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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BSc. gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla Íslands. Vinna við ritgerðina hófst í febrúar 2017 og lauk í maí sama ár, ritgerðin 

telst til 12 ECTS eininga. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er vitund erlendra 

ferðamanna á Íslandi um Vestfirði og ímyndastöðu Vestfjarða.  

Leiðbeinandi minn var Þórarinn Hjálmarsson aðjunkt. Vil ég þakka honum kærlega fyrir 

góða leiðsögn í skrifunum, hjálpsemi, skilning og þolinmæði. Ég vil þakka sambýlismanni 

mínum og dóttur fyrir ómetanlegan stuðning og skilning á fjarveru minni frá heimilinu á 

meðan BS náminu stóð. Einnig vil ég þakka móður minni, Elínbetu Rögnvaldsdóttur og 

tengdaforeldrum fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem þau hafa sýnt mér í ferlinu öllu.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka samnemendum mínum. Þá einna helst þeim Margréti 

Guðjónsdóttur og Karen Henný Bjarnadóttur fyrir allan stuðninginn, hvatninguna og 

félagsskapinn síðastliðið ár. 

 

Hólmfríður Magnúsdóttir 

Júní 2017 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða vitund erlendra ferðamanna á Íslandi um 

Vestfirði. Einnig hvort að ímyndastaða Vestfjarða eigi við fyrri rannsóknir. Lagðar voru 

fram tvær rannsóknarspurningar: 

1. Er vitund meðal erlendra ferðamanna á Íslandi á Vestfjörðum? 

2. Hver er ímyndastaða Vestfjarða, meðal erlendra ferðamanna á Íslandi? 

Notast var við megindlega aðferðafræði og spurningalista dreift á meðal þátttakenda. 

Spurningalistanum var dreift yfir fjóra daga í rútum Reykjavík Excursions frá BSÍ til 

Keflavíkurflugvallar og til baka. 

Fjöldi þátttakenda rannsóknarinnar voru 201 einstaklingur. Kynjahlutfall var fremur 

jafnt en 51,2% þátttakenda voru konur, 47,8% karlar og 1% þátttakenda merkti við 

valmöguleikann „Annað“. Flestir voru á aldursbilinu 18 – 35 ára eða 75% svarenda. 

Svarendur komu frá 31 landi, flestir frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Spáni.  

Markaðssetning Vestfjarða miðar að þeim þáttum sem koma fram á heimasíðu 

Markaðsstofu Vestfjarða. Því þótti höfundi áhugavert að kanna hvort niðurstöður 

rannsóknarinnar myndu hæfa þeim ímyndaþáttum sem lagðir hafa verið upp með. 

Svarendur tengdu Vestfirði helst við náttúru sem passar við fyrri rannsóknir sem 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hafði framkvæmt. Svarendur sem höfðu áður heyrt um 

Vestfirði lýstu þeim sem óbyggðum, afskekktum og friðsamlegum. Í ljós kom við greiningu 

gagna að Vestfirðir hafa nokkuð jákvæða ímynd á meðal erlendra ferðamanna á Íslandi. 

Höfundur kannaði einnig hvort að tengsl væru á milli þeirra sem væru að fara frá Íslandi 

og þeirra sem höfðu heyrt um Vestfirði. Framkvæmt var kíkvaðrat tölfræðipróf sem sýndi 

að ekki voru tengsl á milli þessara tveggja hópa (p > 0,05).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki skýra mynd af vitund allra erlendra ferðamanna 

á Íslandi um Vestfirði. Úrtakið hefði þurft að vera stærra og könnunin lögð yfir lengri tíma 

ef svo hefði átt að vera. 
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1  Inngangur  

Í nútímasamfélagi er hraðinn mikill og auðvelt aðgengi upplýsinga veruleiki flestra. 

Ferðamenn nýta tæknina, samfélagsmiðla og aðra miðla til hins ítrasta. Aldrei hefur verið 

eins auðvelt að afla upplýsinga á eins stuttum tíma og nú. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

og áfangastaði að þekkja styrkleika sína og veikleika vel.  

Áfangastaðir geta verið eins ólíkir og þeir eru margir. Allir eru þeir þó að reyna að laða 

til sín ferðamenn á sinn hátt. Þeir áfangastaðir sem byggja lífsviðurværi sitt á 

ferðaþjónustu hafa mikilla hagsmuna að gæta. Margir hagsmunaaðilar eru að baki hvers 

áfangastaðar og gríðarleg samkeppni er á markaðnum. Hver ferðamaður hefur úr ótal 

áfangastöðum að velja hverju sinni og því ber að vanda til verka þegar kemur að 

markaðssetningu. Til þess að ná markmiðum sínum þá þurfa áfangastaðir að skilgreina 

vel sinn markhóp og nauðsyn þykir að þekkja þarfir hans og langanir. Til þess að 

markaðssetning skili tilætluðum árangri þarf öll markaðssetning að miða að þessum 

markhópi. Því má ætla að nauðsyn mörkunar (e. branding) áfangastaða sé mikil. 

Nauðsynlegt er að þekkja þá þætti sem skipta sköpum á mörkun áfangastaða svo hægt sé 

að byggja áfangastaðinn upp sem farsælt vörumerki. 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að kanna vitund á meðal erlendra ferðamanna á 

Íslandi um Vestfirði. Einnig að kanna ímyndastöðu Vestfjarða á meðal erlendra 

ferðamanna. Höfundi þótti áhugavert að kanna út frá rannsóknum og skýrslum 

Íslandsstofu og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hvort markaðssetning væri að skila sér 

til markhópsins. Flestar rannsóknir sem höfundur skoðaði við gerð þessa verkefnis snéru 

að tölulegum niðurstöðum. Hversu margir erlendir ferðamenn á Íslandi leggja leið sína til 

Vestfjarða, hvernig gistirýmanýting er eftir árstíðum og fleira. Þar af leiðandi fannst 

höfundi skipta máli og áhugavert að kanna vitund erlendra ferðamanna um Vestfirði og 

hvaða ímynd þeir hafa af áfangastaðnum.  

Ritgerðin miðar að því að svara tveimur rannsóknarspurningum, eins og áður sagði:  

„Er vitund meðal erlendra ferðmanna á Íslandi um Vestfirði?“ 

og 

„Hver er ímyndastaða Vestfjarða í augum erlendra ferðamanna?“ 
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Til þess að svara fyrri rannsóknarspurningu verkefnisins voru ferðamenn spurðir beint 

út hvort að þeir hefðu heyrt um Vestfirði áður.  

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla og er megin inntak hennar þeir ímyndarþættir sem í 

ljós komu og hvort að vitund um Vestfirði meðal erlendra ferðamanna væri til staðar. Í 

byrjun er farið yfir ferðamannastraum á Íslandi, hvernig hann hefur breyst í tölum á milli 

ára og hvað spár segja til um næstu ár. Fjallað verður um Vestfirði og hvernig þeir skiptast 

upp í norðanverða Vestfirði og sunnanverða Vestfirði. Ferðamannastraumi á Vestfjörðum 

verður gerð skil og framtíðarhorfur ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Í lok þess kafla verður 

farið yfir ferðamálastefnu Vestfjarða og hvað rannsóknir telji að hamli fjölgun ferðamanna 

á áfangastaðnum. Farið verður yfir hugtökin vörumerki, ímynd og mörkun áfangastaða, 

skilgreiningu þeirra, hvernig þau tengjast og mikilvægi þess að vera meðvitaður um 

hugtökin þegar markaðssetja á áfangastað.  

Rannsóknaraðferðin sem notast var við var megindleg aðferðafræði. Mælitæki 

rannsóknarinnar var spurningalisti sem dreift var á meðal ferðamanna sem ferðuðust á 

milli BSÍ og Keflavíkurflugvallar. Einnig var listanum dreift á meðal erlendra ferðamanna í 

komusal Keflavíkurflugvallar og á biðstofu BSÍ. Gert verður grein fyrir greiningu gagna, 

úrvinnslu og þeim takmörkunum sem komu fram við vinnslu gagna.  

Niðurstöðukaflanum er skipt upp í þrjá hluta. Fyrst verður farið í gegnum þær 

bakgrunnsbreytur sem valdar voru við gerð spurningalistans. Hvernig hlutfallið skiptist á 

milli kynja, aldurs, þjóðernis og hvort þátttakendur rannsóknarinnar voru að koma eða að 

fara frá Íslandi. Næst verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og leitast eftir 

því að svara fyrri rannsóknarspurningu verkefnisins, „Er vitund meðal erlendra 

ferðamanna á Íslandi um Vestfirði“. Að lokum verður farið yfir þá ímyndarþætti sem 

tengdust rannsókninni. Farið verður ítarlegar í þá ímyndarþætti sem byggðir voru á 

markaðsefni Markaðsstofu Vestfjarða og skýrslu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Einnig 

verður öðrum ímyndarþáttum rannsóknarinnar gerð skil. 

Í lok verkefnisins verður farið í umræður og lokaorð þar sem ræddar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar, vangaveltur um þær niðurstöður og skoðanir höfundar á hvað hægt 

væri að gera til þess að auka ferðamannafölda á Vestfjörðum.  



12 

2 Ferðamannastraumur á Íslandi 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi hefur aukist jafnt og þétt síðastliðin ár. Samkvæmt 

skýrslu Íslandsbanka frá árinu 2016 hefur ferðamannafjölgun hér á landi verið ríflega tífalt 

hraðari en annars staðar í heiminum. Í sömu skýrslu spáði Íslandsbanki því að árið 2016 

færi fjöldi ferðamanna á Íslandi yfir fimmfaldan íbúafjölda landsins. Sú spá gekk eftir 

(Íslandsbanki, 2016). Þann 5. apríl 2017 spáði Íslandsbanki 30% vexti á ferðamönnum á 

Íslandi árið 2017. Það er átta til tíu sinnum meiri vöxtur en spár World Tourism 

Organization (UNWTO) segja til um fjölgun ferðamanna í heimum öllum sama ár 

(Íslandsbanki, 2017).  

Mynd 1 sýnir aukningu á ferðamannafjölda Íslands á árunum 2010 – 2016. Eins og sést 

á mynd 1 þá var ferðamannafjöldi á Íslandi 1.289.100 árið 2015. En fjöldinn hafði rúmlega 

tvöfaldast frá árinu 2010. Árleg aukning hefur verið að jafnaði 21,6% á milli áranna 2010 

– 2015 (Ferðamálastofa Íslands, 2016). Árið 2016 var fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi 

1.792.201 sem er 39% breyting frá árinu 2015 (Ferðamálastofa Íslands, 2017). Aukningin 

er talsverð en greiningardeildir Arion banka og Íslandsbanka spá því að það dragi úr árlegri 

aukningu ferðamanna næstu ár. Fjölgunin haldi þó áfram að vera mikil (Arion banki, 2016; 

Íslandsbanki, 2017). 

 

Mynd 1: Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi 2010 – 2016 (Ferðamálastofa Íslands, 2016, 2017) 

Samkvæmt spá greiningardeildar Arion banka frá árinu 2016 mun áætlaður 

ferðamannafjöldi til landsins vera 2,2 milljónir árið 2017 og fara upp í 2,8 milljónir árið 
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Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi árin 2010 -
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2018 (Arion banki, 2016). Heildarfjöldi gistinótta á Íslandi var um 6,5 milljónir árið 2015. 

