal ferðamanna eftir dvöl á Íslandi verða gerð skil. Að lokum verður gerður 

samanburður á grunnímynd og endurmótaðri ímynd Íslands og séð hvort það voru sömu 

upplýsingaveitur sem þóttu mikilvægastar í ákvöðunarferli og þykja líklegastar að verða 

fyrir valinu þegar kemur að því að deila upplifun sinni.  

7.1 Niðurstöður meðal ferðamanna fyrir dvöl á Íslandi 

Í þessum kafla verður leitast eftir að sjá hvað er helst að koma upp í huga ferðamanna í 

tengslum við Ísland sem áfangastað, sem og hversu sterk grunnímynd þeirra er af Íslandi 

sem áfangastað. Einnig verður leitast eftir að sjá hvaða upplýsingaveitur reyndust 

mikilvægastar þegar kom að skynjun ferðamanna á Íslandi sem áfangastað og hvort 

rafrænt umtal hafi verið mikilvægur þáttur ákvörðunarferli ferðamanna þegar kom að 

ákvörðunarferli þeirra að ferðast til Íslands.  

7.1.1 Hvað kemur helst upp í huga ferðamanna við Ísland sem áfangastað? 

Í byrjun rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að greina frá því sem kæmi upp í 

hugann þegar þeir hugsuðu um Ísland sem áfangastað. Þetta var opin spurning og gátu 

ferðamenn þar af leiðandi fengið tækifæri á að skrifa allt það sem þeim datt í hug. Það 

fyrsta sem þátttakendur skrifuðu niður var svo skilgreint sem „efst í huga“ (e. top of 

mind). Alls voru 33 mismunandi atriði skifuð niður fyrst af öllu, en í viðauka 3 má sjá 

listann fyrir „efst í huga“ í heild sinni. Af þeim atriðum sem ferðamenn skrifuðu fyrst 

niður voru nokkur sem voru áberandi oftar nefnd en önnur. Á mynd 9 má sjá þau atriði 

sem oftast voru það fyrsta sem ferðamenn nefndu, og þar af leiðandi skilgreind sem 

„efst í huga“. 



 

53 

 

Mynd 9: Efst í huga við áfangastaðinn Ísland. 

Eins og má sjá á mynd 9 eru það norðurljósin sem eru efst í huga ferðamanna, sem og 

náttúrufegurð, en þó nokkur munur er á hlutfalli þeirra sem nefndu þessa tvo eiginleika 

og á þeim sem næst koma. Ef ekki einungis er horft á þau atriði sem skrifuð voru niður 

fyrst af öllum, heldur öll þau atriði sem komu upp í huga ferðamanna við Ísland sem 

áfangastað, breytast hlutföllin þó nokkuð. Á mynd 10 má sjá hlutföll allra þeirra svara 

sem komu fram við spurningunni „hvað kemur upp í hugann þegar þú hugsar um Ísland 

sem áfangastað?“ 

 

Mynd 10: Hvað kemur í hugann við Ísland sem áfangastað. 

22,0% 

18,9% 

9,8% 
9,1% 

6,3% 

Norðurljós Náttúrufegurð Kalt loftslag Snjór Eldfjöll

38,6% 37,4% 

23,6% 22,4% 

16,9% 
15,0% 

10,2% 

Náttúrufegurð Norðurljós Eldfjöll Kalt loftslag Snjór Geysir  /
goshverir

Þættir tengdir
einstakleika

landsins
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Á mynd 10 má sjá að þegar  öll svör sem komu við þessari spurningu eru lögð saman, 

er náttúrufegurð það sem oftast kemur upp í huga ferðamanna , en norðurljósin eru þar 

rétt á eftir. Eldfjöllin og Geysir eða aðrir þess háttar goshverir (e. geysers) voru einnig 

nefnt í mörgum tilfellum. Þættir tengdir einstakleika landsins reyndust vera rúm 10% 

svara, en sú breyta var samsett af nokkrum mismunandi svörum sem þó öll tengust 

þessum eiginleika. Alls 26,9% af breytunni var byggt upp með svarinu „villt“ og 23% var 

byggt upp af svarinu „einstakt“. Önnur atriði sem skilgreind voru undir „þættir tengdir 

einstakleika landsins“ voru eftirfarandi eiginleikar: „óvenjulegt, stórfenglegt, friðsælt, 

frábært, töfrar og annar heimur“. Í viðauka 4 má sjá þau 73 atriði sem nefnd voru í þeim 

tilgangi að lýsa Íslandi sem áfangastað. 

Þegar kemur að þeim ferðamannastöðum (e. tourist attraction) sem koma helst upp í 

huga ferðamanna við áfangastaðinn Ísland nefna langflestir Bláa lónið, eða alls 72% 

þátttakenda. Á mynd 11 má sjá þá ferðamannastaði sem komu helst upp í huga 

þátttakenda. 

 

 

Mynd 11: Þeir ferðamannastaðir sem helst komu uppí huga meðal ferðamanna fyrir dvöl. 

Á mynd 11 má sjá að Bláa Lónið er áberandi vinsælast meðal ferðamanna á leið til 

landsins, en norðurljósin og Geysir, sem og aðrir þess háttar goshverir (e. geysers) koma 

þar á eftir. Hvalir og hvalaskoðun er einnig þó nokkuð ofarlega í huga ferðamanna sem 

71,7% 

39,8% 
34,6% 

23,2% 22,4% 
19,3% 16,5% 16,1% 

10,6% 8,7% 
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og fossar, en af þeim sem nefndu fossa var rúmur helmingur ferðamanna sem nefndu 

Gullfoss en einnig voru Skógarfoss og Seljalandsfoss nefndir, en þó í örfáum tilfellum. 

 Reykjavík reyndist í tæpum 9% tilvika vera meðal þeirra staða sem helst komu upp í 

huga ferðamanna. Af þeim kennileitum innan höfuðborgarinnar sem nefnd voru er 

Hallgrímskrikja er áberandi þekktasta kennileitið þó aðeins 3,5% ferðamanna nefndu 

það. Þar á eftir kemur svo tónlistarhúsið Harpa sem og Perlan. Í viðauka 5 má sjá þau 69 

atriði sem nefnd voru sem þau ferðamannaeiginleikar sem helst einkenna Ísland. 

Ferðamenn sem eru á leið til landsins búast einna helst við vingjarnlegu og 

afslöppuðu andrúmslofti á Íslandi. Á mynd 12 á sjá það andrúmsloft sem ferðamenn 

búast einna helst við á Íslandi. 

 

 

Mynd 12: Andrúmsloft sem búist er við á Íslandi fyrir dvöl. 

Eins og má sjá á mynd 12 er það einungis jákvætt andrúmsloft sem ferðamenn búast 

helst við að upplifa við dvöl sína hér á landi. Vingjarnlegt (e. friendly) er þó það 

andrúmsloft sem helst einna helst er búist við en einnig virðast ferðamenn búast að 

miklu leiti við afslöppuðu (e. relaxed) og friðsælu (e. peaceful) andrúmslofti. 

58,3% 

25,6% 

11,8% 9,8% 8,3% 7,1% 6,3% 4,3% 3,9% 3,9% 3,5% 
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7.1.2 Hver er grunnímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna 

Til að mæla ímynd Íslands voru settir fram 15 ímyndaþættir sem tengjast Íslandi. Í töflu 

4 má sjá fjölda svara, meðaltal og staðalfrávik hvers ímyndarþátts fyrir sig. 

Tafla 4: Fjöldi svara, meðaltal og staðalfrávik grunnímyndar Íslands. 

Ímyndarþættir Íslands N M Staðalfrávik 

Einstakt landslag 254 6,69 0,637 

Náttúrufegurð 254 6,64 0,542 

Tækifæri fyrir ævintýri 254 6,59 0,681 

Friðsælt andrúmsloft 254 6,34 0,650 

Öruggur staður til að heimsækja 253 6,13 0,975 

Vingjarnlegt 254 6,08 0,781 

Góð menningarleg upplifun 254 5,97 0,992 

Gestrisni 254 5,96 0,807 

Góð aðstaða fyrir ferðamenn 254 5,49 1,013 

Nútímalegt 254 5,47 1,091 

Góður matur og drykkur 253 5,10 1,177 

Gott samgöngukerfi 254 5,05 1,288 

Góð afþreying 254 4,99 1,089 

Gott næturlíf 254 4,91 1,181 

Góð veðurskilyrði 254 3,82 1,329 

 

Eins og má sjá eru það þættir tengdir náttúru og öryggi landsins sem ferðamenn 

tengja sterkast við ímynd Íslands sem áfangastaðar, en ímyndarþátturinn „góð 

veðurskilyrði“ þótti sá veikasti. Allir aðrir ímyndarþættir þóttu frekar eða mjög jákvæðir, 

en „Góð afþreying“, „gott næturlíf“, „góður matur og drykkur“ og „gott samgöngukerfi“ 

reyndust þó vera þeir þættir sem voru veikari en aðrir þrátt fyrir að vera í kringum 

miðgildið 5, sem stendur fyrir „frekar sammála“. 

Nokkur munur reyndist vera á mikilvægi ákveðinna ímyndarþátta eftir því hversu 

lengi átti að dvelja á landinu, eftir þjóðfélagshópum sem og aldri þátttakenda. Í töflu 5 

má sjá hvernig sá munur birtist. 
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Tafla 5: Munur á grunnímynd Íslands eftir bakgrunnsbreytum. 

Lengd dvalar 

  1 - 3 dagar 4 - 7 dagar 
8 dagar eða 

lengur 
Tölfræðipróf 

Góð veðurskilyrði  3,43 4,01 3,86 (F(2,251) = 5,151; p<0,05)  

Góð afþreying  4,76 5,01 5,57 (F(2,251) = 4,414; p<0,05)  

Gott næturlíf  4,83 4,88 5,43 (F(2,251) = 2,275; p<0,05) 

Tækifæri fyrir ævintýri  6,44 6,64 6,81 (F(2,251) = 3,420 p<0,05)  

Nútímalegt  5,21 5,56 5,71 (F(2,251) = 3,392; p<0,05)  

Þjóðerni 

  
Bretland Evrópa Ameríka 

Asía / 
Ástralía 

Tölfræðipróf 

Náttúrufegurð 6,54 6,65 6,77 6,92 (F(3,250) = 4,292; p<0,05) 

Góð veðurskilyrði  3,87 3,30 4,05 3,58 (F(3,250) = 3,081; p<0,05) 

Öruggur staður til að heimsækja 5,97 6,15 6,41 6,08 (F(3,249) = 3,375; p<0,05) 

Góð afþreying  4,76 4,90 5,35 5,50 (F(3,250) = 5,789; p<0,05) 

Gott næturlíf  4,69 4,93 5,25 5,08 (F(3,250) = 3,864; p<0,05) 

Einstakt landslag 6,58 6,75 6,77 7,00 (F(3,250) = 2,742; p<0,05) 

Nútímalegt  5,23 5,60 5,72 6,00 (F(3,250) = 4,721; p<0,05) 

Góð menningarleg upplifun 5,86 5,83 6,17 6,42 (F(3,250) = 2,740; p<0,05) 

Aldur 

  

30 ára 
eða yngri 

31  - 40 
ára 

41 - 50 
ára 

51 - 60 
ára 

61 árs eða 
eldri 

Tölfræðipróf 

Gott samgöngukerfi 4,64 5,04 5,62 5,16 5,16 
(F(4,249) = 5,168; 
p<0,05) 

 

Eins og má sjá í töflu 5 var ákveðinn munur á grunnímynd ferðamanna eftir því 

hversu lengi átti að dvelja á landinu. Þeir sem dvöldu í stuttan tíma eða í 1-3 daga 

bjuggust í öllum tilvikum við minna heldur en þeir sem ætluðu sér að dvelja í lengri tíma. 

Þegar kemur að aldri ferðamanna er ljóst að grunnímynd Íslands er sú sama óháð 

mismunandi aldri, að undanskildum einum ímyndarþætti sem er „gott samgöngukerfi“, 

þar sem yngsti aldurshópurinn bjóst við verra samgöngukerfi á Íslandi heldur en aðrir 

aldurshópar.  

Þegar kemur að þjóðernum er ljóst að grunnímynd Íslands er nokkuð mismunandi. 

Athygli ber þó að vekja á því að sá fjöldi ferðamanna sem byggja upp þjóðfélagshópinn 

„Asía / Ástralía“ er verulega lítill. Þeir þjóðfélagshópar sem voru þó mun stærri en aðrir 

voru Bretar og Ameríkanar. Ef aðeins er horft á þá hópa kom einnig í ljós ákveðinn 

munur, þó svo að í flestum tilvikum þeir hafi verið nokkuð sammála um mikilvægi 
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mismunandi ímyndarþátta. Í töflu 6 má sjá hvar munur á grunnímynd Íslands liggur 

miðað við þessa tvo þjóðfélagshópa.  

Tafla 6: Munur á grunnímynd Íslands milli Breta og Ameríkana. 

  N = 127 N = 75   

  Bretland Ameríka Tölfræðipróf 

Náttúrufegurð 6,54 6,77 (t(191) = -3,375; p<0,01) 

Öruggur staður til að heimsækja 5,97 6,41 (t(199) = -3,263; p<0,01) 

Góð afþreying 4,76 5,35 (t(200) = -3,685; p<0,01) 

Gott næturlíf 4,69 5,25 (t(200) = -3,439; p<0,01) 

Einstakt landslag 6,58 6,77 (t(200) = -2,253; p<0,05) 

Nútímalegt 5,23 5,72 (t(200) = -3,125; p<0,01) 

Góð menningarleg upplifun 5,86 6,17 (t(200) = -2,110; p<0,05) 

 

Í töflu 6 má sjá að  grunnímynd Ameríkana á Íslandi var nokkuð jákvæðari heldur 

en grunnímynd Breta. Mesti munur á milli þessara hópa reyndist þó vera þegar kom að 

ímyndarþáttunum  „góð afþreying“, „gott næturlíf, „nútímalegt“ og „öruggur staður til 

að heimsækja“ þar sem Ameríkanar gáfu þeim eiginleikum töluvert hærri einkunn 

heldur en Bretar. 

