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Útdráttur 

Erlendum ferðamönnum fjölgar stöðugt til Íslands og dvelja þeir um þriðjung dvalartímans  í 

höfuðborginni. Reykjavík er því miðstöð þeirra hér á landi og oft upphafspunkturinn að ferð 

þeirra um landið. Menning, afþreying og gistimöguleikar eru mikilvægir þættir sem 

ferðamenn líta gjarnan til þegar þeir heimsækja nýja áfangastaði. Með þessari rannsókn vildi 

ég skoða sýn þeirra erlendu ferðamanna sem hingað koma á höfuðstað landsins, hvaða kosti 

og galla borgin hefði í þeirra augum og hvernig mætti ef til vill lengja þann tíma sem þeir 

dvelja í Reykjavík. Einnig langaði mig að hafa forsendur til að meta hvernig mætti mögulega 

bæta umgjörðina í borginni án mikils tilkostnaðar, til að auka tekjur hennar af erlendum 

ferðamönnum. Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að erlendir ferðamenn eru almennt mjög 

ánægðir með borgina og þá þjónustu sem hún hefur upp á að bjóða en þeim finnst verðlagið í 

borginni vera of hátt og samgöngur ekki nægjanlega góðar. Meginniðurstaðan er hversu 

borgin er vinaleg og örugg í augum þeirra erlendra ferðamanna sem hingað koma. 
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Abstract 

Increasing number of tourists come to Iceland every year. They spend one third of their time 

in the capital. Reykjavík is therefore the center of their stay in Iceland and the starting point of 

their journey around the country. Culture, entertainment and accommodation are important 

factors which international tourists look for when they are visiting new destinations. The main 

purpose of this study was to get foreign tourist point of view of Iceland. What do the tourists 

think are the advantages and disadvantages of the city and how can we extend the stay of the 

foreign tourist in the city. The aim is also to provide foundation to improve the quality of their 

stay without significant cost for the city. The study shows that foreign tourists are in general 

really satisfied with the city and the quality or service it offers. However, they find the prices 

too high and transportation not good enough. The main conclusion is that the Reykjavík is 

friendly and safe in the eyes of the foreign tourists in Iceland. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð fjölskyldu minni sem studdi mig á allan hátt við að hefja 

háskólanám á fertugsaldri.  Fær hún innilega þakkir fyrir stuðninginn og alla þolinmæði sem 

hún hefur sýnt mér í gegnum þessi ár hér við Háskóla Íslands. 
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Þakkir 

Til að byrja með vil ég þakka öllum þeim 403 erlendu ferðamönnum sem gáfu sér tíma og 

svöruðu góðfúslega spurningum okkar um Reykjavík. Leiðbeinandi minn Anna Karlsdóttir 

fær bestu þakkir fyrir aðstoðina og ég vil einnig þakka Loga Sigurfinnssyni, 

Höfuðborgarstofu og öllum spyrlunum sem aðstoðuðu við vettvangskönnunina sumarið 2011. 

Kærar þakkir fá líka María Reynisdóttir, Sif Gunnarsdóttir, Heiðrún Hákonardóttir og 

Rögnvaldur Guðmundsson fyrir samvinnuna. Susanne Möckel og Ester Campagnari þakka ég 

kærlega fyrir þýðingar á spurningarkönnuninni yfir á þýsku og ítölsku. Ómari Einarssyni hjá 

ÍTR þakka ég kærlega fyrir stuðninginn og síðast en ekki síst vil ég þakka konunni minni, 

Ester Campagnari og móður minni, Erlu Stefánsdóttir fyrir óbilandi trú á mér og stuðning á 

erfiðum tímum í ritgerðasmíð þessari sem og í gegnum allt mitt nám hér við Háskóla Íslands. 
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1 Inngangur 

Erlendum ferðamönnum fjölgar stöðugt sem hingað koma ár frá ári og svo virðist sem eldgos 

og efnahagshrun hafi jákvæð áhrif á ferðamannastrauminn. Árið 2011 voru erlendir 

ferðamenn í fyrsta sinn meira en hálf milljón (Ferðamálastofa, apríl 2012) og hafa 

auglýsingaherferðir eins og „Inspired by Iceland“ og „Ísland allt árið“ eflaust mikið að segja 

um þessa aukningu. Flestir ferðamenn sem hingað koma hafa viðkomu í Reykjavík og dvelja í 

borginni til lengri eða skemmri tíma áður en haldið er á landsbyggðina en sumir ferðamenn 

nota borgina sem miðpunkt dvalar sinnar hér og fara í dagsferðir frá Reykjavík. En hvaða sýn 

hafa erlendu ferðamennirnir á höfuðborg okkar og er Reykjavík góð borg að heimsækja? 

Upphafið að þessari hugmynd kom þegar ég sat eitt sinn hugsi í minni vinnu og var að velta 

fyrir mér mögulegum ritgerðarefnum fyrir lokaritgerð mína í ferðamálafræði við Háskóla 

Íslands. Af mörgu var að taka en tenging varð að vera til staðar við það nám sem ég stundaði 

en einnig varð efnið að skapa vekja áhuga minn því án áhuga á viðfangsefni hverju sinni, er 

erfitt að ná upp þeirri einbeitingu og þeirri næmni sem til þarf til að vinna af alúð og 

vinnusemi.  

Einnig vildi ég tengja efni ritgerðarinnar á einhvern hátt við vinnu mína eða að hún myndi 

tengjast mínum vinnuveitendum með það í huga að fá einhvers konar styrk eða hjálp.  Þar 

sem ég starfa hjá Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur, sem sundlaugavörður í 

Laugardalslaug, var upphaflega hugmyndin mín að fjalla um sýn og skoðun erlendra 

ferðamanna varðandi sundlaugarnar í Reykjavík. Í gegnum starf mitt vissi ég að það væru 

fjölmargir erlendir ferðamenn sem kæmu í sundlaugarnar og ég vildi fá að vita nánar hvernig 

þeim líkaði sundferðin. Ég ákvað síðan að útvíkka þessa hugmynd yfir á Reykjavík. Ég vildi 

að marmið rannsóknarinnar væri að skoða sýn erlendra ferðamanna á höfuðstað landsins, 

kosti borgarinnar og galla. Mig langaði að fá gleggri mynd af því hversu lengi ferðamenn 

dvelja í borginni og hvernig ef til vill mætti lengja þann tíma. Einnig langaði mig til að hafa 

forsendur til að meta hvernig mæti mögulega bæta umgjörðina í borginni án mikils 

tilkostnaðar, til að auka tekjur hennar af erlendum ferðamönnum.   

Í öðrum kafla ritgerðarinnar fjalla ég aðeins um sögu erlendra ferðamanna í Reykjavík en þó 

svo að ferðamennska hingað til lands sé ekki gömul í áratugum talið þá byrjaði hún mun fyrr 

heldur en mætti halda. Síðan mun ég fjalla stuttlega um ferðaþjónustuna á Íslandi í dag og 

einnig verður staða Reykjavíkur sem ferðmannaborgar skoðuð. Í þriðja kaflanum er farið í 

rannsóknaraðferðir, forsögu rannsóknarinnar og framkvæmt könnunarinnar.  

Í fjórða kaflanum er síðan farið í úrvinnslu á gögnum sem fengust við vettvangskönnun sem 

unnin var sumarið 2011 og er meginundirstaða rannsóknar minnar en hún er 

samstarfsverkefni höfundar, Höfuðborgarstofu og Rögnvalds Guðmundssonar frá 

Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar og fjallar um erlenda ferðamenn í Reykjavík. Þessi 

könnun er stór og viðamikil og í henni er mikið magn af upplýsingum sem hægt er að vinna úr 

og nota til gagns fyrir ferðaþjónustuna í Reykjavík en 403 erlendir ferðamenn svöruðuð henni. 

Að lokum verður síðan farið í umræður, almennar hugleiðingar og vangaveltur um 

niðurstöðurnar. 
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Rannsóknarspurningarnar eru þrjár og eru þær eftirfarandi: 

 Hvernig kemur Reykjavík erlendum ferðamönnum fyrir sjónir? 

 Hvaða kosti og galla hefur borgin að bera? 

 Hvað má bæta, með tilliti til þjónustu, aðbúnaðar og afþreyingar? 

Leitast verður við að svara þessum spurningum eftir bestu getu með því að fá smá innsýn inn í 

hugarheim erlendra ferðamanna sem heimsækja borgina og reyna á öðlast skilning á því 

hvernig þeir hegða sér í henni. Það skiptir máli fyrir Reykjavíkurborg að fá þessar upplýsingar 

svo borgin geti aðlagað sig að þörfum erlendra ferðamanna og svarað kröfum þeirra ef 

mögulegt er.  



3 

2 Fræðilegur grunnur 

2.1 Saga erlendra ferðamanna í Reykjavík 

Sagan segir að árið 874 hafi Ingólfur Arnarson kastað öndvegissúlum sínum fyrir borð er 

hann nálgaðist Ísland og ákvað að reisa sér bæ þar sem súlurnar kæmu að landi. Með þessu 

ætlaði hann að þóknast guðunum. Hann lét þræla sína leita súlanna tveggja í heil þrjú ár, áður 

en þær fundust við vík eina, sem reykur steig upp af í nágrenni. Þegar Ingólfur sá þessa vík, 

kallaði Ingólfur hana, Reykjavík og stóð Ingólfur við orð sín og reisti þar bæ (Bragi Þór 

Jósefsson & Illugi Jökulsson, 2008). 

Samkvæmt heimildum þá fóru erlendir ferðamenn að koma til Íslands sér til skemmtunar á 

seinni helming 18. aldar. Þetta voru yfirleitt þekktir fræðimenn og einnig landkönnuðir sem 

þekktu til Íslands, náttúru okkar og bókmenningar. Flestir voru þeir breskir aðalsmenn (Bjarni 

Reynarsson, júní 2006). Nokkrar ferðabækur voru skrifaðar um Ísland á þessum tíma og eiga 

þær flestar sameiginlegt að höfundar þeirra komu hingað til að skoða landið frekar en 

höfuðstaðinn og þótti mörgum þeirra Reykjavík vera ófagurt þorp en flestir voru sammála um 

hversu fallegt umhverfi borgin hafði og hversu falleg náttúra væri í kringum hana (Hallgrímur 

Hallgrímsson, 1936). Sænski listamaðurinn Engström sagði meðal annars seint á 19.öld „við 

höfum lagzt (svo) fyrir akkerum á fegurstu höfn veraldar...“. Það voru þó nokkrir sem dáðust 

að fegurð borgarinnar og maður að nafni A. Heusler segir í ferðabók sinni „Ísland á ekkert 

fegurra til en Reykjavík...“ svo að jákvæðar lýsingar um Reykjavík og umhverfi hennar hafa 

lengi verið til (Hallgrímur Hallgrímsson, 1936). Áhugavert er hins vegar að sjá að snemma 

var talað um mikla drykkju hér á landi og skemmtanalíf og einnig um fegurð íslenskra kvenna 

(Hallgrímur Hallgrímsson, 1936).  

Árið 1872 kom hingað til lands maður að nafni, Sir Richard Francis Burton, sem var þekktur 

landkönnuður og hann skrifaði einnig margar ferðabækur. Hann kom hingað yfir sumarið og 

lenti í miklum hita hér á landi og fór hitastigið upp í 22 gráður í tvo daga þegar hann dvaldi 

hér. Hann skrifaði svo ferðabók um ferð sína hingað til lands og nefndi hana „Ultima Thule – 

or a Summer in Iceland“ og þar var farið fremur jákvæðum orðum um Reykvíkinga og 

borgina. Sir Richard minntist sérstaklega á heita vatnið og á eina baðstað Reykvíkinga í 

Laugarnesinu (Þorgrímur Gestsson, 1998). Ætla má að þessar ferðabækur hafi vakið áhuga 

útlendinga á borginni og landinu á þeim tímum þar sem upplýsingar voru takmarkaðar og 

ferðalög voru ekki algeng, nema með skipum.  

