
 

 
 

Viðskiptasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða markaðsaðferðir eru lítil og meðalstór 
ferðaþjónustufyrirtæki að tileinka sér þegar kemur að 

markaðssetningu á netinu til að ná til erlendra ferðamanna ? 
 
 

 

 

 

 

 
Ritgerð til  BS gráðu 

Nafn nemanda: Ólöf Ragna 

Leiðbeinandi: Brynjar Þór Þorsteinsson 

haustönn – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 
Viðskiptasvið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða markaðsaðferðir eru lítil og meðalstór 
ferðaþjónustufyrirtæki að tileinka sér þegar kemur að 

markaðssetningu á netinu til að ná til erlendra ferðamanna ? 
 
 

 

 

 

 

 
Ritgerð til  BS gráðu 

Nafn nemanda: Ólöf Ragna 

Leiðbeinandi: Brynjar Þór Þorsteinsson 

haustönn – 2014 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

iv 
 

 

 
Staðfesting lokaverkefnis til BS gráðu í viðskiptafræði 

 

Titill verkefnis :  

Hvaða markaðsaðferðir eru lítil og meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki að 

tileinka sér þegar kemur að markaðssetningu á netinu til að ná til erlendra 

ferðamanna ? 

 

Höfundur:  

Ólöf Ragna Guðnadóttir 

Kennitala: 200882-3429 

 

Lokaverkefnið hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst og hlotið 

lokaeinkunnina:_____________ 

Háskólinn á Bifröst 16. desember 2014 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Stimpill skólans 

_________________________ 

Deildarforseti 



 

v 
 

Útdráttur 

Erlendum ferðamönnum til landsins er búið að vera að fjölga umtalsvert á síðustu árum og gera 

spár ráð fyrir því að sú mikla fjölgun muni halda áfram á næstu 2-3 árum. Koma ferðamanna 

til landsins er mun meiri en gengur og gerist annarsstaðar í heiminu og gera spár ráð fyrir því 

að sú mikla fjölgun sem á sér stað í dag muni dala og vera í takt við þær tölur sem ganga yfir 

heiminn. Þetta verða ferðaþjónustufyrirtæki að nýta sér því staðan þeirra á markaðnum hefur 

aldrei verið eins sterk og hún er nú. Það er mun auðveldara fyrir þau að ná til ferðamanna sem 

að hyggja á ferðir með markaðassetningu á Internetinu eins og með leitarvélabestun eða 

samfélagsmiðlum á borð við Facebook og Twitter.  

Leitarvélabestun er mikilvægt markaðstól fyrir ferðaþjónustufyrirtækin til notkunnar því það 

hjálpar fyrirtækjunum að koma síðunum sínum á framfæri þegar ferðamenn eru að leita að 

upplýsingum tengdum ferðaþjónustu. Ef að síður hjá fyrirtækjunum koma ekki upp ofarlega má 

búast við því að þeir ferðamenn sem eru að skoða notist við einhver önnur fyrirtæki sem að eru 

ofar en þau.  

Samfélagsmiðlarnir eru einnig mjög mikilvægir til markaðssetningar og til þess að eiga í 

samskiptum við viðskiptavini og væntanlega viðskiptavini því auðvelt ætti að vera fyrir þá að 

hafa samskipti við fyrirtækið varðandi einhverjar upplýsingar í gegnum síðurnar.  

Markmiðið með þessari könnun sem gerð var, var að sjá hvort að ferðaþjónustufyrirtæki væru 

að markaðssetja sig á Internetinu og hvaða markaðsaðferðir þau væru að notast til þess. 
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1. Inngangur 

Ferðaþjónustan er ein af þrem lykilatvinnugreinum landsins og er hún að skila meiri 

tekjum til þjóðarbúsins heldur en Álframleiðslan og mun að öllum líkindum skila inn 

meira í þjóðarbúið  árið 2014 heldur en bæði Álframleiðslan og Sjávarafurðir en þær 

hafa verið að skila mestum tekjum í þjóðarbúið á síðustu árum.  

Það sem er að valda þessari miklu sveiflu í ferðaþjónustugeiranum er sú mikla aukning 

ferðamanna sem eru að koma til landsins á ári hverju en sú mikla aukning sem hefur átt 

sér stað hefur verið síðustu þrjú árin eða eftir að heimurinn náði að jafna sig að 

einhverju eftir hrunið. Krónan veiktist á þessum tíma og er enn veik og gerir það 

ferðamönnum kleift að ferðast hingað til lands ódýrara en það var fyrir hrun.  

Þetta verða ferðaþjónustufyrirtækin að ná að notfæra sér til að ná til þeirra ferðamanna 

sem eru að koma til landsins með góðri markaðssetningu sem að nær til þeirra 

ferðamanna sem eru að leggja leið sína til landsins. Markaðssetningin er grunnurinn af 

því að fyrirtækin vaxa og dafna, því ef hún nær ekki til neytenda er líftími fyrirtækjanna 

yfirleitt stuttur (Kotler & Keller, 2006). Kosturinn við það að markaðssetja sig á 

Internetinu er sá að það geta allir fundið upplýsingar um fyrirtækið, best væri þó fyrir 

fyrirtækin að vera sýnileg eins og með leitarvélabestun og með virkar samfélagssíður 

þar sem auðvelt er að ná tali af fyrirtækjum. Bara þetta tvennt getur styrkt fyrirtækið til 

muna í netheiminum þar sem svo margir eru farnir að notast við Internetið til þess að 

leyta sér að upplýsingum og til dægrastyttinga.  

Val á viðfangsefni 

Val á viðfangsefni varð vegna áhuga skýrsluhöfundar á markaðsfræði og ferðaþjónustu. 

Skýrsluhöfundur hafði tekið fyrir á skólagöngunni verkefni um aukningu ferðamanna 

með markaðsfræðinni að leiðarljósi og heillaði það svo mikið að skýrsluhöfund langaði 

að gera lokaverkefnið sitt um það. Viðfangsefni skýrslunnar er að fjalla um hvernig lítil 

og meðalstór ferðaþjónustufyritæki eru að markaðssetja sig á netinu til að ná til erlendra 

ferðamanna. 

Markmiðin 

Markmið skýrslunnar er að kanna hvaða markaðferðir lítil og meðastór 

ferðaþjónustufyritæki nýti sér netið við markaðssetningu á fyrirtækinu og hvort að þau 

séu ekki að markaðssetja sig til þess að ná til þeirra ferðamanna sem eru að koma til 
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landsins . Leitað verður svara á rannsóknarspurningunni hvaða markaðsaðferðir eru lítil 

og meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki eru að tileinka sér við að markaðssetja sig á netinu 

til að ná til erlendra ferðamanna. Til að reyna að svara spurningunni var gerð megindleg 

rannsókn með því að senda út spurningarlisti til valinna ferðaþjónustufyrirtækja. 

Aðferðafræðin 

Í fyrstu var valið efni til rannsóknar, þegar rannsóknarspurningin var tilbúin með aðstoð 

frá leiðbeinanda var farið í að vinna að rannsóknaráætlun. Við vinnslu hennar byrjaði 

höfundur að safna að sér heimildum, en flestar þeirra eru afleiddar heimildir eins og 

skýrslur og vefheimildir. Höfundur notast einnig við fræðibækur sem heimildir við 

ritgerðarsmíðina. Til að fá skýrari svör við rannsóknarspurningunni gerði höfundur 

einnig megindlega rannsókn, hún var unninn þannig að spurningarlisti var sendur út á 

valin ferðaþjónustufyrirtæki, það var gert til að reyna að fræðast meira um 

markaðssetningu þeirra á netinu og hvernig þeir eru að nýta sér möguleika netsins í að 

auglýsa fyrirtækið sitt. 

Við vinnslu á verkefninu studdist höfundur við rannsóknarþrep Kotlers og Kellers. 

 

Mynd 1. Sex þrepa rannsóknarlíkan Kotler og Keller 

  

Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að hún samanstendur af 5 meginköflum sem eru, 

Markaðsgreining, Internetið, Ferðaþjónustan, Markaðssetning fyrirtækja og 

Samfélgasmiðlar. 

Í fyrsta kaflanum er tekin markaðsgreining hvernig markaðurinn er í dag og hvernig 

hann var fyrir 5 árum síðan. Farið var yfir aukningu ferðamanna á þessum tíma og allt 

það sem við kemur ferðaþjónustuna og breytingar á henni síðustu ára.  

Í öðrum kaflanum er farið yfir internetið sögu þess og þróun og hvað internetið er orðin 

stórt og sterkt verkfæri fyrir fyrirtæki til að nýta sér til að koma sjálfum sér á framfæri 

og geta fylgst með því sem er að gerast í heiminum.  
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Í þriðja kaflanum er farið yfir ferðaþjónustuna, hvernig hún var og hvernig hún hefur 

þróast. 

Í fjórða kaflanum er farið yfir markaðssetningu hvernig hún hefur breyst og hvað það 

er mikilvægt fyrir fyrirtæki að markaðssetja sig í dag til að koma fyrirtækjum og vörum 

þess og þjónustu á framfæri. 

Í fimmta kaflanum er farið yfir samfélagsmiðla og hversu mikilvægir þeir eru 

fyrirtækjum í dag til markaðssetningar á netinu. 

2. Internetið  

Internetið eins og við þekkjum það í dag er orðið mun betra en það var hér fyrir 10 árum 

síðan. Mikil þróun hefur verið á markaðnum bæði varðandi notkun og nýtingu á því. 

Fólk er farið að nýta sér það mun meira og fyrirtæki eru farin að notast við það að meira 

mæli en áður bæði við það að markaðssetja fyritæki sín og til notkunnar við að finna 

hvað það er sem að væntanlegir viðskiptavinir þeirra eru að leitast eftir. 

Internetið er alþjóðlegt net sem að tengir saman milljónir tölva í fleiri en 100 löndum, 

árið 2011 voru Internet notendur orðnir 2.267.233.742 sem voru víðsvegar um heiminn, 

miða við þessa tölu þá voru Internet notendur um 32,7% af íbúum heimsins (Beal, án 

dags.). Frá þeim tíma hafa Internet notendum fjölgað umtalsvert og árið 2013 voru þeir 

orðnir  2.712.269.573 eða um 37,9% af íbúum heimsins. Ekkert lát er á fjölgun Internet 

notenda og er heildarfjöldi þeirra komin upp í 3.010.980.720 18. Nóvember 2014 og 

hækkar sú tala hratt með hverjum deginum sem líður (Internet live stats, án dags.). 

Internetið var afleiðing framsýndra hugsunar fólks sem sáu mikla möguleika í að leyfa 

tölvum að deila upplýsingum sín á milli um rannsóknir og þróanir á sviði vísinda og á 

hernaðarvettvangi. Sá fyrsti til að koma með þá tillögu að leggja alþjóðlegt net í tölvur 

var JCR Liklider Lektor frá MIT, og var það árið 1962. Árið 1969 voru síðan fjórar 

tölvur tengdar saman í gegnum fyrsta eiginlega netið ARPANET  (Howe, 2012). 

Internetið varð til í deild í varnarmálaráðuneytinu, en það var fyrst hugsað til að tengja 

saman vísindamenn og háskólaprófessora út um allan heim. Internetið virkar sem 

alþjóðlegt upplýsingafjarskiptakerfi sem tengir saman milljónir einkaaðila, almenning, 

háskóla- og viðskiptanet í gegnum alþjóðleg samskipti. Það er enginn sem á Internetið 

og hefur þar af leiðandi hefur enginn stjórnunarlega heimild (Investintech, án dags.). 
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Þegar hugsað er til baka allt aftur um 10 ár er áhugavert að hugsa til þess að Internetið 

eins og við þekkjum það í dag var ekki til. Mikið hefur gerst og miklar þróanir hafa átt 

sér stað á þessum stutta tíma. Internetið hefur farið úr því að vera aukahlutur eitthvað 

sem að fólk rétt leit á yfir í að vera eitt það mikilvægasta í lífi fólks til þess að skap 

eftirspurn eftir vörum og vörumerkjum fyrirtækja. Það sem er að breytast í dag með 

aðstoðar Internetsins er að fólk er farið að afla sér upplýsingar á netinu um vörur sem 

það hyggur á að kaupa og ósjaldan eru það umsagnir ókunnra sem ráða úrslitum um 

það hvort að fólk kaupir og ef að fólk kaupir hvaða vörumerki það kaupir. Mikil 

vakning hefur nú þegar átt sér stað á meðal markaðsfólks en ennþá eru geysilega mörg 

ónýtt tækifæri. (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009)    

Internetið er ekki eingöngu búið að hafa stórkostleg áhrif á kauphegðun heldur er það 

einnig sífellt að verða fyrirferðameira í einkalífi fólks. Fólk deilir þar allskonar 

upplifunum úr einkalífi, heldur sambandi við vini og gamla skólafélaga. Tækifærin 

liggja því ekki aðeins í þeim fjölda sem finnast á netinu heldir einnig þessum nýju 

samskiptaleiðum sem netið opnar á milli fyrirtækja og viðskiptavina (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009) .  

Internetið er sá miðill í sögunni sem hefur náð hröðustu útbreiðslunni. Það var 7 ár að 

ná til 25% af bandarísku þjóðinni, en farsíminn var 13 ár að ná sömu útbreiðslu, 

útvarpið 22 ár, sjónvarpið 26 ár og síminn 35 ár. Í lok árs 2009 voru 93% af Íslendingum 

á netinu sem gerir þá að netvæddustu þjóð í heimi. Það er ekki aðeins sífellt stærri hluti 

þjóðarinnar sem notar netið heldur er fólk farið að nota það lengur (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009).    

Í dag eru um 40% af íbúum jarðar með internettengingu, en árið 1995 var sú tala mun 

minni eða undir 1 %. Fjöldi notenda hefur tífaldast á árunum 1999 til ársins 2013. Árið 

2005 náðist fyrsti milljarðurinn af notendum, annar milljarður náðist árið 2010 og mun 

sjá þriðji nást fyrir árslok 2014 (Internet live stats, án dags.). 

Internet notkun eftir þjóðernum 

Þegar ferðaþjónustufyrirtækin huga að því að fara að markaðssetja sig verða þau að 

hafa í huga hvaðan ferðamannastraumurinn er að koma og ef þau eru með einhverja 

vissa markhópa hvaðan sá hópur er að koma frá svo hægt sé að ná til þeirra á fljótlegan 

og auðveldan hátt.  
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Til þess að komast að því er hægt að skoða tölur frá ferðamálastofu yfir þá ferðamenn 

sem eru að koma til landsins og tölur yfir Internet notendur yfir allan heiminn. En 

samkvæmt þeim þá eru Bretarnir fjölmennastir sem eru að koma til landsins og eru 

89,9% Bretana virkir á netinu. Næst fjölmennasta þjóðin eru Banaríkjamennirnir og eru 

86,75% Bandaríkjamanna á netinu. Þriðja fjölmennasta þjóðin sem er að koma til 

landsins eru Þjóðverjarnir og eru 86,75% þeirra á netinu. Fjórða fjölmennasta eru 

Frakkarnir og eru 85,75% þeirra nettengdir. Ef skoðuð er fjölmennasta 

norðurlandaþjóðin sem kemur til landsins þá eru það Norðmennirnir og eru 96,15% 

þeirra tengdir netinu. Ferðaþjónustufyrirtækin gætu nýtt sér þessar tölur sem finnast á 

netinu til að einblína á þær þjóðir sem mest eru að koma eða þá að ná að einblína á þær 

þjóðir sem minnst eru að koma til að ná að stækka viðskiptavina hóp sinn 

(Ferðamálastofa, 2014) (Internet live stats, án dags.).  

