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Abstract 
This thesis is is meant to discuss how user genereted content (UGC) and  social 

media is being used in marketing the Westfjords of Iceland as a destination for 

tourists. How the marketing agency of Westfjords and travel companies in the 

area are using UGC and social media in their marketing strategies. How the 

buyers decision process and the strategies being used reflect on each other. 

UGC, electronic word of mouth (eWOM) and the power of social media are 

discussed as well as influencers, Instagram, travel bloggers, the experience 

economy and the marketing of areas.  

The thesis is based on qualitative research, six interviews took place in march 

2019. The responders are employees from travel companies and the marketing 

agency. The responders were chosen by purposive sampling based on their 

experience in the travel and marketing industry in the Westfjords.  

After analyzing the interviews the main conclusion was that UGC and social 

media play a huge role in the marketing of the Westfjords as a destination for 

tourists. The travel companies and the marketing agency are using UGC and 

social media mainly in two ways, first to make the Westfjords and its qualities 

more visable to potential guests and second to reinforce their position toward 

their costumers.   

Key terms: Marketing, social media marketing, user generated content, tourism, 

the buyer decision process.  
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Útdráttur  
Markmið rannsóknarinnar er að skoða notkun markaðsstofu Vestfjarða og 

ferðaþjónustufyrirtækja á Vestfjörðum á samfélagsmiðlum og notendasköpuðu 

efni og hvernig verið er að nýta hvoru tveggja til markaðssetningar á 

Vestfjörðum sem áfangastaðar fyrir erlenda ferðamenn. Farið er ítarlega í 

rafrænt umtal og notendaskapað efni og hvernig það getur haft áhrif á 

ákvarðanatöku ferðamanna og hvernig fyrirtæki í ferðaþjónustu upplifa að 

neytendur séu að afla sér upplýsinga um Vestfirði sem áfangastað. Hversu vel 

upplýstir eru ferðamenn við komuna hingað og hafa umsagnir á vefsíðum 

fyrirtækja og annarsstaðar á netinu áhrif  á val þeirra á viðkomu og gististöðum? 

Farið er yfir kaupferli neytenda og hvernig starfi markaðsstofu Vestfjarða er 

háttað á samfélagsmiðlum. Stiklað er á stóru um Instagram, ferðablogg, 

áhrifavalda, kostaða umfjöllun, upplifunarhagkerfið og markaðssetningu svæða.  

Rannsóknin byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum, tekin voru sex viðtöl 

við aðila í ferðaþjónustu og markaðssetningu á Vestfjörðum í mars 2019. 

Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki út frá reynslu þeirra af 

markaðsstörfum eða ferðaþjónstu á Vestfjörðum.Viðtölin voru hálfstöðluð og 

notast var við opnar spurningar. Viðtölunum var ætlað að varpa ljósi á hvernig  

verið er  að nýta notendaskapað efni og samfélagsmiðla þegar kemur að 

markaðssetningu Vestfjarða sem áfangastaðar.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þegar kemur að markaðssetningu  Vestfjarða 

sem áfangastaðar spilar notendaskapað efni ásamt samfélagsmiðlum stórt 

hlutverk. Fyrirtæki og markaðsstofa Vestfjarða  nýta sér hvoru tveggja til að 

gera Vestfirði sýnilegri ásamt því að styrkja stöðu sína gagnvart neytendum.  

Lykilorð: Markaðssetning, samfélagsmiðlar, notendaskapað efni, 

upplifunarhagkerfið, kaupferli neytendans, ferðaþjónusta.     
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1 Inngangur 
Aðgengi neytenda að upplýsingum er nú til dags nánast ótakmarkað með 

tilkomu Internetsins. Efni sem ratar á netið er oft auðfundið og getur haft áhrif 

á álit fólks og skoðanir. Samfélagsmiðlar hafa sett neytendur í þá valdastöðu að 

geta lýst upplifunum sínum og skoðunum á fyrirtækjum, vörum þeirra eða 

þjónustu á auðveldan hátt og gert þeim kleift að dreifa því víða á stuttum tíma. 

Samfélagsmiðlar hafa einnig skapað nýjan vettvang til markaðsstarfs og er 

Instagram einn þeirra miðla sem mest er notaður til markaðssetningar. 

Notendaskapað efni (e. User generated content, UGC) er margmiðlunarefni sem 

skapað er af notendum í því skyni að deila reynslu sinni og upplifun af vörum 

eða þjónustu fyrirtækja á einhvern hátt á internetinu. Svokallað rafrænt umtal 

(e. Electronic word of mouth, eWOM) er ein tegund notendaskapaðs efnis sem 

verður sífellt mikilvægari hlekkur í gagnaöflun ferðamanna þegar þeir kynna sér 

nýja áfangastaði og fyrirtæki. Endurgjafir gesta á þjónustu 

ferðaþjónustufyrirtækja er einn hluti af rafrænu umtali (eWOM) þar sem gestir 

skilja eftir álit sitt á vörum eða þjónustu fyrirtækis til þess að fyrirtækið og aðrir 

neytendur geti nýtt  endurgjöfina sér til hagsbóta.  

Vestfirðir sem áfangastaður hafa  hlotið lof ferðamanna sem aðhyllast 

svokallaða dreifbýlisferðamennsku (e. rural tourism). Þeir landshlutar sem eru 

staðsettir í töluverðri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu og tilheyra ekki 

hringvegnum hafa fundið fyrir því að straumur ferðamanna þangað er ekki jafn 

stríður og á fyrrnefnda staði. Höfundur hefur áhuga á markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum og sá kjörið tækifæri til að rannsaka hvernig slíkt 

markaðsstarf nýtist  Vestfjörðum sem áfangastað og mun rannsóknin leitast við 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Hvernig er verið að nýta samfélagsmiðla og notendaskapað efni við 

markaðssetningu Vestfjarða? 

Til stuðnings rannsóknarspurningarinnar var einnig leitast við að svara 

eftirfarandi undirspurningum:  

- Hvaða miðlar eru helst notaðir   í markaðssetningu á Vestfjörðum og hvernig?  
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- Hversu mikilvæg er endurgjöf og rafrænt umtal (eWOM) fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum?  

- Taka ferðamenn mark á rafrænu umtali (eWOM) og notendasköpuðu efni?  
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2 Vestfirðir sem áfangastaður  
Vestfirðir hafa verið kallaðir „frægasti óþekkti hluti Íslands“ (Markaðsstofa 

Vestfjarða, e.d.) Vestfirðir eru ekki hluti af hinum eiginlega hringvegi Íslands 

og ferðamannastraumurinn sem kemur til landsins stefnir oft á tíðum ekki 

beinustu leið í þetta fjalllendi á norðvesturhorni Íslands. Hægt er að ferðast frá 

Reykjavík til Ísafjarðar með flugi eða ferðast með bíl um 400-450 kílómetra 

vegalengd frá Reykjavík, því telst ferðamennska á Vestfjörðum til svokallaðrar 

landsbyggðarferðamennsku (e. rural tourism).  Ferðamenn hafa um marga 

áfangastaði að velja þegar heimsækja á Vestfirði, marga smáa og heillandi 

byggðarkjarna sem aðskildir eru með holóttum vegum á köflum sem liggja 

jafnvel upp og niður snarbrattar og ógnvekjandi fjallshlíðar. Samgöngur á milli 

staða geta verið ólíkar á milli árstíða og ákveðnar leiðir eru ófærar hluta árs 

vegna snjóa. Á Vestfjörðum er að finna miklar náttúruperlur og vinsæll 

viðkomustaður ferðamanna hefur á undanförum árum verið friðlandið á 

Hornströndum. Þar er að finna einstaka óspillta náttúrufegurð sem erlendir 

ferðamenn sækjast mjög eftir og þangað hafa ferðaþjónustufyrirtæki ferjað fólk 

árum saman. Þangað er ekki hægt að komast á bíl því að þangað hafa engir vegir 

verið lagðir (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d). Á Vestfjörðum er að finna fjölbreytt 

dýralíf og þar hefur fuglalíf í björgum vakið mikla athygli sem og 

heimskautarefurinn sem hlotið hefur mikla athygli og laðar til sín ljósmyndara 

og áhugafólk um villt dýralíf.  

Í dreifbýlisferðaþjónustu eiga hefðbundnar leiðir í markaðsstarfi ekki alltaf við, 

erfitt getur verið fyrir ferðaþjóna og markaðsfólk að átta sig á markaðnum sem 

það  starfar í og finna taktinn í honum en þrátt fyrir það eru þessir aðilar yfirleitt 

vel meðvitaðir um hverjar væntingar og óskir gesta sinna eru. Atvinnulíf í 

dreifbýli hefur þróast mikið og víða er farið að leggja meiri áherslu á upplifun 

gestanna en beinlínis ferðamanninn sjálfan og vöruna (Chatzigeorgiou, 

Chryssoula, 2017, bls.5).  
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3 Fræðileg umfjöllun  

Í kaflanum verður farið yfir þá helstu fræðilegu þætti sem tengjast efni 

rannsóknarinnar til að dýpka skilning á efninu sem viðkemur rannsókninni og 

útskýra og skilgreina helstu hugtök. Fræðilega umfjöllunin mun svo fléttast við 

niðurstöður rannsóknarinnar og styðja við þær. 

3.1 Internetið  

Tilkoma Internetsins breytti því hvernig við vinnum, hvernig við kaupum hluti, 

hvernig við skemmtum okkur, hvernig viðskipti fara fram og merkilegasta 

breytingin af öllum er, hvernig við eigum samskipti hvert við annað (Seitel, 

2017, bls.231). Á netinu höfum við greiðan aðgang að nánast öllum 

upplýsingum sem við mögulega getum hugsað okkur hvenær sem er 

sólahringsins og hver sem er getur komið skoðunum sínum á framfæri á 

auðveldan hátt svo margir sjái. Notendur hafa í auknu mæli undanfarin ár 

notfært sér internetið sem vettvang til að komast í tæri við vefsíður, greinar, 

blog, samskiptaforrit og margt fleira sem hægt er að nota til að skapa, deila, 

breyta, ræða og koma á framfæri ýmiss konar efni á Internetinu. Tilkoma 

Internetsins hefur ekki síst haft áhrif á venjur og aðferðir ferðamanna hvað 

varðar skipulagningu, notkun og kaup á ferðatengdum varningi og leiðir þeirra 

til að tjá sig um reynslu sína af ferðalögum (Llamero, 2014, bls.955).  

3.2 Notendaskapað efni 

Notendaskapað efni á við um það margmiðlunarefni sem er skapað af notendum 

í því skyni að deila reynslu sinni og upplifun af vörum eða þjónustu fyrirtækja. 

Efni af þessu tagi er eitt öflugasta miðlunarformið á Internetinu. Notendur deila 

efni sem þessu ýmist í formi myndbanda, blogga, greina eða beint frá neytanda 

til neytanda (e. Consumer to consumer, C2C) (Naylor, 2016, bls.131).  

Umtal (e. word of mouth) hefur þróast á tímum stafrænna breytinga í 

samskiptum fólks. Umtal hefur orðið mun mikilvægara í kjölfar allra þeirra 

stafrænu byltinga sem Internetið hafði í för með sér. Það  hefur teygt sig út fyrir 

það að berast á milli manna augliti til auglitis yfir í að  þróast  í umtal á netinu, 

þ.e rafrænt umtal (e. electronic word of mouth, eWOM). Framvegis  verður 
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notast við skammstöfunina eWOM í umfjölluninni. Til útskýringar, fellur 

eWOM því undir eina tegund af notendasköpuðu efni en ekki allt slíkt efni 

flokkast sem umtal á netinu. Notendaskapað efni er stærra hugtak og eWOM er 

hluti af því.   

