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Útdráttur 
 
Ferðamönnum hefur farið fjölgandi hér á landi síðustu ár og hefur vetrarferðamennska 

orðið æ vinsælli síðustu árin. Margs konar afþreying og upplifun er í boði fyrir 

ferðamenn á Íslandi, þar á meðal íshellaferðir. Upplifanir geta verið eins mismunandi 

og þær eru margar, en upplifunina þarf að búa til þar sem hún verður ekki til af sjálfu 

sér. 

Rýnt er í hugtök um ferðaþjónustu, þjónustufræðin, þjónustulíkan Grönroos, 

upplifun og upplifunarhugtakið sem sett er fram af þeim Pine og Gilmore og er 

rannsóknarsnið ritgerðarinnar. Upplifunarhagkerfið snýst um það hvernig vörur eru 

seldar í gegnum upplifunina. Höfundarnir flokka upplifun í fjórar víddir sem eru 

fræðsla, skemmtun, fagurfræði og veruleikaflótti. Þau Oh, Fiore og Jeoung (2007) 

yfirfærðu hugmyndafræði Pine og Gilmore í mælanlegt líkan sem heitir upplifunar 

mælikvarði ferðamanna og snýst um að kanna tengsl milli ákveðinna breyta.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars vegar það að nota víddirnar fjórar til að 

skoða upplifun ferðamanna í íshellaferðum og hvort það séu tengsl á milli þeirra og 

ánægju og hvort gestir myndu mæla með fyrirtækinu.  

Í þessari rannsókn var notuð megindleg rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var 

lagður fyrir ferðamenn sem fóru í íshellaferð í Breiðamerkurjökli á tímabilinu 

nóvember 2019 til apríl 2020. Spurningalistinn var byggður á fyrri rannsóknum og þar 

voru tólf fullyrðingar sem voru hannaðar út frá upplifunarhagkerfinu.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki hafa allar fjórar upplifunarvíddirnar áhrif á 

ánægju. Fræðsla og fagurfræði hafa jákvæð tengsl við ánægju viðskiptavina í 

íshellaferðum. Einnig var jákvæð fylgni milli ánægju viðskiptavina og NPS skors sem 

leiddi í ljós að ánægðir viðskiptavinir eru líklegir til að mæla með fyrirtækinu. Ekki 

voru nein tengsl á milli víddanna fjögurra og NPS skora. Hægt er að nota þessar 

niðurstöður til þess að draga ályktun um mikilvægi upplifunar viðskiptavina og hvaða 

víddir ætti að leggja mesta áherslu á.  
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Abstract 
 

The number of tourists in Iceland has increased in recent years and winter tourism has 

become more popular. A lot of different entertainment and experiences are available 

for tourists in Iceland, including ice cave tours. Experiences can be as different as they 

are many, but the experience must be created because it does not create itself. 

We will take a look at the concepts of tourism, service theory, the Grönroos service 

model, experience and experience economy presented by Pine and Gilmore which is 

the research format of the thesis. The experience economy is about how products are 

sold through experience. The authors classify the experience into four dimensions: 

education, entertainment, esthetic and escapist. Oh, Fiore and Jeoung (2007) 

transformed the ideology of Pine and Gilmore into a measurable model called the tourist 

experience scale, which can be used to explore the relationship between certain 

variables. 

The aim of the study is twofold, on the one hand to use the four dimensions to  

examine the experience of tourists in ice cave tours and whether there is a connection 

between them and satisfaction and whether visitors would recommend the company. 

The study is a quantitative research where a questionnaire was given to tourists who 

went on an ice cave trip in Breiðamerkurjökull during the period November 2019 to 

April 2020. The questionnaire was based on previous research and there were twelve 

statements that were designed based on the experience economy. 

The results showed that not all four experience dimensions have an effect on 

satisfaction. Education and esthetics have a positive effect on customer satisfaction in 

ice cave tours. There was also a positive correlation between customer satisfaction and 

NPS scores indicating that satisfied customers are likely to recommend the company. 

There was no relationship between the four dimensions and the NPS score. These 

results enable us to draw conclusions about the importance of the customer experience 

and which dimensions should be emphasized on.   
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til M.S. gráðu í markaðsfræði við 

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi verkefnisins var Brynjar Þór 

Þorsteinsson lektor og vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn og hjálpsemi í gegnum 

rannsóknina. Sérstakar þakkir fá fyrirtækin sem hjálpuðu mér við rannsóknina, án þeirra 

hefði ég ekki getað framkvæmt hana. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum 

fyrir hvatninguna, stuðninginn og alla hjálpina á meðan á skrifunum stóð og að vera til 

staðar þegar ég þurfti mest á því að halda.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nejra Mesetovic  
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1.  Inngangur 
Síðustu áratugi hefur ferðamennska aukist til muna og Ísland er orðinn vinsæll 

áningarstaður, ekki eingöngu á sumrin heldur hefur vetrarferðamennska orðið 

sívinsælli síðustu árin (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). 

Ferðamennska á Íslandi hefur vaxið mikið, líkt og okkur öllum er kunnugt um. Á Íslandi 

er margt sem hægt er að skoða og ýmis afþreying er í boði fyrir ferðamenn og verður 

hún sífellt fjölbreyttari. Til þess að upplifun ferðamanna sem heimsækja landið verði 

góð þá þarf góð þjónusta að vera til staðar (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 

2019).  

Skilgreining á ferðamennsku er hreyfing fólks til staða sem eru utan þeirra 

hversdagsumhverfis. Hún snýst um að flýja hversdagsleikann, upplifa nýja staði, 

náttúru og gera hluti sem eru ekki gerðir í daglegu lífi. Tilgangur ferðalaga getur verið 

að komast í burtu frá því daglega eða vegna viðskipta og vinnu. Ferðaþjónusta sem 

atvinnugrein á við öll þau fyrirtæki og einstaklinga sem sinna þörfum ferðamanna 

tengdum ferðalögum svo sem gistingu, afþreyingu eða veitingaþjónustu (Inkson og 

Minnaert, 2012). Þrátt fyrir 14% lækkun á komu ferðamanna til Íslands milli 2018 og 

2019 (Ferðamálastofa,  2020) þá heldur þessi atvinnugrein ennþá áfram að blómstra. 

Helsta aðdráttarafl Íslands er náttúran og helsta afþreying sem fólk sækist í eru 

náttúrutengd. Suðurlandið er vinsælt að heimsækja en af þeim ferðamönnum sem komu 

árið 2018, þá heimsóttu 74% þeirra Suðurlandið og 52% heimsóttu Jökulsárlón 

(Ferðamálastofa, 2020). Samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu (2020) þá voru flestir frá 

Suður-Evrópu og Asíu sem fóru á Suðurlandið og heimsóttu Jökulsárlón, síðan voru 

ferðamenn frá Mið- og Austurlöndum og Norður-Ameríku. Suðurlandið var einnig sá 

landshluti sem svarendur voru ánægðastir með en 84,5% voru mjög ánægðir með dvöl 

sína í landshlutanum (Oddný Þ. Óladóttir, 2019). 

Margs konar afþreying er í boði á Íslandi en ferðamenn sækjast eftir því að upplifa 

þessa stórkostlegu náttúru sem Ísland hefur upp á að bjóða, þar á meðal eru íshellaferðir 

(Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). Jöklar þekja um 11% af yfirborði 

Íslands og hafa þeir mikil áhrif á hvernig landið er að mótast, sem dæmi með rofi 

skriðjöklanna (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 2008). Jöklar hafa verið aðdráttarafl 

erlendra gesta lengi og eru þeir mjög vinsælir meðal ferðamanna. 

Ferðaþjónustufyrirtæki hafa boðið upp á ýmiskonar skipulagðar ferðir á jöklana. Þegar 

talað er um jöklaferðamennsku er misjafnt hvernig hún er skilgreind og hvort það sé 
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einungis átt við ferðir upp á jökulinn sjálfan eða einnig ferðir á svæðið í kringum þá. 

Ef það er skilgreint eftir seinni skilgreiningunni þá er hægt að skilgreina 

jöklaferðamennsku á mjög víðan hátt (Jóhannes T. Welling, Þorvarður Árnason og 

Rannveig Ólafsdóttir, 2015). Árið 2018 fóru 36% ferðamanna í einhvers konar 

jöklagöngu, ísklifur eða íshellaferðir (Oddný Þ. Óladóttir, 2019). Erfitt er að segja hvað 

ferðamenn flokka sem íshellaferð, en margir þeirra gætu talið jöklagöngu sem hellaferð 

ef þeir sjá jökulsprungu. Skýrslan hennar Oddnýjar Þ. Óladóttur (2019) sýnir að þessi 

afþreying fékk 8,8 eða hærra í einkunnagjöf um ánægju ferðamanna með afþreyingu, 

NPS skor. Áhugavert er að skoða hvort niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegli á 

sama hátt niðurstöður skýrslunnar á íshellaferðum.  

Þjóðfélagsbreytingar hafa orðið og tengist það meðal annars útbreiðslu 

upplýsingatækni. Frá landbúnaðarhagkerfi, yfir í iðnaðarhagkerfi og þjónustuhagkerfi 

og núna yfir í upplifunarhagkerfið samkvæmt þeim Pine og Gilmore (1998). Í þessari 

rannsókn eru notuð fræðin sem Pine og Gilmore (1998) settu fram um 

upplifunarhagkerfið. Þeir segja frá fjórum flokkum upplifunar, sem eru fræðsla, 

skemmtun, fagurfræði og veruleikaflótti. Þeir lýsa upplifun sem leikriti þar sem 

þjónustuumhverfi fyrirtækis er notað sem leiksvið og vörurnar sem fyrirtækið selur sem 

leikmunir og síðan taka viðskiptavinir þátt í þessari leiksýningu og eru þannig virkir í 

því að skapa eftirminnilegan atburð fyrir sig. Ferðaþjónusta er gott dæmi um 

upplifunarhagkerfi. Áður fyrr snerust ferðalög að mestu leyti um að heimsækja eða búa 

við öðruvísi aðstæður en venjulega en eftir síðustu áramót fór ferðaþjónustan að 

tengjast meira upplifunum gesta. Neytendur eru farnir að sækjast eftir einstökum 

upplifunum sem eru óskyldar og frábrugðnar þeirra daglega umhverfi. Ferðalög eru 

orðin að vöru og þjónustu og snúast um það að uppfylla þarfir og væntingar neytenda. 

Upplifun skiptir miklu máli þegar kemur að sölu á vöru og þjónustu og þá á það að vera 

gert á einstakan hátt svo að upplifunin verði eftirminnileg en um þetta snýst 

upplifunarhagkerfið. Grundvöllur að velgengni fyrirtækja er ánægja viðskiptavina 

(Ducker, 1958). Einnig er mikilvægt að stjórna væntingum viðskiptavina fyrir, á meðan 

og eftir að upplifunin á sér stað. Grönroos (1984) sagði að væntingar viðskiptavina til 

þjónustu fyrirtækja byggðust á mörgum þáttum, meðal annars markaðsstarfi, sölu, 

orðspori og ímynd fyrirtækisins. 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars  vegar það að nota víddirnar fjórar til að 

skoða upplifun ferðamanna í íshellaferðum og hvort það séu tengsl milli þeirra og 

ánægju og hvort gestir myndu mæla með fyrirtækinu. Mælitæki þeirra Oh, Fiore og 
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Jeoung (2007) er notað í rannsókn en það þróuðu þau til að meta upplifanir ferðamanna 

og er það byggt á fræðum Pine og Gilmore og metur upplifun út frá víddunum fjórum, 

fræðslu, skemmtun, fagurfræði og veruleikaflótta. Út frá markmiðum rannsóknarinnar 

var þessi rannsóknarspurning sett fram:   

Hvernig sannreynast íshellaferðir við upplifunarkenningu Pine og Gilmore?  

Hver er mikilvægasta víddin þegar kemur að íshellaferðum og ánægju 

viðskiptavina? 

Hver eru tengslin á milli upplifunarvíddanna þegar kemur að ánægju og NPS?  

 

1.1. Val og afmörkun efnis  
Rannsóknir á upplifunum í íslenskri ferðaþjónustu eru ekki margar og enginn hefur gert 

rannsókn á upplifun ferðamanna á íshellaferðum og heldur ekki út frá 

upplifunarkenningum Pine og Gilmore (1998). Því er tilefni til að rannsaka betur 

upplifun ferðamanna, hvernig á að skapa upplifun í ferðaþjónustu, hvernig fyrirtæki 

geta nýtt upplifun í afþreyingu hjá sér og hvaða víddir það eru sem hafa áhrif á ánægju 

ferðamanna. Ef það tekst vel þá gæti þessi rannsókn hjálpað við að bæta íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki við sölu og markaðssetningu á upplifunarferðunum sínum og 

hvaða þáttum þau ættu að eimbeita sér að þegar kemur að íshellaferðum. Það að fara í 

íshellaferð og að vera inni í ótrúlega fallegum bláum íshelli er afþreying sem margir 

koma til Íslands til að upplifa. Efni þessarar rannsóknar eins og búið er að nefna er 

upplifun ferðamanna á íshellaferðum í Breiðamerkurjökli og afmarkast landfræðilega 

af því að skoða einungis jöklafyrirtæki sem fara í íshella í Breiðamerkurjökul og 

viðskiptavini þeirra. 

 

1.2.  Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er farið yfir fræðilegt yfirlit og í þeim 

síðari eru niðurstöður og umræður um rannsóknina. Umfjöllunarefni fræðilega kaflans 

er um ferðaþjónustu og hvernig áhorf verður að vöru. Síðan er sagt frá  grundvallaratrið 

um hvað varðar þjónustu, þjónustustefnu og þjónustustjórnun og einnig er 

þjónustugæðalíkan Grönroos athugað. Stuttur kafli er um væntingar og markaðfræði 

ferðaþjónustu áður en fjallað er um hugtakið upplifun og það skoðað það út frá 

ferðaþjónustunni. Auk þess er sagt frá upplifunarhagkerfinu og fjórum flokkum 
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upplifunar eftir höfundana Pine og Gilmore. Þá er fjallað um hugtakið ánægju og 

hvernig hún er mæld með NPS. Að lokum er fjallað um jöklatengda ferðamennsku. 

Eftir fræðilega hlutann er kafli um fyrri rannsóknir og tilgátur eru settar fram. Í fjórða 

kafla er sagt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni. Einnig er sagt frá 

mælitækinu sem var notað, hvernig rannsóknin var framkvæmd og öflun gagna fór fram 

og í lokin er fjallað um réttmæti og áreiðanleika aðferða.  

Fimmti kafli ritgerðar fjallar um niðurstöður rannsóknar út frá ályktunartölfræði  

með myndrænni framsetningu þar sem tilgátum er einnig svarað. Síðasti kaflinn er 

umræður og hagnýting niðurstaða rannsóknar. Þar eru mikilvægustu atriðin sett fram 

og niðurstöðurnar ræddar nánar ásamt því að rannsóknarspurningu er formlega svarað.  
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2.  Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla er fjallað um ferðaþjónustu, hvernig áhorf verður að vöru, 

þjónustufræðin eru skoðuð svo sem þjónustustefna og þjónustustjórnun og einnig er 

Þjónustugæðalíkan Grönroos athugað. Eftir það er fjallað um væntingar og upplifun þar 

sem rýnt er í fræði Pine og Gilmore um upplifunarhagkerfið og flokka upplifunar. Því 

næst er ánægja viðskiptavina skoðuð og hvernig hægt er að mæla hana með NPS skori. 

Síðast er farið yfir markaðsfræði ferðaþjónustu og jöklatengda ferðamennsku. Þar er 

fjallað um ýmsar skilgreiningar á hugtökunum og reynt að skilja hvað felst í þeim og 

einnig eru  tengslin milli hugtakanna athuguð.  

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur farið sívaxandi á síðasta áratug. Þar til nýlega þá hafa 

flestir ferðamenn heimsótt Ísland yfir háannatímann sem er júní til ágúst, en heimsóknir 

á hinum mánuðunum, þ.e.a.s. janúar til maí og september til desember hafa einnig 

aukist. Fleiri ferðamenn heimsækja Ísland þessa níu mánuði en hina sumar mánuðina 

(júní-ágúst) (Ferðamálastofa, 2020). Hægt er því að fullyrða að vetrarferðamennska 

hafi aukist með árunum. Vetrarferðamennska (e. winter tourism), í víðri skilgreiningu, 

er öll sú starfsemi sem fer fram á tilteknum áfangastað yfir vetrartímann, en til að 

þrengja skilgreininguna enn meira þá er þetta afþreying tengd náttúru sem aðeins getur 

farið fram á veturna (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). Ferðamenn 

leita að aðlaðandi, einstakri og eftirminnilegri upplifun sem er mótuð af þeirra fyrri 

ferðareynslu, hvötum og hegðun ásamt leiðum til að takast á við umhverfið, sem og 

atburðum sem gerast í kringum þau (Stamboulis og Skayannis, 2003; Mossberg, 2007; 

Ellis og Rossman, 2008; Prebensen og Foss, 2011;). Upplifunarferðaþjónusta (e. 

tourism experience) er mjög mikilvæg fyrir dreifbýlið sem þarf að búa til aðlaðandi 

umhverfi fyrir krefjandi og ólíkan ferðamannamarkað. Ferðaþjónusta í dreifbýli (e. 

rural tourism) er skilgreind sem ferðaþjónusta á landsbyggðinni (e. countryside) 

(OECD, 1994).  

Það er lykilatriði í nútímalífi að ferðast og svo virðist sem frí frá hversdagsleikanum 

séu orðin nauðsynleg til að viðhalda góðri heilsu. Ef fólk ferðast ekki missir það stöðu 

í samfélaginu þar sem ferðalög er eitt af viðmiðum um stöðu manns í nútímanum. Áður 

fyrr á tímum rómverska veldisins var það bara ríka og fína fólkið sem hafði tök á því 

að ferðast. Á 13. og 14. öld voru pílagrímsferðir vinsælar. Í lok 17. öld var það The 

Grand Tour þar sem börn ríka fólksins fóru til Evrópu til að læra og öðlast reynslu. 

Fyrst var Classical Grand Tour sem byggðist á því að skoða söfn, gallerí og 

hámenningarleg listaverk sem síðan þróaðist út í rómantíska Grand Tour. Ferðalögin 
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voru eins  konar menntun fyrir ensku efri stéttina. Á 19. öld ferðaðist fólk mikið til að 

sjá hluti sem ekki tengdust vinnu né viðskiptum og var það ekki einungis efri stéttin 

sem ferðaðist. Þetta var byrjunin á svokallaðri fjöldaferðamennsku í nútímasamfélagi 

(Urry, 2002). Það var farið í margar þessara ferða til að sjá tiltekin mikilvæg tákn í 

samtímanum svo sem náttúruna, rómantíkina og alls konar fegurð sem er að finna um 

heim allan.  

