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Abstract 
The aim of this research was to find out where tourists looked for information about 
Akureyri online before their travel and if they used social media websites to do that. A 
quantitative research was conducted in March 2016. A survey was sent to tourist 
companies in Akureyri and the following results analyzed. 
Tourists that visit Akureyri do not seem inclined to use social media websites for pre-trip 
research. However reviews from others as well as informational texts and pictures on 
websites were found to be useful for decision making. 
Keywords: Akureyri, tourist decision making, online marketing, electronic word of mouth 
and social media websites 

Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvar ferðamenn fundu upplýsingar um 
Akureyri fyrir ferð sína og hvort þeir notuðu samfélagsmiðla til þess. Rannsóknin var 
megindleg og var spurningakönnun send á ferðaþjónustuaðila í mars 2016 og í kjölfarið 
unnið úr niðurstöðum þeirra. 
Ferðafólk sem heimsækir Akureyri virðist ekki nota samfélagsmiðla til þess að afla 
upplýsinga um Akureyri fyrir ferð en í ljós kom að ferðafólki þótti gagnrýni annarra auk 
texta og mynda á heimasíðum gagnlegast við ákvarðanatöku. 
Lykilorð: Akureyri, ákvarðanataka ferðamanna, markaðssetning á netinu, netumtal og 
samfélagsmiðlar 
 



 
 



 
 

Þakkarorð 
Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum þolinmæðina og stuðninginn og að hafa trúað á 
mig síðustu þrjú ár. Sérstaklega vil ég þakka foreldrum mínum, Haraldi Ingólfssyni og 
Jóhönnu Hildiberg Harðardóttur, fyrir endalausan yfirlestur.  
Sérstaklega vil ég þakka elsku Gauju minni og Ingu fyrir hjálpina, stuðninginn, samveruna 
og samvinnuna í gegnum þetta nám. Án ykkar væri þessi ritgerð ekki til. Öðrum 
samnemendum mínum sendi ég líka þakkir og ást. Ég var mjög heppin með ykkur öll. 
Leiðbeinanda mínum Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur vil ég þakka fyrir þolinmæði, hjálpsemi 
og góða leiðsögn við skrif þessarar ritgerðar. 
Maríu Helenu Tryggvadóttur og Ragnari Hólm Ragnarssyni hjá Akureyrarstofu þakka ég 
fyrir hjálpina og hugmyndina að þessari ritgerð.  
Einnig vil ég þakka þeim ferðaþjónustuaðilum sem hjálpuðu mér við rannsóknina með því 
að leyfa mér að koma henni að hjá gestum þeirra. 



 
 



viii 
 

Efnisyfirlit 
Efnisyfirlit ......................................................................................................................... viii 
Myndayfirlit .......................................................................................................................... x 
Töfluyfirlit ............................................................................................................................xi 
Inngangur .............................................................................................................................. 1 
1 Áfangastaðurinn og Internetið ....................................................................................... 3 

1.1 Ímynd áfangastaða .................................................................................................... 3 
1.2 Ákvarðanataka ferðamanna ...................................................................................... 3 
1.3 Markaðssetning áfangastaða á netinu ....................................................................... 4 

1.3.1 Samkeppni á Internetinu ................................................................................ 5 
1.3.2 Samfélagsmiðlar ............................................................................................ 5 
1.3.3 Umtal og netumtal ......................................................................................... 6 

1.4 Samantekt ................................................................................................................. 7 
2 Áfangastaðurinn Akureyri ............................................................................................. 8 

2.1 Ferðamálastefna Akureyrar 2016-2026 .................................................................... 9 
2.2 Akureyrarstofa ........................................................................................................ 10 

3 Aðferðafræði .................................................................................................................. 11 
3.1 Um framkvæmd rannsókna .................................................................................... 11 

3.1.1 Siðferði og trúnaður ..................................................................................... 11 
3.1.2 Spurningakannanir ....................................................................................... 11 
3.1.3 Réttmæti megindlegra rannsókna ................................................................ 12 

3.2 Framkvæmd og þátttakendur .................................................................................. 13 
3.2.1 Úrvinnsla ..................................................................................................... 14 

3.3 Takmarkanir ........................................................................................................... 14 
4 Niðurstöður .................................................................................................................... 15 

4.1 Bakgrunnsspurningar ............................................................................................. 15 
4.2 Notkun samfélagsmiðla og vefsíðna ...................................................................... 18 

4.2.1 Samfélagsmiðlanotkun ................................................................................ 18 
4.2.2 Aðrar vefsíður .............................................................................................. 23 
4.2.3 Gagnlegir ákvarðanavaldar .......................................................................... 24 
4.2.4 Aðrar athugasemdir ..................................................................................... 25 

5 Umræður ........................................................................................................................ 26 
5.1 Upplýsingaöflun á netinu ....................................................................................... 26 
5.2 Upplýsingaöflun á samfélagsmiðlum ..................................................................... 27 
5.3 Samantekt ............................................................................................................... 27 



ix 
 

6 Lokaorð .......................................................................................................................... 29 
Heimildaskrá ...................................................................................................................... 30 

Munnlegar heimildir ....................................................................................................... 35 
Viðauki 1 ............................................................................................................................. 36 
Viðauki 2 ............................................................................................................................. 39 
 
 



x 
 

Myndayfirlit 
Mynd 1. Kynjahlutfall þátttakenda. ....................................................................... 15 
Mynd 2. Aldursskipting þátttakenda. .................................................................... 16 
Mynd 3. Búsetuland/þjóðerni þátttakenda. ........................................................ 17 
Mynd 4. Fjöldi gistinátta á Akureyri/Norðurlandi. ............................................ 17 
Mynd 5. Fjöldi gistinátta eftir aldursflokkum. .................................................... 18 
Mynd 6. Notkun Twitter eftir kynjum. .................................................................. 19 
Mynd 7. Notkun Twitter eftir aldri. ........................................................................ 20 
Mynd 8. Notkun Instagram eftir aldri. .................................................................. 20 
Mynd 9. Notkun Snapchat eftir kynjum. ............................................................. 21 
Mynd 10. Notkun Snapchat eftir aldri. ................................................................. 21 
Mynd 11. Samfélagsmiðlanotkun til upplýsingaöflunar fyrir ferð. ............. 22 
Mynd 12. Ánægja með upplýsingar á samfélagsmiðlum. ............................. 22 
Mynd 13. Heimasíður notaðar til upplýsingaöflunar fyrir ferð. ................... 23 
Mynd 14. Ánægja með framboð upplýsinga um Akureyri á heimasíðum. ................................................................................................ 24 
Mynd 15. Gagnlegir þættir við ákvarðanatöku. ................................................ 25 
 



xi 
 

Töfluyfirlit 
Tafla 1. Sp. 6: Hversu oft notar þú eftirfarandi samfélagsmiðla? ...................................... 19 





 

1 
 

Inngangur 
Akureyri er minn heimabær. Hér hef ég starfað við ferðaþjónustu í fjögur ár og fyrir mér 
var aldrei spurning um hvað þessi ritgerð myndi fjalla: Akureyri. Til þess að fá hugmyndir 
að efni hafði ég samband við Maríu Helenu Tryggvadóttur, verkefnastjóra ferðamála, og 
Ragnar Hólm Ragnarsson, verkefnastjóra markaðs- og kynningarmála, hjá Akureyrarstofu. 
Vegna gífurlega hraðrar tækniþróunar og aukinnar netnotkunar vildu þau vita hvar 
ferðamenn sem koma til Akureyrar sækja upplýsingar um bæinn fyrir ferðina, sem og vita 
hvort og hversu mikið þeir notuðu samfélagsmiðla til þess. Samfélagsmiðlar eru netmiðlar 
sem notendur og samfélög deila upplýsingum, eiga samtal og vinna saman (Kietzmann, 
Hermkens, McCarthy og Silvestre, 2011: 241). 
Markmið rannsóknarinnar var því að komast því hvar upplýsingaöflun ferðafólks 
Akureyrar á sér stað og eru rannsóknarspurningar hennar því: 

1. Hvar sækja erlendir ferðamenn upplýsingar um Akureyri á netinu fyrir ferð? 
2. Nota erlendir ferðamenn samfélagsmiðla til þess að finna upplýsingar um Akureyri á 