Á seinni hluta 19. aldar voru nokkur gisti- og veitingahús í Reykjavík en ferðamenn sem fóru 

út á land gistu í tjöldum eða á bóndabæjum (Bjarni Reynarsson, júní 2006). Sumarið 1900 

kom hingað til lands Englendingur að nafni W. Biskiker og hafði hann ferðast víða um heim 

og var vel menntaður  en hann sagði eftirfarandi um Reykjavík  

Þó Reykjavík sé ekki bær, sem hægt er að dást að, verður þó að segja að landslagið 

umhverfis er hið fegursta. Einhver hin fegursta sjón, er ég sá á Íslandi, var eitt kvöld, 

þegar sólarlagið skreytti fjöll, dali og firði (Hallgrímur Hallgrímsson, 1936). 
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Í byrjun 20.aldar voru tvær ferðaskrifstofur í Reykjavík en vegna heimskreppunnar miklu og 

tveggja heimsstyrjalda var ekki mikið um erlenda ferðamenn í Reykjavík á fyrri hluta síðustu 

aldar (Bjarni Reynarsson, júní 2006). Það var ekki fyrr en eftir síðari heimsstyrjöldina, með 

frumkvöðlum í ferðaþjónustu og reglubundnu áætlunarflugi hingað til lands, að erlendir 

ferðamenn fóru að koma að einhverju ráði til Íslands (Bjarni Reynarsson, júní 2006). Fyrsta 

millilandaflug íslensk flugfélags var farið þann 11.júlí árið 1945 er Catalina flugbátur 

Flugfélags Íslands flaug til Bretlands með farþega (Steinar J. Lúðvíkssson & Sveinn 

Sæmundsson, 1990). Markaði það flug mikil tímamót og við það fjölgaði erlendum 

ferðamönnum til landsins. Árið 1955 hófu Loftleiðir reglubundnar áætlunarferðir á milli New 

York og Luxemborgar með viðkomu á Íslandi (Steinar J. Lúðvíksson & Sveinn Sæmundsson, 

1990). Á svipuðum tíma fóru tveir frumkvöðlar í ferðaþjónustu á Íslandi, Guðmundur 

Jónasson og Úlfar Jacobsson að bjóða upp á skipulagðar rútuferðir um hálendi Íslands. Um 4 

þúsund erlendir ferðamenn komu að meðaltali á fimmta áratuginum og árið 1960 var fjöldi 

ferðamanna hér á landi kominn upp í 13 þúsund manns á ári (Bjarni Reynarsson, júní 2006).  

Árið 1966 var hótel Loftleiðir opnað í Reykjavík og markaði það tímamót í gistingu fyrir 

erlenda ferðamenn í Reykjavík og fyrir fólk utan af landi (Steinar J. Lúðvíksson & Sveinn 

Sæmundsson, 1990) en í þá daga máttu íbúar á höfuðborgarsvæðinu ekki gista á hótelum í 

Reykjavík.  

Fyrir aldarfjórðungi síðan, árið 1987 var nýja flugstöðin á Keflavíkurflugvelli vígð og fékk 

hún nafnið, Flugstöð Leifs Eiríkssonar og gjörbreytti hún allri aðstöðu fyrir farþegaflug hér á 

landi sem og aðstöðu og aðbúnað fyrir ferðamanninn (Steinar J. Lúðvíksson & Sveinn 

Sæmundsson, 1990). Árið 2011 var svo fjöldi erlendra ferðamanna hingað til lands kominn 

upp í 540.824 einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2012). 

2.2 Ferðaþjónustan á Íslandi í dag 

Það er búið að finna hinn dæmigerða ferðamann á Íslandi! 

Það eru 43 ára bresk hjón sem koma í frí með flugi til Keflavíkur í ágúst og dvelja hér á landi 

í 10 daga. Þau koma barnlaus á eigin vegum og leigja sér bílaleigubíl. Það var almennur áhugi 

á Íslandi og íslenskri náttúru sem dró þau hingað enda vörðu þau góðum tíma í að skoða 

náttúruna og voru auk þess dugleg að fara í sund og skoða sýningar og söfn (Iðnarráðuneytið, 

2012). 

Það er líka búið að finna hinn dæmigerða vetraferðamann en hann er „…hins vegar nokkuð 

yngri eða tæplega 39, ferðin hans er fjórum dögum styttri og hann er líklegri til að nota 

þjónustu hópferðabíla en leigja sér bíl“ (Iðnararáðuneytið, 2012). 

Þetta eru auðvitað hinar týpísku staðalímyndir erlendra ferðamanna sem hingað koma til lands 

en þeir eru á öllum aldri og fjölskylduformið er mismunandi eins og gefur að skilja. 

Ferðaþjónustan á Íslandi er sterk í dag. Heildarfjöldi erlendra ferðamanna var tæplega 566 

þúsund árið 2011 og er það 15,8% aukning frá árinu 2010 en þá voru erlendir ferðamenn 

tæplega 489 þúsund (Ferðamálastofa, apríl 2012). Samkvæmt Hagstofunni voru erlendir 

ferðamenn rúmlega 540.000 árið 2011 svo að tölum ber ekki alveg saman en þrátt fyrir það er 

ljóst að mikil aukning hefur orðið. Þetta er mjög gott miðað við þróun annars staðar en 

samkvæmt World Tourism Organization jókst heildarfjöldi erlendra ferðamann í heiminum 
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um 4% árið 2011 og er búist við að heildarfjöldi ferðamanna nái einum milljarði árið 2012 

(UNWTO, 2012). 

Tæplega helmingur þessara ferðamanna kom hingað yfir sumarið, í júní, júlí og ágúst og 

tæplega þriðjungur kom í apríl og maí. Um 20% þeirra kom síðan um haustið og veturinn, frá 

janúar til mars og frá nóvember til desember (Ferðamálastofa, apríl 2012). Þessir ferðamenn 

gistu um 2,7 milljónir nátta hér á landi á síðasta ári og er um að ræða 7,2% meðaltalsaukningu 

á ári, frá árinu 2000 (Ferðamálastofa, apríl 2012).  

Heildarútgjöld erlendra ferðamanna var áætlaður um 111 milljarðar á Íslandi árið 2011 

(Ferðamálastofa, apríl 2012) og skipta þessa tekjur gífurlega miklu máli fyrir þjóðarbúið.  

Árið 2008 var hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu 4,65% og voru heildarumsvif 

fyrirtækja í ferðaþjónustu það ár rúmlega 209 milljarðar og störfuðu um 9.200 manns í 

atvinnugreininni eða 5,1% af öllum störfum (Tillaga til þingsályktunnar um ferðamálaáætlun 

2011-2020). Hér er um gífurlega miklar fjárhæðir að ræða og því fleiri ferðamenn sem koma 

hingað til lands, því fleiri krónur fáum við inn í samfélagið sem getur skilað sér í auknum arði 

fyrir alla sem að ferðaþjónustu koma. Er ferðaþjónustan á Íslandi, sífellt að verða mikilvægari 

þjóðarbúinu enda er talið að hún sé sú atvinnugrein sem skilar þjóðarbúinu hvað mestu tekjum 

á eftir sjávarútveginum. 

En það skiptir líka miklu máli hvernig við tökum á móti ferðamanninum og við verðum að 

reyna að auka arðsemi af hverju ferðamanni sem hingað kemur en ferðaþjónustan verður 

einnig að passa upp á að veita ferðamanninum þá þjónustu sem hann vill og á skilið. 

Uppbygging innviða ferðaþjónustunnar skiptir miklu máli og við verðum að passa upp á  

þolmörk vinsælla áfangastaða, sérstaklega úti á landi. Þegar þolmörk innviða eru skoðuð í 

borgum til dæmis þarf að passa upp á að kanna nýtingu og framboð á gistirýmum, sætafjölda 

á veitingastöðum, hversu mörg salerni eru til staðar og hversu mikil umferð getur farið um 

götur og gangstíga (Concalves & Augas 1997).  

Samkvæmt samgönguáætlun 2003-2014 er gert ráð fyrir að eftir 2 ár eða árið 2014, ferðist um 

80% allra ferðamanna á eigin vegum, í stað þess að taka þátt í hópferðum (ferðamálastofa, 

2012) og er það eitthvað sem hópferðafyrirtæki, bílaleigur og síðast en ekki síst stjórnvöld 

verða að taka mið af því það mun væntanlega leiða til mikillar aukningar á notkun 

bílaleigubifreiða og að sama skapi leiða til fækkunar hjá hópferðafyrirtækjum. Skiptir því 

miklu máli að auka öryggi á vegum landsins og bæta vegamerkingar. Þetta skiptir ekki síst 

máli í Reykjavík en það þarf að huga að bílastæðamálum við hótelin í borginni og bæta 

vegakerfið í Reykjavík og vegamerkingar svo erlendir ferðamenn villist síður þegar þeir aka 

um borgina (Concalves & Augas 1997). 

Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um ferðamálaáætlun 2011-2012 sem lögð var fyrir 

alþingi er stefnt að því að auka arðsemi atvinnugreinarinnar og standa að öflugri vöruþróun og 

kynningarstarfi og einnig að byggja áfangastaði upp markvisst hér á landi. Reynt verður að 

skapa tækifæri til að lengja ferðamannatímabilið og minnka árstíðasveiflur og stuðla að því að 

ferðamenn dreifist betur um landið. Það á að auka fagmennsku og gæði í ferðaþjónustunni og 

auka öryggi greinarinnar og umhverfisvitund. Að lokum á að viðhalda og skilgreina sérstöðu 

Íslands með öflugu rannsóknar- og greiningarstafi (Tillaga til þingsályktunnar um 

ferðamálaáætlun 2011-2020). 
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Þetta eru allt fögur fyrirheit en það verður að fylgja þessu eftir eins vel og hægt er. Styrkir 

hins opinbera til ferðaþjónustu mættu gjarnan vera miklu hærri og er það helst einkafyrirtækin 

og flugfélögin sem kosta kynningu á landi og þjóð en eins og segir orðrétt í 

þingsályktunartillögunni „Ljóst er að nokkuð skortir á að ferðaþjónustan njóti þess aukna 

vægis í formi stuðnings og fjárframlaga hinu opinbera“. Þó umdeilt sé hafa nýleg 

átaksverkefni eins og „Inspired by Iceland“ og „Ísland allt árið“ gert gagn. Átaksverkefnið 

„Inspired by Iceland“ var samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Iðnaðaráðuneytis, 

Útflutningsráðs, Icelandair, Iceland Express og Samtaka ferðaþjónustunnar (sem inniheldur 

70 fyrirtæki) og lögðu þessir aðilar um 700 milljónir króna í það átak (Iðnaðarráðuneytið, 

2012). 

Ferðaþjónustan sem atvinnugrein á Íslandi sem og í Evrópu skiptir okkur miklu máli og er 

vöxtur greinarinnar mjög mikilvægur. Bæði er vöxturinn atvinnuskapandi og hefur auk þess 

mikið efnahagslegt vægi (Eurostat, 2012). Árið 2011 var 4,8% aukning á gistinóttum í Evrópu 

miðað við árið 2010 og nam aukningin 35 milljónir gistinátta (Eurostat, 2012). 

Ferðamálastofa er meðlimur í Evrópsku ferðamálastamtökunum, European Travel 

Commission,  ásamt 32 öðrum löndum og er mikilvægt fyrir Íslendinga að vera í þessu 

samstarfi til að kynna land og þjóð erlendis og vera í alþjóðlegum tengslum við nágranna 

okkar í Evrópu (European Travel Commission, 2012). 

Spár um áætlaðan ferðamannafjölda á Íslandi árið 2020, ber ekki saman. Samkvæmt WTO var 

því spáð fyrir nokkru að árið 2020 verði rétt rúmlega 600.000 ferðamenn á Íslandi (WTO, 

2012) en það gæti orðið sá fjöldi ferðamanna sem hingað koma á þessu ári eða á því næsta. 

Ferðamálastofa spáir því að fjöldi erlendra ferðamanna verði kominn yfir milljón árið 2018 og 

verði um 1,1 milljón árið 2020 en Icelandair spáir að erlendir ferðamenn verði um milljón árið 

2020 (Ferðamálastofa, 2012). 

2.3 Staða Reykjavíkur sem ferðamannaborgar 

Tæplega helmingur allra gistinótta á árinu 2011 voru á höfuðborgarsvæðinu og má áætla að 

stór hluti þeirra hafi gist í Reykjavík þar sem flest hótel, farfuglaheimili og gistiheimili eru 

staðsett í borginni (Ferðamálastofa, apríl 2012). 

Sú afþreying sem var hvað vinsælust árið 2011 voru sund og jarðböð en 70,5% erlendra 

ferðamanna greiddu aðgangseyri á þessa staði og 46,2% á söfn og sýningar (Ferðamálastofa, 

apríl 2012). Þar sem margar sundlaugar eru staðsettar í höfuðborginni og flest söfnin eru í 

Reykjavík má áætla að stór hluti hafi notað þessa afþreyingu í Reykjavík. Fjölmargir 

veitingastaðir eru í borginni og eru þeir sífellt að verða alþjóðlegri og betri. Leikhúsin eru 

fjölmörg og þær sýningar og þeir menningarviðburðir sem eru í gangi yfir árið skipta mörgum 

tugum ef þeir nálgast ekki hundraðið. Gæði hótela í borginni og úrval þeirra er alltaf að aukast 

og gistirýmum er að fjölga ár frá ári. Nýjasta viðbótin í hótel flórunni í Reykjavík er hótelið 

Reykjavík Marina, í hjarta miðbæjarins, sem opnaði í apríl á þessu ári. Það býður upp á 108 

herbergi og er allt hið glæsilegasta (icelandairhotels.is, 2012). 