2.1.  Ferðamannaáhorfið  
Áhorf (e. gaze) ferðamanna á staðinn sem ferðast er til getur verið margs  konar og það 

er margt sem stuðlar að mismunandi túlkunum viðkomandi á áhorfið. Hugtakið áhorf 

kom fyrst fram þegar heimspekingurinn Michel Foucault var að skoða það í tengslum 

við læknisfræði, eða læknisáhorfið (Urry, 1990). John Urry yfirfærði  hugtakið áhorf í 

ferðamálafræðina og tengdi það við ferðalög fólks frá sínum venjulega stað og 

umhverfi. Urry (1990) setti fram þá kenningu að upplifun ferðamanna byggðist að 

mestu á áhorfinu (e. the tourist gaze) og benti á að áhorfið væri mikilvægasta athöfnin 

og hvatning ferðamanna til ferðalaga. Urry (2002) nefndi að það væru óhjákvæmileg 

tengsl milli breyttrar menningar og ágengs hlutverks ferðaþjónustunnar á alþjóðlegum 

mælikvarða. Það er ekkert eitt ákveðið ferðamannaáhorf til, enda er það mismunandi 

eftir samfélagi, þjóðfélagi og menningarheimi. Mismunandi áhorf hafa orðið til og eitt 

áhorf er ekki algilt fyrir alla ferðamenn enda eru þeir eins misjafnir og þeir eru margir 

(Urry, 2002).  

Nú til dags eru ferðalög orðin ákveðin stöðutákn um líf fólks. Ferðamennska er 

skilgreind sem hreyfing einstaklinga til áfangastaðar sem er utan hversdagsumhverfis 

þeirra. Urry (2002) skilgreinir ferðamennsku sem reynslu og það sem ferðamenn gera 

í frítíma er andstæðan við hið daglega líf og getur sú merking verið túlkuð mismunandi 

fyrir hvern og einn. Athygli ferðamanna fer þá eftir því hvaða merking stendur fyrir 

viðkomandi t.d. hvað er fegurð, rómantík og náttúra. Á þennan hátt verður 

ferðamennska fyrst og fremst tilfinning fyrir stöðum og félagslegu umhverfi, í fjarlægð 

frá venjulegu umhverfi heimilisins. Áhorfið er byggt á sambandinu á milli andstæðna, 

svo sem andstæðuna við hvað heimili og vinna hvers og eins og er.  

2.1.1.  Áhorf verður að vöru 
Ferðaþjónusta er líkt og hver önnur atvinnugrein þar sem verið er að framleiða ákveðna 

vöru og þjónustu. Ferðaþjónustan selur þessa vöru sem upplifun sem Urry (2002) kallar 

áhorfið og leitina að merkjum, þar sem ferðamaðurinn leitar að ekta (e. authentic) 
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upplifun. Eftirspurnin er löngun ferðamanna til að upplifa hluti sem eiga sér ekki stað í 

hversdagsleikanum. Ferðaþjónustan bíður mismunandi vörur sem verða að vera 

framandi og hafa eitthvert sérkenni. Sem dæmi má nefna framandi menningu, fólk og 

staði.  

Ferðaþjónustan fylgir sömu gildum og aðrar greinar í kapítalíska hagkerfinu, hún 

byggir á markaðssetningu og auglýsingagerð (Urry, 2002). Markaðssetning er einn 

stærsti hluti sem hefur áhrif á ferðamenn og ákvörðun þeirra um hvort þeir eigi að 

ferðast. Ferðamannastaðir eru markaðssettir sem framandi, áhugaverðir og fallegir 

staðir til að heimsækja. Markaðssetning er eitt af því sem stjórnar eða ef til vill ákveður 

hvað við horfum á og heimsækjum í ferðalögum okkar. Það eru ekki bara auglýsingar 

sem ráða ferðalaginu, en það er margt sem getur stuðlað að því hvert er farið svo sem 

ferðaskrifstofur og Internetið. Það getur haft áhrif á áhorf og upplifun einstaklingsins 

þegar komið er á staðinn, óraunhæfar væntingar viðkomandi út frá fyrri upplýsingum 

geta haft áhrif á hughrif áhorfsins (Urry, 2002). 

Urry (1990) segir að ljósmyndun sé nátengd ferðamannaáhorfinu. Ljósmyndir láta 

okkur dreyma um staðina sem við getum horft á. Þegar á ferðalaginu stendur þá er 

endalaust verið að mynda það sem er horft á, að hluta til ræður það hvert er ferðast. Allt 

þetta byggist á andstæðum, þar sem fólk er að ferðast til þess að sjá eitthvað annað en 

það þekkir í hversdagsleikanum og komast burt frá vinnunni. Enda erum við öll 

mismunandi, það sem sumum finnst eðlilegt finnst öðrum óeðlilegt. Ferðamenn vilja 

upplifa sérstaka ánægju í fríum sínum, frábrugðna því sem það þekkir í daglegu lífi.    

Robinson (1976) er á sömu nótum og Urry og finnst að á einhvern hátt þurfi hluti af 

ferðamannaáhorfinu að vera öðruvísi en í hversdagslífinu. Margir staðir eru gerðir til 

þess að vera öðruvísi en hversdagslegt líf fólks og mætti nefna hér  Parísar sem  tákn 

rómantíkur og Ísland sem tákn náttúrunnar, land elds og ísa. Það sem er að eiga sér stað 

í ferðamennsku samkvæmt Urry (2002) er að neyslusamfélagið er að taka við póst 

fordismanum eða framleiðslusamfélagi. Ferðamenn reyna að fara á flesta fræga og 

merkilega staði til þess að geta sagt frá því og láta vinsældirnar ráða frekar en að ákveða 

sjálfir hvert þeir vilji fara.  

2.1.2.  Ljósmyndir 
Í dag eru samfélagsmiðlar stærsti þátturinn í að skapa væntingar hjá ferðamanninum 

(Narangajavana, Fiol, Tena, Artola og García, 2017). Ljósmyndir eru notaðar í 

markaðssetningu á ferðamannastöðum og segir Jenkins (2003) það vera áhrifamestu 

leiðina til að kynna staði, hvort sem það er rafrænt eða í bæklingum og á skiltum. Í 
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markaðsherferðum fyrir íshellaferðir eru sýndar myndir og myndbönd af bláustu 

íshellunum, þar sem fáir eða jafnvel enginn er í hellinum. Fólk gerir sér  væntingar eftir 

að hafa séð þessar auglýsingar og það er búið að ákveða að þetta er einmitt það sem 

þau ætla að fara og sjá. Þessar markaðsauglýsingar ýta undir löngun til að kaupa slíka 

afþreyingu eða heimsækja ákveðinn stað (Jenkins, 2003). 

Það er greinilegt samband milli ferðalaga og ljósmyndatöku (Garrod, 2009). 

Ljósmyndir eru hluti af því hvernig fólk upplifir þær væntingar sem þau hafa af 

heiminum. Þær geta verið hvati til ferðalaga og fyrir ferðamanninn er það leið til að 

miðla sinni sjónrænu upplifun (Garlick, 2002). Ljósmyndir eru nokkurs  konar sönnun 

þess að ferðamaðurinn hafi í raun og veru heimsótt ákveðinn stað og gert ákveðna hluti 

(Garrod, 2009). Ferðamenn birta myndir af sér þar sem þeir endurtaka þær myndir sem 

þeir höfðu áður séð, sem var hvatinn til að ferðast á þennan ákveðna stað í upphafi 

(Urry, 1990).  

Hall (1997) setti fram kenningu um framsetningarhringinn (e. circles of 

representation) fyrir myndir af vinsælum ferðamannastöðum. Hall (1997) nefnir dæmi 

um það þegar ferðamenn taka ljósmynd af einhverju sem þau hafa þegar séð í 

ferðabæklingum, á póstkortum, kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum. Þannig myndast 

þessi endurtekning af myndum. Þessar ljósmyndir frá ferðamönnum ýta undir 

ferðamannaáhorfið sem hefur verið búið til af ferðaþjónustunni og einnig hjálpar það 

við að byggja upp aðlaðandi ímynd fyrir áfangastaðinn (Garrod, 2009). 

2.2.  Þjónusta  
Í fræðigreinum þar sem fjallað er um markaðssetningu á þjónustu (e. service marketing) 

þá er þjónustu oft lýst sem óáþreifanlegri og  misleitri og að hennar sé neytt á sama 

tíma og hún er veitt. Það er ekki hægt að hafa hana tilbúna á lager eins og vörur og 

viðskiptavinurinn tekur að einhverju leyti þátt í framleiðsluferlinu (Grönroos, 1988; 

1998). Þjónusta er skynjuð á huglægan hátt. Þegar viðskiptavinir lýsa þjónustu þá nota 

þeir til að mynda orðin upplifun, traust, öryggi og tilfinningar, en þar sem hún er 

óáþreifanleg þá eiga viðskiptavinir oft erfitt með að meta hana (Grönroos, 1988). 

Fyrirtæki eiga einnig erfitt með að mæla gæði þjónustu sinnar (Kotler og Keller, 2006). 

Þjónusta er mikilvægur þáttur hjá flestum fyrirtækjum en góð þjónusta eykur 

líkurnar á ánægðum og tryggum viðskiptavinum, einnig eru þeir líklegri til þess að 

stunda áfram viðskipti við fyrirtækið og viðhalda góðu orðspori þess ásamt því að mæla 

með fyrirtækinu (Kotler og Keller, 2006). 
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2.2.1.  Þjónustustefna 
Stefna er skilgreind sem leið sem fyrirtæki fara til þess að ná markmiðum sínum. 

Fyrirtæki mótar sér stefnu til að sjá hvert það ætlar að hrinda í framkvæmd og með 

hvaða hætti það ætlar að ná settum markmiðum. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að hafa  

markmið og rekstur í huga þegar það ákveður og mótar stefnuna (Kotler og Keller, 

2006). Til þess að móta þjónustustefnu þarf fyrst að skilgreina þá þjónustu sem fyrirtæki 

veitir (Denburg og Kleiner, 1994). Ferlið við að móta stefnu felst í því að skilgreina 

hlutverk fyrirtækis, langtíma markmið og mælanleg markmið svo hægt sé að mæla 

árangurinn (Barney og Hesterly, 2008). Þjónustustefna segir til um hvernig samskipti 

og viðmót við viðskiptavini eigi að vera, þar sem að markmið þjónustunnar er að vera 

óaðskiljanlegur hluti trausts sambands fyrirtækja og viðskiptavina. Þegar fyrirtæki eru 

með skýra þjónustustefnu þá eiga stjórnendur auðveldara með að skilja hlutverk 

þjónustu í markaðsbaráttu og gegnir það mikilvægu hlutverki við að byggja sterka stöðu 

á markaði, jafnvel veita samkeppnisforskot og skapa sérstöðu (Þórður Sverrisson, 

2013). 

2.2.2.  Þjónustustjórnun  
Megin einkenni þjónustustjórnunar eru þær leiðir sem eru teknar við ákvarðanir um það 

hvernig árangursríkast sé að stjórna í samkeppnisumhverfi, en slíkt er mótað út frá 

einkennum þjónustunnar og þá skiptir ekki máli hvort um er að ræða beina sölu eða 

þjónustu sem fylgir áþreifanlegri vöru. Hvert og eitt fyrirtæki þarf sína aðlöguðu stefnu 

sem er skýr og segir til um þá þjónustu sem fyrirtækið er að selja til að uppfylla þarfir 

viðskiptavina (Grönroos, 2007). Ein leið til þess að sjá hvort að fyrirtæki hafi náð 

markmiðum sínum og hvort að væntingum viðskiptavina sé mætt er að gera 

þjónustukönnun. Það er því mikilvægt að stjórnendur noti þjónustukönnun til að halda 

þjónustugæðum fyrirtækisins (Grönroos, 2007). 

Markaðsmál, mannauður og rekstrarstjórnun eru þýðingarmestu þættirnir hvað 

varðar þjónustustjórnun fyrirtækja. Hlutverk stjórnenda er að passa upp á að flæði á 

samskiptum og upplýsingum milli þeirra og annarra starfsmanna sé gott, en það skilar 

sér í bættri þjónustu til viðskiptavinarins. Mannauðurinn er helsti þátturinn í þjónustu 

út frá skipulagssjónarmiði. Þess vegna skiptir máli að ráða rétta starfsfólkið, veita góða 

starfsþjálfun, vera með hnitmiðaðar starfslýsingar, enda er það starfsfólkið sem er í 

samskiptum við viðskiptavinina og veitir þeim þjónustuna. Stjórnendur taka mikinn 

þátt í framleiðsluferlum og hönnun þjónustunnar, einnig í markaðsmálum, gæðamálum 

og markmiðasetningu fyrirtækisins (Lovelock og Wirtz, 2011). 
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Hafa þarf markmið fyrirtækja auðskiljanleg og vel útfærð enda eykur það líkur á 

árangri þjónustustjórnunar og enn fremur auðveldar það starfsfólki að átta sig á þeim. 

Gildi fyrirtækja, þjónustu- og starfsmannastefnur eru aðferðir til þess að koma skýrum 

skilaboðum til starfsmanna og viðskiptavina um þau markmið sem þjónustan á að veita. 

Þetta veitir þeim mátt til að veita þjónustu á sem skilvirkastan hátt (Grönroos, 2007). 

Grönroos (1996) setti fram svokallaðan þjónustuþríhyrning sem má sjá á mynd 1. 

Þríhyrningurinn byggist á þrem gerðum af markaðsfærslu sem þurfa að vinna saman 

svo að hægt sé að ná árangri. Þetta eru því innri, ytri og gagnvirk markaðsfærsla og 

snúast þær um að búa til loforð til þess að byggja upp og viðhalda sambandi við 

viðskiptavini.  

	
Mynd 1 Þjónustuþríhyrningur Grönroos (1996) 

Ytri markaðsfærsla sem er á hægri hlið þríhyrningsins snýst um loforð sem eru sett fram 

um þjónustuna til að uppfylla væntingar. Þetta er öll markaðssamskipti milli 

fyrirtækisins og viðskiptavinarins, til dæmis, verðlagning, auglýsingar og aðrar 

söluhvetjandi aðferðir. Gagnvirk markaðsfærsla, sem er á botninum á þríhyrningnum 

snýst um samskiptin milli starfsmanna og viðskiptavina og getu starfsmannsins til að 

þjónusta viðskiptavininn. Hér þarf starfsmaður að gera allt til að standa við þau loforð 

sem búið er að gefa og ef ekki er staðið við loforðin þá skiptir réttmæti ytri 

markaðsfærslu engu máli gagnvart viðskiptavinum. Innri markaðsfærsla er á milli 

starfsmanna og fyrirtækis og snýst um að veita starfsmönnum þjálfun, verkfæri til að 

vinna með og hvata til að geta staðið við gefin loforð. Markaðssókn fyrirtækisins er 

frekar árangurslítil ef fyrirtækið hugsar ekki jafnt um allar hliðar þríhyrningsins 

(Zeithaml o.fl., 2006).  
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2.2.3.  Tilgangur þjónustustefnu  
Eins og komið hefur fram þá getur þjónustustefna tengt alla starfsemi fyrirtækisins 

saman þar sem markmiðið er að ná samkeppnisforskoti á markaði. Byrja þarf á því að 

staðsetja fyrirtækið á markaðinum og greina þarfir viðskiptavina fyrirtækisins. Það þarf 

að greina þau verkefni sem fyrirtækið er að fást við, búa til framtíðarsýn og leiðina sem 

þarf að fara til að ná henni ásamt því að greina umhverfið sem fyrirtækið er í áður en 

hægt er að móta þjónustustefnu þess (Heskett, 1987). Þjónustustefnan er notuð sem 

leiðbeining fyrir starfsmenn fyrirtækis um það hvernig þau geti nýtt tól og verkfæri sem 

þeir eru með í starfinu til þess að koma gildum fyrirtækis til skila á hverjum degi. Ef 

þjónustustefnu er fylgt getur það leitt til yfirburðarþjónustu sem gæti svo skapað forskot 

í samkeppninni á markaði (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2008). Ávinningur þess að 

hafa starfsmenn fyrirtækis með í að búa til þjónustustefnu fyrirtækis ásamt stjórnendum 

er sá að við það skapast hvatning fyrir starfsmenn til þess að fylgja stefnunni eftir. Því 

er nauðsynlegt að starfsmenn fyrirtækis hafi bæði skilning og þekkingu á því hlutverki 

sem fyrirtækið gegnir ásamt framtíðarsýn þess þegar verið er að hanna og innleiða 

þjónustustefnuna. Þessir þættir eru lykilatriði til að ná árangri og þarf þjónustustefnan 

að byggja á þeim og af þeirri ástæðu er mikilvægt að gera góðan greinarmun á þáttunum 

(Grönfeldt og Strother, 2006).  

Það að innleiða og kynna þjónustustefnuna getur haft áhrif á innra umhverfi 

fyrirtækja og þar af leiðandi fyrirtækjamenningu þess. Öll samskiptin liggja í 

þjónustustefnunni, bæði milli starfsmanna og viðskiptavina ásamt innri þjónustu 

fyrirtækis, en það er aðstaða starfsfólks og upplýsingaflæðið milli yfirmanna og 

starfsmanna (Grönroos, 2001). Þegar verið er að innleiða þjónustustefnu þá er þess 

krafist að allir starfsmenn fyrirtækisins taki þátt en áhugi þarf að vera til staðar hjá 

starfsfólki og stjórnendum á þjónustuatriðunum til þess að ávinningur verði af 

stefnunni. Góð innri þjónusta meðal starfsmanna eykur líkurnar á því að góð þjónusta 

verði veitt til viðskiptavina, en þannig breytist þetta úr fyrirtækjamenningu yfir í 

þjónustumenningu (Grönroos, 2001).  

2.2.4.  Þjónustugæðalíkan Grönroos 
Þar sem að þjónusta er er ekki áþreifanlegur hlutur heldur röð af athöfnum og ferlum 

sem eru framleidd og neytt á sama tíma að einhverju leyti, þá er erfitt að stjórna 

gæðaeftirliti og vera með hefðbundna markaðssetningu á því (Grönroos, 1988). Það var 

skortur á aðferðum til að mæla þjónustugæði þar til að Grönroos (1982) kynnti 

hugmyndirnar um skynjun á þjónustugæðum (e. perceived service quality) og líkan um 
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heildar þjónustugæði (e. the model of total service quality). Aðferðin er byggð á 

rannsóknum á neytendahegðun, áhrifum væntinga eftir neyslu og hvað 

viðskiptavinurinn skynjar sem gæði.  

Grönroos (1982) skilgreindi skynjuð þjónustugæði á þann hátt að viðskiptavinur  

bæri saman væntingar sínar til þjónustunnar og fyrri þjónustu og reynslu hans af henni. 

