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Úrdráttur 
Markaðurinn í dag er að miklu leyti orðinn landamæralaus og þarf markaðssetning á 

netinu hjá afþreyingarfyrirtækjum í ferðaþjónustu að mæta því á margan hátt. Farið 

var yfir það hvernig markaðssetningu á netinu er háttað hjá afþreyingarfyrirtækjum í 

ferðaþjónustu á Íslandi og Írlandi, hvernig fyrirtækin nýta sér fræðilegar kenningar 

við markaðssetninguna og það samstarf sem fer fram milli einkaaðila og þess 

opinbera. 

Spurningalisti var sendur á 200 fyrirtæki í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi 

og á Írlandi þar sem spurt var út í ýmislegt tengt markaðssetningu á netinu s.s. þá 

miðla sem fyrirtækin nýta sér, hvernig löndin nýta sér fræðin og tengingu þeirra við 

hið opinbera. 

Helstu niðurstöður voru þær að bæði lönd nýta sér fræðilegar kenningar við 

uppbyggingu markaðssetningar sinnar á netinu og gegnir leitarvélabestun (e. search 

engine optimization, SEO) mjög stóru hlutverki þegar kemur að því að fá neytendur 

inn á eigin miðla fyrirtækjanna. Einnig gegna opinberir aðilar stóru hlutverki bæði á 

Íslandi og Írlandi en þeir hafa áhrif á bæði beinan og óbeinan hátt, með sínu eigin 

markaðsstarfi sem og með því að veita fyrirtækjunum aðstoð við markaðssetningu á 

netinu á ýmsan hátt. 

Í heildina litið hafa báðar þjóðir sína styrkleika og sína veikleika. Íslendingar 

nýta betur þá miðla sem í boði eru og nota þá til þess að njóta góðs af þeim mikla 

ferðamannafjölda sem heimsækir landið en Írar njóta betri leiðsagnar frá hinu 

opinbera og nýta hana í sinni markaðssetningu á netinu. Báðar þjóðir hafa rúm fyrir 

bætingu og má þá helst nefna betri aðkomu þess opinbera að aðstoð og leiðsögn við 

netmarkaðssetningu  á Íslandi og betri blandaðri nýtingu miðla á Írlandi. 

Abstract 
The market today is growing increasingly borderless so online marketing at 

recreational companies in tourism needs to be able to adjust to that in many ways. 

Here we go over how online marketing is carried out at these recreational companies 

in tourism in Iceland and Ireland, how the companies use theories and the 

collaboration that takes place between the private and public sector.  

 A survey was sent to 200 companies in recreational tourism in Iceland and in 

Ireland that had questions regarding various subjects in online marketing such as what 
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media the companies are using, how the companies use theories and their 

collaboration with the public sector. 

Main findings were that both countries use theories in their online marketing 

and also that SEO (Search Engine Optimization) plays a vital role when it comes to 

getting consumers to visit the companies owned media. The public sector also plays a 

big role in both countries with their impact coming from their own marketing as well 

as through assistance in online marketing. 

Overall, both countries have their strengths and weeknesses. Icelandic 

companies use their media options better and use them to benefit from the high 

number of tourists travelling to the country every year while Irish companies are 

better guided from the public sector and use that in their online marketing.  

Both countries have room for improvement with the main emphasis on getting 

more involvement from the public sector on assistance and guidance in the public 

sector in Iceland and better mixing and usage of media in Ireland.   



	  

	  vi	  

Formáli 
Þessi ritgerð er til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti við 

Háskólann á Bifröst og er vægi hennar 12 ECTS einingar.  

Leiðbeinandi minn við þetta verkefni var Geirlaug Jóhannsdóttir og færi ég 

henni bestu þakkir fyrir aðstoðina. Að auki þakka ég fjölskyldu minni og eiginmanni 

fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið í heild. Verkefnið tileinka ég börnunum 

mínum. 
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Inngangur 

Viðfangsefnið 
Ein stærsta atvinnugrein Íslendinga í dag er ferðaþjónusta. Gríðarleg aukning hefur 

orðið á erlendum gestum til landsins undanfarin ár og virðist engin stöðnun á því vera 

í aðsigi. Sömu sögu má segja frá Írlandi þar sem að ferðamannafjöldi hefur aukist 

jafnt og þétt á síðustu árum og er fjöldi erlendra gesta til landsins örlítið minni en til 

Íslands.  

Með þetta að leiðarljósi er áhugavert að rannsaka hvernig markaðssetningu á 

netinu er háttað til erlendra ferðamanna, annars vegar á Íslandi og hins vegar á Írlandi, 

og hvernig opinberir aðilar líkt og Ferðamálastofa og Íslandsstofa og Failté Ireland og 

Tourism Ireland  hafa áhrif á eða taka þátt í því.  

Slík rannsókn hefur áhrif á nokkur svið og hægt verður að nýta niðurstöður 

hennar á ýmsan hátt, t.d. hvort að Íslendingar eða Írar geti lært eitthvað af hvor öðrum 

þegar það kemur að markaðssetningu til erlendra ferðamanna. 

Tilgangur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða markaðssetningu á netinu til erlendra 

ferðamanna hjá afþreyingarfyrirtækjum í ferðamannaiðnaði á Íslandi og Írlandi ásamt 

því að skoða hvernig opinberar stofnanir þessara tveggja landa koma að þeirri 

markaðssetningu.  

 Í framhaldi af því að verða löndin borin saman, farið yfir hver stefna þeirra er, 

hvernig framsetning þeirra á upplýsingum er, hver eru sameiginleg einkenni á milli 

landana, hver munurinn er á milli landa og hvort annað landið sé jafnvel komið lengra 

en hitt í netmarkaðssetningu.  

 Vonast er eftir því að niðurstöðurnar varpi ljósi á það hvernig 

markaðssetningu á netinu til erlendra ferðamanna er háttað og hvort Íslendingar geti 

lært af Írum eða öfugt þegar kemur að markaðssetningu á netinu hjá 

afþreyingarfyrirtækjum.  

Rannsóknarspurning 
Hvernig er markaðssetningu á netinu til erlendra ferðamanna háttað hjá 

afþreyingarfyrirtækjum í ferðaþjónustu á Íslandi og Írlandi? 
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Uppbygging greinargerðar 
Í upphafi verður farið yfir markaðssetningu á netinu almennt, helstu leiðir sem hægt 

er að fara og ýmsar fræðilegar hliðar hennar sem hægt er að hafa til hliðsjónar við 

gerð stefnu fyrirtækja í markaðssetningu á netinu. Því næst verður farið yfir það 

hversu mikilvægu hlutverki opinberar stofnanir gegna þegar kemur að aðstoð við 

markaðssetningu á netinu og hvaða opinberar stofnanir það eru helst sem aðilar á 

Íslandi og Írlandi geta leitað til. Síðan verður farið yfir erlenda gesti bæði til Íslands 

og Írlands, fjölda þeirra, hvað það er sem dregur athygli þeirra að löndunum og 

hvernig þeir bóka ferðir sínar til landsins. Í framhaldinu verður farið í rannsóknina 

sjálfa og framkvæmd hennar. Í rannsóknarkaflanum verður tilgangur rannsóknarinnar 

og aðferðarfræði hennar útskýrð ásamt framkvæmd hennar sem leiðir svo til 

niðurstaðna. Farið verður yfir tengdar rannsóknir og að lokum verða niðurstöðurnar 

kynntar og á þær lagt mat. 

Markaðssetning á netinu 
Áður en haldið er lengra í meginefni ritgerðarinnar verður fjallað um fræðin á bak við 

markaðssetningu á netinu. Nauðsynlegt er að átta sig á því hvernig markaðurinn 

liggur áður en haldið er lengra.  

Markaðurinn í dag er ekki eins og hann var og tekur stöðugum breytingum. 

Umhverfið er gríðarlega flókið, mikið um ósamræmi og breytingar, og tækniþróunin 

er gríðarleg. Félagsleg öfl hafa þar mikið að segja en þau hafa búið til nýja hegðun, 

tækifæri og áskoranir. Markaðurinn inniheldur meiri tækni en nokkru sinni fyrr, þ.á 

m. internetið og snjallsíma. Markaðsstjórar þurfa því að skilja og meðtaka þá 

möguleika sem tæknin býður upp á, bæði í nær- og fjærumhverfi síns fyrirtækis á 

sama tíma og þeir fylgjast með þeim tækninýjungum sem spretta upp. Innleiðing og 

notkun á þeirri upplýsingatækni, sem í boði er að nýta, ætti að vera beint að 

viðskiptavininum og veita honum virði (Kotler og Keller, bls. 21-24, 2009). 

Engin þjóð hefur efni á því að vera einangruð. Þjóðir þurfa að tengjast nýjum 

mörkuðum og nýjum hugmyndum og sumar þjóðir þurfa að nálgast auðlindir annars 

staðar frá. Ef þú ert með alþjóðlega vöru þá þarftu alþjóðlega markaðsstefnu. Það er 

tímasóun að endurhanna öll þín markaðsskilaboð fyrir hvert land. Það getur þó verið 

flókið að finna markaðsskilaboð sem virka á alþjóðlegum vettvangi (Mikitani, bls. 50-

61, 2013). 
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 Það er einnig mikilvægt að stefna fyrirtækja í markaðssetningu á netinu sé í 

samræmi við aðra markaðssetningu fyrirtækisins og að þær vinni saman að því að ná 

sameiginlegu markmiði (Porter, 2001). Hluti af þessari markmiðasetningu getur verið 

S-in fimm (Chaffey, 2008) sem fjallað verður um hér síðar. 

Helstu leiðir við markaðssetningu á netinu 
Það eru þrjár lykilleiðir í markaðssetningu á netinu.  Eigin miðlar (e. owned media), 

keyptir miðlar (e. paid media) og svo er þriðji þátturinn áunnin umfjöllun (e. earned 

media).  

Eigin miðlar eru mismunandi miðlar á netinu sem fyrirtækið á, til dæmis 

vefsíða fyrirtækisins, blogg, póstlisti og síður á samfélagsmiðlum eins og Facebook, 

Twitter og LinkedIn. Eru þetta miðlar sem að flest fyrirtæki nýta sér, t.a.m. flest 

fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókn þessa verkefnis. Allir þessir þættir hafa sína 

ávinninga og áskoranir: 

 

Ávinningur 

• Auðvelt að halda stjórn (e. control) 

• Skilvirkt þegar kemur að kostnaði (e. cost efficient) 

• Langlíft (e. longevity) 

• Fjölhæft (e. versatility) 

• Nærð til hilluviðskiptavina – þeirra sem fylgja þér af ástæðu (e. niche 

audiences)  

 

Áskoranir 

•  Engar tryggingar (e. no guarantees) 

• Upplýsingum frá fyrirtæki ekki treyst eins vel (e. company 

communication not trusted) 

• Umfangið við að halda miðlinum við eða breyta honum er mikið (e. 

takes time to scale) (Bullas, 2011) 

 

Keyptir miðlar á netinu eru, eins og nafnið gefur til kynna, eitthvað sem fyrirtækið 

kaupir til þess að ná fleiri heimsóknum og ná til fleiri viðskiptavina í gegnum 

leitarvélar og netauglýsingar  eins og borða (e. banners) á heimasíðum þriðja aðila 
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eða styrktar (e. sponsored) auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þessi miðill hefur 

auðvitað líka sína ávinninga og áskoranir: 

 

 Ávinningur 

• Skjótur ávinningur (e. immediacy) 

• Stjórn á umfangi (e. scale) 

• Auðvelt eftirlit 

 

Áskoranir 

• Ringulreið (e. clutter) 

• Minnkandi svarhlutfall (e. response rate) 

• Ekki mikill trúverðugleiki (e. poor credibility) (Bullas, 2011) 

 

Áunnin umfjöllun getur síðan t.d. verið word-of-mouth sem verður til í gegnum 

samfélagsmiðla og umfjallanir á samfélagsmiðlum, bloggsíðum og öðrum 

samfélögum á netinu en einnig umfjallanir sem verða til sem bein afleiðing af 

markaðsstarfi þar sem athyglinni er beint að áhrifavöldum sem munu auka vitund á 

fyrirtækinu (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). Áunnin umfjöllun kemur oft af 

mikilli vinnu sem lögð hefur verið í bæði eigin miðla og keypta miðla og snýst um að 

eiga samskipti við viðskiptavini á þeirra forsendum og afla þannig trausts þeirra, en 

neytendur treysta oft ekki auglýsingum en treysta hins vegar ráðleggingum frá 

jafningjum (Goodall, 2009).  Ávinningar og áskoranir við áunna umfjöllun eru: 

 

 Ávinningur 

• Mesti trúverðugleikinn (e. most credible) 

• Gegnir lykilhlutverki í flestum sölum (e. key role in most sales) 

• Mikið gegnsæi og langlífi (e. transparent and longevity) 

 

Áskoranir 

• Engin stjórn 

• Getur verið neikvætt (e. can be negative) 

• Virkar á heimsvísu (e. has global scale) 

• Erfiðara að mæla (e. harder to measure) (Bullas, 2011) 
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Til þess að taka þessa þrjá þætti saman má í raun segja að fyrirtækið hafi mesta stjórn 

á eigin miðlum, því næst keyptum miðlum og síst á áunninni umfjöllun. Þar hafa 

fyrirtæki nær enga stjórn en geta hins vegar haft áhrif með eigin og keyptum miðlum 

sínum en á móti kemur að fyrirtækið nær til flestra með áunninni umfjöllun, því næst 

keyptum miðlum og síðast eigin miðlum. Það er því óhætt að segja að best sé að reyna 

að blanda þessum þremur miðlum saman þegar kemur að markaðssetningu á netinu. 

