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Helstu niðurstöður (1/2)

Viðhorf til Íslands

Rúm 58% eru mjög eða frekar jákvæð gagnvart Íslandi.  Rösk 4% eru neikvæð.  Meðaltalið mælist 3,77 (á kvarðanum 1-5).  Svíar eru 
jákvæðari en aðrar þjóðir.  Frakkar og Þjóðverjar eru jákvæðari en Bretar og Bandaríkjamenn.

Tæp 55% eru mjög eða frekar jákvæð gagnvart Íslandi sem áfangastað.  Tæp 18% eru neikvæð.  Meðaltalið mælist 3,53.  Svíar eru 
jákvæðari en aðrar þjóðir.  Frakkar og Þjóðverjar eru jákvæðari en Bretar og Bandaríkjamenn.  Bretar eru síðan jákvæðari en 
Bandaríkjamenn.

Ferðalög til Íslands

Rúm 6% hafa ferðast til Íslands, en tæp 94% hafa ekki ferðast þangað.  Fleiri Svíar hafa heimsótt Ísland en aðrar þjóðir.  Færri Frakkar 
hafa heimsótt Ísland en aðrar þjóðir og fleiri Bretar hafa heimsótt Ísland en Bandaríkjamenn.

Ríflega 17% telja mjög eða frekar líklegt að þau ferðist til Íslands á næstu 5 árum.  Tæp 70% telja það ólíklegt.  Meðaltalið mælist 2,08.  
Svíar eru líklegri en aðrar þjóðir, en Bandaríkjamenn ólíklegri en aðrar þjóðir.  Þjóðverjar eru líklegri en Frakkar.

Vitneskja um hvalveiðar Íslendinga

Aðspurðir hvort Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni, svara 13% því játandi án vafa.  Rúm 35% segja það líklegt.  Rösk 23% 
segja það ólíklegt og rúm 10% eru viss um að Íslendingar veiði ekki hvali í atvinnuskyni.

Fleiri Svíar telja án vafa að Íslendingar veiði hvali í atvinnuskyni en aðrar þjóðir.  Færri Bandaríkjamenn telja án vafa að Íslendingar 
veiði hvali en aðrar þjóðir.

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands

Tæp 59% segja að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni hefðu mjög eða frekar neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til landsins.  Rúm 8% segja 
áhrifin mjög eða frekar jákvæð.  Ríflega 30% segja áhrifin hvorki jákvæð né neikvæð.  Meðaltalið er 2,20, sem þýðir að á heildina litið 
hafi hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni einhver neikvæð áhrif á viðhorf til Íslands (til samanburðar má nefna að einkunnin 2,0 myndi 
þýða að á heildina litið teldu svarendur að hvalveiðar hefðu frekar neikvæð áhrif á viðhorf sitt til Íslands).  Neikvæðra áhrifa gætir 
meira hjá Frökkum, Bretum og Þjóðverjum en hjá Svíum og Bandaríkjamönnum.

Rösk 44% svarenda segja að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni myndu hvorki auka né minnka líkur á að þeir heimsæktu Ísland.  
Ríflega 34% segja að hvalveiðar Íslendinga myndu minnka líkurnar nokkuð eða umtalsvert.  Tæp 6% segja að hvalveiðar Íslendinga 
myndu auka nokkuð eða umtalsvert líkurnar á heimsókn.  Meðaltalið mælist 2,45 og má því segja að á heildina litið minnki hvalveiðar í
atvinnuskyni aðeins líkurnar á að fólk heimsæki Ísland.  Hvalveiðar í atvinnuskyni myndu minnka meira líkur á heimsókn Frakka, 
Þjóðverja og Breta en Svía.  Hvalveiðar myndu jafnframt minnka meira líkur á heimsókn Frakka og Breta en Bandaríkjamanna.

Viðhorf til hvalveiða

Tæp 73% eru mjög eða frekar neikvæð gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni.  Tæp 7% eru mjög eða frekar jákvæð.  Um 18% eru hvorki 
jákvæð né neikvæð.  Meðaltalið er 1,86, þannig að á heildina litið eru þátttakendur í könnuninni frekar neikvæðir gagnvart hvalveiðum í
atvinnuskyni.  Bandaríkjamenn eru þó jákvæðari en aðrar þjóðir og Svíar eru jákvæðari en Þjóðverjar og Frakkar.

Fullyrðingar um hvalveiðar

Um 24% telja allar hvalategundir vera í útrýmingarhættu, rúm 32% telja þær flestar vera í útrýmingarhættu.  Tæp 39% telja að sumar 
hvalategundir séu í útrýmingarhættu og 2% telja að engar hvalategundir séu í útrýmingarhættu.  Fleiri Frakkar telja alla hvali í
útrýmingarhættu en aðrar þjóðir.  Fleiri Þjóðverjar og Bretar telja alla hvali í útrýmingarhættu en Svíar og Bandaríkjamenn.

Nær 37% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðikvótar séu byggðir á vísindalegum rökum, en 32% eru því hins vegar mjög eða 
frekar ósammála.  Meðaltalið er 3,07.  Svíar eru meira sammála fullyrðingunni en aðrar þjóðir.

Tæp 23% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðar séu sjálfbærar.  Nær 55% eru mjög eða frekar ósammála.  Meðaltal mælist 2,38.  
Frakkar eru meira ósammála fullyrðingunni en aðrar þjóðir.  Bandaríkjamenn og Þjóðverjar eru meira sammála fullyrðingunni en Svíar 
og Bretar.
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Helstu niðurstöður (2/2)

Fullyrðingar um hvalveiðar (frh.)

Fjórðungur (25%) er mjög eða frekar sammála því að einstakar þjóðir hafi sjálfar rétt til að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni.  
Tæp 64% eru því hins vegar mjög eða frekar ósammála.  Meðaltalið er 2,27.  Bandaríkjamenn eru meira sammála fullyrðingunni en aðrar 
þjóðir, en Þjóðverjar meira ósammála en aðrar þjóðir.

Tæp 67% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðar ætti að banna á alþjóðavísu.  Rösk 18% eru því ósammála.  Meðaltal mælist 
3,93.  Bandaríkjamenn eru meira ósammála fullyrðingunni en aðrar þjóðir og Svíar eru meira ósammála en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.

Tæp 73% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðar séu grimmilegar.  Rösk 12% eru því mjög eða frekar ósammála.  Meðaltalið er 
4,14.  Bandaríkjamenn eru síður sammála fullyrðingunni en aðrar þjóðir og Svíar eru síður sammála henni en Frakkar, Þjóðverjar og 
Bretar.
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Efnisyfirlit

9-10Þegar þú hugsar um Ísland – hvað kemur fyrst upp í hugann? Vinsamlegast nefndu allt að 5 atriði sem koma upp í hugann þegar 
þú hugsar um Ísland

28Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

25-27Bakgrunnsbreytur

5Aðferðafræði, framkvæmd og heimtur

6Samanburður meðaltala

7-8Fylgni

20Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni

24• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar

23• Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu

22• Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni

12Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?

18Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?

17Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, myndi það auka eða minnka líkur á að þú heimsækir Ísland?

14Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir ferðast til Íslands á næstu 5 árum?

21• Hvalveiðar  í atvinnuskyni eru sjálfbærar

20• Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum

19Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?

16Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á almennt viðhorf þitt til Íslands?

15Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?

13Hefurðu ferðast til Íslands? Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum toga, óháð lengd eða markmiði 
ferðar

Á heildina litið, hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gangvart Íslandi?

Spurningar

11

9-24
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Aðferðafræði, framkvæmd og heimtur

Lagskipt slembiúrtak almennings, 16-75 ára búsettra í Þýskalandi, Svíþjóð, 
Bretlandi (að Norður Írlandi undanskildu) og á austurströnd Bandaríkjanna.  
Kvótaúrtak almennings, 16-75 ára búsettra í Frakklandi.
Sérstök greining markhóps íslenskrar ferðaþjónustu er birt í annarri skýrslu: 
Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu: Greining á
viðhorfum markhóps

Gerð úrtaks

23. febrúar – 14. mars 2007Framkvæmdatími

Að varpa ljósi á áhrif hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni á ímynd Íslands og 
íslenska ferðaþjónustu.

Markmið

Símleiðis.  Gagnaöflun var í höndum Gfk í Nuremberg í Þýskalandi.  Gfk er  
alþjóðlegt rannsóknafyrirtæki sem starfar í 90 löndum.  Gfk er samstarfsaðili 
ParX.

Framkvæmdamáti

Framkvæmd

Til að tryggja sambærileika könnunarinnar í löndunum 5 var spurningalisti könnunarinnar saminn á íslensku og síðan 
þýddur yfir á ensku.  Enska útgáfan var send til erlendra samstarfsaðila ParX, þar sem spurningarnar voru þýddar yfir 
á tungumál hvers lands.  Hjá ParX var erlendu þýðingunum aftur snúið á ensku, þær bornar saman við upprunalega 
spurningalistann og leiðréttingar voru gerðar þar sem við átti. 

Þýðing og staðfærsla

Til að úrtakið endurspeglið þýðið sem best voru gögn frá hverju landanna fimm vigtuð.  Fyrir hvert land voru notaðir 
vigtunarstuðlar sem byggja á opinberum lýðfræðilegum gögnum.

Vigtun

23,6%
20,6%
21,6%
42,0%
22,0%
21,0%

Svarhlutfall
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

5.081
1.001
1.000
964
1.116
1.000

Fjöldi svara
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

Heimtur
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Samanburður meðaltala

4,14

3,93

3,77

3,53

3,07

2,45

2,38

2,27

2,20

2,08

1,86

1 2 3 4 5

Þjóðir eiga rétt á að taka ákvörðun um hvalveiðar í
atvinnuskyni 1

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni2

Líkur á að ferðast til Íslands næstu 5 ár4

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til Íslands5

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar1

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að heimsækja Ísland3

Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum1

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar2

Viðhorf til Íslands2

Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á
alþjóðavísu1

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar1

Meðaltal er á kvarðanum 1-5.
11: Mjög ósammála 5: Mjög sammála. 41: Mjög ólíklegt 5: Mjög líklegt
21: Mjög neikvæð(ur) 5: Mjög jákvæð(ur) 51: Mjög neikvæð 5: Mjög jákvæð
31: Minnka umtalsvert 5: Auka umtalsvert.
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0,527

0,317

0,072

0,053

0,049

0,045

0,036

00,51

Fylgni við viðhorf til Íslands

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni

Þjóðir eiga rétt á að taka ákvörðun um 
hvalveiðar í atvinnuskyni

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til 
Íslands

Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum 
rökum

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að 
heimsækja Ísland

Líkur á að ferðast til Íslands næstu 5 ár

Fylgni Meðaltal

Fylgni segir til um samband tveggja breyta, eða hversu mikill breytileiki í einni breytu fylgir breytileika í
annarri.

Jákvæð fylgni

Neikvæð fylgni

Fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar

3,53

2,08

2,45

3,07

2,20

2,27

1,86

1 2 3 4 5

0,527

0,444

0,084

0,059

0,052

0,051

0,033

00,51

Viðhorf til Íslands

Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera 
bannaðar á alþjóðavísu

Þjóðir eiga rétt á að taka ákvörðun um 
hvalveiðar í atvinnuskyni

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til 
Íslands

Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum 
rökum

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að 
heimsækja Ísland

Líkur á að ferðast til Íslands næstu 5 ár

Fylgni Meðaltal

Jákvæð fylgni

Neikvæð fylgni

3,77

2,08

2,45

3,07

2,20

2,27

3,93

1 2 3 4 5

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar hefur allnokkra jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands. Líkur á ferð til Íslands hefur einnig 
nokkra jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands, þrátt fyrir að hún sé ekki eins sterk. Fylgni viðhorfa til hvalveiða við viðhorf til 
Íslands er neikvæð, en mjög veik. 

Viðhorf til Íslands hefur allnokkra jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar. Líkur á að ferðast til Íslands hefur 
einnig jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar. Áhrif hvalveiða á líkur á að heimsækja Ísland hefur mjög veika 
fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar. 
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0,444

0,317

0,104

0,059

0,037

0,028

00,51

Fylgni við líkur á að ferðast til Íslands á næstu 5 árum

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni

Þjóðir eiga rétt á að taka ákvörðun um 
hvalveiðar í atvinnuskyni

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til 
Íslands

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að 
heimsækja Ísland

Viðhorf til Íslands

Fylgni Meðaltal

Fylgni segir til um samband tveggja breyta, eða hversu mikill breytileiki í einni breytu fylgir breytileika í
annarri.

Jákvæð fylgni

Neikvæð fylgni

3,53

3,77

2,45

2,20

2,27

1,86

1 2 3 4 5

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar hefur jákvæða fylgni við líkur á að ferðast til Íslands á næstu 5 árum. Viðhorf til Íslands hefur 
einnig nokkra jákvæða fylgni við líkur á að ferðast til Íslands á næstu 5 árum. Viðhorf til hvalveiða hefur mjög veika fylgni við 
líkur á að ferðast til Íslands á næstu 5 árum. 
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1,7

2,7
2,0

5,5

1,6

0

1
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Frakkland Þýskaland Svíþjóð Bretland Bandaríkin

1,7 2,7 3,0 5,5
1,62,7

11,3

21,2

9,4
6,4

14,9

41,1

67,0

20,8

6,1
1,0

10,6

40,1

0,2 0,42,8 1,4 1,3
5,4

2,20,8 1,4 4,1
0,6

4,0

0
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Frakkland Þýskaland Svíþjóð Bretland Bandaríkin

Hvalir/hvalveiðar
Reykjavík
Geysir/hverir
Hestar
Björk
Víkingar

Samanburður við önnur valin ummæli (%)*

Þegar þú hugsar um Ísland – hvað kemur fyrst upp í hugann? Vinsamlegast nefndu allt að 5 atriði 
sem koma upp í hugann þegar þú hugsar um Ísland.
Name up to 5 of the first things that come to mind when you think of the country Iceland

Hlutfall svarenda sem nefndi hvali eða hvalveiðar (%)

*Nokkur ummæli voru valin af handahófi til samanburðar.
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Þegar þú hugsar um Ísland – hvað kemur fyrst upp í hugann? Vinsamlegast nefndu allt að 5 atriði 
sem koma upp í hugann þegar þú hugsar um Ísland.
Name up to 5 of the first things that come to mind when you think of the country Iceland

• Hvalir (8 nefndu)
• Hvalur (3 nefndu) 
• Hvalveiðar (2 nefndu)
• Hvalamorðingi
• Ferðaþjónusta fyrir hvalina
• Hvalir og þorskur
• Þetta er fínt fyrir túnfiskinn og hvalina. 

Hvalveiðimenn

• Hvalir (13 nefndu)
• Hvalveiðar (13 nefndu)
• Hvalur (2 nefndu) 
• Þeir styðja hvalveiðar 
• Hvala- og dómsstaður

• Hvalir (37 nefndu)
• Hvalveiðar (6 nefndu)
• Hvaladráp (3 nefndu)
• Hvalur (2 nefndu) 
• Þeir drepa hvali (2 nefndu)
• Drepa hvali
• Fiskar og hvalveiðar í atvinnuskyni
• Hvalaskoðun
• Hvalveiðar í atvinnuskyni
• Ríkir og drepa hvali og seli

• Hvalveiðar (14 nefndu)
• Hvalir (7 nefndu)
• Hvalveiðimenn (2 nefndu)
• Hvalkjöt
• Hvalir og fiskar (spendýr)
• Skoða hvali
• Vingjarnlegt fólk. Banna ætti hvalveiðar alfarið, 

þó með undantekningum þegar fjöldi tegundar 
fer yfir ákveðin mörk. Í öllu falli þarf að hafa 
eftirlit með því.

Þýskaland

Svíþjóð Bretland

Frakkland

Bandaríkin

• Hvalir (8 nefndu)
• Hvalveiðar (4 nefndu)
• Búsvæði fyrir dýr, sæljón, hvali
• Háhyrningur
• Hvalur
• Ísbirnir og hvalir

Ummæli um hvalveiðar
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Meðaltal (3,77)

Á heildina litið, hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi?
How positive or negative are you, in general, towards Iceland? 

21,6

36,8

0,2

3,0

1,2

34,1

3,1

Mjög jákvæð(ur)
Frekar jákvæð(ur)
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)
Frekar neikvæð(ur)
Mjög neikvæð(ur)
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

1005.081Allir

0,210Neitar
3,1
1,2
3,0
34,1

36,8

21,6

Hlutfall

159Veit ekki
63Mjög neikvæð(ur)
151Frekar neikvæð(ur)

1.733Hvorki né

1.869Frekar jákvæð(ur)
1.096Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

0,8613,623.419Ólíklegir
0,7933,88575Hlutlausir
0,7694,27859Líklegir
0,8623,734.590Hafa ekki ferðast
0,8484,32311Hafa ferðast
0,8623,803.584Neikvæðir
0,8423,65890Hlutlausir
0,9973,82331Jákvæðir
0,8283,82923Hátekjur
0,8473,801.199Hærri millitekjur
0,8623,78767Lægri millitekjur
0,9123,70795Lágtekjur
0,8323,921.509Háskóli
0,8193,711.075Framhaldsskóli 2
0,8863,701.664Framhaldsskóli 1
0,9343,73490Grunnskóli
1,0823,51112Grunnskóla ólokið
0,7683,69397Nemar
0,9113,60287Heimavinnandi
0,9363,88882Hættir störfum
0,9493,68421Atvinnulausir
0,8463,762.397Launþegar
0,8523,88496Atvinnurekendur
0,9343,9654466-75 ára
0,9393,8180856-65 ára
0,8683,8291346-55 ára
0,8483,6897536-45 ára
0,8643,7491026-35 ára
0,7743,6876216-25 ára
0,8953,722.485Konur
0,8473,822.428Karlar
0,8153,98552Stórborgir
0,8663,781.973Borgir
0,8983,711.370Smábæir
0,8473,74963Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

0,895
0,913
0,823
0,784
0,840
0,873

3,58945Bandaríkin
3,60
4,10
3,81
3,77
3,77

1.068Bretland
941Svíþjóð
990Þýskaland
968Frakkland

4.912Taka afstöðu

1Svíar eru jákvæðari en aðrar þjóðir.  Frakkar og Þjóðverjar eru jákvæðari en Bandaríkjamenn og Bretar.  2Íbúar stórborga eru 
jákvæðari en íbúar minni byggða.  3Karlar eru jákvæðari en konur.  466-75 ára eru jákvæðari en 45 ára og yngri.  46-55 ára eru 
jákvæðari en 36-45 ára.  5Atvinnurekendur eru jákvæðari en atvinnulausir og heimavinnandi.  Hættir störfum eru jákvæðari en 
launþegar, atvinnulausir, heimavinnandi og nemar.  6Háskólamenntaðir eru jákvæðari en aðrir.  7Þeir sem hafa ferðast til Íslands 
eru jákvæðari en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.  8Þeir sem eru líklegir til að ferðast til Íslands eru jákvæðari en þeir sem eru 
ólíklegir til að ferðast til Íslands.

Land1

Tegund byggðar2

Kyn3

Aldur4

Atvinnuþátttaka5

Menntun6

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Ferðalög til Íslands7

Líkur á að ferðast til 
Íslands8
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4,10

3,60
3,58

3,74
3,71

3,78
3,98

3,82
3,72

3,68
3,74

3,68
3,82
3,81

3,96
3,88

3,76
3,68

3,88
3,60

3,69
3,51

3,73
3,70
3,71

3,92
3,70

3,78
3,80
3,82
3,82

3,65
3,80

4,32
3,73

4,27
3,88

3,62

3,77Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

Líklegir
Hlutlausir
Ólíklegir

1 2 3 4 5
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3,58
4,09

3,29
3,04

3,53
3,46

3,55
3,70

3,53
3,52

3,47
3,61

3,46
3,52
3,50

3,64
3,51
3,54
3,57
3,57

3,32
3,49

3,38
3,44
3,44
3,45

3,73
3,40

3,60
3,60
3,60

3,56
3,37

3,56
4,15

3,49
4,34

3,88
3,25

3,68Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

Líklegir
Hlutlausir
Ólíklegir

1 2 3 4 5

Meðaltal (3,53)

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?
How positive or negative are you towards Iceland as a travel destination?

20,4

34,5

0,1

11,3

6,2

25,2

2,3
Mjög jákvæð(ur)
Frekar jákvæð(ur)
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)
Frekar neikvæð(ur)
Mjög neikvæð(ur)
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

1005.081Allir

0,15Neitar
2,3
6,2
11,3
25,2

34,5

20,4

Hlutfall

116Veit ekki
316Mjög neikvæð(ur)
574Frekar neikvæð(ur)

1.280Hvorki né

1.752Frekar jákvæð(ur)
1.038Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

1,1363,253.451Ólíklegir
0,8243,88584Hlutlausir
0,7764,34868Líklegir
1,1263,494.642Hafa ekki ferðast
1,0284,15306Hafa ferðast
1,1073,563.614Neikvæðir
1,1553,37893Hlutlausir
1,2633,56337Jákvæðir
1,1163,60924Hátekjur
1,0733,601.202Hærri millitekjur
1,1213,60768Lægri millitekjur
1,1683,40814Lágtekjur
1,0303,731.518Háskóli
1,0963,451.082Framhaldsskóli 2
1,1963,441.683Framhaldsskóli 1
1,1713,44500Grunnskóli
1,2503,38114Grunnskóla ólokið
1,0083,49401Nemar
1,1733,32285Heimavinnandi
1,2363,57896Hættir störfum
1,1523,57428Atvinnulausir
1,0953,542.417Launþegar
1,1643,51501Atvinnurekendur
1,2023,6455066-75 ára
1,2363,5081756-65 ára
1,1433,5292646-55 ára
1,0873,4697936-45 ára
1,0753,6191726-35 ára
1,0673,4777116-25 ára
1,1583,522.518Konur
1,1063,532.442Karlar
1,0533,70561Stórborgir
1,1313,551.997Borgir
1,1593,461.390Smábæir
1,1043,53963Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,246
1,207
0,936
0,889
1,044
1,132

3,04965Bandaríkin
3,29
4,09
3,58
3,68
3,53

1.081Bretland
943Svíþjóð
987Þýskaland
984Frakkland

4.960Taka afstöðu

1Svíar eru jákvæðari en aðrar þjóðir.  Frakkar og Þjóðverjar eru jákvæðari en Bretar og Bandaríkjamenn.  Bretar eru jákvæðari en 
Bandaríkjamenn.  2Íbúar stórborga eru jákvæðari en íbúar smábæja og borga.  3Háskólamenntaðir eru jákvæðari en aðrir.  
4Lágtekjufólk er neikvæðara en aðrir.  5Hlutlausir gagnvart hvalveiðum eru neikvæðari en jákvæðir gagnvart hvalveiðum og 
neikvæðir gagnvart hvalveiðum. 6Þeir sem hafa ferðast til Íslands eru jákvæðari en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.  7Þeir sem 
eru líklegir til að ferðast til Íslands eru jákvæðari en þeir sem eru ólíklegir til að ferðast til Íslands.