Það skiptir ekki einungis máli hvernig þjónustu viðskiptavinurinn fær heldur einnig 

með hvaða hætti hann fær þjónustuna. Fyrirtæki þurfa að skilja þetta þ.e. hvernig 

viðskiptavinur skynjar gæði þjónustunnar ásamt því að skilja hvað það er sem hefur 

áhrif á það (Grönroos, 2001) 

Í líkani Grönroos (1982) segir hann frá tveim gæðavíddum, sem eru tæknileg gæði 

(e. technical quality) og hagnýt gæði (e. functional quality), en þetta líkan er tól sem 

getur hjálpað fyrirtækjum að skilja viðskiptavini sína og hvernig þau meta og skynja 

þjónustugæði (Grönroos, 1982, 2001) Það sem verið er að meta í tæknilegu víddinni 

eru þau gæði sem verða til við þjónustuna og endanlega þjónustan sem viðskiptavinur 

fær. Hagnýta gæðavíddin snýst um að meta hvernig þjónustan er framkvæmd á meðan 

hún stendur. Jákvæð heildarskynjuð þjónustugæði verða þegar upplifun á gæðum er 

betri en vænst er, en ef væntingum er ekki mætt þá eru skynjuð þjónustugæði lág þar 

sem veitt þjónusta eða upplifun viðskiptavinarins var ekki góð (Grönroos, 1991). Hægt 

er að sjá það á mynd 1 hvernig líkanið er sett upp.  

	

	
Mynd 2 Þjónustulíkan Grönroos. Stuðst við Grönroos (1991). 

 

Eins og má sjá á mynd 2 þá er til viðbótar annar þáttur sem hefur áhrif þegar meta á 

heildargæði þjónustu, en það er ímynd fyrirtækis. Það er mikilvægt fyrir 

þjónustufyrirtæki að hafa sterka og jákvæða ímynd, en það getur aukið umburðarlyndi 

viðskiptavina til fyrirtækja sem getur leitt til þess að neikvæð áhrif minnka þegar mistök 
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verða hjá fyrirtækinu (Grönroos, 2001). Þær skoðanir og hugmyndir sem viðskiptavinir 

hafa um fyrirtækið hafa áhrif á væntingar þeirra. Ímyndin verður svo afkoma þess 

hvernig viðskiptavinir skynja fyrirtækið (Grönroos, 2007). Þjónustulíkan Grönroos 

(1984) segir að ímynd fyrirtækis byggist á þessum tveim gæðaþáttum, tækni- og 

hagnýtum gæðum. Það eru auðvitað fleiri þættir sem geta haft áhrif á ímyndina og hægt 

er að nefna atriði sem eru tengd markaðssetningu fyrirtækis, orðspori og öðrum ytri 

atriðum, en Grönroos finnst það skipta minna máli (Grönroos, 1984).  

2.2.5.  Þjónustuhagkerfið  
Margar þjóðfélagsbreytingar hafa gengið yfir heiminn og tengjast einkum útbreiðslu 

upplýsingatækni og breyttri þjóðmálastefnu frá landbúnaðarhagkerfi, yfir í 

iðnaðarhagkerfi og þjónustuhagkerfi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Á níunda áratug síðustu aldar urðu breytingar á landslagi hagkerfisins þar sem 

framleiðsluhagkerfi þróaðist yfir í þjónustuhagkerfi (Baba, 2006) og markaðir urðu að 

vera meira þjónustumiðaðir (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006). 

Fræðimennirnir Joseph B. Pine II og James H. Gilmore hafa mikið skrifað um 

upplifun og komu með hugmyndina um upplifunarhagkerfið (e. experience economy), 

en þeir töldu það taka við af þjónustuhagkerfinu. Fræðimennirnir settu fram gott dæmi 

um þær breytingar sem hefðu orðið í hagkerfinu og nefndu sem dæmi hvernig móðir 

heldur upp á afmæli fyrir barn sitt, hvernig þjóðfélagið hefur þróast frá 

landbúnaðarhagkerfi í það að verða upplifunarhagkerfi. Á tímum 

landbúnaðarþjóðfélags bakar hún köku fyrir afmælið frá grunni en hún kaupir tilbúna 

kökublöndu á tímum iðnaðarþjóðfélags, í þjónustuþjóðfélagi kaupir hún tilbúna köku 

en í upplifunarþjóðfélagi kaupir hún alla þjónustuna og fær að halda upp á afmælið á 

stað fyrir börn, eins og Chuck E. Cheese‘s (Pine og Gilmore, 1998).  Í 

upplifunarþjóðfélaginu á Íslandi þá eru barnaafmæli til að mynda oft haldin í 

Skemmtigarðinum eða Keiluhöllinni.  

Í fræðigrein sinni álykta höfundarnir Pine og Gilmore (1998) að þjónustuhagkerfið 

sé að hverfa og það fari að þróast eftirspurn eftir upplifun þar sem þjónusta og vara 

uppfylla ekki lengur þarfir neytenda. Það þarf því að búa til einstaka upplifun fyrir 

neytendur til að skapa fyrir þau meira virði. Þessi breyting þar sem er eftirspurn eftir 

upplifun stuðlar að breyttu hagkerfi verður til svokallað upplifunarhagkerfi. Því segja 

höfundarnir að upplifun sé undirstaða þess að hagkerfið þróist áfram.  
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2.3.  Væntingar  
Að stjórna væntingum ferðamannsins er afar mikilvægt þar sem þær geta haft veruleg 

áhrif á það hvað ferðamenn velja sem og skynjun upplifana (Gnoth, 1997). Væntingar 

geta haft áhrif á ákvörðun áfangastaðar eða afþreyingar og hversu ánægðir ferðamenn 

verða. Samkvæmt aðlögunarkenningunni (e. assimilation theory), þá aðlaga ferðamenn 

skynjun áfangastaðar að væntingum sínum til að réttlæta þá sýn sem þau höfðu fyrir 

(Sherif og Hovland, 1965). Í samræmi við andstæðu kenninguna (e. contrast theory) þá 

myndu ferðamenn auka viðbrögð sín gagnvart því misræmi sem væri milli skynjunar 

og væntinga (Hovland, Harvey og Sherif, 1957)  

Í báðum þessum kringumstæðum hafa væntingar áhrif á ánægju og verðmætasköpun 

ferðamanna. Fyrir vikið er stjórnun væntinga lykilatriði í velgengni áfangastaðar 

(Bosque, Martín, Collado og Salmones, 2009). Það eru nokkrir þættir sem skapa 

væntingar til upplifunar áfangastaðar eða afþreyingar, en það er fyrri reynsla, reynsla 

og samskipti við aðra, orðspor (e. word of mouth) og ímynd áfangastaðar (Bosque o.fl., 

2009). Fyrir fram mótuð ímynd af ferðamannastað er mikilvægasti þátturinn í því að 

skapa væntingar ferðamanna. Til að draga úr óvissu sem tengist upplifuninni og móta 

sér skýrar væntingar þá nota ferðamenn sérstaklega upplýsingar frá fyrri reynslu af 

áfangastöðum eða tiltekinni afþreyingu, upplýsingar frá ytri aðilum, t.d. auglýsingum, 

bæklingum eða orðspori (Bosque o.fl., 2009).  

Grönroos (1984) skrifaði einnig um þetta og sagði að væntingar viðskiptavina til 

þjónustu fyrirtækja byggðust á mörgum þáttum, meðal annars markaðsstarfi, sölu, 

orðspori og ímynd fyrirtækisins. Sumum af þessum þáttum geta fyrirtæki stjórnað en 

ekki öðrum. Til dæmis þegar verið er að ná til viðskiptavina gegnum markaðsstarfið, 

þá geta fyrirtæki notað auglýsingar og verð til þess að búa til loforð (e. promise) en 

loforð er eitt atriði sem hefur áhrif á væntingar viðskiptavina til þjónustugæða 

fyrirtækisins. Samkvæmt Grönroos (1984) er flókið að meta væntingar viðskiptavina á 

þjónustugæðum þar sem þau eru sett saman úr mörgum þáttum, sem hægt er að hafa 

áhrif á eða ekki. Eins og þjónustugæðalíkan Grönroos (1991) sem ber saman væntingar 

til þjónustu fyrirtækisins og skynjun á því hvernig þjónustan var framkvæmd, en með 

því er hægt að ná fram hver skynjuð heildargæði þjónustu viðskiptavina er.  

2.4.  Markaðsfræði ferðaþjónustu 
Margar markaðsrannsóknir á ferðaþjónustu og upplifun ferðamanna hafa verið gerðar 

gegnum tíðina og mikil þekking hefur orðið til um efnið. Markaðsmenn litu á 

markaðssetningu sem verkfæri til að selja vörur og litu á sjálfa sig sem blandara sem 
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notuðu markaðsaðferðir og stefnumótun til að stofna arðbær fyrirtæki (Borden, 1964). 

Borden (1964) hélt því fram að markaðsstjórar blönduðu saman 12 innihaldsefnum, 

þ.e.a.s., vöru áætlun, verðlagningu, vörumerkjum, dreifileiðum, persónulegri 

sölumennsku, auglýsingum, kynningum, umbúðum, sýningum, þjónustu, áþreifanlegri 

meðhöndlun, staðreyndum og greiningum. Styttri og nýrri útgáfa á þessu er þekkt sem 

4P, vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) 

(McDonald, 2007).  

Vegna óaðskiljanleika framleiðslu og neyslu í þjónustu og hvað þá ferðaþjónustu þá 

hefur mikilvægi þess að stjórna væntingum verið augljóst fyrir yfirmenn í þjónustu og 

ferðaþjónustu (Dolnicar og Ring, 2014). Þær settu saman skilgreiningu á 

markaðssetningu ferðaþjónustu sem byggði á skilgreiningu Grönroos (2006) á 

markaðssetningu og skilgreiningu World Tourism Organization á ferðaþjónustu en hún 

er eftirfarandi:   

 

Skipulagsaðgerðir og ferlar eru þróaðir með mið af viðskiptavininum með 
áherslu á að: 
(1) búa til loforð  

sem tengjast vörum eða þjónustu,  
þegar farið er til og dvalið á stöðum sem eru utan hversdagsumhverfis, 
í frístund (e. leisure), viðskiptum og öðrum tilgangi,  
í minna en eitt ár.  

(2) gera kleift að uppfylla væntingar einstaklings sem skapast með slíkum 
loforðum; og 
(3) að uppfylla slíkar væntingar með stuðningi að virðisaukandi ferla 
viðskiptavina (Dolnicar og Ring, 2014, bls. 44).  
  

Markaðssetning tengir saman neytendur og markaðstilboð (Lilien o.fl., 1998). 

Samkvæmt Dolnicar og Ring (2014) snýst markaðssetning um að fá fólk til að bregðast 

við, kalla til þarfir og væntingar neytandans þannig að fyrirtækið, eða t.d. 

ferðaþjónustuaðilinn, skuldbindi sig til að búa til loforð um upplifun, hjálpa honum við 

að upplifa loforðið og að sjálfsögðu að uppfylla loforðið. Þegar ferðaþjónustuaðilar 

þekkja hvað lætur viðskiptavin vera ánægðan með ferðina, þá vafalaust mun það skila 

ánægðum ferðamanni við afþreyinguna og áfangastaðinn. Til þess að ferðamaður verði 

sáttur við upplifun sína á ferðinni eða staðnum er gott að kortleggja feril 

viðskiptavinarins og miða við gefin loforð og væntingar, að þau séu auðveld og uppfyllt 

(Dolnicar og Ring, 2014). Það skipir máli hvernig neytendur og birgjar skynja 

markaðssetningu þar sem markmiðin miða að því að tengja neytendur og stofnanir 

saman og það verður að vera hagstætt fyrir báða aðila til að skila árangri (Grönroos, 

2006)  
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Dolnicar og Ring (2014) segja þó að ekki hafi nógu mikið hefur verið gert með 

niðurstöður rannsóknanna með það markmið að greina og þróa ferðaþjónustuna. 

Rannsóknir á markaðssetningu og ferðaþjónustu hafa fyrst og fremst snúið að 

þjónustuloforðum (e. service promise) og hvernig þau séu gerð og að staðið sé við þau 

sem hefur leitt til sköpunar á römmum til að bæta ákvarðanatöku stjórnenda eða tengsl 

milli ákveðinna breyta. Þær benda á að það þurfi að endurskilgreina grundvöll og 

lykilþætti í markaðssetningu ferðaþjónustu, þar sem áherslan sé á viðskiptavininn og 

að tekið sé mið af skipulagi, þjónustu, vörum og verðmæti hans.  

2.5.  Upplifun 
Hugtakið upplifun hefur verið skilgreint á margan hátt og frá fjölmörgum og 

mismunandi sjónarhornum. Hægt er að íhuga hvort það sé í raun hægt að skilgreina það 

á einn hátt. Fólk aðlagar þetta orð oft eftir sínum þörfum. Á Snöru (e.d) er upplifun 

skilgreind sem það að lifa, að reyna eitthvað, lífsreynsla, ævintýri eða viðburður.  

 Pine og Gilmore (1998) skilgreindu einstaklings upplifun sem ákveðinn atburð sem 

hefði áhrif á einstaklinginn á persónulegan hátt. Enn fremur getur upplifun myndast af 

skynfærum eins og sjón, lykt, hljóði, smekk og snertingu (Schmitt, 1999). Þeir Pine og 

Gilmore (1998) lýsa þó upplifun sem nokkurs konar leikriti þar sem þjónustuumhverfi 

fyrirtækis er notað sem leiksvið og vörurnar sem fyrirtækið selur sem leikmunir, svo 

taka viðskiptavinir þátt í þessari leiksýningu og eru þannig virkir í því að skapa 

eftirminnilegan atburð fyrir sig. Til dæmis er hægt að segja að maturinn á veitingahúsi 

eða fatnaður í verslunum sé ekki aðalatriðið heldur á að hugsa um þetta sem leikmuni í 

stærra samhenginu. Í versluninni gæti neytandi sem dæmi fengið persónulega aðstoð 

við kaup á fötum, fengið að vera með í tískusýningu og hlustað á lifandi tónlist meðan 

hann verslar. Upplifun þess sem tekur þátt getur verið mismunandi, hún getur verið 

misjafnlega virk og það getur líka breytt því hversu mikið neytandinn sekkur sig í 

atburðinn (Pine og Gilmore, 1998). Í þessari rannsókn verður notað skilgreining Pine 

og Gilmore (1998) á upplifun og tengslum hennar við ánægju.  

2.5.1. Ferðaþjónusta og upplifun  
Ferðaþjónusta á heimsvísu hefur þróast í harða samkeppni og er orðin að áskorun fyrir 

markaðsmenn við að skilja eiginleika upplifunar ferðamanna (Perdue 2002). 

Ferðaþjónusta er því gott dæmi um upplifunarhagkerfi en hægt er að rekja það til fyrri 

bókmennta frá áttunda áratugnum t.d. MacCannell 1976; Dann 1977; Cohen 1979. 

Áður fyrr snerust ferðalög að mestu leyti um að heimsækja eða búa við öðruvísi 
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aðstæður en venjulega, en eftir síðustu aldamót fór það að aukast að ferðaþjónustan 

tengdi ferðir sínar við orðið upplifun (Stamboulis og Skayannis, 2003). 

Ferðaþjónusta er elsta atvinnugreinin þegar kemur að því að búa til og þróa upplifun, 

enda er það að ferðast á nýjan stað og sjá óþekkt landslag upplifun í sjálfu sér. Kröfurnar 

verða meiri eftir því sem ferðamenn verða reyndari ferðalangar. Ferðamenn sem koma 

til Íslands eru upp til hópa vel upplýstir, reyndir og vilja margvíslega upplifun. Þeir eru 

tilbúnir að borga meira fyrir það sem er einstakt og vandað, hvort sem það er matur, 

sýning eða ferð (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín 

Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). Síðustu árin hafa fyrirtæki verið opnari fyrir upplifun 

og eru farin að sjá tækifæri í því fyrir sín viðskipti, enda er það mikill ávinningur fyrir 

þau. Það skapast ný tækifæri og þau fá meira fyrir afurðir sínar sem skapar þeim nýjar 

tekjur, samkeppnisforskot, tækifæri til að sýna frumkvæði og að vera skapandi. Sagt er 

að þetta séu ekki kostnaðarsamar fjárfestingar þar sem ekki þarf að gera miklar 

breytingar við upplifunina en hægt er að innleiða verðlagningu sem byggir á virði og 

greiða hærra fyrir upplifunina (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir 

og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). Ferðaþjónusta nýtir upplifanir í auglýsingar 

og markaðssetningu, t.d. verða gestir talsmenn fyrirtækisins með því að deila sögum og 

myndum af upplifuninni. Pine og Gilmore (1999) héldu því fram að fyrirtæki ættu að 

breyta hugsunarhætti þeirra frá því að hugsa einungis um afhendingu á vörum (e. 

delivery-focused) í það að verða sviðsett upplifunarhagkerfi sem skapaði eftirminnilega 

neyslu upplifun (e. consumption experience). 

Þegar upplifunarferð (e. experience-based tourism) á sér stað þá fer fram röð 

skipulagðra atburða sem gestirnir taka þátt í, en þessir atburðir eru eftirminnilegir og 

persónulegir. Þá eru öll skilningarvitin virkjuð sem tengja gestina við atburðinn á 

áþreifanlegan, andlegan og tilfinningalegan hátt (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma 

Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). Munur er á því að þróa 

upplifunarferðaþjónustu og hefðbundna ferðaþjónustu. Upplifunarferðir eru gerðar til 

þess að tengja ferðamenn við heimamenn, til að skapa vettvang fyrir samtal og örvun 

skilningarvits sem skilur eftir sig minningar sem svo verður að efni til að segja öðrum 

frá (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn 

Guðmundsdóttir, 2014). Þessar merkingarbæru upplifanir gestsins verða að 

markaðssetningu sem berast víða. Upplifun snertir hvern einstakling tilfinningalega á 

ólíkan hátt og ekki er hægt að stýra því hversu djúp og mikil upplifun er fyrir hvern og 

einn (Pine og Gilmore, 1998). Ferðamenn eru í leit að áreiðanleika (Boorstin, 1964) til 
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að bæta upp fyrir hversdagslega lífið sitt heima (MacCannell, 1976). Fyrir vikið eru 

ferðamenn tilbúnir að ferðast í kringum heiminn til að finna ekta upplifun (Hosany og 

Witham, 2010).  

Ferðaþjónusta hefur verið í fararbroddi við sviðsetningu upplifunar, en Sternberg 

(1997) sagði að ferðaþjónusta seldi fyrst og fremst sviðsetta upplifun og aðalafurð 

ferðaþjónustunnar væri að skapa ferðamannaupplifunina. Áþreifanlegi eiginleikinn er 

ekki hvatinn að því að heimsækja tiltekinn ferðamannastað heldur er það andlega og 

tilfinningalega ímyndin eða forupplifun (e. pre-experience) sem ferðamaðurinn hefur 

fyrir áætlaðan áfangastað (Richards, 2001). Sem dæmi, eru ferðamenn sem fara til að 

skoða brýrnar í Madison County, Iowa, til að sökkva sér í rómantískt ímyndunaraflið 

sem gerðist í kvikmynd sem var tekin þar upp frekar en að skoða bara brýrnar. Í raun 

eru ferðamenn að leita eftir upplifun sem fylgir vöru og/eða þjónustu áfangastaðarins, 

þess vegnar eru allir ferðamannastaðir sviðsettir sem upplifanir (Richards, 2001).  

