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Útdráttur 

Umtal (e. word of mouth) hefur lengi verið talið vera áhrifamikill þáttur í að móta 

kauphegðun neytenda þar sem upplýsingamiðlun á sér stað milli neytenda um vöru, 

þjónustu eða vörumerki í hversdagslegum samtölum þeirra á milli. Þegar umtal fer fram 

á netinu er það nefnt rafrænt umtal, en aukin internetvæðing hefur leitt það af sér að 

rödd neytenda er nú háværari en áður þar sem þeim er mögulegt að ná til fleiri 

einstaklinga. Rafrænt umtal getur haft mikil áhrif á viðhorf neytenda gagnvart 

fyrirtækjum. Rafrænt umtal gegnir sérstaklega mikilvægu hlutverki hjá 

þjónustufyrirtækjum þar sem óáþreifanleiki þjónustunnar gerir það að verkum að 

ómögulegt er fyrir neytendur að reyna hana áður en hennar er neytt. Ein af þeim 

þjónustugreinum, sem gagnast hvað mest af rafrænu umtali, er ferðaþjónusta. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort notkun erlendra ferðamanna 

á rafrænu umtali skýri ákvörðun þeirra um að hafa valið Ísland sem áfangastað en 

hegðunarmynstur þeirra var greint samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar. Með 

þessari rannsókn gafst tækifæri til þess að skilja hvernig rafrænt umtal er að hafa áhrif á 

ferðamenn sem leggja leið sína til Íslands sem er mikilvægt í ljósi þess að aukin 

internetvæðing hefur breytt því hvernig neytendur geta nálgast upplýsingar. Neytendur 

hafa nú meiri möguleika á því að velja og hafna þeim upplýsingum sem þeir vilja 

innbyrða. Fræðilegt framlag rannsóknarinnar felst í því að þetta er fyrsta rannsókn 

sinnar tegundir á Íslandi þar sem kenningu áætlaðrar hegðunar er ætlað að greina 

hegðun ferðamanna sem koma hingað til lands. Því getur hún þjónað sem ákveðinn 

grunnur fyrir frekari rannsóknir á sviðinu. Mælitækið hefur verið þróað frá fyrri 

rannsókn Jalilvand og Samiei frá árinu 2012 og ætti því að leiða í ljós enn betur skýrimátt 

rafræns umtals á hegðun ferðamanna. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem kannað var hvernig ferðamennirnir 

hefðu nýtt sér rafrænt umtal áður en þeir lögðu í ferðalagið til Íslands en einnig var 

mælitækinu ætlað að mæla hegðunarmynstur ferðamannanna út frá kenningu 

áætlaðrar hegðunar. Notast var við hentugleikaúrtak og var spurningakönnun dreift til 
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erlendra ferðamanna í Flybus hópferðabílum Iceland Excursions á leið sinni milli 

Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur og fengust 306 þátttakendur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta forspárgildi kenningar áætlaðrar hegðunar á 

fyrirætlaða hegðun þar sem staðfest er að viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands, 

huglægar venjur gagnvart Íslandi og skynjuð stjórn hegðunar að ferðast til Íslands skýra 

þá fyrirætlun að ferðast til Íslands. Jafnframt leiddu niðurstöður í ljós að ekki er hægt að 

fullyrða að rafrænt umtal skýri þá hegðun erlendra ferðamanna að velja að ferðast til 

Íslands. 
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1  Inngangur 

Umtal (e. word of mouth) hefur lengi verið viðurkennt sem áhrifamikill þáttur í að móta 

kauphegðun neytenda (East, Hammond og Wright, 2007). Umtal á sér stað þegar áhugi 

neytenda á tiltekinni vöru, þjónustu eða vörumerki er slíkur að hann endurspeglast í 

samtölum hans við aðra neytendur en þannig berast þessar upplýsingar manna á milli. 

Umtali hefur verið lýst sem sterku afli á markaði sem er í raun og veru hið fullkomna 

próf á sambandi fyrirtækis við viðskiptavini (Bendapudi og Berry, 1997). Með auknu 

aðgengi fólks að internetinu hefur umtal einnig teygt anga sína í hið stafræna umhverfi. 

Þetta aukna aðgengi fólks að internetinu hefur haft það í för með sér að neytendur hafa 

umbreyst úr áhorfendum yfir í virka þátttakendur. Áður fyrr, í tilfelli hins hefðbundna 

órafræna umtals, var sá fjöldi, sem umtalið barst til frekar takmarkaður en í dag, vegna 

hins mikla internetaðgengis, er sá möguleiki fyrir hendi að skiptast á sögum um jákvæða 

eða hræðilega reynslu meðal ótal ókunnugra internetnotenda (Cheung og Lee, 2012). En 

þessi samskipti geta haft gríðarleg áhrif á hvernig neytendur skynja fyrirtæki og stýrt því 

hversu mikið eða lítið traust neytendur bera til fyrirtækisins (Lee og Lee, 2006). Þessi 

rafrænu samskipti varðandi vörumerki, vörur og þjónustu hafa verið nefnt rafrænt 

umtal (e. electronic word of mouth) (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh og Gremler, 

2004). Upplýsingar dreifast milli margra einstaklinga á mjög skömmum tíma (Brown, 

Broderick og Lee, 2007).  Neytendur leita eftir upplýsingum sem eldri viðskiptavinir hafa 

skilið eftir í þeim tilgangi að geta tekið upplýstari kaupákvörðun (Pitta og Fowler, 2005). 

Með tilkomu samfélagsmiðla, nánar til tekið samfélagslegra tengslamyndunarsíðna 

(e. social networking sites), hefur ný vídd svo bæst við rafrænt umtal þar sem notendur 

geta nú átt samskipti í gegnum vinanet (e. networks). Þar geta notendur skipst á 

skoðunum og reynslusögum varðandi vörur og þjónustu meðal fólks sem er þeim 

kunnugt (Chu og Kim, 2011). Þetta er mikilvæg þróun fyrir þær sakir að talið er að 

móttakendum þyki hefðundið umtal trúverðugra eftir þvi sem samband móttakanda við 

þann sem miðlar upplýsingunum sé persónulegra og nánara (Bansal og Voyer, 2000). 

Þetta er jákvæð þróun fyrir neytendur þar sem þeir hafa nú úr meiri upplýsingum að 

velja til að styðjast við þegar kemur að því að taka kaupákvörðun. 
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Umtal og rafrænt umtal spila mikilvægt hlutverk hjá þjónustufyrirtækjum en 

óáþreifanleiki þjónustunnar gerir það að verkum að ómögulegt er fyrir neytendur að 

reyna hana áður en hennar er neytt. Þetta á sérstaklega við um þjónustu sem er flókin í 

eðli sínu, eða ef kaup á þjónustunni eru talin vera áhættusöm (Zeithaml og 

Parasuraman, 1996). Umtal og rafrænt umtal hafa það orðspor að vera taldar 

áreiðanlegar upplýsingauppsprettur en sú er staðreynd að sá aðili, sem miðlar þessum 

upplýsingunum, er í mörgum tilvikum óháður því fyrirtæki sem upplýsingarnar varða og 

kemur því ekki til með hagnast persónulega á því að miðla upplýsingunum (Silverman, 

2001). Ein af þeim þjónustugreinum, sem gagnast sérstaklega mikið af rafrænu umtali, 

er ferðaþjónusta. Mikill vöxtur hefur verið í íslenskri ferðaþjónustu undanfarin ár. Spáð 

er að fjöldi erlendra ferðamanna verði um 2,3 milljónir árið 2017 en það er 30% aukning 

frá árinu 2016. Mikilvægi ferðaþjónustu fyrir hið íslenska þjóðfélag er því ótvírætt þar 

sem hún er einn af máttarstólpum íslensks hagkerfis sökum mikillar gjaldeyrissköpunar 

og hversu fyrirferðarmikil hún er orðin á vinnumarkaði (Íslandsbanki, 2017). Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2017) hefur fjöldi launþega í ferðaþjónustu á Íslandi vaxið úr 15.700 

árið 2011 í 27.900 árið 2016. Því hefur aldrei verið mikilvægara en nú fyrir Íslendinga að 

skilja hegðunarferli erlendra ferðamanna.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort notkun erlendra ferðamanna 

á rafrænu umtali skýri ákvörðun þeirra að hafa valið Ísland sem áfangastað en stuðst 

verður við kenningu áætlaðrar hegðunar (e. theory of planned behaviour) við greiningu 

á hegðunarmynstri. Kenning áætlaðrar hegðunar brýtur niður það ferli sem þarf að eiga 

sér stað svo að einstaklingur framkvæmi ákveðna hegðun. En samkvæmt kenningunni 

stuðla þættirnir viðhorf (e. attitude), huglægar venjur (e. subjective norms), skynjuð 

stjórn á hegðun (e. perceived behavioural control) og fyrirætlanir um ákveðna hegðun 

(e. behavioural intention) að því hvort ákveðin hegðun muni eiga sér stað. Rannsókn 

Jalilvand og Samiei (2012) sýndi fram á að rafrænt umtal meðal ferðamanna hefur 

umtalsverð, bæði jákvæð og bein, áhrif á viðhorf þeirra í garð þess að vilja ferðast til 

ákveðins áfangastaðar sem í þeirra rannsókn var Isfahan í Íran. Á Íslandi hafa áður verið 

gerðar rannsóknir sem kanna rafrænt umtal og áhrif þess á ferðamannaiðnaðinn (sjá t.d. 

Karen Möller Sívertsen, 2016; María Carolina Castillo, 2016; Tinna Haraldsdóttir, 2016; 

Þóra Lind Helgadóttir, 2014). Engin af þeim rannsóknum hefur miðað að því að kanna 
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áhrif rafræns umtals á val á Íslandi sem áfangastað þar sem samspil rafræns umtals og 

kenningar áætlaðrar hegðunar er aðalviðfangsefnið.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að með henni gefst tækifæri fyrir fyrirtæki í 

ferðaþjónustu að skilja hvort og þá hvernig fyrirbærið rafrænt umtal er að hafa áhrif á 

viðskiptavini þeirra. Sú er staðreyndin að aukin internetvæðing hefur breytt því hvernig 

neytendur geta nálgast upplýsingar en neytendur hafa nú meiri möguleika á því að velja 

og hafna þeim upplýsingum sem þeir vilja innbyrða. Einnig hefur orðið breyting á því 

hvernig fyrirtæki geti komið upplýsingum til neytenda. Rannsóknin ætti því að stuðla að 

því að fyrirtæki geti því frekar forðast að dragast aftur úr í samkeppni og eigi möguleika 

á að skapa samkeppnisforskot. Fræðilegt framlag rannsóknarinnar felst í því að þetta er 

fyrsta rannsókn sinnar tegundir á Íslandi þar sem kenningu áætlaðrar hegðunar er ætlað 

að greina hegðun ferðamanna sem koma hingað til lands. Því getur hún þjónað sem 

ákveðinn grunnur fyrir frekari rannsóknir á sviðinu. Mælitækið hefur verið þróað frá fyrri 

rannsókn (Jalilvand og Samiei, 2012) og ætti því að leiða í ljós enn betur skýringarmátt 

rafræns umtals á hegðun ferðamanna. 

Uppbygging þessarar ritgerðar er sem hér segir. Fyrst verður gerð ítarlega grein fyrir 

umtali og rafrænu umtali, ásamt því að hlutverk samfélagsmiðla í því samhengi er 

skoðað. Því næst verða áhrif umtals og rafræns umtals á ferðaþjónustu skoðuð en 

fræðilegt yfirlit endar á því að gerð verður grein fyrir uppbyggingu kenningu áætlaðrar 

hegðunar. Svo verður farið í aðferðafræði rannsóknarinnar og mun síðar niðurstöðukafli 

koma í framhaldi. Í lokin kemur svo umræða ásamt því að takmarkanir rannsóknar og 

frekari rannsóknir á sviðinu verða ræddar. 
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2 Frá umtali yfir til rafræns umtals 

Neytendur verða fyrir margs konar auglýsingaáreiti í gegnum marga ólíka miðla. Má þar 

helst nefna prentmiðla á borð við dagblöð og tímarit og aðra miðla á borð við sjónvarp, 

útvarp og internet. Nú geta neytendur jafnvel nálgast upplýsingar varðandi vörumerki, 

vörur og þjónustu í gegnum farsíma sína. Á sama tíma og auglýsingaflóðið hefur aukist 

hefur orðið erfiðara fyrir neytandann að velja ákjósanlegasta tilboðið. Þetta er ástæðan 

fyrir því að umtal hefur verið talin vera ein af mikilvægustu upplýsingauppsprettum fyrir 

neytendur alveg síðan hugtakið kom fram á sjónarviðið þar sem það samanstendur af 

skoðunum og reynslu fyrrverandi neytenda á vörumerkjum, vöru og þjónustu (Arndt, 

1967; Brown og Reingen, 1987; Cheung og Thadani, 2012; Hennig-Thaurau o.fl, 2004;  

Herr, Kardes og Kim, 1991). Sú skilgreining umtals, sem er hvað útbreiddust, er 

skilgreining Arndt (1967) þar sem umtal eru sögð vera samskipti milli tveggja 

einstaklinga, það er að segja sendanda og móttakanda, þar sem móttakandi fær 

skilaboð sem einkennast af því að þau eru laus við sölutengdan ásetning. Sen og Lerman 

(2007) sýndu fram á að neytendur treysta meira skoðunum fyrrverandi viðskiptavina en 

auglýsingum markaðsfólks. Einnig bentu Trusov, Bucklin og Pauwels (2009) á að 

auglýsingar byrja að missa marks hjá neytendum þegar þeir telja að áreiðanleiki 

upplýsinganna sé ekki nægur. Aftur er áreiðanleiki ekki venjulega vandamál þegar umtal 

er annars vegar vegna þess að upplýsingamiðlunin á sér stað milli tveggja einstaklinga 

sem hafa engan ásetning um að selja vöru eða þjónustu (Sen og Lerman, 2007). 

