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SAMANTEKT  

 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort ímynd landsins hefði breyst meðal 
erlendra ferðamanna á Íslandi í kjölfar bankahrunsins. Rannsóknin tók mið af 
annarri rannsókn sem var gerð sumarið 2008. Sá samanburður sýndi að í hugum 
erlendra ferðamanna var ímynd Íslands óbreytt og virðist því sem bankahrunið hafi 
ekki haft veruleg áhrif á ímynd landsins. Ísland tengir sig við sömu eiginleika bæði 
árin og aðeins kemur fram munur í þremur eiginleikum af 12. Þegar fram kemur 
munur teljast áhrif hans óveruleg. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar má rekja til 
þess að Norðmenn voru hlutfallslega stór hluti þátttakenda og gæti það hafa haft 
einhver áhrif á niðurstöðurnar. Rannsóknin var á ensku og einstaka spurningar 
hefðu mátt vera orðaðar af meiri nákvæmni og gefa fleiri svarmöguleika. Þrátt fyrir 
þessar tilgreindu takmarkanir gefur rannsóknin mikilvægar vísbendingar um ímynd 
landsins og viðhorf erlendra ferðamanna til Íslands eftir bankahrunið haustið 2008. 

 
 

INNGANGUR  
 
Alþjóðleg samkeppni hefur magnast mikið undanfarna áratugi og hvorki fyrirtæki né þjóðir hafa efni 
á því að láta hjá líða að vera þátttakendur í samkeppninni og leitast við að ná tökum á henni (Porter, 
1998). Hvernig þjóðirnar halda velli í því brimveðri sem stundum geisar fer eftir því hvaða umhverfi 
þær hafa byggt upp til að stuðla að samkeppnishæfni sinni til lengri tíma litið (Sala-I-Martin, Blanke, 
Drzeniekhanouz, Geiger og Mia, 2009). Ferðaþjónustan er háð því að innviðir samfélagsins séu til 
staðar og virki sem skyldi (Murphy, Pritchard og Smith, 2000) og að ímynd áfangastaða sé jákvæð 
og sterk (Beerli og Martin, 2004). Hagkerfið þarf á samkeppnishæfri ferðaþjónustu að halda vegna 
teknanna (Crouch og Ritchie, 1999; Das og DiRienzo, 2008) og ferðaþjónustan er háð samvirkni 
margra þátta þar sem allir meðleikarar eru mikilvægir (Buhalis, 2000). Mikil vakning er meðal þjóða 
að vekja athygli á sínum svæðum og því margir nýir áfangastaðir að koma til greina hjá 
ferðamanninum sem gerir samkeppnina enn erfiðari (Machado, Santos og Sarmento, 2009; Ritchie 
og Crouch, 2000).  
 
Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar þessari rannsókn er: Hefur ímynd Íslands hjá 
erlendum ferðamönnum sem koma til landsins breyst í kjölfar bankahrunsins haustið 2008? Þetta 
þykir áhugaverð spurning þar sem óvissa hefur ríkt í þjóðfélaginu um ímyndar- og álitshnekki 
landsins í kjölfar bankahrunsins á Íslandi. Ferðaþjónustan, útflutningsfyrirtækin sem og almenningur 
hafa lýst yfir áhyggjum af stöðu landins ímyndarlega séð. Til að leita svara við 
rannsóknarspurningunni var ákveðið að endurtaka rannsókn sem framkvæmd var sumarið 2008, 
örfáum mánuðum fyrir bankahrun. Rannsóknin fól í sér samskonar eiginleikakönnun og þá var gerð 
gagnvart Íslandi og fimm öðrum nágrannalöndum þess; Noregi, Skotlandi, Færeyjum, Finnlandi og 
Grænlandi, að viðbættum spurningum tengdum bankahruninu og viðhorfi gagnvart Íslandi. 
Spurningalisti var lagður fyrir erlenda ferðamenn sem voru á leið út á Keflavíkurflugvöll um 
Leifsstöð eftir dvöl á Íslandi í júlí og í ágúst 2009.  
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Greininni er skipt upp í fjóra efniskafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað um ímynd og ímyndarskaða. Þar 
er ítarleg umfjöllun um ímynd landa og áfangastaða, áhrif upprunalands og viðbrögð við 
ímyndarskaða. Þar á eftir er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um 
þátttakendur, mælitækið og hvernig staðið var að framkvæmd. Þá er gerð grein fyrir niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Aðeins er fjallað um mat á ímynd Íslands þar sem stuðst er við t-próf og 
aðferðafræði vörukorta en rannsóknin náði yfir mun fleiri atriði og verður frekari umfjöllun um þau 
látin bíða betri tíma. Í niðurstöðum er lögð áhersla á að svara rannsóknarspurningunni og er það gert 
með því að bera niðurstöður saman við niðurstöður rannsóknar sem gerð var sumarið 2008 
(Gudlaugsson og Magnusson, 2009). Í lokin er umræða þar sem fjallað er um niðurstöður og gerð 
tillaga að frekari rannsóknum á þessu sviði 
 