Þar af voru gistinætur erlendra gesta um 5,6 milljónir. Eins og tafla 1 gefur til kynna þá 

heimsækir langstærsti hópur erlendra ferðamanna Ísland yfir sumarmánuðina, en um 

40% erlendra ferðamanna á árinu 2015 komu á tímabilinu júní – ágúst.  

 

 2013   2014   2015  

 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Vor  99.413      12,7  125.938      13,0  162.631      12,9 

Sumar  345.212      44,2  408.640      42,2  507.423      40,2 

Haust  126.115      16,1  154.805      16,0  222.326      17,6 

Vetur  210.276      26,9  279.798      28,9  369.558      29,3 

Samtals  781.016      100  969.181      100  1.262.938      100 

 

 

 

Fjöldinn skiptist nokkuð jafnt yfir aðrar árstíðir og er um 30% erlendra gesta sem koma 

að vori eða hausti (apríl – maí / september – október). Það sama má segja um þá 

ferðamenn sem sækja landið heim að vetri til (janúar – mars / nóvember – desember) 

(Ferðamálastofa Íslands, 2016). 

2.1 Vestfirðir  

Vestfirðir bera ummerki íshellunar sem lá yfir landinu á ísöld. Landshlutinn myndaðist fyrir 

16 milljónum ára og er landslagið að mestu mótað eftir jökulinn. Það sem er einkennandi 

fyrir Vestfirði eru dalir, djúpir firðir, björg, eyrar, og jökulskálar (Vesturferðir, e.d.-b). 

Vestfirðir eru norðvestur hluti Íslands og skiptist upp í norðan- og sunnanverða Vestfirði. 

Einangrun hefur einkennt landsvæðið í gegnum árin ásamt nánast óspilltri náttúrunni 

(Visit Iceland, e.d.). Að mestu eru Vestfirðir óbyggðir en höfuðstaður þeirra, Ísafjörður, 

telur um 3600 manns (Hagstofa Íslands, e.d.). Mynd 2 sýnir helstu byggðarkjarna 

Vestfjarða en Ísafjörður, höfuðstaðurinn, tilheyrir norðanverðum Vestfjörðum og stærsta 

byggð sunnanverðra Vestfjarða er Patreksfjörður (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d.-b) 

Tafla 1: Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi eftir árstíðum 2013 – 2015 (Ferðamálastofa 
Íslands, 2016) 
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Ferðamannasíðan Lonely Planet lýsir Vestfjörðum þannig að um stórkostlegt landslag 

er að ræða. Massa ferðaþjónusta hverfur frá suðvesturhorni landsins, sem gerir 

áfangastaðinn eftirsóknarverðari fyrir vikið. Ferðamanninum er kleift að njóta 

áfangastaðarins nær óáreittur en aðeins um 10% af gestum landsins leggja leið sína til 

Vestfjarða. Skörðótt fuglabjörg og breiðar draumkenndar strendur umlykja suðurfirðina. 

Hjólfarnir malar- og fjallvegir eru meðfram hrífandi fjörðum og stórbrotnum fjallgörðum 

þar sem inn á milli má sjá sjávarþorp á norðanverðum fjörðunum sem halda lífinu 

gangandi (Lonely Planet, e.d.). 

Á Vestfjörðum eru áhugaverðir kaupstaðir og þorp með fjölbreyttri menningu og 

mannlífi. Sveitarfélög á Vestfjörðum eru átta talsins og hefur hver bær sín sérkenni. 

Sveitarfélögin eru Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð, Vesturbyggð, 

Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur 

(Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016b). 

 

Mynd 2: Helstu byggðarkjarnar Vestfjarða (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d.-b) 
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2.1.1 Norðanverðir Vestfirðir 

Afmörkun norðanverðra Vestfjarða er miðuð út frá höfundi sjálfum, allt frá Hólmavík 

norður að Þingeyri. Mynd 3 sýnir skiptingu Vestfjarða í norðanverða og sunnanverða 

Vestfirði myndrænt. 

Stærsti kaupstaður norðanverðra Vestfjarða er Ísafjarðarbær en þar búa 3.643 íbúar 

samkvæmt Hagstofu Íslands. Þeir staðir sem tilheyra Ísafjarðarbæ eru Ísafjörður, 

Hnífsdalur, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. Aðrir bæir á norðanverðum Vestfjörðum eru 

Bolungarvík, Súðavík, Hólmavík og Drangsnes. Heildar íbúafjöldi norðanverðra Vestfjarða 

er 5.253 talsins, það er 1,5% af heildar íbúafjölda á landinu öllu (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

 

Hver áfangastaður hefur sín sérkenni, en allir hafa þeir það sameiginlegt að þeirra 

helsta atvinnugrein er sjávarútvegur, tignarleg fjöll sem eru allt umlykjandi sem og 

óbeisluð náttúran. Ef skoðaðar eru heimasíður ferðaþjónustuaðila á norðanverðum 

Vestfjörðum má sjá að helstu einkenni atvinnugreinarinnar á þessum slóðum tengjast 

náttúru og jaðaríþróttum (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d.-a). 

 

Mynd 3 – Skipting Vestfjarða í norðanverða og sunnanverða Vestfirði Mynd 3: Skipting Vestfjarða í norðanverða og sunnanverða Vestfirði (NAT 
Nordic Adventure Travel, e.d.) 
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2.1.2 Sunnanverðir Vestfirðir 

Tvö sveitarfélög eru á sunnanverðum Vestfjörðum, Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur. 

Til Vesturbyggðar teljast byggðakjarnarnir Patreksfjörður, Bíldudalur og Barðaströnd. 

Einnig sveitirnar, Rauðisandur, Breiðavík, Hænuvík, Látrar, Ketildalir, og Suðurfirðir. Til 

Tálknafjarðarhrepps tilheyra Tálknafjörður og nærsveitir (Vesturbyggð, e.d.). Fjöldi íbúa 

Vesturbyggðar eru 1.020 og íbúar Tálknafjarðarhrepps eru 267 talsins (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Fiskvinnsla er meginuppistaða atvinnulífs á sunnanverðum Vestfjörðum. Aukning er 

á smábátaflota á sumrin og fiskvinnsla er jafn mikilvæg fyrir bæjarfélögin og áður hefur 

verið. Það sama gildir um sunnanverða Vestfirði og norðanverða Vestfirði, sjávarútvegur 

spilar stórt hlutverk í plássunum. Fjölbreytni atvinnulífsins er þó að aukast og er mestur 

vöxtur, á öðrum sviðum en í sjávarútvegi, í ferðamannaiðnaðinum (Tálknafjarðarhreppur, 

e.d.). 

 

2.2 Ferðamannastraumur á Vestfjörðum 

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum er önnur stærsta atvinnugrein Vestfjarða. Fjöldi 

ferðamanna hefur aukist á milli ára en þó hefur vöxturinn ekki verið í samræmi við þá 

fjölgun sem hefur verið á landinu öllu (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a).  

Í skýrslu Ferðamálastofu frá árinu 2016 kemur fram að ferðamönnum landsins hefur 

fjölgað verulega á milli áranna 2014 og 2015. Lægsta hlutfall ferðamanna er á 

Vesturlandi/Vestfjörðum. Þó einhver aukning hafi orðið á ferðamönnum landshlutans þá 

er fjölgunin mun hægari en á öðrum áfangastöðum landsins (Ferðamálastofa Íslands, 

2016). Árið 2015 var hlutfall erlendra ferðamanna á Íslandi sem heimsóttu Vestfirði 5% 

(Byggðastofnun, 2016). Fæstir heimsækja Vestfirði yfir vetrartímann, eins og hefur verið 

á öðrum áfangastöðum landsins, en flestir yfir sumartímann. Um 14% erlendra 

ferðamanna leggja leið sína á Vesturland/Vestfirði yfir sumartímann, 8% að vori/hausti 

en ekki eru gefnar upp hlutfallslegar tölur yfir þá sem heimsækja Vesturland/Vestfirði á 

veturna. Meðaltal hlutfalls erlendra ferðamanna eftir árstíðum á Vestfjörðum er um 10% 

(Ferðamálastofa Íslands, 2016).  

Stærsti markhópur ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum eru þýsku- og enskumælandi 

ferðamenn. „Framtíðarhorfur fyrir ferðaþjónustu á Íslandi eru góðar, enn er spáð 
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töluverðri fjölgun en Vestfirðir verða að leggja áherslu á sín sérkenni og vanda til verka“ 

(Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a).  

Það sem stendur hvað mest í vegi fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á Vestfjörðum eru 

samgöngur sérstaklega. Fjarlægð við höfuðborgarsvæðið er staðreynd og er eitthvað sem 

ekki er hægt að breyta. Vegasamgöngur eru víða í ólagi og telja ferðaþjónustuaðilar 

áfangastaðarins það vera megin orsök á hægri fjölgun ferðamanna á svæðinu. Þó batnar 

ástandið stöðugt en mikilvægt er að hafa samgöngur í lagi til þess að ná markmiðum í 

heilsársferðaþjónustu (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). Lengi hefur staðið til að 

bæta samgöngur á Vestfjarðarkjálkanum. Til hefur staðið að byggja göng á milli 

Arnarfjarðar og Dýrafjarðar til þess að tengja sunnanverða og norðanverða Vestfirði 

betur. Samkvæmt innanríkisráðuneytinu verður fyrsta skóflustunga vegna framkvæmda 

á göngum á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar gerð í maí árið 2017 (Innanríkisráðuneytið, 

2017). Göngin munu bera nafnið Dýrafjarðargöng og áætlanir eru um að þau verði tilbúin 

til notkunar árið 2020. Göngunum er ætlað að tengja sunnanverða og norðanverða 

Vestfirði að því leyti að hægt verði að ferðast á milli áfangastaðanna allan ársins hring 

(Vegagerðin, 2016). Raunin er sú að sá möguleiki hefur ekki verið fyrir hendi vegna bágra 

vegasamgangna. Því eru Dýrafjarðargöng kærkomin með framtíð ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum í huga (Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2004). 

 Nokkrar leiðir er hægt að fara ef ferðast á frá höfuðborgarsvæðinu til Vestfjarða. 

Rútuferðir ganga allan ársins hring, tvisvar sinnum í viku, á milli Reykjavíkur og 

Hólmavíkur. Síðastliðin sumur hafa rútuferðir verið á milli Hólmavíkur og Ísafjarðar frá 

maí – september (Ísafjarðarbær, 2016). Engin breyting verður þar á og eru rútuferðir á 

milli áfangastaðanna tveggja á áætlun frá 28. maí næstkomandi (Strætó, 2017). Einnig er 

hægt að nýta flugsamgöngur, það er, þegar veður leyfir (Vesturferðir, e.d.-a).  

 

2.3 Ferðamálastefna Vestfjarða 

Samkvæmt Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða er lykilhugtak í ferðamálastefnu Vestfjarða 

sjálfbærni. Vegna framtíðaruppbyggingu ferðaþjónustu þá þarf að taka tillit til meginþátta 

sjálfbærni, það er, samspil og jafnvægi á milli hagrænna-, umhverfislegra- og 

samfélagslegra þátta (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). 
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Ferðamálstefna Vestfjarða leggur áherslu á sex þætti: gæðamál, markaðssetningu, 

grunngerð, samvinnu, rannsóknir og þróun og heilsársferðaþjónustu 

(Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). Mynd 4 sýnir þá þætti sem styðja öfluga 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum miðað við stefnu áfangastaðarins. 