Það má líkja upplifun í ferðaþjónustu við spunaleikrit, þar sem allt er í höndum 

„leikstjórans“, það er að segja höndum gestgjafans. Staðsetningin, umgjörðin og 

viðfangsefnið er ráðið af leikstjóranum og úrvinnsla og þróun er háð samvinnu 

einstaklinga, gesta og gestgjafa. Þar að auki er margt sem hefur áhrif á upplifunina, svo 

sem samskipti annarra gesta. Að sviðsetja upplifun getur verið erfitt og flókið verk sem 

þarfnast góðs undirbúnings og skýrrar sýnar á það sem gestgjafi vill skapa. Gestgjafinn 

á að skapa aðstæður þar sem samskipti eru þægileg og að þau styðji við þá hrifningu 

sem hann vill að gestir verði fyrir við upplifunina (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma 

Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014). 

2.5.2. Upplifunarhagkerfið  
Samkvæmt Pine og Gilmore (1998) þá snýst upplifunarhagkerfið um nýja leið í því 

hvernig vörur eru seldar gegnum upplifunina. Þeir halda því fram að jafnvel þótt  

hugtakið hafi orðið til í viðskiptalegu umhverfi, þá væri samt sem áður hægt að yfirfæra 

það á önnur svið, svo sem heilbrigðiskerfið og ferðaþjónustu. Helstu einkenni 

hagkerfisins eru það að þarfir neytenda eru ekki einungis uppfylltar með vörum og 

þjónustu því gjarnan er þörf fyrir það að jákvæð upplifun fylgi (Pine og Gilmore, 1998). 

Fræðimennirnir héldu því fram að upplifun ætti sér stað þegar fyrirtæki setti viljandi 

saman nokkurs konar spuna fyrir viðskiptavini. Sviðsetning og þematenging 

(e.customisation and theming), fyrirtækis er leikhús, starfsmenn eru leikarar, þjónustan 

er sviðið og vörurnar eru leikmunirnir. Samfléttun á þessu öllu á að skapa 

eftirminnilegan atburð (Pine og Gilmore, 1998). Upplifun snýst ekki einungis um 
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skemmtun. Markmið upplifunar er að hún verði eftir í minningu viðskiptavina á 

sérstakan og persónulegan hátt. Upplifun ýtir undir tengingu við fyrirtækið sem getur 

skilað því miklu efnahagslegu virði (e. economic value). Jafnvel er hægt að gera 

eftirminnilega upplifun fyrir daglega gesti fyrirtækis. Gæði upplifunar skiptir máli og 

getur haft áhrif á samkeppnisforskot á markaði í dag (Pine og Gilmore, 1998).  

Pine og Gilmore (1998) fullyrða að mörg fyrirtæki rukki gesti sína einungis fyrir 

vörur og þjónustu en ekki fyrir upplifunina sjálfa. Algengt var að fyrirtæki rukkuðu 

fyrir vörurnar sínar, þjónustan og viðhaldið sem fylgdi henni voru ekki inni í verðinu. 

Sem dæmi má nefna hér að tölvufyrirtækið IBM rukkaði áður einungis fyrir vöruna, en 

svo breyttist það og við bættist að rukkað var fyrir þjónustuna, þar sem þjónustan við 

vöruna var farin að skila meiri hagnaði en varan sjálf. Fræðimennirnir sögðu að áður 

fyrr hefði ekkert fyrirtæki verið að selja upplifun (e. economic offering) nema ef gestir 

voru rukkaðir fyrir aðgangseyri. Viðburði sem voru settir upp til að selja vörur eða 

þjónustu var ekki hægt að segja séu fyrirtæki með selda upplifun. Stjórnendur fyrirtækja 

sem setja upp viðburð og rukka ekki fyrir aðgang ættu að leita svara við því hvað þeir 

ættu að gera öðruvísi til að geta þénað á því. Svörin við þessu gætu hjálpað fyrirtækjum 

að færa sig í átt að upplifunarhagkerfinu (Pine og Gilmore, 1998).  

Pine og Gilmore (1998) greina frá því að í fullmótuðu upplifunarhagkerfi munu 

smásöluverslanir og jafnvel heilu verslunarmiðstöðvarnar rukka aðgang áður en gestir 

komast inn. Þeir nefna dæmi um Garlic Festival í Kaliforníu, Minnesota Renaissance 

Festival og aðrar árstíðabundnar hátíðir sem eru eins og verslunarmiðstöðvar nema úti 

og þar er rukkaður aðgangseyrir. Viðskiptavinir eru reiðubúnir að borga til að komast 

inn á viðburð þar sem þeir vita að þeir munu upplifa eitthvað skemmtilegt (Pine og 

Gilmore, 1998). 

2.5.3. Að búa til upplifun   
Eins og nefnt var áður, þá lýsa þeir Pine og Gilmore (1998) upplifun sem leikriti, 

þjónustuumhverfi fyrirtækisins er þá leiksviðið, vörurnar eru leikmunir og 

viðskiptavinirnir taka þátt í þessari leiksýningu og eru þannig að skapa eftirminnilegan 

atburð fyrir sig. Vel sviðsett upplifun leiðir til aukinna minninga viðskiptavina,, að 

muna eftir ákveðnum viðburði sem átti sér stað mótar jákvætt viðhorf ferðamannsins 

til áfangastaðarins (Pine og Gilmore 1999; Oh o.fl., 2007). Pine og Gilmore (1999) 

leggja til hagnýtar aðferðir sem bjóða ferðamönnum að sækja sérstaka, spennandi og 

áhugaverði atburði til að skapa líflegar minningar hjá þeim og sterkari upplifun á 

áfangastaðnum. Miðpunkturinn í upplifunarsviðunum er að skapa jákvæðar minningar. 
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Til þess að búa til eftirminnilega upplifun er nauðsynlegt fyrir áfangastað að geta veitt 

alla fjóra þættina. Neikvæðar minningar eiga það til að vera sterkar í huga neytandans. 

Þegar ferðamaðurinn verður fyrir vonbrigðum eða neikvæðri upplifun á áfangastað, svo 

sem lélegri þjónusta eða ef vara bilar þá leiðir það til neikvæðra tengsla við 

áfangastaðinn. Í þessum skilningi er hægt að segja að minningar séu eins og 

síunarbúnaður (e. filtering mechanism) sem tengir upplifunina við viðhorf á 

ferðamannastaðnum (Oh o.fl., 2007). 

Þeir sem eru að stíga skref í áttina að upplifunarferðaþjónustu ættu að venja sig á 

þann hugsunarhátt að tala um viðskiptavini sem gesti og stjórnendur og starfsfólk sem 

gestgjafa og leikara í ákveðnum hlutverkum. Starfsmennirnir eða gestgjafarnir sem eru 

í beinum samskiptum við gestina eru aðal ástæðan þess að upplifanir geti orðið 

merkingarbærar. Til þess að geta gefið af sér þarf starfsfólkið að lifa sig inn í hlutverkið 

og njóta þess (Pine og Gilmore, 2011). Starfsfólkið í vinnunni klæðist ekki vinnufatnaði 

heldur nokkurs konar leikbúningi og þannig ganga þau í hlutverk sitt í spunaleikriti 

upplifunarinnar. Það þarf að veita starfsfólki góða þjálfun, leiðbeiningar og jákvæðan 

stuðning þegar kemur að því að veita eftirminnilega þjónustu og búa til upplifanir. Það 

er alveg sama hvort að starfsfólk vinnur við gestamóttöku, sem fjallaleiðsögumaður eða 

þjónn, framkoma þeirra verður að vera góð, þau þurfa að geta sagt sögur og veita 

upplýsingar sem styrkja upplifanirnar (Pine og Gilmore, 2011). Það sem aðgreinir 

áfangastað frá keppinaut hans er hversu raunveruleg upplifunin er og ef að gesturinn 

finnur tækifæri til að upplifa einstakan hlut, þá getur það dregið hann að áfangastaðnum 

(Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn 

Guðmundsdóttir, 2014). Fyrir þá sem sækjast eftir því að taka þátt í menningunni frekar 

en að vera einungis áhorfandi, þá er mikilvægt að sækjast eftir upplifun. Gestgjafinn 

þarf að setja sig í sport gestanna til að átta sig á því  hvað þeir eru í raun að sækjast eftir, 

en Pine og Gilmore (1998, 2011) nefndu fimm lykilatriði í því sambandi að búa til 

áhrifaríka og eftirminnilega upplifun.  

Fyrsti þátturinn er ákveðið þema (e. theme the experience) sem á að tengjast 

upplifuninni og það er notað til að segja sögu, búa til væntingar og skapa hughrif. Pine 

og Gilmore (1998, 2011) taka sem dæmi Hard Rock Cafe, þar sem strax er búið að 

sviðsetja upplifun með því að vera með vel skilgreint þema og gestirnir vita  hvað bíður 

þeirra þegar þau koma á staðinn. Árangursríkt þema er hnitmiðað og sannfærandi, það 

á ekki að vera markmiðslýsing (e. mission statement) eða slagorð og ekki er 



	

	21	 	

nauðsynlegt að það sé sett skýrt fram fyrir fólk en þemað þarf að ýta undir sameinaðan 

söguþráð sem hrífur viðskiptavinina að öllu leyti (Pine og Gilmore 1998, 2011).  

Næst er það að samstilla hughrif og jákvæð stikkorð (e. harmonize impressions with 

positive cues). Þó svo að þemað sé grunnurinn þá þarf upplifunin að komast til skila til 

gestsins með varanlegum hughrifum. Hughrif er það sem verður eftir frá upplifuninni. 

Til að skapa tilætluð hughrif verða fyrirtæki að kynna margs konar stikkorð (e. cue) 

sem staðfesta eðli upplifunarinnar fyrir gestinn. Stikkorðin eiga að styðja við þemað og 

passa þarf að þau verði ekki ósamræmi við það (Pine og Gilmore 1998, 2011). Meira 

að segja minnsta stikkorðið getur hjálpað við að skapa einstaka upplifun. Til dæmis 

getur breytt orðalag starfsmanna á veitingastað haft áhrif, aðeins það að segja 

„Ævintýrið þitt er að byrja“ frekar en „Borðið þitt er tilbúið“ býr til tilhlökkun hjá 

gestum þ.e. að nú fái þeir að upplifa eitthvað einstakt (Pine og Gilmore 1998, 2011).  

Þriðji þátturinn er að forðast neikvæðar bendingar (e. eliminate negative cues) sem 

draga úr, stangast á eða trufla þemað. Viðskiptavinir þurfa stundum á leiðbeiningum að 

halda en þjónustuveitendur eiga það til að velja óviðeigandi skilaboð til að koma því á 

framfæri. Til dæmis nefna Pine og Gilmore (1998, 2011) ruslatunnur sem eru merktar 

„Takk fyrir“ en sú bending segir gestum að þeir þurfi sjálfir að henda ruslinu sínu og 

fyrir þá eru þetta neikvæð skilaboð til að mynda eins og það standi „engin þjónusta 

hér“. Sem dæmi væri mögulegt að hafa sjálfvirkar ruslatunnur sem væru mótaðar eins 

og fígúrur sem borða ruslið og segja svo takk fyrir. Skilaboðin væru þau sömu, án þess 

að það fylgdi  neikvæð bending bak við þau og þá yrði upplifunin að henda rusli jákvæð 

fyrir gestinn (Pine og Gilmore 1998, 2011). 

Fjórði þátturinn í að búa til upplifun eru minjagripir (e. mix in memorabilia). Vörur 

hafa verið keyptar fyrst og fremst vegna þeirra minninga sem þær miðla, svo sem 

póstkort, stuttermabolir, derhúfur, súkkulaði, pennar, myndir og margt fleira. Þessar 

vörur eru allar mun dýrari en sams konar vörur án nokkurrar tengdrar upplifunar. Það 

þekkist til að mynda að tónleikagestir vilji borga talsvert fyrir bol sem er merktur 

tónleikunum sem þeir fóru á eða alls konar vörur sem er í boði að kaupa á kaffihúsum 

Starbucks. Hægt er að segja að með minjagripum og myndum frá viðburðinum geti 

neytendur að einhverju leyti endurupplifað og búið til sterkar minningar þegar heim er 

komið (Pine og Gilmore 1998, 2011).  

Fimmti og síðasti þátturinn samkvæmt Pine og Gilmore (1998, 2011) er að virkja öll 

fimm skilningarvitin (e. engage all five senses). Þetta gerir upplifunina enn áhrifaríkari 

og eftirminnilegri. Hér má nefna sem dæmi snjallar hárgreiðslukonur sem þrífa hárið 
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með góðu sjampói og nota alls konar krem. Slíkt er ekki eingöngu gert af nauðsyn 

heldur ýtir slík meðhöndlun undir tiltekin áhrif á tilfinningalíf og upplifun 

viðskiptavinarins.  

Þessir fimm þættir eru auðvitað engin trygging fyrir árangri en þessi skref geta aukið 

líkurnar á því að búa til vel heppnaða upplifun. Leggja þarf áherslu á að viðhalda 

upplifunum og samræma verð við skynjað virði. Hlutverk upplifunar er því mjög 

mikilvægt þegar kemur að hegðun neytenda þar sem að þeir eru tilbúnir að eyða meiri 

peningum þegar kemur að eftirminnilegum upplifunum (Oh o.fl., 2007; Pine og 

Gilmore, 1999). Fyrir þjónustuveitendur er mjög mikilvægt að veita þessa 

eftirminnilegu upplifun sem eykur ánægju viðskiptavina sem og neytendatengda áætlun 

um hegðun (e. behavioral intention) (Chen og Chen, 2012; Hosany og Witham, 2010).  

2.5.4. Fjórir flokkar upplifunar  
Pine og Gilmore (1998) líta á upplifun sem tvær víddir og fjóra þætti. Fyrsta víddin er 

þátttaka neytandans í upplifuninni. Víddin skiptist í óvirka og virka þátttöku. Þegar 

viðskiptavinurinn hefur alls ekki áhrif á frammistöðuna þá er hann óvirkur þátttakandi 

eins og  sinfóníuáhorfendur sem upplifa atburðinn bæði sem áheyrendur og áhorfendur. 

Hin víddin, virkur þátttakandi, er þannig að þar gegna viðskiptavinir lykilhlutverki við 

framkvæmd upplifunarinnar eða atburðarins. Þeir nefna sem dæmi skíðagarpa, en 

einnig áhorfendur sem koma og horfa á skíðamótið sem eru ekki algerlega óvirkir 

þátttakendur. Einfaldlega með því að vera á staðnum þá stuðla þeir að heildarumgjörð 

viðburðarins sem aðrir upplifa. Seinni víddin sem tengist upplifun snýst meira um 

andleg tengsl og sýnilega þátttöku eða hversu neytandinn skynjar djúpt tiltekið 

viðfangsefni (Pine og Gilmore, 1998). Til að mynda dregur maður meira efni að sér 

með því að glósa þegar hlustað er á eðlisfræðifyrirlestur heldur en að lesa aðeins 

kennslubókina. Sömuleiðis þá hefur bíóferð, þar sem er alvöru skjár og hljóðkerfi, meiri 

og sérstakari áhrif  (e. immersion) en þau að horfa á sömu myndina heima hjá sér (Pine 

og Gilmore, 1998).  

Upplifunin er síðan flokkuð í fjóra þætti með hliðsjón af víddunum tveim, þessir 

þættir eru fræðsla (e. educational), skemmtun (e. entertainment), fagurfræði (e. 

esthetic) og veruleikaflótti (e. escapist) (Pine og Gilmore, 1998). Flokkana fjóra og 

víddirnar er hægt að sjá á mynd 3.  
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Mynd 3 Flokkar og víddir upplifunar (Pine og Gilmore, 1998) 

 

Efst til vinstri er skemmtun en hún endurspeglar óvirka þátttöku þar sem 

gestir/viðskiptavinir eru meira í því að fylgjast með eða hlusta á atburði frekar en að 

taka beinan þátt í þeim (Pine og Gilmore, 1999). Þegar skemmtunarupplifun á sér stað 

þá eru ferðamenn að draga í sig upplifunina með því að einbeita sér að aðdráttarafli 

atburðanna eða sýninganna. Þetta upplifunarsvið felur til að mynda í sér  

sjónvarpsáhorf, þar sem neytandinn er meira óvirkur þátttakandi og líklegri til að draga 

í sig það sem er að gerast (Pine og Gilmore, 1998). Skemmtun er ómissandi þáttur í 

ferðaþjónustunni (Hughes og Benn 1995) og sumir ferðamannastaðir eru þekktir fyrir 

fjölbreytni og gæðaskemmtun. Las Vegas sem hefur verið kölluð skemmtanahöfuðborg 

heimsins býður mestmegnis upp á  afþreyingu, það er helsta framboð þess staðar 

(Hosany og Witham, 2010), 

Í hægra horninu er fræðsla og samkvæmt Pine og Gilmore (1999) er fræðslu 

upplifunin löngunin til að læra eitthvað nýtt. Það endurspeglar virka þátttöku þar sem 

krafist er af neytendum að þeir sýni áhuga sinn á atburðinum sem á að auka getu þeirra, 

þekkingu og færni. Þá er neytandinn meira virkur í upplifuninni heldur en þar sem 

eingöngu er skemmtun en þegar hann mætir í kennslustundir þá er viðkomandi meira 

sem áhorfandi sem dregur í sig atburðina frekar en beinn þátttakandi (Pine og Gilmore, 

1998). Neytendur sem taka þátt í lærdómsríkri upplifun auka við þekkingu sína eða 

bæta færni. Eftir upplifunina á þeim að hafa fundist eins og þeir væru að læra eitthvað 

nýtt. Í fræðum um ferðaþjónustu er aðalhvatinn til að ferðast löngunin til 

sjálfsmenntunar (e. self-education) (Prentice, 2004). Ferðamenn geta fundið 

fræðsluupplifun á fjölbreyttum ferðamannastöðum. Þeir fá til að mynda tækifæri til að 
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fræðast um voðaverk nasista, sem og sögu síðari heimsstyrjaldarinnar, með því að 

heimsækja Holocaust Memorial safnið (Hwang og Han, 2018)  

Þriðji flokkurinn er veruleikaflótti en þá er neytandinn að flýja raunveruleikann og 

fara út fyrir hið hversdagslega (Pine og Gilmore, 1998). Af þessum sökum, leitar fólk 

að nýjum hlutum sem færir þá frá raunveruleikanum (Quadri-Felitti og Fiore, 2012; Oh 

o.fl., 2007). Samkvæmt Pine og Gilmore (1999) er neytandinn virkur þátttakandi þegar 

kemur að veruleikaflóttanum, hann nær að sökkva sér djúpt í upplifunina sem um er að 

ræða. Ferðaþjónustan býður upp á fjölmargar upplifanir fyrir fólk á veruleikaflótta. Frí 

á mismunandi tímum ársins ýta oft undir ferðalög og þá geta ferðamenn flúið 

raunveruleikann og leitað bæði lausna á vandamálum og að eins konar hamingju 

(Krippendorf, 1987). Þannig bjóða frí upp á sálrænan flótta frá daglegu lífi og amstri 

hversdagsins (Uriely, 2005). Sem dæmi má nefna að leika í leikriti eða spila í 

sinfóníuhljómsveit. Annað dæmi sem Hwang og Han (2018) nefndu með er hátíð sem 

haldin er á Spáni sem  heitir Running of the Bulls Festival, en hún getur hjálpað fólki 

að komast frá hinu hversdagslega lífi því á slíkri hátíð geta neytendur sökkt sér 

algjörlega í atburðina.   

