
 

 
 

Kvikmyndaferðamennska 

Markaðssetning, væntingar og upplifun ferðamanna á Íslandi 
  
 

 
 
 
 
 
 

Linda Katrín Elvarsdóttir 

 

 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild 

Háskóli Íslands 

2019 





 
 
 
 

Kvikmyndaferðamennska 
Markaðssetning, væntingar og upplifun ferðamanna á Íslandi 

 
 
 

Linda Katrín Elvarsdóttir 

 
 
 
 
 

10 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 

 
 

 
 

Leiðbeinandi 
Anna Mjöll Guðmundsdóttir 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Líf- og umhverfisvísindadeild  

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, maí 2019 

  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kvikmyndaferðamennska  

Markaðssetning, væntingar og upplifun ferðamanna á Íslandi 

10 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 

 

Höfundarréttur © Linda Katrín Elvarsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Líf-og umhverfisvísindadeild  

Verkfræði- og náttúruvísindasvið  

Háskóli Íslands  

Askja, Sturlugötu 7  

101 Reykjavík  

 

Sími: 525 4600 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Linda Katrín Elvarsdóttir, 2019, kvikmyndaferðamennska. Markaðssetning, væntingar og 

upplifun ferðamanna á Íslandi, BS ritgerð,  

Líf- og umhverfisvísindadeild, 

Háskóli Íslands, 46 bls. 

 

 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, maí 2019 

 



 

Útdráttur 

Kvikmyndaferðamennska hefur færst í vöxt á síðustu árum með tíðari ferðalögum fólks á 

heimsvísu sem og aukinni og fjölbreytilegri afþreyingu. Kvikmyndaferðamaður er sá sem 

ferðast til upptökustaða vegna áhuga sem hefur myndast í gegnum kvikmynda- eða 

sjónvarpsáhorf og hefur þeim fjölgað sem ferðast af þeirri ástæðu til Íslands. Vegna 

sjónvarpsþáttanna, Krúnuleikarnir (e. Game of Thrones) hefur kvikmyndaferðamennska 

orðið meira áberandi á Íslandi í dag þar sem nú er í boði að fara í ferð þar sem upptökustaðir 

þáttanna eru heimsóttir. Velgengni þeirrar ferðar hefur sýnt fram á að hægt er að einblína 

frekar á þannig ferðamennsku og bæta við fleiri möguleikum sem hafa þess konar 

aðdráttarafl. Það sem er til rannsóknar í þessari ritgerð er hvernig staðan er í tengslum við  

kvikmyndaferðamennsku á Íslandi, hvernig hún er markaðsett og hvort hægt sé að leggja 

meiri áherslu á hana. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum og þátttökuathugun sem 

rannsakandi framkvæmdi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það er margt sem hefur 

áhrif á velgengni kvikmyndaferðamennsku. Samspil margra þátta líkt og markaðsetning, 

samvinna kvikmyndavera og markaðstofnana ferðamála, svo og væntingar og upplifanir 

ferðamanna ásamt fleiri atriðum vinna saman að því að flétta saman kvikmyndir og 

ferðamennsku. Þær ályktanir sem má draga út frá niðurstöðunum eru á þá leið að Ísland á þó 

nokkuð langt í land með að nýta þær kvikmyndir og sjónvarpsþætti sem hafa verið teknir 

upp hér á landi en margt er hægt að gera svo að þessi vannýtta auðlind fari ekki til spillis.  
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Abstract 

Film tourism has been a growing industry with increasing travel in the world as well as 

increased entertainment. A film tourist is someone who travels to movie sets because of an 

interest that has emerged through film and television viewing. That kind of tourism has been 

more visible in Iceland in the recent years. With the TV series Game of Thrones, film tourism 

has been more prominent in Iceland with a trip in relations to the show where the recording 

sites are visited. This trip has proved that it is possible to focus more on this kind of tourism 

and add more attractions in relations to such tourism. In this thesis, several factors are 

examined, such as how the situation is in film tourism in Iceland, how it is marketed and 

whether more emphasis can be put on it. The research is based on qualitative interviews and 

participant review. The results of the study showed that there are many things that play a 

role in whether film tourism is a success for destinations or not. The interplay of many 

factors, such as marketing, collaboration of movie studios and destination marketing 

organisations, tourist expectations and experiences, as well as many other things, work 

together to integrate films and tourism. The conclusions that can be drawn from the results 

is that Iceland has a bit of a work ahead to use films sufficiently to promote tourism, but 

many things can be done so these resources do not go to waste.  
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1 Inngangur 

Það geta verið misjafnar ástæður fyrir því af hverju fólk ferðast. Sumir heillast af ólíkum 

menningarheimum sem þeir vilja upplifa. Aðrir leitast eftir fallegu landslagi og einhverju 

einstöku sem finnst ekki á öðrum stöðum í heiminum. Síðan eru þeir sem heillast af s- unum 

þremur, sandi, sjó og sól. Mörgum finnst allir fyrrnefndir þættir góðar ástæður fyrir ferðalagi 

og meira til, en til viðbótar eru þeir sem ferðast sérstaklega til þess að sjá upptökustaði 

kvikmynda. Þá ferðast fólk í þeim tilgangi að skoða upptökustaði sem hafa komið fram í 

kvikmyndum og sjónvarpsþáttum (Hudson og Ritchie, 2006a). 

Tómstundir líkt og að horfa á kvikmynd eða að ferðast er leið til þess að flýja 

raunveruleikann. Báðar athafnirnar veita tímabundinn létti frá því raunverulega eða 

hversdagslega. Þegar horft er á kvikmynd er áhorfandanum kippt inn í annan heim sem er 

mitt á milli ævintýris og raunveruleika (Turner, 1988). Á meðan á ferðalagi stendur fara 

ferðamenn einnig inn í heim á milli þess ímyndaða og þess raunverulega. 

Kvikmyndaferðamennska er að hluta til byggð á kröfum ferðamanna um að flýja inn í 

þennan heim og upplifa landslagið og menninguna sem birtast þeim í kvikmyndum (Carl, 

Kindon og Smith, 2007). Árið 2017 voru um það bil 80 milljónir ferðamanna sem völdu 

staði til að heimsækja út frá kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Rannsóknir sýna að 

kvikmyndaferðamenn eru duglegri að deila upplifun sinni af áfangastað í gegnum 

samfélagsmiðla heldur en hinn hefðbundni ferðamaður og getur það leitt af sér enn meiri 

aukningu í ferðamennsku. Auk þess eru þeir líklegri til að taka þátt í atburðum tengdum 

menningu og náttúru þar sem kvikmyndaferðamennsku fylgja oft skipulagðar ferðir um 

borgir eða nágrannasveit upptökustaðanna (80 million international..., 2018). 

Í þessari rannsókn verður einblínt á kvikmyndaferðamennsku og hvernig kvikmyndir og 

sjónvarpsþættir hafa áhrif á ferðaþjónustuna á Íslandi. Þau atriði sem verða skoðuð eru t.d. 

hvað skilgreinir kvikmyndaferðamennsku og hvernig hún er markaðsett. Tekin verða dæmi 

frá öðrum löndum í tengslum við þetta efni og einnig mun koma fram hvað það er sem dregur 

erlenda kvikmyndagerðamenn til landsins. Væntingar ferðamanna til áfangastaða verða 

athugaðar ásamt hvaða áhrif kvikmyndaferðamennska getur leitt af sér.  
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Undanfarin ár hefur verið vinsælt að taka upp sjónvarpsefni hér á landi. Í því samhengi 

verður skoðað hvort hægt sé að nýta þá auðlind betur og þar með opnað fyrir nýja möguleika 

í íslenskri ferðaþjónustu. Nú hefur Ísland fengið mikla umfjöllun vegna Game of Thrones 

þáttanna og í dag eru markaðsettar ferðir hér á landi sem snúast sérstaklega um þá. Tekin 

verður til athugunar sérstök Game of Thrones vettvangsferð á vegum 

ferðaþjónustufyrirtækisins Gray Line vegna þeirrar vinsældar sem ferðin hefur notið á 

síðastliðnum árum. Þessi geiri íslenskrar ferðaþjónustu verður skoðaður og settur í samhengi 

við rannsóknarspurningarnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort, og þá hvernig, kvikmyndir og sjónvarpsþættir 

geta skapað aðdráttarafl fyrir tiltekna staði, í þessu tilviki fyrir áfangastaðinn Ísland. Hvað 

er nú þegar vitað um efnið og hvernig geta þær upplýsingar hjálpað til við að varpa ljósi á 

það gildi sem kvikmyndaferðamennska hefur. Þær rannsóknarspurningar sem leitast er við 

að svara hljóma svo; Hvernig er staðan í kvikmyndaferðamennsku á Íslandi í dag? Er hún á 

einhvern hátt markaðsett? Er hægt að horfa til annarra landa sem leiðarvísi og er hægt að 

styrkja þennan geira og bæta til framtíðar? Til að ná sem bestum svörum við þessum 

spurningum fór rannsakandi í fyrrgreinda Game of Thrones ferð á vegum ferðafyrirtækisins 

Gray Line þar sem tekin voru eigindleg viðtöl við ferðamenn að ferðinni lokinni. Auk þess 

var tekið viðtal við Einar Hansen Tómasson verkefnastjóra erlendra fjárfestinga hjá 

Íslandsstofu. Var þetta gert til að fá upplýsingar um atriði er varða upptökur kvikmynda á 

Íslandi og hvernig slíkt getur stutt við ferðamennsku hér á landi. Gildi rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á það hvernig kvikmyndir og sjónvarpsþættir geta styrkt tiltekin svæði og opnað 

nýja möguleika fyrir ferðamennsku.  

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Að kynningu lokinni er fræðileg umfjöllun þar sem farið 

er yfir einkenni kvikmyndaferðamennsku og sagt frá kenningum sem fræðimenn á þessu 

sviði hafa sett fram. Einnig verða tekin dæmi frá öðrum löndum í tengslum við 

kvikmyndaferðamennsku. Í þriðja kafla verður útskýrt hvaða gögn voru notuð við vinnslu 

rannsóknarinnar og hvernig gagnagreining fór fram. Sömuleiðis verður sagt ítarlega frá 

þátttökuathugun sem rannsakandi framkvæmdi. Í fjórða kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar. Þar verður gerð grein fyrir innihaldi viðtala og vettvangsferðinni 

gerð ítarleg skil. Umræður í fimmta kafla tengja svo niðurstöðurnar við fræðin og ályktanir 

rannsakanda verða dregnar fram. Að endingu setur rannsakandi fram lokaorð.
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður hugtakið kvikmyndaferðamennska útskýrt ásamt helstu einkennum 

hennar og formum. Ýmsar fræðigreinar hafa verið settar fram í sambandi við þetta efni sem 

varpa ljósi á hvað kvikmyndir hafa í raun mikil áhrif á ferðamennsku. Ástæður ferðalaga er 

hægt að útskýra út frá hugtökum á borð við togkrafta og ýtikrafta sem geta í framhaldi valdið 

bæði neikvæðum og/eða jákvæðum áhrifum á upptökustaði kvikmynda og sjónvarpsþátta. 

Tekin verða dæmi um þetta efni til útskýringar, bæði frá rannsóknum fræðimanna og frá 

ýmsum upptökustöðum sem hafa verið vinsælir viðkomustaðir ferðamanna. Auk þess verður 

greint frá því hve mikilvæg markaðsetning er í tengslum við kvikmyndaferðamennsku og 

hvað er hægt að gera svo að hún verði sem skilvirkust. Einnig verður tekið dæmi frá rannsókn 

um væntingar og upplifanir ferðamanna í Nýja Sjálandi í tengslum við Hringadróttinssögu 

(e. Lord of the Rings). Að lokum verður sagt frá Krúnuleikunum (e. Game of Thrones) 

þáttaröðinni, þar sem hún skipar stóran sess í þessari rannsókn.  

2.1 Hvað er kvikmyndaferðamennska 

Þeir dagar þar sem ferðaskrifstofur auglýstu áfangastaði sína og biðu eftir viðskiptavinum til 

að heimsækja þá eru liðnir. Mikil aukning hefur orðið á valkostum fyrir ferðamenn á 

undanförnum árum og í dag eru ferðamenn mun upplýstari og reynslumeiri. Því gera þeir 

meiri kröfur þegar það kemur að ferðalögum þeirra. Í dag er því erfiðara að ná athygli 

ferðamanna og ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að vera á tánum, bæði vegna vaxandi 

eftirspurnar sem og samkeppni á markaðinum. Það gerir það að verkum að meiri krafa er 

gerð til markaðssetningar þegar það kemur að því að auglýsa áfangastaði. Á undanförnum 

árum hefur verið vaxandi áhugi hjá ferðamönnum að heimsækja staði sem eru tengdir 

kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og kallast það kvikmyndaferðamennska 

(Rewtrakunphaiboon, 2009). 

Með aukinni afþreyingu og ferðamennsku á heimsvísu hefur kvikmyndaferðamennska notið  

sífellt meiri vinsælda með árunum. Það sem einkennir kvikmyndaferðamennsku er þegar 



4 

fólk ferðast til ákveðinna landa og svæða út frá því sem það hefur séð í kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum (Hudson og Ritchie, 2006a). Í könnun sem var gerð árið 2004 í Bretlandi 

kom það í ljós að átta af tíu Bretum fá hugmyndir sínar um hvert á að halda í frí frá 

kvikmyndum og einn af hverjum fimm lætur verða af því að sækja upptökustaðinn heim 

(Movies that give..., 2004).  

