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Útdráttur 
Ferðaþjónustan hefur tekið fram úr sjávarútveginum sem var lengi vel okkar helsta 

útflutningsgrein og er nú stærsta útflutningsgrein Íslands. Í dag ferðast fólk meira en áður fyrr og hefur 

ferðamannaiðnaðurinn stækkað mjög hratt á skömmum tíma á alheimsvísu. Með  hnattvæðingu hafa 

samskipti milli landa aldrei verið betri og því er mikið um að háskólar séu í samstarfi milli landa sem 

gerir skiptinám auðveldara.  

Í þessari ritgerð er farið yfir mikilvægi þess að viðhalda jákvæðri ímynd lands og mikilvægi 

þess að stunda og viðhalda markaðssetningu þess. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort 

skiptinemar horfi öðruvísi á Ísland heldur en þeir erlendu einstaklingar sem svöruðu 

viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu. Íslandsstofa hefur gert greiningar á viðhorfi erlendra einstaklinga 

undanfarin ár en þau gögn voru borin saman við niðurstöður könnunar sem höfundar settu upp fyrir 

skiptinema. Við samanburðinn kom í ljós að skiptinemar eru almennt jákvæðari en svarendur 

viðhorfsrannsóknar Íslandsstofu. Skiptinemar eru mun jákvæðari gagnvart íslenskum vörum og því að 

ferðast innanlands.  
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Inngangur 
Ferðamannaiðnaður og þjónusta við ferðamenn hefur farið í gegn um stöðuga þróun og orðið 

fjölbreyttari á undanförnum áratugum. Hefur það leitt til þess að ferðaþjónusta er orðin ein af mest 

vaxandi greinum í heiminum. Í dag er ferðamannaiðnaðurinn á pari við olíuiðnað, matvælaframleiðslu 

eða farartækjaiðnað og sumsstaðar jafnvel stærri þegar litið er til efnahagslegrar stærðar. Í löndum þar 

sem ferðamannaiðnaður er ein sterkasta atvinnugrein í sínu landi má nefna Ísland, Japan, Mexico, Nýja 

Sjáland, Katar, Sádí Arabíu, Tæland og Úganda. Árið 2015 jókst þessi iðnaður á heimsvísu um 3,7%, 

störfum fjölgaði um 7,2 milljónir frá árinu 2014 og stendur nú í 284 milljónum sem þýðir að 1 af 

hverjum 11 starfandi manneskjum í heiminum starfar í ferðamannabransanum. Sama ár var 9,8% af 

GDP á heimsvísu tengt ferðamönnum. Þessi aukning er helst rakin til öldrunar mannkyns, þar sem 

eldra fólk ferðast meira, ásamt betri tengileiðum milli áfangastaða. Af heimsálfunum 7 er Evrópa 

vinsælasti áfangastaður ferðamanna með um 51% markaðshlutdeild. Áætlað er að árið 2026 muni GDP 

hlutdeild iðnaðarins vera um 11% af EU28 og heildarstörf vera um 25,6 milljónir (Dinu, 2017). 

Þar sem að ferðaþjónustan er orðin stór atvinnugrein á Íslandi og tók við af sjávarútvegi sem 

stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarbúsins í kringum miðjan áratuginn leggur íslenska ríkið mikla 

fjármuni í það að stuðla að betri ferðaþjónustu (Íslandsbanki, 2018). Samkvæmt ársskýrslu ferðamála-, 

iðnaðar- og nýsköpunarráðherra voru 2,019 milljónir króna til ráðstöfunar á árinu 2017. Peningarnir 

voru nýttir í ýmis verkefni fyrir árið 2017 en helst ber að nefna að lögum um Framkvæmdasjóð 

ferðamanna var breytt, peningar voru settir í uppbyggingu, viðhald og verndunar á ferðamannastöðum 

sem og öryggismál og verndun náttúru. Einnig var sett upp vefsíða, sem kallast mælaborð 

ferðaþjónustunnar, en hún geymir uppfærð gögn og mælingar varðandi stöðu greinarinnar (Þórdís 

Kolbrún R. Gylfadóttir, 2017).  

Nóvember 2007 stofnaði þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, nefnd sem átti að vinna í 

því að finna leiðir til að styrkja ímynd Íslands. Fyrsta skýrsla nefndarinnar kom vorið 2008 en aðal 

niðurstöðurnar voru þær að peningarnir ættu að fara í að styrkja ímynd íslenska fólksins, íslenska 

menningu, efnahag og náttúru (Inga Hlín Pálsdóttir, 2016).  

Á árunum 2008-2017 komu um það bil 9,8 milljónir ferðamanna til Íslands sem eru aðeins 

meira en 3 milljónum fleiri ferðamenn en komu til Íslands 1949-2007 (Ferðamálastofa, 2018). Í ljósi 

þess að í fyrsta skipti var ferðamannaaukning árið 2017 minni heldur en árið á undan, prósentulega 

séð, sem hefur ekki gerst síðan 2010, þá vöknuðu upp spurningar um hver staða ímynd Íslands væri 

(Ferðamálastofa, 2018). Íslandsstofa hefur rannsakað viðhorf gagnvart Íslandi undanfarin ár með því 

að leggja kannanir fyrir erlenda einstaklinga sem eru búsettir í útlöndum. Samkvæmt niðurstöðum 

viðhorfsrannsókna eru ferðamenn mest megnis jákvæðir gagnvart Íslandi, en þó var eitthvað sem þótti 
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vanta upp á. Í framhaldinu ákváðu höfundar að bera viðhorfsrannsókn gagnvart Íslandi undir 

skiptinema sem að stunda nám hér á landi. Skiptinemar koma hvaðan af úr heiminum til að stunda nám 

sitt á Íslandi og eyða töluvert lengri tíma hérlendis heldur en hinn almenni ferðamaður gerir og því má 

búast við að viðhorf þeirra sé að einhverju leiti öðruvísi. Inspired by Iceland er verkefni sem sett var á 

legg árið 2010 af Íslandsstofu og eru markmið þess að halda utan um markaðsmál og 

kynningarstarfsemi um Ísland. Niðurstöður viðhorfsrannsókna Íslandsstofu geta hjálpað til við að bæta 

markaðsmál og kynningarstarfsemina um Ísland, sem er undir Inspired by Iceland. Síðan 2010 hafa 

komið rétt tæplega 9 milljónir ferðamanna til Íslands og námu tekjur af ferðamönnum árið 2017 hátt í 

376 milljarða króna (Ferðamálastofa, 2018).  

Ímynd er margslungið fyrirbæri sem mótast bæði við upplifun og við álit fólks. Óefnislegir 

þættir geta mótað ímynd lands bæði með skilningi og staðalímynd um landið (Papadopoulos, Ibrahim, 

De Nisco og Napolitano, 2018). Ímynd Íslands er síbreytileg en undanfarin ár hefur verið sterkari í 

samanburði við fyrstu viðhorfsrannsókn Íslandsstofu frá árinu 2009. Mikilvægt getur verið að halda 

ímynd lands jákvæðri til þess að laða ferðamenn til landsins. Markaðssetning stjórnar ímynd landsins 

að stórum hluta til en hún er að miklu leyti að færast í hendur ferðamanna þar sem að meðfram 

aukningu þeirra eykst umfjöllun um landið, til að mynda geta samfélagsmiðlar spilað inn sem aukin 

umfjöllun frá ferðamönnum. Það hefur aldrei verið auðveldara að deila lífreynslu sinni meðal vina og 

almennings eins og núna árið 2018. Með tilkomu samfélagsmiðla getur myndast ókeypis auglýsing eða 

umfjöllun fyrir landið frá ferðamönnum eða skiptinemum. Þó svo að hún sé ókeypis þá er ekki hægt að 

stjórna því hvað fólk setur inn á samfélagsmiðla og því óvitað hvort ókeypis auglýsingin eða 

umfjöllunin sé góð eða slæm. Á svipaðan hátt geta skiptinemar einnig haft áhrif. Þeir upplifa ekki bara 

skólann og lærdóm heldur einnig náttúruna og menningu Íslands. Það er það sama og ferðamaðurinn 

gerir en skiptinemar hafa ef til vill meira að segja um upplifun sína hér á landi heldur en hinn almenni 

ferðamaður. 

 Annar höfundur starfaði við ferðamálaiðnaðinum hjá fyrirtækinu Iceland Travel og kviknaði 

hugmyndin að ritgerðarefninu að mestu þaðan. Íslensk menning er eitthvað sem skiptinemar fá að 

kynnast betur heldur en ferðamenn þar sem að skiptinemar eyða lengri tíma hér á Íslandi, því fannst 

höfundum áhugavert að skoða viðhorf skiptinema gagnvart Íslandi og bera niðurstöður saman við gögn 

frá Íslandsstofu þar sem viðhorf hins almenna ferðamanns var skoðað. Þannig kviknaði 

rannsóknarspurningin sem er eftirfarandi: 

Er munur á viðhorfi til Íslands hjá hinum almenna ferðamanni og skiptinemum á Íslandi? 

Íslandsstofa hefur birt 10 viðhorfsrannsóknir, en sú fyrsta kom út árið 2009. Þessar rannsóknir voru 

sendar erlendis þar sem að þátttakendur svöruðu. Gert er ráð fyrir að flestir svarendur hefðu ekki 

komið til Íslands áður. Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við viðhorfsrannsóknir Íslandsstofu frá 
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árunum 2017 og 2018. Áður en farið verður að bera saman ímynd þessara tveggja hópa á Íslandi 

verður fjallað meira um og gera grein fyrir hversu stór ferðamannaþjónustan á Íslandi er í raun og hve 

mikilvæg ímynd Íslands er. 

Vörumerki 
  „Vörumerki (e. brand) er nafn, heiti, merki, tákn, hönnun eða samblanda af þessu öllu, ætlað til 

að auðkenna vöru eða þjónustu sem seljandi eða hópur af seljendum standa fyrir og aðskilja þá frá 

samkeppni þeirra.” Skilgreining þessi kom frá bandaríska markaðsmála félaginu (e. The American 

Marketing Association) árið 1960, síðan þá hefur þýðingin fengið á sig mikla gagnrýni fyrir að 

einblína of mikið á vörur. Samt sem áður hefur þýðingin fengið að lifa með smávægilegum 

breytingum. „Vörumerki er nafn, heiti, hönnun, tákn eða einhverskonar aðrir eiginleikar sem auðkenna 

vöru eða þjónustu seljanda frá öðrum.” Áherslan var sett á orðin einhversskonar aðra eiginleika þar 

sem að það leyfir ósnertanlegum hlutum að vera með eins og til dæmis ímynd, sem getur verið 

aðgreinanlegur hlutur (Wood, 2000). 

Vörumerki lands er mjög frábrugðið vörumerkjum hinna almennu vara og þjónustu. Til að 

mynda er hægt er að hætta við, breyta, taka af markaði, setja aftur í sölu eða skipta út vörum og 

þjónustu. Lönd eða staðir hafa ekki þessa möguleika. Einu kostirnir sem að vörumerki lands getur búið 

til fyrir áhorfendur sína eru tilfinningalegir, þ.e.a.s. hugræn tengsl einstaklinga gagnvart vörumerkinu 

frekar en hagnýt gildi líkt og vörur eða þjónusta gefa (Fan, 2006). 

Vörumerkjaþróun hjálpar landi að þróa ímynd sína, það að auglýsa sig, draga að sér athygli og 

aðgreina sig frá öðrum. Til þess að land nái að byggja upp sterkt vörumerki, vörumerki sem neytendur 

þekkja og líkar vel við, þá telur Cotirlea það mikilvægt að íbúar landsins hafi vilja fyrir því að sjá 

landið verða sterkt vörumerki (2015). Bakvið uppbyggingu á vörumerki á landi eru metnaðarfullt fólk 

sem sér að vörumerkjaferlið sé nauðsynlegt fyrir efnahag þess. Land getur verið auglýst á ýmsa vegu: 

sem ferðamannastaður, sem viðskipta og verslunarstaður, rólegur og þægilegur staður og svo 

framvegis. Því er mikilvægt að auðkenna lykilatriði og styrkleika; til dæmis það að bjóða upp á betri 

lífsgæði, ósnerta náttúru eða menningu (Cotirlea, 2015). 

Uppbygging vörumerkja 
Uppbygging á sterku vörumerki, samkvæmt vörumerkjavirðis módelinu (e. Customer-Based 

Brand Equity), væri hægt að brjóta niður í fjögur skref þar sem hvert skref er ófullnægjandi þangað til 

að fyrra skref hefur klárast. Öll skrefin innihalda ákveðin markmið varðandi viðskiptavini, bæði 

núverandi og mögulegum viðskiptavinum. Fyrsta skrefið er að sjá til þess að viðskiptavinir þekki 
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vörumerkið og tengi vörumerkið við ákveðinn vöruflokk eða þarfir viðskiptavina. Annað skrefið er að 

búa til tengingar hjá viðskiptavinum milli vörumerkis og ýmissa ósnertanlega- og snertanlega hluti. 

Þriðja skrefið er að framkalla viðbrögð viðskiptavina við ímynd vörumerkis og þýðingu vörumerkis. 

Fjórða og jafnframt lokaskrefið er að breyta viðbrögðum viðskiptavina við vörumerkinu til að öðlast 

tryggð milli viðskiptavina og vörumerkis. Þessi fjögur skref má setja fram sem grundvallarspurningar 

sem viðskiptavinir spyrja um vörumerki: 

1. Hver ertu? (Brand identity) 

2. Hvað ertu? (Brand meaning) 

3. Hvað um þig? Hvað finnst mér um þig? (Brand response) 

4. Hvað um mig og þig? Hvers konar tengsl eru á milli okkar og hvernig samband vil ég eiga við 

þig? (Brand relationship) (Keller, 2001). 

Vörumerkjavirði 
Vörumerkjavirði (e. brand equity) er ekki aðeins ferlið við að greina aðaleinkenn vörumerkis 

heldur einnig að greina virði tiltekinna einkenna (Ban, Popa og Silaghi, 2011). David Aaker setti upp 

vörumerkjavirðis módel sem inniheldur 5 breytur: vörumerkjatryggð (e. brand loyalty), 

vörumerkjavitund (e. brand awareness), skynjuð gæði (e. perceived quality), vörumerkjatenging (e. 

brand associations) og aðrar séreignir (e. other proprietary assets). Vörumerkjavirði er safn af 

vörumerkjum líkt og vitund fyrir heitinu, tryggð viðskiptavina og trausti þeirra, tákn og fagurfræði sem 

er bætt við vörur eða þjónustu. Hægt er að nota módelið til að skoða tengsl milli mismunandi liða og 

frammistöðu vörumerkja í framtíðinni (Man, 2016). 

 

Vörumerkjatryggð (e. Brand loyalty)  

Ef neytendur endurtaka kaup sín á sömu vöru og/eða þjónustu hjá sama vörumerki, þá eru þeir tryggir 

því vörumerki. Vörumerkjatryggð getur lækkað kostnað markaðssetningar þar sem aðilar sem vinna að 

markaðssetningu þurfa ekki að eyða auðlindum í markaðssetningu til að minna á vörumerkið sitt í 

hugum neytenda. Slíkar aðstæður gefa markaðsteyminu meiri tíma til að eyða í vöruþróun eða 

söluþjónustu sem leiðir til þess að neytendur verða ánægðari. 

 
Vörumerkjavitund (e. Brand awareness) 
Vörumerkjavitund hjálpar neytendum að auðkenna vörumerki sem hluta af  ákveðnum vöruflokk. 

Þegar vörumerkjavitund er mikil þá auðveldar það neytendum að taka ákvörðun á sölustað. 

Markaðsfræðingar keppast um að koma vörum þeirra efst í huga fólks til að fá neytendur til að hugsa 
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til sama vörumerkis þegar neytendur kaupa ákveðnar vörur með endurtekningu á auglýsingum og 

vörukynningum. 

