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Abstract 

This report describes vocational training in a media and publishing company. The task was 

was to edit, create and design the 20th anniversary publication of the Travel West Travel 

Guidebook 2019-2020 as a tourist guide from Akranes to Dalir. The guidebook was 

published in collaboration with the Western Iceland Marketing Office. The project is divided 

into several aspects which included data collection, advertising sales, text-making, and e-

mail and telephone communication with tourism providers throughout the West. The project 

was comprehensive and lasted from early January 2019 until mid-April 2019.  

Preparatory work involved examining the market-related content of tourism in Iceland with 

a focus on West Iceland, and also on older manuals and changes and innovations from 

previous years were updated. An attempt was made to have the Guidebook easily 

understandable in both Icelandic and English for tourists, informative with maps for each 

area and education on history and culture. An attempt was made to answer the question of 

what role travel guides serve as marketing material in tourism. Many work processes need 

to be followed when considering the issue of marketing material, but planning and 

organizing were a big part of it. It was revealed that this would be the last Travel West 

guidebook to be published outside the region which is considered questionable, as some 

areas do not yet have a telephone connection and research indicates that guidebooks are still 

used in determining tourist destinations. 

Key words: Product developement, marketing materials, travel guidebooks, West Iceland, 

tourism in Iceland 



 

 

Útdráttur 

Í þessari skýrslu er sagt frá verknámi í fjölmiðla- og útgáfufyrirtæki. Verknámið snerist um 

að ritstýra, búa til og hanna 20. afmælisútgáfu ferðahandbókarinnar Travel West 2019-2020 

sem er leiðarvísir frá Akranesi að Dölum. Handbókin var gefin út í samstarfi við 

Markaðstofu Vesturlands. Verkefnið skiptist niður í nokkra þætti sem fólust m.a í 

gagnaöflun, auglýsingasölu, textagerð, og tölvupósts- og símasamskiptum við 

ferðaþjónustuaðila víðsvegar um Vesturland. Verkefnið var yfirgripsmikið og stóð frá því í 

byrjun janúar 2019 fram í miðjan apríl. Undirbúningsvinna fólst í að skoða markaðstengt 

efni ferðaþjónustunnar á Íslandi með áherslu á Vesturland og voru eldri handbækur og 

breytingar og nýjungar frá fyrri árum uppfærðar. Leitast var við að hafa handbókina 

auðskiljanlega fyrir ferðamenn, bæði á íslensku og ensku, upplýsandi með kortum fyrir hvert 

svæði og fræðslu um sögu og menningu landshlutans. Í ritgerðinni er leitast við að svara 

spurningunni um hvaða hlutverki ferðahandbækur þjóna sem markaðsefni í ferðaþjónustu 

frá ýmsum sjónarhornum. Fylgja þarf margs konar verkferlum þegar hugað er að útgáfu 

markaðsefnis en skipulag og áætlunargerð var stór hluti hennar. Í ljós kom að þetta yrði 

síðasta Travel West ferðahandbókin sem gefin yrði út fyrir landshlutann sem þykir 

umhugsunarvert þar sem viss svæði hafa ekki enn símasamband og rannsóknir gefa 

vísbendingar um að ferðahandbækur gegni enn mikilvægu hlutverki við ákvörðun 

áfangastaða hjá ferðamönnum.  

Lykilorð: Vöruþróun, markaðsefni, ferðahandbækur, Vesturland, ferðaþjónusta á Íslandi 
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1 Inngangur 

Þessi skýrsla greinir frá BA verknámi í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum þar sem 

markmiðið var að kynnast því hvernig unnið er að markaðsefni í ferðaþjónustu við útgáfu 

ferðahandbókar fyrir Vesturland. Áherslusviðið sem gengið var út frá, var vöruþróun og 

markaðsfræði. Samþætting þekkingar, leikni og hæfni er víða þörf í atvinnulífinu. Í BA 

verknámi fær nemandi tækifæri til að tengja verkefni úr námskeiðum BA náms í 

ferðamálafræði til að greina, túlka og leysa viðfangsefni á verknámsstað (Anna Vilborg 

Einarsdóttir, e.d.). Starf höfundar, þessarar ritgerðar, á verknámsstað tengdi vel saman  

áherslusvið og áhuga á hönnun og gerð ferðahandbókar. Ein af undirstöðum vöruþróunar er 

þetta bil á milli framleiðslu og hönnunar. Þessi skipting birtist einna helst hjá hönnuðum þegar 

reynt er að búa til einhverskonar steríótýpur af sérstæðri hönnun sem er til nú þegar eða tug 

milljónir af framleiðslu-eftirlíkingum. Í dag eru helstu áskoranir á þessu sviði breytingar á 

aukinni tækni og nýsköpun (Pradel, Campell, og Bibb, 2019). Vara á markaði virkar ekki nema 

hún sé kynnt og birt og þar kemur markaðssetning til en markaðssetning fellur undir flokkinn 

markaðsfræði. Markaðsfræði í heild snýr að öllum viðskiptahliðum er varða vöru og þjónustu. 

Allt frá því vara fer frá framleiðanda til neytanda (Deepak og Jeyakumar, 2019). 

Markaðsfræðinni er hægt að skipta niður í marga flokka en í heild snýst hún um framboð og 

eftirspurn (Gunn, 2002). Markaðsefni í ferðaþjónustu snýr að mörgum þáttum líkt og 

markaðssetningu svæða, borga og landa (Kotler, 2001) og það sem er í boði á hverju svæði 

fyrir sig líkt og gististaði, afþreyingu eða næturlíf (Sofronov, 2019). Innan þessa raða kemur 

fram vara á markaði sem leitast var við að gera vel í þessu verknámi, þ.e. ferðahandbók af 

miklum gæðum, auðveld í notkun og þægileg fyrir notendur. Vernámið fór fram hjá 

útgáfufyrirtækinu Skessuhorn ehf. sem var sett á stofn í ársbyrjun 1998 og hóf rekstur sinn með 

útgáfu Vesturlandsblaðsins Skessuhorns sem komið hefur út vikulega allar götur síðan. 

Núverandi útgáfufélag tók við rekstrinum árið 2003. Lögð er áhersla á að skrifa fréttir um og 

fyrir íbúa á Vesturlandi. Kjörorð þeirra og ritstjórnarstefna er að skrifa það sem íbúar „vilja“ 

og „þurfa“ að vita (Skessuhorn, 2020). Í júlí 2018 hófst afleysing höfundar hjá markaðsdeild  

Skessuhorns ehf. þar sem kynnst var starfi fyrirtækisins í þágu ferðaþjónustunnar betur. 

Skessuhorn hefur gefið út ferðahandbók árlega síðan 1998 fyrir Vesturland meðfram útgáfu 

vikulegs fréttablaðs. Sú hugmynd kom upp eftir spjall við ritstjóra og eiganda að mögulega 
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gæti undirrituð tekið að sér að ritstýra og sjá um 20. útgáfu ferðahandbókarinnar og nýta þá 

það sem hafði þegar verið lært á verknámsstað og í námi ásamt því að auka við reynslu í 

markaðsfræði, auglýsingasölu og því að ritstýra ferðahandbók. Hjá fyrirtækinu starfa í dag 

átta í föstu starfi auk „freelance“-blaðamanna, umbrotsfólks og fjölda blaðburðarbarna, 

fréttaritara og ljósmyndara um allt Vesturland. Fyrirtækið gefur út 51 tölublað árlega og nokkur 

sérblöð ásamt árlegri ferðahandbók. Skessuhorn hefur einnig starfandi vefsvæði. Stefna 

fyrirtækisins er að skrifa fréttir fyrir Vestlendinga og vera óháð útgáfufélag. Auk útgáfu 

héraðsfréttablaðs er umsjón með skilvirkum og fræðandi miðli á netinu, www.skessuhorn.is, 

önnur aðalstarfsemi fyrirtækisins. Starfstöð fyrirtækisins er staðsett á Akranesi og hefur alla 

tíð verið með fréttaritara staðsetta víðsvegar um Vesturland líkt og í Snæfellsbæ og 

Stykkishólmi (Skessuhorn, 2020). Listuð voru einnig upp ýmis önnur verkefni á verknámstíma 

sem fólust í ritstýringu handbókarinnar. Vinna við verknámið fór að mestu fram á skrifstofu 

Skessuhorns ehf. á Akranesi og var rúmar 200 klukkustundir frá byrjun janúar fram í miðjan 

apríl árið 2019 auk kynningarferðar fyrirtækis um Vesturland í byrjun maí þar sem höfundur 

fékk tækifæri að skoða og kynnast betur ferðaþjónustuaðilum svæðisins á annan hátt en í 

gegnum síma eða tölvupóst. Bókin var litaprentuð í 60.000 eintökum hjá prentsmiðjunni Odda 

að lokinni hönnun og uppbyggingu og dreift víða um Vesturland, höfuðborgarsvæðið og á 

upplýsingamiðstöðum um landið.  

