
 

 

 

MS ritgerð  

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til Msc.-gráðu í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla Íslands. Vinna við ritgerðina hófst í september 2018 og lauk í janúar 2019, og telst 

til 30 ECTS eininga. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er vitund og hver ímynd 

Austurlands er sem áfangastaðar í augum erlendra ferðamanna á Íslandi.  

Leiðbeinandi minn var Þórarinn Hjálmarsson. Ég vil færa honum bestu þakkir fyrir 

frábæra leiðsögn, en dyr hans stóðu mér alltaf opnar á meðan á skrifunum stóð. Ég vil 

einnig þakka Maríu Hjálmarsdóttur, verkefnastjóra hjá Austurbrú, fyrir veitta aðstoð við 

gerð verkefnisins. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þann stuðning sem þau hafa sýnt 

mér í gegnum þetta verkefni, og fyrir að hvetja mig áfram allt til loka. 
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Útdráttur 

Markmið með þessari ritgerð er að rannsaka Austurland sem áfangastað fyrir erlenda 

ferðamenn og samsvörun erlendra ferðamanna við markhópa Íslandsstofu og 

Austurbrúar. Lagðar voru fram þrjár rannsóknarspurningar og ein tilgáta: 

1. Hver er vitund erlendra ferðamanna á Austurlandi sem áfangastaðar? 

2. Hver er ímynd Austurlands sem áfangastaðar í augum erlendra ferðamanna? 

3. Geta erlendir ferðamenn samsvarað sig við lýsingar markhópa Íslandsstofu og 

Austurbrúar? 

Tilgáta: 

 Þeir sem yfirgefa landið hafa meiri vitund um Austurland en þeir sem nýkomnir 

eru. 

Notast var við megindlega aðferðafræði og var spurningalista dreift á meðal 

þátttakenda yfir tvo daga í rútum Grayline frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar og til baka.  

Fjöldi svarenda var 290 einstaklingar, þar af voru 62,41% konur og 37,59% karlar. Jöfn 

dreifing var á aldri svarenda en flestir voru á aldursbilinu 18-35 ára eða 46,21%. Svarendur 

komu frá 31 landi en langflestir komu frá Bretlandi og síðan Bandaríkjunum og Kína. 

Vitund úrtaksins á svæðinu var töluverð en 52,4% höfðu heyrt af Austurlandi, þar af 

hafði stærsti hluti heyrt af svæðinu frá vinum og ættingjum. Framkvæmt var kíkvaðrað 

tölfræðipróf til þess að kanna gildi tilgátunnar. Í ljós kom að ekki voru tengsl milli þeirra 

sem voru að yfirgefa landið og þeirra sem voru að mæta varðandi vitund um Austurland 

(p >0,05). Þeir ímyndarþættir sem svarendur tengdu sterkast við hvað viðkom Austurlandi 

voru friðsamt, norðurljós, fjöll, einangrað og gönguferðir. Að sama skapi komu orðin  kalt, 

norðurljós og afskekkt fyrst upp í huga svarenda.  Samsvörun svarenda við þá fimm 

markhópa sem greindir höfðu verið af Íslandsstofu og Austurbrú var mjög mikil en 

einungis 4,1% þeirra fannst engin lýsing eiga við sig.  
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1  Inngangur  

Áfangastaðir ferðamanna eru margir og jafnframt ólíkir hver öðrum. Það er hægt að 

skilgreina þá á marga vegu og getur áfangastaður innihaldið marga aðra minni áfangastaði  

(Buhalis, 2000). Margir hagsmunaaðilar eru oft að baki hvers áfangastaðar, sem leggja sig 

fram við það að laða til sín ferðamenn og tryggja að sú afþreying og þjónusta, sem þeir 

sækjast eftir, sé í boði á staðnum sjálfum. Ein tegund áfangastaða er á svokölluðum 

jaðarsvæðum en ferðaþjónusta á slíkum svæðum er sérstaklega mikilvæg fyrir samfélagið 

þar sem hún stuðlar að aukinni atvinnu, tækifærum og þjónustu en á sama tíma getur hún 

hleypt lífi í samfélag bæjarins og virkað sem hvati til nýsköpunar (Moilanen, 2008).  

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið rannsökuð út frá mörgum hliðum síðustu ár, enda 

orðin ein helsta atvinnugrein landsins. Vöxtur hennar hefur verið auðsjáanlegur, 

samanber öll þau nýju hótel sem byggð hafa verið, ásamt nýjum afþreyingamöguleikum 

og fjölda ferðamanna sem sækir landið heim. Ísland býr yfir þeim kosti að landið er 

virkilega stórt að flatarmáli, sérstaklega ef litið er á það með hliðsjón af því hversu margir 

búa á landinu. Sú staðreynd hefur reynst frekar erfið fyrir jaðarsvæði vegna þess að 

ferðamenn þurfa að ferðast langa leið til þess að heimsækja ákveðin landsvæði. Að því 

sögðu er mikilvægt að þessi jaðarsvæði hafi eitthvað sérstakt aðdráttarafl í huga þessara 

ferðamanna, svo þeir leggi leið sína á þau svæði.  Með því að stuðla að dreifingu 

ferðamanna um landið og útgjöldum þeirra, er styrkum stoðum rennt undir 

svæðisbundna efnahagslega þróun, og á sama tíma er verið að dreifa álagspunktum 

ferðamanna (Tourism Research Australia, 2009). Öflug ferðaþjónusta veitir afskekktum 

landsvæðum tækifæri til að fjölga störfum, auka fjölbreytni á vinnumarkaði og getur því 

verið stór þáttur í efnahagslegri  undirstöðu svæðisins (Popescu, 2014). 
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Ferðaþjónusta er í dag orðin ein af stærstu atvinnugreinum í mörgum löndum í 

heiminum. Ísland er þar engin undantekning en jafnframt á það ekki við um öll landsvæði 

Íslands, þar sem þau eru ekki öll jafn vel sótt af ferðamönnum, og má þar sérstaklega 

nefna Austurland (Ferðamálastofa, 2018a). Landfræðileg lega svæðisins nær frá 

Djúpavogi inn að Egilsstöðum og norður til Vopnafjarðar. Myndræn framsetning af 

afmörkun svæðisins má sjá á mynd 1.  

 

Mynd 1: Afmörkun Austurlands. 

Árið 2017 voru heildargistinætur erlendra ferðamanna hér á landi u.þ.b. 8.376.000 en 

af þeim voru einungis um 382.000 á Austurlandi. Á sama tíma voru gistinætur á 

höfuðborgarsvæðinu um 3.728.000 (Ferðamálastofa, 2018b). Dreifing ferðamanna er því 

af skornum skammti. En að sama skapi ýta þessar tölur undir mikilvægi þess að 

áfangastaður líkt og Austurland geti verið samkeppnishæfur við aðra áfangastaði, og þá 

þarf hann að getað boðið upp á eitthvað sérstakt til að sinna gestum sínum. Að auki þarf 

hann að koma þeirri sérstæðni á framfæri í markaðsfærslu sinni. Langflestir gestir landsins 

koma í gegnum Leifsstöð og til þess að heimsækja Austurland þarf að keyra í a.m.k. sjö 

klukkustundir til þess að ná til Djúpavogs eða ferðast með innanlandsflugi frá Reykjavík til 

Egilsstaða. Ferðamenn þurfa að ferðast langar vegalengdir og mikilvægt er því að þeir sem 

líklegir eru til þess að heimsækja svæðið séu með réttar upplýsingar um það áður en þeir 

koma hingað til lands, þar sem ferðalag af þessu tagi er ekki ákveðið á staðnum og krefst 

undirbúnings af hálfu gestsins (Ferðamálastofa, 2018c). Yfir vetrartímann reynist það 

sérstaklega erfitt fyrir svæði langt frá Reykjavík að fanga til sín ferðamenn, þar sem gestir 

stoppa almennt styttra hér á landi heldur en yfir sumartímann. Veturinn 2016 dvöldu 
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42,1% gesta hér á landi í 1-4 nætur samanborið við 17,3% yfir sumarið sama ár 

(Ferðamálastofa, 2017). 

Á Austurlandi er rekin sjálfseignarstofnun er nefnist Austurbrú, sem stofnuð var 

árið 2012 á grunni þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu 

Austurlands og Menningarráðs Austurlands. Hún annast auk þess daglegan rekstur 

Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Að sama skapi er eitt af helstu markmiðum 

stofnunarinnar að stjórna og markaðssetja Austurland sem áfangastað fyrir erlenda 

ferðamenn.  

Áherslan í þessari rannsókn verður lögð á að kanna vitund erlendra ferðamanna á 

Austurlandi sem áfangastað en þar að auki hver ímynd staðarins er í huga þeirra sem vita 

af honum. Að auki verður stuðst við markhópagreiningu Íslandsstofu og Austurbrúar. Lagt 

verður upp með þrjár rannsóknarspurningar og eina tilgátu. 

Rannsóknarspurningar: 

 Hver er vitund erlendra ferðamanna á Austurlandi sem áfangastaðar? 

 Hver er ímynd Austurlands sem áfangastaðar í augum erlendra ferðamanna? 

 Samsvara erlendir ferðamenn sig við lýsingar markhópa Íslandsstofu og 

Austurbrúar? 

Tilgáta: 

 Þeir sem yfirgefa landið hafa meiri vitund um Austurland en þeir sem nýkomnir 

eru. 

Með því að framkvæma þessa rannsókn er hægt að fá skýra mynd af því hver ímynd 

svæðisins er. Hvort hún sé í samræmi við þær áherslur sem lagt er upp með frá þeim sem 

standa að markaðssetningu svæðisins. Að auki væri hægt að sjá hver markaðsvitund  

svæðisins er og hvaða hópur gesta það er sem er líklegastur til þess að leggja leið sína á 

svæðið. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst svæðinu í framtíðarmarkaðsstarfi þar 

sem þeim er ætlað að varpa ljósi á það hver ákjósanlegur markhópur svæðisins er. 

Mikilvægt er að vera með ákveðna hugmynd um það hvaða gestir það eru sem eru tilbúnir 

að leggja leið sína austur á land, og hvernig best er að nálgast þann hóp.  

Rannsóknin er sett þannig upp að til að byrja með verður farið yfir fræðilegt yfirlit 

rannsóknarinnar og gerð grein fyrir helstu hugtökum sem henni tengjast. Í því samhengi 
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verður farið yfir jaðarsvæði og ferðaþjónustu á slíkum svæðum þar sem lögð verður 

sérstök áhersla á Austurland sem áfangastaðar. Í framhaldi af því verður hugtakið 

skilgreint og hvað það er sem ákvarðar samkeppnishæfni þeirra. Fjallað verður um 

markaðssetningu og ímynd áfangastaða ásamt því að farið verður yfir þá markhópa sem 

Íslandsstofa og Austurbrú hafa verið að vinna eftir í sinni markaðssetningu. Að lokum 

verður tekið fyrir vörumerki áfangastaða og hvernig best er fyrir áfangastaði að byggja 

þau upp. Í kjölfar fræðilegs yfirlits rannsóknarinnar fylgir greinagerð um 

rannsóknaraðferð verkefnis, um mælitæki þess, framkvæmd, greiningu og úrvinnslu 

gagna og þátttakendur rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða síðan birtar 

í kjölfarið þar sem þeim er skipt upp í þrjá undirkafla er nefnast vitund, ímynd og 

markhópar. Að sama skapi er umræðu skipt í þessa sömu undirkafla þar sem reynt verður 

að varpa ljósi á það sem kom fram í niðurstöðum, og það tengt saman við fræðin. Í lokin 

verður síðan fjallað um þær takmarkanir sem rannsókninni fylgdu en að sama skapi verður 

komið með tillögur að frekari rannsóknum sem framkvæma mætti síðar meir. 
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2 Jaðarsvæði 

Jaðarsvæði hafa verið skilgreind á marga vegu í gegnum tíðina með mismunandi 

áherslum. Nash og Martin (2003) skilgreindu slík svæði út frá fjarlægð þeirra frá kjarna, 

þá annars vegar út frá huglægu mati einstaklings á jaðarsvæði og hins vegar frá 

landfræðilegri fjarlægð þess frá kjarna. Skilgreining Prideux (2002) er aðeins frábrugðin 

þeirra Nash og Martin en hún tekur tillit til aðgengis að jaðarsvæðinu, fjarlægð þess frá 

kjarna ásamt skynjunum og álits gesta á svæðinu. Að auki nefnir hann hvað það er sem 

einkennir slík svæði en í því samhengi nefnir hann einna helst samband þess við kjarna 

þar sem þau verða oft fyrir efnahagslegu tapi í samskiptum sínum við hann. Helstu 

ákvarðanir hins opinbera eru gjarnan teknar á kjarnasvæðum á meðan jaðarsvæðin 

standa frammi fyrir fólksfækkun og skorti á innviðum.  

Hér á Íslandi er horft til skilgreiningar Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þar sem 

jaðarsvæði er flokkað út frá samskiptum þeirra við kjarnann og falla þá byggðir sem eru 

úr tengslum við Reykjavík og Akureyri í flokk jaðarsvæða (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sveinn Agnarsson, 2002, 16). Í kjarnanum liggur nefnilega oft á tíðum endanlegt 

ákvörðunarvald stjórnvalda og löggjafar á sama tíma og jaðarinn stendur fyrir skorti á 

innviðum og fólksfækkun (Nash og Martin, 2003). Á jaðarsvæðum er gjarnan mikið um 

fólksflutninga sem einkennist af flutningum ungs fólks frá svæðinu í leit að betri kjörum 

og menntun. Getur það haft greinileg áhrif á samfélag staðarins og haft í för með sér 

skerðingu í menntamálum og innviðum svæðisins (Hall, 2005). 

2.1 Ferðaþjónusta á jaðarsvæðum 

Ferðaþjónusta í dreifbýli eða á jaðarsvæðum hefur verið rannsökuð þónokkuð í gegnum 

tíðina en fræðimenn virðast ekki hafa náð að festa sig við eina skilgreiningu á hugtakinu. 