Land1

Tegund byggðar2

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun3

Tekjur4

Viðhorf til hvalveiða5

Ferðalög til Íslands6

Líkur á að ferðast til 
Íslands7
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5,1

14,7

6,6

3,7

4,9
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6,3

10,0

7,4

5,0

3,7

5,3

5,0

6,9

7,9

9,5

9,8

6,3

4,0

7,1

3,6

3,3

0,8

3,9

4,4

6,0

9,5

4,5

4,6

7,1

7,1

4,9

6,5

6,2

13,1

6,8

4,4

98,7

94,9

85,3

93,4

96,3

95,1

94,4

93,7

90,0

92,6

95,0

96,3

94,7

95,0

93,1

92,1

90,5

90,2

93,7

96,0

92,9

96,4

96,7

99,2

96,1

95,6

94,0

90,5

95,5

95,4

92,9

92,9

95,1

93,5

93,8

86,9

93,2

95,6

1,3Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

                     Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir tímab.
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Líklegir
Hlutlausir
Ólíklegir
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Já

Hefurðu ferðast til Íslands? (Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum 
toga, óháð lengd eða markmiði ferðar)
Have you ever visited Iceland? (This includes business trips, personal visits and any other visit, regardless of length and 
purpose)

6,2

93,6

0,2Já
Nei
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (%)

1005.081Allir

0,2

93,6

6,2

Hlutfall

12Neitar

4.754Nei
315Já

FjöldiHópur

95,64,43.549Ólíklegir
93,26,8586Hlutlausir
86,913,1871Líklegir

93,86,23.684Neikvæðir
93,56,5910Hlutlausir
95,14,9344Jákvæðir
92,97,1937Hátekjur
92,97,11.218Hærri millitekjur
95,44,6782Lægri millitekjur
95,54,5837Lágtekjur

90,59,51.535Háskóli
94,06,01.100Framhaldsskóli 2
95,64,41.736Framhaldsskóli 1
96,13,9518Grunnskóli
99,20,8114Grunnskóla ólokið

96,73,3405Nemar
96,43,6294Heimavinnandi
92,97,1930Hættir störfum
96,04,0439Atvinnulausir
93,76,32.453Launþegar
90,29,8514Atvinnurekendur

90,59,557366-75 ára
92,17,984056-65 ára
93,16,994546-55 ára
95,05,01.00136-45 ára
94,75,393626-35 ára
96,33,777416-25 ára
95,05,02.569Konur
92,67,42.500Karlar

90,010,0564Stórborgir
93,76,32.037Borgir
94,45,61.424Smábæir
95,14,9988Þorp og dreifbýli

Nei (%)Já (%)FjöldiHópur

96,3

93,4
85,3
94,9
98,7
93,8

3,7997Bandaríkin

6,6
14,7
5,1
1,3
6,2

1.116Bretland
956Svíþjóð
999Þýskaland

1.001Frakkland
5.069Taka afstöðu

1Fleiri Svíar hafa heimsótt Ísland en aðrar þjóðir.  Færri Frakkar hafa heimsótt Ísland en aðrar þjóðir.  Fleiri Bretar hafa heimsótt 
Ísland en Bandaríkjamenn.  2Fleiri íbúar stórborga hafa heimsótt Ísland en aðrir.  3Fleiri 66-75 ára hafa ferðast til Íslands en 16-45 
ára.  Færri 16-25 ára hafa ferðast til Íslands en 46-65 ára.  4Færri nemar hafa ferðast til Íslands en atvinnurekendur, launþegar og 
hættir störfum.  Fleiri atvinnurekendur hafa ferðast til Íslands en heimavinnandi og atvinnulausir.  5Fleiri háskólamenntaðir hafa 
ferðast til Íslands en aðrir.  Fleiri með framhaldsskóla 1 og 2 hafa ferðast til Íslands en þeir sem ekki hafa lokið grunnskóla. 6Fleiri 
líklegir til að ferðast til Íslands hafa ferðast þangað áður en hlutlausir og ólíklegir.
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Tegund byggðar2

Kyn
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Atvinnuþátttaka4

Menntun5

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Líkur á að ferðast til 
Íslands6

Nei
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2,24
2,41

2,14
1,60

1,96
1,98

2,13
2,38

2,12
2,04

2,16
2,16

2,01
2,10
2,07

1,91
2,22

2,13
1,99

1,96
1,76

2,15
1,81

1,90
1,94

2,06
2,33

1,94
2,10
2,07

2,22
2,31

2,00
2,07

2,75
2,03

2,01Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,08)

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir ferðast til Íslands á næstu 5 árum?
How likely or unlikely are you to visit Iceland in the next 5 years?

4,6
12,6

0,03

27,0

42,9 11,6

1,2
Mjög líklegt
Frekar líklegt
Hvorki líklegt né ólíklegt
Frekar ólíklegt
Mjög ólíklegt
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

1005.081Allir

0,031Neitar
1,2
42,9
27,0
11,6

12,6

4,6

Hlutfall

62Veit ekki
2.182Mjög ólíklegt
1.373Frekar ólíklegt
588Hvorki né

642Frekar líklegt
232Mjög líklegt

FjöldiHópur

1,1802,034.695Hafa ekki ferðast
1,4862,75311Hafa ferðast

1,1852,073.648Neikvæðir
1,2212,00902Hlutlausir
1,4212,31342Jákvæðir

1,3142,22932Hátekjur
1,1952,071.206Hærri millitekjur
1,1602,10776Lægri millitekjur
1,1641,94830Lágtekjur
1,2892,331.515Háskóli
1,2022,061.097Framhaldsskóli 2
1,1431,941.719Framhaldsskóli 1
1,1351,90512Grunnskóli
1,1681,81114Grunnskóla ólokið
1,1112,15402Nemar
1,0741,76291Heimavinnandi
1,2361,96916Hættir störfum
1,1631,99435Atvinnulausir
1,2172,132.431Launþegar
1,2962,22509Atvinnurekendur
1,2251,9156166-75 ára
1,2532,0783256-65 ára
1,2262,1093246-55 ára
1,1612,0199036-45 ára
1,2402,1693426-35 ára
1,1722,1676716-25 ára
1,2082,042.541Konur

1,2202,122.476Karlar

1,2892,38560Stórborgir

1,2232,132.012Borgir

1,1911,981.413Smábæir

1,1571,96979Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,044

1,312

1,296

1,085

1,154

1,214

1,60998Bandaríkin

2,14

2,41

2,24

2,01

2,08

1.100Bretland

933Svíþjóð

995Þýskaland

991Frakkland

5.017Taka afstöðu

1Svíar eru líklegri en aðrar þjóðir.  Bandaríkjamenn eru ólíklegri en aðrar þjóðir.  Þjóðverjar eru líklegri en Frakkar.  2Íbúar 
stórborga eru líklegri en aðrir.  Íbúar borga eru líklegri en íbúar smábæja og þorpa/dreifbýla.  366-75 ára eru ólíklegri en 16-35 ára.  
4Atvinnurekendur og launþegar eru líklegri en þeir sem eru hættir störfum og heimavinnandi.  Nemar eru líklegri en 
heimavinnandi.  5Háskólamenntaðir eru líklegri en aðrir.  6Hátekjufólk er líklegra en lágtekjufólk.  7Jákvæðir gagnvart hvalveiðum 
eru líklegri en þeir sem eru hlutlausir og neikvæðir gagnvart hvalveiðum. 8Þeir sem hafa ferðast til Íslands eru líklegri til að 
ferðast til Íslands en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.
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Aldur3

Atvinnuþátttaka4

Menntun5

Tekjur6

Viðhorf til hvalveiða7

Ferðalög til Íslands8
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Hættir störfum
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Neikvæðir

Hafa ferðast
Hafa ekki ferðast

Líklegir
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Ólíklegir
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Já, án vafa

Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?
To the best of your knowledge, does Iceland conduct commercial whaling?

13,0
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17,9
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Líklegt
Ólíklegt
Nei, án vafa
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Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (%)

0,17Neitar
17,9909Veit ekki
10,4528Nei, án vafa

1005.081Allir

23,4

35,1

13,0

Hlutfall

1.188Ólíklegt

1.786Líklegt
663Já, án vafa

FjöldiHópur

264Hafa ferðast
3.892Hafa ekki ferðast

2.858Ólíklegir
514Hlutlausir
748Líklegir

3.076Neikvæðir
718Hlutlausir
301Jákvæðir
781Hátekjur

1.000Hærri millitekjur
677Lægri millitekjur
704Lágtekjur

1.245Háskóli
908Framhaldsskóli 2

1.408Framhaldsskóli 1
445Grunnskóli
104Grunnskóla ólokið

339Nemar
238Heimavinnandi
781Hættir störfum
359Atvinnulausir

2.012Launþegar
415Atvinnurekendur
48266-75 ára
70656-65 ára
78246-55 ára
80136-45 ára
76426-35 ára
63016-25 ára

2.054Konur
2.111Karlar
493Stórborgir

1.720Borgir
1.103Smábæir
819Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

723Bandaríkin
856Bretland
765Svíþjóð
901Þýskaland
919Frakkland

4.165Taka afstöðu

1Fleiri Svíar telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en aðrar þjóðir.  Færri Bandaríkjamenn telja án vafa að Íslendingar veiði hvali 
en aðrar þjóðir.  2Fleiri karlar telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en konur.  3Fleiri 36-75 ára telja án vafa að Íslendingar veiði 
hvali en 16-25 ára.  4Færri nemar telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en atvinnurekendur, launþegar, atvinnulausir og hættir 
störfum.  5Fleiri sem ekki hafa lokið grunnskóla telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en þeir sem eru með 
framhaldsskólamenntun 1 og 2.  6Fleiri sem hafa ferðast til Íslands telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en þeir sem ekki hafa 
ferðast til Íslands. 7Fleiri líklegir til að ferðast til Íslands telja án vafa að Íslendingar veiði hvali en þeir sem eru ólíklegir til að 
ferðast til Íslands.
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Tegund byggðar
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Atvinnuþátttaka4

Menntun5

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Líkur á að ferðast til 
Íslands7

Líklegt

Ferðalög til Íslands6

Ólíklegt
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Atvinnurekendur
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Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur
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Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

Líklegir
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Ólíklegir

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,20)

Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á
almennt viðhorf þitt til Íslands?
Should Iceland conduct commercial whaling, would it have a positive or negative influence on your attitude towards Iceland 
in general?

5,8

2,50,1

28,8

29,9

30,3

2,6Mjög jákvæð
Frekar jákvæð
Hvorki jákvæð né neikvæð
Frekar neikvæð
Mjög neikvæð
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

1005.081Allir

0,17Neitar
2,6
29,9
28,8
30,3

5,8

2,5

Hlutfall

133Veit ekki
1.519Mjög neikvæð
1.465Frekar neikvæð
1.537Hvorki né

293Frekar jákvæð

127Mjög jákvæð

FjöldiHópur

1,0072,163.453Ólíklegir
0,9592,17578Hlutlausir
1,1082,36854Líklegir
1,0252,194.623Hafa ekki ferðast
0,9792,27307Hafa ferðast
0,8941,883.628Neikvæðir
0,6132,96886Hlutlausir
1,1443,44335Jákvæðir
0,9832,20926Hátekjur
0,9652,191.195Hærri millitekjur
0,9842,16772Lægri millitekjur
1,1192,24820Lágtekjur
0,9322,121.508Háskóli
1,0592,211.083Framhaldsskóli 2
1,0442,241.687Framhaldsskóli 1
1,0792,31492Grunnskóli
1,1702,18114Grunnskóla ólokið
0,9762,16392Nemar
1,0442,10286Heimavinnandi
1,0992,23899Hættir störfum
1,1662,28429Atvinnulausir
0,9712,192.399Launþegar
1,0262,22506Atvinnurekendur
1,0742,2554966-75 ára
1,0372,1682156-65 ára
1,0522,1792846-55 ára
0,9742,1797836-45 ára
0,9922,2391226-35 ára
1,0312,2575216-25 ára
1,0282,162.488Konur
1,0172,242.453Karlar
1,0182,18563Stórborgir
1,0182,212.002Borgir
1,0222,221.365Smábæir
1,0422,15960Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,095
1,167
0,833
0,937
0,949
1,023

2,45969Bandaríkin
2,11
2,37
2,07
2,02
2,20

1.089Bretland
901Svíþjóð
992Þýskaland
990Frakkland

4.941Taka afstöðu

1Hvalveiðar hefðu síður neikvæð áhrif á Svía og Bandaríkjamenn en Frakka, Breta og Þjóðverja.  2Hvalveiðar hefðu síður neikvæð 
áhrif á karla en konur.  3Hvalveiðar hefðu síður neikvæð áhrif á þá sem eru með grunnskólamenntun og framhaldsskólamenntun 
1 en háskólamenntaða.  4Hvalveiðar hefðu jákvæðari áhrif á þá sem eru jákvæðir gagnvart hvalveiðum en þá sem eru hlutlausir 
og neikvæðir gagnvart hvalveiðum.  5Hvalveiðar hefðu síður neikvæð áhrif á þá sem eru líklegir til að ferðast til Íslands en þá sem 
eru ólíklegir til að ferðast til Íslands.
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Tegund byggðar
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Atvinnuþátttaka

Menntun3

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða4

Ferðalög til Íslands

Líkur á að ferðast til 
Íslands5
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     Hafa ferðast
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Meðaltal (2,45)

Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, myndi það auka eða minnka líkur á að þú
heimsækir Ísland?
Should Iceland conduct commercial whaling, would it increase or decrease the likelihood of you visiting Iceland?

3,7

0,1 1,80,9

14,8

19,4
44,3

15,1

Auka umtalsvert
Auka nokkuð
Hvorki auka né minnka
Minnka nokkuð
Minnka umtalsvert
Myndi ekki heimsækja Ísland hvort eð er
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,16Neitar

1005.081Allir

0,947Veit ekki

15,1

19,4
14,8
44,3

3,7

1,8

Hlutfall

765Myndi ekki heimsækja 
Ísland hvort eð er

984Minnka umtalsvert
752Minnka nokkuð

2.249Hvorki  né

186Auka nokkuð

91Auka umtalsvert

FjöldiHópur

0,9642,382.813Ólíklegir
0,9192,51561Hlutlausir
0,9612,62834Líklegir
0,9702,443.962Hafa ekki ferðast
0,8302,54291Hafa ferðast
0,9552,233.124Neikvæðir
0,4662,98763Hlutlausir
1,0233,26286Jákvæðir
0,9512,44826Hátekjur
0,9492,461.062Hærri millitekjur
0,9372,38654Lægri millitekjur
0,9842,39650Lágtekjur
0,9402,431.385Háskóli
0,9732,40934Framhaldsskóli 2
0,9622,501.417Framhaldsskóli 1
0,9422,46401Grunnskóli
1,1932,3475Grunnskóla ólokið
0,9172,56372Nemar
0,9902,23225Heimavinnandi
0,9812,48695Hættir störfum
0,9982,37368Atvinnulausir
0,9432,442.135Launþegar
0,9922,53437Atvinnurekendur
0,9692,5043066-75 ára
0,9652,4067956-65 ára
0,9812,3879946-55 ára
0,9582,4286336-45 ára
0,9642,4580526-35 ára
0,9222,5868716-25 ára
0,9862,402.134Konur
0,9342,502.128Karlar
0,9812,45503Stórborgir
0,9232,461.729Borgir
0,9932,461.176Smábæir
0,9792,41817Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,010
1,139
0,755
0,838
0,958
0,962

2,54760Bandaríkin
2,32
2,68
2,45
2,26
2,45

922Bretland
895Svíþjóð
847Þýskaland
838Frakkland

4.262Taka afstöðu

1Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn Svía en Frakka, Þjóðverja og Breta.  Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á
heimsókn Bandaríkjamanna en Frakka og Breta.  Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn Þjóðverja en Frakka.  
2Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn karla en kvenna.  3Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn 16-25 ára 
en 46-65 ára.  4Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn atvinnurekenda og nema en heimavinnandi.  5Hvalveiðar 
myndu auka meira líkur á heimsókn þeirra sem eru jákvæðir gagnvart hvalveiðum en þeirra sem eru neikvæðir gagnvart 
hvalveiðum. 6Hvalveiðar myndu síður minnka líkur á heimsókn þeirra sem eru líklegir til að ferðast til Íslands en þeirra sem eru 
ólíklegir til að ferðast til Íslands.
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Meðaltal (1,86)

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?
How positive or negative are you towards commercial whaling?

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,314Neitar

1005.081Allir

2,3117Veit ekki
47,4
25,3
18,0

5,1

1,8

Hlutfall

2.407Mjög neikvæð(ur)
1.283Frekar neikvæð(ur)
913Hvorki né

257Frekar jákvæð(ur)

89Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

0,9871,843.469Ólíklegir

0,9851,83575Hlutlausir

1,1081,96848Líklegir

1,0131,864.634Hafa ekki ferðast

0,9621,85305Hafa ferðast

1,0481,87924Hátekjur

0,9661,851.192Hærri millitekjur

0,9501,77772Lægri millitekjur

1,0541,90821Lágtekjur

0,9551,781.503Háskóli

0,9781,841.084Framhaldsskóli 2

1,0621,911.683Framhaldsskóli 1

1,0111,94504Grunnskóli

1,1421,91115Grunnskóla ólokið

0,9571,87396Nemar

1,0961,83291Heimavinnandi

1,0511,91901Hættir störfum

1,1241,89427Atvinnulausir

0,9611,822.394Launþegar

1,0341,90511Atvinnurekendur

1,0111,9455166-75 ára

0,9941,7882356-65 ára

1,0391,8492446-55 ára

0,9631,7897836-45 ára

1,0151,8891626-35 ára

1,0321,9675916-25 ára

1,0031,832.509Konur

1,0161,882.441Karlar

1,0111,84556Stórborgir

0,9831,841.979Borgir

1,0221,881.388Smábæir

1,0411,85976Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,124

1,088

0,956

0,834

0,916

1,010

2,22968Bandaríkin

1,82

1,87

1,69

1,69

1,86

1.095Bretland

900Svíþjóð

996Þýskaland

990Frakkland

4.950Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru jákvæðari en aðrar þjóðir.  Svíar eru jákvæðari en Þjóðverjar og Frakkar.  
216-25 ára eru jákvæðari en 36-45 ára og 56-65 ára.  
3Háskólamenntaðir eru neikvæðari en þeir sem hafa lokið framhaldsskóla 1. 
4Þeir sem eru líklegir að ferðast til Íslands eru jákvæðari gagnvart hvalveiðum en þeir sem eru ólíklegir til að ferðast til Íslands.
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Atvinnuþátttaka
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Íslands4
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Allar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?
Please indicate to which of the following sentences you agree most with
(Svarkostir lesnir)

24,0
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0,2Allar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Flestar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Sumar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Engar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Veit ekki
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Allir (%)

0,29Neitar
3,0150Veit ekki

2,0100Engar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

1005.081Allir

38,8

32,1

24,0

Hlutfall

1.972Sumar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

1.629Flestar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

1.220Allar hvalategundir eru í
útrýmingarhættu

FjöldiHópur

307Hafa ferðast
4.603Hafa ekki ferðast

3.438Ólíklegir
573Hlutlausir
852Líklegir

3.614Neikvæðir
865Hlutlausir
341Jákvæðir
921Hátekjur

1.187Hærri millitekjur
772Lægri millitekjur
819Lágtekjur

1.493Háskóli
1.072Framhaldsskóli 2
1.687Framhaldsskóli 1
498Grunnskóli
114Grunnskóla ólokið

395Nemar
287Heimavinnandi
890Hættir störfum
423Atvinnulausir

2.392Launþegar
503Atvinnurekendur
54466-75 ára
81556-65 ára
92246-55 ára
97536-45 ára
91126-35 ára
75416-25 ára

2.485Konur
2.436Karlar
555Stórborgir

1.974Borgir
1.380Smábæir
964Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

957Bandaríkin
1.094Bretland
886Svíþjóð
993Þýskaland
992Frakkland

4.921Taka afstöðu

1Fleiri Frakkar telja alla hvali í útrýmingarhættu en aðrar þjóðir.  Færri Svíar og Bandaríkjamenn telja alla hvali í útrýmingarhættu 
en Þjóðverjar og Bretar.  2Fleiri konur telja alla hvali í útrýmingarhættu en karlar.  3Fleiri atvinnulausir og heimavinnandi telja alla 
hvali í útrýmingarhættu en atvinnurekendur, launþegar og nemar.  4Fleiri sem ekki hafa lokið grunnskóla telja alla hvali í
útrýmingarhættu en aðrir.  Færri háskólamenntaðir telja alla hvali í útrýmingarhættu en þeir sem hafa lokið grunnskóla og 
framhaldsskóla 1.  5Fleiri með lægri millitekjur telja alla hvali í útrýmingarhættu en hátekjufólk og hærra millitekjufólk.  6Fleiri 
neikvæðir gagnvart hvalveiðum telja alla hvali í útrýmingarhættu en jákvæðir gagnvart hvalveiðum. 7Færri sem ferðast hafa til 
Íslands telja alla hvali í útrýmingarhættu en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Land1

Tegund byggðar

Kyn2

Aldur

Atvinnuþátttaka3

Menntun4

Tekjur5

Viðhorf til hvalveiða6

Líkur á að ferðast til 
Íslands7

Ferðalög til Íslands7

Flestar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Sumar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Engar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Þeir sem taka afstöðu (%)
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3,02
3,94

2,79
2,99
3,01
3,02

3,13
3,03
3,04
3,10

3,16
3,13
3,12

3,05
2,92

3,00
2,94

3,09
3,15

2,96
3,06

3,24
3,13

3,08
3,09

2,98
3,09

3,04
2,98

3,18
3,05
3,04

3,16
3,04

3,00
3,18

3,02
3,10

3,17
2,97

3,10                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (3,07)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum
-Commercial whaling quotas are scientifically based

19,6

17,1
0,2

16,5

15,5

23,0

8,1
Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,210Neitar

1004.601Allir

8,1374Veit ekki
15,5
16,5
23,0

19,6

17,1

Hlutfall

715Mjög ósammála
757Frekar ósammála

1.060Hvorki né

900Frekar sammála

785Mjög sammála

FjöldiHópur

1,4192,971.499Minnka
1,2303,171.763Engin áhrif
1,3663,10246Aukast
1,4293,022.546Neikvæð
1,1593,181.219Engin
1,3253,00378Jákvæð
1,4023,043.090Neikvæðir
1,0943,16761Hlutlausir
1,3543,04305Jákvæðir
1,3443,05785Hátekjur
1,3493,18975Hærri millitekjur
1,3432,98674Lægri millitekjur
1,3623,04766Lágtekjur
1,3513,091.249Háskóli
1,2952,98976Framhaldsskóli 2
1,3503,091.401Framhaldsskóli 1
1,3983,08433Grunnskóli
1,4483,13113Grunnskóla ólokið
1,1753,24344Nemar
1,2973,06260Heimavinnandi
1,4332,96783Hættir störfum
1,4723,15356Atvinnulausir
1,3123,092.023Launþegar
1,3612,94432Atvinnurekendur
1,4343,0047466-75 ára
1,4352,9270056-65 ára
1,3843,0580446-55 ára
1,3453,1284836-45 ára
1,2663,1374726-35 ára
1,2043,1664516-25 ára
1,3103,102.082Konur
1,3793,042.136Karlar
1,3473,03482Stórborgir
1,3553,131.651Borgir
1,3333,021.179Smábæir
1,3523,01860Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,194
1,333
1,263
1,305
1,418
1,346

2,99912Bandaríkin
2,79
3,94
3,02
3,10
3,07

995Bretland
410Svíþjóð
956Þýskaland
945Frakkland

4.218Taka afstöðu

1Svíar eru meira sammála en aðrar þjóðir.  Bretar eru síður sammála en aðrar þjóðir. 2Þeir sem eru með hærri millitekjur eru síður 
sammála en þeir sem eru með lægri millitekjur.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur2

Viðhorf til hvalveiða

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands

Fyrir helming þátttakenda var fullyrðingin lesin með neikvæðu formerki, þ.e. 
„Hvalveiðikvótar eru ekki byggðir á vísindalegum rökum“(e. Commercial whaling
quotas are not scientifically based), fyrir hinn helminginn með jákvæðum 
formerkjum (sbr. hér að ofan).
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2,70
2,39

2,34
2,77

2,29
2,44

2,37
2,35

2,41
2,35

2,42
2,38

2,35
2,38

2,28
2,48

2,44
2,33

2,54
2,34

2,56
2,30

2,63
2,63

2,46
2,31

2,22
2,39

2,34
2,31
2,35

2,82
2,94

2,20
2,80

2,66
2,18

2,69
2,50

2,16

1,73                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,38)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar
-Commercial whaling is sustainable

12,1

10,50,2

18,3

36,5

16,1

6,3
Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,29Neitar

1004.596Allir

6,3291Veit ekki
36,5
18,3
16,1

12,1

10,5

Hlutfall

1.679Mjög ósammála
841Frekar ósammála
739Hvorki né

554Frekar sammála

482Mjög sammála

FjöldiHópur

1,4342,161.555Minnka
1,3182,501.786Engin áhrif
1,4432,69247Aukast
1,4282,182.624Neikvæð
1,2502,661.233Engin
1,3972,80373Jákvæð
1,4092,203.184Neikvæðir
1,1492,94743Hlutlausir
1,4082,82305Jákvæðir
1,3862,35800Hátekjur
1,3812,31981Hærri millitekjur
1,4142,34702Lægri millitekjur
1,3752,39772Lágtekjur
1,3252,221.298Háskóli
1,3572,31990Framhaldsskóli 2
1,4342,461.432Framhaldsskóli 1
1,4522,63418Grunnskóli
1,5242,63109Grunnskóla ólokið
1,3362,30341Nemar
1,4272,56272Heimavinnandi
1,4182,34802Hættir störfum
1,5172,54350Atvinnulausir
1,3492,332.065Launþegar
1,4652,44446Atvinnurekendur
1,4622,4847966-75 ára
1,4012,2871456-65 ára
1,3982,3880646-55 ára
1,3922,3583836-45 ára
1,3832,3880626-35 ára
1,3542,4265316-25 ára
1,3622,352.167Konur
1,4292,412.128Karlar
1,4062,35507Stórborgir
1,3932,371.675Borgir
1,4252,441.193Smábæir
1,3462,29875Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,310
1,378
1,430
1,448
1,170
1,396

