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Útdráttur 

Reiðhjólaferðamenn verða sífellt meira áberandi á Íslandi á milli ára. Þeir ferðast um 

hringveginn og virðast bera það með sér að fljóta yfir landið án þess að skilja mikið eftir sig. Í 

þessari rannsókn var þessi hópur ferðamanna skoðaður. Gerð var könnun á meðal 

ferðamannanna á lýðfræðilegri stöðu þeirra, ferðavenjum og þáttum er lúta að ferðalaginu 

þeirra um Ísland. Markmiðið var að skoða þann hóp ferðamanna sem skilgreindur er sem 

reiðhjólaferðamenn. Draga upp greinagóða mynd af þessum  markhópi þannig að íslensk 

ferðaþjónusta öðlist betri möguleika til þess að koma til móts við óskir hans og þarfir. 

Ferðahegðun þessa hóps var svo borin saman við ferðahegðun hins almenna erlenda 

ferðamanns á Íslandi. Niðurstöðurnar sýna að þessi hópur virðist vera samsettur af vel 

menntuðu fólki, með meðaltekjur, mikinn áhuga á náttúrunni, dvelja lengur og hafa yngri 

meðalaldur en hin almenni ferðamaður. 
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Abstract 

Every year we seem to see more and more bicycle tourists in Iceland. They are travellers that 

cycle the main ring road around Iceland and seem to go through without leaving much behind. 

In this research, this group of travellers were studied. A survey was done among them with 

the intension of trying to draw a good picture of this market group, so that the tourism 

industry in Iceland could better meet their needs. In general, this tourist group seemed to be, 

well educated people, with an average income, high interest in nature, stay longer and to be 

younger than the average foreign traveller in Iceland. 
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Inngangur 

Ferðamenn  sem sækja Ísland heim hefur fjölgað á árunum jafnt og þétt á árunum 1990-2010 

(Ferðamálastofa, 2012). Hluti af þessum hópi er fólk sem ferðast um landið á reiðhjóli, 

svokallaðir reiðhjólaferðamenn. Almannarómur hefur á stundum verið frekar neikvæður  hvað 

þennan hóp ferðamanna varðar  og því fleygt fram að þeir noti þjónustu mjög takmarkað og 

skilji þar af leiðandi lítið eftir sig í landinu (Tom Burnham, munnleg heimild, 17.apríl 2011).  

Sú auðlind sem ferðaþjónusta í dreifbýli byggist hvað mest upp á er náttúran og landslagið. 

Hvorutveggja auðlindir sem ekki verða færðar úr stað eða byggðar upp á nýtt ef illa fer t.d. 

vegna ágangs ferðamanna (Innanríkisráðuneytið, 2011, bls. 52,72). Okkur sem störfum í 

ferðaþjónustu ber því skylda til þess að nýta auðlindina vel, tryggja sjálfbæra nýtingu og 

hámarka arðsemi af þeirri starfsemi sem byggist upp á henni. 

Skýrsluhöfundur hefur undanfarin 11 ár starfað við eigin atvinnurekstur í ferðaþjónustu 

við rekstur tjaldsvæðis og smáhýsagistingar. Þar hefur verið unnt að sjá aukningu í hópi 

reiðhjólaferðamanna síðastliðin ár. Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á venjur 

þessa hóps meðan hann ferðast um Ísland til þess að geta betur komið til móts við þennan 

markhóp og hámarkað þá arðsemi sem þessi hópur getur gefið. Þegar höfundur leitaði í 

fyrirliggjandi gögnum Hagstofunnar, Ferðamálastofu, Samtökum Ferðaþjónustunnar eða 

Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála var hvergi að finna neinar tölulegar upplýsingar um þennan 

markhóp ferðamanna sérstaklega.  

  Tilgangur verksins er að draga upp greinagóða mynd af þessum markhópi. Skoða 

ferðavenjur hans og bera saman við upplýsingar úr fyrirliggjandi gögnum um hinn almenna 

ferðamann á Íslandi sem og sambærilegar rannsóknir um reiðhjólaferðamenn frá Ástralíu, 

Danmörku og Nýja Sjálandi. 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram var:  Skera reiðhjólaferðamenn sig úr hópi 

hins almenna ferðamanns hvað varðar ferðahegðun, þ.e. tilgang ferðar, lengd dvalar, 

neysluvenjur og lýðfræðilega stöðu ? Sú ályktun var sett fram að þessi hópur skeri sig ekki úr 

hvað þetta varðar. 