netinu fyrir ferð? 
Þessir þættir hafa ekki verið sérstaklega skoðaðir áður af Akureyrarstofu og því mun þessi 
rannsókn vonandi geta verið grunnur fyrir áframhaldandi rannsóknir á sviði ímyndar 
áfangastaðarins Akureyrar á netinu sem og rannsókna um hvar ferðamenn leita að 
upplýsingum og hvernig upplýsingum þeir leita að. 
Fyrsti kaflinn mun fjalla um fræðilegan bakgrunn. Farið verður yfir ímynd áfangastaða og 
ákvarðanatöku ferðamanna fyrir ferð. Markaðssetning á netinu verður skoðuð og litið til 
þess hvort samfélagsmiðlar hafa áhrif á netnotkun. Einnig verður litið á umtal (e. word of 
mouth) og netumtal (e. electronic word of mouth) sem og ferðavefsamfélög og notendastýrt 
efni á heimasíðum. 
Næst verður fjallað um áfangastaðinn Akureyri og stöðu ferðaþjónustu í bænum. Litið 
verður yfir drög að ferðamálstefnu bæjarins 2016 til 2026 sem vinna hófst við sumarið 
2015 auk þess sem starfssemi Akureyrarstofu sem markaðsstofu fyrir bæinn kynnt. 
Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar, réttmæti hennar og takmarkana. Auk 
þess verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, vinnu við úrvinnslu á gögnum og 
takmörkunum hennar. Megindleg rannsóknaraðferð var valin við gerð þessarar rannsóknar 
og voru tíu ferðaþjónustufyrirtæki á Akureyri beðin um aðstoð við að koma 
spurningalistum áfram til erlendra ferðamanna. Leitast var eftir því að fá erlenda ferðamenn 
eldri en 18 ára til þess að svara könnuninni.  
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Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er unnið úr þeim gögnum sem fram 
komu og gerð á þeim tölfræðipróf til að kanna marktækni. Kaflanum er skipt á milli 
bakgrunnsspurninga og svo spurninga um net- og samfélagsmiðlanotkun. 
Síðustu kaflarnir eru umræður, þar sem niðurstöðurnar eru greindar og leitast við að svara 
rannsóknarspurningunum, og svo lokaorð þar sem að umfjöllun ritgerðarinnar er dregin 
saman. 
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1 Áfangastaðurinn og Internetið 
1.1 Ímynd áfangastaða 
Hörð samkeppni áfangastaða í ferðaþjónustu gerir það að verkum að upplifa verður ímynd 
áfangastaðar sem sterkt vörumerki (e. brand) til að tryggja samkeppnishæfni. Þar sem að 
ferðafólk hefur yfirleitt takmarkaða þekkingu á áfangastöðum sem það hefur ekki heimsótt 
áður, er sterk, jákvæð og auðþekkjanleg ímynd undirstaða þess að áfangastaður verði 
valinn (Beerli og Martín, 2004: 623). Markaðssetning áfangastaðar er undirstaða þróunar 
og vaxtar þess staðar í harðri samkeppni og aukinni alþjóðavæðingu (Pike og Page, 2014: 
202). 
Ímynd áfangastaðar verður til í skrefum hjá ferðafólki. Tala má um tvær gerðir ímyndar; 
sjálfsprottna (e. organic), sem verður til þegar einstaklingurinn fær upplýsingar sem ekki er 
verið sérstaklega að markaðssetja, heldur koma úr fréttum eða frá vinum og 
vandamönnum, og tilbúna (e. induced), sem verður til vegna auglýsinga og 
markaðssetningar. Persónueinkenni hvers ferðamanns hafa einnig áhrif á skynjaða ímynd 
þeirra á áfangastaðnum (Beerli og Martín, 2004: 625-626). 
Í markaðssetningu er mikilvægt að byggja upp ímynd áfangastaðar í hugum ferðafólks. 
Vegna þess að ferðafólk getur ekki prófað vöruna eða þjónustuna áður en hún er keypt þá 
felst meiri áhætta í kaupunum (Cai, 2002: 721; Hyun og O‘Keefe, 2012: 29). Hægt er að 
tala um að ímynd áfangastaðar verði til vegna níu eiginleika hans: náttúrulegar auðlindir; 
almennir innviðir; innviðir ferðaþjónustu; afþreyingarmöguleikar; menning, saga og list; 
pólitískir og efnahagslegir þættir; umhverfisþættir; samfélagslegir þættir og að lokum 
stemning staðarins. Þessir þættir samtvinnaðir búa til ímynd áfangastaðar í hugum 
ferðafólks, bæði fyrir ferð, á meðan á henni stendur og eftir hana, og er það sem hvetur og 
dregur það að þeim áfangastað (Beerli og Martín, 2004: 624-625). 

1.2 Ákvarðanataka ferðamanna 
Svokallaðir ýti- og togkraftar eru grundvöllur ferðalaga fólks. Ýtikraftar geta verið til að 
komast frá hversdagslegu amstri og hvíla sig, upplifa eitthvað nýtt og til skemmtunar. Þeir 
eru það sem ýtir fólki til að ferðast frá sínum heimahögum, óháð því hver áfangastaðurinn 
er. Togkraftar eru svo þeir hlutir sem gera áfangastað spennandi í huga fólks og hafa áhrif á 
val þess eftir að ýtikraftarnir hafa unnið sitt verk. Ástæður eins og hversu auðvelt 
ferðalagið sjálft er og kostnaðurinn við að ferðast spila hér inn í sem og sérstakir staðir og 
aðdráttarafl, og viðburðir (Page, 2011: 65; Devesa, Laguna og Palacios, 2010: 547; 
Goossens, 2000: 301). 
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Eins og áður hefur verið rætt um er sterk, jákvæð ímynd áfangastaða fyrir ferð mikilvæg, 
og á það einnig við þegar kemur að togkröftum áfangastaðarins. Ímynd áfangastaðar er 
undirstaða togkraftsins og ýtir jákvæð ímynd undir að ferðafólk taki ákvörðun um að 
heimsækja áfangastaðinn (Cai, 2002: 721; Phillips, Wolfe, Hodur og Leistriz, 2013: 94-
95). 
Vegna þess að mikill hluti ferðaþjónustunnar snýst um óáþreifanlega hluti þarf ferðafólk 
enn frekar að leita sér upplýsinga fyrir kaup. Á þessum tíma, á meðan upplýsinga er leitað, 
er besta tækifærið fyrir þá sem markaðssetja áfangastaði að hafa áhrif á ákvarðanatöku 
ferðamanna. Þörfum ferðafólks til að fá upplýsingar má skipta í fernt: þekking á vörunni 
eða þjónustunni, minnkun skynjaðrar áhættu, hagkvæmni og notagildi. Þekking á vörunni 
snýr að því að ferðafólkið gerir sér grein fyrir takmarkaðri þekkingu sinni á áfangastaðnum 
og leitar upplýsinga til þess að bæta úr því. Einnig leitar ferðafólk að upplýsingum til þess 
að minnka skynjaða áhættu fyrir ákvarðanatöku og kaup. Hagkvæmni snýr að því að 
ferðafólk finni það sem þau vill helst eyða peningunum sínum í og síðast snýst notagildi 
um að finna upplýsingar til að bera saman kosti og finna út hvað hentar viðkomandi best. 
Með því að setja áherslur á þessa þætti í markaðssetningu er auðveldar hægt að hafa áhrif á 
ákvarðanatöku ferðafólks (Hwang, Jani og Jeong, 2013: 700-701). 

1.3 Markaðssetning áfangastaða á netinu 
Framfarir í upplýsinga- og samskiptatækni (UST) (e. Internet Communcations 
Technologies/ICTs) hafa breytt því hvernig fyrirtæki haga sér í markaðssetningu, sem og 
hvernig neytendur hafa samskipti við fyrirtæki (Buhalis og Law, 2008: 609-610). 
Neytendur nota í auknum mæli netið til þess að finna upplýsingar sem aðstoða þá við að 
taka ákvarðanir um ferðalög (Martin, Rosenbaum og Ham, 2015: 1819). Rannsóknir hafa 
sýnt að þeir sem hafa fyrir ferð leitað að upplýsingum á netinu eru líklegri til þess að eyða 
meiru vegna þess að þar er aðgangur að því að hafa bein samskipti við þá sem selja vöru og 
þjónustu á áfangastaðnum (Buhalis og Law, 2008: 611). 
Margmiðlun (e. multimedia) er orðin mikilvægur hluti þess sem hefur áhrif í 
markaðssetningu ferðaþjónustu. Upplýsingar í ferðaþjónustu þurfa víðtæka framsetningu af 
myndum og grafík til þess að veita áþreifanlega mynd eða upplifun, sem ferðafólk nýtir til 
þess að skipuleggja ferðalagið. Notkun hreyfimynda (e. animations) og myndskeiða ýtir 
undir kraft upplýsinganna og gagnvirkni þeirra (Buhalis og Law, 2008: 615). 
Internetið og aðgangur að upplýsingum hefur einnig aukið valkosti ferðamanna. Áður var 
ekki aðgangur að jafn miklu af upplýsingum og voru valkostir ferðafólks því háðir að oft 
voru það aðeins stærri fyrirtæki sem gátu komið sér á framfæri, eða fólk varð að hafa 
samskipti í gegnum ferðaskrifstofur sem höfðu aðeins samninga við vissa aðila. Þannig 
gerir tilkoma Internetsins efnaminna fólki kleift að ferðast. Auðveldara er að nálgast 
sérstök tilboð á síðustu stundu og aukið framboð á lággjaldaþjónustu (Buhalis og Law, 
2008: 612). 
Vissulega eru alltaf ókostir en fyrir þá sem eru óvanir því að nota Internetið geta hinir 
mörgu valkostir verið yfirgnæfandi og flókið að læra að leita á réttum stöðum. Færst hefur í 
aukana að fólk sé tilbúið að gefa persónulegar upplýsingar um sjálft sig til þess að fá 
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persónulegri þjónustu og slík kerfi, sem mæla með vöru eða þjónustu byggða á 
persónueinkennum neytandans, hjálpa til við ákvarðanir (Buhalis og Law, 2008: 613-614). 
1.3.1 Samkeppni á Internetinu 
Hinir fimm kraftar Porter‘s (e. Porter‘s five forces) er módel sem hægt er að nota til að 
greina samkeppni innan ákveðinnar atvinnugreinar. Kraftarnir fimm og dæmi um þá eru: 

 Ógnin við nýliða: nýliðar auka samkeppni á markaði. Ef innganga á markaðinn er 
auðveld er ógnin við nýliða meiri. 

 Samningsstaða birgja: ef margir kaupendur eru um sama birgja hefur hann 
yfirhöndina og ef fáir slíkir birgjar eru í boði. Sérstaklega ef birgjar hafa tækifæri á 
að selja vöruna sjálfir en kaupendur hafa ekki kost á að framleiða vöruna sjálfir. 

 Samningsstaða kaupenda: ef margir birgjar eru í boði og auðvelt fyrir seljendur að 
færa sig á milli þeirra og ef kaupendur hafa kost á að fara sjálfir í framleiðslu. Með 
kaupendum er hér átt við fyrirtækin sem kaupa af birgjum.  

 Ógnin af staðgönguvöru: ef neytendur geta auðveldlega skipt um vöru og ef verð er 
of hátt fyrir notagildi vörunnar. 

 Samkeppni innan greinarinnar: samkeppni er harðari ef mörg smá fyrirtæki berjast 
eða ef smá fyrirtæki eru að keppa við stærri fyrirtæki eða fyrirtæki með sterkara 
vörumerki. Einnig ef erfitt er að fara af markaði vegna kostnaðar eða skorts á 
tækifærum annarsstaðar. 