 

 

Mynd 4: Áherslur stefnu ferðaþjónustu á Vestfjörðum (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a) 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða telur eitt af lykilatriðum í velgengni við uppbyggingu á 

ferðaþjónustu vera gæðamál, þó í víðum skilningi. „Ef ekki er unnið markvisst að 

gæðamálum er hætta á ferðum þar sem framleiðni, arðsemi og orðspor greinarinnar 

veltur að miklu leyti á væntum gæðum“ (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a).  

Stefnan er sett á að innleiða Vakann, en það er gæða- og umhverfisfyrirkomulag fyrir 

íslenska ferðaþjónustu sem er byggt á Qualmark, opinberu ný sjálensku gæðamerki í 

ferðaþjónustu (Vakinn, e.d.).  

Aðferðirnar sem farið verður í til að auka gæðamálin eru:  
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 Að veita ráðgjöf til ferðaþjóna varðandi innleiðingu Vakans og gæðakerfa 

 Að auka stafræna hæfni 

 Að ferðaþjónar þurfi að sýna fram á mikilvægi ferðaþjónustu sem kjarna 
atvinnugrein. 

Framkvæmd og eftirfylgni felur í sér að ferðaþjónar verða hvattir til þess að innleiða 

fyrirkomulagið, Vakann. Einnig verður samið við ráðgjafa eftir þörfum, til að aðstoða og 

leiðbeina fyrirtækjum í ferlinu. Til þess að auka stafræna hæfni verður boðið uppá 

námskeið og fræðslu í tengslum við viðfangsefnið. Gerðar verða mælingar reglulega á 

umfangi og afkomu ferðaþjónustu á svæðinu (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða talar í skýrslu sinni, frá árinu 2016, um mikilvægi 

samvinnu og að ferðaþjónusta sé samspil margra þátta sem nær til margra 

hagsmunaaðila. Sjálfbærni er það lykilhugtak sem rammar samvinnuna inn 

(Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a).  

Það er því mikilvægt að fyrirtæki, stjórnvöld, sveitarfélög og íbúar séu 
sammála um stefnu og framtíðarsýn ferðaþjónustu á svæðinu. Það getur verið 
flókið að ná slíkum samhug en lykilatriði í því er samvinna og samtal. Jafnframt 
þarf að hafa í huga að Vestfirðir samanstanda í raun af þremur svæðum, sem 
öll hafa sín einkenni sem þarf að styrkja sem aðdráttarafl. Samvinna þessara 
svæða er grundvöllur fyrir heildstæðri stefnu og ljóst að svæðin eru sterkari 
saman sem ein heild (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). 

Þegar um aukningu verðmætasköpunar er að ræða þá er þekking og skilningur á 

þörfum viðskiptavina það sem skiptir höfuðmáli. Rannsaka þarf og skilgreina hvað það er 

sem ferðamaðurinn vill sjá og upplifa varðandi bætt framboð og hærra þjónustustig. Taka 

þarf mið af markhópnum sem nú þegar er að velja Vestfirði sem sinn áfangastað. Auk þess 

þarf þróun og nýsköpun að vera í takt við þá afþreyingu sem markhópurinn hefur áhuga 

á (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a).  

Markmið stefnu ferðamála á Vestfjörðum, varðandi rannsóknir og þróun, er að árlega 

verði birtar stöðugreiningar í ferðaþjónustu. Í þróun ferðamála er markmiðið helst 

uppbygging á innviðum ferðaþjónustu. Það er, að eitt nýtt fyrirtæki eða vara sem byggir 

á afþreyingu fyrir ferðamenn verði til á ári hverju. Einnig að fyrir árið 2020 liggi fyrir úttekt 

á þolmörkum vinsælustu ferðamannastaða Vestfjarða (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 

2016a).  
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Markaðssetning er alfarið í höndum Markaðsstofu Vestfjarða og mun markaðsstofan 

starfa sem samræmingaraðili í markaðssetningu sveitarfélaganna. 

Ferðaþjónustufyrirtækin eiga þó sjálf að koma í kjölfarið með sína markaðssetningu til að 

tryggja árangur. Ferðamálasamtök Vestfjarða munu beita sér fyrir því að ferðaþjónar séu 

betur upplýstir um markaðsstarf Markaðsstofu Vestfjarða til að vera betur í stakk búnir 

til þess að taka þátt í sameiginlegu starfi. Helsta markmiðið er að auka sýnileika Vestfjarða 

(Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). 

Hvað varðar heilsárferðaþjónustu þá er raunin sú að ferðaþjónusta á Vestfjörðum er 

mjög árstíðabundin. Það kemur skýrt í ljós þegar gistirýmanýting á veturna er skoðuð. 

Tafla 2 sýnir nýtingu gistirýma á landinu öllu árið 2015 og er úr skýrslu Ferðamálastofu frá 

árinu 2016. Þar sést að nýting gistirýma á Vestfjörðum er tekin saman með nýtingu 

gistirýma á Vesturlandi. Við vinnslu ritgerðarinnar fundust ekki tölur fyrir 

gistarýmanýtingu eingöngu á Vestfjörðum. Besta nýtingin er í júlí og ágúst en verst í 

desember eða um 13%. Gistirýmanýting frá janúar – júní og frá október – desember er 

49% eða lægri (Ferðamálastofa Íslands, 2016). 

Tafla 2: Nýting gistirýma á landinu öllu árið 2015 (Ferðamálastofa Íslands, 2016) 

Mánuðir Höfuðb.sv. Suðurnes 
Vesturland / 

Vestfirðir Norðurland Austurland Suðurland 

J 73 36 25 17 6 21 

F 88 59 32 25 13 40 

M 85 60 32 24 21 45 

A 71 54 26 29 18 34 

M 76 71 43 42 38 45 

J 82 83 72 63 72 72 

J 90 88 87 78 91 89 

Á 87 81 76 75 88 82 

S 75 69 55 54 53 59 

O 77 59 34 30 27 48 

N 77 43 24 22 13 32 

D 66 38 13 13 7 26 

Allt 79 62 44 42 40 50 

       

  

> 75% 
nýting 

50-74% 
nýting 

25-49% 
nýting 

< 24% 
nýting  
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 Markmiðið sem sett hefur verið af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða til að auka 

heilsársferðaþjónustu, er að fjölga ferðamönnum að vetrarlagi og efla þá vetrarviðburði 

sem fyrir eru sem og að auka nýtingu gistirýma á veturna (Atvinnuþróunarfélag 

Vestfjarða, 2016a).  

Markhóparnir sem stefnan er miðuð að er skilgreind á sama hátt og Íslandsstofa hefur 

skilgreint markhópinn sem kemur til Íslands í gegnum sitt markaðsstarf, sem „hinn 

upplýsta ferðamann“ (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). Íslandsstofa skilgreinir 

hinn upplýsta ferðamann sem fólk sem er á bilinu 25 - 65 ára, býr í þéttbýli og hefur tekjur 

og menntun yfir meðallagi. Hinn upplýsti ferðamaður nýtir internetið daglega og er 

samskiptamiðla- og snjallsímanotkun yfir meðallagi. Hann vill skera sig úr fjöldanum, 

hefur áhuga á hugmyndum, menningu og lífsstíl annarra og vill hugsa sjálfstætt. Hann er 

tilbúinn til að deila upplifunum sínum með öðrum á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum. 

Hann kýs að fara í frí að vetri til, vill fara á nýja og spennandi áfangastaði og sækist eftir 

áskorunum (Íslandsstofa, 2016). 
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3 Vörumerki og ímynd 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir hugtökunum vörumerki og ímynd. Skilgreint verður 

nákvæmlega hvort hugtak fyrir sig og talað um mikilvægi þeirra. Vörumerki og ímynd eru 

lykilhugtök í markaðsfræðilegum skilningi. Til þess að koma vöru eða áfangastað á 

framfæri þá þarf að rýna vel í hugtökin og skilja mikilvægi þeirra. Vörumerki hefur það 

mikilvæga hlutverk að aðgreina áfangastað frá öðrum áfangastöðum á 

samkeppnismarkaði (Kotler og Keller, 2012).  

3.1 Vörumerki 

Vörumerki er skilgreint sem nafn sem sett er á vöru eða þjónustu. The American 

Marketing Association (AMA) skilgreina vörumerki sem „nafn, heiti, tákn, merki eða 

hönnun, eða sambland af öllum þáttum, með það að markmiði að einkenna vörur eða 

þjónustu frá samkeppnisaðilum“ (Kotler og Keller, 2012). Nafnið og merkið (e. Logo) er 

gjarnan skrásett og löglega verndað sem vörumerki. Þannig má segja að í raun eru 

vöruheiti, vörumerki sem skilgreinir framleiðanda vörunnar eða þjónustuaðilann. Allar 

vörur hafa einhverskonar einkenni og eru þar af leiðandi möguleg vörumerki (Johansson 

og Carlson, 2015). Mynd 5 sýnir hvað vörumerki er, úr hverju það er samsett og hvað 

vörumerki gera fyrir neytendur og fyrirtæki. Nauðsynlegt er að þekkja einkenni, ímynd og 

persónuleika vörumerkis og með því að skilgreina hvert hugtak fyrir sig eru meiri líkur á 

því að vörumerkið lifi sem lengst og verði árangursríkt (Johansson og Carlson, 2015).  
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Mynd 5: Vörumerki, lýsingarmynd (Johansson og Carlson, 2015) 

Í bókinni Contemporary brand management er talað um að vörumerki er á suma vegu 

eins og manneskja. Vörumerkið getur fæðst lítið, verið gefið nafn, sem getur svo leitt til 

þess að það stækki og dafni og verði að lokum vel þekkt nafn í lok þroskaferlisins 

(Johansson og Carlson, 2015).  

Vörumerki gera neytendum kleift að tengja vöru og merkingu hennar við ákveðna 

framleiðslu og dreifingaraðila þar sem vörumerki standa fyrir uppruna vöru eða þjónustu. 

Með því að kynna sér vöruna geta neytendur metið aðrar vörur út frá samkeppnisaðilum 

með ólíkum hætti, allt eftir því hvernig markaðssetning og staðfærsla í huga neytenda 

hefur tekist. Neytendur læra að skynja vörumerki út frá fyrri reynslu, hvort sem þeir hafa 

notað vöruna eða kynnst henni í gegnum markaðssetningu. Með því að kynna sér vöruna 

gerir það neytendanum kleift að velja út frá eigin þörfum og löngunum, sem dregur úr 

sálrænni og hagnýtri áhættu sem og auðveldar ákvarðanatöku (Suri og Monroe, 2003).  

Þar sem vörumerki er í raun nafn og allt með nafni getur orðið að vörumerki, þá þýðir 

það að hvað sem er getur verið vörumerki, þar með talið manneskja, vörur og 

áfangastaðir (Johansson og Carlson, 2015). Því má segja að Vestfirðir sem heild, Mugison 

sem tónlistarmaður og vestfirskur harðfiskur séu allt vörumerki. 

Mikilvægt er að skapa þekkingu á vörumerkinu á meðal viðskiptavina. Vitneskja um 

vörumerkið er nauðsynleg áður en viðskiptavinurinn getur nýtt sér vörumerkið til góða. 
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Vörumerkjavirði er jákvætt þegar fyrirtæki hefur náð að skapa góð viðskiptatengsl við 

viðskiptavini sína, þeir velji vörumerkið umfram önnur á sama markaði. Góð 

viðskiptatengsl skapast þegar mikil ástríða og tryggð er við vörumerkið (Johansson og 

Carlson, 2015). 