Þannig má ná að bæði koma því efni á framfæri sem fyrirtækið telur mikilvægast og á 

þann hátt sem það telur best en reyna á sama tíma að koma þeim boðskap til sem 

flestra og horfa síðan til einstakra fræða þegar kemur að samsetningu hvers þáttar 

fyrir sig (Heffernan, 2011). 

Markaðsblandan - P-in sjö 
Markaðsblandan (e. marketing mix) í sinni upphaflegu mynd var sett fram af Jerome 

McCarthy árið 1960 og innihélt þá fjögur V (P á ensku): Vara (e. product), verð (e. 

price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion). Síðan þá hafa þrjú atriði bæst 

við sem öll tengjast afhendingu á þjónustu: Fólk (e. people), ferli (e. process) og 

áþreifanleg merki (e. physical evidence) en það voru þeir Booms og Bitner sem bættu 

þeim við árið 1981. Alla þessa sjö þætti er hægt að aðlaga að markaðssetningu á 

netinu þó að þeir hafi komið fram löngu fyrir hennar tíma. 

Það fer eftir því á hvaða markað eða á hvaða hluta markaðar er verið að herja 

hvernig markaðsblandan er nýtt. Markaðsrannsóknir á kauphegðun ættu að ráða því 

hvernig markaðsblandan er samsett hverju sinni. 

Vara: Þátturinn sem vísar til þeirra einkenna sem varan eða þjónustan hefur. 

Allar ákvarðanir varðandi þennan þátt ættu að vera gerðar í kjölfar markaðsrannsókna 

þar sem þarfir viðskiptavinarins eru kannaðar og niðurstöðurnar síðan notaðar til þess 

að lagfæra núverandi vörur og þjónustu eða koma fram með nýjar vörur og þjónustu. 

Þessar markaðsrannsóknir er hægt að framkvæma í gegnum netmiðla fyrirtækisins og 

geta snert á bæði kjarnastarfsemi fyrirtækisins, sem er aðalþjónustan sem 

viðskiptavinurinn kaupir til þess að uppfylla þarfir sínar (kjarnavara (e. core 

products)) og á afurðum hennar sem auka við þá þjónustu (e. extended products). 

Verð: Internetið í heild hefur haft mikil áhrif á verð og verðlagningu. Hingað 

til hafa fyrirtæki farið tvær meginleiðir. Ný fyrirtæki á markaðnum hafa farið þá leið 

að nýta sér lágt verð til þess að auka við og stækka kúnnahóp sinn á meðan rótgrónari 
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fyrirtæki sem voru á markaðnum áður hafa komið verði sínu á internetið, verði sem 

áður var ekki aðgengilegt á þann hátt og þá jafnvel boðið upp á betra verð á netinu en 

í gegnum aðrar leiðir. Þetta hefur verið flóknara þegar um er að ræða áþreifanlegar 

vörur en þegar um er að ræða afþreyingarferðir og upplifanir hefur þetta gengið upp 

hingað til. Gott dæmi um það eru flugfélögin sem í raun refsa fólki fyrir að versla ekki 

á netinu með því að leggja aukagjöld ofan á þá viðskiptamenn.  

Verðteygjanleiki eftirspurnar (e. price elasticity) getur svo verið mikill eða 

lítill og hefur þannig áhrif á hvernig fyrirtæki verðleggja sínar vörur/þjónustu. Ef 

verðhækkanir eða -lækkanir verða til þess að miklar breytingar verða á eftirspurn er 

verðteygjanleiki eftirspurnar mikill en ef þær verða til þess að litlar breytingar verða á 

eftirspurn er verðteygjanleiki eftirspurnar lítill.   

Vettvangur: Internetið gerir það að verkjum að markaðurinn í heild er frekar 

landamæralaus. Þegar kemur að því að selja þjónustu líkt og þá sem gert er hjá 

afþreyingarfyrirtækjum í ferðaþjónustu þarf þó að staðsetja auglýsingar fyrirtækja á 

réttum stöðum svo markhópur þeirra og viðskiptavinir vilji fara á þá staði sem verið 

er að kynna og kaupa sér afþreyingu af þessum aðilum. Þessi þáttur tengist því 

vegsauka náið. Þessir aðilar þurfa að horfa til keyptra miðla, þ.e. þriðja aðila, til þess 

að koma vörum sínum og þjónustu á framfæri. Þetta geta t.d. verið leitarvélar og þá 

leitarvélabestun (t.d. með Google AdWords) en markmiðið með því er að ná til sem 

flestra en á sama tíma réttra viðskiptavina á eigin miðla fyrirtækisins.  

Vegsauki: Hvernig ætla fyrirtæki að koma sér og sínum vörum og þjónustu á 

framfæri? Þetta er sá þáttur markaðsblöndunar sem snýst um nákvæmlega það hvaða 

leiðir fyrirtæki nýta sér. Eru það auglýsingar á vefsíðum þriðja aðila, 

hvatamarkaðssetning líkt og vildarklúbbar eða afsláttarmiðar, póstlistar, 

samfélagsmiðlar eða annað?   

Fólk: Hvernig bregst starfsfólk fyrirtækisins við og hvernig samskipti á það 

við viðskiptamenn, t.d. í gegnum tölvupóst eða netspjall (t.d. þjónustuhjálp sem fer 

fram í gegnum heimasíðu fyrirtækisins). Það er mjög mikilvægt að þessi þáttur 

uppfylli væntingar viðskiptamanna því að ef að þeir senda póst á netfang sem á að 

veita aðstoð en fá hana aldrei eða ekki innan æskilegs tímaramma er möguleiki að sá 

viðskiptavinur verði mjög óánægður og leiti ekki aftur til sama fyrirtækis aftur og segi 

jafnvel öðrum frá lélegri þjónustu í gegnum ýmsa netmiðla og dreifi þar með slæmu 

word-of-mouth. Viðskiptavinurinn þarf að finna fyrir því að vandamál hans sé 
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viðurkennt, því komið í réttan farveg, hann fái einhver svör eða lausnir og málinu sé 

síðan fylgt eftir. 

Ferli: Ferlið sem notað er til að samhæfa allar markaðsaðgerðir fyrirtækisins 

og á sama tíma færa viðskiptavininum úrvalsþjónustu á sama tíma og fyrirtækið 

reynir að halda kostnaði við það í lágmarki. Best er fyrir fyrirtæki að reyna að 

samræma tvær leiðir, leiðina sem viðskiptavinurinn vill fara og leiðina sem fyrirtækið 

vill fara. Viðskiptavinurinn á að hafa val um það hvaða ferli hann velur þegar kemur 

að því að hafa samband við fyrirtækið á meðan fyrirtækið reynir þó að ýta honum í þá 

átt sem hentar þeim best, t.d. netspjall eða FAQ’s (frequently asked questions) síðu til 

þess að halda kostnaði í lágmarki.  

Áþreifanleg merki: Þegar rætt er um áþreifanleg merki í markaðssetningu á 

netinu er verið að vísa í það hver upplifun viðskiptavinarins er af fyrirtækinu í 

gegnum þeirra eigin miðla. Það getur t.d. vísað í hversu auðvelt aðgengi er að 

upplýsingum.  

Hin fimm S markaðssetningar á netinu 
Ein leið til þess að fara í markmiðasetningu þegar kemur að netmarkaðssetningu er að 

fylgja hinum fimm S-um markaðssetningar á netinu, sem voru fyrst sett fram árið 

2001 en hafa síðan verið uppfærð og endurbætt, og eiga mjög vel við enn í dag. Í 

framhaldi af því er hægt að setja upp mælanleg markmið á því sem verið er að leggja 

áherslu á í markaðssetningunni (Chaffey, 2010). 

Sala (e. sell): Sá þáttur sem getur aukið sölu fyrirtækja. Heimasíður geta boðið 

viðskiptavinum upp á að kaupa t.d. ferðir eða aðra afþreyingu, viðskiptavinum sem 

fyrirtækin hefðu ekki náð til ef ekki væri fyrir heimasíðuna. Ef heimasíðan býður ekki 

upp á beina sölu þá er þetta það sem leiðir viðskiptavini áfram að því sem á endanum 

verður sala. Hér er möguleiki á því að bjóða viðskiptavinum upp á virðisauka með því 

að bjóða upp á breiðara vöruúrval eða betri verð en með öðrum söluleiðum.  

Þjóna (e. serve): Hægt er að auka virði þjónustunnar með því að bjóða upp á 

aukinn ávinning fyrir þá sem nýta netmiðla fyrirtækisins, veita þeim upplýsingar um 

fyrirtækið og fréttir af því sem er að gerast eða nýjum möguleikum.  

Tala (e. speak): Möguleikar þess að komast nær viðskiptavinum með því að 

„tala við þá“. Fá frá þeim viðbrögð og læra af þeim en speak tengist fólksbreytunni í 

markaðsblöndunni. Netmiðlar eru ekki aðeins góð söluleið heldur einnig frábær 
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upplýsingaveita til þess að virkja viðskiptavinina og ættu að vera notaðir í bland við 

aðra miðla, t.d. með því að hvetja til heimsókna á netmiðla með hefðbundum miðlum.  

Sparnaður (e. save): Sparnaðurinn sem hlýst af netmiðlunum. Getur verið 

kostnaður við þjónustuna sem annars er veitt á annan máta, t.d. upplýsingar sem 

finnast á netmiðlum fyrirtækis þannig að ekki þurfi að hringja inn og fá að tala við 

launaðan starfsmann, ásamt prent- og póstkostnaði sem getur hlotist af 

markaðssetningu á öðrum miðlum. Netmiðlar geta á þann hátt annað hvort fært 

fyrirtækjum meiri hagnað eða skorið niður kostnað sem gerir fyrirtækinu kleift að 

auka framlegð eða lækka verð til viðskiptavina sem á endanum getur orðið til 

aukinnar markaðshlutdeildar. Ef erfitt þykir að fá fjármagn til þess að leggja í 

netmiðla getur verið sterkur punktur að benda á þann sparnað sem af þeim geta hlotist 

ef þeir eru byggðir upp og notaðir rétt.  

Sizzle: Þessi svokallaði auka þáttur (e. extra-factor) sem netmiðlar geta boðið 

upp á og þannig byggt upp vörumerkið eða nafn og ímynd fyrirtækisins. Eykur 

vörumerkjavitund ef upplifunin af netmiðlum fyrirtækisins er jákvæð í augum 

viðskiptavinarins og verður til þess að viðskiptavinir vilji nýta sér netmiðlana aftur og 

segja jafnvel vinum og vandamönnum frá þeim.  