Ef horft er á mun á þeim einstaklingum sem notfærðu sér rafrænt umtal í 

ákvörðunarferli sínu, annað hvort persónulegt eða almennt, kom í ljós að munur var á 

ímyndarþættinum „góð aðstaða fyrir ferðamenn“ þar sem þeir sem notfærðu sér 

persónulegt rafrænt umtal gáfu þeim eiginleika lægri einkunn (M=5,30) heldur en þeir 

sem ekki notfærðu sér persónulegt rafrænt umtal (M=5,60) (t(252) = 2,302; p<0,05). 

„Góður matur og drykkur“ reyndist vera sá ímyndarþáttur þar sem munur kom fram 

milli þeirra sem notfæðu sér almennt rafrænt umtal (M=4,99) og þeirra sem ekki 

notfærðu sér almennt rafrænt umtal (M=5,33) (t(251) = 2,115; p<0,05). Áhugaverð er 

því sú niðurstaða að þeir sem notfærðu sér rafrænt ummtal í einhverju formi í 

upplýsingaleit sinni gáfu í báðum tilvikum ímyndarþáttunum lægri einkunn heldur en 

þeir sem ekki notfærðu sér rafrænt umtal. 

7.1.3 Mikilvægi rafræns umtals á skynjun og ákvörðunarferli ferðamanna 

Þegar kom skynjun ferðamanna af Íslandi sem áfangastað kom í ljós að þær 

upplýsingaveitur sem höfðu að geyma almennt rafrænt umtal þóttu þær mikilvægustu, 

en upplýsingar sem fengust í gegnum spjallhópa og tölvupósta eða skilaboð frá 
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fyrirtækjum þóttu frekar lítilvægar. Í töflu 7 má sjá fjölda svara, meðaltal og staðalfrávik 

allra upplýsingaveita sem settar voru fram og mikilvægi þeirra í skynjun ferðamanna af 

Íslandi sem áfangastað. 

 Tafla 7: Fjöldi svara, meðaltal og staðalfrávik upplýsingaveita á skynjun ferðamanna af Íslandi. 

Upplýsingaveitur N M Staðalfrávik 

Vefsíður 253 5,27 1,601 

Ferðaendurgjafasíður 253 5,14 1,763 

Vinir 253 4,79 1,664 

Ættingjar 253 4,25 1,586 

Tímarit 253 4,21 1,578 

Samfélagssíður 253 4,16 1,695 

Rafrænar ferðaskrifstofur 253 4,07 1,840 

Fjölskylda 253 3,98 1,906 

Bloggsíður 253 3,96 1,794 

Kvikmyndir eða sjónvarpsþættir 253 3,84 1,770 
Tölvupóstur og skilaboð frá 
kunningjum 

253 3,69 1,779 

Sjónvarpsauglýsingar 253 3,65 1,623 

Fréttahópar 253 3,54 1,619 

Ferðaskrifstofa 253 3,45 1,714 

Tölvupóstur og skilaboð frá 
fyrirtækjum 

253 3,40 1,795 

Spjallhópar 253 2,69 1,554 

 

Eins og sjá má í töflu 7 eru það vefsíður og ferðaendurgjafasíður sem þykja 

mikilvægastar á skynjun ferðamanna af áfangastaðnum Íslandi, en spjallhópar eru 

áberandi þeir sem þykja minnst mikilvægir. 

Ef svör Breta og Ameríkana eru borin saman má sjá mun á mikilvægi samfélagssíðna 

þar sem Ameríkönum þótti sú upplýsingaveita frekar mikilvægur þáttur á skynjun sína 

(M=4,61) á móti heldur hlutlausum Bretum (M=4,03) (t(199) = -2,391; p<0,05), en hins 

vegar þótti Bretum rafrænar ferðaskrifstofur mikilvægari en Ameríkönum (MBretar = 4,36) 

(MAmeríkanar = 3,72) (t(133)= 2,417; p<0,05).  

Asíubúar var sá hópur sem þótti upplýsingar frá fjölskyldu mikilvægastar þegar kom 

að skynjun þeirra af Íslandi sem áfangastað (M=4,50) en Evrópubúum þótti þær 

upplýsingar frekar lítilvægar (M=3,31) (F(3,249) =3,635; p <0,05). Samfélagssíður þótti 

mikilvægasta upplýsingaveitan hjá Ameríkönum (M=4,61) en Evrópubúum þótti sú 
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upplýsingaveita frekar lítilvæg þegar kom að skynjun þeirra á Íslandi sem áfangastað 

(M=3,73) (F(3,29) =2,974; p< 0,05). 

Munur reyndist einnig vera á mikilvægi upplýsingaveita eftir aldri, en í töflu 8  má sjá 

meðaltöl mismunandi aldurshópa á þeim upplýsingaveitum sem munur reyndist 

marktækur.  

Tafla 8: Munur á mikilvægi mismunandi upplýsingaveita eftir aldurshópum. 

  

30 ára 
eða yngri 

31 - 40 
ára 

41 - 50 
ára 

51 - 60 
ára 

61 árs 
eða eldri 

Tölfræðipróf 

Bloggsíður 4,14 4,29 4,26 3,23 3,42 
(F(4,248) = 3,530; 

p<0,05) 

Tölvupóstur og skilaboð 
frá fyrirtækjum 

2,92 3,54 3,65 3,52 4,37 
(F(4,247) = 3,455; 

p<0,05) 

Samfélagssíður 4,16 4,69 4,44 3,60 3,53 
(F(4,248) = 3,598; 

p<0,05) 

Rafrænar 
ferðaskrifstofur 

3,80 3,98 4,38 3,88 5,26 
(F(4,248) = 3,108; 

p<0,05) 

Vefsíður 5,34 5,60 5,32 4,58 5,68 
(F(4,248) = 3,214; 

p<0,05) 

Ferðaendurgjafasíður 5,07 5,60 5,38 4,44 5,47 
(F(4,248) = 3,292; 

p<0,05) 

 

Eins og sjá má í töflu 8 eru það einstaklingar í aldurshópnum 31 – 40 ára sem 

þótti upplýsingar sem birtust á bloggsíðum og samfélagssíðum mikilvægasti þátturinn á 

skynjun sína af Íslandi sem áfangastað, en þær upplýsingaveitur þótti ferðamönnum 51 

árs og eldri frekar lítilvægar. Elsta aldurhópnum þótti hins vegar tölvupóstar og skilaboð 

frá fyrirtækjum mikilvægasta upplýsingaveitan, sem og rafrænar ferðaskrifstofur.  

Þegar kemur að mikilvægi rafræns umtals á ákvörðunarferli ferðamanna að ferðast í 

þessa sérstöku ferð til Íslands, er hlutfall þeirra sem notfærðu sér við rafrænt umtal 

nokkuð hátt en hins vegar var munur á hvort það voru persónulegt rafrænt umtal eða 

almennt rafrænt umtal. Á mynd 13 má sjá hlutfall þeirra sem notfærðu sér persónulegt 

rafrænt umtal og almennt rafrænt umtal. 
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Mynd 13: Hlutfall þeirra sem notfærðu sér við rafrænt umtal í ákvörðunarferli. 

Eins og sjá má á mynd 13 voru mun fleiri einstaklingar sem notfærðu sér almennt 

rafrænt umtal heldur en persónulegt rafrænt umtal í ákvörðunarferli sínu. Flestir sem 

notfærðu sér persónulegt rafrænt umtal voru frá Evrópu, en Bretar og Asíu/Ástralíu 

hóparnir notfærðu sér þau í mun minna magni (2(3, N=254) = 10,74; p<0,05). Þegar 

kemur að almennu rafrænu umtali notfærðu sér allir frá Asíu/Ástralíu við þau, en athygli 

ber að vekja á að sá hópur er mun fámennari en aðrir hópar. Á mynd 14 má sjá hlutfall 

þjóðernishópa sem notfærðu sér annars vegar persónulegt rafrænt umtal og hins vegar 

almennt rafrænt umtal. 

 

Mynd 14: Hlutfall þjóðernishópa eftir notkun á rafrænu umtali. 

37,8% 

66,9% 
62,2% 

33,1% 

Persónulegt rafrænt umtal Almennt rafrænt umtal

Já Nei
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25,0% 

67,7% 65,0% 
61,3% 

100,0% 

Bretland Evrópa Ameríka Asía / Ástralía

Persónulegt rafrænt umtal Almennt rafrænt umtal
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Á mynd 14 má sjá að Evrópa er nokkuð jöfn í notkun á rafrænu umtali, sem og 

Ameríka, en Bretar og Asíu/Ástralíu hóparnir eru í mun meiri mæli að notfæra sér 

almennt rafrænt umtal.  

Meðal ferðamanna á aldursbilinu 51 – 60 ára er persónulegt rafrænt umtal notað 

hlutfallsega meira en í öðrum aldurshópum, en tengsl eru á milli aldurs og notkun á 

almennu rafrænu umtali í ákvörðunarferli (2(4, N=254) = 13,00; p<0,05). Á mynd 15 má 

sjá hvernig hlutfall aldurshópa er miðað við notkun þeirra á rafrænu umtali. 

 

Mynd 15: Hlutfall aldurshópa og notkun á rafrænu umtali. 

Eins og sjá má á mynd 15 er almennt rafrænt umtal notað mun meira í öllum 

aldurshópum, nema í aldurshópi 51 – 60 ára, en sá hópur notar persónulegt og almennt 

rafrænt ummtai nokkuð jafnt.   

Af þeim sem notfæra sér rafræn ummæli  eru flestir Bretar, 30 ára eða yngri og ætla 

sér að dvelja í 4-7 daga á landinu. Í töflu 9 má sjá hlutfall þeirra sem notfæra sér við 

persónulegt eða almennt rafrænt umtal eftir þjóðerni, aldri, kyni og lengd dvalar. 

 

 

 

 

 

39,8% 
35,4% 34,0% 

42,9% 

31,6% 

71,6% 

79,2% 

66,0% 

46,9% 

68,4% 

30 ára eða yngri 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51 - 60 ára 61 árs eða eldri

Persónulegt rafrænt umtal Almennt rafrænt umtal



 

63 

Tafla 9: Hlutfall rafræns umtals eftir þjóðerni, aldri, kyn og lengd dvalar. 

  
Persónulegt 

rafrænt umtal 
Almennt 

rafrænt umtal 

Þjóðerni     

Bretland 38,5% 50,6% 

Evrópa 20,8% 15,3% 

Ameríka 37,5% 27,1% 

Asía / Ástralía 3,1% 7,1% 

Aldur     

30 ára eða yngri 36,5% 37,1% 

31  - 40 ára 17,7% 22,4% 

41 - 50 ára 17,7% 19,4% 

51 - 60 ára 21,9% 13,5% 

61 árs eða eldri 6,2% 7,6% 

Kyn     

Karl 51,0% 50,6% 

Kona 49,0% 49,4% 

Lengd dvalar     

1-3 dagar 30,2% 31,8% 

4-7 dagar 59,4% 61,2% 

8 dagar eða 
lengur 

10,4% 7,1% 

 

Tæp 80% þátttakanda töku afstöðu til mikilvægi rafræns umtals á ákvörðunarferli 

þeirra við að ferðast í þessa ferð til Íslands. Í töflu 10 má sjá meðaltal svara fyrir 

persónulegt og almennt rafrænt umtal og mikilvægi þess á ákvörðunarferli 
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Tafla 10: Mikilvægi rafræns umtals í ákvörðunarferli ferðamanna að ferðast til Íslands.  

  N = 202 N=202 

  
Persónulegt 

rafrænt umtal 
Almennt 

rafrænt umtal 

  M Sf M Sf 

Mér þótti þægilegra að ferðast til 
Íslands eftir að ég var búin að fá ráð 
eða skoðanir frá öðrum í gegnum 
internetið 

4,46 1,596 4,75 1,492 

Neikvæð ummæli á internetinu um 
Ísland sem áfangastað höfðu áhrif á 
ákvörðun mína að ferðast til Íslands 

2,85 1,374 3,02 1,532 

Jákvæð ummæli á internetinu um 
Ísland sem áfangastað höfðu áhrif á 
ákvörðun mína að ferðast til Íslands 

4,93 1,338 4,90 1,397 

 

Eins og sjá má í töflu 10 þótti neikvætt rafrænt umtal frekar lítilvægt í ákvörðunarferli 

ferðamanna þegar kom að því að feraðst til Íslands á meðan jákvætt rafrænt umtal þótti 

frekar mikilvægt. Einnig fannst ferðamönnum þægilegra að ferðast til Íslands eftir að 

hafa fengið rafrænt ummæli, hvort sem var um var að ræða persónulegt eða almennt, 

en þó þótti almennt rafrænt umtal örlítið mikilvægara (t(202) = -2,334; p<0,05).  

Munur reyndist vera mikilvægi jákvæðs rafræns umtal sem birtist á almennum síðum 

eftir því á hvaða aldursbili ferðamenn voru, sem og áhrifum rafræns umtals á það hvort 

þægilegra var að ferðast til landsins. Í báðum tilfellum var það aldurshópurinn 31 – 40 

ára sem þótti þetta rafræna umtal mikilvægara en öðrum hópum í ákvörðunarferli  

(Mjákvæð = 5,29) (Mþæginlegra = 5,22) sínu á meðan aldurshópnum 51 – 60 ára þótti það 

ekki jafn mikilvægt (Mjákvæð = 4,33) (Mþæginlegra=4,15) (F(4,197) = 2,588; p<0,05) (F(4,197) 

= 2,305; p<0,05). 

Þeir sem ætluðu sér að dvelja í  4 – 7 daga þótti þægilegra að ferðast eftir almennt 

rafrænt umtal (M=4,87) heldur en þeir sem ætluðu sér að dvelja í 8 daga eða lengur 

(M=3,82) (F(2,199) = 3,800; p<0,05). Þeir sem ætluðu að dvelja hér á landi í 4 – 7 daga 

þóttu einnig neikvæð rafræn ummæli sem birtustu á almennum síðum mikilvægari 

þáttur í ákvörðunarferli sínu (M=3,23) heldur en þeir sem ætluðu sér að dvelja í styttri 

tíma, eða í 1-3 daga (M=2,70) (F(2,199) = 3,251; p<0,05). Þó ber að nefna að öllum 

aldurshópum þótti þessu neikvæðu ummæli frekar lítilvæg í ákvörðunarferli sínu. 
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Þegar kemur að samanburði milli almenns rafræns umtals, persónulegs rafræns 

umtals og þeim upplýsingum sem koma fram í kynningarbæklingum eru upplýsingar sem 

fengnar eru með persónulegu rafrænu umtali taldar trúverðugastar, en hlutdrægastar 

þykja þær upplýsingar sem koma fram í kynningarbæklingum. Í töflu 11 má sjá 

samanburð á meðtali svara þegar kemur að eiginleikum þessara þriggja upplýsingaveita. 