Breytingar á notkun netsins 

Innskráining inn á netið hefur að mestu farið í gegnum tölvur undanfarin ár, en með 

komu nýrra tæknar fer sá fjöldi minnkandi. Samkvæmt skýrslu Nielsen Company sem 

gerð var árið 2012 eru þeir sem notast við Internetið að auka notkun sína í gegnum 

snjalltæki og má áætla að sú þróun verða í framtíðinni að fólk fer að mestu að notast 

við snjalltækin ferkar en tölvurnar. Eins og staðan var í júlí 2012 var fólk farið að notast 

lengur við Internetið en það hefur gert og er það í takt við þróunina á aukningu á 

netnotkun. Eingöngu jókst Internet notkun í gegnum tölvur um 4% á milli áranna 2011 

og 2012 á meðan hún jókst um 22% í gegnum Mobile web og hún jókst um 120% á 

sama tíma í gegnum mobile app (Nielsen company, 2012). Þegar horft er til þessarar 

þróunnar verða Ferðaþjónustufyrirtæki að huga að því hvernig og hvort að heimasíður 

þeirra virka í gegnum snjalltækin, því eins og tölurnar sína eru snjalltækin að taka yfir 

tölvunum. Í sömu skýrslu má sjá breytingarnar á notkun fólks á samfélagsmiðlum, en 

Facebook sem er mest nýttasti samfélagsmiðilinn í dag fer dvalandi í notkun í gegnum 

tölvur og rýkur upp í notkun í gegnum Mobile app og Mobile web. Þó að Twitter, 

pinterest og Google + eru á uppleið í notkun í gegnum tölvur er ennþá meiri aukning á 

notkun þeirra í gegnum snjalltækin (Nielsen company, 2012).  

3. Markaðsgreining 

Til að fá skýrari mynd á því hvað er að gerast í ferðamannaiðnaðinum og umfangi 

ferðaþjónustunnar í dag og frá því sem var að gerast fyrir 5 árum eða á milli áranna 

2009 – 2013, skoðaði rannsakandi allar þær tölur (töluleg gögn) og greinar sem hann 
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fann sem við koma ferðaþjónustu á Íslandi í tölum og orðum. Samkvæmt 

fjölmiðlaumfjöllum síðustu ára hefur verið mikil aukning á markaðnum og ný fyrirtæki 

að sækja á markaðinn. 

Markaður ferðaþjónustunnar 

Samkvæmt skýrslu frá ferðamálastofu sem gefin var út í apríl árið 2014, hefur mikill 

vöxtur í ferðaþjónustu borið að miklu leyti uppi hagvöxtinn á síðasta ári en hann 

mældist að raungildi 3,3% árið 2013. Hlutfall tekna af erlendum ferðamönnum mældist 

15,4% af vergri landframleiðslu og hefur vaxið úr rúmlega 10% frá árinu 2009. Hlutur 

ferðaþjónustunnar í gjaldeyristekjum hefur aukist um 7,2% á 5 ára tímabili eða á milli 

áranna 2009 - 2013, meðalútgjöld erlendra ferðamanna hefur aukist um 4,7 milljarða á 

verðlagi á sama tíma og er millilandaflug ekki tekið með í þeim tölum. (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2014) 

Aukning ferðamanna 

Frá árinu 2003 hefur ferðamálastofa tekið að sér talningu bæði á erlendum og íslenskum 

ferðamönnum sem eru að fara í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Það sem 

ferðamálastofa gerir er að hún safnar gögnum úr sölu – og afgreiðslukerfum flugfélaga 

til uppbyggingar á gangagrunni sínum. Niðurstöður úr þeirri söfnun eru svo birtar 

mánaðarlega á vef Ferðamálastofu. Sá grunnur telur þó ekki alla ferðamenn sem koma 

til landsins því grunnurinn heldur aðeins utan um þá ferðamenn sem koma til landsins 

í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar en það er ekki eina komu stöðin til landsins. 

Ferðamenn sem koma til landsins geta meðal annars komið til landsins í gegnum 

Seyðisfjörð en þar er stór höfn þar sem Norræna kemur að landi og heldur úti 

áætlunarsiglingu þaðan. Austurfar sem rekur Norrænu heldur utan um fjölda 

ferðamanna sem koma til landsins með henni út frá sölutölum. Isavia og Flugfélag 

Íslands  halda utan um tölur ferðamanna á Reykjavíkurflugvelli út frá 

farþegaupplýsingum. Eins hafa komur ferðamanna með skemmtiferðaskipum færst 

mikið í vöxt. Heildarfjöldi erlendra ferðamanna var um 807 þúsund árið 2013 og er það 

um 20% aukning frá árinu á undan en þá voru erlendir ferðamenn um 673 þúsund talsins 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2014). Þegar skoðuð er meðalaukning ferðamanna út um allan 

heim má sjá að Ísland er fyrir ofan meðallag í komu erlendra ferðamanna til landsins 

en í skýrslu sem að Alþjóða ferðamálaráðið gerði í október 2014 sést að aukning árið 

2013 út um heim allan var 4,7% en var 20% á Íslandi á sama tíma (Kester, 2014) (Oddný 

Þóra Óladóttir, 2014).  
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Keflavíkurflugvöllur 

Þegar skoðaðar eru 

tölur um heildarfjölda 

ferðamanna sem 

heimsækja landið má 

sjá að um 96,7% 

þeirra ferðamanna 

sem komu árið 2013 

fóru í gegnum 

Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar eða 

781.016 en árið 2009 

fóru 464.563 erlendir ferðamenn þar í gegn, aukningin frá áriðnu 2009 – 2013 er því 

68,12% (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).  

Skemmtiferðaskip 

Fjöldi ferðamanna sem kemur á ári hverju kemur sjóleiðina með skemmtiferðaskipum 

og eru þeir að 

koma og skoða 

okkar fallega land. 

Eins og með 

aukninguna á 

flugfarþegum þá 

fjölgar einnig í 

skipsfarþegum og 

skipum á ári 

hverju og hefur sá 

fjöldi sem kemur 

með 

skemmtiferðaskipum farið úr 155.325 árið 2010 upp í 224.850 manns árið 2013. 

Reyndar er ein undantekning á þessari fjölgun farþegar með skipum eins og í flugi og 

var það árið 2011 en þá fækkaði ferðamönnum út um allan heim. Þess má líka geta að 

rannsakandi fann ekki tölur yfir heilda fjölda skipa og farþegar sem komu til landsins 

árið 2009 og því varð það ár ekki tekið með (Oddný Þóra Óladóttir, 2014) (Kester, 2014).   
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Aðrar komustöðvar  

Þeir ferðamenn sem ekki koma til landsins í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða 

með skemmtiferðaskipum geta komið annars vegar með Norrænu en hún kemur að 

landi á Seyðifirði, en einnig geta þeir komið í gegnum aðra flugvelli á landinu sem 

staðsettir eru í Reykjavík, Akureyri og á Egilsstöðum. Samkvæmt tölum frá 

ferðamálastofu eru heildarfjöldi ferðamanna sem eru að koma með Norrænu um 1,9% 

af heildarfjölda þeirra sem eru að koma til landsins og önnur 1,9% eru að koma í 

gegnum hina flugvellina á landinu. Þess má þó geta að tölur yfir aðra staði en Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar byggir ekki á talningu heldur mati út frá sölu- og farþegatölum (Oddný 

Þóra Óladóttir, 2014). 

Erlendir ferðamenn eftir mánuðum 

Þeir ferðamenn sem eru í ferðahugleiðingum eru ekki eingöngu að koma til lansins að 

sumri til heldur 

eru þeir á 

farandsfæti allt 

árið um kring 

Þegar horft er í 

tölur frá 

ferðamálastofu 

sést að 

aukningin sem 

hefur verið á 

meðal 

ferðamanna er 

hlutfallslega meiri að vetri til síðustu þrjú árin eða frá 2011 til 2013. Mestur fjöldi er 

þó að koma yfir sumartímann eða frá Júní til ágúst, og dreifist fjöldinn sem er að koma 

á öðrum mánuðum ársins nokkuð jafnt (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Erlendir ferðamenn eftir mánuðum 

2009 2010 2011 2012 2013

Mynd 4. Þróun í fjölgun ferðamanna frá 2009 – 2013. Heimild Ferðamálastofa 



 

9 
 

Erlendir ferðamenn eftir árstíðum 

Eins og sjá má á 

tölum frá 

ferðamálastofu 

þá er mesti fjöldi 

erlendra 

ferðamanna að 

koma til 

landsins yfir 

sumartímann 

eða frá 44% upp 

í 50%. Næst 

fjölmennasti 

ársfjórðungurinn eru vetrarmánuðirnir en þá eru um 21-27% ferðamanna sem 

heimsækja landið yfir þann hóp ferðamanna sem að kemur yfir árið. Haustmánuðirnir 

eru þar á eftir með um 16-17% ferðamanna og fæstir eru að koma á vorin eða um 11-

13% (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).  

Neysla ferðamanna 

Kortavelta erlendra ferðamanna eykst með hverju árinu sem líður en það er í takt við 

aukningu ferðamanna til landsins. Árið 2013 fór kortavelta þeirra upp í 91,3 ma.kr. en 

það ár komu 781 

þúsund ferðamenn 

til landsins. Árið á 

undan fór kortavelta 

erlendra 

ferðamanna upp í 

74,4 ma.kr. yfir árið 

og jókst þar með 

velta á milli ára um 

tæp 23% að 

nafnvirði. Meiri 

vöxtur er á 

kortaveltu erlendra ferðamanna utan háannatíma, en þeim fjölgaði hlutfallslega meira 
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Mynd 6. Vöxtur í kortaveltu á árunum 2009 - 2013. Heimild Íslandsbanki. 
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á þeim tíma. Það er mjög jákvæð þróun sem ætti að jafna gjaldeyrisflæðið til landsins 

og draga þar með úr sveiflum á gegni krónunnar (Ingólfur Bender, 2014). 

Þegar skoðuð var skýrsla frá Landsbankanum um eyðslu ferðamanna má sjá að það er 

lítil breyting þar á allt aftur til ársins 2007 en heildarvelta erlendra greiðslukorta  hefur 

aukist um tæpa 50 ma.kr. frá því ári. Þó að kortavelta erlendra ferðamanna hafi aukist 

um 26% á milli áranna 2012 og 2013, var aukningin á föstu verðlagi 21% og miða við 

þær tölur þá stendur kortavelta á hvern ferðamann í stað á milli ára og hefur verið 

nokkuð stöðug frá 2009. Þegar skoðuð er kortavelta eftir mánuðum á árunum 2009 til 

2013 má sjá að hver ferðamaður sem kemur til landsins utan háannatíma eyðir meiru 

en þeir sem koma á háannatíma (Ferðamannaárið 2013, 2014).  

Þegar horft er til þess í hvað erlendir ferðamenn eru að eyða eru sömu liðir efstir frá ári 

til árs og eru  það Verslun, Gisting og Veitingaþjónusta (Ferðamannaárið 2013, 2014).  

Gistinætur 

Mikil aukning 

ferðamanna til 

landsins kallar á 

aukningu á mörgu 

sem við kemur 

ferðaþjónustu eins 

og gistingu. 

Gistinóttum 

hérlendis hefur verið 

að fjölga frá ári til 

árs, en árið 2013 

þegar slegið var enn eitt metið í komu ferðamanna var einnig slegið met í heildafjölda 

gistinátta en það ár voru heildargistinætur 4.280 talsins og hafa þær aldrei verið fleiri. 

Af þessum fjölda áttu erlendir ferðamann 3.366, en Íslendingar 914 og eru þeir farnir 

að nýta sér gistingar á landinu mun meira en þeir hafa gert. Besta nýtingin er á 

herbergjum á Hótelum og Gistiheimilum á Höfuðborgarsvæðinu en þar er að finna flest 

herbergi. Besta nýtingin á herbergjum er yfir sumartímann eða frá júlí til ágúst og 

skiptist hún nokkuð jafnt yfir hina mánuði ársins. Árið 2009 var heildarnotkun 

herbergja 3004 herbergi, þar af áttu erlendir ferðamenn 2.134 herbergi og Íslendingar 
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Mynd 7. Þróun í fjölda gistinátta á árunum 2009 - 2013. Heimild Ferðamálastofa. 
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870. Aukningin í notkun herbergja á þessu 5 ára tímabili er 57,7% (Oddný Þóra Óladóttir, 

2014).  

Hvenær var ákvörðun um ferð tekin og hún bókuð  

60% þeirra ferðamenna sem að 

komu til landsins yfir sumar- og 

vetrartímann fengu hugmyndina 

innan árs. Tíminn frá bókun að 

brottför var skemmri en tveir 

mánuðir í 38% tilfella að sumri, 

en 58% tilfella að vetri (Oddný 

Þóra Óladóttir, 2014) 

Þeir áhrifaþættir sem hjálpa til við að fá erlenda ferðamenn til þess að koma til landsins 

eru Náttúra, menning, ferðatilboð, vellíðan, fundur, vinir/ættingjar, möguleiki á 

viðkomu (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).  

Erlendir ferðamenn á Íslandi 

Um árabil hefur ferðamálastofa gert kannanir meðal erlendra ferðamanna, en með 

framkvæmd könnunar eru þeir að reyna að fá heildarsýn yfir þá ferðamarkaði sem sækja 

landið, hvað það er sem að dregur fólk til Íslands, eftir hverju þeir eru að sækjast, hvé 

miklu þeir eyða og hver eru viðhorf þeirra. Þar voru þeir meðal annars spurðir að því 

hvar þeir hefðu aflað sér upplýsingar um Ísland og hafði mestur hluti þeirra eða 75,4% 

aflað sér upplýsingar í gegnum netið, 42,5% höfðu safnað sér upplýsingar í gegnum 

handbækur og bæklinga, 30,9% í gegnum vini og ættingja. 30% í gegnum 

ferðamálastofu, 19,5% í gegnum ferðaskrifstofur í þeirra heimalandi. 9% sögðust hafa 

aflað þeirra hjá flugfélögum, 5% í gegnum ferðaskrifstofur á Íslandi og 7,6% öfluðu 

þeirra með einhverjum öðrum hætti (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).  

Það sem meðal annars kom fram í þessari könnun er að erlendir ferðmenn dvelja hér á 

landi að jafnaði 10,2 nætur að sumri til og 6,6 nætur að vetri. Það var einnig farið út í 

afþreyingar og þær afþreyingar sem þeir nýttu sér mest þar sem þurfti að greiða voru 

sundlaugar eða jarðböð, skoðunarferðir, heilsutengd afþreying,bátsferðir, hestaferðir og 

ýmsar fleiri afþreyingar tengdar náttúrunni. Það var einnig farið út í ferðamáta erlendra 

ferðamanna þegar þeir eru á landinu, eins og sjá má úr niðurstöðum úr könnuninni sem 

gerð var frá júní 2011 til maí 2012 að yfir vetrartímann taka flestir hópferðarbifreið eða 

Mynd 8. Heimild Ferðamálastofa. 
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58,8% en þeim fækkar niður í 36,2% yfir sumartímann. Það skipist nokkuð jafnt yfir 

vetrar- og sumartímann varðandi nýtingu á áætlunarbifreið, en það eru fleiri sem leigja 

sér bílaleigubíl yfir sumartíman heldur en yfir vetrartímann, eða 46% á móti 30% 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2014). 