Verkefni á verknámsstað  

Mér bauðst starf hjá fréttaveitu Vesturlands sumarið 2018,  Skessuhorni ehf. Þá leitaði eigandi 

fyrirtækisins til mín og bauð mér að ritstýra og sjá um 20. afmælisútgáfu ferðahandbókarinnar  

Travel West fyrir árið 2019-2020. Fyrirtækið hefur gefið út ferðahandbók fyrir svæðið á hverju 

vori síðan árið 1998 meðfram útgáfu vikulegs fréttablaðs. Ferðahandbókin var unnin í samstarfi 

við Markaðsstofu Vesturlands sem sá um að halda utan um skráningar á aðildarfélögum sínum.  

Verknámið snerist um dagleg störf á viðurkenndum vinnustað tengdum ferðaþjónustu og þá 

getu að ná að tengja námsefni BA. námið við starfsreynslu, sýna frumkvæði og að geta unnið 

sjálfstætt. Verkefnið á verknámsstað var að ritstýra, búa til og hanna 20. útgáfu Travel West 

ferðahandbókarinnar, selja auglýsingapláss, halda utan um skráningar á efni, tölvupósts- og 

símasamskiptum við ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi og stærri fyrirtæki, textagerð og ýmis 

önnur tilfallandi verkefni. Verknámstíminn var 200 stundir og fór fram á tímabilinu janúar- 

apríl 2019. 

Ljóst var að framundan var mikil vinna og mikil ábyrgð fólgin í því ritstýra verkefninu. Svæðin 

eru mismunandi og hvert svæði hefur eitthvað sérstakt að bjóða, ólíka landfræðilega legu, 

fjölbreyttar auðlindir, þróunarmynstur, sögur, hefðir og samfélag. Það er hlutverk þeirra sem 
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hanna og í þessu tilviki markaðsefni að koma auga á sérstaka eiginleika þess til kynningar 

(Gunn, 2002). Eigandi Skessuhorns var mér innan handar á verknámsstað og veitti ráðgjöf og 

upplýsingar. Viðfangefni á verknámstímanum voru margvísleg og fjölbreytt, þar má nefna 

samskipti við ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi og við stærri fyrirtæki, innheimtu auglýsinga, 

uppfærslu á efni og vinnsla nýs efnis, afstemming auglýsinga og bókin teiknuð upp. Við öflun 

fræðilegra gagna var leitað í gagnasöfnum eftir efni um ferðahandbækur, markaðsefni tengdum 

þeim og vöruþróun á markaði með þann tilgang í huga að styðja við ferðaþjónustu á Íslandi.  

Rannsóknarspurningarnar sem hafðar voru að leiðarljósi við vinnu að ferðahandbókinni voru: 

Hvernig nýtist markaðsefni í ferðaþjónustu? Hvernig fer val á innihaldi ferðahandbókar fram 

og hvað liggur að baki því vali? 

Kaflaskipting 

Skýrslan skiptist niður í fimm kafla. Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun almennt um 

ferðaþjónustu á Íslandi, fjallað er um skilgreiningu á hugtakinu áfangastaður og í því samhengi 

er  líkan fræðimannsins Gunn (2002) haft til hliðsjónar. Rýnt er í tölur síðustu tveggja ára er 

varðar komu erlendra ferðamanna til Vesturlands. Því næst er farið yfir skipulag áfangastaða 

og í því samhengi stuðst við líkan fræðimannsins Inskeep (1988) og hvernig það hefur áhrif á 

ferðamenn. Því næst er farið almennt yfir markaðssetningu á Vesturlandi og hvernig hún nýtist 

í ferðaþjónustu og hún tengd við markhópa. Þar á eftir er gerð grein fyrir vöruþróun. Vara á 

markaði er skilgreind og hlutverk ferðahandbókar í ferðaþjónustu. Undir því er umfjöllun og 

skilgreiningar á auglýsingum og auglýsingaefni í ferðahandbókum og svo almennt um 

vefmiðla. Því næst er uppbyggingu ferðahandbókarinnar Travel West gerð skil og verklag á 

verknámsstað útlistað. Þar á eftir eru umræður og mikilvægi markaðsefnis í ferðaþjónustu 

svæða metið og rannsóknarspurningunum þar með svarað. Í kjölfar þessa koma lokaorð þar 

sem niðurstöður eru dregnar saman.  

2 Markaðssetning á Vesturlandi 

Í þessum kafla verður fjallað um viðfangsefni verknámsins frá ýmsum sjónarhornum, 

fræðilegum sem og hagnýtum. Gerð er grein fyrir stöðu þekkingar ásamt fyrirliggjandi 

gögnum. Í byrjun er fjallað um ferðaþjónustu á Íslandi, svo áfangastaðinn Vesturland, rýnt er í 

tölur síðustu ára, farið yfir skipulag áfangastaða, markaðssetningu á Vesturlandi, markhópa og 

ferðaþjónustu, vöruþróun og vöru á markaði og þar á eftir ferðahandbækur, síðan er farið yfir 
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vinnu og uppbyggingu á ferðahandbókinni Travel West Iceland, þar á eftir er farið í umræður 

og svo er verkefnið tekið saman í lokaorðum.  

Ferðahandbækur eru ekki á undanhaldi samkvæmt rannsóknum er varðar val ferðamanna sem 

Ísland heimsækja og ákveðinna landshluta þegar komið er til landsins. Samkvæmt könnun sem 

Ferðamálastofa gerði á meðal erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland árið 2010 svöruðu  5-

7% af 63% svarenda að kveikjan að ferð hafi verið upplýsingar sem fundið hafi verið frá netinu, 

greinum í blöðum/tímaritum og ferðahandbókum/-bæklingum (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2010).  Árið 2018 eða átta árum síðar var gerð könnun meðal erlenda ferðamanna sem sóttu 

landið heim og þar kom fram að 15,1% af tæplega 28.000 svarendum leitaði sér upplýsinga 

fyrir ferð í ferðahandbókum og bókum um Ísland (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Töluverð 

aukning hefur því orðið á upplýsingaleit og upplýsingamiðlun um ferðamöguleika til landsins 

í gegnum ferðahandbækur.Vanda þarf til verka þegar markaðsefni líkt og ferðahandbækur eru 

settar fram, því upplýsingar og efni þurfa að vera hárréttar og til þess gerðar að leiða ferðamenn 

áfram á svæði á réttan hátt í leit af aðdráttaröflum, afþreyingu eða gistingu þannig að 

ferðamaðurinn geti verið sjálfstæður á ferðalagi og notast við ferðahandbókina til þess (Putri, 

og Dewi, 2014). 

Ferðabókum fyrri hluta 19. aldar er oft lýst sem sjálfspeglandi, þar sem ferðamaðurinn, hans 

eigið sjálf og menning móðurlandsins spegla sig í hinni framandi menningu og má oft finna 

dramatískar og háfleygar lýsingar eins og víða var ríkjandi á rómantíska tímabilinu í slíkum 

bókum (Tinna Þorsteinsdóttir, 2018, bls. 18). Þróun ferðahandbóka frá því á 19.öld hefur tekið 

miklum breytingum. Og innihald þeirra ólíkt. Innihaldið hefur einkennst af upplýsingum um  

framboð á hinum ýmsu gisti- og veitingamöguleikum, afþreyingu, náttúrufyrirbærum og 

upplifunum sem gætu höfðað til einstaklinga á ferðalagi (Jago og Mistilis,  2014). 

 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Samkvæmt Samgönguráðuneytinu (1996) er ferðaþjónustan atvinnugrein sem telur til allra 

fyrirtækja sem og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum s.s. ferðaskipuleggjendur, 

ferðasala, fólksflutningafyrirtæki og leiðsögumenn. Alfræðiorðabókin Merriam-Webster 

(2020) skilgreinir ferðaþjónustu sem athöfn og ferli þess að eyða tíma að heiman í leit að 

afþreyingu, slökun og ánægju. Sem slík er ferðaþjónusta afrakstur nútíma félagslegs 

fyrirkomulags sem byrjaði í Vestur-Evrópu á 17. öld. Ferðaþjónusta getur tengst inn á 

sameiginlega flokka svo sem  „íþróttaferðamennsku,“ og „lækningatengda ferðaþjónustu“ 
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(alþjóðaferðir sem farnar eru í þeim tilgangi að fá læknishjálp) (Walton, 2020). Þjóðhagslegt 

mikilvægi ferðaþjónustu hér á landi hefur aukist til muna samhliða hröðum vexti greinarinnar. 