Það leikur enginn vafi á því að kvikmynda- og þáttaáhorf vekur áhuga fólks á að ferðast til 

upptökustaða (Hudson og Ritchie, 2006a). Sjónvarpsáhorf er ein algengasta tómstundaiðja 

bæði karla og kvenna og hefur hjálpað til við að skapa ímynd og skoðanir einstaklinga 

(Busby og Klug, 2001). Með nýrri tækni svo sem snjallsímum og spjaldtölvum er 

sjónvarpsáhorf enn ein helsta dægrastytting Bandaríkjamanna og hver Bandaríkjamaður 

eyðir að meðaltali 168 mínútum á dag í að horfa á sjónvarpið (Richter, 2014). Flestir 

fjölmiðlar, og þá sérstaklega sjónvarp og útvarp, hafa ótvíræð áhrif á skoðanir fólks og geta 

oft og tíðum ákvarðað ferðamynstur fólks og val þeirra á áfangastöðum. Óhætt er að slá því 

föstu að kvikmyndir hafa einnig sterk áhrif á hugmyndir og smekk einstaklinga (Butler, 

1990).  

Fólk vill fá að sjá með eigin augum þá staði, sem þeir hafa upplifað í gegnum áhorf. Má í 

því sambandi nefna hugmyndir Urrys, (1990) um ferðamannaáhorfið og hvernig það 

sjónræna er áhrifaríkasti þátturinn í upplifun ferðamanna. Hann greinir frá því hvernig við 

drögumst að því sem er frábrugðið okkar hversdagslífi og því sem auðvelt er að horfa á og 

dagdreyma um. Með áhuganum fylgir einnig tilhlökkun og væntingar til áfangastaðarins.  

Urry útskýrir hvernig ferðamenn velja sér staði til að heimsækja vegna væntinga sem hafa 

myndast hjá þeim sem oft myndast í gegnum kvikmyndir og sjónvarpsþætti ásamt bókum 

og tímaritum (Urry, 1990).  

Ljóst er að kvikmynda- og þáttaáhorf hefur áhrif á ferðamenn sem ferðast til Íslands. Í 

könnun frá Ferðamálastofu sem ber titilinn, ,,Erlendir ferðamenn á Íslandi sumarið 2016“ 

kom í ljós að stór ástæða þess að ferðamenn heimsækja Ísland er vegna íslenskra og erlendra 

kvikmynda, sjónvarpsþátta eða heimildamynda eins og sjá má í töflu eitt á blaðsíðu fimm. 

Þá kom í ljós að 16,3 prósent ferðamanna höfðu fengið hugmynd sína um Íslandsferð frá 

alþjóðlegu myndrænu efni sem sýndi íslenska náttúru og 4,4 prósent sögðu að íslenskar 

kvikmyndir hefðu vakið áhuga þeirra til að ferðast til landsins (Ferðamálastofa, 2016). 
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Samanlagt eru þetta 20,7 prósent sem er heilmikið og sýnir hvað sjónvarpsáhorf getur 

ákvarðað ferðamynstur einstaklinga.  

 

 

2.2 Betri skilningur á kvikmyndaferðamennsku 

Margir fræðimenn hafa lagt fram kenningar um það hvernig megi flokka og greina  

kvikmyndaferðamennsku svo að betri skilningi sé náð varðandi áhrif kvikmynda á 

ákvarðanatöku fólks um ferðalög.  

Í módeli eftir Hudson og Ritchie (2006b) sem ber heitið ,,Rammi til að útskýra 

kvikmyndaferðamennsku“ (e. A framework for understanding film tourism) greina þeir frá 

Mynd 1 Sýnir ástæður ferðamanna til heimsækja Ísland sumarið 2016. (Heimild: Ferðamálastofa, 

2016) 



6 

því hvernig ferðamenn fá almennt áhuga á áfangastað eftir svokölluðum ýtikröftum (e. push 

factors) og togkröftum (e. pull factors), (Hudson og Ritchie, 2006b).  

Ýtikraftar eru þarfir og langanir ferðamannsins til að komast í burtu frá hversdagslífinu en 

það geta verið hvatar líkt og löngun til að flýja, leit eftir ævintýri eða einfaldlega þörfin til 

að slappa af. Togkraftar eru ástæður sem draga ferðamanninn að. Það geta verið ýmsir þættir, 

til dæmis gott loftslag, strönd, snjór eða söguleg svæði (Uysal, Li, og Sirakaya-Turk, 2008).  

Sumar kvikmyndir hafa sterkari ýti- og togkrafta en aðrar og sömuleiðis eru kvikmyndir sem 

hafa sterka tengingu á milli söguþráðar og staðsetningar taldar hafa sem mest áhrif á löngun 

ferðamanna til að ferðast á áfangastaðinn (Hudson og Ritchie, 2006b). Með auknu eða 

endurteknu áhorfi myndast meiri þekking á sögusviðinu og tenging við umhverfið sem getur 

haft í för með sér löngun til að heimsækja upptökustaðinn (Baker og Tooke, 1996). Það sama 

má segja um kvikmyndir eða sjónvarpsþætti sem endurspegla raunsæja mynd af 

áfangastaðnum og ná fram kjarna staðarins hvort sem að það er tengt menningu eða landslagi 

og hefur slíkt oft mikinn togkraft á ferðamenn (Grihault, 2003). 

Þegar kemur að togkröftum og ýtikröftum í kvikmyndaferðamennsku sögðu Hudson og 

Ritchie (2006b) að þeir væru innblásnir af þremur þáttum sem verða nú taldir upp. Fyrsti 

þátturinn snýr að því hvernig markaðssetningu áfangastaðar fer fram. Inn í þeim flokki eru 

atriði líkt og markaðsetning áfangastaðar á meðan kvikmynd er sýnd, skapa ferðir tengdar 

kvikmyndinni og að bjóða fulltrúum upptökuvera á áfangastaðinn. Annar þátturinn lýtur að 

sérstökum einkennum kvikmyndar og tengist t.d. því hvernig og hvort umhverfið spilar 

hlutverk í sögunni og hvort einhver tákn séu til staðar í umhverfinu sem áhorfendur geta 

tengt við. Sem dæmi má nefna að ef hluti leikmyndar er enn sýnilegur, getur það flokkast 

sem tákn fyrir kvikmyndina. Þriðji og síðasti flokkurinn ber heitið eiginleikar áfangastaða 

og má þá nefna atriði líkt og landslag, tákn, leikmynd, merki eða bakgrunn (Hudson og 

Ritchie 2006b). Þessi atriði geta haft áhrif á áhorfendur, ímynd þeirra af áfangastaðnum og 

hvort að þeir muni ferðast til áfangastaðarins eftir áhorfið. Þeir ýtikraftar sem tengjast 

kvikmyndaferðamennsku eru fortíðarþrá, flótti, draumórar, og rómantík og laða ferðamenn 

að staðnum. Það sem einkennir togkrafta eða það sem dregur þá að staðnum er landslag, 

söguþráður eða persónur í myndinni (Hudson og Ritchie, 2006b). 

Kvikmyndaferðamennska getur leitt af sér bæði jákvæð og neikvæð áhrif á samfélagið sem 

og á eiginleika áfangastaðarins sjálfs, en það eru atriði sem einkenna staðinn og allt það sem 
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hann stendur fyrir. Þá er talað um einkenni líkt og bakgrunn, landslag eða tákn. Það sem gæti 

talist sem jákvæð áhrif í tengslum við kvikmyndaferðamennsku er bætt hagkerfi, fjölgun 

ferðamanna og meiri uppbygging innviða. Þau neikvæðu áhrif sem geta komið fram vegna 

kvikmyndaferðamennsku eru vonbrigði ferðamanna vegna misræmis landslags í kvikmynd 

og raunveruleika, mikil mannþröng, hærra verð og aukin launakostnaður (Hudson og 

Ritchie, 2006b). Öll þessi atriði eru sýnd betur á mynd 2. 

 

 Mynd 2 Sýnir ramma til að útskýra kvikmyndaferðamennsku (Heimild: Hudson og Ritchie, 2006b) 

 

Busby og Klug, (2001) settu einnig fram skilgreiningu á helstu formum og einkennum 

kvikmyndaferðamennsku til að sýna hvað kvikmyndir eiga í raun mikinn þátt í 

ákvarðanatöku ferðamanna. Meðal þeirra þátta sem þeir nefna er hvernig sumir ferðamenn 

ferðast sérstaklega til staða vegna áhuga sem hafði myndast við áhorf. Einhverjir þessara 

staða voru hins vegar þegar taldir sem áhugaverðir áfangastaðir á meðan aðrir voru það ekki. 

Því hjálpaði kvikmyndin eða sjónvarpsþátturinn sem ferðamennirnir horfðu á til við að skapa 
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meira aðdráttarafl fyrir staðinn. Sumir ferðamenn heimsækja upptökustaði án þess að hafa 

fyrirfram þekkingu á þeim og er þá kvikmyndaferðamennska aðeins partur af fríi þeirra á 

meðan aðrir gera kvikmyndaferðamennsku að aðaláherslu ferðarinnar. Þau nefna einnig að 

einhver hluti ferðamanna ferðast á staðsetningar sem þeir telja hafa verið notaðar fyrir 

upptökur en í raun voru þær ekki notaðar til þess. Þau nefna mörg önnur einkenni og form í 

tengslum við kvikmyndaferðamennsku sem er sýnt betur á mynd 3. 

Form Einkenni 

Staðsetningar sem hafa orðið að vinsælum 

áfangastöðum vegna myndbirtinga í 

kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.  

Í einhverjum tilfellum voru sumir staðir ekki 

taldir sem ferðamannastaðir fyrr en þeir komu 

fram í kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum, á 

meðan aðrir voru þegar taldir áhugaverðir 

áfangastaðir. 

Kvikmyndaferðamennska sem hluti af fríi. 
Sumir ferðamenn heimsækja upptökustaði 

samhliða fríi sínu, án þess að hafa fyrirfram 

þekkingu á staðnum.  

Kvikmyndaferðamennska er aðal tilgangur 

ferðarinnar. 

Bókun ferðar til ákveðins áfangastaðar eftir að 

hafa séð hann í kvikmyndum eða 

sjónvarpsþáttum.  

Skipulagðar ferðir sem tengjast kvikmyndum, 

búnar til af ferðafyrirtækjum. 

Þegar ferðafyrirtæki búa til ferðir sem ganga út á 

það að skoða upptökustaði. 

Kvikmyndaferðamennska þar sem 

táknmyndir eru aðal drifkraftur ferðalagsins. 

Náttúra, sögulegur bakgrunnur, söguþema, 

leikarar, tákn og innihald, skapa drifkrafta fyrir 

ferðamenn. 

Kvikmyndaferðamennska til áfangastaða þar 

sem upptökur eru taldar hafa átt sér stað.  

Heimsókn til staða þar sem upptökustaðir eru 

taldir vera, þó að svo sé ekki. 

Kvikmyndaferðamennska sem partur af 

rómantískri ímynd.  

Rómantísku ferðamennirnir fara á staði sem þeir 

hafa myndað tengingu við í huga sínum. 

Kvikmyndaferðamennska sem tilgangur 

pílagrímsferða, fortíðarþrá eða flótta. 

Ferðamaðurinn vill flýja raunveruleikann eða 

fara í heimsókn á tökustað sem pílagrímsferð. 

Ferðaáætlanir.  Ferðaáætlanir þar sem reynt er að ná til stærri 

markhóps. 

Mynd 3 Sýnir helstu form og einkenni kvikmyndaferðamennsku (Heimild: Busby og Klug, 2001 ) 
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Busby og Klug (2001) hafa einnig fjallað um jákvæð og neikvæð áhrif 

kvikmyndaferðamennsku. Rétt eins og Hudson og Ritchie (2006b) telja þau einnig jákvæðu 

kostina geti bætt hagkerfið, leitt til fjölgunar ferðamanna og meiri uppbyggingu innviða 

ásamt bættri ímynd áfangastaðarins og betri varðveislu svæðisins. Neikvæðu þættirnir sem 

þau nefndu voru neikvæð áhrif á umhverfið, aukin umferð á svæðinu og offjölgun 

ferðamanna á staðnum sem gerir upplifunina ekki eins ánægjulega (Busby og Klug, 2001). 

Að því sögðu er vert að minnast á sambærileg áhrif og þau sem fræðimennirnir telja upp, 

sem kvikmyndin The Beach hafði á ferðamennsku í Tælandi. Kvikmyndin var frumsýnd árið 

2000, með Leonardo Dicaprio í aðalhlutverki, og olli hún gífurlegri fjölgun ferðamanna til 

þessa svæðis. Ferðamennskan jókst til muna, sem var jákvætt fyrir svæðið að sumu leyti, en 

neikvæðir þættir fylgdu þó í kjölfarið. Myndin var tekin upp á lítilli strönd í Tælandi sem 

heitir Maya Bay. Við gerð myndarinnar þurfti mikið að breyta og bæta á ströndinni og mikil 

eyðilegging náttúrunnar átti sér stað á svæðinu. Einnig hafði skyndilegur fjöldi ferðamanna 

áhrif á heimamenn og þeirra auðlindir. Oftar en ekki hafa svæði ekki alltaf nægilega góð 

úrræði til þess að taka á móti miklum fjölda fólks sem getur leitt til neikvæðra áhrifa líkt og 

mun meiri umferð, of mikils mannfjölda og verri aðstöðu fyrir heimamenn. Reyndist það 

einmitt tilfellið á þessu svæði í Tælandi (Hudson og Ritchie, 2006b). Þetta gerir það að 

verkum að upplifunin af staðnum fyrir ferðamenn og heimamenn verður ekki eins ánægjuleg. 