Samkvæmt Bansal og Voyer (2000) eru fimm þættir sem ákvarða styrk umtals. Fyrst 

má  nefna eðli sambandsins sem er á milli sendanda og móttakanda en það hefur mikið 

að segja um hversu áreiðanlegar upplýsingarnar eru taldar vera af móttakandanum. Ef 

samband sendanda og móttakanda er sterkt munu upplýsingar skilaboðanna vera taldar 

þeim mun trúverðugri og móttakandi mun telja sendanda áreiðanlegan (Brown og 

Reingen, 1987). Jafnframt hefur það þá þýðingu að ef móttakandi telur upplýsingarnar 

vera trúverðugar er líklegra að upplýsingarnar hafi jákvæð áhrif á aðgerðir hans með 

tilliti til vörunnar eða þjónustunnar, m.ö.o hann verður líklegri til að kaupa hana.  
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Annar þáttur, sem einnig hefur mikil áhrif á hversu áreiðanlegar upplýsingar eru 

taldar, er þáttur sem  Bansal og Voyer (2000) kölluðu þekkingarstig (e. level of 

knowledge) umtals. Sendandi umtals getur verið talinn hafa hátt þekkingarstig út frá 

sjónarmiði móttakanda ef starfstitill, reynsla eða eitthvað annað í fari sendanda gefur til 

kynna að hann hafi sérfræðikunnáttu á viðfangsefninu (Bansal og Voyer, 2000). Umtal 

getur annaðhvort átt rætur sínar að rekja til einstaklinga eða vettvanga (e. platforms) en 

í báðum tilfellum genir þátturinn þekkingarstig veigamiklu hlutverki. Ef móttakandi 

upplýsinga telur að um sé að ræða góðar og áreiðanlegar upplýsingar mun hann meta 

þær meira heldur en ef þær eru það ekki. Eftir því sem áreiðanleikinn er talinn vera 

meiri því meira getur umtal sveigt kaupfyrirætlanir neytenda (Brown og Reingen, 1987). 

 Þriðja þáttinn mætti kalla ásetning sendandans fyrir því að miðla upplýsingunum og 

er það mjög mikilvægur þáttur umtals (Romani, 2006). Þegar móttakandi skynjar að 

ásetningur sendanda sé að auglýsa eru viðbrögð hans að forðast upplýsingarnar. Að 

upplýsingar séu taldar vera „náttúrulegar“ eða ósviknar er einn af þeim þáttum sem 

höfðar sterkt til neytenda því að þeir vilja frekar verða vitni að ósviknum skoðunum og 

reynslusögum heldur en ábendingum sem eiga rætur sínar að rekja til fyrirtækja. 

Fjórði lykilþáttur umtals er hegðun móttakanda. Samkvæmt Sweeney, Soutar og 

Mazzarol (2012) þykir umtal áhrifameira þegar móttakandinn hefur virkilega löngun til 

þess að hlusta á upplýsingarnar og á kost á að minnka áhættu í viðskiptum sínum. Sem 

dæmi mætti nefna þegar neytandi hefur hug á að kaupa notaðan bíl og rekst á 

einstakling sem á bíl sömu tegundar og hann hefur áhuga á að kaupa. Þá hefur hann 

áhuga á því að fræðast um hvernig bíllinn hefur reynst.  Umtal, sem hefur slíka 

eiginleika, mun vera áhrifameira en handahófskennt umtal (Sweeney o.fl., 2012). 

 Síðast en ekki síst verður að nefna að umtal inniheldur oft persónulegan vitnisburð 

sem gerir það að verkum að upplýsingarnar, virkar sérstaklega sannfærandi (Deighton, 

Romer og McQueen, 1989). Deighton o.fl. (1989) komust einnig að því að neytendur 

setja þær upplýsingar, sem þeir heyra, yfir á sitt eigið umhverfi og reynslu. Til þess að sú 

verkun eigi sér stað er mikilvægt að upplýsingar virki ósviknar og að móttakanda finnist 

þær eiga sér stað í raunveruleikanum en séu ekki hreinn skáldskapur.  Þetta er ástæðan 

fyrir því að umtal er eins áhrifaríkt og raun ber vitni. 
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Internetið hefur gjörbreytt því hvernig fólk á í samskiptum. Internetið veitir einnig 

skjótt aðgengi að hafsjó upplýsinga þar sem neytendur geta auðveldlega nálgast efni 

sem skapað er af öðrum neytendum varðandi vörumerki, vörur og þjónustu. Þetta nýja 

form af upplýsingamiðlun hefur verið nefnt rafrænt umtal (Hennig-Thaurau o.fl, 2004). 

Rafrænt umtal hefur verið skilgreint sem: „ Jákvæð eða neikvæð yfirlýsing sem er gerð 

af mögulegum, núverandi eða fyrrum viðskiptavini um vöru eða fyrirtæki sem fjölmargir 

einstaklingar eða stofnanir geta nálgast í gegnum internetið“ (Hennig- Thaurau o.fl, 

2004, bls. 39). Einnig má nefna aðra skilgreiningu rafræns umtals „Öll óformleg 

samskipti sem beint er að neytendum í gegnum internetækni varðandi vörur og 

þjónustu, eða söluaðila þeirra“ (Jalilvand og Samiei, 2012, bls. 594,). Þar eru meðtalin 

samskipti milli framleiðanda og neytanda og einnig milli neytandanna sjálfra. 

 Rafrænt umtal getur bæði verið upprunnið hjá neytendum eða markaðsfólki. Leið 

markaðsfólks að taka þátt í rafrænu umtali felst oft í heimasíðum eða spjallborðum sem 

fyrirtækið hefur skapað, og hefur þá um leið skapað vettvang fyrir rafrænt umtal sem 

það getur að einhverju leyti haft áhrif á. Þar er fólki gert kleift að deila skoðunum sínum 

meðal annarra með því að tjá sig í formi mynda, myndbanda eða texta sem venjulega 

hafa tengingu við vörur, vörumerki eða þjónustu fyrirtækisins. Rafrænt umtal getur 

annars vegar verið upprunnið hjá neytendum eða hins vegar hjá markaðsfólki. Rafrænt 

umtal, sem er upprunnið hjá neytendum, hefur þótt trúverðugra en það sem er 

upprunnið hjá markaðsfólki (Arndt, 1967). Einnig eru þessi ólíki uppruni þekktur sem 

„lífrænt“ (e. organic) umtal eða „ólífrænt“ (e. fertilized) umtal í fræðunum (Trusov, o.fl. 

2009). „Lífrænt“ umtal verður til þegar neytendur miðla reynslu sinni varðandi ákveðna 

vöru, þjónustu eða vörumerki til annarra neytenda. „Ólífrænt“ umtal er hins vegar drifið 

áfram af fyrirtækinu sem það snertir, oftast með fjárhagslegum stuðningi. Þegar um er 

að ræða „ólífrænt“ umtal gefst fyrirtækinu tækifæri til þess að móta og fínstilla 

upplýsingarnar sem það vill að neytendur móttaki. Einnig er um að ræða „ólífrænt“ 

umtal þegar fyrirtæki hvetja núverandi viðskiptavini með því að verðlauna þá  

fjárhagslega til þess að miðla umtali. Sem dæmi má nefna að Netflix hefur óspart notað 

þessa aðferð þar sem þeir verðlauna núverandi áskrifendur fyrir að miðla umtali í von 

um að krækja í nýja áskrifendur (Trusov o.fl., 2009). 
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 Einnig er til jákvætt umtal (e. positve word of mouth) og neikvætt umtal (e. negative 

word of mouth). Einfaldast er að skilgreina jákvætt umtal sem vörumiðaðar upplýsingar 

er berast milli ánægðra viðskiptavina (Holmes og Lett, 1977). Neikvætt umtal eru 

neytendadrifin samskipti varðandi reynslu sem neytendum þótti ófullnægjandi í 

tengslum við vörur eða þjónustu. Neikvætt umtal getur haft alvarleg, eyðileggjandi áhrif 

á orðspor, ímynd, sölu og jafnvel markaðshlutdeild (Lee og Cranage, 2012). Ye, Law og 

Gu (2009) sýndu fram á að jákvæðir vitnisburðir á netinu geta leitt til umtalsverðrar 

aukningar í bókunum hótelherbergja. Jafnframt sýndu Zhang, Ye og Li (2010) fram á það 

að jákvæðir vitnisburðir á netinu geta aukið vinsældir veitingastaða. Hins vegar sýndi 

rannsókn Herr o.fl. (1991) að áhrif neikvæðs umtal eru meiri en jákvæðs umtals. Með 

öðrum orðum þá meta neytendur neikvætt umtal meira heldur en jákvætt umtal þegar 

þeir eru að meta vörur, þjónustu eða vörumerki (Lee og Cranage, 2012). Einnig hefur 

tilkoma internetsins gefið neytendum aukna möguleika á því að meta jákvætt umtal og 

neikvætt umtal í ákarðanatökuferlinu sem leiðir til kaupákvörðunar (Lee, Park og Han, 

2008). Til dæmis geta nú neytendur, sem eru á netinu, skoðað fjöldann allan af 

vitnisburðum, bæði jákvæða og neikvæða, samtímis. Jafnframt, þar sem gjarnan er 

umhverfi sem heldur utan um þá alla, er auðvelt að mæla þá með því einfaldlega að 

bera saman hversu margir jákvæðir vitnisburðir eru til staðar á móti þeim neikvæðu (Lee 

og Cranage, 2012). Eins og flest önnur markaðshugmyndafræði hafa bæði umtal og 

rafrænt umtal sýna kosti og ókosti. Misner (1999) taldi umtal vera eitt af áhrifaríkustu 

markaðstólunum en jafnframt það sem hvað minnstur skilningur væri fyrir. Stafar þetta 

skilningsleysi af þeirri staðreynd að erfitt er að fylgjast með því og stýra. Í næsta 

undirkafla munum við ræða frekar jákvæða og neikvæða eiginleika umtals. 

2.1 Kostir og ókostir umtals 

Cakim (2009) skoðaði hegðunarferlið sem á sér stað hjá neytendum þegar þeir verða 

fyrir flóði upplýsinga og skilaboða í gegnum hina ýmsu auglýsingamiðla. Lýsti hann því  

þannig að neytendur sía þessi skilaboð með því að leita upp á eigin spýtur í þeim tilgangi 

að finna vörur og þjónustu sem henta þeim persónulega áður þeir þeir taka ákvörðun. Ef 

það er haft til hliðsjónar að umtal samanstendur af upplýsingum, sem oft eru ósvikinn 

vitnisburður fólks um vörur og þjónustu, er það nokkuð augljóst að um er að ræða þá 

uppsprettu upplýsinga sem er hvað verðmætust að mati neytenda þegar kemur að því 
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að taka upplýstar ákvarðanir (Balter og Butman, 2005). Neytendur kjósa frekar að afla 

upplýsinga frá persónulegri uppsprettum, eins og fjölskyldu, vinum og kunningjum, en 

frá fyrirtækjum (Cakim, 2009). Jákvætt umtal getur einnig nýst markaðsfólki vel þar sem 

skilaboðin dreifast meðal neytenda án nokkurs kostnaðar (Trusov o.fl., 2009). Til að 

mynda, þegar viðskiptavinir deila jákvæðum reynslusögum til þess fólks sem þeir 

umgangast, geta afleiðingarnar verið ákaflega jákvæðar fyrir markaðsfólk. 

Umtal hefur einnig sína ókosti. Helst má nefna að þegar óánægðir viðskiptavinir deila 

neikvæðum athugasemdum getur það haft þær afleiðingar að fólk forðast vörur, 

vörumerki og þjónustu fyrirtækisins sem verið er að fjalla um. Annar galli umtals er 

hversu erfitt getur reynst að stýra flæði upplýsinganna. Samkvæmt Nyilasy (2006) er 

ekki unnt að stjórna umtali algjörlega. Er ástæðan fyrst og fremst eiginlegt eðli 

samskiptanna en umtal á fyrst og fremst stað í daglegum samtölum neytenda. Þess 

vegna getur röngum eða misskildum upplýsingum einnig verið miðlað í þessum 

samtölum. Þetta getur jafnvel orðið að stóru vandamáli áður en fyrirtækið nær að grípa 

inn í. Annar galli er hversu erfitt getur reynst fyrir fyrirtæki að mæla umtal en það hlýst 

einnig af því að umtal á sér stað í einkasamtölum neytenda (Godes og Mayzlin, 2004). 

2.2 Kostir og ókostir rafræns umtals 

Vægi rafræns umtals hefur aukist jafnhliða aukinni internetvæðingu almennings, þar 

sem tæknin hefur auðveldað og hraðað á samskiptum (Trusov, o.fl, 2009). Jafnframt 

hefur innleiðing snjallsíma gert rafrænt umtal fyrirhafnarminna þar sem fólk getur nú 

verið í Internetsambandi nánast allsstaðar og á öllum tímum. 

Ef skoðaðir eru kostir rafræns umtals má fyrst nefna að með tilkomu internetsins er 

meira umtal í umferð (Chatterjee, 2001). Neytendur hafa nú aðgang að meiri 

upplýsingum en áður varðandi vörur og þjónustu sem þeir hafa áhuga á að kaupa. 