Með auknum fjölda ferðamanna hafa tekjur þjóðarbúsins aukist og ný störf skapast í landinu. 

Spáð er áframhaldandi vexti í komum erlendra ferðamanna til Íslands. Hröðum vexti fylgja 

miklar áskoranir en í greininni felast mikil sóknarfæri samfélagsins til aukinnar hagsældar og 

jákvæðrar byggðaþróunar (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 

(2015) gáfu út sóknaráætlun Vesturlands fyrir árið 2015-2019. Þar kom fram að Vesturland 

hefur upp á flest að bjóða sem laðar til sín ferðamenn, einstaka náttúru og sögu og menningu 

sem gerir svæðið áhugavert. Þessir kostir eru nýttir af skynsemi og forsjálni með góðri 

markaðssetningu, uppbyggingu á aðstöðu og afþreyingu með það að leiðarljósi að ganga ekki 

á gæði landsins. Nýjasta sóknaráætlun svæðisins sem samtökin gerðu (2019) fyrir árin 2020-

2024 leggur frekari áherslur á ákveðnar tegundir ferðaþjónustu og þá sérstaklega að tengja 

saman sögu og matarmenningu á Vesturlandi og gera Vesturland þekkt fyrir fjölbreytni í 

menningarlífi og afþreyingu allt árið með öflugri markaðssetningu og þannig efla menningar-

og sögutengda ferðaþjónustu á Vesturlandi.  

2.1.1 Tölur 

Ferðamálastofa (2018) gefur reglulega 

út tölulegar upplýsingar í samstarfi við 

Hagstofu Íslands við komu 

ferðamanna til landsins. Eftir sumarið 

2018 mátti sjá að dregið hafði 

verulega úr fjölgun brottfara erlendra 

ferðamanna. Á mynd 1 (hér fyrir 

neðan) má sjá samanburð fjögur ár 

aftur í tímann. Fjölgun sumarið 2018 

var 3.3% frá árinu á undan, í 

samanburði við 24,2% milli ára 2014-15, 30,9% milli ára 2015-16 og 17,1% milli áranna 2016-

17 (Ferðamálastofa, 2018). Samkvæmt könnun sem Oddný Þóra Ólafsdóttir (2019) gerði fyrir 

Ferðamálastofu eftir sumarið 2018 og gaf út 2019 þá heimsóttu 45% af ferðamönnum 

Vesturland sem komu til landsins. Ef við berum það saman síðan við sumarið 2019 sjáum við 

töluverða aukningu milli ársins 2018-2019 eða úr 45% í 57% sem er 12% aukning.  

Mynd 1 Brottfarir erlendra ferðamanna að sumri (Ferðamálastofa, 

2018) 
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Sumarið 2019 kom út samantekt 

Ferðamálastofu eftir Oddnýju Þóru 

Óladóttur (2019). Þar sem kom  fram að  

678.080 ferðamenn ferðuðust til Íslands 

og af þeim fóru 386.505 (57%) á 

Vesturland. Og þá kom einnig fram að 

36% ferðamanna gistu í landshlutanum. 

Það þýðir að ríflega helmingur þeirra sem 

komu til landsins heimsóttu Vesturland en 

töluverð fækkun hafði verið á milli 2018- 

2019 á ferðamönnum til landsins. Á mynd 2 má sjá að landinu er litaskipt eftir svæðum og 

mynd 3 (sjá hér fyrir neðan) sýnir hvaða landshluta erlendir ferðamenn heimsóttu sumarið 

2019. Vesturland er þar grænt að lit og sýnir að 57% ferðamanna heimsóttu svæðið en neðri 

myndin sýnir að aðeins 36% ferðamanna gistu í landshlutanum (Oddný Þóra Óladóttir, 2019).  

Rúmlega þriðjungur ferðamanna sem hingað ferðast til 

lands koma frá Norður-Ameríku og er það langstærsta 

markaðssvæði íslenskrar ferðaþjónustu um þessar 

mundir. Jafnframt hefur það svæði vaxið mest frá árinu 

2010 sem hlutfall af heildarfjölda ferðamanna eða um 20 

prósentustig. Næstflestir ferðamenn koma frá Mið- og 

Suður-Evrópu eða tveir af hverjum tíu ferðamönnum. 

Markaðssvæði Mið- og Suður-Evrópu hefur dregist 

næstmest saman á eftir Norðurlöndunum eða um níu 

prósentustig. Ný og ítarlegri sundurliðun á 

þjóðernaskiptingu ferðamanna sýnir vaxandi mikilvægi 

Asíu sem markaðssvæði íslenskrar ferðaþjónustu. 

Svæðið er orðið fjórða mikilvægasta markaðssvæði 

greinarinnar og um einn af hverjum tíu koma þaðan 

(Íslandsbanki, 2019). Flestir koma frá Frakklandi 

(Íslandsstofa, 2017).  

Mynd 2% af heildarfjölda erlendra ferðamanna sem heimsóttu 

Vesturland (Oddný Þóra Óladóttir, 2019) 

Mynd 3 Sýnir fjölda erlendra ferðamanna sem 

heimsóttu Ísland sumarið 2019 

(Ferðamálastofa, 2019) 
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 Áfangastaðurinn Vesturland 

Samkvæmt Lonely Planet er Vesturland á 

lista yfir áhugaverðustu svæði sökum ró-

lyndislegs yfirbragðs, auk þess er 

Vesturland ríkt af fjölbreyttri náttúru. 

Fallegir fossar, gott aðgengi að jöklum, eld-

fjöll og hraunbreiður. Svæðið hefur upp á 

mikla sögu að bjóða (Markaðsstofa 

Vesturlands, 2015). 

Fræðimaðurinn Gunn (2002) kom fram með 

líkan (sjá mynd 5 hér fyrir neðan) um kerfi 

ferðaþjónustu (e.The Tourism System) og framboð ferðamannastaða og þar eru listuð fimm 

mikilvægustu atriðin sem skipta máli þegar hanna á ferðamannastað, þ.e. aðdráttarafl, 

samgöngur, þjónusta, upplýsingar og markaðssetning (Gunn, 2002). 

Fyrsti þátturinn sem Gunn talar um er 

aðdráttaraflið en það er mikilvægt fyrir 

áfangastaði að hafa eitthvað sem dregur 

fólk að. Það getur verið bæði 

áþreifanlegt og óáþreifanlegt og hefur 

mismunandi þýðingu fyrir manneskjuna. 

Síðan eru það samgöngur en skilgreining 

á samgöngum frá framboðshliðinni er 

hreyfing á vöru frá einum stað til annars 

en samgöngur eru einnig hreyfing manna 

frá einum stað til annars (John Cole, 

2017). Samgöngur þurfa að vera í lagi til 

að komast til og frá staða. Í þriðja lagi er 

það þjónustan sem er grunnur hvers svæðis og mikilvægur þáttur þar sem flestir nýta sér hana. 

Þjónusta er það sem aðrir veita þér, ríkið, fyrirtæki eða einstaklingar. Þjónusta er óáþreifanleg 

og er hægt að skilgreina hana sem efnahagslega mikilvæga (Haksever og Render, 2013). Í 

fjórða lagi eru það upplýsingar en þær eru sú þekking sem þú sækir þér í gegnum rannsókn, 

könnun, lestur og leiðbeiningar (Merriam Webster, 2020). Má segja að það haldist í hendur við 

þjónustu því gott aðgengi að upplýsingum fyrir svæði er mikilvægt fyrir ferðamenn til að átta 

Mynd 4 Kort af Vesturlandi (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.) 

Mynd 5 Þessir fimm hlutar framboðs eru sjálfstæðir og þurfa 

áætlunargerð sem snýr að markaðsþróun sem og eðlislægum 

einkennum á landi og auðlindum (Gunn, 2002) 
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sig á og að þægilegt sé að nálgast þær. Síðasti þátturinn í líkaninu er markaðssetning en það er 

hlutur sem kemur ferðamanninum á svæðið. Markaðssetning getur verið samblanda af 

afþreyingu sem búin er til í hagnaðarskyni fyrir markhóp með tilliti til þess að fullnægja þörfum 

þeirra (Deepak og Jeyakumar, 2019), og vísar til alls þess afþreyingarframboðs sem er í boði, 

þjónustu og vöru og hvernig það er borið fram til neytenda (The Economic Times, 2020). 

Vesturland nær yfir svæðið frá botni Gilsfjarðar í norðri og að botni Hvalfjarðar í suðri, frá 

Snæfellsnesi í vestri og upp á Langjökul í austri. Á svæðinu búa um 16.500 íbúar sem skiptast 

niður á tíu sveitarfélög (Sóknaráætlun Vesturlands, 2020-2024).  

