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Abstract 

This paper is about Inspired by Iceland, Iceland’s leading marketing campaign. Initially the 

campaign was an attempt by stakeholders in the Icelandic tourism industry to affect the 

negative image of the country displayed in the world media following the volcanic eruption in 

Eyjafjallajökull glacier in 2010. Today Inspired by Iceland has become the umbrella term for 

all marketing material published by Iceland’s leading promotion office, Promote Iceland. The 

main goal of this paper is to examine how the focus has changed within the campaign since its 

first launch in 2010. The research was conducted as a case study with Inspired by Iceland 

being the case. The research was qualitative and included document analysis and a semi-

standardized interview. The main findings indicate that new foci have emerged in line with the 

increasing number of tourists and current events in society, while present foci have also 

continued to affect the marketing material. In that way the first marketing material published 

within the campaign, set the course for what would follow and the marketing campaign has 

continued to build up with every new marketing effort.  

Key words: Development, stakeholders, marketing campaign, tourism, Iceland  

  

  

  



 

 

Útdráttur 

Verkefni þetta fjallar um markaðsherferðina Inspired by Iceland. Herferðin var í fyrstu svar 

hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar við þeirri neikvæðu ímynd sem skapaðist af landinu í 

umfjöllun í heimsfréttum eftir eldgos í Eyjafjallajökli árið 2010. Í dag er Inspired by Iceland 

orðið að regnhlífarheiti yfir allt það landkynningarefni sem markaðsstofa Íslands, Íslandsstofa, 

gefur út. Meginmarkmið verkefnisins er að komast að því hvernig áherslur í markaðsefni 

innan herferðarinnar hafa þróast frá því að hún hófst fyrst. Litið er á rannsóknina sem 

tilviksrannsókn þar sem Inspired by Iceland er tilvikið og er eigindlegum rannsóknaraðferðum 

á borð við skjalagreiningu og hálf-formfast viðtal beitt til að varpa ljósi á þá þróun áherslna 

sem hefur átt sér stað. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að nýjar áherslur hafa 

orðið til innan herferðarinnar í takt við fjölgun ferðamanna og atburði líðandi stundar en 

samhliða því er haldið áfram að vinna með þær áherslur sem fyrir voru innan átaksins. Þannig 

lagði fyrsta markaðsefnið innan herferðarinnar línurnar fyrir það sem kom á eftir og svo 

byggðist herferðin upp með hverju átakinu á fætur öðru.  

Lykilorð: Þróun, hagsmunaaðilar, markaðsherferðir, ferðaþjónusta, Ísland 
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Inngangur  

It’s very safe and the people are honest, and so I look forward to going there 

because I can forget everything, and switch off. 

                           -Eric Clapton  

 

Þessi orð sagði Eric Clapton, tónlistarmaður, um Ísland í einu af fyrstu markaðsátökum innan 

Inspired by Iceland herferðarinnar, vinir Íslands. Heimsóknir hans til landsins eru orðnar að 

árlegum viðburði hjá honum og fjölskyldu hans og hafa þau með því skapað sérstaka tengingu 

við land, þjóð og menningu. 

Árið 2007 hófst markviss vinna innan forsætisráðuneytisins að greiningu ímyndar Íslands. 

Vinna þessi hófst í kjölfar efnahagskreppu sem skall á landið á árunum 2007 og 2008 og var 

litið sem svo á að ferðaþjónusta gæti komið sterk inn sem lausn við þeim efnahagslegu ógnum 

sem steðjuðu að þjóðinni á þessum tíma. Greiningin leiddi í ljós að töluverð vinna þyrfti að 

fara fram til þess að styrkja ímyndina út á við en á þeim tíma byggðist hún nær eingöngu á 

náttúrulegum þáttum. Viðhorfskannanir sýndu fram á að bæði íbúar og aðrir hagsmunaaðilar 

töldu nauðsynlegt að ímyndin byggði á fleiri þáttum íslensks mannlífs svo sem atvinnuvegum 

og menningu. Niðurstöður þessarar vinnu voru settar fram í skýrslu sem gefin var út árið 2008. 

Ein af þeim hugmyndum sem komu fram í skýrslunni var að stofna sértakan ramma utan um 

markaðsmál Íslands (Forsætisráðuneytið, 2008).  

Þegar eldgos í Eyjafjallajökli hófst óvænt árið 2010 þurfti að bregðast gríðarlega hratt við til 

þess að snúa við þeim hugsunarhætti um Ísland að þar væri allt undirlagt í ösku og ómögulegt 

væri að koma til landsins. Svarið við þessari slæmu umfjöllun var markaðsátakið Inspired by 
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Iceland. Átak þetta átti eftir að skila árangri sem fór fram úr björtustu vonum þeirra sem að því 

stóðu.  

Það sem vakti helst áhuga höfunda á að vinna þetta verkefni var það markaðsefni sem birtist í 

tveimur helstu landkynningarmyndböndunum sem komið hafa út undir merkjum Inspired by 

Iceland. Það er annars vegar hið svokallaða Jungle Drum myndband og hinsvegar Erfiðasta 

karaoki lag í heimi. Höfundar tóku eftir augljósum mun á þeim áherslum sem lagðar voru á 

kynningarefni í myndböndunum tveimur, sérstaklega með tilliti til ábyrgrar ferðahegðunar. 

Báðum þessum myndböndum, ásamt öðru kynningarefni innan markaðsátaksins, eru gerð 

nánari skil í verkefninu í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvað það er sem veldur 

áherslubreytingum í markaðsherferðum áfangastaða. Því var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

 

Með hvaða hætti hafa áherslur í markaðsherferðinni Inspired by Iceland þróast frá því að 

herferðin hófst árið 2010? 

 

Til að auðvelda vinnuna við að svara þeirri spurningu verður einnig stuðst við eftirfarandi 

undirspurningar:  

 

Hvað var það helst sem varð til þess að áherslur í herferðinni breyttust? 

 

Hvaða lærdóm má draga af þróun kynningarefnis innan Inspired by Iceland? 
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Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í upphafi verður farið í fræðilega umfjöllun 

þar sem ýmis hugtök tengd markaðssetningu áfangastaða og ímyndarsköpun verða skilgreind. 

Einnig verður komið inn á atriði sem eiga við dæmið um Ísland líkt og krísustjórnun og 

vörumerkjasköpun. Þá verður jafnframt fjallað stuttlega um ferðaþjónustu á Íslandi í tölum 

ásamt því að tilurð markaðsstofu landsins verður kynnt sem og upphaf þeirrar 

markaðsherferðar sem verkefnið fjallar um. Þá verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil 

áður en niðurstöður hennar verða settar fram. Notaðar verða eigindlegar rannsóknaraðferðir til 

þess að svara rannsóknarspurningunni. Litið er á rannsókn þessa sem tilviksrannsókn (e. case 

study) og er skjalagreiningu (e. document analsysis) beitt. Að auki verður stuðst við svör úr 

viðtali þar sem notaður er hálf formfastur viðtalsrammi (e. semi-standardized interview). Að 

lokum eru niðurstöðurnar ræddar nánar og ályktanir af þeim dregnar.  
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Markaðssetning áfangastaða 

Markaðssetning áfangastaða er flókið og fjölþætt ferli sem er stöðugt í þróun með breyttum 

áherslum í heiminum. Á undanförnum árum hefur stöðugt meiri áhersla verið lögð á að skoða 

umhverfisáhrif ferðaþjónustu og áhrif hennar á menningu og gildi þeirra samfélaga sem búa 

við þennan atvinnuveg. Áður höfðu efnahagsleg áhrif og hagsmunir tilvonandi markaðshópa 

töluvert meira vægi (King, McVey og Simmons, 2000). Ferli markaðssetningar krefst því þess 

að hagsmunir og sjónarmið ólíkra hópa séu hafðir að leiðarljósi og er mikilvægt að samstarf 

þeirra er koma að skipulaginu sé gott. Markaðssetning áfangastaða er ekki einskorðuð við 

eftirspurnarhlið hagkerfisins þar sem markmiðið er að fjölga ferðamönnum og hámarka 

ávinning af þeim. Ferlið nær líka yfir á framboðshliðina þar sem markmiðið er að ná til 

milliliða sem auka við þjónustu á borð við gistingu, afþreyingu, smásölu og annarra innviða 

ferðaþjónustunnar (Prideaux og Cooper, 2002). Pike (2008) setti fram ferðaþjónustu á mjög 

einfaldaðan hátt eins og sjá má í mynd 1.  Myndin sýnir samskiptin milli áfangastaðar og 

heimasvæðis ferðamannsins. Í samskiptunum felast þeir hvatar sem ferðamenn hafa til þess að 

velja ákveðinn áfanga-

stað og að sama skapi 

felast þá hvatar áfanga-

staða til þess að skapa 

heillandi ímynd og að-

dráttarafl sem gerir þá 

samkeppnishæfari. Sé 

þessi skýringarmynd greind nánar koma í ljós ýmsir aðrir hagsmunaaðilar beggja vegna sem 

þarf að hafa í huga við skipulag og markaðssetningu áfangastaðarins.  

  

Mynd 1 – Samskipti milli áfangastaðar og upprunalands ferðamanna (Pike, 2008) 
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En hverjir eru hagsmunaaðilarnir? Freeman (1984) skilgreindi hugtakið mjög vítt þannig að 

hagsmunaaðili sé hver sá sem getur haft áhrif á, eða verður fyrir áhrifum af ákveðnu fyrirbæri. 

Í þessu tilfelli er þetta fyrirbæri ferðaþjónusta. Cleland og Ireland (2006) skilgreina hugtakið 

nánar en þeir vilja meina að hagsmunaaðilar skiptist niður í tvo hópa. Það eru annars vegar 

óbeinir hagsmunaaðilar en þeim hópi tilheyra hópar og/eða einstaklingar sem verða á einhvern 

hátt fyrir áhrifum eða hafa áhrif á fyrirbærið en eru ekki endilega í beinni snertingu við það. 

Þeir eru ekki taldir nauðsynlegir afkomu fyrirbærisins. Sem dæmi um óbeina hagsmunaaðila 

má nefna fjölmiðla, sérhagsmunahópa, einstaka borgara og ólíkar stofnanir. Hins vegar eru 

það beinir hagsmunaaðilar sem hafa beina lagalega eða fjárhagslega skyldu gagnvart 

fyrirbærinu. Sem dæmi um beina hagsmunaaðila má nefna stjórnvöld, samfélög, fjárfesta, 

birgja, stofnanir sem tilheyra innviðum og þá sem þurfa að fylgja lögum og reglum svæðisins 

og gegna skattskyldu eða öðrum skyldum gagnvart því. Með því að leiða beina hagsmunaaðila 

saman að borðinu og fá þá til að vinna í sameiningu að stefnumótun og skipulagi 

ferðaþjónustu gæti það stuðlað að jákvæðum áhrifum á borð við færri hagsmunaárekstra, 

aukna samhæfingu í stefnumyndun milli stakra hagsmunaaðila og aukið trúverðugleika og 

áreiðanleika þeirra ákvarðana sem teknar eru í sameiningu (Perić, Ðurkin og Lamot, 2014).  

Hugtakið áfangastaður er erfiðara að skilgreina. Áfangastaður getur verið allt frá stöku safni 

yfir í heilt land og jafnvel víðar. Það veltur á þeim stjórnvöldum eða aðilum sem sjá um 

markaðssetningu hvað telst til áfangastaðar að hverju sinni (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2007). Markaðsstofur áfangastaða  (e. destination marketing offices) eru þær stofnanir sem sjá 

um að markaðsetja áfangastaði og er þeirra helsta ábyrgð að skapa sérstaka ímynd og fjölga 

heimsóknum ferðamanna á áfangastaðinn. Þótt markaðssetningin fari að mestu leyti fram í 

gegnum markaðsstofur þá auglýsa og kynna einnig einstaklingar og aðrir hagsmunahópar sem 

vinna sjálfstætt sína þjónustu og vörur á áfangastaðnum. Mikilvægt er að hafa slíkt 

fyrirkomulag því hið opinbera og einkaaðilar hafa gjarnan mismunandi nálgun á 

markaðsetninguna sem er oft kostur því að báðir hóparnir geta bætt þjónustu og aukið 

fjölbreytni á áfangastaðnum. Það þarf að ganga úr skugga um að skýrar línur séu dregnar í 

verkaskiptingu á milli hins opinbera og aðila í einkageiranum. (Prideaux og Cooper, 2002). 

Áfangastaðir standa frammi fyrir tískubylgjum eins og hver önnur vara á markaði þar sem 
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óskir og þarfir ferðamanna taka sífellt breytingum. Til að áfangastaðir haldist í tísku þurfa 

hagsmunaaðilar að vera vel meðvitaðir um stefnur og strauma líðandi stundar (Kotler og 

Keller, 2011).  

Í lok 20. aldar netvæddist stór hluti heimsins og breyttist markaðssetning fyrirtækja og 

áfangastaða í kjölfarið. Aðferðir við upplýsingaöflun hafa breyst og hefur aðgengi að 

upplýsingum um hótel, veitingastaði og afþreyingu, svo fátt eitt sé nefnt, aukist töluvert með 

tilkomu veraldarvefsins. Auglýsingaherferðir í gegnum veraldarvefinn eru orðnar mun 

fýsilegri kostur til þess að lifa af samkeppni og hefur einnig reynst einfaldari, skilvirkari og 

ódýrari leið til að ná til markhópa um heim allan (Cho, Fesenmaier og Wang, 2003). Kröfur og 

væntingar mannfólksins þróast í takt við þessar breytingar og er því mikilvægt að  þeir sem 

standa að markaðssetningu séu vel vakandi fyrir breyttum áherslum líðandi stundar og taki 

mið af þeim við hönnun markaðsefnis (Kotler og Keller,  2009). Sýndarupplifun er ein af 

aðferðunum sem hægt er að nota í gegnum markaðsherferðir á netinu. Þeirri aðferð er hægt að 

beita í gegnum leikin myndbönd sem eiga að endurspegla upplifun af tilteknum stað samhliða 

því að hafa vefmyndavélar sem staðsettar eru víðsvegar um landið eða borgina og sýna þannig 

andrúmsloft staðarins á rauntíma. Markaðssetningin þarf að endurspegla það sem 

ferðamaðurinn mun upplifa þegar á áfangastaðinn er komið (Morgan og Pritchard, 2005). 