 
ÍMYND OG ÍMYNDARSKAÐI 

 
Barich og Kotler (1991) skilgreina ímynd á eftirfarandi hátt: […] samansafn skoðana, hugmynda og 
trúar sem viðkomandi einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum hlut. Slíkur hlutur getur verið 
fyrirtæki, vara, auðkenni, staður eða persóna. Hvort sem hugmyndin er sönn eða röng, raunveruleg 
eða ímynduð þá stjórnast og mótast hegðun af ímyndum (bls. 95). Ímynd er því einföldun á flóknum 
hugmyndum og styttir leiðina að kjarna þeirra upplýsinga sem hugurinn vinnur úr (Kotler og Gertner, 
2002; Nadeau, Heslop, O’Reilly og Luk, 2008). Samkvæmt sálfræðingum eru huglægar myndir (e. 
imagery) leið til að vinna úr og geyma upplýsingar í minni sem hafa fengist annars vegar með margs 
konar skynjunum og hins vegar úr orðuðum upplýsingum (e. discursive information). Skynjanirnar 
geta verið sjón, lyktarskyn, bragðskyn, heyrn og snerting. Hugurinn vinnur því úr og getur kallað 
fram ímynd með heildrænni skynjun (Echtner og Ritchie, 2003; MacInnis og Price, 1987) sem getur 
tengst hugmyndum, tilfinningum og minningum frá fyrri reynslu. Orðaðar upplýsingar eru til að 
mynda þær sem kallaðar eru fram og unnar úr mæltu máli (MacInnis og Price, 1987).  
 
Ímynd hefur mikil áhrif á viðhorf neytenda, hvernig þeir meta vörur og gæði þeirra (Erickson, 
Johansson, og Chao, 1984) og hvernig þeir hegða sér (Nadeau o.fl., 2008). Því er mikilvægt að átta 
sig á hvernig fólk vinnur úr upplýsingum í huganum og mótar fastar og lærðar ímyndir. Þrátt fyrir að 
ímynd fólks reynist ekki alltaf nákvæm (Barich og Kotler, 1991) verða markaðsfræðingar að átta sig 
á því hvað hún er mikill áhrifavaldur á ákvörðun neytenda hvort sem um vörukaup er að ræða 
(Kotler, Haider og Rein, 1993) eða hvaða áfangastað þeir velja (Baloglu og McCleary, 1999; Molina, 
Gómez og Martín-Consuegra, 2010). Að framansögðu má ráða að mikilvægt er að átta sig á því 
hvernig fólk sér ákveðna vöru í samanburði við vöru samkeppnisaðilans og hvernig hægt er að 
skilgreina, mæla og stjórna ímynd vöru til að laða neytendur að henni og byggja upp 
markaðshlutdeild (Kotler o.fl., 1993). 
 
Ímynd landa 

Ímynd lands í huga fólks hefur að geyma margar víddir sem fela í sér jafnt staðreyndaupplýsingar 
sem og tilfinningar. Ímynd lands getur þróast frá skólagöngu, kynnum af innflytjendum, í gegnum 
bíómyndir, fjölmiðla, ferðalög og kaup á ákveðnum vörum (Papadopoulos og Heslop, 2002). 
Ímyndin grundvallast einnig á landfræðilegri legu, menningarþáttum eins og listum, þekktum 
borgurum þess lands og fleiru. Þá getur ímynd fólks á löndum haft áhrif á ákvörðun þeirra varðandi 
kaup, fjárfestingar, flutninga og ferðalög (Kotler og Gertner, 2002).  
 
Ímynd landa og staða hefur verið vinsælt viðfangsefni rannsakenda í markaðsfræði allt frá 1970 er 
Nagashima kom fyrstur fram með skilgreiningu á ímynd landa sem nokkur sátt hefur ríkt um meðal 
fræðimanna (Pereira, Hsu og Kundu, 2005; Roth og Romeo, 1992): [...] sú mynd, sá orðstír, sú 
staðalmynd sem viðskiptafólk og neytendur tengja við vörur ákveðinna landa. Ímyndin er fengin frá 
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þáttum eins og vörum, þjóðareinkennum, hagfræðilegum og pólitískum bakgrunni, sögu og hefðum 
(Nagashima, 1970, bls. 68).  Ýmsar aðrar skilgreiningar hafa komið fram síðan. Kotler o.fl. (1993) 
skilgreina til dæmis ímynd sem [...] samansafn þeirra skoðana, hugmynda og áhrifa sem fólk hefur á 
ákveðnum stað (bls. 141). Roth og Romeo (1992) vildu færa ímynd landa nær neytendaþættinum og 
viðhorfi gagnvart vörum landanna með nýrri skilgreiningu (Lee og Ganesh, 1999; Roth og Romeo, 
1992; Verlegh og Steenkamp, 1999). Ímynd landa er heildarskynjun sem neytendur fá út frá vörum 
ákveðinna landa byggða á fyrri skynjun á framleiðslu landanna, markaðsstyrkleika og veikleika 
þeirra (Roth og Romeo, 1992, bls. 480).  
 