Það hefur leitt í för með sér að margir geirar innan ferðaþjónustunnar falla í þennan flokk 

(Sharpley og Sharpley, 1997). Ferðaþjónusta í heiminum í dag er sívaxandi og margir 

áfangastaðir standa og falla með arðsemi tengdri henni. Að því sögðu er ferðaþjónusta 

kjörinn kostur fyrir dreifbýl svæði til að auka atvinnutækifæri sín, og á sama tíma til þess 

að bæta hagkerfi byggðarinnar (Popescu, 2014). 
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Mckercher og Fu (2006) tala um einkenni jaðarsvæða og hvað það er sem hvetur 

ferðamenn til þess að heimsækja slík svæði. Einna helst er það náttúrufegurð, hið einstaka 

samfélag og sú friðsemi sem ríkir á svæðinu, sem virkar sem helsti hvati fyrir ferðamenn. 

Popescu (2014) er að sumu leyti nokkuð sammála þessum orðum en heldur því jafnframt 

fram að öll jaðarsvæði hafi sína sérstöðu sem opnað getur markað fyrir ferðaþjónustu á 

svæðinu, hvort sem sérstaðan er í formi staðbundinnar vöru, náttúru, menningar eða 

bygginga.  

Til þess að geta flokkað ferðalag sitt undir dreifbýlisferðaþjónustu þurfa eftirfarandi 

þættir að vera til staðar í fríinu: (1) staðsetning skal vera á dreifbýlu svæði, (2) ferðalagið 

skal vera byggt upp af einkennum dreifbýlisferðaþjónustu, (3) byggingar og byggðir skulu 

vera í smærri kantinum, (4) tenging við heimafólk og fjölskyldur þeirra, (5) vera í þorpum 

og smábæjum og (6) að staðurinn sé með flókin hagfræðileg, umhverfisleg og söguleg 

mynstur (Lane, 2009). 

2.2 Austurland 

Þegar skoðaðir eru bæklingar og skýrslur um markaðsefni Austurlands kemur það berlega 

í ljós að lagt sé upp með að markaðssetja Austurland frekar sem upplifun heldur en 

ferðamannavöru. Að auki er Austurland sett fram sem dásamleg saga þar sem lofað er 

yfirþyrmandi villtri náttúru, leiftrandi sköpunarkrafti og sönnum ósviknum lífsstíl. Að 

sama skapi er því lofað að gesturinn verði ætíð hluti af Austurlandi. Þar sé að finna 

innblástur og eitthvað óvænt fyrir öll skilningarvit og að áfangastaðurinn sé tilvalinn til að 

endurnæra sig og til endurnýjunar (Austurbrú, 2018a).  

Gildi Austurlands eru: einstakt, satt, sameining, virðing, fjölbreytni og jafnvægi en það 

er það sem fólki frá svæðinu finnst hvað mikilvægast og það sem vörumerkið Austurland 

á að standa fyrir. Jafnframt eiga þessi atriði, og þau koma bersýnilega fram í markaðsefni 

svæðisins, að aðgreina staðinn frá öðrum áfangastöðum. Austurland vill að samskipti sín 

við gesti svæðisins séu ósvikin, heiðarleg, fagnandi, heillandi, opin og skapandi. Þessi 

atriði eiga að sama skapi að endurspegla persónuleika vörumerkisins og hvernig íbúar vilja 

að hugsað sé um sig (Austurbrú, 2018b). 

Áherslur svæðisins í stefnu og uppbyggingu þegar kemur að ferðaþjónustu eru 

fjórþættar. Útivistarmöguleikar eru fyrsti þátturinn en þar er lagt upp með að þróun 

þeirra sé sjálfbær og að hægt sé að njóta þeirra allt árið um kring. Útivistarmöguleikarnir 
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eiga að vera faglegir og vottaðir til þess að gæði og öryggi sé tryggt. Jafnframt skal sníða 

þá að gestum og þörfum þeirra. Annar áherslupunkturinn er leiðangrar en með því er átt 

við að á meðan dvöl gesta stendur yfir á Austurlandi er mikilvægt að þeir upplifi og átti 

sig á því að þeir séu staddir þar. Þeir þurfa að hafa greiðan aðgang að upplýsingum en á 

sama tíma vera upplýstir um það að Austurland sé áfangastaður sem hægt er að kanna út 

í hið óendanlega. Matur er þriðji áherslupunkturinn en mikilvægt er að hann beri vott um 

hreinleika, ferskleika og einfaldleika en á sama tíma fari fram úr væntingum gesta. Áhersla 

skal lögð á hollustu og virðingu fyrir þeim hráefnum sem notuð eru. Fjórði áherslupunktur 

Austurlands er á menningu og sköpun áfangastaðarins. Mikilvægt er að gestir upplifi 

sköpunarkraft Austurlands og að þeir hafi aðgang að menningu og þeirri sköpun sem ríkir 

á svæðinu. Saga Austurlands skal að auki einkennast af þeirri menningu sem þar er og 

sköpunarkrafti svæðisins (Austurbrú, 2018b).  

Tekið var viðtal við Maríu Hjálmarsdóttur hjá Austurbrú, sem gegnir hlutverki 

verkefnastjóra þar sem hennar ábyrgð er meðal annars markaðsmál og stefnumótun fyrir 

landsfjórðunginn. Hjá Austurbrú sjá þrír aðilar um hlutverk markaðsstofunnar en í heild 

eru um tuttugu starfsmenn í fullri vinnu hjá fyrirtækinu. Á Austurlandi er mikið lagt upp 

úr að kynna áfangastaðinn út á við fyrir mögulega gesti og þegar rætt var um áherslur í 

markaðsmálum sagði María: 

„Við leggjum áherslu á að við séum útivistarparadís og stöndum fyrir gæðum 
og það sé góð saga þegar gesturinn fer frá okkur.“ 

Útivist er því stór og veigamikill þáttur í markaðsmálum Austurlands, enda mikið um 

fjöll og firði á svæðinu sem henta einstaklega vel fyrir göngu- og skíðafólk. Jafnframt er 

áhersla lögð á að gesturinn hafi sögu að segja um sína heimsókn á svæðinu, sem borist 

getur til annarra aðila utan landsteinanna. María sagði jafnframt:  

„Það voru myndaðir 4 áherslufletir í markaðsmálum sem eru maturinn, útivist, 
leiðangrar og menningin en það eru þessar undirstoðir ferðaþjónustu á 
svæðinu.“ 

Er talið barst að því hvaða þættir Austurlands það væru sem væru aðgreinandi 

samanborið við aðra áfangastaði á landinu sagði hún: 
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„Nálægð við firði, hálendi og hérað. Höfum ólíkar týpur af náttúru á 
Austurlandi, frá Egilsstöðum kemstu niður á firði, upp á hálendi og í skóginn. 
Að þú komist í alla þessa staði er algjör sérstaða.“ 

Þrátt fyrir þessa sérstöðu er að mörgum öðrum atriðum að hyggja þegar hugsað er til 

þróunar ferðaþjónustu á Austurlandi en María nefnir atriði á borð við stærð staðarins og 

að á svæðinu hafi ekki myndast nein ákveðin þörf á að auka ferðaþjónustu þar sem aðrar 

atvinnugreinar standa vel að vígi. Að sama skapi getur reynst erfitt að halda skipulögðum 

afþreyingarmöguleikum opnum allt árið um kring. Í þessu samhengi nefnir María þá 

takmarkandi þætti Austurlands sem áfangastaðar: 

„Undirmönnun í mikilvægum atriðum eins og markaðssetningu. Mikið af 
ferðamönnum vilja gæði og vita hvaðan maturinn þeirra kemur. Þjónarnir vita 
ekkert hvað staðurinn hefur upp á að bjóða, við erum bara ekki jafn þroskuð 
í ferðaþjónustu eins og önnur svæði.“ 

Er talið barst að óskaímynd Austurlands sem ferðamannastaðar talaði María um 

eiginleika þeirra íbúa sem byggju á svæðinu og þeirri gestrisni sem þeir byggju yfir. Að 

hennar mati getur það skipt sköpum í að uppfylla væntingar þeirra gesta sem heimsækja 

svæðið og koma til með að mæla með svæðinu til annarra gesta við heimkomu. Hún sagði: 

„Við viljum að gestir kynnist fólkinu hérna og kraftinum í Austfirðingum og að 
hann upplifi gott viðmót, þjónustu og gestrisni. Við erum að reyna að þjálfa 
okkar fólk í gestrisni þannig að þú upplifir þig sem part af staðnum. Þetta fær 
þig til að langa að mæla með staðnum.“ 

Er talið barst að samstarfi hagsmunaaðila á svæðinu þá lagði María áherslu á mikilvægi 

þess vegna þess að nánast ómögulegt gæti verið fyrir einn aðila að upppfylla allar þær 

þarfir sem ferðamaðurinn hefði og þörf væri á samvinnu á milli svæða og jafnvel milli 

bæja innan svæðisins: 

„Það hefur verið svolítið mikið bara hver í sínu horni en mér finnst síðastliðin 
ár þetta eitthvað verið að glæðast, erum með sama lúkkið okkar á milli... við 
erum með rútu og þú með bát – eigum við að gera þetta?“ 

Það er því augljóst að það er að mörgu að hyggja þegar kemur að stjórnun Austurlands 

sem áfangastaðar. Mikilvægt er að samstarf hagsmunaaðila sé til staðar og að allir leggi 

sitt af mörkum til þess að skapa sem bestan mögulega áfangastað fyrir þá ferðamenn sem 

hann sækja. Að því sögðu getum við fært okkur inn í næsta kafla rannsóknarinnar sem 

snýr að skilgreiningu áfangastaðar og hvað það er sem ákvarðar samkeppnishæfni hans.  
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3 Áfangastaður  

Áfangastaður er mjög teygjanlegt hugtak þar sem það getur verið borg, land, svæði eða 

heimsálfa, svo dæmi séu tekin. Buhalis (2000) skilgreinir áfangastað sem stað með 

ákveðna landfræðilega legu sem einstaklingur leggur leið sína til og felur í sér þær vörur, 

þjónustu og upplifanir sem til staðar eru. 

Að stjórna og markaðssetja áfangastað getur verið virkilega krefjandi vegna flækjustigs 

og núverandi sambands margra hagsmunaaðila staðarins. Það getur líka verið erfitt vegna 

þess að hagsmunaaðilarnir geta verið margir, margbreytilegir og þeir bjóða upp á 

mismunandi ferðaþjónustu (Sautter og Leisen, 1999). 

Upplifun áfangastaða er í grundvallaratriðum sett saman af svæðum, auðlindum og 

innviðum, sem yfirleitt eru ekki í eigu einstaklinga. Um er að ræða safn af starfsgreinum 

allra þeirra íbúa sem búa og vinna á svæðinu.  Þegar hagsmunaaðilar áfangastaðar eru 

ósamhljóða verður stjórnun markaðsaðgerða svæðisins virkilega krefjandi, eins og nefnt 

var hér að ofan. Þess vegna þurfa stefnumótanir og aðgerðir að taka með í reikninginn 

óskir allra hagsmunaaðila, heimamanna, fyrirtækja, fjárfesta, ferðamanna, 

ferðaþjónustuaðila og milliliða (Buhalis, 1999; Buhalis og Fletcher, 1995). 

Ferðamenn skynja áfangastað sem vörumerki sem samanstendur af birgjum og 

þjónustu. Áður en þeir mæta á svæðið hafa þeir þróað með sér ímynd um staðinn ásamt 

ákveðnum væntingum sem byggðar eru á fyrri reynslu, umtali, fréttum, auglýsingum og 

almennri trú (Chon, Weaver og Kim, 1991). Á meðan á fríi þeirra stendur þá er upplifun 

þeirra af áfangastaðnum heildstæð, án þess þó að þeir átti sig á hverjum þætti fyrir sig og 

framleiðslu hans (Buhalis og Cooper, 1998). 

3.1 Samkeppnishæfni áfangastaða  

Þegar talað er um samkeppnishæfni áfangastaðar þá er jafnframt átt við getu hans til að 

þess að fá fleiri ferðamenn á svæðið og á sama tíma að fá þá til þess að eyða meiri 

fjármunum í heimsókn sinni. Upplifun ferðamanna af svæðinu er einnig mikilvægur þáttur 

í samkeppnishæfni áfangastaða en að sama skapi viðhorf og ánægja þeirra íbúa sem búa 

á svæðinu. Þetta er því í grunninn geta þeirra til þess að uppfylla þarfir og væntingar 

ferðamanna betur en aðrir áfangastaðir (Ritchie og Crouch, 2003). 
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Margir mælanlegir þættir eru notaðir þegar samkeppnishæfni áfangastaða er metin, 

eins og fjöldi gesta sem heimsækir svæðið, markaðshlutdeild svæðisins, eyðsla 

ferðamanna á svæðinu, fjöldi starfa í ferðaþjónustu og virðið sem tilkomið er af 

ferðaþjónustu svæðisins. Samkeppnishæfnin er einnig metin út frá huglægum þáttum, 

eins og gæðum í upplifun ferðamannsins og þeirri menningu og arfleifð sem til staðar er 

á svæðinu sjálfu (Murphy, Pritchard og Smith, 2000). Út frá þessu skilgreindi D’Hartserre 

(2000) samkeppnishæfni áfangastaða sem getu þeirra til þess að viðhalda og bæta 

markaðsstöðu sína yfir ákveðinn tíma.  Hsu og Wang (2010) nefna jafnan mikilvægi 

ímyndar áfangastaða þegar kemur að samkeppnishæfni þeirra. Þar sem ímyndin getur 

skipað stóran sess í vali ferðamanna, og getur jákvæð og góð ímynd skapað 

samkeppnisforskot fyrir ákveðna áfangastaði.  

Crouch og Ritchie kynntu árið 1999 líkan um samkeppnishæfni áfangastaða, sem er að 

hluta til byggt á demantslíkani Porters, en inniheldur atriði sem einkennandi eru fyrir 

áfangastaði. Tilgangur með líkaninu er að útskýra hvað það er sem hefur áhrif á 

samkeppnishæfni frekar heldur en að það sé nýtt sem einhvers konar forspárgildi eða 

orsakasamhengi. 