Ímynd áfangastaða   

Ímyndarsköpun er þáttur í markaðssetningu áfangastaða. Hugtakið er afar stórt í sniðum og 

felast margir ólíkir þættir í því að skapa hana. Það er mjög mikilvægt fyrir hagsmunaaðila 

ferðaþjónustu að skapa sterka ímynd fyrir áfangastaðinn út á við þar sem að hún hefur mikil 

áhrif á þær væntingar sem tilvonandi ferðamenn hafa til hans. Ímyndin getur verið afar ólík 

milli staða og fer það eftir þeim atriðum sem hver áfangastaður vill leggja áherslu á. Hver 

áfangastaður þarf að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að skapa sér sérstöðu til dæmis með 

því að hafa ímynd sem er ólík ímynd annarra áfangastaða (Castro o.fl., 2007). 
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Hugtakið á sér uppruna hjá sálfræðingunum Barich og Kotler. Þeir settu fram eftirfarandi 

skilgreiningu á því hvað ímynd er (Barich og Kotler, 1991, bls. 95) 

Ímynd er safn af skoðunum, viðhorfum og þeirri birtingarmynd sem 

einstaklingar upplifa á ákveðnu fyrirbæri. Þetta fyrirbæri getur verið 

fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða manneskja. Upplifunin getur bæði 

verið sönn eða röng, ímynduð eða raunveruleg, en hvernig sem litið er á 

hana þá mótar ímyndin ákveðna hegðun. Stofnanir og hagsmunaaðilar þurfa 

að þekkja styrkleika og veikleika hennar og geta gripið til aðgerða til að 

bæta stöðugt ímyndina. 

Fræðimenn hafa ýmsar hugmyndir um það hvað ímynd áfangastaðar er og hvernig hún er til 

komin. Flestir eru þeir sammála um að þegar kemur að ákvörðunartöku ferðamanna um val á 

áfangastað er það ímyndin sem hefur hvað mest vægi (Hunt, 1975; Pearce, 1982; Chen og 

Tsai, 2007). Gunn (1998) fjallaði um það hversu ólíkar birtingarmyndir ímynda áfangastaða 

geta verið. Ímynd getur t.d. verið sjálfsprottin af orðræðum, reynslu og upplýsingum sem 

einstaklingar gefa um þeirra eigin upplifun af áfangastaðnum. Slíkar upplýsingar gætu gefið 

góða hugmynd um það hvernig félagslega- og menningarlega ímyndin birtist. Hagsmunaaðilar 

ferðaþjónustunnar geta einnig skapað ímynd og er það gert með markvissri markaðssetningu 

sem grípur athygli og auðveldar ferðamönnum að kynna sér áfangastaðina. Þannig móta þeir 

væntingar með notkun upplýsingatækni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samspil þessara 

tveggja þátta sem Gunn (1998) setur fram hefur áhrif á hegðun og væntingar ferðamanna við 

val á áfangasöðum. Einstaklingar eiga þannig að geta búið til ákveðna mynd af áfangastaðnum 

í eigin huga án þess að hafa nokkurn tímann heimsótt hann eða orðið fyrir áhrifum 

markaðsskilaboða tengdum staðnum (Echtner og Ritchie, 2003). Ímynd þjóðar getur breyst á 

einni nóttu í kjölfar jákvæðra og/eða neikvæðra viðburða sem geta til dæmis verið 

ófyrirsjáanlegar náttúruhamfarir eða aðgerðir stjórnvalda svo eitthvað sé nefnt 

(Forsætisráðuneytið, 2008). Samkvæmt John Urry (2002) sækjast ferðamenn eftir ósvikinni og 

heiðarlegri menningu en ekki gerviraunveruleika sem skapaður var með markaðssetningu og 

falskri ímynd. Ímynd áfangastaða er oft sviðsettur raunveruleiki sem getur leitt til þess að 
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upplifun ferðamanna af staðnum stenst ekki væntingar. Slík markaðssetning verður þess oft 

valdandi að ferðamaðurinn nær ekki þeirri tengingu við áfangastaðinn sem hann hafði óskað 

sér. Echtner og Ritchie (2003, bls 43)  setja fram sex þætti sem hafa áhrif á ímynd áfangastaða.  

 

o Starfrænir þættir (e. functional characteristics) 

o Sálrænir þættir (e. psychological characteristics) 

o Eiginleikar (e. attributes) 

o Heildarsýn (e. holistic) 

o Almennir þættir (e. common) 

o Sértækir þættir (e. unique) 

 

Á mynd 2 má sjá þættina 

framsetta í þremur víddum  þar 

sem hver þáttur á sér andstæðu. 

Víddirnar geta skarast og 

byggjast þær því oft upp á 

sambærilegum innri þáttum. Í 

fyrstu víddinni (eiginleikar - 

heildarsýn) er skoðað hvernig 

neysluhegðun einstaklinga er 

greind út frá skoðun þeirra og 

heildarsýn og svo þeim 

eiginleikum sem áfanga-

staðurinn hefur að bjóða. Vídd tvö (starfrænir þættir - sálrænir þættir) sýnir ímynd 

Mynd 2 - Þættir ímyndarsköpunar (Echtner og Ritchie, 2003, bls 43) 
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áfangastaðar annars vegar út frá starfrænum þáttum og hins vegar sálrænum. Með starfrænum 

þáttum er átt við áþreifanlega og mælanlega hluti á borð við verslanir og verðlag á 

áfangastaðnum, aðstöðu, hitastig eða landslag. Dæmi um starfræna þætti ímyndar Reykjavíkur 

eru Hallgrímskirkja, Skólavörðustígur eða hátt verðlag á veitingastöðum borgarinnar. Sálrænu 

þættirnir eru aftur á móti óáþreifanlegir og getur reynst erfitt að mæla þá. Þessir þættir tilheyra 

samt sem áður uppbyggingu áfangastaðar og er mikilvægi þeirra síst minna í stóra 

samhenginu. Dæmi um sálræna þætti er m.a. andrúmsloft og öryggi ferðamanna á 

áfangastaðnum, viðmót íbúa og þær væntingar sem ferðamenn gera til þjónustugæða (Echtner 

og Ritchie, 2003). Vídd þrjú (almennir þættir - sértækir þættir) segir til um það hvernig ímynd 

áfangastaðar er bæði byggð út frá almennum og sértækum þáttum. Sértæku þættirnir eiga 

margt sameiginlegt með þeim sálrænu en dæmi um slíka þætti eru til dæmis orðspor 

áfangastaðarins og tilfinningar til hans. Almennu þættirnir sem mynda staðarímynd eiga að 

sama skapi margt sameiginlegt með þeim starfrænu en þeir eru m.a. samgöngur, 

gistimöguleikar og ásýnd áfangastaðarins.  Þar sem að víddirnar skarast getur reynst erfitt að 

koma auga á skýra skiptingu allra ímyndarþáttanna, en allir þessir þættir haldast þó í hendur 

(Echtner og Ritchie, 2003). 

Þátttaka íbúa í ímyndarsköpun 

Heimamenn eru mikilvægur hlekkur í keðju hagsmunaaðila þegar skapa skal ímynd lands og 

þjóðar. Mathiesen og Wall (1982) vilja meina að fjórir hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar hafi 

hvað mest vægi þegar ímynd áfangastaðar er sköpuð en það eru heimamenn, ferðamennirnir 

sjálfir, þjónustufyrirtæki í rekstri og ferðaskipuleggjendur. Ástæðuna fyrir mikilvægi 

heimamanna sem hagsmunaaðili ferðaþjónustu telja þeir vera þá að heimamenn eru í 

gestgjafahlutverki gagnvart ferðamanninum og eru því oftast í beinum samskiptum við þá. 

Þannig spila þeir mjög stórt hlutverk í þeirri ímynd sem verður til af fólki og umhverfi á 

staðnum í huga ferðamannsins. Heimamenn hafa að auki þekkingu á staðarháttum og sögu 

staðarins sem ekki reynist jafn auðvelt að koma til skila í gegnum markaðsefni. Án 

heimamanna og þeirra vitneskju er landið ekki meira en innantómt landslag. Hvernig 

ferðamaðurinn upplifir áfangastaðinn getur að sama skapi auðveldalega haft áhrif á ímynd 
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áfangastaða þar sem að umsögn þeirra og skoðun getur virkað sem auglýsing bæði á jákvæðan 

og neikvæðan hátt, eftir því hvernig upplifun hans var. Þær sögur sem hann hefur að segja af 

staðnum eftir á getur haft áhrif á þá ímynd sem verður til í huga næsta manns (Anholt, 2002). 

Vörumerki áfangastaðar 

Vörumerking áfangastaða (e. destination branding) er hugtak sem er í stöðugri þróun innan 

markaðsfræðinnar samhliða aukinni hnattvæðingu (Morgan, Pritchard og Pride, 2004). Þegar 

hugtökin vörumerki og ímynd eru borin saman í tengslum við áfangastaði, má vel líta á þau 

sem skyld fyrirbæri. Til að vörumerking áfangastaðar skili árangri telur Anholt (2010) að  

áfangastaðurinn  þurfi að segja  ákveðna sögu sem ber með sér jákvæða og sterka ímynd og 

gefur góða innsýn í sögu staðarins, fólkið og menninguna. Til að  áfangastaðurinn verði að 

spennandi valkosti þá þarf að vekja upp tilfinningaleg hughrif (e. sense of place) markhópsins 

sem gefa ákveðið loforð um eftirminnilega ferðaupplifun. Grundvallaratriði í uppbyggingu 

vörumerkis áfangastaðar er gott samstarf á milli allra hagsmunaaðila. Þeir þurfa að stefna í 

sömu átt og vinna að sameiginlegum gildum fyrir samfélagið. Í stórum samfélögum getur 

reynst erfitt að fá alla hagsmunaaðila til að vera sammála um vörumerki áfangastaðarins, þetta 

geta verið aðilar á borð við einkaaðila, opinbera aðila  og íbúa sem hafa oft ólíka sýn á hlutina 

(Fan, 2006). 

Krísustjórnun  

Landfræðileg staða Íslands er sérstök að því leyti að eyjan er staðsett á flekaskilum. Landið 

stendur einnig á heitum reit. Heita reiti er að finna á nokkrum stöðum á jörðinni en þar er bein 

tenging niður í kvikuhólf í möttli jarðar. Heitir reitir eru því staðbundnir og færast ekki með 

jarðskorpunni, en þeir lyfta henni upp úr sjónum (Evers, 2014). Ísland verður því staðsett á 

þessum heita reit þar til að jarðskorpan færist af honum. Mun það að lokum verða til þess að 

landið hverfur undir sjávarmál. Af völdum þessarar jarðfræðilegu staðsetningar er eyjan afar 
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eldvirk og er því ávallt hætta á náttúruhamförum af einhverju tagi. Það gefur því auga leið að 

við slíkar aðstæður þurfi að standa vel að skipulagi viðbragðsáætlana þegar virkilega bjátar á. 

Fræðimennirnir Faulkner og Vikulov (2001) benda á að áfangastaðir eins og Ísland sem eru á 

líklegum náttúruhamafarasvæðum þurfi að hafa viðbragðsáætlanir tilbúnar ef svo illa vill til að 

náttúruöflin láti á sér kræla. Slíkar áætlanir taka mið af land- og jarðfræðilegum aðstæðum á 

hverjum áfangastað fyrir sig. Krísustjórnun (e. crisis management)  er stjórnunarkerfi sem 

felur í sér skýr hlutverk og skyldur viðbragðsaðila við hvers lags hættuástand sem gæti komið 

upp og orðið að keðjuverkandi ástandi sem teygir anga sína víða (Penrose, 2000). Hér er ekki 

eingöngu átt við náttúruhamfarir heldur getur hættuástand átt við efnahagskreppur, 

stríðsástand, tölvuárásir, hryðjuverk eða hvað það sem getur sett þjóðaröryggi í uppnám. 

Nauðsynlegt er að markvissar stefnur séu innleiddar svo að viðbragðsteymi séu betur í stakk 

búin að takast á við óvæntar aðstæður og ná þannig ef til vill að milda áhrifin. Til að einfalda 

þetta ferli er gott að búið sé að skima fyrir veikleikum og búa til aðgerðaáætlun til að bregðast 

við hverjum þeim aðstæðum sem talið er líklegt að gætu komið upp (Faulkner, 2001).  

Í áætlun sem Faulkner og Vikulov (2001, bls. 338) settu fram er gert ráð fyrir ákveðnum 

skrefum til þess að ná stjórn á aðstæðum eftir að náttúruhamfarir hafa átt sér stað. Atriðin eru 

eftirfarandi: 

 

1. Undirbúningur 

2. Viðbrögð á meðan atburðurinn á sér stað 

3. Neyðaraðgerðir strax í kjölfar atburðarins 

4. Grunnenduruppbygging 

5. Langtímaenduruppbygging 

6. Endurreisn staðarins fyrir ferðamenn 



 

 
 

 

 

12 

 

Ísland hefur upplifað sinn skerf af krísum í gegnum tíðina og ber hæst í minni efnahagshrunið 

sem skall á árið 2008 og eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010. Bæði eru nærtæk dæmi um krísur 

á Íslandi sem höfðu víðtæk áhrif á ímynd landsins út á við.  
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Ferðaþjónusta á Íslandi 

Alþjóðleg áhrif 

Hnattvæðing er til komin vegna tækniframfara sem hafa gert flæði upplýsinga auðveldara um 

allan heim. Hún nær yfir mjög vítt svið mannlegs lífs og hefur bæði áhrif á huglæga og 

hlutlæga þætti þess. Með tilkomu hnattvæðingar hafa landamæri orðið óljósari í ákveðnum 

skilningi og oft er talað um að heimurinn hafi minnkað í kjölfar hennar. Með þessu er átt við 

að alþjóðaviðskipti hafi aukist og hagkerfi ólíkra heimshluta orðið háðari hvert öðru fyrir 

vikið. Að sama skapi felst í hnattvæðingu samruni ólíkra menningarheima og gilda sem gerir 

íbúa heimsins að einni þjóð (Scholte, 2009).  

Það er óumdeilt að hnattvæðing hefur haft áhrif á ferðaþjónustu út um allan heim og þar með 

talið Ísland. Birtingarmyndir hennar í ferðaþjónustu eru margar. Í ljósi aukins framboðs í 

flugsamgöngum hefur flutningur fólks á milli landa stóraukist. Þannig hefur orðið til hvati 

fyrir áfangastaði til að hafa gott skipulag á ferðaþjónustu til þess að hámarka þann 

efnahagslega ávinning sem af henni getur hlotist. Það er ótrúlegt að segja frá því að árið 2005 

voru aðeins tvö flugfélög sem flugu til og frá Íslandi allt árið um kring. Það voru íslensku 

flugfélögin Icelandair og Iceland Express. Árið 2010 bættist SAS í þann hóp en síðan þá hafa 

mörg erlend flugfélög séð hag sinn í að mæta aukinni eftirspurn og hefja beint flug til Íslands. 