Tafla 11: Samanburður á meðaltali almenns og persónulegs rafræns umtals og kynningabæklinga. 

  
Almennt rafrænt 

umtal 
Persónulegt rafrænt 

umtal 
Kynningarbæklingar 

  N M Sf N M Sf N M Sf 

Mikilvægar 206 4,99 1,347 203 5,30 1,110 205 5,06 1,039 

Leiðinlegar 206 3,07 1,314 203 3,09 1,836 205 3,32 1,242 

Viðeigandi 204 5,11 1,061 202 5,18 1,003 204 5,13 0,991 

Nákvæmar 204 4,48 1,000 202 4,89 0,997 204 4,89 0,925 

Hlutdrægar 204 4,15 1,104 202 4,20 1,148 204 4,61 1,376 

Trúverðugar 204 4,57 1,069 202 5,17 1,056 204 4,80 0,978 

 

Eins og má sjá í töflu 11 þykja þær upplýsingar sem birtast á öllum þessum 

upplýsingaveitum frekar viðeigandi og nákvæmar. Hins vegar þykja upplýsingar sem 

fengnar eru í gegnum kynningarbæklinga heldur hlutdrægari heldur en þær upplýsingar 

sem fengnar eru með almennu rafrænu umtali (t(201) = -4,898; p<0,01) og persónulegu 

rafrænu umtali (t(200) = -4,225; p<0,01), en einnig þykja þær leiðinlegri heldur en þær 

upplýsingar sem fengnar eru með í gegnum almennt rafrænt umtal (t(202) = 2,765; 

p<0,01). Upplýsingar sem fengnar eru með í gegnum persónulegt rafrænt umtal þykja 

jafnframt  trúverðugari heldur en þær upplýsingar sem fengnar eru með í gegnum 

almennt rafrænt umtal (t(202) = -6,410; p<0,01) og kynningarbæklinga (t(201) = -2,490; 

p<0,05), sem og mikilvægari en þær sem fengnar eru með almennu rafrænu umtali 

(t(203) = -2,937; p<0,01), 

Konum þótti almennt rafrænt umtal mikilvægara en körlum (Mkonur= 5,20) 

(Mkarlar=4,79) (t(204) = -2,190; p<0,05) sem og persónulegt rafrænt umtal meira 

viðeigandi (Mkonur=5,33), (Mkarlar=5,05) (t(200) = -2,041: p<0,05). Hins vegar þótti körlum 

persónulegt rafrænt umtal leiðinlegra heldur en konum (Mkarlar=3,40), (Mkonur=2,76) 

(t(201) = 2,486; p<0,05). 
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Munur reyndist einnig vera eftir aldri ferðamanna og áliti þeirra á upplýsingum sem 

berast með almennu eða persónulegu rafrænu umtali eða kynningarbæklingum. Í töflu 

12 má sjá hvernig þessi munur kom fram. 

Tafla 12: Mismunandi álit aldurshópa á upplýsingum sem koma fram með almennu eða persónulegu 
rafrænu umtali eða kynningarbæklingum. 

  
30 ára eða 

yngri 
31 - 40 

ára 
41 - 50 

ára 
51 - 60 

ára 
61 árs 

eða eldri 
Tölfræðipróf 

Almennt rafrænt umtal 

Mikilvægar 5,01 5,46 4,98 4,32 5,13 
(F(4,201) = 3,564; 
p<0,05) 

Viðeigandi 5,21 5,63 4,85 4,59 5,13 
(F(4,199) = 5,674; 
p<0,01) 

Nákvæmar 4,24 4,88 4,44 4,44 4,75 
(F(4,199) = 3,086; 
p<0,05) 

Hlutdrægar 4,37 4,33 3,90 3,97 3,63 
(F(4,199) = 2,747; 
p<0,05) 

Persónulegt rafrænt umtal 

Mikilvægar 5,24 5,73 5,32 5,32 4,38 
(F(4,198) = 4,708; 
p<0,05) 

Viðeigandi 5,31 5,45 5,16 4,97 4,44 
(F(4,197) = 3,807; 
p<0,05) 

Trúverðugar 5,28 5,40 4,92 5,21 4,56 
(F(4,197) = 2,632; 
p<0,05) 

Kynningarbæklingar 

Hlutdrægar 5,01 4,83 4,19 4,31 3,81 
(F(4,199) = 4,812; 
p<0,05) 

 

Eins og sjá má í töflu 12 þykir þeim sem eru 51 - 60 ára almennt rafrænt umtal 

ekki jafn mikilvægt og viðeigandi og þeir sem eru 31 – 40 ára. Þeir sem eru á aldursbilinu 

31 – 40 ára þykir persónulegt rafrænt umtal jafnframt mikilvægara og meira viðeigandi 

heldur en elsta aldurshópnum og yngsta aldurhópnum finnst þau ummæli einnig 

trúverðugari heldur en elsta hópnum. Þegar kemur að kynningarbæklingum er munur á 

hversu hlutdrægar upplýsingar sem í þeim eru, en yngsta aldurshópnum þykir þær 

upplýsingar mun hlutdrægari en elsta aldurhópnum.  

 Bretum þykir almennt rafrænt umtal mikilvægara en Ameríkönum (MBretar=5,14) 

(MAmeríka=4,60) (F(3,202) = 2,726; p<0,05), en Ameríkanar eru jafnframt þeir sem þykir 

þess háttar umtal hlutdrægast (M=4,49). Evrópubúum þykir persónulegt rafrænt umtal 

mikilægast (M=5,78) og mest viðeigandi (M=5,53), en Bretum þykir það lítilvægast 
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(M=5,09) (F(3,199) = 3,843; p<0,05) og minnst viðeigandi (M=4,98) (F(3,198) = 3,077; 

p<0,05). Þegar kemur að kynningarbæklingum eru það Ameríkanar sem þykja þær 

upplýsingar hlutdrægastar (M=5,09), en Bretum þykja þær minnst hlutdrægar (M=4,31) 

(F(3,200) = 4,418; p<0,05). Athygli ber þó að vekja að þessi meðaltöl eru öll í kringum 

tölugildið 5 sem stendur fyrir „frekar sammála“. 

7.2 Niðurstöður meðal ferðamanna eftir dvöl á Íslandi 

Í þessum kafla verður leitast við að kanna hvað er helst að koma upp í huga ferðamanna 

við Ísland sem áfangastað, hvernig þeir upplifðu landið, sem og hversu sterk 

endurmótaða ímynd þeirra er af Íslandi sem áfangastað. Einnig verður leitast við að sjá 

hversu miklar líkur eru á því að ferðamenn deili upplifun sinni af landinu með öðrum í 

gegnum umtal eða rafrænt umtal. 

7.2.1 Hvað kemur helst upp í huga ferðamanna við  Ísland sem áfangastað? 

Í upphafi seinni spurningalistans voru ferðamenn sem lokið höfðu dvöl sinni á Íslandi 

beðnir um að skrifa niður það sem kæmi í hugann þegar þeir hugsuðu um Ísland sem 

áfangastað. Á mynd 16 má sjá það sem þeir skrifuðu fyrst af öllu niður og þar af leiðandi 

skilgreint sem „efst í huga“. 

 

Mynd 16: Efst í huga við áfangastaðinn Ísland eftir dvöl. 

Eins og sjá má á mynd 16 eru flestir sem nefna náttúrufegurð landsins fyrst af öllu. 

Tæp 18% nefna þætti sem tengjast einstakleika landsins, sem er samsett breyta af þeim 
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svörum sem notuð voru til að lýsa einstakleika Íslands. Af þeim 17,9% sem nefna 

einstakleika landsins eru 4,4% sem lýsa landinu sem „ævintýri“, 3,5% sem segja 

„einstakt“ og 2,2% sem lýsa einstakleika landsins sem „heillandi“, „frábært“ og „töfrar“. 

Aðrir eiginleikar sem nefndir voru og sameinaðir í breytuna „einstakleiki landsins“ voru 

„annar heimur“ og „paradís“. Í viðauka 6 má sjá lista yfir allt það sem ferðamenn nefndu 

fyrst af öllu þegar þeir hugsuðu um Ísland sem áfangastað eftir dvöl þeirra hér á landi. 

Þeir eiginleikar sem nefndir voru sem „efst í huga“ voru sameinaðir öðrum 

eiginleikum sem komu upp í huga ferðamanna við áfangastaðinn Ísland. Á mynd 17 má 

sjá alla þá eiginleika sem helst voru nefndir þegar hugsað var um áfangastaðinn Ísland 

eftir dvöl. 

 

Mynd 17: Hvað kemur upp í huga ferðamanna við áfangastaðinn Ísland eftir dvöl. 

Eins og má sjá á mynd 17 voru langflestir sem nefndu íslensku náttúruna og fegurð 

hennar þegar þeir hugsa um Ísland sem áfangastað, en einnig nefna margir þætti sem 

tengjast einstakleika landins. Þar af þeim voru flestir sem lýstu einstakleika landsins sem 

„einstakt“ og „ævintýri“, sem og „óvenjulegt“. Aðrir eiginleikar sem nefndir voru og 

byggðu upp breytuna „einstakleiki landsins“ voru „yndislegur staður“, „heillandi“, 

„frábært“, „töfrar“, „annar heimur“, „paradís“ og „friðsæld“. 
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Þó nokkur munur var þó á hlutfalli þeirra sem nefndu náttúrufegurð og aðra 

eiginleika, en um fimmtungur ferðamanna nefndu norðurljósin, eldfjöll og kulda. Í 

viðauka 7 má sjá lista yfir öll þau atriði sem komu upp í huga ferðamanna þegar þeir 

hugsuðu um Ísland sem áfangastað eftir dvöl. 

Þegar kom að ferðamannastöðum (e. tourist attraction) sem þátttakendur gátu helst 

nefnt eftir dvöl þeirra hér á landi kom í ljós að flestir nefndu fossa, eða rúm 56%. Á 

mynd 18 má sjá þá ferðamannastaði sem helst voru nefnd af ferðamönnum eftir dvöl 

þeirra hér á landi 

 

Mynd 18: Helstu ferðamannaeinkenni Íslands meðal ferðamanna eftir dvöl. 

 Af þeim sem nefndu fossa voru langflestir sem nefndu Gullfoss. Aðrir fossar sem 

nefndir voru, voru Dettifoss, Skógarfoss og Goðafoss. Bláa Lónið og Geysir eða aðrir þess 

háttar goshverir (e. geysers) voru þeir ferðamannastaðir sem einnig yfir helmingur 

ferðamanna nefndu.  

Ef tekið er mið af þeim kennileitum sem nefnd voru innan Reykajvíkur eru langfelstir 

ferðamenn sem nefna söfn, eða 12,7%. Flestir nefndu Listasafnið, sem og 

Þjóðminjasafnið, en önnur söfn sem nefnd voru voru Náttúruminjasafnið og 

Sjóminjasafnið. Önnur kennileiti sem nefnd voru innan Reykjavíkur voru t.a.m. 
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Hallgrímskirkja, tónlistarhúsið Harpa, gamla höfnin, Perlan og Miðbærinn. Í  viðauka 8 

má sjá alla þá ferðamannastaði sem ferðamenn nefndu eftir dvöl þeirra hér á landi. 

Þegar kom að því andrúmslofti sem ferðamenn upplifðu á meðan þau dvöldu hér á 

landi var greinilegt að Íslendingar þóttu yfir höfuð mjög vingjarnlegir. Á mynd 19 má sjá 

það andrúmsloft sem ferðamenn upplifðu helst á meðan þeir dvöldu á Íslandi. 

 

Mynd 19: Það andrúmsloft sem ferðamenn upplifðu á Íslandi. 

Eins og má sjá á mynd 19 voru langflestir ferðamanna sem upplifðu vingjarnlegt 

andrúmsloft á Íslandi. Einnig þótti það vera afslappað og friðsælt, sem og Íslendingar 

gestrisnir. Í öllum helstu tilvikum reyndist það andrúmsloft sem ferðamenn upplifðu á 

Íslandi jákvætt. Í viðauka 9 má sjá lista yfir öll atriði sem einkenndu það andrúmsloft 

sem ferðamenn upplifðu á Íslandi. 

7.2.2 Hver er endurmótuð ímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna 

Þegar kom að því að kanna endurmótaða ímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna 

voru settir fram sömu ímyndarþættir og notaðir voru til að kanna grunnímynd 

ferðamanna á Íslandi. Í töflu 13 má sjá fjölda svara, meðaltal og staðalfrávik 

ímyndarþátta Íslands 
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Tafla 13: Fjöldi svara, meðaltal og staðalfrávik endurmótaðar ímyndar Íslands. 

Ímyndarþættir Íslands N M Staðalfrávik 

Einstakt landslag 228 6,50 0,991 

Náttúrufegurð 229 6,45 1,098 

Öruggur staður til að heimsækja 229 6,38 0,982 

Tækifæri fyrir ævintýri 229 6,31 1,067 

Friðsælt andrúmsloft 229 6,21 1,117 

Vingjarnlegt 228 6,14 1,143 

Gestrisni 227 6,09 1,131 

Góð menningarleg upplifun 229 5,73 1,238 

Góð aðstaða fyrir ferðamenn 229 5,66 1,227 

Góður matur og drykkur 227 5,50 1,322 

Nútímalegt 229 5,43 1,214 

Gott samgöngukerfi 227 5,30 1,507 

Góð afþreying 228 4,90 1,256 

Gott næturlíf 227 4,40 1,231 

Góð veðurskilyrði 229 4,05 1,514 

 

Eins og má sjá í töflu 13 er „einstakt landslag“ sá ímyndarþáttur sem er 

sterkastur þegar kemur að ímynd Íslands sem áfangastaðar, sem og „Náttúrufegurð“. 