Ferðamennirnir voru einnig spurðir að því hvað það er sem að þeim fyndist að mætti 

bæta í íslenskri ferðaþjónustu, við svörun ferðamannanna kom í ljós að bæta þyrfti 

þjónustulund og gestrisni, fagmennsku, gæði á gistingu, verðlagningu á ferðum, það 

vantaði að hafa varaáætlun ef veður breytist, kynning á íslenskum mat, bjóða 

afþreyingarpakka og að bæta mætti leiðsögn og fræðslu í ferðum (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2014). 

Markhópur Íslands 

Samkvæmt skýrslu frá Boston Consulting Group sem kom út í september árið 2013 ætti 

markhópur Íslendinga að vera eldri borgarar sem eru að fara í ferðir til þess að slappa 

af, en þessi hópur er mjög gjarn á að skella sér í ferðir og á komandi árum munu ferðir 

eldriborgara aukast til muna. Annar hópur sem Íslendingarnir ættu að einblína á eru 

efnaðir ævintýramenn, þeir eru gjarnir á að eyða meira en meðal ferðamaður. Þetta er 

sjá hópur sem vill skoða landið og er tilbúið til þess að borga aukalega ef bætt er 

einhverju skemmtilegu við ferðina þeirra. Þriðji hópurinn sem þeir vilja að Íslendingar 

einblíni á eru  ferðamenn frá helstu vaxtarmörkuðum heims eins og Kína og Indland, 

þetta eru hátekju ferðamenn sem að koma aðalega til landsins til að sjá norðurljósin. 

Þeir dvelja lengur heldur en meðalferðamaður og eyða meira heldur en 

meðalferðamaður. Fjórði hópurinn er sá sem að sækir í sig menningu og nýja upplifun 

og ferðast oftar en ekki án barna. Þeir stoppa stutt en eyða miklu í afþreyingar og 

veitingar. Fimmti og síðasti hópurinn eru þeir sem eru að koma til landsins í 

viðskiptaferðir, þeir stoppa stutt við og eyða miklu í afþreyingar, veitingar og upplifun 

(Northern sights - The future of turism in Iceland, 2013). 

Framtíðarhorfur ferðaþjónustu 

Mikil uppgangur hefur verið í ferðaþjónustunni undanfarin ár og gera spár ráð fyrir því 

að sá uppgangur haldi áfram á næstkomandi árum. Samkvæmt spá Arion banka mun 

aukningin halda áfram, en árið 2015 gera þeir ráð fyrir því að aukningin muni vera um 

13,7%, 12,6% árið eftir og 10,6% árið 2017. Þeir gera semsagt ráð fyrir áframhaldandi 

aukningu á milli ára en hún mun fara minnkandi (Anna Hrefna Ingimundardóttir & 

Regína Bjarnadóttir, 2014).  
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Landsbankinn gerir ráð fyrir því að um milljón erlendir ferðamenn muni heimsækja 

landið árið 2015 og 1,2 milljónir árið 2016 ef að spár þeirra ganga eftir, eftir það gera 

þeir ráð fyrir því að fjölgun ferðamanna fari að leita í átt að langtímameðaltali og verði 

um 9% (Ferðaþjónusta , 2014). Huga þarf að ýmsu varðandi ferðaþjónustuna í komandi 

framtíð, en til þess að hægt sé að taka á móti þeim fjölda ferðamanna sem að leggja 

komu sína til landsins verða að vera nægjanleg hótelrými, samgöngur og flugvellir 

verða að geta borið fjöldann, huga verður að fjölbreytileika í afþreyingu og það þarf að 

huga að uppbyggingu vinsælla ferðamannastaða (Ferðaþjónusta , 2014). 

Mikil uppbygging er á hótelum og er búist við því að á næstu tveimur árum muni hótel 

herbergi fjölga um 1100, þar af 900 í Reykjavík. Árið 2016 er gert ráð fyrir að á 

Austurvöllum muni rísa hótel þar sem að Landsímahúsið er og að 400 herbergjahótel 

rísi á Hörpureitnum. Samkvæmt skýrslu landbankans er einnig uppi hugmynd á vegum 

Stracta að byggja víðsvegar um landið 1000-1500 herbergi á næstu árum. Munu öll 

þessi áform standast verða tekin í notkun um 2800 ný herbergi víðsvegar um landið. 

Nýting herbergja í Reykjavík var yfir 90% í júní, júlí og ágúst árið 2012 en þá er mesti 

ferðamannastraumurinn á landinu og búist var við því að árið 2013 hefði verið svipað 

(Ferðaþjónusta , 2014). 

4. Ferðaþjónustan 

Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem snýst um ýmsa þjónustu við ferðamenn s.s. 

fólksflutning, gistingu, veitingarrekstur og afþreyingu. Ferðaþjónustan á Íslandi er ört 

vaxandi atvinnugrein og er Íslendingum mikilvæg. Mikil þróun samskipta varðandi 

upplýsingatæknina hefur haft mikil áhrif á það hvernig ferðaþjónusta er keypt, en helsta 

dreifileið ferðaþjónustuaðila er orðin í gegnum netið (Álvares, Martín, & Casielles, 

2007).  

Uppbygging ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur verið hröð, en stór hluti þeirrar 

velgengnar stafar af tengiflugsáætlunarkerfi Icelandair. Þetta kerfi hefur gert Íslandi 

kleift að laða til sín ferðamenn frá fjölda mikilvægra markaðssvæða með því að bjóða 

upp á beint flug til sífellt fleiri áfangastaða. Margir aðrir þættir stuðluð að hinni jákvæðu 

þróun sem átti sér stað eins og gengislækkun krónunnar, úrbætur í landamæraeftirliti 

og öflugri markaðssetningu (Íslandsstofa, 2013) 
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Ferðaþjónusta á Íslandi  

Ferðaþjónusta hefur vaxið og dafnað hratt síðustu áratugi út um heim alla. Ef skoðaðar 

eru spár frá Alþjóðaferðamálaráðinu má gera ráð fyrir því að sú þróun muni halda 

áfram. Hér á landi er ferðaþjónustan ung atvinnugrein en það var ekki fyrr en eftir síðari 

heimstyrjöldina sem vegur hennar fór að aukast hratt út um allan heim. Fólk er ekki 

eingöngu að ferðast í frítímnum sínum heldur eru viðskiptaferðir stór þáttur í 

ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan á Íslandi er einn að þrem lykilútflutningsgreinum á 

landinu en hinar tvær eru sjávarútvegur og álframleiðsla. Erfitt er að ná að halda utan 

um ferðaþjónustugreinina í heild því hún er of samofin mörgum öðrum atvinnugreinum 

(nýsköpunarráðherra, 2012). 

Flest ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi eru flokkuð undir lítil eða meðalstór fyrirtæki, en 

það eru fyrirtæki sem eru með undir 250 starfsmenn og eru með innan við 40 milljónir 

evra ársveltu eða efnahagsreikning lægri en 27 milljónir evra  (Utanríkisráðuneytið, án 

dags.).  

Ferðaþjónustan er ein stærsta atvinnugreinin í heiminum, hér á landi er hún ört vaxandi 

atvinnugrein sem hefur öðlast aukið mikilvægi á landsvísu. Ferðaþjónustan hefur vaxið 

umfram aðrar greinar á landinum og þannig aukið hlutdeild sína í vinnuafli á kostnað 

annarra greina, hlutur hennar í landsframleiðslu árið 2010 var um 6 % (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2014). Ferðaþjónustan hér á landi er ekki skilgreind sérstaklega sem 

atvinnugrein heldur afmarkast hún við það hver kaupir hvað (Hagtíðindi, 2010).  

Þróun ferðaþjónustunnar 

Á síðustu sex áratugum hefur ferðaþjónusta vaxið gríðarlega á heimsvísu. Greinin er í 

örum vexti og er orðin ein stærsta atvinnugrein heims. Frá árinu 2008 hefur 

útflutningsverðmæti ferðaþjónustu verið í kringum 14% af heildarútflutningi, en um 

19% þegar starfsemi íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu utan Íslands er tekin með. Árið 

2011 var hlutdeild ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu 5,9% og hafði aukist úr 

5,1% árið 2001. Þetta er í samræmi við meðalframlag ferðaþjónustu til vergrar 

landsframleiðslu á alþjóðavísu. Árið 2009 var heildarneysla í ferðaþjónustu 185 

milljarðar íslenskra króna. Sama ár fór fjöldi starfa í ferðaþjónustunni yfir 8.500 eða 

5,2% af heildarvinnuafli sem sýnir glögglega hversu mikilvæg greinin er. (Íslandsstofa, 

2013)  



 

15 
 

Aukning ferðamanna til Íslands 

Ísland er alltaf að vera vinsælli ferðamannastaður fyrir útlendinga til að ferðast á, 

komum erlendra ferðamanna fjölgaði nærri um þriðjung á öðrum ársfjórðungi árið 

2013.  

Árið 2013 var stærsta ár ferðaþjónustunnar á Íslandi, alls 781.016 ferðamenn heimsóttu 

Ísland samkvæmt talningu um Leifsstöð sem Ferðamálaráð Íslands sér um. Þetta 

jafngildir 20,7% aukning frá árinu 2012 en aukningin var 19,6% á árunum 2011-2012. 

Meðalaukning í Evrópu var 3,4% á árunum 2011-2012. Svo virðist sem árið 2014 ætli 

að vera enn stærra en 2013, frá áramótum og fram yfir september hafa 788,099 þúsund 

erlendir ferðamenn farið frá landinu, um 148,148 þúsund fleiri en á sama tímabili í 

fyrra. Aukningin nemur 23,1% milli ára. (Ferðamálastofa, 2014).  

5. Markaðssetning fyrirtækja 

Samkvæmt Kotler og Keller er markaðssetning grunnurinn af því að fyrirtækin vaxi og 

dafni, ef markaðssetningin nær ekki til neytenda er líftími fyrirtækja yfirleitt stuttur 

(Kotler & Keller, 2006). Velgengni fyrirtækja liggur í markaðssetningu þess, en það er 

ekki bara velgegni þess sem er í hættu heldur velta flestir þættir fyrirtækisins á 

markaðssetningu (Larette, án dags.). Markaðssetningin gengur út á neytandann en hann 

er hluti af ferlinu, með markaðssetningunni er verið að reyna að skapa virði fyrir 

neytandann, svara þeim þörfum sem hann hefur og fá þannig virði fyrir fyrirtækið til 

baka. Þegar fyrirtæki hyggja á markaðssetningu er gott að hafa markaðsferlið fyrir 

sjónum. Markaðsferlið samanstendur af fjórum grundvallar aðgerðum 

markaðsfræðarinnar sem eru greining markaðstækifæra, val markhópa, samval 

söluráðanna og stjórnun markaðsstarfsins (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 

2008).  

Skapa verðmæti og viðskiptateng     Fá verðmæt frá 

               viðskiptavininum 

    til baka 

 Mynd 9. Markaðsferli Kotlers. 
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Markaðsferlið 

Til þess að fyrirtækin geti starfað eftir markaðsferlinu verða þau að vita fyrir hvað það 

stendur en það skiptist í 5 liði og snúa 4 fyrstu að viðskiptavinum fyrirtækjanna, en það 

fimmta snýr að því að fyrirtækið fái verðmæti til baka frá viðskiptavinunum.   

1. Þrep 

Þetta þrep fjallar um að skilja markaðssvæðið, þarfir og langanir viðskiptavina. Í þessu 

þrepi er að finna þá fimm meginþætti mannsins sem markaðsstjórar verða að skilja til 

að geta sinnt þörfum viðskiptavina sinna eftir bestu getu, en það eru þarfir og langanir, 

markaðsboðið, virði og ánægja viðskiptavina, viðskipti á markaði og síðast en ekki síst 

markaðsfærslan (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

2. þrep   

Í þessu þrepi verða markaðsstjórar að hanna viðskiptavinahvetjandi markaðsstefnu. Í 

þessu ferli fara markaðsstjórar að huga að því hverjum þeir ætla að þjóna og hverjum 

ekki því fyrirtæki geta ekki sinnt þörfum allra einstaklinga. Við þetta er gott að notast 

við greiningartæki til þess að hjálpa fyrirtækinu að greina markaðinn (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Markaðshlutun 

Sér til aðstoðar við það geta fyrirtækin notast við markaðshlutun en það felur í sér að 

skipta stórum misleitum markaði í minni hluta sem hægt er að ná til á árangursríkan 

hátt með vöruframboði og þjónustu sem uppfyllir þarfir hvers hluta. Hægt er að skipta 

honum upp í fjóra flokka en þeir eru landfræðilegir þar sem markaðshlutunin fer eftir 

búsetu fólks, lýðfræðilegar þar sem staða fólks er skoðuð, hjúskapastaða og aldur. Síðan 

eru það sálfræðilegur þáttur en þá er farið eftir týpu einstaklingsins en þá er markaðnum 

skipt eftir karakter og síðast eru það viðhorf eins og stjórnmálalegar skoðanir (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008).  

Markaðsmiðlun 

Það felur í sér að meta mismunandi markaðshluta og taka ákvörðun um hversu marga 

og hvaða markaðshluta eiga best við vöruna eða þjónustuna (Kotler, Armstrong, Wong, 

& Saunders, 2008). 
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Staðfærsla 

Fyrirtæki verða að vera með staðfærslu til þess að geta aðgreint vöruna sína á 

markaðnum, en staðfærsla vöru er hvernig hún er skilgreind í huga neytenda (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

3. þrep 

Þetta þrep felur í sér að gera samhæfða markaðsáætlun sem að skilar inn meiri 

verðmætum til fyrirtækisins. Í þessu ferli notast markaðsstjórar við samval söluráðanna 

en þeir eru vara – verð – vettvangur – vegsauki (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 

2008). 

Vara 

Varan er í raun allt það sem að má notfæra til að mæta þörfum og óskum fólks á 

markaðnum eins og þjónusta og áþreifanleiki (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 

2008). 

Verð 

Verð er sú upphæð sem að kaupandinn er tilbúinn til þess að greiða fyrir vöruna (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Vettvangur 

Vettvangur er öll sú starfsemi sem á sér stað innan skipulagsheildar eins og hvernig 

dreifileiðum fyrirtækisins er háttað og hvernig aðkoman er að verslun (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Vegsauki 

Vegsauki er sú starfsemi eins og almannatengsl, auglýsingar og sölukynning sem 

dregur fram alla þá eiginleika sem að varan hefur upp á að bjóða (Kotler, Armstrong, 

Wong, & Saunders, 2008). 

4. þrep 

Í þessu þrepi fara fyrirtækin að byggja upp arðbært samband við viðskiptavini en til 

þess notast þeir við CRM eða stjórnun viðskiptatengsla (Kotler, Armstrong, Wong, & 

Saunders, 2008). 
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5. Þrep 

Í þessu þrepi fara fyrirtækin að huga að því að reyna að fá verðmæti frá 

viðskiptavinunum til baka. Það sem fyrirtækið hefur gert með þrepunum sem voru hér 

á undan þá hafa þeir búið til ánægða og trygga viðskiptavini sem mun skila sér í hagnaði 

fyrir fyrirtækið til baka þegar fram líða stundir (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 

2008). 

