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Útdráttur 
 

Fjölgun erlendra ferðamanna hér á landi, þar á meðal kínverskra og japanskra, hefur 

verið mikil á seinustu árum og þurfa upplýsingar um þessa ferðamenn að aukast í 

samræmi við vöxtinn. Í rannsókninni var farið yfir markhópa og áherslur í íslenskri 

ferðaþjónustu, kínverska og japanska ferðamenn á Íslandi út frá áherslum 

rannsóknarinnar og menningarmun á Íslandi, Kína og Japan sem hefur áhrif á 

ferðavenjur.  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að fjölgun kínverskra ferðamanna er meiri en 

japanskra þó ferðamönnum úr báðum hópum fjölgi ört. Þessir ferðamenn eru líkir að 

því leyti að þeir koma til landsins jafnt á lágönn sem og háönn og dvelja að meðaltali á 

landinu í 5-7 daga. Þessir ferðamenn dvelja helst á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring 

og vilja ferðast sjálfir á bílaleigubíl eða í hópum. Þeir eiga það sameiginlegt að eyða 

mestu í skoðunarferðir en japanskir ferðamenn eyða einnig miklu í minjagripi, mat og 

vín á meðan kínverskir ferðamenn eyða litlu í mat og kaupa frekar dýrari merkjavörur. 

Mikill menningarmunur er á milli Íslands, Kína og Japan og eru kínverskir og japanskir 

ferðamenn mjög ólíkir í ferðahegðun þar sem þeir koma frá ólíkum menningarheimum. 

Þetta eru ferðamenn sem nýtast íslenskri ferðaþjónustu vel að því leyti að þeir stuðla að 

aukinni dreifingu á komu erlendra ferðamanna yfir árið og lengingu ferðatímabilsins. 
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Abstract 
 
Foreign tourists have grown increasingly for the past few years, including Chinese and 

Japanese tourists, so information about these tourists needs to increase in line with the 

growth. In this thesis, we go over the main marketing segments for the Icelandic tourism 

industry, Chinese and Japanese tourists in Iceland based on the focus of the thesis and 

the cultural difference between Iceland, China and Japan. Five interviews were taken 

and a survey sent to over 200 tourism companies in Iceland. 

 

Main findings were that Chinese tourists in Iceland are increasing faster than Japanese 

tourists in Iceland, although both groups are growing rapidly. Chinese and Japanese 

tourists are both staying on average for 5-7 days in Iceland and they visit Iceland both 

in high season and low season. These types of tourists prefer to travel in or around the 

capital and prefer to travel in groups or rent their own rental cars. They both spend 

much on sightseeing and exploring, however Japanese tourists spend more on 

souvenirs, food and wine and Chinese tourists spend much less on food, but tend to buy 

more expensive brand items. There is a lot of cultural differences between Iceland, 

China and Japan and these two countries have a very different travel behavior. These 

tourists are great for our tourism marketing and income because they extend the travel 

season. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

ferðaþjónustu við Háskólann á Bifröst. Vægi lokaverkefnisins er 14 ECTS-einingar. 

Undirbúningur og vinnsla verkefnisins fór fram sumarið og haustið 2017.  

 Leiðbeinandi minn var Brynjar Þór Þorsteinsson aðjúnkt við Háskólann á 

Bifröst. Ég vil þakka honum sérstaklega fyrir aðstoðina, góðar og nytsamlegar 

ábendingar við framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka þeim viðmælendum 

sem gáfu sér tíma til þess að svara viðtalsspurningum mínum og þeim 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem sáu sér fært að svara spurningakönnuninni.  

Ég vil færa þeim sem studdu við bakið á mér á meðan á vinnslu verkefnisins 

stóð þakkir og þá sérstaklega þeim fjölskyldumeðlimum sem pössuðu dætur mínar á 

meðan ég lærði. Kærastanum mínum vil ég þakka fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum 

allt námið, þá sérstaklega meðan á ritgerðarskrifunum stóð og fyrir að hvetja mig áfram. 

Í lokin vil ég tileinka dætrum mínum ritgerðina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háskólinn á Bifröst, 4. desember 2017 
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Kristín Ásta Harðardóttir 
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1. Inngangur 
 

Erlendum ferðamönnum á Íslandi fer fjölgandi með hverju árinu sem líður og er 

ferðaþjónustan orðin ein af stærstu atvinnugreinum landsins. Nauðsynlegt er því að 

greina vel þá erlendu ferðamenn sem koma til landsins í markhópa svo hægt sé að efla 

ferðaþjónustuna enn meira og koma í veg fyrir minnkandi vöxt. Kosturinn við 

markhópagreiningu er að þar má kynnast betur þörfum og væntingum fólksins innan 

hópsins, vita hverju við er að búast frá þeim og hvernig best er að ná fram ánægju þeirra. 

 

Í þessari rannsókn verður fjallað um kínverska og japanska ferðamenn á Íslandi. Leitast 

verður við að finna sem gagnlegastar upplýsingar sem tengjast þessum tilteknu 

ferðamönnum út frá ferðalögum utan háannatíma, eyðslu þeirra, lengd dvalar, 

ferðavenjum, ferðahegðun og menningarmun til þess að hægt sé að átta sig betur á hvort 

þeir séu markhópar sem íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á en gert er 

nú. Rannsóknina verður m.a. hægt að nýta til þess að kynnast betur kínverskum og 

japönskum ferðamönnum sem hingað koma. 

 

Með markvissum rannsóknum á kínverskum og japönskum ferðamönnum og 

sameiginlegri vinnu íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja er hægt að afla mun meiri 

upplýsinga um þessa tilteknu markhópa þar sem upplýsingar um þá hafa verið af 

skornum skammti. 

 

1.1 Markmið og rannsóknarspurning 
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort ferðamenn frá Japan og Kína séu 

ákjósanlegir markhópar fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi og hvort borgi sig að leggja 

áherslu á ferðamenn frá þessum fjarlægu löndum. Rannsakandi valdi fjóra þætti sem 

hann mun leggja áherslu á í ritgerðinni. Þeir þættir sem skoðaðir verða eru: Ferðalög 

utan háannatíma, eyðsla/aukin arðsemi, lengd dvalar og ferðavenjur. Einnig verða 

skoðaðar fræðilegar heimildir um íslenska ferðaþjónustu og markhópa auk þess að 

notast við munnlegar heimildir úr viðtölum og fyrirspurnum. Með viðtölum og 

greiningu á heimildum mun rannsakandi komast að niðurstöðu um hvort þessir tilteknu 

ferðamenn séu ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu. 
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Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er: 

Eru kínverskir og japanskir ferðamenn ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska 

ferðaþjónustu?  

  

1.2 Uppbygging ritgerðar og annmarkar 
 

Uppbyggingu ritgerðar er hagað þannig að hún samanstendur af átta köflum sem eru: 

Inngangur, Ferðaþjónusta á Íslandi, Kínverskir ferðamenn á Íslandi, Japanskir 

ferðamenn á Íslandi, Menning og ferðahegðun, Rannsóknin, Niðurstöður 

rannsóknarinnar og Lokaorð.  

Í upphafi er markmið rannsóknar, rannsóknarspurning og aðferðafræði kynnt. 

Því næst verður farið yfir ferðaþjónustu á Íslandi þar sem fjallað verður um helstu 

markhópa og áherslur í íslenskri ferðaþjónustu. Þær er hægt að hafa til hliðsjónar þegar 

skoðað er hvort kínverskir og japanskir ferðamenn séu ákjósanlegir markhópar fyrir 

íslenska ferðaþjónustu. Síðan verður rætt um kínverska ferðamenn á Íslandi, ferðalög 

þeirra utan háannatíma, eyðslu, lengd dvalar og ferðavenjur. Í framhaldinu verður 

fjallað um japanska ferðamenn á Íslandi, ferðalög þeirra utan háannatíma, eyðslu, lengd 

dvalar og ferðavenjur. Í kjölfarið er menning, ferðahegðun og menningarmunur Íslands, 

Kína og Japan skoðað. Í rannsóknarkaflanum verður gagnaöflun og tilgangur 

rannsóknar útskýrð ásamt kynningu á viðmælendum rannsóknarinnar og vali á þeim. 

Að lokum verða viðtölin og spurningakönnunin greind, niðurstöður úr 

spurningakönnun og viðtölum útskýrðar og bornar saman ásamt því að heildrænt yfirlit 

niðurstaðna verður framkvæmt samkvæmt niðurstöðum sem leiðir svo til lokakaflanna 

sem eru umræður og samantekt niðurstaðna, ábendingar til stjórnenda í ferðaþjónustu 

og í lokin er frekari rannsóknir. 

Annmarkar rannsóknarinnar fólust í því að rannsóknin er unnin á ákveðnu tímabili sem 

hefur þau áhrif að niðurstöðurnar sýna einungis hver staðan er núna. Takmarkanir voru 

að lítið var um svör við fyrirspurnum varðandi viðtöl og erfitt reyndist að fá 

ferðaþjónustufyrirtæki til að svara spurningakönnuninni.  
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1.3 Aðferðafræði 
 

Í byrjun valdi rannsakandi með hjálp leiðbeinanda viðfangsefni rannsóknar ásamt því 

að afmarka efnið enn frekar. Þegar rannsóknarspurningin var mótuð var farið í að vinna 

að rannsóknaráætlun til að skipuleggja vinnu og tryggja gæði rannsóknarinnar. 

Rannsakandi byrjaði að safna heimildum við vinnslu rannsóknaráætlunarinnar. 

Rannsakandi notaðist bæði við afleiddar heimildir eins og skýrslur og vefheimildir 

ásamt því að nota fræðibækur við ritgerðarsmíðina. Til að fá nákvæmari svör við 

rannsóknarspurningunni notaðist rannsakandi við blandaða rannsóknaraðferð. Hún var 

unnin þannig að fyrst var eigindlegi hluti rannsóknarinnar framkvæmdur. Þar voru tekin 

fimm einstaklingsviðtöl við einstaklinga með ólíka reynslu í mismunandi bakgrunni 

ferðaþjónustu um japanska og kínverska ferðamenn á Íslandi. Viðtölin voru bæði tekin 

augliti til auglitis og spurningar sendar með tölvupósti til þeirra einstaklinga sem 

óskuðu þess. Þeir aðilar svöruðu spurningunum rafrænt. Þetta var gert til þess að fá 

betri innsýn í viðfangsefnið og til þess að byggja grunn til að móta spurningar fyrir 

spurningakönnun til ferðaþjónustufyrirtækjanna. Þar á eftir var megindlegi hluti 

rannsóknarinnar framkvæmdur þar sem könnun var send til ferðaþjónustufyrirtækja. Í 

lokin var eigindlegi og megindlegi hlutinn borinn saman og unnið úr heimildunum. 

 

Við vinnslu ritgerðarinnar notaðist rannsakandi við sex þrepa rannsóknarlíkan Kotlers 

og Kellers (Kotler og Keller, 2016). Þrepin má sjá hér að neðan: 

 

Mynd 1: Rannsóknarlíkan Kotler og Keller. Heimild: Kotler og Keller, 2016. 

Höfundur lagði áherslu á að kynna sér vel þau fræði sem tengdust viðfangsefninu til 

þess að vinna með gagnrýnum hug úr niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2. Ferðaþjónusta á Íslandi 
 
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið ört á seinustu árum. Ísland fór frá því að vera ,,kalt“ 

og ,,drungalegt“ yfir í að verða ,,öðruvísi“ og ,,svalt“. Áður en landið varð að vinsælum 

áfangastað var Ísland svæði eða landfræðilega afmörkuð heild sem hafði haft frekar 

neikvætt yfirbragð yfir sér. Við það að verða vinsælli urðu þau orð sem drógu upp 

neikvæða mynd af eyjunni að jákvæðum einkennum og voru notuð sem markaðsefni 

áfangastaðarins. Í víðum skilning er orðið áfangastaður svæði eða staður þar sem áhrifa 

ferðaþjónustu gætir. Áfangastaður þarf að uppfylla þrjú skilyrði; aðgengi, aðdráttarafl 

og aðstöðu. Áfangastaður er í sífelldri mótun, ræðst af aðgengi fólks og er skapaður 

með tengslum og athöfnum fólks (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013, bls. 22-23). 

 

Mynd 2: Svæðisskipting íslenskrar ferðaþjónustu. Heimild: Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 
2013, bls. 23. 

Einnig er hægt að greina áfangastaði með því að skipta landinu í ákveðin markaðssvæði 

eins og sjá má á mynd 2 hér fyrir ofan. Þar eru auðlindir hvers markaðssvæðis metnar 

og landinu skipt í fimm meginsvæði; höfuðborgarsvæðið og fjórar sporöskjur. Hvert 

svæði er heild með tilliti til fjarlægða og þjónustuframboðs og er með aðdráttarafl/segul 

sem er sterkasti þáttur á hverjum áfangastað fyrir sig. Seglarnir draga gestina til 

staðarins. Ferðamenn sjá áfangastaði með ólíkum augum og þá er vert að greina þá 

niður í hópa svo hægt sé að höfða betur til þeirra (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013, bls. 24). 

 

Ef skoðaðar eru tölfræðiupplýsingar um fjölgun erlendra ferðamanna sem ferðast til 

Íslands ár hvert sést að aukningin á milli ára á seinustu fimm árum er tvöföld frá árunum 

2012-2013 til 2015-2016. Á árunum 2012-2013 fóru ferðamenn frá 646.921 í 781.016 
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sem er 20,7% aukning á erlendum ferðamönnum sem fóru um Leifsstöð á milli ára en 

frá 2015-2016 fóru ferðamenn frá 1.261.938 í 1.767.726 sem er 40,1% aukning. Á 

þremur árum tvöfaldaðist fjölgun ferðamanna sem fóru um Leifsstöð á milli ára. 

(Ferðamálastofa, e.d.). 

 

Mynd 3: Erlendir gestir um Leifsstöð. Heimild: Ferðamálastofa, e.d. 

Flestir ferðamenn koma til landsins yfir sumarið en fjöldi vetrargesta hefur aukist með 

árunum. Árið 2014 komu 28,8% af heildarfjölda ferðamanna yfir vetrartímann og árið 

2016 kom 31,1% af heildarfjölda ferðamanna um vetur sem er 2,3% aukning á tveimur 

árum. Fjölgun ferðamanna á seinustu þremur árum hefur verið hlutfallslega meiri að 

vetri til en að vori, sumri og hausti. Erlendir ferðamenn dvöldu lengur að sumri til 

heldur en að vetri til, að jafnaði 10,3 nætur að sumri og 6,8 nætur að vetri. Um 63% 

gistinótta var eytt á höfuðborgarsvæðinu að vetri til og 42% að sumri til 

(Ferðamálastofa, 2017). 

 

Líklegt er að á næstu 10 árum muni fjölgun ferðamanna á Íslandi halda áfram og þar af 

leiðandi m.a. skapa fleiri störf og auka hagvöxt. Til þess að halda velgengni 

ferðaþjónustunnar áfram þarf góða samvinnu frá öllum þeim aðilum sem koma að 

íslenskri ferðaþjónustu. Aukningin skapar einnig áskoranir fyrir landið og huga þarf 

sérstaklega að ýmsum þáttum, m.a. að draga úr árstíðabundnum sveiflum, dreifa gestum 

frekar um landið og varðveita náttúruna. Hægt er að halda betur utan um tækifæri til 

vaxtar með því að velja markhópa fyrir Ísland sem henta vel vegna stærðar, eyðslu, 

árstíðar sem þeir ferðast og landshlutanna sem þeir gætu ferðast til (The Boston 

Consulting Group, 2013, bls. 5).  
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Höfundur hefur leitast við að finna upplýsingar, bæði tölulegar og fræðilegar, varðandi 

markhópa íslenskrar ferðaþjónustu og áherslur hennar. 