(Jobber og Fahy, 2009: 319-322). 
Tilkoma Internetsins hefur haft áhrif á hina fimm krafta Porters. Internetið gerir inngöngu á 
markaðinn auðveldari vegna þess að tiltölulega auðvelt og ódýrt er að koma sér á kortið á 
netinu. Auðveldara er fyrir birgja, og sömuleiðis fyrir kaupendur, að fylgjast með 
samkeppni og gera breytingar samkvæmt þeim með tilkomu Internetsins. Samkeppni 
verður svo harðari vegna aukinna upplýsinga sem auðveldara er að nálgast, bæði þegar 
kemur að samkeppni innan greinarinnar sem og ógn af staðgönguvöru (Buhalis og Law, 
2008: 617). 
1.3.2 Samfélagsmiðlar 
Eins og áður sagði eru samfélagsmiðlar (e. social media websites) netmiðlar sem hægt er 
að nálgast í snjalltækjum og tölvum þar sem notendur og samfélög deila upplýsingum, eiga 
samtal og vinna saman. Samfélagsmiðlar hafa breytt samskiptamynstrum okkar 
(Kietzmann o.fl., 2011: 241) sem og netnotkun. Notkunin er núna meira gagnvirk og 
notendavæn og notendur eiga auðveldara með að taka þátt og eiga samskipti hver við annan 
(Leung, Bai og Stahura, 2015: 147). Á samfélagsmiðlum er notendum gert auðvelt að deila 
athugasemdum, skoðunum og upplifunum. Þannig geta notendur deilt með öðrum en geta 
einnig notað miðlana til þess að draga upp mynd af upplifunum sínum og endurlifa þær að 
vissu leyti (Xiang og Gretzel, 2010: 179). 
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Vinsælustu samfélagsmiðlarnir 
Vinsælustu samfélagsmiðlarnir eru Facebook, með yfir milljarð notenda, og Twitter, með 
yfir 300 milljónir notenda. Aðrir mest notuðu samfélagsmiðlarnir eru LinkedIn (225 millj. 
notenda), Pinterest (250 millj. notenda), Google Plus+ (120 millj. notenda), Tumblr (110 
millj. notenda) og Instagram (100 millj. notenda) (eBizMBA, 2016). Smáforritið Snapchat 
hefur einnig 100 milljónir notenda daglega (Business Insider UK, 2015).  
Facebook var stofnað árið 2004 og er markmið vefsíðunnar að hjálpa fólki að tengjast 
vinum og fjölskyldu, vita hvað er í gangi í veröldinni og gefa fólki vettvang til þess að deila 
með öðrum (Facebook, e.d.). Twitter segir tilgang sinn vera að gefa öllum aðgang að því að 
búa til og deila hugmyndum og upplýsingum með öðrum, án hindrana (Twitter, e.d.). 
LinkedIn er vettvangur fyrir fagfólk í öllum greinum til að mynda tengslanet (LinkedIn, 
e.d.). Pinterest er „sjónrænt bókamerki“ sem gerir fólki kleift að vista myndir og 
hugmyndir og deila með öðrum (Pinterest, 2014). Google Plus virkar á svipaðan máta og 
Facebook og Twitter þar sem markmiðið er að deila upplýsingum og fréttum með vinum og 
fjölskyldu, eða öðrum fylgjendum (Google, e.d.). Á Tumblr geturðu einnig deilt öllu með 
öðrum: upplýsingum, myndum, tilvitnunum, tónlist eða myndskeiðum og auðvelt er að 
breyta útliti persónulegra síðna (Tumblr, e.d.) 
Instagram er smáforrit sem gerir notendum kleift að deila myndum, annað hvort 
opinberlega eða til samþykktra fylgjenda í smáforritinu. Á Instagram er hægt að setja síur á 
myndir til þess að breyta eða bæta áferð og útliti þeirra. Instagram er einnig tengt 
Facebook, Twitter og öðrum miðlum svo að mynd sem er sett á Instagram getur birst 
samstundis á þeim miðlum líka (Instagram, e.d.). Smáforritið Snapchat snýst um að senda 
stutt skilaboð með myndum eða myndskeiðum sem, eftir að móttakandi hefur horft á 
skilaboðin, eru horfin að eilífu (Business Insider UK, 2015).  
1.3.3 Umtal og netumtal 
Umtal (e. word-of-mouth) er þegar að einstaklingar eiga persónuleg samskipti sín á milli á 
þann hátt að það er ekki hluti af auglýsingu eða markaðsstarfi. Óformleg og persónuleg 
samskipti fólks hafa lengi verið mikilvægur hluti af hugmyndum markaðsfræðinnar. Net-
umtal (e. electronic word-of-mouth) er svo svipuð hugmynd en á sérstaklega við samskipti 
sem fara fram í gegnum netið. Bæði umtal og netumtal eru talin vera áhrifamikil þegar 
kemur að því að hafa áhrif á álit viðskiptavinar á vöru eða þjónustu, viðskiptatryggð og 
kauphegðun þeirra (Leung o.fl., 2015: 151). Margir treysta á að geta nýtt umtal til þess að 
hjálpa við ákvarðanatöku með því að draga úr skynjaðri áhættu og óvissu fyrir ferðina 
(Buhalis og Law, 2008: 612). Skoðun annarra ferðalanga á vörum og þjónustu í 
ferðaþjónustu er því mikilvæg þar sem neytendur treysta þeirra dómum betur en annarra 
(Martin o.fl., 2015: 1819; Buhalis og Law, 2008: 612). Vegna þess að neytendur eru farnir 
að finna aðrar leiðir til upplýsinga, svo sem að lesa gagnrýni annarra ferðalanga, þurfa þeir 
sem sjá um markaðssetningu á áfangastöðum að taka þátt í þessari þróun (Martin o.fl., 
2015: 1820). 
Ferðavefsamfélög (e. virtual travel communities) og síður sem hafa notendastýrt efni (e. 
user generated content) gera ferðafólki auðvelt að nálgast upplýsingar og gagnrýni annarra 
ferðalanga, vera í samskiptum við aðra ferðamenn og út frá því taka ákvörðun um sitt eigið 
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ferðalag. Mörgum finnst gaman að deila ævintýrum sínum með öðrum og nota 
ferðavefsamfélög sem vettvang til þess. Neytendum finnst notendastýrt efni oft 
traustverðara en markaðsstýrt efni (Buhalis og Law, 2008: 612; Hwang o.fl., 2013: 700). 

1.4 Samantekt 
Tilkoma Internetsins, ferðasamfélaga og síðna með notendastýrðu efni hafa ýmsu breytt 
fyrir ferðaþjónustuaðila og ferðafólk. Markaðssetning er af allt öðrum toga og ekki er síst 
mikilvægt fyrir ferðaþjónustuaðila að hafa opin augu fyrir því að netumtal og samtal á milli 
ferðafólks skiptir máli fyrir ákvarðanatöku þeirra. Samfélagsmiðlar eru dæmi um vefsíður 
þar sem opnað er fyrir að fólk deili um sig persónulegu efni og myndum, bæði fyrir aðra en 
einnig til þess að halda í sínar eigin minningar. 
Ímynd áfangastaða, sem verður til í hugum fólks fyrir ferð, er áhrifavaldur þegar kemur að 
ákvarðanatöku um ferðalag. Því er ljóst að mikilvægt er að áfangastaður hafi sterka ímynd 
sem auðvelt er að nálgast á netinu. Sjálfsprottna ímyndin sem verður til vegna þeirra þátta 
sem koma ekki úr beinni markaðssetningu tengist beint því að ferðafólk geti leitað álita 
annarra á netinu. Með ferðavefsamfélögum og vefsíðum með notenda stýrðu efni er 
ferðafólki gert auðveldara að nálgast efni sem ýtir undir sjálfsprottna ímynd þeirra af 
áfangastaðnum. 
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2 Áfangastaðurinn Akureyri 
Akureyri er gjarnan kallaður höfuðstaður Norðurlands. Akureyri er fjölmennasti bær utan 
höfuðborgarsvæðisins (Akureyrarstofa, e.d.-a) og bjuggu þar tæplega 18.000 manns árið 
2015 (Gallup, e.d.).  
Í gögnum Ferðamálastofu fyrir árið 2014 kemur fram að 36,2% ferðamanna heimsóttu 
Akureyri yfir sumartímann en 10,9% yfir vetrartímann. Var Akureyri þar með í áttunda sæti 
yfir fjölsóttustu ferðamannastaði sumarsins 2014 (Oddný Þóra Óladóttir, 2015: 18). 
Hringvegur númer eitt liggur í gegnum Akureyri (Vegagerðin, e.d.) og því auðvelt að 
komast á einkabílum í bæinn. Á veturna eru í boði flug eða áætlunarferðir Strætó bs. en 
áætlunarferðir annarra fyrirtækja eru eingöngu yfir sumartímann. Strætó bs. býður daglega 
upp á tvær ferðir til Reykjavíkur og nokkrar ferðir í viku til Egilsstaða, Húsavíkur og 
Siglufjarðar frá Akureyri (Akureyrarstofa, e.d.-b). Flugfélag Íslands og Norlandair sjá um 
áætlunarflug og er flogið á milli Akureyrar og Reykjavíkur, Vopnafjarðar, Þórshafnar, 
Grímseyjar og Grænlands (Flugfélag Íslands, e.d.; Norlandair, e.d.). Strætisvagnar 
Akureyrar eru gjaldfrjálsir sem og öll bílastæði. Þó eru sum bílastæði í miðbænum 
tímabundin frá 15 mínútum upp í nokkrar klukkustundir eftir staðsetningu (Akureyrarstofa, 
e.d.-b). 
Á Akureyri má finna ýmsar gerðir af gististöðum; hótel, gistiheimili, farfuglaheimili, 
orlofshús og tjaldsvæði. Auk þess eru gistipláss í boði í nágrenni Akureyrar. Einnig eru í 
bænum margs konar veitingastaðir, skyndibitastaðir, kaffihús og matvöruverslanir. 
Akureyrarstofa hefur tekið saman fjölda sæta og ráðstefnumöguleika á veitingastöðum 
bæjarins. Fjöldi sæta er rúmlega 2.900 á samtals 24 stöðum og hafa þar af tíu fundaaðstöðu 
(Akureyrarstofa, e.d.-c, e.d.-d og e.d.-e). 
Hægt er að fara í hvalaskoðun um Eyjafjörð beint frá miðbæ Akureyrar, gönguleiðir og 
fuglaskoðun eru í boði í Krossanesborgum, Naustaborgum og við flugvöllinn, auk þess sem 
Kjarnaskógur útivistarsvæði stendur alltaf fyrir sínu. Hlíðarfjall er vinsæl útivistarparadís, 
en einnig er hægt að fara á skauta í Skautahöll Akureyrar. Af nægu er að taka þegar kemur 
að útivist á Akureyri (Akureyrastofa, e.d.-f). 
Menningar- og safnabærinn Akureyri hefur upp á ýmislegt að bjóða. Þau söfn sem eru opin 
allt árið eru Listasafn Akureyrar, Minjasafnið, Iðnaðarsafnið, Friðbjarnarhús með 
leikfangasafn, Flugsafnið, Mótorhjólasafnið, Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið. Þar af 
eru Listasafnið og Minjasafnið með opið einnig virka daga, þó að lokað sé á mánudögum á 
Listasafninu. Bókasafnið og Héraðsskjalasafnið eru einnig með opið á virkum dögum en 
önnur söfn sem hér voru talin upp eru einungis með opið á laugardögum. Þau sem 
eingöngu eru opin yfir sumartímann eru Nonnahús, Davíðshús og Sigurhæðir, safn og 
skáldahús Matthíasar Jochumson (Akureyrarstofa, e.d.-g). 
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Ekki vantar upp á hátíða- og viðburðadagskrá bæjarins en 40 árlegar hátíðir og viðburðir 
eru haldin á Akureyri og í nágrenni. Engin er þó í janúar eða febrúar, og árið 2016 var 
fyrsta hátíðin ekki fyrr en í lok mars (Akureyrarstofa, e.d.-h). 
Fjöldi skemmtiferðaskipa kemur til Akureyrar ár hvert. Í gögnum Ferðamálstofu kemur 
fram að fjölgun á skipum á árunum 2012 til 2014 er úr 63 í 78 og fjölgaði farþegum um 
rúmlega 6.000 á milli ára (Oddný Þóra Óladóttir, 2015: 4). 
Því er ljóst að á Akureyri er ýmsa afþreyingu hægt að finna allt árið, þó svo að sumstaðar 
sé opnunartími takmarkaður á veturna.  