Ímynd og auðkenni (e. brand) eru samofin hugtök (Kim, Boush, Marquardt og Kahle, 2006). 
Hugsunin á bak við ímyndarsköpun eða auðkenningu landa (e. nation branding) er að skapa sér 
sérstöðu í samkeppni líkt og gert er með fyrirtæki, vörur og þjónustu ýmiskonar (Dinnie, 2008). 
Yfirvöld ýmissa staða og landa hafa lagt töluvert fjármagn og vinnu í að skapa samkeppnishæfa 
stöðu gagnvart öðrum löndum og borgum (Herstein og Jaffe, 2008; Kotler o.fl., 1993; Porter, 1998) 
meðal annars í þeim tilgangi að laða til sín ferðamenn, fyrirtæki, hæfileikaríkt fólk og markaði fyrir 
útflutningsvörur sínar (Gilmore, 2001; Herstein og Jaffe, 2008). Til að ná árangri þarf að byggja upp 
orðstír og ímynd sem eru sanngjörn, rétt, sterk, einföld, trúleg, aðlaðandi og í takt við anda og óskir 
fólksins sem þar býr (Anholt, 2009; Kotler og Gertner, 2002). Til að ímyndin sé sönn og endurspegli 
raunveruleikann þarf því að rannsaka hvernig íbúar og utanaðkomandi sjá staðina og greina sterka og 
veika þætti. Munurinn á staðalímynd og ímynd staðar er sá að staðalímyndir eða klisjur byggja á 
algengustu neikvæðu eða jákvæðu ímyndum sem fólk hefur gagnvart ákveðnum stað. Ímynd byggir 
meira á persónubundinni ímynd fólks á hverjum stað og getur verið mismunandi (Kotler o.fl., 1993). 
Flestar ímyndir af stöðum eru staðalímyndir, ýkt einföldun á ónákvæmum staðreyndum, byggðar á 
gömlum upplýsingum, undantekningum og áhrifum fremur en staðreyndum (Kotler og Gertner, 
2002). Staðalímyndir eru í raun hvað fólki dettur í hug þegar lönd eru nefnd. Sem dæmi þá eru pizzur 
og tíska líklegar til að koma upp í hugann þegar Ítalíu ber á góma og hjá Sviss geta kúabjöllur klingt 
bjöllum, súkkulaði, úr og ostur. Í því samhengi eiga mörg þjóðerni sínar staðalímyndir eins og að 
Skotar séu nískir, Englendingar íhaldssamir og Þjóðverjar séu nákvæmir (Anholt, 2004).  
 

Ímyndarskaði 

Staðir, borgir, landssvæði eða lönd í heild sinni hafa gengið í gegnum erfið tímabil. Á meðan sumir 
staðir eiga við tímabundna erfiðleika að stríða virðast aðrir festast í langvarandi vítahring samanber 
Norður England, Vestur Frakkland og Suður Ítalíu svo dæmi séu tekin. Borgir eins og Glasgow og 
New York gengu báðar í gegnum tímabundna erfiðleika en náðu að snúa ímynd sinni til hins 
jákvæða. New York var þekkt fyrir háa glæpatíðni og átti í fjárhagserfiðleikum (Kotler o.fl., 1993) en 
er nú hátt metin sem staður sem býður upp á fjölbreytt aðdráttarafl og möguleika til verslunar og 
afþreyingar (Buhalis, 2000). Glasgow var áður fyrr þekkt fyrir að vera gróf iðnaðarborg sem breyttist 
í það að vera spennandi evrópsk listaborg. Ef staður verður fyrir neikvæðri umfjöllun verður að 
takast á við þá staðreynd og gera eitthvað í málinu. Það verður að viðurkenna vandamálið og snúa 
neikvæðninni í jákvæðni (Kotler o.fl., 1993). Anholt (2006) varar þó við því að hlaupa upp til handa 
og fóta við að finna lausnir á vandamáli sem enn hefur ekki verið skilgreint og eru einungis 
hugmyndir eða tilfinningar um neikvætt orðspor eða ímynd. 
 

Ýmis áföll eins og pólitísk viðskipta- eða verslunarbönn, sjúkdómafaraldur (gin-og klaufaveiki, 
svínaflensufaraldur), fall gengis, náttúruhamfarir eins og hvirfilbylir (Katrín), jarðskjálftar (Haíti, 
Kína, Chile), flóð (Crouch og Ritchie, 1999) eða flóðbylgja (Tsunami í Asíu) og hryðjuverk (11. 
september) (Yeoman, Munro og McMahon-Beattie, 2006) geta haft veruleg áhrif á ferðaþjónustuna 
(Yeoman, Greenwood og McMahon-Beattie, 2009). Samkvæmt WEF eru helstu ógnir sem steðja að 
ferðaþjónustunni í dag hryðjuverk, hátt eldsneytisverð og minnkandi neysla fólks í kjölfar 
efnahagsniðursveiflna (Blanke, Chiesa og Herrera, 2009). Í sumum tilvikum hafa atburðir leitt til 
skyndilegrar stöðvunar ferðamannastraums (Crouch og Ritchie, 1999).  
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Þær utanaðkomandi ógnir og atburðir sem geta steðjað að löndum eða svæðum eru utan við það sem 
markaðsstjórar staðanna ráða við og hvað þá hvernig heimspressan tekur á efninu (Kotler og Gertner, 
2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að umfjöllun fjölmiðla hefur mikil og sterk áhrif á skynjun og 
ímynd fólks á viðkomandi efni (Mutz og Soss, 1997; Saunders, 2008) og fjarlæga staði (Avraham, 
2000; Kotler og Gertner, 2002) sér í lagi ef um neikvæða umfjöllun er að ræða (Saunders, 2008). 
Umfjöllun fjölmiðla vegna hryðjuverka eða pólitísks umróts hefur tilhneigingu til að móta þá ímynd 
sem einstaklingar hafa á áfangastaði sér í lagi hjá þeim sem hafa ekki fullmótaðar skoðanir fyrir 
(Sönmez, 1998) og geta því unnið að myndun staðalímynda hjá almenningi (Kotler og Gertner, 
2002). Weimann og Winn (1994) vilja meina að umfjöllun fjölmiðla geti verið mjög áhrifarík vegna 
þeirrar ástæðu að hún er stundum eina upplýsingaveitan um ákveðið efni og hefur oft á tíðum 
takmarkaða sýn eða túlkun á viðfangsefninu. Avraham (2000) bendir á að fréttir frá fjarlægum 
slóðum séu oft á tíðum stuttar og yfirborðskenndar. Í flestum tilvikum ganga lesendur eða 
áheyrendur út frá því að um staðreyndir sé að ræða (Mutz og Soss, 1997). Fjölmiðlar hafa 
tilhneigingu til að velja frekar neikvæða umfjöllun en jákvæða og rökstyðja það með því að það sé 
það sem lesendur kjósi frekar (Avraham, 2000). Því má ætla að erfitt geti reynst að koma jákvæðum 
fréttum eða umfjöllun á framfæri.  
 