Líkanið sýnir fram á að samkeppnishæfni áfangastaðar er byggt á þeim auðlindum sem 

hann býr yfir og getu hans til að nýta sér þær. Að sama skapi er gerð grein fyrir fjær- og 

nærumhverfi hans en áhrif þess getur haft margvísleg áhrif á ferðaþjónustu 

áfangastaðarins (Crouch og Ritchie, 2003). Hér að neðan er fjallað nánar um hvað það er 

sem fellur inn í hvern flokk og hvað þeir fela í sér. 

3.1.1 Nærumhverfið 

Samkeppnisumhverfi eða nærumhverfi áfangastaðar er samkvæmt Kotler (1988) þau 

atriði sem eru mest áberandi í umhverfi hans. Þessi atriði eru áfangastaðurinn sjálfur og 

íbúar hans, ferðaþjónustufyrirtækin sem eru starfrækt á svæðinu og aðrir áfangastaðir 

sem sækja í sama markhóp. Að auki inniheldur það hagsmunaaðila á borð við fjölmiðla, 

fjárfesta, stjórnvöld, samfélagshópa og allt það starfsfólk sem vinnur innan geirans. Þessi 

atriði eru stór hluti af kerfi ferðaþjónustunnar og eiga þ.a.l. þátt í að móta það 

samkeppnisumhverfi sem áfangastaðir verða að aðlagast til þess að geta verið 

samkeppnishæfir.  
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3.1.2 Fjærumhverfið 

Þegar kemur að því að meta samkeppnishæfni áfangastaða er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir þeim ytri alþjóðlegu öflum sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna. Í því samhengi má 

nefna aukna áherslu á sjálfbærni og náttúruvernd ásamt efnahagslegum og 

lýðfræðilegum breytingum innan markaðarins (Ritchie, 1999). Þessi ytri öfl geta skapað 

vandamál fyrir tiltekna áfangastaði sem þeir þurfa að aðlagast eða takast á við. Þau geta 

hins vegar birst sem tækifæri til nýsköpunar og virkað sem hvati til þess að herja á fleiri 

markhópa (Crouch og Ritchie, 2003).   

Vert er að hafa í huga að þessi atriði innan nær- og fjærumhverfis hafa áhrif á 

samkeppnishæfni áfangastaðar, og eru þau sífellt að breytast og þróast. Það er því 

mikilvægt að stjórnendur séu með á hreinu þær breytingar sem eiga sér stað innan beggja 

umhverfa, og að vöktun þeirra sé lykilþáttur í stjórnun áfangastaða. 

3.1.3 Hvað ákvarðar samkeppnishæfni áfangastaða? 

Crouch og Ritchie (2003) nefndu í grein sinni um samkeppnishæfni áfangastaða fimm 

atriði sem ákvarða samkeppnishæfni. Fyrsta atriðið sem þeir nefna eru auðlindir og 

aðdráttarafl áfangastaðar, sem í grunninn er það sem ýtir undir ákvörðun ferðamanna til 

þess að velja tiltekinn áfangastað frekar en einhvern annan. Það getur verið menning og 

saga staðarins en einnig sú afþreying og upplifun sem stendur þeim ferðamönnum til 

boða á svæðinu sjálfu. Framboð á afþreyingu á áfangastað er mikilvægt aðdráttarafl og 

gefur ákveðna mynd af því sem hann stendur fyrir. Að auki hafa stjórnendur mikið um 

það að segja hvaða afþreying er í boði þar sem hún er jafnframt framkvæmd af 

heimamönnum, og er þ.a.l. þáttur sem getur þróast með tímanum. Ferðamenn eru sífellt 

að leita að upplifun sem slær út upplifanir þeirra á áður heimsóttum áfangastöðum en 

það ýtir ennfremur undir mikilvægi þeirrar afþreyingar sem í boði er á svæðinu (Crouch 

og Ritchie, 2003). 

Í öðru lagi er um að ræða þær aðgerðir og þætti sem snúa að og styðja við uppbyggingu 

áfangastaðar. Í því samhengi er vert að nefna það fjármagn sem ferðaþjónustuaðilar hafa 

á milli handanna til þess að bjóða upp á fullnægjandi þjónustu. Auk menntunar sem 

starfsmenn svæðisins hafa að baki, gæði og fjöldi rannsókna á sviði ferðamála sem ætlað 

er til þess að auka gæði ferðaþjónustunnar og einnig þá menningu sem ríkir á svæðinu. 
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Þetta eru allt þættir sem jafnframt eiga að styðja við uppbyggingu áfangastaðar og á sama 

tíma auka samkeppnishæfni hans (Crouch og Ritchie, 2003).  

Í þriðja lagi er það stjórnun áfangastaðar en þar er áherslan á þá starfsemi sem getur 

aukið aðdráttarafl kjarnaauðlindanna, styrkt gæði og árangur stuðningsþátta og auðlinda 

en einnig hjálpað til við að aðlagast hömlum takmarkandi þátta. Það sem fellur undir 

þennan flokk er til að mynda markaðssetning áfangastaðar sem inniheldur kynningu, 

vöruþróun hans, verðlagningu og val á þeim markhópum sem eru líklegastir til þess að 

framfleyta áfangastaðnum. Stjórnun þjónustugæða fellur þar að auki undir þennan flokk 

þar sem markmiðið er að hámarka heildarupplifun ferðamannsins og tryggja að hún sé 

sem jákvæðust. Til þess að ná því þarf að rannsaka heildarupplifun ferðamannsins á 

svæðinu og vega og meta hvort það sé svigrúm til bætingar. Einnig þurfa stjórnendur að 

meta þá þjónustu sem veitt er áður en ferðamaðurinn mætir á svæðið, þ.e.a.s. þjónusta 

ferðaheildsala og milliliða. Til viðbótar má nefna rannsóknarvinnu og öflun upplýsinga 

sem snýr að þróun og árangursríkri notkun upplýsingakerfa með það að markmiði að 

komast að þörfum þeirra ferðamanna sem heimsækja svæðið. Út frá þessum 

upplýsingum er síðan hægt að bæta og þróa þá vöru þannig að hún samrýmist þessum 

þörfum (Crouch og Ritchie, 2003). 

Í fjórða lagi er um að ræða almennt skipulag atvinnugreinarinnar sem snýr að því að 

það sé einhver heild eða stofnun sem hafi heildarsýn yfir greinina, og á sama tíma tryggir 

að aðgerðir aðila innan hennar séu samræmdar og viðeigandi. Í grunninn er þetta 

einhvers konar rammi sem ætlað er að ná utan um alla þá ákvörðunartöku sem snertir 

ferðaþjónustuna (Crouch og Ritchie, 2003). 

Í fimmta lagi eru það takmarkandi þættir áfangastaðar en þeir geta haft áhrif á 

samkeppnishæfni hans með því að draga úr áhrifum annarra þátta, sem nefndir hafa verið 

hér að ofan. Staðsetning áfangastaðar getur skipt sköpum þegar kemur að því að fanga 

athygli ferðamanna. Þar sem það er ómögulegt fyrir áfangastað að breyta staðsetningu 

sinni þá getur aðgengi svæðisins breyst með tímanum og með bættum samgöngum getur 

ferðalagið orðið styttra fyrir þá ferðamenn sem ákveða að heimsækja áfangastaðinn.  

Annar þáttur sem gæti virkað takmarkandi er þegar áfangastaður er háður öðrum. Það 

getur t.d. verið þegar ferðamenn heimsækja ákveðinn stað á leið sinni á lokaáfangastað. 

Þá geta aðstæður á öðrum staðnum haft áhrif og mögulega hindrað heimsókn þeirra á 
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hinn. Öryggi innan áfangastaðar getur einnig verið stór takmarkandi þáttur. Ef ferðamenn 

hafa t.d. áhyggjur af glæpum, drykkjarvatni og náttúruhamförum þá geta styrkleikar 

áfangastaðarins verið síður mikilvægir í huga þeirra. Kostnaður í víðum skilningi, þ.e.a.s. í 

tengslum við samgöngur, breytingar á gengi og almenn þjónustukostnaður sem er í boði 

á áfangastöðum er einnig takmarkandi þáttur. Stjórnendur geta oft á tíðum átt í 

erfiðleikum með að hafa áhrif á þann þátt. Hann er gjarnan vegna félagshagfræðilegra 

þátta og ytri afla (Crouch og Ritchie, 2003). 

3.1.4 Markaðs- og stjórnstofur áfangastaða (DMO) 

Gjarnan er talað um DMO sem markaðsstofu áfangastaða (e. Destination Marketing 

Organization) annars vegar og sem stjórnstofu áfangastaða (e. Destination Management 

Organization). Á árum áður var einna helst talað um markaðsstofur áfangastaða 

(Destination Marketing Organizations, DMO’s) þar sem þeirra hlutverk var að kynna 

staðinn út á við, styrkja ímynd og vörumerkjavirði hans en jafnframt að fanga athygli fleiri 

ferðamanna til að koma á staðinn (Dore og Crouch, 2003; Park og Gretzel, 2007).  

Í dag ríkir mikil samkeppni milli áfangastaða þegar kemur að því að laða til sín 

ferðamenn og fjárfesta, með slíkri samkeppni fylgir þrýstingur á ríki og sveitarfélög að 

standa rétt að stjórnun áfangastaða.  Það sem felst í stjórnun þeirra er innleiðing  

verkþátta og ferla sem ætlaðir eru til þess að gera dvöl ferðamanna á svæðinu 

fullnægjandi. Að sama skapi er það stjórnun á þeirri þjónustu sem boðið er upp á,  hvert 

aðdráttarafl staðarins er og stýring á eftirspurn og ánægju viðskiptavina (Minguzzi, 2006).  

Samkvæmt Pike (2008) eru stjórnstofur áfangastaða nauðsynlegar ef áfangastaður 

ætlar að vera samkeppnishæfur til lengdar. Stjórnun af þessu tagi hjálpar til við það að 

kynna stað, hámarka auðlindir hans og tengja betur saman framboð og eftirspurn. 

Hugtakið „stjórnstofa áfangastaða“ á við einhvers konar samstarf eða skrifstofu tengdri 

ferðaþjónustu sem falið er að ábyrgjast það ferli sem fellur undir stjórnun áfangastaðar. 

Þessar stofur hafa orðið aðalábyrgðaraðilar þegar kemur að því að leiða, samþætta, ýta 

undir og vakta þróun og kynningu ferðaþjónustu á áfangastöðum (Jafari, 2001).  

Morrison (2013) skilgreinir stjórnun áfangastaða sem samhæfingu og innleiðingu allra 

þátta staðar á ákveðnu svæði sem samræmist þeirri stefnu og markmiðum sem sett eru 

fram. Þessir þættir eru aðdráttarafl og viðburðir, aðstaða (hótel, veitingastaðir, söfn 
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o.s.frv.), samgöngur, innviðir og gestrisni. Því til viðbótar má nefna að stjórnun 

áfangastaða er ríkjandi varðandi ímynd, mörkun og kynningu fyrir það sem áfangastaður 

hefur upp á að bjóða.  

Þessar markaðs- og stjórnunarstofur hafa í gegnum tíðina ekki fengið neina sérstaka 

athygli fræðimanna en þrátt fyrir það hafa þær verið við lýði í áratugi en samkvæmt 

Morrison (2013) voru þær þá frekar starfræktar sem eining eða deild innan ákveðinnar 

heildar. Þessum stofum í dag má skipta upp í þrjá meginflokka eftir umfangi þeirra en í 

fyrsta lagi geta þær verið starfræktar á þjóðarvettvangi þar sem ábyrgðin er á því að 

stjórna og markaðssetja landið sem áfangastað, líkt og hlutverk Íslandsstofu er fyrir Ísland 

í dag. Þrátt fyrir að það sé talað um ákveðið land í þessu samhengi getur birtingarmynd 

slíkrar stofu verið milliþjóðleg, þ.e.a.s. eins og Ferðamálaráð Evrópu (European Travel 

Commision) sem eru óhagnaðardrifin samtök sem vinna með 32 lönd innan Evrópu að því 

að kynna áfangastaði innan heimsálfunnar (Visit Europe, á.á.). Í öðru lagi er það á ríkis, 

umdæmis- og/eða fylkisvettvangi þar sem stofan ber ábyrgð á að stjórna og markaðssetja 

ferðaþjónustu á ákveðnu landfræðilegu svæði með ákveðin landamæri, sem sett eru fram 

af framkvæmdarvaldi landsins. Markaðsstofur landshlutanna eru birtingarmynd þessarar 

tegundar á Íslandi. 

Í þriðja lagi er um staðbundinn vettvang að ræða, þar sem stofan leggur sitt af mörkum 

til þróunar og markaðssetningar ferðaþjónustunnar á svæðinu, sem bundið er við 

ákveðna borg eða bæ (UNWTO, 2007). Þetta eru stofur eins og Höfuðborgarstofa og 

Markaðsstofa Kópavogs. 

Eins og áður hefur komið fram er eitt stærsta verkefni þessara markaðs- og 

stjórnunarstofa að kynna áfangastaðinn út á við. Sem verður umræðuefni næsta kafla 

rannsóknarinnar, markaðssetning áfangastaða. 
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4 Markaðssetning áfangastaða 

Samkvæmt Middleton og Clarke (2001) er virði áfangastaða skilgreint út frá fimm þáttum. 

Þessir þættir eru aðdráttarafl áfangastaðarins, sú þjónusta og innviðir sem eru til staðar 

á svæðinu, aðgengileiki hans, ímynd, vörumerki og skynjun ferðamanna af 

áfangastaðnum, og síðan sá kostnaður sem fylgir því að heimsækja svæðið. Til þess að 

markaðssetningin sé sem áhrifaríkust þá þarf að túlka þarfir og væntingar gesta svæðisins, 

finna ákjósanlega leið til þess að flokka markaðinn upp í hópa og síðarmeir þróa og miðla 

viðeigandi vörum og/eða þjónustu til þessa hóps (Machlouzarides, 2010). 