Sumarið 2017 lentu 25 flugfélög reglulega Keflavíkurflugvelli, þar af 11 allt árið 

(Viðskiptablaðið, 2017). Væntingar ferðafólks og heimamanna á áfangastöðum eru farnar að  

stjórnast af þeim áhrifum sem hnattvæðingin veldur. Fyrir fámenn samfélög eins og Ísland 

getur verið flókið að stjórna þeim væntingum sem tilvonandi ferðamenn jafnt og heimamenn 

gera til ferðaþjónustunnar. Samfélagið í heild þarf að sjá ávinninginn af því að þróa áfram 

ferðaþjónustu hér á landi og er því mikilvægur þáttur í skipulagi hennar að skilja hvað það er 

sem hvetur þróunina áfram (George, Mair og Reid, 2009). Er það í kjölfar efnahagskreppu eða 
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viðbrögð við einhverju óviðráðanlegu líkt og náttúruhamförum? Þeirri spurningu verður ekki 

svarað hér en samkvæmt George, Mair og Reid (2009) eru það oftast viðbrögðin við 

óviðráðanlegum atburðum sem stýra ferlinu í ferðaþjónustu.  

Ferðaþjónustan í tölum 

Skráningar á komum ferðamanna til Íslands hófust árið 1949 og það ár var fjöldi ferðamanna 

5.312 manns. Árið 2010 komu 485.016 gestir til landsins en það er fjölgun um 479.704 manns 

á 61 árs tímabili. Ef litið er á töflu 1 má sjá að árið 2016 var fjöldi ferðamanna kominn upp í 

1.792.201 sem er hækkun um 1.307.195 manns eða um 270% á aðeins 6 ára tímabili 

(Ferðamálastofa, 2016). Fjöldi ferðamanna sem hingað sækir er stöðugt að vaxa og hefur nýtt 

fjöldamet verið slegið á hverju ári undanfarin ár. Árið 2017 hafði fjöldi ferðamanna til 

landsins sexfaldast frá því árið 2010 (Ferðamálastofa, 2017). 

 

 

 

 

 

Ef til vill má tengja þessa gríðarlegu fjölgun við aukið framboð á áætlunarflugi til landsins en 

einnig er hægt að færa rök fyrir því að öflug markaðssetning spili þar mjög stórt hlutverk.  

Hér á eftir verður fjölgun ferðamanna á Íslandi sett í samhengi við fjölgun ferðamanna á 

heimsvísu. Í töflu 2 má sjá fjölgun (eða fækkun) ferðamanna eftir heimshlutum frá árunum 

2008 til 2017. Á Íslandi nam fjölgun ferðamanna á milli áranna 2014 - 2015 tæpum 30%. Árið 

á undan hafði ferðamönnum fjölgað um 23,5%. Sé þessi aukning borin saman við það sem var 

að gerast í Evrópu á sama tíma má sjá umtalsverðan mun. Aðeins var um 0,8% fjölgun 

Tafla 1 - Sýnir fjölgun ferðamanna til Íslands frá árinu 2008 til 2016 (Ferðamálastofa, 2016) 
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ferðamanna að ræða í Evrópu á milli áranna 2013 - 2014 og 2,3% árið á eftir (Statista, e.d.). 

Þessi munur hefur haldið áfram að vera sýnilegur þegar borin er saman fjölgun ferðamanna á 

milli ára. Fjöldi ferðamanna jókst um 39% á milli áranna 2015 og 2016 en á sama tíma í 

Evrópu var fjölgunin 3,3% og í Suður- og Norður-Ameríku samanlögðum, 5%. Á sama tíma 

var 6,3% fækkun ferðamanna í Mið-Austurlöndum.  

 

 

Það liggur því fyrir að einhverjir þættir á Íslandi studdu við þá gríðarlegu aukningu sem átti 

sér stað á þessum árum og var í engu samhengi við þróunina í Evrópu og öðrum heimshlutum. 

Árstíðasveiflum í komum ferðamanna til landsins eru gerð skil í töflum 3a og 3b. 

Veturmánuðirnir teljast vera janúar, febrúar, mars, nóvember og desember. Til vormánaða 

teljast apríl og maí. Sumarmánuðirnir eru júní, júlí og ágúst og að lokum eru haustmánuðirnir 

september og október.  

 

 

 

Tafla 2 - Sýnir fjölgun ferðamanna eftir heimshlutum á árunum 2008 - 2017 (Statista, e.d.) 

Tafla 3a - Sýnir árstíðasveiflur í komum ferðamanna árin 2009 - 2011 (Ferðamálastofa, 2009 - 2017) 
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11% fækkun var á fjölda ferðamanna yfir vetrarmánuðina árið 2009. Árið 2010 jókst svo 

fjöldinn um 5% og árið 2011 nam fjölgunin 10%. Árið 2012 hafa orðið kaflaskil þar sem að 

fjölgun ferðamanna yfir vetrarmánuðina nam 32%. Árleg aukning hefur verið að meðaltali 

38% til ársins 2016. Athygli vekur að aukningin yfir vetrarmánuðina á árunum 2012 - 2016 er 

mun meiri en yfir sumarmánuðina, þó svo að sú aukning sé einnig stöðug (Ferðamálastofa, 

2009 - 2017).  

 

 

 

Tafla 3b - Sýnir árstíðasveiflur í komum ferðamanna árin 2012 - 2016 (Ferðamálastofa, 2009 - 2017) 

Tafla 4 - Sýnir gestakomur eftir landsvæðum á árunum 2008 - 2017 (Hagstofa, 2018) 
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Fjölgun gestakoma á höfuðborgarsvæðinu nam á árunum 2008 - 2017 að meðaltali 17%. Það 

er þriðja lægsta meðalaukningin á þessu tímabili á eftir Norðurlandi Eystra sem var með 14% 

meðalfjölgun og Norðurlandi Vestra sem var með 12% meðalhækkun. Á öðrum landsvæðum 

var meðalaukning á gestakomum hærri. Ef litið er til ársins 2013 má glöggt sjá að aukningin á 

milli ára er nokkuð afgerandi meiri en á árunum á undan á öllum landsvæðum nema 

Austurlandi.  

Ímynd Íslands 

Það leikur enginn vafi á því að ímynd áfangastaðarins spilar stórt hlutverk í ákvörðunartöku 

ferðamanna um áfangastaði. Markaðssetning áfangastaða hefur vaxið samhliða aukinni 

alþjóðasamkeppni í ferðaþjónustu og er Ísland þar ekki undanskilið. Ímynd Íslands samkvæmt 

skýrslu sem gerð var árið 2008 fyrir forsætisráðuneytið byggir helst á samansafni viðhorfa 

bæði Íslendinga og annarra þjóða. Tilgangur skýrslunnar var að móta stefnu í ímyndarsköpun 

Íslands og koma með tillögur til að efla Ísland sem áfangastað með það að markmiði að fjölga 

komum ferðamanna til landsins. Skýrslan var byggð upp á einkennum lands og þjóðar sem eru 

til að mynda menningin, mannlífið og náttúran. Á þeim tíma sem skýrslan var gerð byggðist 

ímyndin helst á náttúruupplifun og minni áhersla lögð á menningu þjóðar og atvinnustarfsemi 

og fyrir vikið var ímyndin talin veikari. Ef rýnt er í skoðanir Íslendinga á þessum tíma töldu 

þeir tækifærin liggja í mun fleiri atriðum en í sérstæðri náttúrunni og upplifun á henni 

(Forsætisráðuneytið, 2008). Samkvæmt niðurstöðum viðhorfsrannsóknar sem Íslandsstofa 

gerði árið 2017 hefur ímynd Íslands tekið töluverðum breytingum undanfarin ár og vitund um 

Ísland sem áfangastað aukist. Náttúran og náttúrutengdir þættir hafa enn töluvert vægi en 

aukin áhersla er lögð á menningartengda þætti og fjölbreytta atvinnuvegi (Íslandsstofa, 2017). 

En af hverju velja ferðamenn Ísland? Náttúra Íslands er það sem ferðamenn hafa talið helsta 

aðdráttarafl Íslands í gegnum tíðina (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010). Ef marka má gögn sem 

Ferðamálastofa hefur gefið út á hverju ári síðan 2009 má glöggt sjá að burt séð frá fjölda 

ferðamanna þá hefur náttúran ávallt verið helsti hvatinn fyrir heimsóknum til landsins 

(Ferðamálastofa 2009 - 2017). Á árunum 2008 - 2010 fjölgaði ferðamönnum en eftir 
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efnahagshrunið komst Ísland á kortið sem ákjósanlegur staður að heimsækja vegna hagstæðs 

gengis krónunnar. Árið 2010 var svo tímamótaár í ferðaþjónustu á Íslandi í kjölfar eldgossins í 

Eyjafjallajökli. Ísland fékk tækifæri til þess að hefja einhverja öflugustu og heildstæðustu 

landkynningu sem sögur fara af hér á landi og þótt víðar væri leitað. Landfræðileg staðsetning 

landsins á milli Evrópu og Ameríku hefur einnig skipt sköpum varðandi framboð á flugi og 

hafa aðilar í ferðaþjónustu gripið fjölmörg tækifæri til þess að gera Ísland að áfangastað fyrir 

þá sem millilenda hér á leið sinni á milli heimsálfanna (Arion banki, 2012).   

Íslandsstofa 

Árið 2007 skipaði Geir H. Haarde, 

þáverandi forsætisráðherra, nefnd sem átti 

að vinna að því að styrkja ímynd Íslands. 

Áður höfðu Utanríkisráðuneytið, 

Viðskiptaráð Íslands og Ferðamálastofa 

skrifað undir samning þess efnis að efla 

samstarf þessara þriggja stoða í 

markaðssetningu og landkynningu. 

Markmið nefndarinnar var að skilja betur 

hvernig staðið hefði verið að markaðssetningu hér á landi, hvaða aðilar höfðu komið að því og 

að læra af öðrum þjóðum hvernig staðið væri að uppbyggingu skipulags í þeirra landi. 

Nefndina skipuðu bæði aðilar úr opinbera og einkageiranum. Niðurstöður nefndarinnar voru 

settar fram í skýrslu þar sem lagt var til að skýr rammi yrði settur utan um ímyndarsköpun og 

markaðs- og kynningarmál (Forsætisráðuneytið, 2008). Blekið var varla þornað á skýrslunni 

þegar alheimskreppa skall á og íslenskur efnahagur hrundi. Þetta var í október 2008 og var 

Ísland í kastljósinu sem ein af fyrstu þjóðunum með hruninn efnahag. Í kjölfar þess voru ráðnir 

almannatenglar til þess að stýra umfjöllun um líðandi atburði (Inga Hlín Pálsdóttir, 2016). 

Árið 2009 var aftur horfið til skýrslunnar um að setja skýran ramma utan um markaðs- og 

kynningarmál fyrir Ísland og í júlí sama ár varð Íslandsstofa (e. Promote Iceland) að veruleika.  

Mynd 3 - Vörumerki Íslandsstofu. (Íslandsstofa, 
e.d.) 
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Með þessu var kominn vettvangur fyrir kynningamál þar sem bæði opinberir aðilar og aðilar 

úr fjármála- og einkageiranum gátu komið saman að borðinu og unnið í sameiningu að því 

styrkja ímynd Íslands út á við til þess að auka samkeppnishæfni landsins á alþjóðlegum 

mörkuðum við að laða erlenda fjárfesta og ferðamenn til landsins. Ásamt því að vera 

vettvangur fyrir samstarf opinberra stofnana og annarra hagsmunaaðila á Íslandsstofa að 

auðvelda erlend viðskipti með því að veita alhliða ráðgjafarþjónustu og selja Ísland sem 

fýsilegan kost til fjárfestinga. Stór hluti af starfi Íslandsstofu felst í að efla ferðaþjónustu og 

laða að erlenda ferðamenn með því að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis (Lög 

um Íslandsstofu, nr. 38/2010). 

Ferðamál og markaðssetning Íslands 

Hér verður stiklað á stóru hvernig ferðamálum á Íslandi var háttað áður en Íslandsstofa var 

stofnuð árið 2010 og hverjir voru ábyrgir fyrir framkvæmd ferðaþjónustu og 

markaðssetningar. Árið 1936 var Ferðaskrifstofa ríkisins stofnuð og var hennar 

megintilgangur að kynna Ísland sem áfangastað á erlendri grundu. Ferðaskrifstofan var rekin 

með svipuðu sniði og ferðaskrifstofur eru almennt reknar í dag en það sem var frábrugðið var, 

að hún hafði einnig það hlutverk að fylgjast með verðlagi og gæðamálum hjá hótelum og 

veitingastöðum landsins. Árið 1964  voru fyrstu lögin um ferðamál samþykkt og var í kjölfarið 

stofnuð nefnd sem skipuð var af helstu hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu á þeim tíma. Hlutverk 

nefndarinnar var að veita þáverandi ríkisstjórn ráðgjöf og færa fram tillögur og úrbætur um allt 

það sem sneri að ferðamálum í landinu. Árið 1976 voru sett ný lög um ferðamál og var þá 

Ferðamálaráði Íslands falið að vinna að ákveðum verkefnum undir yfirstjórn 

samgönguráðuneytisins. Þau verkefni voru meðal annars landkynning, þátttaka í fjölþjóðlegu 

samstarfi um ferðamál, náttúruvernd og áætlanagerð um íslensk ferðamál. Árið 1988 var 

Ferðaskrifstofu ríkisins breytt í hlutafélag sem fékk nafnið Ferðaskrifstofa Íslands og árið 

1992 var Ferðaskrifstofa Íslands að fullu einkavædd.  Árið 2006 varð Ferðamálaráð Íslands að 

Ferðamálastofu og breyttust áherslur mikið með tilkomu nýrra laga. Helstu verkefni 
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Ferðamálastofu voru að framkvæma ferðamálastefnu fyrir landið (Þingskjal nr. 988/2012-

2013).  

Árið 1991 var engin skýr stefna yfirvalda fyrir þróun ferðaþjónustu. Markaðsmál fyrir Ísland 

voru að mestu leyti í höndum Ferðamálaráðs Íslands og Icelandair. Þessir aðilar unnu í 

sitthvoru lagi að markaðssetningu og beittu ólíkum aðferðum við það. Ferðamálaráð Íslands 

framleiddi markaðsefni og sendi á alla markaði. Á meðan vann Icelandair með fjóra aðgreinda 

markaði. Þeir voru Norður-Ameríka, Skandinavía, Bretland og meginland Evrópu. Á öllum 

þessum stöðum var Icelandair með starfsstöðvar þar sem framleitt var markaðsefni sem 

höfðaði til hvers markaðs fyrir sig (Jakob Thorsteinsson, 1992).   