3.2 Ímynd 

Ímynd vörumerkja hefur lengi verið viðurkennt sem mikilvægt hugtak innan 

markaðsfræðinnar. Markaðsfræðingar eru þó ekki alltaf sammála um það hvernig best er 

að mæla hugtakið. Eitt af viðurkenndu álitaefnum fræðimanna er að vörumerkjaímynd er 

skynjun eða túlkun neytenda á vörumerkinu, sem endurspeglast í tengingu vörumerkisins 

í huga neytenda. Tengingin getur komið í öllum myndum og gæti endurspeglað 

persónueinkenni vörunnar eða sjálfstætt yfirbragð hennar (Keller, 2013). Tengingar geta 

verið ýmist jákvæðar eða neikvæðar og er það alfarið byggt á upplifun neytandans af 

vörumerkinu (Johansson og Carlson, 2015).  

Til þess að byggja upp jákvæða vörumerkjaímynd þarf að útbúa markaðsáætlun sem 

sameinar sterkar, hagstæðar og einstakar hliðar vörumerkisins sem neytendur tengja 

beint við vörumerkið. Vörumerkja tengingar geta verið annað hvort eiginleikar vörunnar 

eða kostir hennar. Eiginleikar vörunnar eru þau lýsandi sérkenni sem persónugera vöruna 

eða þjónustuna. Kostir vörumerkja eru persónulegt virði og þýðing vörumerkisins sem 

tengja neytendur við vöruna eða þjónustu einkenni (Keller, 2013). Ímynd vörumerkis gæti 

veikst ef varan og skilaboðin sem varan sendir út til neytenda eru ólík á ólíkum stöðum 

(Kotler og Keller, 2012). Því verður að passa að markaðssetning á ólíkum stöðum sé 

samkvæm vörunni og að skilaboð vörunnar og ímynd skili sér til neytenda.  
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4 Mörkun áfangastaða 

Hugtakið áfangastaður hefur ekki verið skilgreint nákvæmlega af fræðimönnum. Þó er 

hægt að skilgreina hugtakið sem svo að áfangastaður einkennist af opnu kerfi af 

sjálfstæðum, ólíkum hagsmunaaðilum, sem verða að taka tillit til aðgerða hvers annars, 

þar sem aðgerðir eins hagsmunaaðila hafa áhrif á aðra aðila í samfélaginu (Moilanen, 

2015). Hugtakið er fremur teygjanlegt og fer frekar eftir tilfinningu ferðamanna en öðru 

(Caldwell og Freire, 2004).  

Í hópi fræðimanna og sérfræðinga hefur orðið ákveðið samkomulag um það að 

áfangastaðir geti verið markaðssettir á sama hátt og vörur og þjónusta (Caldwell og Freire, 

2004). Áfangastaður getur verið allt frá gestamóttöku, afmörkuðu landsvæði og 

kaupstaðar til vandlega hannaðs tónleikastaðar. Því er hægt að líta á Bolungarvík sem 

áfangastað sem og Hornstrandir eða Ísland allt í heild sinni. Markaðssetning áfangastaða 

helst oft í hendur við skilgreiningu orðsins. Ferðamálayfirvöld eða fyrirtæki 

áfangastaðanna ákveða hvað er markaðssett og hvernig, hverju sinni (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2007).  

Sem sérstakt viðfangsefni er mörkun áfangastaða fremur nýtt hugtak. Til að mynda 

komu fyrstu bækur og tímaritsgreinar um viðfangsefnið á markað tiltölulega nýlega miðað 

við önnur markaðsfræði hugtök. Til dæmis var fyrsta fræðilega ráðstefnan um mörkun 

áfangastaða ekki haldin fyrr en árið 1996, fyrstu tímaritsgreinar birtust í lok árs 1990 og 

fyrsta bókin kom út árið 2002. Áfangastaðir eru óumdeilanlega stærstu vörumerki 

ferðamannaiðnaðarins og því er skortur á lesefni um mörkun áfangastaða í ósamræmi við 

mikilvægi efnisins. (Pike, 2005).  

Mörkun áfangastaða er hluti af markaðsáhrifum sem styðja mörkun (e. branding) á 

nafni, tákni, merki, slagorði eða annarri grafík sem einkennir og aðgreinir áfangastaði. 

Mörkun gefur ávallt til kynna væntingar á eftirminnilegri ferðaupplifun, sem sameinar og 

styrkir tilfinningaleg tengsl á milli ferðamannsins og áfangastaðarins og dregur úr 

skynjaðri áhættu og leitarkostnaði neytandans. Í heild þá eru þessi atriði í raun að búa til 

ímynd áfangastaða sem hefur jákvæð áhrif á val neytenda á þeim stöðum (Pike og Page, 

2014). 

Hver og einn áfangastaður keppist um neytendur, ferðamenn, fyrirtæki, fjárfesta, 

höfuðborgir, virðingu og athygli í hinum alþjóðlega netvædda heimi nútímans (Kerr, 
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2006). Samkeppni meðal áfangastaða ferðamanna heldur áfram að aukast. Þar sem 

kynstur áfangastaða er í boði fyrir ferðamenn, þá krefst það samkeppnisforskots að ná að 

stýra öllum þáttum ferðaþjónustu á áhrifaríkan hátt til þess að tryggja að árangur náist 

(Bornhorst, Brent Ritchie og Sheehan, 2010).  

Staðir eru ekki vörur í hefðbundnum skilningi þess orðs. Ef við viljum beita mörkun á 

áfangastaði þá er nauðsynlegt að notast við skipulag mörkunar sem tekur sérstaklega til 

áfangastaða. Hagsmunaaðilar samfélagsins þurfa að mynda ákveðna stefnu sem allir fara 

beint eða óbeint eftir. Þegar allir hagsmunaaðilar vinna að sama markmiði eftir sömu 

stefnu þá geta þeir gert tilraun til þess að mynda samkeppnisforskot á markaði. Burtséð 

frá tilgreindum markmiðum, virðist stefnumörkun áfangastaða vera einkennandi af 

samvinnu allra hlutaðeigandi. Hagmunaaðilar sameinast um nauðsyn þess að hafa skýra 

og vel skilgreinda stefnu sem staðsetur vörumerkið á þeim stað sem það á að vera. Þannig 

geta áfangastaðir orðið farsælir og náð settum markmiðum (Moilanen, 2015).  

Þar sem samkeppnin hefur aukist síðustu ár og mun halda áfram að aukast þá þurfa 

hagsmunaaðilar að átta sig á mikilvægi þess að áfangastaður þeirra sé í vitund 

ferðamanna, á þeim tíma sem þeir huga að næsta áfangastað. Ímynd áfangastaðarins 

skiptir sköpum um áhrif á viðhorf og kauphegðun ferðamannanna (Bornhorst o.fl., 2010). 

Hagsmunaaðilar þurfa að hafa skilning á ímynd áfangastaðarins og hvernig 

áfangastaðurinn birtist í huga ferðamanna. Hraðar breytingar eru á ferðamanna 

markaðnum og því þurfa hagsmunaaðilar að vera tilbúnir að bregðast við þeim til þess að 

verða ekki undir í samkeppninni. Þar sem ferðamenn geta valið úr ógrynni fyrirliggjandi 

áfangastaða hefur það aldrei verið eins mikilvægt og nú fyrir áfangastaði að þróa 

áhrifamikið vörumerki (Pike, 2005). 

Endurtekin kaup (e. repeated purchase) hafa verið samþykkt sem eitt af mikilvægustu 

umræðuefnum nútíma markaðsfræði (Jang og Feng, 2007). Rannsóknir sýna að 

ávinningur hlýst af endurteknum kaupum. Minni kostnaður hlýst af því að viðhalda 

ánægju fyrri viðskiptavina frekar en að stofna til nýrra viðskiptasambanda. Með því að 

viðhalda trausti viðskiptavina hafa rannsóknir sýnt fram á að ánægðir viðskiptavinir og 

tengsl þeirra við vörumerkið geti aukið hagnað um 25 – 85% og annar ávinningur er sá að 

viðskiptatengsl eiga það til að auka jákvætt umtal (e. word of mouth) (Echtner og Ritchie, 

1993). 
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Í ferðamannaiðnaðinum hafa endurteknar komur á sama áfangastað verið samþykktar 

sem mikilvægt fyrirbrigði í tengslum við hagkerfið í heild sinni og aðdráttarafl einstaklinga 

(Echtner og Ritchie, 1993).  

Þar sem ferðamenn geta valið úr fjölda áfangastaða verður ákvarðanataka þeirra sífellt 

flóknari. Það er því nauðsynlegt að rannsaka það ferli sem ferðamenn ganga í gegnum við 

val áfangastaða. Skapa þarf áfangastaðnum sérstöðu og mikilvægt er að skoða yfirburði 

áfangastaðarins gagnvart öðrum áfangastöðum og miða markaðssetninguna út frá þeim. 

Sérstaðan og yfirburðir staðarins þurfa að hafa ákveðið virði fyrir ferðamenn þannig 

að aðgreiningin sé jákvæð út frá öðrum áfangastöðum (Echtner og Ritchie, 1993). 
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5 Rannsókn á ímynd Vestfjarða 

Í þessum kafla verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Talað er um tvær megin rannsóknaraðferðir við gagnasöfnun, 

megindlegar- og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Stór munur er á milli þessara tveggja 

aðferða og mikilvægt er að skilja muninn á þeim og þeirra sérstöku einkennum (Shiu, Hair, 

Bush og Ortinau, 2009). Megindleg rannsóknaraðferð hefur áreiðanleika tölulegra gagna 

fram yfir eigindlega rannsóknaraðferðir, það er, að útbúa tölulegar sannanir fyrir 

rannsóknina. Eigindleg rannsókn hefur þá kosti að lýsa og fá meiri innsýn í það hvernig 

viðmælendur svara, hugsa og haga sér og er því hægt að fá dýpri skilning á viðfangsefninu 

og svörum viðmælenda (Wright og Crimp, 2000).  

Farið verður yfir það mælitæki sem notað var og framkvæmd rannsóknarinnar. Gert 

verður grein fyrir greiningu gagna og úrvinnslu, í lokin verður farið yfir þær takmarkanir 

sem fram komu við úrvinnslu rannsóknarinnar.  

 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Vegna eðli rannsóknar þessa verkefnis var ákveðið að framkvæma megindlega rannsókn 

í stað eigindlegrar rannsóknar. Þýði rannsóknarinnar voru allir erlendir ferðamenn sem 

komu til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Þátttakendur voru fengnir með 

hentugleikaúrtaki en könnunin var lögð fyrir erlenda ferðamenn sem ferðuðust frá BSÍ til 

Keflavíkurflugvallar og öfugt með flugrútu Reykjavík Excursions. Einnig var 

spurningalistanum dreift á BSÍ og í komusal Keflavíkurflugvallar. Úrtakið var lítið og því 

endurspegla niðurstöður rannsóknarinnar ekki alla erlenda ferðamenn sem koma til 

landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. 

 

5.1.1 Mælitæki rannsóknar  

Spurningalistinn, sem dreift var á meðal úrtaksins, er samansettur úr 11 spurningum, tíu 

lokuðum og einni opinni spurningu. Spurningalistann má finna í viðauka 1 á ensku. 
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Talað er um lokaðar spurningar þegar sá sem svarar könnuninni hefur fyrirframgefna 

valmöguleika og aðeins þá til þess að svara. Stundum eru aðeins gefnir upp tveir 

möguleikar og er þá talað um tvívíða lokaða spurningu. Kostir lokaðra spurninga eru að 

þær eru einfaldar í framkvæmd og úrvinnslu en gallinn er sá að þær geta verið of einfaldar. 