Þrátt fyrir að ferðamenn nýti sér marga birgja og þjónustu á hverjum áfangastað fyrir 

sig þá líta þeir á þetta sem eina heildarupplifun. Heimsókn þeirra samanstendur af 

samsetningu margra þjónustuþátta, sem starfræktir eru hver um sig (Poon, 2002). Að því 

sögðu þá samanstendur virðiskeðja áfangastaða af mörgum margbreytilegum aðilum sem 

bjóða upp á einhvers konar vörur eða þjónustu fyrir ferðamenn. Keðjan er byggð upp af 

fyrirtækjum, samskiptum, auðlindum og þekkingu sem ætlað er að búa til virði fyrir 

ferðamanninn. Það er því ljóst að það er mikil þörf á samþættingu aðgerða þessara aðila 

til þess að komast að því hverjar þarfir þeirra ferðamanna eru sem heimsækja 

áfangastaðinn, og hvernig best sé að uppfylla þær (Poon, 2002). 

Þeir sem sjá um markaðsmál og stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja hafa í gegnum 

tíðina markvisst unnið saman að því að markaðssetja áfangastaði. Það hefur haft í för með 

sér að þau fyrirtæki sem eru á svæðinu hafa myndað með sér ákveðið bandalag með það 

að markmiði að fanga ferðamenn á svæðið. Að því sögðu er mikilvægt að ákveðnir þættir 

séu til staðar til þess að markaðsstarfið í heild sé árangursríkt. Stefnan þarf að vera skýr 

og nauðsynlegt er að henni sé miðlað til allra þeirra aðila sem eru á svæðinu. Ennfremur 

er mikilvægi markaðssetningar áfangastaða að aukast vegna aukinnar kröfu ferðamanna 

og ört vaxandi samkeppni frá öðrum áfangastöðum (Middleton, Fyall, Morgan og 

Ranchod, 2009; Pike, 2004). 

Hægt er að líta á áfangastaði sem einhvers konar “klasa” eða samansafn af fyrirtækjum 

sem mörg hver eru smá eða meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki. Áform og aðgerðir þessara 

aðila í bland við þá umhverfislegu þætti sem til staðar eru skera úr um frammistöðu þeirra 

(Lazzeretti og Petrillo, 2006).  Rannsóknir hafa sýnt að klasar geta verið nýttir sem 

ákveðinn rammi sem ætlaður er sem tækifæri fyrir smá og meðalstór 
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ferðaþjónustufyrirtæki til þess að starfa á samkeppnishæfum markaði. Þá er sérstaklega 

átt við þau fyrirtæki sem hafa ekki það fjármagn til þess að starfa ein síns liðs.  

Mikilvægi samstarfs hins opinbera og einkageirans hafa verið nefnd af þó nokkrum 

fræðimönnum en áður fyrr var skortur á samstarfi þessara aðila talinn eitt helsta 

vandamál sem ferðaþjónustan í heild stóð frammi fyrir (Bramwell og Lane, 2000). Það 

hefur hins vegar breyst töluvert með tilkomu þessara klasa sem hafa það að markmiði að 

bæta efnahagslegt umhverfi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og stuðla þar af leiðindi að 

svæðisbundinni samkeppnishæfni (Lazzeretti og Petrillo, 2006). 

4.1 Markhópagreining 

Til þess að fá skýra mynd af því hvaða hópur það er sem er að heimsækja svæðið, og þarf 

að ná til, kemur markhópagreining að góðum notum. Með slíkri greiningu er grunnurinn 

lagður að því að stýra straumi ferðamanna sem leggja leið sína til Íslands. Út frá því er þar 

að auki hægt að varpa ljósi á ákvörðunartöku ferðamanna og hvað það er sem hann sækist 

eftir í komu sinni á svæðið (Kári Joensen, Edward H. Hijbens, Einar Svansson, Brynjar Þór 

Þorsteinsson og Daði Guðjónsson, 2016). 

Til þess að ná samkeppnisyfirburðum er markaðshlutun talinn vera lykilþáttur en í 

grunninn snýst hún um að greina þá viðskiptavini og skipta þeim upp í smærri hópa, sem 

búa yfir ákveðnum sameiginlegum einkennum og þörfum. Út frá því eru markaðsaðgerðir 

útfærðar svo þær passi við þann hóp sem ætlunin er að ná til (Keller, 1988). 

Markaðshlutun er gjarnan byggð upp á lýðfræðilegum breytum, eins og aldri, kyni, 

menntun, tekjum, þjóðerni og fleiri þáttum. Mikilvægt er að nýta sér slíkar breytur því 

þær geta jafnframt endurspeglað þarfir og væntingar hópa, sem hafa sömu 

lýðfræðieinkenni. Einnig er hægt að beita lýðfræðilegri nálgun til þess að skipta upp 

markaðinum en það felur í sér að flokka hann upp eftir viðhorfi, lífsstíl og hegðun. Það 

getur reynst mjög vel til þess að áætla stærð hans og hvernig best sé að nálgast þann hóp 

(Kotler og Keller, 2012).   

Eftir að lokið hefur verið að skipta þeim markað,i sem skoðaður var, upp í hópa þarf að 

vega og meta hvaða hóp leggja skal áherslu á að ná til. Þá er mikilvægt að hugsa til þess 

hversu aðlaðandi hver hópur er, m.t.t. stærðar hans, vaxtarmöguleika og arðsemi. Í 

kjölfarið þarf að meta hvort allt sé til staðar hjá fyrirtækinu eða svæðinu til þess að 
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uppfylla þær þarfir og væntingar sem markhópurinn hefur (Hooley, Nicoulaud og Piercy, 

2008). 

Þegar kemur að því að velja hvaða hópur eða hópar verða fyrir valinu hafa fyrirtæki 

nokkra valkosti. Í fyrsta lagi er það óaðskilin markaðssetning (e. Mass marketing) þar sem 

einblínt er á allan markaðinn með sömu markaðsaðgerðum. Í öðru lagi er það aðgreind 

markaðssetning (e. Micromarketing) sem felur í sér að nálgast marga hópa innan 

markaðarins með mismunandi markaðsaðgerðum. Í þriðja lagi er það syllumarkaðsfærsla 

(e. Segment marketing)  þar sem einblínt er á einn eða fáa hópa sem ná yfir stóran hluta 

heildarmarkaðarins og í fjórða lagi er það einstaklingsmarkaðsfærsla. Þá eru 

markaðsaðgerðir hannaðar til þess að ná til lítilla hópa eða einstaklinga með sérstakar 

þarfir eða óskir (e. Niche marketing) (Ferrell og Hartline, 2011).  

4.1.1 Markhópar Íslands og Austurlands 

Íslandsstofa gerði árið 2016 ítarlega rannsókn á því hvaða markhópar það væru sem 

þættu hvað mest ákjósanlegastir fyrir íslenska ferðaþjónustu. Niðurstaðan var sú að þrír 

hópar voru nefndir: Lífsglaði heimsborgarinn, Sjálfstæði landkönnuðurinn og Makindalegi 

menningarvitinn. Það sem þessir hópar eiga sameiginlegt er að þeir eru í stöðugri leit að 

nýjum upplifunum og áfangastöðum og eru með hærri tekjur en meðalferðamaðurinn. 

Þeir leggja áherslu á það að tengjast heimafólki svæða og menningu þess einnig  

(Íslandsstofa, 2016). 

Lífsglaða heimsborgaranum er lýst sem úthverfum, skapandi og opnum fyrir nýjungum 

og félagsskap, um er að ræða fólk á aldrinum 25-50 ára með menntun og tekjur yfir 

meðallagi. Sjálfstæði landkönnuðurinn leitar hins vegar að óhefðbundnu fríi og forðast 

skipulagða dagskrá sem mest. Hann er með menntun og tekjur í meðallagi og er á 

aldrinum 35-65 ára. Makindalegi menningarvitinn er ævintýragjarn, innan skynsamlegra 

marka, og sækist eftir að upplifa staðarandann og menninguna frá fyrstu hendi. Í þeim 

hópi er fólk á aldrinum 45 og upp úr en þar eru sérstaklega konur í meirihluta 

(Íslandsstofa, 2016). Austurland er að vinna með þessa þrjá markhópa en hafa bætt 

tveimur hópum við er nefnast Náttúrunörd og Dreifbýlisbóhem. Náttúrunördinn er 

skilgreindur sem ferðamaður sem hefur áhuga á að ganga fjöll og hefur hann vitneskju 

um það hvernig slíkt fer fram. Ferðamaður sem fellur undir þennan flokk fer gjarnan á 

safn fyrir hádegi og í fjallgöngu eftir hádegi og ber ómælda virðingu fyrir náttúru og 
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jarðfræði landsins. Dreifbýlisbóhem kemur hins vegar til Austurlands til þess að hlaða 

batteríin og hefur áhuga á ljósmyndun, og tekur þ.a.l. mikið af myndum á meðan á dvöl 

hans stendur. Taka skal fram að við skilgreiningu þessara markhópa fyrir Austurland var 

horft frekar til lífsstíls en til lýðfræðilegra rannsókna (Austurland, 2017c).  

4.2 Ímynd áfangastaða 

Ímynd áfangastaða er ætlað að endurspegla jákvætt og/eða neikvætt mat ferðamannsins 

á staðnum. Um er að ræða skynjun sem ferðamaðurinn þróar með sér varðandi þá 

ferðaþjónustu sem er til staðar, hvort sem það er gisting, matur, samgöngur o.fl. (Gallarza, 

Saura og Garzía, 2001a). 

Ímynd áfangastaða er vel rannsakað hugtak en samkvæmt skilgreiningunni er talað um 

að hún sé byggð á dómgreind og tilfinningasemi neytandans (Gallarza, Saura og Garzía, 

2001b). Samkvæmt Stabler er ímyndin í grunninn skoðanir út frá hugrænum og 

tilfinningalegum þáttum (Stabler, 1995). Hugræni þátturinn ýtir undir ákvörðun 

ferðamanna til að heimsækja staðinn. Hinn þátturinn er tilfinningalegur og á við um þær 

tilfinningar og skoðanir sem áfangastaðir kalla fram. Þessi þáttur getur verið breytilegur 

eftir ástæðum og hvata ferðamannsins (Beerli og Martin, 2004). 

Mikilvægi ímyndar áfangastaða er jafnframt viðurkennd innan markaðsfræðinnar þar 

sem hún getur haft töluverð áhrif á kauphegðun ferðamanna og þ.a.l. hvaða staður verður 

fyrir valinu (Gallarza, Gil og Calderon, 2001a). Hún hjálpar til við að móta þarfir og langanir 

ferðamannsins og getur haft áhrif á hversu ánægður og/eða óánægður hann er með 

upplifun sína á þeim stað sem heimsóttur er (Crang, 1999). Í þessu sambandi er ekki 

nauðsynlegt að hafa heimsótt áfangastað til þess að vera með einhverja ímynd af honum 

í huganum. Ímyndin er byggð upp af sögulegum, pólitískum, hagfræðilegum og 

félagslegum upplýsingum sem halda áfram að móta ímynd ferðamannsins. 

Í þónokkrum rannsóknum hefur verið fjallað um áhrif ímyndar á kauphegðun 

ferðamanna. Ákvörðun er tekin hvort heimsækja skuli ákveðinn áfangastað eður ei eftir 

að viðkomandi hefur gert sér upp ákveðna mynd af honum í huganum (Chi og Qu, 2008; 

Mansfeld, 1992). Þessi ímynd áfangastaða er gjarnan metin eftir að ferðamenn hafa 

heimsótt áfangastað frekar en áður (Chi og Qu, 2008). Þegar ferðamenn byrja að 

skipuleggja sitt næsta frí, notar stór hópur þeirra Internetið til þess að finna áfangastað 
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með því að skoða vefsíður tengdum þeim. Neytandinn byrjar um leið að þróa með sér 

ákveðna ímynd af staðnum (Phelan, Mills, Douglas og Aday, 2013). 

Ímynd áfangastaðarins er ekki aðeins mikilvæg í ákvörðunarferli neytandans, heldur 

getur hún verið ástæðan fyrir endurtekinni heimsókn hans og að sama skapi ýtt undir þá 

hegðun að hann mæli með heimsókn sinni við vini og ættingja (Jenkins, 1999).  

Þegar kemur að því að mæla ímynd áfangastaða er gjarnan talað um tvær leiðir, 

formfasta aðferð (e. Structured approach) eða frjálsa aðferð (e. Unstructured approach). 

Það sem einkennir formföstu aðferðina er að þar eru tekin atriði sem eiga að vera lýsandi 

fyrir áfangastaðinn og svarendur merkja við hversu sterklega þeir tengja eftirfarandi atriði 

við hann. Út frá þeim niðurstöðum er hægt að áætla ímynd áfangastaðarins. Í frjálsu 

aðferðinni er svarendum gefið frelsi til þess að lýsa áfangastaðnum án fyrirframgefinna 

atriða, eins og í formföstu aðferðinni, þar er einna helst stuðst við rýnihópa og/eða opnar 

spurningar (Echtner og Rithcie, 1991).  

Báðum aðferðum fylgja bæði kostir og gallar. Formfasta aðferðin er eins og gefur að 

skilja auðveldari að stjórna og síðar meir auðveldara að greina með viðurkenndum 

úrvinnsluaðferðum. Þar að auki gefur hún oft niðurstöður sem hægt er að bera saman við 

niðurstöður annarra áfangastaða. Að sama skapi er í þeirri aðferð einblínt mjög á þá 

eiginleika sem staðurinn býr yfir og þar með er svarandinn neyddur til þess að gefa svör 

sem tengjast þeim eiginleikum, en á sama tíma geta mikilvægir eiginleikar gleymst. Frjálsa 

aðferðin hefur þá kosti með sér að hún dregur úr hlutdrægni rannsakandans og á sama 

tíma dregur úr þeirri áhættu að einhver eiginleiki eða atriði tengd áfangastaðnum 

gleymist. Hins vegar er vert að hafa í huga að þegar notast er við frjálsa aðferð eru svör 

mjög breytileg milli svarenda, sérstaklega ef horft er til stigs smáatriða í svörum. Þá getur 

verið erfitt að setja niðurstöður fram tölfræðilega og henni fylgir mikil takmörkun í 

samanburði á niðurstöðum milli annarra áfangastaða (Echtner og Ritchie, 1991).  
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5 Vörumerki 

Skilgreiningin á vörumerki er almennt samþykkt innan fræðanna en hún snýr að því að 

vörumerki er einkennandi nafn og/eða tákn (kennimerki eða umbúðir t.d.) sem ætlað er 

að vera lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem um ræðir. Þar að auki er leitast eftir að 

aðgreina það frá vörum og þjónustu samkeppnisaðilans (Aaker, 1991).    