2.1 Ferðamálastefna Akureyrar 2016-2026 
Árið 2015 fór í gang vinna að ferðamálastefnu Akureyrarbæjar 2016 til 2026. Drög að 
ferðamálastefnunni voru gefin út í framhaldi úrvinnslu úr niðurstöðum sem komu út úr 
íbúafundum sem voru haldnir á Akureyri, í Hrísey og í Grímsey sumarið 2015 (Albertína F. 
Elíasdóttir, munnleg heimild, 6. apríl 2016). 
Ferðamálastefnunni er skipt niður í kafla eftir yfirmarkmiðum. Í fyrsta markmiðinu, „Allar 
árstíðir“, er sérstaklega tekið fram að unnið verði að mörkun (e. branding) fyrir Akureyri. 
Sé það gert til þess að byggja upp vitund um Akureyri sem áfangastað. Út frá henni verði 
markaðsefni fyrir Akureyri svo unnið. Einnig verði lögð áhersla á samstarf sveitarfélaga á 
Norðurlandi, meðal annars í samvinnu við Markaðsstofu Norðurlands (Akureyri, e.d.: 1). 
Áherslur um styrkingu kynningarefnis koma fram í nokkrum köflum stefnunnar. Fjallað er 
um það í tengslum við eflingu millilandaflugs beint til Akureyrar auk þess sem 
viðburðahaldarar verði hvattir til þess að gefa út kynningarefni bæði á íslensku og ensku. 
Áhersla er einnig lögð á að fjölga heimsóknum á heimasíður bæjarins, meðal annars með 
því að efla rafræna upplýsingaþjónustu og stækka myndabanka Akureyrarstofu. Í 
kynningarefni verða umhverfismál einnig sérstaklega kynnt sem hluta af því markmiði að 
gera Akureyri að grænum áfangastað (Akureyri, e.d.: 2-4). 
Menning er sérstaklega nefnd í yfirmarkmiðunum og er þar leitast eftir að auka þjónustu 
safna og styrkja kynningarefni þeirra á öðrum tungumálum en íslensku. Einnig verði 
matarmenningu gert hátt undir höfði með sérstöku kynningarsvæði á VisitAkureyri.is 
(Akureyri, e.d.: 6). 
Eyjarnar Hrísey og Grímsey, sem eru báðar eru hluti af Akureyrarkaupstað, fá sér kafla og í 
þeim báðum eru þau markmið að auka markaðssetningu og leggja áherslu á sérstöðu 
hvorrar eyjar fyrir sig (Akureyri, e.d.: 7). 
Ljóst er að mikil vinna við uppbyggingu og stefnumótun í ferðaþjónustu á Akureyri á sér 
stað og er styrking kynningar- og markaðsmála bæjaryfirvöldum ofarlega í huga. Draga á 
fram sérstöðu hvarvetna. 
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2.2 Akureyrarstofa 
Akureyrarstofa var stofnuð á vordögum 2007 (Akureyrarstofa, e.d.-i). Bæjarstjórn skipar 
fulltrúa í stjórn Akureyrarstofu en bæjarstjóri ræður framkvæmdastjóra hennar eftir 
umsögn frá stjórninni (Akureyri, 2015). Starfsmenn Akureyrarstofu í dag eru 
framkvæmdastjóri, verkefnastjóri viðburða og menningarmála, verkefnastjóri markaðs- og 
kynningarmála, verkefnastjóri ferðamála og upplýsingamiðstöðvar og starfsmaður 
upplýsingamiðstöðvar (Akureyrarstofa, e.d.-i). 
Akureyrarstofa sér um markaðsmál fyrir Akureyri og nærsveitir. Hún vinnur náið með 
Markaðsstofu Norðurlands sem sér um markaðsmál alls landshlutans. Akureyrarstofa sér 
um að upplýsa mögulega gesti um ýmislegt sem tengist menningar- og ferðamálum á 
Akureyri en er einnig hugsuð til þess að þjónusta íbúa á sama hátt (Þórgnýr Dýrfjörð, 
2013). 
Við stofnun Akureyrarstofu fór Akureyrarbær að taka meiri þátt í að þróa ferðaþjónustu í 
bænum. Liður í því er að safna upplýsingum um stöðu ferðaþjónustu í bænum (Þórgnýr 
Dýrfjörð, 2013), sem má sjá á vinnu við ferðamálastefnuna. Vonin er að þessi rannsókn 
sem hér verður rætt um geti hjálpað til við að bæta í þær upplýsingar sem Akureyrarstofa 
getur nýtt til áframhaldandi vinnu við markaðssetningu áfangastaðarins Akureyrar. 
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3 Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem að spurningalisti 
var lagður fyrir þátttakendur. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. Með megindlegri 
rannsókn fæst almennt yfirlit yfir hóp sem auðveldar við að draga ályktanir um stærri hóp 
út frá rannsókn á hluta hans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013: 229). Sé verið að leita að 
tölulegum upplýsingum um hóp, sem hægt er að vega, meta eða telja eiga megindlegar 
rannsóknaraðferðir betur við og gefur þessi aðferðarfræði betra heildaryfirlit yfir þann hóp 
sem er verið að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013: 231). Í eigindlegum rannsóknum er 
verið að leitast eftir því að kafa dýpra í svör þátttakenda en í megindlegum (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013: 229) og á það ekki við þessa rannsókn. Markmiðið með rannsókninni 
er að fá grunnupplýsingar um netnotkun vetrarferðamanna á Akureyri. 

3.1 Um framkvæmd rannsókna 
Að mörgu er að hyggja þegar rannsókn er framkvæmd. Siðferði, trúnaður, réttmæti og 
orðun kannanna getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Hér verður stuttlega farið yfir þætti sem 
hafa áhrif á rannsókn sem þessa. 
3.1.1 Siðferði og trúnaður 
Siðferði í rannsóknum snýst um að vera opinn og heiðarlegur gagnvart þátttakendum 
rannsóknarinnar svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Er þar átt við að 
þátttakendur viti hver rannsakandinn er, hvert markmið rannsóknarinnar er, hvernig 
þátttakendur eru valdir í rannsóknina, hvað þeir þurfa að gera til að taka þátt, hversu langan 
tíma rannsóknin tekur þátttakandann og hvað verður um niðurstöðurnar (Finn, Elliott-
White og Walton, 2000: 36 og 101). Í þessari rannsókn var stutt inngangsbréf, sem sjá má í 
viðauka 2, heftað við allar kannanirnar þar sem þessir þættir komu fram auk leiða fyrir 
þátttakandann til þess að hafa samband við rannsakandann, leiðbeinanda eða starfsmann 
Akureyrarstofu. 
Trúnaður og órekjanleiki rannsókna er mikilvægur. Undantekningar geta verið á því (Finn 
o.fl., 2000: 37) en í tilfelli þessarar rannsóknar voru kannanirnar nafnlausar og eru ekki 
rekjanlegar, þar sem ekki kemur fram hvar þátttakandinn tók hana né hvenær á 
rannsóknartímabilinu. 
3.1.2 Spurningakannanir 
Spurningalistar þar sem rannsakandinn er ekki viðstaddur hafa sína kosti og galla. Auðvelt 
er að nota slíka lista til að fá svörun fljótt og auðveldlega frá afmörkuðum hópi. Á móti 
kemur að auðveldara er fyrir þátttakendur að misskilja spurningar og sleppa svörum án þess 
að geta fengið hjálp frá rannsakandanum, jafnvel þó rannsakandi gefi upp leiðir til að hafa 
samband. Því er mikilvægt að spurningarnar séu skýrar í orðalagi og vel fram settar (Finn 