Í grein frá BBC kemur fram hvernig ferðamennska á svæðinu hefur aukist til muna á síðustu 

árum og þá sérstaklega eftir að ferðamenn frá Kína byrjuðu að koma á svæðið í stórum 

hópum (Asher, 2019). Kvikmyndin hefur í raun verið auglýsing fyrir svæðið alveg síðan hún 

var frumsýnd og í þessu tilfelli var það ekki til hins betra. Á árinu  2017 heimsóttu um það 

bil 3,500 manns ströndina daglega sem er mun meiri fjöldi en tíðkaðist fyrir nokkrum árum. 

Það gerði það að verkum að ströndin missti þau einkenni sem hún stóð upprunalega fyrir og 

olli því að neyðarástand ríkti á svæðinu þar sem kóralrif á svæðinu voru mestmegnis dauð 

vegna ágangs ferðamanna. Á árinu 2018 var ákveðið að loka ströndinni fyrir ágangi 

ferðamanna svo að vistkerfi svæðisins fengi að jafna sig. Var ferðamönnum þá einungis 

gefinn sá kostur að sjá ströndina úr bátum í hæfilegri fjarlægð (Asher, 2019). Þetta er gott 

dæmi um þau neikvæðu áhrif sem kvikmyndaferðamennska getur leitt af sér.  

Macionis (2004) hefur einnig skilgreint kvikmyndaferðamennsku og bendir á svipaða hluti 

og fræðimennirnir Hudson og Ritchie gerðu í rannsóknum sínum. Macionis (2004) útskýrir 

hvernig má skipta kvikmyndaferðamönnum í þrjá flokka. Sá fyrsti lýsir þeim ferðamanni 
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sem er á upptökustað kvikmynda eða sjónvarpsþátta fyrir tilviljun. Sá næsti lýsir þeim 

ferðamanni sem laðast ekki sérstaklega að kvikmyndastaðsetningum en tekur þó þátt í 

ferðamennsku tengdri kvikmyndum á meðan á ferðalaginu stendur. Síðasti flokkurinn lýsir 

þeim ferðamanni sem fer í ferðalag með það að markmiði að skoða upptökustaði sérstaklega. 

Á sama tíma útskýrir hún hvernig tog- og ýtikraftarnir verða fleiri eftir því hversu mikinn 

áhuga ferðamaðurinn hefur á upptökustöðum kvikmynda og sjónvarpsþátta. Þeir togkraftar 

sem hún nefnir eða þeir þættir sem heilla og draga ferðamanninn að eru meðal annars 

staðsetning og landslag þar sem það er oftast það fyrsta sem að áhorfandinn tekur eftir. Þema 

og söguþráður er oft eitthvað sem fólk tengir við og getur því haft áhrif á löngun þeirra á að 

heimsækja staðinn. Einnig geta leikarar haft mikil áhrif þar sem oft vilja hörðustu aðdáendur 

feta í spor leikaranna (Macionis, 2004).   

Af framansögðu má sjá að mikið samræmi er á milli hugmynda þeirra fræðimanna sem hafa 

verið taldir upp í tengslum við kvikmyndaferðamennsku. Þá sérstaklega í sambandi við hvata 

og áhrif ferðamanna er þeir heimsækja upptökustaði. Samkvæmt fræðimönnunum eru helstu 

hvatarnir, landslag áfangastaða, leikarar og tákn og þau neikvæðu og jákvæðu áhrif sem þeir 

nefna eru flest af svipuðum toga.  

2.3 Markaðssetning kvikmyndaferðamennsku og ávinningur 

hennar 

Þegar kemur að ferðamennsku hefur markaðssetning mikil áhrif og hafa áherslur hennar 

breyst í gegnum tíðina. Hins vegar er alltaf  það sjónræna, dularfulla og atriði sem eru ekki 

til staðar í okkar hversdagslífi það sem vekur athygli. Áður en notast var við sjónvarps 

auglýsingar og samfélagsmiðla var upplýsingum um áfangastaði dreift til dæmis með 

málverkum og myndum sem áttu rætur sínar að rekja til þeirra sem fóru í heimsferðina miklu 

eða ,,The Grand Tour” á 17. til 19. öld. Með hnattvæðingu nútímans og öðrum 

tækniframförum fóru ný fyrirbæri, eins og kvikmyndir, að hafa slík áhrif. Áfangastaðir og 

upplifanir í kvikmyndum sitja oft fast í minni áhorfandans og aukast þau áhrif enn meira 

með góðum tæknibrellum, þekktum leikurum og fallegu landslagi (Baker og Tooke, 1996). 

Notkun landslags í kvikmynd er góð markaðsetning fyrir ferðaþjónustu viðeigandi lands þar 

sem hefðbundin kvikmynd sem fer í alþjóðlega dreifingu getur náð til yfir 100 milljón 

áhorfenda frá því að hún er framleidd. Líta má á kvikmyndir sem áhrifaríka markaðssetningu 
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fyrir lönd, borgir og héruð þar sem þær ná til margra neytenda víðs vegar um heiminn auk 

þess sem þær opna tækifæri til að kynna ýmis landssvæði betur (Hudson og Ritchie, 2006b).   

Markaðsstofur ferðamála eftir landshlutum eða á landsvísu (e. Destination Management 

Organizations) geta tekið þátt í mismunandi markaðsstarfsemi bæði fyrir og eftir að 

kvikmynd er tekin til sýningar til að hafa áhrif á ferðaþjónustuna. Það sem markaðsstofur 

ferðamála geta gert til að styrkja markaðstarf sitt í gegnum kvikmynd er til dæmis að ráða 

sérfræðing í almannatengslum til þess að vera í beinu sambandi við kvikmyndaver. Auk þess 

er mikilvægt er að kynna kvikmyndaverum staðsetninguna og hvað hún hefur upp á að bjóða. 

Einnig hefur verið aukin eftirspurn eftir því að sjá hvernig kvikmyndin var gerð og þar liggur 

gott tækifæri fyrir markaðstofur ferðamála að vekja enn meiri áhuga á áfangastað meðal 

annars með því að hafa góða vefsíðu sem kynnir ferðamönnum svæðið (Hudson og Ritchie, 

2006a). Á meðan að upptökum kvikmynda stendur og þá sérstaklega kvikmynda sem eru 

áberandi og eftirsóknarverðar, er hægt koma með kröftuga markaðsetningu. Sem dæmi má 

nefna að snemma kom í ljós í fjölmiðlum að Lord of the Rings þríleikinn ætti að taka upp í 

Nýja Sjálandi og sköpuðu þær fréttir strax tengingu á milli kvikmyndar og staðsetningar. 

Einnig geta leikarar kvikmynda haft áhrif með því að hrósa staðsetningunni og nálægum 

svæðum (Hudson og Ritchie, 2006a). Ferðamálaráð Bretlands, VisitBritain hefur unnið 

hörðum höndum að því að fá stuðning frá svokölluðum Bollywood leikurum til að kynna 

ýmis svæði í Bretlandi þar sem það getur haft gríðarleg áhrif fyrir staðsetningu og myndað 

mikinn togkraft fyrir Indverja og Asíubúa (Hudson og Ritchie, 2006b). Markaðskynning sem 

hægt er að gera eftir að kvikmynd hefur verið frumsýnd er mikil og sem dæmi getur það haft 

áhrif að halda ummerkjum og táknum eftir á staðnum þegar kvikmyndaliðið fer burt. Sem 

dæmi má nefna kvikmyndina Captain Corelli’s Mandolin sem var tekin var upp á stærstu 

eyju Grikklands, Cephalonia. Aðalleikarar myndarinnar voru Penélope Cruze og Nicolas 

Cage. Myndin fékk ekki góða dóma og náði í raun ekki þeirri velgengni sem búist var við. 

Hins vegar jókst ferðamannastraumur til eyjarinnar gríðarlega. Eftir að kvikmyndin var sýnd 

hópuðust ferðamenn að eyjunni í von um að sjá eitthvað sem tengdist kvikmyndinni. Því 

miður voru flestir fyrir vonbrigðum þar sem ekkert stóð eftir sem hafði tengingu við 

kvikmyndina. Heimamenn eyjunnar urðu einnig fyrir vonbrigðum þar sem margir þeirra telja 

að ef eitthvað hefði verið eftir af kvikmyndasettinu hefði ferðamennska aukist enn meir 

(Hudson og Ritchie, 2006b). Samt sem áður var kvikmyndin góð kynning fyrir eyjuna 

Cephalonia og sýndi áhorfendum hversu góður ferðastaður hún í rauninni er.  
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Landkynningar í gegnum kvikmyndir hafa aukist hér á landi á síðustu árum en önnur lönd 

hafa notfært sér þennan stökkpall í mörg ár. Hér má nefna kvikmyndina Crocodile Dundee 

sem kom út 1986. Myndin naut gríðarlegra vinsælda og jók áhuga hjá fólki á áfangastaðnum 

Ástralíu með því að sýna bæði gamla og nýja menningu (Hudson og Ritchie, 2006a). Í raun 

er þetta fyrsta myndin sem var nýtt með það að markmiði að auglýsa Ástralíu betur sem 

áfangastað. Á þeim tíma var aðalleikari myndarinnar Paul Hogan vel þekktur í 

Bandaríkjunum og ef til vill hafði það einhver áhrif (Crofts, 1989; Beeton, 2010). Út frá 

þessu má sjá að ef markmiðið er í upphafi að nýta kvikmynd sem landkynningu getur það 

heppnast vel eins og í tilfelli Ástralíu. Hins vegar ef markaðsetningin er ekki nægjanleg svo 

og skipulag í kringum kvikmyndina fyrir og eftir útgáfu hennar getur ferðamennska á 

svæðinu farið í sama farveg og á eyjunni Chephalonia.  

Eitt af markmiðum markaðsstofa ferðamála er að finna leiðir til nýta áhuga áhorfandans á 

kvikmynd til að ferðast til upptökustaða. Þegar gott samstarf er á milli 

kvikmyndaframleiðanda og markaðsstofu ferðamála gengur markaðssetning sem best. Með 

því móti eru ferðastofnanirnar betur í stakk búnar til að bregðast við þeim möguleikum sem 

kvikmyndaferðamennska gæti haft á staðinn og ná því að framkvæma góða 

undirbúningsvinnu (Hudson og Ritchie, 2006a). Það sem gæti talist sem undirbúningsvinna 

er til dæmis skipulagning pakkaferða í kringum kvikmyndina og í sumum tilfellum er hægt 

að bjóða upp á gönguferðir þar sem gengið er um svæði þar sem kvikmyndin eða 

sjónvarpsþátturinn var tekinn upp. VisitBritain útbjó árið 1996 kvikmyndakort sem sýndi 

200 staðsetningar kvikmynda og sjónvarpsþátta í Bretlandi og náði það 60 ár aftur í tímann. 

Þetta kort sló í gegn og laðaði aðdáendur að til þess að feta í fótspor kvikmyndahetja sinna 

(Hudson og Ritchie, 2006b). Fyrrnefnd atriði og meira til getur skipt sköpum þegar það 

kemur að því hvort árangri sé náð þegar markmiðið er að nýta kvikmynd til að stuðla að 

fjölgun ferðamanna. Af því sögðu er vert að nefna Nýja Sjáland og velgengnina í sambandi 

við markaðsetningu í kringum Hringadróttinssögu þríleikinn (e. The Lord of the Rings). Einn 

af stærstu styrktaraðilum þríleiksins, Air New Zealand spilaði stórt hlutverk í 

markaðsetningu kvikmyndanna. Þar sem flugvélar þeirra skörtuðu leikara kvikmyndanna 

rétt áður en síðasta kvikmyndin kom út. Auk þess auglýstu þau sérstakar pakkaferðir sem 

innihélt flugferð til Nýja Sjálands ásamt Lord of the Rings ferð (Tzanelli, 2004). Það má 

með fullvissu segja að Nýja Sjáland er þekktasta dæmið um stað sem hefur notið velgengni 

út frá kvikmyndaferðamennsku og hefur undirbúningur og markaðsetning spilað þar stórt 
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hlutverk. Í grein Morgan, Pritchard og Piggott (2003) greina þau frá því hvernig 

ferðamennska er stærsta atvinnugrein landsins og á þeim tíma sem greinin var skrifuð var 

ferðaþjónustan á staðnum að skila inn 1,7 milljónum dala ár hvert og ef til vill er það mun 

meira í dag. Heimurinn þar sem kvikmyndirnar eiga að gerast nefnist Mið jörð (e. Middle 

Earth) og borgin Wellington í Nýja Sjálandi var endurnefnd Middle Earth til að heiðra 

kvikmyndirnar og velgengni þeirra (Jones og Smith, 2005). Frá því að fyrsta kvikmyndin 

um Hringadróttinsögu var frumsýnd árið 2001 hefur Nýja Sjáland verið þekkt sem 

heimkynni Middle Earth (100% Pure New Zealand, e.d.). Myndirnar voru frumsýndar frá 

árunum 2001 til 2003 og enn í dag eru heimsóknir tengdar þeim til Nýja Sjálands vinsælar. 