Íbúatölur Hagstofunnar frá fjórða 

ársfjórðungi 2019 gera grein fyrir því að 

fjölmennastur sé Akraneskaupstaður með 

ríflega 7.540 íbúa (Hagstofan, 2019). 

Samkvæmt líkan Edwards Inskeep (1988) 

(sjá mynd 6) er það náttúru- og 

menningargæði í þágu ferðaþjónustu, 

þjónustu- og samgönguinnviðir og 

mannauður, samfélag áfangastaðar sem er 

innsti hringur og mikilvægasta aflið á 

sérhverjum áfangastað (Edward Hákon og 

Gunnar Þór, 2013).  

Hótel, gistiheimili, veitingahús, afþreying og verslun eru grunnstoðir hvers svæðis og það sem 

ferðamenn sækja í en það er einnig notað dags daglega af heimamönnum. Þegar aðdráttarafl 

og ímynd svæða eru búin til fyrir ferðamenn og aðra gesti er að mörgu að huga, ímynd og 

kynning svæða er í stöðugri og breytilegri þróun og ekki bara hjá hagsmunaaðilum þess heldur 

einnig hjá utanaðkomandi aðilum. Auðlindir og innviðir skipta gríðarlegu máli á svæðum sem 

stunda ferðamennsku (Nelson, 2012). 

Fjöldi náttúruperla er á Vesturlandi og einn af þremur þjóðgörðum landsins, þ.e  Þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull. Hann er staðsettur á utanverðu Snæfellsnesi á Vesturlandi.  Hann er um 170 

ferkílómetra að stærð og eini þjóðgarðurinn sem nær að sjó (Umhverfisstofnun, 2020). Í 

Þjóðgarðinum Snæfellsjökli eru svartar strendur og fjölbreyttar bergmyndanir. Vatnshellir er í 

þjóðgarðinum en hann er hraunhellir sem talinn er vera 5000-8000 ára gamall sem er opinn allt 

árið (Umhverfisstofnun, 2020). Á Vesturlandi má einnig finna vatnsmesta hver Evrópu  

(Markaðsstofa Vesturlands, 2019). Ferðamannastaðir eru byggðir að miklu leyti upp á 

framboði og eftirspurn en innan þess er mikið af smáatriðum sem hönnuðir ferðamannastaða 

Mynd 6 Líkan Inskeep um kortlagningu auðlinda í ferðaþjónustu 

(Edward og Gunnar, 2013) 
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og skipuleggjendur þurfa að hafa í huga. Til að skilja samspil þeirra þátta sem skilgreina 

áfangastaði og skipulag þeirra þarf að horfa til ýmissa þátta.  

 

Samkvæmt nýsköpunarfyrirtækinu Innovajson Norge (2008) er hægt að horfa til þriggja 

meginþátta þegar kemur að skilgreina auðlindir ferðaþjónustu: 

• Staðsetning í rými, hnit eða punktur - Staða 

• Hvað er þar? Hvað er mikið af hverju og eiginleikar þess - Inntak 

• Tjáning landsins. Hver er upplifun af því? -Tjáning 

Staða, inntak og tjáning (SIT) liggja þannig til grundvallar skilningi á áfangastað ferðaþjónustu 

og hvert SIT fyrir sig er auðlind greinarinnar. Þessar auðlindir þarf hinsvegar að setja í víðara 

samhengi og Innovasjon Norge leggur áherslu á náttúru í samspili þarfa gesta, áfangastaðar og 

birgja (þjónustuveitenda) (Edward Hákon Hujibens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

Tafla 1. Samspil þarfa gesta, áfangastaðar og birgja (Edward og Gunnar, 2013). 

Þarfir gesta og væntingar 

(ástæða ferðar) 

Áfangastaðurinn Þjónustuveitendur á 

áfangastað 

• Að endurnærast og 

öðlast reynslu í 

gegnum upplifun af 

náttúru, staðbundinni 

menningu, mat og 

lífsmáta og með því að 

hreyfa sig í náttúru. 

• Landslag, menning og 

náttúrugæði, þéttbýli. 

• Menningarframboð, 

sérkenni staða og 

tækifæri til samskipta. 

• Upplifunarvörur í boði og 

afþreying. 

• Verslun,gisting, þjónusta 

og samgöngur. 

• Sjónræn vídd, hvernig 

náttúra er gerð sýnileg. 

• Daglegt líf, fólkið, 

eiginleikar staðar, 

menningarlíf og hefðir. 

• Fyrirtæki, samtök, 

gerendur í 

menningarlífi og aðrir.  

• Fyrirtæki á staðnum í 

ólíkum greinum. 

 

 

Landslag, menning og náttúra eru þýðingamestu þættir áfangastaða sem flestir telja vera aðal 

auðlind ferðaþjónustunnar. En þrátt fyrir það eru margir þættir sem fléttast saman við skipulag 

ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustan byggist þar af leiðandi á tveimur meginþáttum; náttúru og 

mannauðinn sem byggir hana upp (Edward Hákon og Gunnar Þór, 2013). 
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 Markaðssetning á Vesturlandi 

Ferðaþjónusta sker sig frá mörgum öðrum atvinnugreinum og söluvörum þar sem varan er 

óáþreifanleg sem staðbundin upplifun eða reynsla (Edward Hákon og Gunnar Þór, 2013). 

Markaðsfræði er listin að finna, þróa, og hagnast af tækifærum (Kotler, 1999). Grundvöllur 

verðmætasköpunar í ferðaþjónustu eru rannsóknir, vönduð markaðssetning þjónustu og að efla 

þekkingu ferðaþjónustuaðila og þeirra sem sinna ferðaþjónustu (Byggðastofnun, 2001). Þegar 

kemur að markaðsfræði er ekki bara nóg að styðja sig við eitthvað eitt sem stendur upp úr hjá 

fyrirtæki eða svæði, heldur þarf að skoða sérkenni er varðar gæði og fjölbreytta afþreyingu 

(Kotler, 1999). Markaðsetning getur ekki einungis snúist um að selja eitthvað því hún hefst 

löngu áður. Markaðssetning er heimavinna sem stjórnendur fara í til að greina þarfir og hversu 

ítarlegar þær eru og meta hvort tækifæri til gróða sé til staðar (Kotler, 1999).  

Deepak og Jeyakumar (2019) benda á að þegar fara skal í markaðsátak í ferðaþjónustu er horft 

aðallega til átta samverkandi þátta: 

 1.  Könnun og þarfir neytenda eða markhópa á vöru eða þjónustu sem gerir þá líklegri 

til að sækja hana ef hún höfðar til þeirra. 

 2.  Könnun á hegðun neytenda felst í því að markaðsfræðingar greini kauphegðun 

neytenda sem ýtir undir betri sýn á markaðshlutun. 

3.  Framleiðsluundirbúningur og þróun byrjar yfirleitt sem hugmynd sem þróast síðan 

í vöru sem leiðir af sér einhverskonar auglýsingaherferð. 

4. Verðstefnur - allir markaðsfræðingar þurfa að útbúa verðstefnu fyrir það sem á að 

markaðsetja, en mismunandi er hvernig hún er frá vöru til vöru eða þjónustu og fer eftir 

ýmsu s.s markmiðum og samkeppni. 

5. Dreifing - könnun á dreifileiðum er mikilvægt afl í markaðsetningu og snýst um að 

sala og hagnaður nái til sem flestra fyrir á sem hagstæðastan hátt. 

6. Kynning snýst um sölu kynningar, persónulega sölu og auglýsingar. Rétt blanda af 

kynningum er lykilatriði við að ná markmiði. 

7. Ánægja neytenda - Vara eða þjónusta verður að skila sér í ánægju neytendans því það 

er aðalmarkmið herferðar. 