Árið 2001 var skipuð nefnd innan samgönguráðuneytisins en í henni sátu aðilar frá hinu 

opinbera sem og einkageiranum. Hlutverk hennar var að meta framtíðarsýn ferðaþjónustu á 

Íslandi með reynslu fyrri ára til hliðsjónar. Vinna nefndarinnar byggði að hluta til á 

heilsárskönnun sem framkvæmd var af Ferðamálaráði Íslands en könnunin stóð yfir í fjögur ár 

samfleytt. Markmiðið með henni var að greina ferðamarkaði ásamt því að safna almennum 

upplýsingum um ferðaþjónustuna og ferðamanninn sjálfan (Samgönguráðuneytið, 2003). 

Markaðsmál í íslenskri ferðaþjónustu þróuðust töluvert á þessum tíma. Með tilkomu 

markaðsstofa landshlutanna, til dæmis Markaðsstofu Norðurlands, sem stofnuð var árið 2003, 

varð markaðssetning ákveðinna landshluta markvissari (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007). En 

niðurstöður nefndar samgönguráðuneytisins sýndu þó fram á að þrátt fyrir markvissa vinnu 

stakra markaðsstofa var samvinnu innan greinarinnar ábótavant og skorti heildarsýn í 

markaðssetningu landsins út á við (Samgönguráðuneytið, 2003).  
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Rannsóknaraðferðir 

Tilviksrannsókn 

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem markaðsherferðin Inspired By 

Iceland er skoðuð sem tilvik og ítarlega er kafað í upplýsingar um hana til þess að fá góða 

innsýn í það sem hefur átt sér stað undir merkjum hennar frá upphafi. Með því vonast 

höfundar til þess að skilja betur þann hugsunarhátt sem liggur á bak við markaðssetningu 

áfangastaða og um leið hvernig áherslur hafa þróast í takt við atburði líðandi stundar.  

Í tilviksrannsóknum er leitast við að skoða ákveðið viðfangsefni á kerfisbundinn hátt. Þá er 

kafað mjög ítarlega í upplýsingar um viðfangsefnið í þeim tilgangi að skilja það sem best. 

Viðfangsefni tilviksrannsókna geta vanalega staðið ein og sér og þurfa ekki að vera tengd 

öðrum tilvikum. Heiti þessarar rannsóknaraðferðar gefur það þó til kynna að viðfangsefni 

rannsóknarinnar sé aðeins eitt tilvik og getur vel verið að fleiri sambærileg tilvik séu til staðar. 

Þannig tilheyra þau yfirleitt stærri heild (Berg og Lune, 2017). Í þessu tilfelli tilheyrir 

markaðsherferðin Inspired By Iceland heildarmarkaðssetningu Íslands og ferðaþjónustu 

landsins í heild. Tilviksrannsóknir veita innsýn inn í þann hugsunarhátt og aðferðir sem 

notaðar voru af þeim einstaklingum, hópum og/eða stofnunum sem tóku þátt í viðfangsefninu 

sem um ræðir (Weick, 2009). Markmið rannsóknarinnar er að skilja þann hugsunarhátt innan 

Íslandsstofu sem lá á bak við áherslur markaðsherferðarinnar.  

Hægt er að vinna tilviksrannsóknir út frá svokallaðri ,,rannsókn á undan kenningu“ aðferð (e. 

research before theory method). Í henni felst að kenningin verður til samhliða þeim 

upplýsingum sem koma í ljós á meðan á rannsókninni stendur. Þannig eru rannsakendur ekki 

búnir að binda sig við fyrirfram ákveðnar hugmyndir um viðfangsefni rannsóknarinnar heldur 

eru þeir stöðugt að komast að nýjum atriðum sem eiga síðan þátt í að móta kenninguna í lokin 
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(Yin, 2003). Kenningin er þar með grunduð (e. grounded theory) (Berg og Lune, 2017). Slíkt 

er tilfellið í þessari rannsókn þar sem leitast er við að skilja betur ákveðinn hugsunarhátt. 

Höfundar telja því skynsamlegast að láta kenninguna verða til samhliða því sem þeir skoða 

ítarlega upplýsingar um markaðssetningu og ímyndarsköpun Íslands í herferðinni Inspired by 

Iceland.  

Tilviksrannsóknir krefjast þess að mörgum aðferðum sé beitt til þess að afla gagna sem síðan 

eru greind í þeim tilgangi að fá sem besta heildarsýn á viðfangsefnið sem um ræðir. Hvaða 

aðferðum er beitt hverju sinni veltur á eðli viðfangsefnisins og því gefið að grunnskilningur 

þarf að vera til staðar svo hægt sé að ákveða hvaða leið skal valin við gagnaöflunina. 

Aðferðirnar geta verið bæði eigindlegar og megindlegar. Eigindlegar aðferðir fjalla jafnan um 

óáþreifanlegar hliðar heimsins. Til dæmis felast í eigindlegum rannsóknaraðferðum þýðing  

hluta, táknrænir eiginleikar, hugtök, skilgreiningar, eiginleikar, myndlíkingar og lýsingar á 

hlutum. Megindlegar rannsóknaraðferðir ná aftur á móti yfir mælanlegar og áþreifanlegar 

hliðar heimsins. Með því er átt við stærð og umfang, fjölda og líkur og hvað eina sem hægt er 

að mæla og skrá (Berg og Lune, 2017). Í þessu verkefni er stuðst við eigindlegar aðferðir við 

gagnaöflun þar sem að viðfangsefni rannsóknarinnar krefst ekki mælinga eða talninga heldur 

er leitast eftir því að skilja ákveðinn hugsunarhátt og meiningu á bak við viðfangsefnið.  

Tilviksrannsókn er áhrifarík rannsóknaraðferð að því leyti að hún gefur víðfeðmari þekkingu 

og ítarlegri skilning á ákveðnu viðfangsefni heldur en nánast nokkur önnur rannsóknaraðferð. 

Það sem greinir hana frá öðrum rannsóknaraðferðum er einnig að með flestum öðrum 

aðferðum er leitast við að koma auga á sameiginlega þætti ólíkra dæma á meðan í 

tilviksrannsóknum er leitast við að draga fram í sviðsljósið það sem gerir hvert dæmi fyrir sig 

einstakt. Hafa ber þó í huga að veröldin er félagslega uppbyggð. Það felur í sér að hvert 

smáatriði er opið fyrir túlkun og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður sem kunna að koma í 

ljós eftir nánari skoðun. Því meiri upplýsingar sem aflað er um ákveðið viðfangsefni, því 

minna er vitað um það með vissu (Berg og Lune, 2017). 
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Skjalagreining (e. Document analysis) 

Skjöl á borð við skýrslur, opinberar vefsíður, hagstofugögn og reglugerðir geta veitt góða 

innsýn inn í það hvernig ákveðin fyrirbæri ganga fyrir sig. Skjöl eru öflugur gagnagrunnur í 

tilviksrannsóknum þar sem að upplýsingar úr þeim geta gefið góða hugmynd um ólíkar hliðar 

viðfangsefnisins (Bowen, 2009).  

Við val á skjölum sem nota á við rannsókn er mikilvægt að líta til uppruna þeirra. Fitzgerald 

(2012) setti fram tvær gerðir skjala byggða á uppruna þeirra en það eru annars vegar 

frumheimildir (e. primary sources) sem skrifaðar eru af einhverjum sem kemur beint að 

efninu. Þetta eru hrárri gögn sem fela ekki í sér neina túlkun. Hins vegar eru skjöl sem byggð 

eru á heimildum annarra (e. secondary sources) en það eru gögn sem eru skrifuð af 

einhverjum sem ekki kemur beint að viðfangsefninu en eru mögulega byggð á 

frumheimildum. Þau geta verið hlutdrægari og erfiðara að túlka þau eftir að sá sem skrifaði 

þau hefur sett sín fingraför á upplýsingarnar (Fitzgerald, 2012).   

Við greiningu skjala er mikilvægt að átta sig strax á því hvort að um sé að ræða gögn sem eru 

byggð á heimildum annarra eða skrifuð af einhverjum sem viðfangsefnið snertir beint. Það er 

líka mikilvægt að vita hvort að um frumrit sé að ræða eða afrit. Þá þarf að gæta þess að engum 

upplýsingum hafi verið bætt inn eða teknar út eftir að frumritið var gefið út. O’Leary (2014) 

setti einnig fram flokkun gagna sem notuð eru til gagnagreiningar en hann flokkar þau eftir 

eðli gagnanna. Það eru í fyrsta lagi opinber skjöl sem gefin eru út af stofnunum, yfirvöldum 

eða fyrirtækjum. Í öðru lagi eru það persónuleg skjöl sem gefa innsýn inn í líf og tilveru 

einstaklinga, þ.e. gögn á borð við dagatöl, dagbækur og úrklippubækur svo eitthvað sé nefnt. Í 

þriðja lagi eru það svo áþreifanleg gögn sem finnast á vettvangi rannsóknarinnar, t.d plaköt, 

handbækur, dreifimiðar eða dagskrár (Fitzgerald, 2012). 

Skjalagreining felur í sér að gera grein fyrir undirliggjandi þemum, greiningu á þeim og 

túlkun. Skjöl er hægt að greina með bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum. 

Megindlegar aðferðir við skjalagreiningu fela til dæmis í sér talningu á því hversu oft ákveðin 

orð koma fram. Eigindlegar greiningaraðferðir fela hins vegar í sér túlkun á þýðingu textans 
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og mikilvægis staðhæfinga í honum. (Fitzgerald, 2012). Í þessu verkefni er stuðst við 

eigindlegar aðferðir við greiningu á skjölum þar sem borin eru saman gögn milli ára og lík 

þemu dregin fram í þeim tilgangi að koma auga á áherslubreytingar sem orðið hafa í 

stefnumótun markaðssetningar á milli ára. Eingöngu er stuðst við skjöl sem falla undir fyrsta 

flokk O’Leary (2014), en það eru opinber gögn. Notaðar eru skýrslur og annað útgefið efni af 

Íslandsstofu eða einstaka starfsfólki innan hennar.  

Persónuleg viðtöl 

Viðtöl geta verið jafn ólík og þau eru mörg. Það er mikilvægt fyrir rannsakendur að nálgast 

viðtalið á þann hátt sem best hentar viðfangsefninu. Dæmi um viðtalsnálgun er til dæmis 

formfast viðtal (e. standardized interview) þar sem viðtalsramminn er alveg ósveigjanlegur og 

þess er krafist að allir sem svara séu spurðir á nákvæmlega sama hátt. Ástæðan er að í slíkum 

viðtölum er verið að gæta þess að rannsakandi hafi ekki áhrif á svör fólks með neinum hætti 

svo að svör ólíkra einstaklinga verði samanburðarhæf. Óformföst viðtöl (e. unstandardized 

interview) hafa mjög sveigjanlegan viðtalsramma og oft aðeins fáar spurningar sem leiða svo 

af sér fleiri spurningar eftir því sem svörin berast. Slík viðtöl líkjast meir eðlilegum samræðum 

heldur en viðtali. Spurningarnar eru ekki leiðandi og fær því flæði viðtalsins að ráðast á þeirri 

stundu sem viðtalið fer fram. Sá sem spyr er ef til vill með nokkrar spurningar að leiðarljósi en 

leitast við að láta viðmælanda stýra í hvaða átt viðtalið fer. Svo eru til hálf-formföst viðtöl (e. 

semi-standardized interview). Sú aðferð er einhverstaðar á milli þess að vera fullkomlega 

formföst eða fullkomlega óformföst. Í slíkum viðtölum er fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi 

sem þó er sveigjanlegur og gefst spyrjendum færi á að bæta við spurningum til að fá dýpri 

skilning á ákveðnu svari eða sleppa þeim alfarið eftir því sem við á að hverju sinni.  

Í tengslum við þetta verkefni var tekið viðtal við Ingu Hlín Pálsdóttur sem gegnir starfi 

forstöðumanns ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu. Viðtalsramminn byggðist á 

hálf-formföstum viðtalsspurningum. Sjá viðtalsramma í viðauka 1. Þar sem aðeins þetta eina 

viðtal var tekið í tengslum við þessa rannsókn var engin sérstök greining gerð á svörunum. 

Þessi viðtalsnálgun var valin vegna þess að höfundar vildu ekki takmarka spurningarnar við 
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formfastan viðtalsramma og koma þannig í veg fyrir að geta spurt nánar út í sum atriði. Að 

sama skapi var stefnt að því að takmarka ekki viðmælanda við stöðluð svör heldur gefa honum 

tækifæri til þess að svara eins ítarlega og hann vildi. En takmarkið var samt að fá svör við 

ákveðnum spurningum þannig að fullkomlega óformlegur viðtalsrammi átti ekki við í þessu 

tilfelli og því hálf-formfastur viðtalsrammi rétta nálgunin. Viðtalið var afritað en það verður 

þó ekki birt í heild sinni í þessu verkefni þar sem hluti þess var bundið trúnaði og þar að auki 

telja höfundar það ekki nauðsynlegt fyrir lokaniðurstöðu verkefnisins. Upplýst samþykki lá 

fyrir þátttöku Ingu Hlínar í verkefninu og má sjá undirritað samþykkiseyðublað í viðauka 2. 

Svör Ingu Hlínar eru notuð til að styðja við niðurstöður sem koma fram eftir gagnagreiningu 

og eru tilvísanir í viðtalið víða í verkefninu. Auk Ingu Hlínar var óskað eftir viðtali við Daða 

Guðjónsson, verkefnastjóra ferðaþjónustu og skapandi greina innan Íslandsstofu. Hann er að 

auki sérstakur tengiliður við verkefnið Ísland allt árið, en sökum anna gat hann ekki tekið þátt. 

Gögn frá honum sem vísað er til í verkefninu eru meðal annars tölvupóstasamskipti og 

fyrirlestrar sem sendir voru á höfunda.  
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Niðurstöður 

Í niðurstöðukafla munu höfundar gera grein fyrir niðurstöðum úr skjalagreiningu og viðtalinu 

við Ingu Hlín Pálsdóttur. Upplýsingarnar verða settar fram í sömu tímaröð og herferðin sjálf. 

Fyrst verður fjallað um það markaðsefni sem gefið var út í byrjun og svo koll af kolli eftir því 

sem efnið kom út. Í umfjöllun um hvert markaðsátak fyrir sig innan Inspired by Iceland 

herferðarinnar verður leitast við að gera grein fyrir þeim hugsunarhætti sem lá að baki að 

hverju sinni og svo verður fjallað um þann árangur sem náðist eftir hvert átak.  