Ferðamönnum þótti Ísland einnig vera öruggur staður til að heimsækja, að þar væru 

tækifæri fyrir ævintýri og vingjarnleiki. „Góð veðurskilyrði“ reyndist svo vera veikasti 

ímyndarþáttur í endurmótaðri ímynd ferðamanna, sem og „gott næturlíf“ og „góð 

afþreying“. 

Þegar kemur að endurmótaðri ímynd ferðamanna eftir því hversu lengi var dvalið 

á landinu, þjóðfélagshópum sem og aldri reyndist munur á nokkrum ímyndarþáttum. Í 

töflu 14 má sjá þá ímyndarþætti Íslands sem munur var á eftir lengd dvalar, 

þjóðernishópum og aldri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

Tafla 14: Munur á endurmótaðri ímynd Íslands eftir lengd dvalar, þjóðfélagshópum og aldri. 

Lengd dvalar 

  1 - 3   dagar 4 - 7 dagar 
8 dagar eða 

lengur 
Tölfræðipróf 

Góður matur og drykkur 5,88 5,30 5,89 (F(2,224) = 5,134; p<0,05) 

Góð afþreying 5,29 4,70 5,31 (F(2,225) = 6,017; p<0,05) 
Gott samgöngukerfi 5,43 5,49 4,31 (F(2,224) = 9,447; p<0,01) 

Þjóðerni 

  Bretland Evrópa Ameríka Asía/Ástralía Tölfræðipróf 

Góður matur og drykkur 5,59 4,95 5,49 6,04 (F(3,223) = 4,044; p<0,05) 

Gott samgöngukerfi 5,64 5,00 5,20 4,39 (F(3,223) = 5,628; p<0,05) 

Aldur 

  
30 ára 

eða yngri 
31 - 40 

ára 
41 - 50 

ára 
51 - 60 

ára 
61 árs 

eða eldri 
Tölfræðipróf 

Góð veðurskilyrði 3,73 4,1 4,81 3,85 4,08 (F(4,224) = 4,158; p<0,05) 
Góð aðstaða fyrir 
ferðamenn 5,47 5,54 5,79 5,94 6,38 (F(4,224) = 2,421; p<0,05) 

Vingjarnlegt 5,83 6,25 6,33 6,42 6,54 (F(4,223) = 3,165; p<0,05) 

Nútímalegt 5,01 5,69 5,79 5,39 6,31 (F(4,224) = 6,509; p<0,05) 

Gott samgöngukerfi 4,73 5,17 5,84 5,90 6,54 (F(4,222) = 9,432; p<0,01) 

 

Eins og sjá má í töflu 14 þótti þeim sem dvöldu í 4 – 7 daga hér á landi maturinn, 

drykkurinn og afþreyingin ekki jafn góð og þeir sem dvöldu í styttri eða lengri tíma.  

Einnig þótti þeim sem dvöldu á landinu í 8 daga eða lengur samgöngukerfið ekki jafn 

gott og þeir sem voru í styttri ferðum. 

Einstaklingar frá Asíu / Ástralíu þótti maturinn og drykkurinn þó nokkuð betri en 

ferðamönnum frá Evrópu, en jafnframt voru þeir ekki jafn ánægðir með samgöngukerfið 

og aðrir þjóðernishópar. Athygli bera þó að vekja á því að einstaklingar innan Asíu / 

Ástralíu hópsins voru töluvert færri en aðrir þjóðernishópar og Bretland og 

Ameríkuhóparnir jafnframt mun fjölmennari en aðrir. Enginn munur reyndist þó vera á 

ímyndarþáttum milli Breta og Ameríkana. 

Nokkur munur reyndist vera á ímyndarþáttum eftir aldri ferðamanna. Elsta 

aldurshópnum þótti aðstaðan fyrir ferðamenn t.a.m. vera töluvert betri en yngsta 

aldurshópnum, þeim þótti einnig vingjarnlegra hér á landi, nútímalegra, sem og 

samgöngukerfið betra heldur en yngsta aldurshópnum.  
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7.2.3 Eru ferðamenn líklegir til að deila rafrænu umtali eftir dvöl á Íslandi?  

Ferðamenn sem voru höfðu lokið dvöl sinni á Íslandi voru spurðir hversu líklegt það væri 

að þeir myndu deila reynslu sinni af landinu með öðrum. Í töflu 15 má sjá fjölda svara, 

meðaltöl og staðalfrávik þegar kemur að því hversu líklegt þykir að deila ummælum með 

öðrum. 

Tafla 15: Fjöldi svara, meðaltöl og staðalfrávik hversu líklegt þykir að deila umtali. 

Upplýsingaveitur N M Staðalfrávik 

Vinir 229 6,48 1,045 

Fjölskylda 229 6,41 1,070 

Ættingjar 229 5,99 1,315 

Tölvupóstar eða skilaboð til kunningja 229 5,39 1,785 

Samfélagssíður 229 4,72 2,267 

Ferðaendurgjafasíður 229 4,50 2,210 

Vefsíður 227 3,65 2,251 

Bloggsíður 229 3,51 2,227 

Rafrænar ferðaskrifstofur 225 3,12 2,060 

Fréttahópar 228 3,04 2,067 

Tímarit 229 3,03 2,088 

Tölvupóstar eða skilaboð til fyrirtækja 229 2,71 1,935 

Spjallhópar 229 2,63 1,912 

Sjónvarpsþættir 229 2,25 1,896 

 

Eins og sjá má í töflu 15 þykir ferðamönnum líklegast að þeir deili persónulegum 

umtali með vinum, fjölskyldu og ættingjum. Ef horft er á þær upplýsingaveitur sem 

flokkast undir rafrænt umtal eru persónuleg rafræn ummæli líklegri til að eiga sér stað 

heldur en almenn rafræn ummæli, þar sem „tölvupóstar eða skilaboð til kunningja“ 

þykir líklegasti kosturinn. Af þeim upplýsingaveitum sem teljast undir almennt rafrænt 

umtal þykir ferðamönnum líklegast að þeir muni deila ummælum á  samfélagssíðum, en 

þær síður geta þó einnig talist sem persónulegt rafrænt umtal. Einnig er frekar líklegt er 

að ferðamenn deili ummælum á ferðaendurgjafasíðum, en frekar ólíklegt að þeir deili 

reynslu sinni á bloggsíðum, í spjallhópum eða fréttahópum. 

Karlar eru örlítið líklegri heldur en konur að deila reynslu sinni með tölvupóstum eða 

skilaboðum til fyrirtækja (Mkarlar = 3,01) (Mkonur = 2,43) (t(206) = 2,246; p<0,05), á 

rafrænum ferðaskrifstofum (Mkarlar = 3,43) Mkonur = 2,85) (t(223) = 2,135; p<0,05) og í 

spjallhópum (Mkarlar = 2,89) (Mkonur = 2,39) (t(214) = 1,968; p=0,05). Þeir sem hafa komið 
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áður til Íslands eru einnig örlítið líklegri til að deila ummælum sínum í tímaritum 

(Mkomiðáður = 3,84) (Mfyrstaskipti = 2,91)(t(224) =-2,120; p<0,05) og sjónvarpsþáttum 

(Mkomiðáður = 3,24) (Mfyrstaskipti = 2,12) (t(26) = -2,073; p<0,05). Í öllum tilvikum er meðaltal 

svara þó frá tölugildinu 2 sem stendur fyrir „ólíklegt“ að tölugildinu 4 sem stendur fyrir 

„hlutlaus“ og þar af leiðandi ekki líklegt að þessar upplýsingaveitur verði notaðar til að 

deila ummælum.   

Þó nokkur munur reyndist vera á hversu líklegt væri að deila ummælum sínum á 

mismunandi upplýsingaveitum eftir því hversu lengi var dvalið á landinu sem og aldri 

ferðamanna. Í töflu 16 má sjá hvernig sá munur birtist. 

Tafla 16: Munur á hversu líklegt þyki að deila umtali á mismunandi upplýsingaveitum eftir lengd dvalar 
og aldri ferðamanna. 

Lengd dvalar 

  1 - 3 dagar 4 - 7 dagar 8 dagar eða lengur Tölfræðipróf 

Tímarit 2,79 2,91 3,83 (F(2,226) = 3,166; p<0,05) 

Fréttahópar 3,00 2,82 4,00 (F(2,225) = 4,783; p<0,05) 

Bloggsíður 3,29 3,29 4,74 (F(2,226) = 6,631; p<0,05) 

Tölvupóstar eða 
skilaboð til fyrirtækja 

2,5 2,53 3,74 (F(2,226) = 6,190; p<0,05) 

Rafrænar 
ferðaskrifstofur 

2,88 2,93 4,26 (F(2,222) = 6,445; p<0,05) 

Vefsíður 3,4 3,35 5,23 (F(2,224) = 11,059; p<0,01) 

Spjallhópar 2,74 2,38 3,6 (F(2,226) = 6,193; p<0,05) 

Sjónvarpsþættir 2,21 2,09 3,03 (F(2,226) = 3,612; p<0,05) 

Aldur 

  

30 ára 
eða yngri 

31 - 40 
ára 

41 - 50 
ára 

51 - 60 
ára 

61 árs 
eða eldri 

Tölfræðipróf 

Ættingjar 5,49 6,52 6,28 6,12 6,31 (F(4,224) = 6,696; p<0,01) 

Bloggsíður 3,71 4,25 3,28 2,33 3,15 (F(4,224) = 4,231; p<0,05) 

Tölvupóstar eða 
skilaboð til kunningja 

5,11 5,92 5,47 5,06 6,08 (F(4,224) = 2,458; p<0,05) 

Samfélagssíður 5,04 5,81 4,98 2,39 3,54 (F(4,224) = 16,483; p<0,01) 

Vefsíður 3,54 4,69 3,35 2,94 3,31 (F(4,222) = 3,831; p<0,05) 

Ferðaendurgjafasíður 4,25 5,25 4,81 3,67 4,62 (F(4,224) = 3,194; p<0,05) 

Spjallhópar 2,71 3,29 2,37 1,82 2,54 (F(4,224) = 3,292; p<0,05) 

 

Eins og sjá má í töflu 16 eru þeir sem dvöldu í lengri tíma á landinu í öllum tilvikum 

líklegri til að deila umtali á ofangreindum upplýsingaveitum heldur en þeir sem dvelja í 
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styttri tíma. Sérstaklega var munurinn áberandi þegar kom að því að deila ummælum í 

gegnum vefsíður, sem og á rafrænum ferðaskrifstofum, bloggsíðum og með 

tölvupóstum eða skilaboðum til fyrirtækja.  

Ef horft er á aldur ferðamanna og hversu líklegt er að þeir deili umtali, má sjá að þeir 

sem eru á aldrinum 31 – 40 ára  eru í öllum tilfellum líklegastir til að deila ummælum 

sínum í gegnum ofangreindar upplýsingaveitur, að undanskildum tölvupóstum eða 

skilaboðum til kunningja, en elsti aldurshópurinnn er líklegastur til að nota þá 

upplýsingaveitu.  

Munur reyndist vera eftir þjóðerni ferðamanna á hversu líklegt þeim þykir að deila 

ummælum á öllum upplýsingaveitum, að undanskildum fjölskyldu, vinum og ættingjum. 

Í töflu 17 má sjá hvernig sá munur kom fram. 

Tafla 17: Munur á mikilvægi upplýsingaveita eftir þjóðernum. 

Upplýsingaveitur Bretland Evrópa Ameríka 
Asía / 

Ástralía 
Tölfræðipróf 

Tímarit 2,93 2,57 2,73 5,00 (F(3,225) = 8,762; p<0,01) 

Fréttahópar 2,77 2,81 2,86 5,13 (F(3,224) = 9,812; p< 0,01) 

Bloggsíður 2,94 3,69 3,73 5,52 (F(3,225) = 10,060; p<0,01) 

Tölvupóstar eða 
skilaboð til kunningja 

4,67 5,29 5,84 6,22 (F(3,225) = 5,456; p<0,05) 

Tölvupóstar eða 
skilaboð til fyrirtækja 

2,34 2,21 2,90 5,00 (F(3,225) = 15,812; p<0,01) 

Samfélagssíður 4,28 4,83 5,10 5,87 (F(3,225) = 4,032; p<0,05) 

Rafrænar 
ferðaskrifstofur 

2,88 2,93 3,06 4,78 (F(3,221) = 5,995; p<0,05) 

Vefsíður 3,01 3,76 4,22 5,30 (F(3,223) = 9,138; p<0,01) 

Ferðaendurgjafasíður 4,34 3,98 4,82 5,57 (F(3,225) = 3,232; p<0,05) 

Spjallhópar 2,19 2,60 2,73 4,61 (F(3,225) = 11,641; p<0,01) 

Sjónvarpsþættir 2,00 1,76 2,31 4,26 (F(3,225) = 11,665; p<0,01) 

 

Eins og sjá má í töflu 17 er áberandi hversu líklegt ferðamönnum frá Asíu / Ástralíu 

þykir að þeir deili upplifun sinni með ummælum á öllum ofangreindum 

upplýsingaveitum, taka skal þó fram að hlutfallslega fáir ferðamenn voru í þeim 

þjóðernishópi samanborið við aðra hópa. Ef tveir stærstu þjóðfélagshóparnir eru bornir 

saman, þ.e. Bretland og Ameríka kemur í ljós að munur reynist vera á þessum hópum 
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þegar kemur að hversu líklegt sé að þeir deili upplifun sinni á bloggsíðum (t(162) = -

1,874; p<0,05), með tölvupóstum eða skilaboðum til kunningja (t(122) = -2,058; p<0,05), 

á samfélagssíðum (t(110) = -2,158; p<0,05) og á vefsíðum (t(160) = -3,252; p<0,01). Í 

öllum tilfellum þykir Ameríkönum líklegra að þeir muni deila ummælum sínum á þennan 

hátt heldur en Bretum.  