Margar greinar hafa verið skrifaðar um Ísland og íslenska bankahrunið eins og eftirfarandi dæmi 
sýna:  
 

• The Observer, 5. október 2008: The party’s over for Iceland, the island that tried to buy the 
world (McVeigh, 2009). 

• The Wall Street Journal, 28. desember 2008; The isle that rattled the world. Tiny Iceland 
created a vast bubble, leaving wreckage everywhere when it popped (Forelle, 2008).  

• Telegraph, 6. febrúar 2009: Iceland: downfall of a ‘foolish little nation‘ (Tweedie, 2009).  

• The Times, 1. október 2009: Iceland exposed: How a whole nation went down the toilet 
(Haines, 2009). 

 
Stjórnvöld verða að vera meðvituð um þá ímynd sem fjölmiðlaumfjöllun skapar og að hegðun 
stjórnvalda gegni þar veigamiklu hlutverki (Walker, 1997). Það verður að vera valinn maður í hverju 
rúmi í tengsla- og kynningarvinnu þar sem fagmennska skiptir sköpum þegar brugðist er við áföllum 
og umfjöllun. Í sumum tilvikum hefur vankunnátta og skortur á fagmennsku ekki verið til að bæta 
ímynd staðanna (Avraham, 2000). Fyrsta skrefið er að greina þá ímynd sem fjölmiðlar bera á borð 
fyrir almenning í gegnum skrif sín og í framhaldi af því má gera sér grein fyrir þeirri ímynd sem 
tengsla- og kynningafulltrúar vilja koma á framfæri í umfjöllun um staðinn (Avraham, 2000). Skortur 
á rannsóknum og greiningu á samspili  neikvæðra atburða, ímyndar og áhrifamáttar fjölmiðla stendur 
ferðaþjónustunni fyrir þrifum (Sönmez, 1998). 
 
Þó fyrirtæki og einstaklingar noti sömu grunnaðferðir við að bæta ímynd sína geta fyrirtæki umfram 
einstaklinga nýtt sér aðrar leiðir og stillt hlutunum upp á annan hátt. Þau hafa þar að auki oft á tíðum 
úr meiru að moða heldur en einstaklingar (Benoit, 1997). Fyrirtæki sem hafa orðið uppvís að 
misgjörðum bregðast við á mismunandi hátt. Á meðan sum þeirra bregðast við slíkum staðreyndum 
með aðstoð almannatengsla eru önnur þögul sem gröfin kannski í þeirri von að fjölmiðlar beini 
athygli sinni annað. Benoit hefur fjallað töluvert um viðbrögð við ímyndarvanda (Caldiero, Taylor og 
Ungureanu, 2009) og hefur hann greint viðbrögð og viðleitni til ímyndarlagfæringar í fimm flokka. 
Þessi skipting er neitun, undansláttur á ábyrgð, að lægja öldurnar, lagfæringarleiðin og fimmti og 
síðasti flokkurinn snýst um tilraunir til lagfæringar ímyndarinnar með því að biðjast afsökunar 
(Benoit, 1997; Caldiero o.fl., 2009).  
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Ímynd landa er mikilvæg fyrir þau líkt og fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Neikvæð ímynd getur orðið 
til fyrir tilverknað þátta sem ekki er alltaf á valdi þeirra að stjórna eins og náttúruhamfarir, 
sjúkdómafaraldur, hryðjuverk, pólitískur órói svo eitthvað sé nefnt (Kotler og Gertner, 2002). Sú 
ógnun sem felst í því er til dæmis neikvæð áhrif á ferðamannastraum til landsins í kjölfarið (Ritchie, 
2004). Mjög miklu máli skiptir hvernig þjóðir bregðast við neikvæðri atburðarrás (Yeoman o.fl., 
2009). Hver áfangastaður stendur frammi fyrir mismunandi verkefnum þegar kemur að því að 
komast yfir neikvæða ímynd, fækkun ferðamanna og töpuðum tekjum. Óvíst er hvort hægt sé að 
heimfæra sömu lausn á mismunandi lönd en setja verður fram áætlun um hvernig bregðast skuli við 
þeim krísum sem spretta upp af pólitískum rótum eða af völdum hryðjuverka (Sönmez, 1998). Ekki 
er hægt að reiða sig á hefðbundna markaðssetningu við ímyndarlagfæringu og verður því 
ferðaþjónustan að beita svokallaðri „batamarkaðssetningu“ (e. recovery) eða markaðssetningu sem 
hluta af krísustjórnun (Ritchie, 2004; Sönmez, 1998). Ekki væri úr vegi að læra af reynslu annarra 
þjóða sem gengið hafa í gegnum erfiðari tímabil og náð árangri í að komast á réttan kjöl. 
Ferðaþjónustan þyrfti á ákveðinni viðbragðsáætlun að halda um hvernig bregðast skuli við krísum, 
hvernig hægt er að rétta úr kútnum og í framhaldinu snúa vörn í sókn (Sönmez, 1998).  
 