Lokaðar spurningar geta einnig boðið uppá fleiri valmöguleika sem býður því uppá 

fjölbreyttari svörun, þó er sá möguleiki fyrir hendi að svarandi getur fengið hugmynd að 

svari í stað þess að svara því sem viðkomandi datt fyrst í hug (Burns og Bush, 2014). Opnar 

spurningar eru þegar svarendum er gert kleift að svara með þeirra eigin orðum. Þeir hafa 

þá ekki fyrirframgefna valmöguleika til að svara og geta í raun nefnt hvað sem er. Opin 

spurning, eins og spurning númer 11, „Ef þú gætir lýst Vestfjörðum í einu orði, hvaða orð 

myndir þú nota?“, krefst ekki viðbótarupplýsinga. Einn af kostum opinna spurninga er að 

þeir sem svara geta stuðst við sín eigin orð. Gallinn er hins vegar sá að úrvinnsla getur 

verið bæði erfið og seinleg (Wright og Crimp, 2000).  

Spurningalistinn var forprófaður á þremur erlendum nemendum við Háskóla Íslands til 

þess að kanna hvort að fyrimæli væru skýr og hvort einhver vafamál væru með orðalag 

spurninganna. Forprófunin gekk vel, engar athugasemdir voru gerðar og 

spurningalistanum var dreift nær óbreyttum til þátttakenda rannsóknarinnar. 

Þegar spurningalistinn var útbúinn voru spurningar og valmöguleikar ákvarðaðir út frá 

skýrslu Ferðamálastofu og heimasíðu Markaðsstofu Vestfjarða. En Markaðsstofa 

Vestfjarða lítur á vefinn sem ákveðna miðju markaðssetningar sinnar. Þau vinna með hinn 

upplýsta ferðamann en nota greiningar frá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og 

Íslandsstofu til að velja áherslu á sinn markhóp (Díana Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 

24. febrúar 2017).  

Spurningar eitt til fjögur eru bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar. Spurt er um kyn, 

aldur, þjóðerni og hvort að viðkomandi sé að koma til eða að fara frá Íslandi. 

Spurning þrjú „Hvert er þjóðerni þitt?“ er byggð á töflu 3 en hún sýnir brottfarir eftir 

þjóðerni um Keflavíkurflugvöll árið 2015 og tilheyrir skýrslu Ferðamálastofu, 

„Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum“, frá maí 2016. Valdar voru átta þjóðir ásamt Íslandi sem 

valmöguleika við spurningunni þar sem flestir ferðamenn koma til landsins frá þeim 

löndum. Tafla 3 sýnir eingöngu þau lönd sem tekin voru fyrir í rannsókninni, en þau voru 

„Bandaríkin“, „Bretland“, „Danmörk“, „Frakkland“, „Kanada“, „Kína“, „Noregur“ og 



30 

„Þýskaland“, en valmöguleikarnir ná yfir þjóðerni 67% þeirra erlendu ferðamanna sem 

komu til Íslands árið 2015. 

Tafla 3: Brottfarir um Keflavíkurflugvöll eftir þjóðernum árið 2015 (Ferðamálastofa Íslands, 2016) 

Þjóðerni 2015 

Bandaríkin  242.805      

Bretland  241.024      

Danmörk  49.225      

Frakkland  65.822      

Kanada  46.654      

Kína  47.643      

Noregur  51.402      

Þýskaland  103.384      

Annað  413.979      

Samtals  1.261.938      

 

 

Tilgangur spurningar fjögur „Ertu að koma til eða að fara frá Íslandi?“ er sá að ákveðin 

tilgáta var um, fyrir gagnaöflun rannsóknarinnar, að þeir erlendu ferðamenn sem væru 

að fara frá Íslandi hefðu frekar heyrt um Vestfirði heldur en þeir sem væru að koma til 

landsins. Farið verður nánar út í það í niðurstöðu kaflanum hvort að sú tilgáta hafi staðist. 

Spurning fimm „Hefur þú einhvern tíman heyrt um Vestfirði?“ var valin til þess að svara 

fyrri rannsóknarspurningu verkefnisins. Með því að kanna hversu margir erlendir 

ferðamenn höfðu áður heyrt um Vestfirði og þá hvaða hópur það helst væri. Þeir 

einstaklingar sem svöruðu spurningu fimm neitandi þurftu ekki að svara frekari 

spurningum rannsóknarinnar. 

Ástæðan fyrir valinu á valmöguleikum í spurningu sex „Hvaðan hefur þú heyrt um 

Vestfirði?“ var sú að Markaðsstofa Vestfjarða hefur fært alla sína markaðssetningu á 

rafrænt form (e. online). Þau nýta nær eingöngu samfélagsmiðla og vef Markaðsstofu 

Vestfjarða, westfjords.is, við markaðssetningu (Díana Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 

24. febrúar 2017). Valmöguleikarnir við spurningu sex eru því miðaðir að því, þó var 

ákveðið að bæta inní valmöguleikum eins og, „Frá vinum/fjölskyldu“, „Frá auglýsingum í 

dagblöðum “, „Frá auglýsingum í tímaritum“, „Í fréttum“ og „Frá fólki sem ég hef hitt á 

ferðalögum“. 
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Áhugavert þótti að vita hvort að tengsl væru á milli þeirra þátttakenda 

rannsóknarinnar sem áður höfðu heyrt um Vestfirði og þeirra sem höfðu komið til 

Vestfjarða. Spurning sjö, „Hefur þú einhvern tíman komið til Vestfjarða?“, gaf 

þátttakendum færi á að svara spurningunni játandi eða neitandi. Miðað var við skýrslu 

Ferðamálastofu frá árinu 2016 þar sem fram kemur að aðeins um 10% erlendra 

ferðamanna á Íslandi koma til Vestfjarða (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016a). 

Spurningar átta og níu voru ákvarðaðar aðallega til þess að svala forvitni höfundar 

þessa verkefnis. Hvort að þátttakendum rannsóknarinnar hefði einhvern tíman langað til 

þess að koma til Vestfjarða og hvað stæði í vegi fyrir þeim að heimsækja Vestfirði. 

Valmöguleikar spurningar níu „Hvað stendur í vegi fyrir því að þú heimsækir Vestfirði?“ 

voru byggðir á óformlegum samtölum höfundar við ferðamenn í gegnum árin. 

Valmöguleikarnir voru „Stuttur tími á Íslandi“, „Ferðalengd frá Reykjavík“, „Það er ekkert 

sem stendur í vegi, ég heimsótti Vestfirði í þessari ferð“, „Mig langar ekki til þess að 

heimsækja Vestfirði“ og „Annað“. 

Á vef Markaðsstofu Vestfjarða er aðal áherslan lögð á dagsferðir, skíðaferðir, golfvelli, 

fuglaskoðunarferðir, bátsferðir, kayakferðir, sjóstangveiði, hvalaskoðunarferðir og 

náttúrulaugar sem helstu afþreyingarkosti (Westfjords, e.d.). Spurning tíu er því byggð á 

þeim upplýsingum sem koma fram á þeim vef og gætu mögulega verið það sem kemur 

upp í huga ferðamanna þegar þeir hugsa um Vestfirði. Því voru valmöguleikar spurningar 

tíu „Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú hugsar um Vestfirði?” byggðir á upplýsingum 

frá heimasíðunni Westfjords.is. Ásamt bæði neikvæðum og jákvæðum valmöguleikum 

sem höfundi ritgerðarinnar þótti passa við. Einnig voru skýrslur frá Atvinnuþróunarfélagi 

Vestfjarða skoðaðar til að fá mynd af þeim áhrifaþáttum sem höfðu áhrif á ferðaákvörðun 

ferðamanna á Vestfjörðum. Þeir áhrifaþættir sem ferðamenn á Vestfjörðum hafa áhuga 

á eru umhverfisvernd og útivist. Náttúran er stærsti áhrifaþátturinn og því var sá 

ímyndarþáttur valinn sem einn af valmöguleikum spurningarinnar. Aðrir valmögleikar en 

þeir sem taldir eru upp hér að ofan voru meðal annars „Framandi“, „Nauðsyn að sjá“, 

„Norðurljós“, „Slæmir vegir“, „Fjölskylduvænt“, „Einangrað“ , „Sérstakt“ og fleiri.  

 



32 

5.1.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd með því að dreifa spurningalista í rútum Reykjavík Excursions 

frá BSÍ til Keflavíkurflugvallar og til baka. Einnig var spurningalistanum dreift meðal 

ferðamanna á BSÍ og í komusal Keflavíkurflugvallar. Fjórir dagar fóru í öflun gagna, 12. 

apríl 2017 kl 05:00, 15. apríl 2017 kl 13:30, 18. apríl 2017 kl 15:00 og 20. apríl 2017 kl 

14:00. Ákveðið var að afla gagna á mismunandi dögum og á mismunandi tímum dags til 

þess að fá svör frá sem fjölbreyttasta hópi ferðamanna. Hver og einn þátttakandi var 

spurður persónulega hvort viðkomandi hefði áhuga á því að taka þátt í könnuninni. Flestir 

voru jákvæðir í garð könnunarinnar en þó voru einhverjir sem höfðu ekki áhuga á truflun 

af slíku tagi. Helst voru það þeir sem voru að koma til landsins eftir langt ferðalag og 

afsökuðu sig sökum þreytu. 

 

5.2 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu gagna og úrvinnslu var notast við Excel og tölfræðiforritið SPSS. Tölfræðipróf 

var framkvæmt í SPSS þar sem tengsl á milli ákveðinna breyta var könnuð. Excel var notað 

til þess að útbúa töflur, súlurit og til að reikna fjölda þeirra svarenda sem komu frá öðrum 

löndum en valmöguleikarnir í spurningu þrjú „Hvað er þjóðerni þitt?“ gáfu til kynna.  

Til að kanna hvort að tengsl væru á milli þeirra sem höfðu heyrt um Vestfirði og þeirra 

sem voru að fara frá Íslandi var framkvæmt kíkvaðrat tölfræðipróf í SPSS og stuðst við 

95% marktektarmörk.  

Forritið, Word it out, var svo notað til þess að búa til mynd af orðaskýi (e. word cloud). 

En forritið er notað til þess að koma með lýsandi mynd af fjölda orða í ákveðnum texta 

eða lista eins og í spurningu 11 „Ef þú gætir lýst Vesfjörðum í einu orði, hvaða orð myndir 

þú nota?“. 

5.3 Takmarkanir 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Helst má þó nefna að spurningalistinn var 

eingungis lagður fyrir erlenda ferðamenn sem voru að koma frá Keflavíkurflugvelli og að 

fara frá BSÍ. Listinn var ekki lagður fyrir þá ferðamenn sem koma með Norrænu til 

landsins. Spurningalistinn var einungis á ensku en ekki þýddur yfir á þýsku, frönsku eða 

kínversku. Þær takmarkanir sem gætu hafa hlotist af því er að enskukunnátta kann að 
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hamla eldri erlendum ferðamönnum. Það gæti hafa haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar að hafa spurningalistann á fleiri en einu tungumáli og mögulega aukið 

dreifingu á aldri svarenda. Einnig má líta á sem annmarka að spurningalistinn var lagður 

fyrir á stuttu tímabili en ekki yfir allt árið og því voru ferðamenn sem komu á öðrum tímum 

ársins ekki þátttakendur rannsóknarinnar. Ólíkir markhópar sækja landið heim á 

mismunandi árstíðum og því getur ímynd verið breytileg á milli árstíða.  
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6 Niðurstöður 

Kaflanum verður skipt upp í þrjá hluta, bakgrunnsbreytur, helstu niðurstöður og ítarlegar 

niðurstöður. Niðurstöður rannsóknarinnar snúa að því að svara tveimur 

rannsóknarspurningum þessa verkefnis:  

„Er vitund meðal erlendra ferðamanna á Íslandi um Vestfirði?“ og 

 „Hver er ímyndastaða Vestfjarða meðal erlendra ferðamanna?“ 

Meðal helstu ályktana voru hvort að vitund um Vestfirði væri á meðal erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Hvort að tengsl væru á milli þeirra erlendu ferðamanna sem 

svöruðu rannsókninni og höfðu heyrt um Vestfirði og þeirra sem hefðu komið til 

Vestfjarða. Einnig varpaði rannsóknin ljósi á það hvað stóð í vegi fyrir því að þátttakendur 

rannsóknarinnar heimsæktu Vestfirði.  