12 
 

o.fl., 2000: 92). Mælt er með að hafa spurningalista stutta ef mögulegt er, til að koma í veg 
fyrir að þátttakendur gefist upp og hætti við (Finn o.fl., 2000: 94). Gott er að forprófa 
spurningalista. Með því er hægt að sjá hvort að þátttakendur skilji allar spurningar og svari 
þeim á réttan hátt (Finn o.fl., 2000: 101). Í þessari rannsókn var spurningalistinn 
forprófaður á sex aðilum sem komu í Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Hofi.  
Í spurningalistum er hægt að hafa opnar eða lokaðar spurningar. Í opnum spurningum getur 
þátttakandinn sagt sína persónulegu skoðun með sínum eigin orðum en í lokuðum 
spurningum eru fyrirframgefin svör. Kostir lokaðra spurninga er að auðvelt og fljótlegt er 
að vinna úr þeim og sömuleiðis svara þeim (Finn o.fl., 2000: 95). Í þessari rannsókn var ein 
opin spurning í lokin en aðrar spurningar voru lokaðar. Í þremur spurningum var boðið upp 
á kostinn „annað“ og fólk beðið að tiltaka hvað átt væri við. 
Algengt er að nota skala fyrir lokaðar spurningar. Skalinn getur verið einfaldur með 
tveimur svörum, eins og „já“ eða „nei“ en algengt er að sjá svokallaðan Likert-skala. 
Likert-skalinn snýst um að sýna hversu sammála þátttakandinn er fullyrðingu, á bilinu 
„Mjög sammála“ til „Mjög ósammála“ til dæmis og er algengastur í fimm eða sjö punkta 
skala (Finn o.fl., 2000: 95). Þegar skalar eru notaðir er mikilvægt að jafnvægi sé á 
jákvæðum og neikvæðum valkostum, til þess að hafa könnunina eins hlutlausa og hægt er 
og fá þannig réttmæta svörun. Á þetta einnig við um hvernig spurningar eru orðaðar. Hafa 
þarf í huga að álit rannsakanda komi ekki fram í spurningunum og ýti ekki undir að 
þátttakendur svari því sem þeir telja að sé rétt (Finn o.fl., 2000: 97). Fimm punkta Likert 
skali var notaður í tveimur spurningum, til þess að meta ánægjustig þátttakenda á tilteknum 
þáttum. 
Svör sem boðið er upp á í lokuðum spurningum þurfa að vera skýr, þannig að ekki sé hægt 
að mistúlka þau. Valmöguleikar eins og „Oft“ og „Sjaldan“ geta haft mismunandi 
merkingu á milli einstaklinga. Því er betra að bjóða upp á svör sem taka fram tímabil eða 
fjölda eftir því hvað á við (Finn o.fl., 2000: 98). Í þessari rannsókn var í einn spurningu 
þátttakendur beðnir um að tiltaka fjölda skipta sem þeir notuðu upptalda samfélagsmiðla. 
Svörin voru flokkuð niður í tímabil, svo sem „vikulega“ og „mánaðarlega“ og einnig var 
boðið upp á að merkja við ef valkosturinn átti ekki við. 
Stundum eiga ekki allar spurningar við alla þátttakendur. Þá er best að nota síu sem 
útskýrir næstu skref fyrir þátttakandanum, svo sem ef hann velji einn valmöguleika, að þá 
sleppi hann næstu spurningu eða fari beint í spurningu sem hefur sérstakt númer (Finn o.fl., 
2000: 98). Slíkt var gert þrisvar í þessari rannsókn. 
3.1.3 Réttmæti megindlegra rannsókna 
Til þess að rannsókn sé réttmæt verður að huga að ýmsum þáttum. Ýmsar gerðir réttmætis 
eru til en verður hér talað sérstaklega um það sem gætu átt við þessa rannsókn. 
Rannsakandi verður að vita hvað mæla á í hverri spurningu. Aðstæður þátttakenda á meðan 
könnunin er tekin geta haft áhrif á þátttakendur og ef um er að ræða slíkt er erfitt að færa 
niðurstöður rannsóknarinnar frá úrtakinu yfir á þýðið, þar sem að þýðið er ekki endilega í 
sömu aðstæðum. Þekking og tengsl þátttakenda við rannsóknarefnið hefur einnig áhrif á 
réttmæti rannsóknarinnar. Ef þátttakandi fellur utan þess hóps sem á að rannsaka vegna 
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þekkingar sinnar eða aðstöðu þá er rannsóknin ekki réttmæt (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013: 215). 

3.2 Framkvæmd og þátttakendur 
Spurningalistinn var sendur á átta gististaði auk Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Hofi 
og Saga Travel, ferðaskipuleggjanda. Gististaðirnir voru valdir af handahófi af heimasíðu 
Akureyrarstofu með því að númera staðina og draga svo úr. Passað var upp á að 
gististaðirnir væru af ýmsum toga: hótel, gistiheimili og farfuglaheimili. Könnunin var í 
gangi frá 29. febrúar til 29. mars 2016 og voru þeir sem afhentu ferðamönnum könnunina 
beðnir um að afhenda hana eingöngu erlendum ferðamönnum sem ferðuðust á eigin 
vegum. Áður en hún var lögð fram var hún prófuð á sex einstaklingum sem komu í 
Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Hofi og var þannig hægt að sjá hvort breyta þurfti 
spurningum eða orðalagi þegar unnið var úr þeim niðurstöðum. Í þessu tilfelli var einni 
spurningu breytt algjörlega. Fyrir voru þátttakendur beðnir um að gefa svör með vægi á 
bilinu einn til sex eftir því hvaða gerð upplýsinga þeim fannst gagnlegastar við að taka 
ákvörðun um að koma til Akureyrar. Þar sem að enginn þátttakandi í forprófun svaraði 
spurningunni á réttan hátt var henni breytt þannig að þeir myndu eingöngu merkja við það 
sem þeim hafði fundist gagnlegt. Eftir forprófun var einnig bætt við skýrari leiðbeiningum 
við nokkrar spurningar, sem sneru að því að fólk þyrfti að sleppa spurningum eftir því hvert 
svar þeirra væri í hvert skipti. 
Spurningalistinn samanstóð af 12 spurningum sem samdar voru í samráði við 
Akureyrarstofu. Þar af voru fjórar bakgrunnsspurningar, um aldur, kyn, búsetuland og 
fjölda gistinátta á Akureyri. Aðrar spurningar voru ýmist lokaðar eða hálfopnar auk einnar 
opinnar spurningar í lokin þar sem þátttakendur höfðu tækifæri á að skrifa stuttan texta um 
skoðanir þeirra á framboði efnis um Akureyri á netinu og samfélagsmiðlum. Strax í 
upphafi var ákveðið að hafa spurningalistann stuttan til þess að fleiri svör gæfust, en það er 
reynsla Maríu Helenu að erfitt er að fá svörun við löngum spurningalistum (María Helena 
Tryggvadóttir, munnleg heimild, 8. janúar 2016). 
Vegna þess að ekki var um stóran úrtakshóp að ræða nægir að fá 95% marktækni í stað 
99%. Til að fá 5% skekkjumörk og 95% marktækni hefði úrtakið þurft að vera 169 
þátttakendur, miðað við heildarfjölda spurningakannana sem sendar voru út. Úrtak 
rannsóknarinnar voru útsendar kannanir sem voru 300 en til baka bárust 105. Svarhlutfall 
var því 62% og vikmörkin +/- 5% sem nægir (Raosoft, e.d.). Algengt er að í 
spurningakönnunum líkt og þessari sé svarhlutfallið einungis á milli 10 og 40% (Finn o.fl., 
2000: 102). 
Þýðið eru allir ferðamenn sem eru 18 ára og eldri sem heimsóttu Akureyri á þessum tíma 
en erfitt er að áætla hver sá fjöldi er. Helst er hægt að miða við tölur frá Ferðamálastofu um 
fjölda ferðamanna að vetri til, en til vetrar teljast mánuðirnir janúar til mars og nóvember 
til desembers. Árið 2014 voru vetrarferðamenn 279.798 (Oddný Þóra Óladóttir, 2015: 7) og 
10,9% sögðust hafa heimsótt Akureyri (Oddný Þóra Óladóttir, 2015: 18). Ekki kemur fram 
aldursbil þessara ferðamanna í tölum frá Ferðamálastofu. Vetrarferðamenn Akureyrar árið 
2014 voru því 30.497 en ekki kemur fram fjöldi hvers mánaðar fyrir sig, auk þess sem ekki 
kemur fram um hvaða aldur ræðir og því erfitt að segja til um þýðið. 
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3.2.1 Úrvinnsla 
Við úrvinnslu gagna var Google Forms notað til þess að koma svörunum í tölvutækt form 
og þær niðurstöður svo afritaðar inn í Excel. Þar var spurningunum skipt niður og Pivot-
töflur notaðar til þess að greina fjölda svara í hverri spurningu. 
Svör þátttakenda í bakgrunnsspurningum voru borin saman við svör í öðrum spurningum. 
Notuð voru Mann Whitney U-próf til þess að kanna marktækan mun á milli kynja annars 
vegar og milli aldursflokka hins vegar í öðrum spurningum. 