2,77896Bandaríkin
2,34
2,39
2,70
1,73
2,38

1.039Bretland
380Svíþjóð
986Þýskaland
994Frakkland

4.296Taka afstöðu

1Frakkar eru síður sammála en aðrar þjóðir.  Bandaríkjamenn og Þjóðverjar eru meira sammála en Svíar og Bretar.  2Háskóla-
menntaðir eru meira ósammála en þeir sem lokið hafa grunnskóla og framhaldsskóla 1.  Þeir sem lokið hafa framhaldsskóla 2 eru 
meira ósammála en þeir sem lokið hafa grunnskóla. 3Þeir sem eru jákvæðir og hlutlausir gagnvart hvalveiðum eru meira sammála 
en þeir sem eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum. 4Þeir sem segjast jákvæðari gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar 
eru meira sammála en þeir sem segjast neikvæðir gagnvart Íslandi.  5Þeir sem telja að líkur á Íslandsferð aukist ef Íslendingar 
stunda hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem telja að líkurnar minnki.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun2

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða3

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands4

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands5

Fyrir helming þátttakenda var fullyrðingin lesin með neikvæðu formerki, þ.e. 
„Hvalveiðar eru ekki sjálfbærar“ (e. Commercial whaling is not sustainable), fyrir 
hinn helminginn með jákvæðum formerkjum (sbr. hér að ofan).
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1,84
2,15

2,32
2,80

2,28
2,38

2,21
2,23
2,25
2,29

2,48
2,25

2,15
2,23
2,29
2,29

2,19
2,21

2,43
2,30

2,41
2,43

2,59
2,42

2,38
2,25

2,08
2,28

2,19
2,17

2,29
3,22

3,09
1,97

3,04
2,70

1,93
2,84

2,41
1,92

2,24                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,27)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni
-It is within each nation’s rights to make decisions about harvesting whales commercially

12,2

12,60,1

18,2

45,3

9,5

2,1

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,17Neitar

1005.081Allir

2,1106Veit ekki
45,3
18,2
9,5

12,2

12,6

Hlutfall

2.299Mjög ósammála
925Frekar ósammála
482Hvorki né

619Frekar sammála

643Mjög sammála

FjöldiHópur

1,3341,921.711Minnka
1,4682,412.196Engin áhrif
1,5772,84275Aukast
1,3331,932.950Neikvæð
1,5002,701.495Engin
1,5153,04411Jákvæð
1,3461,973.643Neikvæðir
1,4223,09885Hlutlausir
1,5223,22339Jákvæðir
1,4892,29926Hátekjur
1,4232,171.204Hærri millitekjur
1,4282,19774Lægri millitekjur
1,4732,28822Lágtekjur
1,4042,081.509Háskóli
1,4342,251.084Framhaldsskóli 2
1,5032,381.694Framhaldsskóli 1
1,5152,42507Grunnskóli
1,5652,59114Grunnskóla ólokið
1,4582,43394Nemar
1,4872,41285Heimavinnandi
1,5092,30902Hættir störfum
1,5242,43431Atvinnulausir
1,4282,212.414Launþegar
1,4972,19509Atvinnurekendur
1,4762,2955666-75 ára
1,5182,2982256-65 ára
1,4742,2392746-55 ára
1,4252,1598336-45 ára
1,4182,2592026-35 ára
1,4842,4875916-25 ára
1,4352,292.493Konur
1,4972,252.474Karlar
1,4742,23561Stórborgir
1,4442,211.997Borgir
1,4912,381.385Smábæir
1,4702,28972Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,509
1,489
1,497
1,146
1,494
1,466

2,80974Bandaríkin
2,32
2,15
1,84
2,24
2,27

1.090Bretland
917Svíþjóð
995Þýskaland
990Frakkland

4.967Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru meira sammála en aðrar þjóðir.  Þjóðverjar eru meira ósammála en aðrar þjóðir.  2Íbúar smábæja eru meira 
sammála en íbúar borga. 316-25 ára eru meira sammála en 36-55 ára. 4Háskólamenntaðir eru meira ósammála en þeir sem hafa 
ekki lokið grunnskóla, þeir sem hafa lokið grunnskóla og framhaldsskóla 1.  5Þeir sem eru jákvæðir gagnvart hvalveiðum eru 
meira sammála en þeir sem eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum. 6Þeir sem væru jákvæðari gagnvart Íslandi ef Íslendingar 
stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem væru neikvæðir gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar.  7Þeir 
sem telja að líkur á Íslandsferð aukist ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem telja að líkur minnki ef 
Íslendingar stunduðu hvalveiðar.

Land1

Tegund byggðar2

Kyn

Aldur3

Atvinnuþátttaka

Menntun4

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða5

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands6

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands7
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4,08
3,84

4,05
3,44

3,92
3,89

3,97
3,93

3,84
4,01

3,88
3,84

3,97
3,91

4,06
3,87
3,85

3,92
3,92
3,97
4,01

3,95
3,97
3,96
3,95
3,94

3,88
3,87

4,08
3,91
3,88

3,21
2,94

4,25
3,66

3,23
4,32

3,59
3,59

4,40

4,18                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (3,93)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu
-Commercial whaling should be banned internationally

17,7

49,2

0,1

10,3

8,0

11,9

2,8
Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,16Neitar

1005.081Allir

2,8143Veit ekki
8,0
10,3
11,9

17,7

49,2

Hlutfall

406Mjög ósammála
522Frekar ósammála
605Hvorki né

898Frekar sammála

2.500Mjög sammála

FjöldiHópur

1,0774,401.718Minnka
1,3713,592.154Engin áhrif
1,5013,59272Aukast
1,1334,322.939Neikvæð
1,3613,231.466Engin
1,4733,66410Jákvæð
1,1734,253.630Neikvæðir
1,2622,94866Hlutlausir
1,5723,21338Jákvæðir
1,3483,88916Hátekjur
1,3453,911.179Hærri millitekjur
1,2524,08771Lægri millitekjur
1,3613,87821Lágtekjur
1,3333,881.494Háskóli
1,3093,941.076Framhaldsskóli 2
1,3483,951.689Framhaldsskóli 1
1,3313,96499Grunnskóli
1,4763,97114Grunnskóla ólokið
1,2623,95398Nemar
1,3314,01291Heimavinnandi
1,3593,97903Hættir störfum
1,3343,92425Atvinnulausir
1,3283,922.382Launþegar
1,3983,85501Atvinnurekendur
1,4183,8755066-75 ára
1,2754,0681756-65 ára
1,3603,9191646-55 ára
1,2993,9797736-45 ára
1,3533,8490926-35 ára
1,3383,8876316-25 ára
1,2774,012.483Konur
1,3923,842.448Karlar
1,3373,93555Stórborgir
1,2943,971.985Borgir
1,3703,891.382Smábæir
1,3543,92961Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,437
1,304
1,416
1,208
1,196
1,338

3,44963Bandaríkin
4,05
3,84
4,08
4,18
3,93

1.097Bretland
885Svíþjóð
996Þýskaland
990Frakkland

4.931Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru síður sammála en aðrar þjóðir.  Svíar eru síður sammála en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  2Konur eru meira 
sammála en karlar.  326-35 ára eru síður sammála en 56-65 ára. 4Þeir sem eru með lægri millitekjur eru meira sammála en hátekju-
og lágtekjufólk.  5Þeir sem eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum eru meira sammála en þeir sem eru jákvæðir gagnvart hvalveiðum.  
6Þeir sem væru neikvæðir gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem væru jákvæðir 
gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar.  7Þeir sem telja að líkur á Íslandsferð minnki ef Íslendingar stunduðu 
hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem telja að líkur á Íslandsferð aukist.

Land1

Tegund byggðar

Kyn2

Aldur3

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur4

Viðhorf til hvalveiða5

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands6

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands7
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4,24
3,96

4,31
3,74

4,20
4,15
4,13

4,06
3,98

4,29
4,12
4,10
4,13
4,18
4,16
4,15

4,02
4,15

4,02
4,16

4,25
4,19

4,26
4,14

4,22
4,18

4,01
4,15

4,27
4,13

4,06
3,52

3,34
4,39

3,85
3,59

4,45
3,86
3,86

4,50

4,38                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (4,14)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar
-Commercial whaling is cruel

18,9

53,8

0,2

7,1
5,1

11,2

3,8
Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,210Neitar

1005.081Allir

3,8191Veit ekki
5,1
7,1
11,2

18,9

53,8

Hlutfall

258Mjög ósammála
358Frekar ósammála
569Hvorki né

959Frekar sammála

2.734Mjög sammála

FjöldiHópur

0,9464,501.703Minnka
1,2393,862.125Engin áhrif
1,4933,86273Aukast
0,9864,452.917Neikvæð
1,2903,591.437Engin
1,4253,85411Jákvæð
1,0284,393.599Neikvæðir
1,2493,34851Hlutlausir
1,5493,52337Jákvæðir
1,2064,06906Hátekjur
1,1874,131.168Hærri millitekjur
1,1254,27764Lægri millitekjur
1,1794,15815Lágtekjur
1,2144,011.466Háskóli
1,1254,181.065Framhaldsskóli 2
1,1754,221.676Framhaldsskóli 1
1,2854,14500Grunnskóli
1,3244,26115Grunnskóla ólokið
1,0694,19398Nemar
1,1544,25291Heimavinnandi
1,2184,16884Hættir störfum
1,3044,02422Atvinnulausir
1,1714,152.362Launþegar
1,2734,02494Atvinnurekendur
1,2114,1554066-75 ára
1,2154,1680456-65 ára
1,1694,1890646-55 ára
1,1744,1396836-45 ára
1,2144,1090226-35 ára
1,2004,1276016-25 ára
1,0984,292.469Konur
1,2693,982.410Karlar
1,2104,06553Stórborgir
1,1894,131.956Borgir
1,1964,151.362Smábæir
1,1604,20957Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,373
1,139
1,272
1,088
0,969
1,195

3,74961Bandaríkin
4,31
3,96
4,24
4,38
4,14

1.087Bretland
846Svíþjóð
994Þýskaland
991Frakkland

4.879Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru síður sammála en aðrar þjóðir.  Svíar eru síður sammála en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  2Konur eru meira 
sammála en karlar. 3Háskólamenntaðir eru síður sammála en þeir sem hafa lokið framhaldsskóla 1 og 2.  4Þeir sem eru með lægri 
millitekjur eru meira sammála en hátekjufólk.  5Þeir sem eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum eru meira sammála en þeir sem eru 
jákvæðir gagnvart hvalveiðum.  6Þeir sem væru neikvæðir gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira 
sammála en þeir sem væru jákvæðir gagnvart Íslandi.  7Þeir sem telja að líkur á Íslandsferð minnki ef Íslendingar stunduðu 
hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem telja að líkur á Íslandsferð aukist.

Land1

Tegund byggðar

Kyn2

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun3

Tekjur4

Viðhorf til hvalveiða5

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands6

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands7
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Bakgrunnsbreytur (1/3)

Könnunin er lögð fyrir íbúa í 5 löndum.  Löndin eru:

• Frakkland
• Þýskaland
• Svíþjóð
• Bretland (að Norður Írlandi undanskildu)
• Bandaríkin (Aðeins íbúar á austurströnd Bandaríkjanna í eftirtöldum fylkjum:Maine, New-Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland og Virginia.

Land

Þátttakendur eru spurðir hversu fjölmennt byggðarlag þeirra er

• Þorp og dreifbýli: Færri en 2.000 íbúar
• Smábæir: 2.000-50.000 íbúar
• Borgir: 50.000-500.000 íbúar
• Stórborgir: Fleiri en 500.000 íbúar

Tegund byggðar

1,1%56Svara ekki
11,2%
40,2%

28,1%

19,5%
Hlutfall

568Stórborgir
2042Borgir

1426Smábæir
989Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

Spyrlar skrá kyn þátttakenda

• Karlar
• Konur

Kyn

50,7%

49,3%
Hlutfall

2.577Konur
2.504Karlar
FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir um aldur og þeim síðan skipt í 6 hópa

• 16-25 ára
• 26-35 ára
• 36-45 ára
• 46-55 ára
• 56-65 ára
• 66-75 ára

Aldur

11,3%57366-75 ára

16,6%84256-65 ára

18,6%94746-55 ára

19,7%1.00236-45 ára

18,5%

15,3%
Hlutfall

93926-35 ára
77716-25 ára

FjöldiHópur

19,7%1000Bandaríkin
22,0%
19,0%

19,7%

19,7%
Hlutfall

1116Bretland
964Svíþjóð

1000Þýskaland
1001Frakkland

FjöldiHópur
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Bakgrunnsbreytur (2/3)

Þátttakendur eru spurðir hvert núverandi atvinnuástand þeirra er.  Eftirfarandi
svarkostir eru lesnir upp

• Atvinnurekendur
• Launþegar
• Atvinnulausir
• Hættir störfum
• Heimavinnandi
• Nemar

Atvinnuþátttaka

0,7%34Svara ekki
8,0%408Nemar
5,8%294Heimavinnandi
18,3%
8,7%

48,4%

10,1%
Hlutfall

930Hættir störfum
440Atvinnulausir

2.460Launþegar
515Atvinnurekendur

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvaða stigi menntunar þeir hafi lokið

• Grunnskóla ólokið
• Grunnskóli
• Framhaldsskóli 1
• Framhaldsskóli 2
• Háskóli

Menntun

3,1%65Svara ekki
30,3%1.537Háskóli
21,7%
34,3%

10,2%

2,3%
Hlutfall

1.103Framhaldsskóli 2
1.742Framhaldsskóli 1

518Grunnskóli
115Grunnskóla ólokið

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hverjar heimilistekjur þeirra eru fyrir skatta.
Í Bandaríkjunum og Bretlandi er spurt um árstekjur, en í Frakklandi,
Þýskalandi og Svíþjóð er spurt um mánaðartekjur.
Þátttakendur eru spurðir um tekjur í gjaldmiðli þeirra þjóða, en til
viðmiðunar eru mánaðartekjur sýndar í Evrum í töflunni hér til hægri 
og í listanum hér að neðan.
Þátttakendum er skipt í tekjuhópa eftir mánaðartekjum.
• Lágtekjur: Lægri en 1.250 Evrur
• Lægri millitekjur: 1.250-2.000 Evrur
• Hærri millitekjur: 2.001-3.000 Evrur
• Hátekjur: Hærri en 3.000 Evrur

Tekjur

25,5%1.298Svara ekki
18,5
24,0

15,5

16,5
Hlutfall

938Hátekjur
1.222Hærri millitekjur

785Lægri millitekjur
838Lágtekjur

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir séu 
gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni.  Mjög- og frekar jákvæðir eru flokkaðir
saman og einnig mjög- og frekar neikvæðir.

• Jákvæðir
• Hlutlausir
• Neikvæðir

Viðhorf til hvalveiða

2,6%
72,6%

18,0%

6,8%
Hlutfall

131Svara ekki
3.691Neikvæðir

913Hlutlausir
346Jákvæðir

FjöldiHópur
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Bakgrunnsbreytur (3/3)

Þátttakendur eru spurðir hvort þeir hafi ferðast til Íslands

• Hafa ferðast
• Hafa ekki ferðast

Ferðalög til Íslands

0,2%

93,6%

6,2%
Hlutfall

12Svara ekki

4.754Hafa ekki ferðast
315Hafa ferðast

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hversu líklegt eða ólíklegt það sé að þeir ferðist
til Íslands á næstu 5 árum.  Mjög- og frekar líklegir eru flokkaðir saman
og einnig mjög- og frekar ólíklegir.

• Líklegir
• Hlutlausir
• Ólíklegir

Þessi bakgrunnsbreyta er notuð til að ákvarða svokallaðan markhóp íslenskrar
ferðaþjónustu.  Nánari greining er gerð á þeim hópi í skýrslunni: Áhrif hvalveiða
í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu: Greining á viðhorfum markhóps

Líkur á að ferðast til Íslands

1,3%64Svara ekki
70,0%

11,6%

17,2%
Hlutfall

3.555Ólíklegir

588Hlutlausir
874Líklegir

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvort það hefði jákvæð eða neikvæð áhrif á viðhorf
þeirra til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.
Þeir sem segja að hvalveiðar hefðu mjög- eða frekar jákvæð áhrif á viðhorf
til Íslands eru flokkaðir saman.  Það sama á við um þá sem segja að hvalveiðar
hefðu mjög- og frekar jákvæð áhrif á viðhorf til Íslands

• Jákvæð
• Engin
• Neikvæð

Áhrif hvalveiða á viðhorf til Íslands

2,8%140Svara ekki
58,7%

30,3%

8,3%
Hlutfall

2.984Neikvæð

1.537Engin
419Jákvæð

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvort það myndi auka eða minnka líkur á heimsókn
til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.
Þeir sem segja að hvalveiðar myndu auka líkurnar umtalsvert og nokkuð eru 
flokkaðir saman.  Það sama á við um þá sem segja að hvalveiðar myndu minnka
líkurnar umtalsvert eða nokkuð

• Aukast
• Engin áhrif
• Minnka

Áhrif hvalveiða á líkur á að ferðast til Íslands

16,1%819Svara ekki
34,2%

44,3%

5,5%
Hlutfall

1.736Minnka

2.249Engin áhrif
277Aukast

FjöldiHópur
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Vikmörk og öryggisbil

Í viðhorfskönnunum getur orðið til tilviljanakennd skekkja í svörun sökum þess að úrtakið endurspeglar þýðið* ekki fyllilega.  Hægt 
er að meta hversu mikil tilviljanakennd úrtaksvilla er að líkindum.  Þegar það er gert er oftast miðað við 95% marktektarmörk eða 
vissu.  Matið sjálft felst í því að reiknuð eru svokölluð vikmörk fyrir hverja þá hlutfallstölu sem áhugi er fyrir að skoða.  Í töflunni 
hér að neðan hafa vikmörk verið reiknuð fyrir nokkrar hlutfallstölur miðað við 95% vissu og með hjálp hennar er hægt að áætla 
gróflega hversu mikil úrtaksvillan er.

Notkun á töflunni verður best skýrð með dæmi:  Niðurstöður úr skoðanakönnun þar sem 500 svör bárust segja að 10% svarenda 
noti vöru A.  Með hjálp töflunnar getum við notað þessar tölur til að áætla með 95% vissu, hversu stór hluti þýðisins notar vöru A.  
Í dálkinum lengst til vinstri í töflunni finnum við hlutfallstöluna sem verið er að skoða (10%) og í röðinni efst í töflunni finnum við 
fjölda svarenda (500).  Síðan finnum við hvar þessar tölur skerast og fáum þá út að vikmörkin sem við leitum að eru ± 2,6.  Það 
þýðir að með 95% vissu getum við fullyrt að milli 7,4% og 12,6% (10% ± 2,6) þýðisins hafi keypt vöru A.

Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
  5 eða 95% 6,04 4,27 3,02 2,47 2,14 1,91 1,74 1,61 1,51 1,42
10 eða 90% 8,32 5,88 4,16 3,39 2,94 2,63 2,40 2,22 2,08 1,96
15 eða 85% 9,90 7,00 4,95 4,04 3,50 3,13 2,86 2,65 2,47 2,33
20 eða 80% 11,09 7,84 5,54 4,53 3,92 3,51 3,20 2,96 2,77 2,61
25 eða 75% 12,00 8,49 6,00 4,90 4,24 3,80 3,46 3,21 3,00 2,83
30 eða 70% 12,70 8,98 6,35 5,19 4,49 4,02 3,67 3,39 3,18 2,99
35 eða 65% 13,22 9,35 6,61 5,40 4,67 4,18 3,82 3,53 3,31 3,12
40 eða 60% 13,58 9,60 6,79 5,54 4,80 4,29 3,92 3,63 3,39 3,20
45 eða 55% 13,79 9,75 6,89 5,63 4,88 4,36 3,98 3,69 3,45 3,25

50% 13,86 9,80 6,93 5,66 4,90 4,38 4,00 3,70 3,46 3,27

Fjöldi svarenda
Hlutfall

Marktektarpróf

Hlutföll

Í dæminu hér að ofan kom fram að líklega hefðu 7,4% til 12,6% þýðisins keypt vöru A.  Bilið sem þessar hlutfallstölur spanna er 
oftast nefnt öryggisbil.  Þegar öryggisbil liggur fyrir er hægt að nota það ásamt svokölluðu kíkvaðratprófi til að meta hvort 
marktækur munur er milli hlutfallstalna.  Það er gert með því að bera saman öryggisbil tveggja hlutfallstalna (úr sömu spurningu) 
og ef öryggisbil þeirra skarast, þá er ekki um marktækan mun að ræða.  En aftur á móti ef öryggisbilið skarast ekki þá er hægt að 
segja að miðað við 95% öryggi sé munurinn marktækur í þýði.

Meðaltöl

Þegar mat er lagt á mun milli meðaltala tveggja hópa er stuðst við t-próf og miðað við 95% öryggismörk.

Til að meta mun á meðaltali þriggja eða fleiri hópa er stuðst við einhliða dreifigreiningu (ANOVA).  Þegar marktæk áhrif greinast 
með ANOVA eru öryggismörkin fyrir fjölda samanburða leiðrétt með Scheffé samanburði.  Miðað er við 95% öryggismörk.

*Þýði er fjöldinn allur (t.d. allir „Íslendingar” eða „verkafólk”) á meðan úrtak
er sá hópur úr þýðinu sem við skoðum til að áætla um eiginleika þýðis.
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Helstu niðurstöður (1/2)

Viðhorf til Íslands

Um 84% markhóps íslenskrar ferðaþjónustu eru mjög eða frekar jákvæð gagnvart Íslandi.  Tæp 2% eru neikvæð.  Meðaltalið mælist 4,27 
(á kvarðanum 1-5).  Svíar og Bandaríkjamenn eru jákvæðari gagnvart Íslandi en Frakkar.  Þeir sem ferðast hafa til Íslands eru jákvæðari 
en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Rúm 89% markhópsins eru mjög eða frekar jákvæð gagnvart Íslandi sem áfangastað. Tæp 3% eru neikvæð.  Meðaltalið er 4,34.  Svíar eru 
jákvæðari en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  Háskólamenntaðir eru jákvæðari en grunnskólamenntaðir.  Þeir sem hafa ferðast til Íslands 
eru jákvæðari en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Ferðalög til Íslands

Alls hafa 13% markhópsins ferðast til Íslands.  Hlutfallslega færri Frakkar hafa ferðast til Íslands en aðrar þjóðir.  Hlutfallslega fleiri 
Svíar hafa ferðast til Íslands en Þjóðverjar.

Vitneskja um hvalveiðar Íslendinga

Tæp 18% markhópsins eru ekki í vafa um að Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni.  Rösk 36% telja líklegt að Íslendingar stundi 
hvalveiðar, 23% ólíklegt og tæp 9% eru viss um að Íslendingar stundi ekki hvalveiðar.  Hlutfallslega fleiri þeirra sem hafa ferðast til 
Íslands eru þess fullvissir að Íslendingar stundi hvalveiðar en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands

Tæp 55% segja að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni hefðu mjög eða frekar neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til landsins.  Tæp 12% segja 
að þær hefðu mjög eða frekar jákvæð áhrif á viðhorf þeirra.  Rúmt 31% segir hvalveiðar hefðu hvorki jákvæð né neikvæð áhrif.  
Meðaltalið er 2,36, sem segir okkur að á heildina litið hafi hvalveiðar í atvinnuskyni einhver neikvæð áhrif á viðhorf til Íslands (til 
samanburðar má nefna að einkunnin 2,0 myndi þýða að á heildina litið teldu svarendur að hvalveiðar hefðu frekar neikvæð áhrif á
viðhorf sitt til Íslands).  Neikvæðra áhrifa gætir meira hjá Frökkum og Þjóðverjum en Bandaríkjamönnum.  Jafnframt hefðu hvalveiðar í
atvinnuskyni neikvæðari áhrif á Frakka en Svía.