Farið verður ítarlegar í niðurstöður um ímyndarþætti sem erlendir ferðamenn 

rannsóknarinnar tengdu við. Sérstaklega verður farið yfir þá ímyndarþætti sem 

Markaðsstofa Vestfjarða byggir markaðsefni sitt á. Þeir þættir eru „Dagsferðir“, 

„Skíðaferðir“, „Golfvellir“, „Sjóstangveiði“, „Fuglaskoðun“, „Náttúrulaugar“, 

„Hvalaskoðun“, „Bátsferðir“ og „Náttúra“.  

Framkvæmt var kíkvaðrat próf í tölfræðiforritinu SPSS til að kanna tengsl á milli þeirra 

erlendu ferðamanna sem voru að fara frá landinu og þeirra sem höfðu áður heyrt um 

Vestfirði. Einnig voru ímyndarþættir kannaðir með aðra rannsóknarspurningu 

verkefnisins til hliðsjónar:  

„Hver er ímyndastaða Vestfjarða meðal erlendra ferðamanna?“ 

 

6.1 Bakgrunnsbreytur rannsóknar 

Kynjahlutfall rannsóknarinnar var nokkuð jafnt. Af þeim 201 einstaklingi sem svöruðu 

spurningalistanum voru 51,2% konur, 47,8% karlar og 1% af þátttakendum skilgreindu 

ekki kyn sitt og merktu við valmöguleikann „Annað“. 

Aldursdreifing þátttakenda er fremur ójöfn, mynd 6 sýnir hvernig aldursbilið í 

rannsókninni skiptist. Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu úr átta valmöguleikum að 

velja. Aldursflokkurinn 26 - 35 ára eru 40% svarenda, 34% svarenda eru 18 – 25 ára og 
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aðrir hópar voru 25% af þátttakendum. Enginn þátttakandi var eldri en 75 ára og er því sá 

valmöguleiki ekki tekinn með á mynd 6.  

 

Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda 

Spurning þrjú „Hvert er þjóðerni þitt?“ gaf mynd af þjóðernum þátttakenda. Tafla 4 

gefur til kynna þá valmöguleika sem í boði voru og hvernig fjöldi svarenda skiptist á milli 

þjóðerna. Valið stóð á milli 10 valmöguleika ásamt Íslandi, enginn þátttakandi frá Íslandi 

eða Noregi tók þátt í könnuninni. Nær helmingur þátttakenda, 46,3%, voru frá öðru landi 

en valmöguleikarnir buðu uppá. Þeir þátttakendur sem merktu við valmöguleikann 

„Annað“ komu frá 24 löndum. Stærsti hópurinn fyrir utan gefna valmöguleika voru 

einstaklingar frá Spáni, en 20 erlendir ferðamenn tóku fram það þjóðerni. Önnur þjóðerni 

sem á eftir komu í fjölda svarenda voru Singapore (7), Finnland (6) og Mexico (6). Einn til 

fjórir einstaklingar tilgreindu annað þjóðerni en þau sem talin eru áður upp og verða ekki 

upplistuð hér.  

 

 

 

 

 

6

68

83

20
15

7
2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17 eða yngri 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75

Aldursdreifing Þátttakenda



36 

Tafla 4: Fjöldi og hlutfall þjóðerna rannsóknarinnar 

Hvert er þjóðerni þitt? 

Þjóðerni Fjöldi % 

Ameríka 38 18,9% 

Bretland 31 15,4% 

Danmörk 4 2,0% 

Frakkland 19 9,5% 

Kanada 4 2,0% 

Kína 8 4,0% 

Þýskaland 4 2,0% 

Annað 93 46,3% 

Samtals 201 100% 

 

Niðurstöður spurningarinnar „Ertu að koma til eða að fara frá Íslandi?“ voru á þá leið 

að 71 einstaklingur var að koma til landsins á meðan 130 einstaklingar voru að fara frá 

landinu. Ákveðið var að kanna tengsl á milli þess hvort að ferðamenn væru að koma eða 

að fara frá landinu og hvort þeir höfðu heyrt um Vestfirði. Ástæðan var byggð á 

vangaveltum höfundar. Líklegt væri að þeir ferðamenn sem væru að fara frá Íslandi 

hefðu mögulega heyrt af Vestfjörðum frá heimamönnum eða öðrum ferðamönnum á 

leið sinni um landið. Spurningarnar „Ertu að koma til eða að fara frá Íslandi?“ og „Hefur 

þú einhvern tíman heyrt um Vestfirði?“ voru keyrðar saman til þess að kanna tengsl á 

milli hópanna tveggja. Í ljós kom að 28 einstaklingar af þeim 71 sem voru að koma til 

Íslands höfðu heyrt um Vestfjirði og 43 einstaklingar höfðu ekki heyrt um Vestfirði. Af 

þeim 130 einstaklingum sem voru að fara frá landinu voru 67 einstaklingar sem höfðu 

áður heyrt um Vestfirði og 63 einstaklingar sem höfðu aldrei heyrt um Vestfirði áður. 

Ekki komu fram tengsl þar sem p gildið var yfir 0,05 (p > 0,05).  

 

6.2  Helstu niðurstöður 

Önnur af rannsóknarspurningum þessa verkefnis var „Er vitund meðal erlendra 

ferðamanna á Íslandi um Vestfirði?“. Til þess að svara þeirri spurningu voru þeir erlendu 

ferðamenn rannsóknarinnar spurðir beint að því hvort þeir hefðu heyrt um Vestfirði áður. 

Niðurstaða úrvinnslu gagna leiddi í ljós að 201 einstaklingur svaraði spurningunni „Hefur 

þú heyrt um Vestfirði?“. Aðeins 95 svarendur, rúmlega 47% þátttakenda svöruðu henni 
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játandi. Rúmlega 52% þátttakenda höfðu aldrei heyrt um Vestfirði áður, því má áætla að 

ágætis vitund er um Vestfirði á meðal erlendra ferðamanna á Íslandi.  

Af þeim 95 einstaklingum sem höfðu heyrt um Vestfirði áður, höfðu 19 einstaklingar 

komið til Vestfjarða. Í rannsóknum og skýrslum sem skoðaðar voru við gerð þessa 

verkefnis kom fram að 10% erlendra ferðamanna, sem koma til Íslands, fara til Vestfjarða. 

Niðurstaða rannsóknar þessa verkefnis gefur sömu niðurstöðu. En um 10% þátttakenda 

rannsóknarinnar, 15 einstaklingar, fóru til Vestfjarða í þessari heimsókn til landsins. Þó er 

vert að taka fram að þátttakendur rannsóknarinnar gefa ekki endilega rétta mynd af öllum 

þeim ferðamönnum sem til landsins koma.  

Jafn margar konur og karlar höfðu heyrt um Vestfirði. En hlutfallið skiptist í tæplega 

46% konur og 50% karlar. Tafla 5 sýnir hlutfall þátttakenda eftir aldurshópum sem höfðu 

heyrt um Vestfirði áður. Mesta vitund er meðal einstaklinga á aldrinum 26 - 35 ára, þó 

ber að líta að sá aldurshópur er einnig stærsti hópur þátttakenda rannsóknarinnar.  

Tafla 5: Hlutfall þátttakenda eftir aldri, sem höfðu heyrt um Vestfirði 

Aldursbil Fjöldi % 

17 eða yngri 6 0,5% 

18-25 68 13,4% 

26-35 83 23,9% 

36-45 20 3,5% 

46-55 15 4,5% 

56-65 7 1,0% 

66-75 2 0,5% 

Samtals 201 47,3% 

 

Vitund var einnig skoðuð á meðal þeirra erlendu ferðamanna sem voru að koma til og 

að fara frá Íslandi. Af þeim einstaklingum sem voru að koma til landsins voru 28 af 71 sem 

höfðu heyrt um Vestfirði. Af þeim sem voru að fara frá Íslandi voru 67 einstaklingar sem 

höfðu áður heyrt um Vestfirði og 63 einstaklingar sem höfðu aldrei heyrt um Vestfirði 

áður.  

Spurning sex sneri að því hvaðan erlendir ferðamenn höfðu áður heyrt um Vestfirði. 

Mynd 7 sýnir dreifingu valmöguleika. Svarendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika og 

90 einstaklingar svöruðu spurningunni. Valmöguleikinn sem flestir merktu við var „Síður 

á internetinu“, þar á eftir kom valmöguleikinn „Frá vinum / fjölskyldu“. Snapchat var einn 
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af valmöguleikum spurningarinnar en enginn þátttakandi hafði heyrt um Vestfirði á 

Snapchat og því er sá möguleiki ekki tekinn með í mynd 7. Þátttakendur höfðu einnig 

möguleika á að merkja við valmöguleikann „Aðrir samfélagsmiðlar“. Sex einstaklingar 

merktu við þann valmöguleika. Þeir samfélagsmiðlar sem einstaklingarnir tilgreindu voru 

Trip Advisor, YouTube og Pinterest. 

 

Mynd 7: Hvaðan hefur þú heyrt um Vestfirði? 

Þær niðurstöður sem komu út úr svörum spurningarinnar „Hvað stendur í vegi fyrir því 

að þú heimsækir Vestfirði?“ voru að 56% þeirra sem svöruðu spurningunni sögðu 

ástæðuna fyrir því að þau væru ekki að heimsækja Vestfirði, stuttur tími á Íslandi. Tafla 6 

sýnir valmöguleika spurningarinnar, þann fjölda sem svaraði hverri spurningu fyrir sig og 

hlutfall þeirra af fjölda svarenda spurningarinnar.  
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Tafla 6: Fjöldi og hlutfall svarenda í spurningunni „Hvað stendur í vegi fyrir því að þú heimsækir 
Vestfirði?“ 

Hvað stendur í vegi fyrir því að þú heimsækir Vestfirði? 

Valmöguleikar Fjöldi % 

Stuttur tími á Íslandi 49 56% 

Ferðalengd frá Reykjavík 8 9% 

Það er ekkert sem stendur í veginum, ég heimsótti Vestfirði í þessari ferð 15 17% 

Mig langar ekki til þess að heimsækja Vestfirði 1 1% 

Annað 15 17% 

Samtals 88 100% 

 

Alls svöruðu 88 einstaklingar spurningunni. Einn af valmöguleikunum var „Annað“ en 

15 erlendir ferðamenn merktu við þann möguleika. Þegar sá valmöguleiki er skoðaður 

sérstaklega þá er helsta ástæðan, veðrið í apríl mánuði og lokun á vegasamgöngum á milli 

Reykjavíkur og Vestfjarða. Þó nefndu fjórir af þeim 15 sem merktu við valmöguleikann 

„Annað“ að þau væru með áætlanir um að heimsækja Vestfirði í sumar eða mjög fljótlega. 