 

2.1 Markhópar íslenskrar ferðaþjónustu 
 
Markhópar íslenskrar ferðaþjónustu eru mikilvægir til þess að koma í veg fyrir 

minnkandi vöxt og sjá til þess að ferðaþjónustan vaxi áfram í komandi framtíð. 

Ferðaþjónustan greinir markaðinn niður í hluta og gerir úr honum hópa. Markaðshlutun 

felst í að markaði er skipt niður í vel skilgreinda hópa sem hægt er að greina. Þessir 

hópar kallast markhópar og hver um sig inniheldur hóp fólks sem deilir sameiginlegum 

þörfum og væntingum. Hver markaður fyrir sig þarf að rannsaka vel hvaða markhópar 

henta best fyrir sig út frá fjölda, eðli markaðs og þörfum. Notaðar eru tvær mismunandi 

breytur til að greina hvern markaðshlut. Önnur breytan skoðar lýsandi eiginleika, m.a. 

landfræðilega og lýðfræðilega. Hin breytan skoðar hegðun, m.a. sálfræðilega hegðun 

og neytendahegðun (Kotler og Keller, 2016).  

 

The Boston Consulting Group gaf út skýrslu árið 2013 þar sem íslensk ferðaþjónusta 

var rannsökuð og markaðurinn greindur niður í hópa. Samkvæmt skýrslunni þarf að 

fjárfesta mun minna í gestum sem hafa fyrirfram mikinn áhuga á Íslandi. Það leiðir 

einnig til meiri ánægju meðal gesta með ferð þeirra sem eykur vilja þeirra til að eyða 

meira, vera lengur, ferðast á mismunandi tímum árs og kanna landið betur. Þeir 

markhópar sem eru bæði aðlaðandi fyrir Ísland og finnst Ísland aðlaðandi eru þeir sem 

íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja mesta áherslu á (The Boston Consulting Group, 

2013).  
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Mynd 4: Kort af markhópum íslenskrar ferðaþjónustu. Heimild: The Boston Consulting Group, 2013. 

Ferðamenn voru flokkaðir í 11 hópa sem greindir voru út frá fyrirliggjandi gögnum um 

íslenska ferðaþjónustu ásamt stærð, vexti, kauphegðun, þörfum og löngunum. Hóparnir 

voru flokkaðir eftir fjórum einkennum: Hverju þeir leituðu að í ferð sinni, aldri, tekjum 

og þjóðerni. Þeirra mat var að íslensk ferðaþjónusta ætti að einbeita sér að fimm efstu 

markhópunum á næstu tíu árin þar sem þeir ættu að vaxa mest (The Boston Consulting 

Group, 2013, bls. 25).  

 

Þessir markhópar eru í fyrsta lagi Older relaxers eða eldri borgarar sem eru ferðamenn 

50 ára og eldri. Þessi hópur er nú 30% af ferðamönnum á Íslandi og fer stækkandi. 

Hópurinn fer í ferðir til að slaka á og er mikið fyrir skoðunarferðir. Hópurinn eyðir 

meira en meðal ferðamaður gerir en dvelur í styttri tíma en meðal ferðamaður. Í öðru 

lagi eru Affluant adventurers eða efnaðir ævintýramenn sem eru á aldrinum 18-59 ára. 

Þessi hópur vill skoða landið, sækist eftir nýrri upplifun og er tilbúinn til þess að greiða 

aukalega fyrir það. Þeir ferðamenn eyða einnig meira en meðal ferðamaður gerir eða 

um 40% meira og dvelja einnig lengur. Emerging Market Explorers eða stækkandi 

markaðir eru m.a. frá Kína og Indlandi og eru á öllum aldri. Hópurinn er ekki stór núna 

en mun vaxa mjög hratt á næstu árum. Þeir ferðamenn vilja helst fara í skoðunarferðir, 

skoða norðurljósin og dvelja lengur en aðrir ferðamenn. Þeir eyða einnig meira en 

meðal ferðamaður eða um 50% meira, enda yfirleitt hátekjuferðamenn. City breakers 

eða borgarferðamenn eru á aldrinum 25-49 ára. Þeir eru um 10% af ferðamönnum en 

fer fjölgandi. Þessi hópur ferðast mikið utan háannatíma, oftast án barna, stoppar stutt 

en eyðir 50% meira en meðal ferðamaður gerir. Ferðamenn í þessum hópi vilja nýja 

upplifun og menningu. MICE-hópurinn (Meetings, Incentives, Conferences, Events) 
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samanstendur af fólki sem er 25 ára og eldra og er í viðskiptaferðum, stoppar stutt en 

eyðir miklu í afþreyingu, upplifun og mat (The Boston Consulting Group, 2013, bls. 

25-29). 

 

Íslandsstofa fékk það verkefni frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í október 

2016 að greina markhópa íslenskrar ferðaþjónustu. Í samvinnu við Háskólann á Bifröst, 

Háskólann á Akureyri, Rannsóknamiðstöð ferðamála og Stjórnstöð ferðamála var 

markhópagreining framkvæmd. Skýrslan var gefin út í kjölfarið af markaðsátaki 

Íslandsstofu ,,Inspired by Iceland“ til þess að auðvelda fyrirtækjum íslenskrar 

ferðaþjónustu að skilja hverjir væru þeirra bestu viðskiptavinir í gegnum 

markhópagreiningu. Fyrirtæki gætu nýtt sér skýrsluna til þess að auka skilning og 

þekkingu á ákjósanlegustu markhópunum án þess að þurfa að framkvæma 

kostnaðarsamar rannsóknir. Út frá rannsókn þeirra á persónugerð, lífsháttum og þörfum 

íslenskrar ferðaþjónustu þóttu þrír alþjóðlegir markhópar vera ákjósanlegastir fyrir 

íslenska ferðaþjónustu, en þeir eiga það sameiginlegt að vera allir með tekjur yfir 

meðallagi auk þess að hafa áhuga á menningu og nýrri upplifun (Íslandsstofa, 2016).  

 

Þessir hópar eru lífsglaði heimsborgarinn (the fun-loving globetrotter) sem er 

ferðamaður á aldrinum 25-50 ára, ferðast utan sumartíma, með tekjur yfir meðallagi, 

tilbúinn að greiða fyrir þjónustu og gæði, hefur áhuga á menningu og sögu, líklegur til 

að koma aftur, opinn fyrir nýjungum og er talinn vera 36% af ferðamönnum á Íslandi. 

Annar hópurinn er sjálfstæði landkönnuðurinn (the independent explorer) sem er á 

aldrinum 35-65 ára, með tekjur yfir meðallagi, ferðast utan sumartíma, kýs framandi og 

nýja upplifun, er fróðleiksfús, hefur áhuga á menningu, sögu og mat og er talinn vera 

um 17% af ferðamönnum á Íslandi. Þriðji hópurinn er makindalegi menningarvitinn 

(The cultural comfort seeker) sem er fólk 45 ára og eldra og aðallega konur, með tekjur 

yfir meðallagi, finnst gaman að versla, sækist í menningu, þægindi og öryggi, að sjá 

fallegt landslag og ferðir án áreynslu. Hann er talinn vera 17% af ferðamönnum á 

Íslandi. (Íslandsstofa, 2016). 

 

Markhóparnir úr skýrslum Boston Consulting Group og Íslandsstofu sýna sterk tengsl 

sín á milli. Það sem þessir hópar eiga sameiginlegt er að lögð er áhersla á efnameiri 

ferðamenn með tekjur yfir meðallagi, sem eyða meira en meðal ferðamaður, ferðast 

utan sumartíma/háannatíma, sækjast í menningu og kjósa framandi og nýja upplifun.  
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2.2 Áherslur í íslenskri ferðaþjónustu 
 
Til þess að góður ávinningur íslensku ferðaþjónustunnar haldi áfram þarf skýrar 

áherslur og markmið sem hægt er að fylgja á komandi árum. Á vefsíðu Stjórnstöðvar 

ferðamála koma fram þeir áhersluþættir sem íslensk ferðaþjónusta mun vinna að á 

árunum 2015-2020. Valdir hafa verið sjö áhersluþættir til þess að einblína á (Stjórnstöð 

ferðamála, 2015).  

 

Þessir þættir eru í fyrsta lagi samhæfing til þess að efla íslenska ferðaþjónustu. 

Samhæfing þarf að vera á milli fyrirtækja í ferðaþjónustu, sveitarfélaga og 

ríkisstjórnarinnar. Skilvirkni þarf að vera í stjórnsýslu til að einfalda rekstur og stöðugt 

mat á helstu áhættuþáttum sem eru m.a. náttúruhamfarir, öryggismál o.fl. Annar 

áhersluþátturinn er jákvæð upplifun ferðamanna sem náist með góðri þjónustu við 

ferðamenn, aukinni upplýsingagjöf, jákvæðri upplifun og aukinni gestrisni. Sérstök 

áhersla verður lögð á að tryggja jákvætt viðhorf heimamanna til atvinnugreinarinnar. Í 

samvinnu við lögregluyfirvöld, Landsbjörg og Samtök ferðaþjónustunnar verða 

fundnar leiðir til að draga úr óhöppum og slysum innlendra og erlendra ferðamanna. 

Þriðji áhersluþátturinn er áreiðanleg gögn sem talinn er sá mikilvægasti til að efla 

ferðaþjónustuna á Íslandi. Safna þarf samanburðarhæfum gögnum sem eru áreiðanleg, 

alþjóðleg og tímanleg til þess að nota í markmiðasetningu og ákvarðanatöku í greininni. 

Mælikvarðar þurfa að vera skilgreindir í tengslum við markmið um aukna arðsemi, betri 

dreifingu, jákvætt viðhorf ferðamanna og jákvætt viðhorf til greinarinnar. Efla þarf 

rannsóknir og setja fram áætlun sem tengist rannsóknum í ferðaþjónustu. Fjórði 

áhersluþátturinn er náttúruvernd sem er helsta aðdráttarafl í ferðaþjónustu Íslands. Það 

þarf að efla samstarf ferðaþjónustuaðila og náttúruverndaryfirvalda. Þjóðlendur, 

þjóðgarðar og önnur friðlýst svæði þurfa að vera á einni hendi, huga þarf að náttúru og 

minjavernd, sjálfbærni áfangastaða, nýta innheimtu á viðeigandi stöðum í viðhald og 

uppbyggingu ásamt því að tryggja fjármögnun uppbyggingar. Fimmti áhersluþátturinn 

er hæfni og gæði til þess að ná árangri í gæðamálum. Leggja þarf áherslu á menntun, 

gæði og starfsþjálfun sem mun skila árangri til greinarinnar. Ferðaþjónustan byggist á 

hæfni og þekkingu starfsfólks og því mikilvægt að setja mönnun, fagmennsku og hæfni 

í forgang. Ákveðið lágmarkshlutfall verður sett í hverjum landshluta fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki sem verða að taka þátt í viðurkenndu gæðastarfi eða Vakanum 

sem er gæða- og umhverfiskerfi sérhannað fyrir íslenska ferðaþjónustu. Sjötti 

áhersluþátturinn er aukin arðsemi þar sem markmiðið er að auka tekjur hlutfallslega 
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meira en nemur fjölgun ferðamanna. Unnið verður að því að samhæfa uppbyggingu í 

ferðaþjónustu og markaðsmálum til þess að það leiði til aukinnar arðsemi, framleiðni 

og verðmætanýtingar. Fylgst verður vel með hvernig gengur að auka arðsemi og ný 

markmið sett hverju sinni samkvæmt niðurstöðum mælinga. Sjöundi áhersluþátturinn 

er dreifing ferðamanna þar sem áhersla er lögð á að dreifa ferðamönnum til allra 

landshluta. Aukning ferðamanna hefur gerst hratt og til þess að allir landshlutar njóti 

góðs af þarf að huga að því að dreifa ferðamönnum og álagi af fjölgun ferðamanna. 

Laga þarf samgöngur, byggja upp örugga heilsársvegi, halda áfangastöðum ferðamanna 

opnum eins og möguleiki er á allt árið um kring, bæta öryggismerkingar á helstu vegum 

á íslensku og ensku ásamt uppbyggingu á innviðum innlends farþegaflugs. Sérstök 

áhersla er lögð á að kynna allt landið utan háannatíma og hækka hlutfall erlendra og 

innlendra ferðamanna (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015). 

 

3. Kínverskir ferðamenn á Íslandi 
 
Kínverskum ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað hratt á seinustu fimm árum. Ef 

skoðaðar eru upplýsingar frá Ferðamálastofu þá sést að fjöldi kínverskra ferðamanna 

sem koma til landsins hefur nánast fimmfaldast á árunum 2012-2016. 

 

Mynd 5: Kínverskir ferðamenn um Leifsstöð. Heimild: Ferðamálastofa, e.d. 

Þegar skoðuð er aukning á milli ára á seinustu fimm árum þá sést að mikill munur getur 

verið frá ári til árs. Aukning á kínverskum ferðamönnum árin 2012-2013 er 25,4%, árin 

2013-2014 er hún 48% en árin 2014-2015 83% sem er nánast helmingi meira en á 

árunum á undan, og loks 2015-2016 er 40,2% aukning. Fjöldinn vex ekki jafnt með 
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hverju ári heldur virðist aukningin koma í bylgjum þó ekki liggi fyrir hver ástæða þess 

sé.  

 

3.1 Ferðalög utan háannatíma 
 
Dreifing ferðamanna er ein af áhersluþáttum íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2020. Í 

því felst bæði að dreifa ferðamönnum um landið og fá ferðamenn til þess að koma til 

landsins utan háannatíma (Stjórnstöð ferðamála, 2015). Ferðaþjónustan á Íslandi 

flokkar ferðatímabil í 4 annir. Þessi tímabil eru háönn sem er í júní-ágúst, axlir sem eru 

tvö tímabil í apríl-maí og september-október og lágönn sem er frá nóvember til mars. 

 

Mynd 6: Kínverskir ferðamenn eftir mánuðum. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-a. 

Þegar tölur frá Hagstofu Íslands eru skoðaðar þá sést að flestir kínverskir ferðamenn 

koma til Íslands á háönn, í júní-ágúst. Desember og ágúst voru þeir mánuðir þar sem 

flestir kínverskir ferðamenn komu til landsins árið 2016. Fæstir komu í apríl og maí, á 

tímabili sem telst til axla, og í nóvember sem er hluti af lágönn. Á þessum fimm árum 

sem skoðuð eru þá sést að háönn er vinsælasti tími kínverskra ferðamanna að koma til 

Íslands. Misjafnt er hvenær árs fæstir koma til landsins en meðal annars árið 2012 komu 

fæstir í febrúar og mars en árið 2013 komu fæstir í apríl og nóvember. Miðað við þessar 

tölur er hægt að áætla að kínverskir ferðamenn séu spenntastir fyrir að ferðast til Íslands 

yfir sumartímann en áhugi virðist vera að aukast fyrir því að koma til landsins í 

desember. Ekki er mikill fjöldi sem kemur utan háannatíma en eins og tölurnar sýna þá 

fer kínverskum ferðamönnum hratt fjölgandi á öllum tímum ársins (Hagstofa Íslands, 

e.d.-a). 
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3.2 Eyðsla 
 
Aukin arðsemi er ein af sjö áhersluþáttum íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2020. Í því 

felst að tekjur ferðaþjónustu aukist hlutfallslega meira en fjölgun ferðamanna. Eyðsla 

ferðamanna sem koma til landsins skiptir því máli til þess að uppfylla arðsemiskröfur 

atvinnugreinarinnar (Stjórnstöð ferðamála, 2015).  