8. Markaðseftirlit er framkvæmt til að stjórna aðgerðum (Deepak og Jeyakumar, 2019). 

Í janúar 2019 var settur af stað stýrihópur til að leggja drög að framtíðarsýn og leiðarljósi 

íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2030 og þar kom fram að ferðaþjónustan eigi að vera arðsöm 

og samkeppnishæf í sátt við land og þjóð og að Ísland eigi að vera leiðandi í sjálfbærri þróun 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-b).  Athygli vekur að vegna aukins straums ferðamanna til landsins á 
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stuttum tíma breytast fyrri áherslur og samkvæmt framtíðarsýn til ársins 2030. Þá er talið að 

leiðin að sjálfbærri þróun sé að setja arðsemi framar fjölda ferðamanna, vinna að ávinningi 

heimamanna af ferðaþjónustu um allt land, gæta jafnvægis milli verndar og hagnýtingar og 

miða að einstakri upplifun, gæðum og fagmennsku (Stjórnarráð Íslands, e.d.-c). Í allri slíkri 

markaðssetningu er mikilvægt að gera markaðsáætlun. Markaðsáætlun er það stjórntæki sem 

auðveldar markvissa vinnu við markaðssetninguna og rammar inn m.a. upplýsingar, áherslur, 

forgangsatriði og umræður. Í markaðsáætlun skiptir máli hver útgangspunkturinn er. Getur 

hann verið tvennskonar; annarsvegar markhópurinn og hinsvegar þjónustuþátturinn (Capacent, 

2012) Þegar markaðsfyrirtæki fara í markaðssetningar þarf að skoða þarfir neytenda og óska 

þeirra. Eftir því þarf að skipta ólíkum markaði niður í smærri einingar sem getur farið eftir 

aldri, kyni, stétt og stöðu, kallast það markaðshlutun. Þá er markhópurinn skoðaður vel og 

fyrirtækið leggur svo mat á hvaða markhóp er leitast eftir (Friðrik Eysteinsson, 2003, bls. 14). 

2.3.1 Markhópar og ferðaþjónusta 

Við þurfum að átta okkur á félagslegri stöðu gesta okkar, lífstíl og persónueinkennum (Edward 

Hákon og Gunnar Þór, 2013). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um ferðamenn og 

markhópa áfangastaða, ef við skoðum hópa þeirra sem hafa verið rannsakaðir þá má gróft sjá 

að persónugerðir þeirra fara frá því að vera hreinræktaðir „efnishyggjuneyslugosar“ í það að 

vera hinn íhuguli bakpokaferðalangur sem vill komast eins langt frá öðrum ferðalöngum og 

hann getur (Edward og Gunnar, 2013). Samheiti þessara ferðalanga er markhópur, sem er heiti 

yfir þá viðskiptavini sem þú vilt ná til. Þegar greina á markhópa þarf að skoða einkenni hvers 

hóps og hvernig má ná til hans. Hverjum á að selja vöruna og er það mismunandi eftir því 

hvaða fyrirtæki eða svæði á við. Viðmið geta verið aldur, tekjur, menntun, lífstíll, persónuleiki 

og gildi. Hvert verður meginmarkaðssvæðið? Því betur sem markaðssvæðið er skilgreint, þeim 

mun betur gengur að ná til væntanlegra viðskiptavina  (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Markaðsfræðingar eða fólk sem vinnur við markaðsdeildir er í betur stakk búið að koma auga 

á og greina ákveðna markhópa (Lever, Shen og Joppe, 2019). 

Árið 2016 var gerð markhópagreining sem þótti ákjósanlegust fyrir íslenska ferðaþjónustu og 

samkvæmt henni þá skiptist markhópurinn í þrennt:  

1. Lífsglaði heimsborgarinn.  

2. Sjálfstæði landkönnuðurinn.  

3. Makindalegi menningarvitinn (Íslandsstofa, 2017).  



12 

Í skýrslunni „Erlendir ferðamenn á Vesturlandi 2010-2017“ kemur fram að gestir voru 

fjölmennastir frá Norðurlöndum og Mið-Evrópu en frá árinu 2013 hafi þeim fjölgað töluvert 

frá Bretlandseyjum, einnig hefur gestakomum frá Norður-Ameríku fjölgað 

(Áfangastaðaáætlun Vesturlands 2018-2020, 2019, bls. 78). Erlendir ferðamenn sem heimsóttu 

Vesturland sumarið 2018 komu langflestir frá Suður-Evrópu eða 70% , Mið-Evrópu 56% og 

55% frá Asíu (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Því má ætla að flestir þeirra ferðamanna sem 

heimsækja svæðið flokkist undir þann markhóp er kallast „lífsglaði heimsborgarinn“ sem er 

úthverfur, skapandi og opinn fyrir nýjungum. Hann er forvitinn og vill ögra sjálfum sér með 

því að upplifa framandi náttúru og menningu. Í ítarlegri rannsóknum á sviði markhópa gætu 

fengist upplýsingar til gagns við markaðsetningar og frekari þróun greinarinnar, ekki síst á 

sviði vöruþróunar (Edward Hákon og Gunnar Þór , 2013) 

 Vöruþróun 

Þegar þróa á vöru eru nokkur grunnskref sem þarf að vega og meta í upphafi. Velta þarf fyrir 

sér hvort þörf sé fyrir vöruna eða þjónustuna og hver sé ávinningur notandans. Hvernig líklegt 

sé að þörfin breytist eða þróist á næstu 

árum (Iðntæknistofnun Íslands, 1998, 

bls. 10). Ef  sett eru niður SMART 

markmið fyrir útgáfu ferðahandbóka 

verður árangurinn mælanlegri á 

vörunni. Með góðu 

markmiðaskipulagi verða verkferlar 

skýrari (Ragnhildur Bjarkardóttir, 

2016). 

S: Sértæk: Skýr markmið, sem 

dæmi: „Að gefa út ferðahandbók til fræðslu fyrir ferðamenn.“ 

M: Mælanleg: Fylgjast með notkun á ferðahandbók með könnunum. 

A: Almennileg eða framkvæmanleg: Mörg lítil markmið, skrifa reglulega nýja texta í 

bókina. 

R: Raunhæf: Markmið ekki of stórt. 

T: Tímasett: Hvenær á að gefa bókina út; sumar, haust? 

Mynd 7 SMART markmið (Ragnhildur Bjarkardóttir, 2016) 
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Kanna þarf markaðinn, hvort hann sé fyrir hendi, hver viðskiptavinur hans er, þarfir, óskir og 

kröfur (Björgvin Njáll Ingólfsson og Karl G. Friðriksson, 1998). Ætla mætti að fyrirtæki sýni 

flestöll nýsköpun áhuga, enda hlýtur það að vera stefna hvers og eins fyrirtækis að gera það 

sem í valdi þess stendur til að halda samkeppnishæfni sinni á floti. Hins vegar er það hægara 

sagt en gert fyrir formfastar einingar, að innleiða þær breytingar sem felast í aukinni 

frumkvöðlastarfssemi, þá sérlega ef vel gengur (Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, 2017, bls. 

15). 

 Vara á markaði  

Vara er hlutur sem boðinn er til sölu og getur vara einnig verið þjónusta, t.d. þjónusta við 

ferðamenn. Varan getur verið áþreifanleg eða óáþreifanleg t.d á netformi. Vara þarf nafn, nafn 

sem vekur eftirtekt, nafn sem 

viðskiptavinurinn man og tengist, því fólk 

man og tengist. Vara með nafni verður 

vörumerki. Vörumerkið þarf að skera sig úr 

þeim aragrúa af nöfnum og sambærilegum 

vörum sem vara er í samkeppni við. Vara 

ætti að vera aðlögunarhæf með því að 

fylgja þróun, tíma og breytingum á ýmsum 

sviðum (The Economic Times, 2020). 

Þegar hönnunartillaga að vöru hefur verið 

samþykkt er hún send af stað í hönnunarferli og síðan framleiðslu (Campell og Bibb, 2019). 

Vörur líkt og ferðahandbækur eru taldar vera besta varan fyrir sjálfstæða ferðalanga líkt og 

bakpokaferðalanga því texti slíkra bóka er áreiðanlegar upplýsingar og því tilvalin leið til að 

auka á orðspor ferðaþjónustusvæða (Putri og Dewi, 2014). 

 Ferðahandbækur  

Mismunandi er hvernig fólk sér heiminn. Þegar kemur að vali á áfangastað ferðar er að ýmsu 

að huga. Sagt er að í rauninni byrji ferðaupplifunin áður en manneskjan stígur fæti út fyrir 

hússins dyr og í rauninni er fyrsta tenging ferðamanns og staðar framsetningin á staðnum sem 

hann hefur fundið í einni eða annarri upplýsingaveitu (Mikol Miele, 2017). Á árunum 1780 til 

Það þarf að miðla vöru

Vara þarf nafn

Vara ætti að vera aðlögunarhæf

Mynd 8 Þrjú stig vöru (The economic times, 2020) 
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1850 voru prentuð aðalatriði í ferðahandbókum af öllum gerðum, frá fornleifafræðilegum og 

fallegum og síðan varð litmyndagerð frá fyrri hluta nítjándu aldar „normið“. Þessi prent voru 

framleidd með miklum kostnaði og dreift í áföngum til áskrifenda og oft í smásölu (Fraser, 

2008). Áhugi á Íslandi spratt fram um miðja 18. öld þegar villt náttúran varð aðlaðandi og 

aukinn áhugi á náttúruvísindum stuðlaði að því að gerðar voru rannsóknir og mælingar, oft 

voru tekin sýni á hverasvæðum og af hraungrjóti (Tinna Þorsteinsdóttir, 2018, bls. 23). 