Síðasti flokkurinn er fagurfræði en í upplifunarhagkerfinu er hægt að skilgreina það 

sem túlkun neytandans á efnislegu umhverfi (Hosany og Witham, 2010). Fagurfræði 

endurspeglar óvirka þátttöku þar sem neytandinn er bara að horfa á eða verður lítillega 

fyrir áhrifum af atburðinum. (Oh o.fl., 2007). Auk þess má líta á fagurfræði þannig að 

neytendur sökkvi sér í atburðinn eða sýninguna svo sem  ferðamaður sem er að skoða 

náttúru eða í heimsókn á safni (Pine og Gilmore, 1998) Annað dæmi mætti nefna hér 

en það er Yosemite þjóðgarðurinn sem er vel þekktur fyrir að vera einn fallegasti 

þjóðgarður Bandaríkjanna. Margir ferðamenn heimsækja þann stað til að sjá fallegt 

landslag eins og granítkletta og fossa, án þess að verða fyrir áhrifum eða breyta 

núverandi mynd sinni sem áhorfandi (e. observer) (Hwang og Han, 2018). Bonn o.fl. 

(2007) sögðu að áþreifanlegt umhverfi sögulegra staða gegndi mikilvægu hlutverki við 

að ákvarða viðhorf gesta, framtíðarverndaráform og vilja til þess að mæla með staðnum. 

Upplifun er ekki eingöngu tengd einum flokki, þó svo að meiri áhersla sé lögð á einn 

þátt heldur en hina þrjá, þá virðist sem upplifunin hafi oftast eitthvað af þáttunum 

fjórum. Þegar neytendur skynja að þeir séu að læra og að sökkva sér í atburðinn bara 

með því að vera á staðnum eða eru virk í þátttökunni, þá eru öll skynfærin að taka þátt 

og á þeim tíma verður upplifunin þýðingarmikil eða sérstök. Þegar upplifunin nær að 

snerta á öllum fjórum þáttum þá hittir hún í mark (e. the sweet spot), en Pine og Gilmore 
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(1998) segja að þetta sé það sem gefur dýrmætustu upplifunina. Áhugaverðir staðir, svo 

sem skemmtigarðar og söfn, eru að þróa vörur sem innihalda mismunandi tegundir af 

upplifunun sem kalla fram mismunandi upplifunarvíddir og hitta þannig í mark (Pine 

og Gilmore, 1998, 1999). Fyrir ferðamannastaði er mikilvægt að bjóða upp á upplifanir 

sem snerta alla fjóra flokkana, fræðslu, skemmtun, fagurfræði og veruleikaflótta 

(Stamboulis og Skayannis, 2003). 

2.6.  Ánægja viðskiptavina  
Allir vita hvað ánægja (e. satisfaction) er, þangað til að þau eru beðin um að skilgreina 

orðið. Þá virðist svo sem enginn viti (Oliver, 2014). Í sinni auðveldustu merkingu er 

hægt að skilgreina ánægju sem huglægt mat viðskiptavinarins á vöru eða þjónustu með 

tilliti til þess hvort sú vara eða þjónusta uppfylli þarfir og væntingar þeirra. Ef það tekst 

ekki þá verður viðskiptavinur óánægður með vöruna eða þjónustuna (Zeithaml, Bitner 

og Gremler, 2018).  

Ánægja viðskiptavina (e. customer satisfaction) er grundvöllur að velgengni 

fyrirtækja (Ducker, 1958), ásamt því að geta skapað samkeppnisforskot en sagt er að 

ánægja sé forsenda tryggðar (Heskett o.fl., 1994; Oliver, 1999). Viðskiptavinur sem er 

óánægður er líklegri til að tala um neikvæðu upplifunina en sá sem er ánægður og sá 

ánægði er líklegri til endurkaupa en sá óánægði (Heskett o.fl., 1994). Ánægja getur haft 

áhrif á orðspor fyrirtækja, og samkvæmt Kotler og Keller (2006) er það einn af 

þáttunum sem hefur áhrif á væntingar til þjónustunnar. Alveg eins og með upplifun, þá 

hefur það sýnt sig að fyrirtæki með ánægða viðskiptavini eru tilbúin að eyða meiru og 

því eru þau almennt fjárhagslega sterkari en önnur fyrirtæki (Anderson og Mittal, 2000; 

Gupta og Zeithaml, 2006; Lee, Hsiao og Yang, 2010). 

Mælingar á ánægju segja til um hversu vel er verið að uppfylla væntingar 

viðskiptavina. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að mæla reglulega ánægju viðskiptavina 

þar sem það getur gefið hugmynd um árangur fyrirtækisins. Það þarf að vita hverjar 

þarfir viðskiptavina eru og uppfylla þær, til þess að geta aukið við ánægju þeirra. 

Mikilvægt er að skilja væntingar til fyrirtækisins, vörurnar, þjónustunnar og 

starfsmanna, því það þarf að mæta þessum væntingum á undan samkeppnisaðilum. 

Þannig er hægt að bæta úr veikleikum, vinna tryggð viðskiptavina og bæta ánægju 

þeirra (Wu og Tseng, 2015).  
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2.6.1. NPS 
Spurningakannanir sem hafa verið gerðar um ánægju viðskiptavina eiga það til að vera 

mjög flóknar og erfiðar. Oft eru þær langar þ.e. spurningar eru margar og stuðla að því 

að svarhlutfall verði lágt. Árið 2003 útbjó sérfræðingurinn Fred Reichheld mælitæki 

sem innihélt eina spurningu þar sem fókusinn var á þá viðskiptavini sem sýndu 

fyrirtækinu mestan áhuga. Þetta mælitæki er kallað NPS (e. net promoter score) og er 

stuðull sem mælir ánægju og upplifun neytenda. NPS er meðmælaeinkunn sem 

hagsmunaaðilar (viðskiptavinir/starfsfólk/birgjar) gefa vöru, þjónustu eða fyrirtækinu 

þínu. Stuðullinn gefur innsýn í það hversu líklegir neytendur eru til að mæla með 

ákveðnum hlut við ættingja, vini eða kollega. Neytandinn er spurður einnar einfaldrar 

spurningar sem hljómar svo; hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með „X“ við vin 

eða kollega? Svarmöguleikarnir eru á skalanum 0 til 10, þar sem að 0 er lægsta 

einkunnin og 10 sú hæsta. Þeir sem svara á bilinu 0 til 6 kallast letjendur (e. detractor), 

þetta er hópur viðskiptavina sem eru líklegastir til að hætta í viðskiptum við fyrirtækið. 

Þessir viðskiptavinir eru mjög óánægðir og líklegir til að tala illa um fyrirtækið og koma 

í veg fyrir að aðrir viðskiptavinir noti fyrirtækið, vörur þess og þjónustu. Næst eru það 

þeir sem svara á bilinu 7 eða 8 sem eru eiginlega hlutlausir (e. passive) því ekki er hægt 

að segja að þetta séu óánægðir viðskiptavinir en þeir mæla heldur með fyrirtækinu. 

Þetta er hópur viðskiptavina sem er tímabundið ánægður (e. satisfied) en það er líklegt 

að þessir viðskiptavinir hætti hjá fyrirtækinu þar sem samkeppnisaðilar ná þeim. Svo 

eru það þeir sem svara 9 eða 10 og eru þeir kallaðir hvetjendur (e. promoter). Þessir 

viðskiptavinir eru talsmenn fyrirtækja, þeir tala vel um fyrirtækið og eru tvisvar sinnum 

líklegri til að mæla með fyrirtækinu og stunda endurkaup. Til þess að reikna út 

meðmælaskorið eru letjendur dregnir frá hvetjendum, þar sem útkoman er töluleg stærð 

sem er annað hvort jákvæð eða neikvæð, því hærra NPS skor, því betra (Reichheld, 

2003).  

Samkvæmt grein Reichheld (2003) gefur NPS stuðullinn vísbendingu um sjálfbærni 

og framtíðarvöxt fyrirtækja. Það felst í því að skapa fleiri meðmælendur og fækka 

letjendum. Ef stuðullinn er hærri eru meiri líkur á því að fyrirtækið vaxi í náinni framtíð, 

ásamt því að vera með ánægðari viðskiptavini.  

2.7.  Jöklatengd ferðamennska á Íslandi  
Rannsóknir á jöklum hafa lengi átt sér stað og hafa þær flestar snúið að myndun jökla, 

bráðnun jökla, þeim áhrifum sem jöklar hafa á nær umhverfið og fleiri jarð- og 

landfræðirannsóknir. Seinustu ár hafa rannsóknir á jöklum farið að snúast um félagslega 
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þáttinn sem snýr þá mikið til að ferðamennsku. Þetta stórkostlega en sjaldgæfa landslag 

sem jöklar eru myndar nú breitt úrval af jöklatengdri afþreyingu sem er að verða sífellt 

vinsælli á Íslandi (Jóhannes T. Welling, 2014). Jökullinn er eitt vinsælasta aðdráttarafl 

ferðamanna á Íslandi. Hér má nefna sem fjölbreytta afþreyingu  sem er í boði svo sem 

jöklagöngur, snjósleðaferðir, ísklifur, íshellaferðir, jeppaferðir og bátsferðir í jökullón 

á eða við Vatnajökul (Oddný Þ. Óladóttir, 2019). Á Íslandi eru margir jöklar en 

starfsemi er aðeins á örfáum þeirra. Tveir mikilvægustu jöklarnir fyrir ferðamennskuna 

eru Vatnajökull og Mýrdalsjökull en ástæðu þess má rekja til hversu auðvelt og öruggt 

aðgengi er að þeim (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). 

Það var á 10. áratug síðustu aldar sem skipulagðar gönguferðir á jökla hófust á 

Íslandi (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). Þessar skipulögðu ferðir 

tengdar jöklum voru jeppaferðir, sleðaferðir, bátsferðir á jökullónum og jöklagöngur 

sem voru einungis í boði yfir sumarið. Þegar haustið nálgaðist þá lögðust fyrirtæki í 

dvala þar til næsta sumar kom, þó svo að hægt væri að bjóða ferðir allt árið um kring 

(Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2019). Ekki er langt síðan að jöklatengdar 

ferðar voru í boði allt árið  á og við rætur Vatnajökuls. Markaðssetning á skipulögðum 

ferðum í náttúrulega íshella hófst ekki almennilega fyrr en árið 2010 af staðbundnum 

frumkvöðlum (e. local entrepreneurs). Íshellaferðirnar í Vatnajökli eru einungis í boði 

frá byrjun nóvember til marsloka, eftir það getur verið hættulegt og óaðgengilegt að 

fara í hellana. Hægt er að finna íshella í öðrum jöklum á Íslandi, en algengast er að 

íshellaferðirnar séu í Vatnajökli þar sem aðgengi að þeim er auðveldara (Jóhannes T. 

Welling og Þorvarður Árnason, 2019). 

Íshellar eru heillandi fyrirbæri. Hellarnir myndast þegar leysingavatn reynir að finna 

sér leið á botn jökulsins gegnum litla sprungu og smá saman býr það til göng upp í 

ísinn. Það geta verið mismunandi form á yfirborði íssins, en það gerist vegna misbráðar 

í ísveggnum þegar varmaskipti eiga sér stað. Eftir því sem hiti hækkar, til dæmis á vorin 

þá eykst streymi leysingavatns sem getur valdið því að ísveggirnir veikjast og geta þá 

hrunið (Hrafnhildur Hannesdóttir og Snorri Baldursson, 2017). Þegar vatnið hverfur að 

vetri til, þá koma í ljós hellar, göng og stórir svelgir sem hægt er að skoða. Það getur 

verið hættulegt að fara inn í íshellana vegna mikillar hættu á íshruni, en að vetri til, 

þegar það er kaldara, þá er minni áhætta að kanna þessa mögnuðu staði (Jóhannes T. 

Welling og Þorvarður Árnason, 2019). 
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Mynd 4 Crystal Ice Cave ferð 

Þessir íshellar eru svo óvenjulegir en á sama tíma útlitslega áhugaverðir (e. visually 

appealing). Íshellarnir á Íslandi eru meðal mest ljósmynduðu staða á landinu. Þessi bláu 

safír litir, óvenjulegir ísveggir með ótal mismunandi litum sem birtast minna á kristalla 

eða demanta (Jackson, 2019). Dæmigerð íshellaferð byrjar í Jökulsárlóni þar sem 

viðskiptavinir klifra um borð í jeppa eða svipað farartæki og síðan er ekið að jaðri 

jökulsins þar sem íshellana er að finna. Fleiri gerðir eru af svokölluðum íshellaferðum 

til að mynda  þar sem ferðamenn fara einnig í jöklagöngu í sömu ferð (Jóhannes T. 

Welling og Þorvarður Árnason, 2019). Þetta er ferð sem margir vilja upplifa og er 

ástæðan fyrir því að margir velja Ísland sem áfangastað. Á meðan íshellaferð stendur 

yfir þá fræðir leiðsögumaður ferðamenn um svæðið, jarðmyndanir, breytingar á 

jöklinum vegna loftslagsbreytinga og almenna sögu tiltekins svæðis. Þegar þú ert inni 

í íshellinum og upplifunin byrjar þá líður þér eins og þú sért kominn í annan heim. Vert 

er að skoða hver upplifun ferðamanna í slíkum ferðum er út frá upplifunarvíddunum 

fjórum til að rannsaka hvaða vídd hefur áhrif á ánægju ferðamanna og hvernig 

fyrirtækjaeigendur geti nýtt allar víddirnar í afþreyingunni.  
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2.8.  Samantekt  
Eins og kom fram hér að ofan er aðal viðfangsefni rannsóknarinnar ferðaþjónusta og 

upplifun. Bæði eru þetta flókin hugtök sem hægt er að skilgreina á marga vegu en allt 

fer það eftir samhenginu. Ferðaþjónusta hefur orðið sífellt vinsælli á Íslandi síðasta 

áratug og einnig hefur vetrarferðamennska aukist gríðarlega með árunum. Í nútímalífi 

eru ferðalög orðin lykilatriði og nauðsynleg til að halda heilsu. Ferðalög eru orðin að 

vöru og þjónustu. Allt snýst þetta um að uppfylla þarfir og væntingar gestanna á 

einstakan hátt svo að sú upplifun verði eftir í minningu þeirra. Þjónusta getur verið 

flókin, hún er misjöfn, óáþreifanleg og hennar er neytt á sama tíma og hún er veitt. Góð 

þjónusta eykur líkurnar á ánægðum og tryggum gestum og eru þeir líklegri til að mæla 

með fyrirtækinu en aðrir. Því er mikilvægt að stjórna væntingum viðskiptavina en til 

þess að geta það þarf fyrst að vita hvers viðskiptavinur væntir frá fyrirtækinu. 

Væntingar hafa áhrif á ákvarðanatöku ferðamanna, það er sama hvert þeir ætla að 

ferðast og hvað þeir vilja helst sjá eða upplifa. Til að geta skapað réttar væntingar þá 

þarf að skoða fyrri reynslu ferðamannsins, samskipti við aðra, orðspor, ímynd 

áfangastaðar og markaðsstarf fyrirtækisins. Hægt er að nota þjónustugæðalíkan 

Grönroos (1991) til þess að bera saman væntingar til þjónustunnar og skynjun á því 

hvernig þjónustan var framkvæmd, en það gefur okkur hver skynjuð heildargæði 

þjónustu viðskiptavina eru.  

Það sem við höfum skilgreint hér að framan þá er greinilegt að upplifun verður ekki 

til af sjálfu sér, heldur þarf að búa hana til. Ferðaþjónusta er helsta atvinnugreinin þegar 

kemur að því að búa til og þróa upplifun. Kröfurnar eru miklar enda ferðamenn almennt 

reyndari og upplýsingaflæðið meira og því er vilji fyrir margs konar upplifun. Ef hægt 

er að bjóða upp á upplifun sem er einstök og vönduð, þá er hægt að hækka verðið fyrir 

hana enda eru ferðamenn tilbúnir að borga fyrir slíkt. Alveg eins og staðbundnu 

frumkvöðlarnir í kringum Vatnajökul gerðu þegar þeir hófu skipulagðar ferðir í 

einstöku íshellana. 

Fyrirtæki eru farin að átta sig á þessu og sjá tækifæri í því að bjóða upplifunarferðir. 

Aðalafurð ferðaþjónustunnar er ferðamannaupplifunin og fyrirtæki í ferðaþjónustu eru 

í fararbroddi í því að sviðsetja upplifanir sem er líkt við spunaleikrit. Gestgjafinn er þá 

leikstjórinn því hann sér um staðsetninguna, umgjörðina og viðfangsefnið en úrvinnsla 

og þróun er samvinna einstaklinga, gesta og gestgjafans. Þetta þarfnast góðs 

undirbúnings og skýrrar sýnar á það sem gestgjafinn vill skapa. Ferðaþjónustan er hluti 

af því sem Pine og Gilmore (1998) kalla upplifunarhagkerfið sem snýst um það hvernig 
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vörur eru seldar gegnum upplifunina. Hugtakið varð til í viðskiptalegu umhverfi en 

hægt er að yfirfæra það á ferðaþjónustuna. Það sem einkennir hagkerfið er að þarfir 

neytandans eru ekki einungis uppfylltar með vörum og þjónustu heldur þarf að fylgja 

því jákvæð upplifun. Þetta snýst ekki bara um skemmtun, heldur líka að upplifunin 

verði eftir í minningu gestsins á sérstæðan og persónulegan hátt. Pine og Gilmore 

(1998) flokka upplifun í fjórar víddir og þær eru fræðsla, skemmtun, fagurfræði og 

veruleikaflótti. Þegar upplifunin snertir allar fjórar víddirnar þá hittir hún í mark og það 

er einmitt það sem fyrirtækin vilja.  