Fyrir sumar ferðamenn er menningin aðalástæða heimsóknar til annarra borga og landa. Það 

fer þó eftir áfangastöðum en samkvæmt rannsóknin minni skiptir menning töluverðu máli 

fyrir erlenda ferðamenn sem heimsækja Ísland. Samkvæmt WTO er menning ástæða 

heimsóknar 20% ferðamanna og einnig skiptir saga og arfleið miklu máli (World Tourism 

Organization, 2005).  
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Öll þurfum við að borða og matur skiptir miklu máli en það má líta á matarferðamennsku sem 

hluta af afþreyingu hins hefðbundna ferðamanns. Hluti af tekjum ferðaþjónustunarinnar 

kemur í gegnum mat og sölu hans og rannsóknir hafa sýnt að allt að þriðjungur af útgjöldum 

ferðamanna fer í matvæli (Hall and Sharples 2003).   

En vandamál ferðaþjónustunnar í Reykjavík og það sem hlýtur að vera helsta markmið hennar 

um leið, er hin ójafni ferðamannastraumur hingað til lands yfir árið. Framboð herbergja á 

hótelum og gistiheimilum í Reykjavík var 3.611 herbergi árið 2011 (Hagstofan, 2012) en þrátt 

fyrir að Reykjavík sé betur sett en landsbyggðin þá var meðaltalsnýting hótelherbergja ekki 

nema 56,8% það sama ár og hefur þessi tala lítið breyst frá árinu 1998 en þá var 

meðaltalsnýting yfir árið 59.8%.  Á síðustu 14 árum hefur árleg meðaltalsnýting hótela í 

Reykjavík, hæst farið upp í 64,5% árið 2000 (Hagstofan, 2012). Vissulega hefur hótelum og 

gistirýmum fjölgað mikið á þessum tíma í samræmi við aukin fjölda ferðamanna en þetta 

sýnir okkur svart á hvítu hversu mikilvægt það er að fjölga erlendum ferðamönnum hingað 

yfir vetrarmánuðina og töluverðar vísbendingar eru á að það sé að takast hægt og rólega. 

Árstíðarsveifla á höfuðborgarsvæðinu er ekki eins mikil og á landinu í heild. Rúmlega 42% af 

þeim gistinóttum sem eru seld á ársgrundvelli er seld yfir sumarmánuðina, rúmlega  32% er 

seld á vorin og á haustin en yfir veturinn er fjórðungur gistinátta seldur (Tillaga til þingsálykt 

um ferðamálaáætlun 2011-2020). 

Ferðaþjónustan er öflug á höfuðborgarsvæðinu og eru fjölmörg tækifæri fólgin í mannlífi, 

menningu og náttúrunni í kringum borgina. Árstíðasveiflan er minni í Reykjavík en á 

landsbyggðinni og eru fjölmörg öflug fyrirtæki, hótel sem aðrir ferðaþjónustuaðilar að bjóða 

þjónustu við ferðamenn árið umkring. Reykjavík hefur í dag upp á margt að bjóða og ný 

tækifæri munu felast í hinu nýja tónlistarhúsi Hörpu, þar sem aðstaða til 

tónleika,ráðstefnuhalds og viðburða verður miklu betri en áður (Tillaga til þingsályktunnar 

um ferðamálaáætlun 2011-2020). 

Á árunum 1995-2000 stóðu borgaryfirvöld í New York fyrir ímyndunarherferð, til að mæta 

hræðslu ferðamanna við glæpum í borginni. Með því að fækka glæpum og gera borgina 

öruggari, þá jókst ferðamannastraumurinn til borgarinnar um 28% (Hall & Page, 2003). 

Öryggi skiptir því miklu máli fyrir ferðamenn og í þessari ritgerð sýni ég fram að 

ferðamönnum finnist Reykjavik almennt vera örugg borg og að fólkið hér sé vinalegt og því 

má segja að þessar ástæður eigi þátt í því hversu vinsæl borgin er og þetta gerir hana sérstaka.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni voru notaðar megindlegar aðferðir með eigindlegu ívafi en spurningalisti var 

lagður fram með fjórum opnum spurningum. Í megindlegum aðferðum er lögð áhersla á tölur 

og að safna tölulegum gögnum frekar en að lýsa hlutunum með orðum (Brymann, 2001). Með 

megindlegum aðferðum er hægt ná til mikils fjölda fólks á stuttum tíma og draga ályktanir frá 

niðurstöðunum. Eigindlegar aðferðir geta verið í viðtalsformi, bæði sem stöðluð og hálf-

stöðluð viðtöl (Esterberg, 2002) en í þessari rannsókn er eingöngu verið að notast við 

vettvangskönnun sem framkvæmt var sumarið 2011. Tölvuforritið SPSS var notað við 

tölfræðilega úrvinnslu gagna enda hentaði það höfundi best og nýttist þar kennslan úr 

tölfræðiáfanga við Háskóla Íslands. 

3.2 Forsaga rannsóknar 

Í upphafi átti rannsóknin að mestu að vera megindleg, þ.e.a.s. að megindlegum aðferðum yrði 

beitt og að 300-500 einstaklingar yrðu spurðir á förnum vegi í Reykjavík og upphaflega 

rannsóknarspurningin var; Hvernig kemur Reykjavík erlendum ferðamönnum fyrir sjónir, 

hvaða kosti hefur hún að bera og hvað má bæta, með tilliti til þjónustu, aðbúnaðar og 

afþreyingar? Vissulega er þetta viðamikil spurning og mjög opin en þetta lagði ég til og sendi 

þessa spurningu á tölvupósti til Svanhildar Konráðsdóttur (Svanhildur Konráðsdóttir, 

sviðstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, tölvupóstur, 5 apríl 2011). 

Eftir nokkar vikur kom svar frá Sif Gunnarsdóttir (Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður 

höfuðborgarstofu, tölvupóstur, 4 maí 2011), sem er forstöðumaður Höfuðborgarstofu, um 

hvort ég gæti hugsað mér að vinna þetta verkefni með öðrum einstaklingi, Rögnvaldi 

Guðmundssyni, sem hefur unnið að fjölda rannsókna fyrir Höfuðborgarstofu.  Hann hafði 

komið með svipaða hugmynd til Höfuðborgarstofu án þess að við vissum af hugmyndum 

hvors annars. Í staðinn fyrir að vinna hvor í sínu lagi ákváðum við að finna einhvern flöt á 

samvinnu og eftir að hafa hist á fundum hjá Höfuðborgarstofu var ákveðið nýta krafta okkar í 

sameiningu og vinna saman að vettvangskönnun um erlenda ferðamenn í Reykjavík (sjá 

viðauka) og vinna að þessari rannsókn með þátttöku og umsjón Höfuðborgarstofu.  Áherslur 

okkar Rögnvaldar voru ekki alveg þær sömu og síðan vildi Höfuðborgarstofa fá sitt úr 

könnuninni, því hún kostaði hana að miklu leyti. Eftir nokkar vangaveltur á fundum og í 

gegnum tölvupóstsendingar, komst smá saman mynd á spurningarlistann sem við vildum nota 

í könnuninni. Hugmyndum var kastað fram og til baka og nokkrar spurningar sem ég vildi 

hafa inni duttu út en þær helstu og mikilvægustu fyrir mig og mína ritgerð voru inni. Þar á 

meðal nokkrar opnar spurningar um Reykjavík og spurning um hvort viðkomandi ferðamaður 

hefði heyrt um eða tekið þátt í viðkomandi menningarviðburðum í Reykjavík (sjá 

vettvangskönnun, spurning 14) og spurningu um hvort viðkomandi hafi heimsótt eða ætlaði 

sér að heimsækja sundlaugarnar í Reykjavík.   
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Þarna náðist mjög góð samvinna og allir aðilar höfðu sitt til málanna að leggja og til varð 

spurningarlisti með 21 spurningu, ásamt einu korti af Reykjavík þar sem hægt var að krossa 

við helstu merkisstaði í Reykjavík til að sjá hvort viðkomandi ferðamaður hafði eða ætlaði sér 

að heimsækja viðkomandi staði (sjá viðauka). Bæði María Reynisdóttir, sem starfaði sem 

verkefnastjóri ferðamála fyrir Höfuðborgarstofu, kom með áhugaverðar spurningar fyrir hönd 

Höfuðborgarstofu og Rögnvaldur Guðmundsson kom einnig með hugmyndir. Að lokum varð 

til sá spurningarlisti sem fylgir hér í viðauka og var notaður við gerð könnunarinnar um 

erlenda ferðamenn í Reykjavík en sú könnun er grunnurinn að rannsókn minni. 

Eftir að sátt hafði náðst um spurningarnar og spurningarlistinn orðinn klár var könnunin þýdd 

yfir á 6 tungumál. Spurningarnar voru samdar á ensku en við vildum hafa sem flest tungumál, 

þannig að svörin yrðu hvað marktækust enda geta tungumálaörðugleikar skekkt könnun af 

þessu tagi. Rögnvaldur sá um þýðingu yfir á dönsku, starfsmaður Höfuðborgarstofu sá um 

þýðingu yfir á spænsku og fengin var manneskja sem starfaði hjá Reykjavíkurborg til að þýða 

könnunina yfir á frönsku. Konan mín, Ester, þýddi spurningarnar yfir á ítölsku og Susanne, 

vinkona mín, þýddi þær yfir á þýsku. Var hvert tungumál með sinn lit, til að auðvelda 

framkvæmd og úrvinnslu. Enska útgáfan var á hvít, danska var blá, spænska var gul, ítalska 

bleik, franska var á fjólublá og spænskan græn. 

Fyrstu spurningar í könnuninni voru grunnspurningar, er vörðuðu kyn, aldur, menntun og 

þjóðerni en síðan komu hinar ýmsu spurningar um Reykjavík og dvöl viðkomandi 

ferðamanna í borginni. Þrjár af spurningunum eru margþættar, þ.e.a.s. með mörgum 

undirspurningum þannig að um gífurlegt magn upplýsinga er að ræða sem mun vonandi 

nýtast okkur og Reykjavíkurborg á næstu árum 

3.3 Framkvæmd vettvangskönnunar 

Þá var komið að framkvæmt könnunarinnar og hvernig best væri að hátta henni.  Ég vildi 

strax í upphafi hafa þetta vettvangskönnun og taldi ég að best væri að fara á þá staði sem 

flestir erlendir ferðamenn í Reykjavík væru og hitta þá persónulega og biðja þá um að svara 

könnuninni. Allir aðilar voru sammála þessu og skipti þetta miklu máli, þar sem könnunin er í 

lengri kantinum og ætla má að svörun yrði betri ef einhver eftirfylgni yrði og spyrill væri til 

staðar ef spurningar vöknuðu hjá þeim ferðamönnum sem svöruðu. Þrátt fyrir það yrði að 

passa að hafa ekki áhrif á svör ferðamannanna og vera eins hlutlaus og hægt væri. Einnig er 

könnun sem framkvæmd er á vettvangi betri að mínu mati heldur en að skilja 

spurningarkönnun eftir á opinberum vettvangi eins og hótelum eða flugvöllum, því þá held ég 

að viðkomandi könnun verði ekki eins markviss og heimtur verða ekki eins góðar og ella. 

Níu ungmenni, á aldrinu 18-20 ára, sem störfuðu sem lifandi vegvísar hjá Höfuðborgarstofu 

sumarið 2011, komu að framkvæmd könnunarinnar ásamt undirrituðum, sem hafði að mestu 

umsjón með þeim, þ.e.a.s. hvaða daga viðkomandi spyrill spurði erlendu ferðamennina og á 

hvaða svæði viðkomandi fór. Voru spyrlarnir mismikið viðriðin könnunina yfir sumarið, frá 

nokkrum dögum yfir í 1-2 vikur. Voru ungmennin í þessu samhliða öðrum störfum fyrir 

höfuðborgarstofu.  

Ég undirbjó áætlun sem reynt var að fara eftir að bestu getu og samdi ég ákveðnar 

leiðbeiningar um hvernig best væri að framkvæma svona könnun handa spyrlunum, varðandi 

hegðun og fleira (sjá viðauka). Reynt var að spyrja þegar skemmtiferðaskip voru í 

Reykjavíkur- og/ eða Sundahöfn til að fá öðruvísi vínkil á könnunina, því í henni voru einnig 
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spurningar er varða tímadvöl viðkomandi ferðamanns í borginni. Fór ég út með spyrlunum á 

daginn en reyndi að fara sem mest einn á kvöldin og um helgar til að hafa hópinn eins 

fjölbreyttan og mögulegt væri. 