7.3 Samanburður rannsókna meðal ferðamanna fyrir og eftir dvöl á 
Íslandi 

Þegar samanburður er gerður á þeim atriðum sem voru efst í huga ferðamanna við 

Ísland sem áfangastað fyrir dvöl annars vegar og eftir dvöl hins vegar kemur í ljós 

ákveðinn munur. Á mynd 20 má sjá hvaða atriði voru efst í huga ferðamanna eftir því 

hvort þeir væru að koma til landsins eða hefðu lokið dvöl sinni hér á landi. 

 

Mynd 20: Munur á „efst í huga“ milli ferðamanna fyrir og eftir dvöl á Íslandi. 

Eins og sjá má á mynd 20 voru norðurljósin mun oftar efst í huga ferðamanna fyrir dvöl 

heldur en eftir dvöl. Náttúrufegurð var hinsvegar það atriði sem var í flestum tilfellum 

efst í huga ferðamanna eftir dvöl, en það var ekki jafn oft fyrsta atriðið sem ferðamenn 

nefndu fyrir dvöl. Snjór og eldfjöll voru einnig þeir þættir sem voru í fleiri tilfellum efst í 

huga ferðamanna fyrir dvöl. Það sem virðist þó hafa mestan mun eru þættir tengdir 

einstakleika landsins, en það atriði var í mun fleiri tilfellum efst í huga ferðamanna eftir 

dvöl þeirra hér á landi heldur en fyrir dvöl. 
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Þegar öll þau atriði sem nefnd voru þegar ferðamenn hugsuðu um Íslands sem 

áfangastað eru skoðuð kemur í ljós að náttúrufegurð er sá þáttur sem ferðamenn 

nefndu í flestum tilfellum, bæði fyrir dvöl og eftir dvöl. Á mynd 21 má sjá samanburð 

allra þeirra svara sem komu fram við spurningunni „hvað kemur upp í hugann þegar þú 

hugsar um Íslands sem áfangastað?“  

 

Mynd 21: Samanburður hvað kemur upp í hugann við Ísland sem áfangastað fyrir dvöl og eftir dvöl. 

Á mynd 21 má sjá að það atriði sem flestir ferðamenn nefndu við áfangastaðinn 

Ísland er náttúrufegurð, en er það þó hlutfallslega oftar nefnt meðal ferðamanna eftir 

dvöl heldur en fyrir dvöl. Þættir tengdir einstakleika landsins er einnig sá eiginleiki sem 

var í mun fleiri tilfellum nefndur eftir dvöl heldur en fyrir dvöl sem og jöklar. 

Norðurljósin var hins vegar sá eiginleiki sem ferðamenn nefndu mjög oft fyrir dvöl sína 

hér á landi, en mun færri nefndu þann eiginleika eftir dvöl.  

Þegar kemur að helstu ferðamannastöðum landins kemur í ljós ákveðinn munur 

hvaða staðir voru nefndir eftir því hvort ferðamenn höfðu lokið dvöl sinni hér á landi 

eða væru að hefja dvöl sína. Á mynd 22 má sjá samanburð á þeim stöðum sem 

ferðamenn nefndu fyrir dvöl annars vegar og eftir dvöl hins vegar 
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Mynd 22: Samanburður á helstu ferðamannastöðum fyrir dvöl og eftir dvöl. 

Á mynd 22 má sjá að Bláa Lónið er sá ferðamannastaður sem langflestir ferðamenn 

nefndu fyrir dvöl, en þó það hafi einnig oft verið nefnt meðal ferðamanna eftir dvöl  var 

það í mun færri tilfellum. Norðurljósin var það einkenni sem ferðamenn virtust einnig í 

fleiri tilfellum nefna fyrir dvöl heldur en eftir dvöl. Hins vegar nefndu mun fleiri 

ferðamenn fossa eftir dvöl sína hér á landi heldur en fyrir dvöl, sem og Geysi og þess 

háttar goshveri (e. geysers), Þingvelli og Reykjavík. 

Ef þau kennileiti innan Reykjavíkur sem tilgreind voru meðal ferðamanna fyrir dvöl 

annars vegar og eftir dvöl hins vegar eru borin saman kemur í ljós töluverður munur 

hversu margir staðir voru nefndir sem og hversu margir tilgreindu hvern stað fyrir sig. Á 

mynd 23 má sjá samanburð á helstu kennileitum innan Reykjavíkur sem nefnd voru fyrir 

dvöl annars vegar og eftir dvöl hins vegar. 
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Mynd 23: Samanburður á helstu kennileitum innan Reykjavíkur. 

Eins og sjá má á mynd 23 er áberandi fleiri sem nefna hvern stað innan Reykjavíkur 

eftir dvöl heldur en fyrir dvöl. Langmesti munurinn reyndst vera á hversu oft ferðamenn 

tilgreindu söfn, þar sem mun fleiri ferðamanna nefndu það eftir dvöl heldur en fyrir 

dvöl. Flestir ferðamenn tilgreindu Hallgrímskirkju fyrir dvöl, en það voru þó hlutfallslega 

fáir miðað við þá ferðamenn sem nefndu hana eftir dvöl. Þegar kemur að miðbænum og 

gömlu höfninni í Reykjavík má sjá að enginn ferðamaður tilgreindi þá staði fyrir dvöl sína 

hér á landi, en þau atriði voru öll nefnd meðal ferðamanna eftir dvöl. Önnur atriði innan 

Reykjavíkur sem einnig voru nefnd eftir dvöl voru m.a. staðir eins og Bæjarins Bestu, 

Kolaportið, lítil kaffihús, Grótta og Sólfarið, en það var þó í mjög fáum tilfellum.  

Ef borið er saman það andrúmsloft sem ferðamenn bjuggust við að upplifa á Íslandi 

fyrir dvöl við það andrúmsloft sem þeir upplifðu á meðan þeir dvöldu hér á landi kemur í 

ljós að upplifun og væntingar voru nokkurnvegin sambærilegar. Á mynd 24 má sjá 

samanburð á því andrúmslofti sem ferðamenn bjuggust við annars vegar og upplifðu 

hins vegar. 
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Mynd 24: Samanburður á andrúmslofti meðal ferðamanna fyrir dvöl og eftir dvöl. 

Á mynd 24 má sjá að langflestir bjuggust við vingjarnlegu andrúmslofti fyrir upplifun 

sína, en það var einnig það andrúmsloft sem flestir töldu sig hafa upplifað á Íslandi, þó 

það hafi hlutfallslega sjaldnar verið nefnt. Ferðamenn bjuggust einnig í mörgum tilfellum 

við afslöppuðu og friðsælu andrúmslofti fyrir dvöl sína en í báðum tilfellum voru 

hlutfallslega fleiri ferðamenn sem upplifðu það andrúmsloft heldur en væntu þess. Eftir 

dvöl voru einnig fleiri ferðamenn sem upplifðu gestrisni á Íslandi heldur en bjuggust við 

því fyrir dvöl. 

7.3.1 Samanburður á grunnímynd og endurmótaðri ímynd 

Þegar kemur að þeim ímyndarþáttum sem ferðamenn voru beðnir um að meta fyrir dvöl 

annars vegar og eftir dvöl hins vegar kemur í ljós að grunnímynd ferðamanna og 

endurmótuð ímynd þeirra er í flestum tilfellum nokkuð sambærileg. Í töflu 18 má sjá 

meðaltöl og staðafrávik ímyndarþátta miðað við grunnímynd ferðamanna annars vegar 

og endurmótaða ímynd hins vegar. 
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Tafla 18: Samanburður á grunnímynd og endurmótaðri ímynd Íslands. 

  Grunnímynd Endurmótuð ímynd 

  N M Sf N M Sf 

Einstakt landslag 254 6,69 0,637 228 6,50 0,991 

Náttúrufegurð 254 6,64 0,542 229 6,45 1,098 

Tækifæri fyrir ævintýri 254 6,59 0,681 229 6,31 1,067 

Friðsælt andrúmsloft 254 6,34 0,650 229 6,21 1,117 

Öruggur staður til að 
heimsækja 

253 6,13 0,975 229 6,38 0,982 

Vingjarnlegt 254 6,08 0,781 228 6,14 1,143 

Góð menningarleg upplifun 254 5,97 0,992 229 5,73 1,238 

Gestrisni 254 5,96 0,807 227 6,09 1,131 

Góð aðstaða fyrir 
ferðamenn 

254 5,49 1,013 229 5,66 1,227 

Nútímalegt 254 5,47 1,091 229 5,43 1,214 

Góður matur og drykkur 253 5,10 1,177 227 5,500 1,322 

Gott samgöngukerfi 254 5,05 1,288 227 5,30 1,507 

Góð afþreying 254 4,99 1,089 228 4,90 1,256 

Gott næturlíf 254 4,91 1,181 227 4,40 1,231 

Góð veðurskilyrði 254 3,82 1,329 229 4,05 1,514 

 

Eins og sjá má í töflu 18 eru ímyndarþættirnir „einstakt landslag“, „tækifæri fyrir 

ævintýri“ og „náttúrufegurð“ sterkustu þættirnir í bæði grunnímynd og endurmótaðri 

ímynd ferðamanna á Íslandi, en er grunnímyndin þó örlítið sterkari en endurmótaða 

ímyndin. Þegar kemur að ímyndarþættinum „góð veðurskilyrði“ er hann áberandi sá 

veikasti meðal ferðamanna bæði fyrir og eftir dvöl, en þó örlítið sterkari í endurmótaðri 

ímynd ferðamanna. 

Mesti munur sem var á grunnímynd og endurmótaðri ímynd ferðamanna var þegar 

kom að ímyndarþættinum „gott næturlíf“ þar sem grunnímyndin var töluvert sterkari en 

endurmótaða ímyndin. Einnig var nokkur munur á ímyndarþættinum „góður matur og 

drykkur“, þar sem endurmótaða ímyndin var sterkari en grunnímyndin, sem og 

ímyndarþátturinn „öruggur staður til að heimsækja“. Grunnímyndin var þó sterkari 

þegar kemur að „tækifæri fyrir ævintýri“ og „góð menningarleg upplifun“. Í töflu 19 má 

sjá meðaltöl þeirra ímyndarþætta sem mesti munur reyndist á grunnímynd og 

endurmótaðri ímynd Íslands. 
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Tafla 19: Munur á grunnímynd og endurmótaðri ímynd Íslands. 

  
Grunnímynd 

Endurmótuð 
ímynd 

Tölfræðipróf 

Einstakt landslag 6,69 6,50 (t(227) = 2,181; p<0,05) 

Náttúrufegurð 6,64 6,45 (t(228) = -2,277; p<0,05) 

Tækifæri fyrir ævintýri 6,59 6,31 (t(228) =3,023; p<0,01) 

Öruggur staður til að 
heimsækja 

6,13 6,38 (t(227) = -2,258; p<0,05) 

Góð menningarleg 
upplifun 

5,97 5,73 (t(228) = -2,475; p<0,05) 

Góður matur og 
drykkur 

5,10 5,50 (t(225)=-2,775; p<0,01) 

Gott næturlíf 4,91 4,40 (t(226) = 4,749; p<0,01) 

 

Þegar kemur að mismunandi þjóðernishópum var grunnímynd og endurmótuð ímynd 

nokkuð sambærileg, en Ameríkar og Asíu/Ástralíubúar höfðu þó í flestum tilfellum 

örlítið sterkari væntingar heldur en Bretar og Evrópubúar. Eftir upplifun töldu Bretar þó 

Íslendinga vingjarnlegri og gestrisnari, sem og aðstöðuna fyrir ferðamenn og 

samgöngukefið betra heldur en Ameríkanar og Evrópubúar. Í töflu 20 má sjá samanburð 

á grunnímynd og endurmótaðri ímynd Íslands eftir þjóðernishópum. 
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Tafla 20: Samanburður á grunnímynd og endurmótaðri ímynd eftir þjóðernishópum. 

  
Bretland Evrópa Ameríka Asía/Ástralía 

  

Grunn 
ímynd 

Endurmótuð 
ímynd 

Grunn 
ímynd 

Endurmótuð 
ímynd 

Grunn 
ímynd 

Endurmótuð 
ímynd 

Grunn 
ímynd 

Endurmótuð 
ímynd 

Einstakt landslag 6,58 6,54 6,75 6,60 6,77 6,35 7,00 6,48 

Náttúrufegurð 6,54 6,44 6,65 6,52 6,77 6,22 6,92 6,87 
Tækifæri fyrir 
ævintýri 

6,50 6,38 6,63 6,26 6,72 6,12 6,75 6,52 

Friðsælt andrúmsloft 6,40 6,21 6,23 6,14 6,27 6,14 6,50 6,52 

Öruggur staður til að 
heimsækja 

5,97 6,40 6,15 6,33 6,41 6,25 6,08 6,61 

Vingjarnlegt 6,05 6,29 6,03 5,93 6,16 5,86 6,08 6,35 

Góð menningarleg 
upplifun 

5,86 5,91 5,83 5,29 6,17 5,59 6,42 5,93 

Gestrisni 5,97 6,26 5,75 5,81 6,07 5,94 6,00 6,13 

Góð aðstaða fyrir 
ferðamenn 

5,45 5,83 5,43 5,33 5,48 5,57 6,17 5,65 

Nútímalegt 5,23 5,51 5,60 5,45 5,72 5,33 6,00 5,17 

Góður matur og 
drykkur 

5,12 5,59 4,98 4,95 5,20 5,49 4,75 6,04 

Gott samgöngukerfi 4,98 5,64 4,90 5,00 5,20 5,20 5,33 4,39 

Góð afþreying 4,76 4,76 4,90 5,00 5,35 4,94 5,50 5,35 

Gott næturlíf 4,69 4,27 4,93 4,79 5,25 4,51 5,08 4,09 

Góð veðurskilyrði 3,87 3,96 3,30 3,88 4,05 4,37 3,58 4,04 

 

 Í töflu 20 má sjá að endurmótaða ímynd Breta var nokkuð sterkari en 

grunnímynd þeirra þegar kemur að ímyndarþættinum „gott samgöngukerfi“, en 

upplifun þeirra var hins vegar betri en væntingar þegar kom að mat og drykk, sem og 

hversu öruggt þeim þótti landið vera. Endurmótaða ímynd Evrópubúa var töluvert 

sterkari þegar kom að veðurskilyrðum, en hins vegar var grunnímyndin sterkari þegar 

kom að hversu góð menningarleg upplifun þeir töldu Ísland vera, sem og hversu mikil 

tækifæri væru á ævintýrum. Ameríkanar voru þeir sem voru í flestum tilfellum með 

sterkari grunnímynd og þar af leiðandi meiri væntingar heldur en Bretar og Evrópubúar, 

þá sérstaklega þegar kemur að næturlífinu þar sem Ameríkanar bjuggust við töluvert 

betra næturlífi en þeir upplifðu.  En einnig var grunnímynd Ameríkana nokkuð sterkari 

þegar kom að ímyndarþáttunum „góð menningarleg upplifun“, „náttúrufegurð“ og 

„einstakt landslag“. Asíu/Ástralíubúarnir voru nokkuð frábrugðnir öðrum 

þjóðernishópum og var endurmótaða ímynd þeirra mun sterkari þegar kemur að mat og 

drykk, en grunnímynd þeirra sterkari þegar kom að næturlífinu, samgöngukerfinu og 
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hversu nútímalegt þeim þótti landið vera. Taka skal þó fram að hlutfallslega fáir 

einstaklingar voru í þeim þjóðernishópi sem skilgreindur var sem „Asía/Ástralía“ og 

getur það haft áhrif á þessar niðurstöður. 