Í framhaldi á fræðilega hlutanum eru skoðaðar fyrri rannsóknir sem eru grundvöllur 

þessarar rannsóknar ásamt því að tilgátur eru settar fram.  
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3.  Rannsóknarefni og tilgátur 
Í þessari rannsókn er verið að skoða upplifun ferðamanna í íshellaferðum með 

íslenskum jöklafyrirtækjum. Við rannsóknina er notuð rannsókn sem Pine og Gilmore 

(1998) gerðu á upplifunarhagkerfinu og líkaninu sem þeir settu fram um fjögur svið 

upplifunar, sem eru fræðsla, skemmtun, fagurfræði og veruleikaflótti. Einnig er stuðst 

við rannsókn Oh o.fl. (2007) og mælitækið sem þau hönnuðu út frá rannsókn Pine og 

Gilmore (1998).  

Markmiðið með rannsókninni er að skoða upplifun ferðamanna út frá þáttunum 

fjórum, skoða hvort það sé samband milli þáttanna við upplifun, ánægju og líkur á 

meðmælum. Engin slík rannsókn hefur verið gerð um íshellaferðir og upplifun 

ferðamanna á þeim. 

3.1.  Fyrri rannsóknir 
Pine og Gilmore (1998) kynntu praktíska hugmyndafræði til að skilja eðli upplifunar 

viðskiptavina og upplifunarhagkerfi þeirra hefur verið gagnrýnt fyrir  skort á 

áþreifanlegum mælikvarða sem næði utan um undirliggjandi þætti þess (Carú og Cova 

2003). Oh o.fl. (2007) áttuðu sig á þessum takmörkunum og yfirfærðu hugmyndafræði 

Pine og Gilmore (1998) og bjuggu til mælitæki fyrir upplifunarhagkerfið. Þau 

reynsluprófuðu (e. empirically tested) mælitækið á viðskiptavinum gistiheimila (e. bed-

and-breakfasts). Til að hanna viðeigandi mælitæki þurftu Oh o.fl. (2007) að rannsaka 

vel verk Pine og Gilmore ásamt því að rannsaka upplifunarferðaþjónustu til þess að 

geta búið til rétta mælingu fyrir hvern þátt. Einnig fóru þau í heimsóknir á gistiheimili 

og tóku viðtöl við rekstraraðila til fá dýpri þekkingu á upplifun gesta á gistiheimilum, 

ásamt því að leggja  spurningakönnun fyrir 419 manns. Í rannsókninni hjá Oh o.fl. 

(2007) innihélt mælitækið ekki aðeins mælingarnar á upplifunarþáttunum fjórum 

heldur einnig fjórar mögulegar afleiðingar þáttanna, þ.e. örvun, minningu, heildargæði 

og ánægju svo hægt væri að meta uppbyggingu líkansins á heildstæðari hátt. Mælitækið 

var nefnt upplifunarmælikvarði ferðamanna (e. tourist experience scale). Gögnin 

studdu uppbyggingu upplifunarvíddanna fjögurra og hugmyndafræðina um að hægt 

væri að mæla upplifunarhagkerfið. Öfugt við það sem rannsóknir á ferðamennsku segja, 

þá voru veruleikaflótti og skemmtun ekki tölfræðilega marktæk við ánægju, örvun, 

minningu og gæði. Hins vegar hafði fagurfræði víddin af upplifun gesta á gistiheimilum 

mest áhrif á ánægju, örvun, minningu og gæði. 

Eftir að Oh o.fl. (2007) birtu sína rannsókn fóru aðrir fræðimenn að gera rannsóknir 

sem byggðu á upplifunar mælikvarða ferðamanna. Hosany og Withamm (2010) 
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útfærðu rannsóknina yfir á skemmtiferðaskip þar sem þeir lögðu fram spurningakönnun 

fyrir 169 manns. Markmiðið var að kanna tengsl upplifunar og ánægju og líkurnar á því 

að mælt yrði með siglingum með skemmtiferðaskipum. Þeir gerðu þáttagreiningu og 

aðhvarfsgreiningu og niðurstöðurnar bentu þeim á að þær væru réttmætar og einsleitar 

og að tengsl væru á milli breytanna þriggja. Fagurfræðin var aðaláhrifavaldur 

upplifunarinnar og hún var stærsti hluti dreifninnar þegar kom að því að spá fyrir örvun 

(e. arousal), minningu og heildarskynjuð gæði, ánægju og meðmæli. Næst sterkust var 

skemmtanavíddin sem hafði áhrif á útkomubreyturnar. Fræðsluvíddin skipti litlu máli 

þegar kom að því að spá fyrir um ánægju og meðmæli. Enn fremur var veruleikaflótti 

léttvægasta víddin þegar kom að áhrifum á breyturnar þrjár.  

Mehmetoglu og Engen (2011) rannsökuðu söfn og hátíðir og hvernig mismunandi 

upplifunarþættir hefðu áhrif á ánægju. Gögnum var safnað frá tveim stöðum, Ice Music 

Festival þar sem 75 svöruðu könnun þeirra og Maihaugen Museum þar sem 117 svör 

bárust. Niðurstöðurnar bentu til þess að líkan Pine og Gilmore gæti aukið skilning okkar 

á upplifunarmarkaðnum. Niðurstöðurnar sýndu þó að mismunandi upplifunarvíddir 

hefðu áhrif á heildaránægju gesta í mismunandi samhengi. Til að mynda víddin um 

veruleikaflótta hefði veruleg áhrif á heildaránægju gesta í tilfelli Ice Music Festival, en 

vídd fræðslunnar hefði veruleg áhrif á ánægju gesta í Maihaugen safninu. Víddirnar um 

fræðslu og skemmtun hefðu engin áhrif á ánægju gesta en veruleikaflótti og fagurfræði 

hefðu áhrif þegar kom að Ice Music Festival. Hvað varðar Maihaugen Museum þá  

hefðu aðeins tvær víddir áhrif á ánægju þ.e. fræðsla og fagurfræði en veruleikaflótti og 

skemmtun hefðu þar engin áhrif  á ánægju. 

Loureiro (2014) skoðaði ferðaþjónustu í dreifbýli og tengslin milli upplifunar og 

neytendatengdrar áætlunar um hegðun en 222 svöruðu könnun hennar. Niðurstöðurnar 

sýndu ánægjulega örvun og minningu milli upplifunar og atferlishegðunar. Spenntur og 

ánægður gestur væri líklegri til að muna eftir upplifuninni. Eins og með rannsókn Oh. 

o.fl. (2007) þar sem fagurfræði og fræðsla væri ríkjandi þegar kom að upplifuninni.  

Sama ár skoðaði Manthiou o.fl. (2014) upplifanir gesta á hátíðum til að skilja 

framtíðar hegðun og 338 manns svöruðu könnun þeirra. Niðurstöður sýndu að upplifun 

hefði jákvæð áhrif á líflegar minningar sem hefði þar af leiðandi áhrif á tryggð. Hver 

vídd í upplifunarhagkerfinu hefði veruleg áhrif á minningar.  

Jung o.fl. (2016) skoðuðu áhrif sýndarveruleika og viðbótarveruleika á reynslu gesta 

á safni og hvort að upplifun þeirra gæti aukist með félagslegri nærveru og kallað fram 

að gestur heimsækti safnið aftur. Spurningalisti var sendur á 163 safngesti sem leiddi 
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það í ljós að félagsleg viðvera í sýndarveruleika og viðbótarveruleika væri sterk þegar 

kæmi að fjórum víddum upplifunarhagkerfisins. Enn fremur hefðu allir þættir 

upplifunarhagkerfisins, nema fagurfræðileg upplifun, veruleg áhrif á upplifun gesta og 

þar af leiðandi vekti það vilja og löngun hjá ferðamönnum að fara aftur í Geevor safnið. 

Hér að ofan hafa aðeins verið nefndar fáeinar rannsóknir af mörgum hundruðum sem 

til eru og hafa stuðst við upplifunar mælikvarði ferðamanna, en þær rannsóknir sem 

vitnað er til hér eru tengdar ferðaþjónustu og verða notaðar sem undirstaða þessarar 

rannsóknar. Ekki hefur verið gerð nein rannsókn um upplifun ferðamanna á 

íshellaferðum út frá upplifunar mælikvarða ferðamanna.  

3.2. Tilgátur  
Út frá ofangreindum köflum verða eftirfarandi tilgátur settar fram; 

H1: Jákvæð tengsl eru milli fræðslu og ánægju ferðamanna  

H2: Jákvæð tengsl eru milli skemmtunar og ánægju ferðamanna 

H3: Jákvæð tengsl eru milli fagurfræði og ánægju ferðamanna 

H4: Jákvæð tengsl eru milli veruleikaflótta og ánægju ferðamanna 

H5: Jákvæð tengsl eru milli fræðsla og NPS svörunar 

H6: Jákvæð tengsl eru milli skemmtunar og NPS svörunar 

H7: Jákvæð tengsl eru milli fagurfræði og NPS svörunar 

H8: Jákvæð tengsl eru milli veruleikaflótta og NPS svörunar 

H9: Er fylgni á milli ánægju viðskiptavina og meðaltals NPS svörunar 
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4.  Aðferðafræði 
Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars vegar það að nota víddirnar fjórar til að 

skoða upplifun ferðamanna í íshellaferðum og hvort það séu tengsl milli þeirra og 

ánægju og hvort gestir myndu mæla með fyrirtækinu.  

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræðinni sem var notuð við rannsóknina og sagt 

er frá mælitækinu sem var stuðst við og hvernig rannsóknin var framkvæmd og gagna 

aflað og þau síðan greind. Síðast er farið yfir réttmæti, áreiðanleika og takmarkanir 

rannsóknar.  

4.1.  Mælitæki  
Framkvæmd var megindleg rannsókn, en hér eru það mælanlegir utanaðkomandi þættir 

eða breytur sem kalla fram hegðun hjá okkur sem er mæld. Það er gengið út frá 

orsakatengslum þar sem tiltekin orsök hefur afleiðingu. Megindleg rannsókn er notuð 

til að safna tölulegum gögnum, t.d. með spurningalista, en rannsakandinn breytir 

hegðun þeirra sem hann ætlar að rannsaka í breytur og aflar tölfræðilegra upplýsinga 

um þær. Tilgangur rannsóknar er sá að finna hvaða breytur það eru sem hafa áhrif á 

hegðun viðkomandi. Gagnaöflunin snýst um að rannsaka stóran hóp einstaklinga sem 

var sérstaklega valinn vegna rannsóknarinnar. Kostur þess að nota megindlega aðferð 

er að hún veitir möguleika til þess að safna upplýsingum um stóran hóp á stuttum tíma 

(Björn Bergsson, 2002). Því var það mat höfundar að megindleg aðferð myndi henta 

vel til þess að geta svarað rannsóknarspurningu ritgerðarinnar og tilgátum.  

Þýði rannsóknarinnar var ferðamenn sem fóru í íshellaferð í Breiðamerkurjökli á 

tímabilinu nóvember 2019 til apríl 2020. Það er mikilvægt að úrtakið sé við hæfi fyrir 

rannsóknina svo að sem réttastar niðurstöður komi fram. Í þessari rannsókn var valið 

hagkvæmnisúrtak sem felst í því að rannsakandi velur þátttakendur í rannsóknina svo 

það sé auðvelt að ná til þeirra, það kosti lítið og einnig að ekki fari mikill tími í 

rannsóknina. Þær kannanir sem eru byggðar á hagkvæmnisúrtaki eru oftast lagðar fyrir 

stórt úrtak á skömmum tíma (Björn Bergsson, 2002). Úrtakið í þessu tilfelli eru 

ferðamennirnir sem svöruðu könnuninni. 

4.2.  Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna  
Gagnaöflunin fór fram í formi spurningakönnunar. Ein tegund kannana er netkönnun, 

það er ein leið til að ná til fólks á einfaldan og þægilegan hátt með því að gera könnun 

á Veraldarvefnum. Oftast liggur fyrir listi yfir netföng fyrir ákveðinn hóp sem könnunin 
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er lögð fyrir. Kosturinn við þessa aðferð er að hún getur tekið skemmri tíma heldur en 

til að mynda símakönnun (Björn Bergsson, 2002). 

Netkönnunin var sett upp á rafrænan hátt og þar var forritið Surveymonkey notað. 

Rannsakandi hafði samband við fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki sem fara í íshellaferðir 

í Breiðamerkurjökul til þess að fá aðstoð við rannsóknina og í lokin voru fjögur 

fyrirtæki tilbúin að hjálpa. Hvert fyrirtæki fékk sérstakan hlekk að könnuninni svo hægt 

væri að fylgjast með hlutfalli svarenda. Fyrirtækin sáu til þess að áframsenda könnunina 

á ferðamennina en í heildina var sendur póstur á 1200 manns en stundum komu upp 

villur þar sem netföng voru vitlaust skráð í kerfið og því barst ekki svar. Þó svo að 

spurningalistinn væri forprófaður þá fór tæknin aðeins úrskeiðis og því voru nokkur 

ógild svör í spurningunni með fullyrðingunum. Í heildina bárust 135 svör sem gerir 

heildarsvarhlutfallið 11,07%. Því miður var ekki hægt að senda ítrekun á þátttakendur. 

Spurningakönnunin var send út á mismunandi tíma þar sem fyrirtæki gerðu það eftir 

hentugleika þeirra og var könnunin að meðaltali opin í 10 daga, en 3. nóvember var 

öllum könnunum lokað.  

Spurningalistinn var lagður fyrir ferðamenn hjá fjórum jöklafyrirtækjum til að 

komast að því hver upplifun þeirra væri í íshellaferðum, en spurningalistann má sjá í 

viðauka. Upplifunar mælitækið sem Oh o.fl. (2007) gerðu var aðlagað til þess að mæla 

upplifun viðskiptavina í íshellaferðum. Spurningalistinn samanstóð af þrem 

spurningum um tilgang ferðar, tólf fullyrðingum sem skiptust eftir flokkunum fjórum 

ásamt þrem fullyrðingum sem snerust um ánægju; fræðslu (3 atriði), veruleikaflótta (3 

atriði), fagurfræði (3 atriði) og skemmtun (3 atriði), 4 bakgrunnsspurningum og einni 

opinni spurningu í lokin. Þar sem upprunalega mælitækið á upplifun er á ensku þurfti 

ekki mikið að aðlaga það né þýða. Ásamt þessum spurningum þá var NPS spurning 

sem sagði til um hvert meðmælaskor fyrirtækjanna væri.  

Svarmöguleikinn við fullyrðingarnar 12 var á fimm punkta Likert-kvarða þ.e. hversu 

sammála og ósammála þeir væru fullyrðingunum, þar sem 1 merkti „mjög sammála“ 

og 5 merkti „mjög ósammála“.  

Tekið var fram að könnunin væri ekki lengri en 5 mínútur, þátttakendur fengju að 

vita tilgang könnunar áður en þeir byrjuðu að svara og að höfundur væri að rannsaka 

þeirra upplifun í íshellaferðum og að rannsóknin væri hluti af lokaverkefni höfundar í 

MS námi í markaðsfræði við Háskólann á Bifröst. Þátttakendur voru einnig upplýstir 

um það að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja svör þeirra.  
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Spurningalistinn var yfirfarinn af leiðbeinanda og forprófaður af þrem einstaklingum 

til þess að vera viss um að hann væri skýr og engin vafamál gætu komið upp við svörun. 

Gögnin sem komu inn voru svo sameinuð í einn gagnabanka og forritin Excel og SPSS 

voru notuð við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

4.3.  Réttmæti og áreiðanleiki 
Rannsóknir byggjast á öflun gagna og til að rannsóknin verði góð þá þurfa gögnin að 

vera það líka. Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru nokkurs konar 

mælikvarði á það gæði rannsókna.   

4.3.1.  Áreiðanleiki  
Áreiðanleiki greinir frá því hver nákvæmni í niðurstöðum sé með því að sýna 

stöðugleika í útkomu. Áreiðanleiki í megindlegum rannsóknum fer eftir mörgu og eru 

nokkrar aðferðir til að skoða það, svo sem innri áreiðanleiki og Cronbach alpha-stuðul. 

Áreiðanleiki mælinga á að vera sem hæstur, Cronbach alpha-stuðullinn er oft notaður 

til þess að athuga það en ef hann er lægri en 0.70 er það vísbending um óstöðuga 

mælingu. Því nær sem hann er 1.00 því meiri fullkomnun næst. Það er tvennt sem gæti 

verið orsök þess að mælingar verði óáreiðanlegar, en það er slembivilla eða 

kerfisbundin villa. Slembivilla gæti gerst ef mjög margt er mismunandi milli mælinga 

og það sést í niðurstöðunum. Þegar fólk gerir  kannanir þá getur það verið misjafnlega 

stemmt fyrir því, sem getur haft áhrif á hreinskilni svör við spurningum og að athygli 

sé einfaldlega ekki til staðar. Það er betra að hafa fleiri mælingar en færri þegar verið 

er að spyrja um sömu hugsmíðina (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Þess var gætt að hafa spurningalistann stuttan og auðskiljanlegan, en svarendur 

voru að koma frá mismunandi stöðum í heiminum þar sem ekki er sjálfgefið að allir 

skilji ensku fullkomlega. Þegar spurt var um flokkana fjóra þá passaði rannsakandi að 

hafa fleiri staðreyndir um sömu hugsmíðina sem skilar því að slembivilla jafnast út. 

Grundvallaratriðið er að það sé réttmæti í mælingum á megindlegum prófum svo að 

mælingin geti talist einhvers virði. Ef mæling þess er ekki áreiðanleg getur ekkert próf 

talist réttmætt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

4.3.2.  Réttmæti 
Gæði mælinga fer eftir réttmæti þeirra. Það er sama þó mælingin sé áreiðanleg því það 

er lítils virði ef hún er ekki réttmæt, þ.e.a.s. niðurstöður verða ekki réttmætar ef 

mælitækin eru ekki áreiðanleg. Alveg eins og með áreiðanleikann þá fer réttmæti eftir 
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ýmsu og hægt er að skoða það með innra og ytra rannsóknarréttmæti (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Innra réttmæti vísar til þess hvort rannsóknin nái að draga upp góða mynd af 

raunveruleikanum, hvort það sé trúverðugt og hægt sé að bera það saman við 

veruleikann. Ytra réttmæti er það hvort yfirfæra megi niðurstöður á þýðið og alhæfa 

um það þ.e.a.s. hversu líklegt sé að taka mið af niðurstöðunum og nýta það á aðra hópa 

sem voru ekki þátttakendur í rannsókninni. Ef ytra réttmæti er lítið þá er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöðurnar á aðra hópa (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

 Ytra réttmæti þessarar rannsóknar er veikt, að því leyti að úrtakið er lítið og erfitt er að 

segja til um hvort hægt sé að alhæfa yfir á þýðið. 

4.4.  Takmarkanir og staða rannsakanda 
Upp geta komið ótal takmarkanir við rannsóknir. Ein af þeim er reynsluleysi höfundar 

við gerð rannsóknar og vinnsla með megindlegum aðferðum. Önnur takmörkun getur 

verið hversu lítið úrtakið og svarhlutfallið var, sem takmarkar yfirfærslugildið á þýðið. 