Neytendur geta annaðhvort leitað að upplýsingum sem koma frá markaðsfólki eða 

öðrum neytendum. Jafnframt geta bæði neytendur og markaðsfólk miðlað efni á 

internetið, eins og til dæmis myndum og myndböndum. Þetta getur nýst sem gott 

tækifæri fyrir markaðsfólk til þess að kynna vörur og þjónustur á hátt sem ekki er 

kostnaðarsamur. Að sama skapi nýtist þetta neytendum í þeim tilgangi að taka betri og 

upplýstari ákvarðanir.  
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Rafrænt umtal hefur tvo aðra mikilvæga þætti sem geta bæði reynst sem kostir eða 

gallar fyrir markaðsfólk. Í fyrsta lagi, rafrænt umtal getur náð til ákaflega stórs hóps af 

fólki í gegnum internetið og hæglega er unnt að koma skilaboðum á framfæri til milljóna 

notenda (Cakim, 2009). Í öðru lagi er möguleiki á að dreifa rafrænu umtali á mjög 

skömmum tíma (Huang, Cai, Tsang og Zhou, 2011). Þessir tveir þættir opna mikla 

möguleika fyrir markaðsfólk en á hinn bóginn getur þessi eiginleiki einnig komið sér illa. 

Neikvæðar athugasemdir geta á sama hátt dreifst hratt meðal mikils fjölda neytenda. Í 

slíkum tilvikum getur rafrænt umtal haft neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækja (Ferguson og 

Johnston, 1989). Rafrænt umtal veitir markaðsfólki möguleika á að fylgjast með 

samskiptum neytanda í tengslum við vörur, vörumerki eða þjónustu þeirra og getur það 

gripið inn í að einhverju leyti ef það kýs. Aftur á móti getur reynst ákaflega erfitt að 

stjórna rafrænu umtali, líkt og í tilviki hefðbundins umtals(Godes og Mayzlin, 2004). Ef á 

heildina er litið hefur rafrænt umtal marga kosti jafnt sem galla. Samt sem áður leikur 

lítill vafi á að um um ákaflega kraftmikið markaðstól er hér að ræða (Sen og Lerman, 

2007). 

2.3 Munurinn á milli umtals og rafræns umtals 

Hér í köflunum á undan hefur verið fjallað um hina ýmsu kosti og galla umtals og 

rafræns umtals. Ef við berum þessi tvö fyrirbæri hins vegar saman, eru sumir eiginleikar 

umtals betri á meðan í sumum tilvikum hefur rafrænt umtal yfirhöndina. 

Hefðbundið umtal getur náð til nokkuð stórs hóps neytanda (Lau og Ng, 2001). Þegar 

um er að ræða internetsamskipti getur rafrænt umtal hins vegar dreift sér milli 

hundruða, þúsunda eða jafnvel milljóna neytenda (Brown o.fl.,  2007). Sú staðreynd að 

internetið gerir rafrænu umtali kleift að dreifast miklu hraðar milli fólks er stærsti 

munurinn milli umtals og rafræns umtals. Í öðru lagi, getur rafrænt umtal innihaldið 

sjónrænar upplýsingar. Neytendur geta notað miðla, svo sem myndir og myndbönd, á 

meðan þeir tala um vörur og þjónustu til þess að styðja mál sitt og lýsa betur reynslu 

sinni. Þegar um er að ræða hefðbundið umtal getur stundum reynst erfitt að lýsa 

fyrirbærinu fyllilega í gegnum munnleg samskipti svo að móttakandinn geti náð að sjá 

það almennilega fyrir sér en þetta er auðveldara þegar um er að ræða rafrænt umtal. 

Enn fremur er munur á milli umtals og rafræns umtals þegar það kemur að því að 

fylgjast með og greina áhrifin sem fylgja þessum fyrirbærum. Vegna náttúrulegs eðlis 
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umtals reynist erfiðara að fylgjast nákvæmlega með þvi (Nyilasy, 2006). Þegar internetið 

er annars vegar er hins vegar möguleiki fyrir markaðsfólk að fylgjast með samræðum 

neytenda. Markaðsfólk getur notast við samfélagsmiðla, spjallborð eða heimasíður með 

vitnisburðum viðskiptavina til þess að fylgjast með rafrænu umtali neytenda. Ákaflega 

mikilvægt er fyrir markaðsfólk að fylgjast með núverandi og mögulegum viðskiptavinum 

í þeim tilgangi að geta aðlagað markaðsáætlanir sínar (Yildirim, 2011). Mismunur er á 

milli umtals og rafræns umtals hvað varðar hversu auðveldlega er unnt að nálgast 

upplýsingarnar. Þar sem umtal á sér stað manna á milli er ekki möguleiki fyrir annað fólk 

að hafa aðgang að þessum samtölum. Á hinn bóginn, í tilfelli rafræns umtals, hefur fólk 

möguleika á að nálgast þessar samræður og þær upplýsingar sem þær innihalda þar sem 

þær eiga sér stað á internetinu. Aukið aðgengi að rafrænu umtali felst einnig í því að fólk 

getur átt samskipti án þess að vera takmarkað af stund né stað en það sama er ekki unnt 

að segja um Umtal. (Hennig-Thurau o.fl., 2004). Samt sem áður eru það ákveðnir 

eiginleikar rafræns umtals ásamt ákveðinni samsetningu samfélagslegra þátta neytenda 

sem stýra notkun þeirra á rafrænum umtals miðlum á borð við samfélagsmiðla. Til 

dæmis má nefna rannsókn sem fólst í því að rannsaka hvort að unnt væri að nýta 

Facebook og Twitter við fundarhald fagfólks. Komst Lee (2011) að þeirri niðurstöðu að 

fundarmenn þurftu að skynja ákveðið stig gagnsemi sem hlytist af því að nota 

samfélagsmiðlana þar sem það krefst ákveðinnar fyrirhafnar að tileinka sér nýja tækni. 

Jafnframt kom í ljós að aldur fundarmanna var þjóðfélagsþáttur sem hafði áhrif á hvort 

viðkomandi kærði sig um að nýta sér samfélagsmiðla. 

Að mati Keller (2007) er hefðbundið umtal kröftugra en rafrænt umtal en er það 

vegna þeirrar staðreyndar að rafrænt umtal á það til að eiga sér stað milli ókunnugra 

einstaklinga á internetinu, að minnsta kosti var raunin sú áður en samfélagsmiðlar komu 

til sögunnar. Samfélagsmiðlar hafa lokað þessu gapi milli umtals og rafræns umtals að 

einhverju leyti þar sem einstaklingar þekkja mikið af því fólki persónulega sem það á í 

samskiptum við á samfélagsmiðlum (Moran Muzellec, 2014). Áreiðanleiki rafræns 

umtals á samfélagsmiðlum er atriði sem hefur verið mikið rannakað í eldri rannsóknum. 

Þó svo að rafrænt umtal eigi margt sameiginlegt með hefðbundnu umtali virðist svo 

vera að neytendum þyki rafrænt umtal ekki eins áreiðanlegt og umtal. Ástæðan fyrir því 

er að erfitt getur verið að átta sig á því hver uppspretta upplýsinganna er þar sem 

rafrænt umtal er oft skapað undir nafnleysi (Sparks og Browning, 2011; Yoo og Gretzel, 



 

18 

2010). Burgess, Sellitto, Cox og Buultjens (2011) lögðu til að unnt væri að treysta á 

rafrænt umtal þar sem um  er að ræða ósvikna reynslu raunverulegra einstaklinga. Samt 

sem áður er sá möguleiki fyrir hendi að slíkt efni sé óáreiðanlegt þar sem í sumum 

tilvikum gæti verið um að ræða einstaklinga sem gætu haft eitthvað upp úr því 

fjárhagslega að birta efnið. Í rannsóknum sínum komust Yoo og Gretzel (2010) að því að 

skynjuð sérfræðikunnátta og áreiðanleiki höfundar réðu mestu um hversu 

traustvekjandi ferðatengd rafrænt umtals þætti af hálfu þátttakenda rannsóknarinnar. 

Einnig kom í ljós að samband var á milli ferðatíðni og aldurs höfunda rafræns umtals og 

þess trausts sem þeir nutu hjá þátttakendum. Sambandið lýsti sér þannig að eftir því 

sem eldri höfundar rafræns umtals voru því trúverðugri þóttu þeir, en þetta samband 

var ekki sterkt. Burgess, Sellitto, Cox og Buultjens (2011) urðu þess varir að netsamfélög, 

sem eru helguð ferðalögum, njóta meira trausts þegar þau eru staðsett á heimasíðu sem 

sérhæfir sig í ferðamálum heldur en ef netsamfélagið er hluti af stærri samfélagslegri 

tengslamyndunarsíðu sem sérhæfir sig ekki í neinu ákveðnu umfjöllunarefni. 

2.4 Umtal, rafrænt umtal og ferðaþjónusta 

Umtal gegnir sérstaklega mikilvægu hlutverki hjá þjónustufyrirtækjum rar sem 

óáþreifanleiki þjónustunar gerir það ómögulegt að prófa hana áður en hún er keypt. 

Þetta á sérstaklega við um þjónustu sem er flókin í eðli sínu eða ef mikil áhætta er talin 

fylgja kaupunum (Zeithaml o.fl., 1996). Ástæðan er sú að að umtal er talin vera mjög 

trúverðug upplýsingauppspretta þar sem sendandinn er oftast óháður því fyrirtæki, sem 

upplýsingarnar varða, og mun ekki koma til með að hagnast á því að tala um þjónustuna 

(Silverman, 2001). Murray (1991) uppgvötvaði að neytendur þjónustu hefðu meiri trú á 

persónulegum upplýsingauppsprettum og að persónulegar upplýsingar hefðu jafnframt 

meiri áhrif á kaupákvarðanir þegar þjónusta var annars vegar. Rannsóknir innan 

ferðaþjónustuiðnaðarins, sem framkvæmdar hafa verið víðs vegar um heim, hafa sýnt 

fram á áhrif bæði jákvæðs og neikvæðs umtals á ferðaþjónustu. Þar má nefna rannsókn 

O‘Neill, Palmer og Charters (2002) sem rannsökuðu ferðaþjónustu í vínhéruðum 

Ástralíu. Þar kom í ljós að meðmæli gesta sem rekja mátti til umtals hefðu áhrif til góðs á 

vínsölu. Shanka, Ali-Knight og Pope (2002) framkvæmdu rannsókn í Vestur-Ástralíu þar 

sem þeir rannsökuðu hvaða aðferð ferðalangar notuðu til þess að taka ákvörðun um 

hvaða áfangastaðar þeir skyldu halda til. Kom þar í ljós að meirihluti ákvarðana var 
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byggður á umtali. Í rannsókn, sem var framkvæmd í Bandaríkjunum af Litvin, Blose og 

Laird (2005), kom fram að ákvarðanir ferðamanna um val á veitingastöðum voru undir 

miklum áhrifum umtals meðmæla. Enn fremur vakti það athygli rannsakenda hversu lítill 

hluti ákvarðana var byggður á áhrifum frá hefðbundnari og formlegri miðlum. Í heild 

sinni má segja að fræðin bendi til þess að það að móttaka umtal, hafi áhrif á eftirfarandi 

þætti hjá móttakanda skilaboðanna: vitund (e. awareness) (Sheth, 1971), athygli (e. 

attention) (Mikkelsen, Van Durme og Carrie, 2003), íhugaða valkosti (e. consideration) 

(Grewal, Cline og Davies, 2003), viðhorf gagnvart vörumerkjum (e.brand attitudes) (Herr 

o.fl.,1991), fyrirætlanir (e. intentions) (Grewal o.fl., 2003) og væntingar (e. expectations) 

(Webster, 1991). 

Á sama tíma og  internettækni hefur fleygt fram hafa ferðalangar í auknum mæli farið 

að nýta sér hana til þess að afla sér upplýsinga um hugsanlega áfangastaði, sem og 

ganga frá viðskiptum. Þrátt fyrir ótvírætt mikilvægi internetsamskipta fyrir 

ferðamannaiðnaðinn hefur hlutverk rafræns umtals hvað varðar val ferðamanna á 

áfangastað ekki mikið verið rannsakað en helst má nefna rannsóknir Jailvand og Samiei 

(2012), Litvin o.fl. (2005), Park og Gretzel (2007) og Zhu og Lai (2009). Rannsókn Zhu og 

Lai (eins og vísað er til í Jalilvand og Samiei, 2012) leiddi í ljós hvernig upplýsingar á 

internetinu hafa áhrif á val ferðamanna á áfangastöðum. Einnig náðu rannsakendur að 

sýna fram á að samband var milli þess hve mikið var af vitnisburðum á netinu (e. 

reviews) og bloggfærslum og fjölda ferðamanna sem heimsóttu áfangastaðinn. Einnig 

kom í ljós að ekki var samband milli magns ferðaráðgjafar fagaðila og einkunna í 

athugasemdum (e. comment grades) og fjölda ferðamanna sem heimsóttu 

áfangastaðinn. Af niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist svo vera að rafrænt umtal 

vegi jafnvel þyngra en hið hefðbundna kynningarstarf, sem var skoðað í þessari 

rannsókn, þegar kemur að vali ferðamanna á áfangastað. 

 Viðhorf fólks í garð rafræns umtals hefur verið mikið rannsakað og þar á meðal hefur 

verið spurt að því hvaða áhrif rafrænt umtal hefur á ferðatengdar ákvarðanir (Clemons, 

Gao og Hitt, 2006; Gretzel og Yoo, 2008; Vermeulen og Seegers, 2009). Hér má nefna 

rannsókn Vermeulen og Seegers (2009) þar sem reynt var að ráða fram úr því hvaða 

áhrif vitnisburðir á internetinu hafa á viðskipti hótela. Niðurstaðan var sú að við það að 
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sjá internetvitnisburðinn jókst vitund móttakandans um viðkomandi hótel og að 

jákvæðir vitnisburðir geta bætt viðhorf fólks gagnvart hótelinu.  