Við ákváðum að spyrja á þeim stöðum þar sem ferðamenn væru helst, í miðbænum, á 

Laugarveginum, við Hörpuna, við Ráðhúsið, við Perluna og fyrir framan Hallgrímskirkju og 

eins í Laugardalnum í Reykjavík. Þar töluðum við erlenda ferðamenn enda er mikið af 

ferðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu og á farfuglaheimilinu þar. Það skipti miklu máli að 

nálgast ferðamennina á sem þægilegasta máta og ekki að spyrja þá þegar þeir væru mjög 

uppteknir. 

Könnunin var framkvæmd frá miðjum júní 2011 til loka ágúst 2011 og fengust 403 svör í 

henni. 

 

3.4 Úrvinnsla rannsóknar 

Rögnvaldur sá aðallega um að koma gögnunum inn SPSS forritið en ég sá um að forflokka 

allar opnar spurningar í word skjal. Varðandi úrvinnslu úr SPSS foritinu þá gerðum við það 

hvor á sinn hátt. Rögnvaldur sá um úrvinnslu fyrir sína skýrslu og ég sá um úrvinnslu fyrir 

mína rannsókn. Hluti af þeim spurningum sem spurt var um í könnuninni, nýtti ég ekki en 

vann með þær niðurstöður sem mér fannst skipta máli fyrir mig og ritgerðina. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Grunnspurningar 

Það voru 403 einstaklingar í úrtakinu í vettvangskönnuninni og aðeins þrír þeirra merktu ekki 

við kyn. Það er 0,7% skekkja. Af þessum 400 sem merktu við kyn var skipting ótrúlega jöfn, 

199 karlar svöruðu könnuninni og 201 kona eða 49,75% svarenda voru karlkyns og 50,25% 

kvenkyns. Lagt var af stað í upphafi með að hafa kynjaskiptingu sem jafnasta og náðist það 

svona vel. Af þessum ástæðum er ekki verið að kynjaskipta þeim niðurstöðum sem koma hér 

á eftir heldur má gera ráð fyrir jafnri kynjaskiptingu 

Í sumum myndum telur höfundur að fjöldi svarenda þurfi að fylgja með niðurstöðum og er 

þess þá getið í texta eða með stóru (N =) inn í myndunum.  

Yngsti þátttakandinn í rannsókninni var 11 ára gamall og sá elsti 79 ára en lagt var upp með 

það að spyrja fólk sem væri ekki yngra en 15 ára og einungis einn aðila í hverri fjölskyldu til 

að fá eins markviss svör og hægt væri. Hér að neðan má sjá aldursskiptingu þátttakenda en 

allir nema einn einstaklingur gat til um aldur sinn. Flestir sem svöruðu voru á aldrinum 21-30 

ára og næstflestir voru frá 31-40 ára sem sýnir glögglega að flestir sem hingað koma eru á 

þessu aldursbili eða tæplega helmingur svarenda. Meðalaldur svarenda var 39,7% ár. Þessar 

niðurstöður eru mótsögn við þá ályktun Iðnaðarráðuneytisins um hinn dæmigerða ferðamann, 

sem eru 43 ára bresk hjón.  

 

Mynd 1. Aldursskipting þátttakenda 

Langflestir sem koma til Íslands yfir sumartímann eru að fara í frí eða 84% aðspurðra. Því 

næst kemur fólk hingað til að heimsækja vini og ættingja eða 6,5%. Viðskiptaferðir eru mjög 
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fátíðar á þessum árstíma en einungis 2% erlendra ferðamanna var í viðskiptaerindum. Nám og 

fræðsla nam rúmlega prósenti og aðrar ástæður sem nefndar  voru til dæmis: laxveiði, 

ljósmyndum, vinna á skipi, vísindarannsókn, skólaferð og skátaferð. Allir nema einn svöruðu 

þessari spurningu. 

4.2 Gisting erlendra ferðamanna 

Í þessum kafla eru nokkrar myndir er varða gistingu erlendra ferðamanna á Íslandi, gistinætur 

þeirra og gistihætti. 

4.2.1 Fjöldi gistinátta erlendra ferðamanna á Íslandi og í Reykjavík 

Flestir erlendu ferðamennirnir sem hingað koma gista í 7 nætur eða 14,9% af þeim sem 

svöruðu. Því næst gista 12,4% aðspurðra hér í 14 nætur. Annað var minna en 32,9% voru með 

annan gistináttafjölda heldur en kemur fram á myndinni. Meðalnæturfjöldi þátttakenda var 

12,3 nætur hér á landi. Þessi mynd endurspeglar flóru ferðamanna sem hingað koma. 

Hópferðir eru oftast til eins eða tveggja vikna og svo tekur fólk oft sumarfríin sín í vikum en 

ekki dögum og má ætla að það hafi einhver áhrif á þessar niðurstöður. 

 
 

Mynd 2. Fjöldi gistinátta erlendra ferðamanna á Íslandi 

 

 

 

 

Þegar við skoðum myndina um fjölda gistinátta í Reykjavík kemur áhugaverð niðurstaða í ljós 

ef við berum saman við gistinætur á Íslandi almennt. Af þeim sem svöruðu þá gistu 19,6% í 

tvær nætur í Reykjavík og 18,1% í þrjár nætur. Að jafnaði gistu erlendir gestir hér í 4,6 nætur 

að meðaltali í Reykjavík miðað við 12,3 nætur að meðaltali á landinu. Þeir sem voru ekki með 

gistinótt í Reykjavík voru líklega nýkomnir hingað til lands eða farþegar skemmtiferðaskipa 

en þeir voru einnig meðal þátttakenda. 
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Mynd 3. Fjöldi gistinátta erlendra ferðamanna í Reykjavík 

 

 

4.2.2 Fjöldi gistinátta á hótelum í janúar til mars 2009-2012 

Í maí á þessu ári komu fram nýjar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands er varða gistinætur á 

hótelum yfir vetrartímann hér á landi síðustu ár og finnst mér nauðsynlegt að hafa þessar 

upplýsingar með í ritgerðinni.  

Samkvæmt Hagstofunni hefur gistinóttum erlendra gesta í mars á þessu ári fjölgað um 45% 

samanborið við mars árið 2011. Alls voru þær 134.000 samanborið við 97.300 í mars í fyrra. 

Gistinóttum Íslendinga á hótelum fjölgaði um 17% á þessu tímabili. Gistinóttunum á hótelum 

fjölgaði í öllum landshlutum. Gistinætur á Suðurlandi voru 13.100 og fjölgaði um 42% og á 

Norðurlandi voru gistinæturnar 6.400 sem er 25% aukning miðað við sama mánuð í fyrra. Á 

Vesturlandi og Vestfjörðum voru næturnar 3.100 og er það aukning um 61% á milli ára. Á 

Suðurnesjum var aukningin um 15% en gistinætur voru þar um 5.100. Á Austurlandi var 

minnsta aukningin en hún nam 5%. Þar voru gistinætur í mars á þessu ári 2.050. Í Reykjavík 

var aukningin tæp 40%, með 104.300 gistinætur. (Hagstofan, maí 2012).  
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Mynd 4. Gistinætur á hótelum í mars 2009-2012. 

Til samanburðar sýnir myndin hér að neðan samanlagðar gistinætur á hótelum í janúar, 

febrúar og mars, árin 2010-2012 en þær voru 309.300 miðað við 230.800 á fyrsta ársfjórðungi 

í fyrra. Gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 18% á meðan gistinóttum erlendra gesta fjölgaði 

um 39% miðað sömu mánuði á síðasta ári (Hagstofan, maí 2012). Þetta sýnir að gífurleg 

aukning hefur verið í fjölda erlendra gesta hingað til lands og sýnir þessi mynd vel yfirburði 

höfuðborgarsvæðisins gagnvart landsbyggðinni yfir vetrartímann. Miðað við tölur frá Noregi 

er aukning á Íslandi mikil. Aukning á meðaltalsgistinóttum í Noregi, meðal erlendra 

ferðamanna var einungis 2% árið 2011 (Innvasjon Norge, 2012). 

 

 

Mynd 5. Fjöldi gistinátta á hótelum í janúar-mars 2010-2012. 
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4.2.3 Hvernig og hvar gistir ferðamaðurinn 

Þrír af hverjum fjórum sem svöruðu spurningunni um hvers konar gistingu viðkomandi 

notaði, gistir á hóteli, gistiheimili eða á farfuglaheimili. Af þeim 402 einstaklingum sem 

svöruðu þessari spurningu gista 42% á hótelum, um 19% á farfuglaheimilum og 14% á 

gistiheimilum. Í tjaldsvæðinu í Laugardal gistu 15% þeirra sem svöruðu. Athygli vekur að 

einungis 2% gista í svokallaðri sófagistingu eða „couchsurfing“ en þessi tegund af gistingu er 

talin vera vinsæl meðal ungs fólks. 

 

Mynd 6. Hvers konar gistingu nota erlendir ferðamenn 

 

Fólk var beðið um að gera hring á korti, sem fylgdi með könnuninni, um hvar í borginni það 

gisti. Eins og búast mátti við var svarhlutfallið ekki hátt við þessari spurningu en gefur okkur 

engu að síður ákveðna hugmynd um hvar fólk gistir í Reykjavík. Einungis 61 einstaklingur 

merkti inn á kort í hvaða borgarhluta hann gisti eða 15% aðspurðra. 

Eins og glögglega má sjá má þá gistu rúmlega helmingur svarenda í austurhluta borgarinnar 

enda eru þar stærstu hótelin að finna eins og Grand hótel Reykjavík, Hilton Reykjavík 

Nordica, hótel Cabin og einnig er farfuglaheimilið og tjaldsvæðið í Laugardal í 

austurhlutanum. Tæplega fjórðungur gisti í vesturbænum en þar er að finna Radisson Saga 

hótel og nokkur gistiheimili en skilin milli vestur- og miðbæjarins eru kannski ekki alveg ljós 

í augum erlendra ferðamanna. Í miðbænum gistu líka tæpur fjórðungur þeirra sem svöruðu en 

þar eru fjöldinn allur af „minni“ hótelum en einungis einn gisti í Kópavogi, en kortið var af 

öllu höfuðborgarsvæðinu.  
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Mynd 7. Hvar í Reykjavík gistir viðkomandi ferðamaður 

 

4.3 Hvað hafði áhrif á ákvörðun um heimsókn til 

Reykjavíkur 

Í þessari spurningu gat fólk merkt við 20 atriði sem voru fyrirfram ákveðin og einnig var auka lína 

ef fólk vildi nefna aðrar ástæður fyrir heimsókninni. Það kemur í ljós að áhugaverðar byggingar og 

staðir í Reykjavík er það sem heillar fólk mest og hafði áhrif á ákvörðun 53% svarenda. Náttúran 

var númer tvö í röðinni með 41% svarhlutfall. Í þriðja sætinu komu síðan íbúarnir og 

andrúmsloftið í borginni með 40%. Sagan og menningararfurinn var hluti af ástæðu hjá 35% 

svarenda og Bláa lónið er greinilega vel þekkt og sögðust 31% að það hefði áhrif þrátt fyrir að það 

sé ekki í Reykjavík. Áhugavert er að sjá að 27% sögðu að miðnætursólin hefði haft áhrif á 

ákvörðun þeirra að koma til Reykjavíkur. Aðrir viðburðir sem voru einnig nefndir voru en koma 

ekki fram á myndinni eru meðal annars voru brúðkaup, eldgos, fara á hestabak, maraþonhlaup, 

endurfundir, alþjóðlegt fótboltamót barna og ættarmót. 
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Mynd 8. Hvað hafði áhrif á heimsókn til Reykjavíkur 

 

4.4 Menning og viðburðir í Reykjavík 

Í þessum lið var spurt um menningu og viðburði í Reykjavík. Hér eru niðurstöður úr tveimur 

fullyrðingaspurningum ásamt stórri spurningu um þátttöku í menningarviðburðum. Í 

fullyrðingaspurningunum var komið fram með fullyrðingar og fólk sagði hversu sammála eða 

ósammála það væri fullyrðingunni.  

Í fyrstu spurningunni er spurt hvort menningarflóran í borginni sé áhugaverð og er 

niðurstaðan nokkuð afgerandi. Hér fáum við þrjá liði sem eru svipaðir og hlutfall þeirra sem 

ekki vita er hátt eða 16%. Þeir sem eru mjög sammála þessari fullyrðingu er 26% svarenda, 

31,1% er frekar sammála og 24,9% er hlutlaus. Það eru fáir sem eru fremur - eða mjög 

ósammála eða 2% samtals.  
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Mynd 9. Afstaða til menningarflórunnar í borginni. 