 

Mynd 7: Eyðsla kínverskra ferðamanna. Heimild: Rannsóknasetur verslunarinnar, e.d. 

Á myndinni hér fyrir ofan sést öll greiðslukortanotkun kínverskra ferðamanna á Íslandi, 

bæði með debet- og kreditkortum í milljónum króna fyrir hvern mánuð ársins á seinustu 

fjórum árum. Eyðsla kínverskra ferðamanna hefur margfaldast á þessu tímabili. Hægt 

er að sjá það ef meðal annars er skoðuð aukningin í febrúar, þó að febrúar sé ekki meðal 

þeirra mánaða sem flestir kínverskir ferðamenn koma til landsins þá hefur eyðslan samt 

aukist sextánfalt á seinustu fjórum árum. Eyðsla kínverskra ferðamanna eykst því 

umfram fjölgun ferðamanna frá landinu (Rannsóknasetur verslunarinnar, e.d.). 

 

3.3 Lengd dvalar 
 
Ekki fundust rannsóknir varðandi lengd dvalar hjá kínverskum ferðamönnum á Íslandi. 

Einungis fundust upplýsingar um dvalarlengd allra erlendra ferðamanna á Íslandi. Að 

jafnaði dvelja erlendir ferðamenn 10,3 nætur að sumri til og 6,8 nætur að vetri til en 

erfitt er að áætla af þessum tölum dvalarlengd kínverskra ferðamanna á Íslandi. Miðað 

við tölurnar hér að ofan koma flestir kínverskir ferðamenn yfir sumartímann. Á sumrin 

gista langflestir ferðamenn 3-4 nætur eða 5-7 nætur þó að meðaltalið sé 10,3 nætur 

(Ferðamálastofa, 2017). 
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3.4 Ferðavenjur 
 
Ekki fundust miklar tölulegar upplýsingar um ferðavenjur kínverskra ferðamanna. 

Ýmsar kannanir eru til um ferðavenjur erlendra ferðamanna en kínverskir ferðamenn 

eru þá hluti af hópunum sem flokkaðir eru sem Asía eða annað. Erfitt er því að áætla út 

frá því hversu stór hluti kínverskir ferðamenn eru af þessum hópum. 

 

Mynd 8: Gistinætur Kínverja á Íslandi. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-b. 

Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands um fjölda gistinátta kínverskra 

ferðamanna á hótelum og gistiheimilum þá er hægt að sjá hvar kínverskir ferðamenn 

kjósa helst að vera á landinu. Tölurnar hér að ofan sýna að langflestir kínverskir 

ferðamenn vilja vera á höfuðborgarsvæðinu. Þar á eftir vilja þeir gista á Suðurlandi. 

Suðurnes og Norðurland eru svipuð í fjölda gistinátta og Austurland er lang óvinsælast 

meðal kínverskra ferðamanna. Miðað við þessar tölur vilja kínverskir ferðamenn vera 

á höfuðborgarsvæðinu og í kringum það svæði (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 
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4. Japanskir ferðamenn á Íslandi 
 
Japönskum ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað á seinustu fimm árum. Ef skoðaðar 

eru upplýsingar frá Ferðamálastofu frá árunum 2012-2016 þá hefur fjöldi japanskra 

ferðamanna sem koma til landsins meira en tvöfaldast. 

 

Mynd 9: Japanskir ferðamenn um Leifsstöð. Heimild: Ferðamálastofa, e.d. 

Þegar skoðuð er aukning milli ára þá er hún mismikil frá ári til árs. Aukning milli 2012 

og 2013 er 19,5% en milli 2013 og 2014 er hún 7,9% sem er mun minna en á árunum 

á undan. Milli 2014 og 2015 er 24% aukning sem er mun meira en á árinu á undan og 

2015-2016 er 35,2% aukning. Ástæða fyrir mismikilli aukningu á milli ára er ekki 

þekkt. 

 

4.1 Ferðalög utan háannatíma 
 
Eins og kemur fram í kaflanum um kínverska ferðamenn þá er dreifing ferðamanna 

einn af sjö áhersluþáttum í íslenskri ferðaþjónustu og því mikilvægt að huga að því að 

finna leiðir til að dreifa ferðamönnum um landið og fá þá til að ferðast til Íslands utan 

háannar (Stjórnstöð ferðamála, 2015).  
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Mynd 10: Japanskir ferðamenn eftir mánuðum. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-a. 

Þegar tölur frá Hagstofu Íslands eru skoðaðar þá sést að sumartíminn eða háönn er 

óvinsælasti tíminn fyrir ferðamenn frá Japan til að ferðast til Íslands sem er jákvætt 

varðandi dreifingu ferðamanna. Miðað við tölurnar hér að ofan koma flestir japanskir 

ferðamenn á lágönn til Íslands. Einnig er mikill vöxtur í september og október, sem 

telst til axla. September er sá mánuður þar sem flestir japanskir ferðamenn koma til 

landsins miðað við þau fjögur ár sem skoðuð eru hér að ofan (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

 

4.2 Eyðsla 
 

 

Mynd 11: Eyðsla japanskra ferðamanna. Heimild: Rannsóknasetur verslunarinnar, e.d. 
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Þegar eyðsla japanskra ferðamanna á Íslandi á seinustu fjórum árum er skoðuð í 

gögnum frá Rannsóknasetri verslunarinnar þá sést öll greiðslukortanotkun, bæði með 

debet- og kreditkortum, í milljónum króna. Eyðslan er að aukast líkt og fjöldi japanskra 

ferðamanna og er hún mest í september sem helst í hendur við að september er 

mánuðurinn þar sem flestir japanskir ferðamenn koma til landsins. Miðað við þessar 

tölur þá virðast japanskir ferðamenn eyða ágætlega miklu yfir sumarmánuðina ef haft 

er í huga að þá koma fæstir japanskir ferðamenn til landsins. Eyðslan er minnst í apríl 

og maí sem eru einnig óvinsælir ferðamánuðir til Íslands meðal japanskra ferðamanna 

(Rannsóknasetur verslunarinnar, e.d.). 

 

4.3 Lengd dvalar 
 
Ekki fundust rannsóknir varðandi lengd dvalar hjá japönskum ferðamönnum frekar en 

hjá kínverskum ferðamönnum á Íslandi. Miðað við upplýsingar um dvalarlengd allra 

erlendra ferðamanna er hægt að miða þær tölur við hvenær flestir japanskir ferðamenn 

koma til landsins og sjá þá hvað ferðamenn dvöldu að jafnaði lengi á þeim tíma. Flestir 

japanskir ferðamenn koma að vetri til og að meðaltali dvelja erlendir ferðamenn 6,8 

nætur á veturna en flestir eru 5-7 nætur eða 8-11 nætur á þeim árstíma (Ferðamálastofa, 

2017). 

 

4.4 Ferðavenjur 
 
Erfitt reyndist að finna upplýsingar um ferðavenjur japanskra ferðamanna líkt og 

kínverskra ferðamanna í kaflanum hér að ofan. Margar kannanir eru til þar sem 

kannaðar eru ferðavenjur erlendra ferðamanna en þá eru japanskir ferðamenn hluti af 

hópnum annað eða Asía. Hversu stór hluti japanskir ferðamenn eru af þeirri heild er 

erfitt að áætla. 
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Mynd 12: Gistinætur Japana á Íslandi. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-b. 

Tölur frá Hagstofu Íslands sem sýna fjölda gistinátta japanskra ferðamanna á hótelum 

og gistiheimilum er hægt að nota til þess að sjá hvar á landinu þessir tilteknu ferðamenn 

vilja helst vera. Höfuðborgarsvæðið er lang algengast og Suðurland er næst algengast. 

Lang óvinsælasti staðurinn til að gista á samkvæmt tölunum hér að ofan er Austurland. 

Suðurnes og Norðurland eru mjög svipuð í fjölda gistinátta. Miðað við þessar tölur þá 

vilja japanskir ferðamenn helst vera á höfuðborgarsvæðinu og á svæðunum þar í kring 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

5. Menning og ferðahegðun 
 
Menning er veigamikill þáttur í ferðaþjónustu þar sem fólk frá ýmsum löndum með 

ólíkan uppruna á samskipti. Hægt er að skilgreina orðið menningu á marga ólíka vegu 

en oftast er hún skilgreind á tvennan hátt. Menning getur verið hæfni og gildismat, siðir 

og venjur fólks sem það þróar með sér vegna þess hóps eða samfélags sem það lifir og 

elst upp með. Einnig er menning skilgreind sem þau atriði sem aðgreina hópa. Hóparnir 

sjálfir taka ekki eftir þessum atriðum né finnst þau merkileg fyrr en þeir komast í 

samband við aðra ólíka hópa og þá tengist sjálfsmynd einstaklinganna í hverjum hóp 

sterkum böndum. Þessir tilteknu hópar eru að verða meira áberandi við greiningu í 

markaðssetningu og við aðgreiningu áfangastaða. Báðar skilgreiningar koma að góðum 

notum við skilning í menningarferðaþjónustu til þess að ólíkir menningarheimar geti 

tekið tillit til hver annars og hægt sé að koma í veg fyrir átök (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 172-173).  
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Ferðahegðun er mismunandi á milli menningarheima og eru margir þættir sem hafa 

áhrif á hvernig fólk hegðar sér. Meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á ferðahegðun eru 

stéttaskipting þar sem hærri og lægri stéttir eru afar mismunandi eftir löndum. 

Einstaklingshyggja eða heildarhyggja hafa einnig áhrif þar sem annað hvort ber 

einstaklingurinn einungis ábyrgð á sjálfum sér og sinni fjölskyldu eða að hagsmunir 

hópsins eru taldir mikilvægari en einstaklingsins. Hlutverk kynja skiptir mis miklu máli 

eftir því hvaðan einstaklingur er. Óvissa og óþekktar aðstæður geta verið ógnandi fyrir 

suma menningarheima, meðal annars fyrir Japani. Dyggð eða þolinmæði, hagsýni og 

styrkur til að gera rétt og virðing fyrir hefðum, reglum og skyldum einstaklinga skiptir 

einnig máli. Augnsamband milli viðskiptavinar og þjónustuveitanda er mismunandi 

milli menningarheima. Stutt augnsamband er víða við hæfi en í vestrænum löndum er 

mikilvægt að horfast í augu. Matur og matarvenjur eru mismunandi eftir 

matarmenningu og margir halda fast í sínar hefðir. Gamansemi er menningarbundin og 

þá sérstaklega kaldhæðni sem ætti að sleppa alfarið í samskiptum við ólíka 

menningarhópa. Formlegheit eru afar mismunandi og í sumum menningarheimum er 

fólk ávarpað með titli og þá sérstaklega eldra fólk. Trúarbrögð eru mismunandi og bann 

er við sumum matartegundum í nokkrum trúarbrögðum, t.d. mega gyðingar ekki borða 

svínakjöt (Áslaug Briem, 2011). 
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Hér að neðan koma nokkur atriði sem einkenna ferðahegðun Kínverja og Japana út frá  

þeirra menningu og venjum: 

 

 

 

 

 

 
 

Kína Japan 

Stundvísi er þeim mikilvæg sem og að taka í 

hendur á öllum þegar verið er að hitta hóp 

Kínverja en samskipti þeirra eru þó óformlegri 

en hjá Japönum. Þeir bera mikla virðingu fyrir 

öllu sem er skriflegt og því gott að hafa sem 

flestar upplýsingar skrifaðar á blað á kínversku. 

Stundvísi er þeim mikilvæg, passa þarf að allt sé á 

réttum tíma og ef um breytingu eða seinkun er að 

ræða þá er mikilvægt að láta strax vita. Þeir þola illa 

óvissu og óþekktar aðstæður og því mikilvægt að 

upplýsa þá vel um allt og hafa skipulagninguna alveg 

á hreinu. Ef þeir eru ósáttir við ferðina kvarta þeir 

örsjaldan við þjónustuaðila. Þeir kvarta þegar þeir 

eru komnir heim við þann aðila sem seldi þeim 

ferðina/þjónustuna. 

Þeir eru fastheldnir í sínar matarhefðir og því er 

gott að reyna að aðlaga mat að austrænni 

matargerð. Einnig deila þeir matnum hver með 

öðrum og smjatta til þess að sýna að þeim þykir 

matur góður. Þeir klára aldrei alveg af diskum 

sínum og ef þeir gera það eru þeir enn svangir. 

 

Þeir eru mjög áhugasamir að smakka mat 

heimamanna og kjósa frekar að fá marga litla rétti 

frekar en fáa og stærri rétti. 

 Þeir vakna snemma og fara snemma að sofa. 

 

Þeir eru vanir góðri þjónustu og miklum 

formlegheitum í þjónustu. Þeir vilja vita hvaða stöðu 

fólk gegnir og hvaða menntun það hefur. Að horfast 

í augu er ekki við hæfi í þjónustu og því gott að hafa 

stutt augnsamband. Þeir spjalla bara um það sem er 

nauðsynlegt við þjónustuaðila. Það telst ókurteisi ef 

þjónustuaðilar spjalla saman fyrir framan þá. 

Gott er að staðfesta að það megi henda 

klósettpappír í klósett því víða í Kína er það 

bannað. 

Að hnerra og snýta sér fyrir framan aðra er ókurteisi 

og ganga þeir oft með grímu ef þeir eru veikir til að 

vera tillitssamir við aðra. 

Tafla 1: Ferðahegðun Kínverja og Japana. Heimild: Áslaug Briem, 2011. 
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5.1 Menningarmunur milli Íslendinga, Kínverja og Japana 
 

Til þess að meta menningarmun á milli Íslands, Kína og Japan er gott að skoða 6D-

líkan Hofstede þar sem löndin eru sett upp á sex menningarvíddir. Víddirnar sýna hvaða 

þættir greina eitt land frá öðru. Líkanið byggist á veigamiklum rannsóknum á 

mismunandi menningu um allan heim sem framkvæmdar hafa verið af þeim Geert 

Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov og rannsóknarhópnum þeirra. Hofstede 

hópurinn skilgreinir menningu sem sameiginlega forritun hugans hjá fólki frá sömu 

menningu sem aðgreinir það um leið frá fólki með annan menningaruppruna. Þetta 

líkan er notað um allan heim til þess að átta sig betur á mismunandi menningarvíddum 

sem eru á milli landa (Hofstede insights, e.d.-a). 

 

Menningarvíddirnar sex eru í fyrsta lagi Valdafjarlægð/Power distance index (PDI), en 

sú vídd lýsir því hvernig valdaminni eða lægri stéttir samþykkja og gera ráð fyrir að 

völdum sé dreift ójafnt. Skoðað er hvernig misrétti fólks er innan tiltekins samfélags. 