Annar vinkill, er hefur vakið forvitni fræðimanna sem skoða neytendahegðun á 

internetinu, er hvað veldur því að neytendur sækja í rafrænt umtal (Goldsmith og 

Horowitz, 2006) og einnig hvað fær fólk til þess að vilja miðla rafrænu umtali (Lee, 

Cheung, Lim og Sia, 2006). Hennig- Thurau o.fl. (2004) fundu út að það eru margar 

ástæður fyrir því að neytendur ákveða að tjá sig um vörur og þjónustu á internetinu: þrá 

þeirra til félagslegra samskipta, fjárhagsleg hvatning, þeim er umhugað um aðra 

neytendur og möguleikinn á því að upphefja sjálfan sig eru aðalástæðurnar sem leiða til 

að sendandi hefji rafrænt umtal. Stauss (2000) fjallaði um þær ógnir og tækifæri sem 

fyrirtæki búa við vegna þeirrar aukningar sem hefur orðið á því að neytendur tjá 

skoðanir sínar á internetinu. Þessar rannsóknir gefa vísbendingu um hversu mikil áhrif 

rafrænt umtal getur haft á ákvarðanaferli neytanda. Aðalatriðið er að rafrænt umtal 

getur á áhrifaríkan hátt minnkað áhættu og óvissu neytandans við kaup á vörum og 

þjónustu sem getur ráðið úrslitum þegar kemur að kaupákvörðun. (Chatterjee, 2001). 
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3 Samfélagsmiðlar og ferðalangar 

Hin öra þróun internetsins og samfélagsmiðla hefur að eilífu breytt neyslumynstri 

ferðamanna. Neytendur í nútímasamfélagi geta nú í meiri mæli en áður valið þær 

upplýsingar sem þeir kjósa að innbyrða. Þar sem þessi þróun er tiltölulega ný af nálinni 

og breytingar innan þessa sviðs gerast hratt þurfa ferðaþjónustufyrirtækin að berjast 

fyrir því að halda í við hina hröðu þróun (Burgess, Parish og Alcock, 2011). Mikilvægt er 

fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að skilja hugsunarhátt og hegðun hins nútíma ferðamanns í 

þeim tilgangi að geta náð til hans í framtíðinni. Þetta getur ráðið því hvernig 

ferðaþjónusta áfangastaða kemur til með að dafna á næstu árum (Moutinho, 

Ballantyne, Rate, 2011). 

Hugtakið „samfélagsmiðlar“ ber á góma alls staðar í nútímasamfélagi. En hvað 

nákvæmlega eru samfélagsmiðlar? Þess er vert að minnast að það er ekki til ein 

viðurkennd skilgreining á því hvað samfélagsmiðlar eru. Stutta útgáfan af skilgreiningu 

samfélagsmiðla hefur verið: „Verkfæri eða þjónusta sem styðst við internetið til þess að 

halda utan um samræður“ (Sotiradis og Van Zyl, 2013, bls. 105). En sú skilgreining, sem 

stuðst verður við hér, er skilgreining Sotiriadis og Van Zyl (2013), sem er byggð á verkum 

Kaplan og Haenlein (2010), Xiang og Gretsel (2010) og Chan og Guillet (2011),  en hún er 

á þessa leið: „Samfélagsmiðlar eru hópur internetforrita sem fyrirfinnst á vettvangi Web 

2.0 og gerir internetnotendum kleift víðs vegar um heim að eiga í samskiptum og deila 

hugmyndum, efni, hugsunum, reynslu, skoðunum, upplýsingum og samböndum“ 

(Sotiriadis og Van Zyl, 2013, bls. 105) 

Innan þessarar almennu skilgreiningar eru svo hinar ýmsu gerðir samfélagsmiðla. Í 

töflu 1 má sjá hinar ýmsu gerðir samfélagsmiðla samkvæmt flokkun Sotiriadis og Van Zyl 

(2013). 
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Tafla 1: Flokkun samfélagsmiðla 

Yfirflokkur Efni/virkni Dæmi  

Blogg og míkróblogg Blogg eru vefsíður sem gera bloggurum kleift að halda 

utan um eins konar dagbók þar sem þeir geta miðlað 

reynslu sinni og innsýn. Einnig geta þeir átt í 

samskiptum við lesendur í gegnum athugasemdakerfi. 

 

Míkróblogg: hafa svipaða virkni, fyrir utan að efnið er 

mestmegnis í formi texta og stærð færslanna er 

takmörkuð af fjölda bókstafa. 

Bloggarar 

 

Twitter (míkró-blogg) 

 

Ferðablogg 

Samfélagslegar 

tengslamyndunar- 

síður 

Vefsíður þar sem fólk skapar persónulegan prófíl og 

getur tengst, átt samskipti við og stofnað til 

sambanda við aðra notendur.  

Facebook 

(samfélagsleg 

tengslamyndun) 

 

LinkedIn 

(tengslamyndun 

fagfólks í ýmsum 

geirum) 

Samvinnuverkefni (e. 

collaborative projects) 

Vettvangur þar sem vitneskju samfélagsins er safnað 

saman. Þessar síður eru háðar því að notendur séu 

reiðubúnir leggja fram framlag í formi vitneskju á 

hinum ýmsu sviðum. 

Wikipedia 

Efnisveitur Síður sem eru hannaðar með það í huga að þær séu 

vettvangur til þess að deila efni (texta, myndum, 

myndböndum o. s.frv. 

YouTube 

 

Flickr 

Spjallborð Vefsíður sem gera notendum kleift að miðla, lesa, 

gagnrýna og ræða skoðanir og reynslusögur um 

margvísleg málefni. 

Hin ýmsu spjallborð 

sem eru helguð 

vitnisburðum um 

vörur og þjónustu. 
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3.1 Hlutverk samfélagsmiðla í gagnasöfnun og við ákvarðanatöku áður 
en í ferðalag er haldið 

Samkvæmt rannsókn, sem var framkvæmd af Google, kom fram að 84% af 

ferðamönnum notuðust við internetið við ferðaáætlanagerð (Torres, 2010). Enn fremur 

leiddi rannsókn Xiang og Gretzel (2010) í ljós að að einn tíundi af þeim  ferðamönnum, 

sem nýttu sér netið, nýtti sér einnig samfélagsmiðla. En það má alveg búast við því að 

þessar tölur hafi hækkað nú sjö árum síðar. Jafnframt má nefna að Trusov, Bodapati og 

Bucklin (2010) sýndu fram á að með tilkomu samfélagsmiðla hafi fjölda umsagna, 

skrifaður af viðskiptavinum, fjölgað á internetinu. Mikilvægi samfélagsmiðla á 

gagnaöflunarstigi ferðaáætlanargerðar hefur orsakað að margir fræðimenn hafa lagst í 

rannsóknir á þessu sviði (sjá t.d. Cox, Burgess, Sellitto og Buultjens, 2009; Lo, 

McKercher, Lo, Cheung og Law, 2011; Tussyadiah, Park og Fesenmaier, 2011; Yoo og 

Gretzel, 2010). Huang, Basu og Hsu (2010) komust að þeirri niðurstöðu að 

upplýsingasöfnun sem undibúningur fyrir ferðalög virtist vera meginástæðan fyrir því að 

ferðamenn sóttustu í rafrænt umtal sem tengdist ferðalögum. Því hefur lengi verið 

haldið fram að ekki sé unnt að reyna þjónustu áður en hennar er neytt (Schmallegger og 

Carson, 2008).  Þessi staðreynd, ásamt því að vörur í tengslum við ferðaþjónustu eru 

dýrar, þátttökustig neytanda er mikið og upplifun þeirra er mjög mismunandi, veldur því 

að ferðalangar eru almennt séð frekar duglegir að safna að sér ýmsum ferðatengdum 

upplýsingum snemma í ferðaáætlanarferlinu. Tilgangurinn er að lágmarka áhættuna á 

að taka rangar ákvarðanir (Jeng og Fesenmaier, 2002). 

Upplýsingaleit að ferðatengdu rafrænu umtali í gegnum samfélagsmiðla einskorðast 

ekki einungis við þá  einstaklinga sem standa þeim sem leitar næst samfélagslega heldur 

er einnig möguleiki á að nálgast upplýsingar frá ferðalöngum sem eru tengdir 

internetinu víðs vegar um heim. Í rauninni má segja að þær upplýsingar, sem nálgast má 

á samfélagsmiðlum, séu samsafn vitneskju fólks víðs vegar um heim. Þá eru 

samfélagsmiðlar betur í stakk búnir til þess að uppfylla kröfur ferðalanga varðandi 

upplýsingar um hina ýmsu áfangastaði og vörur tengdar ferðaþjónustu heldur en aðrir 

miðlar (Schmallagger og Carson, 2008). Rafrænt umtal og samfélagsmiðlar virðast vera 

fastur liður í upplýsingaleitarferli ferðalanga (Xiang og Gretzel, 2010) en það hefur verið 

sagt að rafrænt umtal og samfélagsmiðlar hafi aukið vitund ferðalanga um hina ýmsu 

áfangastaði og hafi þar af leiðandi áhrif á hvaða áfangastaðir verði fyrir valinu 
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(Tussydiah og Fesenmaier, 2009). Vissulega býður rafrænt umtal og samfélagsmiðlar 

upp á þann möguleika að miðla fjölbreyttu og síuppfærðum upplýsingum til neytenda 

sem hafa áhuga á ferðalögum. Hins vegar hefur lítið farið fyrir rannsóknum sem beinast 

að því að kanna hvernig samfélagsmiðlar eru nýttir við að velja á milli valmöguleika sem 

síðan munu leiða af sér kaupákvörðun. Niðurstöður rannsóknar Cox o.fl. (2009) leiddu í 

ljós að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum var aðallega notað af ferðalöngum þegar þeir 

voru að stíga fyrstu skrefin við ferðaáætlanagerð og voru þá í upplýsingaleit.  

Nokkur fjöldi rannsókna hefur staðfest að samfélagsmiðlar séu stór áhrifavaldur 

þegar kemur að því að neytendur taki ferðatengdar ákvarðanir. Sem dæmi má nefna að 

McCarthy, Stock og Verma (2010) rannsökuðu hvernig umfjöllun um hótel á 

samfélagsmiðlum enduspegluðust í vali ferðalanga á gistingu. En jafnframt sýndi önnur 

rannsókn fram á að bókun hótelherbergis ráðist af hversu aðlaðandi vitnisburðir 

fyrrverandi gesta eru um ákveðið hótel á heimasíðum (Sparks og Browning, 2011). 

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að rafrænt umtal hjálpi neytendum að sjá fyrir sér 

vitnisburðinn í réttu samhengi sem þar af leiðandi virkar hvetjandi á neytandann að 

velja þann áfangastað sem efnið fjallar um (Tussyadiah o.fl., 2011). Almennt séð er 

ferðatengda efnið, sem miðlað er í netsamfélögum og á bloggum, ferðasögur sem 

sagðar eru í frásagnarstíl. En fyrst og fremst mun skilningur lesenda/áhorfenda á 

rafrænu umtali ráða mestu um hverjar afleiðingarnar af því að innbyrða upplýsingarnar 

verða á hegðun hans. Hann verður því að geta samsamað sig efninu til þess að það nái 

fyllilega að höfða til hans (Tussyadiah o.fl., 2011). Einnig bentu niðurstöður rannsóknar 

Tussyadiah o.fl. (2011) til að rafrænt umtal gæti aukið líkur á kaupum ef neytendur 

tengdu upplýsingarnar við jákvæða eldri kaupupplifun (e. consumtion experience) úr 

fortíð sinni. 

Internet nútímans eru ekki lengur heimasíður þar sem einn stjórnandi er alráður 

heldur hafa þróast í átt til gagnvirkni og eru oft afleiðing af „samstarfi“ notenda þar sem 

allir notendur geta tekið virkan þátt í sköpun efnis (Kaplan og Haenlein, 2010). Á sama 

hátt geta ferðalangar nútímans neytt og framleitt ferðatengdar upplýsingar í gegnum 

internetið (Sparks og Browning, 2011). Í rannsókn Fotis, Buhalis og Rossides (2011) kom 

í ljós að samfélagsmiðlanotkun notenda frá Rússlandi og fyrrum Sovétríkjum að ferðalagi 

loknu snérist að mestu leyti um miðlun reynslusagna. 
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Fræðimenn hafa rannsakað hvaða ástæður liggja að baki því að ferðalangar miðli 

reynslu sinni af viðskiptum, með því að skap efni til rafræns umtals og miðla á 

samfélagsmiðlum, að þeim loknum. Rannsóknir hafa sýnt að ástæður fyrir þessu geta 

verið margvíslegar. Til dæmis kom fram í niðurstöðum rannsóknar Pan, MacLaurin og 

Crotts (2007) að félagsleg samskipti og að miðla af lífreynslu sinni voru tveir helstu 

hvatarnir fyrir því að bloggarar sköpuðu efni. Yoo og Gretzel (2011) komust að þeirri 

niðurstöðu að persónuleiki ferðalangsins réði miklu um hvort hann legði í það skilja eftir 

sig rafrænt umtal að loknu ferðalagi. Misjafnt er meðal einstaklinga hvað veitir þeim 

lífsfullnægingu og hvort þeim sé umhugað um hag annarra en þetta tvennt hefur meðal 

annars áhrif á það hvort ferðalangar fari í samfélagsmiðla til þess að miðla reynslu sinni. 