 

 

Ein af fyrstu skilgreiningum eWOM var sett fram árið 2004 af Henning Thurau 

og hann segir: „jákvæð eða neikvæð staðhæfing búin til af hugsanlegum, 

núverandi eða fyrrverandi viðskiptavinum sem nýtt hafa vöru eða þjónustu 

fyrirtækis, sem er gerð aðgengileg stórum hópi fólks og fyrirtækja á 

Internetinu“. Með tilkomu stafrænna boðleiða hefur umtal á netinu orðið 

mikilvægara en nokkru sinni fyrr (Naylor, 2016, bls.133). 

Þetta form margmiðlunarefnis hefur tekist á flug með tilkomu samfélagsmiðla 

og því neti sem notendur hafa skapað sér í samskiptum í kringum þá miðla.  

Samfélög þar sem reynslu, álitum og gagnrýni á vörur er deilt ýmist í formi 

myndbanda, mynda eða texta verða sífellt algengari og eru orðin  kraftmikill 

áhrifavaldur á kauphegðun neytenda. Kraftur notendaskapaðs efnis liggur í því 

að hægt er að ná til og hafa áhrif á mikinn fjölda notenda í einu. Notendur virðast 

taka mark á notendasköpuðu efni og telja það trúanlegt þar sem það er búið til 

af hlutlausum neytendum eins og þeim sjálfum. Það skapar ákveðna tengingu á 

milli þess sem býr til efnið og þess sem verður fyrir áhrifum þess og tekur að 

lokum ákvörðun um kaup í framhaldinu (Tang, Fang og Wang, 2014, bls.41).  

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að eWOM sé mikið notuð uppspretta af 

upplýsingum sem hjálpar ferðamönnum við að taka ákvörðun þegar bóka þarf 

gistingu, sem færir neytendum gríðarlega mikið vald. Á hinn bóginn hafa aðrar 

rannsóknir  sýnt fram á að eWOM hafi lítil sem engin áhrif á ferðamenn þegar 

Mynd 1 - eWOM 
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þeir bóka sér gistingu. Niðurstöður rannsóknanna eru mótsagnakenndar og því 

vert að skoða áhrifin betur (Llamero, 2014, bls.957). 

3.3 Samfélagsmiðlar  

Spjaldtölvur, smáforrit, blogg, hlaðvörp, samfélagsmiðlar allt frá Facebook til 

Youtube, frá Linkedin til Snapchat og samfélagslegar viðskiptaveitur eins og 

Uber og Air BNB eru allt hlutir sem Internetið hefur fætt af sér og við þekkjum 

og notum í dag (Seitel, 2017, bls.231). Það er í eðli manneskjunnar að vilja 

tilheyra heild og vera hluti af einhverju. Tilkoma samfélagsmiðla hefur 

auðveldað fólki að upplifa sig sem hluta af einhverju stærra og gerir samskipti 

og tengsl manna á milli auðveldari og aðgengilegri. Ólíkt ljósvaka- og 

prentmiðlum þá er móttakandi skilaboða og auglýsinga orðinn virkur 

þátttakandi í auglýsingunni og á kost á að eiga samskipti við fyrirtækið eða þann 

sem auglýsir fyrir fyrirtækið á samfélagsmiðlum. Auglýsingar og tilkynningar 

frá fyrirtækjum eru ekki lengur einhliða skilaboð frá fyrirtækjum til neytenda 

heldur samskiptaleið sem tengir fyrirtæki betur við sína viðskiptavini og 

mögulega viðskiptavini (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009, bls 15). Samfélagsmiðlar hafa gert það að verkum að fyrirtæki 

hafa ekki lengur ein yfirráð yfir sínu vörumerki á heimsvísu. Neikvæð umsögn 

á Facebook, Twitter eða Youtube getur hlotið heimsathygli samstundis. 

Samfélagsmiðlar hjálpa fyrirtækjum við að eiga í nánari samskiptum við 

viðskiptavini sína og veita þeir þeim betri yfirsýn yfir orðspor sitt á Internetinu 

(Tang o.fl., 2014, bls.41-58). 

3.4 Áhrifavaldar  

Það er ekki nýtt að fyrirtæki nýti sér þekkta aðila til að tala um vörur sínar og 

mæla með þeim, margir leikarar og íþróttamenn hafa verið talsmenn ýmissa vara 

í gegnum tíðina, þar er hægt að nefna Tiger Woods fyrir Nike og Kim 

Kardashian fyrir skóframleiðandann Skecher. Nokkur viðmið er gott að notast 

við þegar velja á þekktan einstakling til að vera andlit fyrirtækis eða vöru, hann 

verður að vera mjög vel þekkt persóna, hafa jákvætt orðspor og vera viðeigandi 

fyrir þessa ákveðnu vöru (Kotler, Philip,, Keller, Kevin Lane,, Brady, Mairead., 

Goodman, Malcolm.,Hansen, Torben., 2009, bls 478 ). Svokallaðir áhrifavaldar 

hafa sett mark sitt á notkun starænna miðla í markaðssetningu og þar er 
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ferðaþjónusta engin undantekning. Áhrifavaldur er einstaklingur sem hefur 

verulegt magn fylgjenda á samfélagsmiðlum og fær greitt fyrir að kynna 

fylgjendum sínum vörumerki og fyrirtæki. Greiðslur sem áhrifavaldar þiggja 

geta verið í formi ferða, afnota af vörum fyrirtækis, eingreiðslur  eða greiðslur  

eftir fjölda umfjallana. Markaðssetning með aðkomu áhrifavalda hefur aukist 

gríðarlega undanfarin ár, áhrifavaldur hefur möguleika á að hafa áhrif á 

kauphegðun fylgjenda sinna vegna valds, þekkingar, stöðu eða sambands við 

sína fylgjendur. Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingar sem þessir eru ekki 

einföld markaðstæki heldur félagslegt tengslanet sem vörumerki geta notað til 

að ná sínum markmiðum í markaðsstarfi (Kádeková og Holienčinová, 2018, 

bls.92).  Það efni sem áhrifavaldar deila með fylgjendum sínum  flokkast undir 

eWOM og er sett fram á nokkra mismunandi vegu. 

3.4.1 Bloggarar  

Höfundar og eigendur vefsíðna sem birta færslur um ýmsa hluti tengda 

áhugamálum og ástríðu viðkomandi bloggara, hugleiðingar, umfjallanir og 

myndir. Höfundar blogga skapa efni sem er komið frá þeim sjálfum, ósvikið og 

persónulegt oft á tíðum. Bloggfærslum er oft deilt á samfélgsmiðla (Kádeková 

og Holienčinová, 2018, bls.92). Ferðablogg eru ein tegund miðlunar af  reynslu 

fólks af ferðalögum og ferðatengdum málefnum. 

3.4.2 Myndbandsbloggarar (e. Youtubers).  

Persónur  gera myndbönd á Youtube í formi bloggfærsla (e. video blog, vlog) 

og eiga í samskiptum  við áhorfendur sína í gegnum myndbandsfærslur á 

Youtube,   birta þar efni sem byggir á tilfinningum þeirra, reynslu og geta  fjallað 

um mjög fjölbreytta hluti, nánast hvað sem er (Kádeková og Holienčinová, 

2018, bls.92).  

3.4.3 Þekktar persónur 

Á ýmsum miðlum hafa þekktar persónur eins og söngvarar, leikarar, 

íþróttamenn og aðrir sem hafa getið sér orðspor fyrir aðra hluti, oft stóra 

fylgjendahópa. Þekkta persónan deilir ýmsum hlutum með fylgjendum sínum, 

daglegu lífi, reynslu og „leyndarmálum“ úr einkalífinu. Með þessu upplifa 
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fylgjendur tengingu við persónuna og finnast þeir vera partur af hennar lífi 

(Kádeková og Holienčinová, 2018, bls.92). 

3.4.4 Instagram 

Áhrifavaldar á Instagram taka margir hágæða ljósmyndir og vekja athygli á sér 

með góðum ljósmyndum og áhugaverðu efni til að laða til sín fylgjendur. 

Áhrifavaldar á Instagram eru ekki endilega þekktar persónur. Notendur 

Instagram geta deilt nýjum og nýjum færslum sem fylgjendur geta brugðist við 

með athugasemdum og táknum (Kádeková og Holienčinová, 2018, bls.93). 

Hvað ferðaþjónustu varðar hefur Instagram orðið stór vettvangur fyrir 

ferðabloggara og aðra áhrifavalda sem hafa unun af því að ferðast, til að deila 

myndum sínum og upplifunum á áfangastöðum með sínum fylgjendum. 

3.5 Leitarvélar  

Gagnaöflun er yfirleitt fyrsta skrefið þegar skipuleggja á ferðalag af einhverju 

tagi. Nú til dags er farið beint á netið og þar býðst  gríðarlegt framboð af 

leitarvélum af ýmsum toga. Mikilvægt er að markaðsfólk skilji hvernig 

leitarvélar vinna og sjá til þess að niðurstöður leitarvéla skapi viðskiptatækifæri 

fyrir  fyrirtæki þess. 

Leitarvélar vinna eftir flóknum reiknilíkönum eða algrímum (e. algorithm) til 

að skila niðurstöðum sem komast sem næst því sem leitað var eftir. Leitarvélar  

setja af stað ferli sem hefst með því að forrit sem kallast kóngulær (e. spider) fer 

á netið,  finnur vefsíður,  skoðar niðurstöður þeirra og færir  þær í gagnagrunn 

sem leitarvélarnar vinna svo sínar niðurstöður úr. 

Erfitt er að segja til um hvernig fyrirtæki geta nýtt sér leitarvélar til að ná árangri 

og byggja upp sýnileika vegna þess að reiknilíkön leitarvéla eru ekki gefin upp 

eða þekkt (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009, 

bls 38).  

 

3.6 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið ört vaxandi undanfarin ár og algjör 

sprenging hefur orðið innan hennar á síðustu 15 árum. Á árunum 2005-2015 
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fjölgaði erlendum ferðamönnum á Íslandi úr tæplega 350 þúsund í tæpar 1.3 

milljónir.  Þessi öri vöxtur hefur haft í för með sér margvíslega uppbyggingu í 

íslensku efnahagslífi og hafa tekjur ríkissjóðs  vaxið í takt við hann í gegnum 

virðisaukaskatt (Karlsson, Jóhannesson og Pétursson, 2017, bls. 201-238) og 

tekjuskatt í kjölfar mikillar fjölgunar á störfum tengdum ferðaþjónustu. 

Ferðamenn dreifast með misjöfnum hætti um landið sem veldur því að tekjur 

vegna ferðamannastraumsins skila sér með misjöfnum hætti til landsmanna. 

Landshlutar eru  misvel í stakk búnir til að takast á við fjölgun sem þessa hvað 

varðar samgöngur, innviði og þjónustu (Vífill Karlsson, Hjalti Jóhannesson og  

Jón Óskar Pétursson, 2017, bls.212).  

3.7 Markaðsstofa Vestfjarða 

Á Vestfjörðum er starfandi sjálfseignarstofnunin Vestfjarðastofa, sem tók við 

verkefnum af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og Fjórðungssambandi 

Vestfirðinga. Undir Vestfjarðastofu heyra  einnig menningarfulltrúi Vestfjarða 

og Markaðsstofa Vestfjarða  en um hana  verður fjallað um í þessum kafla 

ritgerðarinnar (Vestfjarðastofa, e.d.). Markaðsstofa Vestfjarða sinnir málefnum  

ferðaþjónustu á Vestfjörðum, stefnumótun, innviðamálum og markaðssetningu 

Vestfjarða sem áfangastaðar ferðamanna. Markaðsstofan starfar fyrir níu 

sveitarfélög á Vestfjörðum og eru 50 fyrirtæki  aðilar að henni.  Helsta verkefni 

Markaðsstofunnar er að markaðssetja svæðið til ferðamanna,   það gerir hún 

undir merkjum Visit Westfjords á samfélagsmiðlum og með því að standa fyrir 

útgáfu á ýmsu kynningarefni um svæðið. Ásamt því að reka heimasíðuna 

westfjords.is hefur hún einnig lagt ríka áherslu á notkun samfélagsmiðla í 

starfinu (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d.).  Hlutverk Markaðsstofunnar er einnig 

að vinna með stoðkerfi atvinnu- og byggðarþróunar á Vestfjörðum að 

kynningar- og markaðsmálum ferðaþjónustu sveitarfélaga og atvinnulífs.  