Þegar mikil fjarlægð er á milli einstaklinga þá eiga allir sinn stað eða stétt innan 

samfélagsins en þegar minni fjarlægð er á milli þeirra er verið að reyna að jafna 

dreifingu og krefjast réttlætis gegn ójöfnuði. Einstaklingshyggja gegn 

heildarhyggju/Individualism versus collectivism (IDV) er önnur víddin, þar sem í 

einstaklingshyggju bera einstaklingar ábyrgð á sjálfum sér og sinni fjölskyldu en í 

heildarhyggju hugsar fólk um hagsmuni hópsins innan samfélagsins. Tengsl og traust 

skipta miklu máli. Karllægni gegn kvenlægni/Masculinity versus femininity (MAS) 

vísar til að hlutverk kynja skipta mismiklu máli eftir samfélögum. Masculinity eða 

karllægni táknar að ná árangri, áreiðanleika, hetjudáð og efnislegri umbun þar sem 

samfélagið í heild er samkeppnishæfara fyrir karlmenn. Femininity eða kvenlægni 

táknar umhyggju, hógværð, val á samvinnu, að hugsa um þá veiku og meiri samstöðu í 

samfélaginu. Í viðskiptum má oft sjá karlmennsku á móti kvenleika. Óvissa og óþekktar 

aðstæður/Uncertainty avoidance index (UAI) er fjórða víddin. Það er mismunandi eftir 

menningarheimum hvað telst öðruvísi og ógnandi. Sumir menningarheimar telja það 

sem er öðruvísi og óþekkt um leið vera hættulegt. Lönd sem eru með sterka UAI hafa 

nákvæma skipulagningu, strangar reglur um trú og hegðun auk þess að hafa lítið þol 

fyrir óhefðbundinni hegðun og hugmyndum. Víddin Langtíma stefnumörkun gegn 

nútíma stefnumörkun/Long term orientation versus short term normative orientation 

(LTO) vísar til að hvert samfélag þarf að viðhalda tengslum við fortíð sína á meðan það 
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tekst á við áskoranir nútímans og framtíðarinnar. Mismunandi er eftir samfélögum 

hvernig þau forgangsraða þessum markmiðum. Samfélög sem eru með lága LTO vilja 

halda í hefðbundnar hefðir á meðan þau skoða breytingar en þau sem eru með háa LTO 

hvetja til nútímalegri breytinga og nútímalegri menntunar til að búa sig undir 

framtíðina. Síðasta víddin er eftirlátssemi gegn fastheldni/Indulgence versus restraint 

(IND) þar sem skoðað er hvað samfélög eru mismunandi ströng. Annað hvort eru 

samfélögin frjálsleg og leyfa einstaklingum meiri ánægju í lífinu og  skemmtun eða 

samfélög sem eru takmarkaðri, eru með ströng félagsleg viðmið og þar með bældari 

(Hofstede insights, e.d.-a). 

 

Mynd 13: Menningarmunur milli Íslands, Kína og Japan. Heimild: Hofstede insights, e.d.-b. 

Eins og sjá má á mynd 13 þá er búið að bera saman Ísland, Kína og Japan samkvæmt 

6D menningarvíddum Hofstede. Munurinn er mis mikill eftir því hvaða vídd er skoðuð. 

Hér að neðan eru stigin í hverri vídd og landi fyrir sig útskýrð nánar. 
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 Ísland Kína Japan 

Valdafjarlægð 

(Power Distance) 

Fær 30 sem þýðir að ekki er misrétti og 

allir eru aðgengilegir. Stjórnendur og 

starfsmenn hafa samráð og yfirmenn 

treysta undirmönnum sínum. 

Upplýsingum er deilt og samskipti eru 

óformleg. 

Fær 80 sem er mjög hátt og þýðir að það sé mikið 

misrétti í Kína. Fólk er ekki jafnt og telur að misrétti 

meðal fólks sé ásættanlegt. 

Fær 54 sem er millistig. Allir eru meðvitaðir um sína 

stöðu í samfélaginu og haga sér samkvæmt því. Þeir 

eru lengi að taka ákvarðanir og allir þurfa að 

samþykkja allt, bæði stjórnendur og lægra settir. Í 

Japan er talið að allir fæðist jafnir og geti hlotið 

frama ef unnið er fyrir því. 

Einstaklingshyggja 

(Individualism) 

Fær 60 sem þýðir að það er 

einstaklingshyggja. Fólk lítur eftir sjálfum 

sér og sinni fjölskyldu. Starfsmenn eiga að 

vera sjálfstæðir og eiga að sýna 

frumkvæði. Ráðningar og stöðuhækkanir 

byggjast á því hvað einstaklingurinn hefur 

gert. 

Fær 20 sem þýðir að mikil heildarhyggja ríkir í Kína 

þar sem fólk hugsar um hagsmuni hópsins frekar en 

sína eigin. Samskipti við samstarfsmenn eru köld og 

geta jafnvel verið fjandsamleg við fólk utan hópsins. 

Fær 46 sem þýðir að samfélagið sýnir mörg einkenni 

heildarhyggju þar sem fólk hugsar um hagsmuni 

hópsins. Ólíkt Kína þá eru Japanir mjög tryggir 

samstarfsmönnum sem þeir velja sjálfir og mætti 

segja að þeir væru vestrænni en aðrir Asíubúar. 

Karllægni 

(Masculinity) 

Fær 10 sem þýðir að Ísland er kvenlægt 

land þar sem áhersla er lögð á að vinna til 

að lifa. Jafnrétti er í samfélaginu, 

stjórnendur vilja samstöðu, átök eru leyst 

með málamiðlun og samningaviðræðum. 

Áhersla er lögð á vellíðan og staða skiptir 

ekki öllu máli. 

Fær 66 sem þýðir að Kína er karllækt. Árangur gildir 

fram yfir allt. Allir vilja ná árangri og fórna 

fjölskyldu til að vinna, frítími er ekki mikilvægur og 

þjónusta í boði seint fram á kvöld. Árangur nemenda 

í skóla skiptir miklu máli. 

Fær 95 sem þýðir að Japan er eitt af mestu 

karllægustu samfélögum heims. Á sama tíma er ekki 

mikil einstaklingshyggja og þar með ekki mikið 

sjálfstæði og samkeppni eins og jafnan er tengt við 

karlmennsku. Það er frekar samkeppni milli hópa frá 

leikskóla og til fullorðinsára, allir læra að keppa fyrir 

hópa. Þeir vinna mikið og vinnudagar eru langir. 

Erfitt er fyrir konur að verða háttsettar í Japan. 
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Óvissa og 

Óþekktar aðstæður 

(Uncertainty 

avoidance) 

 

Fær 50 sem þýðir að það er raunsætt 

varðandi óvissu og óþekktar aðstæður. 

Áhersla er lögð á skipulagningu en hægt að 

breyta áætlunum með stuttum fyrirvara. 

Tilfinningar eru ekki mikið sýndar, fólk er 

frekar slakt og ekki hrætt við að taka 

áhættu. Það er opnara fyrir nýjum 

hugmyndum, vörum og að prófa nýja hluti, 

hvort sem það er í mat eða viðskiptum. 

Fær 30 sem er lágt og þýðir að þeir eru 

aðlögunarhæfir og þola óvissu og óþekktar aðstæður 

vel. Kínverska tungumálið er m.a. með fullt af 

óljósum merkingum. 

Fær 92 sem gerir Japani að einni af þeim þjóðum sem 

vilja mest forðast óvissu og óþekktar aðstæður í 

heiminum. Ástæðan getur verið að mikil ógn er þar 

af náttúruhamförum. Frá fæðingu til dauða er lífið 

mjög fyrirsjáanlegt. Allir áhættuþættir úthugsaðir og 

mikil þörf að koma í veg fyrir óvissu sem er meðal 

ástæðna þess að breytingar eru erfiðar í Japan. 

Langtíma 

stefnumörkun 

(Long term 

orientation) 

Fær 28 sem er lágmark og þýðir að það er 

stöðluð menning á Íslandi. Fólk er staðlað 

í hugsun, sýnir virðingu fyrir hefðum, litla 

tilhneigingu að hugsa um framtíðina og 

leggur áherslu á að ná árangri. 

Fær 87 sem er hátt og þýðir að Kínverjar aðlaga sig 

að breyttum aðstæðum og framtíðinni, hafa 

þrautseigju til að ná árangri og eru góðir í að spara 

og fjárfesta. 

Fær 88 sem þýðir að Japanir gera sitt besta í lífinu og 

það er ekki meira sem þú getur gert. Lifa sínu lífi 

með hliðsjón af dyggð og hagnýtu fordæmi.  

Eftirlátssemi 

(Indulgence) 

Fær 67 sem þýðir að það er frekar frjálslegt 

samfélag. Fólk sýnir mikla eftirlátssemi, 

vilja til að uppfylla hvatir sínar og óskir og 

vilja njóta lífsins og skemmta sér. 

Einstaklingar hafa jákvætt viðhorf og eru 

bjartsýnir. Áhersla er á frítíma og að eyða 

peningum eins og þeir vilja. 

Fær 24 sem er mjög lágt og þýðir að samfélagið er 

mjög takmarkað og strangt. Fólk er svartsýnt og 

neikvætt. Einstaklingar leggja ekki áherslu á frítíma 

og neita sjálfum sér um skemmtun og það sem er 

talið rangt af samfélaginu. 

Fær 42 sem er frekar lágt og þýðir að samfélagið er 

takmarkað. Fólk er oft neikvætt og svartsýnt. Mikið 

aðhald er í Japan og leggja einstaklingar ekki áherslu 

á frítíma og neita þeir sjálfum sér um hluti sem eru 

taldir rangir af samfélaginu. 

Tafla 2: Samanburður á Íslandi, Kína og Japan. Heimild: Hofstede insights, e.d.-b.
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6. Rannsóknin 
 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Í 

blandaðri rannsóknaraðferð er notast bæði við eigindlega og megindlega aðferð í sömu 

rannsókn til að skilja betur viðfangsefni hennar. Með öflun gagna, greiningu og að 

blanda aðferðunum saman fæst betri skilningur á rannsóknarspurningunni og efni 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í byrjun rannsóknar var ætlunin að notast einungis við eigindlega rannsóknaraðferð en 

seinna kom í ljós að svör í viðtölum voru ekki fullnægjandi og var því ákveðið í samráði 

við leiðbeinanda að notast við blandaða rannsóknaraðferð. Þar með yrði auðveldara að 

ná til sem flestra aðila innan ferðaþjónustunnar á sem marktækastan hátt. Stuðst var við 

samleitandi snið þar sem megindleg og eigindleg gögn eru fyrst greind í sitt hvoru lagi 

og síðan borin saman og tengd umræðunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Í eigindlegri aðferð er leitast við að fá dýpri skilning á efninu sem við á hverju sinni. 

Markmið þessarar viðtalskönnunar var að fá dýpri skilning á rannsóknarspurningunni 

sem sett var fram. Tekin voru fimm einstaklingsviðtöl við einstaklinga sem starfa við 

íslenska ferðaþjónustu til þess að fá betri innsýn í viðfangsefnið og byggði það grunn 

sem notaður var til að móta spurningar fyrir spurningakönnun 

ferðaþjónustufyrirtækjanna. Sami viðtalsrammi var notaður fyrir öll viðtölin þrátt fyrir 

að viðmælendur kæmu úr ýmsum áttum innan ferðageirans og ekki hafi allir séð sér 

fært að svara öllum spurningunum. Meginþemu spurninganna voru ferðalög utan 

háannatíma, eyðsla, lengd dvalar og ferðavenjur. Í megindlegri aðferð eru upplýsingar 

mælanlegar og fengnar úr ákveðnu þýði eða úrtaki. Þýðið var íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki. Send var út spurningakönnun sem snerti á öllum áherslum 

ritgerðarinnar varðandi kínverska og japanska ferðamenn, s.s. um ferðalög utan 

háannatíma, eyðslu, lengd dvalar og ferðavenjur. Spurningarnar voru hálflokaðar, 

lokaðar með afmörkuðum svarmöguleikum á Likert-kvarða og opin spurning í lokin 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013) 

 

6.1 Gagnaöflun og úrvinnsla 
 
Til þess að fá sem nákvæmastar niðurstöður varðandi rannsóknarspurninguna var 

markvíss heimildaöflun unnin þar sem notast var við fræðilegar heimildir, skýrslur, 



 

25 
 

viðtöl og spurningakönnun. Leitast var við að fá sem mest af tölulegum gögnum sem 

þurfti til að svara rannsóknarspurningunni. Rannsakandi hafði samband við 

viðmælendur viðtalanna í gegnum tölvupóst. Leitast var við að taka viðtal augliti til 

auglitis á vinnustað hvers og eins. Erfitt reyndist að fá viðtöl og náði rannsakandi 

einungis að taka eitt viðtal á atvinnuvettvangi. Aðrir viðmælendur sendu svör sín 

rafrænt. Svörin reyndust ekki eins fullnægjandi og ætlað var og kom þar fram veikleiki 

í rannsókninni. Því var tekin ákvörðun um að gera spurningakönnun og senda á 

markaðsstofur landshlutanna. Þær tóku misvel í að dreifa könnuninni fyrir rannsakanda 

og hafði þá rannsakandi sjálfur samband í gegnum tölvupóst við þau 

ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa í þeim landshlutum sem markaðsstofurnar aðstoðuðu 

ekki með. 

Við úrvinnslu á fræðilegum gögnum, skýrslum, viðtölum og spurningakönnun var 

leitast við að fá sem skýrasta niðurstöðu við rannsóknarspurningunni. Efni var skipt 

niður í hluta eftir áherslum, niðurstöður markhópanna bornar saman og greindar.  

 

6.2 Viðmælendur rannsóknarinnar 
 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru fagaðilar innan ferðaþjónustunnar sem hafa reynslu 

af kínverskum og japönskum ferðamönnum. Í viðtölunum var leitast við að ná tali af 

fólki sem ynni við mismunandi störf innan ferðaþjónustunnar til þess að fá skoðanir úr 

mismunandi áttum ferðaþjónustugeirans. Skoðuð voru fyrirtæki innan íslenskrar 

ferðaþjónustu og send út fyrirspurn varðandi viðtal á handahófsvalin fyrirtæki úr 

mismunandi áttum ferðaþjónustu. Einnig var haft samband við starfsmann Íslandsstofu 

sem var fyrirfram ákveðið viðtal. Við gerð spurningakönnunarinnar var leitast við að 

fá fyrirtæki hvaðanæva af landinu sem störfuðu innan ferðaþjónustugeirans og hefðu 

reynslu af þessum tilteknu ferðamönnum til að svara svo niðurstöðurnar yrðu sem 

gagnlegastar. Áætla má að könnunin hafi verið send út til yfir 200 fyrirtækja í íslenskri 

ferðaþjónustu. Þýðið var íslensk fyrirtæki sem starfa við ferðaþjónustu og hafa reynslu 

af kínverskum og japönskum ferðamönnum. Svarhlutfall var ekki mikið þar sem 48 

svör bárust frá yfir 200 viðtakendum. 
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7. Niðurstöður rannsóknarinnar 
 
Í niðurstöðum rannsóknar verður fyrst fjallað um niðurstöður úr viðtölunum fimm. Eftir 

það verður fjallað um niðurstöður úr spurningakönnuninni og í framhaldi af því verða 

niðurstöður bornar saman eftir áherslum ritgerðarinnar sem eru ferðalög utan 

háannatíma, eyðsla, lengd dvalar og ferðavenjur. Í lokin verður heildrænt yfirlit 

niðurstaðna framkvæmt. 