7.3.2 Samanburður á mikilvægi rafræns umtals 

Þegar kemur að mikilvægi rafræns umtals á skynjun ferðamanna af Íslandi sem 

áfangastað annars vegar og hins vegar hversu líklegt ferðamönnum þykir að þeir muni 

deila upplifun sinni af landinu með umtali á mismunandi upplýsingaveitum kemur í ljós 

ákveðinn áherslumunur eins og sjá má í töflu 21.  

Tafla 21: Samanburður á mikilvægi umtals á skynjun ferðamanna af Íslandi og hversu líklegt þeim þykir 
að deila umtali. 

  

Mikilvægi umtals á 
skynjun ferðamanna af 

Íslandi 

Hversu líklegt 
ferðamönnum þykir 

að deila umtali 

  N M Sf N M Sf 

Vefsíður 253 5,27 1,601 227 3,65 2,251 

Ferðaendurgjafasíður 253 5,14 1,763 229 4,50 2,210 

Vinir 253 4,79 1,664 229 6,48 1,045 

Ættingjar 252 4,25 1,586 229 5,99 1,315 

Tímarit 253 4,21 1,578 229 3,03 2,088 

Samfélagssíður 253 4,16 1,695 229 4,72 2,267 

Rafrænar 
ferðaskrifstofur 

253 4,07 1,840 225 3,12 2,060 

Fjölskylda 253 3,98 1,906 229 6,41 1,070 

Bloggsíður 253 3,96 1,794 229 3,51 2,227 

Sjónvarpsþættir 253 3,84 1,770 229 2,25 1,896 

Tölvupóstar eða skilaboð 
frá/til kunningja 

253 3,69 1,779 229 5,39 1,785 

Fréttahópar 253 3,54 1,619 228 3,04 2,067 

Tölvupóstar eða skilaboð 
frá/til fyrirtækja 

252 3,40 1,795 229 2,71 1,935 

Spjallhópar 253 2,69 1,554 229 2,63 1,912 

 

Eins og má sjá í töflu 21 þykir ferðamönnum líklegast að þeir muni deila upplifun sinni 

með þeim sem þeir hafa sterkustu tengsl við, þ.e. fjölskyldu, vinum og ættingjum en að 

sama skapi þykir ferðamönnum þau ummæli ekki mikilvæg í skynjun þeirra af Íslandi 

sem áfangastað. Mikilvægustu upplýsingaveiturnar í skynjun ferðamanna reyndust vera 

þær upplýsingaveitur sem deila almennum rafrænum ummælum, þ.e. vefsíður og 
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ferðaendurgjafasíður, en þær þóttu ekki mjög líklegar til að verða fyrir valinu þegar kom 

að því að deila upplifun sinni með öðrum. Líklegast þykir ferðamönnum að þeir muni 

deila upplifun sinni með öðrum í gegnum persónuleg rafræn ummæli með tölvupóstum 

eða skilaboðum til kunningja eða á samfélagssíðum, en þær upplýsingaveitur voru þó 

ekki verulega mikilvægar í skynjun ferðamanna á íslandi sem áfangastað 
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8 Umræða 

Sterk ímynd er lykilatriði í uppbyggingu vörumerkis og markaðssetningu á áfangastað 

(Pike, 2009). Grunnímynd áfangastaðar er byggð upp af náttúrulegri ímynd, sem er sú 

ímynd sem einstaklingur hefur af staðnum áður en hann byrjar í ákvörðunarferli og af 

framkallaðri ímynd, sem mótast í ákvörðunarferli hans. Þannig má segja að þær 

upplýsingar sem einstaklingurinn nær að afla sér í ákvörðunarferli hafi frekar mikil áhrif 

á grunnímynd hans. Eftir að hafa heimsótt áfangastaðinn breytist ímynd hans svo enn 

frekar og verður að endurmótaðri ímynd sem tekur einnig mið af hans persónulegu 

reynslu (Gunn, 1988 í gegnum Echtner og Ritchie, 2003). Til að endurmótaða ímyndin 

verði jafn sterk og grunnímyndin er mikilvægt að þær upplýsingar sem eru settar fram 

séu raunhæfar og réttar og möguleiki sé að upplifunin sjálf standist allar þær væntingar 

sem byggðar voru upp. 

 Í þessari rannsókn var leitast eftir því að kanna hvort mismunur væri á grunnímynd 

og endurmótaðri ímynd Íslands sem áfangastaðar, sem og mikilvægi rafræns umtals á 

skynjun ferðamanna af Íslandi sem áfangastað og á ákvörðunarferli þeirra þegar kom að 

því ferðast hingað til lands. Einnig var leitast eftir því að kanna hversu líklegt 

ferðamönnum þyki að þeir muni deila upplifun sinni með öðrum í gegnum rafrænt 

umtal eftir dvöl sína hér á landi. 

Þegar kemur að grunnímynd Íslands er greinilegt að hún er mjög sterk og væntingar 

miklar. Sterkustu ímyndarþættirnir eru þeir sem snúa að náttúrufegurð, einstakleika 

landsins, friðsælu andrúmslofti og öruggum stað. Þetta eru einnig þeir þættir sem mikið 

hefur verið fjallað um, bæði með markaðsherferðum frá Íslandsstofu, í óhefðbundum 

kynningum s.s. í gegnum sjónvarpsþætti og kvikmyndir, sem og á vefsíðum sem bjóða 

upp á gagnvirk samskipti í formi rafræns umtals. Þeir ímyndarþættir sem veikastir þóttu 

og ekki miklar væntingar voru gerðar til voru þættir sem tengdust veðurfari, afþreyingu 

og næturlífi. Ameríkanar reyndust í flestum tilfellum hafa meiri væntingar til landsins 

heldur en Bretar og Evrópubúar, en flestir bjuggust þó við vingarnlegu andrúmslofti.  

Langflestir einstaklingar eru að ferðast til landsins í fyrsta skipti og því eru allar þeirra 

væntingar byggðar upp með upplýsingaleit þeirra. Náttúran og landslag eru 

ímyndarþættir sem erfitt er að stjórna að öðru leiti en að hafa allt kynningarefni og 

upplýsingar raunhæfar og sýna rétta mynd að aðstæðum, en miðað við miklar 
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væntingar er ennþá mikilvægara að allir þeir sem standa að þjónustu við ferðamenn 

leggi sitt að mörkum að gera upplifun þeirra einstaka. Upplifun virðist hafa staðist allar 

væntingar þegar kemur að hversu góðan mat og drykk ferðamenn fengu, sem og hversu 

öruggt þeim þótti að heimsækja landið. Hins vegar virðist vera að þeir ímyndarþættir 

sem mest hafa verið markaðssettir og umtalaðir hafi ekki að öllu leiti staðist þær miklu 

væntingar sem til þeirra voru gerðar. Þótt að endurmótaða ímyndin hafi einnig verið 

sterk var grunnímyndin þó örlítið sterkari þegar kemur að náttúrufegurð og einstöku 

landslagi, sem og tækifærum fyrir ævintýri og hversu góð menningarleg upplifunin 

reyndist. Gæti þá verið möguleiki að draga ályktun af því að mögulega séu þær 

ljósmyndir af náttúrunni og slagorð sem notaðar eru í kynningarefni og 

markaðsherferðir frá opinberum markaðsstofum og ferðaþjónustufyrirtækjum þess 

eðlis að þær sýni náttúruna í sínu besta formi og oftar en ekki teknar af 

atvinnuljósmyndurum og geti mögulega byggt upp of sterkar væntingar. Einnig virðist 

næturlífið ekki hafa staðið undir væntingum, þó að tiltölulega litlar væntingar hafi verið 

gerðar til þess. Það sem aðallega var minnst á í því samhengi var sú staðreynd að lítið 

var um að vera á virkum kvöldum og of mikið af fólki miðað við skemmtistaði um helgar. 

Þó að endurmótaða ímynd landsins hafi verið örlítið veikari heldur en grunnímyndin er 

hún þó það sterk að þættir sem tengjast náttúrufeguð og einstakleika landsins komu 

oftast upp í hugann þegar ferðamönnum var gefið frelsi til að skrifa hvað sem var sem 

tengdist Íslandi sem áfangastað eftir dvöl þeirra hér á landi. Væntanlega hefur sú 

staðreynd að upplifunin hafi ekki að öllu leyti staðist væntingar því ekki skaðleg áhrif á 

ímynd landsins, en þó er mikilvægt að hafa það í huga. 

Fyrir dvöl hafa ferðamenn nokkuð góða vitund af helstu ferðamannastöðum landins, 

en greinilegt er þó að Bláa Lónið og norðurljósin eru þau einkenni sem langflestir vita af 

fyrir dvöl. Eftir dvöl ferðamanna hér á landi eru þessi atriði ekki jafn ofarlega í huga 

þeirra, heldur atriði sem tengjast náttúrunni sem og huglæg atriði sem tengjast 

einstakleika landsins. Eftir dvöl er einnig greinilegt að mun meiri vitund er á einstökum 

stöðum innan Reykjavíkur. Helsta kennileitið sem nefnt var fyrir dvöl var Hallgrímskirkja 

og almennt séð virtist ekki vera mikil vitund á ferðamannaeinkennum innan Reykjavíkur. 

Eftir dvöl voru mun fleiri ferðamenn sem nefndu Reykjavík sem einn af 

ferðamannastöðum landsins og gátu þeir einnig nefnt marga sérstaka staði innan 

borgarinnar. Margir voru að nefna þessi helstu kennileiti, s.s. Hallgrímskrikju, Perluna, 
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Hörpu en einnig voru nefnd atriði sem fá mun minni kynningu en eru þó nokkuð 

sérstæð, s.s.  lítil kaffihús, gamla höfnin, Bæjarins bestu og Kolaportið.  

Áhugavert er einnig að sjá að þeir sem dvelja á landinu í lengri tíma finnst 

samgöngukerfið ekki jafn gott og þeir sem voru í styttri ferðum, en það eru vætnanlega 

þeir sem eru að nota samgöngukerfið mest. 

 Áður en ákvörðun er tekin um að fara í ferðalag, verður til ákveðinn hvati í huga 

einstaklinga sem ýtir þá áfram í að leita sér frekari upplýsinga um mismunandi 

áfangastaði og fer hann í ákveðið ferli sem kallast ákvörðunarferli. Í upphafi þess ferlis 

fer einstaklingurinn í upplýsingaleit, sem bæði getur verið innri leit og ytri leit. Við innri 

leit notfærir einstaklingurinn sér við þær huglægu myndir af áfangastaðnum sem hann 

finnur innra með sér (Jacoby, Chestnut og Silberman, 1977, í gegnum Murray, 1991), en 

við ytri leit reynast þessar huglægu myndir ekki nægjanlegar og hann leitar til ytri 

upplýsingaveita til að afla sér frekari upplýsinga (Engell, Blackwell og Miniard, 1986, í 

gegnum Murray, 1991). Þessar upplýsingar hafa þá áhrif á skynjun ferðamannsins af 

áfangstaðnum og geta gefið ferðamanninum enn frekari hvata til að halda áfram í 

ákvörðunarferli sínu og ljúka því með kaupum (Cai, Feng og Breiter, 2004; Tasci og 

Kozak, 2006). Þegar kemur að kaupákvörðun einstaklinga er umtal er alltaf að verða 

mikilvægari áhrifaþáttur (Bone, 1995; Chen og Xie, 2008) og sérstaklega þegar kemur að 

þjónustiðnaði (Jackson, Neidell og Lunsford, 1995; Gremler og Brown, 1999). Rafrænt 

umtal er ólíkt hefðbundu umtali á þann hátt að það fer fram á internetinu og getur náð 

til fjöldamargra ólíkra einstaklinga. Það eru til tvær gerðir af rafrænu umtali, þ.e. 

persónulegt rafrænt umtal og almennt rafrænt umtal. Persónulegt rafrænt umtal er 

einstaklingsmiðað og eru oft á milli  einstaklinga sem þekkjast og hafa sterk tengsl sín á 

milli. Almenn rafrænt umtal er hins vegar það sem á sér stað á almennum vefsíðum og 

er í boði fyrir alla þá sem vilja notfæra sér það og eru mjög veik tengsl milli sendanda og 

móttökuaðila (Litvin, Goldsmith og Pan, 2008). Þegar kemur að notkun ferðamanna á 

internetinu eru þetta þær dreifileiðir upplýsinga sem hafa stekið gífurlegum framförum 

og njóta sífellt meiri vinsælda (Gretzel, 2006; Pan, MacLaurin og Crotts, 2007). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að sterkari tengsl milli sendanda og mótttökuaðila umtals leiðir 

til meiri áhrifa og meiri líkur eru á því að einstaklingurinn muni notfæra sér þau ummæli 
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sem hann fær í gegnum aðila sem hann hefur sterkari tengsl við (Brown og Reingen, 

1987). 