 

Í seinni fullyrðingaspurningunni er spurt hvort Reykjavík bjóði upp áhugaverða viðburði. Hér 

eru niðurstöður fremur jákvæðar en 23,7% af þeim svöruðu voru hlutlausir og 61,3% mjög- 

eða fremur sammála. Hlutfall þeirra sem voru ekki vissir var hátt eða 12,4% Þeir sem voru 

ósammála, voru mjög fáir 

 

Mynd 10. Afstaða þátttakenda um áhugaverða viðburði í borginni. 

 

Að lokum var spurt hvort ferðamennirnir höfðu heyrt eða tekið þátt í ákveðnum 

menningarviðburðum og voru niðurstöðurnar látnar saman í eina prósentutölu. Það voru 23 
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viðburðir nefndir til sögunnar og verður að taka inn í niðurstöðurnar þá staðreynd að sumir af 

þessum menningarviðburðum eru haldnir um allan heim og getur það haft áhrif á sum svörin.  

Flestir af viðmælendunum höfðu heyrt um eða tekið þátt í Gleðigöngunni eða „Gay Pride“ 

eða 41% af þeim sem voru spurðir. Þar af voru rúmlega 6% sem höfðu gengið í göngunni 

sjálfri. Því næst kom þjóðhátíðardagurinn 17.júní, en 33,5% prósent hafði heyrt um hann. 

Reykjavíkurmaraþonið var með 30% svörun og sú hátíð sem var næst í röðinni kom höfundi 

töluvert á óvart en það var leiklistarhátíðin „LÓKAL“ því 24% svarenda höfðu heyrt eða tekið 

þátt í henni.  Áramótin þekktu 22% og er það ánægjulegt að sjá enda hefur átakið „Ísland allt 

árið“ verið í gangi undanfarið ár. Næstu fjórar hátíðir í voru Iceland Airwaves, Food and Fun, 

Jass hátíð Reykjavíkur og Vetrarhátíð í Reykjavík með í kringum 20% svörun hver. Fyrstu 

tvær hátíðirnar sem ég nefni hér hafa verið til í mörg ár og er áhugavert að sjá hversu margir 

þekkja til þeirra. Einnig kemur á óvart hversu margir þekkja Jazz- og Vetrarhátíð Reykjavíkur 

en hér komum við aftur inn á tengingu við aðrar hátíðir erlendis. Aðrir menningarviðburðir 

eru minna þekktir en „RIFF“ eða kvikmyndahátíðin í Reykjavík, er þekkt af 13% þeirra sem 

svöruðu. Sú hátíð sem fæstir þekktu til  var hátiðin „Sequences“ enda er það ung hátíð sem 

fyrst var haldin árið 2009 og er nú á tveggja ára fresti. Þetta er nútímalistahátíð sem á 

örugglega framtíðina fyrir sér (Sequences, 2012).   

 

Mynd 11. Þátttaka erlendra ferðamanna í menningarviðburðum 
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4.5 Fullyrðingaspurningar 

Í vettvangskönnuninni var spurt um nokkrar fullyrðingar um Reykjavík og gátu 

þátttakendurnir sagt hversu sammála eða ósammála þeir væru viðkomandi fullyrðingum. 

Einnig gátu þeir merkt við reit sem sýndi hlutleysi við fullyrðingunni eða að þeir vissu ekki 

svarið (sjá viðauka). Það var 83% til 96% svarhlutfall í þessum lið eða 333 til 385 

einstaklingar sem svöruðu og voru flestar niðurstöðurnar áberandi jákvæðar. Hlutfall þeirra 

sem svöruðu að þeir væru fremur ósammála eða mjög ósammála var almennt séð mjög lágt 

nema í tveimur spurningum. Þær voru um hvort Reykjavík væri peninganna virði og hvort 

loftslagið væri gott í borginni. Hlutfall þeirra sem voru hlutlausir var frá 4% til 40% og 

hlutfall þeirra sem svöruðu „veit ekki“ var mismunandi, frá 1,1% upp í 36,8 prósent. 

4.5.1 Almennt um Reykjavík og íbúa borgarinnar 

Ef það var eitthvað sem hafði rauðan þráð í gegnum alla þessa rannsókn þá var það hversu 

erlendu ferðamennirnir, fannst íbúar borgarinnar vera hjálpsamir og fólkið almennt vinalegt 

og hér kemur það mjög glögglega í ljós. Þeir erlendu ferðamenn sem voru mjög sammála 

þessari fullyrðingu voru 54,0% og þeir sem voru fremur sammála voru 32,9%. Hlutlausir voru 

9,1%, þeir sem voru fremur ósammála voru 1.1%, mjög ósammála 0,8% og þeir sem ekki 

vissu svarið voru 2,1%. 

 

Mynd 12. Afstaða til hjálpsemi og vinalegs fólks í Reykjavík 

 

Næst var komið fram með þá fullyrðingu að það væri auðvelt að ferðast um borgina og eru 

niðurstöður mjög afgerandi en 87,6% svarenda voru mjög- eða fremur sammála. Ástæða fyrir 

svo góðri svörun er eflaust sú að borgin er fámenn miðað við aðrar höfuðborgir heimsins og 

þó að hún sé nokkuð stór að flatarmáli, þá er auðvelt að rata um hana og lítið um háar og 

miklar byggingar og breiðstræti. Eflaust hafa strætisvagnasamgöngur eitthvað með þessar 

niðurstöður að gera en þær eru líka það sem flestir erlendir ferðamenn í Reykjavík voru hvað 

óánægðastir með (sjá opnar spurningar). 
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Mynd 13. Það er auðvelt að ferðast um borgina 

 

Því næst var því haldið fram að Reykjavík væri góð borg til að þess að slaka á og safna 

kröftum. Borgin er tiltölulega róleg á alþjóðlegan mælikvarða og erlendum ferðamönnum 

finnst greinilega gott að slaka á í borginni og safna kröftum. Það voru 31,9% sem eru mjög 

sammála þessari fullyrðingu og 42,1% er fremur sammála og 18,6% er hlutlaus. Þeir sem eru 

ósammála eru undir 5%. Hér koma sundlaugarnar eflaust sterkar inn sem áhrifavaldur og svo 

finnst sumum ferðamönnum Reykjavík hljóðlátari en aðrar borgir og minna um sírenuvæl í 

henni en annars staðar (samtal við erlendra ferðamenn).  

 

Mynd 14. Afstaða til slökunar í Reykjavík. 
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Einnig var spurt um þá fullyrðingu að Reykjavík væri örugg borg og er það mjög greinilegt á 

þessari niðurstöðu hér að neðan að erlendum ferðamönnum líður vel í Reykjavík. Þeim finnst 

borgin vera mjög örugg því hér er hæsta prósenta af þeim sem eru mjög sammála en hún 

mælist 60,8%. Með þeim sem eru fremur sammála þessari fullyrðingu er prósentuhlutfallið 

komið upp í 91,8% og er það hæsta hlutfallið í allri könnuninni. Því er þetta hugtak, öryggi, 

eitthvað sem ferðaþjónustuaðilar ættu að nota meira í kynningu sinni á landi og borginni. 

Öryggistilfinning er líka stór þáttur í því að fólk geti slakað á. 

 

Mynd 15. Afstaða til öryggis í Reykjavík 

 

4.5.2 Fullyrðingar um loftslag og umhverfi Reykjavíkur 

Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar um loftslagið í Reykjavík og umhverfi borgarinnar. 

Svar við þeirri fullyrðingu að Reykjavík væri hrein borg fékk afgerandi jákvæða afstöðu 

erlendra ferðamanna. Af þeim sem svöruðu voru 55,7% á því að borgin væri hrein og 35,6% 

fremur sammála. Samtals gerir þetta 91,3% og er því önnur besta útkoman í 

fullyrðingaspurningunum. Þeir sem eru hlutlausir eru 5,8% og aðeins 1,8% eru fremur- eða 

mjög ósammála þessari fullyrðingu. Vissulega er sóðaskapur í Reykjavík í Reykjavík eins og 

annars staðar en hann er væntanlega minni heldur en erlendis og svo gerir náttúran, sjórinn, 

fjöllinn og hreinleikinn í loftinu borgina eflaust hreinni heldur en hún er. 
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Mynd 16. Afstaða til hreinlætis í Reykjavík 

 

Flestir eru á því að Reykjavík sé græn borg. Þeir sem eru sammála þessari fullyrðingu, voru 

69,7%, hlutlausir voru 17,1% og þeir sem voru ósammála voru 6,3%. Þeir sem ekki vissu 

svarið voru 7,4%. Það að borgin sé lágreist og mikið um gróður og græn svæði í henni hefur 

eflaust haft eitthvað að segja um niðurstöðuna. 

 

Mynd 17. Afstaða til hvort Reykjavík sé græn borg 

 

Það eru skiptar skoðanir um hvort Reykjavík hafi þægilegt loftslag enda getur þessi spurning 

verið tvíbent. Mörgum þeirra sem voru spurðir fannst Reykjavík hafa mjög hreint og gott 

loftslag en öðrum fannst heldur kalt hér þrátt fyrir að kuldin væri líka aðdráttarafl. Hér segjast 
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39,7% aðspurðra vera sammála því að borgin hafi þægilegt loftslag en slétt 30% eru hlutlausir 

og er það hæsta niðurstaðan hlutlausra í þessum spurningum. Þeir sem eru ósammála þessari 

fullyrðingu eru 26,4%  af þeim sem voru spurðir. 

 

Mynd 18. Afstaða til þægilegs loftslags í Reykjavík. 

 

Reykjavík er umvafin fallegri náttúru og kannski átta sig allir ekki á því hversu fallegt 

borgarstæðið er og hvað það er fallegt að hafa Esjuna, Akrafjall, Skarðsheiði og sjóinn alveg 

við bæjardyrnar. Erlendir ferðamenn eru sammála þessari fullyrðingu að borgin hafi fallegt 

náttúrulegt umhverfi en 50,7% eru mjög sammála og 29,4% fremur sammála. Reykjavík er 

því græn borg með fallegu náttúrulegu umhverfi í augum erlendra ferðamanna á sumrin. 

 

Mynd 19. Afstaða til fallegs náttúrulegs umhverfis í Reykjavík. 
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4.5.3 Fullyrðingar um þjónustu, verslun, mat og skemmtun í 
Reykjavík  

Flestir erlendu ferðamennirnir eru almennt sáttir við þá þjónustu sem þeir fá í Reykjavík en 

þeir sem eru mjög sammála eða frekar sammála þessari fullyrðingu eru 81,5%. Báða 

breyturnar ná yfir 40% af þeim sem svöruðu. Þeir sem eru hlutlausir eru 10,7% og þeir sem 

eru ekkivissireru 4,7%. Aðrir möguleikar skoruðu lægra og andstaðan við þessa fullyrðingu er 

ekki mikil. Þessi niðurstaða hlýtur að tengjast þjónustulund fólks og hversu fólkið er almennt 

vinalegt hér á landi því niðurstaðan er afgerandi.  

 

Mynd 20. Afstaða til þjónustu í Reykjavík 

 

Því næst var komið með þá fullyrðingu að Reykjavík byði upp á áhugaverða 

verslunarmöguleika. Þeir sem eru fremur- eða mjög sammála eru 54% á meðan þeir sem eru 

hlutlausir eru 28,9%. Athygli vekur að hér er hlutfall mjög sammála frekar lágt eða 17,6% og 

þeir sem eru fremur ósammála eru 7% en það er óvenju hátt hlutfall. Vekur þetta ákveðna 

eftirtekt en kannski kemur verðlagið inn sem áhrifavaldur. Það vantar líka  verslunarmiðstöð í 

miðborgina og þrátt fyrir að hafa Laugarveginn þá horfa erlendir ferðamenn ef til vill ekki 

sömu augum á hann og íbúar borgarinnar. Að mínu áliti þá eru  verslanir í miðbænum og 

neðarlega í Laugarveginum of sérhæfðar í vörum fyrir erlenda ferðamenn og því er verslun í 

kringum þetta svæði frekar einhæf. Kringlan og Smáralind eru lengra í burtu og ekki er víst að 

allir erlendir ferðamenn reki nefið þangað inn. Þessi afstaða er því að vissu leyti skiljanleg. 