Rúmlega helmingur (53%) svarenda segir að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni myndu hvorki auka né minnka líkur á að þeir 
heimsæktu Ísland.  Þriðjungur (33%) segir að hvalveiðar Íslendinga myndu minnka líkurnar nokkuð eða umtalsvert.  Tæp 10% segja að 
hvalveiðar Íslendinga myndu auka nokkuð eða umtalsvert líkur á heimsókn.  Meðaltalið mælist 2,62, þannig að á heildina litið minnka 
hvalveiðar í atvinnuskyni aðeins líkurnar á að fólk heimsæki Ísland (til samanburðar má nefna að einkunnin 3,0 myndi þýða að á
heildina litið teldu svarendur að hvalveiðar myndu hvorki auka né minnka líkur á Íslandsferð).  Hvalveiðar í atvinnuskyni myndu 
draga meira úr líkum á heimsókn Frakka en Svía, Breta og Bandaríkjamanna.

Viðhorf til hvalveiða

Rúmlega 69% eru mjög eða frekar neikvæð gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni.  Tæp 11% eru mjög eða frekar jákvæð.  Alls 17% eru 
hvorki jákvæð né neikvæð.  Meðaltalið er 1,96, þannig að á heildina litið má segja að þátttakendur í könnuninni séu frekar neikvæðir 
gagnvart hvalveiðum.  Frakkar og Þjóðverjar eru neikvæðari en Bretar og Bandaríkjamenn.  Frakkar eru neikvæðari en Svíar.

Fullyrðingar um hvalveiðar

Rúm 23% segja að allar hvalategundir séu í útrýmingarhættu, tæp 30% að flestar þeirra séu í útrýmingarhættu.  Ríflega 42% segja að 
sumar hvalategundir séu í útrýmingarhættu.  Aðeins tæp 3% segja að engar hvalategundir séu í útrýmingarhættu.  Fleiri Frakkar telja 
alla hvali í útrýmingarhættu en aðrar þjóðir.

Um 40% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðikvótar séu byggðir á vísindalegum rökum.  Tæp 35% eru ósammála því.  
Meðaltalið er 3,09.  Svíar eru meira sammála fullyrðingunni en aðrar þjóðir.

Fjórðungur (25%) er mjög eða frekar sammála því að hvalveiðar séu sjálfbærar.  Tæp 56% eru því hins vegar mjög eða frekar ósammála.  
Meðaltalið er 2,40.  Frakkar eru meira ósammála fullyrðingunni en Þjóðverjar, Bretar og Bandaríkjamenn.

Nær 26% eru mjög eða frekar sammála því að einstakar þjóðir hafi sjálfar rétt til að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni.  Tæp 
64% eru því mjög eða frekar ósammála.  Meðaltalið mælist 2,28.  Þjóðverjar eru þessu meira ósammála en Bretar og Bandaríkjamenn.  
Svíar eru meira ósammála en Bandaríkjamenn.
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Helstu niðurstöður (2/2)

Fullyrðingar um hvalveiðar (frh.)

Tæp 67% eru mjög eða frekar sammála um að hvalveiðar ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu.  Tæp 20% eru því mjög eða frekar 
ósammála.  Meðaltalið mælist 3,90.  Bandaríkjamenn eru síður sammála fullyrðingunni en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  Svíar eru 
minna sammála þessari fullyrðingu en Frakkar.

Tæp 69% eru mjög eða frekar sammála því að hvalveiðar séu grimmilegar.  Rösk 13% eru mjög eða frekar ósammála fullyrðingunni.  
Meðaltalið er 4,05.  Bandaríkjamenn eru síður sammála fullyrðingunni en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  Svíar eru síður sammála 
fullyrðingunni en Frakkar.
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Efnisyfirlit

24Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

21-23Bakgrunnsbreytur

5Aðferðafræði, framkvæmd og heimtur

6Samanburður meðaltala

7Fylgni

16-20Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni

20• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar

19• Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu

18• Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni

9Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?

14Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?

13Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, myndi það auka eða minnka líkur á að þú heimsækir Ísland?

17• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar

16• Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum

15Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?

12Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á almennt viðhorf þitt til Íslands?

11Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?

10Hefurðu ferðast til Íslands? (Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum toga, óháð lengd eða markmiði 
ferðar)

Á heildina litið, hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gangvart Íslandi?

Spurningar

8

8-20
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Aðferðafræði, framkvæmd og heimtur

Lagskipt slembiúrtak almennings, 16-75 ára búsettra í Þýskalandi, Svíþjóð, 
Bretlandi (að Norður Írlandi undanskildu) og á austurströnd Bandaríkjanna.  
Kvótaúrtak almennings, 16-75 ára búsettra í Frakklandi.
Sérstök greining markhóps íslenskrar ferðaþjónustu er birt í þessari skýrslu.  
Til markhópsins teljast þeir er töldu mjög eða frekar líklegt að þeir ferðist 
til Íslands á næstu 5 árum.  Alls barst 5.081 svar, þar af teljast 874 til 
markhópsins.

Gerð úrtaks

23. febrúar – 14. mars 2007Framkvæmdatími

Að varpa ljósi á áhrif hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni á ímynd Íslands og 
íslenska ferðaþjónustu.

Markmið

Símleiðis.  Gagnaöflun var í höndum Gfk í Nuremberg í Þýskalandi.  Gfk er  
alþjóðlegt rannsóknafyrirtæki sem starfar í 90 löndum.  Gfk er samstarfsaðili 
ParX.

Framkvæmdamáti

Framkvæmd

Til að tryggja sambærileika könnunarinnar í löndunum 5 var spurningalisti könnunarinnar saminn á íslensku og síðan 
þýddur yfir á ensku.  Enska útgáfan var send til erlendra samstarfsaðila ParX, þar sem spurningarnar voru þýddar yfir 
á tungumál hvers lands.  Hjá ParX var erlendu þýðingunum aftur snúið á ensku, þær bornar saman við upprunalega 
spurningalistann og leiðréttingar voru gerðar þar sem við átti. 

Þýðing og staðfærsla

Til að úrtakið endurspegli þýðið sem best voru gögn frá hverju landanna 5 vigtuð.  Fyrir hvert land voru notaðir 
vigtunarstuðlar sem byggja á opinberum lýðfræðilegum gögnum.

Vigtun

Markhópur (hlutfall)
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

Markhópur (fjöldi svara)
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

23,6%
20,6%
21,6%
42,0%
22,0%
21,0%

5.081
1.001
1.000
964
1.116
1.000

16,9%
17,3%
27,0%
27,6%
11,2%

Svarhlutfall
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

874
148
151
236
241
98

Fjöldi svara
Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin

Heimtur og fjöldi í markhópi
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Samanburður meðaltala

4,34

4,27

4,05

3,90

3,09

2,62

2,40

2,36

2,28

1,96

1 2 3 4 5

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar1

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni2

Þjóðir eiga rétt á að taka ákvörðun um hvalveiðar í
atvinnuskyni 1

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til Íslands5

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að heimsækja Ísland3

Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum1

Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á
alþjóðavísu1

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar1

Viðhorf til Íslands2

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar2

Meðaltal er á kvarðanum 1-5.
11: Mjög ósammála 5: Mjög sammála. 41: Mjög ólíklegt 5: Mjög líklegt
21: Mjög neikvæð(ur) 5: Mjög jákvæð(ur) 51: Mjög neikvæð 5: Mjög jákvæð
31: Minnka umtalsvert 5: Auka umtalsvert.
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0,435

0,152

0,096

0,046

00,51

Fylgni við viðhorf til Íslands

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur á að 
heimsækja Ísland

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til Íslands

Fylgni Meðaltal

Fylgni segir til um samband tveggja breyta, eða hversu mikill breytileiki í einni breytu fylgir breytileika í
annarri.

Fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar

4,34

2,36

2,62

1,96

1 2 3 4 5

0,435

00,51

Viðhorf til Íslands

Fylgni Meðaltal

4,27

1 2 3 4 5

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar hefur jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands. Áhrif hvalveiða á viðhorf til Íslands hefur litla 
fylgni við viðhorf til Íslands.

Viðhorf til Íslands hefur jákvæða fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar. Engir aðrir þættir hafa fylgni við viðhorf til 
Íslands sem áfangastaðar.
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4,23
4,40

4,19
4,46

4,35
4,24
4,26
4,28

4,25
4,29

4,16
4,35

4,10
4,36

4,29
4,34

4,40
4,27
4,24
4,27

4,19
4,11

4,42
4,19

4,26
4,17

4,33
4,33

4,17
4,27

4,36
4,37

4,25
4,26

4,61
4,22

4,10Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (4,27)

Á heildina litið, hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi?
How positive or negative are you, in general, towards Iceland? 

43,1

40,9

0,11,3 0,5

12,6

1,6Mjög jákvæð(ur)
Frekar jákvæð(ur)
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)
Frekar neikvæð(ur)
Mjög neikvæð(ur)
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

100874Allir

0,11Neitar
1,6
0,5
1,3
12,6

40,9

43,1

Hlutfall

14Veit ekki
4Mjög neikvæð(ur)
11Frekar neikvæð(ur)
110Hvorki né

357Frekar jákvæð(ur)
377Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

1Frakkar eru síður jákvæðir en Svíar og Bandaríkjamenn.  2Þeir sem hafa ferðast til Íslands eru jákvæðari gagnvart landinu en þeir 
sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Ferðalög til Íslands2

0,7614,22744Hafa ekki ferðast

0,7384,61113Hafa ferðast

0,7754,26601Neikvæðir

0,7114,25148Hlutlausir

0,8404,3787Jákvæðir

0,7024,36213Hátekjur

0,7524,27206Hærri millitekjur

0,7894,17124Lægri millitekjur

0,7104,33108Lágtekjur

0,7394,33348Háskóli

0,7284,17180Framhaldsskóli 2

0,7724,26243Framhaldsskóli 1

0,9384,1966Grunnskóli

1,0264,4215Grunnskóla ólokið

0,5844,1159Nemar

0,9384,1928Heimavinnandi

0,8544,27152Hættir störfum

0,8404,2459Atvinnulausir

0,7524,27442Launþegar

0,7204,40109Atvinnurekendur

0,8634,348766-75 ára

0,7644,2915256-65 ára

0,7094,3617546-55 ára

0,8864,1014036-45 ára

0,7024,3517526-35 ára

0,7084,1613016-25 ára

0,7804,29415Konur

0,7604,25445Karlar

0,6944,28134Stórborgir

0,7844,26362Borgir

0,8284,24223Smábæir

0,6934,35136Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

0,685

0,780

0,709

0,755

0,858

0,769

4,4696Bandaríkin

4,19

4,40

4,23

4,10

4,27

232Bretland

235Svíþjóð

151Þýskaland

145Frakkland

859Taka afstöðu
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4,23
4,54

4,26
4,33

4,45
4,35

4,30
4,29
4,32
4,35

4,20
4,43

4,25
4,34
4,34

4,46
4,33
4,38

4,30
4,36

4,00
4,13

4,09
4,07

4,34
4,29

4,42
4,39
4,37

4,32
4,41

4,27
4,32
4,34

4,57
4,30

4,25Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (4,34)

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?
How positive or negative are you towards Iceland as a travel destination?

47,1

42,3

1,3 1,2

7,3

0,7Mjög jákvæð(ur)
Frekar jákvæð(ur)
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)
Frekar neikvæð(ur)
Mjög neikvæð(ur)
Veit ekki

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

100874Allir

0,7
1,2
1,3
7,3

42,3

47,1

Hlutfall

6Veit ekki
11Mjög neikvæð(ur)
12Frekar neikvæð(ur)
64Hvorki né

370Frekar jákvæð(ur)
411Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

1Svíar eru jákvæðari en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  2Háskólamenntaðir eru jákvæðari en grunnskólamenntaðir. 3Þeir sem hafa 
ferðast til Íslands eru jákvæðari en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun2

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Ferðalög til Íslands3

0,7844,30752Hafa ekki ferðast

0,6864,57113Hafa ferðast

0,7474,34603Neikvæðir

0,7854,32148Hlutlausir

0,9784,2792Jákvæðir

0,6854,41215Hátekjur

0,7674,32207Hærri millitekjur

0,8134,37124Lægri millitekjur

0,7724,39111Lágtekjur

0,6524,42348Háskóli

0,7844,29183Framhaldsskóli 2

0,7864,34248Framhaldsskóli 1

1,0244,0767Grunnskóli

1,4304,0914Grunnskóla ólokið

0,6654,1361Nemar

1,1224,0029Heimavinnandi

0,8074,36155Hættir störfum

0,8164,3059Atvinnulausir

0,7374,38445Launþegar

0,7964,33109Atvinnurekendur

0,6714,468966-75 ára

0,7384,3415256-65 ára

0,8994,3417846-55 ára

0,8124,2514136-45 ára

0,7014,4317726-35 ára

0,7444,2013016-25 ára

0,7884,35420Konur

0,7654,32448Karlar

0,7884,29134Stórborgir

0,8614,30367Borgir

0,6784,35227Smábæir

0,6694,45136Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

0,863

0,766

0,656

0,714

0,908

0,776

4,3398Bandaríkin

4,26

4,54

4,23

4,25

4,34

239Bretland

234Svíþjóð

151Þýskaland

146Frakkland

868Taka afstöðu
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9,7

21,0

13,8

14,5

13,1

13,2

12,6

14,1

13,5

12,6

8,3

10,9

10,8

15,3

17,4

15,9

24,7

12,7

7,5

11,1

7,2

7,8

1,5

9,1

13,5

18,0

16,1

9,1

12,6

13,9

8,3

16,8

12,7

98,1

90,3

79,0

86,2

85,5

86,9

86,8

87,4

85,9

86,5

87,4

91,7

89,1

89,2

84,7

82,6

84,1

75,3

87,3

92,5

88,9

92,8

92,2

100,0

98,5

90,9

86,5

82,0

83,9

90,9

87,4

86,1

91,7

83,2

87,3

1,9Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

                     Smábæir
Borgir

S tórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir tímab.
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

0 20 40 60 80 100

Já

Hefurðu ferðast til Íslands? (Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum 
toga, óháð lengd eða markmiði ferðar)
Have you ever visited Iceland? (This includes business trips, personal visits and any other visit, regardless of length and 
purpose)

13,0

86,7

0,3Já
Nei
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (%)

100874Allir

0,3

86,7

13,0

Hlutfall

3Neitar

758Nei
114Já

FjöldiHópur

87,312,7606Neikvæðir

83,216,8148Hlutlausir

91,78,391Jákvæðir

86,113,9215Hátekjur

87,412,6209Hærri millitekjur

90,99,1125Lægri millitekjur

83,916,1112Lágtekjur

82,018,0351Háskóli

86,513,5184Framhaldsskóli 2

90,99,1247Framhaldsskóli 1

98,51,567Grunnskóli

100,015Grunnskóla ólokið

92,27,863Nemar

92,87,229Heimavinnandi

88,911,1156Hættir störfum

92,57,560Atvinnulausir

87,312,7444Launþegar

75,324,7109Atvinnurekendur

84,115,98966-75 ára

82,617,415556-65 ára

84,715,317846-55 ára

89,210,814136-45 ára

89,110,917626-35 ára

91,78,313216-25 ára

87,412,6421Konur

86,513,5450Karlar

85,914,1134Stórborgir

87,412,6369Borgir

86,813,2227Smábæir

86,913,1137Þorp og dreifbýli

Nei (%)Já (%)FjöldiHópur

85,5

86,2

79,0

90,3

98,1

86,9

14,598Bandaríkin

13,8

21,0

9,7

1,9

13,1

241Bretland

233Svíþjóð

151Þýskaland

148Frakkland

871Taka afstöðu

1Hlutfallslega færri Frakkar hafa heimsótt Ísland en aðrar þjóðir.  Fleiri Svíar hafa heimsótt Ísland en Þjóðverjar.  2Fleiri 
atvinnurekendur hafa heimsótt Ísland en launþegar, atvinnulausir, hættir störfum og nemar.  3Enginn sem hefur ekki lokið 
grunnskóla hefur heimsótt Ísland.  Fleiri háskólamenntaðir hafa heimsótt Ísland en grunnskólamenntaðir og með framhaldsskóla 
1.  Fleiri með framhaldsskóla 2 hafa heimsótt Ísland en grunnskólamenntaðir.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka2

Menntun3

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Nei
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14,5

24,6

20,2

19,4

18,6

17,1

23,6

21,1

23,5

17,9

13,5

21,5

24,2

18,6

20,7

29,7

22,5

18,0

26,0

28,1

14,1

19,3

41,4

21,4

20,2

15,4

23,5

18,6

21,5

22,2

23,3

25,1

20,6

20,1

35,7

18,8

38,8

43,3

36,4

48,2

47,4

44,9

46,2

38,5

43,9

37,6

47,5

35,4

46,7

47,3

43,4

43,7

30,6

39,2

44,8

40,3

33,7

47,9

48,8

29,2

40,5

39,1

43,1

45,2

44,1

37,8

43,6

38,4

47,7

50,0

39,3

32,6

43,5

20,7

34,3

29,8

24,5

22,7

28,6

27,9

25,3

28,4

26,3

27,6

34,7

24,3

22,6

28,3

25,8

27,3

26,2

28,3

22,7

25,7

27,5

24,3

12,1

29,0

28,3

29,8

24,6

31,1

27,7

22,8

28,1

14,5

24,0

29,7

23,3

27,5

17,1

7,8

9,2

7,1

10,5

8,0

8,7

12,6

6,6

12,6

7,0

16,4

7,6

5,9

9,7

9,8

12,4

12,1

8,8

10,9

12,6

10,5

7,6

17,3

9,2

12,4

11,7

6,7

6,2

13,0

11,4

10,2

12,7

5,5

10,9

8,4

10,1

23,4Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

                     Smábæir
Borgir

S tórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir tímab.
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Hafa ferðast
Hafa ekki ferðast

0 20 40 60 80 100

Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?
To the best of your knowledge, does Iceland conduct commercial whaling?

17,8

36,2

8,5

14,4

23,0

0,1
Já, án vafa
Líklegt
Ólíklegt
Nei, án vafa
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (%)

0,11Neitar
14,4126Veit ekki
8,574Nei, án vafa

100874Allir

23,0

36,2

17,8

Hlutfall

201Ólíklegt

316Líklegt
156Já, án vafa

FjöldiHópur

655Hafa ekki ferðast

91Hafa ferðast

515Neikvæðir

128Hlutlausir

84Jákvæðir

188Hátekjur

176Hærri millitekjur

111Lægri millitekjur

102Lágtekjur

291Háskóli

160Framhaldsskóli 2

214Framhaldsskóli 1

61Grunnskóli

15Grunnskóla ólokið

53Nemar

24Heimavinnandi

129Hættir störfum

48Atvinnulausir

391Launþegar

95Atvinnurekendur

7466-75 ára

13456-65 ára

15846-55 ára

12136-45 ára

15326-35 ára

10716-25 ára

359Konur

389Karlar

112Stórborgir

318Borgir

193Smábæir

124Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

69Bandaríkin

203Bretland

204Svíþjóð

140Þýskaland

132Frakkland

748Taka afstöðu

1Fleiri þeirra sem hafa ferðast til Íslands eru án vafa um að Íslendingar stundi hvalveiðar en þeir sem ekki hafa ferðast til Íslands.

Land

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða

Ferðalög til Íslands1

Nei, án vafa
Já, án vafa Líklegt
Ólíklegt
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2,16
2,48

2,38
2,76

2,36
2,42

2,32
2,37
2,38

2,33
2,15

2,33
2,36

2,47
2,38

2,46
2,39

2,32
2,47
2,49

2,09
2,26

2,35
2,46
2,44

2,33
2,30

2,46
2,20

2,45
2,27

3,94
2,95

1,94
2,31
2,36

2,09Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,36)

Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á
almennt viðhorf þitt til Íslands?
Should Iceland conduct commercial whaling, would it have a positive or negative influence on your attitude towards Iceland 
in general?

5,6
6,3

0,1

29,0

25,6

31,2

2,2

Mjög jákvæð
Frekar jákvæð
Hvorki jákvæð né neikvæð
Frekar neikvæð
Mjög neikvæð
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,11Neitar

100874Allir

2,2
25,6
29,0
31,2

6,3

5,6

Hlutfall

19Veit ekki
224Mjög neikvæð
254Frekar neikvæð
273Hvorki né

55Frekar jákvæð
49Mjög jákvæð

FjöldiHópur

1Það hefði síður neikvæð áhrif á Bandaríkjamenn en Frakka og Þjóðverja ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.  Það 
hefði síður neikvæð áhrif á Svía en Frakka ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.  2Það hefði jákvæðari áhrif á þá sem 
eru jákvæðir í garð hvalveiða ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni en þá sem eru hlutlausir og neikvæðir í garð 
hvalveiða.  Það hefði síður neikvæð áhrif á hlutlausa gagnvart hvalveiðum en þá sem eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum. 

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða2

Ferðalög til Íslands
1,1292,36740Hafa ekki ferðast

0,9682,31111Hafa ferðast

0,8921,94597Neikvæðir

0,6492,95145Hlutlausir

1,0343,9491Jákvæðir

0,9802,27213Hátekjur

1,0522,45206Hærri millitekjur

1,1782,20124Lægri millitekjur

1,2342,46110Lágtekjur

1,0452,30340Háskóli

1,1752,33182Framhaldsskóli 2

1,1002,44245Framhaldsskóli 1

1,2852,4665Grunnskóli

1,0432,3515Grunnskóla ólokið

1,1572,2660Nemar

1,1862,0929Heimavinnandi

1,2392,49151Hættir störfum

1,4042,4760Atvinnulausir

1,0132,32438Launþegar

1,0792,39107Atvinnurekendur

1,2502,468466-75 ára

1,0152,3815456-65 ára

1,2252,4717246-55 ára

1,0902,3614136-45 ára

1,0632,3317426-35 ára

1,0132,1512916-25 ára

1,1202,33409Konur

1,0972,38445Karlar

1,1512,37134Stórborgir

1,0612,32360Borgir

1,1272,42222Smábæir

1,1562,36135Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,287

1,256

0,884

1,048

1,004

1,108

2,7695Bandaríkin

2,38

2,48

2,16

2,09

2,36

236Bretland

227Svíþjóð

150Þýskaland

147Frakkland

854Taka afstöðu
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2,51
2,83

2,64
2,78

2,64
2,61
2,62
2,63
2,67

2,57
2,61
2,59

2,70
2,58
2,59

2,69
2,82

2,59
2,45

2,64
2,38

2,72
2,94

2,60
2,68

2,51
2,63

2,53
2,51

2,80
2,58

3,55
2,97

2,36
2,65

2,61

2,25Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

     Hafa ferðast
     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,62)

Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, myndi það auka eða minnka líkur á að þú
heimsækir Ísland?
Should Iceland conduct commercial whaling, would it increase or decrease the likelihood of you visiting Iceland?

3,4 6,1

0,2

16,5

16,4

53,0

4,4

Auka umtalsvert
Auka nokkuð
Hvorki auka né minnka
Minnka nokkuð
Minnka umtalsvert
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,22Neitar
4,438Veit ekki

100874Allir

16,4
16,5
53,0

6,1

3,4

Hlutfall

143Minnka umtalsvert
144Minnka nokkuð
463Hvorki né

53Auka nokkuð
30Auka umtalsvert

FjöldiHópur

1Hvalveiðar myndu frekar minnka líkur á heimsókn Frakka en Svía, Breta og Bandaríkjamanna.  Hvalveiðar myndu frekar 
minnka líkur á heimsókn Þjóðverja en Svía.  2Hvalveiðar myndu frekar minnka líkur á heimsókn þeirra sem eru neikvæðir og 
hlutlausir í garð hvalveiða en þeirra sem eru jákvæðir í garð hvalveiða.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða2

Ferðalög til Íslands
0,9832,61719Hafa ekki ferðast

0,7972,65112Hafa ferðast

0,9272,36580Neikvæðir

0,5102,97146Hlutlausir

0,9603,5588Jákvæðir

0,9072,58210Hátekjur

0,9702,80201Hærri millitekjur

1,0022,51118Lægri millitekjur

1,0212,53104Lágtekjur

0,9702,63343Háskóli

0,9562,51174Framhaldsskóli 2

0,8952,68233Framhaldsskóli 1

0,9822,6063Grunnskóli

1,7112,9414Grunnskóla ólokið

0,9382,7261Nemar

1,0122,3829Heimavinnandi

1,0302,64149Hættir störfum

1,0322,4553Atvinnulausir

0,9282,59429Launþegar

0,9532,82103Atvinnurekendur

1,0052,698566-75 ára

0,9032,5915056-65 ára

0,9472,5816946-55 ára

1,0212,7013836-45 ára

0,9402,5916626-35 ára

0,9912,6112516-25 ára

0,9782,57400Konur

0,9442,67434Karlar

1,0602,63129Stórborgir

0,9052,62353Borgir

0,9862,61215Smábæir

0,9432,64132Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,136

1,085

0,695

0,840

0,990

0,961

2,7890Bandaríkin

2,64

2,83

2,51

2,25

2,62

238Bretland

225Svíþjóð

140Þýskaland

141Frakkland

834Taka afstöðu
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1,70
2,04
2,05

2,40
2,02
2,03

1,89
2,00
2,01

1,91
2,01
2,02

1,82
1,98
1,96
1,97

2,10
1,90
1,94

2,03
1,72

2,05
2,08

2,18
1,97

1,84
1,98

2,05
1,72

2,08
1,95

1,89
1,97

1,68Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir tímab.
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
     Hafa ferðast

     Hafa ekki ferðast

1 2 3 4 5

Meðaltal (1,96)

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?
How positive or negative are you towards commercial whaling?