Hlutverk Markaðsstofu Vestfjarða er að mörgu leyti snúið og óvenjulegt í þeim 

skilningi að hún hefur hvorki vöru né þjónustu til sölu, hvorki áþreifanlega né 

óáþreifanlega vöru til að bjóða neytendum en þarf þó samt að finna upp leiðir 

til að markaðssetja Vestfirði sem áfangastað fyrir ferðamenn. Helstu markmið 

Markaðsstofunnar hafa verið að draga úr árstíðarsveiflu með því að auka áherslu 
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á axlartímabil, fjölga gistinóttum á Vestfjörðum, dreifa ferðamönnum innan 

Vestfjarða og að efla sjálfbæra ferðaþjónustu (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d.). 

3.7.1 Miðlar Markaðsstofu Vestfjarða 

Vefsíðan westfjords.is er rekin af Markaðsstofu Vestfjarða og þar hafa verið 

settar fram allar helstu upplýsingar um Vestfirði sem ferðamenn gætu nýtt sér, 

samgöngur, áfangastaðir, gisting, matur, afþreying, ferðir og hagnýtar 

upplýsingar um svæðið. Heimasíðan er hugsuð sem almenn upplýsingaveita 

sem ferðamenn geta nýtt sér til að afla sér þekkingar um Vestfjarðakjálkann og 

allt sem hann hefur upp á að bjóða. Markaðsstofan stendur einnig fyrir birtingu 

efnis á samfélagsmiðlum undir merkjum Visit Westfjords, á Facebook og 

Instagram. Instagram aðgangur Visit Westfjords hefur notið vinsælda og í dag 

eru fylgjendur hans rúmlega 50 þúsund talsins. Þar er myndum af Vestfjörðum 

sem ferðalangar deila á sínum aðgangi, endurdeilt á  aðgangi Visit Westfjords.  

3.8 Upplifunarhagkerfið 

Velkomin í upplifunarhagkerfið. Samband neytenda og framleiðanda hefur 

mikið breyst og er orðið að ákveðinni sviðsetningu þar sem samspil beggja 

skiptir máli. Í ljósi samfélagslegra breytinga snúast væntingar neytenda í dag 

ekki eingöngu um þau ytri áhrif sem vara eða þjónusta mun hafa á líf þeirra 

heldur snúa þær beint að neytandanum sjálfum og hver hann vill vera. Upplifun 

af kaupum er nú beintengd við breytingar á einstaklingum sem neytendum og 

þar af leiðandi hafa framleiðendur fengið nýtt hlutverk sem leiðbeinendur í að 

þekkja og efla þá efnishyggjulegu umbreytingu sem neytendur hafa kallað eftir 

(Barabas Maria, 2015, bls.22-26).  

Vara og þjónusta duga  ekki lengur  til að fóstra efnahagslegan vöxt, skapa ný 

störf og viðhalda efnislegum stöðugleika. Sviðssetning upplifana þarf að vera 

sérstakur hluti efnahagslegra afkasta. Í samfélagi nútímans þar sem 

ótakmarkaðir möguleikar eru á vörum og þjónustu, er stærsta tækifærið til að 

skapa sérstöðu og virði falið í því að skapa og sviðsetja upplifun (Pine og 

Gilmore, 2011, bls x). Söluvara er áþreifanleg, þjónusta er óáþreifanleg en 

upplifun er eftirminnileg. Fyrirtæki bjóða ekki lengur eingöngu upp á vörur og 

þjónustu heldur er útkoman upplifun, rík af skynjun, sköpuð af hverjum 

neytanda á sinn hátt. Allt sem neytanda  hefur áður boðist hefur verið í ytra 
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umhverfi hans, utan við hann sjálfan en það sem upplifanir skilja eftir sig er 

innra með honum  sjálfum, þær verða til á ólíkan hátt innra með hverjum 

neytenda og geta verið á tilfinningalegum, líkamlegum, vitsmunalegum og 

andlegum sviðum (Pine og Gilmore, 2011, bls 17).   

Með samfélagsmiðlum sem markaðastæki nútímans að vopni er hægt að vekja 

upp langanir hjá neytendum til að ferðast til ákveðinna staða, upplifa ákveðnar 

tilfinningar sem skapast við það að sjá einstaka náttúru, afskekkt þorp, eyðibýli 

og ósnert friðland. Með því spilar  upplifunarhagkerfið  gríðarstórt hlutverk í 

markaðssetningu Vestfjarða sem áfangastaðar fyrir ferðamenn. Með því að 

dreifa réttum myndum af einhverju af ofantöldum atriðum til réttra neytenda 

innan markhóps ferðaþjónustu af þessu tagi er hægt að skapa langanir og drauma 

hjá fólki til að upplifa ákveðna hluti og sjá ákveðna staði.  

  

3.9 Kaupferli neytandans  

Kauphegðun neytenda er sálfræðilegt ferli sem segir til um hvernig þeir taka 

raunverulega ákvörðun um kaup. Fyrirtæki hafa reynt að skilja og kortleggja 

kaupferlið, skilja reynslu viðskiptavina, í upplýsingaleit, vali, notkun og jafnvel 

förgun á vörum. Kaupferlinu hefur verið skipt upp í fimm þrepa ferli sem 

neytendur  fara  í gegnum. Neytendur fara ekki alltaf í gegnum öll þrepin, 

stundum er þrepi sleppt eða stokkið til baka í fyrra þrep, allt fer það eftir eðli 

vörunnar  hverju sinni (Kotler ofl. 2009, bls 246). Í þessum kafla verður farið 

yfir ferlið. 

3.9.1 Uppgötvun á þörf 

Kaupferli neytanda hefst þegar hann uppgötvar vandamál eða þörf hjá sér. Innri 

þörf getur verið ein af grunnþörfum mannsins, sem rís upp og verður að hvöt. 

Ytri þarfir geta vaknað upp við utanaðkomandi áhrif, svo sem aðdáun á 

einhverju sem við sjáum, nýjum bíl nágrannans eða sjónvarpsauglýsingu frá 

ferðaskrifstofu, sem vekur upp hugsanir um möguleikann á  kaupum. Fólk sem 

starfar í markaðsmálum þarf að koma auga á hvernig aðstæður ná að skapa þörf 

eða þrá hjá neytendum svo hægt sé að þróa markaðsaðgerðir sem glæða áhuga 

hugsanlegra viðskiptavina (Kotler ofl. 2009, bls 247). 
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3.9.2 Upplýsingaöflun 

Þær upplýsingar sem neytendur afla sér fyrir kaup á vörum eða þjónustu, geta 

komið frá mismunandi stöðum, margir leita álita hjá fjölskyldu og vinum og 

óska eftir þeirra reynslusögum af vörum og þjónustu af ýmsu tagi, til dæmis 

sumarfrísstöðum. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að neytendur eru líklegri 

til að trúa meðmælum frá vinum fram yfir allar gerðir auglýsinga og það telst 

sannað að slíkt stuðli að 11 sinnum meiri arðsemi en hefðbundnar auglýsingar 

(Chatzigeorgiou, Chryssoula, 2017, bls.5).  Almennt séð fær neytandinn mest af 

upplýsingum í gegnum auglýsingar sem eru ríkjandi á þeim markaði en þær 

upplýsingar sem hafa mest áhrif á hann koma oft úr persónulegum tengslum og 

frá óháðum opinberum aðilum, til dæmis upplýsingamiðstöðvum. Á þessu stigi 

kaupákvörðunarferlisins eru neytendur yfirleitt komnir með einhverja valkosti 

til að íhuga frekar og farnir að þrengja leit sína talsvert (Kotler ofl. 2009, bls 

247-248). 

3.9.3 Mat valkosta 

Á þessu stigi ber neytandinn saman þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér á 

stiginu á undan og metur kosti og galla þeirra. Neytendur nota ólíka tækni til að 

meta þá valkosti sem þeir hafa. Í fyrsta lagi snýst þetta um að uppfylla þörf sem 

er til staðar. Í öðru lagi um að neytandinn sé  að leita að ákveðnum kostum sem 

varan hefur til að bera og í þriðja lagi leitar  neytandinn að samsettum, 

breytilegum eiginleikum um það hvernig varan getur uppfyllt þær þarfir sem 

kalla eftir lausnum (Kotler ofl. 2009, bls 249). 

3.9.4 Kaupákvörðun 

Á meðan að mat valkosta stendur yfir myndar neytandinn sér ákveðnar óskir um 

þá. Neytendur þurfa að huga að nokkrum atriðum áður en þeir taka 

lokaákvörðun um kaup og það eru annars vegar viðhorf annarra á vörunni eða 

þjónustunni og hinsvegar ófyrirséðir þættir sem geta haft þar áhrif. Viðhorf 

annarra hafa misjafnlega mikið að segja fyrir fólk en viðhorf annarra getur samt 

sem áður haft áhrif á kaupákvörðun. Neikvætt viðhorf er líklegt til ýta undir það  

að neytandinn hætti við kaup á vörunni. Að sama skapi hefur mjög jákvætt 
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viðhorf margra til vöru þau áhrif að líklegra er að neytandi taki ákvörðun um að 

kaupa þá vöru frekar en aðra.  

Neytendur finna þörf fyrir að fylgja upplifunum annarra við vörukaup og fá með 

því samþykki fyrir kaupum vörunnar. Ófyrirséðu þættirnir sem neytendur þurfa 

að hugsa um eru utanaðkomandi hlutir eins og til dæmis óvæntar breytingar á 

tekjum og fjármálum sem hafa óneitanlega áhrif á hvaða valkostir standa eftir 

(Kotler ofl. 2009, bls 251). 

3.9.5 Hegðun eftir kaup 

Hvernig kaupandi hegðar sér gagnvart vörunni eftir kaup er síðasta þrep 

ferlisins. Markaðsstarfinu er ekki lokið þegar kaup hafa átt sér stað. Eftir kaupin 

gæti neytandinn velt fyrir sér  hvort hann hafi tekið rétta ákvörðun og verið 

sérsaklega móttækilegur fyrir jákvæðum umsögnum um vörur sem hann kaus  

að kaupa ekki. Ánægja viðskiptavinarins er samspil á milli þess sem 

viðskiptavinurinn hefur gert sér vonir um og það sem framleiðandi vörunnar vill  

ná fram. Hegðun kaupandans eftir kaupin getur haft áhrif á viðhorf hans sem 

hefur í framhaldinu áhrif á aðra hugsanlega kaupendur (Kotler ofl. 2009, bls 

253).  

3.10 AIDA módelið 

AIDA módelið er mikið notað í samskiptamarkaðssetningu og byggist upp á því 

að aukin athygli sem beinist að hlut, veki upp langanir sem geti endað með 

kaupum. Aukin meðvitund um svæði og staði getur mögulega aukið líkur á því 

að fólk muni ferðast þangað einn daginn. Hugmyndafræðin er uppbyggð eins og 

pýramýdi, skrefunum er skipt í þrjú stig, vitrænt stig, áhrifastig og hegðunarstig. 

Ferlið hefst á því að athygli er vakin, sem vekur upp áhuga, loks vaknar löngun  

sem leiðir síðan til aðgerða (Kotler ofl. 2009, bls 695).  
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Mynd 2 - Aida módelið 

Markaðssetning á ferðaþjónustu á samfélagsmiðlum gæti því auðveldlega verið 

heimfærð á AIDA módelið. Vakin er athygli á löndum, áfangastöðum, gistingu, 

ferðum og öðru sem viðkemur ferðaþjónustu viðkomandi staðar, sem síðan 

vekur upp áhuga sem fær fólk mögulega til að afla sér frekari upplýsinga um 

staðinn og svæðið.  Í framhaldinu kviknar löngun  til að heimsækja staðinn sem 

að lokum gæti leitt til aðgerða, kaupa á ferð til viðkomandi staðar.  