Þau markmið sem fyrirtæki ættu að setja sér hér eru að ná háu ánægjustigi hjá 

viðskiptavinum sínum og að þeir mæli með og jafnvel verji fyrirtækið við vini og 

vandamenn (Chaffey og Smith, 2008 og Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 

Ávinningur af netinu 
Ávinningur af netinu (e. online value proposition) er það sem fyrirtæki bjóða upp á 

með því að færa viðskiptavinum sínum aukið virði á vöru sinni eða þjónustu á netinu 

en á öðrum hefðbundnum miðlum og aðgreina sig þannig frá þeim miðlum sem og 

samkeppnisaðilum sínum. Þetta virði verður að vera annað en það sem 

samkeppnisaðilarnir bjóða upp á og má ekki vera svipað þar sem að þá gæti það 

reynst erfitt fyrir viðskiptavininn að átta sig á því hvar virðisaukinn er. Til þess að 

finna rétta ávinninginn þarf fyrirtækið að skilja viðskiptavini sína og kanna hvar 

ávinningurinn ætti að liggja. Þetta þarf ekki endilega að liggja í lægra verði eða 

afslætti og mikilvægt er að einblína á þá hluti sem virkilega veita fyrirtækinu 

aðgreiningu frá samkeppnisaðilum.   
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Leitarvélabestun 
Leitarvélabestun er ákveðin tækni eða ferli sem fyrirtæki geta nýtt sér til þess að laða 

umferð á internetinu frá leitarvélum yfir á sína eigin miðla. (Search Engine Land, 

e.d.). Þannig geta þau bætt stöðu sína á leitarvélum á þann hátt að heimasíða 

fyrirtækisins birtist ofar en t.d. samkeppnisaðilana (Sherman, 2005). Nefnt hefur verið 

að notkun á leitarvélum í dag sé hnattvæðing á stórann mælikvarða þar sem að 30% 

jarðarbúa eru nú tengdir internetinu og nær allir þeirra nýta leitarvélar (Kennedy og 

Hauksson, 2012). Allar helstu leitarvélarnar, t.d. Google, Bing og Yahoo!, hafa 

grunnleitarniðurstöður þegar leitað er á síðum þeirra. Kóðar í síðum þeirra raða 

niðurstöðum í þá röð sem leitarvélarnar telja að hafi mest gildi fyrir þann sem er að 

leita. Fyrirtæki geta haft ákveðin áhrif á það hversu vel þeirra eigin miðlar finnast 

með því að nýta sér leitarvélabestun á þann hátt að eigin miðlar þeirra innihaldi alla 

þá hluti sem kóðar leitarvélanna leita uppi þegar verið er að raða miðlum eftir 

mikilvægi þeirra (Search Engine Land, e.d.). Þessir kóðar eru þó síbreytilegir og því 

ekki nóg að leitarvélabesta heimasíðu fyrirtækisins einu sinni heldur þarf sífellt að 

halda því við. Í dag nýta flest fyrirtæki sér leitarvélabestun, sem er eðlilegt þar sem 

flestir neytendur hefja sína leit á netinu með því að fara inn á netmiðla eða á bilinu 

75-85% (Netextra, e.d.). 

Stuðningur opinberra stofnana við aðila í ferðaþjónustu  
Hvaða hlutverki gegna opinberar stofnanir þegar kemur að markaðssetningu á netinu í 

ferðaþjónustu og á hvaða hátt geta þær gagnast einkaaðilum? Ýmsar rannsóknir hafa 

verið gerðar á styrkjum frá opinberum aðilum til einkaaðila í ferðamannaiðnaði og 

hafa þær sýnt fram á að mikilvægi opinbers fjármagns er mikið.  

Írsk rannsókn sem framkvæmd var á sögulegum stöðum á Írlandi leiddi það í 

ljós að styrkir frá hinu opinbera, þar með talið frá aðilum líkt og Failté Ireland sem 

nefndir eru seinna í þessum kafla, eru nauðsynlegir til þess að rekstur slíkra staða geti 

farið fram. Einnig er bent á að efnahagslegan ávinning sem hlotist hefur af rekstri 

ákveðinna sögulegra staða má tengja beint við hina ýmsu styrki frá hinu opinbera og 

einkaaðilum og er Failté Ireland þar nefnt sérstaklega fyrir sín framlög. Styrkir Failté 

Ireland fara meðal annars í markaðsstuðning og þjálfun í markaðssetningu og tekið er 

fram að rekstur sögulegra staða á Írlandi sé meðal annars mögulegur með hnitmiðaðri 
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markaðssetningu sem er stutt af Failté Ireland og Tourism Ireland ásamt öðrum 

smærri aðilum (Ecorys, e.d.). 

Ísland - Ferðamálastofa og Íslandsstofa 

Ferðamálastofa 

Ferðamálastofa er ríkisstofnun sem fer með framkvæmd ferðamála á Íslandi og kemur 

hún fram íslenskum lögum. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra skipar 

ferðamálastjóra sem veitir Ferðamálastofu forstöðu til fimm ára í senn. Helstu 

verkefni Ferðamálastofu eru útgáfa leyfa, skráning og eftirlit á starfsemi í 

ferðaþjónustu, þróunar-, gæða- og skipulagsmál en í því felst t.a.m. samræming 

umhverfis- og fræðslumála, miðlun upplýsinga, svæðisbundin þróun og alþjóðlegt 

samstarf. Að auki sér Ferðamálastofa um markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu í 

samræmi við ráðherra og er Ferðamálastofa í nánu samstarfi við bæði innlenda og 

erlenda aðila, bæði innan ferðamálaþjónustu sem og opinbera aðila. (Ferðamálastofa, 

e.d.-c). 

Meðal markaðsherferða sem Ferðamálastofa hefur haft umsjón með eru Ísland 

er með’etta sem beint er að innlendum markaði á árunum 2012-2015 og Ísland allt 

árið sem er langtímaverkefni sem keyrir í tíu ár, 2010-2020, og á sér marga innlenda 

samstarfsaðila. Ferðamálastofa hefur einnig komið upp gagnagrunni yfir alla þá 

ferðaþjónustuaðila sem starfa á Íslandi en hann má nálgast á www.visiticeland.com. 

Þegar kemur að markaðssetningu á netinu eða markaðsaðstoð af einhverju tagi 

má ekki sjá á heimasíðu stofnunarinnar að slík aðstoð eða samstarf sé í boði, en einu 

styrkirnir sem nefndir eru á heimasíðu þeirra eru til skipulags, uppbyggingar og 

úrbóta á ferðamannastöðum (Ferðamálastofa, e.d.-a)(Ferðamálastofa, e.d.-d). Þetta er 

þó ekki skilgreint nánar og því mögulegt að hægt sé að sækja um styrki vegna 

markaðssetningar á netinu þar.  

Íslandsstofa 

Íslandsstofa kemur einnig fram í íslenskum lögum og heyrir undir utanríkisráðherra 

Íslands. Markmið Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 

samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum markaði og laða erlenda ferðamenn 

og fjárfesta til landsins. Hlutverk þeirra er t.a.m. að vera samstarfsvettvangur 

fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og aðgerðir til þess 

að styðja við það markmið. (Íslandsstofa, e.d.-d). Þeir hafa sem dæmi staðið að 
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herferðinni Inspired by Iceland sem hlotið hefur mikla athygli og mikið lof en undir 

þeirri herferð er herferðin Ísland allt árið sem Ferðamálastofa fór af stað með. 

Íslandsstofa hefur séð um framkvæmd á því verkefni. (Íslandsstofa, e.d.-c)  

Íslandsstofa leggur mikla áherslu á notkun netmiðla í sinni markaðssetningu 

og hafa margar heimasíður á sínum snærum. Íslandsgáttin www.iceland.is (Official 

gateway to Iceland) miðlar samræmdum upplýsingum um viðskipti, ferðaþjónustu, 

menningu og fjárfestingar á Íslandi. Hún vísar síðan í heimasíður sem veita nánari 

upplýsingar um ákveðna hluta, t.d. www.visiticeland.com sem unnin er í samráði við 

Ferðamálastofu og nefnd var hér að ofan, www.invest.is, www.imx.is og 

www.icelanddesign.is (Íslandsstofa, e.d.-e). 

Að auki hefur Íslandsstofa séð um rekstur samfélagsmiðlaverkefnis sem 

nefnist Iceland wants to be your friend sem upphaflega var stofnað til af 

Ferðamálastofu en Íslandsstofa sér um reksturinn á því í dag. Í dag er Facebooksíða 

verkefnisins með yfir 100.000 likes og yfir 25.000 fylgja því á Twitter (Íslandsstofa, 

e.d.-e). 

Íslandsstofa býður upp á net samstarfsaðila erlendis en hún hefur tengsl við 

ráðgjafa um allan heim sem íslensk fyrirtæki geta, með milligöngu Íslandsstofu, 

fengið ráðgjöf hjá þegar kemur að öflun markaðsupplýsinga erlendis frá, gerð 

markaðskannana, miðlun viðskiptatækifæra o.fl. (Íslandsstofa, e.d.-a). Þegar kemur að 

því að markaðssetja fyrirtæki þitt á netinu til erlendra aðila gæti slík innsýn frá 

innlendum ráðgjöfum þeirra landa sem þú herjar á verið ómetanleg þegar kemur að 

markaðssetningu á netinu (Íslandsstofa, e.d.-a). 

Írland - Failté Ireland og Tourism Ireland 

Failté Ireland 

Failté Ireland er líkt og Ferðamálastofa opinber stofnun og fær sitt fjármagn þar af 

leiðandi frá írska ríkinu. Failté Ireland heyrir undir ráðuneyti lista, íþrótta og 

ferðaþjónustu (Department of Arts, Sports and Tourism, 2008). Hlutverk hennar er að 

styðja við ferðamannageirann og vinna að því að gera Írland að samkeppnishæfum 

áfangastað í hæsta gæðaflokki. Þeir veita stuðning og hagnýtar upplýsingar til þess að 

hjálpa fyrirtækjum í ferðaþjónustu og vinna náið með innlendum fyrirtækjum til þess 

að efla írska ferðaþjónustu. Failté Ireland heldur úti heimasíðunni 

www.discoverireland.ie sem þeir nýta í markaðsstarfi sínu en halda einnig úti 

þjónustumiðstöðum um land allt fyrir þá ferðamenn sem komnir eru til landsins.  
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Á meðal þess stuðnings og aðstoðar sem Failté Ireland veita fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu á Írlandi eru m.a. rannsóknir á ferðaþjónustunni og upplifun 

ferðamanna, ráð um hvernig best sé að stofna fyrirtæki og/eða vaxa sem fyrirtæki í 

ferðaþjónustu, námskeið í markaðssetningu og aðstoð við að útvega fjármagn til 

ýmissa verkefna. Þeir bjóða einnig upp á mikið magn af fríu efni sem aðstoða ný og 

rótgróin fyrirtæki á Írlandi við markaðssetningu á netinu, allt milli markaðssetningar á 

samfélagsmiðlum, tölvupóstsmarkaðssetningu, leitarvélabestun og hvernig bæta má 

heimasíður fyrirtækja eða í raun hjálp við alla þá eigin miðla sem fyrirtæki eru með á 

sínum snærum. Er bæði um að ræða greinar en einnig leiðarvísa (Failté Ireland, e.d-a.) 

(Failté Ireland, e.d-b.). Slík hjálp getur reynst dýrmæt, sérstaklega þar sem að ekki 

búa öll fyrirtæki yfir fjármagni eða starfsfólki til þess að vera með sérstakt 

markaðsfyrirtæki eða markaðsstjóra á sínum snærum.  

Tourism Ireland 

Tourism Ireland er aðili sem rekinn er af og starfar bæði fyrir Írland og Norður-

Írland(sem tilheyrir Stóra-Bretlandi) en Tourism Ireland er fjármagnað að 2/3 hluta af 

Írlandi og 1/3 af Norður-Írlandi. Stofnunin gegnir svipuðu hlutverki og Íslandsstofa á 

Íslandi að því leyti að hún vinnur með Failté Ireland að ýmsum verkefnum. Tourism 

Ireland vinnur mikið að því að tengja aðila erlendis við Írland og hlutverk þeirra er að 

auka tekjur og ferðamannastraum til eyjunnar. Þeir beina markaðsstarfi sínu að yfir 20 

mörkuðum erlendis og vinna náið með ferðaskrifstofum, rekstraraðilum á netinu, 

fjölmiðlum og flug- og siglingafélögum til þess að hvetja ferðamenn til þess að 

Hoppa til Írlands(Jump to Ireland).  