6.3 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verður ítarlegar gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Farið verður 

yfir þá ímyndarþætti sem rannsóknin miðaði út frá. Leitast verður eftir að svara annarri 

rannsóknarspurningu þessa verkefnis:  

„Hver er ímyndastaða Vestfjarða í augum erlendra ferðamanna?“ 

 

6.3.1 Ímyndarþættir 

Rannsóknin innihélt eina spurningu um mögulega ímyndarþætti Vestfjarða, þátttakendur 

gátu valið úr 22 valmöguleikum, og höfðu val um að merkja við fleiri en einn. Þegar 

niðurstöður úr spurningunni, „Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú hugsar um 

Vestfirði?“ voru skoðaðar þá kom í ljós að 92 einstaklingar höfðu svarað spurningunni og 

völdu einn eða fleiri valmöguleika. Tafla 7 sýnir fjölda og hlutfall þeirra einstaklinga sem 

merktu við hvern valmöguleika fyrir sig. Sjá má að þeir erlendu ferðamenn sem svöruðu 

spurningunni tengja Vestfirði mest við náttúru. Af þeim fjölda sem svöruðu spurningunni 

þá eru 67% þeirra sem merktu við að náttúra væri það sem kæmi upp í huga þeirra þegar 

þeir hugsuðu um Vestfirði. Þar á eftir merktu næst flestir eða 47,8% svarenda, við 
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ímyndarþættina „Óbyggðir“ og „Friðsamlegt“. Fyrstu átta ímyndarþættirnir sem voru 

valmöguleikar í spurningu tíu voru byggðir á heimasíðu Markaðsstofu Vestfjarða, 

westfjords.is. Sá ímyndarþáttur sem erlendu ferðamennirnir tengdu mest við af þeim 

valmöguleikum var „Fuglaskoðun“ en 29,3% einstaklinga tengdu við þann ímyndarþátt. 

Næsti ímyndarþáttur af fyrstu átta valmöguleikunum sem kom á eftir „Fuglaskoðun“ var 

„Náttúrulaugar“ en 19,6% svarenda spurningarinnar tengdu við þann ímyndarþátt.  

Tafla 7: „Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú hugsar um Vestfirði?“ 

Valmöguleikar Fjöldi % 

Dagsferðir 12 13,0% 

Skíðaferðir 7 7,6% 

Golfvellir 1 1,1% 

Sjóstangveiði 8 8,7% 

Fuglaskoðun 27 29,3% 

Náttúrulaugar 18 19,6% 

Hvalaskoðun 14 15,2% 

Bátsferðir 8 8,7% 

Framandi 16 17,4% 

Nauðsyn að sjá 31 33,7% 

Fjallgöngur 20 21,7% 

Norðurljós 36 39,1% 

Friðsamlegt 44 47,8% 

Óbyggðir 44 47,8% 

Slæmir vegir 13 14,1% 

Náttúra 62 67,4% 

Sérstakt 23 25,0% 

Fjölskylduvænt 5 5,4% 

Einangrað 11 12,0% 

Auðvelt að heimsækja 5 5,4% 

Afskekkt 31 33,7% 

 

Algengustu ímyndarþættir sem einstaklingar rannsóknarinnar tengdu við eru sýndir á 

mynd 8. Teknir voru saman þeir ímyndarþættir sem báru 20% hlutfall merktra 

valmöguleika eða meira, þeir voru „Fuglaskoðun“, „Nauðsyn að sjá“, „Fjallgöngur“, 

„Norðurljós“, „Friðsamlegt“, „Óbyggðir“, „Náttúra“, „Sérstakt“ og „Afskekkt“. 
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Mynd 8: Algengustu ímyndarþættir sem einstaklingar rannsóknarinnar tengdu við Vestfirði 

Aðrir ímyndarþættir úr spurningu tíu sem erlendir ferðamenn tengja við Vestfirði eru 

norðurljós. Einnig telja erlendir ferðamenn sem svöruðu spurningunni, Vestfirði vera 

afskekkta og að ekki megi láta Vestfirði framhjá sér fara (e. a must see) en 31 einstaklingur 

merkti við þá tvo valmöguleika.  

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá tengja erlendir ferðamenn ekki við 

ímyndarþáttinn „Ekki vert að heimsækja“. Enginn af svarendum merkti við þann 

ímyndarþátt og því er hann ekki tekinn með í töflu 7. Þeir ímyndarþættir sem fæstir 

merktu við voru „Golfvellir“, „Fjölskylduvænt“, „Auðvelt að heimsækja“, „Skíðaferðir“, 

„Sjóstangveiði“ og „Bátsferðir“ en einu til átta sinnum var merkt við þá valmöguleika. Vert 

er þó að taka fram að möguleiki er á að sami einstaklingur hafi valið fleiri þætti en einn af 

þessum valmöguleikum.  

Ætla má að ímyndarstaða Vestfjarða meðal erlendra ferðamanna er sú að þeir tengja 

Vestfirði mest við náttúru, að Vestfirðir séu afskekktir, friðsamlegir, óbyggðir og 

áfangastaður sem ekki má láta fram hjá sér fara.  

Niðurstaða spurningar 11 „Ef þú gætir lýst Vestfjörðum í einu orði, hvaða orð myndir 

þú nota?“ komu mörg lýsandi og áhugaverð orð fram. Svarendur spurningarinnar voru 69 

talsins. Mynd 9 sýnir þau orð sem þátttakendur rannsóknarinnar tóku fram við svörun 
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spurningarinnar. Stærsta orðið í orðaskýinu, „Beautiful“, kom lang oftast fram, en eftir því 

sem orðin minnka á myndinni, því sjaldnar voru þau nefnd sem svar við spurningunni.  

 

Mynd 9: Orðaský, „Ef þú gætir lýst Vestfjörðum í einu orði, hvaða orð myndir þú nota?“ 

Þau orð sem oftast voru nefnd af svarendum spurningarinnar voru Beautiful (13) (i. 

fallegt), Remote (4) (i. afskekkt), Amazing (4) (i. magnað), Unknown (3) (i. óþekkt) og 

Adventure (3) (i. ævintýri). 

 

6.3.1.1 Ímyndarþættir byggðir á heimasíðu Markaðsstofu Vestfjarða og 
skýrslu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða 

Þeir ímyndarþættir sem verða sérstaklega skoðaði hér eru „Dagsferðir“, „Skíðaferðir“, 

„Golfvellir“, „Sjóstangveiði“, „Fuglaskoðun“, „Náttúrulaugar“, „Bátsferðir“ og „Náttúra“. 

Mynd 10 sýnir hlutfall þeirra sem merktu við hvern valmöguleika. Eins og kemur fram hér 

að ofan þá merkja flestir við ímyndarþáttinn „Náttúra“ þar á eftir tengja flestir við 

ímyndarþáttinn „Fuglaskoðun“.  
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Aðrir ímyndarþættir sem koma fram í mynd 10 tengja 18 eða færri einstaklingar við. 

 

Mynd 10: Ímyndarþættir byggðir á Markaðsstofu Vestfjarða og Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða 

Eins og áður hefur komið fram þá byggir Markaðsstofa Vestfjarða markaðsefni sitt á 

skýrslum og könnunum frá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Það kemur því heim og 

saman við þær skýrslur að þátttakendur rannsóknarinnar tengi einna helst Vestfirði við 

náttúru. 

6.3.1.2 Aðrir ímyndarþættir 

Hér verður farið yfir þá ímyndarþætti sem valdir voru umfram þá sem byggðir voru á 

heimasíðu Markaðsstofu Vestfjarða og skýrslu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Mynd 11 

sýnir þá ímyndarþætti sem valdir voru handahófskennt af höfundi verkefnisins. 

Ímyndarþættirnir eru bæði jákvæðir og neikvæðir og voru valdir með samtöl höfundar við 

erlenda og íslenska ferðamenn í gegnum árin í huga.  
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Mynd 11: Aðrir ímyndarþættir rannsóknarinnar 

Af ímyndarþáttum sem dregnir eru upp í mynd 11 er oftast merkt við „Friðsamlegt“ og 

„Óbyggðir“. Þar á eftir tengja svarendur Vestfirði mest við norðurljós, að Vestfirðir séu 

afskekktir og að ekki megi láta áfangastaðinn framhjá sér fara (e. a must see). Þeir 

ímyndarþættir sem svarendur tengja minnst við af valmöguleikum myndar 11 eru 

„Fjölskylduvænt“ og „Auðvelt að heimsækja“. Enginn tók fram að ekki væri vert að 

heimsækja Vestfirði.  

Erlendir ferðamenn virðast samkvæmt rannsókn verkefnisins hafa jákvæða ímynd af 

Vestfjörðum. Þeir neikvæðu ímyndarþættir sem gefnir voru upp svo sem „Slæmir vegir“ 

og „Ekki vert að heimsækja“ tengdu fæstir við. Aðeins fimm af 92 einstaklingum sem 

svöruðu spurningunni merktu við þá tvo valmöguleika. 
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7  Umræður 

Ferðamannafjölgun á Vestfjörðum hefur aukist á milli ára, þó ekkert í líkingu við aðra 

áfangastaði landsins. Árið 2015 voru 5% erlendra ferðamanna á Íslandi sem heimsóttu 

Vestfirði, í dag árið 2017 er hlutfallið þó nær 10%. Til að hraða fjölgun ferðamanna á 

landssvæðinu þá er nauðsynlegt að hafa skýra stefnu sem allir ferðaþjónustuaðilar fara 

eftir. Mikilvægt er að þekkja markhópinn, skilja þarfir hans og langanir svo auðveldara sé 

að miða markaðssetningu að honum. Markaðsstofa Vestfjarða, sem sér um 

markaðssetningu áfangastaðarins, skilgreinir markhóp sinn sem hinn upplýsta 

ferðamann. Sá hópur er á aldursbilinu 25 - 65 ára. Mögulega er aldursbilið of vítt og því 

væri ráð að skoða skilgreiningu markhópsins betur. Vinna þyrfti dýpra á 

markhópagreiningunni, þrengja markhópinn og jafnvel skilgreina sér markhóp fyrir 

áfangastaðinn.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 201 talsins, af þeim voru 149 einstaklingar á 

aldrinum 18 – 35 ára. Hlutfall þeirra sem höfðu heyrt um Vestfirði og voru á því aldursbili 

sem nefnt var hér á undan var 78,9%. Ef skoðað er hlutfall þeirra sem hefur áður komið 

til Vestfjarða eftir aldri þá er langstærsti hópurinn á aldrinum 26 - 35 ára eða 12 af 19 

einstaklingum. Það er 63% hlutfall þeirra sem áður höfðu komið til Vestfjarða. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má því áætla að aldursbil núverandi markhóps 

áfangastaðarins sé of vítt. Um leið og markhópurinn er þrengdur og þarfir hans og 

langanir skilgreindar, þá er hægt að aðlaga markaðssetningu að þeim hópi.  