Hvað er markaðssetning 

Markaðssetningin gengur út á neytandann, þegar verið er að undirbúa markaðssetningu 

þá er hann hluti af ferlinu, fyrirtækin verða að reyna að skapa virði fyrir neytandann og 

svara þeim þörfum sem hann hefur, með því að gera það gæti fyrirækið fengið virði til 

baka. Samkvæmt skilgreiningu Kotlers þá er markaðssetningin félagslegt og 

stjórnunarlegt ferli þar sem einstaklingar og hópar vita hvað þeir þurfa og vilja með því 

að skapa og skipta á vörum og gildum við aðra. „ The aim of marketing is to make 

selling unnecessary“ (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008).  

Eitt af því sem hægt er að flokka undir markaðssetningunna eru söluráðarnir 4 eða 

marketing mix en þar liggja allar ákvarðanir sem fyrirtækin þurfa að taka, en 

markaðssetningin og markaðsfræðin snúast einnmitt um það að taka ákvarðanir og 

reyna alltaf að taka réttar ákvarðanir. Það sem flokkast undir þessa 4 söluráða eru P-in 

4 eins og þau kallast á enskri tungu en í raun er hægt að kalla þau Vin 4 á íslenskri 

tungu því þau byrja öll á stafnum V, en þau eru vara, verð, vettvangur og vegsauki 

(Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Markaðssetning á netinu  

Markaðssetning á netinu eða stafræn markaðssetning, Þá er átt við beina 

markaðssetningu þar sem hægt er að skilgreina viðskiptavininn. Með notkunn á 

stafrænni markaðssetningu þá er hægt að halda utan um allar þær upplýsingar sem að 

berast í gegnum netið um viðskiptavininn og þar er einnig hægt að hafa beint samand 

við hann (Chaffey & Bosmworth, 2013). 

Stafræn markaðssetning er mjög fjölbreytt, það er margt sem að fyrirtækin geta nýtt sér 

með aðstoðar Internetsins til að koma fyrirtækinu sínu á framfæri. Dæmi um þær 

aðferðir sem fyrirtækin geta notast við eru leitarvélarbestun, vefborðar, markaðssetning 

fyrir snjallsíma, markpóstar og samfélgasmiðla svo eitthvað sé nefnt, og ætlar höfundur 

að fjalla um þær aðferðir sem hann einblíndi á fyrir gerð þessarar ritgerðar, en þær eru 
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Leitarvélabestun, vefborðar og samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Twitter, 

Pinterest, Instagram, Youtube og TripAdvisor.  

Margt hefur breyst við markaðssetninguna í dag miða við hvernig hún var hérna fyrir 

nokkrum árum síðan, en þá snerist markaðssetningin aðalega um að selja og auglýsa. 

Það er ekki svo auðvelt í dag, því í dag verða fyrirtæki að skilja þarfir viðskiptvina 

sinna, vera með afbragðs þjónustu og góða vöru á sanngjörnu verði. Ef að fyrirtækið 

vinnur vel að þessum þáttum og skilur þarfir viðskiptavina sinna þá skilar það sér til 

baka til fyrirtækisins (Kotler, Bowen, & Makens, 2010).   

Með aukinni notkun fólks á Internetinu er Internetið að verða eitt af mikilvægustu 

hjálpartækjum fyrirtækja við markaðssetningu. Það er mjög góð leið fyrir fyrirtækin að 

markaðssetja sig á Internetinu því Internetinu lokar aldrei, það er opið allan 

sólarhringinn allt árið um kring og nær til allra í heiminum. Það auðveldar fólki að finna 

þær upplýsingar sem því vantar hvar sem er og hvenær sem er (Kotler, Bowen, & 

Makens, 2010). 

Markaðssetning fyrirtækjanna verður að vera þannig sniðin að hún nái til allra þeirra 

þátta sem að fyrirtækið tekur til, til að ná til markhóps síns, laða að viðskiptavini á 

heimasíðu fyritækisins og vera hvetjandi fyrir þá að kaupa vörur fyrirtækisins eða 

þjónustu og fái þá sem að koma og versla til þess að koma aftur. En áður en þetta ferli 

byrjar verða fyrirtæki að vera búin að skilgreina markmið sín varðandi Internet 

markaðssetningu (Sweeney, 2000).  

Leitarvélar 

Leitarvélar eru orðnar fyrsti viðkomustaður fólks í upplýsingaleit fyrir kaup, það er því 

mikilvægt að skilja hvernig þær virka og að geta skilgreint ónýtt tækifæri með notkun 

þeirra. Fimm stærstu leitarvélarnar sem verið er að notast við í heiminum í dag eru 

Google, Bing, Yahoo!, Ask og AOI. Áætluð notkun á þessum leitarvélum í hverjum 

mánuði er mjög misjöfn, þeir sem að notast við Google eru ca. 1.100.000.000 notendur 

á meðan notendur Bing eru 350.000.000. Notendur Yahoo eru 300.000.000, notendur 

Ask eru 245.000.000 og notendur AOI eru 125.000.000 (eBusiness Guide, 2014). 

Leitarvélar notast við flókið reiknilíkan eða algrím til að skila niðurstöðum sem 

líklegastar eru til að uppfylla þarfir þess sem er að leyta. Leitarvélarnar senda forrit sem 

kallast kóngulær á netið sem finna vefsíður, skoða þær og setja það sem þær finna í 

gagnagrunn sem leitarvélarnar notast svo til að skila sem bestum niðurstöðum. Notkun 
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fólks með leitarvélar er yfirleitt upplýsingaöflun fyrir kaup og því er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að tryggja sér sýnileika á leitarvélum því heimasíður fyrirtækja eru í öðru sæti 

yfir leiðir til að leita upplýsinga. Náttúrulegar niðurstöður fá mun fleiri smelli en 

keyptar, fólk treystir þeim niðurstöðum mun betur sem leitarvélarnar sýna sjálfar ferkar 

en þær niðurstöður sem eru keyptar (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már 

Hauksson, 2009). 

Þegar fyrirtæki eru að reyna að ná sýnileika á stórum mörkuðum eins og erlendis verða 

þau að sýna þolinmæði því það getur tekið tíma, þau vilja að sýnileikinn sé með 

náttúrulegri leit og til þess að það sé hægt að framkvæma verða þau að sinna mörgum 

þáttum og byggja upp vægi sem getur tekið tíma. Það er mun einfaldara að ná góðri 

stöðu á íslenskum markaði en erlendum. Markaðsfólk verður því stöðugt að hlúa að 

sýnileikanum með því að aðlaga og þróa vefinn sinn. Það er mjög mikilvægt að 

lendingarsíðan sem að tekur við fólki eftir að það smellir á leitarniðurstöður innihaldi 

nákvæmlega þær upplýsingar sem að fólk er að leita að. Fyrir leitarvélum er ekki til 

neitt sem að heitir forsíða heldur sú síða sem að inniheldur efni sem er næst því sem að 

fólk leitar að (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009).  

Vefborðar 

Fyrsta aðferðin til þess að markaðssetja sig á netin var með notkum vefborða en þá voru 

þeir mjög einfaldir og höfðu engin skilaboð til neytenda önnur en að hvetja þá til að 

klikka á borðann og hvergi var hægt að sjá hver var að auglýsa. Margt hefur breyst 

síðan þá og hefur fjölbreytileiki í hönnun aukist verulega.  

Til eru þrjár tegundir af vefborðum og eru það vefborðar sem að kalla á beina svörun, 

borðar sem að auka vörumerkjavitund/mörkun og gagnvirkir borðar. Þau markmið sem 

þessir borðar hafa eru mismunandi, þeir vefborðar sem hafa beina svörun að 

markmiðum kalla á fólk þannig að það smelli strax og bregðist samstundis við. Þessi 

tegund af vefborða hentar vel við þegar fyrirtæki eru með tilboð í takmarkaðan tíma 

eða þegar það á að framkvæma einhverjar aðgerðir strax. Þegar fyrirtækin notast við 

vefborða með beinni svörun er mjög mikilvægt að lendingarsíðan sem að vefborðin 

vísar til virki eins og hún á að gera, en það er þar sem að heimsóknir geta breyst í 

viðskipti. 

Þeir vefborðar sem að marka eru þess gerðir að auka vitund og þekkingu fólks á 

vörumerkinu. Það að koma vörumerkinu og vitund þess í huga fólks svo það velji það 
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vörumerki frekar en eitthvað annað næst þegar fólk stendur frammi fyrir því að kaupa 

einhverja ákveðna vöru eða þjónustu. Sú ákvörðun gæti átt sér stað samstundis eða til 

lengri tíma. Þau fyrirtæki sem að notast við þessa tegund af vefborða hafa ekki það 

markmið að fá fólk til þess að smella á vefborðann heldur að koma skilaboðunum sem 

hann stendur fyrir á framfæri.  

Þriðji vefborðin er mjög frábrugðin hinum tveim en með honum er hægt að leyfa fólki 

að upplifa vörumerkið. Á meðan að hefðbundin vefborði blikkar í 2 sekúndur á meðan 

getur opnað á samskipti við fólk í mun lengri tíma. Með notkun á þessum vefborða eru 

fyrirtækin að leyfa fólki að gera eitthvað umfram það að smella sem að leiðir þau á 

lendingarsíðurfyrirtækisins, en með þessum vefborða getur fólk flakkað um til þess að 

fá upplýsingar um vöruna sem er auglýst, þau geta tekið þátt í spurningarleik, tölvuleik, 

horft á myndband og/eða verslað allt inn í vefborðanum sjálfum. Þessi vefborði getur 

virkað bæði sem mörkun og með beina svörun. Markmið með notkun á þessum 

vefborða er að fá fólk til að eiga samskipti við vörumerkið (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009).  

6. Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru samheiti yfir netmiðla sem eiga það sameiginlegt að byggjast fyrst 

og fremst á gagnvirkum samskiptum þeirra sem að notast við miðilinn (Steingrímur 

Sigurgeirsson & Guðný Rut Ísaksen, 2011). Samfélagsmiðlar eru forrit sem staðsett er 

á netinu og er það afurð af vef 2.0 hugmyndarfræðarinnar sem leyfir sköpun og miðlun 

upplýsinga á milli notenda. (Kaplan & Haenlein, 2010). Þeir eru góð leið fyrir fyrirtæki 

til að skapa sér vitund á meðal fólks á netinu. (Magnold & Faulds, 2009).  

Einn hluti af markaðssetningu á netinu eru samskipti við viðskiptavini í gegnum 

samfélagsmiðla. Notkun samfélagsmiðla er að aukast í takt við aukningu fólks á 

Internetinu og er fólk farið að taka meira mark á ráðleggingum í gegnum 

samfélagsmiðla en frá vinum og kunningjum. Notkun þeirra getur því verið jákvæð og 

neikvæð (Samfélagsmiðlar, 2014). Munurinn á samfélagsmiðli og hefðbundnum miðli 

er sá að á samfélagsmiðlum getur fólk tjáð sig eins og það vill og hefur þann möguleika 

að eiga samræður við þann sem að setur fram skilaboðin, það er ekki lengur óvirkur 

móttakandi skilaboðanna. Það sem samfélagsmiðlarnir gera er að þeir opna á samræður 

á milli fólks og fyrirtækja þar sem þau geta rætt á persónulegum grundvelli þar sem að 

allir eru jafnir. Með samfélagsmiðlunum hverfur þessi „við og þeir“ hugunarháttur og 
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með tilkomu þeirra fara samskiptin að snúast um hvernig bæði fyrirtæki og 

einstaklingar vinna saman (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már 

Hauksson, 2009).  Samfélagsmiðlarnir koma sterkir inn í áunna miðlun, en það er sú 

miðlun sem á sér stað þegar fólk deilir með sér efni sem fyrirtækin hafa deilt eins og á 

Facebook síðu fyrirtækisins eða Twitter síðu. Undir þessu er einnig að finna efni sem 

að tengist fyrirtækinu sem það hefur ekki sett sjálft frá sér og greinar sem hafa verið 

skrifaðar um fyrirtækið en þær geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008).  

Fyrirtækin í dag verða að aðlaga sig að breyttum samskiptarformum því þau eru vön 

eintali hefðbundinna miðla en ekki samræðum eins og hægt er að framkvæma í gegnum 

samfélagsmiðalana (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 

2009). 

Ef tekið er dæmi um þessa breytingu sem fylgir samfélagsmiðlum í dag og skoðaður er 

t.d. samskiptamiðilinn facebook þá getur starfsmaður þess fyrirtækis sem er með síðuna 

rætt beint við einn eða fleiri viðskiptavini og getur hann gert það annað hvort í gegnum 

spjall þar sem bara þeir sjá eða þá á síðunni sjáfri þar sem allir geta fylgst með. Með 

því að hafa spjallið opið þá getur það haft áhrif á fleiri viðskiptavini en þennan eina 

sem verið er að spjalla við. Þessar nýju samskiptaleiðir auðvelda fyrirtækjum að fá 

gamla viðskiptavini til að koma með nýja viðskiptavini (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009).  

Af hverju að nota samfélagsmiðla ? 

Samfélagsmiðlar hafa vaxið gríðarlega síðustu ár og eru notaðir af mörgum milljónum 

af fólki víðsvegar um heim á degi hverjum. Samfélagsmiðlarnir hafa nokkurskonar vald 

yfir samskiptum fólks á netinu, en þeir aðstoða fólk og fyrirtæki að koma orðum sínum 

áfram og að ná til fólks á annan máta en þeir hafa gert. Fyrirtæki gætu nýtt sér 

samfélagsmiðla eins og Facebook til þess að vera í sambandi við viðskiptavini sína, þau 

geta einnig notast við Twitter og Instagram til þess að auglýsa vörur eða þjónustu (Why 

use social media, án dags.). Samfélagsmiðlar bjóða upp á nýjar og spennandi 

samskiptaleiðir sem flesta langar að taka þátt í og því fá þeir meiri athygli.  

Samfélagsmiðlarnir opna á mjög persónuleg samskipti á milli fyrirtækja og neytenda. 

Með því að opna vettvang á samfélagsmiðlunum er verið að gefa loforð um ákveðna 

þjónustu sem er aðeins jákvætt fyrir fyrirtækið ef það er uppfyllt, en það er mjög 

neikvætt ef að það er ekki uppfyllt. Fyrirtæki geta með því að notast við samfélagsmiðla 
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hlustað, lært og talað við viðskiptavini milliliðalaust og á mannlegri hátt en áður 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009). Þó að það hafi 

kannski meiri kosti heldur en galla að notast við samfélagsmiðla þá má ekki gleyma því 

að það er enn auðveldara fyrir fólk í dag að láta skoðanir sínar í ljós hvort sem þær eru 

góðar eða slæmar, og því miður er fólk duglegra að láta í sér heyra ef eitthvað er að 

frekar en ef eitthvað er jákvætt en þá verða fyritæki að reyna að tækla þær kvartanir 

sem berast.  

Facebook 

Samfélagsmiðilinn Facebook kom fyrst á markað árið 2004, á 6 ára tímabili frá 2004 

til ársins 2010 höfðu notendur Facebook síðunnar vaxið úr 0 í 500 milljónir notenda 

(Zarrella & Zarrella , 2011). Facebook er dæmi um samfélagsnet þar sem skráðir 

notendur hafa samskipti við aðra notendur og mynda tengslanet sem fyrirtæki geta nýtt 

sér (Kaplan & Haenlein, 2010). Fyrirtæki geta notað Facebook til þess að búa til svæði 

fyrir viðskiptavini þar sem samskipti og viðbótarþjónusta við viðskiptavini fer fram. 