Tourism Ireland móta einnig og hrinda í framkvæmd markaðssetningu og 

markaðsáætlunum fyrir Írland og veita aðilum í ferðaþjónustu sem þeir eru í samstarfi 

við tækifæri til þess að markaðssetja sínar eigin vörur og þjónustu erlendis samhliða 

þeirri þjónustu sem Tourism Ireland býður upp á (Tourism Ireland, e.d.). 

Erlendir ferðamenn 
Allt það starf, sem stofnanir á vegum hins opinbera vinna, hefur skilað til Íslands og 

Írlands miklum fjölda ferðamanna undanfarin ár og hefur fjöldi þeirra aukist ár frá ári 

sem einkafyrirtæki líkt og þau sem voru í úrtaki rannsóknar þessarar ritgerðar nýta sér 

svo á sem bestan máta. 
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Ísland 
Fjöldi ferðamanna sem ferðast til Íslands hefur aukist mikið á síðustu árum. Árið 

2010 ferðuðust til landsins 459.252 erlendir ferðamenn en fjöldi erlendra ferðamanna 

var kominn upp í 781.016 árið 2013 sem þýðir 70% aukning á ferðamönnum á aðeins 

þremur árum. (Ferðamálastofa, e.d.-b). Stefndi þó í 22% fækkun á sumargestum á 

milli ára frá árunum 2009-2010 t.a.m. af sökum gossins í Eyjafjallajökli en með 

öflugu markaðsstarfi Íslandsstofu og átaksins Inspired by Iceland náðist sá árangur að 

auka lítillega gestafjölda á milli ára eða um 0,6% (Íslandsstofa, e.d.-b). Það er því 

ljóst að hlutverk opinberra aðila og innkoma þeirra skipti sköpum fyrir 

afþreyingarfyrirtæki í ferðaþjónustu það sumar. 

Ferðamálastofa sér um að halda utan um tölulegar upplýsingar yfir erlenda 

ferðamenn. Taldir eru ferðamenn frá 17 þjóðum en þær sem ótaldar eru falla undir 

flokkinn Annað. Ef við miðum við nýjustu tölur, frá árinu 2013, má sjá að flestir 

ferðamenn koma frá Bretlandi eða 137.108 ferðamenn, þar næst koma Bandaríkin 

með 119.712 ferðamenn og Þjóðverjar með 75.814. Ferðamenn frá öðrum þjóðum en 

þær sem taldar eru sérstaklega eru 107.843 talsins (Ferðamálastofa, e.d.-b). 

Í ýtarlegri könnun sem Ferðamálastofa framkvæmdi á þessu ári (og hefur 

framkvæmt árlega síðan árið 2011) þar sem erlendir ferðamenn veturinn 2013-2014 

voru spurðir að hinum ýmsu atriðum sem tengjast komu þeirra til landsins, kom fram 

að 59,6% erlendra ferðamanna höfðu heyrt af eða séð Ísland sem áfangastað á 

internetinu (öllum netmiðlum, s.s. vefsíðum, bloggi og samfélagsmiðlum). Þessi tala 

stóð í 48,3% árið 2011 og 53,7% veturinn 2011-2012. Það er því greinilegt að vægi 

internetsins fer vaxandi. Að sama skapi, þegar spurt var hvaðan áhuginn hefði komið 

fyrir því að ferðast til Íslands, var internetið þriðji stærsti áhrifaþátturinn með 22,8% 

og eini þátturinn sem hefur aukist sem nemur meira en 0,2% á milli ára, með 14,7% 

árið 2011 og 22,8% veturinn 2011-2012.  Þegar erlendir ferðamenn voru að ákveða að 

ferðast til Íslands var það internetið sem veitti þeim langflestum upplýsingar um 

landið eða 80,5% þeirra (Ferðamálastofa, 2014). 

Það er þó ljóst að það er rúm til að gera betur, þá sérstaklega þegar kemur að 

því hvar þeir erlendu ferðamenn sem bóka sér afþreyingarferðir gera það. Af þeim 

sem bókuðu slíkar ferðir voru 47,5% sem gerðu það í gegnum ferðaskrifstofu eða 

skipuleggjanda á staðnum en þar á eftir komu bókanir í gegnum internetið, eða í um 

28,3% tilvika. Þar sem ekki er til samanburður milli ára er þó ekki hægt að segja til 

um hvort þessi tala fari hækkandi eða ekki (Ferðamálastofa, 2014). 
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Írland 
Ferðamannastraumurinn til Írlands hefur aukist jafnt og þétt með árunum líkt og við 

höfum séð gerast á Íslandi, en þó langt í frá eins hratt. Árið 2010 ferðuðust 603.700 

erlendir ferðamenn til landsins en sú tala var komin í 698.600 árið 2013 eða sem 

samsvarar 15,72% aukningu á þremur árum (Failté Ireland, 2014). 

Það er Failté Ireland sem sér um að halda utan um tölfræði um komu erlendra 

ferðamanna til Írlands. Taldir eru ferðamenn frá sjö þjóðum ásamt því að taldir eru 

ferðamenn frá ákveðnum landsvæðum (s.s. Skandinavíu og Eyjaálfu) og svo 

ferðamenn frá öðrum óskilgreindum löndum. Líkt og á Íslandi komu flestir erlendir 

ferðamenn frá Bretlandi eða 292.900 talsins árið 2013, þar á eftir komu Bandaríkin 

með 103.600 ferðamenn og því næst 48.300 erlendir ferðamenn frá Þýskalandi. Það er 

því ljóst að fjöldi erlendra ferðamanna sem sækja landið heim raðast nákvæmlega eins 

í efstu þrjú sætin bæði á Íslandi og Írlandi. Fyrst koma Bretar, svo Bandaríkjamenn og 

loks Þjóðverjar og því ljóst að löndin eru í samkeppni um ferðamenn frá þessum 

löndum (Failté Ireland, 2014). Það liggja þó því miður ekki fyrir eins ýtarlegar 

tölulegar upplýsingar og þær sem Ferðamálastofa gefur út og því skortir upplýsingar 

um það hvaðan ferðamenn, sem heimsækja Írland, heyra af landinu, hvaðan áhugi 

þeirra kemur fyrir því að heimsækja landið, hvaðan þeir fá sínar upplýsingar eða 

hvaðan þeir bóka sína afþreyingu. Það gerir það að verkum að erfiðara er að gera 

samanburð á mikilvægi markaðssetningar á netinu fyrir löndin tvö og ekki er hægt að 

hafa mismuninn á milli landanna til hliðsjónar þegar rýnt er í niðurstöður 

rannsóknarinnar sem framkvæmd er í þessu verkefni.  

Rannsóknin 

Aðferðafræðin  

Við framkvæmd þessarar ritgerðar var notast við megindlegar rannsóknir (e. 

quantative research). Send var út spurningakönnun á rafrænu formi til 200 

afþreyingarfyrirtækja í ferðamannaiðnaðinum á Íslandi og 200 á Írlandi sem valin 

voru með slembiúrtaki í þeim tilgangi að fræðast um stefnu þessara aðila í 

markaðssetningu á netinu til erlendra ferðamanna. Þýðið voru listar yfir 

afþreyingarfyrirtæki í ferðaþjónustu, annars vegar af www.visiticeland.com og hins 
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vegar www.discoverireland.ie sem eru báðar síður reknar af hinu opinbera og halda 

utan um öll þau fyrirtæki sem starfa í afþreyingarferðamennsku í hvoru landi fyrir sig. 

Svarhlutfall var 17,5% hjá írsku fyrirtækjunum og 20% hjá íslensku fyrirtækjunum. 

Spurningakönnunin snerti á hinum ýmsu þáttum markaðssetningar á netinu, s.s. 

almennra upplýsinga um fyrirtækin, hvaða miðla þau nýta og á hvaða hátt, hvaða 

fræði þau nýta sér í sínu markaðsstarfi og hvort og þá hvernig sambandi þeirra við 

opinbera aðila, líkt og Ferðamálastofu, Íslandsstofu, Failté Ireland og Tourist Ireland, 

er háttað.  

Spurningarnar voru lokaðar með afmörkuðum svarmöguleikum, 

fjölvalsspurningar og opnar spurningar.  

Ástæðan fyrir því að þessi leið var farin var sú að þetta var auðveldasta leiðin 

til að ná til aðila, sama hvar þeir væru staddir í veröldinni, á sem hagkvæmastan og 

marktækastan hátt.  

Kostir og gallar spurningakannana 
Lýsandi greiningar talnagagna flokkast undir megindlegar rannsóknir. Þær eru 

nákvæmar og hlutlægar, auk þess að auðvelt er að rannsaka stóran hóp samtímis með 

þeim. 

Með spurningakönnun sem send er með tölvupósti er náð til þátttakenda með 

auðveldum og ódýrum hætti auk þess sem auðvelt er að ná til allra þátttakenda óháð 

staðsetningu. Ósannsögli getur verið vandamál í slíkum spurningakönnunum auk þess 

sem rannsakandi getur ekki verið þess fullviss að réttri manneskju hafi borist 

könnunin og/eða svari henni (Hoyle o.fl., 2002). Einnig gæti fyrirtækjum þótt erfitt að 

tjá sig um þessi mál af trúnaðarástæðum eða öðrum ástæðum og svarhlutfall getur 

verið lágt eins og í tilfelli þessarar rannsóknar.   

Tengdar rannsóknir 
Ferðaþjónustan er stærsti borgaralegi (e. civilian) iðnaður heims og er nær 14% af 

vergri heimsframleiðslu (e. world’s gross domestic product. Eftir að internetið kom til 

sögunnar og netmarkaðssetning ferðaþjónustu í kjölfarið hefur það gert ferðamönnum 

um heim allan tækifæri til þess að koma þörfum sínum á framfæri, safna upplýsingum 

um áfangastaði, þjónustu, framboð og verð. Ferðamannaiðnaðurinn og þjónustan sem 

hann býður upp á hefur þó ekki enn áttað sig á forskoti sínum á markaðnum. 

Ferðaþjónusta er tilvalin fyrir markaðssetningu á netinu þar sem hún er óáþreifanleg 

vara og fyrir komu internetsins þurftu ferðamenn að treysta á takmarkað 
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upplýsingaflæði í gegnum bæklinga frá ferðaskrifstofum og bækur. Að því sögðu ríkir 

nú aukin samkeppni og samkeppnisforskot áfangastaða liggur ekki einungis í 

áfangastaðnum sjálfum heldur einnig í vísindum, fræðum, tækni og nýsköpun (Dixit 

o.fl., e.d.). 

Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt fram á að fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi, 

sem sérhæfa sig í afþreyingu, geta gert betur þegar kemur að markaðssetningu á 

netinu. Mikill meirihluti þessara fyrirtækja sögðust ekki nýta sér netið nægilega vel til 

þess að koma vörum sínum og þjónustu á framfæri (Þór Bæring Ólafsson, 2010). Það 

getur þó komið til af skorti af fjármunum eins og það vill vera hjá opinberum 

stofnunum sem reknar eru með opinberu fé líkt og Ferðamálastofa og Íslandsstofa 

(Eyvindur Elí Albertsson, 2011). 

Samkvæmt rannsókn á nokkrum auglýsingaherferðum í Bretlandi árið 2011 

sem Tourism Ireland stóð fyrir kom það fram að markaðssetning á netinu hafði mest 

áhrif á þann fjölda erlendra ferðamanna sem ákvað að heimsækja landið. Í 54% tilvika 

var það markaðssetning á netinu sem fékk erlenda ferðamenn til að bregðast við á 

einhvern hátt, þ.á m. 23% sem ákváðu að læra meira um landið, 7% sem ákváðu að 

taka frí á Írlandi á einhverjum tímapunkti og 10% sem bókuðu frí á Írlandi. Þetta var 

raunin þrátt fyrir að áherslan væri á útvarps- og sjónvarpsauglýsingar þetta ár 

(McShane, e.d.). 