Inspired by Iceland 

Á þeim tíma sem Íslandsstofa var sett á laggirnar var ferðaþjónustan orðinn mikilvægur hluti 

af íslensku efnahagslífi með 155 milljarða í erlendum gjaldeyristekjum árið 2009. Það nemur 

um 20% hluta af heildargjaldeyristekjum það ár (Samtök Ferðaþjónustunnar, 2011). Árið 2010 

var séð fram á um það bil 20% aukningu í fjölda ferðamanna til landsins og mikil eftirvænting 

vegna þessarar miklu velgengni. Væntingarnar tóku þó snöggum breytingum þegar eldgos 

hófst í Eyjafjallajökli í apríl 2010. Gosið framleiddi öskustrók sem hafði áhrif á um 10 

milljónir ferðamanna um allan heim þar sem að flugsamgöngur í um það bil 20 löndum lágu 

alfarið niðri (Bye, 2011). Enn á ný var Ísland í kastljósinu og umfjöllun um landið mikil um 

allan heim og ekki öll jákvæð. Myndir birtust út um allan heim af landi undirlögðu ösku og af 

fólki með grímur fyrir vitum sér að reyna að bjarga því sem bjargað varð. En það sem kom 

aldrei fram í allri þessari umfjöllun var að í raun varð mjög lítill hluti landsins fyrir áhrifum 

vegna gossins og lífið gekk sinn vanagang hjá langflestum íbúum þess. Í kjölfarið fjölgaði 

afbókunum til landsins mikið og snerust væntingar um 20% fjölgun ferðamanna yfir í spár um 

22% fækkun. Nú voru góð ráð dýr þar sem þessi fækkun myndi reynast ríki og fyrirtækjum 

gríðarlega kostnaðarsöm vegna tapaðra gjaldeyristekna. Bregðast þurfti við þessu stóra 
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vandamáli á ógnarhraða. Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra setti saman 

viðbragðsteymi sem skipað var af ólíkum hagsmunaaðilum ferðaþjónustunnar. Í teyminu voru 

meðal annarra fulltrúar frá Icelandair sem lögðu til að farið yrði í sameiginlegt markaðsátak 

fyrirtækja í ferðaþjónustu og stjórnvalda. Þær hugmyndir fengu góðan byr og mjög jákvæðar 

undirtektir frá stjórnvöldum sem afgreiddu lagalega hlið markaðsátaksins hratt og örugglega. 

Það tók ekki nema viku að safna 700 milljón króna framlögum til verkefnisins og því ekki eftir 

neinu að bíða að hrinda því í framkvæmd (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 

2011). Helsta hindrunin í ferlinu var ráðningin á auglýsingastofu sem átti að annast gerð 

kynningarefnisins. Þar sem brýna nauðsyn bar til því að ferlið gengi hratt fyrir sig gafst ekki 

tími til að fara í gegnum hefðbundið útboðsferli fyrir verkefnið og þurfti því að fara ákveðnar 

krókaleiðir til þess að verkefnið gæti hafist sem fyrst. Fimm stærstu auglýsingastofur landsins 

fengu rúma tvo sólarhringa til þess að koma með uppástungur að herferð sem hægt væri að 

hrinda strax í framkvæmd (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2018). Stofurnar 

kynntu hugmyndir sínar og var niðurstaðan sú að Íslenska auglýsingastofan og Fíton voru 

ráðin til þess að semja og framleiða markaðsefnið. Til varð Inspired by Iceland sem á íslensku 

þýðir Innblásinn af Íslandi.  

Í dag er Inspired by Iceland orðið að regnhlífarhugtaki yfir alla þá vinnu sem Íslandsstofa 

hefur unnið í þágu markaðssetningar landsins. Fjölmargar ólíkar herferðir hafa verið birtar 

undir merkjum Inspired by Iceland, hver með sínu nafni, áherslum og tilgangi. Daði 

Guðjónsson hjá Íslandsstofu lagði til ákveðna tímamótapunkta í áherslum innan Inspired by 

Iceland. Árið 2010 snerist að mestu um krísustjórnun eftir eldgosið. Á tímabilinu 2011 - 2012 

var áherslan lögð á árstíðasveiflu í ferðaþjónustunni og að kynna Ísland sem vænlegan 

vetraráfangastað. Á árunum 2013 - 2015 var áfram lögð áhersla á árstíðasveiflur ásamt því að 

dreifing ferðamanna um landið fékk meira vægi. Að endingu, eða frá árinu 2016 til 2018 hefur 

ábyrg ferðamennska fengið aukið vægi. Þó var ekki hætt að vinna með fyrri áherslur sem 

sneru að árstíðasveiflum og dreifingu ferðamanna (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. 

febrúar 2018). Hér að neðan verður nánar rýnt í það markaðsefni sem út kom á tilgreindum 

tímabilum með það að markmiði að tengja það við breyttar áherslur í markaðssetningu 

landsins.  
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2010 - Krísustjórnun 

Árið 2010 snerist að mestu leyti um að bregðast við neikvæðri umfjöllun um Ísland í kjölfar 

eldgossins í Eyjafjallajökli. Leiðrétta þurfti þær ranghugmyndir sem fjölmiðlar um allan heim 

virtust hafa um stöðuna hér á landi, að hér væri allt á kafi í ösku og eyðileggingu. 

Tilgangurinn var að bjarga ferðasumrinu sem menn höfðu vonast til að yrði það besta í sögu 

landsins áður en gosið hófst. Til þess að ná því takmarki voru Íslendingar hvattir til að líta á 

sjálfa sig sem drifkraft ferðaþjónustunnar. Fyrirtæki, bæði stór og smá máttu nota allt 

kynningarefni sem Íslandsstofa gaf út í eigin þágu til þess að kynna vörur sínar og þjónustu. 

Einstaklingar voru einnig hvattir til þess að dreifa kynningarefninu á sínum miðlum og 

tengslanetum til þess að skilaboðin næðu sem víðast (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. 

mars 2018). Þessi fyrsti hluti niðurstöðukaflans snýr að fyrsta ári Inspired by Iceland 

herferðarinnar og verður nánar fjallað um þau markmið sem sett voru fyrir þann tíma ásamt 

því kynningarefni sem kom út hér að neðan. 

Markmið: 

Helstu markmiðin sem sett voru fyrir árið 2010 sneru að því að leiðrétta þá ímynd af Íslandi 

sem fólk hafði eftir mjög slæma umfjöllun í heimsfréttum og auka um leið jákvæðni í 

viðhorfum almennings. Markaðsherferðin átti að snerta tilfinningar fólks og fá það þannig til 

að vilja deila sinni jákvæðu sögu eða reynslu af landinu. Eftirfarandi skilaboð voru höfð að 

leiðarljósi við gerð kynningarefnis átaksins: 

Listin, tónlistin, maturinn og náttúran: Ísland er að springa úr orku. Þess 

vegna er ekki rétti tíminn til að halda sig fjarri, nú er rétti tíminn til að 

heimsækja landið. Það er rétti tíminn til að fá fólkið sem elskar Ísland til 

að elska það heitar. Og fyrir þá sem ekki hafa uppgötvað Ísland þá hefur 

aldrei verið meira spennandi að heimsækja það. Alla daga, hvort sem það 

er í dag eða á morgun eða á tímum eldsumbrota - Ísland mun alltaf veita 

þér innblástur.              (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011, bls. 6).              
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Inspired by Iceland var hrint úr vör þann 21. maí 2010. Þá hófst gríðarlega öflug 

markaðsvinna á erlendum mörkuðum. Höfðað var sérstaklega til þeirra markaða þaðan sem 

markhópagreiningar höfðu sýnt fram á að flestir ferðamenn sem heimsóttu landið kæmu. Þetta 

voru Bretland, Þýskaland, Frakkland, Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Holland og Bandaríkin. Á 

hverjum markaði fyrir sig hófst svo samstarf við auglýsingastofur og birtingarfyrirtæki þar 

sem sérþekking þessara stofnana á hverju landi fyrir sig hjálpaði til við val á þeim 

birtingarmiðlum sem notaðir yrðu. Þetta voru ýmist birtingar í fjölmiðlum, á vefmiðlum, 

prentaðar auglýsingar, auglýsingaskilti (e. billboards) og birtingar á samfélagsmiðlum svo 

eitthvað sé nefnt. Efnið sem birtist svo á hverjum stað fyrir sig var einnig fyrirfram ákveðið 

svo að það höfðaði til þess markhóps sem um ræddi. Liður í þessari vinnu var einnig að bjóða 

fjölmiðlum til landsins og gefa þeim þannig færi á að upplifa landið og þjóð af eigin raun með 

það að takmarki að umfjöllun þeirra eftir á myndi veita öðrum innblástur til þess að koma og 

gera slíkt hið sama (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011).  

Vinir Íslands 

Eitt af fyrstu verkefnunum sem hrint var af stað undir merkjum Inspired by Iceland voru 

svokallaðir vinir Íslands þar sem þekktir einstaklingar voru fengnir til þess að deila sögum 

sínum og reynslu af landinu. Meðal þeirra sem tóku þátt voru Eric Clapton tónlistarmaður og 

Viggo Mortensen stórleikari sem deildu sinni skoðun á landinu á áhrifaríkan hátt í 

hjartnæmum myndböndum. Stephen Fry deildi líka færslu á persónulegum samskiptamiðli þar 

sem hann lét heiminn vita að ástandið á landinu væri alls ekki eins slæmt og fólk hafi haldið 

(Stjórnarráð Íslands, 2010). Fleiri þekktir einstaklingar eins og Björk og Yoko Ono settu 

jákvæða umfjöllum um landið á Twitter síður sínar og vakti átakið gríðarlega athygli. Í 

kjölfarið fjölgaði vinum á Inspired by Iceland facebook síðu um 17 þúsund manns. Einnig má 

nefna að það komu 125 jákvæðar bloggfærslur um landið frá heimsþekktum bloggurum (,,600 

þúsund manns náðu í Íslandsmyndbandið“, 2010).  Takmarkið með þessu var að hrinda af stað 

keðjuverkun fólks sem segði sína sögu. Allt efni og allar færslur sem komu frá þessum 

einstaklingum vísuðu svo inn á hjarta herferðarinnar sem var heimasíðan 

www.inspiredbyiceland.com (Stjórnarráð Íslands, 2010).  



 

 
 

 

 

30 

Ísland í beinni 

Sex vefmyndavélum var komið upp víða um landið þar sem hægt var að sjá Ísland á rauntíma. 

Myndavélarnar voru við Austurvöll, Reykjavíkurtjörn, Gullfoss, Geysi, Bláa Lónið og 

Jökulsárlón. Tilgangurinn var að gera fólki kleift að sjá Ísland í dag og fá það staðfest að hér 

væri ekki allt í eldi og bennisteini. Það sem gerði þessa upplifun einstaka fyrir fólk var að 

vefmyndavélarnar státuðu af myndgæðum sem voru áður óþekkt í slíkum vélum. Þær voru 

lausar við hökt og truflanir og hægt var að láta streymið fylla út í skjáinn án þess að hafa áhrif 

á gæðin. Þetta framtak var afar árangursríkt en streymið var opnað yfir 60 milljón sinnum 

(Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011). 

Jungle Drum 

Þann 1. júní 2010 bað Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, þjóðina að deila slóð á 

fjölskyldu, vini, kunningja og viðskiptafélaga sína erlendis á fyrsta landkynningarmyndbandið 

sem gefið var út undir merkjum Inspired by Iceland (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. 

mars 2018). Myndbandið var fullt af gleði, orku og dansi við fjörlegt undirspil lagsins Jungle 

Drum eftir Emilíönu Torrini. Skilaboðin voru skýr; Hér er allt í lagi! Hugmyndafræðin á bak 

við átakið var ekki að Ísland væri að selja sig sem áfangastað fyrir ferðamenn. Hér var ekki 

verið að reyna að búa til vöru eða selja eitt né neitt. Tilgangurinn var að veita innblástur. Að fá 

fólk til að tala saman. Vettvangurinn voru samfélagsmiðlar og var meginmarkmiðið með 

myndbandinu að fá fólk sem hefði tengingu til landsins til að deila sinni sögu og mæla með 

landinu fyrir aðra. Myndbandið sýndi að rétti tíminn væri núna! Viðbrögðin stóðu ekki á sér 

og voru yfir 22,5 milljón sögur sagðar af aðdáendum Íslands um heim allan. Viðhorfskannanir 

leiddu það í ljós að Bretar voru 39% jákvæðari í garð landsins, Þjóðverjar 33% og Danir 23% 

líklegri til að koma til landsins í framtíðinni (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. febrúar 

2018).  

Myndbandið var framleitt til þess að bregðast við þeirri spá að um gríðarlegan samdrátt í 

ferðaþjónustu yrði að ræða sumarið 2010 í kjölfar eldgoss og neikvæðrar umfjöllunar um 

landið. Kynningarefnið var hannað og framleitt á methraða en tökur á myndefni tóku ekki 
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nema um fimm daga. Þá var einnig notað myndefni sem til var í gagnabanka ásamt því að 

myndvinnsluforrit voru notuð til þess að búa til myndbrot af ákveðnum landsvæðum sem ekki 

gafst tími til að fara og mynda í alvöru.  

Hvað kom næst? 

Í ljósi þess gríðarlega árangurs sem náðist á fyrsta ári Inspired by Iceland og þeirrar 

staðreyndar að enn voru 25 milljónir eftir af ráðstöfunarfé verkefnisins var ákveðið að láta 

ekki staðar numið og halda áfram með verkefnið á markvissan hátt. Ákveðið var að verja fénu 

í stuðning við verkefni og viðburði sem stuðluðu að aukinni vetrarferðaþjónustu á borð við 

Hönnunarmars, vetrarskíðamennsku, Hestadaga og tónlistarhátíðina Aldrei fór ég suður.  Í 

október 2011 var svo undirritaður samningur milli stjórnvalda og aðila í ferðaþjónustu um 

áframhaldandi samstarf við landkynningu og markaðsmál fyrir Ísland undir merkjum Inspired 

by Iceland. Samningurinn var til þriggja ára og hlaut verkefnið nafnið Ísland allt árið (Inga 

Hlín Pálsdóttir, 2016). Þetta voru ákveðin kaflaskil í sögu Inspired by Iceland þar sem nú hætti 

vinnan að snúast um krísustjórnun eftir eldgosið og stefnur og markmið fóru að snúast um 

áfangastaðinn Ísland til langs tíma litið.  

Eitt af fyrstu verkefnum Íslandsstofu eftir að samningurinn var undirritaður var að hefja nýtt 

útboðsferli fyrir Ísland allt árið og var útboðinu skipt í tvo hluta. Annars vegar var útboð á 

umsjón almannatengsla og samfélagsmiðla og hins vegar var útboð á hönnun og framleiðslu 

markaðsefnis. Voru The Brooklyn Brothers Ltd. ráðin til að annast hið fyrrnefnda og ákveðið 

var að Íslenska auglýsingastofan og Fíton skyldu halda áfram sinni vinnu við gerð 

markaðsefnis (Íslandsstofa, 2012 a).  