Einnig bentu Parra-Lópes, Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Tano og Dias-Armas (2001) á 

hvaða félagslegu kostir og hagnýtu kostir fylgdu því að miðla reynslu sinni á 

samfélagsmiðlum en þeir kostir réðu miklu um hvort ferðalangar gerðu það eður ei. 
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4 Kenning áætlaðrar hegðunar 

Kenning Ajzens (1991) um áætlaða hegðun lýsir því hvernig ákveðið hegðunaratferli á 

sér stað. Samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar stuðla þættirnir viðhorf, huglægar 

venjur, skynjuð stjórn á hegðun og fyrirætlanir um ákveðna hegðun að því hvort ákveðin 

hegðun muni eiga sér stað. Kenning Ajzen hefur verið grundvöllur fyrir mörgum 

rannsóknum á sviði félagsvísinda og hefur hún verið notuð til þess að greina ýmiss konar 

hegðun, þar á meðal hegðun reykingamanna (Babrow, Black og Tiffany, 1990), 

siðferðilega hegðun (Flannery og May, 2000), áhættusækna hegðun (Quinlan, Jaccard og 

Blanton, 2006)  og hegðun internetnotenda (Hsu og Chiu, 2004). Þessar rannsóknir 

sýndu fram á gagnsemi kenningar Ajzens gagnvart því að meta hin ýmsu 

hegðunaratferli. En þó svo að margar rannsóknir hafi verið byggðar á kenningunni hefur 

hún ekki verið mikið notuð við rannsóknir á ferðaþjónustuiðnaðinum (Kassem Lee, 

Modeste og Johnston, 2010; Martin Ramamonjiarivelo og Martin, 2011; Quintal, Lee og 

Soutar, 2010; Shah Alam og Mohamed Sayuti, 2011; Sparks, 2007; Sparks og Pan, 2009). 

Jalilvand og Samiei (2012) bættu svo rafrænni umtals vídd við kenningu áætlaðrar 

hegðunar þar sem þeir skoðuðu áhrif rafræns umtals á ferðahegðun fólks sem orsakaði 

það að það ferðaðist til ákveðins áfangastaðar, sem í þessu tilfelli var Isafahan í Íran. Í 

þessari rannsókn verður gerð tilraun til þess að endurtaka rannsókn Jalilvand og Samiei 

(2012) í íslensku umhverfi. Þessi rannsókn er því sú fyrsta sinnar tegundar þar sem áhrif 

rafræns umtals á  ákvarðanatöku ferðalanga, sem velja Ísland sem áfangastað, og 

hegðunarmynstur hinna erlendru ferðamanna er greint út frá kenningu áætlaðrar 

hegðunar. Í næstu köflum verður kenningu áætlaðrar hegðunar gerð betri skil, sem og 

tilgátur rannsóknarinnar kynntar. 

4.1 Viðhorf gagnvart því að ferðast til ákveðins áfangastaðar 

Viðhorf, sem eru tiltölulega varanlegt mat einstaklings á ákveðnum hlut, er mikilvægur 

sálrænn þáttur sem stýrir og hefur áhrif á hin ýmsu hegðunarmynstur (Kraus, 1995). 

Ajzen (1991) skilgreinir viðhorf gagnvart hegðun á eftirfarandi hátt: „Hversu jákvæða 

eða neikvæða einstaklingur metur ákveðna hegðun“ ( bls. 188). Almennt séð, því 

jákvæðara sem viðhorf einstaklings er  gagnvart ákveðinni hegðun, því líklegra er að 
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einstaklingurinn framkvæmi þá hegðun (Ajzen, 1991). Í okkar tilviki er hegðunin, sem 

um getur, að ferðast, viðhorfið snýr því gagnvart Íslandi sem áfangastað. 

Þess má einnig geta að umtal er talið af mörgum  vera stór áhrifavaldur á viðhorf og 

hegðun neytenda (Chatterjee, 2001; Chevalier og Mayzlin, 2006; Sen og Lerman, 2007; 

Smith og Vogt, 1995; Xia og Bechwati, 2008). Smith og Vogt (1995) sýndu fram á að 

þegar þátttakendur fengu jákvæðu upplýsingarnar fyrst mynduðu þátttakendur sér 

jákvætt viðhorf. Sama var upp á teningnum þegar þeir fengu neikvæðu upplýsingarnar 

fyrst. Þá mynduðu þátttakendur sér neikvætt viðhorf. Þegar þátttakendur höfðu 

myndað sér viðhorf, gat hvorki jákvætt eða neikvætt umtal breytt viðhorfi þeirra. 

Samkvæmt Söderlund og Rosengren (2007) hefur umtal óbein áhrif á viðhorf 

móttakanda upplýsinganna gagnvart því fyrirtæki sem um ræðir þar sem móttakandi 

skynjar og metur tilfinningalegt ástand sendandans. Lai Ying og Chung (2007) sýndu 

einnig fram á að jákvætt umtal leiðir til betra viðhorfs gagnvart ákveðinni vöru en 

neikvætt umtal. Castaneda, Rodriguez og Luque, (2009) sýndu fram að viðhorf gagnvart 

vefsíðu fyrirtækis og viðhorf gagnvart internetinu skýrði að miklu leyti viðhorf og 

hegðun neytenda gagnvart tilteknu vörumerki. Dennis, Merriles, Jayawardhena og 

Wright (2009) þróuðu líkan til þess að skýra hegðun neytenda á netinu. Samkvæmt 

líkani þeirra hefur jákvætt viðhorf neytendanna gagnvart netverslun jákvæð áhrif á 

kaupfyrirætlanir viðskiptavina hjá þessari tilteknu netverslun. Allt í allt benda 

niðurstöður fyrri rannsókna til þess að rafrænt umtal hafir umtalsverð áhrif á viðhorf 

(Herr o.fl., 1991; Laczniak, DeCarlo og Ramaswami, 2001; Lai Ying og Chung, 2007; 

Söderlund og Rosengren, 2007) og fyrirætlanir (Grewal o.fl, 2003; Lai Ying og Chung, 

2007; Söderlund og Rosengren, 2007). Því eru settar fram eftirfarandi tilgátur: 

H1. Rafrænt umtal skýrir viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands. 

H2.  Viðhorf gagnvart því að heimsækja Ísland skýrir fyrirætlanir ferðamanna til þess 

að ferðast til Íslands. 

4.2 Huglægar venjur 

Annar áhrifaþáttur á fyrirætlaða hegðun er huglæg venja. Innan kenningar áætlaðrar 

hegðunar er huglæg venja skilgreind sem: „ Sú pressa sem þjóðfélagslegar venjur setja á 

einstakling um að framkvæma, eða ekki framkvæma, ákveðna hegðun“ (Ajzen, 1991, 

bls. 188). Einn af lykilþáttum huglægrar venju er almenningsálit (e. normative belief) eða 
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með öðrum orðum hvernig einstaklingurinn skynjar álit almennings á hegðun sinni. 

Einstaklingar leitast eftir því að þóknast almenningsáliti að einhverju marki og eftir því 

sem meiri pressa er frá þjóðfélaginu gagnvart hegðuninni því stærra hlutverk gegnir 

þessi áhrifaþáttur samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar (Mathieson, 1991). Áhrif 

huglægrar venju á hegðun, sem hagnast neytendum, hefur verið mikið rannsökuð (Li, 

Hess og Valacich, 2008; Pavlou og Fygenson, 2006; Taylor og Todd, 1995; Venkatesh, 

Morris, Davis og Davis, 2003). Venkatesh, Morris, Davis og Davis (2003) mótuðu 

kenningu sem snérist um það að hæfni einstaklinga til þess að innleiða og tileinka sér 

tækninýjungar stafaði af huglægum venjum þjóðfélagsins. Það hefur einnig komið í ljós 

að huglægar venjur stýra því hvort einstaklingar stundi viðskipti í netverslunum (Pavlou 

og Fygenson, 2006), spili leiki á netinu (Hsu og Lu, 2004), skrifi blogg (Hsu og Lin, 2008) 

og tileinki sér notkun á farsímum (Lopes-Nicolas, Molina-Castillo og Bouwman, 2008). Li, 

Hess og Valacich, (2008) sýndu fram á að huglægar venjur hafi umtalsverð áhrif á hversu 

mikið traust notendur bera til upplýsingakerfa fyrirtækja. Einnig hefur komið í  ljós að 

huglægar venjur hafa áhrif á hvort notendur ákveða að vera hluti af netsamfélögum 

(Zhou, 2011). Jafnframt sýndu Hung, Ku og Chang (2003) og Pedersen (2001) fram á að 

áhrif jafningja, sem og áhrif þjóðfélagsins, væru megináhrifaþættir huglægra venja. 

Til áhrifa jafningja telst umtal vina, starfsfélaga og fjölskylduþegna en til áhrifa 

þjóðfélagsins telst álit sérfræðinga, fjölmiðla og annarra ópersónulegra 

upplýsingauppsrettna (Bhattacherjee, 2000; Teo og Pok, 2003). Megindleg safngreining 

(e. meta-analysis)  Schepers og Wetzel (2007) sýndi fram á að sú huglæga venja 

neytenda hvað varðar innleiðingu á tækninýjungum stýrðist mikið til af umtali. Því 

setjum við fram eftirfarandi tilgátur: 

H3. Rafrænt umtal skýrir huglægar venjur gagnvart því að ferðast til Íslands. 

H4. Huglægar venjur skýra fyrirætlanir að ferðast til Íslands. 

4.3 Skynjuð stjórn hegðunar 

Samkvæmt Ajzen (1991) þá snýst skynjuð stjórn hegðunar um hversu erfitt er fyrir 

einstaklinginn að framkvæma ákveðna hegðun. En jafnframt spilar hér inn í fyrri reynsla  

einstaklingsins af svipaðri hegðun, sem og væntingar hans til þeirra afleiðinga sem 

hljótast af henni. Samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar er það skynjuð stjórn 

hegðunar fremur en raunveruleg stjórn á hegðun (e. actual behavioural control) sem 
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hefur áhrif á fyrirætlanir einstaklings um að framkvæma ákveðna hegðun og að hann láti 

verða af þvi að framkvæma hana. Skilgreining Ajezen (2002) svipar mikið til 

skilgreiningar Bandura (1982) á trú á eigin getu (e. self-efficacy)  til þess að framkvæma 

ákveðna hegðun. 

Rannsóknir Bandura (1982) sýndu fram á að sjálfstrausts fólks gagnvart því að 

framkvæma ákveðna hegðun hefur mikil áhrif á raunverulega hegðun þess. Eftir því sem 

tiltekin hegðun er talin vera erfiðari í framkvæmd því meira vægi hefur skynjuð stjórn á 

hegðun þegar kemur að því að spá fyrir um ákveðið hegðunarmynstur. 

Áhirfaþættir skynjaðrar stjórnar á hegðun eru tveir: fyrst má nefna trú á stjórn (e. 

control beiliefs), sem markast af sjálfsmati einstaklingsins á þeirri  hæfni sem hann býr 

yfir, sem og þeim auðlindum og tækifærum sem honum bjóðast. Annar áhrifaþátturinn 

er svo mat einstaklingsins á mikilvægi þátta sjálfsmatsins og hvernig þeir munu nýtast til 

þess að framkvæma ákveðna hegðun (Mathieson, 1991). 

Ef þetta er sett í samhengi við val ferðamanna á áfangastað mætti segja að skynjuð 

stjórn á hegðun nái til þess hvernig ferðamaðurinn skynjar þann stað, sem á við hverju 

sinni, og hversu fullnægjandi hann telur það sé að ferðast þangað. Einnig metur 

ferðamaðurinn þau tækifæri sem honum bjóðast til þess að ferðast til áfangastaðarins, 

sem og hans eigin getu til ferðalagsins. Ef eldri rannsóknir eru skoðaðar má nefna að 

Martin o.fl. (2011) sýndu fram á að skynjuð stjórn á hegðun er mikilvægur áhrifavaldur á 

fyrirætlanir um ferðalög. Niðurstöður rannsóknar Palka, Pousttchi og Weidermann 

(2009) sýndu fram á að rafrænt umtal gæti haft áhrif á skynjaða stjórn hegðunar 

móttakanda upplýsinganna. Því setjum við fram eftirfarandi tilgátur: 

H5. Rafrænt umtal skýrir skynjaða stjórn hegðunar gagnvart því að ferðast til Íslands 

H6. Skynjuð stjórn hegðunar skýrir fyrirætlanir þess að ferðast til Íslands. 

4.4 Fyrirætluð hegðun 

Fyrirætluð hegðun er einn af þeim þáttum innan kenningar áætlaðrar hegðunar sem 

vegur hvað þyngst og segir til um fyrirætlanir einstaklings um að hegða sér eða hegða 

sér ekki á ákveðin hátt (Ajzen, 1991). Samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar er unnt 

að notast við áhrifaþættina skynjaða stjórn á hegðun og fyrirætlaða hegðun til þess að 

spá fyrir um ákveðna hegðun (Ajzen, Fishbein, 1980). Fyrirætluð hegðun hefur lengi 
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verin talin eins konar sameiningarkraftur hegðunar og hinna þátta kenningar áætlaðrar 

hegðunar, viðhorfa,  huglægrar venju og skynjaðrar stjórnar á hegðun (Ajzen, 1991; 

Ajzen og Fishbein, 1980). Rannsóknir hafa leitast við að skoða rafrænt umtal, nánar 

tiltekið vitnisburði neytenda á netinu, sem áhrifavald á hegðun neytenda (Chatterjee, 

2001; Chen og Xie, 2008). Sýndu rannsóknir meðal annars fram á að neytendur taka 

kaupákvarðanir út frá upplýsingum sem aðrir neytendur hafa miðlað á netinu (Godes og 

Mayzlin, 2004) og skiptir þá litlu máli hver varan eða þjónustan er, hvort það er að 

ákveða hvaða bíómynd á að horfa á eða hvar sé vænlegast að fjárfesta í  hlutabréfum 

(Dellarocas, 2003). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að rafrænt umtal getur haft áhrif á tryggð 

neytenda og kaupákvarðanir (Gruen, Osmonbekov og Czaplewski, 2006; Lin, Luarn og 

Huang, 2005). Því er mikilvægt að skilja hvernig rafrænt umtal er að hafa áhrif á 

neytendur og kaupákvarðnir þeirra með tilliti til þess markaðsumhverfis sem um ræðir 

hverju sinni, sem í þessu tilfelli er ferðaþjónusta á Íslandi, og rafrænt umtal því tengt 

gagnvart erlendum ferðamönnum. Því er sett fram eftirfarandi tilgáta: 

H7. Rafrænt umtal skýrir fyrirætlanir ferðamanna að ferðast til Íslands. 