Hugtakið vörumerki hefur verið til í áratugi og er einna helst notað til þess að aðgreina 

vörur eða fyrirtæki frá öðrum. Orðið á rætur sínar að rekja alla leið aftur til 13. aldar í 

Skandinavíu þar sem enska orðið brand er dregið af norræna orðinu brandr sem merkir 

að brennimerkja. Á þeim tíma brennimerktu bændur á þessu svæði dýrin sín til þess að 

aðgreina þau frá dýrum annarra (Keller, Apéria, og Georgson, 2008).  

American Marketing Association skilgreindi vörumerki árið 1960 sem nafn, hugtak, 

merki, tákn, hönnun eða sambland af þessum atriðum sem notuð eru til þess að auðkenna 

vörur og þjónustu en á sama tíma aðgreina frá samkeppnisaðilum. Þessi skilgreining er 

enn þá viðurkennd í dag en það er val á þessum atriðum sem er talinn vera lykillinn að því 

að búa til vörumerki og ganga þau undir nafninu vörumerkjaþættir (AMA, 1960).  

Til þess að vörumerki nái árangri á markaði er gjarnan talað um fjögur skref sem þau 

þurfa að ganga í gegnum. Fyrsta skrefið snýr að skilgreiningu og sköpun þeirra gilda sem 

vörumerkið á að standa fyrir, og það sem aðgreinir það á markaði. Skref tvö felur í sér 

innleiðingu á markaðsstefnu þess inn í starfsemi fyrirtækisins. Í því skrefi er markmiðið að 

skapa virði í huga neytandans og auka vörumerkjavitund hans. Mælingar og mat á árangri 

vörumerkisins er skref númer þrjú á meðan skref fjögur felst í styrkingu á 

vörumerkjavirðinu, og þeim aðgerðum sem snúa að viðhaldi þess (Keller, 1993).  
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5.1 Vörumerki áfangastaða 

Þrátt fyrir að fyrstu hugmyndir um vörumerki hafi komið upp á fimmta áratug síðustu 

aldar, þá var það ekki fyrr en í kringum 1998 sem vörumerki áfangastaða fóru að vekja 

athygli. Það var í rannsókn og Prichard og Morgan (1998) þar sem hugtökin vörumerki og 

ímynd áfangastaða voru felld saman. 

Mörkun áfangastaða er nauðsynlegt í stjórnun þeirra. Þar sem fjölgun á mögulegum 

áfangastöðum ferðamanna hefur haft í för með sér að staðirnir eru ekki eins aðgreinandi 

og á árum áður (Pike, 2005). Blain, Levy og Ritchie (2005) telja í þessu sambandi að 

áhrifarík mörkun áfangastaða gefi gestum loforð um gæðaupplifun, hún dregur úr 

kostnaði við leit, og er leið til þess að koma fram með einstakt sölutilboð. Medway og 

Warnaby (2008) nefna að mörkun áfangastaða sé þar að auki góð leið til þess að sporna 

við neikvæðri ímynd sem sumir hafa þróað með sér í gegnum tíðina. 

Vörumerkjaþróun eða mörkun áfangastaða getur verið skilgreint sem einhvers konar 

leið til þess að koma á framfæri einstökum eiginleikum áfangastaðar með því að aðgreina 

hann frá samkeppnisaðilum, þ.e.a.s. öðrum áfangastöðum (Govers, 2005). Líkt og 

hefðbundin vörumerki hafa vörumerki áfangastaða tveimur mikilvægum hlutverkum að 

gegna: sem auðkenning og aðgreining. Auðkenning er í raun útskýring á uppruna 

vörunnar fyrir neytandann. Vörur eru hins vegar almennt efnislegar og breytanlegar á 

meðan áfangastaður sem vara er ein stór heild sem inniheldur margs konar áþreifanlega 

og óáþreifanlega hluti (Florek, 2005). Sem dæmi, þá inniheldur áfangastaður áþreifanleg 

einkenni eins og gamlar sögulegar byggingar eða strendur en einnig óáþreifanleg einkenni 

eins og menningu, siði og sögu.  

Ritchie og Ritchie (1998) skilgreina vörumerki áfangastaðar sem nafn, tákn, kennimerki 

eða eitthvað annað myndrænt sem bæði auðkennir og aðgreinir áfangastað. Ennfremur 

er það loforð um eftirminnilegt ferðalag sem tengt er við áfangastaðinn. Vörumerkið á 

einnig að styrkja minningar neytandans á upplifun staðarins. Þeir bæta þarna við tveimur 

þáttum við skilgreiningu Aaker (1991) sem eru upplifun og loforð.  Jafnframt sýnir Baker 

(2007) fram á samband þessara tveggja þátta með því að leggja áherslu á að í hverri 

upplifun felist að skilgreina og mæta því loforði sem vörumerkið hefur áunnið sér.  

Rannsóknir benda til þess að þrátt fyrir að ferðamenn kaupi einstaka ferðaþjónustu, 

þá leita þeir eftir virðinu í heildarupplifun sinni. Að því sögðu þá nefnir Hankinson (2009) 
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að staðir sem vilja blómstra verði að bjóða upp á auðkennandi, spennandi, minnisstæða 

og gefandi upplifanir. Að sama skapi nefnir Anholt (2007) að upplifun sé lykillinn að 

vörumerkjaþróun áfangastaða, og samkvæmt honum eru það markaðsskilaboð sem ýta 

undir áhuga neytandans.  Áhuginn þróast síðar í sölu og upplifun neytandans á vörunni 

eða þjónustunni. Ef upplifunin er fullnægjandi og henni er miðlað, þá eykst 

vörumerkjavirðið. Þar að auki er loforð vörumerkisins einnig jafn mikilvægt fyrir 

áfangastaði eins og aðrar þjónustustofnanir (Blain, Levy og Ritchie, 2005). 

5.2 Uppbygging vörumerkja fyrir áfangastaði 

Í markaðssetningu áfangastaða hafa margir bæir, borgir og jafnvel lönd ætlað að höfða til 

allra og reynt að gera öllum hópum ferðamanna til hæfis. Þetta er algeng gildra en það er 

hins vegar ógerlegt að ætla að allir þættir áfangastaða geti höfðað til allra neytenda í 

markhópnum.  

Morgan, Pritchard og Pride (2010) fjalla um í bók sinni, Destination Branding: Creating 

the unique destination branding proposition, hvernig byggja skal upp vörumerki fyrir 

áfangastaði. Í henni setja þeir fram fimm stiga ferli sem skiptist í rannsóknir og 

stefnumótun, eiginleika vörumerkis, kynningu þess, samhæfingu markaðsskilaboða síðan 

eftirfylgni og athugun.  

Fyrsta stig ferlisins snýr að því að sýna fram á kjarnaþætti áfangastaðar og vörumerki 

hans. Þessir þættir eiga að vera varanlegir, viðeigandi og mikilvægir fyrir þá ferðamenn 

sem heimsækja hann en á sama tíma þarf það að vera greinilegt fyrir hvað vörumerkið 

stendur og hvað það er sem aðgreinir það frá samkeppnisaðilum. Nauðsynlegt er að hægt 

sé að miðla þessum atriðum til þess hóps sem um ræðir (Morgan, Pritchard og Pride, 

2010). 

Stig tvö í ferlinu snýr að því að þróa eiginleika vörumerkisins en þar er skipulag og virði 

þess einstaklega mikilvægt. Á þessum stað í ferlinu ættu kjarnaþættirnir að vera skýrir en 

að sama skapi þurfa þeir að endurspeglast í því efni sem vörumerkið setur fram. Í því 

samhengi má nefna ljósmyndir, litaval, rithátt og brag til þess að samræmi sé meðal allra 

þessara atriða. Til þess að ná árangri í því að byggja upp tilfinningalegt samband við 

neytandann þarf vörumerki áfangastaðarins að vera trúverðugt, aðgreinandi, aðlaðandi 

fyrir hagsmunaaðila og auðvelt fyrir neytandann að tengja við. Hvernig persónuleiki 
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vörumerkisins samræmist markhóp þess er mjög stór þáttur í velgengni þess (Morgan, 

Pritchard og Pride, 2010). 

Það sem felst í þriðja stiginu er að koma vörumerkinu á framfæri og snýr þ.a.l. að 

kynningu þess á meðan fjórða stigið er markaðssetningin sjálf. Þar er vörumerkinu miðlað 

til þeirra markhópa sem ætlað er að ná til, í gegnum ólíka miðla, með það að markmiði að 

styrkja vörumerkjavitund þess. Á þessu stigi þarf að huga að því að markaðsskilaboðin séu 

aðgreinandi, frumleg og til þess fallin að fanga athygli markhópsins. Slíkt getur reynst 

fremur flókið fyrir suma áfangastaði þar sem fjármagn til markaðssetningar er takmarkað 

(Morgan, Pritchard og Pride, 2010). 

Fimmta stigið felur í sér vöktun og mat á árangri vörumerkisins. Mikilvægt er að þetta 

sé reglubundin vöktun því ef vörumerkið er ekki að ná þeim tilsetta árangri, sem lagt var 

upp með, þarf ef til vill að að fara aftur á fyrsta og annað stig og breyta kjarnaþáttum eða 

eiginleikum þess. Að sama skapi gæti vandinn legið í þeim markaðsskilaboðum sem sett 

voru fram á stigi þrjú og fjögur, og því gæti þurft að endurskoða þau (Morgan, Pritchard 

og Pride, 2010). 
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6 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem beitt var við gerð þessarar 

rannsóknar, uppbyggingu mælitækisins og helstu ástæður fyrir vali á þeim spurningum 

sem settar voru þar fram. Farið verður yfir gagnaöflun og síðar meir úrvinnslu og greiningu 

þeirra gagna sem aflað var. Sett verður fram lýsandi tölfræði yfir þátttakendur og hvað 

það er sem einkennir úrtak rannsóknarinnar. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við megindlega aðferðafræði, þar sem safna 

þurfti töluverðum fjölda svarenda. Þýðið í rannsókninni var allir erlendir ferðamenn sem 

komu til lands eða fóru af landi í gegnum Keflavíkurflugvöll. Notast var við 

hentugleikaúrtak og spurningalista var dreift í flugrútum íslenska 

ferðaþjónustufyrirtækisins, Grayline, bæði frá flugvellinum til Reykjavíkur og öfugt. Þar 

að auki var spurningalistanum dreift í komusal Keflavíkurflugvallar. Úrtakið var fremur 

lítið og því getur verið erfitt að áætla að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli þann 

heildarfjölda ferðamanna sem leggur leið sína til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. 

6.2 Mælitæki rannsóknar  

Spurningalistinn sem notaður var í þessari rannsókn og dreift meðal úrtaksins er 

samansettur úr 15 spurningum, þar af voru tólf lokaðar og þrjár opnar spurningar. 

Spurningalistann má finna í viðauka.  

Með lokuðum spurningum er átt við að svarandi er með fyrirframgefna valmöguleika 

sem hann verður að merkja við þ.e.a.s. ef hann ætlar að svara spurningunni. Lokuðum 

spurningum fylgja bæði kostir og gallar. Helsti galli við þessa tegund spurninga er að þær 

geta verið fremur einfaldar og að svarandi gæti fengið hugmynd að svari í staðinn fyrir að 

svara því sem honum datt sjálfum fyrst í hug (Burns og Bush, 2014). Að sama skapi getur 

það reynst auðveldara að flokka svarendur í hópa þegar um lokaðar spurningar er að 

ræða, þar sem það dregur úr líkum að dreifing svara verður ójöfn.  

Eins og nefnt var hér að ofan þá var um þrjár opnar spurningar að ræða, sem fela í sér 

að svarandinn gat svarað með sínum eigin orðum án þess að vera með fyrirframgefna 

valmöguleika. Fyrstu tvær opnu spurningarnar voru um þjóðerni og aldur en síðan var 

þriðja opna spurningin „Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú lest/heyrir „Austurland“? 
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Opin spurning líkt og þessi býður upp á mjög fjölbreytt svör heldur en um lokaða 

spurningu væri að ræða en á sama tíma getur úrvinnsla og greining hennar reynst 

krefjandi og seinleg (Wright og Crimp, 2000).   

Spurningar eitt til níu eru bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar þar sem fyrstu þrjár voru 

um kyn, þjóðerni og aldur svarenda. Eins og áður hefur komið fram voru spurningar um 

aldur og þjóðerni opnar en helsta ástæðan fyrir því var að fá betri mynd af dreifingu svara 

við þeirri spurningu í staðinn fyrir að neyða svarendur til þess að merkja við ákveðið 

aldursbil og ákveðin lönd. Við fyrstu gerð spurningalistans var spurning sem sneri að því 

hvort svarandi væri á leiðinni frá Íslandi eða væri að koma til landsins. En þar sem svörum 

var safnað í flugrútu Grayline var hægt að skipta svarendum upp eftir því hvort þeir voru 

á leiðinni til eða frá Reykjavík.  

Spurning fjögur var um ástæður heimsóknar. Fimm snerist um tegund ferðar, sex var 

um laun samanborið við meðallaun upprunalands og átta var um lengd dvalar, en þær 

voru allar fengnar úr skýrslu Ferðamálastofu (Ferðamálastofa, 2017). Spurning sjö var 

hvort þetta væri fyrsta heimsókn svaranda til landsins en var aðlöguð útfærsla úr sömu 

skýrslu þar sem möguleiki var fyrir svaranda að skrá niður hversu oft hann hefði komið til 

landsins. Í spurningu níu setti höfundur fram lýsingu á þeim fimm markhópum sem 

Íslandsstofa og Austurbrú höfðu greint. Í henni eru svarendur beðnir um að merkja við 

þann markhóp sem þeir telja að eigi best við sig. 