Fyrir gerð rannsóknarinnar var ekki mikil vitneskja hjá höfundi um vitund erlendra 

ferðamanna á Vestfjörðum. Talið var að úr því að fjölgun ferðamanna er hægari en á 

öðrum landssvæðum þá væri vitund um áfangastaðinn lítil. Til þess að svara fyrri 

rannsóknarspurningu verkefnisins 

„Er vitund meðal erlendra ferðamanna á Íslandi um Vestfirði?“ 

voru þátttakendur rannsóknarinnar spurðir beint að því hvort að þeir hefðu heyrt um 

Vestfirði áður. Hugmyndir höfundar um vitund erlendra ferðamanna voru rangar. En 

tæplega 50% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu áður heyrt um Vestfirði.  
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Svarendur gáfu upp nokkrar ástæður fyrir því hvað stæði í vegi fyrir því að þeir 

heimsæktu Vestfirði. Helsta ástæðan var vegalend frá Reykjavík sem er illa hægt að 

breyta, þó er hægt að bæta samgöngur sem myndi auðvelda ferðamönnum að komast á 

milli Vestfjarða og höfuðborgarsvæðisins. Með bættum samgöngum væri hægt að 

auðvelda ferðamönnum ferðalagið. Rútuferðir hafa verið tvisvar sinnum í viku á milli 

Hólmavíkur og Ísafjarðar frá maí – september síðastliðin ár. Það sem vakti athygli 

höfundar var að erfitt reyndist að finna upplýsingar um þær ferðir. Höfundur eyddi 

löngum tíma í leit á internetinu og í símtölum við fyrirtæki á Vestfjörðum til þess að fá 

einhverjar upplýsingar um málið. Því veltir höfundur því fyrir sér hvort fleiri myndu nýta 

sér rútuferðir á milli landshlutanna ef aðgengi að upplýsingum væri betra.  

Annað sem tekið var fram að stæði í vegi fyrir því að einstaklingar væru til í að 

heimsækja Vestfirði var veðrið, sem einnig er illa hægt að ráða við. Ferðaþjónusta á 

Vestfjörðum verður líklega alltaf minni á veturna heldur en á sumrin útaf þessum tveimur 

þáttum, vegalend frá höfuðborgarsvæðinu og veðrinu. En þó má bæta margt eins og áður 

sagði og telur höfundur verkefnis betra aðgengi upplýsinga um rútuferðir á milli 

landshlutanna vera ágætis byrjun.  

Áður en rannsóknin var framkvæmd var tilgáta sett fram um tengsl milli tveggja hópa. 

Tilgátan snéri að því að þeir erlendu ferðamenn sem voru að fara frá landinu hefðu frekar 

heyrt um Vestfirði en þeir sem væru að koma til landsins. Ástæðan að baki þeirrar tilgátu 

var sú að erlendir ferðamenn hefðu mögulega heyrt um Vestfirði á ferð sinni um landið. 

Niðurstaða rannsóknarinnar gaf annað til kynna. P gildi kíkvaðrat tölfræðiprófsins var 

hærra en 0,05 (p > 0,05) og því mældust engin tengsl á milli hópanna tveggja.  

Áhugavert þykir að 7,4% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu komið til Vestfjarða áður. 

Það er, af þeim 19 sem höfðu komið áður til Vestfjarða voru 15 sem höfðu farið til 

Vestfjarða í þessari ferð til Íslands. Niðurstaðan samsvarar fyrri rannsóknum að um 10% 

erlendra ferðamanna á Íslandi heimsækja Vestfirði.  

Þeir ímyndarþættir sem voru meðal valmöguleika í einni af spurningum 

spurningalistans voru með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni  

„Hver er ímyndastaða Vestfjarða í augum erlendra ferðamanna?“. 

Í skýrslu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða frá árinu 2015 kemur fram að náttúran hafi 

mest áhrif á ferðaákvörðun þeirra sem kjósa að heimsækja Vestfirði. Náttúran var einnig 
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það helsta sem svarendur rannsóknar þessa verkefnis tengdu við Vestfirði. Segja má að 

ímyndastaða Vestfjarða meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sé almennt jákvæð. Þeir 

tengja einna helst við náttúru, en tengja einnig við það að Vestfirðir eru óbyggðir, 

afskekktir og friðsamlegir.  

Þeir ferðamenn sem svöruðu síðustu spurningu könnunarinnar, „Ef þú gætir lýst 

Vestfjörðum í einu orði, hvaða orð myndir þú nota?“, svöruðu einnig á svipaðan hátt. Við 

úrvinnslu gagna kom fram að orðin Fallegt (e. beautiful), afskekkt (e. remote) og óþekkt 

(e. unknown) voru mest notuð. Því má velta fyrir sér hvort að mikil aukning megi verða 

án þess að valda helstu sérkennum Vestfjarða skaða. Helstu markmið ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum ætti ekki samkvæmt áliti höfundar þessa verkefnis að snúa að massa 

ferðaþjónustu. Ákjósanlegar væri að einbeita sér að því að ná þeim markmiðum sem sett 

hafa verið. Eins og kom fram hér að ofan er eitt af helstu markmiðum í ferðamálastefnu 

Vestfjarða að auka sýnileika Vestfjarða. Einnig að auka gistirýmanýtingu yfir vetrartímann. 

Til að ná settum markmiðum sem og að viðhalda sérkennum áfangastaðarins þarf líklega 

að stíga varlega til jarðar. Sameina stefnu ferðaþjónustuaðila á svæðinu og auka 

samvinnu. Höfundur telur nokkuð víst að áfangastaðurinn muni missa aðdráttarafl sitt ef 

helstu sérkenni verða úti.  

Ef aðeins er horft til niðurstaðna rannsóknar þessa verkefnis, þá mynda erlendir 

ferðamenn á Íslandi skoðun sína á Vestfjörðum almennt ekki á vegasamgöngum. Fáir 

merktu við þann ímyndarþátt í spurningunni um hvað kæmi upp í hugann þegar 

viðkomandi hugsaði um Vestfirði. Þó voru nokkrir einstaklingar sem tóku fram í 

spurningunni „Hvað stendur í veginum að þú heimsækir Vestfirði?“ að vegasamgöngur, 

slæmt veður og slæmir vegir stæðu í vegi fyrir því að þeir sæktu áfangastaðinn heim. Með 

bættum samgöngum á Vestfjörðum á fjöldi ferðamanna áfangastaðarins líklega eftir að 

aukast. Ferðamönnum er þá kleift að fara auðveldar á milli sunnanverðra- og 

norðanverðra Vestfjarða. Markmiði um aukningu á nýtingu gistirýma á veturna mun þá 

að öllum líkindum nást þegar Dýrafjarðargöng verða tilbúin til notkunar árið 2020. Þó eru 

aðrir illa farnir vegir á sunnanverðum Vestfjörðum sem mætti bæta úr til að ná sama 

markmiði. Engar tölur fundust um það í skýrslum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hver 

áætlaður óskaður ferðamannafjöldi ætti að vera. Því skilur höfundur þessa verkefnis það 

sem svo að öll aukning er góð aukning til að ná settum markmiðum. 
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Eftir greiningu gagna og úrvinnslu þessa verkefnis hafa margar vangaveltur komið upp 

um ímyndastöðu-, vitund- og ferðamannafjölgun Vestfjarða. Er eftirsóknarvert fyrir 

Vestfirði að auka ferðamannafjölda? Er aukning erlendra ferðamanna jákvæð eða 

neikvæð þróun fyrir áfangastaðinn? Er hægt að styrkja ferðaþjónustu á svæðinu og auka 

hagnað án þess að auka ferðamannafjölda um of? Ýmsar spurningar vakna og ekki að 

ástæðulausu. Í huga höfundar er svar við síðustu spurningunni einfalt. Ef markhópur 

Vestfjarða yrði endurskilgreindur og þrengdur þá væri möguleiki á styrkingu 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum án mikillar aukningar á fjölda ferðamanna.  

Ef horft er til sérkenna Vestfjarða eins og nefnt var hér að ofan er eðlilegt að fólk spyrji 

sig ýmissa spurninga og velti möguleikum fyrir sér. Hvernig Vestfirðir og hvernig 

ferðaþjónusta á Vestfjörðum vilja skilgreina sig er eitthvað sem þarf að skoða vel. Einnig 

ætti að horfa til þess hvort það væri jafnvel betra að markaðssetja Vestfirði sem 

ákjósanlegan áfangastað fyrir íslenska ferðamenn í stað erlendra ferðamanna.  
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8  Lokaorð 

Í þessu verkefni var markmiðið að kanna vitund erlendra ferðamanna á Íslandi um 

Vestfirði og hver ímyndastaða Vestfjarða væri í augum erlendra ferðamanna. Höfundur 

lagði upp með í byrjun verkefnavinnunnar að vitund væri lítil um áfangastaðinn. 

Niðurstöður þessa verkefnis leiddu þó í ljós að vitund erlendra ferðamanna á Íslandi um 

Vestfirði er ágæt. Nær 50% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu áður heyrt um Vestfirði. 

Þó ber að taka fram að þátttakendur rannóknarinnar varpa ekki ljósi á vitund allra 

erlendra ferðamanna á Íslandi. Rannsókn þessa verkefnis gefur ekki upp ímyndastöðu eða 

vitundastöðu allra erlendra ferðamanna sem heimsækja Ísland, en gefur samt sem áður 

ágætis mynd af viðfangsefninu.  

Við gerð þessa verkefnis kom í ljós mikilvægi mörkunar áfangastaða. Veigamikill þáttur í 

mörkun áfangastaða er samvinna allra hlutaðeigandi, að allir hagsmunaaðilar vinni að sama 

markmiði og stefnu. Brýnt er að skilgreina markhóp áfangastaða og þekkja þarfir hans og 

langanir og miða markaðssetningu að honum. 
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10 Viðauki 1: Spurningalistinn 

This questionnaire is a part of my BS thesis in Business Administration, it is 

anonymous and fully untraceable. I would really appreciate it if you would donate 2-5 

minutes of your time to answer these questions.  

 

1. Gender 

  Female     Male      Other 
 

2. Age 

   17 or younger 

   18 - 25 

   26 - 35 

   36 - 45 

   46 - 55 

   56 - 65 

   66 - 75 

   > 75 

 

3. What is your nationality? 

   American (USA)    British (UK)     Canadian     Chinese

  

   Danish     French     German     Icelandic

  

   Norwegian     Other: ______________ 

 

4. Are you arriving to Iceland or departing? 

 Arriving 

 Departing 

 

5. Have you ever heard of the Westfjords? 

 Yes 

 No 

 

If No, you do not have to answer further questions and I thank you for your time. 
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6. Where have you heard of the Westfjords? 

(you can choose more than 1 option) 

 

      Instagram      Facebook       Snapchat       Other Social Media: __________  

      Online Websites      From friends/family       From ads in Newspapers 

      From ads in magazines    The News    From people I´ve met on my 

travels        

  

7. Have you ever visited the Westfjords? 

 Yes 

 No 

 

If Yes, you can skip question number 8 

 

8. Have you ever wanted to visit the Westfjords? 

 Yes 

 No 

 

9. What is standing in the way of you visiting the Westfjords? 

 Lack of time in Iceland 

 The traveling length from Reykjavík 

 There is nothing standing in my way, I visited on this trip 

 I do not want to visit the Westfjords 

 Other: ___________________________ 

 

10. What comes to your mind when you think of the Westfjords? 

(You can mention more than 1 option) 

 

   Day Tours     Skiing      Golf courses     Sea Angling     Bird watching     

 

  Geothermal Baths     Kayaking      Whale Watching       Boat tours 

 

  Exotic      A must see      Mountain climbing     Northern lights 

 

   Peaceful     Wilderness      Bad roads      Nature      Special 

 

  Family-friendly     Easy to visit      Isolated     Not worth visiting 
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11. If you could describe the Westfjords in one word, what would that word be? 

 

________________________________________________________________________
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