Markaðsstofa Vestfjarða hefur sett saman ákveðna snertifleti sem hægt er að 

heimfæra á markaðssetningu á samfélagsmiðlum sem inniheldur eftirfarandi: 

Dreyma, plana, bóka, upplifa og deila reynslu sinni til annarra.

 
Mynd 3 – Snertifletir Markaðsstofu  Vestfjarða 
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3.11 Ánægja viðskiptavina  

Ánægja endurspeglar mat einstaklings á vöru eða þjónustu fyrirtækis í samhengi 

við væntingar þeirra. Ef væntingarnar eru ekki uppfylltar er viðskiptavinurinn 

óánægður og vonsvikinn, ef væntingar eru uppfylltar er hann ánægður en ef farið 

er fram úr væntingum hans er hann hæstánægður (Kotler ofl. 2009, bls 17). 

Öll fyrirtæki hafa það markmið að leiðarljósi að leggja hart að sér til að gera 

viðskiptavini sína ánægða með vörur sínar eða þjónustu. Ein besta auglýsingin 

sem fyrirtæki getur aflað sér er gott umtal og að sama skapi getur slæmt umtal 

orðið mjög bagalegt fyrir fyrirtæki, spurst út á stuttum tíma og haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér.  

Ábendingar frá núverandi viðskiptavinum eru því ein dýrmætasta auglýsingin 

sem fyrirtæki geta orðið sér út um og leiðin til þess virðist einföld, að gera 

núverandi viðskiptavini sem ánægðasta, uppfylla þeirra væntingar og kröfur og 

skapa þannig viðskiptatryggð og gott umtal. Neytendur geta með tilkomu 

samfélagsmiðla aflað sér meira magns upplýsinga en nokkru sinni áður og hafa 

með því fengið mikið vald yfir fyrirtækjum sem áður þekktist ekki. Erfitt er fyrir 

fyrirtæki að stýra umræðu sem skapast á samfélagsmiðlum, spjallborðum og 

öðrum svæðum Internetsins og slíkar umræður geta skapað mikið umtal og farið 

víða á stuttum tíma.  

Auðvelt er fyrir fyrirtæki að fá á sig slæmt orð ef það uppfyllir ekki kröfur 

viðskiptavina um þjónustu eða gæði vöru þar sem umtalið ferðast á gríðarlegum 

hraða á milli manna með hjálp Internetsins og allra miðla þess. Fyrirtæki sem 

markaðssetur sig af krafti á samfélagsmiðlum en vörur þeirra uppfylla ekki 

skilyrði neytenda, er fljótt að komast í vandræði í kjölfar þess umtals sem 

skapast getur þegar viðskiptavinir þess reka sig á það að varan eða þjónustan 

uppfyllir ekki þau skilyrði sem fyrirtækið lofaði (Guðmundur Arnar og Kristján 

Már. 2009, bls. 43). 

Sambandið á milli gæða þjónustu, ánægju gesta og skipulagningu á endurkomu 

gesta í landsbyggðarferðaþjónustu (e. rural tourism) hefur verið rannsakað og 

þar er eitt lykilatriði á bakvið kaupin,  hugmynd neytandans um traust. Traust 

ferðamanna til ferðaþjónustufyrirtækja og þeirra vörumerkja  krefst ákveðinna 
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skilyrða, svo hægt sé að skapa aðstæður fyrir það, samfélagsmiðlar eru þar 

mikilvægur hlekkur sem hefur áhrif á þetta traust og er beintengt við 

flugmarkaðssetningu (e. viral marketing), sem þýðir að einstaklingar 

markaðssetji vörur til annarra, í stað þess að fyrirtækin markaðssetji vörur sínar 

beint til neytenda. 
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4 Aðferðarfræði rannsóknar 
Í kaflanum verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, val á viðmælendum 

rannsóknar, úrtak og úrvinnslu gagna. Rannsóknin er byggð á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum sem byggðar eru upp á viðtölum við aðila sem tengjast 

markaðsstörfum og ferðaþjónustu á Vestfjörðum.  

4.1 Markmið rannsóknar 

Rannsóknin hefur það markmið að skoða hvernig er verið að nýta 

samfélagsmiðla og notendaskapað efni við markaðssetningu á Vestfjarða.   

Með viðtölum  er leitast við að svara rannsóknarspurningu og tilgátum og dýpka 

þannig skilning og varpa ljósi á viðfangsefnið.  

Ætlunin er að komast að þvi hvernig Markaðsstofa Vestfjarða og 

ferðaþjónustufyrirtækin á svæðinu  notfæra sér notendaskapað efni og 

samfélagsmiðla sér til hagsbóta og til markaðssetningar á svæðinu sem 

áfangastaðar til ferðamanna. Hvaða notendaskapaða efni hefur helst áhrif á 

ferðamenn, hvernig það getur nýst fyrirtækjum í ferðaþjónustu og hversu mikið 

mark neytendur taka á rafrænu umtali og endurgjöf?  

 

4.2 Rannsóknaraðferð og úrtak  

Eigindleg rannsóknaraðferð er öflug og sveigjanleg aðferð sem notast er við til 

að varpa ljósi á raddir viðmælenda og gefa rannsakanda aukna innsýn og 

skilning á skoðunum og reynslu viðmælandans af málefninu sem rannsakað er 

(Rabionet, 2011, bls.563). Notast var við hálfstöðluð viðtöl sem eru þannig 

uppbyggð að spurningar viðtalanna eru viðmið til að stýra viðtalinu en ekki já 

eða nei spurningar. Aðferðin gefur þátttakendum betra tækifæri til að koma 

skoðunum sínum og upplifunum á framfæri við rannsakanda. Til eru fjölmargar 

leiðir þegar kemur að því að velja viðmælendur. 

 Í þessari rannsókn var notast við svokallað tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling), þá er fjöldi þátttakenda ekki ákveðin í upphafi og viðmælendur valdir 
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sem henta best markmiði rannsóknar út frá reynslu sinni af viðfangsefni hennar 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls 129-130). Viðtöl í 

eigindlegum rannsóknum geta verið ólík frá einum þátttakanda til annars þó þau 

séu hluti af sömu rannsókn og viðfangsefnið það sama, því geta viðtölin tekið 

ólíkar stefnur (Helga Jónsdóttir,  2013, bls.140). 

4.3 Viðmælendur  

Í rannsókninni voru framkvæmd sex hálfstöðluð viðtöl við aðila í 

markaðsmálum og ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Tilgangur viðtalanna var að fá 

að heyra skoðanir þessara aðila á áhrifum af samfélagsmiðlum og notkun þeirra 

til markaðsaðgerða fyrir ferðaþjóna á Vestfjörðum. Viðtölunum er ætlað að 

veita dýpri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar og varpa meira ljósi á 

ávinning þeirra markaðsaðgerða sem áhersla hefur verið lögð á undanfarin ár. Í 

eftirfarandi töflu má sjá yfirlit yfir þá viðmælendur sem rætt var við, tegund 

fyrirtækis og staða þeirra.  

 

Nafn Tegund starfsemi Staða 

Díana 
Jóhannsdóttir 

Markaðsstofa/ 

/Vestfjarðastofa 

Sviðsstjóri atvinnusviðs 
Vestfjarðastofu. 

Birna Jónasdóttir  Markaðsstofa/ 
Vestfjarðastofa 

Verkefnastjóri í 
ferðaþjónustuverkefnum. 

Nanný Arna 
Guðmundsdóttir 

Ferðaþjónusta Framkvæmdastjóri Borea 
Adventures. 

Heimir Hansson Ferðaþjónusta Starfsmaður upplýsingamiðstöðvar 
Vestfjarða. 

Linda Pálsdóttir Ferðaþjónusta Framkvæmdastjóri Vesturferða. 

Haukur 
Sigurðsson  

Markaðsstofa 
/Vestfjarðastofa 

Yfirumsjón með samfélagsmiðlum 
Markaðsstofu Vestfjarða. 

 

4.4 Framkvæmd rannsóknar og greining gagna  

Tekin voru viðtöl á tímabilinu 15.mars – 5.apríl 2019. Viðtölin fóru þannig fram 

að viðmælendur voru spurðir spurninga af spurningalista sem innihélt opnar 

spurningar, allir viðmælendur fengu sambærilegar spurningar en þær breyttust 
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örlítið eftir því á hvaða sviði viðmælandi kom að ferðaþjónustu eða 

markaðssetningu. Allir viðmælendur gáfu góðfúslegt leyfi fyrir nafnbirtingu. 

Opnu spurningarnar stýrðu viðtölunum en nýjar spurningar og vangaveltur 

spruttu út frá þeim eftir umræðuefninu  hverju sinni. Viðtölin voru tekin ýmist 

á kaffihúsi á Ísafirði eða á skrifstofum viðmælenda. Svör viðmælenda voru rituð 

niður og loks greind niður í ákveðin þemu. Greining viðtalanna var síðan uppsett 

og flokkuð eftir svörum þeirra og sett upp í niðurstöðukafla þessa verkefnis á 

skýran og greinargóðan hátt. Niðurstöður eigindlegu viðtalanna verða dregnar 

saman í ákveðin aðalatriði og greind eftir þeim svörum sem fengust úr þeim. 
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5 Greining viðtala  
Í þessum kafla mun rannsakandi greina frá niðurstöðum viðtala,  sem tekin 

voru við aðila innan markaðsstarfs og ferðaþjónustu á Vestfjörðum, og hvað 

þau leiddu í ljós.  

5.1 Internetið og samfélagsmiðlar 

Aðferðir í markaðsstarfi í dag eru í auknum mæli farnar að snúast um virkt 
samtal á milli ferðaþjóna og neytenda, ekki einhliða skilaboð frá 
fyrirtækjum til neytenda. Minna er um áberandi auglýsingar frá 
fyrirtækjum en áður fyrr (Díana). 

Flestir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að Instagram væri miðill þar sem 

markaðssetning á ferðaþjónustu fari að miklu leyti fram á um þessar mundir. 

Nanný Arna segir að lögð hafi verið mest áhersla á Facebook síðu Borea 

Adventures hingað til og að fyrirtækið noti Instagram í mun minna mæli enn 

sem komið er. Þær ferðir sem hafa verið mest markaðssettar á Instagram séu 

svokallaðar Refaferðir á Hornstrandir en þær eru þó með þrengri markhóp en 

aðrar ferðir fyrirtækisins. Flestir sem fara í þær séu dýralífs ljósmyndarar að 

sækjast eftir myndum af lífi refa á Hornströndum.  Nanný segir: „Instagram er 

dyragættin og myndum þaðan er deilt áfram á Facebook síðu Borea”. Þannig 

séu báðir miðlarnir nýttir saman.  

Markaðsstofa Vestfjarða hefur lagt mikla áherslu á Instagram og Facebook 

síðustu ár. Haukur Sigurðsson var ráðinn til starfa árið 2015 hjá markaðsstofunni 

til þess búa til efni og  setja á samfélagsmiðla. Facebook og Instagram voru 

miðlarnir sem ætlunin var að leggja áherslu á. Á þessum tíma var ekkert slíkt til 

staðar, ekki verið að búa til neitt sérstakt efni fyrir þessa miðla. Haukur segir: 

,,Ég vissi mjög snemma að Instagram væri það sem koma skyldi í 

markaðssetningu á ferðaþjónustu, og markaðsstofan var tilbúin að stökkva á það 

og leyfa mér að taka þetta verkefni með þeim“. 

Notast var við Instagram aðganginn Visit Westfjords , fylgjendahópurinn hefur 

stækkað mikið og er í dag rúmlega 50 þúsund manns eins og áður hefur komið 

fram. Vestfirðir hafa náð að skapa sér stærri fylgjendahóp á Instagram en 

Norðurland, Austurland, Suðurland og Vesturland til samans að sögn Hauks. 
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Mikilvægt er að vera ,,consistant” á miðlinum, halda takti og deila myndum 

helst daglega.  