 

7.1 Niðurstöður úr viðtalskönnun 
 

Viðtalskönnunin var tekin í september og október 2017. Erfitt reyndist að finna 

viðmælendur sem voru tilbúnir að svara spurningunum og enn erfiðara að finna 

viðmælendur sem höfðu tíma til að veita viðtal á atvinnuvettvangi. Fimm viðtöl voru 

tekin, annars vegar spurningar sem sendar voru með tölvupósti til sérfræðinga og hins 

vegar eitt sérfræðiviðtal á vinnustað viðmælanda. Það var hljóðritað með samþykki 

viðmælanda og tók 20 mínútur. Að loknu viðtali var það afritað orð fyrir orð. Fjögur 

viðtalanna fóru þannig fram að spurningalisti var sendur á netfang viðmælanda og hann 

sendi til baka með þeim svörum sem hann treysti sér til að svara. Viðmælendurnir fengu 

tölustafi við úrvinnslu viðtalanna sem tákna í hvaða röð viðtölin voru tekin. (Dæmi: 

V1=viðmælandi í fyrsta viðtali) Fyrsti viðmælandinn starfar hjá Gray Line Iceland. 

Annar viðmælandinn hefur séð um sölu á ferðum fyrir kínverska ferðamannahópa 

undanfarin ár hjá Iceland Travel. Þriðji viðmælandinn starfar fyrir japanska sendiráðið 

og eru þetta hans persónulegu svör en ekki sendiráðsins. Fjórði viðmælandinn er einn 

af eigendum Hrím. Fimmti viðmælandinn er teymisstjóri yfir markaðssetningu og 

markaðsrannsóknum hjá Íslandsstofu á sviði skapandi greina og ferðaþjónustu. 

 

Svör viðmælendanna fimm voru ólík og sumir viðmælendur svöruðu einungis 

spurningum um japanska ferðamenn, aðrir einungis um kínverska og sumir um báða. 

Ekki svöruðu allir viðmælendur öllum spurningum sem spurðar voru. Einn 

viðmælendanna byrjaði á að tala um að mikill menningarmunur væri á milli kínverskra 

og japanskra ferðamanna:  

 

,,Kínverjar reyna að ganga eins langt og þeir geta, þeir eru vanir að þeim séu sett takmörk og að fara yfir 

þau hefur afleiðingar. Ef þeim eru ekki sett takmörk er viðbúið að þeir vaði yfir viðkomandi og séu 

óþolandi og frekir. Ef þeim eru sett skýr takmörk sem fylgt er eftir láta þeir þokkalega að 

stjórn.......Japanir eru töluvert ólíkari, virka glaðari og jákvæðari og halda mætti að þeir skilji vel það 
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sem verið er að segja við þá, á t.d. ensku. Það er því miður ekki svo, Japaninn þekkir vel sín réttindi og 

ef allt er ekki eins og leiðarlýsing segir til um er viðbúið að þeir kvarti þegar heim er komið og krefjist 

bóta. Lausnin er að vanda þjónustuna við þá og ekki reyna að svindla á gæðum eða því sem þeir hafa 

keypt...“ (V1) 

 

Spurt var um á hvaða árstíma viðmælendur teldu kínverska/japanska ferðamenn koma 

helst til landsins. Viðmælendur sem töluðu um Kínverja nefndu allir að þeir kæmu mest 

yfir sumarið og þeir sem töluðu um Japani nefndu að þeir kæmu mest yfir vetrartímann 

til að sjá norðurljósin. Einn viðmælandinn nefndi að árið 2016 hefðu flestir kínverskir 

ferðamenn komið í desember. Annar viðmælandinn talaði um að Kínverjar væru með 

ákveðna toppa eins og októbermánuð þar sem að í byrjun október væri gullna vikan í 

Kína sem líkja mætti við verslunarmannahelgina hjá Íslendingum. Einn 

viðmælendanna var ekki viss: 

 

,,Báðir hópar áberandi í t.d. jólafríum í Evrópu, tilboðsferðir til Íslands er oftast margfalt ódýrari en að 

fara til Asíu í jólafríinu.“ (V1) 

 

,,Þetta eru svona markaðir sem hægt er að gera mikið með gagnvart vetrarferðaþjónustu.“ (V5) 

 

Viðmælendur voru allir á því máli að aukning væri á kínverskum og japönskum 

ferðamönnum en svörin voru mismunandi um hvort aukningin væri utan háannatíma. 

Einn viðmælendanna talaði um mikla aukningu en einungis hjá Japönum utan 

háannatíma og annar talaði um að fjölgun japanskra ferðamanna á sumrin myndi aukast 

hægt á næstu árum. Einn viðmælendanna talaði um hlutfallslega aukningu utan 

háannatíma hjá Kínverjum og annar að þeir dreifðust vel og að þeim hefði fjölgað. Einn 

nefndi að það væri meiri aukning hlutfallslega frá Kína af efnahagslegum ástæðum og 

að Japan væri eldri markaður: 

 

,,....meiri hagvöxtur hjá Kína og millistéttin er að færast upp þannig að þar af leiðandi er plús meiri vitund 

um Ísland sem áfangastað á svæðinu....Á meðan Japan hefur verið að ganga í gegnum efnahagskrísu....“ 

(V5) 

 

Spurt var um hvort viðmælendur teldu að kínverskir og japanskir ferðamenn myndu 

margfaldast á komandi árum og voru svörin mismunandi. Einn viðmælandinn taldi svo 

vera, annar talaði um aukningu en þeir myndu ekki margfaldast og einn talaði einungis 

um að fjöldi japanskra ferðamanna myndi aukast hægt vegna verðlags á Íslandi. Einn 



 

28 
 

viðmælandinn nefni gagnagrunninn Euromonitor og að þar væri spáin að á þremur árum 

yrðu kínverskir ferðamenn helmingi fleiri. 

 

,,Aukningin hefur verið mjög hröð undanfarið. Það gerist oft með nýja markaði, en þar fyrir utan hefur 

orðið sprenging í ferðaþjónustunni í heild. Ýmis merki eru um að nú hægi á vextinum af ýmsum 

ástæðum. Beint flug til Asíu getur breytt hlutföllum milli fjölda ferðamanna frá Asíu, Evrópu og 

Ameríku.“ (V2) 

 

,,..kínverskur markaður er mjög tískudrifinn í ferðalögum þannig að einn áfangastaður getur verið vinsæll 

þessa stundina og svo allt í einu farið niður.....Ísland er að vaxa ört núna út af tísku líka...maður þarf bara 

að hafa alltaf smá varnagla að þetta er bara ekkert gefið.“ (V5) 

 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir teldu kínverska og japanska ferðamenn dvelja 

lengi hér á landi. Tveir viðmælendur voru ekki vissir og annar þeirra hélt kannski viku 

fyrir báðar þjóðir. Einn talaði einungis um Japani og að það væru sirka 5-7 dagar. Annar 

viðmælandi talaði um meðaltal ferðamanna að sumri og vetri sem væri 10 dagar á 

sumrin og 6 dagar á veturna að meðaltali fyrir alla ferðamenn. 

 

,,Þar skiptast kínverskir ferðamenn í tvö horn. Annars vegar er mikill fjöldi sem dvelur þrjár nætur, hins 

vegar er nokkuð stór hópur sem fer í lengri ferðir, t.d. hringferðir sem taka eina viku og hækka þannig 

meðaltalið.“ (V2) 

 

Spurt var um í hvað viðmælendur teldu að kínverskir og japanskir ferðamenn væru mest 

og minnst að eyða í á Íslandi. Tveir af viðmælendunum svöruðu ekki spurningunni. 

Einn viðmælendanna talaði um Japani og að þeir eyddu mest í mat og minjagripi og 

minnst í lúxusvörur. Annar viðmælendanna talaði um Kínverja og að þeir eyddu mest 

í dýrar vörur, m.a. Bláa lóns vörur, hreindýraskinn, sæbjúgu og fleira og minnst í bjór 

og vín með matnum. Einn viðmælendanna nefndi að kortavelta hjá Kínverjum væri lág 

miðað við aðrar þjóðir, Kínverjar færu meira á Suðurland og dveldu þar og að áhugi 

fyrir íslenskum mat væri ekki mikill. Japanir hefðu hins vegar áhuga á íslenskum mat 

en Kínverjar tækju bara mat upp á hótelherbergi og borðuðu þar. 

 

,,....Á meðan fyrir þá sem ferðast lengra eins og Kína og Japan, að þeir sækjast meira bara í íslenska 

náttúru og bara þessa undraverðu náttúru. Það er svona upplifunin sem þeir sækjast í. Þannig gista í 

Reykjavík skiptir ekki máli. Gista mun meira á Suðurlandi heldur en önnur þjóðerni.“ (V5) 
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Viðmælendur voru spurðir hverjar þeir teldu vera ferðavenjur kínverskra og japanskra 

ferðamanna á Íslandi. Ekki svöruðu allir spurningunni. Einn viðmælandinn sagði að hjá 

þeirra fyrirtæki væri það tveggja til fimm nátta ferðir hjá báðum hópum. Annar nefndi 

að þeir ferðuðust víða sem væri jákvætt og dreifði auðnum betur: 

 

,,Kínverskir ferðamenn fara helst í fyrirfram skipulagðar ferðir. Áherslan er Suðurland. Þeir leggja mest 

upp úr áfangastaðnum sjálfum, sérstaklega þar sem þeir hafa oft ekki leiðsögumann með í för.“ (V2) 

 

,,Japanese tourists visit the Golden circle, Snæfellsnes and the south coast.“ (V3) 

 

Spurt var hvort viðmælendur teldu að japanskir og kínverskir ferðamenn dveldu helst á 

höfuðborgarsvæðinu eða ferðuðust um landið. Einn viðmælendanna svaraði ekki 

spurningunni. Annar nefndi að þeirra viðskiptavinir frá báðum þessum löndum dveldu 

helst á höfuðborgarsvæðinu. Einn nefndi að Japanir ferðuðust mikið um landið og annar 

að kínverskir ferðamenn ferðuðust mest um Suðurland: 

 

,,...Kínverjar dveljast um helming tímans í Reykjavík og nágrenni, en einnig talsvert á Selfossi, Vík og 

þar um kring.“ (V2) 

,,....hlutfall af vinum ferðast saman frá Kína....ég var síðan að rannsaka þetta aðeins frekar og það eru 

kannski tvær fjölskyldur að ferðast saman og þannig telja það sem vini....þeir eru að taka meira 

einstaklingsferðir, „self drive“ frekar en hópa...“ (V5) 

 

Seinasta spurning til viðmælenda var hvort þeir teldu kínverska og japanska ferðamenn 

vera ákjósanlega markhópa fyrir íslenska ferðaþjónustu og komandi framtíð hennar. 

Einn viðmælandi sagði „já, tvímælalaust“ og annar sagði „já, alveg eins, en þeir eru 

hvorugir okkar bestu kúnnar“. Einn viðmælendanna talaði einungis um Japani og að 

hann væri ekki viss um það en héldi það ekki sérstaklega. Annar viðmælandi nefndi að 

til að hafa ákveðna arðsemi mætti ekki hafa öll eggin í sömu körfu og að það þyrfti að 

vera stefnulýsing hjá hinu opinbera hvort það vildi fara í meiri sókn í fjarmarkaði. Hann 

nefndi að fjarmarkaðir kjósa oft að aðrir aðlagist þeirra menningu til þess að þeir séu 

ánægðir frekar en að þeir læri um menningu annarra áfangastað svo þeir séu ánægðir 

ferðamenn. Alltaf er samt hægt að gera ýmislegt til að mæta þeirra þörfum án þess að 

hafa áhrif á íslensk gildi. 
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,,Kínverjar eru hluti af markaðsheild, hafa sína sérstöðu og auka þannig nýtingu á þeirri þjónustu sem 

hér er fyrir hendi.“ (V2) 

 

,,....ég tel að gagnvart gjaldeyrissköpun og slíkt að þá er fínt að hafa einmitt fleiri markaði sem eru ekki 

kannski með sömu efnahagssveiflu. Þannig sjáum við kannski einn markað fara niður að þá erum við 

allavega með annan markað sem er kannski ekki í sömu niðursveiflu. Það er svona út frá því sjónarmiði 

jákvætt en út frá samfélagslegu sjónarmiði þarf maður kannski að hafa aðrar ráðstafanir líka. En þá er 

líka mjög mikilvægt að það sé mjög skýr stefna í hverju áfangastaðurinn á að verða og hvernig viljum 

við dafna sem slíkur áfangastaður í sátt við samfélag.“ (V5) 

  

7.2 Niðurstöður úr spurningakönnun 
 

Rannsakandi tók saman niðurstöður um kínverska og japanska ferðamenn úr 

könnuninni og bar þær saman. Því næst tók rannsakandi niðurstöður úr viðtölunum og 

bar þær saman við niðurstöður úr spurningakönnuninni. Alls voru 48 manns frá ólíkum 

ferðaþjónustufyrirtækjum um allt land sem tóku þátt í spurningakönnuninni.  

Í fyrstu spurningunum tveimur voru fyrirtækin spurð hvar á landinu þau væru staðsett 

og í hvaða ferðaþjónustugrein fyrirtækið starfaði. Tilgangurinn var að sjá hvaðan af 

landinu svör hefðu borist og úr hvaða ferðaþjónustugreinum. Við fyrstu spurningu var 

svarhlutfallið hæst á Vesturlandi eða 31,3%, næst á eftir því var Suðurland með 22,9% 

og eftir því höfuðborgarsvæðið með 20,8% svarhlutfall. Dræmari þátttaka var í hinum 

landshlutunum eða frá 2,1%-8,3%. Engin svör bárust frá Norðvesturlandi. 

 

Mynd 14: Hvar á landinu er fyrirtækið staðsett? 
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Eins og sjá má á mynd 15 eru flest ferðaþjónustufyrirtæki sem svöruðu hótel og 

gistiheimili, eða 50% svarenda. Því næst komu afþreyingarfyrirtæki sem voru 20,8% 

svarenda og þar á eftir þau fyrirtæki sem merktu við annað, 12,6% svarenda. Þau 

fyrirtæki sem svöruðu annað starfa sem markaðsstofa, upplýsingamiðstöð, 

upplýsingamiðlun, vara fyrir ferðamenn og tvö gallerí. Verri þátttaka var í öðrum 

ferðaþjónustugreinum eins og sjá má á myndinni. 

 

Mynd 15: Í hvaða ferðaþjónustugrein starfar fyrirtækið? 

Næsti hluti spurninganna var um kínverska/japanska ferðamenn. Í þriðju spurningunni 

var tilgangurinn að komast að því á hvaða árstíma kínverskir/japanskir ferðamenn 

kæmu helst til landsins.  