Þar er hægt að skapa vettvang þar sem spjallað er við viðskiptavinina, þeir aðstoðaðir 

og kynntar nýjungar á vegum fyrirtækisins (Guðmundur Arnar Guðmundsson & 

Kristján Már Hauksson, 2009).  Facebook hentar líka vel þegar byggja á upp vörumerki 

(Kaplan & Haenlein, 2010).  

Facebook býður fyrirtækjum og stofnunum upp á þá þjónustu að geta fylgst með 

síðunni þeirra, sú þjónusta felur í sér að safna saman gögnum frá facebook síðu 

fyrirtækjana, þetta er gert til að læra inn á mismunandi markaði og viðskiptavini þeirra. 

Þetta getur hjálpar fyrirtækjum til að sjá á hvaða sviðum markaðssetningin þeirra er 

sterkust og hvar hún er veikust (Facebook monitoring, án dags.) 

Twitter 

Twitter er samfélagsmiðill sem býður notendum sínum upp á smáblogg ( 

microblogging) svo að þeir sem eru með Twitter síðu geti átt í samskiptum við 

fylgjendur sína. Twitter hefur vaxið á undanförunum árum, þau fyrirtæki sem notast 

við það geta átt samskipti við fylgendur sínar um allt og ekkert. Lengdin færsla á 

Twitter getur eingöngu verið 140 stafir og því verða fyrirtæki sem notast við það að 

vera hnitmiðuð í skrifum sínum (What is Twitter and how does it work ?, án dags.). Twitter 

er ein af auðveldustu samfélagsmiðlum sem fyrirtæki ættu að geta notað í dag en þrátt 

fyrir það er það að vefjast fyrir fólki, það gæti stafað út frá stafafjöldanum en hver 
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færsla má eingöngu innihalda 140 stafi. Með notkun á samfélagsmiðlinum Twitter geta 

fyrirtæki og einstaklingar fylgst með vinum sínum þau geta einnig boðið fólki að fylgja 

sér. Twitter hefur þróast á síðustu árum úr því að vera einstaklingsmiðað og út í það að 

vera mikilvægt verkfæri fyrir fyrirtæki. Það hjálpar fyrirtækjum ekki eingöngu við það 

að markaðssetja sig, heldur hjálpar það fyrirtækjum að safna ýmsum upplýsingum og 

endurgjöf frá neytendum (Naik, 2012). Það sem Twitter hefur umfram aðrar bloggsíður 

er að allir þeir sem fylgjast með viðkomandi fyrirtæki sjá það strax þegar bloggið er 

uppfært (Guðmundur Arnar Guðmundsson & Kristján Már Hauksson, 2009).   

Pinterest 

Pinterest er myndræn tilkynningartafla þar sem fyrirtæki geta verið með myndir af 

vörum sínum, en til þess að þær komist þangað inn verða þau að pinna myndirnar inn 

á töfluna sína ef að notendur Pinterest þykir myndin svo áhugaverð þá geta þeir 

endurpinnað hana þannig að hún fer á töfluna þeirra. Þegar fyrirtækin hafa pinnað 

myndirnar sínar getur hver sem er endurpinnað þær, þannig geta myndir dreifst viða 

um Pinterest. Ef að fyrirtækið hefur einhverja fylgjendur þá birtist hjá þeim sá pinni 

sem að fyrirtækið setur inn en það birtist einnig í þeim flokk þar sem pinnið á heima í 

(Ari, 2012).  

TripAdvisor 

Margir ferðamenn notast við TripAdvisor þegar þeir eru að skipuleggja ferðir sínar út 

um heim allan, og er hún er stærsta ferðasíðan. TripAdvisor er síða er sem ferðamenn 

geta fundið allt það sem við kemur ferðaþjónustu og geta með henni skipulagt ferðina 

sína frá byrjun til enda. Þróunin í heiminum í dag með aukningu á notkun Internetsins 

auðveldar fólki að leita og finna upplýsingar um það sem það er að leytast eftir. 

Samkvæmt skýrslu sem Soffía Kristín Þórðardóttir tók saman segjast 87% þeirra sem 

eru að leggja land undir fót finnast dómar á TripAdvisor veita þeim aukið traust þegar 

kemur að því að bóka en fólk er farið að horfa svolítið í ummæli annara þegar kemur 

að bókunum eða kaupum á vöru og þjónustu. 53% þeirra segjast ekki myndu bóka hótel 

sem hefði ekki fengið neina dóma á TripAdvisor (Soffía Kristín Þórðardóttir, án dags.)  

Instagram 

Instagram er skemmtileg og fljótleg leið fyrir fólk og fyrirtæki til þess að deila því sem 

gerist á hverjum degi, en það er gert með þeim myndum sem teknar eru og deilt er 

meðal fólks á Instagram síðum fyrirtækja (FAQ, 2014). Instagram er mynda app sem 
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að fyrirtæki geta notast við án endurgjalds. Þetta er góður og þægilegur búnaður 

sérstaklega ef að fyrirtæki eru að notast við Facebook eða Twitter en þar er einnig hægt 

að birta þær myndir sem að birtast á Instagramsíðum fyrirtækjanna. Þannig geta allir 

séð þær myndir sem að fyrirtækið er að birta hvort sem neytendur eða viðskiptavinir 

eru að notast við Instagram eða ekki, hvort sem að myndirnar sem að fyritækið er að 

birta birtist á Instagram eða Facebook eða Twitter geta viðskiptavinir alltaf líkað við þá 

mynd sem þeir sjá eða skrifað einhverja athugasemd undir hana (FAQ, 2014) (Moreau, 

What is Instagram ?, án dags.). 

Youtube 

Youtube leyfir milljónum manna að horfa á og sýna myndbönd. Allir þeir sem hafa 

aðgang að tölvum geta farið inn á síðu Youtube og horft á það sem til er þar (About 

Youtube, án dags.). Youtube er mjög vinsælt vefsvæði þar sem fólk getur horft á 

allskonar vídeó sér til dægrastyttingar. Þeir sem notast við það geta skrifað athugasemd 

undir hvert vídeó, þetta er mjög góð leið fyrir fyrirtæki til að koma auglýsingum á 

framfæri ef það eru til litlir fjármunir til auglýsinga birtinga (Youtube, án dags.). 

7. Rannsókn 

Tilgangur með þessari rannsókn er sá að sjá hvernig lítil og meðalstór 

ferðaþjónustufyrirtæki eru að notfæra sér Internetið við markaðssetningu á netinu til að 

koma sér á framfæri við erlenda ferðamenn. Markmið rannsóknarinnar var að svara 

rannsóknarspurningunni Hvaða markaðsaðferðir eru lítil og meðalstór 

ferðaþjónustufyrirtæki að tileinka sér þegar kemur að markaðssetningu á netinu til að 

ná til erlendra ferðamanna ? 

Til að komast að þeirri niðurstöðu var útbúin spurningarlisti sem sendur var út á lítil og 

meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki. Það sem fram kemur hér að neðan er aðferðin við 

gerð spurningarlistans, hvaða aðferð var notuð við rannsóknina, hverjir þátttakendur 

hennar voru, hvernig þeir voru valdir og hvernig rannsóknin var framkvæmd. 

Spurningarlistinn 

Við hönnun á spurnigarlistanum voru síður ferðaþjónustufyrirtækja skoðaðar með það 

í huga hvernig þær væru að markaðssetja sig til þess að ná til erlendra ferðamanna sem 

annað hvort eru á leið til landsins eða eru í þeim hugleiðingum að fara að ferðast og 

langar að koma til Íslands. Spurningarlistinn samanstóð af 9 spurningum sem höfðu 
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það að markmiði að komast að því hvort og hvernig lítil og meðalstór 

ferðaþjónustufyrirtæki eru að markaðssetja sig á netinu til þess að ná til erlendra 

ferðamanna. 

Höfundur samdi spurningarlistann til að komast að því með hvaða aðferð 

ferðaþjónustufyrirtæki væru að markaðssetja sig til að ná til erlendra ferðamanna og 

hver tilgangur þeirra væri með notkun hennar. Höfund langaði einnig að fræðast um 

það hvort að þau fylgdust vel með öllu því sem er að gerast með komu ferðamanna og 

notkun Internetsins. 

Það fyrsta sem farið var í voru bakgrunnsbreytur en með þeim spurningum var 

rannsakandi að fræðast um hvar á landinu fyrirtækin væru staðsett, því næst voru þau 

spurð að því hvort að þau hefðu einhvern starfandi markaðsstjóra og ef svo væri hvort 

að hann væri innan fyrirtækisins eða hvort að sú þjónusta væri keypt utan frá. 

Fyrirtækin voru síðan spurð að því í hvaða ferðaþjónustugeira þau störfuðu á og hvað 

þau töldu að stór hluti af þeirra viðskiptavinum væru erlendir ferðamenn.  

Seinni fimm spurningarnar snéru að markaðssetningunni en þá voru fyrirtækin spurð 

meðal annars að því hvort að þau gerðu sér grein fyrir mikilvægi markaðssetningar og 

hvernig hún geti skilað fyrirtækinu ávinning. Því næst voru þau spurð að því hvort að 

þau gerðu sér grein fyrir þeirri aukningu erlendra ferðamanna sem eru að koma til 

landsins. Einnig voru þau spurð að því hvort að þau reyndu markvisst að fjölga 

viðskiptavinum með markaðssetningu á netinu og hvort að þau reyni að skapa efni sem 

að höfðar til neytenda með markaðssetningu. Það var einnig farið út í það hvort að þau 

framkvæmdu árangursmælingar á markaðsstarfi sínu, hvort að þau notuðust við 

leitarvélarbestun eða vefborða og hver þeirra helstu markmið séu með markaðssetningu 

á netinu. Svör við öllum þessum spurningum og fleirum má sjá hér neðar. 

Spurningarnar inniheldur allar ákveðni svör og innihalda fjórar þeirra þá möguleika á 

að velja annan valmöguleika en þann sem er uppgefin er það gert til að fá frekara innsýn 

inn í notkun fyrirtækjanna.  

Aðferð spurningarkönnunar 

Til að fá skýrari svör við rannsóknarspurningunni var gerð megindleg rannsókn. Hún 

var unnin þannig að sendur var út spurningarlisti til lítilla og meðalstórra 

ferðaþjónustufyrirtækja í landinu og þau beðin að taka þátt í könnuninni. Það var gert 

til að reyna að fræðast frekar um markaðssetningu þeirra á netinu og hvernig þau eru 
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að nýta sér þá möguleika sem teknir eru fyrir í könnuninni en þeim er einnig boðið upp 

á að velja annað sem valmöguleika í nokkrum spurningum þar sem þau geta þá sett 

fram það sem þau eru að notast við ef það er eitthvað annað en það sem spurt er um í 

könnuninni.   Með þessari könnun vonaðist rannsakandi til þess að fá út þau töluleg 

gögn og breytur sem hann þarf til að svara rannsóknarspurningunni og sýna fram á 

tölulegar niðurstöður. 

Val á þátttakendum 

Til þess að velja þátttakendur í þessa rannsókn var listi skoðaðu á heimasíðu samtaka 

ferðaþjónustunnar ( SAF ) en það eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í 

ferðaþjónustu. Einnig var skoðaður listi á heimasíðu ferðamálastofu en þar er að finna 

fyrirtæki sem eru með öll leyfi sem þarf að hafa í dag til þess að fá að starfa í 

ferðaþjónustunni. Farið var yfir þessa lista og gert hentileikaúrtak. Rannsakandi 

notaðist við hentileikaúrtak, en með því að notast við það er auðvelt að ná til þeirra 

fyrirtækja sem að rannsóknin snertir. 

Þegar búið var að fara yfir báða listana, taka saman þau fyrirtæki sem voru með virk 

netföng  og sem flokkuðust undir flokkinn að vera lítil og meðalstór fyrirtæki urðu 376 

fyrirtæki fyrir valinu.  

Framkvæmd rannsóknar 

Til þess að gera þessa rannsókn var settur saman spurningarlisti sem sendur var á 376 

ferðaþjónustufyrirtæki allsstaðar að á landinu og þau beðin að aðstoða rannsakanda 

með því að svara könnuninni sem send var á þau, en áður en það tókst varð að setja 

saman góða könnun og tók það smá tíma að púsla henni saman. Áður en 

spurningarlistinn var sendur út var hann sendur á leiðbeinanda rannsakanda hann 

Brynjar Þór Þorsteinsson aðjúnk frá Háskólanum frá Bifröst til yfirferðar. Eftir 

yfirferðir hjá honum og ábendingar um breytingar var spurnigarlistinn settur upp í 

Google Docks og sendur út á nokkra samnemendur rannsakandans til yfirferðar. Þegar 

búið var að lagfæra allar ábendingar frá þeim var spurningarlistinn sendur rafrænt út á 

þau netföng ferðaþjónustufyrirtækja sem fyrir valinu urðu.  

Könnunin byrjaði á smá kynningu og þökkum frá rannsakanda og eftir það fylgdu 4 

bakgrunsspurningar og 5 spurningar sem sneru að markaðssetningu fyrirtækjanna.  

Rannsóknin var opin í vikutíma eða frá 16 til 23 nóvember og gáfu 79 

ferðaþjónustufyrirtæki sér tíma til að svara henni.  
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Rannsakandi ákvað að notast við Google Docks en með því var hægt að notast við 

netkönnun sem tekur skamman tíma að fá svörun úr og er fljótlegt að vinna út úr þeim 

gögnum sem berast frá svarendum. Þegar öll svörun hafði borist fór úrvinnsla gagna 

fram í SPSS og Windows Excel.  

Greining gagna og úrvinnsla 

Öll þau gögn sem notast var við til úrvinnslu á þessu verkefni voru fengin úr 

spurningarkönnuninni sem send var út til ferðaþjónustufyrirtækja í landinu. Þau eru öll 

megindlegs eðlis. Þegar spurningarkönnuninni var lokið voru þau svör sem fengust í 

gegnum könnunina keyrð í gegnum forritið SPSS og Microsoft Excel til frekari 

greiningar og úrvinnslu.  

Til greiningar með SPSS forritinu var notast við krosskeyrslu. 

Niðurstöður 

Könnunin var send út til 376 ferðaþjónustufyrirtækja og svöruðu 79 fyrirtæki eða 21% 

fyrirtækja könnuninni. Það sem farið verður í hér á eftir eru niðurstöður úr rannsókninni 

og mun rannsakandi fara ítarlega yfir hverja og eina spurningu og kynna niðurstöður 

þeirra.  

Þegar byrjað er að skoða niðurstöður úr bakgrunnsbreytunum má sjá að stór meirihluti 

fyrirtækjanna sem að svaraði könnuninni er staðsett á höfuðborgarsvæðinu eða 47%, 

næst flestir eru staðsettir á suðurlandi þar var 13% svörun og vestfirðir komu síðan með 

11%. Flest fyrirtækin sem svöruðu voru ferðaskrifstofur eða 24%, þar á eftir koma 

gisting og afþreyingarfyrirtæki með 16% svörun. Þegar skoðuð var útkoman úr því 

hvort að fyrirtækin væru með starfandi markaðsstjóra er meirihluti þeirra eða 53% ekki 

með starfandi markaðsstjóra og 43% fyrirtækjanna voru með starfandi markaðsstjóra 

innan fyrirtækisins. Langflest fyrirtækin 64 af þeim 79 sem að svöruðu töldu að 

viðskiptavinir þeirra væru erlendir ferðamenn eða 81%.  