 
Skynjuð gæði (e. Perceived quality) 
Skynjuð gæði vöru hefur veruleg áhrif á traust neytenda og ánægju þeirra með vöruna. Ef varan hefur 

tapað gæðastimpli sínum getur það tekið langan tíma að ná honum aftur. 

 
Vörumerkjatenging (e. Brand associations)  
Vörumerkjatengingar eru bæði sameiginlegt álit heimsvísu sem og álit einstakra einstaklinga á 

vörumerki. Stöðug tenging við vörumerki er tengt félagslegum áhrifum. Til dæmis eru fyrirtæki sem 

taka þátt í samfélagsþjónustu líklegri að njóta jákvæðra orðspors meðal neytenda. Þessi ósýnilega eign 

hjálpar við að ná í nýja neytendur og halda í núverandi neytendur.  

 
Aðrar séreignir (e. Other proprietary assets)  

Séreignir innihalda vörumerki, einkaleyfi, hugverkaréttindi, tengsl við viðskiptalönd og svo framvegis. 

Því fleiri séreignir sem tilheyra fyrirtæki, þeim mun fleiri eru viðskiptatækifæri þeirra. Séreignir er líkt 

og einhverskonar gögn eða eignir sem ekki má birta opinberlega sem skapa verðmæti, t.d. upplýsingar 

um viðskiptavini líkt og símanúmer, heimilisfang o.s.frv.  

Markhópar 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skilja hverjir þeirra helstu viðskiptavinir séu. Slík þekking gerir 

þeim kleift að getað notað hana í aukinni samkeppnishæfni með sterkari markaðsáherslum, gæði á 

vörum og betri afkomu. Það sama á um áfangastaði, líkt og Ísland. Það er ekki sjálfsagt mál að öðlast 

slíka þekkingu og þar af leiðandi þarf að setja af stað kostnaðarsamar rannsóknir. 

Íslandsstofa talar um í skýrslu sinni Markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu að 

markhópagreining á íslensku ferðaþjónustunni felur í sér að auka vitund á ferðaþjónustu og byggja upp 

út frá því traustari grunn fyrir atvinnugreinina. Markmið þessarar skýrslu frá Íslandsstofu er að aðstoða 

alla hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar og gefa þeim tækifæri á að komast í slíka þekkingu. Í skýrslunni 

kemur einnig fram markhópagreining fyrir ferðaþjónustu Íslands, en var henni skipt niður í þrjá flokka. 

En þeir eru eftirfarandi: lífsglaði heimsborgarinn (e.The Fun-loving Globetrotter), sjálfstæði 

landkönnuðurinn (e. The Independent Explorer) og makindalegi menningarvitinn (e. The Cultural 

Comfort Seeker). Til að mynda voru þessir þrír markhópar greindir með tilliti til lífshætta þeirra, 

persónugerðar og að í grunnin væru þetta ferðamenn með hærri tekjur, ferðast oft til að nefna nokkra 

hluti. En hóparnir eru mismunandi eftir því hverju þeir eru að sækjast eftir og lífsháttum þeirra 

(Íslandsstofa, 2016).  
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Notast verður við viðhorfskannanir Íslandsstofu árið 2017 og 2018 í þessu verkefni til að bera 

saman við niðurstöður skiptinema. En í þeim viðhorfskönnunum Íslandsstofu skilgreindu þau ekki 

svarendur eftir þessum þrem markhópum. Í viðhorfskönnun Íslandsstofu árið 2017 kom það fram að 

eftir að svör þátttakenda þeirra voru tekin saman gátu þau flokkað markhópana í 5 flokka. Þar voru 

niðurstöðurnar þær að 3 þeirra hópa voru ólíklegir til þess að ferðast til Íslands, en 2 þeirra voru 

líklegir til að ferðast til Íslands (Íslandsstofa, 2017). Þarna er hægt að sjá hvernig viðhorfskannanir 

Íslandsstofu geta hjálpað til með aðgreiningar á markhópum fyrir áfangastaðinn Ísland. 

Við gerð þessarar rannsóknar var ákveðið að skoða hver ímynd skiptinema væri á Íslandi þar 

sem að þeir búa á Íslandi í nokkra mánuði og upplifa þar af leiðandi Ísland á annan máta heldur en 

almennir ferðamenn gera. Spurningalisti var því sendur, líkt og Íslandsstofa gerði, á skiptinemana til að 

fá upplýsingar frá þeim varðandi ímynd þeirra á Íslandi. 

Í viðhorfskönnun Íslandsstofu var spurningarlistinn sendur erlendis til fólks til að fá niðurstöður 

um hver ímynd þeirra væri á Íslandi. Ekki var tekið fram frá Íslandsstofu hvort að svarendur hefðu 

áður fyrr komið til Íslands, en könnunin var send til sex landa: Bandaríkin, Kanada, Bretland, 

Danmörk, Þýskaland og Frakkland, þar sem að 1000 svarendur voru frá hverju landi, voru á aldrinum 

25 til 65 ára og ferðuðust að meðaltali einu sinni ár ári (Íslandsstofa, 2018).  

Með því að bera svör þessara tveggja markhópa er hægt að sjá hvort að það sé samræmi á milli 

ímyndar Íslands í augum þeirra sem ekki hafa komið hingað áður og í augum þeirra sem hafa búið á 

Íslandi í nokkra mánuði. 

Þar af leiðandi eru tveir mismunandi markhópar sem þarf að greina til að sjá punkta sem eru 
sameiginlegir (e. points of parity) og punkta sem eru mismunandi (e. points of difference). Með því að 
bera þessa tvo punkta saman er hægt að sjá hvar munurinn liggur á ímynd Íslands hjá hinum almennu 
ferðamönnum og skiptinemunum. Hvað er það sem stenst um ímynd almennu ferðamannanna á Íslandi 
samanborið við ímynd skiptinemanna.  

Ímynd lands 
Einkstaklingar hafa mismunandi hugsanir og skoðanir á ákveðnum efnum þar á meðal skoðun á 

landi. Þessar hugsanir og skoðanir sem fólk hefur myndað sér má meðal annars kalla ímynd. Þessar 

hugmyndir geta byggst á mikilli eða lítilli þekkingu, hvort sem að markaðsfólk hefur haft áhrif á þeim 

hugmyndum eða ekki (Þórhallur Guðlaugsson, 2007).  

Uppbygging á ímynd lands/þjóðar er flókin og þarf því að taka margar breytur inn, til dæmis það 

hvernig landið/þjóðin metur sjálfa sig. Fan talar um sex lykilbreytur sem spila inn í uppbyggingu á 

ímynd lands/þjóðar (Fan, 2008). Þessar breytur eru eftirfarandi: 
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1. Hvernig sér þjóð A sig? 

Þjóðarsjálfsmynd er óstöðug, rétt eins og sjálfsmynd fyrirtækja og stofnanna. Sjálfsmynd er 

hvorki föst né óbreytanleg. Ef þjóð vill breyta ímynd sinni þá þarf að skoða sjálfsmyndina fyrst. 

Fan (2008) talar um að ef fólk trúir því að það þurfi að laga sjálfsmyndina þá breytist hegðun 

fólks í samræmi við það. Með sjálfsmynd þjóðar er það ekki bara fólkið sem getur breytt henni 

heldur þurfa stjórnvöld einnig að taka þátt í því. Tengslin á milli sjálfsmyndar og ímyndar er 

hægt að lýsa svona: 

Sjálfsmynd → Staðsetning/Markaðssetning þjóðar → Ímynd  

Hver þjóð hefur marga möguleika á hvers konar ímynd hún vill kasta fram og því er mikilvægt 

að finna þá mynd sem þjóðin vill að aðrir sjái. 

 

2. Hvernig þjóð A sér þjóð B. 

Sjálfsmynd þjóða skiptir einungis máli þegar horft er á þjóðir til samanburðar. Sjálfsmynd er 

ekki bara sköpuð af fólkinu í landinu heldur líka af umhverfinu, það er að segja, þeim þjóðum 

sem eru henni landfræðilega eða menningarlega nálæg. Þjóðir sem eru okkur hvað líkastar, 

þegar kemur að menningu eða uppruna, eru þær þjóðir sem væri hægt að horfa á og bera sig 

saman við. Á einhverjum tímapunkti þá hefur okkar viðhorf á heiminn, og þá sérstaklega 

hvernig við horfum á aðrar þjóðir, áhrif á okkar eigin sjálfsmynd.  

 

3. Hvernig heldur þjóð A að þjóð B sjái sig. 

Það hvernig fólk heldur að aðrir horfi á sína þjóð hefur gífurleg áhrif á sjálfsmynd þjóðar, ásamt 

því hvernig það sér þjóðirnar í kringum sig. 

 

4. Hvernig þjóð A er í raun og veru séð af þjóð B. 

Rétt eins og skoðanir þá eru oftast tvær hliðar, jafnvel fleiri, á hverri skoðun. Það sama má 

segja um sjálfmynd þjóðar. Hin eina sanna ímynd þjóðar liggur hjá öðrum þjóðum. Í hinum 

fullkomna heimi þá myndi okkar ímynd, sú sem við viljum að heimurinn horfi á okkur, vera sú 

sama og ímyndin sem aðrir sjá. Því miður þá mun alltaf vera munur á milli þessara tveggja 

ímynda og því er erfitt að finna þá ímynd sem allir geta verið sammála um að sé hin rétta fyrir 

okkar þjóð. 
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5. Hvernig þjóð A markaðssetur sig fyrir þjóð B. 

Hvernig erum við að markaðssetja okkur fyrir aðra og hvernig taka aðrir við 

markaðssetningunni. Þetta er það tæki sem hægt er að stjórna upp að vissu marki til þess að 

hafa áhrif á ímynd okkar sem þjóð. 

 

6. Hvernig vill þjóð A að þjóð B horfi á sig. 

Í breytu fimm er verið að tala um þau áhrif sem markaðssetning hefur á ímynd landsins daginn í 

dag. En hér er átt við það hvernig við viljum að aðrir horfi á okkur í framtíðinni, hvernig við 

viljum að þjóðir horfi á okkur eftir nokkur ár. Fyrir þjóðir sem eiga enn eftir að skapa sína eigin 

ímynd þá er líklegt að það sé engin ímynd á þjóðinni nema viðhorf heimsins á tiltekna þjóð, 

sem oftar en ekki er bara gamaldags staðalímynd. Til að bæta ímynd þjóðar þá er gæti verið 

betra að búa til ný og jákvæðar tengingar frekar en að reyna að afneita þeim gömlu. 
 

Ímynd Íslands 
Þar sem að ferðaþjónusta er orðin ein stærsta atvinnugrein okkar Íslendinga, skiptir miklu máli 

að ímynd landsins sé viðhaldið. Viðhorfskannanir Íslandsstofu á erlenda einstaklinga hefur verið að 

mæla viðhorf þeirra á Ísland og þar er hægt að sjá hvort erlendir einstaklingar horfi jákvætt á Ísland. Ef 

horft er á aukningu ferðamanna til Íslands síðan 2010 þá má færa rök fyrir því að viðhorf erlendra 

einstaklinga hafi styrkst í gegnum árin. Hér áður fyrr var Ísland lítið þekkt sem vinsæll 

ferðamannastaður, en tímarnir hafa breyst til muna. Margir þættir hafa ýtt undir þessa velgengni hjá 

ferðaþjónustunni en þó er margt sem mætti enn bæta. Við lifum í heimi stöðugs fréttastreymis sem 

hefur í gegnum árin átt stóran þátt í að efla ímynd Íslands. 

Til að halda sterku áliti á Íslandi þarf að markaðssetja landið vel. Markaðssetningin er komin 

mikið í hendur á ferðamönum þar sem þeir segja frá sinni reynslu af Íslandi, hvort sem það er í gegnum 

samfélagsmiðla, inná veraldarvefinn eða eiga umtal (e. word of mouth) við næsta mann. Íslandsstofa 

hefur verið að vinna hörðum höndum að því að halda markaðssetningunni uppi en þar sem 

markaðssetningin er að færast yfir til ferðamannsins sjálfs er hún farin að missa meiri tök á henni. Að 

viðhalda ímynd Íslands jákvæðri er ekki sjálfsagt mál og til þess þarf að sigrast á við margar áskoranir, 

líkt og þegar hrunið skall á árið 2008. 

Á fundi Íslandsstofu um ímynd Íslands sem haldinn var árið 2017 lýsti ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðerra, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, því hvernig ákveðnir þættir komi í veg fyrir að 

fjármagn sem ríkið hefur veitt ferðamannaþjónustunni nýtist ekki sem skildi. Hún nefndi einnig að þar 

sem Ísland byggir virkjanir fyrir 10 milljarða króna til að gera stóriðju mögulega, hljótum við að geta 
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byggt göngustíga og aðra nauðsynlega aðstöðu til að sinna ferðaþjónustu betur (Icelandair Hotels 

Streaming Service, 2017). 

 
 Það getur reynst erfitt að komast að því hvernig viðhorf fólks er á ákveðnu landi. Mikilvægt er 

að fá sem mestu upplýsingarnar til þess að geta séð hvað þarf að bæta og hvað er verið að gera vel. 

Íslandsstofa hefur síðustu 10 ár sent út viðhorfskannanir um Ísland til þess að fá niðurstöður í þessu 

máli. Það verður farið betur yfir þessar viðhorfsrannsóknir seinna í ritgerðinni. En í þeim má sjá góða 

mynd af ímynd Íslands. Rannsóknirnar gefa Íslandi ennþá betri mynd yfir hvað fólk hugsar sem að 

hjálpar mikið gagnvart markaðssetningunni á Íslandi. 

Markaðssetning 
„Markaðssetning er listin að selja vörur” eða eins og Peter Drucker segir: „Markmið 

markaðsfræðinnar er að gera söluferlið óþarfi. Markmið markaðsfræðinnar er að þekkja og skilja 

viðskiptavininn það vel að varan eða þjónustan henti honum og selji sig sjálf. Í rauninni ættu 

niðurstöður markaðssetningar að skila viðskiptavin sem er tilbúinn að kaupa” (Kotler, 2002). 

Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfæring (e. segmentation, targeting, positioning) er vinsælt 

aðferðarlíkan í markaðsfræði (Jun, 2011). 

 

Markaðshlutun (e. segmentation) felur í sér að greina mismunandi hópa af ferðamönnum á 

ferðamannastöðum og skilja þarfir þeirra og óskir. Markaðshlutun hefur verið vinsælt umræðuefni og 

stoðgrunnur í markaðssrannsóknum í áratugi. Fræðimenn hafa búið sig undir að hugtakið 

markaðshlutun, sem skrifað hefur verið svo oft um í tímaritum, eigi við ferðaþjónustu- og 

ferðamannaiðnaðinn (Juho, 2013). 

 

Markaðsmiðun (e. targeting) felur í sér mat á aðdráttarafli mismunandi hópa, það er að segja, velja 

þann hóp þar sem að ferðamannastaðurinn höfðar sérstaklega til þegar kemur að vörum og þjónustu.  

 

Staðfæring (e. positioning) auðkennir samkeppnisforskot ferðamannastaða, leiðir til að auka virði fyrir 

ferðamenn sem og kynna fyrir þeim tilboð. Markmið staðfæringar er að hafa jákvæð áhrif á ímynd og 

fá ferðamenn til að velja ferðamannastaði sem verið er að markaðssetja fram yfir aðra. Fyrir 

ferðamannastaði er ákveðið hvaða samkeppnisforskot ætti að nota til að skapa vitund fyrir vörum 

sínum og lagt er  áhersla á yfirburði þeirra fram yfir samkeppnina.  