Af þessum tölulegu upplýsingum að dæma er ljóst að áhersla á 

markaðssetningu á netinu ásamt góðu samstarfi við opinbera aðila er mjög mikilvæg, 

líkt og bent var á í rannsókn Ecorys, sem áður hefur verið nefnd, þar sem beinn 

fjárhags- og efnahagslegur ávinningur þótti sannaður með aðkomu þessara aðila.  

Niðurstöður spurningakönnunar 

Ísland 
Alls svöruðu 40 fyrirtæki spurningakönnuninni eða 20% af úrtakinu. 31 þeirra voru 

fyrirtæki með 1-10 starfsmenn, sex fyrirtæki voru með 11-30 starfsmenn og tvö 

fyrirtæki 31-50 starfsmenn. Þau eru dreifð um landið, flest þeirra eða 15 á 

höfuðborgarsvæðinu, því næst níu á Norðurlandi, átta á Suðurlandi, fjögur á 

Vestfjörðum, tvö á Austurlandi og eitt á Vesturlandi. Eitt fyrirtæki sleppti báðum 

þessum bakgrunnsspurningum. 

Af þeim voru 64% sem voru með markaðsstjóra sem sá um alla 

markaðssetningu á netinu, 31% þar sem allir starfsmenn fyrirtækisins gerðu sitt lítið 
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af hvoru eða þá að starfsmaður fyrirtækisins, sem hafði annað aðalstarf innan 

fyrirtækisins, sá um netmarkaðssetningu. Þeirra aðalstarf var t.a.m. eigandi 

fyrirtækisins eða framkvæmdastjóri. Einnig voru 2,5% fyrirtækja með utanaðkomandi 

fyrirtæki eða fagaðila sem sá um markaðssetningu á netinu fyrir fyrirtækið og önnur 

2,5% þar sem engin markaðssetning á netinu átti sér stað. 

Þátttakendur voru svo spurðir spurninga um þá miðla sem þeir nýta í 

markaðssetningu á netinu, hvað leiðir þeir fara, upplýsingaflæði og tengingar við 

opinbera aðila. 

Írland 

Alls svöruðu 35 fyrirtæki spurningakönnuninni eða 17,5% af úrtakinu. 31 þeirra voru 

fyrirtæki með 1-10 starfsmenn og þrjú þeirra með 11-30. Einn svarandi ákvað að 

svara ekki spurningunni. Héruðin á Írlandi eru 35 og dreifðust fyrirtækin á milli 

þeirra, fimm frá Clare og fimm frá Dublin, þrjú frá Donegal, Galway, Kerry, 

Waterford og Westmeath, tvö frá Wexford, Wicklow og eitt frá Cork, Kildare, 

Limerick, Mayo og Sligo.  Eitt fyrirtæki svaraði ekki seinni bakgrunnsspurningunni. 

Af þeim voru 52% sem voru með markaðsstjóra sem sá um alla 

markaðssetningu á netinu, 34% þar sem annar starfsmaður fyrirtækisins sá um slíkt, 

en sá hafði þá annað aðalstarf innan fyrirtækisins. Þeirra aðalstarf var t.a.m. eigandi 

fyrirtækisins, rekstraraðili þess eða leiðsögumaður. Einnig voru 2,5% fyrirtækja með 

utanaðkomandi fyrirtæki eða fagaðila sem sá um markaðssetningu á netinu fyrir 

fyrirtækið, 2,5% sem vissu ekki hver sá um markaðssetningu á netinu og í 9% 

fyrirtækja fór engin markaðssetning fram á netinu.  

Samanburður milli landa 
Hér næst má sjá niðurstöðurnar krosskeyrðar milli Íslands og Írlands þar sem að 

fyrirtæki frá báðum löndum fengu sömu spurningar og gefur þetta mynd af muninum 

á milli landanna tveggja. Undantekning var á því þegar spurt var út í tungumál á 

heimasíðum og frá hvaða löndum flestar heimsóknir kæmu eins og sjá má hér á eftir. 

Þar var spurt á mismunandi hátt út frá upplýsingum frá opinberum stofnunum þeirra 

landa. 
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Mynd 1 - Hvaða eigin miðla nýtir fyrirtækið sér í markaðssetningu á netinu (hakið við allt sem á við)?   

Fyrst var spurt: Hvaða eigin miðla nýtir fyrirtækið sér í markaðssetningu á netinu? 

Eins og kemur fram á myndinni voru viðmælendur beðnir um að haka við allt sem átti 

við. Eins og sést á mynd 1 voru 100% á Íslandi og 97% frá Írlandi sem nýta sér 

vefsíðu fyrirtækisins, 32%  á Íslandi sem nýta sér bloggsíðu en 42% á Írlandi, 39% 

sem nýta póstlista á móti 48% á Írlandi og 97% fyrirtækjanna í á Íslandi og 100% á 

Írlandi nýta samfélagsmiðla.  

 
Mynd 2 – Hvaða keyptu miðla hefur fyrirtækið nýtt sér í markaðssetningu á netinu (hakið við allt sem á 

við)?  
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Næst var spurt: Hvaða keyptu miðla hefur fyrirtækið nýtt sér í markaðssetningu á 

netinu? Áfram voru þátttakendur beðnir um að haka við allt sem átti við. Eins og sést 

á mynd 2 höfðu 42% keypt auglýsingar á leitarvélum á Íslandi en 28% á Írlandi, 21% 

keypt auglýsingar á vefsíðum á Íslandi en 10% á Írlandi, 50% íslenskra fyrirtækja 

höfðu keypt auglýsingar á samfélagsmiðlum en 52% á Írlandi, 3% vissu ekki hvaða 

keyptu miðlar höfðu verið nýttir eða hvort þeir höfðu verið nýttir á Íslandi en 0% á 

Írlandi og 34% nýttu enga keypta miðla á Íslandi en 38% á Írlandi. 

 
Mynd 3 - Ef fyrirtækið nýtir sér/er á samfélagsmiðlum, hvaða miðlar eru það(hakið við allt sem á við)?  

Því næst var spurt: Ef fyrirtækið nýtir sér/er á samfélagsmiðlum, hvaða miðlar eru 

það? Þátttakendur áttu að haka við allt sem átti við. Allir þátttakendur í báðum 

löndum eða 100% nýta Facebook, 42% fyrirtækja á Íslandi eru á Twitter en 75% 

írskra fyrirtækja, 47% íslenskra fyrirtækja eru á Instagram en 32% írskra fyrirtækja, 

16% íslenskra fyrirtækja eru á Pinterest en 11% írskra, 16% fyrirtækja á Íslandi eru á 

LinkedIn en 57% fyrirtækja á Írlandi nýta þann miðil, 3% íslenskra fyrirtækja nýta 

Google+ og 6% írskra fyrirtækja og 3% fyrirtækja á Írlandi nýta YouTube en ekkert 

íslenskt fyrirtæki nýtir þann miðil. 
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hvaða	  miðlar	  eru	  það	  (hakið	  við	  allt	  sem	  á	  

við)?	  	  
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Mynd 4 – Nýtir fyrirtækið sér leitarvélabestun(e. SEO – Search Engine Optimization)?  

Því næst var spurt: Nýtir fyrirtækið sér leitarvélabestun (e. SEO – Search Engine 

Optimization)?. Eins og sést á mynd 4 nýttu 66% íslenskra fyrirtækja sér 

leitarvélabestun en 69% fyrirtækja á Írlandi nýttu sér hana. 29% íslenskra fyrirtækja 

nýttu sér ekki leitarvélabestun og 21% írskra fyrirtækja ekki heldur, á meðan 5% 

íslenskra og 10% írskra fyrirtækja vissu ekki hvort fyrirtækið nýtti sér slíkt.  

Ef þessari spurningu var svarað játandi fengu þátttakendur tvær 

aukaspurningar. 

 

 
Mynd 5 – Ef já, hefur það skilað fyrirtækinu mælanlegum árangri? 
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Sú fyrri var: Ef já, hefur það skilað fyrirtækinu mælanlegum árangri? 52% íslenskra 

fyrirtækja töldu leitarvélabestun hafa skilað fyrirtækinu mælanlegum árangri og 60% 

írskra fyrirtækja, á móti 20% íslenskra fyrirtækja sem töldu það ekki hafa skilað 

fyrirtækinu mælanlegum árangri og 10% írskra fyrirtækja. 28% íslenskra fyrirtækja 

og 30% írskra fyrirtækja vissu ekki hvort að leitarvélabestunin hefði skilað 

fyrirtækinu árangri. 

Hin spurningin sem þátttakendur fengu var opin spurning: Ef já, hvaða leiðir 

notar fyrirtækið við leitarvélabestun? Flestir ákváðu að sleppa þessari spurningu en 

meðal svara sem komu upp var orðaval og orðaröðun á heimasíðum, aðstoðartól hjá 

Google og að allur texti væri smíðaður eða heimasíða fyrirtækisins uppsett með 

leitarvélabestun í huga. Engin fyrirtæki voru að borga beint fyrir þennan hluta í 

markaðsstarfi sínu.  

 
Mynd 6 – Býður heimasíða fyrirtækisins upp á fleiri tungumál en íslensku / ensku-írsku? 

Því næst voru íslensk fyrirtæki spurð: Býður heimasíða fyrirtækisins upp á fleiri 

tungumál en íslensku? Írsku fyrirtækin voru spurð: Býður heimasíða fyrirtækisins upp 

á fleiri tungumál en ensku/írsku? 95% fyrirtækja á Íslandi bjóða upp á annað 

tungumál en aðeins 21% fyrirtækja á Írlandi og því 5% íslenskra fyrirtækja og 79% 

írskra fyrirtækja sem buðu ekki upp á fleiri tungumál.  

Þau fyrirtæki sem svöruðu játandi fengu svo aukaspurningu. 

95%	  

5%	   0%	  

21%	  

79%	  

0%	  

Já	   Nei	   Veit	  ekki	  

Býður	  heimasíða	  fyrirtækisins	  upp	  á	  fleiri	  
tungumál	  en	  íslensku/ensku-‐írsku?	  
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Mynd 7 – Ef já, hvaða tungumál? – Ísland 

 
Mynd 8 – Ef já, hvaða tungumál? – Írland 

Á Íslandi buðu 100% fyrirtækja upp á ensku á heimasíðu sinni, 22% upp á þýsku, 

14% upp á frönsku og 22% upp á önnur tungumál. Önnur tungumál voru 

norðurlandamálin, rússneska, ítalska, japanska, kínverska, hollenska og spænska. 

Á Írlandi voru 83% fyrirtækja sem buðu upp á þýsku, 50% á frönsku, 33% á spænsku 

og 67% upp á önnur tungumál. Þau voru rússneska, ítalska og einnig voru forrit sem 

þýddu heimasíður sjálfkrafa yfir á það tungumál sem óskað var eftir. 
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	  23	  

 
Mynd 9 – Er heimasíða fyrirtækisins með mismunandi lendingarsíður eftir því úr hvaða tæki heimsóknin 

kemur (t.d. snjallsíma/spjaldtölvu/tölvu)? 

Því næst var spurt: Er heimasíða fyrirtækisins með mismunandi lendingarsíður eftir 

því úr hvaða tæki heimsóknin kemur (t.d. snjallsíma/spjaldtölvu/tölvu)? 32% 

fyrirtækja á Íslandi svöruðu þessari spurningu játandi en 55% fyrirtækja á Írlandi, 

55% íslenskra fyrirtækja svöruðu neitandi og 38% írskra fyrirtækja en 13% íslenskra 

og 7% írskra fyrirtækja vissu ekki hvort heimasíða þeirra byði upp á slíka möguleika.  

 
Mynd 10 – Hvaða tæki styður heimasíðan ykkar? 

Eins og sjá má á mynd 10 eru 76% íslenskra fyrirtækja með heimasíðu sem styður 

farsíma, 79% styðja spjaldtölvur, 84% styðja fartölvur (tölvur) en 16% fyrirtækja 

vissu ekki hvaða tæki heimasíða þeirra styður. 79% írskra fyrirtækja eru með 
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heimasíðu sem styður snjallsíma, 79% styðja spjaldtölvur, 93% styðja fartölvur og 3% 

voru ekki viss hvaða tæki heimasíða þeirra styður. 