Ferðahandbækur hafa í meira en eina og hálfa öld borið ábyrgð á því að hafa veruleg áhrif á 

framvindu ferðamennsku og hina vaxandi alþjóðaferðamennsku ásamt útgáfu ferðahandbóka 

frá því um 1960 og hefur það einungis styrkt þetta orðspor (Peel og Sørensen, 2016). 

Myndrænar ferðahandbækur innihalda oft mikilvægar kjarnaupplýsingar fyrir ferðamanninn. 

Gera má því ráð fyrir að innihald þeirra hafi áhrif á val lesandans á áfangastöðum því þar er 

úrval þeirra kynnt (Zillinger, 2006). Útgefendur ferðahandbóka telja að bækurnar hvetji til 

frjálsari ferðahegðunar fremur en að þær stýri henni (Peel og Sørensen, 2016). Jafnvel hafa 

sumir höfundar ferðabóka sjálfir haft það á orði að ferðamenn treysti ferðahandbókunum of 

mikið og sýni hjarðhegðun (Iaquinto, 2011). Vegna óáþreifanleika við val á áfangstöðum eykst 

skynjuð áhætta. Eini áþreifanlegi hluti áfangastaðar áður en ferðin á staðinn hefst, er bæklingur, 

mynd eða vefsíða (Friðrik Larsen, 2012). Samhliða aukinni tækni í heiminum og með komu 

veraldarvefsins hefur orðið auðveldara að leita upplýsinga, upp komu vandkvæði hjá 

prentmiðlum í kringum 2004 þegar dró verulega úr prentun á efni, sér í lagi á ferðahandbókum. 

Árið 2016 hafði prentun aukist aftur á ferðahandbókum og er hún enn í stöðugum vexti því 

aðferðir við upplýsingaleit eru mismunandi milli einstaklinga (Mieli, 2017). Algengustu 

upplýsingaveitur ferðamanna um Stykkishólm á Vesturlandi árið 2018 voru ferðahandbækur, 

bæklingar og vefsíður. Um 61% ferðamanna leitaði upplýsinga um staðinn í ferðahandbókum 

og bæklingum og um 43% ferðamanna á vefsíðum (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2019). Á töflu 2 
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má sjá niðurstöður rannsóknar á vegum Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála sem gerð var 

sumarið 2019 en þá sóttu 48% erlendra ferðamanna sér upplýsingar um val á söfnum til að 

heimsækja á Íslandi í gegnum ferðahandbækur eða bæklinga (Vera Sigurðardóttir, 2019).  

 

Rannsóknir (Miele, 2017) sýna að ferðahandbækur eru ekki einungis notaðar til að sinna 

hagnýtum þörfum þó þær séu enn nýttar á þann hátt. Mikilvægi ferðahandbóka tengist ekki 

síður því hlutverki að veita ferðamönnum ánægju. Joomag (2019) bendir á að ferðahandbækur 

séu mikilvægar því þær hjálpi fólki að finna og bóka spennandi frí. Og allir þurfa gott frí af og 

til. Þær eru fullar af gagnlegum upplýsingum sem veita ferðamönnum allt sem þeir þurfa til að 

nýta ferðir sínar sem best, líkt og hvaða svæði þeir vilja heimsækja og hvaða afþreying er í 

boði og það hefur áhrif á væntingar ferðamanna (Nelson, 2012). Þessar bækur þjóna einnig því 

hlutverki að vera fyrsti tengiliður milli ferðaþjónustuaðila og hugsanlegra gesta þeirra. 

Leiðinlegar bækur munu tryggja að enginn stígur fæti á þann stað sem reynt er að markaðssetja. 

Skapandi hönnuður getur laðað gesti að svæði með því að draga fram bestu eiginleika þess 

(Joomag, 2019). Ferðamenn leita að upplýsingum í ferðahandbókum því þeir vita ekkert um 

staðinn áður en þeir heimsækja hann. Þess vegna treysta þeir á innihald slíkra bóka (Nelson,  

2012). Hægt er að setja svæði niður sem efnisleg og óefnisleg í þeim skilningi að kynna 

eiginleika þeirra.  Efnislegir innviðir svæða eru til að mynda gisting, samgöngur, aðdráttarafl 

(landslag, heitar laugar) og önnur þjónusta. Óefnislegir eiginleikar geta verið viðhorf 

heimafólks, þjónustulund og gestrisni (Edward og Gunnar, 2013). Ekki hefur verið gerð 

rannsókn á 

notkun þessarar 

handbókar, en 

samkvæmt 

Markaðsstofu 

Vesturlands nýta 

ferðamenn sér 

hana mikið. 

 

Meðfylgjandi er 

rafræn slóð á 

ferðahandbókina 

Travel West 2019-2020: 

https://issuu.com/skessuhorn/docs/twi_2019_vefutgafa 

Tafla 2 Hvaðan ferðamenn fengu upplýsingar um söfn (Vera Sigurðardóttir, 2019) 
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3 Verklag við vinnslu á ferðahandbók 

Ferðahandbækur geta verið auðlindir til kynningar á svæði fyrir ferðamenn því þær kynna 

svæðið fyrir ferðamanni sem hefur ekki komið áður og því treystir ferðamaður því sem hann 

les í bókinni (Nelson, 2012). Textar í bókum sem skrifaðir eru af útgáfufyrirtækjum byggja oft 

á fyrirliggjandi gögnum um ákveðin svæði sem heimsækja á fyrir þá sem ekki þekkja til. Það 

gerir lesandanum kleift að átta sig á samhengi og upplýsingunum sem veittar eru um 

ákvörðunarsvæðið. Á sama tíma staðfesta útgefendur þessi orð með því að kynna þau fyrir 

lesendum sem hlutlægar staðreyndir (Nelson, 2012). Ferðahandbókin Travel West hafði ár 

hvert verið í höndum starfandi starfsfólks Skessuhorns ehf. í íhlaupum og verktökum sem 

ráðnir voru fyrir verkefnið. Ljóst var að hafa einn starfsmann í verkefninu væri mun betra fyrir 

alla hagsmunaaðila. Þegar svo stórt verkefni fer fram, líkt og útgáfa á ferðahandbók, þarf að 

hafa nokkur lykilatriði í huga og oftast er hagstæðast að byrja á því að setja sér markmið og 

stefnu í verkefninu. Mikilvægt er að fylgja öllum verkferlum sem listaðir eru niður áður en 

hafist er handa til að tryggja áframhaldandi árangur á markmiðum verkefnis (Sigala o.fl., 2019). 

Skipt var niður þeim markmiðum sem unnið var með í nokkra hluta og viðmið þeirra skráð, 

þau voru:  

• Auglýsingasala 

• Búa til nýtt efni sem ekki var til fyrir um náttúrusvæði, sögu eða kynningu á nýjum 

ferðaþjónustufyrirtækjum 

• Skráningar í tölvuforritið Excel á nýjum fyrirtækjum, sölu á auglýsingum og 

viðmælendum  

• Síma- og tölvupóstsamskipti við aðila í ferðaþjónustu og fyrirtæki 

• Teikning, umbrot og hönnun bókar með grafískum hönnuði  

• Afstemming auglýsinga bókarinnar 

Að koma sér upp skipulagshugsun nýttist vel við vinnslu bókar því skipulagshugsunin 

einkennist af hagnýtri rökvísi sem gerir ráð fyrir rökréttri hegðun, ótakmarkaðri þekkingu og 

getu til að leysa vandamál, að hægt sé að bera kennsl á allar mögulegar sviðsmyndir og að allar 

breytur og staðreyndir séu hinar endanlegu (Edward Huijbens, e.d.). 
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 Vinna við ferðahandbókina 

Travel West Iceland 

Fyrsta verkefnið var að fara yfir eldri útgáfur 

ferðahandbóka og það markaðsefni sem gefið hafði verið 

út á undan. Brýnt var að kynna sér helstu 

ferðaþjónustufyrirtæki Vesturlands og yfirfara kort og 

fyrirtækjaskráningar. Næst var að búa til hugarkort sem eru 

oft notuð við hönnun og vöruþróun og er einskonar tæki til 

hugmyndavinnslu og verkfæri til að skrifa niður 

hugmyndir sem fæðast jafnóðum (Freeman, Marcketti og 

Karpova, 2017). Næsta verkefni var að yfirfara öll gögn 

sem til staðar voru inni á sérstöku svæði í gagnagrunni 

fyrirtækisins og skoða þau með hliðsjón af því sem áður 

hafði verið stuðst við, við gerð fyrri handbóka. Flokkun og greining á þeim gögnum leiddi svo 

til hvaða efni mætti fjarlægja, efni um ferðaþjónustufyrirtæki sem höfðu hætt rekstri eða efni 

sem var áður hafði verið sett inn á síðastliðnum árum um náttúruauðlindir líkt og fossa og rýmt 

fyrir nýju efni. Efni líkt og efni um Kirkjufell, „aðal-segul“ Vesturlands var ákveðið að birta 

þar sem það er eitt mest ljósmyndaðasta fjall Íslands, ásamt því að hafa birst í sjöundu þáttaröð 

vinsælu bandarísku þáttanna Game of Thrones (Ingþór Birkir Árnason, 2017). Skráð var niður 

nýtt efni og ný ferðaþjónustufyrirtæki sem höfðu bæst við frá árinu á undan. Skipulagið fólst 

einnig í að skipta Vesturlandi niður í svæði sem myndi nýtast við kaflaskipti handbókarinnar. 