Spurning tíu var opin, eins og áður hefur komið fram, og var henni ætlað að svara einni 

af rannsóknarspurningum verkefnisins. Með því að kanna hvað það væri sem kæmi upp í 

huga svarenda þegar þeir heyrðu/lásu „Austurland“. Spurning ellefu er aðlöguð úr skýrslu 

Ferðamálastofu en þar er spurt hvaðan einstaklingur hafði heyrt af Austurlandi en með 

einum valmöguleika er nefnist: „Ég hef ekki heyrt um Austurland.“ Og var henni ætlað að 

varpa ljósi á vitund erlendra ferðamanna af áfangastaðnum og jafnframt að svara einni af 

rannsóknarspurningu verkefnisins um vitund á svæðinu. Spurningar tólf og þrettán voru 

báðar tvíkosta en í þeirra fyrri var spurt hvort svarandi hefði heimsótt Austurland og í 

þeirri seinni hvort hann hefði langað til að heimsækja svæðið. Tilgangur þessarar 

spurningar var að fá mynd af því hversu margir svarendur hefðu heimsótt svæðið og 

jafnframt hversu stór hluti það var sem áhuga hefði á að sjá það. Spurning fjórtán sneri 

að því hvað það væri sem stæði í vegi fyrir heimsókn til Austurlands en svarmöguleikar 
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hennar voru jafnframt unnir úr viðtali rannsakanda við verkefnastjóra Markaðsstofu 

Austurlands en einnig úr skýrslu Ferðamálastofu. 

Spurning 15 innihélt  24 atriði sem sett voru fram í töflu á 5 punkta Likert-skala, þar 

sem svarendur áttu að merkja við hversu sterkt eða veikt þeir tengdu atriðin við 

Austurland. Þessi atriði sem um ræðir voru fengin af heimasíðu Markaðsstofu 

Austurlands, úr skýrslum af innra neti þeirrar sömu stofu og frá viðtali rannsakanda við 

verkefnastjóra stofunnar. Markmiðið með þessari spurningu var að rannsaka ímynd 

áfangastaðarins í augum erlendra ferðamanna og hvort þeir tengdu áherslufleti 

markaðsstofunnar við svæðið. 

Áður en spurningalistanum var dreift í flugrútum Grayline var tekin ákvörðun um að 

forprófa hann til þess að tryggja að fyrirmæli væru skýr. Forprófunin fór bæði fram á 

skrifstofu Iceland Luxury Tours, meðal þriggja starfsmanna sem þar voru starfandi á 

skrifstofu fyrirtækisins en að sama skapi var honum dreift til fjögurra ferðamanna á BSÍ. 

Báðar forprófanir gengu vel og var því spurningalistanum dreift óbreyttum til þátttakenda 

rannsóknarinnar. 

Spurningar og valmöguleikar mælitækisins voru jafnframt ákvörðuð út frá áður 

útgefnum spurningalistum Ferðamálastofu en jafnframt var notast við heimasíðu, 

skýrslur og áherslur markaðsstofu Austurlands, þegar kom að því að velja atriði í töfluna.  

6.3 Framkvæmd rannsóknar 

Spurningarlistanum var dreift meðal erlendra ferðamanna í flugrútum Grayline, bæði frá 

og til Keflavíkurflugvallar. Farið var í samtals sex rútuferðir, á tveimur dögum. Fyrsti dagur 

í gagnaöflun var 20. nóvember en þar var farið í flugrútuna til Keflavíkur, klukkan 9.30 og 

til baka klukkan 11.30. Síðar sama dag var gögnum safnað í rútuferðinni klukkan 16.30 frá 

Reykjavík og 18.30 til baka.  Þann 22. nóvember var síðan farið í rútuferðina klukkan 8.30 

frá Reykjavík og 11.30 til baka. Mikilvægt var að vera í virku sambandi við starfsmenn 

Grayline til þess að fá upplýsingar um hversu margir voru skráðir í rútuferðir þessa daga, 

svo hægt væri að velja þær ferðir sem fjölmennastar voru. Að auki var tíminn á milli 

rútuferða nýttur til þess að safna svörum en þar var þeim safnað í komusal 

Keflavíkurflugvallar. 

Við dreifingu spurningalistans var svarendum kynntur tilgangur og meginmarkmið 

verkefnisins og að sama skapi var þeim tjáð að niðurstöður yrðu ekki raktar til einstaka 
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þátttakenda. Viðmót var mjög jákvætt hjá þeim sem beðnir voru um að taka þátt og gat 

rannsakandi talið það á fingrum annarrar handar hversu margir það voru sem ekki voru 

tilbúnir að leggja sitt af mörkum.  

6.4 Greining gagna og úrvinnsla  

Notast var við Excel og SPSS við greiningu gagna og úrvinnslu. SPSS var einna helst notað 

til þess að kanna tengsl milli breyta, þar sem stuðst var við 95% marktektarmörk. Excel 

var hins vegar nýtt til þess að útbúa töflur og súlurit.  

6.5 Þátttakendur 

Í heildina voru gild svör 290 talsins en í töflu 1 er hægt að sjá kynjahlutfall, aldur og laun 

samanborið við meðallaun í upprunalandi hjá svarendum. 

Tafla 1: Bakgrunnsbreytur þátttakenda. 

Einkenni þátttakenda Tíðni Hlutfall 

Kyn 

Karl 109 37.59% 

Kona 181 62.41% 

Aldur 

17 ára og yngri 3 1.03% 

18-25 ára 68 23.45% 

26-35 ára 66 22.76% 

36-45 ára 41 14.14% 

45-55 ára 39 13.45% 

56-65 ára 46 15.86% 

66 ára og eldri 27 9.31% 

Laun samanborið við meðaltekjur upprunalands 

Há 32 11.72% 

Yfir meðallagi 73 26.74% 

Í meðallagi 133 48.72% 

Undir meðallagi 23 8.42% 

Lág 12 4.40% 

 

Kynjahlutfall rannsóknarinnar var frekar ójafnt en af 290 svarendum voru 109 karlar 

og 181 kona. Aldursdreifing þátttakenda var hins vegar jafnari en svarendur voru á 

aldrinum 15-72 ára. Flestir voru á aldrinum 18-25 ára eða 68 talsins og í kjölfarið var 
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næstfjölmennasti aldurshópurinn 26-35 ára, eða 66 talsins.  Spurt var um laun 

samanborið við meðallaun upprunalands þeirra, og tóku 273 afstöðu til þeirrar 

spurningar. Flestir töldu sig vera með laun í meðallagi eða 133 talsins, þeir sem fylgdu þar 

á eftir voru yfir meðallagi. Fæstir voru með lág laun samanborið við meðallaun í 

upprunalandi, eða 12 talsins. Hægt er að sjá þessar upplýsingar í töflu 1. Flestir töldu sig 

vera með laun í meðallagi eða 133 talsins, þeir sem fylgdu þar á eftir voru yfir meðallagi. 

Fæstir voru með lág laun samanborið við meðallaun í upprunalandi, eða 12 talsins. 

Þátttakendur skiptust á milli 31 lands en 211 af þeim, eða 290 svarendur, voru frá 

Bretlandi, það er því mjög ójöfn skipting hvað þetta varðar. Önnur lönd sem gert er grein 

fyrir eru Bandaríkin (12 þátttakendur), Kína (11 þátttakendur), Spánn, Filippseyjar og 

Ástralía. Alls 30 svarendur lentu í flokknum annað. 

Viðmælendur voru spurðir um dvalarlengd og tilefni ferðar en dreifingu svara við þeim 

spurningum má sjá í töflu 2. 

Tafla 2: Ferðatilhögun þátttakenda. 

Lengd ferðar Tíðni Hlutfall Tilefni ferðar Tíðni Hlutfall 

1-2 nætur 32 11,0% Frí 277 95,5% 

3-4 nætur 182 62,8% Viðburður 4 1,4% 

5-7 nætur 60 20,7% Heimsækja vini/ættingja 5 1,7% 

8-11 nætur 9 3,1% Vinnutengt 1 0,3% 

12-14 nætur 1 0,3% Annað 3 1,0% 

fleiri en 14 nætur 6 2,1%       

 

Langflestir svarendur, eða um 277 talsins, lögðu leið sína til Íslands vegna frís. Alls 13 

svarendur merktu við aðra valkosti, sem eru fjórir talsins í heildina en fjórir komu vegna 

viðburðar, fimm til að heimsækja ættingja og/eða vini, einn vegna atvinnu og þrír í öðrum 

tilgangi. Að sama skapi voru flestir svarendur í sinni fyrstu heimsókn til landsins, eða nánar 

tiltekið 266 talsins. Alls 18 svarendur voru í sinni annarri heimsókn, fjórir í sinni þriðju og 

tveir í sinni fjórðu. Spurt var um lengd dvalar hér á landi og í ljós kom að langflestir 

svarendur höfðu verið hér eða ætluðu sér að vera hér í þrjár til fjórar nætur, eða um 182 

talsins. Sú lengd sem skoraði næsthæst var fimm til sjö nætur, eða 60 svarendur. Fæstir 

völdu svarmöguleikann 12-14 nætur.  

Þar sem svörum var safnað í flugrútu til og frá Keflavíkurflugvelli gat rannsakandi skipt 

svarendum upp í flokk eftir því hvort þeir væru á leið frá Íslandi eða væru að koma til 



 

37 

landsins. Niðurstöðurnar voru þær að 120 voru að koma til landsins á meðan 170 voru á 

leiðinni frá landinu. 
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7 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en þeim verður skipt 

upp í vitund, ímynd og markhópa. 

7.1 Vitund  

Af þeim 290 svarendum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 152 af þeim heyrt um 

Austurland samanborið við 138 sem höfðu ekki heyrt um það. Alls 52,4% svarenda höfðu 

því heyrt af Austurlandi og má því draga þá ályktun að þekking úrtaksins á svæðinu sé þó 

nokkur. Hægt er að sjá á mynd 2 hvar svarendur höfðu fengið upplýsingar sínar um 

Austurland.  

 

Mynd 2: Hvaðan koma upplýsingar þínar um Austurland? 

Af þeim 152 sem höfðu heyrt af Austurlandi voru flestir sem heyrðu af svæðinu í 

gegnum vini og fjölskyldu, eða 44 talsins, þar næst komu upplýsingarnar í gegnum 

ferðatímarit. Samtals voru 24 sem höfðu heyrt af Austurlandi í gegnum samfélagsmiðla 

þar sem 15 tilgreindu Instagram og níu Facebook.  

Lagt var upp með að kanna tengsl milli þess hvort ferðamenn væru að koma eða fara 

frá landinu og hvort þeir höfðu heyrt um Austurland. Höfundur dró þá ályktun að þeir 

ferðamenn sem væru að fara frá Íslandi væru líklegri til þess að hafa heyrt af Austurlandi 

frekar en þeir sem væru að koma til landsins. Niðurstöður leiddu í ljós að engin tengsl 

voru til staðar milli þessara tveggja hópa þar sem p-gildið var yfir 0,05 (p > 0,05). 
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Svarendur voru spurðir hvort þeir hefðu heimsótt Austurland annars vegar og hvort þá 

langaði að heimsækja svæðið hins vegar. Alls 257 einstaklingar tóku afstöðu til þessarar 

spurningar og leiddu svörin í ljós að 23 svarendur höfðu heimsótt Austurland og 267 

höfðu aldrei heimsótt svæðið. Dreifingin var töluvert jafnari varðandi það hvort þeir 

hefðu haft áhuga á því að heimsækja svæðið en 159 svöruðu því játandi og 131 neitandi. 

Nokkrar ástæður voru gefnar upp hvað það væri sem stæði í vegi fyrir heimsókn þeirra til 

Austurlands, eins og sést í mynd 3. 

 

 

Mynd 3: Hvað stendur í vegi fyrir heimsókn til Austurlands? 

Helstu ástæður fyrir því að svarendur heimsóttu ekki Austurland í sinni heimsókn voru 

skortur á tíma, en 109 svarendur merktu við þann valkost. Þar á eftir var það sá kostnaður 

sem væri falinn í þeirri heimsókn en alls 44 svarendur svöruðu á þann veg. Alls 32 

svarendur merktu við staðsetningu svæðisins og 24 sögðust ekki vilja heimsækja svæðið.  
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7.2 Ímynd 

Spurningalistinn innihélt töflu með 23 atriðum þar sem svarendur voru beðnir um að 

merkja við, á 5 punkta Likert-skala, hversu sterkt þeir tengdu eftirfarandi atriði við 

Austurland. Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr þessum lið þá var svörunin frá 178 

einstaklingum upp í 193. Tafla 3 sýnir fjölda svarenda við hvert atriði, meðaltal og 

staðalfrávik.  

Tafla 3: Ímyndarþættir Austurlands. 

Atriði Fjöldi  Meðaltal Staðalfrávik 

Friðsamt 192 4,05 0,84 

Norðurljós 193 4,02 0,9 

Fjöll 187 3,98 0,89 

Einangrað 185 3,76 0,99 

Gönguferðir 188 3,7 0,91 

Jarðfræði 187 3,64 0,91 

Vetrarparadís 188 3,52 0,88 

Austfirðir 178 3,44 0,98 

Staðbundinn matur 188 3,4 0,89 

Gestrisni 183 3,37 0,81 

Fiskveiði 188 3,32 1,05 

Nauðsyn að sjá 188 3,3 1,03 

Hreindýr 185 3,24 0,93 

Bátsferðir 185 3,23 0,89 

Skíði 182 3,11 1,03 

Veiðar 187 3,05 1,12 

Fuglalíf 191 2,98 0,99 

Aðgengilegt 186 2,87 1,08 

Söfn 182 2,79 0,96 

Slæmir vegir 184 2,79 0,94 

Matargerð 183 2,79 0,79 

Hestaferðir 185 2,78 0,95 

Sundlaugar 189 2,69 1,02 

 

Sjá má að sterkasta tenging erlendra ferðamanna í þessari rannsókn er atriðið friðsamt 

(4,05). Þar á eftir komu norðurljós (4,02), fjöll (3,98), einangrað (3,76) og gönguferðir 

(3,70). Öll þessi atriði sem stóðu svarendum til boða að merkja við eru áberandi í 

markaðsefni Austurlands, hvort sem það er á heimasíðu Markaðsstofu Austurlands eða í 

tímaritum og bæklingum, sem gefin hafa verið út af landshlutanum.  
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Þau atriði sem svarendur tengdu minnst við voru sundlaugar (2,69), hestaferðir (2,78), 

matargerð (2,79), slæmir vegir (2,79) og söfn (2,79). Svarendur tengdu Austurland frekar 

við friðsæld og einangrun, þar sem kjöraðstæður voru til þess að sjá norðurljós, fjöll og 

fara í gönguferðir. Kannað var hvort munur væri  á milli hópa eftir því hvort svarendur 

væru að koma eða fara frá landinu með hliðsjón af þeim ímyndarþáttum sem kannaðir 

voru. Ekki reyndist munur í afstöðu svarenda til neinna af þeim 25 ímyndarþáttum sem 

kannaðir voru eftir því hvort þeir væru að koma eða fara frá landinu, (p>0,05).  