 
Mynd 11 – Hvaðan koma flestar heimsóknir á vefsíðu fyrirtækisins? 

Því næst var spurt: Hvaðan koma flestar heimsóknir á vefsíðu fyrirtækisins? Eins og 

sést á mynd 11 komu 35% af heimsóknum á Íslandi og 66% á Írlandi af leitarvélum, 

16% á Íslandi og 2% á Írlandi af samfélagsmiðlum, 0% á Íslandi frá bloggsíðum en 

3% á Írlandi, 24% á Íslandi voru beinar heimsóknir (þar sem viðkomandi aðili slær 

slóð heimasíðunnar beint í vafra en fylgir ekki tengli af annari síðu) og 7% á Írlandi 

en 24% íslenskra fyrirtækja vissu ekki hvaðan heimsóknirnar koma. 

 
Mynd 12 - Hvernig er skiptingin á því úr hvaða tæki heimsóknin kemur á heimasíðuna ykkar? 1 = flestar 

heimsóknir, 4 = fæstar heimsóknir 

Eins og sjá má á mynd 12 var spurt um úr hvaða tækjum flestar heimsóknir kæmu þar 

sem raða þurfti upp í fæstar til flestar heimsóknir og er því síðan stillt upp í 

hlutfallslega röð af fjórum valmöguleikum. Á Íslandi voru flestar heimsóknir úr 

fartölvum, síðan snjallsímum, svo spjaldtölvum og loks frá öðrum tækjum. Á Írlandi 

voru hins vegar flestar heimsóknir úr snjallsímum, svo fartölvum, síðan spjaldtölvum 

og svo loks úr öðrum tækjum. Hér var hægt að sleppa þeim valkosti sem 

fyrirtækjunum fannst ekki eiga við. 
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Mynd 13 - Frá hvaða löndum koma flestar heimsóknir á heimasíðuna ykkar? 1 = flestar heimsóknir, 6 = 

fæstar heimsóknir. 

Því næst var spurt frá hvaða löndum flestar heimsóknir kæmu þar sem raða þurfti upp 

frá fæstum  til flestra heimsókna og er því síðan stillt upp í hlutfallslega röð af sex 

valmöguleikum. Flestar heimsóknir á íslenskar heimasíður voru frá Bandaríkjunum, 

því næst Bretlandi, svo Þýskalandi, þá öðrum þjóðum, Frakklandi og loks Noregi. Á 

heimasíðum hjá írskum fyrirtækjum voru flestar heimsóknir frá Bretlandi, því næst 

Bandaríkjunum, svo Þýskalandi, þá öðrum þjóðum og loks Frakklandi og Noregi sem 

voru jöfn.  
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Mynd 14 - Hvaða möguleika býður heimasíðan ykkar upp á? Vinsamlegast merkið við allt sem á við. 

Eins og sést á mynd 14 var spurt: Hvaða möguleika býður heimasíðan ykkar upp á? 

Voru þátttakendur beðnir að merkja við allt sem átti við. Á Íslandi voru 95% og á 

Írlandi 100% fyrirtækja sem buðu upp á upplýsingar um vörur og þjónustu, 95% á 

Íslandi og 96% á Írlandi buðu upp á upplýsingar um tengiliði en 59% íslenskra 

heimasíðna bauð upp á möguleikann að versla vörur og þjónustu á móti 67% á Írlandi. 

Að auki voru 11% sem nefndu önnur atriði og voru þau t.a.m. upplýsingar um 

áfangastaðinn, fróðleikur um Ísland og tenging við samfélagsmiðla.  

 
Mynd 15 - Voru/eru s-in fimm (e. the 5 s’s) höfð til hliðsjónar við uppbyggingu vefsíðunnar? (Sala (e. Sell), 

Þjóna (e.Serve), Tala (e. Speak), Spara (e.Save), Sizzle) 
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Því næst var spurt: Voru/eru s-in fimm (e. the 5 s’s) höfð til hliðsjónar við 

uppbyggingu vefsíðunnar? (Sala (e. Sell), Þjóna (e.Serve), Tala (e. Speak), Spara 

(e.Save), Sizzle). Á Íslandi voru 22% fyrirtækja sem svöruðu þessu játandi,  54% 

neitandi og 24% vissu ekki hvort þau hefðu verið eða væru höfð til hliðsjónar. Á 

Írlandi voru 15% fyrirtækja sem svöruðu þessu játandi, 48% neitandi og 37% vissu 

ekki hvort þau hefðu verið eða væru höfð til hliðsjónar. 

 

 
Mynd 16 - Finnið þið fyrir miklum verðteygjanleika eftirspurnar þegar verð eru hækkuð/lækkuð á netinu? 
– Þ.e. ef verð á ferðum/annari þjónustu eru hækkuð/lækkuð, finnið þið þá fyrir mun á eftirspurn/bókuðum 

ferðum? 

Því næst var spurt út í verðteygjanleika eftirspurnar og hvort að fyrirtæki finndu fyrir 

breytingu á eftirspurn við hækkun eða lækkun á verðum. Á Íslandi svöruðu 14% 

fyrirtækja þessu játandi, 59% neitandi og 27% vissu það ekki. Á Írlandi voru það 15% 

fyrirtækja sem svöruðu játandi, 50% neitandi og 35% vissu það ekki.  
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Mynd 17 - Hvaða eftirfarandi leiðir notið þið/hafið þið nýtt ykkur við markaðssetningu á netinu? 

Á mynd 17 var spurt: Hvaða eftirfarandi leiðir notið þið/hafið þið nýtt ykkur við 

markaðssetningu á netinu? 38% íslenskra fyrirtækja höfðu notað auglýsingar, 84% 

almannatengsl og 27% söluhvata. 62% írskra fyrirtækja höfðu notað auglýsingar, 88% 

almannatengsl og 42% söluhvata. Einnig voru 4% írskra fyrirtækja sem vissu ekki 

hvaða leiðir þau höfðu nýtt sér en 0% íslenskra fyrirtækja. 

 
Mynd 18 - Bjóðið þið upp á þjónustu eins og svör við algengum spurningum (e. FAQ – frequently asked 

questions), netspjall, sér tölvupóstfang sem veitir aðstoð eða annað (hakið við allt sem við á)?  

Því næst var spurt út í þjónustu. Eins og sjá má á mynd 18 eru 32% fyrirtækja á 

Íslandi sem bjóða upp á svör við algengum spurningum á heimasíðum sínum, 3% sem 
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buðu upp á netspjall, 81% sem buðu upp á tölvupóstfang sem veitir aðstoð, 3% vissu 

ekki hvaða þjónustu þeir bjóða upp á og 16% svöruðu spurningunni neitandi. Á 

Írlandi voru 37% fyrirtækjanna sem buðu upp á svör við algengum spurningum, 52% 

sem buðu upp á tölvupóstfang, 4% vissu ekki upp á hvaða þjónustu þau bjóða en 30% 

írskra fyrirtækja svöruðu spurningunni neitandi.   

 
Mynd 19 – Hversu hátt hlutfall bókana fer fram í gegnum netmiðla ykkar? 

Því næst var spurt hversu hátt hlutfall bókana færi fram í gegnum netmiðla 

fyrirtækjanna. Á Íslandi fóru 0-20% bókana fram á netmiðlum í 31% tilfella, 21-40% 

í 11% tilfella, 41-60% í 17% tilfella, 61-80% í 11% í tilfella og 81-100% í 25% 

tilfella. 6% fyrirtækjanna vissu ekki hversu hátt hlutfallið var. Á Írlandi var það hins 

vegar 0-20% í 38% tilfella, 21-40% í 12% tilfella, 41-60% í 31% tilfella, 61-80% í 

8% tilfella og 81-100% í 12% tilfella. 
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Mynd 20 - Hafið þið hlotið/farið fram á aðstoð og/eða eruð þið í samstarfi við opinbera aðila líkt og 

Ferðamálastofu og Íslandsstofu / Failté Ireland og Tourism Ireland varðandi markaðssetningu á netinu? 

Að lokum var spurt: Hafið þið hlotið/farið fram á aðstoð og/eða eruð þið í samstarfi 

við opinbera aðila líkt og Ferðamálastofu og Íslandsstofu / Failté Ireland og Tourism 

Ireland varðandi markaðssetningu á netinu? Á Íslandi svöruðu 36% fyrirtækja þessu 

játandi en 61% neitandi og á Írlandi svöruðu 96% fyrirtækja þessu játandi og 4% 

neitandi. 3% íslenskra fyrirtækja voru ekki viss hvort slíkt samstarfeða aðstoð hefði 

farið fram. 

Ef fyrirtæki svöruðu játandi fengu þau tvær aukaspurningar sem báðar voru 

opnar. Annars vegar: Ef já, hvers eðlis var sú aðstoð/það samstarf og með hverjum? 

Hins vegar: Ef já, var mælanlegur árangur (góður eða slæmur) af 

aðstoðinni/samstarfinu? Á Íslandi var aðstoðin í formi námskeiða, styrkja og 

ráðlegginga en einnig aðstoð við skráningar á síður til þess að koma fyrirtækinu á 

framfæri. Mismikill árangur hlaust af starfinu, sumir aðilar nefndu að enginn árangur 

hefði hlotist og að meiri eftirfylgni hefði þurft af hálfu hinna opinberu aðila. Öðrum 

þótti þó árangurinn góður en nefnt var í sambandi við það að skortur hefði verið á 

mælanlegum árangri. Á Írlandi voru þeir sem svöruðu flestir í samstarfi við Failté 

Ireland. Samstarfið var ýmiss konar, aðstoð við markaðsstarf, hjálp með heimasíðu 

fyrirtækisins, ýmiss konar þjálfun, t.d. í notkun samfélagsmiðla og einn aðili gekk svo 

langt að taka það fram að Failté Ireland og Tourism Ireland væru nauðsynlegir 

samstarfsaðilar fyrir fyrirtæki þeirra. Eins og á Íslandi var árangurinn af samstarfinu 
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misgóður, meirihluti nefndi þó góðan árangur og mælanlegur árangur var t.a.m. fleiri 

heimsóknir á heimasíðu fyrirtækisins og fleiri bókanir.  
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Niðurstöður 
Niðurstöðurnar í samanburði milli landana eru afar mismunandi, sums staðar mjög 

svipaðar og annars staðar mjög ólíkar. Eins og nefnt var í fræðilega hlutanum er 

mikilvægt að hafa fræðin á bak við sig þegar lagt er af stað í markaðssetningu á netinu 

og nýta hana m.a. til þess að færa viðskiptavininum aukið virði og geta áttað sig á 

þeim kostum og göllum sem markaðssetning á netinu getur haft fyrir fyrirtækið.  

Öll fyrirtækin, bæði á Íslandi og Írlandi nýta sér að einhverju leyti þær leiðir 

sem mögulegt er að fara í markaðssetningu á netinu, að minnsta kosti þeim sem þeir 

geta haft áhrif á. Bloggsíður og póstlistar virðast vera örlítið algengari á Írlandi en að 

öðru leyti nýttu fyrirtækin sér flesta þá eigin miðla sem möguleiki er á að nýta. Engir 

keyptir miðlar voru nýttir hjá um þriðjungi fyrirtækja á Íslandi og Írlandi og rúm þar 

til að gera betur, því eins og kom fram er mikilvægt að blanda öllum þessum miðlum 

saman til þess að ná sem bestum árangri.  

Þegar kom að markaðsblöndunni mátti sjá áhrif hennar og þeirra þátta sem 

henni tilheyra á markaðssetningu á netinu hjá fyrirtækjum á Íslandi og Írlandi. Verð 

skiptir alltaf máli og athyglisvert var að sjá að samkvæmt þessu fann meirihluti 

fyrirtækjanna ekki fyrir miklum verðteygjanleika eftirspurnar sem þýðir í raun að eins 

og staðan er í dag er markaðurinn á þann veg að aðilar í ferðaþjónustu geta bæði 

hækkað og lækkað sín verð án þess að það hafi mikil áhrif á bókanir á þeirri þjónustu 

sem þeir bjóða upp á. Það tengist einnig keyptum miðlum að vettvangurinn sem 

valinn er fyrir auglýsingar þarf að vera réttur. Meira en helmingur íslensku og írsku 

fyrirtækjanna höfðu nýtt sér leitarvélabestun á einhvern hátt og hafði það skilað 52% 

íslenskra fyrirtækja og 60% írskra fyrirtækja mælanlegum árangri og sést það t.a.m. á 

mynd 11 þar sem sjá má að flestar heimsóknir, eða 35% heimsókna á íslenskar 

heimasíður og 66% á írskar heimasíður, koma einmitt frá leitarvélum og því gæti 

leitarvélabestun verið að skila tilætluðum árangri þar, þá sérstaklega á Írlandi og gæti 

það komið til af aðkomu hins opinbera í fræðslu til fyrirtækja á leitarvélabestun.  