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,55Neitar

100874Allir

2,4
44,9
24,5
17,0

7,7

2,9

Hlutfall

21Veit ekki
393Mjög neikvæð(ur)
215Frekar neikvæð(ur)
148Hvorki né

67Frekar jákvæð(ur)
26Mjög jákvæð(ur)

FjöldiHópur

1Bretar og Bandaríkjamenn eru síður neikvæðir en Frakkar og Þjóðverjar.  Svíar eru eru síður neikvæðir en Frakkar.  2Þeir sem eru 
með hærri millitekjur eru jákvæðari en þeir sem eru með lægri millitekjur.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur2

Ferðalög til Íslands
1,1171,97736Hafa ekki ferðast

1,0301,89110Hafa ferðast

1,0841,95210Hátekjur

1,1202,08205Hærri millitekjur

0,9861,72122Lægri millitekjur

1,2252,05108Lágtekjur

1,1131,98340Háskóli

1,0571,84178Framhaldsskóli 2

1,0401,97243Framhaldsskóli 1

1,3132,1866Grunnskóli

1,6712,0815Grunnskóla ólokið

1,1282,0561Nemar

1,2091,7229Heimavinnandi

1,1332,03151Hættir störfum

1,2531,9459Atvinnulausir

1,0461,90432Launþegar

1,1592,10108Atvinnurekendur

1,0721,978466-75 ára

1,0971,9615156-65 ára

1,1031,9817346-55 ára

1,0181,8213836-45 ára

1,1622,0217326-35 ára

1,1732,0112916-25 ára

1,0881,91409Konur

1,1252,01440Karlar

1,1882,00131Stórborgir

1,0381,89355Borgir

1,1342,03224Smábæir

1,1722,02135Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,292

1,202

1,059

0,866

0,986

1,108

2,4094Bandaríkin

2,05

2,04

1,70

1,68

1,96

235Bretland

223Svíþjóð

150Þýskaland

146Frakkland

848Taka afstöðu

2,9 7,7

0,5

24,5

44,9

17,0

2,4

Mjög jákvæð(ur)
Frekar jákvæð(ur)
Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)
Frekar neikvæð(ur)
Mjög neikvæð(ur)
Veit ekki
Neitar
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23,9

17,4

18,3

15,2

20,4

22,2

25,7

25,5

22,5

25,3

20,1

23,7

26,9

22,0

24,2

28,2

21,1

22,5

22,3

29,7

30,9

25,8

32,5

24,6

26,2

24,7

20,5

22,2

34,7

21,9

23,7

21,5

8,6

28,2

18,8

24,6

25,3

40,4

33,0

27,4

23,5

35,7

28,6

30,5

28,4

32,0

28,6

31,1

28,0

28,8

34,0

29,6

30,8

33,1

29,0

40,7

31,7

19,1

27,1

27,3

32,8

27,7

34,1

30,3

34,5

27,8

33,9

28,7

25,5

19,8

33,9

31,2

30,4

24,3

35,0

46,4

52,6

54,6

42,8

46,2

41,9

41,2

42,4

44,1

46,9

47,5

42,7

41,1

40,3

39,2

43,4

46,5

32,2

35,7

47,8

43,1

20,9

41,1

43,0

39,4

47,1

42,4

35,0

41,2

43,2

44,0

67,0

36,9

48,8

42,3

2,0

0,8

3,2

1,7

6,7

1,2

3,0

2,0

4,8

3,0

2,0

2,0

0,8

1,6

2,9

5,9

1,8

2,4

2,0

4,8

2,8

2,2

3,9

19,4

1,5

3,1

1,8

2,0

0,9

2,5

3,0

4,3

9,1

4,6

1,0

1,3

2,7

48,3Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

                     Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
Launþegar

Atvinnulausir tímab.
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Hafa ferðast
Hafa ekki ferðast

0 20 40 60 80 100

Allar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?
Please indicate which of the following sentences you agree most with
(Svarkostir lesnir)

23,3

29,6

2,5 2,2

42,1

0,3Allar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Flestar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Sumar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Engar hvalategundir eru í útrýmingarhættu
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

0,33Neitar
2,219Veit ekki

2,522Engar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

100874Allir

42,1

29,6

23,3

Hlutfall

368Sumar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

259Flestar hvalategundir eru 
í útrýmingarhættu

203Allar hvalategundir eru í
útrýmingarhættu

FjöldiHópur

110Hafa ferðast

739Hafa ekki ferðast

595Neikvæðir

142Hlutlausir

93Jákvæðir

212Hátekjur

203Hærri millitekjur

123Lægri millitekjur

110Lágtekjur

336Háskóli

181Framhaldsskóli 2

246Framhaldsskóli 1

67Grunnskóli

15Grunnskóla ólokið

63Nemar

29Heimavinnandi

153Hættir störfum

58Atvinnulausir

434Launþegar

106Atvinnurekendur

8666-75 ára

15156-65 ára

17146-55 ára

14136-45 ára

17226-35 ára

13016-25 ára

411Konur

441Karlar

133Stórborgir

355Borgir

224Smábæir

136Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

96Bandaríkin

238Bretland

220Svíþjóð

151Þýskaland

147Frakkland

852Taka afstöðu

1Fleiri Frakkar telja alla hvali í útrýmingarhættu en aðrar þjóðir. 2Fleiri neikvæðir gagnvart hvalveiðum telja alla hvali í
útrýmingarhættu en hlutlausir gagnvart hvalveiðum.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða2

Ferðalög til Íslands

Flestar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Sumar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Engar hvalategundir 
eru í útrýmingarhættu

Þeir sem taka afstöðu (%)
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3,04
3,99

2,83
2,85

2,67
3,03

3,29
3,13

3,07
3,11

3,25
3,04

3,23
3,07

2,94
3,01

3,12
3,11

2,79
2,97

3,17
3,35

3,87
2,94

3,05
3,00

3,14
2,96

2,88
3,39

3,10
2,79

3,14
3,12

2,91
3,24

3,07
2,81

3,23
2,98

3,10                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (3,09)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum
-Commercial whaling quotas are scientifically based

19,9

20,1

0,1

17,0

17,5

19,9

5,5
Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,11Neitar

100754Allir

5,541Veit ekki
17,5
17,0
19,9

19,9

20,1

Hlutfall

132Mjög ósammála
128Frekar ósammála
150Hvorki né

150Frekar sammála

152Mjög sammála

FjöldiHópur

1,4202,98255Minnka
1,4023,23353Engin áhrif
1,3412,8170Aukast
1,4463,07410Neikvæð
1,3483,24199Engin
1,3472,9193Jákvæð
1,4273,12506Neikvæðir
1,2893,14110Hlutlausir
1,4212,7981Jákvæðir
1,3813,10180Hátekjur
1,3813,39157Hærri millitekjur
1,4052,88105Lægri millitekjur
1,5792,96106Lágtekjur
1,4193,14278Háskóli
1,3623,00166Framhaldsskóli 2
1,4093,05188Framhaldsskóli 1
1,5202,9459Grunnskóli
1,1073,8715Grunnskóla ólokið
1,2643,3554Nemar
1,2973,1725Heimavinnandi
1,5162,97134Hættir störfum
1,4722,7952Atvinnulausir
1,3653,11352Launþegar
1,4483,1289Atvinnurekendur
1,4963,017366-75 ára
1,4882,9412456-65 ára
1,4133,0714646-55 ára
1,2893,2311536-45 ára
1,4143,0414226-35 ára
1,3593,2511116-25 ára
1,3183,11331Konur
1,4823,07380Karlar
1,3513,13117Stórborgir
1,4223,29278Borgir
1,3793,03191Smábæir
1,4042,67122Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,238
1,320
1,268
1,378
1,525
1,407

2,8593Bandaríkin
2,83
3,99
3,04
3,10
3,09

227Bretland
97Svíþjóð
148Þýskaland
146Frakkland
711Taka afstöðu

1Svíar eru meira sammála en aðrar þjóðir.  2Þeir sem búa í borgum eru meira sammála en þeir sem búa í þorpum og dreifbýli. 3Þeir 
sem eru með hærri millitekjur eru meira sammála en þeir sem eru með lægri millitekjur.

Land1

Tegund byggðar2

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur3

Viðhorf til hvalveiða

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands

Fyrir helming þátttakenda var fullyrðingin lesin með neikvæðu formerki, þ.e. 
„Hvalveiðikvótar eru ekki byggðir á vísindalegum rökum“(e. Commercial whaling
quotas are not scientifically based), fyrir hinn helminginn með jákvæðum 
formerkjum (sbr. hér að ofan).
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2,56
2,34

2,52
2,84

2,24
2,49

2,37
2,47
2,46

2,34
2,42
2,46

2,53
2,36

2,23
2,43

2,73
2,43

2,18
2,11

2,83
2,35

3,15
2,49

2,46
2,36
2,33
2,37

2,45
2,42

2,39
2,74

2,99
2,21

2,80
2,62

2,20
2,80

2,48
2,19

1,82                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,40)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar
-Commercial whaling is sustainable

13,2

4,8

14,0

36,9

19,0

0,6
11,4

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,65Neitar

100758Allir

4,836Veit ekki
36,9
19,0
14,0

13,2

11,4

Hlutfall

280Mjög ósammála
144Frekar ósammála
106Hvorki né

100Frekar sammála

87Mjög sammála

FjöldiHópur

1,4682,19255Minnka
1,3572,48356Engin áhrif
1,4622,8076Aukast
1,4672,20406Neikvæð
1,2712,62209Engin
1,4672,8090Jákvæð
1,4182,21507Neikvæðir
1,2672,99111Hlutlausir
1,4652,7482Jákvæðir
1,4032,39183Hátekjur
1,4782,42155Hærri millitekjur
1,5082,45106Lægri millitekjur
1,4362,37103Lágtekjur
1,3682,33292Háskóli
1,4222,36161Framhaldsskóli 2
1,4482,46194Framhaldsskóli 1
1,6072,4952Grunnskóli
1,5123,1515Grunnskóla ólokið
1,4322,3554Nemar
1,5932,8328Heimavinnandi
1,3022,11134Hættir störfum
1,4352,1848Atvinnulausir
1,3922,43357Launþegar
1,5612,7393Atvinnurekendur
1,4272,437066-75 ára
1,3492,2312856-65 ára
1,3852,3614246-55 ára
1,4892,5311636-45 ára
1,4492,4615026-35 ára
1,4622,4211216-25 ára
1,3812,34345Konur
1,4632,46372Karlar
1,5032,47122Stórborgir
1,4112,37286Borgir
1,4582,49185Smábæir
1,3202,24120Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,429
1,416
1,282
1,441
1,342
1,424

2,8493Bandaríkin
2,52
2,34
2,56
1,82
2,40

233Bretland
97Svíþjóð
147Þýskaland
148Frakkland
717Taka afstöðu

1Þjóðverjar, Bretar og Bandaríkjamenn eru meira sammála en Frakkar.  2Neikvæðir í garð hvalveiða eru minna sammála en aðrir.  
3Þeir sem væru neikvæðir í garð Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru minna sammála en aðrir.  4Þeir sem væru síður 
líklegir til að ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru síður sammála en aðrir.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða2

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands3

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands4

Fyrir helming þátttakenda var fullyrðingin lesin með neikvæðu formerki, þ.e. 
„Hvalveiðar eru ekki sjálfbærar“ (e. Commercial whaling is not sustainable), fyrir 
hinn helminginn með jákvæðum formerkjum (sbr. hér að ofan).
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1,92
2,16

2,42
2,78

2,24
2,42

2,17
2,39

2,32
2,24

2,56
2,26

2,20
2,14

2,32
2,23
2,21
2,22

2,41
2,27

2,50
2,63

2,41
2,59

2,33
2,11

2,27
2,24

2,17
2,25
2,30

3,28
3,09

1,92
3,08

2,62
1,90

3,09
2,39

1,87

2,29                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (2,28)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni
-It is within each nation’s rights to make decisions about harvesting whales commercially

12,5

2,1

8,8

45,4

18,2

0,1
13,0

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,11Neitar

100874Allir

2,118Veit ekki
45,4
18,2
8,8

12,5

13,0

Hlutfall

397Mjög ósammála
159Frekar ósammála
77Hvorki né

109Frekar sammála

114Mjög sammála

FjöldiHópur

1,3141,87286Minnka
1,4862,39451Engin áhrif
1,5103,0983Aukast
1,3231,90475Neikvæð
1,5312,62263Engin
1,4503,08100Jákvæð
1,3281,92603Neikvæðir
1,3833,09144Hlutlausir
1,5203,2890Jákvæðir
1,4802,30212Hátekjur
1,4422,25205Hærri millitekjur
1,4862,17125Lægri millitekjur
1,4962,24109Lágtekjur
1,5052,27341Háskóli
1,4032,11181Framhaldsskóli 2
1,4632,33244Framhaldsskóli 1
1,5872,5967Grunnskóli
1,6182,4115Grunnskóla ólokið
1,5572,6363Nemar
1,5662,5027Heimavinnandi
1,4952,27154Hættir störfum
1,5922,4160Atvinnulausir
1,4382,22434Launþegar
1,4702,21108Atvinnurekendur
1,3732,238766-75 ára
1,5772,3215056-65 ára
1,4162,1417246-55 ára
1,3662,2014036-45 ára
1,5122,2617526-35 ára
1,5642,5613016-25 ára
1,4202,24409Konur
1,5302,32447Karlar
1,5702,39133Stórborgir
1,4282,17359Borgir
1,5022,42226Smábæir
1,4772,24134Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,515
1,509
1,513
1,135
1,559
1,478

2,7896Bandaríkin
2,42
2,16
1,92
2,29
2,28

238Bretland
223Svíþjóð
151Þýskaland
147Frakkland
855Taka afstöðu

1Bretar og Bandaríkjamenn eru meira sammála fullyrðingunni en Þjóðverjar.  Bandaríkjamenn eru  meira sammála en Svíar.  
2Neikvæðir í garð hvalveiða eru síður sammála en aðrir.  3Þeir sem væru neikvæðir í garð Íslands ef Íslendingar stunduðu 
hvalveiðar eru minna sammála en aðrir.  Þeir sem yrðu jákvæðari gagnvart Íslandi ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira 
sammála fullyrðingunni en þeir sem telja hvalveiðar ekki hafa áhrif á viðhorf sitt til Íslands.  4Þeir sem væru síður líklegir til að 
ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru minna sammála en aðrir.  Þeir sem væru líklegri til að ferðast til Íslands 
ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en þeir sem segja að hvalveiðar hefðu ekki áhrif á líkur á Íslandsferð.

Land1

Tegund byggðar

Kyn

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur

Viðhorf til hvalveiða2

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands3

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands4
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4,15
3,74

3,93
3,39

3,95
3,81

3,91
4,02

3,80
4,02

3,92
3,78

4,00
3,90

3,98
3,84
3,86

3,83
3,97

4,11
3,99

3,87
3,91
3,92

4,03
3,98

3,78
3,70

4,39
3,82
3,81

3,02
2,81

4,32
3,57

3,17
4,38

3,46
3,70

4,32

4,20                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (3,90)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu
-Commercial whaling should be banned internationally

16,7

2,9

10,6

8,9

10,9

0,2

49,8

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,22Neitar

100874Allir

2,925Veit ekki
8,9
10,9
10,6

16,7

49,8

Hlutfall

78Mjög ósammála
95Frekar ósammála
93Hvorki né

146Frekar sammála

436Mjög sammála

FjöldiHópur

1,1974,32283Minnka
1,3943,70444Engin áhrif
1,5233,4682Aukast
1,0924,38472Neikvæð
1,4633,17258Engin
1,4643,5799Jákvæð
1,1344,32598Neikvæðir
1,2652,81138Hlutlausir
1,6033,0290Jákvæðir
1,3723,81211Hátekjur
1,3893,82204Hærri millitekjur
1,0874,39123Lægri millitekjur
1,4983,70109Lágtekjur
1,3863,78338Háskóli
1,3293,98180Framhaldsskóli 2
1,3084,03242Framhaldsskóli 1
1,5643,9266Grunnskóli
1,5453,9115Grunnskóla ólokið
1,3933,8763Nemar
1,3973,9928Heimavinnandi
1,3084,11154Hættir störfum
1,3373,9758Atvinnulausir
1,3803,83431Launþegar
1,4613,86105Atvinnurekendur
1,5063,848766-75 ára
1,3133,9815056-65 ára
1,3653,9017046-55 ára
1,3044,0013736-45 ára
1,3563,7817426-35 ára
1,4873,9213016-25 ára
1,2484,02408Konur
1,4813,80440Karlar
1,3464,02132Stórborgir
1,3593,91356Borgir
1,4543,81224Smábæir
1,3233,95131Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,554
1,332
1,447
1,211
1,258
1,377

3,3997Bandaríkin
3,93
3,74
4,15
4,20
3,90

234Bretland
219Svíþjóð
150Þýskaland
147Frakkland
848Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru síður sammála en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  Frakkar eru meira sammála en Svíar.  2Konur eru meira 
sammála en karlar. 3Þeir sem eru með lægri millitekjur eru meira sammála en aðrir.  4Neikvæðir í garð hvalveiða eru meira 
sammála en aðrir.  5Þeir sem yrðu neikvæðari í garð Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en aðrir.  Þeir 
sem yrðu jákvæðari í garð Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en hlutlausir. 6Þeir sem væru síður 
líklegir til að ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en aðrir.  Þeir sem væru líklegri til að 
ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru síður sammála en þeir sem segja að hvalveiðar breyttu ekki líkum á
Íslandsferð. 

Land1

Tegund byggðar

Kyn2

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur3

Viðhorf til hvalveiða4

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands5

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands6
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4,17
3,82

4,16
3,56

4,18
3,95

4,09
4,01

3,91
4,21

4,15
4,04

3,91
4,10

4,02
4,12

3,95
4,06
4,07
4,10

4,20
3,99

3,88
4,05

4,15
4,19

3,93
4,04

4,42
4,05

3,92
3,29

3,19
4,39

3,68
3,49

4,44
3,39

3,90
4,42

4,42                Frakkland
Þýskaland

Svíþjóð
Bretland

Bandaríkin
Þorp og dreifbýli

Smábæir
Borgir

Stórborgir
Karlar
Konur

16-25 ára
26-35 ára
36-45 ára
46-55 ára
56-65 ára
66-75 ára

Atvinnurekendur
         Launþegar

Atvinnulausir
Hættir störfum

Heimavinnandi
Nemar

Grunnskóla ólokið
Grunnskóli

Framhaldsskóli 1
Framhaldsskóli 2

Háskóli
Lágtekjur

Lægri millitekjur
Hærri millitekjur

Hátekjur
Jákvæðir

Hlutlausir
Neikvæðir

Jákvæð
Engin

Neikvæð
Aukast

Engin áhrif
Minnka

1 2 3 4 5

Meðaltal (4,05)

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar
-Commercial whaling is cruel

17,2

4,2

13,6

6,3

6,9

0,3

51,5

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki
Neitar

Allir (%)

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)

0,33Neitar

100874Allir

4,236Veit ekki
6,3
6,9
13,6

17,2

51,5

Hlutfall

55Mjög ósammála
60Frekar ósammála
119Hvorki né

151Frekar sammála

450Mjög sammála

FjöldiHópur

1,0394,42282Minnka
1,2403,90434Engin áhrif
1,6093,3983Aukast
0,9694,44464Neikvæð
1,3363,49251Engin
1,5063,68103Jákvæð
1,0354,39588Neikvæðir
1,1603,19137Hlutlausir
1,6103,2991Jákvæðir
1,3073,92210Hátekjur
1,2214,05196Hærri millitekjur
1,0774,42123Lægri millitekjur
1,1954,04109Lágtekjur
1,2523,93331Háskóli
1,1354,19178Framhaldsskóli 2
1,2274,15241Framhaldsskóli 1
1,4084,0564Grunnskóli
1,6493,8815Grunnskóla ólokið
1,2833,9963Nemar
1,3324,2028Heimavinnandi
1,3234,10150Hættir störfum
1,2204,0756Atvinnulausir
1,2094,06426Launþegar
1,3223,95105Atvinnurekendur
1,3074,128566-75 ára
1,2764,0214456-65 ára
1,1944,1017046-55 ára
1,3143,9113336-45 ára
1,2034,0417326-35 ára
1,2654,1513116-25 ára
1,1624,21399Konur
1,3113,91436Karlar
1,3104,01130Stórborgir
1,1764,09350Borgir
1,3783,95217Smábæir
1,1604,18134Þorp og dreifbýli

StaðalfrávikMeðaltalFjöldiHópur

1,505
1,182
1,364
1,123
0,955
1,251

3,5696Bandaríkin
4,16
3,82
4,17
4,42
4,05

237Bretland
206Svíþjóð
150Þýskaland
146Frakkland
835Taka afstöðu

1Bandaríkjamenn eru síður sammála en Frakkar, Þjóðverjar og Bretar.  Svíar eru síður sammála en Frakkar.  2Konur eru meira 
sammála en karlar. 3Þeir sem eru með lægri millitekjur eru meira sammála en hátekjufólk.  4Neikvæðir í garð hvalveiða eru meira 
sammála en aðrir.  5Þeir sem væru neikvæðir í garð Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en aðrir.  6Þeir 
sem væru síður líklegir til að ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru meira sammála en aðrir.  Þeir sem væru 
líklegri til að ferðast til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar eru síður sammála en þeir sem telja hvalveiðar ekki hafa áhrif á
líkurnar á Íslandsferð.

Land1

Tegund byggðar

Kyn2

Aldur

Atvinnuþátttaka

Menntun

Tekjur3

Viðhorf til hvalveiða4

Áhrif hvalveiða á viðhorf 
til Íslands5

Áhrif hvalveiða á líkur 
á að ferðast til Íslands6
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Bakgrunnsbreytur (1/3)

Könnunin er lögð fyrir íbúa í 5 löndum.  Löndin eru:

• Frakkland
• Þýskaland
• Svíþjóð
• Bretland (að Norður Írlandi undanskildu)
• Bandaríkin (Aðeins íbúar á austurströnd Bandaríkjanna í eftirtöldum fylkjum: Maine, New-Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland og Virginia.

Land

Þátttakendur eru spurðir hversu fjölmennt byggðarlag þeirra er

• Þorp og dreifbýli: Færri en 2.000 íbúar
• Smábæir: 2.000-50.000 íbúar
• Borgir: 50.000-500.000 íbúar
• Stórborgir: Fleiri en 500.000 íbúar

Tegund byggðar

0,5%4Svara ekki
15,5%
42,3%

26,1%

15,7%
Hlutfall

135Stórborgir
369Borgir

228Smábæir
137Þorp og dreifbýli

FjöldiHópur

Spyrlar skrá kyn þátttakenda

• Karlar
• Konur

Kyn

48,4%

51,6%
Hlutfall

423Konur
451Karlar

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir um aldur og er þeim síðan skipt í 6 hópa

• 16-25 ára
• 26-35 ára
• 36-45 ára
• 46-55 ára
• 56-65 ára
• 66-75 ára

Aldur

10,2%8966-75 ára

17,7%15556-65 ára

20,3%17846-55 ára

16,3%14236-45 ára

20,4%

15,1%
Hlutfall

17826-35 ára
13216-25 ára

FjöldiHópur

11,2%98Bandaríkin
27,6%
27,0%

17,3%

16,9%
Hlutfall

241Bretland
236Svíþjóð

151Þýskaland
148Frakkland

FjöldiHópur
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Bakgrunnsbreytur (2/3)

Þátttakendur eru spurðir hvert núverandi atvinnuástand þeirra er.  Eftirfarandi
svarkostir eru lesnir upp

• Atvinnurekendur
• Launþegar
• Atvinnulausir
• Hættir störfum
• Heimavinnandi
• Nemar

Atvinnuþátttaka

1,1%10Svara ekki
7,2%63Nemar
3,3%29Heimavinnandi
17,9%
6,9%

51,2%

12,5%
Hlutfall

156Hættir störfum
60Atvinnulausir

447Launþegar
109Atvinnurekendur

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvaða stigi menntunar þeir hafi lokið

• Grunnskóla ólokið
• Grunnskóli
• Framhaldsskóli 1
• Framhaldsskóli 2
• Háskóli

Menntun

0,8%7Svara ekki
40,1%351Háskóli
21,1%
28,6%

7,7%

1,7%
Hlutfall

184Framhaldsskóli 2
250Framhaldsskóli 1

67Grunnskóli
15Grunnskóla ólokið

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hverjar heimilistekjur þeirra eru fyrir skatta.
Í Bandaríkjunum og Bretlandi er spurt um árstekjur, en í Frakklandi,
Þýskalandi og Svíþjóð er spurt um mánaðartekjur.
Þátttakendur eru spurðir um tekjur í gjaldmiðli eigin þjóðar, en til
viðmiðunar eru mánaðartekjur sýndar í Evrum í töflunni hér til hægri 
og í listanum hér að neðan.
Þátttakendum er skipt í tekjuhópa
• Lágtekjur: Lægri en 1.250 Evrur
• Lægri millitekjur: 1.250-2.000 Evrur
• Hærri millitekjur: 2.001-3.000 Evrur
• Hátekjur: Hærri en 3.000 Evrur

Tekjur

24,1%210Svara ekki
24,7%
24,0%

14,4%

12,8%
Hlutfall

216Hátekjur
210Hærri millitekjur

126Lægri millitekjur
112Lágtekjur

FjöldiHópur
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Bakgrunnsbreytur (3/3)

Þátttakendur eru spurðir hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir séu 
gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni.  Mjög- og frekar jákvæðir eru flokkaðir
saman og einnig mjög- og frekar neikvæðir.