 

Mynd 16: Á hvaða árstíma telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn komi helst til ykkar? 
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Eins og sjá má á mynd 16 þá telja svarendur að kínverskir viðskiptavinir þeirra komi 

helst á lágönn eða 43,8%. 29,2% telja þá koma á háönn, 22,9% telja þá koma í 

september-október og 4,2% telja þá koma í apríl-maí, en bæði ferðatímabil kallast axlir 

eins og áður hefur komið fram. Svarendur töldu einnig að japanskir viðskiptavinir 

þeirra komi helst á lágönn eða 40,5%, 33,3% töldu þá koma á háönn, 19% töldu þá 

koma í september-október (axlir) og 7,1% töldu þá koma í apríl-maí (axlir). 

Viðmælendur viðtalanna nefndu að Kínverjar kæmu helst á sumrin og Japanir á 

veturna. Einn viðmælandi talaði um að hægt væri að gera mikið í vetrarferðaþjónustu 

fyrir þessa tvo markaði. Viðmælendur viðtalanna og ferðaþjónustufyrirtækjanna voru á 

sama máli um að lágönn og háönn væru ferðatímabilin sem kínverskir og japanskir 

ferðamenn kæmu helst til landsins. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands hér að 

framan koma flestir kínverskir ferðamenn á háönn og í desember og flestir japanskir 

ferðamenn á lágönn og í september. 

 

Í fjórðu spurningu voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð hvað þau teldu að 

kínverskir/japanskir ferðamenn dveldu lengi að jafnaði á Íslandi. Tilgangurinn var að 

komast betur að dvalartíma kínverskra/japanskra ferðamanna.  

 

Mynd 17: Að jafnaði, hvað telur þú að sé algengast að kínverskir/japanskir ferðamenn dvelji lengi á Íslandi? 

Eins og sjá má á mynd 17 þá töldu langflest ferðaþjónustufyrirtækin kínverska 

ferðamenn dvelja 5-7 nætur eða 47,9%. 20,8% töldu þá dvelja í 3-4 nætur, 12,5% töldu 
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þá dvelja í 8-11 nætur og 10,4% töldu þá dvelja í 1-2 nætur. 4,2% töldu þá dvelja í 12-

15 nætur og enginn hélt því fram að þeir dveldu 15 nætur eða meira. 4,2% svöruðu að 

spurningin ætti ekki við þeirra fyrirtæki. Langflest ferðaþjónustufyrirtækin töldu einnig 

að japanskir ferðamenn dveldu í 5-7 nætur á Íslandi eða 54,5%. 22,7% töldu þá dvelja 

í 3-4 nætur, 9,1% í 1-2 nætur, 6,8% í 8-11 nætur og önnur 6,8% töldu þá dvelja í 12-14 

nætur. Ekkert ferðaþjónustufyrirtæki taldi þá dvelja í meiri en 15 nætur eða valdi 

svarmöguleikann á ekki við. Viðmælendur í viðtölum sögðu einnig að kínverskir og 

japanskir ferðamenn væru um það bil 3 nætur eða 5-7 daga. Þegar svörin úr könnuninni 

og viðtölunum eru borin saman við könnun Ferðamálastofu um hversu lengi erlendir 

ferðamenn dvelja hér á landi að meðaltali þá kemur sama niðurstaða í ljós þar sem 

algengast er að erlendir ferðamenn dvelji í 3-4 nætur eða 5-7 nætur. 

 

Í fimmtu spurningunni voru ferðaþjónustufyrirtækin beðin um að svara hvað af 

eftirtöldu einkenndi hvert kínverskir/japanskir ferðamenn ferðuðust á Íslandi að þeirra 

mati. Tilgangurinn var að komast betur að ferðavenjum kínverskra/japanskra 

ferðamanna á Íslandi. 

 

Mynd 18: Hvert af eftirtöldu einkennir hvert kínverskir/japanskir ferðamenn ferðast á Íslandi að þínu mati? 
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Eins og sjá má á mynd 18 þá svöruðu 31,3% því að kínverskir ferðamenn kæmu 

sérstaklega til að sjá norðurljósin og 31,2% því að þeir vildu aðeins sjá vinsælustu 

ferðamannastaðina. 14,6% svöruðu að þeir færu í stuttar dagsferðir út fyrir 

höfuðborgarsvæðið. 8,3% töldu þá dvelja mest á höfuðborgarsvæðinu, 6,3% mest á 

Suðurlandi, 4,2% mest út fyrir höfuðborgarsvæðið og 2,1% sögðu mest á Reykjanesi 

og önnur 2,1% að þeir vissu ekki. Enginn taldi þá ferðast mest á Norðurland, hálendið, 

Austurland, Vesturland eða á Vestfirði. Flest ferðaþjónustufyrirtækin töldu japani koma 

sérstaklega til að sjá norðurljósin eða 31,8%, 22,7% töldu þá kjósa stuttar dagsferðir út 

fyrir höfuðborgarsvæðið, 18,2% þá vilja aðeins sjá vinsælustu ferðamannastaðina og 

11,4% þá dvelja mest á höfuðborgarsvæðinu. 6,8% töldu þá ferðast mest út fyrir 

höfuðborgarsvæðið og önnur 6,8% töldu þá ferðast mest á Suðurlandi. 2,3% voru ekki 

viss og enginn taldi þá ferðast mest á Reykjanesi, Norðurlandi, hálendinu, Austurlandi, 

Vesturlandi eða á Vestfjörðum. Viðmælendur viðtalanna sögðu að kínverskir og 

japanskir ferðamenn dveldu helst á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni, að Japanir 

ferðuðust mikið um landið en Kínverjar mest um Suðurland. Þegar svörin úr 

könnuninni og viðtölunum eru borin saman við tölur frá Hagstofu Íslands fyrr í 

ritgerðinni kemur sama niðurstaða í ljós sem er að bæði kínverskir og japanskir 

ferðamenn dvelja helst á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring. 

 

Í sjöttu spurningunni voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð hvert af eftirtöldu þau teldu 

að einkenndi hvernig kínverskir/japanskir ferðamenn ferðuðust að þeirra mati. 

Tilgangurinn var að komast að ferðavenjum kínverskra/japanskra ferðamanna á Íslandi. 

 

Mynd 19: Hvert af eftirtöldu einkennir hvernig kínverskir/japanskir ferðamenn ferðast að þínu mati? 



 

35 
 

Eins og sjá má á mynd 19 þá töldu 39,6% kínverska ferðamenn ferðast á sjálfstæðum 

grunni á bílaleigubíl og 37,5% þá vilja ferðast í hóp. 20,8% töldu þá vilja ferðast með 

fararstjóra og 2,1% þá vilja vera frjálsa og óháða. Enginn taldi þá ferðast í skipulögðum 

námsferðum né í stuttum viðskiptaferðum. Hinsvegar telja 37,8% 

ferðaþjónustufyrirtækja Japani vilja ferðast í hópi, önnur 37,8% telja þá vilja ferðast á 

sjálfstæðum grunni á bílaleigubíl og 20% telja þá vilja ferðast með fararstjóra. 2,2% 

töldu þá koma í stuttar viðskiptaferðir til Íslands og önnur 2,2% vissu ekki hvernig 

japanskir ferðamenn ferðuðust helst á Íslandi. Ekkert ferðaþjónustufyrirtæki taldi þá 

vilja ferðast frjálsa og óháða eða í skipulögðum námsferðum. 

 

Í sjöundu spurningu voru ferðaþjónustufyrirtækin spurð hvaða vörur þau teldu að 

kínverskir/japanskir ferðamenn eyddu mest í að þeirra mati. Tilgangurinn var að komast 

betur að í hvað kínverskir/japanskir ferðamenn eru að eyða peningum. 

 

Mynd 20: Að þínu mati, hvaða vörur telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn eyði mest í? 

Eins og sjá má á mynd 20 þá töldu langflestir kínverska ferðamenn eyða mest í 

skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir eða 38,3%. 23,4% töldu þá eyða mest í minjagripi 

m.a. lundabúðir, 12,8% töldu þá eyða mest í dýrar merkjavörur, m.a. íslenskar 

merkjavörur, hönnunarvörur o.fl., 10,6% í mat og vín, 6,4% í ósviknar vörur gerðar af 

heimamönnum og 4,3% í menningar-, afþreyingar- og tómstundastarfsemi. 2,1% vissu 

ekki og önnur 2,1% völdu annað sem þeir skráðu sem dósamat og aðra ódýrari hluti. 

Flest ferðaþjónustufyrirtækja töldu einnig Japani eyða mest í skipulagðar 

hópferðir/skoðunarferðir eða 27,3%, 25% í mat og vín, 18,2% í minjagripi, m.a. 

lundabúðir og 13,6% ósviknar vörur gerðar af heimamönnum. 9,1% töldu þá eyða mest 
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í dýrar merkjavörur, m.a. íslenskar merkjavörur, hönnunarvörur o.fl., 4,5% vissu ekki, 

2,3% menningar-, afþreyingar- og tómstundastarfsemi og ekkert fyrirtæki valdi 

svarmöguleikann annað. Viðmælendur viðtalanna sögðu að Japanir eyddu mest í mat 

og minjagripi og Kínverjar í dýrar merkjavörur. Eyðsla kínverskra og japanskra 

ferðamanna hefur margfaldast á seinustu árum samkvæmt mánaðarlegri erlendri 

kortaveltu sem sýnd var framar í rannsókninni. 

 

Í áttundu spurningu var spurt hvort ferðaþjónustufyrirtækin litu á Kínverja/Japani sem 

mikilvægan markhóp. 

 

Mynd 21: Mitt fyrirtæki lítur á Kínverja/Japani sem mikilvægan markhóp. 

Eins og sjá má á mynd 21 þá svaraði helmingurinn því játandi um Kínverja eða 50%, 

18,8% sögðu nei, 12,5% sögðu að það væri ekki komin reynsla á það og önnur 12,5% 

sögðu mögulega í framtíðinni. 6,3% töldu spurninguna ekki eiga við sitt fyrirtæki. Þá 

töldu 53,3% ferðaþjónustufyrirtækjanna Japani vera mikilvægan markhóp, 22,2% töldu 

þá ekki vera mikilvægan markhóp, 20% sögðu ekki vera komna reynslu á það, 2,2% 

mögulega í framtíðinni og 2,2% töldu spurninguna ekki eiga við sitt fyrirtæki. 
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Í níundu spurningu var spurt hversu stóran hóp af viðskiptavinum 

ferðaþjónustufyrirtækisins þau teldu kínverska/japanska ferðamenn vera að þeirra mati. 

 

Mynd 22: Að þínu mati, hversu stór hópur af viðskiptavinum fyrirtækisins telur þú vera kínverska ferðamenn? 

Eins og sjá má á mynd 22 þá var yfirgnæfandi meirihluti sem sagði að 0-25% af þeirra 

viðskiptavinum væru kínverskir ferðamenn eða 89,4% fyrirtækjanna sem svöruðu 

könnuninni. 6,4% töldu kínverska ferðamenn vera 26-50% af sínum viðskiptavinum og 

4,3% töldu þá vera 51-75%. Ekkert fyrirtæki taldi 76-100% af sínum viðskiptavinum 

vera kínverska ferðamenn. Yfirgnæfandi meirihluti taldi einnig japanska ferðamenn 

vera 0-25% af sínum viðskiptavinum eða 88,6% af ferðaþjónustufyrirtækjum. 9,1% 

töldu japanska ferðamenn vera 26-50% af sínum viðskiptavinum, ekkert 

ferðaþjónustufyrirtæki taldi þá vera 51-75% af sínum viðskiptavinum og 2,3% töldu 

japanska ferðamenn vera 76-100% af sínum viðskiptavinum. 

 

Næsta spurning skiptist niður í sex fullyrðingar þar sem ferðaþjónustufyrirtækin voru 

beðin um að svara hversu sammála eða ósammála þau væru eftirfarandi fullyrðingum 

en svarmöguleikar voru settir upp í fimm skala Likert-kvarða. 

Fyrsta fullyrðingin var hvort ferðaþjónustufyrirtækið reyndi að fjölga viðskiptavinum 

sínum frá Kína/Japan. Eins og sjá má á mynd 23 voru 12,8% mjög sammála að þau 

væru að reyna að fjölga viðskiptavinum frá Kína, 23,4% frekar sammála, 27,7% hvorki 

né, 19,1% frekar ósammála og 17% mjög ósammála. Þá voru 15,6% mjög sammála að 

þau væru að reyna að fjölga viðskiptavinum frá Japan. 24,4% voru frekar sammála, 

26,7% sögðu hvorki né, 20% voru frekar ósammála og 13,3% voru mjög ósammála 

fullyrðingunni. 
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Mynd 23: Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum sínum frá Kína/Japan. 

Næsta fullyrðing var hvort ferðaþjónustufyrirtækjunum fyndist kínverskir/japanskir 

ferðamenn ákjósanlegur markhópur fyrir íslenska ferðaþjónustu.  

 

Mynd 24: Kínverskir/Japanskir ferðamenn eru ákjósanlegur markhópur fyrir íslenska ferðaþjónustu. 

Eins og sjá má á mynd 24 þá voru 18,8% mjög sammála þeirri fullyrðingu um Kínverja, 

18,8% frekar sammála, 31,3% svöruðu hvorki né, 25% voru frekar ósammála og 6,3% 

voru mjög ósammála. Þá voru 28,9% mjög sammála fullyrðingunni um Japani. 26,7% 

voru frekar sammála fullyrðingunni, 24,4% sögðu hvorki né, 15,6% voru frekar 

ósammála og 4,4% voru mjög ósammála fullyrðingunni. Viðmælendur viðtalanna voru 
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sumir sammála því að kínverskir og japanskir ferðamenn væru ákjósanlegir markhópar 

og einn viðmælendanna sagði ekkert sérstaklega. 

 
Næsta fullyrðing var hvort íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á 

kínverska/japanska ferðamenn. Eins og sjá má á mynd 25 voru 20,8% 

ferðaþjónustufyrirtækja mjög sammála þeirri fullyrðingu um kínverska ferðamenn, 

18,8% frekar sammála, 27,1% hvorki né, 22,9% frekar ósammála og 10,4% voru mjög 

ósammála fullyrðingunni. Þá voru 31,1% mjög sammála fullyrðingunni um japanska 

ferðamenn og telja íslenska ferðaþjónustu eiga að leggja áherslu á japanska ferðamenn. 

24,4% voru frekar sammála, 28,9% sögðu hvorki né, 11,1% voru frekar ósammála og 

4,4% voru mjög ósammála. 

 

Mynd 25: Íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á kínverska/japanska ferðamenn. 

Fjórða fullyrðingin var um hvort kínverskir/japanskir ferðamenn eyddu miklu á Íslandi. 

Einungis 2,2% ferðaþjónustufyrirtækjanna voru sammála þeirri fullyrðingu um 

kínverska ferðamenn eins og sjá má á mynd 26, 23,9% voru frekar sammála, 34,5% 

hvorki né, 21,7% frekar ósammála og 17,4% mjög ósammála. Þá voru einunfis 9,1% 

mjög sammála fullyrðingunni um að japanskir ferðamenn eyddu miklu á Íslandi, 27,3% 

voru frekar sammála, 38,6% sögðu hvorki né, 15,9% voru frekar ósammála og 9,1% 

voru mjög ósammála fullyrðingunni. 
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Mynd 26: Kínverskir/Japanskir ferðamenn eyða miklu á Íslandi. 