Ef fólk sér myndir af Vestfjörðum á hverjum degi í símanum sínum eða 
annanhvern dag þá smýgur það ósjálfrátt inn í undirmeðvitundina og 
minnir á sig,  þannig verða til draumar og langanir til að ferðast til 
staðarins. Draumar leiða svo til ferða, sem leiða af sér fleiri myndir á 
Instagram og þannig heldur hringrásinn áfram, það er valdið sem við vitum 
að samfélagsmiðlar hafa (Haukur). 

Visit Westfjords Instagram aðgangurinn er þannig byggður upp að efninu sem 

er deilt þangað inn er efni sem ferðamenn hafa deilt úr sínu einkasafni, 

svokölluð endurbirting (e. repost) með leyfi eiganda myndarinnar og eigandinn 

er merktur eða minnst á hann í texta við myndina. Þannig er  vakin  athygli á 

eigandanum, hans ljósmyndum og aðgangi og með þeim hætti verður það 

jákvætt fyrir báða aðila að myndinni sé deilt. Á Facebook síðu Visit Westfjords 

er ýmsu efni deilt sem ekki á endilega heima á Instagram, greinar og fleira. 

Nokkrir aðilar innan Markaðsstofu Vestfjarða stofnuðu Facebook hópinn 

„Westfjords travel group“. Tilgangurinn var að búa til vettvang fyrir ferðamenn, 

markaðsfólk og fólk í ferðaþjónustu til að miðla þekkingu sinni á svæðinu og 

deila ráðum og myndum. Þar hafa ferðalangar deilt sínum sögum og ráðum af 

ferðalögum á Vestfjörðum. Ætlunin var að skapa svæði þar sem ferðamenn gætu 

miðlað reynslu sinni og spurt spurninga og fengið svör, bæði frá markaðsfólki, 

ferðaþjónum og öðrum ferðamönnum,  um hluti sem snúa að dvöl þeirra á 

Vestfjörðum. Ferðamenn eru þar duglegir að svara hver  öðrum og stjórnendur 

hópsins þurfa ekki að svara öllu sem ratar þangað inn. Díana, Haukur og Birna 

telja að ferðamenn taki mest mark á reynslu annarra og svörum þeirra. 

Samræmist það niðurstöðum nokkurra rannsókna, samanber umfjöllun í 

kaflanum ,,3.2. Notendaskapað efni“. Heimir tekur í sama streng og nefnir að 

umsagnir og ,,word of mouth” séu besta auglýsingin fyrir fyrirtæki og að fólk 

taki meira mark á umsögnum óháðra aðila, jafnvel enn meira umsögnum 

ættingja  og vina  en frá fyrirtækinu sjálfu. Fyrirtækið hefur mikilla hagsmuna 

að gæta og segir þér auðvitað að það  sé  með bestu þjónustuna, ferðirnar eða 

gistinguna. Linda nefnir einnig að hópar á Facebook séu vinsæl leið til að afla 

sér upplýsinga um ferðir og svæði, mikið sé til af ferðahópum sem fólk sækir í 

til að heyra af reynsla annarra ferðalanga.  
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5.2 Mikilvægi umsagna og endurgjafar 

Endurgjafir veita fyrirtækjum aðhald og hvetja til góðra vinnubragða og halda 

fyrirtækjum stöðugt á tánum, góð endurgjöf getur ferðast víða og haft áhrif á 

framtíðarviðskiptavini að sögn Birnu.  

Viðmælendum bar öllum saman um það að góðar umsagnir geti skipt sköpum 

fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu. Díana sagði: „Við sjáum það bara á okkur 

sjálfum, við skoðum endurgjafir á Booking og Trip Advisor þegar við erum að 

fara erlendis og ætlum að bóka okkur hótel eða ferðir“. 

Heimir tók í sama streng og talaði um að umsagnir frá öðrum séu það helsta sem 

maður tekur mark á þegar maður sjálfur bókar sér gistingu og í hálfgerðri blindni 

taki maður mark á þeim án þess að vita beinlínis frá hverjum þær koma. Færst 

hefur í aukana að ferðamenn heyri af Hornströndum frá öðrum ferðamönnum 

og leggja leið sína þangað í kjölfarið að sögn Heimis. 

Fólk er kannski statt á tjaldsvæðum allt annars staðar á landinu og hittir fyrir 
fólk sem var að koma frá Hornströndum, fær að sjá myndir og heyrir gott 
umtal, í kjölfarið tekur fólk ákvörðun um að það sé þeirra næsti 
viðkomustaður (Heimir). 

Þarna hefur álit annarra hlutlausra ferðamanna sem eiga ekki hagsmuna að gæta 

innan þeirra fyrirtækja sem selja ferðir á Hornstrandir,  áhrif á sölu ferða í 

framtíðinni. Díana talar um vægi þeirrar endurgjafar sem kemur frá óháðum 

aðilum, hún segir:  „Vægið er meira og marktækara þegar það kemur frá óháðum 

aðilum“. 

Nanný Arna segir að Borea Adventures hvetji viðskiptavini sína til að skilja eftir 

umsagnir eftir ferðir þeirra með fyrirtækinu og þau leggi  ríka áherslu á að svara 

hverri einustu umsögn. Hvort sem hún er neikvæð eða jákvæð er hún tekin til 

skoðunar og kannað hvernig hún geti hjálpað fyrirtækinu að bjóða upp á þá 

þjónustu sem viðskiptavinirnir sækjast eftir. Mikið af gagnlegum ábendingum 

berist til fyrirtækisins með þessum hætti og 97% þeirra séu teknar til greina. 

Með því að svara hverri einustu umsögn er fyrirtækið að skapa sér snertiflöt til 

að eiga gagnvirk samskipti við viðskiptavini.  
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Starfsmenn Borea Adventures verða varir  við það í auknum mæli að fólk sem 

kaupir ferðir þeirra hafi heyrt af þeim í gegnum ánægða viðskiptavini og skynja 

að það sé tekið mikið mark á slíkri auglýsingu. Ferðamenn hafa haft orð á því 

við fyrirtækið að þeir hafi valið Borea Adventures fram yfir önnur fyrirtæki í 

svipuðum geira vegna góðra umsagna og reynslu annarra ferðamanna sem farið 

hafa í ferðir þeirra. 

Fólk hefur mikið samband við okkur í gegnum tölvupóst eftir að hafa 
séð góðar umsagnir víða á netinu. Fólk tekur beinlínis ákvarðanir eftir 
að heyra um reynslu þeirra sem hafa farið í ferðirnar þegar viðkomandi 
er að skipuleggja sitt ferðalag og meta þá valkosti sem í boði eru (Nanný 
Arna).  

Endurgjöf og umsögn getur að sama skapi verið neikvæð ef upplifun 

viðskiptavina er ekki í samræmi við væntingar þeirra. . Viðmælendur höfðu allir 

orðið varir við í sínum störfum í markaðsmálum og ferðaþjónustu að færst hefur 

í aukana að ferðamenn hóti fyrirtækjum með slæmum endurgjöfum og 

umsögnum ef ekki er orðið við óskum þeirra um ákveðin fríðindi, kjör eða 

jafnvel ókeypis ferðir eða gistingu. Þetta vandamál er sjálfsagt tilkomið í kjölfar 

þess hve mikil áhrif  endurgjöf á Internetinu er farin að hafa, hvort sem um er 

að ræða jákvæða eða neikvæða endurgjöf.  Þetta kemur fyrirtækjum óneitanlega 

í virkilega erfiða stöðu segir Birna. Nanný talar um að Borea Adventures hafi 

þurft að kljást við slíkar hótanir og hafi alltaf hvatt viðskiptavini sína til að skilja 

eftir þá endurgjöf sem þeim finnst viðeigandi  hverju sinni og að fyrirtækið muni 

svara henni og taka til greina það sem sett var út á. Ekki orðið við kröfum þess 

sem hótar slæmri endurgjöf. Heimir nefnir einnig að slæm áhrif geti hlotist af 

slæmum umsögnum og endurgjöfum og hefur einnig orðið var við að 

fyrirtækjum sé hótað slæmum umsögnum ef þau verða ekki við kröfum 

ferðamannsins um sérkjör eða fríðindi.  

Díana telur að lítil fyrirtæki á svæðinu séu jafnt og þétt að átta sig á mikilvægi 

sýnileika á Internetinu og hve mikið vægi umsagnir hafa. Fyrirtæki á 

Vestfjörðum séu í auknu mæli að gera sig sýnileg á samfélagmiðlum í þeim 

tilgangi að skapa sér gott orð, skapa umtal og fiska eftir umsögnum frá sínum 

viðskiptavinum, ekki eingöngu til að afla sér nýrra viðskiptavina, heldur einnig 

til að geta þjónustað sína núverandi viðskiptavini betur, með aðstoð umsagna og 

endurgjafar.  
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Ýmsir þættir geta, samkvæmt Díönu, haft áhrif á umsagnir sem fyrirtæki fá á 

miðlum eins og Tripadvisor. Dæmi eru um að fyrirtæki geti ekki stjórnað þeim 

þáttum sem valda slæmri umsögn, svo sem færð á vegum, samgöngur og 

mokstur í nágrenni við fyrirtækið. Viðskiptavinir hafi jafnvel verið ánægðir með 

vörur eða þjónustu fyrirtækisins en aðrir þættir hafi haft áhrif á endurgjöfina. 

Vestfirðir eru þannig landsvæði að ekki er hægt að treysta á samgöngur og færð 

allt árið um kring og ferðamenn eigi jafnvel ekki von á því sem þeir þurfi að 

kljást við í ferðum sínum. 

5.3 Vinsæl Instagram kennileiti 

Þegar samfélagsmiðillinn vinsæli Instagram var ræddur varð viðmælendum títt 

rætt um staði og kennileiti sem hafa fangað gríðarlega athygli erlendra 

ferðamanna á samfélagsmiðlum, þá einna helst Instagram. Margir þessara staða 

sem vekja sérstaka athygli erlendra ferðamanna eru afar hversdagslegir í augum 

Íslendinga og sérstaklega heimamanna á hverju svæði fyrir sig. Þessir staðir og 

athyglin sem þeir draga að sér geta skapað tækifæri í ferðaþjónustu á svæðinu 

og laðað að fleiri ferðamenn. Díana og Birna nefndu báðar að fossinn Dynjandi 

í Arnarfirði hafi hlotið töluverða athygli og vakið hrifningu á Instagram. Undir 

myllumerkinu #dynjandi eru rúmlega 10 þúsund myndir af fossinum sem 

ferðamenn geta séð ef leitað er að því. Til samanburðar hefur fjallið Kirkjufell 

á Snæfellsnesi  einnig fengið  gríðarlega athygli og af því er að finna 50 þúsund 

myndir á miðlinum.  

Dynjandi hefur náð einhverju flugi en Vestfirði  vantar einhvern Instagram 
segul, eins og Kirkjufell er. Sem myndi laða að sér enn fleiri ferðamenn en 
Dynjandi gerir, það vantar eitthvað major (Birna). 

Hornbjarg á Hornströndum hefur einnig notið vinsælda sem svokallaður 

Instagram segull að sögn Lindu. Algengt er að ferðamenn komi á skrifstofu 

Vesturferða með mynd af Hornbjargi og segist vilja fara þangað. Linda nefnir 

einnig að Vesturferðir séu meðvitað að nota Hornbjarg í markaðssetningu og að 

á skrifstofunni sé þar heill veggur þakinn með útprentaðri vinyl filmu með mynd 

af bjarginu.  

Þær Birna og Díana nefna einnig báðar að svokallað A-hús sem stendur í 

Fossfirði í Arnarfirði á sunnanverðum Vestfjörðum hafi allt í einu skapað sér 
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nafn á Instagram og sé orðið vinsæll viðkomustaður ferðamanna sem keyra þar 

um. Húsið er afar venjuleg og hversdagsleg sjón fyrir Íslendinga sem eiga þar 

leið hjá en erlendum ferðamönnum þykir það óvenjulegt sem og náttúran í 

kringum það.  Lögun hússins verður í auknu mæli vinsælt myndefni og staðurinn 

áfangastaður fyrir ferðamenn til að stoppa á og skoða sig um. Áhrifin af því að 

margir setji inn myndir af húsinu eru þau að enn fleiri langar að eignast mynd 

af því og deila sinni mynd áfram.  Þannig byrjar boltinn að rúlla.  