Niðurstaða spurningar: Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú lest orðið ,,Austurland?“ 

var mjög áhugaverð, þar sem ólík og mörg orð komu fram. Svarendur spurningarinnar 

voru 182 talsins, og má sjá dreifingu svara í töflu 4. 

Tafla 4: Hvað kemur upp í huga þinn þegar þú lest orðið „Austurland"? 

Veðurfar Landslag Tilfinning 

Orð Fjöldi Orð Fjöldi Orð Fjöldi 

Kalt 39 Landslag 9 Friðsamt 3 

Snjór 5 Firðir 4 Ferskt 2 

    Gróður 3 Kyrrð 2 

    Ís 3 Spennandi 1 

    Fjöll 3 Vinátta 1 

    Jöklar 2 Gleði 1 

    Jökulsvæði 2 Gamaldags 1 

    Fossar 2 Fullkomnun 1 

    Hverir 1     

    Útsýni 1     

Samtals 44 Samtals 30 Samtals 12 

Afþreying Lýsing Staðsetning 

Orð Fjöldi Orð Fjöldi Orð Fjöldi 

Norðurljós 28 Fallegt 7 Afskekkt 11 

Eldfjall 7 Náttúra 6 Dreifbýli 4 

Saga 2 Villt 6 Óaðgengilegt 3 

Hreindýr 2 
Færri 
ferðamenn 4 Eyði 2 

Stangveiði 1 Harðgert 1 Fjarlægt 1 

Jarðfræði 1 Einkennilegt 1 Dýrt 1 

Bjór 1         

Ljósmyndun 1         

Jólasveinn 1         

Samtals 44 Samtals 25 Samtals 22 
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Svörin voru flokkuð niður í sex flokka: Veðurfar, Landslag, Tilfinning, Afþreying, Lýsandi 

og Aðgengi. Flest svörin fóru í flokkinn Veðurfar og síðan í flokkinn Afþreying. Fæst svör, 

eða um 10 talsins, lentu í flokknum Tilfinning. Orðið Kalt var nefnt oftast, eða nánar 

tiltekið af 39 svarendum. Þar á eftir fylgdi orðið Norðurljós, 28 sinnum og Afskekkt, 11 

sinnum.  

7.3 Markhópar 

Lagt var upp með að rannsaka hvort lýsingar Íslandsstofu og Markaðsstofu Austurlands á 

markhópum væru raunhæfar og hvort þær væru samsvarandi fyrir þá ferðamenn sem 

hingað koma til lands. Af þeim 290 svarendum sem tóku afstöðu til spurningarinnar voru 

einungis 12 sem ekki gátu samsvarað upplifun sína við eina af þessum lýsingum, eða nánar 

tiltekið um 4,1%. Hægt er að sjá dreifingu svarenda milli hópa á mynd 4. 

 

Mynd 4: Markhópar Íslandsstofu og Austurbrúar.  

Langstærsti hluti svarenda merkti við lýsinguna á makindalega menningarvitanum, eða 

115 talsins. Þar á eftir voru 62 sem merktu við lýsingu lífsglaða heimsborgarans og 52 við 

sjálfstæða landkönnuðinn. Athygli vekur að þær tvær lýsingar sem skoruðu lægst voru 

dreifbýlisbóheminn og náttúrunördinn en það eru þær lýsingar sem Austurbrú hefur verið 

að nýta sér í sinni markaðssetningu. 

One way Anova próf var keyrt til þess að kanna hvort munur væri á milli hópa varðandi 

það hversu sterkt þeir tengdu þau 25 atriði sem skoðuð voru við Austurland. Í ljós kom að  

marktækur munur var á milli hópa í atriðinu  fjöll  (F(5,181) = 2,477 ; p < 0,05).  Þeir aðilar 
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sem tilgreindu sig sem dreifbýlisbóhem tengdu fjöll sterkar við Austurland (M=4,35, 

SF=0,73) heldur en þeir sem ekki samsvöruðu sig við við neina lýsingu markhóps (M=3,29, 

SF=0,76). Þar að auki var marktækur munur á milli hópa í atriðinu aðgengilegt (F(5,180) = 

3,390 ; p < 0,05).  Þeir aðilar sem tilgreindu sig í markhóp dreifbýlisbóhems tengdu 

aðgengilegt sterkar við Austurland (M=3,41, SF=1,12) heldur en þeir sem tilgreindu sig 

sem náttúrunörd (M=2,22, SF=1,39). 

Ef við köfum aðeins dýpra í einkenni hvers markhóps fyrir sig og hver einkennin eru 

fyrir hvern hóp fyrir sig. Þá má sjá krosstöflu með markhópunum og kynjahópum annars 

vegar og markhópum og tekjuhópum hins vegar í töflu 5.  

Tafla 5: Kyn- og tekjudreifing markhópanna. 

Markhópar 
Lífsglaði 

heimsborgarinn 
Sjálfstæði 

landkönnuðurinn 
Makindalegi 

menningarvitinn 
Náttúrunörd 

Dreifbýlis- 
bóhem 

Ekkert 
á við 
mig 

Samtals 

Kyn               

Karl 23 27 37 3 11 8 109 

% af kynjahóp 21.10% 24.80% 33.90% 2.80% 10.10% 7.30% 100% 

% af markhóp 37.10% 51.90% 32.20% 25.00% 29.70% 66.70%   

Kona 39 25 78 9 26 4 181 

% af kynjahóp 21.50% 13.80% 43.10% 5.00% 14.40% 2.20% 100% 

% af markhóp 62.90% 48.10% 67.80% 75.00% 70.30% 33.30%   

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Tekjur         

Háar 14 3 7 4 3 1 32 

% af tekjuhóp 43.80% 9.40% 21.90% 12.50% 9.40% 3.10% 100% 

% af markhóp 23.70% 6.10% 6.50% 33.30% 8.80% 8.30%   

Yfir meðallag 13 18 31 4 6 1 73 

% af tekjuhóp 17.80% 24.70% 42.50% 5.50% 8.20% 1.40% 100% 

% af markhóp 22.00% 36.70% 29.00% 33.30% 17.60% 8.30%   

Meðallag 26 24 54 3 18 8 133 

% af tekjuhóp 19.50% 18.00% 40.60% 2.30% 13.50% 6.00% 100% 

% af markhóp 44.10% 49.00% 50.50% 25.00% 52.90% 66.70%   

Undir 
meðallagi 

5 2 9 1 5 1 
23 

% af tekjuhóp 21.70% 8.70% 39.10% 4.30% 21.70% 4.30% 100% 

% af markhóp 8.50% 4.10% 8.40% 8.30% 14.70% 8.30%   

Lágar 1 2 6 0 2 1 12 

% af tekjuhóp 8.30% 16.70% 50.00% 0.00% 16.70% 8.30% 100% 

% af markhóp 1.70% 4.10% 5.60% 0.00% 5.90% 8.30%   

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
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Ef við byrjum á því að skoða kynjahópana kemur í ljós að makindalegi menningarvitinn 

er fjölmennastur af báðum kynjum. En athugavert ber að nefna að fleiri karlar merktu við 

lýsingu sjálfstæða landkönnuðarins heldur en konur þrátt fyrir að karlar væru einungis 

37,6% úrtaksins. Konur völdu frekar markhópana sem Austurbrú hafði verið að einblína á 

í sinni markaðssetningu heldur en karlar. En 75% af þeim sem merktu við lýsingu 

náttúrunördsins voru konur og 70,3% af þeim sem merktu við lýsingu dreifbýlisbóhemsins 

voru konur. 

Af þeim svarendum sem voru með háar tekjur merktu 43,8% þeirra við lýsingu lífsglaða 

heimsborgarans á meðan flestir svarendur allra hinna tekjuhópanna merktu við lýsingu 

makindalega menningarvitans. 
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8  Umræða 

Markmið með rannsókninni var að kanna hver vitund erlendra ferðamanna væri af 

Austurlandi og ímynd staðarins sem áfangastaðar í augum þeirra. Að sama skapi var 

áhersla lögð á greiningu Íslandsstofu og Austurbrúar á markhópum Íslands og 

Austurlands, og hvort upplifun ferðamanna samsvaraði þeim lýsingum. Lagt var upp með 

þrjár rannsóknarspurningar: 

 Hver er vitund erlendra ferðamanna af Austurlandi sem áfangastaðar? 

 Hver er ímynd Austurlands sem áfangastaðar í huga erlendra ferðamanna? 

 Geta erlendir ferðamenn samsvarað sig við lýsingar markhópa Íslandsstofu og 

Austurbrúar 

 Þar að auki var rannsakandi með fyrirframgefnar hugmyndir um að þeir sem yfirgæfu 

landið væru með meiri vitneskju um Austurland heldur en þeir sem voru að hefja för sína 

til landsins. Því var ákveðið að kanna gildi eftirfarandi tilgátu: 

 Þeir sem yfirgefa landið hafa meiri vitund um Austurland en þeir sem nýkomnir 

eru. 

Umræðukaflanum verður líkt og niðurstöðukaflanum skipt í þrjá undirkafla með sömu 

heiti, vitund, ímynd og markhópa. 

8.1 Vitund 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru, eins og áður hefur komið fram, 290 talsins. 

Rannsóknin var framkvæmd um miðjan nóvember, sem seint verður talinn 

háannamánuður hér á landi er kemur að ferðaþjónustu. Samkvæmt rannsóknum 

Ferðamálastofu (2017) þá stoppa gestir á þessum tíma árs fremur styttra heldur en til að 

mynda yfir sumartímann en svörin endurspegla einmitt það í þessari rannsókn. Þar sem 

meirihluti svarenda, eða um 73,8%, hafði dvalið eða ætlaði sér að dvelja í eina til fjórar 

nætur hér á landi. Þegar gestir stoppa hér á landi í svona stuttan tíma er það mjög erfitt 

fyrir þá að heimsækja afskekkt svæði líkt og Austurland sökum vegalengdar frá 

kjarnanum. Að sama skapi lenda flestir ferðamenn á Keflavíkurflugvelli og því gæti 

ferðalagið þaðan til Austurlands tekið meginpart dvalar þeirra hér á landi. Aðspurðir að 
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því hvað það væri sem einna helst stæði í vegi fyrir heimsókn þeirra til Austurlands, þá 

merktu flestir svarendur við tímaskort, eða 109 talsins. Það er því ekki endilega áhugaleysi 

gesta hér á landi sem stendur í vegi fyrir heimsókn þeirra til Austurlands heldur býður 

ferðatilhögun þeirra einungis ekki upp á það þar sem það er tímafrekt og gestir almennt 

stoppa í fremur stuttan tíma hér á landi yfir vetrartímann. Alls 32 svarendur merktu við 

staðsetningu og 46 við kostnað við sömu spurningu. En samkvæmt Crouch og Richie 

(2003) eru staðsetning og kostnaður það sem einna helst takmarkar ferð til áfangastaðar. 

Það má þó velta fyrir sér hvort þessi atriði séu ekki nátengd þar sem kostnaður og tími 

helst gjarnan í hendur við fjarlægð áfangastaðar frá kjarnanum. 

Lagt var upp með að kanna hver vitund af svæðinu væri meðal erlendra ferðamanna. 

Rannsakandi hafði ekki neina vitneskju um það áður en hann lagði fyrir spurningalistann 

og því frekar áhugavert að skoða niðurstöður. Af þeim 290 svarendum höfðu 152 heyrt af 

Austurlandi, sem verður að teljast nokkuð góð þekking, þar sem sá hópur skipaði  helming 

svarenda. Það var hins vegar áhugavert að skoða hvaðan gestir fengu upplýsingar sínar af 

svæðinu. En rannsakandi taldi líklegt að þeir hefðu mögulega fengið upplýsingar um 

svæðið á Internetinu, frá samfélagsmiðlum eða jafnvel frá ferðaskipuleggjendum, fyrir 

ferð þeirra hingað til lands. Það kom því virkilega á óvart að flestir höfðu heyrt af svæðinu 

frá vinum og fjölskyldu. Velta má því fyrir sér hvort ferðaskipuleggjendur, heimafólk og 

auglýsingar á Netinu séu almennt nógu miðaðar að því að auglýsa Austurland út á við. Eða 

hvort áherslan sé að mestu leyti lögð á að auglýsa þessa þekktu ferðamannastaði, sem 

sóttir eru af flestum gestum í dag. Ef markmiðið er að fanga fleiri ferðamenn til 

Austurlands er mikilvægt að ná til þeirra áður en þeir leggja leið sína til landsins, og þar 

koma auglýsingar á Internetinu sterkar inn. En eins og áður hefur komið fram þá notar 

yfirgnæfandi meirihluti ferðamanna Netið til þess að finna áfangastað (Phelan o.fl. 2013). 