Kvikmyndir geta því haft í för með sér að auglýsa staði þar sem þær voru teknar upp, jafnvel 

í mörg ár eftir að sýningartíma þeirra líkur (Hudson og Ritchie, 2006a).  

Hins vegar eru ekki allir staðir eins líklegir og Nýja Sjáland til að mynda áhuga hjá 

áhorfendum í gegnum kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Þau einkenni staða sem geta haft mikil 

áhrif er ótrúlegt landslag, einstakur menningarlegur vettvangur og tákn sem ferðamenn geta 

tengt við þegar staðurinn er heimsóttur. Það ótrúlega landslag sem birtist í 

Hringadróttinssögu er einn af aðal togkraftinum fyrir ferðamenn (Hudson og Ritchie, 

2006b). Má þá aftur nefna hugmyndir Urrys (1990) um það hvernig staðir eru valdir til þess 

að horfa á og heillast af þeim vegna þeirra væntinga sem hafa myndast í gegnum fjölmiðla 

líkt og kvikmyndir og sjónvarp, sem er einmitt tilfellið með Nýja Sjáland. Náttúra Nýja 

Sjálands spilar stórt hlutverk í sambandi við kvikmyndaferðamennsku og í raun er náttúra 

landsins orðin að neysluvöru sem áhorfendur geta horft á í gegnum kvikmyndirnar og 

myndað þannig ímynd af staðnum sem leiðir til þess að þeir vilja upplifa hann og sjá með 

sínum eigin augum.  

Fræðimennirnir Riley og Van Doren (1992) settu einnig fram svipaðar hugmyndir um þá 

þætti sem nauðsynlegt er fyrir kvikmynd að hafa ef markmiðið er að auka 

kvikmyndaferðamennsku á svæðinu. Þættir sem þeir telja vera góða kosti eru sérstaða, 

mikilvægi tímasetningar og virðingarstaða. Þríleikurinn um Hringadróttinssögu uppfyllir 

allar þær kröfur. Gríðarlegri sérstöðu var náð í kvikmyndaheiminum vegna þeirra vinsælda 

og eftirsóknar sem fylgdu kvikmyndunum. Þegar kemur að mikilvægi tímasetningar, er 

helsta dæmi þess frá árinu 2001 þegar fyrsta kvikmyndin kom út, og árásin á tvíburaturnana 

átti sér stað í New York 11. September. Þetta var hræðilegur atburður sem hafði áhrif á allan 

heiminn en söguþráður kvikmyndanna fjallar einmitt um þá vegferð að bjarga heiminum frá 



14 

illu. Síðasti þátturinn sem var nefndur var virðingarstaða, en kvikmyndirnar voru teknar upp 

á nokkrum stöðum í mismunandi kvikmyndaverum á sama tíma yfir 18 mánaða tímabil sem 

gefur þeim virðingarverða stöðu í kvikmyndaheiminum (Carl, Kindon og Smith, 2007). Eins 

og tekið var fram uppfyllir þríleikurinn allar þessar kröfur sem geta haft áhrif á 

kvikmyndaferðamennsku. Samt sem áður, eins og með marga aðra kvikmyndaáfangastaði 

eru þeir blanda af raunverulegum stað, leikmyndum og tæknibrellum. Því er ekki víst að 

ferðamaðurinn upplifi það landslag sem hann hefur séð í kvikmyndinni (Carl o.fl., 2007). 

Að því sögðu má fjalla um væntingar ferðamanna til áfangastaða sem verður betur greint frá 

í næsta kafla. 

2.4 Væntingar ferðamanna 

Eins og áður hefur komið fram eru kvikmyndaferðamenn líklegir til þess að taka þátt í 

atburðum í tengslum við náttúru og menningu þess lands sem þeir heimsækja. Þeir 

ferðamenn sem ferðast um náttúru hafa miklar væntingar sem og virðingu fyrir umhverfinu 

(Sharpe, 2005). Hins vegar hafa fræðimenn bent á að menningarlegur bakgrunnur 

ferðamanna hefur áhrif á hvaða atriði þeir leggja mestu áherslu á í ferðalögum sínum. Þessar 

áherslur hafa áhrif á væntingar þeirra til ferða sem og ánægju þeirra eftir ferð (Turner, 

Reisinger og McQuilken, 2001). Ferðamenn hafa ekki einungis væntingar gagnvart 

umhverfinu og þeim þáttum sem því fylgir heldur einnig væntingar í tengslum við 

leiðsögumann þeirra. Oft og tíðum búast ferðamenn við því að leiðsögumaðurinn hafi mikla 

vitneskju um það svæði og efni sem hann er að kynna og að hann geti kynnt það á þann hátt 

að ferðamönnum finnst eins og að þeir hafi upplifað eitthvað sérstakt að ferð lokinni. Þeir 

búast við því að leiðsögumaðurinn kynni efnið með áhuga, ástríðu og einlægni og væntingar 

þeirra eru líklegri til að uppfyllast ef tengingu af einhverjum toga er náð á milli þeirra og 

leiðsögumannsins (Buckmann, 2010). Væntingar og upplifanir fólks í tengslum við 

ferðamennsku byggjast því að mörgu leiti af menningarlegum bakgrunni þeirra og 

tilfinningum. Auk þess fer það eftir hversu mikinn áhuga ferðamenn hafa á því efni sem er 

verið að kynna þar sem sumir hafa lítinn sem engan áhuga, á meðan aðrir hafa mjög mikinn 

áhuga (Buckmann, 2010). Eins og hefur verið nefnt áður í ritgerðinni er hægt að flokka 

kvikmyndaferðamenn í þrjá hópa. Þar sem einn flokkurinn lýsir þeim ferðamönnum sem 

hafa það að markmiði að skoða upptökustaði kvikmynda. Annar flokkurinn lýsir þeim 
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ferðamönnum sem hefur ekki sérstakan áhuga á kvikmyndaferðamennsku en tekur þó þátt í 

atburðum í tengslum við hana. Sá þriðji eru þeir ferðamenn sem eru á upptökustað fyrir 

tilviljun (Macionis, 2004). Af þessu gefnu hafa þessar mismunandi gerðir 

kvikmyndaferðamanna mismikinn áhuga og hvata til ferða sem hefur áhrif á væntingar þeirra 

og upplifanir fyrir og eftir ferð. 

Í grein Carl, Kindon og Smith (2007) er fjallað um rannsókn þeirra um væntingar sem 

ferðamenn höfðu til Lord of the Rings ferða og hvort að væntingar þeirra hefðu verið 

uppfylltar. Í ljós komu tvær gerðir kvikmyndaferðamanna með mismunandi hvata fyrir 

ferðalaginu. Fyrri hópurinn taldi þá sem höfðu það að markmiði að skoða Nýja Sjáland og 

Lord of the Rings ferð var skemmtileg og áhugaverð viðbót í ferðalagið sérstaklega ef þeir 

höfðu séð kvikmyndirnar. Í seinni hópnum voru þeir ferðamenn sem komu til landsins aðeins 

til þess að fara í þess konar ferðir og sneru aftur heim um leið og ferðinni var lokið. Fyrir 

þennan hóp var helsti togkrafturinn sá að upplifa Nýja Sjáland eins og þeir voru búnir að sjá 

fyrir sér út frá kvikmyndunum. Væntingar flestra ferðamannanna voru uppfylltar og fyrir 

suma fóru þær fram úr þeim væntingum og hugmyndum sem þeir höfðu. Í ljós kom að því 

minni væntingar sem ferðamennirnir höfðu því meiri líkur voru á því að reynsla þeirra frá 

ferðinni myndi vera umfram væntingar þeirra. Sumir höfðu litlar væntingar til landslagsins 

og hvort það myndi líkjast því sem sást í kvikmyndunum en voru að lokum ánægðir með 

hversu mikið var í raun hægt að tengja saman við raunveruleikann og það ímyndaða. Það 

sem spilaði stórt hlutverk í því var tákn, til dæmis lítið hús sem notað var í tökunum og 

stendur enn, fyrir ferðamenn að skoða. Einnig voru mörg landslagseinkenni sem sáust í 

kvikmyndinni sýnileg og auðþekkjanleg þegar á staðinn var komið (Carl, Kindon og Smith 

(2007). Væntingar fólks skipta miklu máli þegar kemur að kvikmyndaferðamennsku þar sem 

auðvelt er að dagdreyma og mynda hugmyndir og skoðanir um staði sem maður sér í 

kvikmyndum. Síðan er það undir markaðstofnum ferðamála komið að uppfylla þær kröfur 

og væntingar sem ferðamennirnir hafa þegar upptökustaðurinn er sóttur heim. 

2.5 Game of Thrones 

Á Íslandi hafa margar kvikmyndir verið teknar upp og í kjölfarið orðið að góðum 

landkynningum. Það verkefni sem hefur þó verið hvað umtalaðast í kvikmyndaheiminum 

síðustu árin og hefur verið góð auglýsing fyrir Ísland, er sjónvarpsþáttaröðin Krúnuleikarnir 
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(e. Game of Thrones). Á síðustu árum hafa Game of Thrones þáttaraðirnar slegið í gegn og 

mörg atriði sem koma fram í þáttunum hafa verið tekin upp á Íslandi. Game of Thrones eru 

þættir á vegum bandaríska sjónvarpsfyrirtækisins HBO og eru þeir byggðir á skáldsögum 

Georgs R. R. Martins. Þeir hófu göngu sína árið 2011 þegar fyrsta þáttaröðin kom út og nú 

hafa átta þáttaraðir komið út, um þennan vinsæla ævintýraheim. Þættirnir eru nú meðal þeirra 

vinsælustu í heiminum og árið 2016 þegar sjötta þáttaröðin kom út voru um það bil 25 

milljón manns að meðaltali sem horfðu á hvern þátt (Pedersen, 2016, 18. júlí). Þættirnir segja 

frá nokkrum fjölskyldum og baráttu þeirra um konungsætið sem ræður yfir þessum 

ímyndaða heimi. Þættirnir eru dimmir og dularfullir og eru fullir af ævintýrum og átökum. 

Ekki er búið að rannsaka sérstaklega hvernig þættirnir hafa haft áhrif á ferðamennsku á 

Íslandi en það hefur verið gert á öðrum stöðum í heiminum eins og á Írlandi og Króatíu. Í 

Króatíu var mikill hluti Game of Thrones þáttanna tekin upp í bænum Dubrovnik þar sem 

mikil aukning hefur verið í fjölda ferðamanna í landinu á síðustu árum. Hefur það skilað sér 

í auknum hagvexti á svæðinu, sem er einn af þeim jákvæðu þáttum sem geta komið fram 

vegna kvikmyndaferðamennsku samkvæmt fræðimönnunum Hudson og Ritchie (Tkalec, 

Zilic og Recher, 2017). Þó hafa neikvæð áhrif einnig komið í ljós þar sem heimamenn eru 

ekki sáttir við þá miklu aukningu sem þeir hafa séð á síðustu árum í sambandi við 

ferðamennsku á svæðinu. Í grein frá fréttamiðlinum The Telegraph voru helstu staðsetningar 

nefndar sem hafa verið notaðar fyrir þættina og er Króatía ein af þeim, ásamt Írlandi og 

Íslandi. Í greininni komu fram skoðanir íbúanna þar sem þeir lýsa því að almennt utanumhald 

sé ekki nægjanlegt svo og allt skipulag í kringum ferðamennsku á svæðinu. Þeir töldu að 

rödd þeirra heyrðist ekki þegar þeir reyna að tjá óánægju sína um þetta mál. Einn 

heimamaður lýsti því hvernig Dubrovnik sé orðið að einskonar Disneylandi, þar sem mikil 

mannþröng er í bænum. Eftir kalda stríðið var lítið um ferðamennsku á svæðinu en jókst þó 

með árunum. Árið 2010 voru um það bil níu milljón ferðamenn sem heimsóttu staðinn árlega 

en árið 2018 voru þeir komnir upp í um 18.4 milljónir og er það að mörgu leyti vegna Game 

of Thrones þáttanna. Því má segja að áhrif þáttanna hafa verið bæði bölvun og blessun fyrir 

bæinn Dubrovnik (Smith, 2019).  
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3 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notast var við gerð 

rannsóknarinnar. Einnig verður útskýrt hvernig öflun gagna fór fram og hvernig unnið var 

úr þeim. Auk þess verður fjallað um þátttökuathugun sem rannsakandi fór í.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókn þessari var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þá er ekki notast við 

tölulega gögn. Eigindlegar rannsóknir ganga út á það að ná dýpri skilning á viðfangsefninu 

og öflun gagna felur í sér til dæmis opin viðtöl, skýrslur, skjöl og jafnvel myndir. Í þessu 

tilfelli voru tekin opin viðtöl. Opin viðtöl ganga út á það að leyfa viðmælanda að tjá sína 

skoðun og að ekki sé notaður of hnitmiðaður spurningalisti. Samræðurnar eiga því að vera 

flæðandi og opnar. Rannsóknin styðst við hugmyndir grundaðrar kenningar en þá er reynt 

að uppgötva kenningu með þeim gögnum sem hefur verið safnað í gegnum rannsóknina 

(Bryman, 2016).  