Markmið: 

Helstu markmiðin sem sett voru fyrir samningstímann maí 2011 til maí 2014 stuðluðu að því 

að draga úr árstíðasveiflu með því að styrkja ímynd Íslands sem heilsársáfangastaður og um 

leið að fjölga ferðamönnum utan háannatíma um 12% á ári næstu þrjú árin. Óskin var sú að 

auka verslun erlendra ferðamanna þannig að endurgreiðsluupphæð virðisaukaskatts færi úr 



 

 
 

 

 

32 

560 milljónum í 800 milljónir á þessu þriggja ára tímabili (Íslandsstofa, 2012 a). Öll 

markaðsvinna á tímabilinu var unnin með eftirfarandi atriði að leiðarljósi: 

 

Ísland - Það er ekki fyrir hvern sem er. Það er ekki fyrir þá sem fara þangað 

sem allir aðrir fara. Ekki fyrir ferðalanga sem vilja ekki láta koma sér á 

óvart. Það er fyrir þá sem ferðast um heiminn til að upplifa eitthvað öðruvísi 

og snúa heim með góða sögu í farteskinu. Sögurnar frá Íslandi hætta ekki að 

berast þegar vetrar. Þeim fjölgar stöðugt og verða ævintýralegri frá degi til 

dags, alla 365 daga ársins. Vertu velkominn í hóp þeirra sem ferðast í anda 

landkönnuða með ævintýraþrá og sköpunargleði í brjósti. Þetta er kannski 

ekki fyrsta landið sem kemur upp í hugann að heimsækja í vetur en þetta 

verður fyrsta landið sem þú segir vinum þínum frá. Komdu og láttu heillast 

af Íslandi. 

                   (Íslandsstofa, 2012 a, bls. 2) 

 

2011 - 2013 - Árstíðasveiflur 

Heimboð 

Fyrsti liður í verkefninu Ísland allt árið var að markaðssetja veturinn 2011 - 2012. Hugmyndin 

fyrir það verkefni var að gera Íslendinga að gestgjöfum og sýna þannig hina sönnu íslensku 

gestrisni. Þann 12. október 2011 kom út myndband þar sem Ólafur Ragnar Grímsson 

þáverandi forseti Íslands, tilkynnti að Íslendingar ætluðu að opna dyr sínar fyrir gestum 

allsstaðar að úr heiminum. Sjálfur bauð hann hópi fólks að Bessastöðum í íslenskar 

pönnukökur með sultu og rjóma ásamt því að Dorrit forsetafrú bauð heimaræktað grænmeti.  

Rúmlega eittþúsund heimboð bárust í gegnum heimasíðu Inspired by Iceland frá fólki um land 

allt sem bauð stærri og minni hópum að koma og taka þátt í ólíkum viðburðum. Gestirnir voru 
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svo hvattir til þess að deila upplifun sinni og reynslu á sínum miðlum (Stjórnarráð Íslands, 

2010).  

Eftir öll heimboðin var ákveðið að framleiða stutta heimildamynd um átakið. Hlaut myndin 

nafnið Íslander og var henni dreift í samvinnu við Huffington Post til þess að ná víðari 

drefingu (Íslandsstofa, 2012 a). 

Heildarverðmæti þeirrar umfjöllunar sem haustátakið hlaut nam um 1.7 milljarði íslenskra 

króna. Viðhorfsmælingar sýndu fram á 165% jákvæðara viðhorf í garð Íslands og var 

landkynningarherferðin sú umtalaðasta í heiminum á þeirri stundu sem heimboðin stóðu yfir 

(Íslandsstofa, 2012 a).  

Iceland by Another Name 

Í lok ágúst 2012 var hrint af stað nýju átaki undir merkjum Inspired by Iceland þar sem 

ferðamenn voru spurðir að því hvað þeir myndu kalla Ísland við fyrstu upplifun. Innan þriggja 

vikna voru komin yfir 10.000 svör við spurningunni og margir deildu henni áfram til vina og 

vandamanna. Á innan við 24 klukkustundum frá því að fyrsta tilkynningin um markaðsátakið 

var send út hafði verið fjallað um það í yfir 12 löndum og það náð til 14,2 milljón manns um 

allan heim. Fram að þessu hafði ekkert átak innan Inspired by Iceland herferðarinnar fengið 

jafn mikla svörun (Íslandsstofa, 2012 b). Íslandsstofa notaði nafnatillögurnar sem sendar voru 

inn til þess að búa til markaðsefni fyrir landkynningu í Danmörku, á vesturströnd Noregs, 

Munchen og Frankfurt í Þýskalandi og Seattle og Washington í Bandaríkjunum. (Íslenska 

auglýsingastofan, e.d., Iceland naturally, 2012).  
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Eldhús 

Í maí 2012 var vorátaki Inspired by 

Iceland hrint úr vör. Fékk það nafnið 

Eldhús (e. The litle house of food). Þá 

var búið til færanlegt 8 m2 eldhús sem 

fór í 12 daga ferðalag um landið. Á 

hverjum degi stoppaði það á nýjum 

stað og gafst fjórum heppnum 

ferðamönnum færi á að þiggja 

málsverð í litla eldhúsinu sem hýsti að 

auki gestgjafa og matreiðslumann. 

Ferðamennirnir fengu ekki að vita fyrirfram hver matreiðslumaður dagsins yrði né heldur hvað 

boðið yrði upp á. Tilgangurinn með þessu verkefni var að kynna íslenska matarmenningu og í 

leiðinni fengu ferðamenn að upplifa matargerð á heimsmælikvarða. Ekki var stuðst við 

hefðbundnar birtingaraðferðir heldur fór kynningin á þessu verkefni eingöngu fram á 

samfélagsmiðlum. Átakið hlaut umfjöllun að andvirði 1,2 milljarð íslenskra króna. Átakið 

fékk 687 snertingar á rafrænum miðlum og jókst umfjöllun um Inspired by Iceland úr 47.900 í 

106.200 á einum mánuði (Íslandsstofa, 2012 a).  

Eldhúsið hefur fengið mörg ný hlutverk upp frá þessu en eftir að þessu tólf daga verkefni lauk 

var eldhúsinu breyt í lítið hönnunarhús (e. The little house of design) þar sem hugmyndin var 

svipuð og á bak við Eldhúsið nema að nú gafst fjórum nemendum við erlendan hönnunarskóla 

tækifæri að setjast niður með íslenskum hönnuðum og vinna verkefni sem var liður í 

lokaverkefni þeirra við skólann. Var þetta gert í tengslum við Hönnunarmars hátíðina sem 

árlega er haldin á Íslandi.  

Í nóvember 2012 var farið í samstarf með Iceland Airwaves hátíðinni. Eldhúsið sem þá fékk 

heitið „The little house of Music” var skráð á hátíðinni sem minnsti „off venue“ 

tónleikastaðurinn. Eldhúsið var staðsett á Ingólfstorgi þar sem erlendum gestum var boðið að 

hlusta á einkar persónulega tónleika með þekktum listamönnum sem streymt var í beinni á 

Mynd 4 - Eldhús (Inspired by Iceland e.d) 
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vefsíðu Inspired by Iceland. Í desember fékk eldhúsið enn annan tilgang og var flutt á 

Austurvöll þar sem ferðamönum var gefin kostur að kynnast íslenskum jólahefðum og smakka 

íslenskan jólamat (Íslandsstofa, 2013). 

2013 - 2015 - Dreifing ferðamanna 

Í byrjun tímabilsins 2013 - 2015 var megináhersla enn lögð á það að draga úr árstíðasveiflu 

ferðamennsku hér á landi. Menn voru einnig farnir að leita leiða til að fá ferðamenn til þess að 

ferðast til staða utan höfuðborgarsvæðisins og þeirra svæða sem hægt er að ferðast í 

dagsferðum frá borginni. Markaðsátök á borð við Share the Secret komu út á þessum tíma til 

að auka vitund ferðamanna um áfangastaði um allt land sem höfðu mögulega ekki fengið 

verðskuldaða athygli.  

Leyndarmál á Íslandi (e. Share the secret) 

Yfirskrift vetrarherferðar Inspired by Iceland árið 2013 - 2014 var Share the Secret og snerist 

hugmyndin um það að skapa umræður um íslenska náttúru og vekja þannig áhuga ferðamanna 

á að heimsækja landið til þess að upplifa náttúruna upp á eigin spýtur. Með því að biðja fólk 

um að deila leyndarmálum sínum um upplifun og reynslu af landinu varð til vettvangur fyrir 

ferðamenn að skapa persónulega tenginu við landið. Hluti af vinnunni við þetta átak fólst í því 

að vekja athygli á stöðum vítt og breitt um landið sem áður höfðu kannski ekki verið 

uppgötvaðir af ferðamönnum. Var það liður í þeirri stefnu Inspired by Iceland á þessum tíma 

að stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um landið. Staðsetningar leyndarmálanna voru svo 

birtar á vefsíðu Inspired by Iceland og þau merkt inn á stafrænt kort og urðu þannig 

aðgengileg fyrir fólk um heim allan sem vildi kynna sér hvaða perlur Ísland hefur að geyma 

(Íslandsstofa, 2014). 
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Ask Guðmundur 

Í ársbyrjun 2015, þegar rýnt var í 

gögn um árangur áranna á undan, 

mátti glögglega sjá að hin 

gríðarlega fjölgun ferðamanna náði 

enn nær eingöngu til 

höfuðborgarsvæðisins og á 

Suðvesturland. Í ljósi þess hófst 

markviss vinna við að finna leiðir 

til að fá fólk til að ferðast lengra. 

Óskastaðan í kjölfar þeirrar vinnu 

yrði að fólk dveldi lengur á landinu 

og skilaði á sama tíma meiri gjaldeyristekjum til þjóðarbúsins. Til þess að ná þessu markmiði 

var lagt til að svæðisskipta landinu eftir landshlutum og búa til sérstakt landkynningarefni fyrir 

hvern hluta fyrir sig (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). Út frá þessu varð 

til markaðsátakið Ask Guðmundur sem átti eftir að skila gríðarlegum árangri. 

Hvers vegna að spyrja tölvu þegar þú getur spurt manneskju? Ask Guðmundur var mennsk 

leitarvél þar sem fengnir voru fimm Guðmundar og tvær Guðmundur til þess að sitja fyrir 

svörum um hvern landhluta fyrir sig.  Fólki gafst kostur á að senda inn spurningu í gegnum 

samfélagsmiðla og var völdum spurningum svarað í stuttum myndskeiðum eða skriflega þar 

sem Guðmundur eða Guðmunda tiltekins svæðis útskýrði á hnyttinn hátt. Átakið fór af stað í 

apríl 2015 þegar kynningarmyndbönd um landsvæðin sjö voru gefin út. Alls voru svo 65 

myndbönd í viðbót gerð til að svara spurningum sem bárust (Íslandsstofa, 2015). 

Viðbrögðin voru vonum framar með yfir 446 milljónir birtingar. 679 greinar voru gefnar út 

þar sem fjallað var um átakið á einn eða annan hátt um allan heim og tekjur sem sköpuðust 

voru metnar á um 6,2 milljónir punda (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). 

Þetta var árangursríkasta markaðsátak Inspired by Iceland fram til þessa með flest áhorf á 

Mynd 5 - Ask Guðmundur. (Inspired by Iceland, e.d.) 
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myndbönd en alls horfðu um 7 milljónir manns á myndbönd gefin voru út undir yfirskriftinni 

Ask Guðmundur (Íslandsstofa, 2016). 

Bæði Share the Secret og Ask Guðmundur voru markaðsátök sem höfðu það takmark að 

minnka árstíðasveiflur og að dreifa ferðamönnum víðar um landið. Árið eftir að þau komu út 

varð 35% aukning á fjölda ferðamanna yfir vetrarmánuðina. Gríðarleg aukning var á nýtingu 

gistiplássa eftir landsvæðum árið eftir að Ask Guðmundur kom út. 200% aukning á 

Vesturlandi og Vestfjörðum, 280% aukning á Norðurlandi og sláandi 408% aukning á 

Austurlandi. Að sama skapi var 8% aukning á daglegri eyðslu ferðamanna hér á landi milli 

ára. (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). Þó ekki sé hægt að alhæfa um að 

þessi árangur sé alfarið þessum markaðsátökum að þakka má vissulega leiða að því líkum að 

þau hafi átt stóran þátt í að ná því takmarki sem stefnt var að. 

2016  til dagsins í dag - Ábyrg ferðamennska 

Iceland Academy 

Árið 2016 var stefnumótandi ár í sögu Inspired by Iceland en þá hófst ný vegferð í 

markaðssetningu Íslands sem áfangastaðar. Sjálfbærni, ábyrgð og nærgætni í ferðamennsku 

voru lykilatriðin í sköpun þess 

markaðsefnis sem kom út á árinu og 

varð til úr því markaðsátakið Iceland 

Academy. 

Hugmyndafræðin á bak við Iceland 

Academy var að vekja fólk til 

umhugsunar um ábyrga ferðamennsku 

með því að gefa út fræðsluefni tengt 

öryggi og ábyrgri hegðun. Kappkostað 

var að gera efnið bæði skemmtilegt og áhugavert (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. 

febrúar 2018). Þrettán kennslumyndbönd voru framleidd sem hvert fyrir sig hafði ákveðið 

Mynd 6 - Iceland Academy (Inspired by Iceland, e.d.) 
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viðfangsefni. Myndböndin fjölluðu um allt frá því að keyra um á Íslandi yfir í hvernig ætti að 

koma í veg fyrir að verða sér til skammar í heitu pottunum á Íslandi. Leiðbeinendurnir voru 

átta talsins, allt Íslendingar sem höfðu þekkingu á því sviði sem viðfangsefni myndbandsins 

fjallaði um. Til þess að auka við dreifingu myndbandanna gafst þeim sem horfði tækifæri til 

þess að svara stuttri könnun eftir áhorfið til þess að prófa þekkingu sína. Niðurstöðunni gat 

hann svo deilt á sinn samskiptamiðil þar sem vinir og vandamenn gátu séð og einnig tekið 

þátt. Þeir sem deildu niðurstöðum sínum fóru að lokum í pott og átti einn heppinn þátttakandi  

möguleika á því að vinna ferð til Íslands. Iceland Academy fékk metviðbrögð fyrsta árið með 

yfir 1200 skrifuðum greinum, 1,4 milljarða birtinga um heim allan og 2,2 milljarða króna í 

auglýsingavirði. Í kjölfar átaksins jókst áhugi hugsanlegra ferðamanna á því að velja Ísland 

sem sinn áfangastað um 30%  (Daði Guðjónsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). 