• Jákvæðir
• Hlutlausir
• Neikvæðir

Viðhorf til hvalveiða

2,9%
69,5%

17,0%

10,6%
Hlutfall

26Svara ekki
607Neikvæðir

148Hlutlausir
93Jákvæðir

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvort þeir hafi ferðast til Íslands

• Hafa ferðast
• Hafa ekki ferðast

Ferðalög til Íslands

0,3%

86,7%

13,0%
Hlutfall

3Svara ekki

758Hafa ekki ferðast
114Hafa ferðast

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvort það hefði jákvæð eða neikvæð áhrif
á viðhorf þeirra til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.
Þeir sem segja að hvalveiðar hefðu mjög- og frekar jákvæð áhrif á viðhorf
sitt eru flokkaðir saman.  Það sama á við um þá sem segja að hvalveiðar hefðu
mjög- og frekar neikvæð viðhorf.

• Jákvæð
• Engin
• Neikvæð

Áhrif hvalveiða á viðhorf til Íslands

2,3%20Svara ekki
54,6%

31,2%

11,9%
Hlutfall

477Neikvæð

273Engin
104Jákvæð

FjöldiHópur

Þátttakendur eru spurðir hvort það myndi auka eða minnka líkur á
heimsókn til Íslands ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni.
Þeir sem segja að hvalveiðar myndu auka líkurnar umtalsvert og nokkuð eru 
flokkaðir saman.  Það sama á við um þá sem segja að hvalveiðar myndu minnka
líkurnar umtalsvert eða nokkuð

• Aukast
• Engin áhrif
• Minnka

Áhrif hvalveiða á líkur á að ferðast til Íslands

4,6%40Svara ekki
32,9%

53,0%

9,5%
Hlutfall

287Minnka

463Engin áhrif
83Aukast

FjöldiHópur
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Vikmörk og öryggisbil

Í viðhorfskönnunum getur orðið til tilviljanakennd skekkja í svörun sökum þess að úrtakið endurspeglar þýðið* ekki fyllilega.  Hægt 
er að meta hversu mikil tilviljanakennd úrtaksvilla er að líkindum.  Þegar það er gert er oftast miðað við 95% marktektarmörk eða 
vissu.  Matið sjálft felst í því að reiknuð eru svokölluð vikmörk fyrir hverja þá hlutfallstölu sem áhugi er fyrir að skoða.  Í töflunni 
hér að neðan hafa vikmörk verið reiknuð fyrir nokkrar hlutfallstölur miðað við 95% vissu og með hjálp hennar er hægt að áætla 
gróflega hversu mikil úrtaksvillan er.

Notkun á töflunni verður best skýrð með dæmi:  Niðurstöður úr skoðanakönnun þar sem 500 svör bárust segja að 10% svarenda 
noti vöru A.  Með hjálp töflunnar getum við notað þessar tölur til að áætla með 95% vissu, hversu stór hluti þýðisins notar vöru A.  
Í dálkinum lengst til vinstri í töflunni finnum við hlutfallstöluna sem verið er að skoða (10%) og í röðinni efst í töflunni finnum við 
fjölda svarenda (500).  Síðan finnum við hvar þessar tölur skerast og fáum þá út að vikmörkin sem við leitum að eru ± 2,6.  Það 
þýðir að með 95% vissu getum við fullyrt að milli 7,4% og 12,6% (10% ± 2,6) þýðisins hafi keypt vöru A.

Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
  5 eða 95% 6,04 4,27 3,02 2,47 2,14 1,91 1,74 1,61 1,51 1,42
10 eða 90% 8,32 5,88 4,16 3,39 2,94 2,63 2,40 2,22 2,08 1,96
15 eða 85% 9,90 7,00 4,95 4,04 3,50 3,13 2,86 2,65 2,47 2,33
20 eða 80% 11,09 7,84 5,54 4,53 3,92 3,51 3,20 2,96 2,77 2,61
25 eða 75% 12,00 8,49 6,00 4,90 4,24 3,80 3,46 3,21 3,00 2,83
30 eða 70% 12,70 8,98 6,35 5,19 4,49 4,02 3,67 3,39 3,18 2,99
35 eða 65% 13,22 9,35 6,61 5,40 4,67 4,18 3,82 3,53 3,31 3,12
40 eða 60% 13,58 9,60 6,79 5,54 4,80 4,29 3,92 3,63 3,39 3,20
45 eða 55% 13,79 9,75 6,89 5,63 4,88 4,36 3,98 3,69 3,45 3,25

50% 13,86 9,80 6,93 5,66 4,90 4,38 4,00 3,70 3,46 3,27

Fjöldi svarenda
Hlutfall

Marktektarpróf

Hlutföll

Í dæminu hér að ofan kom fram að líklega hefðu 7,4% til 12,6% þýðisins keypt vöru A.  Bilið sem þessar hlutfallstölur spanna er 
oftast nefnt öryggisbil.  Þegar öryggisbil liggur fyrir er hægt að nota það ásamt svokölluðu kíkvaðratprófi til að meta hvort 
marktækur munur er milli hlutfallstalna.  Það er gert með því að bera saman öryggisbil tveggja hlutfallstalna (úr sömu spurningu) 
og ef öryggisbil þeirra skarast, þá er ekki um marktækan mun að ræða.  En aftur á móti ef öryggisbilið skarast ekki þá er hægt að 
segja að miðað við 95% öryggi sé munurinn marktækur í þýði.

Meðaltöl

Þegar mat er lagt á mun milli meðaltala tveggja hópa er stuðst við t-próf og miðað við 95% öryggismörk.

Til að meta mun á meðaltali þriggja eða fleiri hópa er stuðst við einhliða dreifigreiningu (ANOVA).  Þegar marktæk áhrif greinast 
með ANOVA eru öryggismörkin fyrir fjölda samanburða leiðrétt með Scheffé samanburði.  Miðað er við 95% öryggismörk.

*Þýði er fjöldinn allur (t.d. allir „Íslendingar” eða „verkafólk”) á meðan úrtak
er sá hópur úr þýðinu sem við skoðum til að áætla um eiginleika þýðis.
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Helstu niðurstöður

Á heildina litið eru söluaðilar ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum mjög jákvæðir gagnvart Íslandi sem áfangastað og það 
sama gildir um Ísland almennt. Þeir telja einnig viðskiptavini sína vera mjög jákvæða gagnvart Íslandi sem áfangastað. 

Flestir eru neikvæðir gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni og telja viðhorf viðskiptavina sinna neikvæð einnig. Flestir 
söluaðilanna vita að Íslendingar stunda hvalveiðar í atvinnuskyni, eða telja það líklegt. Helmingur viðmælenda segir 
hvalveiðar Íslendinga hafa neikvæð áhrif á viðhorf sitt til Íslands almennt og nærri þrír fjórðu segja þær hafa neikvæð áhrif 
á viðhorf viðskiptavina sinna til Íslands. Um 60% söluaðila telja hvalveiðar Íslendinga minnka líkur á því að viðskiptavinir 
sínir heimsæki Ísland. 

Hvalaskoðun er að mati söluaðilanna frekar mikilvæg fyrir viðskiptavinina. Fleiri telja ólíklegt eða ómögulegt að 
hvalveiðar og hvalaskoðun geti farið saman en þeir sem telja það líklegt.  

Viðhorf til Íslands
Alls eru 78% söluaðila mjög jákvæð gagnvart Íslandi sem áfangastað og 14% frekar jákvæð. Enginn er neikvæður. Meðaltalið er 
4,77 (á kvarðanum 1 – 5) sem telst mjög hátt.  Helmingur söluaðila telur sína viðskiptavini vera mjög jákvæða gagnvart Íslandi 
og 42% telja þá frekar jákvæða. Enginn telur sína viðskiptavini vera neikvæða. Meðaltalið er 4,48. 

Alls segja 46% að viðskiptavinir sínir séu mjög jákvæðir gagnvart Íslandi sem áfangastað og 42% segja þá frekar jákvæða, 2% 
segja þá frekar neikvæða. Meðaltalið er 4,40.

Mikill meirihluti hefur ferðast til Íslands, eða alls 92%.

Þekking á Íslandi
Sá ferðamannastaður sem oftast er nefndur er Bláa lónið, en þar á eftir koma fossar, gullni hringurinn, Mývatn, Geysir og 
Reykjavík. Það jákvæðasta við Ísland sem ferðamannastað er m.a. náttúra, ósnortin náttúra, náttúrufegurð, landslag og 
vingjarnlegt fólk. Það sem söluaðilum þykir neikvæðast er aftur á móti að Ísland er dýrt land og að veðrið getur verið slæmt. 
Hvalveiðar voru þrisvar nefndar sem neikvæður þáttur við Ísland sem áfangastað. 

Almennt viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni
Alls eru 64% söluaðila neikvæð gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni en 30% jákvæð. Mikill meirihluti (78%) telur viðskiptavini 
sína vera neikvæða gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni, aðeins 4% telja viðskiptavini vera jákvæða. Söluaðilar telja ástæður 
fyrir neikvæðni í mörgum tilfellum þær að hvalastofnar séu í hættu, að viðskiptavinir séu náttúruunnendur eða að hvalveiðar 
séu grimmilegar. 

Hvalveiðar Íslendinga og áhrif þeirra
Alls segjast 36% vita að Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni og 34% telja það líklegt, 10% telja það ólíklegt eða eru 
vissir um að þær séu ekki stundaðar. 

Helmingur söluaðila telur að hvalveiðar í atvinnuskyni hefðu neikvæð áhrif á viðhorf sitt til Íslands almennt, en 36% segja þær 
ekki breyta viðhorfum sínum til landsins; 8% segja hvalveiðar hafa jákvæð áhrif á viðhorf sitt. Nær þrír fjórðu (72%) söluaðila 
telja hvalveiðar í atvinnuskyni hafa neikvæð áhrif á viðhorf viðskiptavina sinna til Íslands. 

Alls telja 60% söluaðila að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni minnkuðu líkurnar á því að viðskiptavinir sínir heimsæki 
Ísland, 32% telja aftur á móti að hvalveiðar hefðu engin áhrif. 

Alls telja 68% söluaðila að  stunduðu Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni yrðu áhrifin á íslenska ferðaþjónustu neikvæð, 22% 
telja þær hins vegar ekki hafa áhrif. Nefnt er að hvalveiðar myndu fæla ferðamenn frá vegna þess að margir þeirra sem hingað 
koma séu náttúruunnendur.  Einnig er nefnt að neikvæð umfjöllun um hvalveiðar Íslendinga gæti fælt ferðamenn frá. 
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Helstu niðurstöður

Hvalaskoðun
Ríflega tveir þriðju (78%) söluaðila telja hvalaskoðun frekar mikilvæga fyrir þá viðskiptavini sína sem íhuga ferð til Íslands en 
4% telja hvalaskoðun léttvæga. Söluaðilar í Bandaríkjunum telja hvalaskoðun síður mikilvæga en söluaðilar á meginlandi 
Evrópu. 

Alls telja 22% söluaðila að hvalaskoðun og hvalveiðar í atvinnuskyni geti ekki farið saman og 36% til viðbótar telja það ólíklegt. 
Hins vegar telja 28% líklegt að hvalaskoðun og hvalveiðar í atvinnuskyni geti farið saman og 4% efast ekki um það.  

Fullyrðingar um hvalveiðar

Hvalir í útrýmingarhættu

Nærri helmingur svarenda (48%) er sammála því að sumar hvalategundir séu í útrýmingarhættu en 38% telja flestar eða allar 
hvalategundir í útrýmingarhættu. Alls eru 44% sammála því að mögulegt sé að veiða sumar tegundir hvala án þess að stofna 
tilvist þeirra í hættu, en 22% eru ósammála. 

Ólöglegar hvalveiðar

Alls 38% eru sammála því að hvalveiðar í atvinnuskyni séu ólöglegar en 26% telja þær löglegar.  Um 58% telja að hvalveiðar í
atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu. 

Vísindaleg rök ráða kvóta

28% eru sammála því að hvalveiðikvótar séu byggðir á vísindalegum rökum og 28% eru því ósammála.

Sjálfbærni hvalveiða

Fimmtungur söluaðila (20%) er sammála því að hvalveiðar í atvinnuskyni séu sjálfbærar. Hins vegar telja 42% að hvalveiðar í
atvinnuskyni séu ekki sjálfbærar. 

Réttur þjóða til ákvarðanatöku um hvalveiðar

Alls eru 20% sammála því að það sé sjálfstæður réttur þjóða að taka ákvarðanir um eigin hvalveiðar í atvinnuskyni, en 54% eru 
því ósammála. 

Grimmilegar hvalveiðar

Alls eru 46% sammála því að hvalveiðar í atvinnuskyni séu grimmilegar, en 14% eru því ósammála. 
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Efnisyfirlit

28• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru ólöglegar

34• Það er unnt að veiða sumar hvalategundir án þess að stofna tilvist þeirra í hættu

33• Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu

32• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar

31• Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni

30• Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar

29• Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum

28-34Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:

27Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?

26Gætu hvalaskoðun og hvalveiðar í atvinnuskyni farið saman, að þínu mati?

25Hve mikilvæga eða léttvæga telur þú hvalaskoðun vera fyrir viðskiptavini þína sem hugleiða ferð til Íslands?

24Á hvaða hópa telur þú hvalveiðar hafa mest áhrif?

7Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?

36Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

35Bakgrunnsbreytur

5Aðferðafræði, framkvæmd og heimtur

6Samanburður meðaltala

17-18Hvaða þætti telur þú móta skoðanir viðskiptavina þinna á hvalveiðum í atvinnuskyni?

23Hver yrðu að þínu mati áhrifin á íslenska ferðaþjónustu? (Vinsamlegast svaraðu í stuttu máli.)

22Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hve jákvæð eða neikvæð telur þú að áhrif þeirra yrðu á íslenska ferðaþjónustu?

21Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, telur þú að þær ykju eða minnkuðu líkurnar á því að þínir viðskiptavinir 
ferðuðust til Íslands?

9Hverjir eru að þínu mati helstu ferðamannastaðir á Íslandi?

15Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?

14Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?

11Hve jákvæða eða neikvæða telur þú þína viðskiptavini vera gagnvart Íslandi sem áfangastað?

20Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, telur þú að þær hefðu jákvæð eða neikvæð áhrif á almennt viðhorf 
viðskiptavina þinna til Íslands?

19Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á almennt viðhorf þitt til Íslands?

16Hve jákvæða eða neikvæða telur þú viðskiptavini þína vera gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?

13Eftir því sem þú best veist, hvaða þætti telja viðskiptavinir þínir neikvæðasta við Ísland sem áfangastað?

12Eftir því sem þú best veist, hvaða þætti telja viðskiptavinir þínir jákvæðasta við Ísland sem áfangastað?

10Hve jákvæða eða neikvæða telur þú þína viðskiptavini vera gagnvart Íslandi?

Hefurðu ferðast til Íslands? (Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum toga, óháð lengd eða markmiði 
ferðar.)

Spurningar

8

7-34
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Aðferðafræði, Framkvæmd og heimtur

Söluaðilar íslenskrar ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum.Gerð úrtaks

19. mars – 23. apríl 2007.Framkvæmdatími

Að kanna áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu og ímynd 
landsins á erlendum mörkuðum.

Markmið

Netkönnun.Framkvæmdamáti

Framkvæmd

50Fjöldi svara

132Endanlegt úrtak

37,9%Svarhlutfall

29Ógild netföng

161Upphaflegt úrtak

Stærð úrtaks og heimtur
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Samanburður meðaltala

Viðhorf viðskiptavina til hvalveiða í atvinnuskyni

Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til Íslands sem 
áfangastaðar

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar

Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á
alþjóðavísu

Mikilvægi hvalaskoðunar fyrir viðskiptavini

Viðhorf viðskiptavina til Íslands sem áfangastaðar

Viðhorf viðskiptavina til Íslands

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á íslenskan 
ferðamannaiðnað

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á líkur viðskiptavina á
heimsókn

Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á viðhorf til Íslands

Þjóðir eiga rétt til að ákveða um eigin hvalveiðar í
atvinnuskyni

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar

Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum

Hvalveiðar í atvinnuskyni eru ólöglegar

Það er mögulegt að veiða sumar hvalategundir

Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar 4,77

4,48

4,40

3,89

3,73

3,66

3,36

3,19

2,86

2,62

2,36

2,34

2,19

2,04

2,04

2,04

1,68

1 2 3 4 5

Meðaltal er á kvarðanum 1-5, þar sem 1 er lægsta einkunn og 5 er hæsta einkunn. 
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78,0

14,0

4,0 4,0

Mjög jákvæð(ur)

Frekar jákvæð(ur)

Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur)

Svara ekki

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað?
How positive or negative are you towards Iceland as a travel destination?

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

13Færri en 100 ferðir

23Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

9Bandaríkin

48Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

4,56

4,91

5,00

4,76

4,67

5,00

5,00

4,71

4,70

4,62

4,92

4,57

4,86

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (4,77)
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92,0

4,0 4,0

Já

Nei

Svara ekki

Hefurðu ferðast til Íslands? (Þ.m.t. eru viðskiptaferðir, ferðir á eigin vegum eða ferðir af öðrum 
toga, óháð lengd eða markmiði ferðar)
Have you ever visited Iceland? (This includes business trips, personal visits and any other visit, regardless of length and 
purpose)

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

13Færri en 100 ferðir

23Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

9Bandaríkin

48Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

100,0

90,9

100,0

100,0

83,3

100,0

75,0

100,0

95,7

100,0

92,3

100,0

92,9

9,1

16,7

25,0

4,3

7,7

7,1

0 20 40 60 80 100

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Já

Nei

Þeir sem taka afstöðu (%)
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Hverjir eru að þínu mati helstu ferðamannastaðir á Íslandi?
What are in your opinion the main tourist attractions in Iceland?

• All parts of the Golden Circle tour, glaciers, Blue Lagoon, waterfalls and geothermal areas.
• Blue Lagoon and the Golden Circle.
• Blue Lagoon, south coast, glacier lagoon, Akureyri and Lake Myvatn.
• Blue Lagoon, Fire & Ice Geology.
• Blue Lagoon, Gullfoss and the Geysirs.
• Fascinating and very different.
• Fishing, winter adventure and walking.
• Geysers, waterfalls, Reykjavik, glaciers, whale-watching, the Northern Lights and Saga history.
• Geysir, Blue Lagoon, glacier icebergs, Landmannalaugar and hiking.
• Geysir, Blue Lagoon and Myvatn.
• Geysir, waterfalls, highlands, Blue Lagoon and Reykjavik.
• Geysir, waterfalls and hiking.
• Glaciers, geysers, coastline and Westmann Islands.
• Golden Circle, Blue Lagoon, Skaftafell, Myvatn, south shore, Snaefellsnes and Westman Islands.
• Golden Circle, glacial lagoon, Reykjavik, Blue Lagoon, Lake Myvatn, hot springs and natural beauty.
• Golden Circle and Jokulsarlon.
• Golden Circle, Myvatn, south coast, Skaftafell, puffins etc.
• Gullfoss, Geysir, Thingvellir, Blue Lagoon, Myvatn-Area, Jökulsarlón, Reykjavik, Akureyri, Snaefellsnes, 

whale watching, Vestmannaeyjar andglacier trips.
• Iceland has the most incredible and original landscape. Wild and fascinating. This is a highlight, and the 

activities that the tourist can participate in.
• Interior (still...), volcanism, glaciers and landscapes.
• I've not seen them all but of what I saw it is the lava fields, the hot springs and nature in total in fact.
• Landscapes.
• Natural beauty - Gulfoss, Geysir, Snaefellsnes and Blue Lagoon.
• Natural wonders and perceived trend and coolness of Iceland.
• Nature (3 nefndu)
• Nature as Geysir, waterfalls and glaciers.
• Nature most of all. Tourists are overwhelmed by the panoramas they are witnessing during their trip to 

Iceland. Mountains, waterfalls and cliffs.
• Nature and Blue Lagoon.
• Nearly every place - it doesn't matter if west (Snaefellsnes or West-Fjords), north (Axarfjördur, Myvatn, ...), 

east or central. 
• Only visited on business and therefore did not see tourist attractions.
• Outdoors.
• Proximity to Geysers, Blue Lagoon, excursions (glaciers, fjords, waterfalls, Husavik, Akureyri, 

Vestmannaeyjar etc.) and your restaurants. 
• Pure and clean nature. Unique landscape and dynamic infra structure.
• Pure nature.
• Reykjavik, Golden Circle, Skaftafell and Lake Myvatn.
• Scenery and Reykjavik.
• South Icelands favorite attractions.
• The Golden Circle, the area around Akureyri. I'm dying to visit East Iceland to go hiking. I think Icelandic 

nightlife is overrated (and I should say that going out is one of my favorite things to do).
• The landscape with Geysers, waterfalls, ice, glaciers, villages and horses.
• The scenic landscape, nature and fly fishing.
• Thingvellir National Park, geysers and Blue Lagoon.
• Thingvellir, Snaefellsnes, Jokulsarlon, Gullfoss and other waterfalls.
• Unique natural sceneries, geysers and waterfalls, activities and adventures suitable for everybody.
• Unspoiled nature.

Ummæli eru orðrétt
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50,0

42,0

4,04,0

Mjög jákvæða

Frekar jákvæða

Hvorki jákvæða né neikvæða

Svara ekki

Hve jákvæða eða neikvæða telur þú þína viðskiptavini vera gagnvart Íslandi?
How positive or negative do you assume your customers are, in general, towards Iceland?

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

13Færri en 100 ferðir

23Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

9Bandaríkin

48Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

4,44

4,36

4,80

4,59

4,17

4,67

4,75

4,57

4,35

4,38

4,77

4,29

4,43

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (4,48)
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46,0

42,0

2,0
6,0

4,0

Mjög jákvæða

Frekar jákvæða

Hvorki jákvæða né neikvæða

Frekar neikvæða

Svara ekki

Hve jákvæða eða neikvæða telur þú þína viðskiptavini vera gagnvart Íslandi sem áfangastað?
How positive or negative do you assume your customers are, in general, towards Iceland as a travel destination?

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

6500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

13Færri en 100 ferðir

22Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

10Bretland

9Bandaríkin

47Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

Marktækur munur greinist eftir hlutfalli Íslandsferða af veltu. Þar sem Íslandsferðir eru minna en 20% af veltu 
telja söluaðilar viðskiptavini síður jákvæða en söluaðilar þar sem Íslandsferðir standa fyrir 20-49% af veltu. 

4,11

4,30

4,80

4,65

4,00

4,83

4,75

4,71

4,05

4,00

4,62

4,50

4,57

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (4,40)
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Eftir því sem þú best veist, hvaða þætti telja viðskiptavinir þínir jákvæðasta við Ísland sem 
áfangastað?
What are, to the best of your knowledge, your customers' most positive associations towards Iceland as a travel destination?