3.3 Takmarkanir 
Líkt og allar rannsóknir hefur þessi takmarkanir í för með sér sem geta haft áhrif á 
niðurstöðuna. Í fyrsta lagi er erfitt að alhæfa um heildarþýðið út frá úrtakinu, bæði vegna 
þess að um er að ræða hentugleikaúrtak og vegna þess hve fá svör bárust. Vegna þess að 
rannsakandi var ekki á staðnum er einnig hætta á að þátttakendur misskilji spurningar eða 
sleppi því að svara þeim þó þær eigi við, jafnvel þó reynt væri að orða þær á sem skýrastan 
hátt. Einnig var spurningalistinn einungis settur fram á ensku og getur það haft áhrif vegna 
tungumálaörðugleika þátttakenda sem ekki hafa ensku að móðurmáli. Tímasetning 
rannsóknar sem þessarar skiptir einnig máli, en einungis er um að ræða svör í einum 
vetrarmánuði ársins. Gætu því niðurstöður orðið aðrar bæði ef rannsóknin væri í gangi yfir 
lengri tíma, en einnig ef hún væri í gangi á öðrum árstíma. 
Að lokum þarf alltaf að varast að upplifanir og eigin skoðanir höfunda liti ekki hvernig 
niðurstöður eru túlkaðar heldur sé komið að þeim á hlutlausan máta og er mikilvægt að 
vera meðvitaður um það á meðan að niðurstöður eru greindar og túlkaðar. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir erlenda 
ferðamenn á Akureyri. Byrjað verður á umfjöllun um bakgrunn þátttakenda, þá verður 
fjallað um samfélagsmiðlanotkun og notkun annarra vefsíðna.  

4.1 Bakgrunnsspurningar 
Til þess að fá mynd af bakgrunni þátttakenda var spurt um kyn, aldursbil, búsetuland og 
fjölda gistinátta á Akureyri. Voru niðurstöðurnar bornar saman við tölur Ferðamálstofu frá 
vetrinum 2013/2014 (Maskína, 2014). 
Á mynd 1 má sjá kynjahlutfall þátttakenda. 

 
Mynd 1. Kynjahlutfall þátttakenda. 

Kynjahlutfall var nokkuð jafnt. Konur voru 56,2% svarenda og karlar voru 43,8% 
svarenda. Er það í samræmi við tölur Ferðamálastofu um kynjahlutfall ferðamanna 
veturinn 2013/2014 (Maskína, 2014: 7). 
Á mynd 2 má sjá aldursdreifingu þátttakenda. Hafa hóparnir 55 til 64 ára og 65 ára og eldri 
í þessari könnun verið sameinaðir til þess að auðvelda samanburð við tölur Ferðamálastofu. 
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Mynd 2. Aldursskipting þátttakenda. 

Flestir þátttakendur, eða tæp 60%, voru undir 35 ára aldri en það er aðeins á skjön við 
aldursdreifingu í könnunum á vegum Ferðamálastofu veturinn 2013/2014, þar sem 43,5% 
þátttakenda er undir 35 ára (Maskína, 2014). Meðalaldur hjá Ferðamálastofu er því hærri 
en í þessari rannsókn. 
Á mynd 3 má sjá búsetulönd þátttakenda. Í könnun Ferðamálastofu var spurt um þjóðerni 
en í þessari rannsókn um búsetuland. Óljóst er hvort það skekki niðurstöðurnar. 
Flestir komu frá Bandaríkjunum eða 38% þátttakenda. Frá Bretlandi komu 12,4% 
þátttakenda. Önnur þjóðerni auk auðra svara voru öll undir 10%. Undir flokkinn „annað“ 
falla þau lönd sem einungis einn eða tveir komu frá og eru það Ástralía, Brasilía, Finnland, 
Írland, Ítalía, Pólland, Slóvenía, Spánn, Sviss og Taívan. Í þessu tilfelli voru sex 
þátttakendur frá Singapúr en í tölum Ferðamálastofu er ekki sérstaklega minnst á Singapúr 
og fellur það því undir annað í þeirri könnun. 
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Mynd 3. Búsetuland/þjóðerni þátttakenda. 

Aftur eru svör þessarar könnunar á skjön við könnun Ferðamálstofu frá vetrinum 
2013/2014. Þar eru 30,9% þátttakenda frá Bretlandi og 17,3% frá Bandaríkjunum 
(Maskína, 2014). Báðar kannanirnar benda þó eindregið til þess að ferðafólk frá 
Bandaríkjunum og Bretlandi séu helstu gestir Íslands yfir vetrartímann. 
Á mynd 4 má sjá hversu margar nætur var dvalið á Akureyri. Tölurnar voru bornar saman 
við tölur Ferðamálastofu um gistinætur á Norðurlandi. Samanburðurinn er því eitthvað 
skekktur af því að Ferðamálstofa er ekki einungis að spyrja um Akureyri. 

 
Mynd 4. Fjöldi gistinátta á Akureyri/Norðurlandi. 

Í könnun Ferðamálastofu kemur fram að 51,6% vetrargesta 2013/2014 voru í eina til tvær 
nætur og 37,0% í þrjár til fjórar nætur. Hinir flokkarnir mældust allir undir 10% (Maskína, 
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2014). Því samsvarar þessi könnun sér við könnun Ferðamálstofu þó svo að hlutfall þeirra 
sem voru einungis í eina til tvær nætur sé hærra á kostnað þeirra sem voru í þrjár til fjórar 
nætur í þessari könnun. 
Hvað dvalarlengd varðar var ekki marktækur munur á milli kynja, en marktækur munur var 
á milli aldursflokka (p<0,000) samkvæmt Mann-Whitney U-prófi. Á mynd 5 má sjá fjölda 
gistinátta skipta eftir aldursflokkum. 

 
Mynd 5. Fjöldi gistinátta eftir aldursflokkum. 

Þátttakendur undir 35 ára voru flestir í eina til tvær nætur en í eldri hópum var algengara að 
þátttakendur væru í þrjár til fjórar nætur. 
Þess utan virðist almennt ekki vera gífurlegur munur á bakgrunni þátttakenda þessarar 
rannsóknar samanborið við þátttakendur í könnun Ferðamálastofu.  

4.2 Notkun samfélagsmiðla og vefsíðna 
Hér á eftir verða niðurstöður úr spurningalistanum kynntar. Fyrst var spurt hvort 
þátttakendur hefðu notað Internetið til þess að finna upplýsingar um Akureyri fyrir ferðina. 
Þeir sem svöruðu neitandi voru beðnir um að svara ekki fleiri spurningum í könnuninni, 
enda eigi þær ekki við. Það voru 13 manns eða 12,4% sem sögðu nei við spurningunni. 
Ekki var marktækur munur á milli kynja né aldursflokka. Svör við næstu spurningum á 
eftir miðast því við 92 svarendur. Kynjahlutfall hélst óbreytt eftir að þessir 13 einstaklingar 
voru teknir út.  
4.2.1 Samfélagsmiðlanotkun 
Fyrst var spurt um notkun þátttakenda á samfélagsmiðlum almennt. Voru þátttakendur 
beðnir um að merkja við hversu oft þeir notuðu þá samfélagsmiðla sem taldir voru upp auk 
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þess sem hægt var að bæta við öðrum miðlum ef það átti við. Niðurstöður úr þessari 
spurningu má sjá í töflu 1.  
Tafla 1. Sp. 6: Hversu oft notar þú eftirfarandi samfélagsmiðla? 

Notkun Facebook Twitter Instagram Snapchat Pinterest Tumblr Google Plus 
Á hverjum degi 56,5% 6,5% 21,7% 13,0% 3,3% 1,1% 4,3% 
3 til 4 sinnum í viku 9,8% 6,5% 8,7% 7,6% 4,3% 0,0% 3,3% 
Vikulega 5,4% 6,5% 6,5% 3,3% 14,1% 1,1% 1,1% 
Aðra hverja viku 4,3% 2,2% 5,4% 0,0% 3,3% 1,1% 0,0% 
Mánaðarlega 1,1% 4,3% 3,3% 1,1% 2,2% 4,3% 3,3% 
Sjaldnar 0,0% 15,2% 6,5% 3,3% 9,8% 4,3% 12,0% 
Engin notkun 22,8% 57,6% 47,8% 71,7% 63,0% 85,9% 75,0% 
Autt 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 1,1% 
Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Facebook og Instagram eru þeir samfélagsmiðlar sem eru mest notaðir, þar á eftir kemur 
Twitter en aðrir samfélagsmiðlar eru lítið notaðir. Facebook er eini miðillinn sem meira en 
helmingur þátttakenda segist nota daglega en 22,8% segjast aldrei nota Facebook. Næst 
kemur Instagram sem 21,7% segjast nota daglega en aftur á móti er tæplega helmingur sem 
aldrei notar miðilinn.Tumblr er minnst notaði miðillinn. Fimm þátttakendur, eða 5,4%, 
merktu við „annað“ og var þar minnst á LinkedIn, Couchsurfing, Workaway og WhatsApp. 
Hvað notkun samfélagsmiðlana varðar mældist ekki marktækur munur á milli kynja né 
aldursflokka þegar kom að notkun Facebook, Pinterest, Tumblr og Google Plus. 
Marktækur munur (p<0,000) mældist á milli kynja við notkun Twitter. Sjá má muninn á 
mynd 6. Notkunin er meiri hjá körlum en konum, bæði eru það færri karlar sem tala um 
enga notkun en auk þess eru engar konur sem nota Twitter daglega.  

 
Mynd 6. Notkun Twitter eftir kynjum. 
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Marktækur munur (p<0,000) mældist einnig á milli aldursflokka við notkun Twitter. Sjá 
má muninn á mynd 7. Þrátt fyrir að engin notkun hafi verið algengasta svarið í öllum 
aldurshópum þá eru það frekar yngri þátttakendur sem nota síðuna þó að einhverju marki. 

 
Mynd 7. Notkun Twitter eftir aldri. 

Marktækur munur (p<0,000) mældist á milli aldursflokka við notkun Instagram en má sjá 
muninn á mynd 8. 

 
Mynd 8. Notkun Instagram eftir aldri. 