Á mynd 1 má sjá hvernig tilgátur H1, H2, H3, H4, H5, H6 og H7 tengjast áhrifaþáttum 

kenningar áætlaðrar hegðunar en próf á tilgátunum er ætlað að leiða í ljós hvort áhrifa 

þættirnir skýri þá hegðun erlendra ferðamanna að ferðast til Íslands. 

 

Mynd 1:Tilgátur um samband rafræns umtals við víddir kenningar áætlaðrar hegðunar 
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5 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknin var 

megindleg en hér á eftir verður nánar gerð grein fyrir þátttakendum hennar, 

samsetningu mælitækis og framkvæmd. 

5.1 Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak en þátttakendur völdust vegna þess að þeir voru 

farþegar í Flybus hópferðbílum Iceland Excursions á leið milli Keflavíkurflugvallar og 

Reykjavíkur. Reynt var að gæta þess að þátttakendur væru einungis erlendir ferðamenn, 

þar sem Íslendingar ferðast einnig með Flybus hópferðabílunum, og að þeir væru ekki 

einungis staddir hér á landi vegna þess að Ísland væri viðkomustaður í tengiflugi. Ef 

svarendur voru Íslendingar eða voru einungis í millilendingu þá var þeim svörum eytt. 

Þátttakendur, eftir að svörin höfðu verið hreinsuð voru í heildina 306 en í töflum 2, 3 og 

4 má sjá hvernig þátttakendur skiptust eftir bakgrunnsbreytum þjóðernis, kyns, aldurs, 

menntunar, tilgangs ferðalags og hversu oft áður þeir hefðu ferðast til Íslands. 

Tafla 2: Þjóðerni þátttakenda 

Evrópa N/S - Ameríka Asía Eyjaálfa 
219 70 12 7 

Ítalía 30 USA 65 Kína 8 Ástralía 5 
Austurríki 25 Kanada 2 Kórea 2 Nýja Sjáland 2 

Spánn 23 Argentína 2 Indland 2   

Noregur 22 Jamaíka 1     

Þýskaland 19       

Holland 18       

Frakkland 17       

Svíþjóð 13       

Tékkland 13       

Danmörk 12       

Pólland 8       

Bretlandseyjar 5       

Önnur lönd í Evrópu 6       
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Tafla 3: Kyn, aldur og menntun þátttakenda 

Kyn  Aldur  Menntun  

Karl 46,5% 20 ára eða yngri 10,8% Hefur hafið nám í menntaskóla 7,5%  

Kona 53,5% 21- 30 33,3% Hefur útskrifast úr menntaskóla 8,5% 

  31-40 19,9,% Hefur útskrifast úr iðnnámi 2,9% 

  41-50 11,4% Hefur hafið grunnnám í háskóla 13,4% 

  51-60 15,0% Hefur útskrifast úr grunnnámi í 
háskóla 

18,3% 

  61-70 5,9% Hefur hafið framhaldsnám í 
háskóla 

10,1% 

  71 og eldri 3,3% Hefur útskrifast úr framhaldsnámi 
í háskóla 

35,6% 

 

Tafla 4: Tilgangur ferðalags ferðamanna og hversu oft hafa þeir komið til Íslands áður 

Tilgangur ferðalags Hversu oft hefur ferðamaðurinn komið áður til Íslands. 

Frí 85,5% Aldrei 77,5% 

Viðskipti/Vinna 7,5% Einu sinni 9,2% 

Ástundun Íþrótta 2,3% Tvisvar 1,0% 

Nám 1,0% 3-5 skipti 2,3% 

Annað 2,6% 6 sinnum eða oftar 5,2% 

 

5.2 Mælitæki 

Mælitækið, sem notað var við rannsóknina, samanstóð af 23 atriðum og skiptist það í 

þrjá hluta (viðauki 1). Fyrsti hlutinn sem innihélt 6 atriði snéri að því að mæla hvernig 

ferðamennirnir hefðu nýtt sér rafrænt umtal áður en þeir lögðu í ferðalagið til Íslands. 

Atriðin, sjá töflu 5, voru byggð á mælitæki rannsóknar Jalilvand og Samiei (2012) sem 

einnig hafði stuðst við spurningalista rannsóknar Bambauer-Sachse og Mangold (2011). 
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Tafla 5: Atriði mælitækisins um notkun þátttakenda á rafrænu umtali 

Breytur Vídd 
Atriði 1.  Before coming to Iceland, I read other tourist online travel reviews to know 

what destinations made good impressions on others. 
Rafrænt umtal 
 

Atriði 2.  To make sure Iceland was the right destination, I read other tourist online 

travel reviews about Iceland. 
Atriði 3.  Before choosing Iceland as a destination, I consulted online travel reviews. 

Atriði 4.  Before I traveled to Iceland, I gathered information about Iceland from tourist 

online travel reviews. 

Atriði 5.  If I would not have read tourist online travel reviews before my trip to 

Iceland, I would have worried about my decision. 

Atriði 6.  Reading tourist onlne travel reviews gave me confidence in my travels to 

Iceland.  

 

 

Annar hlutinn var notaður til þess að greina hegðunarmynstur ferðamannanna út frá 

kenningu áætlaðrar hegðunar en honum var ætlað að mæla fjórar víddir (sjá töflu 6): 

viðhorf, huglægar venjur, skynjaða stjórn á hegðun og fyrirætlaða hegðun. Hver vídd 

samanstóð af 3 atriðum. Atriðin voru að nokkru leyti byggð á mælitæki Jalilvand og 

Samiei (2012) þar sem mælitækið passaði vel inn í rannsóknina að því leyti að í báðum 

tilvikum var verið að rannsaka áhrif rafræns umtals á hegðun sem skyldi skilgreina með 

kenningu áætlaðrar hegðunar. Jafnframt var stuðst við leiðarvísi Ajzen (2002) um 

hvernig ætti að byggja upp atriði spurningalista til mælinga á hegðun samkvæmt 

kenningu áætlaðrar hegðunar. 

Tafla 6 Atriði sem ætlað er að mæla þá hegðun ferðamanna að ferðast til Íslands samkvæmt kenningu 
áætlaðrar hegðunar 

Breytur Víddir 
Atriði.7. Before you came to Iceland, how bad or good did you think it would be to 

travel to Iceland? 

Viðhorf gagnvart 

því að ferðast til 

Íslands 
 

Atriði.8.  Before you came to Iceland, how worthless or valuable did you think the 

experience would be to travel to Iceland? 

Atriði.9.  Before you came to Iceland, how unenjoyable or enjoyable did you think it 

would be to travel to Iceland?. 

 

Atriði.10. Important people in my life thought I ought to visit Iceland. Huglægar venjur 
 Atriði.11. Most people who are important to me wanted me to visit Iceland. 

Atriði.12. People whose opinions I value approved of me visiting Iceland. 

 

Atriði.13. It has always been possible for me to visit Iceland. 

Atriði.14. The resources, knowledge and the ability that I possess were a factor for me 

being able to visit Iceland. 

Atriði.15. It was easy for me to visit Iceland. 

 

Skynjuð stjórn á 

hegðun  
 

Atriði.16. I have intented to visit Iceland for quite some time. Fyrirætluð 

hegðun Atriði.17. I wanted to visit Iceland rather than any other tourism destination.  

Atriði.18. It was mostly up to me whether or not to visit Iceland. 
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Þriðji hlutinn voru svo 5 spurningar sem könnuðu bakgrunn þátttakenda. Atriðin í 

hlutum 1 og 2 voru aðlöguð samkvæmt því að rannsóknarviðfangsefnið væru erlendir 

ferðamenn sem hefðu ákveðið að ferðast til Íslands. Jafnframt var mælitækið haft á 

ensku til þess að mælitækið myndi henta úrtaki rannsóknarinnar sem var erlendir 

ferðamenn. Atriðin voru aðlöguð undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur aðjúnkts. 

Notast var við 7 punkta Likert- kvarða í hlutum 1 og 2 og voru þátttakendur í flestum 

tilvikum beðnir að svara hversu ósammála eða sammála þeir væru fullyrðingunum og 

voru allir svarkostir merktir með orðgildi. Við þrjár fullyrðingar í hluta 2 voru 

þátttakendur beðnir um að velja þann möguleika sem best lýsti þeirra viðhorfi á 

kvarðanum 1-7. Voru þá svarkostirnir ýmist Mjög vont – Mjög gott, Mjög lítils virði – 

Mjög mikils virði og Ekki ánægjulegt – Ánægjulegt og voru þeir valmöguleikar merktir 

með númeri. Ákveðið var að notast við 7 punkta Likert- kvarða þar sem rannsókn 

Jalilvand og Samiei hafði 7 punkta Likert- kvarða. Mælitækið var forprófað á sex 

nemendum. Þrír af þeim höfðu ensku sem móðurmál en hinir þrír höfðu íslensku sem 

móðurmál. Leitast var eftir því hvort atriði listans skildust fullkomlega og að orðalag 

væri fullnægjandi. Einnig var svartími mældur. Að lokinni forprófun voru athugasemdir 

teknar saman og viðeigandi lagfæringar gerðar. 

5.3 Framkvæmd 

Fyrirlögn fór fram í Flybus hópferðabílum Iceland Excursion ýmist á leið frá Reykjavík til 

Keflavíkurflugvallar eða frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur. Rannsakandi var ávallt með 

í för og dreifði spuningalistunum til farþegar skömmu eftir brottför og safnaði þeim svo 

stuttu áður en hópferðabíllinn náði áfangastað. Reynt var að gæta þess að einungis 

erlendir ferðamenn svöruðu spurningalistanum en ekki Íslendingar og að þátttakendur 

væru ekki einungis að millilenda á Íslandi. Ef þátttakandi reyndist síðar vera Íslendingur 

eða í millilendingu var svar hans síað út. Gagnasöfnun fór fram daganna 15. og 16. ágúst 

2017 og að henni lokinni voru gögnin færð inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem greining 

gagnanna fór fram. 
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6 Niðurstöður 

Þáttagreining (e. principal component analysis) var framkvæmd með hornskökkum 

snúningi (e. direct oblimin rotation). Valin var sú aðferð þar sem gert er ráð fyrir því 

samkvæmt fræðum Ajzen (1991) og Jalilvand og Samiei (2012) að víddir líkansins 

tengist. Keiser-Meyer-Olkin próf staðfesti að stærð úrtaksins var nægileg þar sem KMO – 

gildið var 0,781 en samkvæmt Andy Field (2013) er miðað við að KMO sé að lágmarki 

0,6. Einnig var Bartlett prófið marktækt  [X^2(153) = 1769,406; p<0,05] sem staðfestir að 

fylgni er til staðar milli breytanna í gagnasafninu. Þáttagreining var keyrð á þann hátt að 

kallaðir voru fram fimm þættir þar sem rannsóknarlíkan Jalilvand og Samiei (2012) hafði 

fimm víddir. Við þáttagreiningu kom fram að fjórir þáttanna hefðu eigingildi (e. eigen 

value) yfir einn en fimmti þátturinn hafði eigingildið 0,985 og skýrðu þeir allir fimm um 

62,8% af dreifingunni.  Í töflu 7 má sjá hvernig breyturnar hlóðust á þættina fimm. 
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Tafla 7: Þættir mælitækisins 
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To make sure Iceland was the right destination, I read 

other tourist online travel reviews about Iceland. 

,855     

Before choosing Iceland as a destination, I consulted 

online travel reviews. 

,795     

Reading tourist online travel reviews gave me 

confidence in my travels to Iceland. 

,793     

Before I traveled to Iceland, I gathered information 

about Iceland from tourist online travel reviews. 

,772     

Before coming to Iceland I read other tourist online 

travel reviews to know what destinations made good 

impressions on others. 

,753     

If I would not have read tourist online travel reviews 

before my trip to Iceland, I would have worried about 

my decision. 

,699     

Before you came to Iceland, how worthless or valueble 

did yout think the experience would be to travel to 

Iceland? 

 ,827    

Before you came to Iceland, how unenjoyable or 

enjoyable did you think it would be to travel to Iceland? 

 ,758    

Before you came to Iceland, how bad or good did you 

think it would be to travel to Iceland? 

 ,692    

It was mostly up to me whether or not to visit Iceland.  ,378    

Most people who are important to me wanted me to 

visit Iceland. 

  -

,844 

  

Important people in my life thought i ought to visit 

Iceland. 

  -

,835 

  

People whose opnions I value approved of my visiting 

Iceland. 

  -

,816 

  

It was easy for me to visit Iceland.    ,824  

It has always been possible for me to visit Iceland.    ,752  

The resources, knowledge and the ability that I possess 

where a factor for me being able to visit Iceland. 

   ,462  

I wanted to visit Iceland rather than any other tourism 

destination. 

    -,805 

I have intended to visit Iceland for quite some time.     -,666 
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Áreiðanleiki (e. chronbach‘s alpha) þáttanna fimm var kannaður. Þegar innri áreiðanleiki 

breytanna, sem hlóðust á þáttinn rafrænt umtal, var kannaður var hann góður eða 

0,871 og því var unnt að sameina þær allar í eina breytu „Rumtal“ fyrir frekari 

tölfræðipróf. Þegar innriáreiðanleiki þáttarinns „Viðhorf gagnvart því að ferðast til 

Íslands“ var kannaður kom í ljós að áreiðanleikinn jókst töluvert þegar breytunni „It was 

mostly up to me whether or not to visit Iceland“ var sleppt. Þessi staðreynd, ásamt því 

að breytunni var ekki ætlað samkvæmt fræðunum að tilheyra þessum þætti, orsakaði 

það að tekin var ákvörðun um að sleppa breytunni. Eftir að breytan hafði verið fjarlægð 

var innri áreiðanleiki fyrir breytur þáttarins, „Viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands“, 

0,707 og því var unnt að sameina þær allar í eina breytu, „Viðhorf“, fyrir frekari 

tölfræðipróf Kannaður var innri áreiðanleiki breytanna sem hlóðust á þáttinn „Huglægar 

venjur“ en innri áreiðanleiki reyndist vera nokkuð góður eða 0,789 og því var unnt að 

sameina þær breytur í eina breytu, „Venjur“, fyrir frekari tölfræðipróf.  