• Nature (3 nefndu).
• Natural beauty (2 nefndu).
• A place I always wanted to visit.
• Above views are my clients'.
• Accessibility to the main tourist attractions.
• Beautiful landscapes, volcanoes, hot springs and adventure.
• Beautiful country, delicious food and friendly, open minded people.
• Beautiful landscape.
• Beautiful nature.
• Beautiful nature, colors and contrast. 
• Beautiful nature and friendly people.
• Beauty. Also experiencing things that they would never see in the USA from a science standpoint.
• Easy to get to and friendly people you speak very good English.
• Exceptional scenery.
• Experience of nature out from high standard hotels.
• Fantastic landscapes with breath-taking contrasts.
• Friendly and very safe destination which offers awesome scenery and delicious food.
• Friendly atmosphere, enjoyment of the countryside, northern lights and midsummer light. 
• Friendly people, beautiful scenery and ease of getting around the country. 
• Friendly people and unique beautiful landscapes.
• Friendly, welcoming people, especially for gay and lesbian travelers. 
• Good photography opportunities.
• Land of contrast. 
• Nature, adventure and hiking tours.
• Nature, untouched landscape and volcano's.
• Nordic country, clean, unspoilt nature, good food and safe.
• Peace, nature and environment.
• Pristine environment.
• Pure and clean nature.
• Scenery, uniqueness of visit.
• Scenery and good hiking.
• The activities, the Budir hotel, the Blue Lagoon, the night life and the wilderness.
• The different nature of the island compared to the European mainland.
• The outstanding nature and closeness of the destination.
• The warm lagoons, landscape and horseback riding.
• Unique destination, few tourists and honest people.
• Unique destination, wilderness country and beauty of the landscapes.
• Unspoiled nature, ease of getting to and "hip" destination.
• Untouched nature.
• Unusual city break destination, something more than just a European city break.
• Very interesting scenery and good nightlife.
• We always have positive feedback from our clients when they return from Iceland. Great country, food and people.
• Wild nature.

Ummæli eru orðrétt
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Eftir því sem þú best veist, hvaða þætti telja viðskiptavinir þínir neikvæðasta við Ísland sem 
áfangastað?
What are, to the best of your knowledge, your customers’ most negative associations towards Iceland as a travel destination?

• Expensive (3 nefndu).
• High prices (3 nefndu).
• Too expensive (2 nefndu).
• By far too expensive for European means.
• Cold, expensive and bad weather.
• Cost of food and drink.
• Cost of living.
• Costs are very high.
• Expensive country and lack of French speaking guides.
• Expense and cold.
• Expense, limited range of accommodations in the countryside and Icelandair.
• Expensive and hard to get to.
• Expensive and to short summer season with warm weather.
• Expensive life.
• Expensive and cold.
• High cost and lack of knowledge of travel to Iceland.
• High prices of tourist services.
• High prices, darkness in the winter and cold.
• High prices, especially eating out and drinks.                  
• Only one airline flies there from North America, so they can't use Frequent Flyer points.
• Poor hotels and weather.
• Price level at some restaurants in Reykjavik. High hotel prices. The recent lowering of taxes will be positive to the 

image.
• Price and bad weather.
• Price, too expensive.
• Price level, at least what they hear, read etc. before coming.
• Quite far for a city break and expensive.
• That there are not very many fish (for our fly fishing customers) and it is a very expensive destination.
• The cost.
• The cost. Namely the expenses in Iceland.
• The local people are somewhat stubborn and don't come over as very friendly.
• The prices.
• The standard of accommodation.
• Thought to be expensive.
• Too expensive for them to consider, a shame because it's a great destination.
• Very expensive.                                                 
• Very expensive and little daylight during winter.
• Very high prices of accommodation, food and alcoholic drinks.
• Weather and costs of food.
• Whale hunting.
• Whaling.
• Whaling and powerdams.

Ummæli eru orðrétt
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Svara ekki

Eftir því sem þú best veist, stunda Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni?
To the best of your knowledge, does Iceland conduct commercial whaling? 

Allir (%)
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Svara ekki

Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni?
How positive or negative are you towards commercial whaling?

Allir (%)
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7500 - 999 ferðir
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Svara ekki

Hve jákvæða eða neikvæða telur þú viðskiptavini þína vera gagnvart hvalveiðum í
atvinnuskyni?
How positive or negative do you assume your customers are towards commercial whaling?

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir
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Hvaða þætti telur þú móta skoðanir viðskiptavina þinna á hvalveiðum í atvinnuskyni?
What do you feel are the main reasons/motivations for their opinion?

• As a general rule, Americans are against cruelty to animals in any capacity. We especially abhor killing those that are 
slated for extinction. Many folks in the USA just won't tolerate a country who legalizes these actions.

• Commercial whaling is at the time being a "very bad thing" in the eyes of nature lovers, and this same people form the 
majority of visitors to Iceland.

• Conservation.
• Cruelty, pointless hunting of an animal whose meat does not have a ready market, and much more...
• Customers see it as unnecessary animal cruelty.
• Definitely not necessary, waste of nature by killing the last surviving whales.
• Desire to protect the remaining whales in the world.
• Eco-sensitivity.
• Environmentalist - save the planet attitude.
• Felt responsibility towards threatened species.
• Harvesting scarce whales.
• If they are interested in Iceland, it is because of its environment. Therefore, environmentally aware folks would 

probably be anti-whaling.
• It's a cruel way to hunt an animal and I also think the general conception is that there aren't too many whales left 

around the world and to leave them well alone.
• It's seen that Iceland is behind the times and ignoring the international community.
• Kill innocent whales, earning money with that.
• Negative
• No positive motivations at all.
• No valid reason for Iceland to conduct commercial whaling.
• Out customers say: "It belongs in the 1800", "inhumane", "how can they (Iceland) expect tourists to appreciate whale 

watching knowing the slaughters", "are the that poor ..." etc. Our company have heard stronger words.
• People do not understand why Iceland is doing commercial whaling, since it is not helping the Icelandic economy at all, 

only few individual people. Why kill animals which are slowly disappearing in many parts of the world.
• People love whales and do not wish to see endangered species put at further risk. Of course if one or a few countries 

allow whaling, it makes international law unenforceable.        
• Pictures on TV and articles in newspapers.
• Protection of the nature for the entire world and not only Iceland.
• Reports from Greenpeace and the IWC show that whaling isn't necessary and that there is no demand for whale meat.
• Some may be concerned as whale watching is often part of the itineraries I put together.
• The European press and various organizations such as Greenpeace has hijacked the debate and, therefore, people do 

not really know the facts about commercial whaling - only the one sided arguments of the press.
• There is a very strong emotional connection with whales among Americans and an aversion to killing large sea 

mammals. Watching whales has become a major tourism industry in several parts of coastal America and a high 
percentage of American travelers will have seen them up close. I believe most Americans would perceive it as a cruel 
form of hunting for a food source that is not important enough to justify the killing. (Personally, I have eaten whale 
meat and understand the different history of whaling in Iceland and Norway, but I would not be for resuming 
commercial whaling.)

• They act from feeling and not from facts.
• They are mainly retired people who have an interest in protecting the environment and nature.
• They disagree.
• They do not care as to holiday decision.
• They probably don't know the details.
• They want to preserve whales.

Ummæli eru orðrétt
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Hvaða þætti telur þú móta skoðanir viðskiptavina þinna á hvalveiðum í atvinnuskyni? (frh.)
What do you feel are the main reasons/motivations for their opinion?

• To keep in the natural resources.
• UK people are very animal friendly and as you can not sell whale meat in the EU what is the point. The whale 

population is declining and people are keen to avoid that.
• Unless they are Greenpeace luvvies or eco warriors, they are generally either indifferent or ignorant of the issue. We 

have not found Norway's whaling policy to be a deterrent to tourism.
• Whales are known to be a near extinct specie and, as good and tasty whale meat may be, it seems pointless to hunt 

down a specie that is almost extinct just for the meat, oil and other by-products. It is perceived as cruel as hunting down 
panda bears or elephants.

• Whales are nice animals, different than e.g. cod or shrimps. We promote whale watching tours to show people how 
impressive and nice whales are. Of course customers then are shocked to hear whales are hunted.

Ummæli eru orðrétt



19
www.parx.is

8,0

36,0

20,0

6,0

30,0

Frekar jákvæð

Hvorki jákvæð né neikvæð

Frekar neikvæð

Mjög neikvæð
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Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hefðu þær jákvæð eða neikvæð áhrif á
almennt viðhorf þitt til Íslands?
Should Iceland conduct commercial whaling, would it have a positive or negative influence on your attitude towards 
Iceland in general? 

Allir (%)
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Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, telur þú að þær hefðu jákvæð eða neikvæð 
áhrif á almennt viðhorf viðskiptavina þinna til Íslands?
Should Iceland conduct commercial whaling, do you assume it would have a positive or negative influence on your 
customers’ attitude towards Iceland in general? 

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir
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Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, telur þú að þær ykju eða minnkuðu 
líkurnar á því að þínir viðskiptavinir ferðuðust til Íslands?
Should Iceland conduct commercial whaling, do you assume it would increase or decrease the likelihood of your customers 
visiting Iceland?

Allir (%)
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Svara ekki

Ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni, hve jákvæð eða neikvæð telur þú að áhrif 
þeirra yrðu á íslenska ferðaþjónustu?
Should Iceland conduct commercial whaling, how do you think it will influence the Icelandic tourist industry?
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Hver yrðu að þínu mati áhrifin á íslenska ferðaþjónustu? (Vinsamlegast svaraðu í stuttu máli.)
How would it, in your opinion, influence the Icelandic tourist industry? (Please explain briefly.)

• Decrease of travelers to Iceland.
• English people are very 'animal friendly' and I think it would put some people off the country.
• Few people react very angrily and will absolutely not go to Iceland for a holiday. More people are influenced to think 

negatively about Iceland, but perhaps will still go on holiday there. Unless commercial whaling is in the news every 
week, then more people do not go.

• Germans are looking after the natural resources in their own country and visit Iceland for its intact nature.
• I specialize in youth / school travel. The teachers would absolutely read up on everything they could before they made 

a decision to go to one destination over another. I like to focus on science. How can you run a science tour to such an 
awesome place and as diversified as Iceland and then kill the animals that are part of the heritage? That would not sell. 
Its a direct conflict with animal science.

• Iceland has nothing to offer but nature and this nature lover visitors are very sensitive towards commercial whaling. 
We hear protests from them. There are plenty of other destinations they can choose from.

• Iceland would immediately be seen as the "bad guys" and at odds with an otherwise positive attitude toward nature 
and the environment. More importantly, you might develop a bad reputation among children that could influence 
tourism for decades to come.

• In the long term there will be less tourist willing to go to Iceland and it would hurt the image of Iceland as a nature-
destination.

• It provides Iceland with a negative image, considering that its main attraction is related to nature.
• It restricts the market, as some clients will not come to Iceland as a protest.
• It would put people off going that want to go for the natural splendors of Iceland, which is the main reason for going.
• It's depending on age group. In the "older" market - somewhat negative (but not the main issue for not coming, price is 

more important among our groups). However, younger group market is not positive to commercial whaling (some 
express that "there are many more countries out there to visit"). Besides, Iceland's competition is Alaska in some 
situations.

• Less tourists.
• Many want to go up to see the whales.
• Negative articles created by grass root organizations.
• Negative articles in newspapers and TV.
• Negative focus would influence many markets in a negative way.
• Not  a good move.
• Not sure; some people would not care; but many of the types of people who would want to go to Iceland are interested 

in eco-tourism, and would be negatively influenced.
• People tend to avoid countries that do negative things.
• People who are for whale protection can definitely deny the destination.
• People who were interested in conservation and the natural world might not come and visit.
• People would have a negative view of the country and the tourist industry because they would assume the tourism 

industry endorses commercial whaling.
• People would not like to support a country with a perceived issue of animal cruelty. It would seem barbaric.
• Peoples opinion of Iceland would be that they kill whales - which is an animal that attracts most people emotionally.
• Reduce the number of tourists, and in a country with a short season that would damage structures.
• Some clients would not want to spend their money in a country which participated in whaling, unless they could be 

convinced that there was sufficient stock of whales to allow for harvesting some.
• There would not be too much a change - what Iceland calls a "scientific" program is mostly seen as commercial whaling. 

If you now call it what it is, the country's image as unspoilt nature will definitely loose part of its meaning.
• This is a sensitive subject in the UK and bad publicity would disincline customers to travel in the near future, rather 

postponing a visit to a few years ahead.
• Too many feelings involved in killing sea mammals.
• Whale hunting is hurting the pure image of Iceland as a tourist destination abroad.
• You would loose your largest market as the UK people would not want to support a country that does whaling.

Ummæli eru orðrétt
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Á hvaða hópa telur þú hvalveiðar hafa mest áhrif?
Which segments do you think will be most heavily influenced?

• 18-30 year old city breaks.
• All segments (2 nefndu).
• All.
• Destinations outside Reykjavik / touring clients.
• Eco-tourism.
• Every segment in tourist industry.                              
• Everyone in the tourism industry in general.
• Iceland as a destination in general.
• Leisure travel.
• Main summer market.
• Mid Europeans clients & UK.
• Natural holidays.
• Nature-lovers, families (kids are mad of whale-watching), but lots of clients of every age (60% of the clients do whale-

watching). Should we go then again to Hvalfjördur to do Whale-segmenting watching?
• Not the 'party people' who visit Iceland but all the other.
• Outside of Reykjavik nightlife, Iceland's chief appeal is related to natural phenomena. People are attracted to Iceland, I 

believe, because of its exotic natural beauty and relatively pristine environment. Those sorts of people would be sorry 
about the whaling.

• Probably neither the "1 night stop-overs", nor the horse buyers, but the multi-nights with "excursions" (nature lovers 
etc.) may experience decline. And as "global warming" is moving to front burner, commercial whaling may very well 
become front side articles, and as they become more aware of it, people will become hesitant. 

• The fly-fishing market and other segments with a strong connection to nature could be influenced. Eco-tourists would 
definitely be influenced.

• The high income visitors seeking an undisturbed nature.         
• The most customers are nature lovers and of course they do not find it good when Icelanders are kill these animals.
• The retired segment would be concerned.
• Tourism for sure.
• Tourism in general.
• Tourism industry.
• Whale watching and extended trips out to the coast.
• Whale watching will decrease, the whales won't come so near to the shore any more.
• Whale watching, general stop-overs and air traffic to Iceland.
• Whaling-safari's.
• Youth.

Ummæli eru orðrétt
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Svara ekki

Hve mikilvæga eða léttvæga telur þú hvalaskoðun vera fyrir viðskiptavini þína sem hugleiða 
ferð til Íslands?
How important or unimportant do you consider whale watching to be among your customers who are considering 
visiting Iceland?

Allir (%)
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1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

8Bandaríkin

47Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

Marktækur munur greinist staðsetningu söluaðila. Söluaðilar í Bandaríkjunum telja hvalaskoðun síður 
mikilvæga en söluaðilar í öðrum Evrópulöndum. 

3,13

4,09

4,00

4,12

3,83

3,83

4,00

4,07

3,77

3,83

3,77

4,14

3,93

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (3,89)
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4,0

28,0

8,0

36,0

2,0

22,0

Já, tvímælalaust

Líklega

Ólíklega

Nei, tvímælalaust

Veit ekki

Svara ekki

Gætu hvalaskoðun og hvalveiðar í atvinnuskyni farið saman, að þínu mati?
In your opinion, could whale watching and commercial whaling coexist in the same destination?

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

12Færri en 100 ferðir

22Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

8Bandaríkin

47Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

14,3

5,9

7,1

5,0

9,1

7,1

42,9

20,0

60,0

29,4

16,7

16,7

50,0

28,6

35,0

18,2

53,8

35,7

42,9

60,0

40,0

17,6

66,7

33,3

25,0

35,7

45,0

54,5

30,8

33,3

35,7

20,0

47,1

16,7

50,0

25,0

28,6

15,0

18,2

15,4

66,7

21,4

0 20 40 60 80 100

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Já, tvímælalaust

Líklega

Ólíklega

Nei, tvímælalaust

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
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16,7

9,1

20,0

23,5

16,7

50,0

14,3

10,5

18,2

8,3

42,9

7,7

33,3

18,2

35,3

40,0

33,3

25,0

21,4

26,3

18,2

33,3

28,6

23,1

50,0

72,7

60,0

41,2

60,0

33,3

25,0

64,3

63,2

63,6

58,3

28,6

61,5

20,0

16,7

7,7

0 20 40 60 80 100

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Allar hvalategundir eru í
útrýmingarhættu

Flestar hvalategundir eru
í útrýmingarhættu

Sumar hvalategundir eru í
útrýmingarhættu
Engar hvalategundir eru í
útrýmingarhættu

14,0

24,0

6,0

48,0

6,0
2,0

Allar hvalategundir eru í útrýmingarhættu

Flestar hvalategundir eru í útrýmingarhættu

Sumar hvalategundir eru í útrýmingarhættu

Engar hvalategundir eru í útrýmingarhættu

Veit ekki

Svara ekki

Hverri eftirfarandi fullyrðinga ert þú helst sammála?
Please indicate which of the following sentences you agree most with

Allir (%)

14Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

12Færri en 100 ferðir

22Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

450-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

17Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

8Bandaríkin

47Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
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16,0

22,0

14,0

12,0

22,0

14,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru ólöglegar*
-Commercial whaling is illegal

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

6500 - 999 ferðir

12100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1320-49% af veltu

350-79% af veltu

580% eða meira af veltu

6Annað

14Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

43Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

3,29

2,36

2,20

3,71

4,17

3,80

3,33

2,62

3,29

3,36

3,33

3,17

2,77

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (3,19)

*Spurt var um þennan könnunarþátt bæði með jákvæðum og neikvæðum formerkjum: “Commercial whaling is 
legal” og “Commercial whaling is illegal“.  Spurningarnar tvær eru hér sameinaðar í eina.  Helmingur svara við 
hvorri spurninganna, dreginn með slembiaðferð, er lagður til grundvallar niðurstöðum. 
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4,0

24,0

12,0

16,0

28,0

16,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðikvótar eru byggðir á vísindalegum rökum*
-Commercial whaling quotas are scientifically based

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

6500 - 999 ferðir

12100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1320-49% af veltu

350-79% af veltu

580% eða meira af veltu

5Annað

14Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

42Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

3,29

2,73

3,20

2,50

3,20

2,20

2,00

3,00

3,05

3,09

3,08

2,50

2,62

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (2,86)

*Spurt var um þennan könnunarþátt bæði með jákvæðum og neikvæðum formerkjum: “Commercial whaling
quotas are scientifically based” og “Commercial whaling quotas are not scientifically based“.  Spurningarnar tvær 
eru hér sameinaðar í eina.  Helmingur svara við hvorri spurninganna, dreginn með slembiaðferð, er lagður til 
grundvallar niðurstöðum. 
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2,0

18,0

30,0

12,0

22,0

16,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru sjálfbærar*
-Commercial whaling is sustainable

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

5500 - 999 ferðir

12100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1320-49% af veltu

350-79% af veltu

480% eða meira af veltu

6Annað

13Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

42Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

2,57

2,18

3,20

2,54

3,17

3,50

2,67

2,46

2,48

2,18

2,58

1,80

3,23

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (2,62)

*Spurt var um þennan könnunarþátt bæði með jákvæðum og neikvæðum formerkjum: “Commercial whaling is 
sustainable” og “Commercial whaling is not sustainable“.  Spurningarnar tvær eru hér sameinaðar í eina.  
Helmingur svara við hvorri spurninganna, dreginn með slembiaðferð, er lagður til grundvallar niðurstöðum. 
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6,0

14,0

24,0

30,0

16,0

10,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Einstakar þjóðir eiga rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni
-It is within each nation’s rights to make decisions about harvesting whales commercially

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

350-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

16Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

45Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

2,29

2,18

2,60

2,25

2,83

2,50

2,00

2,50

2,33

2,27

2,77

1,71

2,46

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (2,36)
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28,0

18,0

12,0

2,0

28,0

12,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni eru grimmilegar
-Commercial whaling is cruel

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

6500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1320-49% af veltu

350-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

15Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

44Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

3,29

3,82

2,80

4,07

3,50

3,17

4,33

4,15

3,48

4,00

3,54

4,17

3,38

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (3,66)
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34,0

24,0

4,0

12,0

14,0

12,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Hvalveiðar í atvinnuskyni ættu að vera bannaðar á alþjóðavísu
-Commercial whaling should be banned internationally

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

6500 - 999 ferðir

13100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1320-49% af veltu

350-79% af veltu

680% eða meira af veltu

6Annað

15Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

44Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

Marktækur munur greinist eftir staðsetningu söluaðila. Fleiri söluaðilar í Skandinavíu eru ósammála 
fullyrðingunni en söluaðilar í öðrum Evrópulöndum og aðrir söluaðilar (Annað). 

4,00

3,73

1,80

3,93

4,50

3,33

4,33

3,46

3,86

4,36

3,38

3,83

3,38

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (3,73)
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14,0

30,0

18,0

4,0

22,0

12,0

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Svara ekki

Vinsamlegast svaraðu hve sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um hvalveiðar í atvinnuskyni:
Please indicate to what extent you agree with the following statements about commercial whaling:

-Það er unnt að veiða sumar hvalategundir án þess að stofna tilvist þeirra í hættu
-It is possible to harvest some whale species without endangering their existence

Allir (%)

13Fleiri en 1.000 ferðir

7500 - 999 ferðir

12100 - 499 ferðir

11Færri en 100 ferðir

21Minna en 20% af veltu

1420-49% af veltu

350-79% af veltu

580% eða meira af veltu

6Annað

15Önnur Evrópa

5Skandinavía

11Bretland

7Bandaríkin

44Taka afstöðu

50Allir

Fjöldi

3,14

3,27

4,00

3,13

3,83

2,80

3,33

3,50

3,38

3,36

3,25

3,00

3,62

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bandaríkin

Bretland

Skandinavía

Önnur Evrópulönd

Annað

80% eða meira af veltu

50-79% af veltu

20-49% af veltu

Minna en 20% af veltu

Færri en 100 ferðir

100-499 ferðir

500-999 ferðir

1.000 eða fleiri ferðir

Þeir sem taka afstöðu (meðaltal)
Meðaltal (3,36)
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Bakgrunnsbreytur

• 80% eða meira af veltu
• 50-79% af veltu
• 20-49% af veltu
• Minna en 20% af veltu

Úrtakinu var skipt í fjóra hópa eftir hlutfalli Íslandsferða af veltu söluaðila

Hlutfall Íslandsferða af veltu

6,03Svara ekki

28,01420-49% af veltu

100%

46,0%

8,0%

12,0%

Hlutfall

50Samtals

23Minna en 20% af veltu

450-79% af veltu

580% eða meira af veltu

FjöldiHópur

• 1.000 eða fleiri ferðir
• 500-999 ferðir
• 100-499 ferðir
• Færri en 100 ferðir

Úrtakinu var skipt í fjóra hópa eftir fjölda Íslandsferða sem söluaðili selur 
árlega.

Fjöldi Íslandsferða á ári

6,0%3Svara ekki

14,0%7500-999 ferðir

100%

28,0%

26,0%

26,0%

Hlutfall

50Samtals

141.000 eða fleiri ferðir

13100-499 ferðir

13Færri en 100 ferðir

FjöldiHópur

• Bandaríkin
• Bretland
• Skandinavía
• Önnur Evrópulönd
• Annað*

* Í flokknum “annað” eru söluskrifstofur sem starfa á fleiri en einu svæði eða gáfu ekki upp staðsetningu.

Úrtakinu var skipt í fimm hópa eftir staðsetningu söluskrifstofu. 

Svæði

16,0%8Annað

10,0%5Skandinavía

100%

34,0%

22,0%

18,0%

Hlutfall

50Samtals

17Önnur Evrópulönd

11Bretland

9Bandaríkin

FjöldiHópur
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Vikmörk og öryggisbil

Í viðhorfskönnunum getur orðið til tilviljanakennd skekkja í svörun sökum þess að úrtakið endurspeglar þýðið* ekki fyllilega.  Hægt 
er að meta hversu mikil tilviljanakennd úrtaksvilla er að líkindum.  Þegar það er gert er oftast miðað við 95% marktektarmörk eða 
vissu.  Matið sjálft felst í því að reiknuð eru svokölluð vikmörk fyrir hverja þá hlutfallstölu sem áhugi er fyrir að skoða.  Í töflunni 
hér að neðan hafa vikmörk verið reiknuð fyrir nokkrar hlutfallstölur miðað við 95% vissu og með hjálp hennar er hægt að áætla 
gróflega hversu mikil úrtaksvillan er.