Stór hlut af samvali markaðsráðana (e. Marketing mix) eru P-in fjögur. Því er mikilvægt að vera með 

P-in fjögur á hreinu þegar rætt er um markaðsmál. Þegar dýpra er farið í markaðsmálin þá fara þau að 
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verða sjö. Það var E. Jerome McCarthy sem fyrst kom með þessi fjögur P árið 1964 (Wadeecharoen og 

Kanjanawanikul, 2013). Það voru svo þeir Booms og Bitner sem komu með seinni þrjú P-in árið 1981. 

Það hafa komið fleiri P í markaðssetningu en það eru þessi fjögur sem eru þekktust og notuð hvað mest 

(Gummesson, 1994): 

 

Vara (e. Product) 

Fyrsti flokkurinn er vara. Ýmist vara eða þjónusta sem fyrirtæki er með á markaðnum fyrir neytendur. 

Vara er eitthvað sem hægt er að bjóða neytendum upp á fyrir athygli, eign eða neyslu og fullnægir 

einhversskonar vilja eða þörf. Vara getur verið hlutur, þjónusta, áfangastaður eða hugmynd svo 

eitthvað sé nefnt. Áður en vara er sett á markað er mikilvægt að gera markaðsrannsókn og vera viss að 

varan leysi vandamál eða uppfylli þarfir neytendans. Hver er varan sem Ísland er að bjóða upp á? 

 

Verð (e. Price) 

Verð er talið vera einna mikilvægasti hlutinn af P-unum sjö. Verð er eini þátturinn af P-unum sjö sem 

getur skapað tekjur og því er nauðsynlegt að vita hvernig á að verðleggja vöruna fyrir neytendur.  

Neytendur horfa hvað mest á verðið þegar kemur að því að ákveða kaup. Að verðleggja vöruna of hátt 

eða of lágt getur þýtt tap á sölu. Hin þrjú P-in í fyrstu fjórum P-unum, vara, vettvangur og vegsauki, 

hefur allt breytilegan kostnað og því þarf verðið að geta haldið uppi þeim kostnaði á móti svo ekki fari 

illa. 

 

Vegsauki (e. Promotion) 

Vegsauki snýst um hvaða leiðir fyrirtækið ætlar til að auglýsa sig og ná í viðskiptavini. Vegsauki er 

skilgreint sem sölukynning, auglýsingar, persónuleg sala, almannatengsl og bein markaðssetning. Til 

dæmis eru auglýsingar og persónuleg sala tvær mismunandi aðferðir sem fyrirtæki nota sem eru ólíkar 

en eru samt mjög áhrifamiklar. 

 

Auglýsingar eru ópersónulegar sýningar af vörum og þjónustu, eins og auglýsingar í sjónvarpi 

eða útvarpi. Samt sem áður eru auglýsingar öflugt tól til að tengja sterka tengingu við vöruna. Hvar er 

Ísland að auglýsa og hvernig? 

Persónulega sala er þegar aðili frá fyrirtækinu hittir viðskiptavin persónulega og reynir að selja 

honum vöruna. Hér er mikilvægt að skilja þarfir viðskiptavinarins og salan er sniðin að því. 
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Vettvangur (e. Place) 

Vettvangur getur þýtt margt, hvort sem það er staðsetning á fyrirtækinu, staðsetning vörunnar á hillum 

í búðum eða staðsetning markaðsherferðar. Hér er horft á staðsetningu markaðsherferðar Íslands. Hún 

þarf að vera á réttum stað til að markhópurinn sjái skilaboðin, annars er herferðin til einskis. 

Dæmisaga um mikilvægi þess að markaðssetja land. 
 

Árið 1986 fékk Colorado ríkið fyrst til sín fyrirtæki til að skoða ímynd þess. Colorado var 

fremst í Bandaríkjunum sem skíða áfangastaður en aðeins númer 14 sem sumar 

áfangastaður. Flestir sem komu til Colorado yfir sumartímann var fólk frá nágrannaríkjum 

eða fólk sem var að millilenda, líkt og hér á Íslandi. Colorado fór í þá herferð að breyta 

ímynd ríkisins. Áður fyrr var slagorð Colorado „Fjöll, fjöll og fleiri fjöll” en þarna var því 

breytt yfir í “Fjöll og svo miklu meira”. Ásamt því að breyta slagorðinu þá áttu sér stað 

miklar breytingar bæði í borgum Colorado og hjá ríkinu almennt. Árið 1992, aðeins 6 

árum síðar, var Colorado komið í fyrsta sæti sem sumar áfangastaður. 

Heildarmarkaðshlutdeild Colorado-ríkis meðal bandarískra ferðamanna jókst um 50%. 

Aukningin varð til þess að neysla ferðamanna í ríkinu jókst um rúmlega einn milljarð 

dollara. Á þessum sex árum hafði ríkisstjórn Colorado fjárfest um 12 milljónir dollurum 

árlega í markaðssetningu, en árið 1993 var ákveðið að ekki ætti að nota skattpening í 

markaðssetningu fyrir ferðamenn. Á innan við tveim árum  missti Colorado 30% af 

heildarmarkaðshlutdeild meðal bandarískra ferðamanna. Í kjölfarið tapaði ríkið yfir 2,4 

milljörðum í tekjum. Strax fyrsta árið eftir að markaðssetningu var hætt féll ríkið niður í 

17. sæti sem sumar áfangastaður innan Bandaríkjanna. Fimm árum seinna, árið 1998, 

áttaði ríkisstjórnin sig á því hversu mikilvæg markaðssetningin var og hóf því að fjárfesta 

í henni að nýju (Siegel, 2014). 

Saga Colorado er gott dæmi til að lýsa mikilvægi markaðssetningar fyrir lönd og þjóðir. Það sem ætti 

að læra af þessari sögu er ekki mikilvægi þess að setja mikla peninga í markaðsdeildir, heldur 

mikilvægi þess að viðhalda markaðssetningu. Eins og Colorado dæmisagan gefur til kynna þá tók það 

6 ár að komast í 1. sæti en minna en 2 ár að detta niður í 17. sæti, þau höfðu semsagt aldrei verið lægri. 

Ef Ísland ætlar að halda í ferðamenn og halda vexti ferðaþjónustunnar gangandi þá er mikilvægt að 

sofna ekki á verðinum. Heldur vinna að því að viðhalda jákvæðri ímynd og sinna markaðssetningu 

landsins. 
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Af hverju Ísland? 
Ísland býr yfir mörgum eiginleikum sem að draga fólk til landsins. Helsti eiginleikinn sem fólk 

nefnir þegar spurt er hvað er það fyrsta sem þeim dettur í hug þegar það hugsar til Íslands er náttúran 

(Íslandsstofa, 2018). Aðrir eiginleikar sem fólk tengir við landið breytast með tímanum og þá 

sérstaklega vegna sögulegra þátta, til að mynda hrunið, eldgosið í Eyjafjallajökli eða afrek í íþróttum. 

Náttúran hefur þó haldist fremst í huga fólks í gegnum árin samkvæmt könnun Íslandsstofu. En þó 

mátti sjá í viðhorfskönnun Íslandsstofu að náttúran var alltaf efst í huga hjá fólki, á hverju ári, þegar 

þátttakendur voru spurðir hvað væri það fyrsta sem þeim datt í hug þegar þeir hugsuðu um Ísland. 

Erfitt er að vita nákvæmlega hvað það er sem fólk er að sækjast eftir við það að koma til Íslands. 

Fjölbreytileiki afþreyinga er mikill, hvort sem fólk leitast eftir því að komast í hið heimsfræga Bláa 

Lón eða að fara inn í íshelli. Eitthvað er það sem dregur ferðamenn til Íslands þar sem að tölur hafa 

sýnt mikinn vöxt á ferðamönnum og þar er margt sem spilar inn í. Til dæmis það að að flugumboð hafi 

farið vaxandi í gegnum árin hjálpar fólki að komast til Íslands, hvort sem það eru millilendingar eða að 

gista í nokkrar nætur. Þar að auki eru fjölbreyttar ferðir auglýstar hjá ferðaskrifstofum og flugfélögum 

sem hjálpar til að sýna hvað Ísland hefur upp á að bjóða. 

Utanaðkomandi áhrif 
 Ferðaþjónustan fer ört stækkandi og eiga margir hlutir þátt í þeim vexti. Fólk hvaðan af úr 

heiminum heyrir um nýja áfangastaði ýmist í gegnum kvikmyndaheiminn, íþróttaheiminn, 

fréttaheimminn og fleira. Fólk sér marga áfangastaði uppi á hvíta tjaldinu sem getur vakið áhuga þeirra 

á því að ferðast þangað. Ef það vaknar upp áhugi hjá áhorfanda vilja ferðast þangað sem upptökur 

kvikmynda eiga sér stað, er það kallað kvikmynda örvuð ferðaþjónusta (e. movie-induced tourism) 

(Riley, Baker og Van Doren, 1998). 

Að horfa á kvikmyndir hefur áhrif á það hvernig fólk myndar ímynd sína á staðnum þegar hann er 

heimsóttur í raunveruleikanum (Juškelytė, 2016). Ísland hefur verið lánsamt með það að vera vinsæll 

upptökustaður . Má þar til dæmis nefna kvikmyndina Batman Begins og Interstellar, sem nutu mikilla 

vinsælda. Það vinsælasta sem hefur verið tekið upp hér á landi eru stór þættirnir frá HBO, Game of 

Thrones. Þættirnir hafa sýnt fjöldan allan af flottum landslögum og hafa því reynst góð auglýsing fyrir 

íslenska náttúru og dregið marga ferðamenn til landsins. Þar að auki var útbúin sérstök Game of 

Thrones ferð, þar sem ferðamönnum gefst tækifæri á að sjá upptökustaðina og að lifa sig inn í það sem 

persónur þáttarins upplifðu. Þetta er kannski ekki það vinsælasta sem boðið er upp á hjá íslenskum 

ferðaskrifstofum, en þetta sýnir að það eru tækifæri á mörgum stöðum til að laða ferðamenn til 

landsins. Sem dæmi um  áhrif þátttanna, jókst ferðaþjónustan í Dubrovnik, bæ í Króatíu, um 37,9% á 
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árunum 2011 til 2015 eftir að upptökur Game of Thrones frá staðnum fóru í sýningu. Til samanburðar 

jókst ferðaþjónustan aðeins um 7% í Dubrovnik frá árinu 2011 til 2012 (Tkalec, Zilic og Recher, 

2017). 

Náttúran 
Samkvæmt nýjustu rannsóknum Íslandsstofu þá er það náttúran sem að fólki dettur strax í hug 

þegar að það hugsar um Ísland, hvort sem það er landslagið eða veðurfarið. Ísland geymir  mörg 

náttúruundur, við höfum til dæmis stærsta jökul í Evrópu, fjallgarða í mótstæðu við víðáttumikla 

hrjóstruga auðn sem hefur oft verið líkt við landslag Mars og jarðhita sem eru undirstaða staða líkt og 

Bláa Lónsins og Geysis. Það er því mjög gott að náttúran sé efst í huga fólks þegar að það hugsar um 

Ísland þar sem það virðist vera okkar helsta aðdráttarafl (Íslandsstofa, 2018). 

Þegar hugsað er um hvert ferðamenn eru að fara þegar þeir koma til Íslands má fljótt nefna Gullna 

hringinn, sem samanstendur af Gullfoss, Geysi og Þingvöllum (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Flest 

allar ferðaskrifstofur bjóða upp á ferðir sem fara þennan geysivinsæla hring. Það sem gerir þessa staði 

svona vinsælan er meðal annars það hvað það er búið að markaðssetja þá vel. Þó svo að þetta séu 

vinsælustu staðirnir þá þýðir það auðvitað ekki að þetta séu fallegustu staðirnir á Íslandi. Staðsetning 

Gullna hringsins skiptir gríðarlega miklu máli. Þarna ertu með þrjá fallega staði sem eru allir nálægt 

hvor öðrum og einungis einum og hálfum til tveim tímum frá höfuðborgarsvæðinu. Bláa Lónið hefur 

lengi vel verið að markaðssetja sig fyrir ferðamenn og hefur Bláa Lónið einnig fengið umfjöllun frá 

erlendum miðlum sem hefur vissulega hjálpað mikið til við að fá ferðamenn til landsins (Halls, 

2018).Bláa Lónið hefur margt upp á að bjóða. Vinsælast er að fara einungis í laugina, þar sem það er 

grunnurinn að þeirra þjónustu. Nú býður Bláa Lónið hins vegar upp á gistingu og veitingar og því 

geturðu eytt lengri tíma hjá þeim en áður fyrr. Bláa Lónið er alls ekki ódýr staður og því geta ekki 

hverjir sem er séð fram á að gista á hótelinu hjá þeim, þar sem að lúxushótel er um að ræða. Bláa Lónið 

hefur meira að segja gengið svo langt að útbúa sér herbergi sem er með algjört næði og frá öllu öðru til 

að sinna þeim gestum sem vilja enga truflun líkt og frægt fólk sem kemur til landsins. 

Gullni hringurinn og Bláa Lónið eru okkar helstu ferðamannastaðir og þó svo að þeir séu heldur 

ólíkir á marga vegur þá stuðla þeir að góðri ímynd landsins, ef vel er farið að. Gullni hringurinn er 

frábær leið fyrir ferðamenn til að sjá og upplifa hvað íslenska náttúran hefur upp á að bjóða í fljótu 

bragði. Bláa Lónið gefur af sér þá ímynd að það sé hægt að koma í laugina og upplifa hana eina og sér 

einnig að þú getur gist í lúxus hér á Íslandi þar sem að það hefur ekki verið auðvelt að finna lúxus hótel 

hér á landinu. 

Veðurfar er einnig ofarlega hjá fólki þegar það hugsar um Ísland og þá aðallega hvað það er 

kalt hérna (Íslandsstofa, 2018). Fólk kemur því yfirleitt undirbúið fyrir kalt veðurfar við komu til 
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landsins. Það er klisjulegt en áður fyrr hugsaði fólk alltaf um Ísland sem ískaldan stað þar sem að það 

væru snjóhús og eskimóar, sem er einfaldlega ekki rétt eins og við vitum. 

Eldfjöll eiga  mikilvægt hlutverk í  sögu okkar Íslendinga og eftir að Eyjafjallajökull gaus árið 2010 

varð tenging landsins við eldfjöll mun þekktari erlendis. Þetta er eitthvað sem hefur mótað ímynd 

erlendra aðila á Íslandi og er fjórði algengasti hluturinn sem Ísland er tengt við (Íslandsstofa). Vegna 

mikillar eldfjallavirkni hefur Ísland mikinn jarðvarma sem er okkur mjög verðmættur. Jarðvarmi nýtist 

okkur t.d. við hitaveitu, baðstaða, sundlauga, ræktun grænmetis og til framleiðslu á raforku (Snorri 

Björn Gunnarsson, 2012). 

Líftími ferðamannastaða 
Richard Butler kom fram með líftíma ferðamannastaða kenningu og módel fyrst árið 1980. 

Módelið er kallað TALC sem stendur fyrir „Tourism Area Life Cycle” og inniheldur 6 skeið sem 

ferðamannastaðir fara í gegnum, sjá mynd 1 (Butler, 2006). 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 1: Líftími ferðamannastaða samkvæmt TALC módelinu. 
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Uppgötvun (e. Exploration stage) 

Á stigi uppgötvunar eru fáir ferðamenn sem koma á staðinn og ekki ólíklegt að ekki sé komin aðstaða 

né þjónusta fyrir ferðamennina. Ferðamenn sem koma á slíka staði eru líklegir til að tala við íbúa þar 

sem engin ferðamannaþjónusta er til staðar. Dæmi um ferðamenn sem koma á svona staði eru 

ferðamenn sem vilja upplifa ósnerta náttúru og/eða kynnast menningu landsins.  

 

Þátttaka (e. Involvement)  

Þegar fleiri ferðamenn fara að koma á staðinn en áður þá fara íbúar að taka þátt í ferðaþjónustu og 

koma upp á aðstöðu og þjónustu fyrir þá. Samband ferðamanna og íbúa heldur áfram að vera sterkt. Á 

þessu stigi má búast við að markaðssetning fyrir áfangastaðinn hefjist til að draga fleiri ferðamenn að. 