Þegar kemur að áhrifum mismunandi upplýsingaveita á skynjun ferðamanna af 

Íslandi sem áfangastað voru þeir aðilar sem sterkustu tengsl höfðu við ferðamanninn, 

s.s. fjölskylda, vinir og ættingjar ekki sérstaklega mikilvægir þættir, en sterkustu 

upplýsingaveiturnar reyndust vera þær sem höfðu að geyma almennt rafrænt umtal, 

þ.e. vefsíður og ferðaendurgjafasíður. Þegar kom að þessari sérstöku ferð til Íslands, 

notfærðu einnnig mun fleiri einstaklingar sér við almennt rafrænt umtal í 

ákvörðunarferli sínu heldur en við persónulegt umtal. Almennt rafrænt umtal var 

nokkuð mikið notað af öllum aldurshópum og ölllum þjóðernum, en yngri Bretar virtust 

þó hafa notfært sér það í örlítði meira mæli en aðrir. Neikvæð rafræn ummæli voru ekki 

mikilvæg í ákvörðun ferðamanna að ferðast til Íslands og reyndust jákvæð rafræn 

ummæli mun mikilvægari þáttur. Einnig þóttu rafrænt umtal, hvort sem það var 

persónulegt eða almennt ekki jafn hlutdrægt og þær upplýsingar sem komu fram í 

kynningarbæklingum, en þótti persónulegt rafrænt umtal bæði trúverðugara og 

mikilvægara heldur en almennt rafrænt umtal og kynningarbæklingar. Þannig má draga 

þá ályktun að almennt rafrænt umtal sé töluvert mikilvæg upplýsingaveita þegar kemur 

að upplýsingaleit ferðamanna og er það notað í mun meira magni heldur en persónulegt 

rafrænt umtal í upplýsingaleit og ákvörðuanrferli einstaklinga. Ferðamenn treysta þó 

betur þeim upplýsingum sem þeir fá í gegnum aðila sem þeir hafa sterkari tengsl við, en 

almennt rafrænt umtal er mikið útbreiddara heldur en persónulegt rafrænt umtal og er 

aðgengi að því mjög auðvelt. Þær síður sem hafa að geyma almennt rafrænt umtal eru 

með fjöldan allan af mismunandi umsögnum og fjölbreyttar upplýsingar af fyrri reynslu 

annarra ferðamanna, en við persónulegt rafrænt umtal þarf einstaklingurinn að þekkja 

aðila sem hefur fyrri reynslu af áfangastaðnum og fær mögulega bara eina reynslusögu 

af fyrri upplifun. En vegna þess að einstaklingurinn ber sterkari tengsl til þess sem gefur 

honum upplýsingarnar metur hann þær trúverðugari en þær umsagnir sem hann getur 

fengið frá fjölda ókunnugra aðila.  

Þegar kemur að því að deila sinni persónulegu upplifun af Íslandi með öðrum þykir 

ferðamönnum þó ekki sérsaklega líklegt að þeir muni því með öðrum í gegnum rafrænt 

umtal. Þeim þykir mun líklegra að deila reynslu sinni með fjölskyldu, vinum og 
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ættingjum í gegnum hefðbundið umtal. Persónulegt rafrænt umtal í gegnum tölvupósta 

til kunningja og á samfélagssíðum er það það rafræna umtal sem þykir líklegast að verða 

fyrir valinu, en ferðaendurgjafasíður þykja líklegastar af þeim upplýsingaveitum sem 

tilheyra almennu rafrænu umtali. 

Miðað við þær niðurstöður sem komu fram í þessari rannsókn má því segja að 

grunnímynd Íslands sé mjög sterk, jákvæð og einstök og væntingar til landsins mjög 

miklar. Ekki eru þó margir sem eru að koma í endurteknar heimsóknir og þar af leiðandi 

ímyndin einungis byggð upp af upplýsingum sem ferðamenn hafa nálgast með 

mismunandi hætti. Rafrænt umtal er nokkuð mikilvæg upplýsingaveita í skynjun 

ferðamanna af Íslandi sem áfangastað, þá aðallega vefsíður og ferðaendurgjafasíður. 

Flestir ferðamenn notfæra sér einnig rafrænt umtal í ákvörðunarferlinu, en mun fleiri 

notfæra sér við almennt rafrænt umtal heldur en persónulegt rafrænt umtal. Vegna 

þess hversu miklar væntingar eru gerðar til landsins er því mikilvægt að allar þær 

upplýsingar sem eru notaðar í kynningarefni og á vefsíðum sem opinberar 

markaðsstofur eða einstaka ferðaþjónustufyrirtæki senda frá sér séu samhæfðar, 

raunhæfar og sýni rétta mynd að aðstæðum. Einnig er mjög mikilvægt að þjónustuaðilar 

og einstaklingar sem eru í samskiptum við ferðamenn, sem og aðrir taki höndum saman 

og bjóði ferðamönnum upp á hlýlegt og vingjarnlegt viðmót. Ferðamönnum þykir frekar 

líklegt að þeir muni deila upplifun sinni í gegnum rafrænt umtal í formi tölvupósta og 

skilaboða til kunningja, sem og á ferðaendurgjafasíðum og samfélagssíðum. Til að þau 

ummæli hafi jákvæð áhrif á aðra tilvonandi ferðamenn og auki líkurnar á endurkomu 

þeirra ferðamanna sem lokið hafa við dvöl sína hér á landi er mikilvægt að þessar 

upplýsingar styðji við ímynd landsins og geri hana á þann hátt sterkari og áhrifameiri. 

8.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru í fyrsta lagi að spurningalisti var einungis 

hafður á ensku, sem gerði ferðamönnum af öðrum þjóðernum erfiðara fyrir að svara og 

taka þátt í rannsókninni. Einnig var rannsóknin einungis lögð fyrir einstaklinga sem 

ferðuðust með rútum Iceland Excursions til og frá Keflavíkur og reyndust mjög fáir vera 

frá Asíu og Ástralíu. Þar af leiðandi var sá þjóðernishópur einstaklega fámennur miðað 

við aðra og erfitt að bera þann hóp saman við aðra þjóðernishópa 
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Lagt er til að rannsóknin verðu endurtekin á  öðrum árstíðum til þess að sjá hvort 

grunnímynd og endurmótuð ímynd landsins breytist milli árstíða. Einnig væri möguleiki 

að bera saman ímynd Íslands á þremur stigum, þ.e.  náttúrulega ímynd, framkallaða 

ímynd og endurmótaða ímynd. Með því er hægt að sjá hver ímynd landsins er áður en 

ákvörðun hefur verið tekin að ferðast til landsins og áður en upplýsingaleit hefst, 

hvernig ímyndin endurmótast svo í ákvörðunarferli og  aftur eftir persónulega upplifun á 

áfangastaðnum. 
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Viðauki 1: Spurningalisti til ferðamanna fyrir dvöl 

 

Ferðamenn á leið til Íslands: 

 

Dear participant, welcome to Iceland. 

My name is Þóra Lind Helgadóttir and I´m a student at the University of Iceland. This 

survey is a part of my Master´s thesis with the objective to explore what affects tourists´ 

image of Iceland as a travel destination.  

Participants were selected by convenience sampling method and I would be very 

grateful if you could spare me a few minutes and answer he following questions.  

Thanks in advance, 

Þóra Lind Helgadóttir 

thh30@hi.is 

 

 

 

  

mailto:thh30@hi.is
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Part I: Hver er ímynd sem ferðamenn hafa af Íslandi? 

Q1: What comes to mind when you think of Iceland as a travel destination? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Q2: Please list any tourist attractions that you can think of in Iceland 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Q3: How would you describe the athmosphere or mood that you would expect to 

experience while visiting Iceland? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Q4: How much do you disagree or agree with the following phrases when it 

comes to your image of Iceland as a travel destination?  

Please mark only ONE box that best represents your view: 

 

  

Stron

gly 

disagree 

Disag

ree 

Disag

ree 

somewhat 

Neu

tral 

Agree 

somewhat 

Agr

ee 

Strongly 

agree 

1. Natural beauty 

    □       □             □       □       □       □        □         

       1                    2                        3                      4                     5                     6                         7  

2. Peaceful 

atmosphere 

   □       □             □       □       □       □        □         

     1                     2                         3                    4                       5                     6                        7 

3. Good weather 

conditions 

 □        □            □       □       □       □        □          

     1                      2                       3                      4                     5                      6                        7 

4. Good tourist 

facilities 

 □        □            □       □       □       □        □         

    1                       2                       3                     4                      5                      6                       7 

5. Friendly  

 □        □            □       □       □       □        □         

    1                        2                      3                     4                      5                      6                        7 

6. Hospitable 

  □        □             □      □       □        □        □         

    1                       2                        3                    4                     5                        6                       7 

7. Good food and 

drink  

   □       □            □       □       □        □        □         

    1                      2                       3                     4                      5                        6                        7 

8. Safe place to visit 

 □       □             □       □       □        □        □         

    1                     2                        3                     4                     5                         6                         7   

9. Good 

entertainment  

 □       □             □       □       □        □        □         

    1                     2                        3                      4                     5                        6                         7 

10. Good nightlife 

 □       □             □       □       □        □        □         

     1                    2                        3                      4                     5                        6                        7 
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Part II: Hvaðan aflar fólk sér upplýsingar um Ísland? 

Q5: How unimportant or important do you think each source has been on your 

perception of Iceland as a travel destination?  

Please mark only ONE box that best describes your view.    

 

1. Family 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

2. Friends 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

3. Acquaintance 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

4. Magazines 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

11. Unique landscape 

 □       □             □       □       □        □        □         

     1                    2                        3                     4                      5                        6                         7 

12. Opportunity for 

adventure 

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                    2                       3                     4                      5                        6                          7         

13. Modern  

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                    2                       3                     4                       5                        6                          7 

14. Good 

transportation 

systems 

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                     2                      3                     4                      5                        6                           7 

15. Good cultural 

experience 

 □       □            □       □       □        □         □  

   1                    2                      3                     4                      5                        6                           7,                 

  Very      

unimportant 

Unimpor

tant 

Somewh

at 

unimportant 

Neut

ral 

Somew

hat 

important 

Import

ant 

Very 

important 
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5. TV-advertising 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

6. Travel agents 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

7. Newsgroups 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

8. Blogs 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

9. Emails or instant 

messages from 

people you know 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

10. Emails or instant 

messages from 

companies 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

11. Social 

networking sites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

12. Online travel 

agents 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

13. Websites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

14. Travel review 

sites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

15. Chat rooms 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

16. Movies or TV 

shows 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

 



 

107 

Part III: Hver eru áhrif e-WOM á ákvörðun að ferðast til Íslands? 

 Below is a list of statements that only apply to your decision to visit Iceland. 

 Please mark ONE appropriate box that best represents your disagreement or 

agreement with the following statements: 

 

Q6: When I considered traveling to Iceland, I asked people I know to give me 

advice via electronic tools, such as e-mails, instant messaging, social networking 

sites etc. 
 

   Yes        No 

  □ 
   1 

    □ 
     2 

 
Q7: When I considered traveling to Iceland, I sought opinions and advice online 

from people I do not know personally on commercial and independent sources, 

such as travelblogs, tripadvisor and other review sites 

 

   Yes 

    

        No 

  □ 
   1 

    □ 
     2 

 

 

*If you marked No in both Q6 and Q7, please go next to Q17, if you marked Yes in 

either Q6 or Q7, plesase answer the statements below that applies to your decision to 

visit Iceland 
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 Stro

ngly 

Disagree 

Disa

gree 

Disag

ree 

somewhat 

Ne

utral 

Agre

e 

somewhat 

A

gree 

Stro

ngly 

agree 

 

Q8: I felt more 

comfortable traveling to 

Iceland when I had gotten 

online opinons from people 

I know 

 

 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

Q9: Negative opinions 

and advices on commercial 

and independent sources 

from people I do not know, 

such as travelblogs and 

review sites, influenced my 

decision to travel to Iceland  

 

 

 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

Q10: When people I 

know said something 

negative online about 

Iceland, it influenced my 

decision to travel to Iceland  

 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

Q11: I felt more 

comfortable traveling to 

Iceland, when I had gotten 

online opinions and advice 

from people I do not know 

on commercial and 

independent sources, such as 

travelblogs and review sites 

 

 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

Q12: Positive opinions 

and advices on commercial 

and independent sources 

from people I do not know, 
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such as travelblogs and 

review sites influenced my 

decision to travel to Iceland  

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

Q13: When people I 

know said something 

positive online about 

Iceland, it influenced my 

decision to travel to Iceland  

 

 

    
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

 

 

Below is a list of word assessing your perceptions of travel information obtained 

prior to your visit to Iceland:  

Q14: I think information about Iceland, obtained from online reviews, blogs, 

newsgroups, social networking sites and chat rooms from people I am not familiar 

with is: 

 

 

Important 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                          3                               4                            5                        6                      7 

Boring 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                          3                              4                             5                       6                      7 

Relevant 
 □         □                □          □          □        □       □        

    1                          2                          3                               4                            5                       6                      7 

Accurate 
 □         □                □          □          □        □       □         

     1                         2                           3                              4                            5                        6                      7 

Biased 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                           3                              4                            5                       6                      7 

Strongly 

disagree 

Disagr

ee 

Disagree 

somewhat 

Neutra

l 

Agree 

somewhat 

Agre

e 

Strongl

y agree 
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Trustworthy 
 □         □               □           □          □        □      □         

    1                          2                          3                                4                            5                        6                    7 

 

  

Q15: I think the information about Iceland, obtained from emails, social networking 

sites or instant messages from people I am familiar with is: 

 

Important 

 □         □                □          □          □        □       

□         

    1                          2                          3                               4                            5                        6                      7 

Boring 

 □         □                □          □          □        □       

□         

    1                          2                          3                              4                             5                       6                      7 

Relevant 

 □         □                □          □          □        □       

□        

    1                          2                          3                               4                            5                       6                      7 

Accurate 

 □         □                □          □          □        □       

□         

     1                         2                           3                              4                            5                        6                      7 

Biased 

 □         □                □          □          □        □       

□         

    1                          2                           3                              4                            5                       6                      7 

Trustworthy  □         □               □           □          □        □      

Strongly 

disagree 

Disagr

ee 

Disagree 

somewhat 

Neutra

l 

Agree 

somewhat 

Agre

e 

Strongl

y agree 
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□         

    1                          2                          3                                4                            5                        6                    7 

 

 

Q16: I think the information about Iceland, obtained from promotional brochures is: 

 

 

Important 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                          3                               4                            5                        6                      7 

Boring 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                          3                              4                             5                       6                      7 

Relevant 
 □         □                □          □          □        □       □        

    1                          2                          3                               4                            5                       6                      7 

Accurate 
 □         □                □          □          □        □       □         

     1                         2                           3                              4                            5                        6                      7 

Biased 
 □         □                □          □          □        □       □         

    1                          2                           3                              4                            5                       6                      7 

Trustworthy 
 □         □               □           □          □        □      □         

    1                          2                          3                                4                            5                        6                    7 

 

 

Part III: Bakgrunnsbreytur 

Q17: How old are you? 