3.2 Gagnaöflun  

Tvær ólíkar aðferðir voru notaðar til að afla gagna fyrir rannsóknina. Annars vegar var gerð 

þátttökuathugun þar sem rannsakandi fór í Game of Thrones ferð á vegum Gray Line og hins 

vegar voru tekin opin viðtöl. Upphaf vettvangsferðarinnar var frá Skarfabakka í Reykjavík 

og þaðan lá leiðin í Mosfellsbæ að hestabýlinu Laxnes. Næsti áfangastaður var Þórufoss í 

Kjós og síðan var haldið að Öxarárfossi á Þingvöllum. Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal var 

einnig heimsóttur og síðasti viðkomustaður ferðarinna var Hjálparfoss. Helsta gagnaöflunin 

var frá Game of Thrones dagsferðinni þar sem rannsakandi tók þátt og var partur af hóp í 

ákveðinn tíma. Fylgst var með hegðun, samskiptum og samtölum innan ferðahópsins sem 

og leiðsögumanns. Eftir ferðina var tekið viðtal við bandarísk hjón sem voru með í ferðinni 

og var það viðtal hálfstaðlað. Hálfstaðlað viðtal felst í því að spurningarnar eru opnar og 
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viðtalsramminn sem er notaður er sveigjanlegur (Bryman, 2016). Í viðtalsrammanum koma 

fram þær hugmyndir sem rannsakandinn vill fá svör við en hann er þó ekki fastmótaður. Það 

sem skiptir mestu máli er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu út frá þeim svörum sem 

viðmælandinn gefur. Rannsakandi valdi viðmælendur sem hann taldi geta gefið sem bestu 

upplýsingar um efnið og kallast það markvisst úrtak (Bryman, 2016).  

Áður en rannsakandi fór í ferðina tók hann viðtal við Einar Hansen Tómasson verkefnastjóra 

erlendra fjárfestinga hjá Íslandsstofu. Það viðtal lagði góðan grunn fyrir þá gagnaöflun sem 

fór fram í Game of Thrones ferðinni og var það viðtal einnig hálfstaðlað. Kalla má þessa 

aðferð etnógrafíu þar sem þátttökuathugun er ein megin aðferð gagnaöflunar, ásamt öðrum 

aðferðum líkt og viðtöl (Bryman, 2016). Viðtalið við Einar var tekið þann 4. mars 2019 á 

skrifstofu Íslandsstofu. Viðtalið við bandarísku hjónin var tekið þann 7. mars 2019 á Center 

Hótel Miðgarði, í móttökunni. Þau verða hér eftir kölluð John og Sara, þar sem hér gildir 

nafnleynd samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Tveir viðtalsrammar voru því 

hannaðir. Annars vegar var gerður viðtalsrammi fyrir Einar til þess að fá hugmynd um 

hvernig hann telur Ísland standa í kvikmyndaferðamennsku og hins vegar var gerður 

viðtalsrammi sem einblíndi á Game of Thrones ferðina og hvaða skoðun ferðamennirnir 

höfðu á henni. Viðtalið við Einar var 29 mínútur og viðtalið við John og Söru var um það 

bil 40 mínútur. Einnig var talað við leiðsögumann ferðarinnar og fengið var leyfi til að nýta 

efni sem frá honum kom úr ferðinni.  

3.3 Gagnagreining  

Strax að viðtölum loknum skrásetti rannsakandi allt sem kom fram í þeim. Einnig voru 

skrásettar allar þær hugmyndir og vangaveltur sem komu upp strax að viðtölum loknum. 

Þessi aðferð kallast að afrita (Bryman, 2016). Á meðan ferðinni stóð voru teknar niður 

vettvangsnótur þar sem hegðun og samskipti ferðamanna var skráð. Því næst voru viðtölin 

kóðuð. Það sem felst í kóðun er að flokka gögnin niður í nokkra hópa eða þemu og þeim 

gefin heiti. Stuðst var við opna kóðun í þessu tilviki þar sem gögnin voru flokkuð og séð 

hvaða þemu eru ríkjandi í viðtölunum (Bryman,2016). Rannsakandi sigtaði út það efni sem 

þótti mikilvægast fyrir þessa rannsókn. Þau þemu sem voru ríkjandi í gagnagreiningunni 
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voru ferðaástæður, áhrif erlendra kvikmyndagerðamanna, hugmyndir um markaðsetningu 

kvikmyndaferðamennsku og að lokum væntingar og upplifanir. 

3.4 Game of Thrones  

Eins og áður hefur komið fram er mikið af því landslagi sem sést í Game of Thrones 

þáttunum frá Íslandi og nú er hægt að fara í ferð á vegum Gray Line þar sem helstu 

upptökustaðir þáttanna eru heimsóttir. Í þessum kafla verður hefðbundinni Game of Thrones 

vettvangsferð lýst með frásögn rannsakanda og kaflinn ætti að veita lesenda innsýn í það 

hvernig þess konar ferð er háttað.  

3.4.1. Game of Thrones dagsferð 

Lagt var af stað í Game of Thrones dagsferð þann 7. mars 2019. Mæting var á Skarfabakka 

þar sem rúta beið viðskiptavinanna og voru þeir samtals 23 talsins ásamt rannsakanda. 

Leiðsögumaðurinn var  klæddur í anda þáttanna, í dökkum klæðnaði með gæru á herðum sér 

og með sverð. Einnig var hann með sítt dökkt hár, djúpa rödd og grófan húmor, alla þá 

eiginlega sem passa við þættina. Auk þess var leiðsögumaðurinn aukaleikari í fjórum 

þáttaröðum og miðlaði hann alls kyns fróðleik um þættina og hans upplifun sem aukaleikari 

sem skapaði skemmtilegan anda í ferðinni. Boðið er upp á þessar ferðir alla daga vikunnar 

og segir leiðsögumaðurinn að alltaf sé nóg að gera. Eitt skipti taldi hópurinn um það bil 100 

manns.  

Á meðan keyrt var á fyrsta áfangastað sagði leiðsögumaðurinn hópnum nokkrar staðreyndir 

um þættina eins og hvernig framleiðendur þáttanna tóku upp mikið af efninu á Írlandi en þar 

var ekki nægan snjó að finna svo það þurfti að búa til snjó. Þess vegna var ákveðið að koma 

til Íslands þar sem hér er hægt að finna snjó flesta daga ársins, auk þess sem landslagið og 

ægifögur náttúran sem Ísland hefur uppá að bjóða, leikur stórt hlutverk. 

Fyrsta stoppið var á hestabýlinu Laxnes þar sem ferðamönnunum gafst tækifæri á að klappa 

nokkrum ,,aukaleikurum“ þáttanna. Þetta féll vel í kramið hjá ferðamönnunum að mati 

rannsakanda þar sem allir tóku virkan þátt og voru áhugasamir um íslenska hestinn. Næsti 



20 

viðkomustaður var Þórufoss þar sem atriði í þáttunum var tekið upp. Staðsetningin er ekki 

augljós og því myndu flestir keyra fram hjá henni án þess að vita hvað þarna leyndist. Gengið 

var að kletti þar sem útsýni var yfir fossinn og fjöllin í kring. Leiðsögumaðurinn útskýrði 

hvaða atriði var tekið upp þar og hvernig það var gert. Einnig var hann með myndir frá 

atriðinu til útskýringar. Fólkið í hópnum hlustaði áhugasamt á frásögnina en eftir því sem 

leið á fóru flestir sínar leiðir, bæði til að skoða svæðið betur og taka ljósmyndir. Næst var 

haldið til Þingvalla þar sem sú staðsetning var oft notuð í þáttunum en þá helst til að líkja 

eftir hliði eða ,,The Bloody Gate” eins og það er kallað í þáttunum. Aftur hlustaði hópurinn 

á leiðsögumanninn er hann útskýrði hvernig staðsetningin var notuð. Mikið var tölvugert í 

þeim atriðum þar sem þessi staðsetning kom fyrir svo að atriðin myndu líta sem best út. Samt 

sem áður var greinilegt að staðsetningin var nýtt til hins ítrasta. Leiðsögumaðurinn tók sjálfur 

þátt í tökum á þessari staðsetningu og gat því gefið góða hugmynd um hvernig tökurnar fóru 

fram. Aftur voru myndir til útskýringar og til samanburðar sem gaf ennþá skýrari mynd 

hvernig staðsetningin var notuð.  

Næst tók við löng keyrsla að matsölustaðnum Árborg í Árnessýslu. Þar gátu ferðamennirnir 

slappað af og pantað sér mat. Flestir hópuðust saman til að tala um ferðina og vangaveltur 

þeirra gagnvart henni. Rannsakandi og leiðsögumaðurinn spjölluðu um hans starf sem 

leiðsögumaður og margt sem tengist ferðamennsku og kvikmyndum sem verður minnst á 

síðar í ritgerðinni. Eftir þetta stopp var næst haldið að Þjóðveldisbænum. Þar má finna tvö 

torfhús sem eiga að standa sem eftirlíking af fyrrum höfuðbýlinu Stöng í Þjórsárdal sem er 

talið hafa brunnið niður í Heklugosinu árið 1104. Endurreisnin var gerð í tilefni 

ellefuhundruð ára afmæli Íslandsbyggðar og var henni lokið árið 1977 (Þjóðveldisbærinn, 

e.d.). Á þessum stað var tekið upp bardagaatriði og enn á ný var leiðsögumaðurinn með 

myndir til að tengja saman staðsetninguna og atriðið. Þar sem þessi staðsetning var notuð 

fyrir bardagaatriði sýndi leiðsögumaðurinn hópnum nokkrar hreyfingar sem maður þarf að 

kunna þegar þess konar atriði eru tekin upp. Beðið var um nokkra sjálfboðaliða til að sýna 

hinar ýmsu hreyfingar. Þetta féll vel í kramið hjá hópnum og fylgdust allir áhugasamir með. 

Því næst fékk hópurinn nokkrar mínútur til að skoða svæðið betur og taka ljósmyndir. Á 

þessum stað var einhvern snjó að finna og kuldinn var mikill en hópurinn lét það ekki á sig 

fá og tóku allir sér góðan tíma að skoða svæðið. Síðasti staðurinn sem hópurinn heimsótti 

var Hjálparfoss. Sú staðsetning var ekki notuð í þáttunum en þó virtust allir heillaðir af 

fossinum og voru ólmir að fara út úr rútunni að taka myndir. Á meðan haldið var til baka til 
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Reykjavíkur, deildi leiðsögumaðurinn með hópnum alls kyns fróðleik bæði um þættina og 

Ísland. Sumir voru áhugasamari en aðrir þar sem flestir voru orðnir þreyttir eftir 

viðburðarríkan dag. Í rútuferðinni á leiðinni heim spurði rannsakandi hjón sem sátu í sætinu 

fyrir aftan hvort að þau hefðu áhuga á að veita viðtal um ferðina. Hjónin John og Sara 

samþykktu það og verður betur greint frá því viðtali í næsta kafla.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður settar fram og megin þemu útskýrð. Við 

gagnagreiningu var það augljóst að margt var sameiginlegt með þeim kenningum sem hinir 

ýmsu fræðimenn hafa sett fram og hvaða skoðanir viðmælendurnir höfðu. Fjallað verður um 

viðtölin sem tekin voru en einnig verður minnst á samskipti sem rannsakandi átti við aðra 

ferðamenn á meðan ferðinni stóð og einnig við leiðsögumanninn og sjónarhorn hans á 

kvikmyndaferðamennsku. Fyrst verður sagt frá ferðaástæðum ferðamanna. Því næst frá 

áhrifum erlendra kvikmyndagerðamanna. Þar á eftir verða hugmyndir um markaðsetningu 

kvikmyndaferðamennsku lagðar fram. Að lokum verður sagt frá væntingum og upplifunum 

viðmælendanna í tengslum við Game of Thrones ferðina.   

4.1 Ferðaástæður  

Einar Hansen Tómasson greindi frá því í fyrrgreindu viðtali, þann 4. mars 2019, að 

kvikmyndir og sjónvarpsþættir sem sýna Ísland, spila stóran part í því að vekja áhuga fólks 

á ferðalagi til Íslands. Hann nefnir könnun frá ferðamálastofu sem kom fram í fræðilega 

kaflanum, sem sýndi hverjar voru ástæður ferðamanna fyrir Íslandsför sumarið 2016. 

Bara 2016 eru síðustu tölur sem að ég hef og þá voru það 16,3 prósent 

sem komu bara af því að þeir sáu Ísland í erlendu efni tekið upp á 

Íslandi. 4 % af þessu íslenskar myndir þannig kvikmyndirnar eru svona 

20 % sko. 