Þegar farið var út í markaðssetninguna hjá fyrirtækjunum voru þau spurð út í hvort að 

þau notast við vefborða, leitarvélabestun eða samfélagsmiðla til þess að markaðssetja 

sig á netinu til að ná til erlendra ferðamanna. Fyrst voru fyrirtækin spurð að því hvort 

að þau notuðust við vefborða við markaðssetningu sína 64 fyrirtæki svaraði þeirri 

spurningu og voru 26 fyrirtæki ósammála því eða 33%. 7 fyrirtæki voru sammála því 

að notast við vefborða til markaðssetningar eða 9%.  Það er því ekki mikil notkun 



 

29 
 

fyrirtækjanna á vefborðum til markaðssetningar. Því næst voru þau spurð út í 

leitarvélabestun, 64 fyrirtæki svöruðu þeirri spurningu og voru flest sammála því að 

notast við leitarvélar eða 42%. Flest fyrirtækin sem að tóku þátt í könnuninni vita semsé 

hvað það er mikilvægt að notast við leitarvélabestun til að koma sér framar en 

samkeppnisaðilinn.  

Fyrirtækin voru spurð út í nokkra samfélagsmiðla og hvort að þau notuðust við þá til 

markaðssetningar sinnar og fellu flest svörin á Facebook, Twitter og TripAdvisor. Af 

þeim sem að svöruðu nota 66 fyrirtæki Facebook, 36 fyritæki Twitter og 49 

TripAdvisor en hann er einmitt mjög góður miðill til þess að fylgjast með öllu því sem 

er að gerast í umheimum og hvort að fyrirtækið sé að fá vond eða góð ummæli.  

Fyrirtækin voru einnig spurð að því hvort að þau framkvæmdu árangursmælingar á því 

markaðsstafi sem þau hafa verið að gera en það er mjög mikilvægt að framkvæma slíkar 

mælingar til að sjá hvort að fyrirtækið sé að gera rétt eða hvort að það þurfi að huga að 

einhverjum breytingum. 60 fyrirtæki af 79 svöruðu þessari spurningu og voru 12 

ósammála eða 20% þeirra sem að svöruðu en 27 voru sammála sem gerir 45% af þeim 

sem að svöruðu þessari spurningu. Það var einnig farið út í mikilvægi markaðssetningar 

en ef engin markaðssetning á sér stað vita neytendur ekki af fyrirtækinu. 55 fyrirtæki 

svöruðu þessari spurningu og 48 fyrirtæki sammála þessu eða 87%. 4 fyrirtæki voru 

ósammála þessu og telja að markaðssetning sé ekki mikilvæg fyrirtækum. Einnig voru 

fyrirtækin spurð út í jákvætt og neikvætt umtal, jákvætt umtal getur hjálpað 

fyrirtækjunum mikið því þá vilja allir koma til þeirra en neikvætt það getur skemmt 

fyrir og verið valdur að tekjumissi. 56 fyrirtæki svöruðu spurningunni með jákvæða 

umtalinu og voru 47 fyrirtæki sammála eða 84% af þeim sem að svöruðu þessari 

spurningu um að jákvætt umtal væri mikilvægt og það þyrfti að ýta undir þau. 57 

fyrirtæki svöruðu spurningunni varðandi neikvæða umtalið og voru 47 sammála því  

eða 82% að það væri skaðlegt fyrir fyrirtækið ef það væri neikvæð umræða í gangi um 

fyrirtæki og því þyrfti að taka á því.  

Svo í lokin voru fyrirtækin spurð að því hver markmið þeirra væru með 

markaðssetningu á netinu væri og bárust 185 svaranir þeirri spurningu en þar gátu 

fyritæki valið fleiri en einn valmöguleika. Flest fyrirtækin eða 58 sögðu að markmiðið 

væri að auka sölu hjá fyrirtækinu eða 31% þess sem að svöruðu. 45 fyrirtæki sögðu að 

það væri til þess að auka vitund og 37 fyrirtæki til þess að auka samskipti. 6 fyrirtæki 

höfðu ekki sett sér nein markmið.  
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Niðurstöður rannsóknar náðu að svara rannsóknarspurningunni en hún hljóðaði þannig 

hvernig eru lítil og meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki að markaðssetja sig á netinu til 

þess að ná til erlendra ferðamanna. Þau fyrirtæki sem að svöruðu könnuninni sem send 

var á þau svöruðu því að flest eru þau að notast við samfélagsmiðla til þess að ná til 

erlendra ferðamanna og þá einna helst Facebook, Twitter og TripAdvisor en einnig eru 

þau að notast við leitarvélabestun til markaðssetningar. Tilgangur markaðssetningar hjá 

flestum fyrirtækjunum var að auka sölu hjá því en einnig er hún framkvæmd til þess að 

auka vitund og samskipti. 

Lýsandi tölfræði  

Alls svöruðu 79 ferðaþjónustu fyrirtæki könnuninni og bárust svörin allsstaðar að frá 

landinu og úr öllum þjónustugreinum sem spurt var um.  

Í fyrstu spurningu voru fyrirtækin spurð að því hvað á landinu fyrirtækin voru staðsett.  

Tilgangurinn með því er að sjá hvar ferðaþjónustugreinarnar eru staðsettar á landinu. 

 

Mynd 10. Hvar er fyrirtækið staðsett? 

Eins og sjá má á mynd nr.10 er meirihluti ferðaþjónustufyrirtækja staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu eða um 47% af þeim sem að svöruðu könnuninni. Næst 

fjölmennasti hópurinn er á suðurlandi eða 13% og svo koma vestfirðirnir með 11%. 7% 

af þeim sem að svöruðu eru staðsett á vesturlandi og 6 % á miðnorðurlandi og 

suðvesturlandi. Á öðrum landshlutum voru 2-4% svarhlutfall. Þess má geta að hér gátu 

fyrirtæki hakað við fleiri en einn valmöguleika og nýttu einhver fyrirtæki sér það og 

því miðast hlutföllin við það. Öll fyrirtækin svöruðu þessari spurningu.  
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Í annari spurningu voru fyrirtækin spurð að því í hverri af eftirfarandi þjónustugreinum 

starfar fyrirtækið. Tilgangurinn með henni var að ná að bera hana saman við 

landshlutana. 

 

Mynd 11. Í hverjum af eftirfarandi þjónustugeira starfar fyrirtækið? 

Eins og sjá má á mynd nr.11 eru flest ferðaþjónustufyrirtæki sem að svöruðu 

könnuninni með starfandi ferðaskrifstofu eða 24% svarenda. Því næst koma 

afþreyingarfyrirtæki með 16% svarhlutfall af þeim sem að svöruðu könnuninni og 

gisting er sömuleiðis með 16% svarhlutfall. 11% fyrirtækja eru veitingastaðir og 11% 

eru hótel. Hér var hægt að velja um fleiri en einn valmöguleika og nýttu mörg fyrirtæki 

sér það og eru niðurstöðurnar miðaðar við þann fjölda svara sem barst. Hér var einnig 

hægt að velja um að skrifa eitthvað annað en það sem í boði var og nýttu 6% fyrirtækja 

sem að svöruðu könnuninni þann valmöguleika. Út úr því komu meðal annars 

gönguferðir, jöklaferðir, siglingarferðir skipuleggjendur, dagsferðir og samgöngur. 

Þess má geta að allir nema eitt fyrirtæki svaraði þessari spurningu. 

Í þriðju spurningu voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð að því hversu stór hópur 

viðskiptavina þeirra séu erlendir ferðamenn. Tilgangurinn með þessari spurningu er að 

sjá hvort að þau fyrirtæki sem hafa stærri erlendan viðskiptavina hóp markaðsseti sig 

eitthvað öðruvísi en þeir sem eru með minni hóp. 

ANNAÐ

AFÞREYINGARFYRIRTÆKI

BÍLALEIGA

FERÐASKRIFSTOFA

FLUGFÉLAG

GISTING

HESTALEIGA

HESTAFERÐIR

HÓTEL

HÓPBIFREIÐAR

VEITINGASTAÐUR

0% 5% 10% 15% 20% 25%

6%

16%

4%

24%

1%

16%

3%

4%

11%

4%

11%

Í hverjum af eftirfarandi þjónustugeira starfar 
fyrirtækið ?



 

32 
 

 

                              Mynd 12. Hversu stór hópur viðskiptavina eru erlendir ferðamenn? 

Eins og sjá má á mynd nr.12 eru langflest ferðaþjónustufyrirtæki sem telja að 76-100% 

viðskiptavina þeirra séu erlendir ferðamann. 11% svarenda telja að 51-75% 

viðskiptavina þeirra séu erlendir ferðamenn og 4% telja að þeir séu 26-50% og 0-25%. 

Þess má geta að öll fyrirtækin svöruðu þessari spurningu. 

Í spurningu 4 voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð að því hvort að þau hefðu starfandi 

markaðsstjóra. Tilgangurinn með þeirri spurningu er að sjá hvort að fyrirtæki með 

markaðsstjóra beri sig öðruvísi að en sjá sem ekki er með starfandi markaðsstjóra. 

 

                                Mynd 13.Hefur fyrirtækið markaðsstjóra? 

Á mynd nr.13 má sjá að meirihluti ferðaþjónustufyrirtækja eru ekki með starfandi 

markaðsstjóra eða 53% af þeim ferðaþjónustufyrirtækjum sem að svöruðu könnuninni. 

43% þeirra sem að svöruðu sögðust vera með starfandi markaðsstjóra innan 

fyrirtækisins og 1% ferðaþjónustufyrirtækja kaupir þá þjónustu utan frá.  Þess má geta 

að öll ferðaþjónustufyrirtækin svöruðu þessari spurningu. 
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Eftir bakgrunnsbreytuspurningarnar voru fyrirtækin spurð út í markaðssetninguna.  

Fyrsta spurningin í þeim flokki var 5 skala likert kvarði sem skiptist niður í 13 

fullyrðingar þar sem ferðaþjónustufyrirtækin voru beðin um að svara hversu sammála 

eða ósammála þau voru eftirfarandi fullyrðingum. 

Fyrsta fullyrðingin var hvort að fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi 

markaðssetningar og hvernig hún geti skilað fyrirtækinu ávinning.  

 

Mynd 14. Fyrirtækið geri sér grein fyrir mikilvægi markaðssetningar og hvernig hún geti skilað fyrirtækinu 

ávinning. 

Eins og sjá má á mynd nr.14 eru 51% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu 

könnuninni frekar sammála því að markaðssetningin er mikilvæg og að hún geti skilað 

fyrirtækinu ávinning. 36% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu voru mjög sammála 

en 7% svarenda voru mjög ósammála. 4% fyrirtækja völdu að þetta ætti ekki við. Þess 

má geta að eingöngu 55 fyrirtæki svöruðu þessum lið eða 70% þeirra sem að tóku þátt 

í könnuninni.  

Næsta fullyrðing var hvort að fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi samfélagsmiðla 

og hvernig þeir geta skilað fyrirtækinu ávinning 
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Mynd 15. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi samfélagsmiðla og hvernig þeir geti skilað fyrirtækinu 

ávinning. 

Á mynd nr.15 voru 52% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu þessum lið í 

könnuninni frekar sammála þessari fullyrðingu og 30% voru mjög sammála. 7% 

ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu voru mjög ósammála og 2% voru frekar 

ósammála. 6% svöruðu hvorki né og 4% sögðu að þetta ætti ekki við. Þess má geta að 

eingöngu 54 fyrirtæki svöruðu þessum lið eða 68% þeirra sem að svöruðu könnuninni.  

Næsta fullyrðing var hvort að fyrirtækið gerir sér grein fyrir aukningu ferðamanna til 

landsins. Tilgangurinn með þeirri spurningu var að sjá hvort að þeir fylgdust vel með 

þeim breytingum á fjölda ferðamanna sem eru að koma til landsins á ári hverju. 

 

Mynd 16. Fyrirtækið geri sér grein fyrir aukningu ferðamanna til landsins. 

Eins og sjá má á mynd nr.16 er stór meirihluti fyrirtækja sammála því að það er mikil 

aukning á ferðamönnum til landsins eða 87% í heildinna. 8% eru mjög ósammála því 

og 6% segja að þetta eigi ekki við. Þess má geta að eingöngu 53 fyrirtæki eða 67% 

þeirra sem að tóku þátt í könnuninni svöruðu þessum lið. 
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Fjórða fullyrðingin snerist um hvort að fyrirtækið gerir sér grein fyrir aukinni notkun 

Internetsins og mikilvægi þess að nota það. Tilgangurinn með þeirri fullyrðingu var að 

sjá hvort að fyrirtækin eru að fylgjast með þeirri þróun sem á sér stað með notkun 

Internetsins. 

 

Mynd 17. Fyrirtækið geri sér grein fyrir aukinni notkun Internetsins og mikilvægi þess að nota það. 

Eins og sjá má á mynd nr. 17 gerir stór meirihluti sér grein fyrir því að Internetnotkun 

er að aukast eða 89% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu þessum lið. 7% 

ferðaþjónustufyrirtækja eru mjög ósammála og 4% segja að þetta eigi ekki við. Þess 

má geta að eingöngu 54 fyrirtæki eða 68% af þeim sem að svöruðu könnuninni svöruðu 

þessum lið. Fullyrðing 5 hljóðar þannig að fyrirtæki reynir að fjölga viðskiptavinum 

með markaðssetningu á netinu.  

 

Mynd 18. Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum með markaðssetningu á netinu. 

Eins og sjá má á mynd nr.18 að 37% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu 

þessari könnun eru frekar sammála því að reyni að fjölga viðskiptavinum sínum með 

Á EKKI VIÐ

MJÖG ÓSAMMÁLA

FREKAR ÓSAMMÁLA

HVORKI NÉ

FREKAR SAMMÁLA

MJÖG SAMMÁLA

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4%

7%

0%

0%

48%

41%

Fyrirtækið gerir sér grein fyrir aukinni notkun 
Internetsins og mikilvægi þess að nota það 

Á EKKI VIÐ

MJÖG ÓSAMMÁLA

FREKAR ÓSAMMÁLA

HVORKI NÉ

FREKAR SAMMÁLA

MJÖG SAMMÁLA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

5%

5%

11%

18%

37%

25%

Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum með 
markaðssetningu á netinu 



 

36 
 

markaðssetningu á netinu. Með markaðssetningu á netinu á höfundur við þá 

samfélagsmiðla sem teknir eru fyrir í ritgerðinni og með vefborðum og leitavélabestun. 

25% fyrirtækja sem að svöruðu eru mjög sammála, en 18% svara hvorki né. 11% 

fyrirtækja eru frekar ósammála og 5% eru mjög ósammála. 5% fyrirtækja segja að þetta 

eigi ekki við. Þess má geta að eingöngu 57 fyrirtæki eða 72% svöruðu þessum lið af 

þeim sem að svöruðu könnuninni.  

Sjötta fullyrðing hljóðar þannig að fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til 

neytenda með markaðssetningu á netinu.  

 

Mynd 19. Fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til neytenda með markaðssetningu á netinu. 

Eins og sjá má á mynd nr.19 eru 40% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svara könnuninni 

sem eru frekar sammála því að reyna að skapa efni sem að höfðar til neytenda með 

markaðssetningu sinni. 22% ferðaþjónustufyrirtækja eru mjög sammála og 15% svara 

hvorki né. 15% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svara könnuninni eru frekar 

ósammála og 4% er mjög ósammála, 5% fyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Þess 

má geta að eingöngu 55 fyrirtæki eða 70% þeirra sem að svöruðu könnuninni svöruðu 

þessum lið í þessari spurningu. 