□ 20 years old or younger 

□ 21 – 30 years old 

Strongly 

disagree 

Disagr

ee 

Disagree 

somewhat 

Neutra

l 

Agree 

somewhat 

Agre

e 

Strongl

y agree 
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□ 31 – 40 years old 

□ 41 – 50 years old 

□ 51 – 60 years old 

□ 61 – 70 years old 

□ 71 years old or older 

 

Q18: What is your gender? 

□ Male □ Female 

 

Q19: What is your nationality?  

________________________________________________ 

Q20: What is the purpose of your visit? 

□ Holiday 

□ Business 

□ Study 

□ Visiting friends and/or relatives 

□ Other 

 

 

Q21: How many times have you visited Iceland before? 

□ This is my first time to Iceland 
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□ 1  time before 

□ 2 times before 

□ 3 times before 

□ 4 times before 

□ 5 times before 

□ More than 5 times before 

 

Q22: How long will you stay in Iceland during this trip? 

□ 1-3 days 

□ 4-7 days 

□ 8-10 days 

□ 11-14 days 

□ 15-21 days 

□ Longer than 21 days 

 

Q23: I would be very grateful if you would put your e-mail address here and give me 

with that  a permission to send you a short survey to explore your image of Iceland after 

your personal experience here.  

E-mail 

address:___________________________________________________________ 

thank you, and I hope you have a wonderful time here in Iceland. 
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Viðauki 2: Spurningarlisti til ferðamanna eftir dvöl 

 

Ferðamenn á leið frá Íslandi 

 

Dear participant 

My name is Þóra Lind Helgadóttir and I´m a student at the University of Iceland. This 

survey is a part of my marster´s thesis, with an objective to explore the image tourists 

have of Iceland as a travel destination after their stay in this country.  

Participants were selected by convenience sampling method and I would be very 

grateful if you could give you time to answer the following questions. It should not take 

more than 10 minutes 

Thanks in advance, 

Þóra Lind Helgadóttir 

thh30@hi.is 

 

  

mailto:thh30@hi.is
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Part I: Hver er ímynd sem ferðamenn hafa af Íslandi? 

Q1: What comes to mind when you think of Iceland as a travel destination? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________ 

Q2: Please list any tourist attraction that you can think of in Iceland 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________ 

Q3: How would you describe the athomsphere or mood that you experienced while 

visiting Iceland: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ 
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Q4: How much do you disagree or agree with the following phrases when it 

comes to your image of Iceland as a travel destination?  

Please mark only ONE box that best represents your view: 

 

  
Stron

gly 

disagree 

Disag

ree 

Disag

ree 

somewhat 

Neu

tral 

Agree 

somewhat 

Agr

ee 

Strongly 

agree 

16. Natural beauty 

    □       □             □       □       □       □        □         

       1                    2                        3                      4                     5                     6                         7  

17. Peaceful 

atmosphere 

   □       □             □       □       □       □        □         

     1                     2                         3                    4                       5                     6                        7 

18. Good weather 

conditions 

 □        □            □       □       □       □        □          

     1                      2                       3                      4                     5                      6                        7 

19. Good tourist 

facilities 

 □        □            □       □       □       □        □         

    1                       2                       3                     4                      5                      6                       7 

20. Friendly  

 □        □            □       □       □       □        □         

    1                        2                      3                     4                      5                      6                        7 

21. Hospitable 

  □        □             □      □       □        □        □         

    1                       2                        3                    4                     5                        6                       7 

22. Good food and 

drink  

   □       □            □       □       □        □        □         

    1                      2                       3                     4                      5                        6                        7 

23. Safe place to visit 

 □       □             □       □       □        □        □         

    1                     2                        3                     4                     5                         6                         7   

24. Good 

entertainment  

 □       □             □       □       □        □        □         

    1                     2                        3                      4                     5                        6                         7 
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Part II: hversu líklegt er að upplifun ferðamanna skili e-WOM? 

 

Q5: How unlikely or likely is that you will give your opinion or advice about 

Iceland as a travel destination to following sources 

Please mark only ONE box that best describes your view.    

 

17. Family 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

18. Friend 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

19. Acquaintance 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

25. Good nightlife 

 □       □             □       □       □        □        □         

     1                    2                        3                      4                     5                        6                        7 

26. Unique landscape 

 □       □             □       □       □        □        □         

     1                    2                        3                     4                      5                        6                         7 

27. Opportunity for 

adventure 

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                    2                       3                     4                      5                        6                          7         

28. Modern  

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                    2                       3                     4                       5                        6                          7 

29. Good 

transportation 

systems 

 □       □            □       □       □        □         □         

     1                     2                      3                     4                      5                        6                           7 

30. Good cultural 

experience 

 □       □            □       □       □        □         □  

   1                    2                      3                     4                      5                        6                           7,                 

  Very      

unlikely 
Unlikely 

Somewh

at unlikely 

Neut

ral 

Somew

hat likely 
Likely 

Very 

Likely 
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20. Magazine 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

21. Newsgroups 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

22. Blogs 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

23. Emails or instant 

messages to 

people you know 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

24. Emails or instant 

messages to 

companies 
 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

25. Social 

networking sites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

26. Online travel 

agents 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

27. Websites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

28. Travel review 

sites 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

29. Chat rooms 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

30. TV shows 

 

□ 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

7 

 

Part III: Bakgrunnsbreytur 

Q17: How old are you? 
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□ 20 years old or younger 

□ 21 – 30 years old 

□ 31 – 40 years old 

□ 41 – 50 years old 

□ 51 – 60 years old 

□ 61 – 70 years old 

□ 71 years old or older 

 

Q18: What is your gender? 

□ Male □ Female 

 

Q19: What is your nationality?  

________________________________________________ 

Q20: What is the purpose of your visit? 

□ Holiday 

□ Business 

□ Study 

□ Visiting friends and/or 

relatives 

□ Other 

 

Q21: How many times have you visited Iceland before? 
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□ This was my first time to Iceland 

□ 1  time before 

□ 2 times before 

□ 3 times before 

□ 4 times before 

□ 5 times before 

□ More than 5 times before 

 

Q22: How long did you stay in Iceland during this trip? 

□ 1-3 days 

□ 4-7 days 

□ 8-10 days 

□ 11-14 days 

□ 15-21 days 

□ Longer than 21 days 
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Viðauki 3: Efst í huga við áfangastaðinn Ísland fyrir dvöl 

Norðurljós 1 

Geysir/Heitir Hverir  2 

Náttúrufegurð 3 

Eldfjöll 4 

Kalt loftslag 5 

Snjór 6 

Ís 7 

töfrar 8 

Bláa lónið 9 

Norrænt 10 

Frábært tungumál 11 

Lítið land 12 

Annar heimur (different world) 13 

Heitar laugar / uppsprettur 14 

Íslenski Hesturinn 15 

Hrjóstugt landslag 16 

Útivera (outdoor adventures) 17 

Hvalir 18 

Jöklar 19 

Vingjarnlegt fólk 20 

Ævintýri 21 

Eldur og Ís 22 

Bankahrunið 2008 23 

Vetraríþróttir 24 



 

122 

Firðir 25 

Gönguferðir 26 

Partý / Næturlíf 27 

Ferskt loftslag 28 

Einstakt 29 

Grænt 30 

Óvenjulegt land 31 

Spennandi 32 

Fámenni 33 
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Viðauki 4: Annað sem var í huga við áfangastaðinn Ísland fyrir 
dvöl 

Norðurljós 1 

Heitir Hverir / Geysir 2 

Náttúrufegurð 3 

Eldfjöll 4 

Kalt loftslag 5 

Vinsamlegt fólk 6 

ís 7 

Bláa lónið 8 

Snjór 9 

Spennandi upplifun 10 

Listrænt fólk 11 

Fossar 12 

Fjöll 13 

Sagan 14 

Tónlist (great music, interesting music) 15 

Skáldskapur 16 

Fá tré 17 

Sjórinn 18 

Vatn 19 

Hestar 20 

List / arkitektúr 21 

Hvalir / hvalaskoðun 22 

Lundi / Lundaskoðun 23 

Reykjavík 24 

Ævintýri 25 
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Dýrt (expensive) 26 

Hreinleiki 27 

Villt (wild / wildlife) 28 

Heitar laugar 29 

Einangrun 30 

Jöklar 31 

Óútreiknanleg veðrátta 32 

Skrítinn matur 33 

Ferskt loftslag 34 

Einstakt 35 

Sjávarmatur 36 

Óvenjulegt 37 

Öruggt 38 

Snjósleðar / mótorsport 39 

Miðnætursólin 40 

Stórfenglegt / Einstakt (epic) 41 

Husky hundar 42 

Langir dagar - stuttar nætur 43 

Ljóskur 44 

Víkingar 45 

Eldur 46 

Friðsæld 47 

Miklu betra en NYC 48 

Lítil þjóð 49 

Jarðhiti 50 

Björk 51 

Ísbirnir 52 
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Hraun 53 

Vetraríþróttir 54 

Næturlíf 55 

Kindur 56 

Góður matur 57 

Hellar 58 

Frábært 59 

Fallegt fólk 60 

Góður matur 61 

Svartar strendur 62 

Hrjóstugt land 63 

Hönnun / Handverk 64 

Tröll 65 

Jól 66 

Rómantískt 67 

Víkingar 68 

Skíði 69 

Litrík hús 70 

Mikil menning 71 

Gönguferðir (hikng) 72 

Áhugavert fólk 73 
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Viðauki 5: Helstu ferðamannaeinkenni Íslands 

Bláa Lónið 1 

Hverir 2 

Þingvellir 3 

Norðurljós 4 

Eldfjöll 5 

Gullni hringurinn 6 

Gullfoss 7 

Geysir 8 

Reykjavík  9 

Hvalir /Hvalaskoðun 10 

Skúlptúr 11 

Harpa 12 

Heitar laugar 13 

Jöklar / Jöklaferðir 14 

Fossar 15 

Víkingaþorp 16 

Hallgrímskirkja 17 

Náttúrufegurð 18 

Söfn 19 

Veiði 20 

Íslenski hesturinn / hestaferðir 21 

Vatnajökull 22 

Fjöll 23 

Hringvegurinn 24 

Vík 25 

Mývatn 26 
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Eyjafjallajökull 27 

Hvannadalshnjúkur 28 

Höfði 29 

Akureyri 30 

Náttúrulegar laugar 31 

Skógarfoss 32 

Seljalandsfoss 33 

Perlan 34 

Friðarsúlan 35 

Hellar / Hellaskoðun  36 

Lundi / Lundaskoðun 37 

Snorkl 38 

Selir 39 

Skíði / skíðaferðir 40 

Jarðhiti 41 

Miðatlantshafshryggurinn 42 

Snæfell 43 

Veitingastaðir 44 

Fjölbreytt fuglalílf 45 

Alþingi 46 

Landmannalaugar 47 

Íshellar 48 

Tectonic plates 49 

Reðursafnið 50 

Big lebowski bar 51 

Ísklifur 52 

Svartar strendur 53 
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Yndisleg kaffihús 54 

Jón Gnarr í Jedi búning 55 

Listasafnið 56 

Álfaland 57 

Austurland 58 

Norðurland 59 

Fallegt fólk 60 

Hraun 61 

Menningin 62 

Dimmuborgir 63 

7 undur 64 

Snjósleðaferðir 65 

Dómkirkjur ( Cathedrals) 66 

Snjór 67 

Lopapeysa 68 

Jökulsárlón 69 
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Viðauki 6: Hvernig andrúmsloft var búist við á Íslandi 

Vingjarnlegt (friendly) 1 

Sérkennilegt (Quirky) 2 

Hlýlegt 3 

Spennandi 4 

Ferskt 5 

Hressandi (invigorating) 6 

Notalegt (inviting) 7 

Dugnaður (efficient) 8 

Afslappað 9 

Stolt 10 

Hjálpsamt (helpful) 11 

Ánægjulegt (pleasant) 12 

Norrænt (nordic) 13 

Gestrisni 14 

Misjafnar móttökur frá heimamönnum 15 

Mikil orka 16 

Hamingjusamt 17 

Frábært 18 

Ævintýralegt 19 

Áhrifaríkt 20 

Kurteinst 21 

Fjörugt (playful) 22 

Friðsælt (peaceful / quiet) 23 

Frábært næturlíf 24 

Miklar kröfur / miklar vonir 25 

Skemmtanagleði / Drukkið 26 
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Skemmtilegt / glaðværð 27 

Hreint 28 

Heillandi 29 

Ævintýralegt 30 

Dulrænt 31 

Óvenjulegt 32 

Kuldalegt loftslag 33 

Líflegt 34 

Þakklæti gagnvart náttúrunnil 35 

Þorpsfílingur 36 

Depurð 37 

Jarðbundnir 38 

Nútímalegt 39 

Bjartsýni 40 

Öruggt 41 

Háþróað (sophisticated) 42 

Andrúmsloft eins og á skíðasvæðum 43 

Yfirvegun (Serenity) 44 

Dýrt 45 

Opið hugarfar 46 

Ákafi fyrir að sýna landið 47 

Sæluvíma (euphoria) 48 

Einmannalegt 49 

Umhverfissinnað 50 

Félagslegt 51 

Myndarlegt (handsome) 52 
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