Kannaður var innri áreiðanleiki breytanna sem hlóðust á þáttinn „Skynjuð stjórn á 

hegðun“ en innri áreiðanleiki reyndist vera 0,514. Almennt séð er 0,514 talinn vera 

frekar lágur innri áreiðanleiki. Samkvæmt Andy Field (2013) má vænta þess að innri 

áreiðanleiki sé lægri en ella þegar þáttur samanstendur af fáum atriðum sem í þessu 

tilfelli voru þrjú atriði. Einnig má vænta þess, þegar verið er að mæla sálfræðileg atriði 

(e. psychological constructs) líkt og hegðun, að fjölbreytileki í túlkun atriðanna leiði af 

sér lágan innri áreiðanleika og getur því 0,5 nægt (Kline, 1999). Því var ákveðið að nota 

þáttinn áfram og voru breytur hans sameinaðar í eina breytu, „SSÁHegðun“, fyrir frekari 

tölfræðipróf. 

Að lokum var kannaður innri áreiðanleiki breytanna sem hlóðust á þáttinn 

„Fyrirætluð hegðun“ . Aðeins tvær breytur hlóðust á þáttinn, en breytann „It was mostly 

up to me whether or not to visit Iceland“  hlóðst ekki á þáttin og var þvi eina breytan 

sem tilheyrði engum þætti. Innri áreiðanleiki fyrir breytur þáttarins „Fyrirætluð hegðun“ 

var viðunandi eða 0,618 og því var unnt að sameina þær allar í eina breytu, „FHegðun“, 

fyrir frekari tölfræðipróf.  

6.1 Tilgátur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort notkun erlendra ferðamanna á 

rafrænu umtali skýri ákvörðun þeirra að hafa valið Ísland sem áfangastað, en 
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hegðunarmynstur þeirra var greint samkvæmt kenningu áætlaðrar hegðunar. Til þess að 

unnt væri að ná markmiðinu voru tilgátur prófaðar. Til þess að prófa tilgáturnar var 

notast við sameinaðar breytur úr þáttagreiningum fyrir hinar fimm víddir. Tafla 8 sýnir 

fjölda gilda (N), meðaltal (M) og staðalfrávik (SF) fyrir allar fimm sameinaðar breytur.  

Tafla 8: Lýsandi niðurstöður þáttanna 

 N M SF 

Rumtal 301 4,32 1,46 

Viðhorf 306 6,13 0,79 

Venjur 305 4,92 1,32 

SSHegðun 305 4,98 1,11 

FHegðun 305 4,87 1,38 

 

Tilgáturnar voru prófaðar á þann hátt að kannað var hvort fylgni (e. correlation) væri 

milli breytanna sem um gat samkvæmt tilgátunum. Notast var hér við einvíða 

aðhvarfsgreiningu (e. simple regression) en í töflu 9 má sjá meðal annars skýringarmátt 

líkananna (R2) og  p-gildi. 

Tafla 9: Niðurstöður tilgátuprófa 

 R R2 Aðlagað R2 Staðalvilla F-próf p-gildi 

H1. 0,066  0,004 0,001 0,789 1,312 0,253 

H2. 0,408 0,166 0,163 1,264 60,371 0,000 

H3. 1,111 0,012 0,009 1,328 3,714 0,055 

H4. 0,253 0,064 0,061 1,339 20,712 0,000 

H5. 0,013 0,000 -0,003 1,119 0,052 0,082 

H6. 0,263 0,069 0,066 1,335 22,486 0,000 

H7. 0,049 0,002 -0,001 1,387 0,725 0,040 

 

Niðurstöður Anovaprófa voru þær að ekki fæst stuðningur vð tilgátur H1, H3, H5 og 

H7(sjá töflu 9). Því var svar við markmiði rannsóknarinnar að ekki væri unnt að fullyrða 

að rafrænt umtal skýri þá hegðun erlendra ferðamanna að ákveða að ferðast til Íslands. 

Aftur á móti var unnt að samþykkja eftirfarandi tilgátur samkvæmt hefðbundnum 

marktæktarmörkum: H2. „Viðhorf gagnvart því að heimsækja Ísland skýrir fyrirætlanir 
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ferðamanna til þess að ferðast til Íslands“ F(1. 303) = 60,371; p < 0,05, H4. „Huglægar 

venjur skýra fyrirætlanir að ferðast til Íslands“ F(1. 302) = 20,712; p<0,05 og H6 „Skynjuð 

stjórn hegðunar skýrir fyrirætlanir þess að ferðast til Íslands“ F(1. 303) = 22,486; p< 0,05. 

Út frá niðurstöðum einvíðrar aðhvarfsgreiningar er því unnt að segja að um sé að ræða 

tölfræðilegt samband milli óháðu breytanna viðhorfs gagnvart þvi að ferðast til Íslands, 

huglægra venja og skynjaðrar stjórnar á hegðun annars vegar og fyrirætlaðrar hegðunar 

hins vegar miðað við hefðbundin marktæktarmörk 0,05.  

Fjölvíð aðhvarfsgreining var notuð til þess að athuga skýringarmátt víddanna rafræns 

umtals, viðhorfs, venja og skynjaðrar stjórnar, á fyrirætlanir að ferðast til Íslands. Líkanið 

var marktækt (F(4,298)=22,353; p<0,001). Dreifing víddanna skýrði 23,3% af dreifingu 

fyrirætlana erlendra ferðamanna um að ákveða að ferðast til Íslands. Samkvæmt 

stuðlamati voru stuðlar tveggja vídda marktækir miðað við p<0,05 en það voru víddir 

viðhorfs og skynjaðrar stjórnar. Á mynd 2 má sjá skýringarmátt víddanna innan 

rannsóknarlíkansins. -stuðull táknar skýringarmátt víddarinnar á vídd fyrirætlaðrar 

hegðunar að ferðast til Íslands. Vídd viðhorfs gagnvart því að ferðast til Íslands hefur 

mesta skýringarmáttinn á fyrirætlanir að ferðast til Íslands. Einnig sést á mynd 2 hvar p-

gildi var yfir 0,05 því var skýringarmáttur ekki marktækur miðað við hefðbundin 

marktæktarmörk. 

 

Mynd 2: Skýringarmáttur vídda í rannsóknarlíkaninu 
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6.2 Áhrif bakgrunns. 

Þó svo að markmið þessarar rannsóknar hafi ekki verið athuga hvort munur væri milli 

hópa eftir bakgrunnsbreytum var þó kannað hvort munur væri á þeim fimm sameinuðu 

breytum sem voru fulltrúar hinna fimm vídda mælitækisins: Rafrænt umtal, Viðhorfs 

gagnvart því að ferðast til Íslands, Huglægra venja, Skynjaðri stjórn hegðunar og 

Fyrirætlaðrar hegðunar eftir bakgrunnsbreytum þátttakenda. 

Þegar kannað var hvort munur væri á notkun á rafrænu umtali, viðhorfi gagnvart því 

að ferðast til Íslands, huglægum venjum, skynjaðrar stjórnar hegðunar og fyrirætlaðri 

hegðun milli hópa eftir því hvort ferðalangar hefðu komið áður til Íslands kom í ljós að 

þeir sem höfðu aldrei komið áður (M=4,87 SD=1,10) skynjuðu minni stjórn yfir þeirri 

hegðun að ferðast til Íslands heldur en þeir sem höfðu komið áður (M=5,58, 0,89); 

[t(291) =-5,019 ; p < 0,005]. 

Ekki kom fram munur á milli kynja eða eftir tilgangi ferðalags þátttakanda gagnvart  

neinni af þeim fimm fimm sameinuðu breytum sem voru fulltrúar hinna fimm vídda 

mælitækisins (p<0,05). 

Jafnframt kom í ljós þegar línuleg tengsl voru könnuð að hvorki voru tengsl milli 

aldurs né menntunarstigs við einhverja af þeim fimm sameinuðu breytum vídda 

mælitækisins (p<0,05). 
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7 Umræða 

Umtal hefur lengi verið talin mikilvægur áhrifaþáttur kauphegðunar neytenda þar sem 

upplýsingar berast á milli neytenda um vörur, þjónustu eða vörumerki. Jafnframt hefur 

upplýsingamiðlun af þessu tagi sótt í sig veðrið með aukinni internetvæðingu og hefur 

það leitt það af sér að rödd neytenda er nú háværari en áður í formi rafræns umtals sem 

sífellt nær til fleiri og fleiri neytenda. Þjónustufyrirtæki þurfa að sýna rafrænu umtali 

sérstaklega mikla athygli þar sem óáþreifanlegt eðli þjónustunar bíður neytendum ekki 

upp á það að mögulegt sé að prófa hana áður en hennar er neytt. Íslensk ferðaþjónusta 

hefur sótt mikið í sig veðrið undanfarin ár en vænst er að fjöldi ferðamanna, sem 

heimsaækja Ísland árið 2017, nemi um 2,3 milljónum sem er 30% aukning frá 2016. 

Mikilvægi ferðaþjónustu fyrir hið íslenska hagkerfi er því óneitanlegt. Á þeim 

forsendum, og ásamt því að þessi tiltekni vinkill hafði ekki verið mikið skoðaður innan 

ferðaþjónustuiðnaðarins, réð því að meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort 

notkun erlendra ferðamanna á rafrænu umtali skýri ákvörðun þeirra um að hafa valið 

Ísland sem áfangastað en hegðunarmynstur þeirra var greint samkvæmt kenningu 

áætlaðrar hegðunar.  

Þáttagreining sýndi fram á að atriði mælitækisins hlóðust að mestu leyti á fjóra þætti. 

Samt sem áður var ákveðið að keyra þáttgreiningu, þar sem krafist var fimm þátta, af 

þeirri ástæðu að rannsóknarlíkan Jalilvand og Samiei (2012) innihélt fimm víddir og að 

tilgátur þessarar rannsóknar miðuðust að því að kanna skýringarmátt víddanna hvor á 

aðra. 

Kannaður var skýringarmáttur rafræns umtals á víddir kenningar áætlaðrar hegðunar, 

en víddirnar voru : viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands, huglægar venjur, skynjuð 

stjórn hegðunar og fyrirætlaðuð hegðun ásamt því að kanna skýringarmátt víddanna 

hvorrar á aðra. Einvíð aðhvarfsgreining leiddi í ljós að um var að ræða tölfræðilegt 

samband milli: viðhorfs gagnvart því að ferðast til íslands og fyrirætlaðrar hegðunar að 

ferðast til Íslands, huglægra venja og fyrirætlaðrar hegðunar um að ferðast til Íslands, 

skynjaðrar stjórnar á hegðun og fyrirætlaðrar hegðunar að ferðast til Íslands miðað við 

hefðbundin marktæktarmörk. Jafnframt má sjá út frá niðurstöðum aðhvarfsgreiningar 
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að ekki var um tölfræðilegt samband að ræða mill notkunar erlendra ferðamanna á 

rafrænu umtali áður en þeir héldu í ferðalag til Íslands og viðhorfs, huglægra venja og 

fyrirtætlana gagnvart því að ferðast til Íslands miðað við hefðbundin marktæktarmörk. 

Því varð niðurstaðan að rafrænt umtal skýrir ekki þá hegðun erlendra ferðmanna að 

ákveða að ferðast til Íslands miðað við hefðbundin marktæktarmörk. Þar af leiðandi 

staðfesta niðurstöður þessarar rannsóknar ekki niðurstöður rannsóknar Jalilvand og 

Samiei (2012) sem höfð var að fyrirmynd. En þar var sýnt fram á að rafrænt umtal meðal 

ferðamanna hafði mikinn skýringarmátt á viðhorf þeirra í garð þess að vilja ferðast til 

ákveðins áfangastaðar. Enn fremur sýndi fjölvíð aðhvarfsgreining að víddirnar: rafrænt 

umtal meðal erlendra ferðamanna um Ísland og huglægar venjur skýrðu ekki fyrriætlanir 

erlendra ferðamanna að ferðast til Íslands, en um tölfræðilegt samband var að ræða 

milli víddana viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands og skynjaðrar stjórnar á hegðun 

við fyrirætlanir að ferðast til Íslands. Þegar niðurstöður einvíðrar og fjölvíðrar 

aðhvarfsgreiningar eru skoðaðar ber að hafa það í huga að líklega segir fjölvíð 

aðhvarfsgreining raunhæfari sögu. Þar sem tekið er tillit til annarra breyta á meðan að 

einvíð aðhvarfsgreining einangrar sambandið. Það því eðlilegt að það sé marktækt 

samband í einvíðri aðhvarfsgreiningu en að það komi ekki fram í fjölvíðri 

aðhvarfsgreiningu því þá í raun er sambandið ekki fyrir hendi þegar búið er að taka tillit 

til annarra breyta í líkaninu.  