Linda nefnir að það væri vel hægt að leggja vinnu í að skapa ný Instagram 

kennileiti á Vestfjörðum og að hugmyndir hafi komið upp um slíka vinnu.  

 

5.4  Breytt landslag í ferðaþjónustu 

Viðmælendur voru allir sammála um að ferðaþjónusta hefur þróast og breyst 

gríðarlega með tilkomu samfélagsmiðla og að fyrirtæki eiga nú orðið  mun 

auðveldara með að gera sig sýnileg á ódýran hátt en áður fyrr. Birna talaði um 

að lítil fyrirtæki leiti til hennar varðandi ráð um hvort fýsilegt sé að kaupa sér 

lén og stofna til heimasíðu með tilheyrandi kostnaði og vinnu. Hún segist 

ráðleggja þeim mun frekar að styrkja stöðu sína á samfélagsmiðlum og gerast 

sýnileg þar í stað þess að eyða háum fjárhæðum í heimasíðu sem nær til mun 

færra fólks. Fyrirtæki geta svo auðveldlega fengið góða umfjöllun á ódýran hátt 

í gegnum miðla eins og Instagram, Facebook og Trip Advisor.  

Heimir hefur starfað í ferðaþjónustu, nánar tiltekið á upplýsingamiðstöð 

Vestfjarða, frá árinu 2006 og hefur upplifað miklar breytingar á því  hvernig 

markaðsefni er komið til ferðamanna og hvaða upplýsingar ferðamenn  vantar 

helst frá upplýsingamiðstöðvum.  

Lengd ferðamannatímabilsins á Vestfjörðum hefur mikið breyst og 
teygir sig nú lengra í báðar áttir, byrjar fyrr og endar seinna. Fyrstu 
árin mín var ég hálf hissa ef einhver stakk inn höfðinu eftir 
verslunarmannahelgi. Fjölgun ferðamanna hefur verið gríðarleg, 
bæði hjá almennu ferðafólki og einnig hefur fjölgun 
skemmtiferðaskipa verið gríðarleg á þessum 12 árum (Heimir).  

Áherslur í starfi Heimis hafa breyst töluvert og í dag þarf ferðafólk mun minni 

aðstoð, upplýsingar eru orðnar mjög aðgengilegar á netinu og ferðamenn eru 
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meira sjálfbjarga í kjölfarið. Ferðamenn eiga mun auðveldara með að bóka 

ferðir og gistingu sjálfir en fyrir nokkrum árum. Ferðamenn sem koma  í 

upplýsingamiðstöðvar leita meira  eftir ábendingum um afþreyingu og með 

hverju heimafólk mælir. Með auknum ferðamannastraumi yfir vetrarmánuðina 

hefur færst í aukana að aðstoða þurfi fólk við að afla sér upplýsinga um færð á 

vegum, samgöngur og veðurfar.  

Linda talar um að á þeim árum sem ferðamennskan óx sem mest hafi mörg 

fyrirtæki þanið reksturinn of mikið út og hafi síðan þurft að draga seglin saman,   

einbeita sér að færri verkefnum og sinni sérstöðu. Hún segir: „Ferðaþjónustan 

er búin að slíta barnsskónum og er núna á unglingsárunum og núna reynir betur 

á rekstur fyrirtækja“.  

5.5 Kostuð umfjöllun og áhrifavaldar 

Á Instagram og öðrum samfélagsmiðlum hafa áhrifavaldar spilað stórt hlutverk 

í markaðssetningu á vörum og þjónustu undanfarin ár. Færst hefur í aukana að 

áhrifavaldar séu fengnir til samstarfs við markaðsstofur og fyrirtæki í þeim 

tilgangi að auglýsa tiltekin landssvæði, viðkomustaði og annað á svæðinu. 

Töluvert af erlendum ferðabloggurum og blaðamönnum hafa heimsótt Vestfirði 

og Birna hefur talsvert starfað með þeim í slíkum ferðum. Áhrifavaldar eru með 

ákveðið vörumerki (e. brand) sem þeir standa fyrir á sínum miðli og vilja birta 

myndir í takt við sitt vörumerki.  Með því að fara í samstarf með fyrirtækjum 

eða markaðsstofu geta áhrifavaldarnir ferðast og sinnt sínum áhugamálum, 

styrkt stöðu sína á samfélagsmiðlum og fyrirtækið græðir sína umfjöllun segir 

Birna. Fjölbreytni virðist ekki endilega vera eftirsótt af áhrifavöldum á 

Instagram líkt og Birna nefnir: „Fólk sækist eftir að taka sömu myndir og aðrir, 

ferðamenn vilja í auknu mæli taka sambærilegar eða nákvæmlega eins myndir 

og þeir hafa séð á Instagram einhverra hluta vegna“.  

Hún nefnir einnig að oft leggi áhrifavaldar svo mikla áherslu á að ná hinni 

fullkomnu mynd að það gleymist hreinlega að njóta ferðarinnar, landslagsins og 

einstakrar náttúru sem þeir  eru jafnvel að sjá í fyrsta skipti. Haukur telur að 

ferðablogg hafi töluvert vægi og að fólk taki mark á því sem það les þar. Farið 
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hefur verið í sérstakar blaðamannaferðir þar sem umfjöllun kemur út eftir 

ferðina og Haukur segir að slíkar ferðir geti verið milljón króna virði.  

Ferðabloggarar og blaðamenn sem hafa ekki beinna hagsmuna að gæta innan 

fyrirtækja á Vestfjörðum segja  fólki frá sinni fengnu reynslu af ferðum og 

áfangastöðum, það er tekið mark á því.  

Díana hefur orð á því að mikilvægt sé að finna mörkin í samstarfi með 

áhrifavöldum og kostaðri umfjöllun, að velja þurfi vel hverjum starfað er með 

og að hafa ekki of marga samstarfsaðila og umfjallanir af þessu tagi.  

Haukur nefnir að Visit Westfjords Instagram aðgangurinn fái töluvert margar 

beiðnir um samstarf frá hinum og þessum erlendu áhrifavöldum sem langar að 

koma til Vestfjarða í samstarfi við fyrirtækin hér eða Markaðsstofu Vestfjarða. 

Hann segir einnig að í níu af hverjum tíu tilfellum sé svarið nei. Hann er fljótur 

að sjá á aðgangi viðkomandi áhrifavalds hvort hann sé efni í samstarf, ýmislegt 

spili þar inn í,  til dæmis hvernig vörumerki hann standi fyrir, fjöldi fylgjenda 

og aðrir þættir. Linda tekur undir að mjög margir áhrifavaldar setji sig í samband 

við ferðaskrifstofur og að Vesturferðir fái margar beiðnir um umfjöllun í stað 

ferða. Hún segir að yfirleitt sækist fólk ekki eftir beinni greiðslu fyrir 

umfjöllunina  heldur í formi ferða þar sem flestir sem sækjast eftir þessu séu að 

gera sitt ,,brand” út á ferðabloggum og umfjöllunum í myndum eða máli. Linda 

segir að erfitt sé að velja hvaða áhrifavalda ætti að fá í samstarf og að 

nauðsynlegt sé að átta sig á fylgjendahópi viðkomandi. Mun fylgjendahópurinn 

hans/hennar skila fyrirtækinu mínu farþegum og gestum? Margir áhrifavaldar 

sem hafa 10 milljón fylgjendur gætu skilað fyrirtækinu mun færri nýjum 

farþegum en annar áhrifavaldur sem er með 10 þúsund fylgjendur. 

Það skiptir miklu að fylgjendahópurinn sé rétti markhópurinn fyrir fyrirtækið. 

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum er ekki lúxus ferðamennska. Linda segir: „Það er 

erfitt að vera sætur á Hornströndum“. 

Þeir áhrifavaldar sem gera sitt ,,brand” út á að ferðast í miklum lúxus og í 

sólarferðir á fimm stjörnu hótelum eru ekki líklegir til að skila ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum mörgum nýjum farþegum, því þeir sem fylgja slíkum áhrifavaldi 

eru líklega ekki á höttunum eftir þeirri tegund af ferðamennsku sem stunduð er 

hér á svæðinu.  
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Einnig eru dæmi um að áhrifavaldar hafi keypt sér fylgi,  hafi ekki raunverulega 

svona stóran hóp á bakvið sig eins og þeir sýna og mikilvægt sé fyrir 

markaðsfólk að þekkja hvenær er um slíka aðganga að ræða.  

Chris Burkard er ljósmyndari sem hefur vakið mikla athygli fyrir ljósmyndir af 

ferðalögum sínum,  heldur úti vinsælum Instagram aðgangi þar sem 3.4 milljónir 

manna fylgja honum. Hann hefur í nokkur skipti komið til Vestfjarða og þau 

Haukur, Birna og Díana tala öll um að vera hans á svæðinu og þær myndir sem 

hann hefur birt á Instagram hafi skilað miklu hvað varðar sýnileika Vestfjarða.  

Dæmi er um að fólk hafi séð myndir af Vestfjörðum á hans aðgangi, upp hafi 

vaknað löngun  til að heimsækja staðinn sem endaði með því að viðkomandi 

keypti ferð til Íslands og kom til Vestfjarða. Haukur segir að fyrir hverja mynd 

sem Chris birtir á sínum aðgangi af Vestfjörðum verði í kjölfarið talsverð 

aukning á fylgjendum á Instagram aðgangi Visit Westfjords.  

 

5.6 Upplýsingaöflun ferðamanna  

Viðmælendur voru spurðir út í hvaðan þeir teldu ferðamenn helst fá upplýsingar 

sem þeir afla sér um Vestfirði, hvaða miðlar eða vefsíður væru mest notaðar og 

hverjir þeirra hefðu mest vægi í augum ferðamanna. Díana nefnir að Trip 

Advisor og Instagram hafi mest vægi í dag og að það séu síðurnar sem 

ferðamenn skoði helst til að fá hugmyndir að stöðum til að heimsækja. Trip 

Advisor sé mikið notað til að sjá umsagnir um gististaði, veitingahús og 

fyrirtæki í ferðaþjónustu. Heimir nefnir að algengt sé að ferðamenn séu búnir að 

kynna sér helstu upplýsingar á vefsíðum fyrirtækjanna og á þeim séu oft tenglar 

sem vísi  þeim inn á samfélagsmiðla viðkomandi fyrirtækis. Einnig nefnir hann 

að heimasíður sem markaðsstofur haldi utan um eins og vefur Markaðsstofu 

Vestfjarða, westfjords.is, séu einnig vinsælir á meðal ferðamanna þegar þeir 

byrja  að kynna sér landshluta og svæði.  