 
ÁHRIF BANKAHRUNSINS Á ÍMYND ÍSLANDS 

 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem lagt er mat á það hvort 
bankahrunið í október 2008 hafi haft áhrif á ímynd Íslands hjá þeim ferðamönnum sem sóttu landið 
heim. Byrjað er að greina frá með hvaða hætti var staðið að undirbúningi og framkvæmd 
rannsóknarinnar, þá er fjallað um greiningu gagna og úrvinnslu og að síðustu er gerð grein fyrir 
niðurstöðum. 
 
Undirbúningur og framkvæmd 

Spurningalistinn var byggður á rannsókn frá 2008 og er sú rannsókn notuð til samanburðar 
(Gudlaugsson og Magnússon, 2009). Bætt var við nokkrum spurningum sem lutu að bankahruninu 
og umfjöllun erlendra fjölmiðla um Ísland í kjölfar þess til að athuga hvort einhverra áhrifa gætti af 
afleiðingum efnahagshrunsins á viðhorf eða skynjun ferðamannsins til Íslands almennt og 
ferðahegðun. Í þessari grein er aðeins lagt mat á hugsanlega ímyndarbreytingu Íslands umfjöllun um 
aðrar niðurstöður látnar bíða betri tíma.  
 
Líkt og í viðmiðunarrannsókninni var notaður níustiga kvarði þar sem 1 stóð fyrir að eiginleikinn á 
mjög illa við viðkomandi land og 9 á mjög vel við landið. Löndin sem metin voru fyrir utan Ísland 
voru Finnland, Færeyjar, Grænland og Skotland en þetta voru þau lönd sem notuð voru í 
viðmiðunarrannsókninni. Þátttakendur tóku afstöðu til allra landanna á grundvelli sömu 
eiginleikanna sem voru: (1) Landslag og náttúrufegurð/Scenic and natural beauty, (2) Friðsælt og 
kyrrlátt/Peaceful and quiet, (3) Góð aðstaða/Good tourist facilities, (4) Vinalegt og gestrisið/Friendly 
and hospitable, (5) Góður matur og drykkur/Good food and drink, (6) Öruggur staður að sækja 
heim/Safe place to visit, (7) Góð afþreying og næturlíf/Good entertainment and nightlife, (8) Einstakt 
og öðruvísi/Unique and different, (9) Tækifæri til ævintýra/Opportunity for adventure, (10) 
Nútímalegt/Modern, (11) Villt náttúra/Wild og (12) Góð menningarleg upplifun/Good cultural 
experience en þessir þættir voru einnig notaðir í viðmiðunarrannsókninni. 
 
Þýðið samanstóð af þeim erlendu ferðamönnum sem sóttu Ísland heim. Til að finna þátttakendur fyrir 
rannsóknina var sú ákvörðun tekin að ná til erlendra ferðamanna sem voru á leiðinni úr landi í 
gegnum Leifsstöð með svokallaðri flugrútu með hentugleikaúrtaki. Hentugleikaúrtak er skilgreint 
sem aðferð sem hentar rannsakanda vel (Burns og Bush, 2003) og eru gjarnan valdir fjölfarnir staðir 
til að auka líkurnar á því að fá sem flesta þátttakendur. Ástæðan fyrir valinu á úrtakinu og 
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staðsetningunni er í fyrsta lagi gott aðgengi að ferðamönnum, í öðru lagi hafa þeir lokið dvöl sinni á 
landinu og ættu því að hafa myndað sér skoðun á landi og þjóð, í þriðja lagi hafa þeir lítið fyrir stafni 
og í fjórða lagi eru þeir innikróaðir, eiga erfiðar með að neita og þar af leiðandi mun meiri líkur á að 
ná til fleiri þátttakenda í einu.  
 
Þátttakendur í könnuninni voru í heildina 391 sem fengust úr 11 ferðum og því skiluðu um það bil 35 
manns listum í hverri ferð. Ekki var gerð sérstök úrtaksáætlun hvað snertir fjölda ferða, tíma eða 
daga heldur leitast við að ná sem fjölbreyttustu tímum og þjóðernum og rannsókninni hætt þegar 400 
eintaka upplag spurningalistans var uppurið. 25 listar dæmdust ógildir þar sem ekki reyndust 
nægilega mörgum spurningum svarað. Fjöldi gildra úrlausna í rannsókninni var 366, 185 karlar 
(50,5%) og 181 kona (49,5%). Flestir þátttakendur tilheyra aldurshópnum 26-35 ára (30,6%) og 
fæstir aldurshópnum 66 ára eða eldri (2,7%). Hinir fjórir aldurshóparnir bera nokkuð jafnan fjölda 
eða frá 51 upp í 68. Heildarfjöldi þjóðerna í könnuninni var 35 frá öllum byggðum heimsálfum. Átta 
fjölmennustu hóparnir komu í réttri röð frá Englandi, Bandaríkjunum, Frakklandi, Hollandi, Noregi, 
Danmörku, Þýskalandi og Spáni. Hátt í helmingur af þátttakendum, eða 49,4%, komu frá fimm fyrstu 
löndunum. Til samanburðar þá voru fjölmennustu þjóðernin samkvæmt talningu í Leifsstöð árin 
2008 og 2009 Bretland, Þýskaland, Bandaríkin, Danmörk og Noregur. Ef skoðaðar eru tölur frá maí 
til ágústmánaðar þá breytist röðin þannig að ferðamenn frá Þýskaland eru fjölmennastir, þá 
ferðamenn frá Bretlandi, Danmörku og Frakklandi. Svipað var upp á teningnum á sumarmánuðum 
2008, nema þá var Bretland í öðru sæti og Bandaríkin í því þriðja (Ferðamálastofa, 2009). 
 