Lítil sem engin notkun er á Instagram hjá fólki eldra en 45 ára. Mest notkun er undir 35 ára 
aldri og þar af eru flestir á aldrinum 18-24 ára sem nota Instagram daglega. 
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Marktækur munur (p<0,000) mældist á milli kynja við notkun Snapchat en sjá má muninn 
á mynd 9. Færri konur notuðu Snapchat en þær sem gerðu það voru líklegri til að nota 
smáforritið oftar heldur en karlar. 

 
Mynd 9. Notkun Snapchat eftir kynjum. 

Einnig mældist marktækur munur (p<0,000) á milli notenda Snapchat eftir aldri. Á mynd 
10 má sjá að mest notkun var í yngsta hópnum. Þátttakendur yfir 55 ára nota aldrei 
Snapchat. 

 
Mynd 10. Notkun Snapchat eftir aldri. 

Á mynd 11 má sjá að mikill meirihluti notaði ekki samfélagsmiðla til þess að afla 
upplýsinga um Akureyri fyrir ferðina.  
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Mynd 11. Samfélagsmiðlanotkun til upplýsingaöflunar fyrir ferð. 

Þeir sem höfðu notað samfélagsmiðla nefndu Facebook, Instagram, Pinterest og Google 
Plus af þeim sem hafði verið spurt um í fyrri spurningu. Auk þess voru nefnd AirBnB, 
Couchsurfing og Wordpress. 
Spurt var hvort þeir sem höfðu notað samfélagsmiðla hafi verið ánægðir með framboð 
upplýsinga um Akureyri á miðlunum. Var spurningin sett fram á 5-punkta Likert skala þar 
sem einn stóð fyrir „Mjög ánægð(ur)“ og fimm fyrir „Mjög óánægð(ur)“. Þeir sem ekki 
höfðu notað samfélagsmiðla til upplýsingaöflunar voru beðnir um að sleppa þessari 
spurningu, og voru það 81,5%. Á mynd 12 má sjá svör þeirra þátttakenda sem nýttu 
samfélagsmiðla til upplýsingaöflunar fyrir ferð. Ekki var marktækur munur á milli kynja né 
aldursflokka í þessari spurningu. 

 
Mynd 12. Ánægja með upplýsingar á samfélagsmiðlum. 
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Af þeim 18 sem svöruðu spurningunni var enginn óánægður. Flestir merktu í valmöguleika 
tvö og jafnmargir í valmöguleika eitt og þrjú. Meðaltalið var 2. 
4.2.2 Aðrar vefsíður 
Næst var spurt um aðrar vefsíður og var þar átt við vefsíður sem ekki teljast til 
samfélagsmiðla. Spurt var sérstaklega um fimm heimasíður auk þess sem möguleiki var á 
að bæta við síðum ef aðrar en þær sem taldar voru upp höfðu verið notaðar. Niðurstöður 
má sjá á mynd 13. Ekki var marktækur munur á milli kynja né aldursflokka. 

 
Mynd 13. Heimasíður notaðar til upplýsingaöflunar fyrir ferð. 

Flestir höfðu notað Trip Advisor og Lonely Planet. Af íslensku vefsíðunum var Visit 
Iceland vinsælust. Rúmlega þriðjungur merkti við heimasíðu Akureyrarstofu, Visit 
Akureyri. Valmöguleiki um annað, þar sem þátttakendur voru beðnir um að tiltaka hvaða 
síður þeir notuðu, fékk svör frá 22,8% þátttakenda og var þar talað um ónefndar 
bloggsíður, ferðaskipuleggjendur, veðursíður og heimasíðu Vegagerðarinnar. 
Líkt og í fyrri spurningu um samfélagsmiðla voru þátttakendur sem nýttu vefsíður til 
upplýsingaöflunar beðnir um að meta ánægju sína með þær upplýsingar sem í boði voru á 
5-punkta Likert skala. Eins og áður stóð einn fyrir „Mjög ánægð(ur)“ og fimm fyrir „Mjög 
óánægð(ur)“. Þeir sem ekki höfðu notað vefsíður til upplýsingaöflunar voru beðnir um að 
sleppa þessari spurningu og voru það 4,3%. Á mynd 14 má sjá svör þeirra þátttakenda sem 
nýttu vefsíður til upplýsingaöflunar fyrir ferð. Ekki var marktækur munur á milli kynja né 
aldursflokka í þessari spurningu. 
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Mynd 14. Ánægja með framboð upplýsinga um Akureyri á heimasíðum. 

Líkt og í fyrri spurningu um ánægju með upplýsingar á samfélagsmiðlum voru þátttakendur 
almennt ánægðir. Af þeim 88 sem svöruðu spurningunni var enginn óánægður. Flestir 
merktu í valmöguleika tvö. Meðaltalið var 1,8. 
4.2.3 Gagnlegir ákvarðanavaldar 
Á mynd 15 má sjá niðurstöður spurningar þar sem spurt var hvað þátttakendum hafði þótt 
best til þess að aðstoða sig við að taka ákvörðun um að koma til Akureyrar. Þátttakendur 
voru beðnir að merkja við allt sem átti við. 
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Mynd 15. Gagnlegir þættir við ákvarðanatöku. 

Athygli vekur að langfæstir merktu við uppfærslur frá fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 
Upplýsingar á vefsíðum (66,3%) og gagnrýni frá öðru ferðafólki (59,8%) voru þeir þættir 
sem mest áhrif höfðu á ákvörðun þátttakenda um að heimsækja Akureyri. Í 
valmöguleikanum annað var minnst á meðmæli frá öðrum, ferðabækur, pakkaferðir 
flugfélaga, ferðablogg og stærð bæjarins. 
4.2.4 Aðrar athugasemdir 
Síðusta spurningin var höfð opin svo fólk hefði tækifæri á að koma öðrum athugasemdum 
á framfæri. Voru það 26 manns sem skildu eftir athugasemd eða 24,8%. Athugasemdirnar 
voru svo flokkaðar niður í þemu. 
Óskað var eftir betri upplýsingum um vetrarferðaþjónustu (4) sem og opnunartíma (4). Þó 
var einnig minnst á að aðgengi að upplýsingum væri gott (3). Minnst var á að þátttakandinn 
sjálfur hafði ekki verið aðalskipuleggjandi ferðarinnar (3). Önnur atriði sem minnst var á 
voru ferðabækur (2), að auglýsa mætti á vefsíðu og í flugvélum Icelandair (2) og að ekki 
hafi verið sérstaklega skipulagt að koma til Akureyrar heldur væri það tilviljun (2). 
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5 Umræður 
Í upphafi rannsóknar voru lagðar fram tvær rannsóknarspurningar og verður þeim svarað 
hér. 

1. Hvar sækja erlendir ferðamenn upplýsingar um Akureyri á netinu fyrir ferð? 
2. Nota erlendir ferðamenn samfélagsmiðla til þess að finna upplýsingar um Akureyri á 

netinu fyrir ferð? 

5.1 Upplýsingaöflun á netinu 
Upplýsinga fyrir ferð er leitað í ýmsum tilgangi. Ferðafólk vill bæta við þekkingu sína, 
draga úr persónulegri áhættu og fullavissa sig um að það sé að eyða tíma sínum og 
peningum á hagkvæman máta (Hwang o.fl., 2013: 701). Vefsíðan TripAdvisor var augljós 
sigurvegari í notkun heimasíðna við upplýsingaöflun. TripAdvisor er síða með 
notendastýrðu efni og myndi teljast sem ferðavefsamfélag, þar sem auðvelt er að nálgast 
upplýsingar og gagnrýni annarra (Buhalis og Law, 2008: 612: Hwang o.fl., 2013: 700). Það 
er því ekki skrítið að þessi vefsíða hafi fengið svo mikið vægi. Eins og áður sagði er umtal 
og netumtal mikilvægur hluti ákvarðanatöku ferðamanna fyrir ferð (Leung o.fl., 2015: 
151). Fólk metur skoðanir annarra ferðalanga mikils og nota upplifanir þeirra til þess að 
draga úr skynjaðri áhættu og óvissu fyrir ferðina (Buhalis og Law, 2008: 612). Að sama 
skapi sést að Lonely Planet fær mikla notkun en þar eru einnig ferðavefsamfélög auk þess 
sem síðan er mjög myndræn (Lonely Planet, e.d.-a; e.d.-b). 
Upplýsingar af vefsíðum, gagnrýni annars ferðafólks og myndir á vefsíðum voru 
gagnlegustu þættirnir að mati þátttakenda þegar ákvörðun um að koma til Akureyrar var 
tekin. Þátttakendur vilja augljóslega heyra af skoðunum annarra og geta nálgast upplýsingar 
auðveldlega og sjónrænt. Margmiðlun, sem sagt myndir og myndskeið, er því greinilega 
einnig undirstaða ímyndar áfangastaðar en með þeim er áþreifanlegri mynd af 
áfangastaðnum byggð upp í huga fólks (Buhalis og Law, 2008: 615). 
Sjálfsprottin ímynd áfangastaðar getur orðið til vegna netumtals. Því er greinilega 
mikilvægt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að fylgjast með netumtali og taka þátt í samtali á 
ferðavefsamfélögum. Sé sjálfsprottin ímynd sterk og jákvæð hefur það áhrif á togkraft 
áfangastaðarins. Persónueinkenni fólks hefur áhrif á skynjaða ímynd þeirra (Berli og 
Martín, 2004: 626) og fólk er nú frekar tilbúið til að gefa persónulegar upplýsingar um 
sjálft sig til þess að fá persónulegri þjónustu (Buhalis og Law, 2008: 613-614). Á 
TripAdvisor er fólk beðið um að flokka sig eftir aldri, tegund ferðalags og tilgangi 
ferðalags sem gerir öðrum kleift að finna þá sem eru svipaðir þeim sjálfum og lesa um 
þeirra upplifun.  
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5.2 Upplýsingaöflun á samfélagsmiðlum 
Þrátt fyrir vinsældir samfélagsmiðla (eBizMBA, 2016; Business Insider UK, 2015) virðist 
vera sem að notkun ferðafólks á samfélagsmiðlum, bæði almennt og til upplýsingaöflunar, 
í þessari rannsókn sé í lágmarki. Yngra fólk notar samfélagsmiðla í sínu daglega lífi oftar 
en eldra (í tilfellum Twitter, Instagram og Snapchat), en þrátt fyrir það var ekki marktækur 
munur á milli aldursflokka þegar spurt var hvort samfélagsmiðlar höfðu verið notaðir til 
upplýsingaöflunar fyrir ferð. Mikill minnihluti nýtti samfélagsmiðla til upplýsingaöflunar 
og eins og kom fram í fyrri rannsóknarspurningu, nýttu frekar ferðavefsamfélög. 
Samfélagsmiðlar og ferðavefsamfélög eru lík að því leyti að samtal á milli notenda er 
undirstaða notkunar, en munurinn virðist liggja í því hvort verið sé að eiga samtal við 
fyrirtæki eða aðra notendur. Á síðum fyrirtækja á samfélagsmiðlum er upplifunin 
greinilega sú að um sé að ræða beint markaðsefni, sem er hluti af tilbúinni ímynd 
áfangastaðar. 
Einnig er áhugavert að þrátt fyrir að Twitter hafi fleiri notendur á heimsvísu þá er meiri 
notkun á Instagram hjá þátttakendum þessarar könnunar. Vegna sérstöðu sinnar sem 
myndaforrits er það þó í takt við Buhalis og Law (2008: 615) en myndir, hreyfimyndir og 
myndskeið ýta undir kraft upplýsinga. 
Marktækur munur var á milli kynja í notkun Twitter og Snapchat. Twitter var meira notað 
af körlum og Snapchat meira af konum. Átti þetta við bæði hvort miðillinn var notaður og 
hversu oft. Athygli vekur að annar miðillinn, Twitter, er þekktur fyrir að gefa stuttorðar 
upplýsingar hratt og hinn, Snapchat, fyrir myndrænar upplýsingar í formi mynda og 
myndskeiða. Báðir þessir miðlar byggja á stuttum skilaboðum í einu. Virðist því liggja 
munur í hvernig kynin vilja nálgast stutt og hnitmiðuð skilaboð frá öðrum. 
Marktækur munur var á milli aldursflokka í notkun Twitter, Instagram og Snapchat. Eins 
og áður sagði eru Twitter og Snapchat bæði gerð til stuttra skilaboða og að vissu leyti gæti 
Instagram fallið undir þann flokk líka, þar sem að sá miðill snýst eingöngu um að sýna 
myndir. Í tilfellum þessara miðla voru þátttakendur yngri en 35 líklegri til að nota þessa 
miðla. Ekki mældist marktækur munur á notkun annarra miðla, en sjá má af þessu að yngri 
notendur, þó þeir noti alla miðla, eru líklegri til að nota miðla sem koma á framfæri stuttum 
skilaboðum á hnitmiðaðan hátt. 