Heimir segir: „Frumskipulagið þegar byrja á upplýsingaöflun fyrir ferðalag 

virðist aðallega ráðast út frá vefsíðum og ferðabloggum“. Þó að ferðamenn nýti  

sér vefsíður til að afla sér grunnupplýsinga um landsvæði og viðkomustaði, vilja  

þeir einnig fá mannlega þáttinn í samskiptin. Heimir segir að algengt sé að fólk 
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komi á upplýsingamiðstöðina til að fá ítarlegri upplýsingar og ráð frá heimafólki 

í formi spjalls og persónulegri þjónustu en fæst í gegnum netið. Ferðamenn vilja 

fá handleiðslu og frekari upplýsingar eftir að komið er á staðinn, 

upplýsingaöflun á netinu fer meira fram áður en í ferðalagið er farið. Heimir og 

Nanný nefna bæði að þó að stór hópur ferðamanna sem hyggst heimsækja 

Vestfirði sé tæknivæddur, noti samfélagsmiðla og nútímatækni, þá séu alltaf 

hópar sem eru ekki á þeim stað og að þar geti ýmislegt spilað inn í. Misræmi er 

á milli landa í tæknivæðingu og aðgengi að tækni, samfélagsmiðlar hafa ekki 

náð sama flugi í öllum löndum og  ekki er  hægt að ganga út frá því að allir noti 

þá, þó að stór hluti geri það vissulega. Heimir nefnir einnig að hluti af markhópi 

fyrirtækjanna hér á svæðinu séu ferðamenn í eldri kantinum og á meðal þeirra  

sé tæknivæðingin ekki sú sama. Hverfandi er að ferðamenn óski eftir bæklingum 

í pósti eins og tíðkast  töluvert  áður fyrr. Markaðsstofur um allt land gáfu út 

lítinn ferðavísi, bók sem innihélt allar helstu upplýsingar um landshlutann en 

útgáfu hennar hefur verið hætt. Markaðsstofurnar geta nýtt fjármagnið sem fór 

í bæklingana á annan hátt og náð til mun fleira fólks með aðstoð 

samfélagsmiðla, segir Heimir.Þar hafa ferðalangar mun betra aðgengi að efninu.  

Linda talar um að meirihluti fólks sé búinn að afla sér töluverðra upplýsinga, þó 

eingöngu grunnupplýsinga og líkt og Heimir segir hún að fólk kalli eftir ítarlegri 

upplýsingum í formi spjalls. Linda nefnir  einnig  að svolítið beri á því  að 

ferðamenn finni upplýsingar á netinu sem séu  hreinlega rangar og taki gjarnan 

mark á þeim. Talsvert algengt er að ferðamenn hafi samband við Vesturferðir  

eða mæti á staðinn eftir að hafa lesið sér til á netinu og vilji fá staðfest að 

ákveðnir hlutir séu réttir, áður en frekari áætlunargerð heldur áfram, vilja spyrja 

augliti til auglitis og fá staðfestingar á efni sem þeir lásu   á netinu.  

 

5.7 Vel eða illa upplýstir ferðamenn ? 

Heimir var spurður að því  hversu vel upplýstir honum fyndist ferðamenn vera 

sem koma til Vestfjarða. Að hans mati er það mjög misjafnt en flestir þeirra sem 

leggja leið sína út fyrir hringveginn séu búnir að taka meðvitaða ákvörðun um 

það og að flestir viti að mörgu leyti hverju þeir eiga von á. Fæstir taki 

skyndiákvörðun um að koma til Vestfjarða. Einhverjir þeirra sem komi hingað 
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hafi þó heyrt af því frá öðrum ferðalöngum og ákveði í kjölfarið að taka stefnuna 

á Vestfirði. Heimir kemur inn á að landverðir á Hornströndum hafi á 

undanförnum árum orðið varir við það í auknu mæli að ferðalangar sem koma í 

gönguferðir í friðlandið séu oftar en áður verr undirbúnir, þurfi jafnvel að hætta 

göngunni áður en komið er á leiðarenda og að fólk viti oft ekki út í hvað það er 

að fara. Færst hefur í aukana að göngufólk þurfi aðstoð í slíkum ferðum og það 

nái ekki að klára göngur sem lagt var upp með. 

 Rætt var um hvað gæti valdið þessu.  Heimir nefnir að nú til dags sé mun meira 

framboð af ferðum á Hornstrandir, fleiri fyrirtæki að ferja farþega þangað og 

sömuleiðis meira framboð af flugi til Vestfjarða. Samgöngur innanlands eru 

aðgengilegri og betri en þær voru og því þurfi fólk mun minni fyrirvara til að 

skipuleggja ferðirnar sínar. Þar af leiðandi er það ekki búið að undirbúa sig jafn 

vel og fólk hér áður fyrr sem þurfti að leggja meiri vinnu í að skipuleggja 

ferðina. Fyrirvari þurfti að vera mun lengri og gaf fólki mögulega meiri tíma og 

svigrúm til að afla sér upplýsinga og undirbúa sig. Einnig hefur vitneskja um 

Hornstrandir og fleiri afskekkt svæði orðið mun aðgengilegri með tilkomu 

samfélagsmiðla og myndir af stöðum sem færri höfðu vitneskju um í heiminum 

orðnar dreifðari um heiminn.  

Linda nefnir dæmi um erlent par sem kom á ferðaskrifstofunna í febrúar og 

ætlaði  sér að fara með næsta bát yfir á Hornstrandir, parið hafði hvergi rekist á 

það að slíkar ferðir væru eingöngu á boðstólnum yfir sumartímann og þurfti því 

frá að hverfa. Hún segir að það sé alltaf einhver hópur fólks sem sé illa upplýstur 

um svæði sem það hyggst heimsækja og mætir á staðinn með engan búnað og 

ætlar sér yfir á Hornstrandir . Með því að gera Hornbjarg vinsælt á miðlum eins 

og Instagram segir Linda að verið sé að daðra við aðra tegund ferðamanna en 

myndu vanalega sækjast eftir ferðum þangað, með því að koma myndum af 

Hornbjargi á svo stóran vettvang, sækjast ferðamenn í auknum mæli eftir 

ferðum þangað. Þeir gera sér hins vegar ekki grein fyrir aðstæðum inni í 

friðlandinu. að ferðir þangað séu séu eingöngu farnar einu sinni í viku og að 

ferðamenn séu ávallt í fylgd leiðsögumanns, ekki skildir eftir einir. Áður en 

staðir sem þessir urðu svona aðgengilegir mörgum var hópurinn sem vissi af 

tilvist þeirra, þrengri og líklegri til að afla sér meiri upplýsinga af því að um var 



 31 

að ræða fólk með áhuga á þeirri tegund ferðamennsku sem tíðkast innan 

friðlandsins. 

Það góða við að friðlandið á Hornströndum er afskekkt svæði sem nánast 
eingöngu er hægt að komast að með bát í skipulagðri ferð er að óundirbúið 
fólk á erfitt með að komast þangað eftirlitslaust eða á eigin vegum. Það 
kemur í veg fyrir að fleiri æði af stað og komi sér í vandræði (Linda).  

 

Í kjölfarið nefnir Linda staði eins og Kirkjufell og Reynisfjöru sem hafa náð 

miklu flugi á samfélagsmiðlum og verið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þar hefur 

sýnt sig að úti í náttúrunni getur illa upplýst fólk farið sér að voða og slasast eða 

jafnvel látið lífið. Það gæti skapað stórhættu ef ferðamenn gætu á auðveldan hátt 

komist á Hornstrandir og lent svo í vandræðum og náð engu sambandi við 

umheiminn. Vestuferðir gæta þess að brýna fyrir fólki hvernig þessar ferðir eru 

og sjá til þess að fólk sé undirbúið.  

Linda telur að hlutverk Visit Westfjords og westfjords.is sé gríðarlega mikilvægt 

fyrir ferðaþjónustu á svæðinu í ljósi hagsmunatengingar. Mikilvægt er að 

hlutlaus aðili komi með þessum hætti upplýsingum til ferðamanna og líklegra 

er að fólk leiti sér upplýsinga á slíkum síðum en á síðum hjá fyrirtækjum sem  

selja sínar vörur og þjónustu, þar sem um beina hagsmuni er að ræða fyrir 

fyrirtæki.  

5.8 Áhrif samfélagsmiðla á ferðaþjónustu á Vestfjörðum 

Viðmælendur voru spurðir að því hvaða áhrif þeir teldu að tilkoma 

samfélagsmiðla hafi haft á ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Þeir voru allir sammála 

um að samfélagsmiðlar auðveldi aðgengi fólks að myndum og upplýsingum um 

Vestfirði sem það hefði ekki séð nema með aðstoð samfélagsmiðla, þeir hafi 

gert Vestfirði sýnilegri. Heimir telur að tilkoma þeirra hafi samt ekki endilega 

stuðlað að beinni aukningu enn sem komið er. 

Tilfinningin er sú að samfélagsmiðlar einir og sér hafi ekki stuðlað að 
sérstakri aukningu ferðamanna á Vestfjörðum en markaðsstofan og fleiri 
hafa notað það fjármagn sem er til staðar á annan hátt. Það kynningarefni 
sem verið er að gera nær nú til mun fleira fólks, það er aðgengilegra og 
þægilegra fyrir neytandann. Gamli rafræni tíminn, þar sem notast var 
eingöngu við tölvupósta og vefsíður helst í hendur við nútímann. 
Samfélagsmiðlarnir bæta aðgengið að vefsíðum og tölvupóstum. Þetta er 
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ekki sitthvort aflið þar sem annað er betra en hitt, heldur vinna þessir þættir 
saman og skapa frábæran grundvöll fyrir markaðssetningu á ferðaþjónustu 
á Vestfjörðum (Heimir).  

Linda nefnir að ferðablogg hafi töluverð áhrif og að slíkt notendaskapað efni sé 

reglulega að minna á sig hjá Vesturferðum. Eitt ákveðið ferðablogg virðist koma 

upp mjög ofarlega í leit á google þegar fólk leitar að efni um Hornstrandir. Þar 

er að finna greinargóða lýsingu á einni af ferðum Vesturferða og hefur sú 

gönguleið sem farið er yfir í þessari tilteknu færslu, notið meiri vinsælda en 

aðrar. Er það tilfinning Lindu að þessi færsla hafi haft áhrif á sölu í þessa ferð 

og að fólk taki mark á henni.  

5.9 Framsetning efnis  

Samfélagsmiðlar byggjast margir upp á myndum og með myndunum fylgir oft 

texti. Haukur talaði um að texti með myndum á Instagram (e. caption) hafi tekið 

töluverðum breytingum. Myndir sem fólk birti á Instagram þegar miðillinn var 

nýr, voru oft myndir af kaffibollum eða mat, með stuttri lýsingu eða setningu 

óskyldri myndinni jafnvel. Myndir sem birtast í dag á miðlinum eru oft með 

texta í formi sögu og myndirnar sjálfar eru innihaldsríkari og mikilfenglegri en 

áður. Linda talar einnig um að framsetning efnis á Instagram hafi breyst. Núna 

sé mikið af örsögum með myndunum og hún nefnir að þar gæti verið að renna 

saman í eitt, Facebook og Instagram. Þú færð lengri texta en áður í formi 

hálfgerðrar stöðuuppfærslu í stuttu máli, eins og Facebook er þekkt fyrir.  

Heimir nefnir að sú áskorun sem mæti markaðsfólki í dag með tilkomu 

samfélagsmiðla sé líklega sú að fólk vill fá stutt, hnitmiðuð skilaboð sem 

krefjast þess ekki að þú lesir langdregna þunga texta til að afla þér upplýsinga 

um vörur, ferðir eða hvað sem fyrirtæki hafa upp á að bjóða. Fólk hefur verið 

matað af stuttum skilaboðum á samfélagsmiðlum og kallar eftir því að 

markaðsefni sé framsett á sama hátt. Þolinmæði fólks gagnvart löngum textum 

verður sífellt minni.  Efnið þarf að grípa neytandann og veita honum sem mestar 

upplýsingar í sem fæstum orðum.  
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6 Ályktanir og umræður  
Þegar öll viðtöl hafa verið dregin saman og greind er  áhugavert að sjá hvaða 

stefnu efnið tók og hvernig viðhorf markaðsfólks annars vegar og starfsfólks í 

ferðaþjónustu hins vegar er til notendaskapaðs efnis og samfélagsmiðla. 

Viðtölin gáfu sterklega til kynna að efni á samfélagsmiðlum virðist vekja upp 

langanir hjá fólki til að ferðast til sömu staða, taka samskonar myndir og gera 

sömu hluti og aðilinn sem deilir myndinni.  