Eins og hefur komið fram er kvikmyndaferðamaður sá sem að ferðast í þeim tilgangi að 

sækja upptökustað heim. Þó getur fólk flokkast undir þennan hatt þrátt fyrir að hafa ekki 

undirbúið ferðina í þeim tilgangi. Það var einmitt þannig í tilfelli John og Söru, enda var 

helsta ástæða þeirra fyrir Íslandsför náttúra og landslag Íslands. Þeim hafði lengi langað að 

heimsækja Ísland og höfðu heyrt góða hluti um land og þjóð og ákváðu að þetta skyldi vera 

árið sem að þau létu af því verða. Er þau kynntu sér ferðamöguleika sem í boði voru fundu 

þau ferðatilboð sem innihélt flug, gistingu og auk þess Game of Thrones ferð. Sarah segir að 
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helsta ástæðan fyrir því að þau fóru í Game of Thrones ferðina hafi verið sú að hún var 

innifalin í pakkaferðinni. Hún sagðist ekki vera viss um að hún hefði pantað sér þessa ferð 

ef ekki hefði verið fyrir pakkatilboðið. Hins vegar sá hún oft auglýsingar í kringum Game of 

Thrones ferðina þegar hún leitaði á netinu að upplýsingum um áfangastaðinn Ísland.   

,,However often when I googled Iceland this Game of Thrones trip came 

up, but I dont think I would have booked the trip just because of that.“ 

Nokkuð var liðið á viðtalið við John og Söru þegar þau áttuðu sig á því, að í raun gætu þau 

kalla sig kvikmyndaferðamenn. Þó það eigi ekki sérstaklega við þessa Íslandsferð, þá hafa 

þau gert sér ferð til áfangastaðar vegna þess að þau sáu hann í kvikmynd. Til dæmis 

heimsóttu þau húsið þar sem hryllingsmyndin The Shining var tekin upp. John nefnir einnig  

hvernig það kæmi honum ekki á óvart ef ferðamenn kæmu sérstaklega til landsins í þeim 

tilgangi að fara í þessa tilteknu Game of Thrones ferð.  

It would not surprise me if a hard core Game of Thrones fan would come 

to Iceland just for this trip. A girl that sat behind us in the bus told us 

that she was planning to visit all of the Game of Thrones locations. 

Í samtali rannsakanda við leiðsögumanninn, greindi hann frá því að ferðamenn hefðu sagt 

honum sérstaklega  frá því að helsta ástæða fyrir komu þeirra til  Íslands væri að fara í þessa 

Game of Thrones ferð með hann sem leiðsögumann. Jafnvel út frá því hvað þeir hefðu séð á 

síðum líkt og Tripadvisor. Í raun má því segja að ferðamenn gera sér sérstaklega ferð til 

Íslands vegna kvikmynda og þátta. Einar lýsti einnig atviki þar sem ferðamenn greindu frá 

því að aðalástæða þeirra til Íslandsfara var vegna kvikmynda.  

Já, skemmtileg saga, Baltasar sagði mér þessa sögu, hann og Ari Matt 

þjóðleikhússtjóri voru í morgunmat á Gráa kettinum og inn koma hópur 

af Japönum. Held að þeir hafa verið svona fimm til sex og fara eitthvað 

að benda út í hornið til þeirra og hann segir við Ara jæja nú koma þeir 

til þess að fá eiginhandaráritun. Svo koma þeir að borðinu og sneru sér 

að Ara og segja Walter Mitty , og sögðu  að þau höfðu komið til Íslands 

út af Walter Mitty. Þannig fólk er klárlega að plana ferðir út af því þau 

sáu það í kvikmynd. Mér finnst þetta vera svona besta dæmið um það. 
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4.2 Áhrif erlendra kvikmyndagerðamanna 

Fyrir þeim hjónunum var helsti togkrafturinn til að ferðast til Íslands náttúran sem hér er að 

finna. Náttúra Íslands dregur þó ekki aðeins ferðamenn að landinu heldur einnig erlenda 

kvikmyndagerðamenn. Ákvarðanataka erlendra kvikmyndagerðamanna um að taka upp 

kvikmyndir og sjónvarpsþætti á Íslandi byggist að stórum hluta á náttúrunni og þeim 

mikilfenglegu staðsetningum sem landið býður upp á. Koma þeirra getur haft áhrif á 

mögulega kvikmyndaferðamennsku á Íslandi og þegar rannsakandi spurði Einar hverjir séu 

helstu áhrifaþættirnir sem draga erlenda kvikmyndagerðamenn að landinu sagði hann:  

Ég held að í rauninni sé það þríþætt. Í fyrsta lagi er það bara þessi 

einstaka náttúra sem að við höfum, sem er svona eins og við köllum 

„extreme locations“og eru  mjög mikilfenglegar og mjög fjölbreyttar. 

[…] Númer 2 er að við erum með alveg rosalega reynslumikið ,,crew“, 

búið að vinna lengi í þessu […] og íslenska ,,crewið“ vinnur 12 tíma sex 

daga vikunnar sem er mjög jákvætt, svo í þriðja lagi er það 25 % 

endurgreiðslan. 

Einar telur að með meiri aðsókn erlendra kvikmyndagerðamanna myndist meiri áhugi hjá 

fólki til að ferðast til skoða þær staðsetningar á Íslandi sem það sér í kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum. Er Einar var spurður að því hvort hann teldi að einblína ætti meira á 

kvikmyndaferðamennsku hér á landi. Hljóðaði svar hans svo: 

Sko persónulega er ég á þeirri skoðun að ferðaþjónustan megi fjárfesta 

meira í þessu og bara í því sem við erum að gera. Þú veist við þurfum í 

rauninni meiri pening til þess að laða inn fleiri verkefni og við viljum 

hafa meiri pening til þess að geta boðið inn lykil aðilum og sýnt þeim 

landið og gera þá svona ,,inspired“. Þannig að þeir komi og taki upp og 

í kjölfarið kemur ferðamennska. Það skiptir máli að fjárfesta í þessu, í 

markaðstarfinu til þess að þetta skili sér í einhverju seinna, og þó að 

maður sé ekki með neinn aðila núna þá getur það verið að það skili sér 

eftir 3 ár. Þetta er ekki ,,instant sale“ þannig að hérna ég myndi segja að 

það er mikilvægt að fjárfesta í markaðsetningunni á Íslandi fyrir 

kvikmyndir og það mun skila sér seinna í ferðaþjónustu. 
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Hann telur að aukin landkynning fyrir erlenda kvikmyndagerðamenn skili sér í aukinni 

ferðamennsku þó það gerist ekki á einum degi. Auk þess segir hann frá því hvernig komur 

erlendra kvikmyndagerðamanna hafa mikil áhrif á íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsþætti 

þar sem íslenska ,,crewið“ græðir heilmikið á því.  

Það sem það gerir líka sem er mjög mikilvægt er að þetta sko styrkir 

innlenda kvikmyndagerð, það gerir það að verkum að sem sagt að 

,,crewið“ okkar. Þetta er ekki lengur ,,hobby“ hjá mönnum sem voru að 

stökkva í verkefni með Frikka Þór í gamla daga heldur eru bara 

,,constant“ að vinna að verkefnum og þannig ,,crewið“ verður bæði sem 

sagt stærra og reyndara og þeir kannski vinna með Ridley Scott og 

Christopher Nolan og svo vinna þeir með innlendum framleiðendum og 

þá yfirfara þeir þessa þekkingu sem þeir hafa notið frá erlendum aðilum 

og yfirfæra hana yfir í íslenskar kvikmyndir og þannig aukið gæði 

íslenskra kvikmynda enda hafa þær verið að stórbatna. 

Einar telur að íslenskt myndefni hafi tekið framförum vegna þeirra reynslu sem íslenska 

upptökuliðið hefur fengið með því að vinna með reynslumiklum og þekktum leikstjórum á 

síðustu árum. Vegna þessa telur hann að íslenskt myndefni hafi áhrif en þó ekki jafn mikið 

og það erlenda. Hann segir að þekktir erlendir leikarar hafa einnig mikinn togkraft. 

Rannsakandi spurði hvort hann teldi að íslenskt myndefni vera hvatning fyrir ferðamenn, þá 

svaraði hann: 

Já, það er ekki eins vinsælt og það erlenda en eðlilega þegar Tom Cruise 

er að tala vel um Ísland og Ben Stiller er að tala vel um Ísland og Chris 

Hemsworth er að tala vel um Ísland. Með fullri virðingu fyrir innlendum 

kvikmyndagerðamönnum þá hafa þeir ekki sama pull, það má orða það 

bara þannig en þær samt vekja athygli. Það er mín skoðun að þær hafa 

orði betri vegna þess að íslenska crewið er bara orðið betra og með 

meiri reynslu.  
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4.3 Hugmyndir um markaðsetningu kvikmyndaferðamennsku 

Rannsakandi spurði leiðsögumanninn hvort hann vissi til þess að aðrar tilraunir en Game of 

Thrones ferðin hefðu verið gerðar til að stuðla að kvikmyndaferðamennsku á Íslandi. Svaraði 

hann því til að sú væri raunin en ekki hefði verið næg aðsókn. Hann nefndi þar tilraun í 

kringum kvikmyndirnar Flags of our Fathers og Walter Mitty en það gekk hreinlega ekki 

upp. Áleit hann að sú tilraun hafi ekki gengið upp vegna slælegrar markaðsetningar og ekki 

nægra auglýsinga á þeim tíma sem það var mikilvægast. Einar nefndi að 

ferðþjónustufyrirtæki hafi tækifæri á að búa til ferðir í kringum kvikmyndir sem hafa nú 

þegar verið teknar upp hér á landi og sköpuðu mikla athygli fyrir Ísland. Þær kvikmyndir 

eru þó þær sömu og leiðsögumaðurinn greindi frá eða Flags of our Fathers og Walter Mitty. 

Leiðsögumaðurinn lýsti því hvernig það hafi ekki gengið nægilega vel upp en að mati Einars 

eru þetta þær myndir sem settu Ísland á kortið þegar kemur að kvikmyndaferðamennsku.  

Já ég held sko fyrir mér er það í raun bara fyrsta verkefnið sem ég vann 

að, það var Clint Eastwood, Flag of our Fathers. Það var á svo stórum 

skala, það var held ég heill mánuður í tökum. Það voru hátt í 1000 

manns stundum á setti. Þannig þetta  var svona risastórt dæmi, 

sprengingar og læti, það var svona í rauninn sýndi bara að Ísland getur 

gert hvað sem er. Nú er ég bara að horfa út frá mér, fyrir Ísland svona til 

að ,,displaya“ Ísland, þá var það klárlega Walter Mitty, bæði af því að 

Ísland var hluti af handritinu. Þeir tóku rosalega mikið upp, voru í hátt 5 

til 6 vikur í tökum og við vorum að ,,substituta“ líka fyrir Grænland fyrir 

Himalaya , fyrir Afganistan og allt tekið upp á Íslandi. […] Svo hafði 

Game of Thrones náttúrulega rosaleg áhrif alveg svakaleg. 

Af þessum þremur atriðum sem Einar nefnir. Flags of our Fathers, Walter Mitty og Game of 

Thrones, er síðasti þátturinn sá eini sem hefur notið velgengni hér á landi í sambandi við 

kvikmyndaferðamennsku. Í samtali við hjónin Söru og John kom í ljós að þau könnuðust 

ekki við kvikmyndina um Walter Mitty og þurfti nokkra íhugun áður en John áttaði sig á 

hvaða kvikmynd um var að ræða. Að lokum mundi hann eftir kvikmyndinni þegar leikarinn 

Ben Stiller var nefndur á nafn, en hann er aðaleikari kvikmyndarinnar. Að þeirra mati getur 

ein Ben Stiller mynd ekki haft nægilega mikil áhrif til að mynda áhuga hjá ferðamönnum 

þannig þeir leggi leið sína til Ísland. Þau töldu það hins vegar hafa meiri togkraft ef í boði 

væru ferðir með áherslu á nokkrar kvikmyndir í staðinn fyrir eina. Góð viðbót væri ef 
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leiðsögumaðurinn væri tengdur þessum kvikmyndum eins og leiðsögumaður Game of 

Thrones ferðarinnar er tengdur þáttunum þar sem hann var aukaleikari í fjórum þáttaröðum. 

,,I think just general cinema trip or something combined would cause 

more attraction for people instead of just one individual movie. It is 

different with the Game of thrones series because it is so huge.(Sara).“ 

Hins vegar getur það farið eftir menningu fólks þegar það kemur að sjónvarpsefni og 

ferðamennsku. Eins og áður hefur komið fram getur stuðningur Bollywood leikara myndað 

togkrafta fyrir ferðamenn af asískum uppruna og nefnir Einar gott dæmi um það.  

Þegar Shahrukh Khan kom hérna, svona stórleikari frá Indlandi, þá var 

tekið myndband hérna fyrir mynd sem heitir Dilvale lagið heitir Gerúa, 

ef ég man rétt sko, þau sögðu mér þetta í sendiráðinu í Indlandi, þá sem 

sagt jókst straumur ferðamanna frá Indlandi til Íslands um 250 %. 

Um er að ræða aðeins eitt tónlistarmyndband í kvikmynd en það hafði þó gríðarleg áhrif á 

ferðafólk frá Indlandi. Því má segja að ekki sé hægt að útiloka einstakar kvikmyndir og halda 

sig aðeins við vinsælar þáttaraðir. Þar sem líkt og í þessu dæmi getur aðeins smábrot úr 

kvikmynd haft gríðarleg áhrif á ferðamennsku. 