Þó svo að rannsókn Jalilvand og Samiei (2012) hafi verið fyrirmynd þessarar 

rannsóknar var samt sem áður um töluverðan mun að ræða milli rannsóknananna 

tveggja. Fyrst má nefna að mælitækið hafði verið uppfært frá eldri rannsókninni í þeim 

tilgangi að það hentaði betur þeirri úrtaksaðferð sem valin hefði verið. Einng má nefna 

að Jalilvand og Samiei könnuðu orsakasamband (e. causal strutcture) innan 

rannsóknarlíkansins með (e. path structural equation program) en í þessari rannsókn var 

notast við einvíða og fjölvíða aðhvarfsgreiningu sem ætlað var að kanna skýringarmátt 

þeirra þátta sem fengust úr þáttagreiningu. Síðast en ekki síst var áfangastaðurinn sem 

kannaður var í rannsókn Jalilvand og Samiei (2012) Ísfahan í Íran, ákaflega ólíkur Íslandi 

að mörgu leiti, en mögulegt er að menningarmismunur milli áfangastaðanna skýri að 

einhverju leyti mun á niðurstöðum rannsóknananna. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru að einhverju leiti í takt við niðurstöður eldri 

rannsókna þar sem samband rafræns umtals og erlendra ferðamanna, sem leggja leið 

sína til Íslands, hefur verið skoðað. Hér má nefna að niðurstöður rannsóknar Tinnu 

Haraldsdóttur (2016) leiddu í ljós að þrátt fyrir mikla almenna notkun samfélagsmiðla 

virðast erlendir ferðamenn ekki í miklum mæli nýta samfélagsmiðla til gagnaöflunar 

áður en í ferðalag er haldið. Því má ætla samkvæmt þessu að þar sem samfélagsmiðlar 

eru ekki mikið nýttir til upplýsingaleitar við undibúning ferðalags komi þeir ekki til með 

að gegna stóru hlutverki í að móta þá þætti hegðunar sem stýra því hvort ferðamenn 

ákveði að heimsækja Ísland eður ei. 

Aftur á móti, þó svo að niðurstöður þessarar rannsóknar leiði í ljós að ekki sé 

samband milli rafræns umtals og fyrirætlunar um að ferðast til tiltekins áfangastaðar er 

ekki unnt að segja að það sé tilgangslaust fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að huga að 

rafrænu umtali. Eldri rannsóknir hafa sýnt fram á annað (sjá t.d. Jalilvand og Samiei, 

2012; Litvin o.fl., 2005; Park og Gretzel, 2007 og Zhu og Lai, 2009).  Rannsókn Zhu og Lai, 

(eins og vísað er til í Jalilvand og Samiei, 2012),  sýndi fram á að rafrænt umtal hefur 

áhrif á val ferðamanna á áfangastöðum. Einnig sýndi rannsóknin fram á að samband var 

milli þess hve mikið var af vitnisburðum á netinu um tiltekinn áfangastað og fjölda 

ferðamanna sem heimsóttu þennan sama áfangastað. Einnig hafa rannsóknir á íslenskri 

ferðaþjónustu leitt í ljós mikilvægi rafræns umtals fyrir atvinnugreinina. Hér má nefna 

rannsókn Þóru Lindar Helgadóttur (2014) sem kannaði meðal annars hvernig  rafrænt 

umtal mótar viðhorf erlendra ferðamanna í garð Íslands. Einnig kannaði hún hlutverk 

rafræns umtals í ákvarðanatökuferlinu sem á sér stað áður en erlendir ferðamenn 

ferðast til landsins. Niðurstöður rannsóknar Þóru Lindar Helgadóttur (2014) leiddu í ljós 

að rafrænt umtal mótar viðhorf erlendra ferðamanna í garð Íslands að töluverðu leyti, 

en vefsíður og ferðavitnisburðasíður eru fyrirferðamestar í því tilliti. Einnig sýndi Þóra 

Lind Helgadóttir (2014) fram á að flestir ferðamenn notast við rafrænt umtal þegar 

kemur að því að taka ferðatengdar ákvarðanir. Þegar kemur að því fyrir markaðsstofur 

og ferðaþjónustufyrirtæki að huga að rafrænu umtali skiptir mestu máli að aðilar séu 

samstíga í því hvernig mynd þeir vilja draga upp af Íslandi sem áfangastað fyrir 

ferðamenn og að sú ímynd, sem birtist í miðlum, gefi rétta mynd af raunveruleikanum 

og byggi ekki upp falskar væntingar meðal ferðamannanna. Rafrænt umtal er unnt að 

nýta til þess að hlusta eftir skoðunum erlendra ferðamann og bregðast þannig skjótt við 
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og lagfæra það sem fara má betur. Góð þjónusta og vingjarnlegt viðmót hvort sem það 

er í hefðbundnum eða rafrænum samskiptum skilar, sér jákvæðri upplifun ferðamanna 

sem koma svo til með að deila upplifun sinni. Sem svo vonandi skilar sér í fleiri 

ferðamönnum sem vilja sækja Ísland heim og jafnframt að þeir sem hafa komið einu 

sinni langi til þess að koma aftur. 

Skoða má hvaða þýðingu rannsóknin hefur gagnvart kenningu áætlaðrar hegðunar. 

Kenningin lýsir því hvernig ákveðið hegðunaratferli á sér stað. Samkvæmt kenningu 

áætlaðrar hegðunar stuðla þættirnir viðhorf, huglægar venjur, skynjuð stjórn á hegðun 

og fyrirætlanir um ákveðna hegðun að því hvort ákveðin hegðun muni eiga sér stað. 

Helst ber hér að nefna að niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta forspárgildi kenningar 

áætlaðrar hegðunur um fyrirætlaða hegðun þar sem staðfest er að viðhorf gagnvart því 

að ferðast til Íslands, huglægar venjur gagnvart Íslandi og skynjuð stjórn hegðunar að 

ferðast til Íslands skýra þá fyrirætlun að ferðast til Íslands. Quintal o.fl. (2010) skoðuðu 

hegðun ferðamanna sem höfðu hug á að ferðast til Ástralíu út frá kenningu áætlaðrar 

hegðunar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þeir þættir, sem höfðu hvað mest 

forspárgildi á fyrirætlaða hegðun, voru þættirnir huglægar venjur og skynjuð stjórn á 

hegðun. En Quintal o.fl. (2010) töldu ástæðuna fyrir því að þessir þættir skýrðu hvað 

mest fyrirætlaða hegðun væru sambland af menningarlegum einkennum og svo hvort 

lítið sé lagt upp úr samhengi orða eða mikið. Hjá þjóðum þar sem lítið samhengi (e. low 

context) er áberandi fer stærstur hluti samskiptanna fram munnlega en þar sem 

samskipti einkennast af miklu samhengi (e. high context) notast fólk meira við 

líkamstjáningu og þess háttar til þess að tjá sig (Hall, 1976). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru ólíkar Quintal o.fl. (2010) að því leyti að í þessari rannsókn skýrist 

fyrirætluð hegðun að mestu leita af þáttunum viðhorfi og skynjaðri stjórn hegðunar en 

ekki huglægum venjum líkt og í rannsókn Quintal o.fl. (2010). En samkvæmt Trafimow 

og Finlay (eins og er vísað til í Quintal o.fl., 2010) eru sumir einstaklingar sem eru meira 

drifnir áfram af huglægum venjum á meðan aðrir stýrast meira af sínum eigin skoðunum 

og viðhorfi. Möguleg orsök fyrir því að huglæg skynjun hefur ekki meiri skýringarmátt en 

raun ber vitni gæti verið sú að Ísland líklega þykir ekki mjög umdeildur áfangastaður og 

hugsanlegt er að mjög ólík niðurstaða fengist með tilliti til huglægra venja ef umdeildari 

áfangastaður yrði rannsakaður. 
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7.1 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar hljótast af því að spurningalistinn var einungis 

hafður á  ensku sem ekki er móðurmál allra þátttakenda. Rannsakandi tók eftir því að 

þeir sem höfðu ensku ekki að móðurmáli voru í við lengur að svara spurningalistanum. 

Einnig er vert að minnast að einhverjar takmarkanir gætu fylgt þeirri úrtaksaðferð sem 

notuð var, en notast var við hentugleikaúrtak, þar sem fyrirlögn spurningalistans fór 

fram  í Flybus hópferðabílum Iceland Excursions á leið milli Keflavíkurflugvallar og 

Reykjavíkur. Til dæmis gæti úrtaksaðferðin mögulega verið orsök þess að í úrtakinu voru 

Bretar aðeins um 1,6%, sem er alls ekki í takt við hlutfall Breta af heildar-

ferðamannastraumi til Íslands samkvæmt Ferðamálastofu (2017). Ákveðnar takmarkanir 

voru á mælitækinu sem gerðu vart við sig í þáttagreiningu. Fá atriði sem mældu 

sérhverja vídd mælitækisin hafa mögulega leitt til þess að innriáreiðanleiki þáttanna var 

í sumum tilvikum frekar lár. 

7.2 Frekari rannsóknir 

Möguleikar á frekari rannsóknum eru miklir þegar viðfangsefnið, áhrif rafræns umtals á 

val áfangastaðar ferðamanna út frá forsendum kenningar áætlaðrar hegðunar, 

sérstaklega í ljósi þess að ákaflega fáar rannsóknir á þessu tiltekna sviði hafa verið 

gerðar. Til dæmis væri mögulegt að uppfæra mælitæki þessarar rannsóknar enn frekar. 

Skoða mætti hvort mögulegt væri að auka innri áreiðanleika þátta mælitækisins með því 

að fjölga þeim atriðum sem mæla hvern þátt. Slík rannsókn myndi færa okkur enn nær 

því markmiði að skilja á hvað hátt rafrænt umtal skýrir hegðun erlendra ferðmanna sem 

leggja leið sína til Íslands. 
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Viðauki - Spurningalisti 

Dear participant 

I invite you to participate in a research study entitiled The impact of 

electronic word of mouth on tourism in Iceland. I am currently enrolled in 

the Marketing and international business program at the University of 

Iceland, and am in the process of writing my Master thesis. The purpose of 

the research is to determine how social media affects tourists, decision 

making process, when it comes to destination choice.  

Your participation in this questionnaire is completely voluntary. You may 

decline altogether, and there is no need to worry, there are no “correct“ 

answers. Your responses will remain anonymous. 

If you agree to participate in this project, please answer the questions on 

the questionnaire as best you can. It should take approximately 3-5 

minutes to complete. The researcher will come to collect your survey once 

the bus ride is nearing its end.  

If you have any question about this project, feel free to contact me the 

researcher at thj60@hi.is or my advisor Audur Hermannsdottir at 

audurhermannsdottir@hi.is 

 

Thank you for your assistance in this important matter. 

Best regards, 

Thormodur Arni Jonsson 

 

 

mailto:audurhermannsdottir@hi.is
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CHOOSE THE ALTERNATIVE THAT BEST DESCRIBES YOUR OPINION FOR 

EACH OF THE STATEMENTS 

 

1. Before coming to Iceland, I read other tourist online travel 

reviews to know what destinations made good impressions on 

others. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

2. To make sure Iceland was the right destination, I read other 

tourist online travel reviews about Iceland.  

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

3. Before choosing Iceland as a destination, I consulted online travel 

reviews. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 
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4. Before I traveled to Iceland, I gathered information about Iceland 

from tourist online travel reviews. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

5. If I would not have read tourist online travel reviews before my 

trip to Iceland, I would have worried about my decision. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

6. Reading tourist online travel reviews gave me confidence in my 

travels to Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 
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CHOOSE THE ALTERNATIVE THAT BEST DESCRIBES YOUR OPINION FOR 

EACH OF THE STATEMENTS 

 

7. Before you came to Iceland, how bad or good did you think it 

would be to travel to Iceland? 

Very bad     1     2     3     4     5     6     7     Very good 

                                                 

 

8. Before you came to Iceland, how worthless or valuble did you 

think the experience would be to travel to Iceland? 

Very worthless     1     2     3     4     5     6     7     Very valuable 

                                                           

 

9. Before you came to Iceland, how unenjoyable or enjoyable did 

you think it would be to travel to Iceland? 

  Unenjoyable     1     2     3     4     5     6     7     Enjoyable 

                                                            

 

CHOOSE THE ALTERNATIVE THAT BEST DESCRIBES YOUR OPINION FOR 

EACH OF THE STATEMENTS 

 

10. Important people in my life thought I ought to visit Iceland 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 
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11. Most people who are important to me wanted me to visit Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

12. People whose opinions I value approved of me visiting Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

13. It has always been possible for me to visit Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 
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14. The resources, knowledge and the ability that I posses were a 

factor for me being able to visit Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

15. It was easy for me to visit Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

16. I have intended to visit Iceland for quite some time.  

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 
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17. I wanted to visit Iceland rather than any other tourism 

destination. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

 

18. It was mostly up to me whether or not to visit Iceland. 

   Strongly disagree 

   Disagree 

   Disagree somewhat 

   Neither disagree nor agree 

   Agree somewhat 

   Agree 

   Strongly agree 

 

PLEASE FILL IN NECESSASARY BACKGROUND INFORMATION FOR 

SEGMENT DESCRIPTION PURPOSES. 

 

19. What is your nationality? 

 

 

 

20. What is your sex? 

   Male  

   Female 
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21. What is your age? 

   20 or under  

   21- 30  

   31- 40  

   41- 50  

   51- 60  

   61- 70  

   71 or over 

 

 

22. What is the purpose of your trip? 

   Pleasure/vacation  

   Business  

   Transit to other countries  

   Sport  

   Visiting a trade fair  

   Study 

Other  

 

 

23. What is the highest level of education you have completed? 

   Some secondary education (high school)  

   Completed secondary education (graduated from high school)  

   Trade/technical/vocational training  

   Some undergratuate education (collage or university)  

   Completed undergratuate education  

   Some postgraduate education  

   Completed postgraduate education (master or doctorate) 
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24. How often have you previously visited Iceland? 

   Never  

   One time  

   Two times  

   3-5 times  

   6 times or more 

 

You have completed the questionnaire 

The researcher will come to collect your survey once the bus ride is 

nearing its end. 

Thank you for your time. 

 

 