Fimm þrepa kaupferli neytandands, sem fjallað var um í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar, sem og svör viðmælenda má auðveldlega tengja við 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum og áhrif notendaskapaðs efnis. Fyrsta 

þrepið í kaupferlinu er þörf sem vaknar, langanir eða þrár sem hægt er að vekja 

upp með því að læða inn í undirmeðvitundina hugmyndum með aðstoð 

samfélagsmiðla. Annað þrepið er upplýsingaöflun, þar skipar sýnileiki 

fyrirtækja á netinu og á samfélagsmiðlum stóran sess. Þriðja þrepið í ferlinu er 

mat valkosta. Að mati viðmælenda hefur eWOM mikil áhrif á það hvernig 

ferðamenn meta þá valkosti sem í boði eru og er þar með ein marktækasta 

auglýsingin sem völ er á. Að sama skapi eru neikvæðar athugasemdir og umtal 

hlutir sem ber að varast því slíkt efni  ferðast hratt á milli neytenda og mikilvægt 

er að fyrirtæki taki neikvæðar umsagnir til greina og líti á þær sem tækifæri til 

að bæta þjónustu við viðskiptavini. 

Fjórða þrepið er kaupákvörðun og loks hegðun eftir kaup, sem óumdeilanlega 

fléttast við notendaskapað efni þar sem viðskiptavinir veita fyrirtækjum 

endurgjöf á þessu stigi, deila myndum, bloggfærslum og greinum eftir að þeir 

hafa átt viðskipti við fyrirtækið.  Þeirra efni kemur svo til með að kveikja upp 

þörf eða löngun hjá fleiri neytendum sem setur ferlið af stað upp á nýtt. Því er 

hægt að segja að myndin hér að neðan, af snertiflötunum sem Markaðsstofa 

Vestfjarða nýtir sér í sínu markaðsstarfi, sé ekki ólík kenningunni um kaupferli 

neytandans og komi heim og saman við að ferlið sé hringrás sem helst gangandi 

með hjálp frá samfélagsmiðlum og notendasköpuðu efni.  
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Greinilegt er að stafrænar breytingar í markaðssetningu hafa skapað greiða leið 

fyrir neytendur til að eiga samskipti við fyrirtæki og að markaðsstarf sé í 

auknum mæli farið að snúast um gagnvirk samskipti neytenda og fyrirtækja, 

ólíkt því sem áður var þegar skilaboð frá fyrirtækjum voru einhliða.  

Eftirtektarvert var að viðmælendum bar öllum saman um mikilvægi endurgjafar 

og hversu stóran sess eWOM hefur skapað sér sem marktækt mælitæki neytenda 

á hvort fyrirtæki séu verðug þess að fólk nýti sér þjónustu þeirra. Viðmælendur 

voru flestir á þeirri skoðun að á Vestfjörðum væru nokkur kennileiti sem hafa 

náð að verða að vinsælum myndatökustöðum en það væri einnig áhugavert að 

reyna vísvitandi að koma á fót nýju kennileiti og reyna að skapa svokallaðan 

Instagram-segul., Spurning er hvort sú leið sé spennandi til að dreifa 

ferðamönnum enn frekar um Vestfirði og gera stöðum hátt undir höfði sem hafa 

ekki notið ferðamannastraumsins jafnt og aðrir.  

Þó að tíðrætt hafi verið um Instagram sem mikilvægan miðil, sýndi það sig líka 

að Facebook og ekki síst opnir eða lokaðir hópar á Facebook eru  mikilvægir og 

að þar safnast  fólk saman til að deila ýmsum ráðum, umsögnum og fleiru tengdu 

ferðamennsku.  
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Forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem rætt var við voru allir sammála því að 

sýnileiki á samfélagsmiðlum væri mikið tækifæri og öll nefndu þau að til stæði 

að styrkja stöðu sína þar og stækka fylgjendahópinn. Því er ljóst að þessi leið í 

markaðssetningu er fyrirtækjum ofarlega í huga og þau virðast gera sér grein 

fyrir þeim tækifærunum sem þar liggja.  
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7 Niðurstöður 
Markmið rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

• Hvernig er verið að nýta samfélagsmiðla og notendaskapað efni við 

markaðssetningu Vestfjarða? 

Til stuðnings rannsóknarspurningarinnar var einnig leitast við að svara 

eftirfarandi undirspurningum :  

• Hvaða miðla er helst verið að nota í markaðsserningu á Vestfjörðum og 

hvernig?  

• Hversu mikilvæg er endurgjöf og eWOM fyrirtækjum í ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum?  

• Taka ferðamenn mark á eWOM og notendasköpuðu efni?  

  

Til að komast að niðurstöðu voru viðtöl greind og með hjálp þeirra var byrjað á 

að svara undirspurningunum.  

Hvaða miðla er helst verið að nota í markaðssetningu á Vestfjörðum og 

hvernig ?  

Greinilegt er að Markaðsstofa Vestfjarða og þau fyrirtæki sem rætt var við eru 

að nýta Facebook og Instagram mest af öllu. Hægt er að ná til margra með þeim 

hætti, auðvelt er fyrir viðskiptavini og fylgjendur að hafa samband. Facebook er 

vinsæl samskiptaleið og viðskiptavinir senda fyrirtækjum mjög gjarnan skilaboð 

þar í gegn til að fá upplýsingar. Facebook og Instagram eru einnig miðlar sem 

vinna vel í sameiningu og hægt er að velja að efni sem deilist á Instagram hlaðist 

upp á viðkomandi Facebook aðgangi á sama tíma. Ferðablogg hafa einnig verið 

nokkuð áberandi.  

Ljóst var að aðrir samfélagsmiðlar eins og Twitter og Snapchat hafa ekki rutt 

sér til rúms í markaðssetningu á ferðaþjónustu á Vestfjörðum og voru allir 

sammála um það. Facebook og Instagram eru ríkjandi  samfélagsmiðlar í 

markaðssetningu á ferðaþjónustu á Vestfjörðum.  
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Hversu mikilvæg er endurgjöf og eWOM fyrirtækjum í ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum?  

Mjög skýrt var hjá öllum viðmælendum að endurgjöf og eWOM eru ein 

mikilvægasta umfjöllun sem fyrirtæki fá nú til dags. Með tilkomu 

samfélagsmiðla hafa skapast greiðari leiðir fyrir neytendur að skilja eftir 

endurgjöf, umfjallanir og fyrir eWOM að skapast og breiðast út og þar með hafa 

áhrif á kaupákvörðunarferli annarra. Fyrirtækin sem rætt var við töluðu um að 

öll endurgjöf væri hjálpleg og mikilvæg. Slæm endurgjöf væri einnig mikilvæg 

til að varpa ljósi á þá þætti sem betur mættu fara í rekstrinum. 

Taka ferðamenn mark á eWOM og notendasköpuðu efni? 

Mikill samhljómur var frá öllum viðmælendum um það að almennt taki fólk 

meira mark á ummælum frá þeim sem hafa hlutlausa reynslu af vöru eða 

þjónustu en auglýsingum fyrirtækjanna sjálfra. Neytendur leita gjarnan ráða og 

vilja fá að heyra af reynslu vina og ættingja og þeirra upplifun af vörum eða 

þjónustu. Þar er ferðaþjónusta engin undantekning og ferðamenn sækjast mikið 

eftir umsögnum og reynslusögum frá þeim sem komið hafa til Vestfjarða. 

Viðmælendur voru allir sammála um að eWOM og allt notendaskapað efni sé 

eitt af því sem ferðamenn taka hvað mest mark á þegar þeir leita eftir 

upplýsingum um Vestfirði og taka ákvarðanir um ferðir sínar, gistingu og annað 

sem þeim tengist.  

Hvernig er verið að nýta samfélagsmiðla og notendaskapað efni við 

markaðssetningu Vestfjarða?  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þegar kemur að markaðssetningu 

Vestfjarða sem áfangastaðar á hinum stafrænu og ört breytilegum tímum 

markaðsfræðinnar spila samfélagsmiðlar og notendaskapað efni nokkuð stórt 

hlutverk. Markaðsstofa Vestfjarða lagði upp með áherslu á samfélagsmiða árið 

2015 og hefur skapað sér stóran hóp fylgjenda á Instagram og nær með þeim 

hætti til fjölmargra neytenda innan þeirra markhóps með því að endurdeila efni 

frá ferðalöngum sem heimsótt hafa Vestfirði. Markaðsstofan hefur náð að skapa 

vettvang þar sem myndir frá Vestfjörðum skjóta upp kollinum í snjalltækjum 

neytenda um allan heim og koma þannig af stað þeirri hringrás sem kaupferli 

neytandans er. Fyrirtæki eru að nýta sér Instagram og Facebook til að auka 
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sýnileika, ná til neytenda, eiga þar samskipti við sína viðskiptavini og þá sem 

hafa fyrirspurnir. Ferðaþjónustufyrirtækin sem rætt var við notfæra sér 

notendaskapað efni til að styrkja stöðu sína gagnvart viðskiptavinum sínum og 

varpa ljósi á óskir þeirra og væntingar, umsagnir eru metnar og teknar til greina 

í flestum tilfellum. Neikvæðar umsagnir hafa einnig mikilvægan tilgang, þar er 

tækifæri til að laga það sem betur mætti fara og sýna fram á jákvætt viðmót og 

aðlögunarhæfni.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið dregnar saman kemur í ljós að 

Markaðsstofa Vestfjarða og fyrirtæki í ferðaþjónustu á svæðinu nýta sér 

notendaskapað efni og samfélagsmiðla á tvo vegu. Annars vegar er unnið að því 

mikilvæga verkefni að gera Vestfirði sýnilegri á samfélagsmiðlum í þeim 

tilgangi að gera svæðið að mögulegum áfangastað fleiri ferðamanna sem 

aðhyllast ferðamennsku af þessu tagi og hins vegar, að notfæra sér 

notendaskapað efni af margvíslegum toga, svo sem eWOM, ferðablogg og 

umsagnir til að styrkja stöðu sína gagnvart neytendum, dreifa góðu umtali og 

upplýsingum til ferðamanna.  

 

7.1 Hagnýtt gildi 

Höfundur telur að hagnýtt gildi rannsóknarinnar sé meðal annars að varpa ljósi 

á hvernig núverandi nýting sé á notendasköpuðu efni og samfélagsmiðlum í 

markaðsetningu Vestfjarða sem áfangastaðar. Rannsóknin gæti stuðlað að  

frekari rannsóknum á áhrifum þessara þátta á ferðamenn á svæðinu og jafnvel 

rannsókna á því hvernig fjöldi ferðamanna hefur breyst og hvernig og hvort 

samfélagsmiðlar og notendaskapað efni hefur haft  áhrif á þá breytingu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu vakið fyrirtæki í ferðaþjónustu til 

umhugsunar um stöðu sína á samfélagsmiðlum og hvatt þau til að leggja áherslu 

á að skapa sér meira jákvætt umtal á netinu og nýta eWOM sem styrkleika í 

markaðssetningu og sýnileika.  
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Viðaukar 

Viðtalsrammi 

1. Hvernig skynjar þú að ferðamenn séu að afla sér upplýsinga um áfangastaði sem þeir 

ætla sér að heimsækja ? 

 

2. Hvernig finnst þér notendaskapað efni helst hafa áhrif á ferðamenn ?  

 

3. Telur þú að ferðamenn taki ákvarðanir um ferðalög sín byggðar á notendasköpuðu 

efni ?  

 

4. Mig langar að biðja þig að segja mér hvernig þú verður helst var/vör við 

notendaskapað efni í þínu starfi ?  

 

5. Telur þú áhrifa notendaskapaðs efnis gæta innan ferðaþjónustu á Vestfjörðum ?  

 

6. Hvaða notendaskapaða efni telur þú að hafi mest áhrif ? Til dæmis efni um 

áfangastaði, veitingastaði eða gistingu osfrv?  

 

7. Skynjar þú að ferðamenn notfæri sér reynslu annarra til að taka ákvarðanir um 

áfangastaði, gististaði og annað þegar kemur að ferðalögum ?  

 

8. Getur þú gefið mér dæmi um hvering UGC hefur haft áhrif á ákvarðanir sem 

ferðamenn taka ?  

 