Kolaportið er eini eiginlegi markaðurinn í borginni og mætti eflaust fjölga þeim og hafa 

útimarkað á sumrin. 
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Mynd 21. Afstaða til áhugaverðra verslunarmöguleika Reykjavík 

 

Í vettvangskönnuninni var ein fullyrðingin um að Reykjavík hefði hentuga gistimöguleika og 

var niðurstaðan við henni mjög jákvæð en 79,5% svarenda var mjög eða fremur sammála. 

Þeir sem voru hlutlausir voru 11,2% og 7,7% vissu ekki svarið. Mikið er af gistiheimilum og 

þriggja til fjögurra stjörnu hótelum í Reykjavík auk þess að farfuglaheimilum fjölgar sífellt og 

síðan er tjaldsvæði í Laugardal. Helst vantar annað tjaldsvæði nærri miðborginni en spurning 

er hversu vinsælt það yrði meðal íbúa miðborgarinnar. Þrátt fyrir að Reykjavík hafi nokkur 

stór og góð 4 stjörnu hótel og að almennt séð séu hótelin hér á háu gæðastigi má ætla að eitt 5 

stjörnu lúxushótel myndi fullkomna hótel flóruna í Reykjavík. Það er reyndar umdeilt hvort 

það vanti slíkt hótel hér en Marriot hótelkeðjan hefur keypt byggingarreitinn við hliðina á 

Hörpu og verður hótelið þar 4 eða 5 stjörnu (mbl, 2012). 

 

Mynd 22. Afstaða til þess hvort Reykjavík hefur hentuga gistimögleika. 
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Þegar spurt var um hvort boðið væri upp á góða veitingastaði í Reykjavík var óvenjuhátt 

hlutfall hlutlausra eða þeirra sem ekki vissu svarið. Tæplega þriðjungur eða 16,3% í hvorum 

lið fyrir sig hafði ekki skoðun eða hafði ekki nýtt sér þjónustu veitingastaða og er það 

áhugaverð niðurstaða. Kannski er það þannig að stór hluti ferðamanna fari aldrei á 

veitingastaði og versli eingöngu mat í verslunum. Hér er væntanlega um að ræða ungt 

bakpokafólk. Þeir sem voru mjög sammála um að borgin bjóði upp á góða veitingastaði voru 

30,1% og 33,7% voru frekar sammála. Eins og með flestum hinum spurningunum er hér lágt 

hlutfall af þeim sem voru ósammála eða 3,6% samanlagt.  

 

Mynd 23. Afstaða til veitingastaða í Reykjavík 

 

Þegar spurt var um hvort borgin byði upp á áhugaverða þjóðarrétti og drykki var niðurstaðan 

svipuð og í spurningunni um veitingastaðina. Hér sjáum við óvenju lágt hlutfall hjá þeim sem 

eru mjög sammála þessari fullyrðingu eða einungis 22,2%. Þeir sem voru fremur sammála eru 

33.1% en hlutfall hlutlausra er óvenju hátt eða 25,9%. Þeir sem voru fremur- eða mjög 

ósammála eru 7,2% samtals. Þeir sem vita ekki hverju þeir eiga að svara eru 11,5% en þetta er 

spurning sem vert er að staldra aðeins við. Er það ýsan og soðnar kartöflur eða kjötsúpan sem 

eru þjóðarréttir okkar Íslendinga og íslenska brennivínið þjóðardrykkurinn okkar? Höfum við 

skilgreint þessi hugtök nægjanleg vel? 
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Mynd 24. Afstaða til áhugaverðra þjóðarrétta og drykkja. 

 

Í fullyrðingunni um að Reykjavík bjóði upp á gott næturlíf og góða skemmtistaði er mjög hátt 

hlutfall þeirra sem vita ekki svarið eða 36,8%. Þeir sem eru hlutlausir eru 26,2% sem segir 

okkur stór hluti þeirra erlendu ferðamanna sem hingað koma á sumrin koma ekki vegna 

næturlífsins eða skemmtistaðanna, heldur miklu frekar vegna náttúrunnar. Ætla má að þetta 

hlutfall yrði öðruvísi að vetri til. Það voru 2,4% voru fremur ósammála en engin var mjög 

ósammála og er það mjög áhugaverður punktur enda í eina skiptið sem það gerist í þessum 

fullyrðingum. Þeir sem voru mjög sammála voru 15,3% og 19,4% voru fremur sammála. Það 

verður að taka tillit til þess að mikið af fjölskyldufólki kemur hingað á sumrin og það leitar 

ekki í næturlífið. Það voru 340 manns sem sögðu skoðun sína á þessari fullyrðingu.  

 

Mynd 25. Afstaða til næturlífs og skemmtistaða. 
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Þegar því var haldið fram að Reykjavík byði upp á áhugaverða afþreyingu og skoðunarferðir 

fyrir ferðamenn eru margir mjög- eða fremur sammála eða 74,4%. Þeir sem hlutlausir og vita 

ekki eru í kringum 10% og ósammála eru 3.9%. Ferðamennirnir virðast því vera almennt 

sammála því að það sé gott framboð af afþreyingu og skoðunarferðum í borginni en ég hef þá 

tilfinningu að Gullni Hringurinn og ferðir í Bláa Lónið séu mikil áhrifavaldar. 

 

Mynd 26. Afstaða til afþreyingar og skoðunarferða í borginni. 

 

Varðandi staðhæfinguna um hvort að Reykjavík hafði góða íþrótta- og heilsutengda aðstöðu 

þá vita 26,1% ekki svarið og 22,4 eru hlutlausir. Þeir sem eru ósammála, bæði fremur og 

mjög, voru 2,3%. Mjög sammála þessari fullyrðingu voru 16,4% og fremur sammála voru 

32,8%. Það svöruðu 348 einstaklingar þessari spurningu. 

 

Mynd 27. Afstaða til íþrótta og heilsutengdrar aðstöðu í borginni. 
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4.5.4 Fullyrðingar um áhugaverða staði, söfn og byggingarlist í 
Reykjavík 

Þegar spurt er um hvort Reykjavík bjóði upp á gott framboð af áhugaverðum stöðum skorar 

borgin tiltölulega hátt, þeir sem eru mjög sammála eru 26,7%, en þeir sem fremur sammála 

eru 37,6%. Þeir sem eru hlutlausir ná 22,2% og þeir sem eru fremur ósammála og mjög 

ósammála eru minna en 3,5% samanlagt og þeir sem ekki vita eru 10,3%. Hér getur sá tími 

sem viðkomandi hefur verið á Íslandi verið einn af áhrifaþáttunum. 

 

Mynd 28. Afstaða til framboðs af áhugaverðum stöðum í borginni. 

 

Síðan var sett fram sú fullyrðing að Reykjavík bjóði upp á áhugaverða byggingarlist og 

byggingar og kemur fram fremur jákvætt viðhorf gagnvart byggingarlistinni í Reykjavík. Ekki 

er mikið af mjög gömlum húsum og byggingum í borginni enda er elstu hús Reykjavíkur, 

Viðeyjarstofa frá árinu 1755 og húsið við Aðalstræti 10 sem var reist árið 1762 (mbl.is, 2012). 

Flest önnur gömul hús í Austurstræti og í miðbænum voru reist frá árinu 1801 og til dagsins í 

dag (Helga Maureen Gylfadóttir & Páll V. Bjarnason, 2004).  

Byggingar í Reykjavík eru í augum sumra útlendinga allt öðruvísi en þeir eiga að venjast. 

Litadýrð húsanna er mikil og svo eru þau lítil og krúttleg (samkvæmt samtölum við erlenda 

ferðamenn). Hér eru 30,1% mjög sammála þeirri fullyrðingu um að borgin bjóði upp á 

áhugaverða byggingarlist og 38,7% eru frekar sammála. Þeir sem eru hlutlausir eru 17,8%. 

Það voru 9,2% ósammála og 4,2% vissu ekki hverju þeir áttu að svara í þessari spurningu. 
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Mynd 29. Afstaða til byggingarlistar og bygginga í Reykjavík. 

 

Meirihluti erlendu ferðamannanna er sammála því að úrval safna og sögulegra staða sé gott 

eða 61,8%. Þeir sem eru hlutlausir eru 23% og þeir sem ekki vita svarið eru 11,4%. Þeir sem 

eru ósammála eru 3,8%. Þessi niðurstaða er nánast spegilmynd af spurningunni hér að ofan 

enda eru spurningarnar svipaðar. 

 

Mynd 30. Afstaða til úrvals safna og sögulegra staða í Reykjavík. 
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4.5.5 Það fæst mikið fyrir peningin í Reykjavík 

Svör við þessari fullyrðingu eru afar áhugaverð. Þrátt fyrir bankahrun og þá staðreynd að 

Ísland sé helmingi ódýrari áfangastaður en áður eru niðurstöður óvenju neikvæðar. Það er 

greinilegt að erlendum ferðamönnum finnst Reykjavík vera dýr borg. Hér voru aðeins 10,7% 

aðila mjög sammála um að mikið fáist fyrir peninginn í Reykjavík, 27,6% voru fremur 

sammála þessari fullyrðingu eða 38,3% samtals. Flestir voru hlutlausir eða 28,7% og síðan 

voru 19,9% voru fremur ósammála þessari fullyrðingu. Þeir sem voru mjög ósammála þessari 

fullyrðingu eru 6,8% og er það næst hæsta hlutfall þeirra sem eru mjög ósammála í þessum 

spurningum. Þeir sem vissu ekki hverju þeir ættu að svara voru 6,3%.  

 

Mynd 31. Afstaða til þess hvort mikið fáist fyrir peninginn í Reykjavík. 
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4.6 Opnar spurningar um Reykjavík 

Opnu spurningarnar voru fjórar í könnuninni og var tilgangur þeirra að fá fyrstu hughrif frá 

erlendum ferðamönnum og leyfa þeim að segja sína skoðun á Reykjavík án þess að vera settir 

í staðlað form. Með þessu kemur líka öðruvísi sjónarhorn á rannsóknina því að með opnum 

spurningum kemur líka ýmislegt fram sem fólk getur ekki sagt frá í stöðluðum lokuðum 

spurningum. Í fyrstu tveimur spurningunum var gefinn möguleiki á allt að fjórum stikkorðum 

en í  þeim síðari gat fólk svarað því sem það vildi innan þess ramma sem gefin var. Eðlilega 

er dreifingin mikil í þessum spurningum en engu að síður voru nokkur atriði sem fengu góða 

og áberandi svörun.  

4.6.1 Efst í huga varðandi Reykavík 

Spurningin hljómaði á þennan hátt: hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þinn þegar þú 

hugsar um Reykjavík. Hér vildi ég fá fram það sem er efst í huga erlendra ferðamanna þegar 

þeir hugsa um borgina. Þetta var fyrsta opna spurningin og fékk þar af leiðandi besta 

svarhlutfallið eða 89,6%. Hér að neðan eru mynd með þeim 12 atriðum sem ferðamennirnir 

töluðu oftast um. 

Langflestir sögðu að borgin væri lítil borg eða 15,5% af öllum þeim sem svöruðu. Næst kom 

að Reykjavík væri vinaleg og falleg borg og einnig góð og notaleg. Voru öll þessi atriði í 

kringum 14%. Rúmlega 12% aðspurðra fannst borgin vera róleg og friðsæl og þar á eftir kom 

að borgin væri hrein, áhugaverð og heillandi, örugg og einnig að hún væri dýr. Tæplega 3% 

sögðu að borgin væri lifandi og skemmtileg. 

 

Mynd 32. Hvað er efst í huga erlendra ferðamanna þegar þeir hugsa um Reykjavík  
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Hér á eftir eru næstu 12 atriði sem nefnt voru í töflu. Hér nefni ég ekki prósentutölurnar því 

þær voru lágar, heldur tíðnina eða fjölda einstaklinga á bakvið hvert atriði. 

Þar kemur fram hið augljósa að Reykjavík er höfuðborg landsins, að borgin sé græn og bæði 

stór og sérstök. Önnur atriði sem komu fram en eru ekki í töflunni eru til dæmis að borgin 

væri ljósmyndavæn, hún væri orkumikil, ævintýraleg og að miðbærinn var fallegur en 

úthverfin ljót.     

                                Tafla 1. Efst í huga-næstu 12 atriði 

Fyrstu hughrif Fjöldi svarenda 

Höfuðborg  8 

Vinalegt fólk 7 

Köld 7 

Þægileg 7 

Bíður mann velkomin (welcoming)  6 

Græn   6 

Kalt veður 6 

Frábær   6 

Auðvelt að rata  5 

Sjarmerandi 5 

Stór borg 5 

Sérstök borg 5 

_________________________________________ 

 

4.6.2  Hvernig lýsa erlendir ferðamenn Reykjavík 

Hér var reynt að fá annað sjónarhorn en frá fyrstu hughrifunum. Hér voru erlendir ferðamenn 

beðnir um að lýsa borginni. Svarhlutfallið hér er 85,1%. 