John og Sara lögðu áherslu á það hversu ánægð þau voru með alla þá staði sem þau sáu á 

ferðalaginu í viðtalinu. Ef þau hefðu viljað sjá alla þessa staði án þess að fara í ferðina, töldu 

þau að það mynda taka um það bil tvo daga að heimsækja þá alla. Er rannsakandi spurði 

hvort þau vissu um fleiri upptökustaði kvikmynda á Íslandi svöruðu þau neitandi. Þó 

myndaðist strax áhugi og vildu þau vita meira. Rannsakandi spurði að því ef smáforrit væri 

til á markaði sem sýndi alla upptökustaði kvikmynda á Íslandi og hvar þá er að finna, hvort  

áhugi væri fyrir því.  

,,Absolutely and maybe with a little bit of information about the places. I 

think that would be a success.(Sara).“ 

Einar gaf í skyn að smáforrit af þessum toga væri í vinnslu og eflaust mun það vera jákvæð 

viðbót fyrir ferðamarkaðinn á Íslandi. Ef til vill vita ekki margir af þeim mörgu 

upptökustöðum sem eru hér á landi og smáforrit líkt og þetta getur gert fólk meðvitaðra og 

jafnvel opnað nýjar dyr í kvikmyndaferðamennsku á Íslandi. Ímynd Íslands á undanförnum 
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árum hefur aðalega snúist um náttúru landsins og hafa markaðssetningar í ferðaþjónustunni 

snúist mikið um að auglýsa hana á sem áhrifaríkastan hátt. Það mætti huga að því að nýta 

kvikmyndir betur og beina sjónum að þeim staðsetningum á landinu sem hafa verið nýttar í 

kvikmyndum og þáttum. Er Einar var spurður að því hvort hann teldi að kvikmyndir og 

þættir sem hafa verið teknir hér upp, skapi vissa ímynd fyrir landið og sé togkraftur fyrir 

ferðmenn svaraði hann: 

Já algjörlega, eins og tölurnar sem ég sagði áðan þær styðja það. Þessi 

20 prósent koma bara út af þessum innlendu, erlendu kvikmyndum. 

Þannig það hefur klárlega mikið að segja, og hérna það er bara 

,,trendið“ ansi víða. Þessi ,,film túrismi“ eins og við sjáum á Nýja 

Sjálandi og hérna þú upplifir þetta sjálf þegar þú horfir á skemmtilega 

bíómynd að þú verður fyrir einhverjum áhrif og segir heyrðu það væri nú 

gaman að fara þangað og sumir kýla á það og aðrir ekki.  

Ef til vill mætti skoða það sem hefur verið gert vel í sambandi við markaðssetningu á 

kvikmyndaferðamennsku í öðrum löndum. Game of Thrones ferðir eru í raun þær einu sem 

eru hvað mest áberandi í kvikmyndaferðamennsku á Íslandi í dag og ef til vill mætti nýta 

þær kvikmyndir mun betur sem hafa verið teknar upp hér á landi. Einar vill meina að ekki 

sé skynsamlegt að gera nákvæmlega sömu hluti og aðrir. Hann telur betra að vera með 

eitthvað öðruvísi og ekta. Aðspurður að því hvort hann hafi skoðað þau lönd sem hafa náð 

langt í því að flétta saman ferðamennsku og kvikmyndum nefnir hann nokkur dæmi. 

Ég held að Nýja Sjáland sem fremst þar, [...] Maður veit líka um dæmi 

eða Skotar hafa gert mjög vel með hérna í gegnum Brave heart  ef ég 

man rétt þeir gerðu þetta líka með hérna teiknimyndina Brave. 

Hann telur að teiknimyndir sem gerast á einhverjum ákveðnum stað í heiminum geti haft 

áhrif á fjölskyldur. 

,,Eins og Brave gerði fyrir Skotland, Frozen 1 fyrir Noreg og svo er 

mynd sem við erum að vinna við núna sem getur orðið dálítið góð fyrir 

Ísland.“ 
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4. 4 Væntingar og upplifanir 

John og Sara eru bæði aðdáendur Game of Thrones 

þáttanna. Þau hafa horft á allar þáttaraðirnar og Sara hefur 

einnig lesið allar bækurnar. Þegar komið var að því að fara 

í ferðina höfðu þau litlar sem engar væntingar gagnvart 

ferðinni. Sara hafði þó skoðað nokkur ummæli um ferðina 

og hafði því einhverjar væntingar en John var ekki að búast 

við neinu sérstöku þar sem hann er vanur óspennandi 

ferðum í heimaborg sinni New York þegar ættingjar eða 

vinir koma að heimsækja parið. Þeim fannst þó vera þess 

virði að fara í ferðina þar sem þau myndu að minnst kosti 

njóta útsýnisins úr rútunni. 

,,We thought that at least we would see some beautiful landscapes in the bus even if we 

would not enjoy the trip. (John).“ 

Þegar upp var staðið voru þau hæstánægð með ferðina og töldu að þau hefðu fengið mikið 

fyrir peninginn miðað við allt sem þau sáu. Það sem kom þeim mest á óvart var hversu mörg 

atriði voru í raun og veru tekin upp á Íslandi. Sara hafði gaman af því að sjá hversu mikið af 

staðsetningunni á Þingvöllum var í raun notuð og hversu mikið hún gat séð af henni og tengt 

við atriðin úr þáttunum.  

,,Like where the Bloody Gate is, I had no idea that scene was shot there. (Sara).“ 

Mynd 4 The Bloddy Gate á Þingvöllum 

(Mynd úr einkaeigu) 
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Þórufoss var uppáhaldsstaður Johns þar sem sú 

staðsetning kom honum mest á óvart. Hann 

tengdi betur saman atriðið og staðsetninguna 

þegar leiðsögumaðurinn hélt uppi myndum úr 

atriðinu og útskýrði hvernig það var tekið upp. 

Einnig lýsti hann því hvernig þau hefðu 

auðveldlega keyrt fram hjá þessum stað ef þau 

hefðu verið ein á báti að keyra. Þau lýstu auk 

þess ánægju sinni yfir því hvernig ferðin var sett 

upp og sögðust ekki hafa viljað breyta neinu.                                                    

Að mati Söru var fyrsta stoppið á hestabýlinu 

Laxness skemmtilegast þar sem hún bjóst alls 

ekki við því. Þar sem hún er mikil 

dýramanneskja naut hún þess og taldi flest alla 

ferðafélaga sína gera það líka. Er rannsakandi 

spurði parið hvort þau hefðu hugsanlega vilja 

upplifa ferðinna yfir sumartímann svöruðu þau 

neitandi. 

I do not know what Iceland is like during the 

summer time so I can not really answer that 

question. But having the snow and the cold 

really makes you feel more like you are in 

tune with the show. (John). 

 

Í ljós kom á meðan ferðinni stóð að ekki höfðu allir í hópnum séð þáttaröðina og voru því 

aðeins að koma með vini eða maka. Rannsakandi hafði tækifæri eftir ferðina til að spyrja 

annað par frá Bandaríkjunum hvernig þeim fannst ferðin. Konan sem rannsakandi talaði við 

sagðist aldrei hafa séð þættina og fór aðeins fyrir manninn sinn sem er mikill aðdáandi. Hún 

sagðist hafa skemmt sér vel þó svo að hún þekkti lítið til þáttanna eða út á hvað þeir ganga. 

Sagðist hún vera ánægð með upplifunina og að ferðin sé góð skemmtun jafnvel fyrir þá sem 

hafa ekki séð einn einasta þátt, vegna þeirrar fallegu náttúru sem maður sér á leiðinni og 

Mynd 5 Þórufoss (Mynd úr einkaeigu) 

Mynd 6 Einn af aukaleikurum þáttanna (Mynd 

úr einkaeigu) 
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hversu skemmtilegur leiðsögumaðurinn er. Eiginmaður hennar er mikill aðdáandi en hann 

sagði rannsakanda hvernig hann hafði litlar væntingar gagnvart ferðinni þar sem hún var 

bókuð með stuttum fyrirvara, þrátt fyrir það fór ferðin þó fram úr þeim væntingum sem hann 

hafði. 

Greinilegt var að flestir skemmtu flestir sér vel í ferðinni en áhugavert var að þeir sem tóku 

sem virkast þátt voru frá Bandaríkjunum. Finnst rannsakanda það vert að minnast á þar sem 

augljóst var að þeir ferðamenn sem komu frá Bandaríkjunum voru með flestar spurningar, 

tóku sem virkastan þátt og töluðu sem mest við leiðsögumanninn. Ef til vill eru ferðamenn 

frá Bandaríkjunum ekki vanir leiðsögumanni sem þessum þar sem John lýsti því að hann 

hefði aldrei upplifað þess konar leiðsögn þar sem öll umgjörð er mun strangari í 

Bandaríkjunum.  

,,we loved how much of a brute he was because we are used to so 

different guides from back home. (John).“ 

,,Yes, Americans can be so sensitive, so many things he did would 

probably not be okay in the states.(Sara).“ 

Þeim fannst leiðsögumaðurinn spila gríðarlega stórt hlutverk í ferðinni vegna reynslu hans 

af þáttunum, persónuleika hans og útlits sem var í takt við þáttinn.  
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5. Umræður 

Á Íslandi í dag eru ekki margar ferðir á vegum ferðþjónustufyrirtækja í tengslum við 

kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Eins og kom fram í samtali rannsakanda og leiðsögumanns 

var gerð tilraun með kvikmyndirnar Walter Mitty og Flags of our Fathers en það gekk ekki 

eins vel og vonast var til og að mati leiðsögumannsins var ekki nægur áhugi. 

Markaðssetningin var ef til vill ekki næg til að mynda áhuga fólks á ferðunum en líkt og 

fræðin benda til þá skiptir máli að vera á tánum ef nýta á kvikmyndir til að styrkja 

ferðamennsku fyrir svæði bæði fyrir og eftir útgáfu þeirra. Eitt af þeim atriðum sem 

fræðimennirnir nefna er að kynna möguleg upptökusvæði fyrir fulltrúum kvikmyndavera. 

Einar Hansen Tómasson greindi frá því að þetta skref sé mikilvægt og þótt það skili sér ekki 

á einni nóttu getur það haft áhrif seinna í framtíðinni. Hann nefndi að auknar kynningar á 

landinu fyrir erlenda kvikmyndagerðarmenn skili sér án efa inn í ferðaþjónustuna. Náttúra 

landsins spilar stóran part sem togkraftur fyrir erlenda kvikmyndaferðamenn að mati Einars, 

en landslag og fallegar staðsetningar eru einnig áhrifaþættir fyrir hinn hefðbundna 

kvikmyndaferðamann ásamt öðrum atriðum líkt og leikaraval og söguþráður. 

Þekktar kvikmyndir og sjónvarpsþættir geta verið góð leið til að markaðssetja áfangastaði 

og nær sú leið til mun fleiri neytenda en annars. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvikmyndir 

og sjónvarpsþættir geta haft áhrif á ímyndir og skoðanir fólks á áfangastöðum (Hudson og 

Ritchie, 2006a). Ef til vill vita áhorfendur ekki í flestum tilfellum hvar ákveðnar 

staðsetningar í kvikmynd hafa verið notaðar og þar felst gullið tækifæri til að koma með 

kröftuga markaðsetningu til að byggja upp áhuga fólks og hafa áhrif á ímynd þeirra á 

staðnum. Áhugavert var að heyra skoðanir John og Söru í tengslum við þetta efni þar sem 

þau sögðu að ein mynd væri ekki nóg til að mynda áhuga fólks að þeirra mati og hugsanlega 

væri betra að skipuleggja ferð þar sem nokkrar myndir eru notaðar, og enn skemmtilegra ef 

einhver tenging væri á milli þeirra.  

Fræðin segja að mörg tækifæri séu til staðar til að nýta kvikmyndir sem eru sérstaklega 

áberandi og eftirsóknarverðar til markaðssetningar fyrir kvikmyndaferðamennsku (Hudson 

og Ritchie, 2006a). Krúnuleikarnir og Hringadróttinssaga eru verkefni sem eru sérstaklega 

áberandi og hafa náð langt í kvikmyndaheiminum og því var mögulega auðveldara að mynda 
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áhuga fólks á ferðum í tengslum við þessi verkefni. Hins vegar hefur það sýnt sig að einstakar 

kvikmyndir líkt og The Beach og Captain Corelli’s Mandolin og jafnvel eitt 

tónlistarmyndband líkt og það með söngvaranum Shahrukh Khan getur haft áhrif á staði. 

Skoðanir John og Söru eru áhugaverðar um að blanda saman nokkrum kvikmyndum í eina 

ferð. Hins vegar er mikilvægt að útiloka ekki einstakar kvikmyndir þar sem það hefur sýnt 

sig að það skilar sér í kvikmyndaferðamennsku ef áhuginn er nægilega mikill hjá fólki.  