Því miður var ekki hægt að senda ítrekun um könnunina þar sem fyrirtækin sáu alfarið 

um að senda tölvupóstinn og hafði rannsakandi ekki aðgang að netfangalistanum. 

Önnur takmörkun er að könnunin var einungis á ensku og gæti það haft áhrif á 

svarhlutfall þar sem þeir skildu ekki könnunina og um hvað rannsóknin snerist.  

Viðfangsefni stendur rannsakanda nær þar sem hún vinnur að ferðamálum og hefur 

gert það síðustu ár. Hún þekkir vel til jöklafyrirtækjanna og hvernig þjónusta þeirra 

gengur fyrir sig. Það var meðal annars reynsla hennar úr störfum í ferðaþjónustu sem 

vakti áhuga á viðfangsefninu. Þó að rannsakandi hafi sterka skoðun á efninu þá mun 

hún ekki láta það hafa áhrif á úrvinnslu gagnanna né niðurstöður rannsóknar. 
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5.  Niðurstöður 
Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst eru þátttakendur 

könnunarinnar skoðaðir og bakgrunnur þeirra og því næst er athuguð tafla um lýsandi 

tölfræði og eftir það niðurstöður úr tölfræðigreiningunum sem voru framkvæmdar til 

að skoða tengsl milli breyta og tilgátum svarað.  Notuð var fjölvíð aðhvarfsgreining 

(e.multiple regression) til þess að svara tilgátum þar sem könnuð voru tengsl 

upplifunarvíddanna við breyturnar ánægju og NPS. Einnig var skoðuð fylgni milli 

breytanna. Fylgnistuðull (e. Pearson Correalation) segir til um samband á milli breyta. 

Hann segir okkur hvort að samband á milli breytanna sé jákvætt eða neikvætt. Ef 

stuðullinn er nálægt núlli þá er hægt að segja að það sé litil fylgni milli breytanna en ef 

hann er nálægt einum eða mínus einum þá er hægt að segja að það sé mikil fylgni á 

milli breytanna.  

5.1.  Þátttakendur  
Alls tóku 135 einstaklingar þátt í könnuninni sem lögð var fyrir. Kynjaskipting 

svarenda var nokkuð jöfn eins og má sjá í töflu 1, en 54.8% karla svöruðu og 45.2% 

kvenna. Hvað aldur varðar voru 5.2% svarenda á aldrinum 18-24 ára; 45.9% milli 25-

34 ára, 23.7% voru á milli 35-44 ára, 15.6% voru á bilinu 45-54 ára, 7.5% voru á milli 

55-64 ára og 2.2% voru eldri en 65 ára. Ef við skoðum stærð hópsins eða það hvað þau 

voru mörg að ferðast saman þá sjáum við að aðeins 5.2% voru ein síns liðs, 48.9% þar 

sem tvö voru saman og var það algengasta svarið, 31.9% þar sem þrír til fimm voru 

saman, 11.9% þar sem sex til tíu voru saman, 1.5% þar sem ellefu til fjórtán voru saman 

í hópi og aðeins var einn svarandi eða 0.7% þar sem fimmtán eða fleiri voru saman.  
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Kyn Fjöldi  Hlutfall   
Fjöldi 
ferðahóps Fjöldi  Hlutfall  

Karlkyn  74 54.8%  1 7 5.2% 

Kvenkyn  61 45.2%  2 66 48.9% 

    3-5 43 31.9% 

Aldur  Fjöldi  Hlutfall   6-10 16 11.9% 

18-24 7 5.2%  11-14 2 1.5% 

25-34 62 45.9%  15+ 1 0.7% 

35-44 32 23.7%     

45-54 21 15.6%     

55-64 10 7.4%  Búseta Fjöldi  Hlutfall  
65+ 3 2.2%  Afríka 1 0.7% 

    Asía 33 24.4% 

Menntun  Fjöldi  Hlutfall   Ástralía 2 1.5% 

Menntaskóli  7 5.2%  

Mið-

Ameríka 1 0.7% 

BS. Gráða 45 33.3%  Evrópa 65 48.1% 

MS. Gráða 63 46.7%  

Norður-

Ameríka 31 23% 

Ph.D. eða 

meira  10 7.4%  Skandinavía 1 0.7% 

Tækniskóli 5 3.7%  

Suður-

Ameríka 1 0.7% 

Vil ekki 

segja 5 3.7%     

 
Tafla 1 Lýsandi tölfræði fyrir þátttakendur. 

  

Ef við skoðum menntun ferðamannanna þá höfðu 5.2% lokið menntaskóla, 33.3% BS 

gráðu en flestir höfðu MS gráðu eða 46.7%, 7.4% doktorspróf, 3.7% höfðu klárað 

tækniskóla og síðan voru 3.7% sem kusu að segja ekki frá menntun. Hvað þjóðerni 

varðaði þá komu flestir frá Evrópu eða 48.1%, næst stærsti hópurinn var frá Asíu eða 

24.4% en þriðji stærsti var ekki langt á eftir með 23% og komu þau frá Norður-

Ameríku. Tveir svarendur komu frá Ástralíu sem gerir um 1.5% en einnig var með í 

ferðum einn svarandi frá Afríku, Mið-Ameríku, Skandinavíu og Suður-Ameríku og það 

voru 2.8% af heildinni.  

Ásamt spurningum um bakgrunn ferðamannanna var spurt um hver helsta ástæða 

fyrir ferðinni til Íslands væri. Eins og mynd 5 sýnir okkur þá sögðu 93% að íslensk 

náttúra væri helsta ástæða heimsóknarinnar en þetta staðfestir það sem nefnt var hér að 

ofan þ.e. að helsta ástæða þess að fólk ferðaðist til Íslands væri náttúran.  
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Mynd 5 Ástæða fyrir Íslandsferð 

 

Þegar við skoðum mynd 6 sem segir til um hvernig ferðamenn fundu íshellafyrirtækið 

þá svöruðu flestir annað eða 32.6% og var þeim boðið að svara skriflega ef annað væri 

valið. Þegar rannsakandi skoðaði þau svör nefndu flestir að þeir hefðu fundið fyrirtækin 

eftir að hafa rannsakað á netinu hvað væri í boði og nokkrir nefndu TripAdvisor. 25.2% 

sögðust hafa fundið fyrirtækið gegnum auglýsingar á netinu og sama prósenta eða 

25.2% sagðist hafa fundið fyrirtækið gegnum samfélagsmiðla.  
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Mynd 6 Hvernig fundu ferðamenn íshellafyrirtækið? 

 

5.2.  Lýsandi tölfræði  
Hægt er að sjá lýsandi tölfræði fullyrðinganna fimmtán sem mæla upplifun ferðamanna 

í íshellaferð í töflu 2. Í þeirri töflu má sjá meðaltal, staðalfrávik, fjölda svarenda ásamt 

Cronbach Alpha hjá hverjum flokki. Cronbach Alpha segir til um innri áreiðanleika 

mælitækisins, en það sem innri áreiðanleiki stendur fyrir er hversu líklegt það sé ef 

sama mæling væri gerð á öðru úrtaki á sama tímabili og niðurstöður yrðu svipaðar. Ef 

α = 0,7 eða yfir þá er það góður áreiðanleiki, ef það fer yfir α = 0,8 þá endurspeglar það 

mikinn áreiðanleika (McDaniel og Gates, 2012). Í okkar tilviki er α hærra en 0.7 í öllum 

fjórum flokkum sem gefur til kynnar að góður innri áreiðanleiki er í gögnunum. 
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Meðalta

l  

Staðalfrávi

k  Fjöldi 

Fræðsla (⍺ = .80)     

I learned something new during the 

experience 4.70 0.596 113 

The experience made me more knowledgeable 4.53 0.708 113 

It stimulated my curiosity to learn new things 4.29 0.752 113 

Veruleikaflótti (⍺ = .77)     

I forgot all about time 3.88 1.196 113 

I completely escaped from reality 4.00 1.126 113 

I felt like I was living in a different time or 

place 4.19 1.031 113 

Fagurfræði (⍺ = .77)     

I experienced the surroundings as attractive 4.78 0.637 113 

The experience was very pleasant 4.73 0.668 113 

I felt a real sense of harmony 4.18 0.879 113 

Skemmtun (⍺ = .76)     

The experience was amusing 4.31 0.846 113 

The experience was entertaining 4.47 0.745 113 

The experience was fun 4.60 0.714 113 

Ánægja (⍺ = .81)     

I am happy with my decision to join this 

experience 4.84 0.591 113 

My experience here exceeded my expectations 4.42 0.904 113 

Overall I am satisfied with the experience 4.79 0.520 113 

 
Tafla 2 Lýsandi tölfræði: Fullyrðingar tengdar víddunum fjórum. 

 

Annað sem við sjáum í töflu 2 er meðaltal fyrir hverja fullyrðingu, staðalfrávik sem 

segir til um hversu dreifð meðaltölin voru, því hærra sem staðalfrávikið er því meiri 

dreifni er á meðaltali. Við sjáum hér að fullyrðingin „I am happy with my decision to 

join this experience“ hefur hæsta meðaltalið. Lægsta meðaltalið í upplifun íshellaferðar 

hefur fullyrðingin „I forgot all about time“. Þar sem næstum allar fullyrðingar voru með 

meðaltalið hærra en 4, merkir það að þátttakendur voru almennt frekar sammála 

fullyrðingunum.  
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5.3   Tengsl upplifunarvíddanna og ánægja  
Tafla 3 sýnir okkur niðurstöður aðhvarfsgreiningar á upplifunarvíddunum fjórum og 

ánægju. Tengsl heildarupplifunar og ánægju reyndust marktæk F(4,110) = 61.90, 

p<0.001. Niðurstöður sýndu skýringarhlutfallið R
2
 = 0.692 sem þýðir að upplifun 

viðskiptavina skýrir 69.2% af dreifni fylgibreytunnar ánægja viðskiptavina. Þetta segir 

okkur hversu mikið óháða breytan, þ.e.a.s. upplifunarvíddirnar útskýra ánægju 

ferðamanna.  

Aðeins voru víddirnar fræðsla og fagurfræði marktækar og hægt er að alhæfa að 

þessar tvær breytur hafi áhrif á ánægju. Víddirnar veruleikaflótti og skemmtun voru 

ekki marktækar og ekki hægt að fullyrða að þessar tvær breytur hafi áhrif á ánægju þar 

sem p-gildi þeirra var hærra en 0.001.  

Skemmtun hefur neikvæð áhrif á ánægju þar sem Beta = -.081, veruleikaflótti hefur 

lítil jákvæð áhrif (Beta = .092), fræðsla hefur meðal jákvæð áhrif (Beta = .284) og 

fagurfræði hefur mjög jákvæð áhrif á ánægju (Beta = .617). 

Hægt er því að styðjast við H1 og H3 og staðfesta að jákvæð tengsl séu á milli 

fræðslu og fagurfræði þegar kemur að ánægju ferðamanna þar sem p<0.05.  

 

Upplifunarvíddir B Staðalvilla Beta t p 

Skemmtun  -.075 .067 -.081 -1.112 .269 

Veruleikaflótti .058 .038 .092 1.531 .129 

Fræðsla  .286 .077 .284 3.699 .000 

Fagurfræði  .596 .081 .617 7.399 .000 

 
Tafla 3 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á víddum upplifunar og ánægju viðskiptavina. 

Ef við skoðum fylgnistuðulinn milli breytanna í töflu 4 þá sjáum við að sterkasta fylgnin 

er milli fagurfræði og ánægju (r = .773) sem ætti ekki að koma okkur á óvart þar sem 

við sáum að það voru einnig jákvæð tengsl á milli þessara breyta. Meðal fylgni er milli 

skemmtunar og veruleikaflótta (r = .351) sem gefur til kynna að það hefur mismikil 

áhrif á upplifun þátttakenda.  

	

 



	

	44	 	

  

Fylgni milli upplifunar og 
ánægju *     

  1 2 3 4 5 

1. Fræðsla 1.00      

2.Veruleikaflótti .428 1.00     

3. Fagurfræði  .695 .458 1.00    

4. Skemmtun  .559 .351 .628 1.00   

5. Ánægja .684 .406 .773 .525 1.00 

*Öll fylgni er marktæk þegar p<0.01  	 	
 

Tafla 4 Fylgnitafla milli upplifunar og ánægju 

5.4  Tengsl upplifunarvíddanna og NPS mælikvarðans  
Tafla 5 sýnir okkur niðurstöður aðhvarfsgreiningar á upplifunarvíddunum fjórum og 

NPS einkunn. Tengsl heildarupplifunar og ánægju reyndust ekki marktæk F(4,110) = 

1.85, p>0.001. Niðurstöður sýndu skýringarhlutfallið R
2
 = 0.062 sem þýðir að upplifun 

viðskiptavina skýrir 6.2% af dreifni fylgibreytunnar NPS meðmæli viðskiptavina. 

Engin af víddunum var marktæk þegar reynt var að skoða tengsl þeirra og NPS skor 

fyrirtækjanna. Fræðsla (Beta = -.175) og fagurfræði (Beta = -.178) hafa mjög neikvæð 

áhrif á NPS.  

Hægt er því að segja að tilgáturnar H5, H6, H7, og H8 séu neikvæðar, það eru ekki 

tengsl milli upplifunarvíddanna og NPS skor og því ekki hægt að styðja tilgáturnar.  

 

Upplifunarvíddir B Staðalvilla Beta t p 

Skemmtun  .461 .189 .311 2.440 .016 

Veruleikaflótti .071 .107 .070 .667 .506 

Fræðsla  -.284 .218 -.175 -1.305 .195 

Fagurfræði  -.278 .227 -.178 -1.224 .223 

 
Tafla 5 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á víddum upplifunar og NPS. 

Ef við skoðum fylgistuðulinn milli upplifunar og NPS í töflu 6 þá sjáum við að 

fagurfræði og fræðsla er með sterkustu fylgnina (r = .695), á eftir þeim er það skemmtun 

og fagurfræði (r = .628) sem gefur okkur hugmynd um það að fagurfræði skipir miklu 

máli þegar kemur að upplifun.  
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Fylgni milli upplifunar og 
ánægju **     

  1 2 3 4 5 

1. NPS 1.00      

2. Fræðsla -.095 1.00     

3.Veruleikaflótti .051 .428 1.00    

4. Fagurfræði  -.018 .695 .458 1.00   

5. Skemmtun  .108 .559 .351 .628 1.00 

*Öll fylgni er marktæk þegar p<0.01    
 

Tafla 6 Fylgnitafla milli upplifunar og ánægju 

 

5.5.  Fylgni milli ánægju viðskiptavina og NPS mælikvarðans  
Tafla 7 sýnir okkur fylgistuðul milli breytanna ánægja og NPS og hægt er að segja 

að sterk fylgni sé á milli þeirra (r = .452). Þar sem að breyturnar voru aðeins tvær þá 

var ekki hægt að framkvæma aðhvarfsgreiningu til að fá tengsl þeirra. Hægt er að 

styðjast við H9 þar sem jákvæð fylgni er milli breytanna.  

	
Fylgni milli breyta *   

  NPS    

Ánægja  .452   

    

*Öll fylgni er marktæk þegar p<0.01 

	
Tafla	7	Fylgnitafla	milli	ánægju	og	NPS	

	
Eins og kom fram hér að ofan þá er NPS stuðullinn fenginn með því að reikna samtals 

prósentu þeirra sem svara á bilinu 0-6 og draga frá samtals prósentu þeirra sem svara á 

bilinu 9-10. Heildar NPS skor hjá öllum fjórum fyrirtækjunum er 8.2 sem er mjög 

jákvætt en því hærra NPS skor, því betra. Þetta er ekki ósvipað því sem kom fram í 

skýrslunni frá Ferðamálastofu þar sem NPS skor var 8.8.  

5.6.  Opin svör 
Spurningalistinn innihélt eina opna spurningu þar sem spurt var hvort það væri eitthvað 

við upplifunina sem færi fram úr væntingum þátttakenda. Þegar farið er yfir svörin 

sögðu margir leiðsögumaðurinn, kunnátta hans, hversu ástríðufullur og áhugasamur 

hann var, upplýsingamiðlunin, lærðu margt af honum, sögurnar sem hann gat sagt, 

tengsl sem mynduðust við leiðsögumanninn og hjálpsemi hans. Af þeim 94 sem 

svöruðu opnu spurningunni nefndu 40 svarendur leiðsögumanninn. Hér sjáum við 
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hversu mikið starfsmennirnir eða leikararnir eins og Pine og Gilmore kalla þá, skipta 

máli þegar kemur að upplifuninni. Þeir eru í beinum samskiptum við gestina og eru 

aðalástæða þess að upplifanirnar verði merkingarbærar.  

Auðvitað var talað um náttúruna og landslagið, hvað það væri einstakt, fallegt og 

hvað íshellirinn væri ótrúlegur og að umhverfið væri umfram væntingar. Ef við skoðum 

þetta út frá upplifunarhagkerfinu þar sem Pine og Gilmore (1998) skilgreina 

þjónustuumhverfið sem leiksvið og vöruna sem fyrirtækið selur sem leikmun þá eru 

þessi fyrirtæki sennilega með eina af þeim bestu upplifunum sem er í boði og þetta 

skapar eftirminnilegan atburð fyrir gestina.  

Margir sögðu að þessi upplifun hefði verið ótrúleg og að þau héldu að þau gætu ekki 

upplifað sömu tilfinningar aftur og að þetta væri eitthvað sem þau myndu alltaf muna 

eftir.   
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6.  Umræður og ályktanir 
Þessi rannsókn sýnir hver upplifun ferðamanna í íshellaferðum er en ekki er vitað um 

neina sambærilega rannsókn hérlendis. Eins og nefnt var þá er mikil afþreying í boði á 

Íslandi en ferðamenn eru að sækjast eftir því að upplifa þessa ótrúlegu náttúru sem 

Ísland hefur upp á að bjóða. Til þess að halda ferðaþjónustunni í lagi og auka bæði gæði 

og hagvöxt í leiðinni er mjög mikilvægt að skilgreina og vita hver upplifun fólks er. 

Það að vita hvað veldur ánægju meðal ferðamanna er mikilvægt til að geta viðhaldið 

og aukið eftirsókn í afþreyingu meðal ferðamanna. 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars vegar það að nota víddirnar fjórar til að 

skoða upplifun ferðamanna í íshellaferðum og hvort það séu  tengsl á milli þeirra og 

ánægju og hvort gestir myndu mæla með fyrirtækinu. Könnuð voru tengsl fræðslu, 

skemmtunar, veruleikaflótta og fagurfræði við bæði ánægju og NPS viðskiptavina. 

Einnig var kannað hvort það væri fylgni á milli ánægju og NPS skor fyrirtækjanna. 