Gerð var hagnýt rannsókn með megindlegri rannsóknaraðferð. Rafræn könnun var 

gerð og hún send á netföng sem skýrsluhöfundur safnaði  hjá 83 reiðhjólaferðamanni sem hún 

hitti á tjaldsvæðinu á Höfn, tjaldsvæðinu í Skaftafelli og tjaldsvæðinu í Reykjavík  sumarið 

2010. 
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Ferðamennska 

World Tourism Organisation (UNWTO, án árs) hefur samþykkt nokkrar skilgreiningar á 

ferðamennsku og frá árinu 1991 hefur verið notuð þessi skilgreining: athöfn persónu að 

ferðast utan síns hversdagsumhverfis í tiltekinn tíma, sem fyrirfram hefur verið ákveðinn og 

sem hefur megin tilgang ferðar annan en þann, að þóknun hljótist fyrir, frá þeim stað sem 

heimsóttur er.  

Fræðimenn hafa einnig komið fram með sínar skilgreiningar og þá m.a sem, athafnir 

einstaklinga sem ferðast til staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum 

tilgangi. Ferðin stendur skemur en í tólf mánuði samfleytt og getur hvort sem er verið tengd 

tómstundum eða atvinnu 
1
.  Skilgreiningarnar hafa því verið að þróast með tímanum og á 

þeirri seinni sem hér er upptalin má sjá að búið er að bæta því við að athöfnin geti tengst 

atvinnu.  Árið 1996 gaf Samgönguráðuneyti Íslands út ritið Stefnumótun í ferðamálum, er þar 

lagt til að skilgreiningar á hugtökum tengdum ferðaþjónustunni á Íslandi séu þær sömu og í 

þeim löndum sem við berum okkur saman við. Samkvæmt því riti er íslenska skilgreiningin á 

ferðamennsku samhljóma skilgreiningu Famke, „Athafnir einstaklinga sem ferðast til staða 

utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur skemur 

en í tólf mánuði samfleytt“ (Samgönguráðuneytið. 1996). 

 

Ferðamaður 

Á Íslandi hefur ferðamönnum fjölgað gífurlega á undanförnum 60 árum.  Árið 1949 er áætlað 

að til landsins hafi komið um 5.312 erlendir gestir en 565.611 árið 2011. Þetta gerir aukningu 

upp á 10.647,79% á þessum 62 árum (Ferðamálastofa, 2012). Áætlað er að ferðamönnum 

fjölgi áfram en að dvalartími þeirra muni styttast. Aukið framboð af flugferðum frá fleiri 

stöðum í heiminum og  lækkað verð á flugfargjaldi gefur fólki aukna kosti um að ferðast oftar 

og í styttri tíma í senn. Aukið framboð flugsæta og aukin dreifing orlofsdaga eru einnig 

áhrifaþættir á þessa þróun (Innanríkisráðuneytið, 2011. og Ferðamálastofa, 2012).   

Skilgreining á því hvað er ferðamaður byggir á hugmyndum um ferðaþjónustu og 

ferðamennsku og inniheldur  þætti er lúta að ferð og dvöl (Prosser.1998. bls. 374).  

Ferðamaður skv. skilgreiningu Prosser (1998) er einstaklingur á ferðalagi utan 

hversdagsumhverfis sem dvelur að minnsta kosti í eina nótt á staðnum sem hann kemur til en í 

                                                 
1
 Activities by persons travelling to – or staying at –a different destination than their usual surrondings for no 

more than one year, whether engaged in leisure or buisness activities“ Famke, W. 1993 í (Prosser. 1998). 
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minna er 12 mánuði samfleytt. Aðaltilgangur ferðarinnar er annar en að stunda launað starf á 

staðnum sem að ferðast er til. Þessi skilgreining er sú sama og fram kemur í skýrslunni, 

Stefnumótun í ferðamálum (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 13). 