Hér sögðu flestir að Reykjavík höfuðborg landsins eða rúmlega 10% aðspurðra og rúmlega 

8% fannst borgin vera falleg. Því næst kom Hallgrímskirkja, með rúmlega 7%  hlutfall en hún 

gnæfir vissulega upp úr annars lágreistri byggð og er mikið kennileiti í Reykjavík. Jafn margir 

minntust líka á eldfjöllin á Íslandi og tengdu þau við borgina. Um 7% svarenda minntust á 

hversu hrein borgin væri en einnig að það væri kalt hérna. Því næst var minnst á stærðina á 

borginni, náttúruna og jöklanna á Íslandi. Um 4% aðspurðra fannst borgin vera vinaleg, að 

fólkið hér væri vinalegt og að Reykjavík væri nútímaleg borg. 

 



35 

 

Mynd 33. Hvernig lýsa erlendir ferðamenn Reykjavík 

Hér á eftir kemur tafla með næstu 12 atriðum sem nefnd voru. Athygli vekur að nokkrir 

minnast á hafið, vindinn, rigninguna og fiskinn. Harpan kemur hér loks inn en þegar þessi 

könnun var framkvæmt síðastliðið sumar var nýbúið að opna hana en eins og Hallgrímskirkja 

er hún stórt kennileiti í miðbænum. Hér er líka minnst á Bláa Lónið og Geysi sem erlendir 

ferðamenn virðast tengja við borgina. Af öðrum svörum sem vöktu athygli höfundar en koma 

ekki fram hér eru: brennisteinlykt af vatninu, samkynhneigður forsætisráðherra, 

orgelkonsertar, Steinunn Sigurðardóttir og „að ég sé í vetrarjakkanum mínum um sumar“. 

                                Tafla 2. Hvernig lýsir erlendir ferðamenn Reykjavík-næstu 12 atriði. 

Hvernig lýsa ferðamenn 
borginni  Fjöldi svarenda 

Hafið (sjórinn) 12 

Bláa Lónið 12 

Vindurinn 12 

Menningin 10 

Ísland 10 

Róleg  9 

Rigningin 9 

Örugg 9 

Dýr (verðlagðið) 8 

Harpa 8 

Fiskur 8 

Geysir 8 

    _______________________________________ 
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4.6.3 Hvað er best við Reykjavík 

Þessi spurning svipar kannski aðeins til hinna en ég ákvað engu að síður að hafa hana með því 

hún dregur fram ný atriði. Svarhlutfallið hér er 79,2%. Hér er áberandi hversu margir minntust 

á íbúa Reykjavíkur en 16% sögðu að fólkið væri það besta við borgina. Því næst kom 

landslagið í og við borgina en 7% voru hrifin af því. Harpan, Hallgrímskirkja, andrúmsloftið 

og maturinn í borginni komu þar næst með rúm 3% svarenda. Rúmlega 2% minntust á 

höfnina, hreinleikann, næturlífið og öryggið í borginni. 

 

Mynd 34. Hvað er best við Reykjavík 

 

Hér koma svo næstu 12 atriðið á töflu með fjölda svarenda. Þar er meðal annars minnst á 

menninguna, Bláa Lónið kemur hér aftur fyrir, Ráðhúsið, gestrisni og friðurinn sem ríkir í 

borginni. Af öðrum atriðum sem gaman er að nefna og einungis einn eða tveir einstaklingar 

minntust á voru skyr, Sólfar, Perlan kemst hér loksins á blað og norðurljósin. Einn aðili 

minntist á pulsur og annar á íslenska heilbrigðiskerfið! 

                                     Tafla 3. Hvað er best við Reykjavík-næstu 12 atriði. 

Hvað er best við Reykjavík Fjöldi svarenda 

Lítil 5 

Menningin 5 

Söfnin 5 

Byggingarlist 5 

Að vera á Íslandi 4 

Loftslagið 4 
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Ráðhúsið 4 

Allt 3 

Friður 3 

Bláa Lónið 3 

Litlu kaffihúsin 3 

Gestrisni 3 

                            ____________________________________ 

4.6.4 Hvað vantar eða má bæta í Reykjavík 

Þetta var spurning númer 19 í langri könnun og sú síðasta af opnu spurningunum og því hafði 

þessi spurning lakasta svarhlutfallið eins og búast mátti við. Aðeins 188 einstaklingar af 403 

svöruðu eða 46,7%. Erlendir ferðamenn eru helst að kvarta yfir almenningssamgöngunum eða 

10,1% af þeim sem svöruðu. Sama svarhlutfall sagði að það þyrfti ekket að bæta neitt eða laga 

í borginni. Borgin var of dýr fyrir 8.5% svarenda, þeir sem ekki vissu svarið voru 4,3% og 

annað var minna. Þar af kom fram að gistingin væri of dýr miðað við gæði, tax free þjónustan 

væri of hæg og að það vanti neðanjarðarlestarkerfi í borgina. 

Myn

d 35. Hvað vantar eða má bæta í Reykjavík 

Hér kemur engin tafla enda voru það fáir einstaklingar á bakvið næstu breytum sem á eftir 

komu en nokkur af þeim atriðum sem minnst var á voru betri umferðamerkingar, of mikill 

vindur, frír strætó fyrir gesti, rafmagnsbílar, bát við tjörnina og að við tölum frönsku.  
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5 Umræður og ályktanir 

Það skiptir miklu máli fyrir ferðaþjónustuaðila í Reykjavík, borgaryfirvöld sem og yfirvöld 

almennt hér á landi að fá innsýn í hugarheim ferðamannsins sem heimsækir landið okkar. 

Fjölmargar rannsóknir og ritgerðir hafa verið gerðar um áhrif og gæði ferðamennsku á hinum 

ýmsum stöðum á Íslandi en þessar rannsóknir hafa oft tengst hálendinu eða stöðum á 

landsbyggðinni. Því fannst mér tilvalið að fjalla um erlenda ferðamenn í Reykjavík. Að vísu 

hefur ferðamálastefna Reykjavíkur verið kynnt á nokkurra ára fresti en að mér vitandi hefur 

ekki verið skrifuð BS ritgerð um erlenda ferðamenn í Reykjavík. Þessar niðurstöður sem 

koma fram í þessari ritgerð eru alls ekki tæmandi en ég vona að þær verði til gagns fyrir 

borgina og þeirra sem hafa áhuga á þessum málum. 

Það verður ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækja 

landið okkar hefur fjölgað gífurlega og hefur árleg aukning verið að jafnaði um 6,1% milli ára 

frá árinu 2000. Árið 2011 þeir 565.600 (Oddný Þóra Óladóttir, apríl 2012). Á þessu ári má 

gera ráð fyrir að þeir verði um og yfir 600.000 með áframhaldandi aukningu. Í mars mánuði 

einum á þessu ári jókst fjöldi ferðamanna um 26,2% á milli ára og voru ferðamenn 33.597 

þeim mánuði en á síðastliðnum ellefu árum hefur aukningin að jafnaði verið 7,9% á milli ára í 

mars (Oddný Þóra Óladóttir, apríl 2012). Meirihluti þeirra hefur viðkomu í  Reykjavík enda er 

borgin oftast upphafs- eða endastöð þeirra sem heimsækja Ísland. 

Ef við tökum saman helstu niðurstöður þessarar rannsóknar þá kemur í ljós að erlendir 

ferðamenn eru almennt mjög ánægðir með Reykjavík. Það má segja að hin hefðbundni 

ferðamaður finnist borgin vera lítil, vinaleg, hrein og falleg höfuðborg, sem öruggt er að 

heimsækja. Þessum ferðamanni finnst heldur dýrt að versla í matinn, fara út að borða og fá sér 

vín- eða bjórglas. Reykjavík kemur langflestum erlendu ferðamönnunum sem hingað koma 

mjög vel fyrir sjónir og þeir eru almennt mjög ánægðir með borgina. Helstu kostir hennar að 

þeirra mati er fegurð borgarinnar og nálægðin við náttúruna, fjöllin og hafið allt í kring. 

Erlendu ferðamennirnir eru almennt mjög ánægðir með það lista- og menningarlíf sem er í 

gangi í borginni hverju sinni og ef við rýnum í fullyrðingaspurningarnar um Reykjavík kemur 

í ljós að útkoman er oftast afar jákvæð. Stórir menningarviðburðir eins og Gleðigangan, 

Iceland Airwaves og Food and Fun eru sífellt að verða þekktari og eru margir erlendir 

ferðamenn sem koma hingað til lands, eingöngu vegna þeirra. 

Það sem erlendir ferðamenn kvarta helst yfir er verðlagið en það var sá sáttur sem skiptar 

skoðanir voru hvað mestar um. Ísland er enn þá dýrt land í augum erlendra ferðamanna  þrátt 

mikla gengisfellingu á krónunni og er það umhugsunarefni. Það þarf að passa að 

ferðaþjónustuaðiliar gerist ekki of gráðugir og hækki verðlag um of í því árferði sem nú er. 

Margir ferðaþjónustuaðilar eins og hótel og rútufyrirtæki eru farin að rukka fólk í evrum og er 

það í sjálfu sér allt í lagi en það verður að gæta hófs. Ef við tökum til dæmis Bláa Lónið sem 

dæmi þá kostar 35 evrur fyrir einn fullorðinn á sumrin (Blue Lagoon, 2012) eða sem 

samsvarar 5700 íslenskum krónum. Íslendingar þurfa að vísu að borga minna en tvöfalt 

verðlag hér á landi er eitthvað sem á ekki að líðast. Í opnu spurningunum kom það í ljós að 

almenningssamgöngurnar eru ekki nægjanlega góðar og skilvirkar í augum sumra ferðamanna 

og skiptar skoðanir eru um loftslagið hér. Sumum finnst það vera í kaldara lagi á meðan 

öðrum finnst hið ferska, hreina og góða loft sem við höfum, vera frábært. Ferðamenn eru 
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almennt ánægðir með þá þjónustu sem við höfum upp á að bjóða og sáttir við úrval gistingar 

sem borgin býður upp á.  

Erlendu ferðamennirnir gista í Reykjavík rúmlega þriðjung dvalar sinnar hér á landi og með 

bættari samgöngum, lægri flugfargjöldum auk annnarra þátta væri hægt að auka þann 

gistináttafjölda. Ferðamaðurinn yrði þá með aðsetur í Reykjavík og hefði þau þægindi í 

gistingu og þjónustu sem hann vildi en færi síðan í fleiri dagsferðir út á land heldur en hann 

gerir í dag. Landsbyggðin vill ekki missa sínar gistinætur en þá er hægt að reyna að lengja 

tíma hvers ferðamanns á Íslandi þannig að allir fái sitt. Það væri hægt með betri afþreyingu og 

þjónustu og lækkun verðlags. Hægt væri að fá „alvöru“ skemmtigarð í Húsdýragarðinn eins 

og við þekkjum til dæmis í Kaupmannahöfn og hafa hann opin hálft árið þegar mest yrði að 

gera. Það þyrfti að bæta almenningssamöngur og fjölga tjaldsvæðum. Hægt væri að gera 

alvöru götumarkað í miðbænum á sumrin en Kolaportið er frábær markaður en líður kannski 

svolítið fyrir að vera innandyra á þessum árstíma. Það sem einkennir borgarferðamennsku í 

dag er fjölbreytileikinn sem er sérstaklega byggður fyrir ferðaþjónustu og afþreyingu (Hall, C 

& Page S, 2003). 

Það þyrfti að lækka verðlag á veitingastöðum og áfengisgjaldið, jafnvel tímabundið á sumrin, 

til að fá erlenda ferðamenn til að fara oftar út að borða en vín og matur eru þættir sem skipta 

miklu máli í borgarferðamennsku í dag (Hall, C & Page S, 2003). Ferðamaðurinn þarf að 

borða og matvælaframleiðandinn þarf að selja sína vöru og með sölu á matvælum sem 

framleitt eru Íslandi, verður meiri gjaldeyrir eftir í landinu og það skapar einnig atvinnu og 

því skiptir miklu að hafa góða veitingastaði hér í Reykjavík og hafa matarmenninguna sem 

fjölbreytasta (Laufey Haraldsdóttir & Ólöf Hallgrímsdóttir, 2005). 

Sérstaða Reykjavíkur felst líka í því hversu lítil og notaleg borgin er. Hér eru ekki áberandi í 

miðbænum þessar stóru skyndibita- eða verslunarkeðjur og ég held það sé af hinu góða. 