Flestar heimsóknir á heimasíður íslenskra fyrirtækja koma úr fartölvum og í 

takt við það eru aðeins 32% fyrirtækja sem bjóða upp á mismunandi lendingarsíður 

eftir því úr hvaða tæki heimsóknin kemur. Ef snjallsíma- og spjaldtölvuheimsóknir 

eru taldar saman eru þær þó fleiri en fartölvuheimsóknirnar og því mætti gera betur 

þar til þess að mæta betur þörfum og færa viðskiptavinum betra viðmót en þeir fá 

þegar þeir koma á heimasíðu fyrirtækjanna. Þarna gera írsku fyrirtækin betur því að í 
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55% tilvika bjóða þau upp á mismunandi lendingarsíðu eftir því úr hvaða tæki 

neytandinn heimsækir heimasíður þeirra.  

Þó flest samskipti milli neytenda og fyrirtækja fari fram í gegnum tölvu, 

snjallsíma eða spjaldtölvu er þó enn mikilvægt að halda í mennska þáttinn. Þátturinn 

fólk kemur inn á það á hvaða hátt samskiptunum er háttað því að nauðsynlegt er að 

þau séu til staðar og í lagi til þess að viðskiptavinir fyrirtækja haldi ánægju og dreifi 

þar t.d. góðu word-of-mouth og tryggi þannig fyrirtækinu áunna umfjöllun. Allt 

tengist þetta saman. 32% íslenskra fyrirtækja buðu upp á svör við algengum 

spurningum á heimasíðum sínum og 37% írskra fyrirtækja buðu upp á slíkt. Hins 

vegar buðu 81% íslenskra fyrirtækja upp á tölvupóstfang sem hægt var að hafa 

samband í gegnum og 52% írskra fyrirtækja buðu upp á það sama. Það voru þó 30% 

írskra fyrirtækja sem buðu ekki upp á neina slíka þjónustu á móti 16% íslenskra 

fyrirtækja og þar er rúm fyrir bætingu af þeirra hálfu þar sem ferlið gengur út á það að 

fyrirtæki ýti viðskiptavinum út í kostnaðarminnstu leiðina til þess að hafa samband og 

getur einhver af þessum möguleikum eða jafnvel blanda af þeim orðið til þess að 

kostnaður verði minni.  

Öll fyrirtækin í úrtakinu eru með heimasíðu og virk á samfélagsmiðlum. Eitt 

af þeim atriðum fræðanna sem mögulegt er að hafa til hliðsjónar í sambland við aðrar 

við uppbyggingu slíkra miðla eru S-in fimm sem nefnd voru í fræðilega hlutanum. 

Með því að nýta S-in fimm við uppsetningu heimasíðunnar þinnar eykurðu líkurnar á 

því að viðskiptavinirnir vilji nýta sér miðilinn aftur og segi að auki vinum sínum og 

vandamönnum frá honum. Rannsóknin sýndi fram á að aðeins 22% íslenskra 

fyrirtækja hafði S-in fimm að leiðarljósi þegar þeir byggðu upp sína heimasíðu á móti 

15% írskra fyrirtækja. Þar sem að hlutfall bókana í gegnum heimasíður fyrirtækjanna 

eru sem dæmi 0-20% hjá 38% írsku fyrirtækjanna er þetta eitthvað sem þau fyrirtæki 

gætu haft til hliðsjónar við uppsetningu sinna síðna til þess að reyna að ná þar inn 

fleiri beinum bókunum í gegnum heimasíður sínar eins og talað er um í söluhluta 

markaðsblöndunar en 67% írskra fyrirtækja bjóða upp á þann möguleika að versla 

vörur og þjónustu í gegnum heimasíðu sína og því er möguleikinn greinilega fyrir 

hendi en mætti nýtast betur. Bókanirnar í gegnum netið hjá íslenskum fyrirtækjum 

voru í 31% tilfella 0-20% en 81-100% í 25% tilfella. Minna hlutfall íslenskra 

fyrirtækja býður upp á bókanir í gegnum heimasíðu sínar eða 59%. Það er því ljóst að 

þar er einnig hægt að gera betur þó að vissulega hafi sum fyrirtæki náð þar góðum 

árangri. 
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Markaðurinn er, eins og komið hefur verið inn á, mjög landamæralaus 

vettvangur sem með aukinni tækni hefur búið til nýja hegðun neytenda en að sama 

skapi ný tækifæri fyrir fyrirtæki. Þar sem ferðaþjónustan á Íslandi hefur verið á hraðri 

uppleið undanfarin ár kom það því ekki á óvart að 95% íslenskra fyrirtækja bjóða upp 

á fleiri tungumál en íslensku á heimasíðum sínum. Af þessum 95% buðu 100% 

fyrirtækjanna upp á ensku sem er í samræmi við að flestar heimsóknir á íslensku 

heimasíðurnar koma frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Því næst komu þýska, önnur 

tungumál og franska öll undir 25%. Aðra sögu er að segja frá Írlandi, en þar bjóða 

aðeins 21% fyrirtækja annað tungumál en þeirra móðurmál, ensku/írsku. 

Samanburðurinn er þó kannski ekki alveg sanngjarn enda enska töluð á heimsvísu en 

ekki íslenska og flestar heimsóknir á írskar síður koma einmitt einnig frá Bretlandi og 

Bandaríkjunum.  

Síðast en ekki síst má svo nefna þann mikla ávinning sem kemur til af 

samstarfi við hið opinbera og mikilvægi innkomu þess opinbera þegar kemur að 

aðstoð og samstarfi í markaðssetningu á netinu. Minnihluti íslenskra fyrirtækja hafði 

farið í einhvers konar samstarf með opinberum aðila, þá annað hvort Ferðamálastofu 

eða Íslandsstofu, þegar kom að markaðssetningu á netinu sérstaklega eða 36%, en 

61% höfðu ekki fengið neina aðstoð eða farið í neins konar samstarf. Hjá írskum 

fyrirtækjum var þetta hlutfall mjög hátt en 96% þeirra fyrirtækja sem svöruðu höfðu 

verið í samstarfi eða fengið aðstoð hjá opinberum aðilum á Írlandi, annað hvort Failté 

Ireland eða Tourism Ireland.  Misjafn árangur mældist af samstarfinu bæði á Íslandi 

og á Írlandi og gæti það t.a.m. komið til af því að í mörgum tilfellum var árangurinn 

af samstarfinu ekki mældur og því erfitt að segja til um hvort árangurinn hafi 

sannarlega verið góður eða ekki. Meiri ánægju mátti þó sjá hjá írsku fyrirtækjunum en 

þeim íslensku og hafði árangurinn verið mældur í örfáum tilvika sem höfðu þá skilað 

jákvæðum, mælanlegum árangri. Eðli samstarfsins eða aðstoðarinnar var af ýmsum 

hætti. Að mestu voru þetta styrkir, ráðleggingar og aðstoð við skráningar á síður á 

Íslandi en á Írlandi var þettaýmiss konar markaðsaðstoð, aðstoð við markaðsstarf og 

hjálp og þjálfun í notkun eigin miðla, s.s. heimasíðna og samfélagsmiðla.  

Þar sem rannsóknir sýna fram á að styrkir og stuðningur frá opinberum aðilum 

sem þessum geti gert rekstur fyrirtækja í afþreyingarferðaþjónustu kleift að starfa 

áfram með góðum árangri er ljóst að samstarf þetta er mjög mikilvægt þessum 

fyrirtækjum og þarf að vera áframhald á. Sérstaklega mætti efla þetta samstarf á 

Íslandi þar sem að þar virðist vera mikið rúm til endurbóta.  
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Til umhugsunar 
Þegar allt er tekið saman er ljóst að fyrirtæki horfa á einn eða annan hátt til fræðanna 

þegar kemur að uppbyggingu miðla sinna og markaðssetningu á netinu. Sjá má áhrif 

markaðsblöndunnar í svörum þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni og eru 

leitarvélabestun og S-in fimm eitthvað sem hluti fyrirtækjanna hafa nýtt sér, en mættu 

horfa til í meira mæli. Það væri þó fyrirtækjunum líklega til góðs að nýta sér fræðin 

frekar og blanda þeim meira saman en þau gera þar sem það hefur komið fram að það 

skili betri árangri.   

Í raun er það þannig að íslensk fyrirtæki eru sterkari í sumum þáttum á meðan 

þau írsku eru sterkari í öðrum. Að blanda saman eigin miðlum og keyptum miðlum er 

eitthvað sem Íslendingar eru komnir örlítið lengra í og njóta því væntanlega enn meiri 

ávinnings af áunninni umfjöllun, en Írarnir hafa örlítið forskot þegar kemur að 

leitarvélabestun og mælanlegum árangri af henni. Gæti þetta komið til af því að Failté 

Ireland býður upp á umfangsmikla aðstoð þegar kemur að allri markaðssetningu á 

netinu, þar á meðal þegar kemur að leitarvélabestun en engin slík aðstoð er sjáanleg 

hjá opinberum aðilum á Íslandi og þurfa fyrirtæki því að sækja sér slíka aðstoð sjálf 

eða leita til fagaðila og er það eitthvað sem opinberar stofnanir á Íslandi gætu tekið til 

skoðunar að bjóða upp á. Sennilega yrði mælanlegur árangur yfir höfuð betri hjá 

báðum löndum ef meira yrði gert af því að mæla árangurinn og farið af stað með 

mælanleg markmið þegar farið er út í markaðssetningu á netinu. Hins vegar hafa 

opinberar stofnanir á Íslandi verið ötular við að fara af stað með markaðsherferðir sem 

samkvæmt þeirra upplýsingum hafa skilað hingað fjölda erlendra ferðamanna og hafa 

íslensk fyrirtæki haft gagn af. Það sýnir sig að afþreyingarfyrirtæki í ferðaþjónustu 

bjóða langflest upp á annað tungumál en íslensku á heimasíðu sinni og af þeim bjóða 

öll upp á ensku sem annað tungumál og mæta þar þeim fjölda heimsókna sem koma á 

vefsíður þeirra erlendis frá.    

Hvað rannsóknina varðar var hlutfall svörunar í þessari rannsókn eins og áður 

hefur komið fram, 17,5% hjá írskum fyrirtækjum og 20% hjá íslenskum fyrirtækjum. 

Gaman væri að endurtaka þessa rannsókn aftur, t.d. að sumarlagi þegar fleiri fyrirtæki 

væru mögulega virk og þá jafnvel með öllu þýðinu. Þetta yrði umfangsmeiri rannsókn 

til þess að sjá betur muninn á milli landanna og sjá hvort þau hlutföll haldast sem 

komu fram í þessari rannsókn. Einnig væri gaman að venda hlutum við, snúa slíkri 

rannsókn að neytendum og sjá hverju þeir sækjast eftir í markaðssetningu á netinu. 
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Fyrirtæki gætu haft ávinning af slíkri rannsókn og haft hana til hliðsjónar þegar teknar 

eru ákvarðanir um þá stefnu sem fyrirtækið velur að taka í markaðssetningu á netinu.  
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Viðaukar 
Spurningalistar 
Spurningalistar sem sendir voru út í gegn um SurveyMonkey á 20 aðila í 

afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi og 20 aðila í afþreyingarferðaþjónustu á Írlandi.  