The Icelandic Pledge 

Júní 2017 fór sumarherferð Inspired by Iceland af 

stað og var aðaláherslan í þeirri herferð lögð á að 

hvetja ferðamenn til að ferðast á ábyrgan hátt um 

landið. Ferðamenn, jafnt íslenskir sem erlendir, 

voru hvattir til að samþykkja loforð undir nafninu 

The Icelandic Pledge á heimasíðu Inspired by 

Iceland og fá rafræna viðkenningu sem þeir gátu 

birt á sínum samfélagsmiðlum að launum. Þetta 

loforð samanstóð af átta atriðum sem stuðla að 

ábyrgri ferðahegðun, eins og að virða náttúruna 

og skilja við hana eins og komið var að henni. 

Þessi herferð var liður í framhaldi af Iceland 

Academy herferðinni frá 2016. Áhrif átaksins 

náðu nokkuð víðri dreifingu með um 1.000.000 

snertingar og 21.900 smelli í auglýsingum víða á 

netinu. Á samfélagsmiðlum snerti átakið um 
Mynd 7  - The Icelandic Pledge (Inspired by Iceland e.d.) 
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1.200.000 manns og fékk um 50.000 viðbrögð í formi ,,like“, deilinga eða athugasemda. 

Átakið fékk einnig umfjöllun í öllum helstu innlendu miðlum og náðu erlendar umfjallanir til 

um 500.000 manns (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2018). 

 Ísland frá A til Ö 

Í október 2017 var kynntur 

nýr áfangi í 

markaðssetningu undir 

merkjum Inspired by 

Iceland sem fékk heitið  

Ísland frá A til Ö.  

Verkefnið snýst um að 

fræða ferðamenn um Ísland 

með því að búa til stafróf 

fyrir hvern landshluta. Á 

bakvið hvern staf í 

stafrófinu má svo finna upplýsingar um ákveðinn hlut sem tengist menningu, fólki eða 

staðaháttum á þeim landshluta sem um ræðir. Búin voru til myndbönd og annað markaðsefni 

fyrir hvern landshluta fyrir sig en að auki var eitt myndband framleitt sem stóð fyrir herferðina 

í heild. Myndbandið fékk heitið Erfiðasta karaoki lag í heimi þar sem Steinþór Hróar 

Steinþórsson, betur þekkur sem Steindi Jr., var fenginn til þess að kenna hverjum þeim sem 

horfir á myndbandið íslensk orð á skemmtilegan og fyndinn hátt. Í þessu verkefni er áhersla 

lögð á ábyrga ferðamennsku en jafnframt stuðlað að dreifingu ferðamanna um landið. 

Þetta verkefni er ennþá í fullum gangi og eru því ekki til nein endanleg gögn um árangur sem 

náðst hefur með því en þó er búið að gera samantekt á árinu 2017. Samkvæmt þeim 

upplýsingum hefur átakið fengið yfir 500 umfjallanir í erlendum miðlum og í gegnum þær náð 

til um 100.000.000 manns. Kynningarmyndböndin hafa verið spiluð yfir 6.000.000 sinnum og 

yfir milljón manns hafa líkað við, deilt eða gert athugasemd við efni Inspired by Iceland á 

samfélagsmiðlum (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2018). 

Mynd 8 - A - Ö. (Inspired by Iceland, e.d.) 
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Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla munu höfundar leitast við að draga ályktanir af þeim niðurstöðum sem komist 

var að og setja þær í fræðilegt samhengi. Með því vonast þeir til þess að varpa ljósi á þann 

hugsunarhátt sem liggur að baki markaðsherferða fyrir Ísland sem áfangastaðar ferðamanna. 

Eldgosið í Eyjafjallajökli var án efa kveikjan að því markaðsátaki sem hófst árið 2010. Í ljósi 

neikvæðrar umfjöllunar og neikvæðrar ímyndar sem birtist af landinu í fjölmiðlum um heim 

allan var séð fram á efnahagslega niðursveiflu, sér í lagi ef spár um 22% samdrátt í 

ferðaþjónustu í kjölfarið gengju eftir. Það var því ljóst að grípa þyrfti til aðgerða þá þegar til 

þess að snúa við þeirri þróun. 

Markmiðið með þessu verkefni var ekki að benda á neina eina rétta leið til þess að takast á við 

viðsnúning ímyndar og markaðssetningu áfangastaðar heldur að bera ferlið við ímyndarsköpun 

Íslands saman við ferli sem sett hafa verið fram í fræðilegum gögnum. Ætlunin var að draga 

fram í sviðsljósið þær áherslur sem lagðar voru á landkynningu Íslands og ímyndarsköpun á 

ákveðnum tímapunktum frá því að átakið Inspired by Iceland hófst og fram til dagsins í dag. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er svohljóðandi: Með hvaða hætti hafa áherslur í 

markaðsherferðinni Inspired by Iceland þróast frá því að herferðin hófst árið 2010? Að auki 

var stuðst við tvær undirspurningar en þær eru eftirfarandi: Hvað var það helst sem varð til 

þess að áherslur í herferðinni breyttust? og Hvaða lærdóm má draga af þróun kynningarefnis 

innan Inspired by Iceland?. 

Eins og fjallað var um í kaflanum um ímynd áfangastaða getur ímynd verið sjálfsprottin út frá 

orðræðu, reynslu og upplýsingum sem fólk gefur um sína reynslu af áfangastaðnum. Á hinn 

bóginn eru það hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar sem koma að því að skapa ímynd 

áfangastaðarins (Gunn, 1998). Hugmyndir Íslandsstofu um að fá svokallaða vini Íslands til að 

segja sögu sína og miðla sinni reynslu af Íslandi var áhrifarík leið til þess að skapa umræður 
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og koma af stað hreyfingu þar sem fólk vildi einnig segja sína sögu. Það var hugmyndafræðin 

á bak við Inspired by Iceland. Að fá fólk til að tala saman. Hagsmunaaðilar fengu svo vettvang 

í Íslandsstofu til þess að koma með sínar hugmyndir að borðinu hvað varðar ímynd Íslands og 

tryggði það samstarf að sú ímynd væri bæði sönn og í sátt við fjölbreytta hagsmunaaðila 

ferðaþjónustunnar. Hluti af starfsemi Íslandsstofu felur í sér að halda bæði lokaða vinnufundi 

með hagsmunaaðilum ferðaþjónustunnar og að halda opna fundi um allt land þar sem íbúar 

geta lagt sín lóð á vogarskálarnar og látið sína skoðun um gang mála í ljós (Inga Hlín 

Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2018). Þannig er tryggt að þarfir hagsmunaaðila séu 

hafðar að leiðarljósi í þessari vinnu. 

Þrátt fyrir að ímyndin sé vel ígrunduð og sett fram á skipulagðan hátt með þarfir allra 

hagsmunaaðila að leiðarljósi er það engin trygging fyrir því að tenging skapist á milli 

ferðamannsins og áfangastaðarins. Ef rýnt er í þætti ímyndarsköpunar Íslands með víddirnar 

þrjár sem Echtner og Ritchie (2003) settu fram til hliðsjónar má auðveldlega koma auga á þá 

sálrænu og starfrænu þætti sem felast í ímyndinni. Þau skilaboð sem lagt var upp með í 

upphafi Inspired by Iceland átaksins voru að Ísland væri ennþá öruggur áfangastaður og hér 

væri engin ástæða til að óttast. Þessi sálræni þáttur ímyndar Íslands var á þessum tíma einn sá 

allra mikilvægasti og skipti það sköpum fyrir framtíð ferðaþjónustunnar að hann kæmist vel til 

skila. Þar sem erfitt er að mæla sálræna þætti ímyndar voru starfrænir þættir hennar notaðir til 

að koma skilaboðunum á framfæri. Landslag og ásýnd staðarins teljast til starfrænna þátta og 

voru þessi atriði óspart notuð til að leggja áherslu á stöðu mála í landinu á þeim tíma og hefur 

enn verið gert fram til dagsins í dag. Vel heppnað vörumerki fyrir áfangastað þarf að vekja 

Mynd 9 - Vörumerki Inspired by Iceland. (Inspired by Iceland, e.d.) 
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upp hughrif og fela í sér loforð um eftirminnilega ferðaupplifun (Fan, 2006). Með því að gera 

Inspired by Iceland að regnhlífarheiti yfir öll átök sem komu út í kjölfarið var tryggt að eitt 

vörumerki væri táknrænt fyrir markaðssetningu landsins. Í öllum átökum sem komu fram 

innan Inspired by Iceland herferðarinnar má sjá vörumerkið sem skapar heildstæða tengingu í 

öllu því markaðsefni sem Íslandsstofa gefur út og styrkir þannig heildarímyndina út á við. Á 

mynd 9 má sjá vörumerkið Inspired by Iceland.  

Tekist á við krísur 

Árið 2010 snerist markaðsherferðin að því að bregðast við þeirri neikvæðu ímynd sem Ísland 

hafði út á við og stofnaði ferðaþjónustu hér á landi í mikla hættu. Inga Hlín talaði um að 

hraðinn á þessu ferli hafi verið svo gríðarlegur að hún muni varla sjálf eftir þessum tíma. 

Gosið í Eyjafjallajökli hófst 14. apríl 2010 og 21. maí sama ár var herferðinni ýtt úr vör. Var 

þá, að sögn Ingu, allt landkynningarefnið tilbúið (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. 

mars 2018). Þann 3. júní hófst svo dreifing á tilbúnu myndbandi sem varð einkennandi fyrir 

þessa herferð fyrsta árið. Íslendingar eru orðnir vanir því að náttúruöflin láti til sín taka og 

þykir ekkert tiltökumál að finna fyrir jarðskjálftum annað slagið og ekki óeðlilegt að 

Íslendingur upplifi eins og eitt eða tvö eldgos á lífskeiði sínu. Til að setja hlutina í samhengi 

þá eru höfundar þessa verkefnis fæddir árin 1992 og 1974. Hefur því annar höfundurinn 

upplifað átta eldgos á sínu æviskeiði á meðan hinn hefur upplifað sautján talsins (Extreme 

Iceland, e.d.). 

Ef krísustjórnunaráætlanir hefðu verið til staðar þegar eldgosið hófst hefði ef til vill verið hægt 

að koma í veg fyrir að hluta til að svona þyrfti að standa að hlutunum. Skref fimm og sex 

(langtímaenduruppbygging og endurreisn staðarins fyrir ferðamenn) í krísustjórnunaráætlun 

Faulkner og Vikulov (2001) fela í sér að markaðsherferðum er hrint af stað í þeim tilgangi að 

vekja athygli á því að áfangastaðurinn er öruggur og í stakk búinn til að taka á móti 

ferðamönum. Ef slík áætlun hefði verið til staðar áður en gosið hófst hefði ef til vill verið 

grunnur til að byggja á fyrir endurreisn ímyndar Íslands. Það hefði mögulega einfaldað ferlið 

við að ná saman hagsmunaaðilum og stjórnvöldum sem þurftu að afgreiða lagalega hlið þessa 

ferlis. Þá hefðu þau einnig getað komið í veg fyrir hindranir á borð við lögsókn vegna 
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krókaleiða sem farnar voru við ráðningu auglýsingastofu þar sem hefðbundið útboðsferli var 

hunsað.  

En þrátt fyrir að Inspired by Iceland hafi verið viðbragð við slæmri ímynd Íslands eftir eldgos 

þá voru þá þegar ákveðnar hugmyndir á lofti um ímynd Íslands og markaðssetningu þess út á 

við í kjölfar annarra atburða sem höfðu átt sér stað. Hér er átt við efnahagshrunið þar sem 

Ísland fékk gríðarlega neikvæða athygli á heimsvísu, einkum í Bretlandi og Hollandi sökum 

þeirra áhrifa sem hið svokallað ,,IceSave“ mál hafði í þeim löndum (Forsætisráðuneytið, 

2008). Forsætisráðuneytið hafði þegar hafist handa við þá vinnu að skapa sterka ímynd Íslands 

út á við til að laða að erlenda fjárfesta og um leið rétta af neikvæðan efnahag. Skýrslan sem 

forsætisráðuneytið gaf út í tengslum við þetta kom út árið 2008 en í henni má lesa um hvað 

þáverandi stjórnvöld töldu til sérstöðu landsins og hvernig nýta mætti það til 

ímyndarsköpunar. Sú vinna var í takti við það sem Castro o.fl. (2007) settu fram um að 

áfangastaðir séu ábyrgir fyrir því að skapa sér ímynd sem gefur þeim sérstöðu gagnvart öðrum 

áfangastöðum. 

Ábyrgð markaðsstofa 

Inga Hlín viðurkenndi að á þeim tíma sem unnið var að því að stofna Inspired by Iceland hafi 

framsetning markaðsefnis og hugsanleg áhrif hennar á hegðun ferðamanna ekki verið mönnum 

efst í huga (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2018). Ef litið er til baka og 

markaðsefnið frá árinu 2010 skoðað nánar má sjá að sú mynd sem sett var fram er eflaust ekki 

sú mynd sem við viljum sýna í dag. Í Jungle Drum myndbandinu voru ákveðnar senur sem 

sýndu fólk dansandi úti á ísjökum í Jökulsárlóni, hoppandi og traðkandi á mjög viðkvæmum 

gróðri, standandi á klettasnös og jafnvel dansandi utan merktra göngustíga á stórhættulegum 

háhitasvæðum. Þessar aðstæður þykja vægast sagt vafasamar. Í ljósi tíðrar umfjöllunar í 

innlendum fréttamiðlum um varhugaverða hegðun ferðamanna hér á landi má leiða hugann að 

því hvort að markaðsstofur sem sjá um markaðsefni fyrir Ísland beri á einhvern hátt ábyrgð á 

hugsanlegri hegðun þeirra ferðamanna sem landið sækja heim. Eins og umfjöllunin um 

ímyndarsköpun fyrr í þessu verkefni kom inn á þá þarf ímynd áfangastaðar að vera sönn þar 

sem að ferðamenn leita eftir ósvikinni og heiðarlegri menningu (Urry, 2002). Það að 
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markaðsstofa landsins setji fram kynningarefni sem gefur til kynna að ofangreind hegðun sé 

samþykkt hér á landi hlýtur að ýta undir sömu hegðun ferðamannsins og setja einhverja 

ábyrgð á herðar markaðsstofunnar. Það verður þó seint of oft kveðið að markaðsstofan var 

undir gríðarlegri tímapressu á þessum tíma og því að hluta til skiljanlegt að ekki náðist að 

leiða hugann að öllum þeim aragrúa af atriðum sem felast í því að markaðssetja heilt land.  