Aðal aðdráttarafl Íslands sem ferðamannalands er náttúran og landslagið ( Markaðs- 

og miðlarannsóknir ehf, 2012). Ferðamennska á Íslandi byggist þar af leiðandi að miklu leyti 

á mjög svo takmarkaðri auðlind sem ekki verður endurbyggð ef illa fer, t.d. af völdum ágangs 

of margra ferðamanna. Sífellt fleiri ferðamenn ferðast á eigin vegum í stað þess að nýta sér 

skipulagðar hópferðir (Innanríkisráðuneytið, 2011, bls. 44). Sú breyting leiðir af sér að sífellt 

erfiðara verður að stjórna umferð ferðamanna. Það er því mikilvægt að reyna að hámarka þá 

arðsemi sem hægt er að hafa af hverjum ferðamanni sem til landsins kemur. Markhópar 

ferðamanna eru mjög misjafnir, eftir þörfum og áhugamálum  og því ætti það að vera hagur 

ferðaþjónustunnar á Íslandi að horfa til þeirra markhópa sem geta aukið arðsemi þeirra 

fyrirtækja sem nú þegar eru starfandi án þess að það útheimti aukna fjárfestingu. Eins og fram 

kemur í Ferðamálaáætlun 2006-2015 (Innanríkisráðuneytið, 2011, bls. 45), „þegar horft er til 

þess að ná hámörkun arðs fjárfestinga í innviðum og fyrirtækjum ferðaþjónustunnar, þurfi að 

leiða hugann að því að mismunandi þarfir ferðamanna kalla á mismiklar fjárfestingar“. Poon, 

(1989) í (  Page, Brunt, Busby and Connell, 2001, bls. 438) lýsir nýjum markhópi í 

ferðaþjónustu, hópur sem hefur hafnað hinni hefðbundnu sólar-, sjó- og pakkaferð í þágu 

meiri sveigjanleika, óhefðbundinna ferðalaga og þess að gera eitthvað annað en það sem finna 

má í fjöldaferðamennsku fyrri tíma. Sífellt fleiri sem ferðast á eigin vegum, vilja fara í frí sem 

krefst virkni og þátttöku. Þessir ferðamenn eru líklegri til þess að dvelja lengur á 

áfangastaðnum og velja það að dvelja á fámennari stöðum og í dreifbýli (Ritchie, 1998, bls. 

569). 

 

Reiðhjólaferðamennska 

Reiðhjólaferðamennska  (e. bicycle tourism) hefur aukist undanfarin ár og í kjölfarið hefur 

ferðaþjónusta í dreifbýli aukist, samhliða aukinni uppbyggingu hjólaleiða (Tourism Resource 

Consultants, 2009) og (Lamount, 2009, bls. 6). Í Bretlandi hefur kortlagning leiðarinnar C2C 

(Coast to Coast) meðal annars leitt af sér aukna uppbyggingu þjónustu í ýmsum litlum 

þorpum. Í Allenheads, sem er mjög afskekkt þorp í Northumberland í Bretlandi, hefur verið 

farið markvisst í vinnu við að gera upp eldri byggingar og þjónusta hefur byggst upp eins og 

t.d. barir, gistiheimili, verslun og ýmislegt (C2C Places2stay og Burnham, munnleg heimild, 

17.apríl  2011). En með aukinni komu reiðhjólaferðamanna skapaðist grundvöllur fyrir 
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þennan rekstur sem aftur hefur bætt lífsgæði íbúanna þar sem þeir hafa nú aðgengi að ýmissi 

þjónustu sem ekki var áður til staðar. Kannanir sem gerðar hafa verið á meðal 

reiðhjólaferðamanna sem ferðast um Munda Biddi Trail í vestur Ástralíu sýna að sú leið hafi 

kallað á aukna þjónustu, gistingu, hjólaleigur, samgöngur, mat og drykk í mörgum af þeim 

litlu bæjum sem leiðin liggur um, Munda Biddi Foundation, 2005 í (Lamount, 2009, bls. 6). 