Þessi rannsókn styður við líkan Pine og Gilmore um fjórar víddir upplifunar. Líkan 

þeirra er gagnlegur rammi til að hjálpa við að skilja þarfir og óskir viðskiptavina í 

sambandi við ferðaþjónustu þar sem sýnt er fram á að mismunandi upplifunarvíddir 

hafi mismunandi áhrif á ánægju gesta í mismunandi samhengi.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara eru þessar:  

Hvernig sannreynast íshellaferðir við upplifunarkenningu Pine og Gilmore?  

Hver er mikilvægasta víddin þegar kemur að íshellaferðum og ánægju 

viðskiptavina? 

Hver eru tengslin á milli upplifunarvíddanna þegar kemur að ánægju og NPS? 

 

Settar voru fram níu tilgátur sem sneru að því hvort það væru tengsl á milli fræðslu, 

skemmtunar, fagurfræði og veruleikaflótta við ánægju og NPS en niðurstöðurnar sýndu 

okkur það að tengsl væru á milli þriggja breyta og hægt væri því að styðjast við þrjár 

tilgátur (H1, H3, H9). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fræðsla og 

fagurfræði hafa jákvæð tengsl við ánægju og eru því mikilvægustu víddirnar þegar 

kemur að íshellaferðum. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknarniðurstöður (Oh o.fl., 

2007, Hosany og Withamm, 2010, Mehmetoglu og Engen, 2011). Svipað og 

niðurstöður Oh o.fl. (2007) var fagurfræði helst ráðandi þegar kom að ánægju. 

Aðhvarfsgreiningin benti á það að fagurfræðilega víddin væri stærsti hluti dreifninnar 

þar sem beta stuðullinn var marktækastur. Eins og Pine og Gilmore segja, þá táknar 

fagurfræðin aðgerðarlausa þátttöku þar sem neytandinn sekkur sig í atburðinn eða í 
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okkar tilviki að skoða íshellinn. Fræðsluvíddin var næst stærsti áhrifavaldur 

útkomubreytunnar og þá er neytandinn virkur í þátttöku og sýnir áhuga á atburðinum 

og viljann til að læra eitthvað. Í fræðum um ferðaþjónustu sýnir það okkur að 

sjálfsmenntun geti verið hvati að ferðalögum. 

Hér sjáum við hvað náttúran hefur mikil áhrif þegar kemur að fagurfræðinni og 

leiðsögumaðurinn þegar kemur að fræðslu sem sér um að miðla þekkingu sinni á meðan 

á ferðinni stendur. Því skiptir það miklu máli að leiðsögumaðurinn sýni mikinn áhuga 

þegar kemur að samskiptum við viðskiptavini. Ef við skoðum þetta út frá 

þjónustuþríhyrningi Grönroos (1996) þá skiptir máli að styðja við framlínustarfsmenn 

fyrirtækis, s.s. leiðsögumennina, sem eru í beinum samskiptum við viðskiptavinina og 

sjá til þess að standa við þau loforð sem fyrirtækið er búið að gefa. Mikilvægt er að 

stjórna væntingum fyrir ferðina og á meðan á henni stendur. Fyrir ferðina er það hægt 

með því að huga vel að markaðssetningu fyrirtækis en hún snýst um að fá fólk til að 

bregðast við, kallar til þarfa og væntinga neytandans þannig að fyrirtækið, eða t.d. 

ferðaþjónustuaðilinn, skuldbindi sig til að búa til loforð um upplifun. Síðan hjálpa 

honum við að upplifa loforðið og svo að sjálfsögðu uppfylla loforðið. Þegar 

ferðaþjónustuaðilar þekkja inn á það hvað það er sem gleður viðskiptavini, ýtir undir 

ánægju þeirra með ferðina, þá vafalaust mun sú þekking skila ánægðum ferðamanni í 

afþreyingunni og á áfangastaðnum. Til þess að ferðamaður verði sáttur við upplifun 

sína í ferðinni eða staðnum er gott að kortleggja feril viðskiptavinarins og miða við 

gefin loforð og væntingar, að þau séu auðveld og uppfyllt (Dolnicar og Ring, 2014). 

Því er mikilvægt að allir þrír hópar vinni saman, þ.e. fyrirtækið, starfsmennirnir og 

viðskiptavinirnir ef fyrirtækið vill ná árangri.  

Niðurstöðurnar sýna að víddirnar skemmtun og veruleikaflótti hafa ekki teljandi 

áhrif á ánægju gesta í íshellaferðum. Veruleikaflótti sem kom út í niðurstöðunum sem 

næst minnst mikilvægasta víddin þegar kom að því að meta ánægju, er andstæða við 

það sem skrifað er um í fræðum um ferðamennsku þar sem sagt er að flótti sé einn 

mikilvægast hvatinn fyrir að fólki fari almennt í frí (t.d. Krippendorf, 1987, Uriely, 

2005). Í þessari rannsókn var skoðað hvort að tengsl væru á milli veruleikaflótta, 

ánægju og NPS, en það reyndist ekki vera marktækt. Skapa þarf og sviðsetja upplifun 

eftir samhengi fyrirtækisins, þar sem jöklafyrirtækin leggðu áherslu á fagurfræði, 

náttúruna og íshellinn í auglýsinga skilaboðunum sínum og þá gætum við búist við því 

að fagurfræðivíddin hefði áhrif á ánægju gesta.  
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Skýringarhlutfall upplifunarvíddanna og ánægju var 69.2% og hefur því jákvæð 

tengsl, sem segir okkur hversu mikið víddirnar hafa áhrif á ánægju ferðamanna. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að jákvæð fylgni væri á milli ánægju og NPS skor sem 

segir okkur að ánægðir viðskiptavinir séu líklegri til að mæla með fyrirtækinu sem er í 

samræmi við það sem Kotler og Keller (2006) sögðu um góða þjónustu, að hún yki 

líkurnar á ánægðum og tryggum viðskiptavinum og að þeir væru líklegri til þess að 

stunda áfram viðskipti við fyrirtækið og viðhalda góðu orðspori ásamt því að mæla með 

fyrirtækinu. Þetta segir okkur í raun að tengslin milli upplifunarvíddanna, ánægju og 

NPS eru þannig að víddirnar hafa jákvæð áhrif á ánægju sem stuðlar að því að ánægðir 

viðskiptavinir mæla síðan með fyrirtækinu. 	

Hvort það sannreynist að íshellaferðir fylgi upplifunarkenningu Pine og Gilmore þá 

benda niðurstöðurnar til þess að hægt sé að gera upplifun ferðamanna í íshellaferðum 

góða og eftirminnilega, svo lengi sem ekki sé verið að lofa einhverju sem ekki er hægt 

að sjá og að markaðssetningin sé gerð rétt. Aðalatriðið til þess að uppfylla þessar 

væntingar og auka upplifun er að stjórna væntingunum og vera með góða fræðslu og 

leiðsögn í ferðinni, en það skiptir mjög miklu máli. Að sjálfsögðu skiptir líka máli að 

fyrirtækin hafi eitthvað til að sýna svo sem íshellinn því fagurfræðin snýr að honum. 

Það eru nokkrir þættir sem skapa væntingar til upplifunar áfangastaðar eða afþreyingar, 

en það er fyrri reynsla og samskipti við aðra, orðspor og ímynd áfangastaðar. Til að 

draga úr óvissu sem tengist upplifuninni og móta sér skýrar væntingar þá nota 

ferðamenn sérstaklega upplýsingar frá fyrri reynslu af áfangastöðum eða tiltekinni 

afþreyingu og upplýsingar frá ytri aðilum, t.d. auglýsingum og bæklingum (Bosque 

o.fl., 2009). Eins og við sáum þegar við skoðuðum spurninguna sem sagði okkur frá 

því hvernig ferðamenn fundu íshellafyrirtækið. Þá höfðu flestir athugað á Internetinu 

hvað væri í boði eða þá notuðu TripAdvisor sem segir frá fyrri reynslu annarra eða þau 

40% prósent sem fundu fyrirtækið gegnum auglýsingar á netinu eða á 

samfélagsmiðlum. Grönroos (1984) nefndi að sumu geti fyrirtæki stjórnað svo sem 

þegar verið er að ná til viðskiptavina gegnum markaðsstarfið, þá geta fyrirtæki notað 

auglýsingar, ljósmyndir og verð til þess að búa til loforð.  

Eins og búið er að nefna þá hafði upplifuninn 69.2% áhrif á ánægju gesta í ferðinni 

sem sýnir okkur mikilvægi þess. Ánægja viðskiptavina er grundvöllur að velgengni 

fyrirtækja ásamt því að geta skapað samkeppnisforskot fyrir fyrirtækið (Ducker, 1958). 

Mælingar á ánægju segja til um hversu vel væntingar viðskiptavina eru uppfylltar. Það 

er mikilvægt fyrir fyrirtæki að mæla reglulega ánægju viðskiptavina þar sem það getur 
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gefið hugmynd um árangur fyrirtækisins. Það þarf að vita hverjar þarfir viðskiptavina 

eru og uppfylla þær, til þess að geta aukið ánægju þeirra. Mikilvægt er að skilja 

væntingar til fyrirtækisins, vörurnar, þjónustunnar og starfsmanna og því þarf að mæta 

þessum væntingum á undan samkeppnisaðilum. Þannig er hægt að bæta úr veikleikum 

og vinna tryggð viðskiptavina og bæta ánægju þeirra (Wu og Tseng, 2015).  

Fyrirtækin eru á réttri leið í því að fylgja líkaninu en ná ekki yfir allar fjórar víddirnar 

og gæti rannsókn eins og þessi því verið leiðarvísir fyrir þau. Það er ekki staðfest 

staðreynd að atburðir eða afþreying þurfi að hafa allar fjórar víddirnar til þess að vera 

fullkomin upplifun og þess vegna er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að vita hver af 

víddunum er mikilvæg og hvaða þætti þeir ættu að þróa áfram.  

Þar sem fræðsluvíddin kemur út sem jákvæð er hægt að sjá að starfsfólk fær  góða 

þjálfun og leiðbeiningar þegar kemur að því að skapa/búa til eftirminnilega þjónustu og 

upplifanir. Gestgjafinn þarf að setja sig í spor gesta til að átta sig á hvað þeir eru í raun 

og veru að sækjast eftir. Gott væri fyrir fyrirtæki að fara yfir fimm lykilatriði Pine og 

Gilmore til að búa til upplifun. Þau eru að ákveða þema, samstilla hughrif og jákvæð 

stikkorð, forðast neikvæðar bendingar, minjagripi og að virkja öll fimm skilningarvitin 

en það gerir upplifunina enn áhrifaríkari og eftirminnilegri.  

Samkvæmt Pine og Gilmore (1998) og öðrum fræðimönnum erum við vel á veg 

komin í upplifunarhagkerfinu en það er mikilvægt að halda áfram að vera 

markaðsmiðuð. Það verður sífellt nauðsynlegra að veita góðar upplifanir, en eins og 

höfundarnir segja þá er engin ein uppskrift til um hvernig upplifun eigi að vera til að 

uppfylla væntingar viðskiptavina. Uppskrift að upplifun er breytileg eftir aðstæðum og 

hún er mismunandi eftir því hver upplifir hana.  

6.1.  Hagnýting niðurstaða  
Þessi rannsókn veitir stjórnendum alls konar vísbendingar þegar kemur að þjónustu eða 

vörunni sem þeir eru að selja. Góð upplifun skapar samkeppnisforskot og ánægja 

viðskiptavina er grundvöllur að velgengni fyrirtækja. Ánægja hefur einnig áhrif á 

orðspor fyrirtækja og það að viðskiptavinir eru tilbúnir að eyða meiri peningum hjá 

fyrirtækinu. Með því að hugsa um upplifun viðskiptavina þá getur fyrirtæki skapað 

aðgreiningu á markaði, náð í ánægða viðskiptavini sem verða talsmenn fyrirtækisins í 

formi umtals og orðið fjárhagslega sterkari en önnur.  

Nota ætti líkan Pine og Gilmore þegar kemur að því að búa til og þróa nýja vörur og 

þjónustu og einnig veitir upplifunarmælikvarði ferðamanna markaðsfólki leið til að 

meta og skilja upplifanir gesta. Til að uppfylla þarfir og kröfur markaðarins er 
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mikilvægt að skapa og sviðsetja upplifanir svo þær nái yfir kjarna víddanna fjögurra. 

Mælitækið getur einnig þjónað sem tæki til að prófa hagkvæmni upplifunar við aðrar 

breytur og eins og Oh. o.fl. (2007) bentu á að þetta gæti stuðlað að þekkingarsköpun og 

fræðilegri framvindu hugmyndarinnar. Mæling á getu fyrirtækisins til að sviðsetja 

upplifun er jafn mikilvæg og mæling á upplifun viðskiptavina. Áhugaverðir staðir geta 

notað þetta til að mæla sviðsetninguna þar sem það getur verið erfitt að vita hverju 

gestir búast við áður en þeir koma. Það að komast að því hvort fyrirtækið nái að skapa 

virði fyrir viðskiptavininn með upplifuninni skiptir miklu máli fyrir fyrirtækið.  

 

	
Mynd 7 Mikilvæg atriði þegar kemur að íshellaferðum fyrir fyrirtæki 

 

Stjórnendur ættu að búa til skemmtilega og eftirminnilega upplifun til að skapa meiri 

ánægju og hafa jákvæð áhrif á neytendatengda áætlun um hegðun. Stjórnendur geta 

notað mælitækið í raunverulegum rekstri sínum til að komast að því hvað 

viðskiptavinum finnst um þjónustu þeirra en það getur hjálpað við markaðssetningu 

áfangastaðar, bætt framboð þeirra og skilið þarfir gesta betur og hvort verið er að 

uppfylla væntingar. Eins og sést á mynd 7 þá eru dæmi sett upp um atriði sem hægt er 

að fylgja til þess að ná yfir allar fjórar víddirnar. Það þarf að veita starfsfólki góða 
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þjálfun, leiðbeiningar og jákvæðan stuðning þegar kemur að því að veita eftirminnilega 

þjónustu og búa til upplifanir. Það er alveg sama hvort að starfsfólk vinnur við 

gestamóttöku, sem fjallaleiðsögumaður eða þjónn, framkoma þeirra verður að vera góð, 

þau þurfa að geta sagt sögur og veita upplýsingar sem styrkja upplifanirnar (Pine og 

Gilmore, 2011). Þó svo að íshellaferð geti verið skemmtileg þá er það ekki einkennandi 

fyrir slíka ferð, skemmtun og fræðsla vinna saman í því að skapa minnisstæða upplifun. 

Skemmtunarvíddin á sér stað þegar ferðamenn fylgjast með atburðum eða sýningu 

annarra, þar með talið að hlusta á tónlist. 

Það sem aðgreinir einn áfangastað frá keppinautum hans er hversu raunveruleg 

upplifunin er og ef að gesturinn finnur tækifæri til að upplifa einstakan hlut, þá getur 

það dregið hann að áfangastaðnum. Alveg eins og skemmtun og fræðsla vinna saman 

þá vinna veruleikaflótti og fagurfræði saman. Meðan á ferð stendur er gott að 

ferðamönnum líði eins og þeir séu utan hversdagsumhverfis síns. Þegar ferðamenn eru 

í fallegri náttúru þá vilja þeir fá að njóta og vera. Eins og oft er búið að nefna þá er þetta 

eins og leikrit þar sem gott er að hanna og skipuleggja upplifunina, vera með heildstætt 

þema og góða áætlun sem tryggir hnökralausa upplifun fyrir gestinn.   

Hægt væri að nota niðurstöðurnar til að hanna viðeigandi markaðs- og 

kynningaráætlun, t.d. þar sem fagurfræði skiptir mestu máli. Það snýst mikið um að 

nota fallegar myndir sem sýna íshellinn í auglýsingum þeirra, eða þegar kemur að 

fræðsluvíddinni, að koma því fram á einhvern hátt í markaðssetningunni að 

leiðsögumennirnir séu að segja frá og upplýsa meðan á ferðunum stendur. Einnig er 

gott að sýna upplifunina á myndum, t.d. af fólki að taka þátt í upplifuninni og 

leiðsögumaður að tala við gestina.  

6.3.  Takmarkanir rannsóknar  
Ekki er vitað um svipaðar rannsóknir á Íslandi sem eru gerðar í tengslum við 

íshellaferðir en þessar niðurstöður hjálpa okkur við að draga ályktun um mikilvægi 

upplifunar viðskiptavina og hvaða víddir ætti að leggja meiri áherslu á.  

Upp geta komið ótal takmarkanir við rannsóknir. Ein takmörkun getur verið hversu 

lítið úrtakið og svarhlutfallið var, sem takmarkar yfirfærslugildið á þýðið. Miðað við 

hvað úrtaksstærðin var lítil og aðeins voru rannsökuð fjögur jöklafyrirtæki þá þarf að 

gera frekari rannsóknir til að endurskoða hlutverk skemmtunar og veruleikaflótta til að 

skapa jákvæða og eftirminnilega upplifun. Líkleg skýring á því hvers vegna 

upplifunarvíddirnar og NPS voru ekki marktæk er að sú mæling var gerð öðruvísi 

heldur en í fyrri rannsóknum. Í þessari rannsókn var notað NPS skor en fyrri rannsóknir 
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voru með fullyrðingu þar sem spurt var á Likert kvarða um ætlunina á því að mæla með 

fyrirtækinu. Ekki fannst nein önnur rannsókn sem notaði NPS og upplifunarmælikvarða 

ferðamanna saman til þess að mæla líkur á meðmælum viðskiptavina.  

Önnur takmörkun er að könnunin var einungis á ensku og gæti það haft áhrif á 

svarhlutfall þar sem þeir skildu ekki könnunina og um hvað rannsóknin snerist. 

6.4. Frekari rannsóknir  
Augljóst er að það vantar fleiri rannsóknir sem tengjast upplifun ferðamanna, hvort sem 

það er í afþreyingu, á áfangastöðum eða í gistingu. Það sem hægt er að gera öðruvísi í 

viðbót við þessa rannsókn er að gera stærri og viðameiri rannsókn og fá fleiri 

jöklafyrirtæki til að taka þátt og þá ekki einungis fyrirtæki sem vinna á 

Breiðamerkurjökli heldur öðrum jöklum líka. Áhugavert væri líka að framkvæma 

eigindlega rannsókn samhliða og tala þá við eigendur fyrirtækja og leiðsögumenn og fá 

þeirra sýn á hvernig þeir byggju til upplifanir, hvernig þeir markaðssettu þær og hvort 

þeir færu eftir upplifunarkenningunni. Fróðlegt væri að taka einnig viðtöl við 

ferðamenn en ekki aðeins láta þá svara spurningakönnun. Þannig væri hægt að fá  dýpri 

innsýn í upplifun ferðamanna í íshellaferðinni. Síðan er einnig hægt að prófa þessa 

rannsókn á annars konar  afþreyingu, það er ekki endilega nauðsynlegt að hafa aðeins 

jöklafyrirtæki.   
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