Þróun áherslna 

Eftir að ákveðið var að halda áfram með landkynningu fyrir Ísland undir merkjum Inspired by 

Iceland árið 2011 var horfið aftur til þeirrar vinnu sem forsætisráðuneytið hafði hafist handa 

við árið 2007. Sú vinna byggðist að stórum hluta á viðhorfskönnunum og markaðsrannsóknum 

sem framkvæmdar höfðu verið fyrir útgáfu skýrslunnar. Við greiningu á ímynd Íslands á þeim 

tíma komst nefndin, sem þáverandi forsætisráðherra hafði skipað, að því að ímyndin byggðist 

nær eingöngu á upplifun á náttúru landsins. En þó það væri gríðarlega mikilvægur þáttur í 

ímyndinni þá yrði hún að byggja á fleiri þáttum líkt og fjölbreyttu atvinnulífi, menningu og 

einkennum þjóðarinnar til þess að ímyndin yrði sem sterkust. Viðhorfskannanir meðal íbúa 

landsins leiddu það í ljós að þjóðin taldi þessi atriði einnig einkenna landið og ættu því að 

skína í gegn í ímynd þess út á við (Forsætisráðuneytið, 2008).   

Á þessum tímapunkti var heldur ekki jafn mikil tímapressa á að koma út efni heldur gafst 

þarna tækifæri til að setjast niður og ræða betur hver þau skilaboð voru nákvæmlega sem 

óskað var eftir að kæmust til skila. Greining á ferðamennsku á Íslandi sýndi fram á skýrar 

árstíðasveiflur þar sem ferðamennska einskorðaðist við sumarmánuðina. Við þessu vildi 

Íslandsstofa finna lausn og var því ákveðið að megininntak herferðarinnar fyrir samningsárin 

þrjú myndi snúa að því að draga úr árstíðasveiflu og kynna landið sem fýsilegan kost allt árið 

um kring. Af því dróst svo nafn þess átaks sem hófst, Ísland allt árið. Fjármagn fór í auknum 

mæli í að styðja við verkefni og viðburði sem áttu sér stað utan háannatíma. Ef litið er til 

þeirra markmiða sem sett voru fyrir Ísland allt árið í október 2011 og farið yfir þann árangur 

sem náðist má sjá eftirfarandi: Fyrsta markmiðið var að styrkja ímynd landsins sem 

áfangastaður ferðamanna allt árið um kring. Samkvæmt niðurstöðum kannana sem voru gerðar 

eftir þetta þriggja ára tímabil hefur jákvætt viðhorf aukist og náttúran nefnd í síauknum mæli 
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sem það atriði sem fólk tengir við Ísland. Þá nefna mun færri fjármálakreppu eða eldgos sem 

helstu tengingu við Ísland. Annað markmiðið var að fjölga ferðamönnum utan háannatíma um 

12% á ári þessi þrjú ár. Það nemur fjölgun um 100.000 ferðamenn yfir allt tímabilið. Það 

markmið náðist og gott betur en það! Á tímabilinu september 2013 til maí 2014 nam 

aukningin 249.165 manns sem er umtalsvert meiri hækkun en vonast var til að ná. 

Meðalfjölgunin var um 25% á hverju ári í stað þeirrar 12% árlegu hækkunar sem lagt var upp 

með. Þriðja meginmarkmiðið var að auka upphæð endurgreiðslu virðisaukaskatts úr 560 

milljónum króna í 800 milljónir krónur. Það má segja að Íslandsstofa hefði auðveldlega getað 

sett markið töluvert hærra þar en undir lok fyrsta tímabilsins, þ.e. árslok 2013, var búið að ná 

lokatakmarkinu um 800 milljón króna endurgreiðsluvirði virðisaukaskatts. Sú tala hefur 

væntanlega hækkað meira á því tímabili sem markmiðið var miðað við en endanleg gögn um 

það liggja þó ekki fyrir (Íslandsstofa, 2014).  

Þrátt fyrir að samningstímabilið (2011 - 2014) hafi klárast þótti engin ástæða til þess að hætta 

þeirri góðu vinnu sem búið var að vinna fram að þessu. Árið 2015 gekk í garð og þá settust 

hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar niður á nýjan leik og ræddu þær áherslur sem setja ætti 

fyrir áframhaldandi landkynningu. Talið var að enn betri árangri mætti ná í að draga úr 

árstíðasveiflum en auk þess var ákveðið að nú skyldi leggja meiri áherslu á að dreifa 

ferðamönnum jafnar um landið. Sú hugsun var þó hafin og byrjuð að skila sér í því 

markaðsefni sem kom út á árunum 2013 - 2014 en árið 2015 varð það að stefnumótandi 

markmiði fyrir komandi ár í þróun ferðaþjónustu. Þau markaðsátök sem komu út í kjölfarið á 

borð við Ask Guðmundur og Iceland Academy voru allt liðir í því að fá fólk til að leita sér 

upplýsinga um fleiri staði á landinu heldur en höfuðborgarsvæðið og nágrenni þess. Að auki 

var haldið áfram að verja fjármagni herferðarinnar til þess að styðja við hátíðir og viðburði 

tengda vetrarferðamennsku eða voru haldnir utan sumarmánaðanna. Þrátt fyrir að vissum 

verkefnum innan Inspired by Iceland sé formlega lokið hættir Íslandsstofa ekki að vinna með 

þær áherslur sem lagðar hafa verið í gegnum tíðina (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. 

mars 2018). Við þróun nýrra markaðsátaka hættir það aldrei að vera markmið að draga úr 

árstíðasveiflum og dreifa betur ferðamönnum um landið. Árið 2016 bættist við enn ein 
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áherslan sem enn er lögð á það markaðsefni sem Íslandsstofa gefur út. Það er ábyrg 

ferðaþjónusta.  

Ábyrg ferðaþjónusta er það sem var neistinn að því að höfundar ákváðu að leggja í þetta 

verkefni. Höfundar voru sammála að það hlyti að liggja eitthvað að baki þeim mun sem sást á 

Jungle drum myndbandinu og því sem sást svo í erfiðasta karaoki lag í heimi. Frá því að hafa 

horft á ferðamenn dansandi á ísjökum í Jökulsárlóni yfir í að hlusta á Steinda Jr. syngja um 

mikilvægi þess að hoppa ekki í mosanum gerðu þeir sér grein fyrir þeirri gríðarlega 

lærdómsríku vegferð sem aðstandendur átaksins, bæði innan Íslandsstofu og meðal annara 

hagsmunaaðila ferðaþjónustu á Íslandi, lögðu upp í þegar ákveðið var að hefja landkynningu á 

Íslandi.  

Lokaályktun og tillaga að áframhaldandi rannsóknarvinnu 

Hvað var það helst sem varð til þess áherslur innan Inspired by Iceland breyttust? Höfundar 

telja að árangurinn sem náðist strax í upphafi hafi spilað stóra rullu í því hvernig áherslurnar 

áttu eftir að þróast í gegnum herferðina. Þessi gríðarlega aukning í fjölda ferðamanna hafði í 

kjölfar sér aukinn ágang á helstu náttúruperlur landsins ásamt því að þáverandi innviðir báru 

ekki þungann af fjöldanum. Skortur á innviðum leiddi til óábyrgrar hegðunar ferðamanna og 

óábyrg hegðum ferðamanna leiddi til nýrra áherslna innan herferðarinnar. Að auki þurfti að 

finna leiðir til þess að stýra fjöldanum lengra út fyrir afmarkaðan landshluta til þess að 

landsbyggðin nær og fjær gæti notið ávinningsins sem aukinn straumur ferðamanna getur falið 

í sér. Til þess að gera ferðaþjónustu að stöðugri tekjulind þjóðarbúsins þurfti einnig að leggja 

áherslu á að gera hana að heilsársatvinnuvegi til frambúðar.  

Kenning höfunda um hvernig áherslur innan Inspired by Iceland hafa þróast frá því að hún 

kom fyrst út árið 2010 er að markaðsefnið sem sást fyrst í  Jungle drum myndbandinu hafi lagt 

línurnar fyrir komandi markaðsátök sérstaklega með tilliti til ábyrgrar ferðahegðunar. Nýjar 

áherslur hafa komið fram eftir samantekt á hverju markaðsátaki fyrir sig þar sem niðurstöður 

greininga leiða í ljós ný tækifæri sem hægt er að grípa í markaðssetningu. Í þessum tækifærum 

felst meðal annars sá lærdómur sem hægt er að draga af markaðssetningunni og þannig má 
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gera úrbætur þar sem henni var ábótavant. Að auki gefst tækifæri til þess að taka mið af því 

sem er að gerast í samfélaginu á hverri stundu til þess að skapa nýtt markaðsefni. Áherslur 

innan Inspired by Iceland markaðsherferðarinnar hafa því að vissu leyti ekki tekið mjög 

miklum breytingum. Aftur á móti má líta á það sem svo að nýjar áherslur hafi bæst ofan á þær 

sem fyrir voru og sífellt er haldið áfram að vinna með þær. Sá lærdómur sem hægt er að draga 

af þessari vinnu er í rauninni sá að aldrei er hægt að teljast fullnumi þegar kemur að 

markaðssetningu áfangastaðar þar sem stöðugt þarf að horfa til baka til að læra af því sem búið 

að er að gerast. Í leiðinni þarf að lifa í nútíðinni og taka mið af því sem á sér stað í 

umhverfinu. Að lokum má ekki gleyma að horfa fram á veginn til þess að vera viðbúinn því 

sem framtíðin ber í skauti sér.  

Vissulega má staðhæfa að tilkoma Íslandsstofu og Inspired by Iceland markaðsherferðarinnar 

hafi haft sitt að segja um hversu mikið ferðaþjónustan efldist á árunum eftir eldgosið en ekki 

er hægt að alhæfa að herferðin hafi einhliða valdið þessum uppgangi. Það væri því efni í aðra 

rannsókn að skoða hvaða fleiri þættir höfðu áhrif á þá uppsveiflu sem hefur orðið í 

ferðamálum hér á landi. Kenning höfunda í þeim efnum er sú að samhliða markaðsátakinu hafi 

stærri þættir á borð við hnattvæðingu, tækniframfarir, bættar samgöngur, aukinn frítíma fólks 

og meira ráðstöfunarfé haft áhrif á aukna ferðaþjónustu í heiminum og þar er Ísland ekki 

undanskilið. 
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Lokaorð 

Markaðsátakið Inspired by Iceland hófst í kjölfar eldgoss sem skapaði mikla óvissu fyrir 

ferðaþjónustu hér á landi. Líta má á eldgosið í Eyjafjallajökli sem jákvæðan viðsnúningspunkt 

í sögu markaðssetningar landsins þar sem áhrif þess virkuðu sem spark í rassinn fyrir 

stjórnvöld til þess að drífa sig af stað með landkynningu. Inga Hlín nefndi að ef ekki hefði 

verið fyrir eldgosið og þau hvatningaráhrif sem það hafði á upphaf landkynningar, þá væru 

þau hjá Íslandsstofu líklega ennþá að þræta um hver ímynd Íslands væri og að reyna að skapa 

því sérstöðu í gríðarlega harðri samkeppni á alþjóðamarkaði (Inga Hlín Pálsdóttir, munnleg 

heimild, 9. mars 2018).  

Segja má að samhliða þróun átaksins hafi skapast mikilvægur samstarfsvettvangur og 

mikilvægt samtal á milli hagsmunaaðila. Loksins gátu aðilar úr ólíkum áttum komið saman til 

þess að samstilla sig hvað varðar ímyndina og þannig varð auðveldara fyrir alla hópa sem 

snerta ferðaþjónustuna að vinna í sameiningu að þeim markmiðum sem sett voru. Fyrir vikið 

er ferðaþjónusta hér á landi sterkari og líklegri til þess að geta tekist á við alheimssamkeppni 

og efnahagssveiflur.  

Inga Hlín telur að Íslandsstofa muni aldrei ná neinum lokapunkti með tilliti til árstíðasveiflna, 

dreifingu ferðamanna eða ábyrgrar ferðamennsku. Þau muni stöðugt halda áfram að vinna með 

þessa hluti ásamt því að ný tækifæri eru gripin um leið og komið er auga á þau (Inga Hlín 

Pálsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2018). Dæmi um slíkt tækifæri er nýjasta 

landkynningarátakið sem hrundið var af stað 8. mars 2018. Þar var ákveðið að nýta vegferð 

íslenska fótboltalandsliðsins á heimsmeistarakeppnina á jákvæðan hátt við landkynningu.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

1. Lýstu	fyrir	okkur	hvað	það	var	sem	veitti	ykkur	innblástur	til	að	hefja	Inspired	by	Iceland	
átakið?	
	

2. Telur	þú	að		umfjöllunin	um	Ísland	í	heimsfréttum	hafi	haft	áhrif?	
	

3. Getur	þú	sagt	okkur	hvernig	hugmyndavinnan	fór	af	stað?	
	

4. Hvernig	ímynd	þið	vilduð	skapa	af	Íslandi?		
	

5. Hvaða	skilaboð	voruð	þið	að	senda?	
	

6. Með	hvaða	hætti	endurspeglaðist	hegðun	ferðamanna	hér	á	landi	í	því	hvernig	ímyndin	
var	sett	fram?	
	

7. Hvað	var	það	sem	helst	kom	á	óvart	í	þeim	efnum?	
	

8. Hvernig	voru	ykkar	væntingar	um	viðbrögð	í	fyrstu?	
	

9. Getur	þú	lýst	fyrir	okkur	hvernig	fyrstu	viðbrögð	fólks	voru	við	herferðinni?	
	

10. Hvar	voru	áhrifin	helst	sjáanleg?	
	

11. Hvernig	mátuð	þið	þessi	viðbrögð?	
	

12. Með	hvaða	hætti	var	brugðist	við	þeim?	
	

13. Hvernig	voru,	að	þínu	mati,	innviðir	íslenskrar	ferðaþjónustu	í	stakk	búnir	til	að	takast	á	
við	þau	viðbrögð	sem	herferðin	fékk?	
	

14. Hvað	var	það	sem	kom	helst	á	óvart	eftir	fyrstu	viðbrögð?	
	

15. Neikvætt	eða	jákvætt?	
	

16. Hvernig	þá?	
	

17. Hvaða	atburðir	hafa	verið	stefnumótandi	fyrir	Inspired	by	Iceland?	
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18. Hvaða	breytingu	höfðu	þeir	í	kjölfar	sér?	
	

19. Með	hvaða	hætti	telur	þú	að	IBI	hafi	haft	áhrif	á	ímynd	Íslands?		
	

20. Hvað	hugsið	þið	herferðina	langt	fram	í	tímann?	
	

21. Hver	er	framtíðarsýnin	varðandi		þróun	markaðssetningar	á	Íslandi	út	á	við?	
	

22. Hvaða	straumar	og	stefnur	hafa	helst	áhrif	á	hvernig	þið	mótið	herferðina?	
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Viðauki 2 - Upplýst samþykki  

 