Fimmta fullyrðingin snerist um hvort kínverskir/japanskir ferðamenn vildu upplifa 

menningu og sögu Íslands. Eins og sjá má á mynd 27 þá voru einungis 8,5% mjög 

sammála fullyrðingunni um kínverska ferðamenn, 14,9% frekar sammála, 36,2% 

hvorki né, 14,9% frekar ósammála og 25,5% mjög ósammála. Þá voru 8,9% mjög 

sammála fullyrðingunni um japanska ferðamenn, 28,9% frekar sammála, 44,5% sögðu 

hvorki né, 11,1% voru frekar ósammála og 6,7% voru mjög ósammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 27: Kínverskir/Japanskir ferðamenn vilja upplifa menningu og sögu Íslands. 
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Seinasta fullyrðingin snerist um hvort kínverskir/japanskir ferðamenn væru 

kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum. Eins og sjá má á mynd 28 þá voru 21,3% 

mjög sammála þeirri fullyrðingu um kínverska ferðamenn, 29,8% frekar sammála, 

29,8% hvorki né, 12,8% frekar ósammála og 6,4% mjög ósammála. Þá voru 15,6% 

mjög sammála fullyrðingunni um japanska ferðamenn, önnur 15,6% frekar sammála, 

40% sögðu hvorki né, 20% voru frekar ósammála og 8,9% voru mjög ósammála 

fullyrðingunni. Þegar viðtölin eru borin saman við könnunina þá nefndi einn 

viðmælendanna að kínverskir ferðamenn gengju eins langt og þeir gætu nema að þeim 

væru sett takmörk. Ef þau væru ekki sett væru þeir mjög frekir. Viðmælandinn nefndi 

einnig að Japanir væru töluvert glaðari en þeir vissu hins vegar sín réttindi og kvörtuðu 

gjarnan þegar að heim væri komið ef allt hefði ekki verið eins og það átti að vera. 

 

Mynd 28: Kínverskir/Japanskir ferðamenn eru kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum. 

Í lokin var opin spurning þar sem ferðaþjónustufyrirtækin voru spurð hvort þau vildu 

koma einhverju á framfæri varðandi kínverska/japanska ferðamenn. Af þeim 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem svöruðu spurningunni um kínverska ferðamenn sem 

voru 10 af 48 sögðu nokkur að kínverskir ferðamenn væru frekir og kynnu ekki 

mannasiði, önnur ferðaþjónustufyrirtæki nefndu að þeir væru dónalegir, mikill 

menningarmunur væri og að það væri of stutt reynsla komin af þeim til að svara. Nefnt 

var að þeir legðu sameiginleg rými undir sig, það væri vatn út um allt eftir þá og að þeir 

þyrftu að elda áður en lagt væri af stað í ferðir að morgni. Eitt fyrirtæki nefndi að það 

væri erfitt að bóka kínverska ferðamenn, erlendar skrifstofur sem veittu þeim þjónustu 
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bókuðu gistingu með löngum fyrirvara en Kínverjar sjálfir bókuðu með stuttum 

fyrirvara, oft næðu erlendu aðilarnir ekki að fylla ferðirnar út af vandræðum vegna 

vegabréfsáritunar og mikið um afpantanir sem væri slæmt fyrir gististaði.  

 

Af þeim ferðaþjónustufyrirtækjum sem svörðuðu spurningunni um japanska ferðamenn 

sem voru 7 af 48, sögðu þau japönskum ferðamönnum oft ruglað saman við kínverska 

ferðamenn og þeir settir undir sama hattinn sem ,,Asíufólk“ en samt væru þetta ólíkar 

þjóðir. Tvö ferðaþjónustufyrirtæki sögðu þá mjög kurteisa, fara úr útiskóm í anddyri, 

ganga vel um og vera langbestu ferðamennina fyrir íslenska náttúru því þeir bæru 

virðingu fyrir henni. Annað ferðaþjónustufyrirtæki sagði þá vera eina verðmætustu 

gesti sem kæmu til landsins þar sem þeir kæmu á lágönn og versluðu vel. Eitt 

ferðaþjónustufyrirtækið sagði japanska ferðamenn vera mjög þreytta og þeir sofnuðu 

oft í ferðum. 

 

7.3 Heildrænt yfirlit niðurstaðna 

 

Rannsakandi tók saman niðurstöður rannsóknarinnar í heild sinni og bar þær saman í 

kafla 7.2. Því næst tók rannsakandi helstu niðurstöður sem hann taldi skipta mestu máli 

og mat þær útfrá gagnsemi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Í lokin gaf rannsakandi 

áhersluþáttunum fjórum einkunn eftir því hvernig áhrif þeir hafa á íslenska 

ferðaþjónustu. Form einkunnar er skipt niður í þrjá flokka: jákvæð, hlutlaus og 

neikvæð. 

 

Í töflu 3 eru niðurstöður rannsóknar sem rannsakandi vildi leggja áherslu á teknar 

saman. Eins og sjá má hér að neðan þá voru 50% af þeim ferðaþjónustufyrirtækjum 

sem svöruðu könnuninni sammála því að kínverskir ferðamenn væru mikilvægur 

markhópur fyrir íslenska ferðaþjónustu. Þá voru 53,3% af ferðaþjónustufyrirtækjunum 

sammála því um japanska ferðamenn. Ferðaþjónustufyrirtækin voru hinsvegar hlutlaus 

varðandi það hvort kínverskir ferðamenn væru ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska 

ferðaþjónustu en jákvæðir á að japanskir ferðamenn væru ákjósanlegir markhópar fyrir 

íslenska ferðaþjónustu. Ferðaþjónustufyritækin telja báða markhópana vera einungis 0-

25% af sínum viðskiptavinum sem er neikvætt þar sem þau telja þá vera mikilvæga 

markhópa fyrir fyrirtækin sín. Dvalarlengd kínverskra og japanskra ferðamanna á 

Íslandi er að meðaltali 5-7 nætur samkvæmt niðurstöðum úr könnun, viðtölum og 
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könnun Ferðamálastofu. Dvalarlengdin er því jákvæð fyrir íslenska ferðaþjónustu þar 

sem báðir markhóparnir fara ekki undir meðal dvalartíma erlendra ferðamanna á 

Íslandi. 

 

Tafla 3: Helstu niðurstöður 

Kínverskir ferðamenn ferðast helst á bílaleigubílum og vilja helst skoða norðurljós og 

vinsæla staði utan höfuðborgarsvæðis samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. Japanskir 

ferðamenn ferðast helst í hópum og vilja skoða norðurljós og fara í dagsferðir út fyrir 

höfuðborgarsvæðið. Viðmælendur viðtalanna bentu á að Japanir ferðast mikið um 

landið og Kínverjar vilja skoða Suðurland. Ferðavenjur beggja markhópa eru jákvæðar 

þar sem að kínverskir og japanskir ferðamenn ferðast út fyrir höfuðborgarsvæðið og 

nýta þjónustu bílaleigu- og hópferðafyrirtækja. Kínverskir og japanskir ferðamenn 

sækjast í að koma til landsins á lágönn samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þar sem að 

43,8% ferðaþjónustufyrirtækja telja kínverska ferðamenn koma á lágönn og 40,5% telja 

japanska ferðamenn koma á lágönn. Þessar niðurstöður eru jákvæðar fyrir dreifingu 

ferðamanna yfir árið. Ferðaþjónustufyrirtækin sem svöruðu könnuninni voru flest 

hlutlaus þegar þau voru spurð hvort þau teldu að kínverskir/japanskir ferðamenn eyddu 

miklu á Íslandi. Ferðaþjónustufyrirtækin töldu kínverska ferðamenn eyða mest í 

skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir og minjagripi og japanska ferpamenn eyða mest 

í skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir og mat. Þó eyðsla þessara tilteknu markhópa sé 

flokkuð sem hlutlaus þar sem hún er hvorki jákvæð né neikvæð fyrir íslenska 

Kína Japan

Mikilvægur markhópur 50% 53,30%

Ákjósanlegur markhópur Hlutlaust Jákvætt

Hluti af viðskiptavinum 0-25% 0-25%

Dvalarlengd 5-7 nætur 5-7 nætur

Ferðavenjur

Norðurljós 

og vinsælir 

staðir utan 

höfuðborgar

svæðis

Norðurljós 

og dagsferðir 

út fyrir 

höfuðborgars

væðið

Hvernig ferðast þeir Bíleleigubíl Hópum

Ferðalög utan 

háannatíma 43,80% 40,50%

Mikil eyðsla 34,80% 38,60%

Í hvað eyða þeir mest

Skipulagðar 

hópferðir/sk

oðunarferðir 

og minjagripi

Skipulagðar 

hópferðir/sk

oðunarferðir 

og mat
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ferðaþjónustu þá hefur eyðslan margfaldast á seinustu árum samkvæmt mánaðarlegri 

kortaveltu sem sýnd var framar í rannsókninni. 

 

 

Tafla 4: Einkunnagjöf áhersluþátta 

Í töflu 4 voru áhersluþættir rannsóknarinnar flokkaðir eftir því hversu góð áhrif 

rannsakandi taldi að þeir hefðu á íslenska ferðaþjónustu útfrá niðurstöðum rannsóknar. 

Rannsakandi taldi enga af áhersluþáttunum fjórum vera neikvæða fyrir íslenska 

ferðaþjónustu samkvæmt gögnum sem hann aflaði sér og niðurstöðum viðtala og 

spurningakönnunar. Eyðsla hefur hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á íslenska 

ferðaþjónustu samkvæmt niðurstöðum rannsóknar og mánaðarlegri kortaveltu erlendra 

ferðamanna. Eyðsla kínverskra og japanskra ferðamanna hefur aukist hratt og gæti því 

á komandi árum orðið jákvæð fyrir íslenska ferðaþjónustu ef hún heldur áfram að 

margfaldast líkt og á seinustu árum. Ferðalög utan háannatíma hefur jákvæð áhrif á 

íslenska ferðaþjónustu samkvæmt niðurstöðum úr viðtölum, spurningakönnun og 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands þar sem að báðir markhópar koma helst á lágönn til 

Íslands. Lengd dvalar taldi rannsakandi hafa jákvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu hjá 

báðum markhópum þar sem að lengd dvalar fer ekki undir meðal dvalarlengd erlendra 

ferðamanna. Ferðavenjur kínverskra og japanskra ferðamanna taldi rannsakandi einnig 

vera jákvæða fyrir íslenska ferðaþjónustu. Kínverskir ferðamenn ferðast mikið á 

Suðurlandi og leigja bílaleigubíla á meðan japanskir ferðamenn fara meira í hópferðir í 

kringum landið og dagsferðir út fyrir höfuðborgarsvæðið. Báðir hópar eru að nýta þá 

þjónustu sem íslensk ferðaþjónusta hefur upp á að bjóða og fara út fyrir 

höfuðborgarsvæðið sem hjálpar með dreifingu ferðamanna. 

 

 

 Kína Japan 

Jákvætt • Ferðalög utan 

háannatíma 

• Lengd dvalar 

• Ferðavenjur 

• Ferðalög utan 

háannatíma 

• Lengd dvalar 

• Ferðavenjur 

Hlutlaust • Eyðsla • Eyðsla 

Neikvætt   
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8. Umræður og samantekt niðurstaðna 
 
Niðurstöðurnar sýna að kínverskir og japanskir ferðamenn eru að mörgu leiti 

ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu að því leyti að báðir markhóparnir 

sækjast eftir því að koma til landsins á lágönn og hjálpa því til við dreifingu erlendra 

ferðamanna utan háannar. Ferðalengd beggja hópa fer ekki undir meðal ferðalengd 

erlendra ferðamanna. Ferðavenjur beggja markhópa eru jákvæðar þar sem þeir vilja 

ferðast utan höfuðborgarsvæðisins og eyða þar með í bílaleigubíla og 

hópferðir/skoðunarferðir. Eyðsla beggja markhópanna er hlutlaus en hún hafi 

margfaldast með árunum, þó kínverskir ferðamenn eyði ekki miklu í mat þá kaupa þeir 

samt sem áður dýrari merkjavörur sem vegur á móti og japanskir ferðamenn kaupa 

mikið af minjagripum ásamt því að vera spenntir fyrir íslenskum mat og víni.  

 

Ferðaþjónustufyrirtækin sem tóku þátt í könnuninni voru mjög sammála því að 

japanskir ferðamenn væru ákjósanlegur markhópur fyrir íslenska ferðaþjónustu en 

frekar sammála eða hvorki né við því að kínverskir ferðamenn væru ákjósanlegur 

markhópur fyrir íslenska ferðaþjónustu. Það sem hefur eflaust áhrif á svör 

ferðaþjónustufyrirtækjanna er ferðahegðun. Samkvæmt viðtölunum og könnuninni geta 

kínverskir ferðamenn verið frekir og gengið eins langt og þeir geta nema þeim séu sett 

skýr takmörk á meðan japanskir ferðamenn eru taldir vera jákvæðari og glaðari þó þeir 

kvarti ekki fyrr en heim er komið ef eitthvað fer úrskeiðis í ferð þeirra. Við skoðun á 

menningarmun á milli landanna kom það rannsakanda töluvert á óvart hversu mikill 

munur er á löndunum. Einnig útskýrir það ólíka ferðahegðun Kínverja og Japana. 

 

Kínverskir og japanskir ferðamenn eru ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska 

ferðaþjónustu út frá þeim gögnum sem rannsakandi aflaði meðan á rannsókn stóð. 

Aukin áhersla á komu ferðamanna frá þessum löndum og meiri upplýsingaöflun um 

markhópana mun ef til vill fjölga ferðamönnum frá Kína og Japan ásamt því að bæta 

skilning íslenskra ferðaþjónustuaðila á þessum markhópum og ánægju þeirra með dvöl 

sína á Íslandi. 

 

 

  



 

46 
 

9. Ábendingar til stjórnenda í ferðaþjónustu 
 

Rannsókn þessi gefur stjórnendum ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi, starfsmönnum 

þeirra og áhugamönnum um íslenska ferðaþjónustu nánari upplýsingar um kínverska 

og japanska ferðamenn sem koma til Íslands. Við lok rannsóknar kom í ljós að 

helmingur ferðaþjónustufyrirtækjanna sem svöruðu könnuninni töldu 

kínverska/japanska ferðamenn vera mikilvæga markhópa fyrir fyrirtækin sín. Þá er 

mikil vöntun á upplýsingum um þessa tilteknu ferðamenn og því gott að nýta rannsókn 

þessa til þess að kynnast markhópunum betur eða sem undirstöðu til frekari rannsókna 

á markhópunum tveimur. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að ferðamönnum frá þessum 

tilteknu löndum fer hratt fjölgandi og er því mikilvægt að nýta tækifærið og leggja 

áherslu á kínverska og japanska ferðamenn. Rannsókn þessi er ekki tæmandi þó hún 

veiti betri upplýsingar um kínverska og japanska ferðamenn á Íslandi þá er hægt að gera 

mun fleiri rannsóknir á markhópunum tveimur og var þetta aðeins einn möguleiki af 

mörgum sem hægt var að skoða. 