Einnig má búast við því að ákveðið tímabil háanna myndist og einhversskonar skipulagning fari í gang 

varðandi samgöngur og betri aðstöðu fyrir ferðamenn. 

 

Þróun (e. Development stage)  

Þegar komið er á þróunar stigið má búast við að ferðamannastaðurinn henti ferðamönnum betur en 

áður. Það er að segja fyrirtæki eða samtök eru komin með stærri og betri aðstöður í stað aðstöðunnar 

sem var áður en staðurinn varð vinsæll. Ekki er ólíklegt að breytingar á ferðamannastaðnum sjálfum 

komi í ljós og við má búast að íbúar verði ekki sáttir með breytingarnar. Fjöldi ferðamanna á 

háannatíma munu líklega verða jafnmargir eða jafnvel fleiri en fjöldi íbúa við ferðamannastaðinn. Þar 

sem að herjað er á stærri markað ferðamanna munu öðruvísi ferðamenn heimsækja ferðamannastaðinn 

heldur en áður fyrr.  

 

Styrking (e. Consolidation stage) 

Á þessu stigi hefur dregið úr aukningu ferðamanna prósentulega séð, en fjöldi ferðamanna heldur samt 

áfram að aukast tölulega séð og eru orðnir fleiri en íbúar svæðisins árlega. Stór hluti efnahagslífsins er 

orðinn háður tekjum ferðaþjónustunnar, markaðsstarf eykst og reynt verður að lengja tímabil 

ferðamanna. Mikill fjöldi ferðamanna og aukning á aðstöðu fyrir ferðamenn getur haft þau slæm áhrif 

á íbúana, þar sem að stöðugur fjöldi ferðamanna getur verið yfirþyrmandi fyrir íbúana og þá 

sérstaklega þá sem ekki vinna í ferðaþjónustunni.  

 

Stöðnun (e. Stagnation stage) 

Er ferðamannastaðurinn kemst á stig stöðnunar þá hefur hámarksfjölda ferðamanna verið náð. 

Staðurinn er vel þekktur og með jákvæða ímynd en er ekki lengur í tísku. Miklar vonir verða bundnar 

við endurkomur ferðamanna á staðinn. Mikið af aðstöðu er ónýtt, líkt og gistipláss. Líklegt er að 
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staðurinn hafi tapað ósnertri náttúru og persónulegum eiginleika vegna aðkomu stórra fyrirtækja. Í 

framhaldinu verður ýmist hnignun eða endurvakning staðarins. 

 

Hnignun (e. Decline stage)  

Á stigi hnignunar getur ferðamannastaðurinn ekki lengur keppt við nýrri ferðamannastaði. Aðstaða 

sem sett var upp áður fyrr hverfur þar sem reksturinn stendur ekki lengur undir sér. Misjafnt er hvað 

verður um byggingar og aðstöður sem byggðar voru í vinsæld staðarins, þær verða ýmist seldar eða 

endurnýttar í starfsemi sem er ótengd ferðaþjónustu. 

 

Endurvakning (e. Rejuvenation)  

Ekki er hægt að fullyrða að allir ferðamannastaðir endi í hnignun heldur er einnig hægt að endurvekja 

staðinn. Það er þó talið að endurvakning geti ekki átt sér stað nema algjör breyting á ímynd og 

aðdráttarafli staðarins breytist. Butler telur að til að endurvakning eigi sér stað sé tvennt í stöðunni. 

Annars vegar manngert líkt og Atlantic City gerði með spilavítum eða hins vegar að herja á ónýttar 

náttúruauðlindir.  

 

Samkvæmt tölum hjá Ferðamálastofu þá fjölgaði ferðamönnum um rúm 24,1% eða um 432.403 

þúsund manns milli 2016-2017 eins og sjá má á mynd 3. Frá 2010 hefur aukningin á ferðamönnum 

haldið áfram þangað til í fyrra (Oddný Þóra Óladóttir, 2018).  

 

Samkvæmt þessum tölum og ef borið er saman við módel Richard Butler þá er Ísland á stigi 

styrkingar (e. Consolidation stage). Þar sem að það er vissulega aukning í fjölda ferðamanna en síðan 

2010 hefur aukningin í prósentum alltaf verið hærri en árið á undan, þar til milli 2016-2017. 

Heildarfjöldi ferðamanna er langt umfram heildarfjölda Íslendinga, eins og mynd 2 sýnir komu ríflega 

Mynd 3: Fjölgun ferðamanna í prósentum milli ára á Íslandi. Mynd 2: Fjöldi ferðamanna á hverju ári frá 2010 til 2017 
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2,2 milljónir ferðamanna til Íslands árið 2017 og seinustu mælingar mældu að Íslendingar væru um 

355 þúsund manns (Hagstofa Íslands, 2018). 

Samkvæmt mælingum Ferðamálastofu er aðeins ein árstíð þar sem ferðamenn eru færri en 

íbúafjöldi Íslands, vorið, annars eru fleiri ferðamenn en íbúar hverja árstíð eins og sjá má á töflu 2. 

Miðað við kenningu Butler þá á Ísland enn eftir að ná hámarksfjölda ferðamanna, stigi stöðnunar.  

Efnahagur 
Skoðanir fólks á Íslandi eru sífellt að breytast. Það sem hefur mest áhrif á það er hvað er að 

gerast í landinu. Eftir kreppuna árið 2008 var efnahagsástandið ofarlega í huga hjá fólki þegar það 

hugsaði um Ísland (Útflutningsráðgjöf og Ferðamálastofa, 2009). Þetta hafði ýmist jákvæð sem og 

neikvæð áhrif á Ísland og ferðaþjónustuna en um leið vakti fjárhagskreppan mikla umfjöllun um 

landið. Vond umfjöllun en samt sem áður mikla umfjöllun um landið sem hægt væri að túlka sem 

góðan hlut. 

Ísland er eitt dýrasta land í heimi til að heimsækja. Að finna sér hagkvæma leið til að komast til 

Íslands er nokkuð lítið mál nú til dags og þá sérstaklega útaf fjölgun flugfélaga sem að fljúga til 

Keflavíkurflugvallar. En samkvæmt tölum frá Arion Banka þá fara 8 af hverjum 10 ferðamönnum til 

Íslands á vegum íslensku flugfélaganna (Arion Banki, 2018). Í dag eru samtals 28 flugfélög sem fljúga 

um Keflarvíkurflugvöll að Icelandair og WOW air meðtöldum.  

Ísland er dýrt land sem þýðir að það getur ekki hver sem er leyft sér að koma hingað í frí, aftur 

á móti þýðir það einnig að Ísland fær til sín ferðamenn sem hafa eflaust pening á milli handanna til að 

eyða sem hefur góð áhrif á efnahag Íslands (Smith, 2017). Það sem hefur valdið þessu er styrking 

íslensku krónunnar. Það er því ljóst að flestir ferðamenn sem koma til landsins eru vel á sig komnir 

fjárhagslega og því má líta á Ísland sem nokkurnskonar lúxus vöru. Við hliðin á Skandínavísku 

nágrönnum okkar er það aðeins Noregur sem er dýrara en Ísland. En það var aðeins árið 2017 þegar 

Ísland var dýrara en Noregur og því dýrasta landið í Skandinavíu.  

Íslandsstofa 
Íslandsstofa er samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka 

gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Hún gerir markaðs- og kynningarefni um Ísland og þá sérstaklega í 

tengslum við ferðaþjónustu. Íslandsstofa býr yfir miklum upplýsingum um útflutningsgreinar þar sem 

ferðaþjónustan gegnir stóru hlutverki. Íslandsstofa hefur lagt fyrir kannanir um ímynd Íslands og hægt 

er að sjá þar hvernig ímyndin hefur breyst í gegnum árin. Hér verður tekið saman hvernig ímynd 
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Íslands hefur breyst í gegnum árin, hvað er það helsta sem er að breytast og afhverju það er að breytast 

eins og það gerir. 

Fyrsta könnunin sem hægt er að komast í er frá árinu 2009 þar sem sóst var eftir áliti 

almennings í þremur löndum gagnvart Íslandi, þessi lönd voru Danmörk, Bretland og Þýskaland. Í 

þessari könnun voru rúmlega 1000 manns úr hverju landi sem tóku þátt. Þátttakendur voru spurðir alls 

kyns spurninga sem fjalla allar um álit þeirra á Íslandi. Það er einkennandi í þessari könnun hvað 

íslenska hagkerfið kemur mikið við sögu. Það ætti þó ekki að koma á óvart þar sem að þessi könnun er 

tekin tæplega ári eftir hrun. Í þessari könnun eru þátttakendur ekki bara spurðir um Ísland heldur líka 

um álit þeirra á Íslendingum. Í ljós kom að Danir voru jákvæðari gagnvart okkur en Bretar og 

Þjóðverjar. Það kann að vera útaf því hvernig kreppan og Icesave málið hafði áhrif á allavega Breta. 

Það er farið í marga hluta gagnvart Íslandi í þessari könnun. Þátttakendur eru spurðir um hvað kemur 

fyrst upp í hugann, viðhorf til Íslands og Íslendinga, Ísland sem bústaðar, starfa eða stunda nám, 

Íslands sem áfangastaður, Íslensk vörumerki og umfjöllun um Ísland (Útflutningsráðgjöf og 

Ferðamálastofa, 2009). 

Þegar litið er yfir kannanirnar frá 2009 og til dagsins í dag má sjá breytingar í áliti fólks um 

Ísland. Það eru margir hlutir sem hafa haft áhrif, eins og eldgosið í Eyjafjallajökli sem fær fólk til að 

hugsa meira um eldfjöll, hvernig efnahagurinn hefur verið að breytast, Panama skjölin og fleira. Í 

könnuninni 2009 var eldgos alls ekki eitt af efstu hlutum sem fólk hugsaði um. Síðan þegar að 

könnunin 2011 er gefin út, kemur þar fram að eldgos er í öðru sæti yfir hvað fólk hugsar þegar það 

hugsar um Ísland. Eldgosið var árið 2010 og greinilega tæplega ári eftir það er eldgosið ennþá sterkt í 

ímynd Íslands (Íslandsstofa, 2011). 

Í viðhorfskönnun árið 2012 var Frakklandi bætt við í úrtakið. Í þessari könnun mátti sjá 

einhverjar breytingar í áliti fólks um Ísland sem ferðamannastaðar. Til að mynda þegar litið var á 

kannanirnar sem gerðar voru árið 2010 að þá mátti sjá að álit Breta á Ísland sem ferðamannastað 

hækkaði um 10%. Þjóðverjar höfðu sama álit og árið áður sem var nokkuð hátt eða um 52%, það er að 

Mynd 4: Áhugi fólks til að ferðast til Íslands á vetrartíma (Íslandsstofa, 2011). 
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segja, 52% þeirra sem tóku könnunina voru jákvæðir gagnvart Íslandi sem ferðamannastað en aftur á 

mót þá lækkaði hlutfallið hjá Dönum í niður um 6%. Í þessari könnun var hafið að spyrja þátttakendur 

hvort að þeir hefðu áhuga á að ferðast til Íslands frá september til apríl. Þeir sem myndu íhuga að 

heimsækja landið á þessum mánuðum voru 42% frá Þjóðverjum, 32% frá Bretum, 23% frá Frökkum 

og 17% frá Dönum (sjá mynd 4). Flestir sem svöruðu játandi við þessari spurningu voru þeir sem voru 

35 ára eða yngri (Íslandsstofa, 2011). 

Það sem hefur ekki verið komið inná varðandi kannanirnar er það á hvaða miðli fólk er að sjá 

auglýsingar um Ísland sem ferðastað. Algengasti auglýsingamiðill sem var nefndur var sjónvarpið. Í 

könnuninni sem var tekin 2013 voru flestir sem að sjá auglýsingar í gegnum sjónvarpið, eða 10% 

Bretar, 24% Þjóðverjar og 23% Frakkar. En Danir svöruðu flestir í gegnum netið, eða 20%. Það mátti 

svo sjá einhverja breytingu í spurningunni um hvort áhugi væri á að heimsækja Ísland á mánuðunum 

september til apríl. Eins og sjá má á mynd 5 var töluverð aukning hjá Frökkum og Dönum. Bretar 

sýndu örlitla aukningu á meðan Þjóðverjar voru þeir einu sem sýndu minnkun (sjá mynd 5). Fyrir utan 

þessar breytingar héldust svör við öðrum spurningum nokkuð stöðug. 

 

 
Mynd 5: Áhugi á að ferðast til Íslands á vetrartíma, munur milli áranna 2012 og 2013 (Íslandsstofa, 2013) 

 

Í viðhorfskönnuninni frá árinu 2014 eru niðurstöður mjög svipaðar og árið áður fyrir utan einn 

þátt sem bætt var við varðandi álit fólks á fullyrðingum um Ísland (Íslandsstofa. 2018). Þar af má nefna 

hvort að Ísland væri einstakt, ævintýragjarnt, hreint, dularfullt, menningarlegt, sjálfbært, skapandi og 

býr yfir mikillri matarmenningu. En þetta eru einmitt áhersluþættir markaðsstarfs Inspired by Iceland. 

Vert er að taka fram að Íslandsstofa stendur fyrir Inspired by Iceland þar sem að allt markaðs- og 

kynningarstarf fyrir ferðaþjónustu og skapandi greinar fara undir því merki. Það er því mikilvægt fyrir 

markaðsstarf þeirra að fá upplýsingar um hvað þátttakendum finnst um þessa áhersluþætti. Svör við 
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þessum fullyrðingum voru mestmegnis að fólk væri sammála þeim. Hæsta prósentuhlutfall fyrir hvort 

Ísland væri einstakt voru Danir hæstir með 83%, hvort Ísland væri ævintýragjarnt voru Frakkar hæstir 

með 82%, hvort Ísland væri hreint þá voru Frakkar hæstir með 79% og hvort Ísland væri dularfullt 

voru Frakkar enn og aftur hæstir með 79% (Íslandsstofa, 2014). En síðan var lægra hlutfall þátttakenda 

sammála restinni af  áhersluþáttunum. Þar stóðu hæstu prósentuhlutföllin svona; hvort Ísland væri 

menningarlegt voru Frakkar hæstir með 61%, hvort Ísland væri sjálfbært voru Danmörk hæstir með 

60%, hvort Ísland væri skapandi voru Frakkar hæstir með 52% og hvort Ísland byggi yfir mikilli 

matarmenningu voru Danir með 42% (Íslandsstofa, 2014). Hérna sést ekki prósentan frá öllum löndum 

í öllum flokkunum en má sjá góðar upplýsingar fyrir markaðsstarf Inspired by Iceland svo hægt sé að 

sjá hvað má bæta í markaðs- og kynningarstarfinu þeirra.  

 Viðhorfsrannsóknin frá árinu 2015 sýnir aukningu í ýmsum hlutum. Þar má nefna að jákvæðni 

gagnvart Íslandi sem ferðastað hækkaði frá 55% í 64%. Þetta er jákvætt fyrir ferðaþjónustuna að sjá 

hvað álit á Íslandi sem ferðastað fer batnandi. Einnig var áhugavert að í öllum fjórum löndunum voru 

25% þátttakenda sem sögðust stefna á það að heimsækja Ísland á innan þriggja ára. Þetta er kannski 

ekki sláanleg prósenta, en í samanburði við svör um önnur lönd þá má sjá hversu góð hún er (sjá mynd 

6). Aðeins Noregur var með hærri prósentu en Ísland en þeir voru með 34%. Þetta eru áhugaverðar 

tölur fyrir Ísland en má þó taka fram að löndin sem spurð voru eru nær Íslandi heldur en hinum 

löndunum sem spurð voru um. Það mátti sjá aukningu í prósentu við því að heimsækja Ísland á 

mánuðunum frá september til apríl. 