Náttúran á Íslandi er helsta auðlind þjóðarinnar og það kom bersýnilega í ljós í þessari könnun 

og ber okkur að vernda hana á sem mestan og besta hátt.  

En það er eitt sem mér finnst mjög mikilvægt að komi fram að 16%  svarenda í opnu 

spurningunum merktu við að vinalegt fólk væri það besta við Reykjavík. Miðað við fjölda 

ferðamanna á þessu ári, erum við að tala um 96.000 einstaklinga sem eru á þessari skoðun.  

Það má ekki breyta alltof miklu í Reykjavík þrátt fyrir að úrbóta sé þörf á ýmsum sviðum. 

Borgin sjálf, stærðin, íbúarnir og sérstaða þessarar norðlægustu höfuðborgar í Evrópu er það 

sem erlendir ferðamenn sækjast eftir. Að mínu mati mætti nota þessa þætti í kynningu á 

borginni. Öryggi er eitthvað sem skiptir gífurlega miklu máli í þeim heimi sem við lifum í dag 

og að vera í öruggu umhverfi skapar vellíðan. Með vellíðan og öryggi verður síðan 

ferðamaðurinn ánægður og upplifunin af borginni, verður jákvæð og ánægjuleg.  

Ég ætla að enda þessa ritgerð á setningu sem mér finnst passa í kynningarherferðum fyrir 

Reykjavík en þar koma helstu kosti borgarinnar í ljós og hljómar eitthvað á þessa leið; 

„Reykjavík is a nice, clean and safe city with friendly people“. 
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Viðauki A 

Heil og sæl frábæra unga fólk! 

 

Þá er komið að stóru stundinni og núna á föstudaginn hefjumst við handa við að spyrja 

erlenda ferðamenn, unga sem aldna, stóra sem smáa og frá sem flestum löndum, um borgina 

okkar Reykjavík. 

Eins og þið fenguð að vita á kynningarfundinum þá skipta þessar upplýsingar mjög miklu 

máli fyrir borgina og hlutaðeigandi aðila og ef vel tekst til fáum við vonandi að rýna aðeins 

inn í hugarheim erlendra ferðamanna og sjá borgina í þeirra augum, því glöggt er jú gests 

augað.   

Þess vegna er frábært að hafa ykkur með í þessu! 

Við eigum eftir að kynnast alls konar fólki og fá hin ýmsu viðbrögð og svör en reynslan sýnir 

okkur að í langflestum tilfellum taka flestir viðmælendur vel á móti okkur, svo það skitpir 

mestu máli að vera kurteis, vera opin og hress, vera jákvæð og brosa og umfram allt vera þið 

sjálf.   

Það skiptir máli að spyrja 16 ára og eldri og ef um hjón er að ræða er nægjanlegt að láta bara 

annað hvort svara, því þau hafa oftast gert sömu hlutina.  Það er góð regla að taka cirka 5 

hvern ferðamann sem þið sjáið og einnig ef um hóp er að ræða, þ.e.a.s fá 4-5 hvern til að 

svara.   

Munið að spyrja einstaklinga, ekki hóp eða pör saman og reynið að hafa aldursbilið fjölbreytt 

og hafa nokkuð jafnan kynjamun. 

Við þurfum að geta lesið svolítið í fólk og ef það vill ekki svara eða sleppa einhverjum 

spurningum, þá er það hið besta mál.  Þið þurfið að vera vinaleg en hlutlaus því þið megið 

ekki vera leiðandi og þið megið ekki hafa áhrif á svör viðmælenda. En ef þið eruð spurð um 

eitthvað í könnuninni þá getið þið útskýrt einhverjar spurningar ef þess þarf.  Einnig er gott að 

taka við athugasemdum varðandi þær, ef einhverjar eru.   

Við ætlum að reyna að vera við helstu „ferðamannastaði“ í Reykjavík og vera á Austurvelli, 

við Hörpu, fyrir framan Hallgrímskirkju, á Laugarveginum, í Laugardalnum og við Perluna.   

Að sjálfsögðu spilum við þetta svolítið eftir hendinni og veðri og auðvitað megið þið fara út 

fyrir þessa staði en þið passið ykkur á því að dreifa ykkur sem best þá daga sem þið eruð að 

spyrja og ágætt er að þið séuð tvö og tvö saman. 

 

Hér eru drög að dögunum en þeir eru breytingum háðir og Heiðrún sér um breytingar á  
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dagsetningum ef einhverjar eru og eins safnar hún saman öllum spurningarlistunum. 

 

Föstudagurinn 24. júní fyrir hádegi (fyrsti dagurinn) 

Þriðjudagur     28. júní  eftir hádegi   (Skemmtiferðaskip í Sundahöfn) 

Föstudagurinn   1. júlí   eftir hádegi 

Mánudagur      11. júlí fyrir hádegi 

Miðvikudagur 13. júlí eftir hádegi     (Skemmtiferðaskip við Miðbakka) 

Þriðjudagur     26. júlí eftir hádegi     (Skemmtiferðakip í Sundahöfn) 

Föstudagur      29. júlí fyrir hádegi 

Miðvikudagur  10.ágúst fyrir hádegi (Skemmtiferðaskip í Sundahöfn) 

Fimmtudagur   11.ágúst eftir hádegi  (Skemmtiferðaskip á Miðbakka) 

Mánudagur    15.ágúst eftir hádegi  (lokadagurinn) 

 

 

Munið að láta dagsetningar og upphafsstafi spyrla/starfsmanna efst á könnunarblöðin 

og hefta kortið við svarblöðin.  

 

Endilega að hafa samband við Maríu (gsm: 693-9360),  Heiðrúnu 590-1500,  Stefán 

(gsm: 846-6560, netfang:  sthj3@hi.is) og Rögnvald (gsm: 693-2915, netfang: 

rognv@hi.is)  ef einhverjar spurningar eru. 

 

Gangi okkur sem allra best 

 

 

 

 

 



45 

Viðauki B 
 

Dear Visitors in Reykjavík! 

The goal of the survey is to gather information about the experience of foreign visitors in Reykjavik and the 

data will be used to improve Reykjavik as a travel destination. The survey is carried out on behalf of Visit 

Reykjavík and is also part of a BSc dissertation at the University of Iceland.                                     

 

1.   Sex: Male  1     Female  2          

2.   Age:  ______ years 

3. Secondary education (after mandatory level):   

< 4 years  1     4-8 years  2     > 8 years  3    

4.   Country of residence: _____________________________  

5  a. How many nights will you stay in Iceland?   _____ nights 

    b.     How many nights will you stay in Reykjavík? _____ nights 

    c. How many nights have you stayed in Reykjvík so far? _____ nights 

 

6 . Have you been to Reykjavík before?   No  1     Yes  2    

7. What is the nature of your visit to Reykjavík? Tick more than one if appropriate. 

Holiday                1  Business            4 

      Visiting friends/relatives       2  Conference       5           

  Study                                3   Other (please specify) ____________________ 

8. What are your travelling arrangements ?  Tick more than one if appropriate. 

 Private travel   1       Group tour  2     Other:_________________________ 

9. With whom are you travelling? Tick more than one answer if appropriate.  

             Travelling alone     1   Other relatives      4 

 Spouse/partner      2   Friends                   5 

 Child(ren)           3  Work colleagues   6 

            Other; explain: _________________________ 

 

10.     What type of accommodations are you using while staying in Reykjavík?  

            Mark with the correct NUMBER OF NIGHTS, which apply. 

                                                        Nights                              Nights 

         Hotel                     _____         Hostel                 _____ 

             Guesthouse/B&B            _____         Campsite                  _____   

  Apartment             _____       Couch-surfing          _____   
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             With family/friends       _____          Other: please specify? ____________________         

 Home exhange                _____                

11. Which of the following influenced your decision to visit Reykjavík?   

Please mark all relevant sources. 

 

 Sights/attractions                  History/heritage                                        
Culture         Icelandic literature                                    
Art exhibitions                        People/atmosphere                     
Music scene       Nightlife                                                   
Food and drink               Thermal pools/spa (NOT Blue Lagoon)      
Shopping/design                     Blue Lagoon                        
Traditional buildings               Climate                                                     
Modern architecture                24hr daylight                        

              Natural scenery/landscape     Excursions/activites;   
      in or around the city         whale watching, horse riding etc   
 Special event        Other: please specify._____________________      
                  which? ________________          No special interest in Reykjavik       
 Don‘t know                       
 

12. Have you heard about or attended any of the following events in 
                   Reykjavík? Please mark all relevant events. 

 

                                             Heard about  Attended 

 Reykjavik International Games          1       2             
 Winter Lights Festival/Museum Night  1       2 

 Food and Fun                                               1       2 
 DesignMarch                                      1       2 
 Reykjavik Fashion Festival      1       2 
 The Icelandic Horse Festival      1       2 
 Sequences                                   1       2 
 Reykjavik Blues Festival          1       2 
 Reykjavik Art Festival              1       2 
 Festival of the Sea                                1       2 
 National Day 17 June                            1       2 
 Rey Cup                                              1       2 
 Reykjavik Gay Pride    1       2 
 Reykjavík Jazz Festival                1       2 
 Reykjavik Culture Night          1       2 
 Reykjavik Marathon                 1       2 
 LÓKAL theatre festival      1       2 
 The Reykjavik International Literary Festival  1       2 

 Reykjavik International Film Festival  1       2 
 Imagine Peace Tower   1       2 
 Iceland Airwaves    1       2 
 Advent and Christmas   1       2 
 New Years‘ Eve    1       2 
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13.  Did you visit or do you intend to visit the thermal pools (swimming pools)  

in Reykjavik (NOT the Blue Lagoon) ?       

 

Yes  1   No  2   Don‘t know  3  

 

14. What is the first thing that comes to mind when you think of Reykjavik?   

Please write one or more keywords.  
 
______________________                    ________________________ 
 
______________________                    ________________________ 

 

15.  How would you describe Reykjavík?  Please write one or more keywords.  

 
______________________                    ________________________ 
 
______________________                    ________________________ 

 

16. Do you think Reykjavik....?             

                 Strongly                                            Strongly     Don‘t  

                                                   agree    Agree  Neutral  Disagree    disagree      know 

 

has a good local infrastructure/transportation   1       2     3       4        5           6   

has suitable accommodation facilities           1       2     3       4        5           6   

has interesting events to offer           1       2     3       4        5           6   

has appealing historic sites/museums          1       2     3       4        5           6   

has an appealing cultural scene            1       2     3       4        5           6   

has enough shopping opportunities         1       2     3       4        5           6   

is a good place to relax and recharge         1       2     3       4        5           6   

is a safe city                        1       2     3       4        5           6   

is a clean city                        1       2     3       4        5           6  

offers good quality of service         1       2     3       4        5           6 

has good restaurants                                             1       2     3       4        5           6  

has appealing natural attractions & scenery     1       2     3       4        5           6 

has enough attractions/things to do       1       2     3       4        5           6        

has interesting architecture/buildings       1       2     3       4        5           6 
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offers appealing local food and drinks                                    1       2     3       4        5           6   

has appealing sports and spa facilities                                    1       2     3       4        5           6 

has appealing activities/excursions for tourists                           1       2     3       4        5           6  

offers good value for money                                                 1       2     3       4        5           6 

has a desirable climate                                      1       2     3       4        5           6  

offers good entertainment and night life                                    1       2     3       4        5           6 

is a green city                                                   1       2     3       4        5           6 

has friendly and helpful people                                                 1       2     3       4        5           6 

 

17.  What is the best thing about Reykjavík? 
  
 _________________________________________________________________ 

 
18.  Is there something in Reykjavík that you think is missing or should be 
  improved? Explain. 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 

19.  EXPENSES IN REYKJAVÍK (in Icelandic kronur - ISK): 

 

a.      Number of people for which costs apply, including yourself: ______ persons. 
  

b.      Please estimate your expenses in Reykjavík for the last 24 hours, by first     

                marking the appropriate categories and then entering the amount. 
 

                                                     Expenses                   ISK 

Accommodation    _______________             1 EURO = 166 ISK 

Food and drinks    _______________             1 GBP = 185 ISK 

Shopping – clothes  _______________             1 USD = 115 ISK 

Shopping – souvenirs  _______________             1 DK = 22 ISK 

Other shopping   _______________             1 NOK = 20 ISK 

Recreation     _______________             1 SEK = 18 ISK 
Other; explain:    _______________    
____________________     

Total in the last 24 hrs   _______________  ISK 
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c.  What do you estimate your total expences in Reykjavík on this trip? 

 

  _______________  ISK 

 

20.   How does your salary rate, in general, in your own country? 

        High  1     Above average  2     Average  3    Below average  4     Low  5 

 

 

Have a pleasant stay and thank you for the participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 