Úrtakið var valið með =RANDBETWEEN skipun í Excel úr lista yfir fyritækin sem 

tekinn var af annarsvegar www.visiticeland.com og hinsvegar www.discoverireland.ie 

Viðauki 1 – Spurningalisti á íslensku 
1. Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu? 

a. 1-10 
b. 11-30 
c. 31-50 
d. 50+ 

 
2. Hvar á landinu er fyrirtækið staðsett? 

a. Höfuðborgarsvæðinu 
b. Vesturlandi 
c. Vestfjörðum 
d. Norðurlandi 
e. Austurlandi 
f. Suðurlandi 

 
3. Hver sér um markaðssetningu á netinu hjá fyrirtækinu? 

a. Utanaðkomandi fyrirtæki / fagaðili 
b. Markaðsstjóri fyrirtækisins 
c. Annar starfsmaður fyrirtækis > Leiðir þig í sp. 4, aðrir svarmöguleikar 

í sp. 5 
d. Veit ekki 
e. Engin markaðssetning á netinu á sér stað hjá fyrirtækinu 

 
4. Ef annar starfsmaður fyrirtækis, hvað er hans aðalstarf hjá fyrirtækinu? 

 
5. Hvaða eigin miðla nýtir fyrirtækið sér í markaðssetningu á netinu?  (hakið við 

allt sem á við): 
a. Vefsíðu fyrirtækisins 
b. Bloggsíðu 
c. Póstlista 
d. Samfélagsmiðla 
e. Veit ekki 
f. Engir eigin miðlar eru nýttir 
g. Annað? Hvað. Opinn reitur  

 
 

6. Hvaða keyptu miðla hefur fyrirtækið nýtt sér í markaðssetningu á netinu? 
(hakið við allt sem á við): 

a. Auglýsingar á leitarvélum 
b. Auglýsingar á vefsíðum (s.s. bannerar) 
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c. Auglýsingar á samfélagsmiðlum (Sponsored) 
d. Veit ekki 
e. Engir keyptir miðlar eru nýttir 
f. Annað? Hvað. Opinn reitur. 

 
7. Ef fyrirtækið nýtir sér/er á samfélagsmiðlum, hvaða miðlar eru það (hakið við 

allt sem á við)? 
a. Facebook 
b. Twitter 
c. Instagram 
d. Pinterest 
e. LinkedIn 
f. Annað 
g. Nýtum ekki samfélagsmiðla 

 
8. Nýtir fyrirtækið sér leitarvélabestun? (SEO – Search Engine Optimization)? 

a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
9. Ef já, hefur það skilað fyrirtækinu mælanlegum árangri? 

a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
10. Ef já, hvaða leiðir notar fyrirtækið við leitarvélarbestun? – Opin spurning 

 
11.  Býður heimasíða fyrirtækisins upp á fleiri tungumál en íslensku? 

a. Já 
b. Nei  
c. Veit ekki 

 
12. Ef já, hvaða tungumál? 

a. Ensku 
b. Þýsku 
c. Frönsku 
d. Annað? Hvað? 

 
13. Er heimasíða fyrirtækisins með mismunandi lendingarsíður eftir því úr hvaða 

tæki heimsóknin kemur (t.d. snjallsíma/spjaldtölvu/tölvu)?: 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
14. Hvaða tæki styður heimasíðan ykkar? 

a. Snjallsíma 
b. Spjaldtölvur 
c. Fartölvur 
d. Annað, hvað? 
e. Veit ekki 
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15. Hvaðan koma flestar heimsóknir á vefsíðu fyrirtækisins? 
a. Leitarvélum 
b. Samfélagsmiðlum 
c. Bloggsíðum / umræðuþráðum 
d. Beinar heimsóknir 
e. Veit ekki 

 
16. Hvernig er skiptingin á því úr hvaða tæki heimsóknin kemur á heimasíðuna 

ykkar? 1 = mestar heimsóknir, 4 = fæstar heimsóknir 
a. Snjallsímum 
b. Spjaldtölvum 
c. Fartölvum 
d. Annað, hvað? 
e. Veit ekki 

 
17. Frá hvaða löndum koma flestar heimsóknir á heimasíðuna ykkar? 1 = mestar 

heimsóknir, 6 = fæstar heimsóknir. Merkið aðeins við þau fimm lönd sem 
heimsækja síðuna ykkar mest. 

a. Bretland 
b. Bandaríkin 
c. Þýskaland 
d. Noregur 
e. Frakkland 
f. Annað – hægt að bæta við reitum 

 
18. Hvaða möguleika bíður heimasíðan ykkar upp á? Vinsamlegast merkið við allt 

sem á við. 
a. Upplýsingar um vörur og þjónustu 
b. Upplýsingar um tengiliði / hvernig á að hafa samband 
c. Möguleiki á að versla vörur og þjónustu 
d. Annað 
e. Veit ekki 
f. Ekkert af þessu á við 

 
19. Voru/eru s-in 5 (The 5 s’s) höfð til hliðsjónar við uppbyggingu vefsíðunnar? 

(Sala (e. Sell), Þjóna (e.Serve), Tala (e. Speak), Spara (e.Save), Sizzle) 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
20. Finnið þið fyrir miklum verðteygjanleika eftirspurnar þegar verð eru 

hækkuð/lækkuð á netinu? – Þ.e. ef verð á ferðum/öðrum þjónustum eru 
hækkuð/lækkuð, finnið þið þá fyrir mun á eftirspurn/bókuðum ferðum? 

a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
21. Hvaða eftirfarandi leiðir notið þið/hafið þið nýtt ykkur við markaðssetningu á 

netinu: 
a. Auglýsingar (Gagnvirkar auglýsingar, pay-per-click, bannerar á síðum 

3ja aðila o.sv.frv.) 
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b. Almannatengsl (Blogg, greinar á netinu, póstlistar, samfélagsmiðla, 
auglýsingarherferðir) 

c. Söluhvatar (Hvatar eins og afsláttarmiðar, vildarklúbba o.sv.frv) 
d. Annað? Hvað? 
e. Veit ekki 

 
22. Bjóðið þið upp á þjónustu eins og svör við algengum spurningum (e. FAQ – 

frequently asked questions), netspjall, sér tölvupóstfang sem veitir aðstoð eða 
annað? Vinsamlegast hakið við allt sem á við. 

a. Já, svör við algengum spurningum 
b. Já, netspjall 
c. Já, tölvupóstfang 
d. Já, annað - hvað? 
e. Veit ekki 
f. Nei 

 
23. Hversu mikið hlutfall bókana fer fram í gegn um netmiðla ykkar? 

a. 0-20% 
b. 21-40% 
c. 41-60% 
d. 61-80% 
e. 81-100% 

 
24. Hafið þið hlotið/farið fram á aðstoð og/eða eruð þið í samstarfi við opinbera 

aðila líkt og Ferðamálastofu/Íslandsstofu varðandi markaðssetningu á netinu? 
a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki 

 
25. Ef já, hvers eðlis var sú aðstoð/það samstarf og með hverjum? – opin spurning 

 
26. Ef já, var mælanlegur árangur (góður eða slæmur) af aðstoðinni/samstarfinu? 
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Viðauki 2 - Spurningalisti á ensku 
1. How many employees work at the company? 

a. 1-10 
b. 11-30 
c. 31-50 
d. 50+ 

 
2. Where in Ireland is the company located? 

a. Co. Carlow 
b. Co. Cavan 
c. Co. Clare 
d. Co. Cork 
e. Co. Donegal 
f. Co. Dublin 
g. Co. Galway 
h. Co. Kerry 
i. Co. Kildare 
j. Co. Kilkenny 
k. Co. Laois 
l. Co. Leitrim 
m. Co. Limerick 
n. Co. Longford 
o. Co. Louth 
p. Co. Mayo 
q. Co. Meath 
r. Co. Monaghan 
s. Co. Offaly 
t. Co. Roscommon 
u. Co. Sligo 
v. Co. Tipperary 
w. Co. Waterford 
x. Co. Westmeath 
y. Co. Wexford 
z. Co. Wicklow 

 
3. Who is in charge of online marketing at your company? 

a. A third party specialist/company - qualified professional  
b. The company’s marketing director 
c. Another employee of the company 
d. I don’t know 
e. No online marketing takes place at the company 

 
4. If another employee, what is is main position at the company? 

 
5. What own media does the company use in online marketing? (check all that 

apply) 
h. A company blog 
i. E-mail list /  
j. Social Media 
k. I don’t know 
l. The company does not use own media in online marketing 
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m. Something else? What?  
 

6. What bought media does the company use in online marketing? (check all that 
apply) 

g. Advertisements on search engines 
h. Advertisments on websites (for example banners) 
i. Advertisements on social media (for example sponsored material) 
j. I don’t know 
k. The company does not use bought media in online marketing 
l. Something else? What? 

 
7. If the company uses social media, which of the following social media 

websites does it use? (check all that apply) 
h. Facebook 
i. Twitter 
j. Instagram 
k. Pinterest 
l. LinkedIn 
m. Something else? What? 
n. The company does not use/is not on social media. 

 
8. Does the company take advantage of SEO – (Search Engine Optimization)? 

d. Yes 
e. No 
f. I don’t know 

 
9. If yes, has it given the company measurable success?  

d. Yes 
e. No 
f. I don’t know 

 
10. If yes, what options does the company use in SEO – search engine 

optimisation? 
 

11.  Does the company website offer their content in any other language than 
English / Irish?  

a. Yes 
b. No 
c. I don’t know 

 
12. If yes , which languages? (check all that apply) 

a. German 
b. French 
c. Spanish 
d. Other? Which? 

 
13. Does the company’s website offer different landing sites depending on what 

device is the source? (for example: Smart phone/Tablet/Computer)?  
d. Yes 
e. No 
f. I don’t know 
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14. Which devices does your homepage support?  

f. Smartphones 
g. Tablets 
h. Computers 
i. Others? Which? 
j. I don’t know 

 
15. Where do most of the visits to your company’s website origin from? 

f. Search engines 
g. Social media 
h. Blog’s / Forums 
i. Direct visits (Visitor types in the address in their browser) 
j. I don’t know 

 
16. Where do most of the visits to your company’s homepage origin from? 1 = 

most visits, 4 = Fewest visits  
a. Snjallsímum 
b. Spjaldtölvum 
c. Fartölvum 
d. Annað, hvað? 
e. Veit ekki 

 
17. From which countries do most of the visits to your company’s homepage 

origin from? 1 = most visits, 6 = fewest visits.  
a. Bretland 
b. Bandaríkin 
c. Þýskaland 
d. Frakkland 
e. Spánn 
f. Annað – hægt að bæta við reitum 

 
18. What options does your website offer? (check all that apply) 

g. Information on products and services 
h. Contact information 
i. The possibility of buying products and services 
j. Others? Which? 
k. I don’t know 
l. None of this applies 

 
19. Were/Are the 5-S’s of online marketing taken into account in the structure of 

the company’s website? (Sell, Serve, Speak, Save, Sizzle)?  
d. Yes 
e. No 
f. I don’t know 

 
20. Do you feel the effects of price elasticy of demand when prices are 

increased/decreased online? That is, when product/service prices are 
increased/decreased, do you see a difference in demand/bookings on 
products/services?  

d. Yes 
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e. No 
f. I don’t know 

 
21. Which of the following methods do you/have you used in online marketing? 

f. Advertisements (Interactive advertising, pay-per-click, banners on 
third party websites etc). 

g. Public Relations (Blogg’s, online articles, E-mail lists, Social media, 
advertising campaigns) 

h. Sales incentives (Incentives like coupons, , customer clubs etc.)  
i. Others? Which? 
j. I don’t know 

 
22. Do you offer services like FAQ’s(Frequently Asked Questions), online chat, 

support email or others that offers help/information in some form?  
a. Yes, FAQ’s 
b. Yes, online chat 
c. Yes, support email 
d. Yes, something else? What? 
e. I don’t know 
f. No 

 
23. What percentage of bookings are made through your online media? 

a. 0-20% 
b. 21-40% 
c. 41-60% 
d. 61-80% 
e. 81-100% 

 
24. Have you had/asked for help or/and are you in collaboration with parties from 

the public sector like Failté Ireland/Tourism Ireland? 
a. Yes 
b. No 
c. I don’t know 

 
25. If yes, what was the nature of that help/collaboration and with whom was it? – 

open question 
 

26. If yes, did you see any results (good or bad) from that help/collaboration? 
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