 

 Það var engin viðhorfskönnun árið 2016 en sú næsta var árið 2017. Það mátti ekki sjá mikinn 

marktækan mun frá því árið 2015. Þó er vert að nefna  að jákvæðni gagnvart Íslandi sem ferðastað 

hefur aldrei verið meiri en í þessari rannsókn, eða um 70% þátttakenda. Þegar þátttakendur eru beðnir 

um að hugsa um íslenskar vörur hefur Skyr skotist upp listann og er að verða eitt mest þekkta Íslenska 

Mynd 6: Viðhorf gagnvart Íslandi sem ferðastað, borið saman við önnur lönd 
(Íslandsstofa, 2015). 
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vörumerkið. Hlutföll þeirra sem nefndu Skyr voru: 33% Danir, 20% Bretar og 13% Þjóðverjar. Annað 

sem kom skemmtilega á óvart í könnuninni er aukning á jákvæðni fólks gagnvart Íslandi sem staðar til 

að komast burt úr stórborgarlífinu. Til dæmis hækkaði prósentuhlutfall Breta úr 34% í 42% og hjá 

Þjóðverjum hækkaði það úr 15% í 20% eins og sjá má á mynd 7. Þetta er það helsta sem má taka úr 

viðhorfsrannsókninni árið 2017 (Íslandsstofa, 2017). 

Í nýjustu viðhorfsrannsókn Íslandsstofu var tveimur nýjum þjóðum bætt inn, Bandaríkjunum og 

Kanada. Í þessari könnun var spurningum bætt við og þá spurningum sem varða hugrenningartengsl 

gagnvart Íslandi og samanburði við önnur lönd. Eins og áður voru 1000 þátttakendur frá hverju landi, 

s.s. Bandaríkin, Bretland, Danmörk, Frakkland, Kanada og Þýskalandi. Það ríkti mikil jákvæðni 

gagnvart Íslandi og mátti sjá 70% jákvæðni við Íslandi sem ferðastað. Með að heimsækja Ísland utan 

sumartíma mátti sjá 14% aukningu frá könnuninni árinu áður, eða 67% sem svöruðu að þau hefðu 

áhuga á að heimsækja landið á þeim tíma (Sjá mynd 8). 

Mynd 7: Viðhorf til Íslands sem ferðastað til að komast burt úr stórborgarlífinu (Íslandsstofa 
2017). 

Mynd 8: Viðhorf gagnvart því að ferðast til Íslands á vetrartíma milli áranna 2017 
til 2018 (Íslandsstofa 2018) 
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Í þessari viðhorfsrannsókn kom í ljós að 84% telja það mikilvægt að læra um sögu og menningu 

landsins sem þau heimsækja og voru einmitt 84% sem að svöruðu að það væri mikilvægt að læra um 

sögu og menningu Íslands. Í garð íslenskrar vöru og þjónustu voru 65% svarenda jákvæðir. Það er 

aukning frá síðasta ári en þessi jákvæðni hefur aukist ár frá ári og þess má geta að í könnun 2011 voru 

til dæmis aðeins 10,5% Breta jákvæðir gagnvart íslenskri vöru og þjónustu (sjá mynd 9). Að Ísland sé 

upprunaland fiskafurða hafði mikil áhrif á þátttakendur og sögðu 78% að það myndi hafa jákvæð áhrif 

á ákvörðun sína þegar þau væru að panta sér fisk á veitingastað, að hann kæmi frá Íslandi. Á þessu 

sviði mælast Ísland og Noregur svipað hátt en þó töluvert hærra en Kína, Spánn og Færeyjar 

(Íslandsstofa, 2018).  

 

 

Það eru margar nothæfar upplýsingar sem að hafa komið í ljós útfrá þessum 8 

viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu. Það má sjá miklar breytingar frá því að fyrsta könnunin var lögð 

fyrir árið 2009, árið eftir hrun. Þá var efnahagur í öðru sæti yfir hvað það er það fyrsta sem að kemur 

upp í hugann þegar að hugsað er um Ísland en í nýjustu rannsókninni komst það ekki í topp 10. Það er 

margt sem hefur áhrif á álit fólks um Ísland og mátti sjá miklar breytingar á því þegar að 

náttúruhamfarir áttu sér stað á landinu eða Icesave málið til að taka sem dæmi.  

Samkvæmt könnununum er ímynd Íslands óspillt, fallegt, sjálfbært og öruggt land með 

áhugaverða sögu og menningu, en það er einmitt hluti af áhersluþáttum Inspired by Iceland. Sem 

áfangastaður voru þættir í ímynd Íslands þeir að það sé öruggur áfangastaður með einstaka og óspillta 

náttúru, sem býður upp á víðáttu og kyrrð, sögulega staði og fjölbreytileika í afþreyingu fyrir alla 

fjölskylduna.  

Mynd 9: Samanburður á jákvæðni gagnvart íslenskri vöru og þjónustu milli 
áranna 2011 til 2018 (Íslandsstofa, 2018). 
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Í hverju landi voru 1000 þátttakendur af ferðamönnum sem að ferðast allavega einu sinni á ári. 

Áhugavert var að fara yfir allar þessar upplýsingar en það vantar meira inn í þær um hvað fólki finnst 

um menningu og sögu Íslands. Því var tilvalið að velja skiptinema sem stunda nám hér á Íslandi þar 

sem að þeir eru ekki bara nemar hér á landi heldur líka nokkurskonar ferðamenn á sama tíma. Það er 

ástæða fyrir því að þeir velja Ísland. Það er ekki bara til að stunda nám heldur að kynnast nýju landi, 

sögu, menningu og náttúru. Þeir upplifa Ísland á allt annan máta heldur en hinn almenni ferðamaður. 

Hinn almenni ferðamaður kemur hingað í stuttan tíma og fer á ákveðna staði til að skoða á þessum 

tíma. Það sem skiptinemar hafa framyfir almenna ferðamanninn er að þeir hafa möguleika á að kynnast 

menningu og sögu Íslands betur þar sem að skiptinemar dvelja lengri tíma hér á landi heldur en hinn 

almenni ferðamaður.   

Inspired by Iceland 
Allt markaðs- og kynningarstarf fyrir ferðaþjónustu og skapandi greinar fer fram undir 

merkjum Inspired by Iceland (Íslandsstofa, 2018).  

 

Tilgangur: Við ætlum að auka vitund um Ísland sem góðan stað til að heimsækja, sem uppruna 

gæða í matvælum, vörum og framleiðslu og tilvalinn stað fyrir fjárfestingar og viðskipti. 

 

Markmið: 

● Styrkja ímynd og orðspor Íslands erlendis 

● Auka áhuga á Íslandi og öllu því sem íslenskt er 

● Auka vitund og viðhorf til íslenskrar framleiðslu, vöru og þjónustu 

● Auka áhuga á því að eiga hér viðskipti, búa og fjárfesta 

● Bæta viðhorf og vitund gagnvart Íslandi sem heilsársáfangastað fyrir alla landshluta 

(Íslandsstofa, 2018).  

Jungle Drum 
Árið 2010 fór af stað markaðsherferð þar sem að ferðamenn gátu deilt sínum myndböndum og 

myndum af þeirra upplifun á Íslandi með Inspired by Iceland. Innan við viku höfðu Inspired by Iceland 

fengið yfir 1.5 milljón myndbönd og myndir. Í byrjun herferðarinnar þá voru yfir 80% af niðurstöðum 

á Google þegar slegið var inn ‘Ísland’ neikvæðar fréttir um efnahagsmál eða náttúruhamfarir, kreppan 

og Eyjafjallagosið. 10 vikum seinna voru komnar yfir 22 milljónir af jákvæðum myndum og 

myndböndum um Ísland, til að skapa jákvæða ímynd eftir erfiða tíma. Jungle Drum lagið eftir 

Emiliana Torrini er með yfir 20 milljón áhorf á Youtube og Inspired by Iceland ákvað að fá að nota 
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lagið í sitt eigið myndband. Í þeirra myndbandi var lagið undir og klippur af ferðamönnum dansandi á 

ýmsum stöðum á Íslandi. Þetta myndband sló í gegn og er með yfir milljón áhorf á Youtube og hátt í 3 

milljón áhorf á Vimeo miðlinum.  

Sumarið 2011 eftir herferðina sá Ísland í kringum 565,000 ferðamenn sem var 77,000 fleiri en sumarið 

áður eða 16.6% hækkun. Sem þýddi að þetta sumar höfðu aldrei fleiri ferðamenn komið til Íslands um 

sumarið (Markelz, 2015).  

 

Fyrir um ári kom Inspired by Iceland með annað lag og myndband til að auglýsa landið líkt og 

Jungle Drum. The Hardest Karaoke Song in the World eða Erfiðasta Karaokí Lag í Heimi þar sem 

sungið er á ensku en svo er íslenska stafrófinu komið fyrir, það er að segja slett íslenskum orðum inn á 

milli, og er verið að hvetja erlenda aðila til að reyna syngja með. Niðurstöður frá þessari herferð voru 

yfir 437 birtar greinar  sem náði til um 97 milljóna. ROI eða arðsemi var 14:1 eða um 8 milljónir 

punda.  

Það lag er komið með yfir 5.8 milljón áhorf á Youtube og samtals með 8 milljóna áhorf á öllum 

miðlum (Inspired by Iceland, 2017).  

Ferðamenn 

Ferðamálastofa gaf út skýrslu í júlí 2018 sem inniheldur upplýsingar um ferðamenn sem komu 

til Íslands seinustu ár og nær alveg til ársins 2010. Þessi skýrsla gefur góða mynd af því hvernig  

ferðamenn koma til Íslands og hvar er vinsælast að vera á landinu. 

 

Samkvæmt Ferðamálastofu koma flestir ferðamenn frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, 

Frakklandi og Kanada. Um 1,2 milljón manns komu frá þessum fimm löndum árið 2017 sem er meira 

en helmingur þeirra sem komu yfir allt árið 2017; eins og tekið hefur verið fram þá komu um það bil 

2,2 milljónir ferðamanna til Íslands árið 2017. Kynjahlutfall ferðamanna var mjög jafnt árið 2017, 

52,5% karlmenn og 47,5% konur og flestir voru á aldursbilinu 24-34 ára og með tekjur yfir meðallagi. 

Heildarfjöldi skráðra gistinátta á Íslandi var um 8,4 milljónir og af þeim voru gistinætur erlendra gesta 

tæplega 7,2 milljónir og hefur fjölgun þeirra verið að jafnaði 19,2% frá árinu 2010 (Ferðamálastofa, 

2018). 

Tafla 1: Ferðamenn eftir komustöðum á Íslandi. 
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Dreifing ferðamanna 
Veturinn 2013-2014 fór Inspired by Iceland af stað með herferð sem bar nafnið „Leyndarmál á 

Íslandi” (e. Share the Secret) Markmið herferðarinnar var að vekja áhuga ferðamanna á að kynnast 

íslenskri náttúru, ævintýrum og menningu með því að segja þeim frá einstökum ævintýrum sem hægt 

væri að upplifa hér á landi. Farið var í að safna hugmyndum af „leyndarmálum” sem í rauninni voru 

staðir á Íslandi sem ekki hafa fengið verðskuldaða athygli af ferðamönnum. Inspired by Iceland talaði 

við markaðsstofur landshluta, íslendinga og erlenda ferðamenn til að finna þessi vel geymdu 

„leyndarmál”. Einnig voru ferðamenn hvattir til að deila upplifun sinni með að nota myllumerkið 

#IcelandSecret, líkt og gert var í Jungle Drum herferðinni. Miklir peningar voru settir í þessa herferð 

eða um 412.400.000 kr og var stærsti hluti þess nýttur í fyrri hluta herferðarinnar.  

Í október 2014 fór annað myndband af stað á YouTube sem heitir “The Ultimate Secret Tour” 

og fengu Inspired by Iceland erlendan áhrifavald með sér í lið og fékk myndbandið umfjöllun frá 

stórum fréttamiðlum úti í heimi, til dæmis Daily Mail og Wanderlust. Virði umfjöllunarinnar var metin 

á yfir 160.000.000 kr (Íslandsstofa, 2014).  

Í dag sjáum við að mesta traffíkin af ferðamönnum er yfir sumartímann og vetrartímann. Því er 

hægt að segja að þessi herferð hafi heppnast (Sjá töflu 1). 

Fjölgun ferðamanna 
Síðustu ár hefur ferðamönnum fjölgað gífurlega mikið. Eins og tafla 2 sýnir hér að neðan þá er 

fjölgunin af ferðamönnum sem komu með flugvél gífurlega mikil. Heildarfjöldi ferðamanna árið 2017 

var um 2,2 milljónir, sem var 24,1% aukning frá árinu 2016 en þá komu um 1,8 milljónir ferðamanna 

(Ferðamálastofa, 2017). 

Samkvæmt Ferðamálastofu þá eru nýjustu tölur í lok september 2018 að fjöldi ferðamanna sé kominn í 

um það bil 1,8 milljónir, sem er jafn margir og komu allt árið 2016. Einnig er 13.6% aukning fyrir 

september mánuð miðað við á sama tíma árið áður (Ferðamálastofa, 2018). Viðskiptablaðið spáði því 

að um það bil 2,5 milljónir ferðamanna myndi koma til landsins árið 2018 og það eru ágætis líkur á því 

að þær spár gangi eftir þar sem veturinn er enn eftir (Viðskiptablaðið, 2017). Ferðamálastofa mælir 

fjölda ferðamanna eftir árstíðum og þar má sjá að flestir ferðamenn koma um sumarið, júní-ágúst, og 

veturinn, nóvember-mars. 
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 2015  2016  2017  

 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Vetur 369.558 29,3 550.612 31,1 732.029 33,3 

Vor 162.631 12,9 219.124 12,4 299.548 13,6 

Sumar 507.423 40,2 664.113 37,6 777.889 35,4 

Haust 222.326 17,6 333.877 18,9 385.805 17,6 

Samtals 1.261.938 100 1.767.726 100 2.195.271 100 

Tafla 2: Fjöldi ferðamanna eftir árstíðum milli áranna 2015 til 2017 

 Ef fjölgun ferðamanna er borin saman við fjölgun skiptinema hér í Háskólanum í Reykjavík þá 

er ekki hægt að segja að það haldist í hendur þar sem að stöðugur vöxtur hefur verið í fjölgun 

ferðamanna en ef skoðað er mynd 11. 

Eyðsla ferðamanna undanfarin ár 
Uppvöxur ferðaþjónustunnar hefur verið mikill undanfarin ár og er farinn að skara fram úr áður 

fyrr stærstu atvinnugrein Íslendinga, 

sjávarafurðum. Þar sem að 

ferðamönnum hefur fjölgað hefur 

eyðsla ferðamanna hér á landi auðvitað 

aukist líka. Frá árunum 2013-2017 

hefur hlutur ferðaþjónustu í 

gjaldeyristekjum vaxið úr 26,4% í 

42,0% samkvæmt mælingum Hagstofu 

Íslands um útflutning vöru og þjónustu. 

„Ferðaþjónusta aflaði meiri 

gjaldeyristekna en útflutningur 

sjávarafurða og iðnaðarvara á árunum 2014-2017” (Ferðamálastofa, 2018). 

Tekjur af erlendum ferðamönnum árið 2017 námu 376,6 milljörðum kr árið 2017 eða 30,6 fleiri 

milljörðum en árið 2016, tekjuaukning milli ára var því um 8,8%. Einnig hefur erlend kortavelta á 

Íslandi næstum þrefaldast frá árinu 2013 (sjá mynd 10 ). Árið 2017 var erlend kortavelta tæplega 260 

milljarðar króna (Ferðamálastofa, 2018). 