Með sjöundu fullyrðingunni er athugað hvort að fyrirtækið reynir að skapa efni sem að 

höfðar til neytenda með samfélagasmiðlum.  

Á EKKI VIÐ

MJÖG ÓSAMMÁLA

FREKAR ÓSAMMÁLA

HVORKI NÉ

FREKAR SAMMÁLA

MJÖG SAMMÁLA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

5%

4%

15%

15%

40%

22%

Fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til 
neytenda með markaðssetningnu á netinu



 

37 
 

 

Mynd 20. Fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til neytenda með samfélagsmiðlum. 

Eins og sjá má á mynd nr.20 eru það 48% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem eru frekar 

sammála því að reyna að skapa efni sem að höfðar til neytenda með samfélagsmiðlum. 

21% eru mjög sammála og 13% svara hvorki né. 10% ferðaþjónustufyrirtækja sem að 

svöruðu eru frekar ósammála og 3% eru mjög ósammála, 6% fyrirtækja segja að þetta 

eigi ekki við. Þess má geta að eingöngu 63 fyrirtæki eða 80% af þeim sem að svöruðu 

könnuninni svöruðu þessum lið 

Áttunda fullyrðingin er til að kanna hvort að fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að 

jákvætt umtal geti skilað fyrirtækinu ávinning og reynir því að bregðast við því. 

Tilgangurinn með þessari spurningu er að fræðast hvort að fyrirtæki eru að fylgjast með 

því hvað verið er að skrifa um þau.  

 

Mynd 21. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að jákvætt umtal geti skilað fyrirtækinu ávinning og reynir því að 

bregðast við því. 

Eins og sjá má á mynd nr.21 eru 46% ferðaþjónustufyrirtækja sem að tóku þátt í 

könnuninni frekar sammála því að jákvætt umtal geti skilað því ávinning og reyni því 
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að bregðast við því. 38% eru mjög sammála og eingöngu 2% velur hvorki né. Eingöngu 

7% fyrirtækja eru mjög ósammála og er ekkert þeirra frekar ósammála, en 7% 

fyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Eingöngu 56 fyrirtæki svöruðu þessum lið í 

þessari spurningu eða 71% þeirra sem að tóku þátt í könnuninni. 

Níunda fullyrðingin hljómar þannig að fyrtækið gerir sér grein fyrir því að neikvætt 

umtal getur skaða fyrirtækið og reynir því að bregðast við því. Tilgangurinn með þessari 

fullyrðingu er eins og með þá fyrir ofan til þess að kanna hvort að 

ferðaþjónustufyrirtækin séu að fylgjast með því hvað verið sé að skrifa um þau. 

 

Mynd 22. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að neikvætt umtal getur skaða fyrirtækið og reynir því að bregðast 

við því. 

Eins og sjá má á mynd nr.22 eru 44% ferðaþjónustufyrirtækja frekar sammála því að 

neikvætt umtal getur skaða fyrirtækið og reyna að bregðast við því. 39% fyrirtækja eru 

mjög sammála og 4% ferðaþjónustufyrirtækja svarar hvorki né. Eingöngu 7% 

ferðaþjónustufyrirtækja eru mjög ósammála því og 7% segja að þetta eigi ekki við. Þess 

má geta að eingöngu 57 fyrirtæki svara þessum lið eða 72% þeirra fyrirtækja sem að 

svöruðu könnuninni. 

Tíunda fullyrðingin hljóðar þannig að fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að samskipti 

við neytendur á samfélagsmiðlum er mikilvæg. Tilgangurinn með þessu er að kanna 

hvort að ferðaþjónustufyrirtækin geri sér grein fyrir mikilvægi þess að spjalla við 

neytendur þegar þeir eru að reyna að ná til þeirra eins og í gegnum samfélagsmiðla 

fyrirtækisins. 
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Mynd 23. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að samskipti við neytendur á samfélagsmiðlum er mikilvæg. 

 Eins og sjá má á mynd nr.23 eru 42% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svaraði 

könnuninni frekar sammála því að samskipti við neytendur á samfélagsmiðlum sé 

mikilvæg. 29% ferðaþjónustufyrirtækja er mjög sammála og 7% fyrirtækja svarar 

hvorki né. 7% ferðaþjónustufyrirtækja er mjög ósammála þessari fullyrðingu og 5% eru 

frekar ósammála, 9% ferðaþjónustufyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Eingöngu 

svara 55 fyrirtæki þessum lið í þessari spurningu eða 70% þeirra sem að svöruðu 

könnuninni. 

Ellefta fullyrðingin  hljóðar þannig að fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi 

árangursmælingar og framkvæmir því reglulega mælingar á markaðsstarfi sínu á netinu. 

Tilgangurinn með þessari er að kanna hvort að ferðaþjónustufyrirtækin geri sér grein 

fyrir mikilvægi árangursmælingar til að sjá hvort að markaðsstarf þeirra sé að skila 

árangri eða hvort að þau þurfi að gera einhverja breytingar á því.  

 

Mynd 24. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi árangursmælingar og framkvæmir reglulega mælingar á 

markaðsstarfi sínu. 
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 Eins og sjá má á mynd nr.24 eru 31% ferðaþjónustufyrirtækja sem að tóku þátt í þessari 

könnun frekar sammála því að framkvæma reglulegar mælingar á markaðsstarfi 

fyrirtækisins. 13% ferðaþjónustufyrirtækja er mjög sammála og 23% svara hvorki né. 

10% ferðaþjónustufyrirtækja eru frekar ósammála þessu og önnur 10% eru mjög 

ósammála þessu, 12% ferðaþjónustufyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Eingöngu 

svöruðu 60 fyrirtæki þessum lið í þessari spurningu eða 76% . 

Tólfta fullyrðing hljómaði þannig að fyrirtækið notast við vefborða við 

markaðssetningu.  

Tilgangurinn er að sjá hvaða aðferðir fyrirtækin eru að notast við til markaðssetningar. 

 

Mynd 25. Fyrirtækið notast við vefborða við markaðssetningu. 

Eins og sjá má á mynd nr.25 að eingöngu 5% ferðaþjónustufyrirtækja eru frekar 

sammála því að notast við vefborða til markaðssetningar og 6% ferðaþjónustufyrirtækja 

eru mjög sammála, 25% ferðaþjónustufyrirtækja svara hvortki né. 28% 

ferðaþjónustufyrirtækja eru mjög ósammála og 13% eru frekar ósammála, 23% 

ferðaþjónustufyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Eingöngu 64 

ferðaþjónustufyrirtæki svöruðu þessum lið í þessari spurningu eða 81% þess sem að 

tóku þátt í könnuninni.  

Þrettánda og síðasta hljóðar svo að fyrirtækið notast við leitarvélabestun. Tilgangur 

með þessu er að sjá hvort að fyrirtækin reyni að koma sér framan en önnur fyrirtæki 

þegar verið er að googla eitthvað varðandi t.d. hestaleigu. 
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Mynd 26. Fyrirtækið notast við leitarvélabestun. 

Eins og sjá má á mynd nr.26 að 33% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu 

könnuninni eru frekar sammála því að notast við leitarvélabestun og 21% eru mjög 

sammála, 13% ferðaþjónustufyrirtækja svara hvorki né. 18% þeirra 

ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu eru mjög ósammála þessu og 7% eru frekar 

ósammála, 8% ferðaþjónustufyrirtækja segja að þetta eigi ekki við. Eingöngu svöruðu 

61 fyrirtæki þessum lið í þessari spurningu eða 77% 

Þegar ferðaþjónustufyrirtækin voru búin að svara þessum fullyrðingum voru þau spurð 

að því í spurningu 6 hvað af eftirfarandi samfélagsmiðlum notast fyrirtækið við til 

markaðssetningar til erlendra ferðamanna? 

 

Mynd 27. Hvað af eftirfarandi samfélagsmiðlum notast fyrirtækið við til markassetningar til erlendra ferðamanna? 

Eins og sjá má á mynd nr.27 er stór meirihluti ferðaþjónustufyrirtækjanna sem að notast 

við samfélagsmiðilinn Facebook eða 27% af þeim sem að svöruðu könnuninni. Næst á 
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eftir því kemur TripAdvisor með 20% og því næst Twitter með 15%. 2% 

ferðaþjónustufyrirtækja sem að tóku þátt í könnuninni segjast ekki notast við 

samfélagsmiðla og 5% þeirra sem að tóku þátt segjast notast við aðra en þá sem að upp 

voru gefnir eins og Google Adword, Linkedln, Tumblr, Vimeo og Google+. Þess má 

geta að hér gátu ferðaþjónustufyrirtækin valið um fleiri en einn valmöguleika og bárust 

244 svör og miðast hlutföll myndarinnar af því. Þess má geta að öll 

ferðaþjónustufyrirtæki nema 2 svöruðu þessari spurningu. 

Því næst eða í spurningu 7 voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð að því hversu oft 

fyrirtækið notast við eftirfarandi samfélagsmiðla? Og voru fyrirtækjunum gefnir upp 

þeir valmöguleikar sem komu fram í spurningunni fyrir ofan. 

Fyrst var spurt út í samfélagsmiðilinn Facebook. 

 

Mynd 28. Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðil(Facebook)? 

Eins og sjá má á mynd nr.28 að langflest ferðaþjónustufyrirtæki notast við 

samfélagsmiðilinn Facebook vikulega eða 26% þeirra sem að svöruðu könnuninni. 18% 

segjast notast við hann oft á dag og 16% ferðaþjónustufyrirtækja seigjast notast við 

hann einu sinni á dag og enn önnur 16% segjast notast við hann annan hvern dag. 11% 

segjast notast við hann mánaðarlega og 7% segjast notast við hann sjaldnar eða aldrei. 

Þess má geta að öll ferðaþjónustufyrirtæki nema 4 svöruðu þessum lið í spurningunni. 
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Síðan var spurt út í samfélagsmiðilinn Twitter. 

 

Mynd 29.  Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðil(Twitter)? 

Eins og sjá má á mynd nr.29 eru ekki eins margir sem að notast við hann eins og 

Facebook en 29% svarenda segjast aldrei notast við samfélagsmiðilinn Twitter. 21% 

segjast notast við hann vikulega en 13% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svara segjast 

notast við hann oft á dag. 12% segja að þeir notist við hann annan hvern dag og 6% 

nota hann einu sinni á dag. 10% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu könnuninni 

segjast notast við hann mánaðarlega eða sjaldnar. Þess má geta að af 79 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem að svöruðu könnuninni voru eingöngu 52 

ferðaþjónustufyrirtæki sem að svöruðu þessum lið í þessari spurningu eða 65.8%. 

Því næst var farið út í samfélagsmiðilinn Pinterest og spurt út í notkunina á honum. 

 

Mynd 30. Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðil(Pinterest)? 
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Eins og sjá má á mynd nr.30 eru ekki mörg ferðaþjónustufyrirtæki sem eru að notast 

við samfélagsmiðilinn Pinterest en 67% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja segjast aldrei 

notast við þann samfélagsmiðil. Eingöngu 5% þeirra sem að svöruðu könnuninni 

segjast notast við Pinterest oft á dag. 2% segir að þeir notast við hann einu sinni á dag 

og 7% segjast notast við hann annan hvern dag, 7% notast við hann vikulega, 7% nota 

hann mánaðarlega og 5% sjaldnar en það. Þess má geta að af 79 fyrirtækjum sem að 

svöruðu könnuninni svöruðu eingöngu 42 ferðaþjónustufyrirtæki þessum lið í 

spurningu 7 eða um 53.2%. 

Því næst var fræðst um notkun ferðaþjónustufyrirtækja á Instagram. 

 

Mynd 31. Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðla(Instagram)? 

Eins og sjá má á mynd nr. eru 36% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu könnuninni 

sem að notast aldrei við þann samfélgasmiðill. 30% þeirra sem að svöruðu segjast notast 

við hann vikulega og 6% segjast notast við hann oft á dag. 9% þeirra 

ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu segjast notast við hann einu sinni á dag og 8% 

segjast notast við hann annan hvern dag. 6% segjast notast við hann mánaðarlega og 

önnur 6% segjast notast við hann sjaldnar en það. Þess má geta að af 79 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem að svöruðu könnuninni svöruðu eingöngu 53 

ferðaþjónustufyrirtæki þessum lið eða um 67.1%. 
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Næst var farið yfir í samfélagsmiðilinn Youtube. 

 

Mynd 32. Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðil(Youtube)? 

Eins og sjá má á mynd nr.32 eru 28% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu 

könnuninni sem að segjast aldrei notast við Youtube. 2% þeirra sem að svaraði segist 

notast við hann oft á dag. 2% segist notast við hann einu sinni á dag og 2% segist notast 

við hann annan hvern dag. 19% ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu segjast notast 

við Youtube vikulega. 17% segjast notast við hann mánaðarlega og 30% notast við 

hann sjaldnar en það. Þess má geta að af 79 ferðaþjónustufyrirtækjum sem að svöruðu 

könnuninni svöruðu eingöngu 53 ferðaþjónustufyrirtæki þessum lið eða um 67.1%.  

Síðasti samfélagsmiðilinn sem að ferðaþjónustufyrirtækin voru spurð út í var 

TripAdvisor. 

 

Mynd 33. Hversu oft notast fyrirtækið við eftirfarandi samfélagsmiðil(TripAdvisor)? 
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Eins og sjá má á mynd nr.33 er stór hluti þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu 

könnuninni sem að notast við samfélagsmiðilinn TripAdvisor. 14% þeirra sem að 

svöruðu segjast notast við hann oft á dag. 5% segjast notast við hann daglega og 8% 

segist notast við hann annan hvern dag. 21% svarenda segist notast við hann vikulega, 

11% mánaðarlega og 22% sjaldnar en það. Eingögu 19% þeirra ferðaþjónustufyrirtækja 

sem að svöruðu könnuninni segjast aldrei notast við TripAdvisor. Þess má geta að af 

79 ferðaþjónustufyrirtækjum sem að svöruðu þessari könnun svöruðu eingöngu 63 

ferðaþjónustufyrirtæki þessum lið eða um 79.7%. 

Í spurningu 4 í markaðshlutarkaflanum eða í spurningu 8 í heildarfjölda spurninga var 

farið út í markmið fyrirtækisins með markaðssetningu á netinu. Tilgangur með þessari 

spurningu var að fræðast um það hvers vegna fyrirtækin eru að markaðssetja sig. 

 

Mynd 34. Hver eru helstu markmið fyrirtækisins með markaðssetningu á netinu? 

Eins og sjá má á mynd nr.34 eru markmiða hjá 31% þeirra ferðaþjónustufyrirtækjum 

sem að svöruðu könnuninni að auka sölu og 24% þeirra er að auka vitund á fyrirtækinu. 

20% þeirra sem að svöruðu könnuninni segja að markmiðið með markaðssetningunni 

sé að auka samskipti við viðskiptavini og 17% segja að það sé til að auka umtal á 

fyrirtækinu. 3% þeirra  ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu sögðu að eingin 

markmið hafa verið sett hjá fyrirtækinu, 3% segja að þetta eigi ekki við þau og 1% segja 

að það sé eitthvað annað en það sem gefið er upp eins og aftermarketing og eitt 

fyrirtækið sagði að þeim vantaði einhver markmið. Þess má geta að öll 

ferðaþjónustufyrirtæki nema eitt svaraði þessari spurningu, en hér gátu fyrirtækin valið 

um fleiri heldur en einn valmöguleika og bárust 172 svaranir. Hlutföllinn á myndinni 

miðast við það. 
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Síðasta spurningin eða spurning 9 snerist um helstu markmið fyrirtækisins með notkun 

samfélagsmiðla. 