Lokarannsóknin, en gerðar voru þrjár forkannanir, var framkvæmd í flugrútu Kynnisferða á 
tímabilinu 21.-22. júlí og svo aftur frá 2.-10. ágúst 2009. Lagt var af stað frá BSÍ og ekið til 
Leifsstöðvar. Sama aðferðin var viðhöfð í hvert sinn. Spyrill stóð upp fremst í rútunni fljótlega eftir 
að lagt var af stað og kynnti sig í hljóðnema og sagði stuttlega frá rannsókninni. Farþegar voru 
hvattir til þátttöku, þeim bent á að þetta væri kjörið tækifæri til að drepa tímann á leiðinni og að 
rannsóknin væri áhugaverð fyrir þá. Tekið var fram á íslensku að Íslendingar væru undanþegnir 
rannsókninni. Því næst var gengið aftur í rútu og spurningalistanum ásamt pennum dreift til þeirra 
sem voru viljugir að taka þátt. Fáir frábuðu sér þátttöku. Þátttakendur fylltu sjálfir út spurningalistann 
sem í aðferðafræðinni nefnist sjálfstýrð (e. self-administered) gagnaöflun (Burns og Bush, 2003). 
Áður en til Leifsstöðvar var komið stóð spyrill upp og gekk aftur í rútu og safnaði listunum saman. 
Áætlaður tími til að fylla spurningalistann út var 30 mínútur og má ætla að þátttakendur hafi fengið 
þann tíma sem þeir þurftu án þess að hafa á tilfinningunni að þeir þyrftu að flýta sér sem er mikill 
kostur fyrir rannsókn eins og þessa. Reynt var að miða út dreifðar brottfarir, það er að fara jafnt 
snemma að morgni sem og síðdegis. Það var gert með það að sjónarmiði að fá sem flest og 
fjölbreyttust þjóðerni ef tekið var mið af flugi í kjölfar komutíma til Leifsstöðvar. Einnig var leitast 
við að fara í rútur sem innihéldu sem flesta farþega. 
 
Greining gagna og úrvinnsla 

Til að greina gögnin var byrjað á því að setja kannanirnar frá því 2008 og 2009 saman í einn 
gagnagrunn. Við það varð til mjög stórt gagnasafn með 50.400 stökum (fjöldi eiginleika x fjöldi 
landa x heildarfjöldi svara). Til að kanna hvort munur væri á afstöðu var notað t-próf (e. independent 
samples test) miðað við 5% marktektarmörk en einnig var notuð aðferðafræð vörukorta (e. 
perceptual mapping). Vörukort er rannsóknaraðferð í markaðsfræði sem notuð er til að greina 
staðfærslu fyrirtækis gagnvart samkeppnisaðilum (Kim, Kim og Han, 2007) og hjálpa til við að 
ákvarða frekari sérhæfingu og staðfærslu á markaði. Staðsetningin er birt á myndriti (grafi) (Lilien og 
Rangaswamy, 2003) sem kallast vörukort. Aðferðin er ekki einungis bundin við vörur þrátt fyrir 
nafnið heldur hefur henni til að mynda verið beitt í þágu stjórnmálaflokka, banka, verslana og staða 
sem keppast um sömu kjósendur, viðskiptavini eða ferðamenn. Vörukortið mælir tvær víddir sem 
andstæður á þeirri skynjun sem til dæmis ferðamenn hafa á viðkomandi löndum eða neytendur hafa á 
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viðkomandi vörum. Í þeim staðhæfingum eða spurningum sem beint er til þátttakenda eru eiginleikar 
sem gætu tengst viðfangsefninu. Þátttakendur gefa breytunum einkunn og eru meðaltöl þeirra 
reiknuð saman og keyrð í gegnum staðfærsluforritið sem Lilien og Rangaswamy (2003) hafa hannað. 
Lóðréttur og láréttur ás skarast í miðju og endar gagnstæðra lína tákna eins konar andstæður eða 
víddir. Ef rannsóknin sem lögð er hér til grundvallar er nefnd sem dæmi má segja að víddirnar séu 
náttúra-samfélag (lóðrétti ásinn) samanber „peaceful and quiet“ á einum enda og „good nightlife and 
entertainment“ á gagnstæðum pól. Á hægri enda lárétta ássins gæti góð aðstaða á móti ekki góðri 
aðstöðu verið vel hugsanlegt samanber „good cultural experience“, „good food and drink“ og „good 
tourist facilities“. 
 
Forritið sýnir rúmfræðilega staðsetningu varanna, staðanna, stjórnmálaflokkanna eða fyrirtækjanna á 
myndritinu (Euclidean space) en eiginleika þeirra í línum eða vektorum. Eftir því sem vörumerkin 
(t.d. fyrirtæki, staðir, stjórnmálaflokkar) eru staðsett nálægt hvert öðru merkir það að þau búi yfir 
svipuðum eiginleikum í huga fólks og eru því í samkeppni hvort/hvert við annað. Lengd vektoranna 
ráðast af því hversu sterkur eiginleiki einnar vöru er í huga fólks gagnvart öðrum og eftir því sem 
bilið á milli línanna er þrengra því tengdari eru eiginleikarnir í huga þeirra. Þrátt fyrir að stefna 
vektoranna komi eingöngu fram í aðra áttina má lesa niðurstöðurnar í gagnkvæma átt samanber 
greininguna síðar í kaflanum (sjá nánar Gudlaugsson og Magnusson, 2009; Kim, Kim og Han, 2007; 
Lilien og Rangaswamy, 2003). 
 
Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði t-prófs þar sem kannað er hvort munur sé á afstöðu svarenda til 
einstaka eiginleika eftir árum. 
 

Tafla 1. Samantekt lýsandi tölfræði vegna t-prófs 

N Meðaltal Staðalfrávik Staðalvilla

2008 333 8,22 1,041 ,057

2009 366 8,27 1,042 ,054

2008 333 8,13 1,073 ,059

2009 366 8,02 1,061 ,055

2008 332 7,50 1,343 ,074

2009 366 7,55 1,321 ,069

2008 331 7,73 1,312 ,072

2009 366 7,71 1,242 ,065

2008 330 6,29 1,883 ,104

2009 365 6,58 1,815 ,095

2008 332 8,42 ,895 ,049

2009 366 8,46 ,826 ,043

2008 324 6,36 1,840 ,102

2009 350 6,45 1,887 ,101

2008 328 8,44 ,914 ,050

2009 365 8,43 ,991 ,052

2008 329 8,38 ,843 ,046

2009 359 8,39 ,793 ,042

2008 331 7,25 1,571 ,086

2009 363 7,09 1,525 ,080

2008 331 8,15 1,101 ,060

2009 358 7,90 1,500 ,079

2008 330 7,41 1,363 ,075

2009 362 7,09 1,696 ,089

Góð menningarleg 
upplifun

Nútímalegt

Villt náttúra

Einstakt og öðruvísi

Tækifæri til ævintýra

Öruggur staður til að 
heimsækja

Góð afþreying og næturlíf

Vinalegt og gestrisið

Góður matur og drykkur

Friðsælt og kyrrlátt

Góð aðstaða

Lýsandi tölfræði

Ár sem mæling fór fram

Landslag og 
náttúrufegurð
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Í töflu 1 má sjá að fjöldi svara er nokkuð mismunandi eftir eiginleikum eða 324-333 árið 2008 og 
350-366 árið 2009. Þetta bendir til þess að í einhverjum tilvikum hafi svarandi sleppt því að taka 
afstöðu til tiltekins eiginleika þegar Ísland átti í hlut. Einnig má sjá að sömu eiginleikarnir hafa hæstu 
og lægstu einkunn bæði árin en „Landslag og náttúrufegurð“ (8,22/8,27) fær hæstu einkunn bæði árin 
á meðan að „Góður matur og drykkur“ (6,36/6,45) fær þá lægstu. Athygli vekur að í sex tilvikum er 
hærri einkunn árið 2008 og í sex tilvikum er hærri einkunn árið 2009. Sá munur er þó sjaldnast 
tölfræðilega marktækur eins og sjá má í töflu 2 sem sýnir niðurstöðu t-prófs. 
 
Í töflu 2 má sjá að samkvæmt Levenes prófi þá má gera ráð fyrir sama breytileika innan hópanna (e. 
equal variances assumed) í öllum eiginleikunum nema tveimur „Villt náttúra“ og „Góð menningarleg 
upplifun“. Þessi tvö atriði, ásamt „Góður matur og drykkur“, eru einu atriðin þar sem fram kemur 
munur milli ára. Í hinum átta atriðunum kemur ekki fram munur (p > 0,05) milli ára.  
 