 

Mynd 10: Heildarúttekt á erlend debet- og kreditkort í miljónum króna frá 
árunum 2013 til 2017 á Íslandi (Ferðamálastofa, 2018). 
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Skiptinám 

Hægt er að skilgreina alþjóðlegt skiptinám sem tómstundir og námskeið sem hvetja til flæði 

hugmynda og fólks yfir menningar og landfræðilegra marka (Harari, 1992). Markmið nemenda geta 

verið allt frá því að upplifa nýtt land eða byggja upp alþjóðlegt tengslanet. Sífellt fleiri geta nýtt sér 

möguleikann að fara í skiptinám og til þess hefur Erasmus styrkurinn hjálpað til. 

Erasmus+ er prógram hjá EU til að styrkja menntun, æsku og íþróttir í Evrópu. Erasmus er með 

fjárhagsáætlun upp á 14,7 milljarða evra og sá peningur fer í það að veita yfir 4 milljónum Evrópubúa 

styrk til að læra, æfa, ná í reynslu og stunda sjálfboðastarf. Erasmus býður upp styrki fyrir bæði 

eintaklinga og samtök. Markmið Erasmus eru að minnka atvinnuleysi og þá sérstaklega hjá yngra fólki 

og hvetja ungt fólk til að halda áfram í skóla (Erasmus, 2018).  

Þar sem að Ísland er í Evrópu þá geta Íslendingar nýtt sér þennan styrk en við njótum einnig 

góðs af Nordplus styrknum. Nordplus er eins og Erasmus nema fyrir Norðurlöndin og löndin við 

Eystrarsaltið, Litháen, Eistland og Lettland (Nordplus, 2018). 

Háskólinn í Reykjavík fær til sín fjöldann allan af skiptinemum hvaðan úr heiminum sem og sendir 

nemanda út í heim í nám sem nýta sér þessa styrki. Samkvæmt tölum frá Háskólanum í Reykjavík þá 

komu 219 erlendir nemendur til skólans í skiptinám milli 2017-2018. Síðastliðin 8 ár hafa aldrei fleiri 

komið en árin 2016-2017, en þá komu 258 nemendur. (Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir, munnleg 

heimild, 1. nóvember 2018). 

Skiptinám á Íslandi 
 

Hvað er það sem að dregur 

fólk til Íslands í nám? Þegar skoðaðir 

eru listar yfir fremstu háskóla heims 

eða jafnvel fremstu háskóla Evrópu, 

þá er sjaldgæft að finna íslenskan 

skóla ofarlega á lista (Lukman, Krajnc 

og Glavič, 2010). Háskóli Íslands 

tilkynnti árið 2016 að þeir hefðu 

komist á lista yfir háskóla sem búa 

nemendur best undir atvinnulíf. Þetta var í fyrsta skiptið sem skólinn kemst á þennan virta lista sem 

heitir Times Higher Education (Háskóli Íslands, 2016).  

Mynd 11: Fjöldi skiptinema við Háskólann í Reykjavík milli áranna 2011 til 2018 
(Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir, 2018, 1. Nóvember). 
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Háskólinn í Reykjavík er í 89. sæti yfir bestu nýju skóla árið 2018 og situr í sætum 301-350 á 

heimslista yfir bestu háskóla í heimi (Times Higher Education, 2018). 

Margar ástæður getað verið fyrir því að erlendir nemendur séu að koma hingað í skiptinám. 

Samkvæmt reynslusögum nemenda hefur aðal ástæðan alltaf verið sú að læra í landi þar sem að 

náttúran er falleg eða prófa eitthvað nýtt líkt og  reynslusaga frá skiptinema sem kom og lærði í 

Háskólanum í Reykjavík árið 2017, Anurang Dey. Anurang kom í skiptinám alla leið frá Sydney í 

Ástralíu, það sem gerði honum kleift að kom til Íslands að læra var að Háskólinn í Reykjavík er með 

samning við skólann sem Anurang lærir við. Einnig gat hann nýtt sér Erasmus styrkinn og Nordplus 

styrkinn þar sem að Háskólinn í Reykjavík uppfyllir báðar þær kröfur sem þarf til að fá styrkinn, vera í 

Evrópu og Skandinavíu. Ástæðan fyrir því að Anurang vildi koma til Íslands var að honum finnst 

mikilvægt að fá ferskt sjónarhorn á það sem maður er að læra. Einnig finnst honum gaman að upplifa 

öðruvísi menningu enda hefur hann farið tvisvar sinnum áður í skiptinám, einu sinni til Nepal og svo til 

Svíþjóðar („Frá Sydney í skiptinám“, 2017).  

Í skoðunarkönnuninni sem send var út til skiptinema í Háskólanum í Reykjavík þá voru þátttakendur 

spurðir af hverju Ísland var fyrir valinu. Komið verður betur inn á það þegar niðurstöður verða kynntar. 

Könnun á viðhorfi skiptinema á Íslandi 
Samkvæmt viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu má sjá að náttúran er alltaf í efsta sæti í hugum 

svarenda en aftur á móti má sjá breytingar á öðrum þáttum þegar kemur að ímynd Íslands. Viðhorf 

gagnvart Íslandi er almennt jákvætt en þó er sumt sem vantar að fá svör við. Skiptinemar á Íslandi eru 

ekki bara nemar hér á landi heldur líka nokkurnskonar ferðamenn. Þeir leyfa sér að skoða landið inn á 

milli mikils lærdóms. Þeir upplifa landið á allt annan máta heldur en hinn almenni ferðamaður gerir. 

Almenni ferðamaðurinn kemur hingað í viku, skoðar náttúruna og gerir ekki mikið meira. Skiptinemar 

þurfa að aðlaga sig meira að menningu Íslands á meðan námið stendur yfir. Þar hafa skiptinemarnir 

meiri vitund á upplifun á menningu Íslands frekar en hinn almenni ferðamaður. Tekið var mið af 

rannsóknarspurningum sem Íslandsstofa setti fyrir í sínum viðhorfsrannsóknum til að geta borið 

niðurstöðurnar saman og séð hver raun munurinn sé á þessum tveim hópum.  

1 Aðferð 
Í upphafi ritgerðar var haft samband við Daða Guðjónsson, verkefnastjóra ferðaþjónustu og 

skapandi greinar hjá Íslandsstofu, til þess að fá upplýsingar um viðhorfsrannsóknir á erlendum 

mörkuðum gagnvart Íslandi. Var hann spurður hvort að Íslandsstofa ætti nýjar rannsóknir um viðhorf 

gagnvart Íslandi og hvort að það væri eitthvað sem að hann mælti með að skoða nánar. Hann nefndi að 



29 
 

Íslandsstofa var einmitt að kynna á dögunum nýja viðhorfsrannsókn sem var tekin í febrúar á þessu ári. 

Einnig nefndi hann að í þessari könnun voru gögn sem að skoða sérstaklega hugrenningartengsl við 

landið og samanburð við önnur lönd (Daði Guðjónsson, verkefnastjóri Íslandsstofu, munnleg heimild, 

4. október 2018). Eftir að gögnin voru skoðuð frá viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu var nokkuð ljóst að 

skiptinemar ættu að svara sömu spurningum til þess að fá sem nákvæmar upplýsingar til þess að getað 

borið hópana saman. Þar sem að skiptinemar hafa allt aðra upplifun af Íslandi enn hinn almenni 

ferðamaður hefur, verður umtal (e. word of mouth) markaðssetningin öðruvísi. Umtal er eitt öflugasta 

form markaðssetningar og það ódýrasta. Doktor Ivan Misner, sérfræðingur í samskiptum viðskipta, 

segir að umtal sé: „heimsins besta en á sama tíma minnst skilda markaðsaðferðin“ (e. „the world´s 

most effective, yet least understood marketing strategy”) (Misner, 1999). Mikilvægt er því að þeir sem 

upplifa að ferðast til Íslands eða stunda nám á Íslandi njóti góðrar upplifunar til þess að umtal 

markaðssetningin verði áhrifarík. Skiptinemar fá meiri reynslu af Íslandi heldur en hinn almenni 

ferðamaður og hafa því meira að segja við næsta mann um Ísland heldur en hinn almenni ferðamaður. 

Umtal sem markaðsaðferð hefur orðið öflugara með innkomu samfélagsmiðla þar sem að hægt að er að 

deila upplifun sinni til stærri hóps og á styttri tíma heldur en áður fyrr.  

Gerðar voru 14 spurningar sem voru í samræmi við spurningarnar sem Íslandsstofa gerðu. 

Ákveðið var að notast ekki við allar spurningarnar frá Íslandsstofu þar sem að þær áttu ekki allar við. 

Þetta var safn af mismunandi spurningum sem einblína á viðhorfa þátttakandans gagnvart Íslandi. 

Notast var við megindlega aðferðafræði þar sem upplýsingum var safnað í formi vefkönnunar. Var 

vefkönnuninni deilt inná Facebook hóp skiptinema í HR. 

2 Þátttakendur 
Þýði fyrir könnunina voru skiptinemar sem stunda nám á Íslandi og úrtakið er Facebook hópur 

sem innihélt skiptinema sem læra á Íslandi. Markmið könnuninnar var að sjá hvert viðhorf skiptinema 

var á Íslandi til að getað samanborið við gögn Íslandsstofu. Þátttakendur Íslandsstofu árið 2018 voru 

erlendir einstaklingar sem ferðuðust að minnsa kosti einu sinni á ári að meðaltali og voru á aldrinum 25 

til 65 ára. Markmið könnunarinnar var að sjá hvort munurinn á viðhorfi til Íslands væri á þann máta að 

skiptinemar hafi aðra upplifun á landinu heldur en viðhorf erlendra einstaklinga gagnvart Íslandi. Alls 

tóku 83 þátt í könnuninni. Könnuninni var deilt á hóp sem inniheldur tæplega 250 skiptinema en aðeins 

83 svöruðu könnuninni.  
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3 Mælitæki 
Notast var við spurningalista í formi vefkönnunar í gegnum forritið Google Forms þar sem 

hlekkur var sendur á hóp skiptinemanna. Spurningarlistinn innihélt 14 spurningar  og gert var ráð fyrir 

að tíminn til að svara könnuninni væri 4-5 mínútur. Í spurningu eitt voru þátttakendur spurðir hvaðan 

þeir væru, þar áttu þeir bara að skrifa inn upprunaland sitt. Spurning tvö var nokkuð opin þar sem 

þátttakendur voru spurðir hvaða land kæmi fyrst upp í hugann þegar að hugsað var um land sem bíður 

upp á bæði náttúru og menningu. Markmiðið með þessari spurningu var að sjá hvaða lönd Ísland gæti 

borið sig saman við. Í spurningu 3 voru þátttakendur spurðir um hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf 

þeir hefðu gagnvart Kanada, Nýja Sjálandi, Noregi, Íslandi og svo Finnlandi. Ástæðan fyrir því að 

þessi lönd voru valin var til þess þess að geta borið saman við tölur og gögn sem Íslandsstofa gaf út. Í 

spurningu 4 voru þátttakendur spurðir hvað sé það fyrsta sem kemur upp í hugann þeirra þegar hugsað 

er um Ísland. Ástæðan fyrir því er að geta séð hvað það er sem er að selja Ísland hvort sem það er 

náttúran eða eitthvað annað. Í spurningu 5 var komið inn á komutíma annan en sumartímann. Það er að 

segja hvort að þátttakendur hefðu áhuga á því að koma til Íslands yfir tímabilið september - apríl. Eins 

og Inspired by Iceland gerðu árið 2014 þegar lögð var áhersla á að reyna að dreifa ferðamönnum yfir 

árstíðir, fá fleiri yfir vetrartímann en ekki bara auglýsa sig sem sumartíma land. Í spurningu 6 voru 

þátttakendur spurðir hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf þeirra er gagnvart Íslandi sem áfangastaður 

fyrir ferðamenn. Spurning 7 þá eru þátttakendur beðnir um að nefna vörur, þjónustu eða vörumerki 

sem kemur frá Íslandi eða sem þeir tengja við Ísland. Þessi spurning líkt og spurning 1 og 2 var opin og 

gat fólk skrifað svörin sjálf til að sjá hversu mörg vörumerki þátttakendur myndu nefna í staðinn fyrir 

að hafa spurninguna lokaða og vera með fyrir fram ákveðin vörumerki sem þátttakendur myndu velja. Í 

spurningu 8 var haldið áfram með vörur, þjónustu og vörumerki og þátttakendur spurðir um viðhorf 

þeirra gagnvart íslenskum vörum, þjónustu og vörumerkjum. Spurning 9 voru þátttakendur spurðir 

hvort þeir hefðu séð eða heyrt eitthvað um Ísland sem áfangastað á einhverjum miðlum, og báðum þá 

þátttakendur um að merkja við þá miðla sem þeir hefðu séð eða heyrt um Ísland sem áfangastað. Í 

spurningum 10 og 11 voru lagðar fyrir fullyrðingar þar sem þátttakendur áttu að haka í hversu sammála 

eða ósammála þeir eru gagnvart hverri fullyrðingu. Seinustu 2 spurningarnar voru meira um ferðalag 

frekar en Ísland. Spurning 12 þá voru tekin sömu lönd og í spurningu 3; Kanada, Nýja Sjáland, 

Noregur, Ísland og Finnland og voru þátttakendur spurðir hvenær þeir myndu ferðast til þessara landa, 

ef það væri planið og gáfum upp 4 mismunandi tíma og svo einn valmöguleiki sem var ‘aldrei’. Í 

lokaspurningunni, númer 13, þá var sett fram fullyrðingin “Ég get upplifað náttúruundur í eftirtöldum 

löndum” (e. I can experience natural wonders in the following countries). Hér koma við sögu sömu 

lönd og í spurningu 3 og 12 og þátttakendur svara hversu sammála eða ósammála þeir eru þessari 
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fullyrðingu. I siðustu spurningunni, spurningu 14, var ákveðið að spurja skiptinemana/þátttakendurna 

að því af hverju þau völdu Ísland til að stunda námið sitt. Voru settir 4 valmöguleikar þar sem að má 

velja fleiri en 1 valmöguleika, svo var 5 valmöguleikinn “annað” þar sem að þátttakendur fengu 

tækifæri á að segja aðra ástæðu heldur en komu fram í fyrri valmöguleikum. Þessir 4 valmöguleikar 

voru eftirfarandi: góðir skólar, náttúran, menningin og svo prófa eitthvað nýtt. Þetta var sett fram til að 

fá meiri hugmynd hvað skiptinemarnir hugsuðu um Ísland áður en komið var hingað til lands.  

4 Framkvæmd 
Áður en könnuninni var dreift til úrtaksins var spurningalistinn borinn undir nokkra aðila til að 

sjá hvort ekki væri allt í lagi og hvort að það væri eitthvað sem mætti laga eða bæta við. Því næst var 

honum dreift inn á hóp inni á Facebook sem inniheldur skiptinema sem stunda nám á Íslandi. Í upphafi 

könnuninnar var tekið skýrt fram hver ástæða þessarar könnunar var og hver tilgangur hennar væri. 

Einnig var skýrt tekið fram að ekki væri hægt að rekja einstök svör til þátttakenda og að niðurstöðurnar 

yrðu einungis birtar í heild sinni. Þegar þátttakendur luku við könnunina var þeim þakkað kærlega fyrir 

að svara henni. Könnunin fékk að vera opin í 7 daga, eða frá fimmtudegi til fimmtudags vikuna á eftir. 

Henni var svo lokað og allar niðurstöður teknar saman í heild sinni. 
 