Einkennislitur Vesturlands er blár hjá markaðsstofum landshlutanna til aðgreiningar frá öðrum 

landshlutum þegar kemur að kynningarefni og var tekin ákvörðun eftir fund við Markaðsstofu 

Vesturlands að kápan á bókinni skyldi verða blá. Blái liturinn flæðir í gegn alla bókina bæði i 

letri og við aðildarauglýsingar. 

Eftir að farið hafði verið yfir gögnin var kynningarefni hannað fyrir Mannamót 

markaðsstofanna sem Markaðsstofur landshlutanna halda í janúar ár hvert fyrir 

samstarfsfyrirtæki sín. Þar gefst landshlutunum kostur á að kynna ferðaþjónustufyrirtækin sín 

hvert fyrir öðru (Markaðsstofur landshlutanna, e.d.). Kynningarefnið var útbúið af grafískum 

hönnuði fyrir Skessuhorn ehf. í formi bæklinga í stærð A5 með forsíðumynd ferðahandbókar 

að framan og allar helstu upplýsingar um stærðir og verð á auglýsingum og drög að efnisvali 

að aftan. Einnig voru útbúin nafnspjöld fyrir ritstjóra ferðahandbókarinnar til dreifingar á 

Mynd 9 Ferðahandbókin - Forsíða 
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Mannamóti til þeirra aðila í ferðaþjónustu á Vesturlandi sem hefðu áhuga á að koma sínu efni 

að í bókinni. Kynningarefni var sent í tölvupósti á alla aðila sem höfðu verið í handbókinni árin 

áður ásamt nýjum aðilum. Bókin var litaprentuð í 60.000 eintökum hjá prentsmiðjunni Odda 

að lokinni hönnun og uppbyggingu og dreift víða um Vesturland, á höfuðborgarsvæðið og á 

upplýsingamiðstöðvar um landið allt.  

  Uppbygging bókar  

Nelson (2012) segir ímynd svæða eða staða í ferðaþjónustu er oftar en ekki kynnt í gegnum 

ritað mál eða efni líkt og í ferðahandbókum. Travel West ferðahandbókin er byggð upp á eins 

þægilegan máta og hægt er, og er fyrst og fremst leiðbeinandi rit fyrir ferðamenn til 

upplýsingar. Upplýsingarnar snúa að fjölmörgum þáttum en yfirleitt er byggt á staðsetningu 

svæðis, þjónustu, auðlindum og fleiri þáttum sem höfða til lesenda (Nelson, 2012). Höfundar 

texta ferðahandbókarinnar koma úr öllum áttum en aðalhöfundarnir eru fjölmiðlamenn, 

fréttaritarar og íslenskufræðingar. Við uppbyggingu ber höfundum efnis skylda til að nota 

fyrirliggjandi gögn sem til eru um það sem verið er að kynna og hjálpar það lesenda að staðsetja 

sig. Þrátt fyrir að notast þurfi við fyrirliggjandi efni sem til er um svæðið skiptir mestu máli 

hvernig höfundur skrifar nýtt efni og tengir við svæðið á sinn hátt og hefur það áhrif á lesendann 

(Nelson, 2012). Vandaðar lýsingar þurfa að koma fram, fullar af staðreyndum og nákvæmum 

upplýsingum, en einnig byggðar á listrænni innsýn og eru ögrandi og fullar af tilfinningum 

(Edward Hákon og Gunnar Þór, 2013). Þrátt fyrir að efni bókar sé framleitt af fjölbreyttum 

hópi eða framlagi frá innlendu útgáfufyrirtæki er almennt litið svo á að þeir séu hlutlægari í 

vali á efni og heimildum áfangastaðar fremur en kynningarefni sem búið er til hjá 

hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu (Nelson, 2012). Við val á forsíðumynd handbókar var stuðst 

við gæði ljósmyndar og með þá staðreynd í huga að forsíðan sé það fyrsta sem ferðamaðurinn 

sér og sjónrænar auglýsingar hafi mikið vægi þegar á að kynna eitthvað. Með það til hliðsjónar 

var ákveðið að hafa forsíðumyndina af fjallinu Kirkjufelli í Grundarfirði sem er eitt mest 

ljósmyndaðasta fjall Íslands og er staðsett á Snæfellsnesi, það er 463 m hátt og er 

Kirkjufellsfossinn við rætur þess (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Ferðahandbækur tengjast 

fagurfræðilegu viðhorfi hjá einstaklingum sem og fagurfræðilegt orðalag í texta sem hefur 

einnig áhrif á slíkt viðhorf (Vogt og Fesenmaier, 1998). Ferðahandbókin er ferðalýsing um allt 

Vesturland sem hefst á Akranesi og tekur enda í Dölunum.  
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Í byrjun er ávarp ritstjóra um svæðið almennt og eftir það koma upplýsingar um þjónustumerki 

sem er ætlað að gefa vegfarendum upplýsingar um þjónustu sem er í boði á leið þeirra (Ekill, 

e.d.). Því næst er verðlauna- og viðurkenningakafla svæðis gerð skil en Vesturland hefur fengið 

viðurkenningar og verðlaun frá ferðahandbókarfyrirtækinu Lonely Planet árið 2015 yfir 10 

áhugaverðustu staði heimsins til að heimsækja árið 2016 (Markaðsstofa Vesturlands, 2015). 

Verkefnum Markaðstofu Vesturlands í Borgarnesi sem sér um að samþættingu markaðs- og 

kynningarstarfs Vesturlands eru gerð góð skil í bókinni (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Kort 

yfir Vesturland með upplýsingadropum (sjá mynd 10) er nauðsynlegt í ferðahandbók til að 

leggja áherslu á áhugaverða staði og auðlindir víðsvegar á sjónrænan hátt. Tenging við 

söguslóðir kemur þar á eftir en svæðið er ríkt af Íslendingasögum allt frá Egils sögu, Laxdælu 

og Sturlungu (Samtök um 

söguferðaþjónustu, 2016). Í 

ferðahandbók sem þessari er 

nauðsynlegt að hafa 

leiðbeiningar um akstur á 

Íslandi, hvað ber að varast og 

hvert sé hægt að snúa sér í 

vandræðum. Lokakafli fyrir 

kafla sem sýna svæðaskiptingu 

fjallar um helstu viðburði sem 

haldnir eru á svæðinu árin 2019-

2020. Þegar einhverskonar 

tilkynningu er miðlað gegn endurgjaldi og hún felur í sér kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu 

þá telst hún auglýsing (Neytendastofa, e.d.). Þegar kemur að auglýsingum er margt sem ber að 

hafa í huga, þeir sem auglýsa myndu vilja að markhópurinn hefði þær auglýsingarnar stöðugt 

fyrir augunum. Þetta er þó ekki skynsamlegt út frá fjárhagslegu sjónarmiði (Friðrik 

Eysteinsson, 2003, bls. 66). Stór hluti bókarinnar eru auglýsingar í mörgum mismunandi 

stærðum allt frá auglýsingum gistiheimila og veitingastaða yfir í afþreyingu og 

bensínstöðvaauglýsingar. Ákvörðun var tekin um að selja sömu auglýsingasíðurnar og árið á 

undan til sömu aðila eins og hægt var. Við ákvörðun á efni var stuðst við fyrri handbækur þar 

sem svipað efni var valið, líkt og auðlindir svæðis, fossa, ár, vötn, söguslóðir, náttúru og 

sérkenni. Einnig var búið til nýtt efni út frá þvi að landshlutinn hafði fengið viðurkenningar 

undanfarin ár fyrir myndrænasta staðinn árið 2017, fyrir vetraráfangastað Evrópu árið 2018 og 

annað áhugaverðasta svæði heims árið 2016 (Markaðsstofa Vesturlands, 2019). 