Tafla 2. Niðurstöður t-prófs 

Lægra Hærra

Sami breytileiki ,041 ,841 -,612 697 ,541 -,048 ,079 -,203 ,107

Ekki sami breytileiki -,612 690,960 ,541 -,048 ,079 -,203 ,107

Sami breytileiki ,039 ,844 1,399 697 ,162 ,113 ,081 -,046 ,272

Ekki sami breytileiki 1,398 689,278 ,163 ,113 ,081 -,046 ,272

Sami breytileiki ,290 ,590 -,487 696 ,626 -,049 ,101 -,247 ,149

Ekki sami breytileiki -,487 687,008 ,626 -,049 ,101 -,247 ,149

Sami breytileiki ,061 ,805 ,124 695 ,902 ,012 ,097 -,178 ,202

Ekki sami breytileiki ,123 678,623 ,902 ,012 ,097 -,179 ,202

Sami breytileiki ,735 ,391 -2,064 693 ,039 -,290 ,140 -,565 -,014

Ekki sami breytileiki -2,060 680,088 ,040 -,290 ,141 -,566 -,014

Sami breytileiki ,347 ,556 -,531 696 ,595 -,035 ,065 -,162 ,093

Ekki sami breytileiki -,529 674,751 ,597 -,035 ,065 -,163 ,094

Sami breytileiki ,000 ,988 -,567 672 ,571 -,082 ,144 -,364 ,201

Ekki sami breytileiki -,568 670,191 ,570 -,082 ,144 -,363 ,200

Sami breytileiki ,377 ,539 ,127 691 ,899 ,009 ,073 -,133 ,152

Ekki sami breytileiki ,127 690,552 ,899 ,009 ,072 -,133 ,151

Sami breytileiki ,078 ,780 -,209 686 ,834 -,013 ,062 -,136 ,109

Ekki sami breytileiki -,209 671,291 ,835 -,013 ,063 -,136 ,110

Sami breytileiki 1,149 ,284 1,406 692 ,160 ,165 ,118 -,066 ,396

Ekki sami breytileiki 1,404 681,910 ,161 ,165 ,118 -,066 ,397

Sami breytileiki 11,230 ,001 2,491 687 ,013 ,251 ,101 ,053 ,449

Ekki sami breytileiki 2,521 653,948 ,012 ,251 ,100 ,056 ,447

Sami breytileiki 12,772 ,000 2,723 690 ,007 ,320 ,118 ,089 ,552

Ekki sami breytileiki 2,750 679,542 ,006 ,320 ,117 ,092 ,549

Vilt náttúra

Góð 
menningarleg 
upplifun

Góð afþreying og 
næturlíf

Einstakt og 
öðruvísi

Tækifæri til 
ævintýra

Nútímalegt

Góð aðstaða

Vinalegt og 
gestrisið

Góður matur og 
drykkur

Öruggur staður 
til að heimsækja

Staðalvilla 
mismunar

95% öryggisbil fyrir mismun

Landslag og 
náttúrufegurð

Friðsælt og 
kyrrlátt

T-próf, óháð

 

Levene's próf til að kanna 
breytileika milli hópa t-próf fyrir meðaltal

F Sig. t df Sig. (2ja hala)
Mismunur 
meðaltals

 
 
Eins og áður segir kemur fram munur í þremur eiginleikum af 12. Þannig fær eiginleikinn „Góður 
matur og drykkur“ hærri meðaleinkunn árið 2009 (M=6,58, SD=1,82) en árið 2008 [M=6,29, 
SD=1,88; t(693)=-2,06, p=0,039]. Þó svo að hér komi fram munur þá kann að vera að hann sé eftir 
sem áður áhrifalítill. Ein algengasta leiðin til að leggja mat á það er að reikna út svo kallað Eta gildi 
(e. eta squared) en það gildi má finna með eftirfarandi formúlu: 
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Þar sem t2 er t-gildið í öðru veldi, N1 er fjöldi svara hjá hópi 1 og N2 er fjöldi svara í hópi 2. Þegar 
sett er inn í jöfnuna fæst: 
 

 
sem gerir 

 
 

Samkvæmt Cohen (1988) eru áhrifin lítil ef gildið er 0,01, um er að ræða meðaláhrif ef gildið nær 
0,06 og um er að ræða mikil áhrif ef gildið nær 0,14. Hér er gildið aðeins 0,0061 og má út frá því 
draga þá ályktun að munurinn sé léttvægur en aðeins er hægt að útskýra 0,61% af breytileikanum í 
eiginleikanum „Góður matur og drykkur“ út frá því hvort mælingin fór fram 2008 eða 2009. Einnig 
kemur fram munur í eiginleikanum „Villt náttúra“ þar sem hærri meðlaeinkunn kemur fram árið 
2008 (M=8,15, SD=1,1) en árið 2009 [M=7,9, SD=1,5; t(654)=2,52, p=0,012]. Reiknað Eta gildi er 
0,009 sem bendir til þess að munurinn sé léttvægur. Þriðji eiginleikinn þar sem fram kemur munur er 
„Góð menningarleg upplifun“. Þar er hærri meðaleinkunn árið 2008 (M=7,41, SD=1,36) en árið 
2009 [M=7,09, SD=1,7; t(680)=2,75, p=0,006]. Reiknað Eta gildi er 0,01 sem bendir einnig til þess 
að hér sé munurinn léttvægur. 
 
Niðurstöður á vörukorti má sjá á mynd 1. Á myndinni koma fram samsettar niðurstöður fyrir bæði 
árin en árið 2008 er táknað með gráu letri á meðan að árið 2009 er táknað með dekkra letri. 
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Mynd 1. Samsettar niðurstöður fyrir árin 2008 og 2009 
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Af mynd 1 má sjá að Ísland tengir sig við sömu atriðin bæði árin. Sterkasta tengingin bæði árin er 
„Öruggur staður til að heimsækja“ (e. safe place to visit), þá „Tækifæri til ævintýra“ (e. opportunity 
for adventure) og loks „Landslag og náttúrufegurð“ (e. scenic and natural beauty) og „Vinalegt og 
gestrisið“ (e. friendly and hospitable). Athygli vekur að staðsetning hinna landanna er einnig mjög 
svipuð milli ára en þar sem þau eru ekki til umfjöllunar hér verður ekki nánar um það fjallað. 
 
 

UMRÆÐA 
 
Markmið þessarar rannsóknar var að leggja mat á það hvort bankahrunið haustið 2008 hefði haft 
einhver áhrif á ímynd Íslands meðal þeirra ferðamanna sem sóttu landið heim sumarið sumarið 2009. 
Niðurstaða úr t-prófi sýnir að aðeins kemur fram munur í þremur eiginleikum af 12 og í öllum 
tilvikum telst sá munur léttvægur. Niðurstöður vörukortsins styður þessa niðurstöðu en kortið fyrir 
bæði árin er mjög svipað. Út frá þessum niðurstöðum er dregin sú ályktun að bankahrunið 2008 hafi 
haft lítil sem engin áhrif á ímynd Íslands meðal erlendra ferðamanna sem sóttu landið heim. 
Staðfærslan bendir til þess að í huga ferðamanna sé Ísland land sem sé öruggt að heimsækja, tækifæri 
til ævintýra séu fjölbreytt og að landið hafi mikla náttúrufegurð og fólk sem sé vinalegt og gestrisið. 
 
Hvað frekari rannsóknir varðar væri mjög áhugvert að endurtaka þessa rannsókn sumarið 2011. Þá er 
lengri tími liðinn frá hruninu og hægt verður að leggja mat á annan áhrifaþátt sem er eldgosið í 
Eyjafjallajökli vorið 2010.  
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