5 Tölfræðileg úrvinnsla  
Gögnin voru færð yfir á Excel og þá var þörf á að hreinsa gögnin og samræma svörin. Við 

hreinsun gagna kom í ljós að sumir þátttakendur voru ýmist nákvæmari en aðrir eða áttu í erfiðleikum 

með stafsetningu, sem við var búist þar sem að könnunin var á ensku og ekki er hægt að búast við að 

allir skiptinemar sem koma hvaðan úr heiminum séu með ensku stafsetninguna á hreinu. Strax á 

spurningu 1 þegar spurt var hvaðan þátttakandinn væri þá voru sumir sem svöruðu “The Netherlands” 

og aðrir sem svöruðu “Netherlands”. Einnig var einn þátttakandi sem svaraði að hann væri frá 

“Catalonia” og því var breytt yfir í Spán. Sama var með spurningu 2, 4, 7, það er að segja orð ekki 

skrifuð eins af öllum. Búast mátti við að hreinsun þyrfti þegar spurningar eru opnar og þátttakendur 

beðnir um að skrifa svörin í stað þess að haka við fyrirfram gefna valmöguleika. Spurningar 5, 6, 8 og 

11 voru allar mjög auðveldar í hreinsun þar sem að þessar spurning eiga það sameiginlegt að gefin var 

ýmist fullyrðing eða spurning og þátttakendur beðnir að velja aðeins einn valmöguleika af 5. 

Spurningar 3, 10 og 13 voru einnig þægilegar í hreinsun þar sem að 5 valmöguleikar voru gefnir líkt og 

í spurningum 5, 6, 8 og 11. Einungis voru 2 spurningum sleppt af þátttakendum og það voru spurningar 

10 og 11 annars var 100% svarhlutfall við hinum spurningunum. Þó svo að svör hafi borist við öllum 

hinum spurningunum þá var þörf á að taka svör út frá tveimur spurningum, hins vegar spurningu 2 og 
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svo spurningu 9. Í spurningu 2 voru þátttakendur beðnir um að nefna land sem kæmi upp í huga þegar 

hugsað er um ferðamannastaði til að upplifa bæði náttúru og menningu, þátttakandinn svaraði því með 

að segja “basically, nearly every land and destination has to offer nature and culture. It depends really 

on the circumstances and on what you expect from the voyage.” Eða “í rauninni, næstum öll lönd og 

áfangastaðir bjóða upp á náttúru og menningu. Fer í rauninni eftir kringumstæðum og hverju þú býst 

við hverri ferð”. Ekki var hægt að búa til svar þar sem að þátttakandinn hefur vissulega mikið til síns 

máls að taka en metið var að þar sem að þátttakandinn hafi ekki nefnt eitt land þá var svarið tekið út í 

heild sinni. Í spurningu 9 voru mistök í gerð könnunar en einn af þátttakendum lét vita af því og sú 

spurning var löguð við hið snarasta. Í þeirri spurningu voru þátttakendur beðnir um að nefna þá miðla 

sem þeir hefðu séð eða heyrt um Ísland seinustu 6 mánuði. Villan lá í því að þátttakendur gátu aðeins 

valið einn valmöguleika en ekki marga í einu eins og hefði átt að vera í byrjun. 

6 Niðurstöður 
Eftir að öll gögnin voru hreinsuð var hafist handa við að setja þau upp á viðeigandi hátt í 

forritinu Microsoft Excel. Þar voru búnar til töflur, gröf og skífurit til að niðurstöður yrðu 

auðskiljanlegri. Ákveðið var að para þessar niðurstöður við nýjustu viðhorfskönnun hjá Íslandsstofu, 

sem gefin var út árið 2018. Einnig voru sumar spurningar spurðar úr viðhorfskönnun Íslandsstofu fyrir 

árið 2017 þar sem að þær spurningar voru ekki bornar fram í rannsókninni 2018. Metið var að sumar 

spurningar frá árinu 2017 ættu að vera líka settar fram fyrir skiptinemana. 

Mynd 12: Jákvæðni gagnvart fullyrðingum um Ísland (Spurning 10, Viðauki) 
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Ákveðið var að skoða hvaða land væri efst í huga hjá þátttakendum þegar hugsað er út í land 

þar sem maður getur upplifað bæði náttúru og menningu. Nota þurfti spurningu úr viðhorfskönnun 

2017 til að bera saman niðurstöður.  

Í viðhorfsrannsókn Íslandsstofu árið 2018 voru settar fram fullyrðingar og orð þar sem 

svarendur áttu að haka við hvort þeir væru sammála þeim eða ekki. Sett var upp alveg eins könnun 

fyrir skiptinemana og meirihlutinn af svörum voru jákvæð gagnvart fullyrðingunum um Ísland. 

Á mynd 12 hér að ofan má sjá hversu jákvætt álit skiptinemanna er á fullyrðingunum um 

Ísland. Sjá má að þar ríkir almenn jákvæðni hjá töluverðum meirihluta fullyrðinganna. Skiptinemar 

upplifa Ísland á annan máta en almenni ferðamaðurinn gerir. 82,4% af svarendum voru sammála því að 

Ísland bjóði upp á hlýjar og góðar móttökur. Í viðhorfsrannsókn Íslandsstofu má sjá mikinn mun þarna 

á milli en rúmlega 64% svarenda þar voru jákvæðir gagnvart þeirri fullyrðingu. Þarna kemur það 

kannski inn í að skiptineminn hefur upplifað Ísland og séð að raunin er töluvert meira. Þátttakendur í 

báðum hópum töldu flestir Ísland sem áhugaverðan stað til að heimsækja. Skiptinemarnir eru mjög 

jákvæðir gagnvart því að Ísland bjóði upp á náttúruleg undur, ótrúleg landslög, hreint umhverfi og 

öruggann áfangastað. Það ríkir mikil jákvæðni gagnvart því að Ísland hafi áhugaverða sögu og 

menningu. 86,3% skiptinema eru jákvæðir gagnvart sögu og menningu Íslands samanborið við að 

82,6% svarenda úr viðhorfsrannsókn Íslandsstofu sem eru jákvæðir. Þetta sýnir að skiptinemar læra 

eflaust meira inn á menningu Íslands og sögu heldur en almenni ferðamaðurinn. Meiri neikvæðni sýnir 

sig í ákveðnum þáttum um Ísland. Þar má nefna viðhorfið gagnvart því hvort Ísland búi yfir 

nútímalegri uppbyggingu/innviði. Þar eru einungis 45,1% skiptinema sammála því. En það er hlutur 

sem erfitt er að bæta, eða mun allavega taka langan tíma að bætast. Aðeins 39,2% skiptinema eru 

jákvæðir gagnvart því að Ísland bjóði upp á gott virði fyrir peninginn. Einnig eru 94,1% skiptinema 

sammála því að það er dýrt að ferðast til Íslands eins og sjá má á mynd 12. 

Í spurningu 6 spurðum við skiptinemana hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þeir hugsa um Ísland. 

Þar var augljós sigurvegari en náttúran var lang efst með 35,3% hlutfall. Þar á eftir kom kuldinn og 

veðrið með 14,7%. Eldfjöll komu svo með aðeins minna prósentuhlutfall, eða 13,7%. Norðurljósin 

voru með 7,8%. Fossar voru með 6,1%, sem var skrítið því það kom ekki fram í efstu 14 sætunum hjá 
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Íslandsstofu við sömu spurningu. Búist var við að jarðhitinn myndi vera með hærra prósentuhlutfall frá 

skiptinemunum en hún var ekki hærri en 5,9%. Samanborið við viðhorfsrannsókn Íslandsstofu var 

jarðhitinn með 28,2% prósentuhlutfall. Lítur út eins og að almenni ferðamaðurinn, einhverrra hluta 

vegna, vera með jarðhitann ofar í huganum heldur en skiptinemarnir eins og myndir 13 og 14 sýna. 

Önnur svör komu frá skiptinemunum sem ekki komu fram á myndinni hér að ofan en til að nefna 

nokkur, voru þau eftirfarandi; hestar, jökull, fótbolti og dýrt. Niðurstöður frá Íslandsstofu af sömu 

spurningu voru svolítið öðruvísi heldur en niðurstöðurnar frá skiptinemunum. Eins og má sjá á 

myndinni voru tveir efstu það sama, náttúran og veðrið. En inná listanum frá þeim, sem ekki komu frá 

skiptinemunum, voru menningin/sagan og jöklar/fjöll. 

Ísland hefur margt upp á að bjóða bæði á sumartíma sem og vetrartíma og því hefur verið reynt 

að dreifa ferðaþjónustunni meira yfir allt árið. Í spurningu fjögur voru skiptinemarnir spurðir hvort þeir 

myndu íhuga að heimsækja Ísland á mánuðunum september til apríl og 82,4% svöruðu játandi við 

þessari spurningu. Inspired by Iceland hefur verið að leggja áherslu á er að fá fleiri ferðamenn til 

Íslands á vetrartíma, til að dreifa álaginu. Þessar niðurstöður eru því mjög jákvæðar. Samanborið við 

niðurstöður Íslandsstofu með sömu spurningu, voru 66,7% svarenda sem svöruðu játandi við henni. 

Þarna kemur það inn í að skiptinemar eyða mestum tímanum sínum hérna á Íslandi yfir þessum tíma 

ársins og fá þar af leiðandi meiri upplifun á vetrartímanum. Þar sjá þau að það er kannski ekki eins 

slæmt og niðurstöður viðhorfsrannsóknar Íslandsstofu sýnir. 

Mynd 13: Hvað skiptinemar hugsa fyrst þegar hugsað er um 
Ísland. 

Mynd 14: Niðurstöður Íslandsstofu (Íslandsstofa 2018). 
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Í rannsókninni mátti sjá töluvert mikinn mun í spurningunni um hversu jákvæðir/neikvæðir 

svarendur væru gagnvart Íslandi sem ferðastað. Samtals eru það 94,1% skiptinema sem eru jákvæðir 

gagnvart Íslandi sem ferðastað, sem er mjög hátt prósentuhlutfall þar af leiðandi mjög jákvætt. Hins 

vegar eru það einungis 66,5% svarenda hjá Íslandsstofu sem að eru jákvæðir gagnvart Íslandi sem 

ferðastað. Munurinn þarna á milli eru 27,6%, sem telst í þessu tilviki mjög mikið. Þarna gæti munurinn 

legið í því að skiptinemarnir eru búnir að prófa að lifa hérna í einhverja mánuði, alveg sama hvort að 

það er með menninguna að gera eða ná að skoða mun meira heldur en hinn almenni ferðamaður hefur 

tök á að gera. Það sést að almenni ferðamaðurinn hefur ekki eins jákvæða sýn á Íslandi og 

skiptinemarnir gera. 33,7% úr rannsókn Íslandsstofu horfa neikvætt á Ísland sem ferðastað. Í rannsókn 

Íslandsstofu frá árinu 2018 var ekki leitað nánari upplýsinga um af hverju það gæti verið (Sjá myndir 

15 og 16). 

 

Í viðhorfsrannsókn Íslandsstofu árið 2018 kom ekki fram hversu stór hópur svarenda kjósa 

frekar að ferðast til sólarlanda. Hins vegar kom það fram í rannsókn þeirra árið 2017 að rúmlega 40% 

svarenda voru samþykkir þessari fullyrðingu. Eins og mynd 17 sýnir voru einungis tæplega 24% 

skiptinema samþykkir fullyrðingunni. Tæplega 67% skiptinema sögðust vera frekar ósammála eða 

mjög ósammála fullyrðingunni, sem segir okkur að 67% þeirra gætu hugsað sér  að heimsækja kaldari 

lönd eins og Ísland. Svarendur í rannsókn Íslandsstofu kemur það hins vegar fram að rúmlega 34% 

svarenda voru frekar ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. Skiptinemar hafa töluvert hærra 

prósentuhlutfall um að vera ósammála fullyrðingunni heldur en svarendur Íslandsstofu. 

Mynd 16: Hversu jákvæður/neikvæður skiptinemar 
eru gagnvart Íslandi sem ferðastað. 

Mynd 15: Niðurstöður Íslandsstofu (Íslandsstofa, 
2018). 
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Ísland býr yfir margvíslegum vörum, þjónustu og vörumerkjum sem sum eru þekkt um heiminn 

allann eða mjög vel þekkt innanlands. Í viðhorfsrannsókn Íslandsstofu 2018 voru þátttakendur beðnir 

álits á íslenskum vörum, þjónustu og vörumerkjum. Í þeirri könnun kom í ljós að um 65% svarenda 

voru jákvæðir, skiptinemanarnir voru þeir um 90% jákvæðir. Skiptinemarnir eru því 25% meira 

jákvæðari gagnvart íslenskum vörum, þjónustum og vörumerkjum. Mjög líklega er það vegna þess að 

skiptinemarnir búa á Íslandi og verða meira varir við vörurnar, þjónustuna og vörumerkin. En þetta 

sýnir að Ísland er að gera eitthvað jákvætt með þetta sem að hinn almenni ferðamaður gerir sér ef til 

vill ekki grein fyrir líkt og skiptinemarnir gera vegna lengd dvalartíma. Í framhaldi af þessu voru 

þátttakendur beðnir um að nefna vörur, þjónustu eða vörumerki frá Íslandi ef þau þekktu til einhverra. 

Eins og sjá má á myndum 18 og 19 þá voru svörin margvísleg en þó var eitt íslenskt vörumerki sem 

kom fyrir oftar en önnur og það var íslenska vörumerkið Skyr. Það voru rúmlega 24% skiptinemar sem 

að nefndu Skyr og hjá viðhorfsrannsókn Íslandsstofu voru það 13%. Hjá skiptinemum var annað 

vinsælt íslenskt vörumerki oft nefnt og það var 66° North. Alls voru rúmlega 31% skiptinema sem að 

Mynd 17: Hversu sammála skiptinemar eru gagnvart því að vilja eingöngu ferðast þar 
sem að það er sól. 
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nefndu 66° North en hins vegar var það ekki í efstu 13 svörunum hjá Íslandsstofu. Þó er Íslandsstofa 

með flokkinn „Other” þar sem að 29,2% svarenda völdu, en þar gæti 66° North leynst einhverstaðar.  

Í rannsókninni fyrir skiptinemana var ákveðið að spyrja þá afhverju þeir völdu Ísland til þess að 

ferðast til og stunda skiptinám. 4 valmöguleikar voru í boði og svo einn valmöguleiki sem að bauð upp 

á að skiptinemarnir fengu að skrifa sitt eigið svar. Lang flestir völdu valmöguleikana sem voru í boði. 

Eins og sjá má á mynd 20 var aðal ástæða þess að skiptinemarnir völdu Ísland var að upplifa náttúruna 

sem Ísland býr yfir, en 86% svarenda völdu náttúruna. Svo koma menningin og að prófa eitthvað nýtt 

mjög jöfn, eða 39% og 41%. 18% svarenda völdu góðir skólar, þar sem að nemendur hafa valið skóla 

eftir því hvað hentar þeim og hvað er boðið upp á. Þessi spurning var einungis sett fram til að gefa 

fram hugmynd af því af hverju skiptinemarnir voru að velja Ísland en ekki eitthvað annað land.  

  

Mynd 18: Niðurstöður Íslandsstofu (Íslandsstofa 2018). Mynd 19: Hversu jákvæðir/neikvæðir skiptinemar eru gagnvart 
íslenskum vörum, þjónustu og vörumerkjum 

Mynd 20: Ástæða skiptinema fyrir að velja Ísland til að stunda nám. 
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Í viðhorfsrannsókn Íslandsstofu 2017 var spurt hversu sammála svarendur væru gagnvart því að 

löndin Kanada, Nýja Sjáland, Noregur, Ísland og Finnland bjóði upp á náttúru undur.  

Eins og sést á mynd 21 þá má sjá að Ísland er með lang bestu niðurstöðurnar, en rúmlega 98% 

skiptinema eru mjög sammála því að Ísland búi yfir náttúru undrum. Það var enginn sem var ósammála 

fullyrðingunni þegar kom að Íslandi. Á eftir Íslandi var það Nýja Sjáland þar sem rúmlega 76% 

skiptinema voru sammála. Það land sem kom verst úr þessari könnun var Kanada. Þar voru aðeins um 

43% skiptinema sem voru mjög sammála því að Kanada bjóði upp á náttúru undur. 