 

Mynd 35. Hver eru helstu markmið fyrirtækisins með notkun samfélagsmiðla? 

Eins og sjá má á mynd nr.35 eru helstu markmið ferðaþjónustufyrirtækja sem að notast 

við samfélagsmiðla að auka sölu hjá fyrirtækinu eða hjá 19% af svarendum 

könnunarinnar. 16% segja að helstu markmiðin séu að auka samskipti við viðskiptavini 

og 16% segja að það sé til að auka umtal á fyrirtækinu. 14% þeirra 

ferðaþjónustufyrirtækja sem að svöruðu könnuninni segja að markmiðin séu að auka 

vitund á fyrirtækinu og 13% að hlusta á viðskiptavininn og læra af þeim. Hjá 10% 

ferðaþjónustufyrirtækum er það að aðstoða viðskiptavini og hjá 8% er það að fá nýjar 

hugmyndir frá fólki til að bæta fyrirtækið. Hjá 1% af ferðaþjónustufyrirtækjunum sem 

að svöruðu höfðu engin markmið verið sett og hjá 3% átti þessi spurning ekki við þau. 

1% fyrirtækja völdu annað sem valmöguleika því þau höfðu önnur markmið en þau 

sem gefin voru upp og voru þau meðal annars aftermarketing. Þess má geta að öll 

ferðaþjónustufyrirtækin svöruðu þessari spurningu og gátu þau valið um fleiri en einn 

valmöguleika og bárust 285 svaranir, hlutföllinn á myndinni miðast við það. 
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Krosskeyrsla 

Rannsakandi byrjaði á því að skoða hversu mörg ferðaþjónustufyrirtæki hefðu svarað 

könnuninni og voru það 79 sem voru 

staðsett út um allt land. Eins og sjá má á 

töflu nr. eru langflest fyrirtækin sem að 

svara könnuninni staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu eða 51% af þeim 

sem að svara. Suðurlandið kemur þar á 

eftir með 14% og síðan vestfirðir með 

11%.  

Því næst tók rannsakandi saman hvað það 

voru mörg fyrirtæki í hverri 

ferðaþjónustugrein sem að tók þátt í 

könnuninni. Eins og sjá má á töflu nr. eru 

langflest starfandi með ferðaskrifstofu 

eða 43%, því næst koma 

afþreyingarfyrirtækin með 29% hlutfall 

að þeim sem að svara og þeir sem að 

bjóða upp á gistingu hafa 28% hlutfall. 

Næst var skoðað hversu mörg 

ferðaþjónustufyrirtæki hafa starfandi 

markaðsstjóra hvort sem hann er 

starfandi innan fyrirtækisins eða utan þess og hverju mörg ferðaþjónustufyrirtæki hafa 

engan markaðsstjóra starfandi innan 

borðs. Eins og sjá má á töflu nr. er stór 

meirihluti ferðaþjónustufyrirtækja ekki 

með starfandi markaðsstjóra eða 54% 

ferðaþjónustufyrirtækja. 44% hafa 

starfandi markaðsstjóra innan 

fyrirtækisins og 1% kaupir þá þjónustu utan frá.  

Staðsettning Fjöldi Hlutfall

Suðvesturland 5 6%

Vesturland 6 8%

Vestfirðir 9 11%

Norðvesturland 2 3%

Miðnorðurland 5 6%

Norðausturland 2 3%

Austurland 2 3%

Suðausturland 3 4%

Suðurland 11 14%

Höfuðborgarsvæðið 40 51%

Ferðaþjónustufyrirtæki Fjöldi Hlutfall

Afþreyingarfyrirtæki 23 29%

Bílaleiga 5 6%

Ferðaskrifstofa 34 43%

Flugfélag 1 1%

Gisting 22 28%

Hestaleiga 4 5%

Hestaferðir 6 8%

Hótel 15 19%

Hópbifreiðar 6 8%

Veitingastaður 16 20%

Annað 8 10%

Markaðsstjóri hjá fyrirtækinu? Fjöldi Hlutfall

Já, innan fyrirtækisins 35 44%

Já, kaupum þá þjónustu utan frá 1 1%

Nei 43 54%

Á ekki við 2 3%

Tafla 1. Bakgrunnsbreyta. Hvar er fyrirtækið staðsett? 

Tafla 3. Bakgrunnsbreyta. Ferðaþjónustufyrirtæki. 

Tafla 2. Bakgrunnsbreyta. Starfandi markaðsstjóri. 
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Næst var farið í að skoða hversu margir erlendir ferðamenn ferðaþjónustufyrirtækin 

telja að vera viðskiptavinir hjá sér. Eins 

og sjá má á töflu nr. eru langflest 

ferðaþjónustufyrirtækin sem telja að 

erlendir viðskiptavinir þeirra séu á bilinu 

76-100% eða 81% þeirra sem að svöruðu 

könnuninni. 11% þeirra segja að þeir séu 

á bilinu 51-75%. 

Þegar bornar voru 

saman tölur við þá 

landsfjórðunga og 

hversu margir 

erlendir ferðamenn 

eru að koma til þeirra 

eru flestir á 

höfuðborgarsvæðinu 

sem telja að 76-100% 

þeirra viðskiptavina 

sem eru að koma til 

þeirra séu erlendir ferðamenn eða 39% af þeim fyrirtækjum sem að svöruðu 

könnuninni. 8% fyrirtækja sem að 51 – 75% þeirra viðskiptavina séu erlendir 

ferðamenn. Á suðurlandi telja 10% þeirra fyrirtækja sem að svöruðu könnuninni að 

viðskiptavinir þeirra sér á bilinu 76 – 100% erlendir ferðamenn. 6% á suðvesturlandi 

telja það og á vestfjörðunum einnig. 

Þau fyrirtæki sem 

svöruðu því hvort 

að þau væru með 

starfandi 

markaðsstjóra voru 

44% af þeim sem að 

svöruðu 

könnuninni. 23% af 

þeim eru staðsett á 

Fjöldi erlendra viðskiptavina Fjöldi Hlutfall

0 - 25% 3 4%

26 - 50% 3 4%

51 - 75% 9 11%

76 - 100% 64 81%

Erl.ferðamenn 0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Suðvesturland 0% 0% 0% 6%

Vesturland 0% 0% 3% 5%

Vestfirðir 1% 3% 0% 6%

Norðvesturland 0% 0% 0% 3%

Miðnorðurland 1% 0% 0% 5%

Norðausturland 0% 0% 0% 3%

Austurland 1% 0% 1% 0%

Suðausturland 0% 0% 0% 4%

Suðurland 1% 0% 1% 10%

Höfuðborgarsvæðið 3% 1% 8% 39%

Starfandi markaðsstjóri Já, innan já, utan Nei Á ekki við

Suðvesturland 5% 0% 1% 0%

Vesturland 1% 1% 5% 1%

Vestfirðir 4% 0% 8% 0%

Norðvesturland 1% 0% 1% 0%

Miðnorðurland 3% 0% 4% 0%

Norðausturland 1% 0% 1% 0%

Austurland 1% 0% 1% 0%

Suðausturland 1% 0% 3% 0%

Suðurland 9% 0% 5% 0%

Höfuðborgarsvæðið 23% 0% 27% 1%

Tafla 4. Bakgrunnsbreyta. Fjöldi erlendra viðskiptavina. 

Tafla 5. Erlendir viðskiptavinir eftir landshlutum. 

Tafla 6. Starfandi markaðsstjóri eftir landshlutum. 
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höfuðborgarsvæðinu, 9% á suðurlandi og 5 % á suðvesturlandi. Það voru mun fleiri 

fyrirtæki sem svöruðu því að þau væru ekki með starfandi markaðsstjóra innan sinna 

raða eða 54% þeirra sem að svöruðu könnuninni. Mestur er fjöldinn á 

höfuðborgarsvæðinu eða 27% og því næst á vestfjörðum eða 8%. 

Spurt var um notkun vefborða hjá fyrirtækjunum til markaðssetningar og eru eingöngu 

9% að þeim fyrirtækjum sem að svöruðu könnuninni að notast við vefborða til 

markaðssetningar. 

Tafla 7. Notkun vefborða eftir landshlutum. 

Flestir þeim sem að notast við hann eru fyrirtæki sem staðsett eru að 

höfuðborgarsvæðinu eða 10% sem eru mjög sammála því að notast við vefborða á 

meðan 15% þeirra fyrirtækja sem eru á höfuðborgarsvæðinu eru mjög ósammála því. 

Fyrirtækin voru einnig spurð út í notkun sína með leitarvélabestun en 41% þeirra 

fyrirtækja sem að svöruðu voru sammála því að notast við það við markaðssetningu 

sína.  

Tafla 8. Notkun Leitarvélabestun eftir landshluta. 

Mesti fjöldinn sem er frekar sammála því eða mjög sammála því að notast við 

leitarvélabestun til markaðssetningar kemur af höfuðborgarsvæðinu eða 32% sem að 

svöruðu könnuninni en 8% þeirra eru mjög ósammála þeirri notkun.  

Notkun vefborða Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála Á ekki við

Suðvesturland 1% 1% 1% 1% 0% 1%

Vesturland 0% 0% 1% 0% 3% 4%

Vestfirðir 3% 3% 3% 0% 3% 1%

Norðvesturland 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Miðnorðurland 1% 0% 1% 0% 1% 3%

Norðausturland 0% 1% 0% 0% 0% 1%

Austurland 0% 0% 0% 0% 3% 0%

Suðausturland 1% 0% 1% 0% 1% 0%

Suðurland 1% 0% 4% 1% 4% 3%

Höfuðborgarsvæðið 15% 5% 6% 3% 10% 10%

Notkun Leitarvélab. Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála Á ekki við

Suðvesturland 1% 0% 1% 1% 1% 0%

Vesturland 0% 0% 0% 3% 4% 1%

Vestfirðir 1% 3% 1% 1% 6% 0%

Norðvesturland 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Miðnorðurland 1% 1% 0% 0% 1% 3%

Norðausturland 1% 1% 0% 0% 1% 1%

Austurland 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Suðausturland 0% 0% 0% 0% 4% 0%

Suðurland 1% 1% 1% 3% 8% 0%

Höfuðborgarsvæðið 8% 1% 4% 16% 16% 1%
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8. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég gert grein fyrir því hversu mikilvæg markaðssetningin er og 

mikilvægi þess að ferðaþjónustufyrirtækin markaðsseti sig á netinu. Hvetja þarf þau 

ferðaþjónustufyrirtæki sem ekki eru að markaðssetja sig til þess að gera það og gera 

þeim grein fyrir mikilvægi markaðssetningar og hvað hún geti skilað fyrirtækinu miklu 

til baka. 

Flest þau fyrirtæki sem að tóku þátt í þessari könnun eru að markaðssetja sig og gera 

sér grein fyrir mikilvægi þess. Þó eru sum þeirra ekki að nýta netið til hagsbóta og er 

von mín að þau fyrirtæki ásamt öðrum geti notað ritgerð þessa til að bæta úr því.  
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10. Viðauki 1 – Spurningalisti 

Almennar spurningar  

1. Hvar er fyrirtækið staðsett ? 

A. Suðurlandi 

B.  Suðausturlandi 

C. Austurlandi 

D. Norðausturlandi 

E. Miðnorðurlandi 

F. Vestfjörðum 

G. Vesturlandi 

H. Suðvesturlandi 

I. Norðvesturlandi 

J. Höfuðborgarsvæðinu 

 

2. Í hverri af eftirfarandi ferðaþjónustugreinum starfar fyrirtækið? 

A. Afþreyingarfyrirtæki 

B. Bílaleiga 

C. Ferðaskrifstofa 

D. Flugfélag 

E. Gistin 

F. Hestaleiga 

G. Hestaferðir 

H. Hótel 

I. Hópbifreiðar 
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J. Veitingarstaður 

K. Annað Hvað ? 

 

3. Hversu stór hópur viðskiptavina eru erlendir ferðamenn ? 

A. 0 – 25% 

B. 26 – 50% 

C. 51 – 75% 

D. 76 – 100% 

 

4. Hefur fyrirtækið starfandi markaðsstjóra ? 

A. Já, innan fyrirtækisins 

B. Já, kaupi þjónustu utan frá 

C. Nei  

D. Á ekki við 

Markaðssetningin 

5. Hvað af eftirfarandi samfélagsmiðlum notast fyrirtækið við til 

markaðssetningar til erlendra ferðamanna? 

A. Facebook 

B. Twitter 

C. Pinterest 

D. Instagram 

E. Youtube 

F. TripAdvisor 

G. Notast ekki við samfélagsmiðla 

H. Annað, Hvað ? 
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6. Hversu sammála eða ósammála er fyrirtækið eftirfarandi fullyrðingum? 

( mjög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála mjög ósammála, á ekki við ) 

A. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi markaðssetningar og hvernig hún geti 

skilað fyrirtækinu ávinning  

B. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi samfélagsmiðla og hvernig þeir geta 

skilað fyrirtækinu ávinning 

C. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir aukningu ferðamanna til landsins 

D. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir aukinni notkun Internetsins og mikilvægi þess 

að nota það  

E. Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum með markaðssetningu á netinu 

F. Fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til neytenda með markaðssetningu 

á netinu 

G. Fyrirtækið reynir að skapa efni sem að höfðar til neytenda með 

samfélagasmiðlum 

H. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að jákvætt umtal geti skilað fyrirtækinu 

ávinning og reynir því að bregðast við því  

I. Fyrtækið gerir sér grein fyrir því að neikvætt umtal getur skaða fyrirtækið og 

reynir því að bregðast við því 

J. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir því að samskipti við neytendur á 

samfélagsmiðlum er mikilvæg 

K. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi árangursmælingar og framkvæmir því 

reglulega mælingar á markaðsstarfi sínu á netinu 

L. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir mikilvægi árangursmælingar og framkvæmir því 

reglulega mælingar á markaðsstarfi sínu á samfélagsmiðlum 

M. Fyrirtækið notast við vefborða til markaðssetningar 

N. Fyrirtækið notast við leitarvélabestun 
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7. Hversu oft notar fyrirtækið eftirfarandi samfélagsmiðla? 

( oft á dag, daglega, annan hvern dag, vikulega, mánaðalega, sjaldnar, aldrei ) 

A. Facebook 

B. Twitter 

C. Pinterest 

D. Instagram 

E. Youtube 

F. TripAdvisor 

 

8. Hver eru helstu markmið fyrirtækisins með markaðssetningu á netinu? 

A. Auka samskipti við viðskiptavini 

B. Auka vitund á fyrirtækinu 

C. Auka sölu 

D. Auka umtal 

E. Engin markmið hafa verið sett 

F. Á ekki við  

G. Annað, Hvað? 

 

9. Hver eru helstu markmið fyrirtækisins með notkun samfélagsmiðla? 

A. Aðstoða viðskiptavini 

B. Auka samskipti við viðskiptavini 

C. Auka sölu 

D. Auka vitund á fyrirtækinu 

E. Auka umtal 

F. Hvetja fólk til þátttöku 
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G. Fá nýjar hugmyndir til að bæta fyrirtækið 

H. Hlusta á viðskiptavinin og læra af þeim 

I. Engin markmið hafa verið sett 

J. Á ekki við  

K. Annað, Hvað ? 