Notkun á töflunni verður best skýrð með dæmi:  Niðurstöður úr skoðanakönnun þar sem 500 svör bárust segja að 10% svarenda 
noti vöru A.  Með hjálp töflunnar getum við notað þessar tölur til að áætla með 95% vissu, hversu stór hluti þýðisins notar vöru A.  
Í dálkinum lengst til vinstri í töflunni finnum við hlutfallstöluna sem verið er að skoða (10%) og í röðinni efst í töflunni finnum við 
fjölda svarenda (500).  Síðan finnum við hvar þessar tölur skerast og fáum þá út að vikmörkin sem við leitum að eru ± 2,6.  Það 
þýðir að með 95% vissu getum við fullyrt að milli 7,4% og 12,6% (10% ± 2,6) þýðisins hafi keypt vöru A.

Vikmörk, öryggisbil og marktektarpróf

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
  5 eða 95% 6,04 4,27 3,02 2,47 2,14 1,91 1,74 1,61 1,51 1,42
10 eða 90% 8,32 5,88 4,16 3,39 2,94 2,63 2,40 2,22 2,08 1,96
15 eða 85% 9,90 7,00 4,95 4,04 3,50 3,13 2,86 2,65 2,47 2,33
20 eða 80% 11,09 7,84 5,54 4,53 3,92 3,51 3,20 2,96 2,77 2,61
25 eða 75% 12,00 8,49 6,00 4,90 4,24 3,80 3,46 3,21 3,00 2,83
30 eða 70% 12,70 8,98 6,35 5,19 4,49 4,02 3,67 3,39 3,18 2,99
35 eða 65% 13,22 9,35 6,61 5,40 4,67 4,18 3,82 3,53 3,31 3,12
40 eða 60% 13,58 9,60 6,79 5,54 4,80 4,29 3,92 3,63 3,39 3,20
45 eða 55% 13,79 9,75 6,89 5,63 4,88 4,36 3,98 3,69 3,45 3,25

50% 13,86 9,80 6,93 5,66 4,90 4,38 4,00 3,70 3,46 3,27

Fjöldi svarenda
Hlutfall

Marktektarpróf

Hlutföll

Í dæminu hér að ofan kom fram að líklega hefðu 7,4% til 12,6% þýðisins keypt vöru A.  Bilið sem þessar hlutfallstölur spanna er 
oftast nefnt öryggisbil.  Þegar öryggisbil liggur fyrir er hægt að nota það ásamt svokölluðu kíkvaðratprófi til að meta hvort 
marktækur munur er milli hlutfallstalna.  Það er gert með því að bera saman öryggisbil tveggja hlutfallstalna (úr sömu spurningu) 
og ef öryggisbil þeirra skarast, þá er ekki um marktækan mun að ræða.  En aftur á móti ef öryggisbilið skarast ekki þá er hægt að 
segja að miðað við 95% öryggi sé munurinn marktækur í þýði.

Meðaltöl

Þegar mat er lagt á mun milli meðaltala tveggja hópa er stuðst við t-próf og miðað við 95% öryggismörk.

Til að meta mun á meðaltali þriggja eða fleiri hópa er stuðst við einhliða dreifigreiningu (ANOVA).  Þegar marktæk áhrif greinast 
með ANOVA eru öryggismörkin fyrir fjölda samanburða leiðrétt með Scheffé samanburði.  Miðað er við 95% öryggismörk.

*Þýði er fjöldinn allur (t.d. allir „Íslendingar” eða „verkafólk”) á meðan úrtak
er sá hópur úr þýðinu sem við skoðum til að áætla um eiginleika þýðis.
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Forsaga 
Í kjölfar þess að Íslendingar hófu hvalveiðar í atvinnuskyni haustið 2006 hafa hagsmunaaðilar 
velt því fyrir sér hverjar afleiðingarnar yrðu fyrir íslenska ferðaþjónustu. 

Hinn 26. október 2006 ritaði formaður ferðamálaráðs bréf til samgönguráðherra þar sem 
eftirfarandi er lagt til  

„...að ráðist verði þegar í stað í rannsókn á vegum hlutlauss aðila til að fá heildarmynd af 
áhrifum hvalveiða í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu og ímynd landsins á erlendum 
mörkuðum.  Jafnt skulu kannaðar skoðanir almennings sem og söluaðila ferðaþjónustu á 
erlendum mörkuðum.” 

Í framhaldinu leitaði Ferðamálastofa til ParX Viðskiptaráðgjafar IBM um hönnun og 
framkvæmd rannsókna til að afla upplýsinga um um viðfangsefnið.   



Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu  

 

Ferðamálastofa  Síða 3 

Kaf l i  1   

Lýsing verkefnisins 
1.1 Aðferðafræði 
Eftirfarandi rannsóknir voru framkvæmdar: 

a) Rannsókn meðal almennings 

Rannsókn var framkvæmd á fimm af mikilvægustu markaðssvæðum íslenskrar 
ferðaþjónustu: Þýskalandi, Bretlandi, austurströnd Bandaríkjanna, Frakklandi og Svíþjóð.  
Rannsóknin var framkvæmd meðal almennings á aldrinum 15 – 75 ára en sérstök greining 
var gerð á þeim sem töldu líklegt að þeir myndu ferðast til Íslands á næstu 5 árum.  Hér á 
eftir er sá hópur nefndur markhópur.  Alls svöruðu 17,2% almennings því að líklegt væri að 
þau ferðuðust til Íslands á næstu 5 árum. 

Rannsókn meðal almennings var í formi símakönnunar þar sem hringt var í viðmælendur, 
spurningar lesnar upp og svör slegin í gagnagrunn jafnóðum.  Spurningalistinn var lagður 
fyrir þátttakendur á tungumáli hvers lands. Gagnaöflun annaðist hið alþjóðlega 
rannsóknafyrirtæki GfK, sem er samstarfsaðili ParX Viðskiptaráðgjafar IBM.  Eitt þúsund  
svara var aflað í hverju landanna fimm.    

b) Rannsókn meðal erlendra söluaðila íslenskrar ferðaþjónustu. 

Rannsóknin beindist að söluaðilum íslenskrar ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum.  
Rannsóknin var framkvæmd sem netkönnun; tölvupóstur á ensku var sendur á skilgreint 
úrtak söluaðila þar sem skorað var á þá að taka þátt í könnuninni. Ferðamálastofa útvegaði 
úrtakslista rannsóknarinnar.  Tölvupósturinn innihélt tengil (link) á könnunina sjálfa, sem 
einnig var á ensku.  Alls svöruðu 50 ferðaþjónustuaðilar.     

Skýrslur er greina ítarlega frá aðferðafræði og heildarniðurstöðum rannsóknanna í máli og 
myndum eru lagðar fram til frekari útskýringa: 

• Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu, könnun meðal almennings 
• Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu, greining á viðhorfum markhóps 
• Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu, könnun meðal söluaðila 

 

c) Spurningalistar 

Spurningalistum beggja kannana var skipt í tvo meginkafla: A)Ímynd Íslands og B) hval-
veiðar í atvinnuskyni og möguleg áhrif þeirra á íslenska ferðaþjónustu.  Spurningar um 
hvalveiðar í atvinnuskyni voru aftast á  spurningalistanum; þannig var gengið úr skugga um 
að þær hefðu ekki áhrif á spurningar um ímynd Íslands.  Alls staðar var spurt um hvalveiðar 
í atvinnuskyni en ekki vísindaveiðar eða hvalveiðar almennt. 
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1.2 Túlkun 
Í skýrslu þessari eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsókna á ímynd Íslands og 
mögulegum áhrifum hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu.  Til 
grundvallar þeim ályktunum sem hér eru dregnar liggja þær rannsóknir er að framan greinir.   

Í kafla 2 þar sem greint er frá meginniðurstöðum rannsóknanna er gengið út frá því að 
Íslendingar haldi áfram halveiðum í atvinnuskyni í einhverri mynd. 

Vitað er að almennt er ekki fullkomin samsvörun milli niðurstaða kannana um kaupáform og 
endanlegrar neysluhegðunar.  Ætla má að hið sama gildi um áform um ferðalög til Íslands og 
raunveruleikann, ekki síst þegar spurt er um líkur á ferðum til Íslands á næstu 5 árum.  Engu 
að síður nýtast þær kannanir sem hér eru lagðar til grundvallar sem góð vísbending um áhrif 
hvalveiða í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu.    
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Niðurstöður 
Á heildina litið hafa hvalveiðar í atvinnuskyni einhver neikvæð áhrif á viðhorf almenn-
ings til Íslands. Ennfremur minnka þær aðeins líkurnar á að fólk í markhópnum heimsæki 
Ísland.  

Af gögnum þeim er hér er fjallað um er engu að síður dregin sú ályktun að hvalveiðar 
Íslendinga í atvinnuskyni séu ólíklegar til að hafa mikil áhrif á íslenska ferðaþjónustu í 
bráð.  

Ályktunin byggir annars vegar á því að markhópurinn er ekki vel upplýstur um þá stað-
reynd að Íslendingar stunda hvalveiðar í atvinnuskyni og hins vegar á því að þótt viðhorf 
til hvalveiða séu almennt neikvæð virðast þau hafa lítil tengsl við ímynd Íslands sem 
áfangastaðar, sem er afar jákvæð. Þar að auki er markhópur íslenskrar ferðaþjónustu síður 
neikvæður gagnvart hvalveiðum en þeir sem telja ólíklegt að þeir ferðist til Íslands.   

Um langtímaáhrif hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni er erfiðara að spá því þau haldast í 
hendur við þróun sem snertir ekki aðeins Ísland sem ferðamannaland, heldur alla aðra 
áfangastaði ferðamanna.  

Þriðjungur markhópsins svarar því til að hvalveiðar í atvinnuskyni myndu minnka líkur á að 
þeir heimsæki Ísland en 9,5% markhópsins segja að hvalveiðar í atvinnuskyni myndu auka 
líkur á ferð til Íslands. 

Almennt má segja að viðhorf markhópsins til hvalveiða séu neikvæð: Tveimur þriðju þykja 
hvalveiðar grimmilegar, telja að þær ætti að banna á alþjóðavísu, eru andvígir þeim og telja 
að einstakar þjóðir eigi ekki rétt á að taka ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni.  Ríflega 
helmingur telur flestar eða allar hvalategundir í útrýmingarhættu.  

Þrátt fyrir neikvæð viðhorf til hvalveiða virðast þau tæplega vega svo þungt að hátt hlutfall 
þeirra sem á annað borð hafa áhuga á Íslandsferðum hætti við, enda hafa þau ekki tölfræði-
lega fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar.  Sárafáir nefna atriði tengd hvölum þegar 
spurt var hvað fólki dytti í hug þegar Ísland væri nefnt.   

Tæplega helmingur markhópsins er ekki meðvitaður um að Íslendingar stunda hvalveiðar í 
atvinnuskyni.  Sá þriðjungur markhópsins sem segir að hvalveiðar myndu minnka líkur á 
Íslandsferð er síst betur að sér að þessu leyti en hinir sem telja áhrifin engin eða jákvæð.  

Sumir söluaðila ferða til Íslands telja áhrif hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni meiri en unnt 
er að ráða af svörum markhópsins.  Söluaðilar benda á að þar sem náttúra landsins sé eitt aðal 
aðdráttarafl Íslandsferða séu ferðamenn sem hingað koma áhugasamir um náttúruvernd og 
því viðkvæmir fyrir hvalveiðum í atvinnuskyni:   
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„Iceland has nothing to offer but nature and this nature lover visitors are very sensitive 
towards commercial whaling. We hear protests from them. There are plenty of other 
destinations they can choose from.“1 

Söluaðilar taka almennt sterkar til orða um áhrif hvalveiða í atvinnuskyni en markhópur 
íslenskrar ferðaþjónustu.  Við túlkun á ummælum söluaðilanna þarf að hafa í huga að þeir 
hafa hagsmuni af því að selja ferðir til Íslands og kunna því að vera afdráttarlausari í 
ummælum sínum en ella væri.   

Rannsóknirnar leiða í ljós að markhópurinn er síður neikvæður gagnvart hvalveiðum í 
atvinnuskyni og betur upplýstur um hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni en þeir sem eru 
ólíklegir til að ferðast til Íslands.  Af því má draga þá ályktun að þrátt fyrir að margir þeirra 
sem sækja Ísland heim séu náttúruunnendur þá séu þeir ekki upp til hópa harðir hval-
verndunarsinnar.   

Ekki má þó gleyma því að söluaðilar þekkja markhópinn og gera sér líklega nokkuð góða 
grein fyrir viðbrögðum hans á komandi árum:  

„In the long term there will be less tourist willing to go to Iceland and it would hurt the image 
of Iceland as a nature-destination.“1 

Almennt má telja líklegt að málsvörum sjónarmiða náttúruverndar og verndar dýrategunda 
fjölgi á komandi árum og umræður og vitund almennings aukist í kjölfarið.  Um langtíma-
áhrif hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni er því erfiðara að spá en um skammtímaáhrifin.  
Ástæðan er sú að þau haldast í hendur við þróun sem snertir ekki aðeins Ísland sem ferða-
mannaland, heldur alla aðra áfangastaði ferðamanna og hverjar áherslur heimamanna á 
hverjum stað verða. 

Haldi hvalfriðunarsinnar málstað sínum á lofti með þeim afleiðingum að vitund markhóps 
íslenskrar ferðaþjónustu um hvalveiðar Íslendinga aukist, má þó telja líklegt að sá boðskapur 
fæli í framtíðinni einhvern hluta markhópsins frá því að ferðast til Íslands.   

 

   

                                                 
 
1 Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðalþjónustu, könnun meðal söluaðila bls.23 
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Samantekt úr rannsóknum 
3.1 Almenn ímynd Íslands 
Á heildina litið má telja ímynd Íslands góða meðal almennings í löndunum fimm:  

Tæplega 58% almennings í löndunum fimm segjast almennt jákvæð gagnvart Íslandi en 4,2% 
segjast neikvæð.  

Alls 84% markhópsins segjast almennt jákvæð gagnvart Íslandi en 1,8% segist neikvætt.  
Markhópurinn er marktækt jákvæðari en þeir sem ekki telja líklegt að þeir ferðist til Íslands á 
næstu 5 árum.   

Mikill meirihluti (92%) söluaðila telur viðskiptavini sína almennt jákvæða gagnvart Íslandi.  
Enginn söluaðili taldi viðskiptavini sína neikvæða. 

3.2 Ímynd Íslands sem áfangastaðar 
Almenn ímynd Íslands sem áfangastaður verður að teljast afar góð, ekki síst meðal markhóps 
og söluaðila: 

Tæplega 55% almennings segjast jákvæð gagnvart Íslandi sem áfangastað en 17,5% segjast 
neikvæð. 

Rúmlega 89% markhópsins segjast jákvæð gagnvart Íslandi sem áfangastað en 2,5% segjast 
neikvæð.  Markhópurinn er marktækt jákvæðari en þeir sem ekki tilheyra honum.   

Söluaðilar eru sammála; 92% þeirra segjast jákvæðir gagnvart Íslandi sem áfangastað og 88% 
þeirra telja viðskiptavini sína sama sinnis.   

Söluaðilar telja að hátt verðlag sé efst á lista yfir það sem viðskiptavinum sínum þykir 
neikvætt við Ísland sem áfangastað.  Í þremur svörum af 46 voru hvalveiðar nefndar.  Af 
jákvæðum þáttum nefna flestir söluaðilarnir náttúru landsins. 

3.3 Þekking á hvalveiðum Íslendinga 
Vitund um það að Íslendingar stunda hvalveiðar í atvinnuskyni er takmörkuð. 

Alls 13% almennings eru viss um að Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni en litlu 
færri, eða rúm 10% eru viss um að Íslendingar stundi þær ekki.  Rúmlega 35% telja það 
líklegt en rúm 23% ólíklegt.  Tæp 18% vita það ekki.   

Marktækt fleiri í markhópnum (tæplega 18%) sögðust viss um að Íslendingar stunduðu 
hvalveiðar í atvinnuskyni en þeir sem ekki tilheyra markhópnum.  Rúm 36% markhópsins 
telja líklegt að Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni.  Nær fjórðungur  (23%) taldi 
ólíklegt að Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni og tæp 9% sögðust viss um að 
Íslendingar stunduðu þær ekki.  Rúm 14% markhópsins segjast ekki vita hvort Íslendingar 
stundi hvalveiðar í atvinnuskyni.   
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Söluaðilar voru dálítið betur að sér; 36% þeirra sögðust vissir um að Íslendingar stunduðu 
hvalveiðar, 34% töldu það líklegt. Aðeins einn (2%) söluaðilanna sagðist viss um að 
Íslendingar stunduðu ekki hvalveiðar,  8% töldu það ólíklegt en 20% vissu ekki svarið eða 
svöruðu ekki.   

3.4 Tengsl hvalveiða við ímynd Íslands 
Ekki verður séð að hvalveiðar séu sterkur þáttur í ímynd Íslands.  

3.4.1 Atriði sem svarendur tengja Íslandi (top of mind) 

Í huga almennings eru hvalveiðar lítt tengdar ímynd Íslands.  Alls nefndu 2,9% aðspurðra 
atriði sem tengjast hvölum eða hvalveiðum þegar þeir voru beðnir að nefna 5 atriði sem þeim 
dyttu fyrst í hug þegar þeir hugsuðu um Ísland.  Hlutfallið var mismunandi eftir löndunum 
fimm; í Bretlandi nefndi 1,5% hvalveiðar eða hvaladráp en alls nefndu 5,5% Breta einhver 
atriði tengd hvölum.  Í öðrum löndum var hlutfall þeirra sem nefndu atriði tengd hvölum 
mun lægra; Á austurströnd Bandaríkjanna var hlutfallið 1,6%, í Frakklandi 1,7%, í Svíþjóð 
2,0% og í Þýskalandi 2,7%.   

Til samanburðar má nefna önnur atriði sem almenningur tengdi fremur við Ísland; 
Geysir/hverir 30,0%, hestar 10,5% og Reykjavík 10,2%.     

3.4.2 Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands  

Tæplega 59% almennings segja að stunduðu Íslendingar hvalveiðar í atvinnuskyni hefðu þær 
neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til landsins, rúmlega 30% sögðu áhrifin hvorki jákvæð né 
neikvæð og rúmlega 8% töldu áhrifin jákvæð. 

Ríflega helmingur markhópsins (54,5%) taldi að ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í 
atvinnuskyni hefði það neikvæð áhrif á almennt viðhorf þeirra til Íslands.  Tæpur þriðjungur 
(31,2%) taldi áhrif hvalveiðanna hvorki jákvæð né neikvæð en tæp 12% töldu áhrif hvalveiða á 
eigin viðhorf jákvæð.  Markhópurinn metur áhrif hvalveiða í atvinnuskyni marktækt síður 
neikvæð en þeir sem ekki tilheyra hópnum.   

Nær þrír fjórðu söluaðila (72%) töldu að ef Íslendingar stunduðu hvalveiðar í atvinnuskyni 
hefði það neikvæð áhrif á viðhorf viðskiptavina sinna til Íslands.   

3.4.3 Tengsl viðhorfa til hvalveiða við þætti sem eru mikilvægir fyrir 
íslenska ferðaþjónustu 

Reiknuð var fylgni2 spurninga um viðhorf til Íslands og viðhorf til Íslands sem áfangastaðar 
við allar aðrar spurningar rannsóknanna til að meta tengsl þeirra. Umfjöllun hér á eftir á við 
um markhóp íslenskrar ferðaþjónustu. 

Enginn þáttur tengdur hvalveiðum hefur fylgni við viðhorf til Íslands sem áfangastaðar. 

                                                 
 
2 Fylgni segir til um samband tveggja breyta, eða hversu mikill breytileiki í einni breytu fylgir breytileika í annarri. 
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Töluverð fylgni var hins vegar milli almenns viðhorfs til Íslands og viðhorfs til Íslands sem 
áfangastaðar. 

Þrír þættir sem fjalla um hvalveiðar reyndust hafa mjög veika fylgni við viðhorf til Íslands en 
aðrir þættir ekki: Áhrif hvalveiða á viðhorf til Íslands, áhrif hvalveiða á líkur á því að Ísland 
verði heimsótt og viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni. 

3.5 Viðhorf til hvalveiða í atvinnuskyni 
Almennt má segja að viðhorf til hvalveiða séu neikvæð.   

Meirihluti aðspurðra segist neikvæður gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni  (tæplega 73% 
almennings og rúmlega 69% markhópsins).  Markhópurinn er marktækt síður neikvæður en 
þeir sem ekki tilheyra markhópnum.  Alls 78% söluaðila telja viðskiptavini sína neikvæða. 

Tæp 7% almennings og tæp 11% markhópsins sögðust jákvæð gagnvart hvalveiðum í 
atvinnuskyni.   

Tæpur fjórðungur almennings og markhópsins telur allar hvalategundir í útrýmingarhættu.  
Rúmlega 32% almennings og tæp 30% markhópsins telja flestar hvalategundir í 
útrýmingarhættu.   

Tæplega 37% almennings og 40% markhópsins telja  hvalveiðikvóta byggða á vísindalegum 
rökum.  Litlu færri (tæplega 32% almennings og 35% markhópsins) eru ósammála og telja 
hvalveiðikvóta ekki byggða á vísindalegum rökum.   

Tæplega 55% almennings og 56% markhópsins telja hvalveiðar ekki sjálfbærar. Mun færri eða 
23% almennings og 25% markhópsins telja veiðarnar sjálfbærar. 

Um 64% almennings og markhópsins eru ósammála því að  einstakar þjóðir eigi rétt á að taka 
ákvarðanir um hvalveiðar í atvinnuskyni. Í báðum hópum er fjórðungur aftur á móti sammála 
(25%). 

Tveir þriðju bæði almennings og markhópsins telja að banna ætti hvalveiðar á alþjóðavísu; 
18% almennings og 20% markhópsins eru ósammála því.  

Alls 73% almennings og 69% markhópsins þykja hvalveiðar grimmilegar. Í báðum hópum eru 
13% ósammála þeirri fullyrðingu.  

3.6 Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni  á íslenska 
ferðaþjónustu 

Meirihluti markhópsins (53%) lýsir þeirri skoðun að stunduðu Íslendingar hvalveiðar í 
atvinnuskyni myndi það hvorki auka né minnka líkur á að þeir heimsæktu landið.  Tæplega 
10% segja að hvalveiðarnar myndu auka líkur á að þeir heimsæktu landið en þriðjungur 
(33%) segir líkurnar minnka.   

Þriðjungur(32%) söluaðila telur að hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni myndu hvorki auka 
né minnka líkur á að eigin viðskiptavinir heimsæki Ísland, 2% telja hvalveiðarnar auka líkur á 
Íslandsferð en langflestir (60%) telja hvalveiðar í atvinnuskyni minnka líkur á Íslandsferð.   
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Þrír fjórðu (68%) söluaðila telja áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu verða 
neikvæð, 22% að áhrifin verði hvorki jákvæð né neikvæð og 2% að áhrifin verði jákvæð.   

3.7 Munur á mörkuðum 
Viðhorf almennings í löndunum fimm eru nokkuð ólík. Það á við um bæði viðhorf til Íslands 
og viðhorf til hvalveiða.  

Svíar eru jákvæðari gagnvart Íslandi og einnig gagnvart Íslandi sem áfangastað en hinar 
þjóðirnar. Frakkar og Þjóðverjar eru að sama skapi jákvæðari gagnvart Íslandi og gagnvart 
Íslandi sem áfangastað en bæði Bretar og Bandaríkjamenn.  

Svíar eru líklegri til að ferðast til Íslands en hinar þjóðirnar; aftur á móti eru Bandaríkjamenn 
ólíklegri til að ferðast til Íslands en aðrar þjóðir. Þjóðverjar eru líklegri en Frakkar til að 
ferðast til Íslands.  

Almenningur í Svíþjóð hefur meiri vitneskju um hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni en í 
almenningur í hinum löndunum.  Almenningur í Bandaríkjunum hefur minni vitneskju um 
hvalveiðar Íslendinga en almenningur í hinum löndunum fjórum. 

Hvalveiðar í atvinnuskyni hafa minni neikvæð áhrif á viðhorf til Íslands meðal almennings í 
Svíþjóð og Bandaríkjunum en í Frakklandi, Bretlandi og Þýskalandi. Hið sama gildir um áhrif 
hvalveiða á líkur á að heimsækja Ísland.  

Bandaríkjamenn eru jákvæðari gagnvart hvalveiðum í atvinnuskyni en íbúar annarra þjóða. 
Ennfremur eru Svíar jákvæðari en bæði Þjóðverjar og Frakkar.
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