  
Mynd 21: Hversu sammála skiptinemar eru gagnvart því að eftirtöld lönd bjóði upp á náttúru undur. 
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Umræða 
Straumur ferðamanna hefur vaxið ört undanfarin ár. Ekki bara hérna á Íslandi heldur um allan 

heim. Ferðaþjónustan er orðin ein stærsta atvinnugrein í heiminum, á pari við greinar eins og 

olíuiðnað, matarframleiðslu eða farartækjaiðnað. Á Íslandi er ferðaþjónustan komin fram úr 

sjávarútveg, sem hefur verið stærsta atvinnugrein Íslands árum saman.   

Vegna stöðugrar fjölgunar ferðamanna á Íslandi er mikilvægt að ímynd Íslands haldist jákvæð 

og var það Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra Íslands, sem kom með þá tillögu að það væri 

nauðsynlegt að halda ímyndinni jákvæðri og stofnaði þar af leiðandi nefnd sem átti að styrkja ímynd 

Íslands. 

Eftir að ljóst var hvað vöxtur ferðaþjónustunnar var farinn að vera mikill þurfti að setja meira 

fjármagn í atvinnugreinina. Í ársskýrslu 2017 hjá ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, Þórdísi 

Kolbrúnu Gylfadóttir, kom fram að það voru rúmlega 2 milljarðar króna til ráðstöfunar sem nýttar voru 

í alls kyns verkefni til að betrumbæta aðstöðu ferðamanna á Íslandi. Þetta fjármagn var nýtt í 

uppbyggingu, viðhald, öryggismál og verndun á ferðamannastöðum og náttúru. Þar að auki var 

mælaborðið stofnað fyrir ferðaþjónustuna þar sem hægt er að sjá uppfærð gögn og mælingar varðandi 

stöðu greinarinnar. 

Ímynd er margslungið fyrirbæri og er mikilvægt að halda henni jákvæðri. Þegar hugsað er um 

Ísland þá er velt fyrir sér, fyrir hvað viljum við standa fyrir? Til að skoða hvað við viljum standa fyrir 

þarf að skoða sjálfsímyndina fyrst. Mikil breyting hefur verið í gegnum árin hvernig ímynd á þjóðum 

hefur borist til skila og breyst. Við lifum í heimi stöðugs fréttastreymis þar sem fréttir af landi berast 

eins og eldur um sinu um alla fjölmiðla á nokkrum mínútum. Áður en land getur horft á ímynd sína, 

þarf að bera það saman við önnur lönd sem búa yfir svipaðri menningu og þjóðerni. Í 

viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu mátti sjá samanburð við aðrar þjóðir sem talið er að líkjast Íslandi 

frekar en aðrar þjóðir. Það gefur góða mynd yfir það hvar Ísland stendur í samkeppninni við aðrar 

þjóðir sem ferðastaður. Styrking ímyndar Íslands, samkvæmt könnunum Íslandsstofu, hefur farið mikið 

á uppleið síðustu ár.  

Markaðssetningin er mikilvæg fyrir ímynd Íslands, bæði til að betrumbæta hana og að halda 

henni stöðugri. Markaðssetningin á landinu er komin mikið í hendur á ferðamönnum hvort sem að þeir 

tala um reynslu sína við næsta mann eða dreifa reynslunni á vefinn. Markaðssetning á áfangastað getur 

komið í alls kyns formum og gerðum. Hvort sem það eru markaðsherferðir eða óbein markaðssetning. 

Game of Thrones auglýsir áfangastaði með því að taka upp senur á völdum áfangastöðum, eins og gert 

var með Ísland. Íslandsstofa býr yfir miklum upplýsingum um ímynd Íslands þar sem hún hefur verið 

að gefa út viðhorfsrannsóknir um Ísland síðast liðin 10 ár. Í þessum rannsóknum eru fengnir um 1000 
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svarendur úr hverju landi. Í byrjun voru einungis þrjú lönd en í síðustu könnun voru komin sex lönd og 

þau eru: Kanada, Danmörk, Frakkland, Þýskaland, Bretland og Bandaríkin. Nýjustu gögnin frá 

viðhorfsrannsóknum Íslandsstofu innihalda því töluvert fleiri gögn um ímynd Íslands en áður fyrr. 

Þessi gögn hjálpa mikið með að greina ferðaþjónustu Íslands og hjálpa til við að sjá hvað leggja þarf 

meiri áherslu á. Markaðssetningin þarf að vera til staðar til að halda í við ferðaþjónustuna og því settu 

Íslandsstofu af stað Inspired By Iceland árið 2010 sem einblínir á markaðsherferðir og 

kynningarstarfsemi fyrir Ísland. Þar koma gögnin frá viðhorfsrannsóknunum sterk inn. Samkvæmt 

módeli Butlers þá má áætla að Ísland standi á stigi styrkingar þar sem að ferðamönnum er enn að fjölga 

en fjölgunin er ekki eins stór og árin áður. Færa má rök fyrir því að Ísland sé á leið á stig stöðnunar 

sem segir að hámarksfjöldi ferðamanna hefur verið náð. Ef Ísland er farið á stig stöðnunar þá er 

mikilvægt að bæta í markaðssetningu til að viðhalda eða fjölga ferðamönnum þar sem að 

ferðamannaiðnaðurinn spilar stórt hlutverk í efnahagslífi Íslands. Dæmisagan um Colorado fylkið er 

frábært dæmi um það hversu mikilvægt það er að viðhalda markaðssetningu fyrir ferðamenn þar sem 

að Colorado var lengi að vinna sig upp í að verða einn vinsælasti ferðamannastaður Bandaríkjanna. 

Þegar þangað var komið minnkaði ríkið fjármagnið til markaðsmála og á innan við tveim árum hrundi 

Colorado fylkið niður í 17. sæti yfir vinsælustu áfangastaði Bandaríkjanna.  

Skiptinemar sem koma hingað til landsins að læra, hvort sem það er í Háskólanum í Reykjavík, 

Háskóla Íslands eða einhvern annan skóla, þá hafa skiptinemar áhrif á ímynd Íslands. Skiptinemarnir 

sem læra hér á landi í 3 mánuði til dæmis fara svo aftur til síns heimalands og dreifa reynslusögum um 

Ísland. Skiptinemar kynnast Íslandi öðruvísi en hinn almenni ferðamaður þar sem að skiptineminn 

kemst í meiri nánd við menninguna og íslenska fólkið. Ísland auglýsir íslensku náttúruna mikið og eru 

margir útlendingar sem hugsa um náttúru fyrst þegar Ísland er nefnt. Eins og kom fram í niðurstöðum 

frá skiptinemum voru rétt um rúmlega 35% þeirra sem svöruðu að náttúran væri það efsta sem að kom 

upp í huga þeirra þegar þeir hugsuðu um Ísland. En veðurfar/kuldi kom næst með einungis tæplega 

15% prósentuhlutfall. Einnig mátti sjá frá niðurstöðum Íslandsstofu að 46% svarenda þar nefndu 

náttúruna þegar hugsað var til Íslands og það næsta á eftir var, eins og hjá skiptinemum, veðurfar/kuldi 

þar sem prósentuhlutfallið var rúmlega 38%. Samkvæmt þessum upplýsingum má sjá að það er mikið 

samræmi á milli þessara tveggja hópa þegar litið er á hvað það er það efsta sem þeir hugsa þegar 

hugsað er til Íslands. Það má færa rök fyrir því að þetta gæti verið útaf heitinu á Íslandi eða bara 

einfaldlega vegna þess að Ísland er staðsett þar sem að veður og kuldi eiga mikla samleið. Líkt og tölur 

gefa til kynna þá er hægt að segja að þeir sem koma til Íslands hafa veðrið í huga þegar minnst er á 

Ísland. Þó svo að veðrið sé ofarlega í hugum erlendra aðila þá virðist það ekki skipta sköpum ef marka 

má töflu 2. Þar sést skipting ferðamanna á Íslandi vel, og í töflu 2 er lítill munur á vetri og sumri. Svo 



41 
 

draga má ályktanir að þó svo að veðrið sé í hugum erlendra aðila þegar minnst er á Ísland að það skipti 

ekki sköpum í vali þeirra að koma til Íslands hvort sem það er að koma í frí eða til að læra. 

Mikil jákvæðni gagnvart Íslandi ríkir bæði hjá almennum ferðamönnum og skiptinemum á 

Íslandi. Í viðhorfsrannsóknum sem lagt var fyrir þessa tvo hópa er það alveg ljóst að meiri jákvæðni 

ríkir frekar en neikvæðni. Skiptinemar eru töluvert jákvæðari gagnvart Íslandi. Að skiptinemar fái góða 

lífsreynslu frá Íslandi er mikilvægt fyrir ímynd Ísland. Þó svo að skiptinemar komi til landsins fyrst og 

fremst til að stunda námið sitt að þá upplifa þau í leiðinni náttúru Íslands og menningu. Mætti því telja 

þau sem nokkurskonar ferðamenn líka, en bara ferðamenn sem að upplifa meira af Íslandi heldur en 

aðrir ferðamenn. Það mátti sjá mikinn mun í svörum frá skiptinemum og hinum almenna ferðamanni 

þegar að kom að jákvæðni gagnvart Íslandi í heild sinni. Skiptinemarnir voru 28% jákvæðari gagnvart 

Íslandi sem ferðastað heldur en almennir ferðamenn. Þarna sést hvernig upplifun skiptinema á að eyða 

löngum tíma á Íslandi hefur mikil áhrif á ímynd Íslands. Þessi munur sést einnig í könnuninni þegar 

svarendur eru spurðir hvort að þeir séu sammála fullyrðingunni „Mig langar bara að ferðast þar sem að 

það er heitt og sól”. Þar voru rúmlega 40% almennra ferðamanna sem að voru sammála þessari 

fullyrðingu en einungis tæplega 24% skiptinema sammála henni. Það má því sjá töluverðan mun á 

milli þessara tveggja hópa með Ísland sem ferðastað. Eftir upplifun skiptinema á Íslandi, sem koma 

hvaðan af úr heiminum, eru þeir töluvert jákvæðari gagnvart Íslandi heldur en þátttakendur í 

viðhorfsrannsókn Íslandsstofu. 

Það er því að framangreindu að skiptinemar hafa mikil áhrif á ímynd Íslands þar sem að 

skiptinemar upplifa Ísland í lengri tíma og fara til síns heimalands og dreifa sögum um Ísland. Ástæðan 

fyrir því er einfaldlega sú að það koma hundruðir skiptinema að stunda skiptinám á Íslandi á hverju ári 

sem að upplifa Ísland á annan hátt heldur en hinn almenni ferðamaður gerir. Þátttakendur hjá 

viðhorfskönnunum Íslandsstofu voru erlendir einstaklingar frá sex mismunandi löndum. Það er svona 

verulegur munur á sumum niðurstöðum einfaldlega vegna þess að skiptinemar hafa komið til Íslands 

og upplifað landið. Í sumum niðurstöðum, líkt og með það fyrsta sem svarendum datt fyrst í hug 

gagnvart Íslandi, var samræmi í þeim. Sem segir okkur að í ímynd erlendra einstaklinga gagnvart 

Íslandi eru hlutir sem að eru að standast væntingar þeirra. Niðurstöður voru einnig ólíkar og þá 

aðallega þannig að skiptinemar voru með hærri prósentuhlutföll gagnvart spurningunum. Þar sjást 

hlutir sem að erlendu einstaklingar eru óvissir um hvað Ísland hefur upp á að bjóða en skiptinemarnir 

hafa fengið að upplifa með dvöl sinni á landinu. Þarna gefst tækifæri á því að einblína á það að koma 

þeim hlutum út í heiminn og reyna að sýna hver raunveruleikinn er, til þess að styrkja ímynd Íslands og 

jafnvel laða að fleiri ferðamenn til landsins.   

Gagnvart ímynd Íslands ríkir almennt mikil jákvæðni hjá báðum þessum hópum. Alltaf er 

eitthvað sem hægt er að bæta og niðurstöður sýna hvaða þættir það gætu verið. Mikil jákvæðni frá 
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skiptinemum gagnvart Íslandi sem ferðastað miðað við jákvæðni erlendra einstaklinga sem sýnir að 

hægt er að koma því betur frá Íslandi hversu fjölbreytt landið er. Auðvitað skiptir það máli að upplifa 

eitthvað til að getað myndað eins hreina skoðun og hægt er. En þó er hægt að koma þeim skilaboðum 

til skila með niðurstöðum úr rannsóknum um þann ákveðna hlut.  
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Viðauki 
 
Spurningarlisti 
 

Attitude Towards Iceland 
 

We are two students at Reykjavík University working on our BS thesis where we are writing about 
attitude towards Iceland from the exchange student perspective versus the general traveler´s 
perspective. We really want to dig in and see the difference between those two, because these groups 
experience Iceland in a much different way. 

 
Answers can not be traced to individuals. 

 
 

1. Where are you from? 
 
 
 
 

2. Which country comes to mind when 
thinking about a travel destination to 
experience both nature and culture? 

 
 

 
3. How positive/negative are you towards each of the following travel 

destination? Mark only one oval per row.   
Very Somewhat 

Neither 
Somewhat Very 

positive positive negative Negative    
Canada  
New Zealand  
Norway  
Iceland  
Finland 

 
4. What is the first thing that comes to your 

mind when you think of Iceland? 
 
 

 
5. Would you consider travelling to Iceland during the months of September to 

April? Mark only one oval.   
Yes, definately   
Yes, probably  
Neither   
No, probably not  
No, definately not  
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6. How positive/negative are you towards Iceland as a travel 

destination? Mark only one oval. 
  

Very positive 
 

Somewhat positive   
Neither 

 
Somewhat negative   
Very negative 

 
 

7. What products, services and brands 
can you think of that originate from 
Iceland or you associate with Iceland?  
If you don´t know any, type ´No´. If you 
know any, please name them 

 
 
 

8. In general, how positive/negative are you towards Icelandic products, services and brands? 
Mark only one oval. 

  
Very positive   
Somewhat positive 

 
Neither   
Somewhat negative 

 
Very negative  

 
 

9. During the last six months, have you seen or heard anything about Iceland as a travel 
destination through media or advertising coverage?  
If you haven´t seen/heard anything, choose ´No´. If you have seen/heard anything, choose the media 
you have seen it on.  
Check all that apply. 

 
Television   
Internet   
Magasines   
News papers   
Posters   
Radio   
No   
Other:  
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10. Statements about Iceland:  

Choose how much you agree with each sentence.  
Mark only one oval per row. 

 
Strongly Tend to 

Neither 
Tend to Strongly 

agree agree disagree disagree    
I can expect locals in Iceland   
to be warm and welcoming  
I can experience natural  
wonders  
I can see extraordinary  
landscapes  
I can enjoy a pure  
environment  
It is a safe destination  
It is expensive to travel to  
It has an interesting history   
and culture  
I can choose from variety of  
exciting activities  
It has modern infrastructure  
It offers exciting restaurants  
It offers good value for   
money  
It is a good destination for a  
city break experience  

 
11. How much do you agree with this statement: ´I only want to go on a holiday where it is warm 

and sunny´?  
Mark only one oval. 

 
Strongly agree   
Tend to agree   
Neither   
Tend to disagree   
Strongly disagree  

 
 

12. When, if ever, do you tend to visit the following 
countries? Mark only one oval per row. 

 
In the next 2 In the next 1 In the next 6 One day 

Never years year months hopefully    
Canada  
New Zealand  
Norway  
Iceland  
Finland 
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13. I can experience natural wonders in the 

following countries: Mark only one oval per row. 
 

Strongly Tend to 
Neither  Tend to disagree  Strongly disagree agree agree    

Canada  
New Zealand  
Norway  
Iceland  
Finland 

 
14. Why did you choose Iceland as the destination for 

your studies? Check all that apply. 
 

Good schools   
The nature   
The culture   
Try something new   
Other:  

 
 
 
 
 
 
 
 