Reiðhjólaferðamennska hefur verið skilgreind á ýmsa vegu og hvorutveggja af 

fræðimönnum og opinberum samtökum tengdum ferðaþjónustu. Lumsdon 1996,  

 Simonsen & Jorgenson 1998, Sustrans 1999 og Morgan 2006 í (Lamount, 2009) hafa allir 

komið með skilgreiningar á reiðhjólaferðamennsku.  Skilgreiningar þessara aðila eru nokkuð 

mismunandi og virðist munurinn vera hvað helst tengdur því hvort þeir telji með ferðir sem 

eru styttri en einn sólarhringur og þá ferðir sem eru í nærumhverfi. Dæmi um slíkt væri það að 

heimsækja reiðhjólatengda viðburði líkt og Tour De France hvort sem er sem áhorfandi eða 

þátttakandi. Einnig hvort þeir sem velji reiðhjól sem líkamsrækt teljist með eða einungis þeir 

sem velja reiðhjól til afþreyingar og ferðalaga en ekki sem líkamsrækt, heldur meira tengt 

upplifun þess að ferðast á reiðhjóli og þeirrar tengingar sem næst við umhverfið með því. 

Hvort aðeins er horft til þess að megin ástæða ferðar sé að ferðast á reiðhjóli um ákveðið 

svæði.  

Lamont (2009) nálgast þessa umræðu mjög vel og kemst að eftirfarandi skilgreiningu 

eftir samanburð á skilgreiningum fyrrnefndra fræðimanna ásamt fleirum að 

reiðhjólaferðamennska er ferð í burtu frá heimasvæði einstaklings, þar sem upplifun er tengd 

reiðhjólum hvort sem það tengist með þátttöku eða áhorfi. 

 

Reiðhjólaferðamaður 

Erfitt er að skilgreina reiðhjólaferðamann (e. bicycle tourist) frá öðrum ferðamönnum, nema 

þá á þann hátt að hann kýs fyrst og fremst að nota reiðhjól sem sinn ferðamáta og hjólreiðar 

eru mikilvægur þáttur í ferðalaginu (Simonsen, Jorgensen & Robbins, 1998, bls. 21). 

Reiðhjólaferðamann er svo áfram hægt að skilgreina þrengra með því að horfa til þess í hvaða 

tilgangi hann nýtir hjólreiðar. Þeir þættir eru: 

 Notar hjólreiðar sem afþreyingu   (e. recreational cyclist)  

 Ferðast á reiðhjóli (e. bicycle tourist) 

 Hjólar um fjalllendi og ógreiðar slóðir  (e. mountain biker) 

 Notar reiðhjól sem farartæki innan ákveðins svæðis (e. location based cyclist) 
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Í þessari ritgerð er fyrst og fremst fjallað um þá ferðamenn sem nota hjólreiðar sem 

afþreyingu og til ferðalaga (e. recreational cyclist og e. bicycle tourist). Það sem skilur á milli 

þessa tveggja flokka reiðhjólamanna er það, að sá fyrri er í ferð sem er í minna en 24 tíma og 

fyrst og fremst í tilgangi afþreyingar en sá seinni í ferð sem er meira en 24 tímar og notkun 

reiðhjóls er mjög mikilvægur þáttur til ferðalagsins (Ritchie, 1998, bls. 568-569).  
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Hjólreiðar sem hluti af ferðalagi 

Hjólreiðar sem hluti af afþreyingu ferðafólks fer stöðugt vaxandi víða um heim. Í Bretlandi er 

áætlað að um 2%  allra dagsferða og 1% allra ferðalaga séu farnar á reiðhjólum. Á Írlandi eru 

9%  allra erlendra ferðamanna taldir vera reiðhjólaferðamenn.  

Á Íslandi er áætlað að um 12,4% höfuðborgarbúa hjóli allt árið og á síðustu 10 árum hafa 

verið flutt inn til landsins um 200.000 reiðhjól (Landsamtök hjólreiðamanna, 2012). Höfundur 

gat ekki fundið neinar tölur um fjölda reiðhjólaferðamanna á Íslandi.  

Á árunum 1997 – 2008 jukust hjólreiðar um 5,3% á Nýja Sjálandi og þar er talið að 3% 

erlendra ferðamanna og 1,6%  innlendra ferðamanna hjóli á milli áfangastaða á suður eyjunni 

(The New Zealand Cycleway Market Research, 2009) og (Faulks, Ritchie, Fluker, 2006, bls. 

1). 