5.3 Samantekt 
Ljóst er að ferðafólk sem kemur til Akureyrar er enn ekki að nýta samfélagsmiðla af miklu 
marki til þess að finna upplýsingar um bæinn. Þetta er þó með þeim fyrirvara að 
takmarkanir rannsóknarinnar hvað varðar árstíma og fjölda svara geta haft áhrif. 
Þrátt fyrir litla notkun samfélagsmiðla í þessu samhengi er ferðafólkið frekar opnara fyrir 
því að fá upplýsingar sem koma úr samtölum og samskiptum við aðra, heldur en úr beinu 
markaðsefni ferðaþjónustuaðila. Af því má leiða að til þess að styrkja ímynd sína á netinu 
ættu ferðaþjónustufyrirtæki að taka þátt í samtölum á ferðavefsamfélögum og vefsíðum 
með notendastýrðu efni. Þetta væri til dæmis hægt með því að svara gagnrýni inni á 
TripAdvisor, bæði jákvæðri og neikvæðri, og geta þannig opnað samtal við ferðafólk og 
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sýnt þeim sem eru að velja að vilji er til að bæta það sem öðrum þykir miður fara, sem 
dæmi. Persónuleg upplifun er það sem ferðafólk er að leita eftir. 
Rannsókn þessi nýtist vonandi öllum þeim ferðaþjónustuaðilum á Akureyri sem 
markaðssetja sig á netinu. Lagt var upp með að rannsaka þetta í því skyni að 
Akureyrarstofa gæti séð hvort það þyrfti að styrkja nærveru þeirra og VisitAkureyri á 
samfélagsmiðlum til þess að styrkja ímynd Akureyrar sem áfangastaðar. Vænlegast væri að 
gera aðra svipaða rannsókn, bæði á öðrum árstíma til að vita muninn þar á en einnig til þess 
að fá fleiri svör til samanburðar. Út frá þessari rannsókn er ekki endilega ástæða til þess að 
leggja mikla áherslu á aðra samfélagsmiðla en Facebook en skoða mætti hvort ástæða væri 
til þess að halda úti Instagram-reikningi fyrir vefsíðuna VisitAkureyri.is. Í gegnum 
Instagram er hægt að nota kennimerki (e. hashtag) til þess að auðveldar sé hægt að finna 
myndir sem eru merktar með þeim og styrkja þannig jákvæða ímynd bæjarins í gegnum 
myndir. 
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6 Lokaorð 
Ferðamönnum og ferðaþjónustuaðilum fjölgar hratt. Til þess að verða ekki eftir í 
samkeppni, sem netið hefur gert enn harðari en áður, þurfa ferðaþjónustuaðilar að fylgjast 
vel með þróun samskipta á netinu. Sterk og jákvæð ímynd áfangastaðar er samspil þeirra 
þátta sem gera áfangastað að því sem hann er. Myndrænt efni og jákvæð gagnrýni annarra 
ferðalanga er undirstaða þess að sterk og jákvæð ímynd verði til í hugum ferðafólks áður en 
það tekur ákvörðun um að ferðast á svæðið. 
Fólk vill samskipti og samtal. Það vill persónulegar upplýsingar og vill skilja upplifanir 
annarra sem svipar til þeim sjálfra. Ímynd áfangastaðar sem er ekki í augljósum búningi 
markaðssetningar höfðar til fólks, það leitar að alvöru upplifunum frekar en því sem hefur 
verið sett í besta búning sem markaðssetningin getur boðið upp á. 
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Viðauki 1 
1. What is your gender? 

 Female 
 Male 
 Other 

2. What is your age? 
 18 to 24 years 
 25 to 34 years 
 35 to 44 years 
 45 to 54 years 
 55 to 64 years 
 Age 65 or older 

3. Country of residence? 
______________________________ 

4. How long are you staying in Akureyri? 
 1-2 nights 
 3-4 nights 
 5-7 nights 
 8-11 nights 
 12-14 nights 
 More than 15 nights 

 
5. Did you use the internet to find information about Akureyri before your trip? 

 Yes 
 No (If you choose no, please do not answer the rest of the survey) 
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6. How often do you use the following social media websites? 

Please check “Other” and specify if there is a social media website you use often which is not 
listed. 

 Every day 3 to 4 
times a 
week 

Weekly Every 
two 

weeks 
Monthly Less I do not use 

this website 

Facebook ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Twitter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Instagram ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Snapchat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Pinterest ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Tumblr ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Google Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Other:_______________ 
____________________ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 
7. Did you use social media websites to prepare your trip to Akureyri? 

 Yes  
If yes: which one(s)? 
_______________________________________________________________ 

 No (If no: please skip question number 8 and continue to question number 9) 
PLEASE FLIP PAGE OVER TO CONTINUE 

8. Were you satisfied or dissatisfied with the content available on Akureyri on social media 
websites? 
If you did not use social media websites to find information, please ignore this question. 

Very satisfied Quite satisfied Neither satisfied nor 
dissatisfied 

Quite dissatisfied Very dissatisfied 

○ ○ ○ ○ ○ 
 

9. Which websites did you use to find information about Akureyri before your trip? 
Please check all the websites you used 
 VisitAkureyri.is 
 NorthIceland.is 
 VisitIceland.is 
 LonelyPlanet.com 
 Tripadvisor.com 
 I did not use websites to find information (please go to question 11) 
 Other: ____________________________________________________________ 
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10. Were you satisfied or dissatisfied with the content available on Akureyri on websites? 
This refers VisitAkureyri, LonelyPlanet, VisitIceland and so on. 
If you did not use other websites to find information, please ignore this question. 

Very satisfied Quite satisfied Neither satisfied nor 
dissatisfied 

Quite dissatisfied Very dissatisfied 

○ ○ ○ ○ ○ 
 
 
11. What did you find useful to help you make a decision about coming to Akureyri?   

Please check all that apply 
 Information text on websites about Akureyri 
 Social media updates from pages about Akureyri 
 Pictures from websites or social media pages 
 Reviews from other travellers 
 Pictures from other travellers 
 None of the above 
 Other: ________________________________ 

12. Do you have any further comments on the availability of information about Akureyri 
online? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________ 
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Viðauki 2 
Dear guest 
 
My name is Tinna Haraldsdóttir and I’m a student in tourism studies at Holar University 
College. For my thesis I am doing a study about online marketing of Akureyri. The 
objective is to find out what social media tourists primarily use and their opinion about the 
availability of online information of Akureyri. 
My instructor is Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, assistant professor at Holar University 
College. This research is done in collaboration with Akureyrarstofa, the cultural and 
marketing office of Akureyri. My contact there is María Helena Tryggvadóttir, head of 
tourism. 
 
I would be very grateful if you could take 5 to 10 minutes to answer this survey.  
 
If you have any questions you can contact me directly by phone (00354) 6161 1317 or e-
mail tiha@mail.holar.is 
You can contact my instructor, Guðrún Þóra, by phone (00354) 894 2315 or e-mail 
ggunn@holar.is 
You can contact María Helena from Akureyrarstofa by phone (00354) 460 1155 or e-mail 
mariat@akureyri.is  
 
Thank you so much for your help and I hope you enjoy your stay in Akureyri 
Tinna Haraldsdóttir 
 