Mynd 10 Upplýsingadropar við áhugaverð svæði á Vesturlandi (Travel West 

Ferðahandbók, 2019) 
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Ferðahandbókinni er einnig hlaðið inn á vefmiðilinn issuu.com og þar er hægt að fletta honum 

rafrænt hvar sem er.  

Vefmiðlar eru bara ein stór þjónusta. Öll fyrirtæki og stofnanir sem starfa á vefmiðlum eru í 

raun að veita þjónustu. Þegar þau veita upplýsingar, er verið að framkvæma helstu þjónustu 

við viðskiptavini eða auðvelda viðskipti (Bitner og Gremler, 2009, bls. 17). Vefmiðill býður 

upp á þann möguleika að geta sniðgengið skekkju hefðbundinna fjölmiðla því lesandinn hefur 

val (Lazaroui, 2010).  

Sigala, Christou og Gretzel (2012) benda á að samfélagsmiðlar leyfa miðlun upplýsinga í 

rauntíma meðal netnotenda og auðveldar því gríðarlega samskipti, þekkingarmiðlun, félagsleg 

samskipti og samvinnu, ekki aðeins svæðisbundið og á landsvísu heldur einnig á heimsvísu. 

Óefnisleiki og reynslumeðferð á ferðaþjónustuafurðum og lækkun á tæknilegum hindrunum 

meðal ferðamanna gerir þeim kleift að leggja fram upplýsingar á vefmiðlum (Sigala o.fl., 

2012). Það er sífellt mikilvægara fyrir gestrisni og ferðaþjónustufyrirtæki því þeir bjóða 

óáþreifanlegar vörur og gestir verða að treysta á upplýsingarnar sem þeim er afhent á 

vefmiðlum til að bera kennsl á og meta valkosti vörunnar (Sigala o.fl., 2012). Vefmiðlar og 

ferðaþjónusta vinna vel saman, viðskiptavinir í dag búast við því að geta farið á vefmiðla til að 

afla sér skjótra svara en að vera sýnilegur á vefmiðlum er ekki nóg, það þarf að tala líka beint 

við viðskiptavini. Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki notast við ýmiskonar aðferðir við kynningu á 

landinu/landsvæðinu sínu í markaðsstarfi og kom það fram í skýrslu Ferðamálaseturs Íslands 

frá árinu 2009 að auglýsingar væru mest keyptar og dreift með eigin bæklingum fyrirtækjanna. 

Aðrar kynningarleiðir sem komu til greina í könnuninni voru auglýsingar í sameiginlegum 

bæklingum, þátttaka í sýningum og aðrar auglýsingar. Þátttaka í sýningum var rétt tæp 10% og 

var sú kynningarleið sem minnst var notuð (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002). Samfélagsmiðlar 

eru allir staðir þar sem hægt er að eiga í samskiptum á netinu. Dæmi um samfélagsmiðla eru: 

Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Trip Advisor, YouTube, Vimeo og fleiri 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

4 Umræður 

Það er mikilvægt við markaðssetningar að miða markaðssetningu við eitthvað ákveðið því 

neysla fólks og áhugamál breytist hratt í dag og því þurfa fyrirtæki að vera stöðugt að fylgjast 

með þróun og nýjungum (Tsiotsou, 2012). Samkvæmt því sem hér hefur komið fram eru 
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ferðahandbækur enn notaðar í daglegu lífi ferðafólks og þá aðallega við val á áfangastað til að 

heimsækja og þegar á svæðið er komið. Markaðsefni er gert með þarfir neytandans í huga og 

ferðahandbækur eru þannig öflugt markaðstól í ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er athöfn eða ferli 

til að eyða tíma að heiman með slökun og afþreyingu (Merriam Webbster, 2020). Vesturland 

hefur að geyma fjölbreyttar auðlindir. Hver auðlind getur verið aðdráttarafl sem síðar verður 

áfangastaður (Edward Hákon og Gunnar Þór, 2013). Samkvæmt Innovasjon Norge er hægt að 

horfa aðallega til þriggja þátta þegar skilgreina á auðlindir í ferðaþjónustu;  það eru staða, 

inntak og tjáning sem þýðir að hvert og eitt er auðlind fyrir sig. (Edward Hákon og Gunnar Þór, 

2013, bls. 111). Fræðimaðurinn Gunn skilgreinir aftur á móti þau lykilatriði sem þarf til að 

hanna ferðamannasvæði og þar er megináhersla lögð á aðdráttarafl, samgöngur, þjónustu, 

upplýsingar og markaðssetningu. Þessir fimm þættir virka best saman til að búa til aðdráttarafl 

svæðis (Gunn, 2002). Samkvæmt tölulegum upplýsingum Ferðamálastofu síðustu ár hefur 

ferðamönnum fjölgað á Vesturlandi og notkun upplýsinga með ferðahandbókum aukist. Árið 

2018 var aðalupplýsingaveita ferðamanna sem ferðaðist um Stykkishólm í gegnum 

ferðahandbækur eða 61% (Lilja. B. Rögnvaldsdóttir, 2019). Ferðahandbækur verða ekki til úr 

engu og þarf því að þróa þær og hanna. Það ferli kallast vöruþróun. Nokkur grunnskref þarf að 

hafa til hliðsjónar þegar þróa á slíkar bækur. Þörf á markaði og ávinningur af vörunni eru 

mikilvægir þættir. Varan þarf nafn, hún þarf að aðlaga sig að breyttu umhverfi og það þarf að 

miðla henni áfram (The Economic Times, 2020). Þar kemur markaðssetning til sögunnar, en í 

grunninn er markaðsetning sú list markaðsfræðinga eða fólks í markaðsstarfi að greina 

markhópa og skipta þeim niður eftir því sem við á (Lever, Shen og Joppe, 2019). Varan er svo 

markaðsett fyrir ákveðinn markhóp. Ferðahandbækur höfða til mismunandi markhópa því ekki 

eru allir að leita að því sama. Ferðahandbókin Travel West hefur verið gefin út í 20 ár en athygli 

vekur að þessi útgáfa var sú síðasta sem yrði útgefin vegna skorts á stuðningi við slíkt efni. Það 

vekur upp spurningar, sérstaklega vegna þess að á Vesturlandi er GSM-samband ekki til staðar 

á fjölmennum ferðamannasvæðum (Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2020, bls. 9). 

Mikilvægi greinargóðrar ferðahandbókar styður þá staðreynd að mikilvægt er fyrir 

ferðamanninn að vita hvar hann er staðsettur með greinargóðri lýsingu og korti svæðis. Telur 

höfundur að það sé neikvæð þróun fyrir ferðaþjónustu á Vesturlandi að loka Markaðsstofu 

Vesturlands á Hyrnutorgi í Borgarnesi því þá er ekki lengur greiður aðgangur fyrir ferðamenn 

að upplýsingum. Gefið hefur verið í skyn að stjórnvöld hafi minnkað fjármagn til 

upplýsingastofa og þar með sé ekki vilji til að styðja fjárhagslega við mannaðar 

upplýsingamiðstöðvar, heldur sé það vilji Íslandsstofu að beina öllu stuðningsfé sem varðar 

upplýsingagjöf í rafræna miðlun (Skessuhorn, 2020). Það brýtur í bága við þær rannsóknir sem 
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hafa verið gerðar og að þeirri staðreynd að markaðsefni í ferðaþjónustu og að ferðahandbækur 

séu enn í gildi.  
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5 Lokaorð 

Margt ber að hafa í huga þegar kemur að útgáfu á markaðsefni og þróun á slíkum vörum. 

Markhópar ferðaþjónustu eru þeir sem nota ferðahandbækur. Aukning hefur orðið á komum 

ferðamanna til Vesturlands vegna mikillar náttúrufegurðar og rólyndis. Leitast var eftir því við 

hönnun og þróun ferðahandbókarinnar Travel West Iceland að gera auðlindum, afþreyingu, 

gistingum og veitingum svæðisins skil. Í þessari skýrslu var áfangastaðurinn Vesturland  

mátaður við líkan Gunn (2002) um kerfi ferðaþjónustu og hver mesta eftirspurnin er eftir 

svæðum. Einnig var farið yfir líkan Inskeep (1988) um kortlagningu auðlinda og það mátað við 

Vesturland. Þá var farið yfir að hverju þarf að huga við gerð markaðssetningar. Vöruþróun á 

ferðavörum er stöðugt í hönnun og samkvæmt rannsóknum eru ferðahandbækur enn í stöðugri 

notkun. En í þessari skýrslu voru rannsóknarspurningarnar: Hvernig markaðsefni í 

ferðaþjónustu nýtist við gerð ferðahandbóka og vöruþróun í ferðaþjónustu og hvernig ákvörðun 

og val á efni fer fram. Telur höfundur að þeim hafi verið svarað. 
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