Hvernig er staðan í kvikmyndaferðamennsku á Íslandi í dag var ein af þeim spurningum sem 

rannsakandi lagði fram. Draga má þær ályktanir út frá niðurstöðunum að 

kvikmyndaferðamennska sé í raun eitthvað sem getur styrkt ferðaþjónustuna á Íslandi og í 

dag sé ljóst að vinsælir sjónvarpsþættir geta auglýst staðsetningar á Íslandi. Raunin er sú að 

ferðamenn gera sér sérstakar ferðir til landsins vegna kvikmynda og sjónvarpsþátta. Líkt og 

Einar benti á vekur bæði íslenskt og erlent sjónvarpsefni áhuga hjá fólki til að heimsækja 

landið líkt og könnun frá ferðamálastofu sýndi árið 2016. Leiðsögumaður Game of Thrones 

ferðarinnar tekur einnig undir þetta, þar sem hann greindi frá því að ferðamenn hafa sagt 

honum að þeir komu sérstaklega til landsins út af þessari ferð. Mætti því reyna að hugsa um 

úrbætur hvernig megi nýta þá upptökustaði hér á landi betur til ferðamennsku og komur 

kvikmyndagerðamanna þar sem samspil milli þessara þátta getur verið sterk heild til að bæta 

ferðaþjónustuna.  

Að mati rannsakandi er Gray Line að gera góða hluti með Game of Thrones ferðirnar, þar 

sem upplifunin er óhefðbundin og eftirminnileg. Að mati rannsakanda hafði 

leiðsögumaðurinn gríðarleg áhrif á ferðina þar sem hann myndaði skemmtilegt Game of 

Thrones andrúmsloft. Ef til vill hefði ferðin verið skemmtileg og fróðleg þó svo að þessi 

tiltekni leiðsögumaður hefði ekki stýrt henni. Þó er erfitt að ímynda sér hana án hans þar sem 

hann spilaði svo stórt hlutverk. Líkt og fræðin benda á getur frammistaða leiðsögumanna 

skipt sköpum fyrir upplifun fólks og oft og tíðum búast ferðamenn við leiðsögumanni sem 

kynnir efnið með ástríðu og einlægni. Ef sú er raunin eru væntingar þeirra líklegri til að 

uppfyllast. Að mati John og Söru fannst þeim leiðsögumaður Game of Thrones ferðarinnar 

skipta sköpum fyrir ferðina og frammistaða hans hefði verið bæði skemmtileg og fræðandi. 

John og Sara minntust á að leiðsögumenn í Bandaríkjunum þurfa ef til vill að fara eftir 

strangari reglum um hvað má segja og hvað ekki og því gæti orðlag og hegðun 

leiðsögumannsins aukið upplifunina fyrir þeim. Það er eiginleiki sem má mögulega leggja 

áherslu á þar sem betra er að vera með öðruvísi áherslur en önnur lönd samkvæmt Einari. Þó 
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svo að gott sé að horfa til annarra landa í tengslum við þetta efni og sjá hvað hefur virkað 

þar, er samt mikilvægt að halda sínum gildum.  

Einnig er mikilvægt að stuðla að upplifun ferðamanna og sjá til þess að hún verði sem best. 

Þeir staðir sem voru heimsóttir í ferðinni teljast ekki til vinsælla ferðamannastaða að 

undanskildum Þingvöllum. Því var ekki mikið af öðrum ferðamönnum að finna á stöðunum 

og allir í ferðinni fengu að njóta sín. Það er því jákvætt að ekki séu mörg önnur fyrirtæki 

með samskonar ferðir þar sem þá gæti orðið mannþröng og aukin ágangur ferðamanna sem 

dregur úr upplifun fólks. Sömuleiðis gæti það haft áhrif á eiginleika staðsetningarinnar líkt 

og landslag, bakgrunn og tákn. Upplifunin er einfaldlega ekki sú sama þegar ekki er 

þverfótað fyrir ferðamönnum, líkt og á Maya Bay í Tælandi. Vegna vinsældar á 

kvikmyndinni The Beach missti staðurinn þann eiginleika sem hann stóð fyrir. Mikilvægt er 

að svo gerist ekki hér á landi í tengslum við kvikmyndaferðamennsku. Margir vinsælir 

ferðamannastaðir á landinu hafa orðið fyrir barðinu á ágang ferðamanna og ef 

kvikmyndaferðamennska verður vinsælli á Íslandi á næstu árum þarf að passa að þeir staðir 

sem eru heimsóttir haldi ávallt sínum eiginleikum.  

Væntingar ferðamannana til Game of Thrones ferðarinnar má tengja við kenningar 

fræðimannanna Carl, Kindon og Smith (2007). Þeir sögðu að því minni væntingar sem 

ferðamenn hafa til ferðar því líklegra er að ferðin uppfyllir þær. Svo var raunin í Game of 

Thrones ferðinni fyrir þá ferðamenn sem rannsakandi talaði við. Í fræðilega kaflanum var 

einnig minnst á hvernig tákn spila stór hlutverk á upptökustöðum og að ferðamenn tengja 

betur saman það ímyndaða og hið raunverulega ef eitthvað tákn er til staðar (Hudson og 

Ritchie, 2006b). Bæði John og Sara greindu frá táknum sem þau tóku eftir í ferðinni. Að 

mati Söru var það landslagið á Þingvöllum og hvernig hún gat tengt staðinn við atriði í 

þáttunum. Fyrir John var það snjórinn og kuldinn sem minnti hann á þættina og var í raun 

ómótstæðilegt að hans mati.  

Með þessu má tengja margt af því sem viðmælendur rannsakanda sögðu um 

kvikmyndaferðamennsku við það sem fræðimenn hafa sagt um þetta efni. Markaðssetningin 

skiptir gríðarlegu máli þegar kemur að kvikmyndaferðamennsku og eru mörg tækifæri sem 

ferðaþjónustufyrirtæki og markaðsstofur ferðamála hafa til að stuðla að bættri 

kvikmyndaferðamennsku á Íslandi. Til dæmis er hægt að leggja meiri áherslu á að bjóða 

kvikmyndaverum til landsins og byrja strax með kröftuga markaðssetningu sérstaklega fyrir 
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myndir sem eru áberandi í kvikmyndaheiminum. Einnig passa að gott samband sé á milli 

kvikmyndavera og markaðstofa ferðamála og leggja áherslu á það sem Ísland hefur upp á að 

bjóða. Í raun er það sönnun með Game of Thrones ferðinni að sjónvarpsþættir geta myndað 

mikið aðdráttarafl fyrir Ísland og að það sé möguleiki að bæta við fleiri aðdráttaröflum. Ef 

til vill mun smáforritið sem minnst var á skipta sköpum fyrir þennan geira. Með þessu er 

búið að svara þeim rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði upp með auk margra 

annarra áhugaverðra spurninga. 
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6 Lokaorð 

Með þessari rannsókn hefur verið sköpuð ný þekking á viðfangsefninu og farið yfir þá helstu 

þætti sem eru nauðsynlegir þegar nýta á kvikmyndir fyrir ferðamennsku. Varðandi 

niðurstöður rannsóknarinnar er þó betra að hafa í huga að hún er byggð á tiltölulega litlu efni 

og ef til vill er nauðsyn að gera enn stærri rannsókn sem myndi þá gefa meiri heildarsýn á 

efnið.  

Í þessari rannsóknarritgerð var leitast eftir svörum við þeim spurningum sem rannsakandi 

lagði fram, þær hljóðuðu svo: Hvernig er staðan í kvikmyndaferðamennsku á Íslandi í dag? 

Er hún og hvernig er hún markaðsett? Er hægt að horfa til annarra landa sem leiðarvísi og er 

hægt að styrkja þennan geira og bæta til framtíðar? Draga má ályktanir um 

kvikmyndaferðamennsku út frá þeim niðurstöðum sem komu í ljós með tengingu við fræðin. 

Markaðssetningin skiptir gríðarlegu máli og þarf að gæta þess að koma með rétta 

markaðskynningu á réttum tíma. Markaðstofnanir ferðamála þurfa að vera á tánum og taka 

með í reikninginn þá ýmsu tog og ýtikrafta sem geta haft áhrif á ferðamenn og val þeirra á 

áfangastöðum. Á Íslandi í dag er ekki mikið um kvikmyndaferðamennsku en það hefur sýnt 

sig að það er hægt ef viljinn er fyrir hendi. Ferðamenn koma til landsins sérstakleg út af 

Game of Thrones ferðinni samkvæmt leiðsögumanni hennar og samkvæmt honum gengur 

þessari kvikmyndaferðaþjónustu vel og er það sönnun þess að kvikmyndaferðir geti notið 

vinsælda á Íslandi. Ef til vill væri hægt að flétta saman nokkrar kvikmyndir í eina ferð sem 

gæti skapað togkraft fyrir ferðamenn sem og smáforritið sem minnst var á sem myndi 

auðvelda ferðamönnum að ferðast til upptökustaða á Íslandi. Ljóst er að hægt er að stuðla að 

meiri kvikmyndaferðamennsku á Íslandi og bæta við fleiri aðdráttaröflum í framtíðinni sem 

getur mögulega opnað nýjar dyr fyrir þennan geira þar sem aðaláhersla síðustu ára hefur 

verið að einblína á náttúru landsins. Ef horft er til annarra landa er hægt að sjá hvað hefur 

verið gert vel í tengslum við markaðsetningu til dæmis á Nýja Sjálandi í sambandi við 

Hringadróttinssögu. Í leiðinni er hægt að sjá hvað er einstakt við okkar land í tengslum við 

kvikmyndaferðamennsku og hvernig hægt sé að nota kvikmyndir og sjónvarpsþætti til að 

styrkja ferðamennsku á Íslandi þar sem gott er að vera með eitthvað öðruvísi og ekta í 

tengslum við þetta efni.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir Einar 

Hansen Tómasson 

Almennar spurningar:  

Við hvað starfar þú? 

Hvað ertu búin að starfa hér lengi? 

Hver eru helstu verkefni sem þú hefur unnið að? 

Spurningar: 

Er eitthvað verkefni sem þú telur hafa sett Ísland á kortið þegar það kemur að 

kvikmyndaferðamennsku? 

Telur þú að kvikmyndir og þættir hafi áhrif á ferðamennsku á Íslandi? 

• Ef svo er, hvernig þá? 

• Hvernig er þróunin búin að vera?  

• Hvernig heldur þú að þetta verði í framtíðinni, heldur þú að Ísland mun vera eins 

eftirsótt eins og það hefur verið á síðustu árum? 

• Eru þið með einhverja stefnu og markmið? 

• Hvenær var mesta eftirspurnin að taka upp kvikmyndir hér á landi? 

Telur þú að kvikmyndir og sjónvarpsþættir sem eru teknir hér á landi hafa áhrif á ímynd 

Íslands? 

• Ef svo er, hvernig þá? 

Hvar liggja helstu tækifærin til að kynna Ísland sem upptökustað? 

• Viðburðurinn Focus 

Hvað heldur þú að það sé sem dregur erlenda kvikmyndagerðarmenn til landsins?  

• Hvar eru helstu staðirnir/svæðin á Íslandi sem þeir sækjast í? 

Hvað er það helsta sem Ísland græðir á þegar kvikmyndir og þættir eru teknir hér upp? 

• Hagræn áhrif, bæta ferðaþjónustuna? 

Vinni þið eitthvað með ferðaþjónustufyrirtækjum? 

• Ef svo er hvernig er því háttað? 

Eru einhver lönd eða staðir sem þú veist um sem hafa náð langt í sambandi við 

kvikmyndaferðamennsku? 
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• Er eitthvað sem þau hafa gert sem er hægt að nýta hér á landi í markaðsetningu 

fyrir þess konar ferðamennsku?  

Telur þú að íslenskar myndir og sjónvarpsþættir geta dregið að athygli og áhuga á landinu 

líkt og sjónvarpsþættirnir Ófærð? 

Nú eru ferðamenn sem plana sérstaklega ferðirnar sínar í tengslum við kvikmyndir og 

sjónvarpsþætti. Telur þú að það gæti verið raunin hjá ferðamönnum sem koma til Íslands? 

Telur þú að það ætti að einblína meir á þess konar ferðamennsku og bæta við fleiri 

aðdráttaröflum? 

Þær ferðir sem helst eru að finna eru Game of Thrones ferðir (Walter Mitty) væri hægt að 

nýta þær kvikmyndir betur sem hafa verið teknar hér upp til markaðsetningar? 
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Viðauki B: Viðtalrammi fyrir ferðamenn úr 

Game of Thrones ferð 

Almennar spurningar: 

What is your name? 

Where are you from? 

Spurningar: 

What is the reason you decided to come to Iceland? 

What made you want to go to this Game of Thrones trip? (Pull factors) 

• How did you discover this trip? 

• Are you a fan of the show?  

• Did you feel like you wanted to visit the locations that you saw in the shows while 

you were watching them? 

What are your opinions on the trip (Could you describe it to me from the beginning to the 

end)? 

• How was the guide? 

• Transportation? 

• The walk around – To long to short? 

• Did you want to see something else/ was there something missing? 

• Is there something that you would do differently?  

• What stood out from the trip? 

Did you have any expectations prior to trip? 

• Did you do any research about it / for example reviews? 

• Did the trip meet your expectations = Why / Why not?  

Do you know about any other movies and TV shows that have been film here in Iceland? 

• If there were trips around those movies would you be interested?  

Have you ever planned your vacation around a movie location? 

• Would you consider it in the future?  

• Do you think that is the case for some people who visit Iceland? (That they come 

because of movie locations)? 
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If there was an app that could tell you about and where movie locations are, from all the 

movies and shows film here in Iceland, would you be interested?  

 