10. Frekari rannsóknir 
 

Eftir að hafa lokið þessari tilteknu rannsókn hefur rannsakandi komist að því að mikil 

vöntun er á upplýsingum um markhópana tvo. Hægt er að bæta úr því með frekari 

rannsóknum sem mun nýtast íslenskri ferðaþjónustu. Hægt er að gera mun nákvæmari 

rannsókn á áhersluþáttunum sem rannsakandi tók fyrir í rannsókn sinni sem næði yfir 

lengra tímabil og til fleiri ferðaþjónustufyrirtækja um land allt. Einnig væri hægt að 

rannsaka markhópana tvo út frá öðrum áhersluþáttum. Svo mætti gera rannsókn þar 

sem kínverskir og japanskir ferðamenn sem hafa komið til Íslands svara sjálfir 

spurningakönnun út frá sömu áhersluþáttum eða öðrum til þess að fá innsýn beint frá 

markhópunum. 
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12. Viðaukar 
 

Viðtal 

Viðtalsrammi 

Góðan dag, takk fyrir að taka þátt í rannsókn minni: ,,Eru kínverskir og japanskir 

ferðamenn ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu“. Mig langar í upphafi 

að biðja þig að segja lauslega frá sjálfum/sjálfri þér? (nafn, aldur, atvinnu, menntun) 

 

1. Á hvaða árstíma telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn séu helst að 

ferðast til Íslands? 

 

2. Telur þú vera mikla aukningu á kínverskum/japönskum ferðamönnum til 

landsins og er sú aukning utan háannatíma? 

 

3. Telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn muni margfaldast á komandi 

árum? 

 

4. Hversu lengi telur þú að þeir séu (kínverskir/japanskir) að meðaltali að dvelja 

á Íslandi? 

 

5. Í hvað telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn séu mest að eyða? 

 

6. Í hvað telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn séu minnst að eyða? 

 

7. Hverjar telur þú vera ferðavenjur kínverskra/japanskra ferðamanna á Íslandi? 

 

8. Dvelja kínverskir/japanskir ferðamenn mest á höfuðborgarsvæðinu eða ferðist 

um landið? 

 

9. Telur þú kínverska/japanska ferðamenn vera ákjósanlegan markhóp fyrir 

íslenska ferðaþjónustu og komandi framtíð hennnar? 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Kveðja, 

Krisín Ásta Harðardóttir nemi í Viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu við 

Háskólann á Bifröst 
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Spurningakönnun 

Ágæti þátttakandi, 

 

Þessi spurningakönnun er hluti af Bsc ritgerð höfundar við Háskólann á Bifröst.  

Leiðbeinandi minn er Brynjar Þór Þorsteinsson. 

 

 Heiti ritgerðar er: Eru kínverskir og japanskir ferðamenn ákjósanlegir markhópar 

fyrir íslenska ferðaþjónustu?” Könnunin byggist á því að komast að því hvað gerir 

hópana ákjósanlega með áherslu á mun á milli þjóða, ferðalög utan háannatíma, 

eyðslu, lengd dvalar og ferðavenjur.  

 

Svarendur eru ekki skyldugir til að svara einstökum spurningum. Fullri nafnleynd er 

heitið og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökk, 

 

Kristín Ásta Harðardóttir 

 
1. Hvar á landinu er fyrirtækið staðsett? 

a) Höfuðborgarsvæðinu 

b) Suðurlandi 

c) Suðausturlandi 

d) Austurlandi 

e) Norðausturlandi 

f) Vestfjörðum 

g) Vesturlandi  

h) Suðvesturlandi 

i) Norðvesturlandi 

2. Í hvaða ferðaþjónustugrein starfar fyrirtækið? 

a) Flugfélag 

b) Ferðaskrifstofa 

c) Hótel og gistiheimili 

d) Bílaleiga 

e) Hópbifreiðir 

f) Afþreyingafyrirtæki t.d. hestaferðir, ævintýraferðir, leiðsöguferðir, 

fjallgöngur o.fl. 

g) Veitingastaður 

h) Annað, hvað? 

Kína 
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3. Á hvaða árstímum telur þú að kínverskir ferðamenn komi helst til ykkar? 

a) Nóv-mars (lágönn) 

b) Apríl-maí (axlir) 

c) Júní-ágúst (háönn) 

d) Sept-okt (axlir) 

 

4. Hvað eru kínverskir ferðamenn að dvelja lengi á Íslandi? 

a) 1-2 nætur 

b) 3-4 nætur 

c) 5-7 nætur 

d) 8-11 nætur 

e) 12-14 nætur 

f) Meira en 15 nætur 

g) Á ekki við 

 

5. Hvert af eftirtöldu einkennir hvert kínverskir ferðamenn ferðast á Íslandi 

að þínu mati?  

a) Dvelja mest á höfuðborgarsvæðinu 

b) Stuttar dagsferðir út fyrir höfuðborgarsvæðið 

c) Ferðast mest út fyrir höfuðborgarsvæðið 

d) Vilja aðeins sjá vinsælustu ferðamannastaðina 

e) Koma sérstaklega til að sjá norðurljósin 

f) Ferðast mest á Vestfjörðum 

g) Ferðast mest á Vesturlandi 

h) Ferðast mest á Austurlandi 

i) Ferðast mest á hálendinu 

j) Ferðast mest á Norðurlandi 

k) Ferðast mest á Reykjanesi 

l) Ferðast mest á Suðurlandi 

m) Annað, hvað? 

 

6. Hvert af eftirtöldu einkennir hvernig kínverskir ferðamenn ferðast að þínu 

mati? 

a) Þeir vilja ferðast í hóp 
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b) Ferðast með fararstjóra 

c) Ferðast á sjálfstæðum grunni á bílaleigubíl 

d) Í skipulögðum námsferðum 

e) Vera frjálsir og óháðir 

f) Stuttar viðskiptaferðir 

g) Annað, hvað? 

 

7. Að þínu mati, hvaða vörur telur þú að kínverskir ferðamenn eyða mest í? 

a) Mat og vín 

b) Minjagripi, m.a lundabúðir 

c) Ósviknar vörur gerðar af heimamönnum 

d) Dýrar merkjavörur, m.a íslenskar merkjavörur, hönnunarvörur o.fl. 

e) Menningar-, afþreyingar- og tómstundastarfsemi 

f) Skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir 

g) Annað, hvað? 

 

8. Mitt fyrirtæki lítur á Kínverja sem mikilvægan markhóp: 

a) Já 

b) Nei 

c) Ekki komin reynsla á það 

d) Mögulega í framtíðinni 

e) Á ekki við 

 

9. Að þínu mati, hversu stór hópur af viðskiptavinum fyrirtækisins telur þú 

vera kínverska ferðamenn?  

a) 0-25% 

b) 26-50% 

c) 51-75% 

d) 76-100% 

 

10. Hversu sammála eða ósammála er fyrirtækið eftirfarandi fullyrðingum 

(mjög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála, mjög ósammála, 

veit ekki) 

a) Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum frá Kína 
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b) Kínverskir ferðamenn eru ákjósanlegur markhópur fyrir íslenska 

ferðaþjónustu 

c) Íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á kínverska ferðamenn 

d) Kínverskir ferðamenn eyða miklu á Íslandi 

e) Kínverskir ferðamenn vilja upplifa menningu og sögu Íslands 

f) Kínverskir ferðamenn eru kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum 

 

11. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi kínverska 

ferðamenn? 

Japan 

12. Á hvaða árstíma telur þú að japanskir ferðamenn komi helst til ykkar? 

a) Nóv-mars (lágönn) 

b) Apríl-maí (axlir) 

c) Júní-ágúst (háönn) 

d) Sept-okt (axlir) 

 

13. Hvað eru japanskir ferðamenn að dvelja lengi á Íslandi? 

a) 1-2 nætur 

b) 3-4 nætur 

c) 5-7 nætur 

d) 8-11 nætur 

e) 12-14 nætur 

f) Meira en 15 nætur 

g) Á ekki við 

 

14. Hvert af eftirtöldu einkennir hvert japanskir ferðamenn ferðast á Íslandi 

að þínu mati?  

a) Dvelja mest á höfuðborgarsvæðinu 

b) Stuttar dagsferðir út fyrir höfuðborgarsvæðið 

c) Ferðast mest út fyrir höfuðborgarsvæðið 

d) Vilja aðeins sjá vinsælustu ferðamannastaðina 

e) Koma sérstaklega til að sjá norðurljósin 

f) Ferðast mest á Vestfjörðum 
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g) Ferðast mest á Vesturlandi 

h) Ferðast mest á Austurlandi 

i) Ferðast mest á hálendinu 

j) Ferðast mest á Norðurlandi 

k) Ferðast mest á Reykjanesi 

l) Ferðast mest á Suðurlandi 

m) Annað, hvað? 

 

15. Hvert af eftirtöldu einkennir hvernig japanskir ferðamenn ferðast að þínu 

mati? 

a) Þeir vilja ferðast í hóp 

b) Ferðast með fararstjóra 

c) Ferðast á sjálfstæðum grunni á bílaleigubíl 

d) Í skipulögðum námsferðum 

e) Vera frjálsir og óháðir 

f) Stuttar viðskiptaferðir 

g) Annað, hvað? 

 

16. Að þínu mati, hvaða vörur telur þú að japanskir ferðamenn eyða mest í? 

a) Mat og vín 

b) Minjagripi, m.a lundabúðir 

c) Ósviknar vörur gerðar af heimamönnum 

d) Dýrar merkjavörur, m.a íslenskar merkjavörur, hönnunarvörur o.fl. 

e) Menningar-, afþreyingar- og tómstundastarfsemi 

f) Skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir 

g) Annað, hvað? 

 

17. Mitt fyrirtæki lítur á Japani sem mikilvægan markhóp: 

a) Já 

b) Nei 

c) Ekki komin reynsla á það 

d) Mögulega í framtíðinni 

e) Á ekki við 
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18. Að þínu mati, hversu stór hópur af viðskiptavinum fyrirtækisins telur þú 

vera japanska ferðamenn? 

a) 0-25% 

b) 26-50% 

c) 51-75% 

d) 76-100% 

 

19. Hversu sammála eða ósammála er fyrirtækið eftirfarandi fullyrðingum 

(mjög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki) 

a) Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum frá Japan 

b) Japanskir ferðamenn eru ákjósanlegur markhópur fyrir íslenska 

ferðaþjónustu 

c) Íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á japanska ferðamenn 

d) Japanskir ferðamenn eyða miklu á Íslandi 

e) Japanskir ferðamenn vilja upplifa menningu og sögu Íslands 

f) Japanskir ferðamenn eru kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum 

 

20. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi japanska 

ferðamenn? 

Niðurstöður markhópa bornar saman í töfluformi 

Að þínu mati, hversu stór hópur af viðskiptavinum fyrirtækisins telur þú  

vera kínverska/japanska ferðamenn? 

 

 

 

 

 

Fyrirtækið reynir að fjölga viðskiptavinum sínum frá Kína/Japan. 

 

Hversu stór hluti af viðskiptavinum Kína Japan

0-25% 89,40% 88,60%

26-50% 6,40% 9,10%

51-75% 4,30% 0%

76-100% 0% 2,30%

Fjölga viðskiptavinum frá Kína/Japan Kína Japan

Mjög sammála 12,80% 15,60%

Frekar sammála 23,40% 24,40%

Hvorki né 27,70% 26,70%

Frekar ósammála 19,10% 20%

Mjög ósammála 17% 13,30%
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Mitt fyrirtæki lítur á Kínverja/Japani sem mikilvægan markhóp. 

 

 

 

 

 

 

Kínverskir/japanskir ferðamenn eru ákjósanlegir markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

Íslensk ferðaþjónusta ætti að leggja meiri áherslu á kínverska/japanska ferðamenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á hvaða árstímum telur þú að kínverskir/japanskir ferðamen komi helst til ykkar? 

 

 

 

 

 

 

 

Að þínu mati, hvaða vörur telur þú að kínverskir/japanskir ferðamenn eyða mest í?  

 

 

 

Mikilvægur markhópur Kína Japan

Já 50% 53,30%

Nei 18,80% 22,20%

Ekki komin reynsla á það 12,50% 20%

Mögulega í framtíðinni 12,50% 2,20%

Á ekki við 6,30% 2,20%

Ákjósanlegur markhópur Kína Japan

Mjög sammála 18,80% 28,90%

Frekar sammála 18,80% 26,70%

Hvorki né 31,30% 24,40%

Frekar ósammála 25% 15,60%

Mjög ósammála 6,30% 4,40%

Meiri áhersla Kína Japan

Mjög sammála 20,80% 31,10%

Frekar sammála 18,80% 24,40%

Hvorki né 27,10% 28,90%

Frekar ósammála 22,90% 11,10%

Mjög ósammála 10,40% 4,40%

Hvað eyða þeir mest í Kína Japan

Mat og vín 10,60% 25%

Minjagripi m.a. lundabúðir 23,40% 18,20%

Ósviknar vörur gerðar af heimamönnum 6,40% 13,60%

Dýrar merkjavörur m.a. íslenskar merkjavörur, hönnunarvörur o.fl. 12,80% 9,10%

Menningar-,afþreyingar- og tómstundarstarfsemi 4,30% 2,30%

Skipulagðar hópferðir/skoðunarferðir 38,30% 27,30%

Veit ekki 2,10% 4,50%

Annað, hvað? 2,10% 0%
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Kínverskir/Japanskir ferðamenn eyða miklu á Íslandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Að jafnaði, hvað telur þú að sé algengast að kínverskir/japanskir ferðamen dvelji lengi á Íslandi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert af eftirtöldu einkennir hvert kínverskir/japanskir ferðamenn ferðast að þínu mati?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert af eftirtöldu einkennir hvernig kínverskir/japanskir ferðamenn ferðast að þínu mati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir eyða miklu á Íslandi Kína Japan

Mjög sammála 2,20% 9,10%

Frekar sammála 23,90% 27,30%

Hvorki né 34,80% 38,60%

Frekar ósammála 21,70% 15,90%

Mjög ósammála 17,40% 9,10%

Dvalarlengd Kína Japan

1-2 nætur 10,40% 9,10%

3-4 nætur 20,80% 22,70%

5-7 nætur 47,90% 54,50%

8-11 nætur 12,50% 6,80%

12-14 nætur 4,20% 6,80%

Meira en 15 nætur 0% 0%

Á ekki við 4,20% 0%

Hvernig ferðast þeir Kína Japan

Þeir vilja ferðast í hóp 37,50% 37,80%

Ferðast með fararstjóra 20,80% 20%

Ferðast á sjálfstæðum grunni á bílaleigubíl 39,60% 37,80%

Í skipulögðum námsferðum 0% 0%

Vera frjálsir og óháðir 2,10% 0%

Stuttar viðskiptaferðir 0% 2,20%

Veit ekki 0% 2,20%
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Kínverskir/Japanskir ferðamenn vilja upplifa menningu og sögu Íslands. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kínverskir/Japanskir ferðamenn eru kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vilja upplifa menningu og sögu Íslands Kína Japan

Mjög sammála 8,50% 8,90%

Frekar sammála 14,90% 28,90%

Hvorki né 36,20% 44,40%

Frekar ósammála 14,90% 11,10%

Mjög ósammála 25,50% 6,70%

Kröfuharðari en ferðamenn frá öðrum löndum Kína Japan

Mjög sammála 21,30% 15,60%

Frekar sammála 29,80% 15,60%

Hvorki né 29,80% 40%

Frekar ósammála 12,80% 20%

Mjög ósammála 6,40% 8,90%
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