Rannsakanda þótti einnig áhugavert og setur fram tilgátu þess efnis, í tengslum við 

vitund, að kanna hvort meiri vitneskja um svæðið væri hjá þeim sem voru að yfirgefa 

landið heldur en hjá þeim sem voru nýkomnir. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki var 

munur milli þessara tveggja hópa en út frá því má velta fyrir sér hvort aðilar hér á landi 

séu ekki að fræða erlenda ferðamenn um landsvæði líkt og Austurland. Með þær 

upplýsingar að flestir gestir höfðu heyrt af Austurlandi í gegnum vini og ættingja þá eru 

það góð rök fyrir því að fræða þurfi núverandi gesti um svæðið. Þótt þeir séu ekki endilega 
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líklegir til heimsóknar í þessari Íslandsferð. Þeir gætu þá mögulega komið upplýsingunum 

áfram til vina og ættingja er þeir koma heim að Íslandsferð lokinni. Í þessu samhengi má 

þar að auki nefna að 24 svarendur höfðu áður heimsótt Ísland þannig ef þeir hefðu fengið 

upplýsingar um svæðið í fyrrum heimsóknum væri líklegra að þeir myndu heimsækja 

svæðið í framtíðinni.  

Niðurstöður varðandi vitund í þessari rannsókn segja okkur að vitund um Austurland 

sé töluverð. Að sama skapi er mikilvægt að Austurland leggi meiri áherslu á 

markaðssetningu áfangastaðarins á Internetinu almennt og að fræðsla sé aukin til 

ferðamanna um land allt. Þeir ferðamenn sem eru að yfirgefa Ísland ættu að vera með 

meiri vitneskju um Austurland heldur en þeir sem nýkomnir eru, sérstaklega í ljósi þess 

að flestir svarendur höfðu heyrt af Austurlandi frá vinum og ættingjum.  

8.2 Ímynd 

Austurbrú er að vinna með fjóra áherslufleti þegar kemur að markaðssetningu 

áfangastaðarins og því sem þeir vilja að hann sé þekktur fyrir. Þessir fletir eru matur, 

útivist, leiðangrar og menning, sem eiga að sama skapi að endurspegla undirstoðir 

ferðaþjónustu á svæðinu. Ef við skoðum niðurstöður úr þeim hluta rannsóknarinnar er 

tengdist ímynd þá var matargerð einn af þeim þáttum sem skoraði hvað lægst þegar kom 

að tengingum svarenda við áfangastaðinn. Það virtist ekki vera að sú áhersla hefði skilað 

sér nægilega vel til mögulegra gesta svæðisins en hins vegar á sama tíma skoruðu 

þættirnir gönguferðir og fjöll tiltölulega hátt sem samræmst gæti áherslufletinum útivist.  

Eins og komið hefur fram hafði mjög lítill hópur svarenda einhvern tímann heimsótt 

Austurland og því var einna helst um ímyndarmælingu á erlendum ferðamönnum að 

ræða, sem ekki höfðu komið á áfangastaðinn. Samkvæmt Chi og Qu (2008) eru 

ímyndarmælingar áfangastaða samt sem áður framkvæmdar á þeim gestum sem hafa 

heimsótt áfangastaðinn. Þar sem Austurland sækist eftir því að fá fleiri ferðamenn þá er 

mikilvægt að fá svör frá þeim ferðamönnum sem ekki leggja leið sína á svæðið því líklega 

er ímynd þeirra af svæðinu önnur en þeirra sem það hafa gert. 

Það sem höfundur kom auga á, en kom honum hins vegar ekkert á óvart, var að 

þættirnir friðsamt og einangrað skoruðu frekar hátt í huga erlendra ferðamanna en að 

sama skapi voru þeir þættir ekki áherslufletir markaðsstofunnar. Friðsamt var til að 

mynda sá þáttur sem svarendur tengdu mest við og því mætti velta því fyrir sér hvort ekki 
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væri grundvöllur fyrir því að sá eiginleiki fengi meira vægi þegar kæmi að því að auglýsa 

áfangastaðinn út á við.  Friðsemd er einmitt talið vera eitt af einkennum jaðarsvæða og 

einn helsti hvati fyrir ferðamenn þegar kemur að vali á þeim (Mckercher og Fu, 2006). 

Helstu ferðamannastaðir landsins eru vel sóttir og oft á tíðum frekar þétt setnir af 

ferðamönnum en þegar kemur að svæðum líkt og Austurlandi er hægt að komast í ró og 

næði í burtu frá mannmergðinni. Eins og höfundur kom lauslega inn á í 

niðurstöðukaflanum er ímynd Austurlands svohljóðandi: Að áfangastaðurinn sé friðsamur 

og einangraður þar sem tækifæri sé gott til gönguferða upp á hin ýmsu fjöll sem staðurinn 

hefur upp á bjóða og kjöraðstæður til norðurljósaskoðunar. Höfundur vekur þó athygli á 

því að norðurljós hafa ekki í gegnum tíðina verið talin aðgreinandi þáttur fyrir Austurland 

samanborið við önnur landssvæði Íslands. Fekar má rekja sterkar tengingar ferðamanna 

við þennan þátt við helstu ástæður ferðalags þeirra til landsins á þessum árstíma. 

Ferðamenn á þessum árstíma koma gjarnan til landsins einmitt í leit að norðurljósum, og 

því getur það útskýrt sterka tengingu svarenda við þann þátt.  

Þar að auki er það ósk svæðisins að þeir gestir sem koma þangað upplifi mikla gestrisni 

og að öll sú þjónusta sem þar sé til staðar sé framúrskarandi, slíkir gestir séu líklegri til 

þess að mæla með staðnum.  Það helst í hendur við það sem rætt var um í kaflanum um 

vitund, hér að ofan, þar sem flestir gestir höfðu heyrt af Austurlandi í gegnum vini og 

fjölskyldu. Gestrisni var efri hluti þeirrar tengingar sem svarendur voru beðnir um að 

merkja við. Og jákvætt umtal er tengist slíku getur reynst mjög vel fyrir áfangastaði af öllu 

tagi, þá sér í lagi afskekkta staði eins og Austurland.  

Svarendur voru einnig beðnir um að skrá niður hvað það væri sem kæmi upp í huga 

þeirra þegar kemur að Austurlandi og þar var oftast nefnt atriðið kalt, en erfitt getur verið 

að útskýra ástæðu þess. Spurning er hvort gestir hafi upplifað meiri kulda eftir því sem 

þeir færðu sig austar á landinu. En skoðunarferðir um suðurströndina er sérstaklega 

vinsælar í dag og þá ferðast ferðamenn í austurátt. 

Það sem var nefnt á eftir því voru norðurljós, en eins og komið var inn á hér að ofan 

hefur Austurland ekki notað það sem aðgreinandi þátt í sinni markaðsherferð hingað til. 

En miðað við áhuga svarenda á þessari afþreyingu getur verið full ástæða til þess að kanna 

möguleikann á því. Afskekkt kom þar á eftir en það helst í hendur við þær tengingar sem 

nefndar voru hér að ofan á friðsemi og einangrun. Að sama skapi voru fleiri atriði sem eru 
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nátengd þessum lýsingum nefnd eins og dreifbýli, fámennt og fjarlægt sem svarendur 

skráðu niður án þess að hafa fengið fyrirframgefin atriði til að velja út frá. Samkvæmt 

Stabler (2004) þá ýta þessi hugrænu atriði undir ákvörðun ferðamannsins að heimsækja 

áfangastaðinn og því mætti leggja meiri áherslu á þessi atriði við kynningu á Austurlandi.  

Mikilvægt er að þeir sem standa að stjórnun og kynningu á Austurlandi séu með 

reglulegar mælingar varðandi ímynd og tryggi að þau gildi sem staðurinn stendur fyrir 

komist til skila. Ímynd áfangastaðar á mjög stóran þátt í vali ferðamanna þar sem jákvæð 

og sterk ímynd getur skapað samkeppnisforskot gagnvart öðrum áfangastöðum (Wang 

og Hsu, 2010). Austurland mætti á heildina litið vinna aukið með þá þætti sem eru 

virkilega aðgreinandi samanborið við önnur landsvæði. Austurland býr yfir fjölmörgum af 

einkennum jaðarsvæða,og eins og Popescu (2014) kemur inn á þá hafa öll jaðarsvæði 

einhverja sérstöðu sem opnað getur markað fyrir ferðaþjónustu.  

8.3 Markhópar 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við markhópagreiningu sem framkvæmd hafði 

verið af Íslandsstofu og Austurbrú. Á heildina var um að ræða fimm markhópa sem komu 

úr þessum greiningum og lagði höfundur upp með að rannsaka hvort svarendur myndu 

samræma sig við lýsingar þessara hópa. Svarendur voru almennt mjög opnir fyrir því að 

velja sig í hóp þrátt fyrir að einn valmöguleikinn væri “enginn hópur á við mig”. Aðeins 12 

af þeim 290 svarendum, sem tóku þátt í rannsókninni, merktu ekki við neina lýsingu. Það 

má því velta því fyrir sér hvort þessar greiningar Íslandsstofu og Austurbrúar séu ekki 

nægilega vel heppnaðar. Að sama skapi gefa þær áfangastöðunum góðan efnivið til 

framtíðarmarkaðsstarfs en markaðshlutun líkt og þessi er jafnframt talinn vera lykilþáttur 

til þess að ná samkeppnisyfirburðum á markaði (Keller, 1998). 

Þessir þrír markhópar sem Íslandsstofa hefur verið að vinna með fengu hæsta 

svarhlutfallið en þá var lýsing makindalega menningarvitans vinsælust, en 115 svarendur 

merktu við þá lýsingu. Það sem þótti áhugavert var að Íslandsstofa hafði gert grein fyrir 

því að í þeim markhóp væru konur í meirihluta en sömu sögu má segja um svörunina í 

þessari rannsókn. Alls 43,1% kvenna merkti við þá lýsingu samanborið við 33,9% karla.  

Eins og áður hefur komið fram er Íslandsstofa að vinna með þrjá markhópa á meðan 

Austurbrú er að vinna með þá sömu en hafa samt sem áður bætt tveimur hópum við er 

nefnast náttúrunörd og dreifbýlisbóhem. Athygli vekur að lýsingar þessara tveggja 
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markhópa fengu minnstu samsvörun af úrtakinu. Einungis 12 aðilar merktu við lýsingu 

náttúrunördsins en 37 aðilar við lýsingu dreifbýlisbóhemsins.  Samanlagt mynda þessir 

hópar um 16,9% af svörum úrtaksins. 

Eins og kom fram í umfjölluninni um ímynd Austurlands, hér að ofan, þá bar dálítið 

mikið á atriðum er tengdust einkennum jaðarsvæða, eins og einangrun, friðsemi, rural og 

remote. Að því sögðu þá finnst höfundi markhópurinn dreifbýlisbóhem vera sérstaklega 

áhugaverður þar sem hann einmitt einblínir á aðila sem sérstakan áhuga hafa á slíkum 

svæðum. Svarendur þessa markhóps voru að sama skapi með sterkustu tenginguna á milli 

Austurlands og atriðisins fjöll, sem er samkvæmt Austurbrú eitt helsta aðdráttarafl 

svæðisins. Að auki taldi sá hópur svæðið vera hvað aðgengilegast á meðan þeir sem 

merktu við lýsingu náttúrunördsins voru með lægsta meðaltalið í því atriði.  
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9 Takmarkanir 

Í öllum rannsóknum þarf að huga að takmörkunum en sérstaklega í rannsókn líkt og 

þessari þar sem þýðið er fremur óaðgengilegt og sveiflukennt. Í fyrsta lagi var 

spurningalistinn einungis lagður fyrir þá einstaklinga sem voru að koma eða fara í gegnum 

Keflavíkurflugvöll og voru þeir ferðamenn sem komu með skipum ekki teknir með.  

Spurningalistinn var einungis á einu tungumáli en mögulega gæti það reynst erfitt fyrir 

suma svarendur að skilja einstaka spurningar. Gagnasöfnun fór fram yfir frekar stuttan 

tíma og á þeim tíma sem vetrarferðamennska rís sem hæst. Það getur orsakað að þeir 

ferðamenn sem hingað koma til landsins séu frekar einsleitur hópur og með sömu 

áherslur þegar kemur að tilgangi ferðalags hingað til lands.  

Gagnasöfnun fór fram í kringum þakkargjörðardaginn í Bandaríkjunum en það gæti 

orsakað að dreifing svarenda sé fremur ójöfn þegar kemur að þjóðerni. 

Þakkargjörðardagurinn er ein stærsta ferðahelgi Bandaríkjamanna, en þá að mestu leyti 

innanlands, og því gæti það útskýrt fámennan hóp svarenda frá Bandaríkjunum. Bretar 

voru langstærsti hluti svarenda. Ef skoðaðar eru tölur Ferðamálastofu um fjölda 

ferðamanna eftir þjóðernum í nóvember 2018 eru þeir næststærsti hópur ferðamanna, 

eða nánar tiltekið um 22,8%. Ef Bandaríkjamenn eru síðan teknir úr þeirri jöfnu þá er 

hlutfall Breta 30,2% (Ferðamálastofa, 2018). 
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10  Lokaorð 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna vitund og ímynd Austurlands sem 

áfangastað hjá erlendum ferðamönnum. Því til viðbótar var áhersla lögð á að kanna 

samsvörun þeirra við lýsingar markhópa Íslandsstofu og Austurbrúar á þeim 

ferðamönnum sem líklegir eru til þess að sækja landið heim. Niðurstöður rannsóknarinnar 

geta hjálpað áfangastaðnum í nákominni framtíð og sýnt fram á fleti þar sem svigrúm er 

til bætingar. Í ljós kom að rétt rúmlega helmingur svarenda hafði vitneskju um 

áfangastaðinn og að ímyndarstaða hans væri fremur jákvæð en á sama tíma heldur víð.  

Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á Austurlandi sem áfangastað og þá 

sérstaklega rannsóknum á þeim ferðamönnum sem heimsótt hafa svæðið. Með því væri 

hægt að bera saman ímynd þeirra við þá sem ekki hefðu heimsótt staðinn. Að auki gæfi 

það betri innsýn í það af hverju ferðamenn heimsækja svæðið og einkenni þeirra.  

Höfundur telur að rannsaka megi Austurland nánar með tilliti til einkenna 

dreifbýlisferðaþjónustu og hvort flokka megi þá þjónustu sem þar er veitt undir slíkt.     
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