 Hér á eftir eru settar fram helstu skilgreiningar sem höfundur notast við í sinni 

rannsókn: 

Hjólreiðar sem afþreying  

Þetta hugtak (e. recreational cyclist)  má skilgreina á eftirfarandi hátt: Persóna sem er 

þátttakandi í afþreyingu eða ferð sem tengd er hjólreiðum, sem fer fram innan þeirra 

tímamarka að hún sé ekki lengur en 24 stundir eða eina nótt fjarri heimabyggð, og sem lítur á 

hjólreiðar sem jákvæða leið til að nýta frístundir (Ritchie, 1998, bls. 569) 
2
.  Þetta væri fólk 

sem líklegt er til þess að dvelja á einum stað, þaðan sem það færi í nokkrar styttri hjólaferðir 

út frá, ferðast frá A og aftur til A (Burnham. 2012).  

  

                                                 
2
 Ofangreint er þýðing höfundar á eftirfarandi texta: A person involved in any recreational cycling activity or 

excursion, which is undertaken within a time period not longer than 24 hours or one night from their home 
destination, and for whom cycling is seen as a positive way of using leisure time. 
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Hjólreiðar sem aðalástæða ferðar   

Þetta hugtak (e. bicycle tourist) má skilgreina á eftirfarandi hátt: Persóna sem er í fríi eða 

ferðalagi, fjarri heimkynnum í ekki styttri tíma en 24 stundir eða eina nótt og fyrir hana eru 

hjólreiðar sem samgöngumáti mikilvægur þáttur af ferðalaginu. Þetta frí getur hvort sem er 

verið skipulagt af einstaklingi eða sem hluti af hópferð og getur innifalið notkun á 

annarskonar ferðamáta til stuðnings og hverskonar gistingu (Ritchie, 1998) 
3
. 

Hér gæti verið um að ræða ferðamann sem veldi það að ferðast frá A til Z, hratt og af ákafa 

(Burnham. 2012). 

Hjólreiðaferðalagið 

Hér á undan hafa verið dregnar fram skilgreiningar fræðanna á því hvað er 

reiðhjólaferðamaður. Það ferðalag sem reiðhjólaferðamaðurinn velur sér að fara í skilgreinist 

svo áfram út frá eftirfarandi hugtökum: 

 Hjólreiðar sem afþreying (e. holiday cycling): sá stundar einhverjar hjólreiðar á 

meðan að á ferðalagi stendur. Fer hægt yfir og af ánægju. 

 Ferðast til að njóta hjólreiða (e. cycle holidays): sá sem fer í ferðalag fyrst og 

fremst til þess að ferðast á reiðhjóli um ákveðið svæði. Fer hratt yfir og af 

ákafa. 

 Lengri ferð (e. cycle touring, long distance): ferðast frá A-Ö með mörgum 

stoppum á milli og fer hratt yfir. 

 Svæðisbundin hjólaferð (e. location based cycling): ferðast innan ákveðins 

svæðis mestan hluta ferðar, á sveitavegum og slóðum og fer í dagsferðir.  

 Fjallahjólaferðir (e. mountain biking): ferðast um fjallendi og torfærur.   

     (Lamount, 2009) og (Burnham, 2009). 

Í Bretlandi er markhópurinn sem stundar hjólreiðar sem afþreyingu (e. holiday cycling) talin 

stefna í að vera árið 2012 um 3 milljónir manna. Þeir sem ferðast fyrst og fremst til þess að 

fara um ákveðið svæði á reiðhjóli (e. cycle holidays) telja nú þegar um 550.000 manns. Af 

                                                 
3
 Ofangreint er þýðing höfundar á eftirfarandi texta: A person who is away from their hometown or country for 

a period not less than 24 hours or one night, for the purpose of a vacation or holiday, and for whom using a 
bicycle as a mode of transport during this time away is an integral part of their holiday or vacation. This 
vacation may be independently organised or part of a commercial tour and may include the use of transport 
support service and any type of formal and/or informal accommodation (Ritchie, 1998, bls. 568-569). 
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þeim ferðast um 60 þúsund  til annarra landa til þess að hjóla þar á eigin vegum og um 22.000 

þeirra fara í skipulagðar hjólaferðir (pakkaferðir). Þessi hópur er talinn hafa vaxið um 25% á 

árunum 2007- 2012 en fyrrnefndi hópurinn (e. holiday cycling) um 32% á sama tíma, Mintel 

forecast fyrir árið 2012 í (Burnham. 2012). 
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Ferðahegðun 

Áhersla var lögð á það að skoða ferðahegðun (e. tourist behaviour) reiðhjólaferðamannsins í 

samræmi við þá skilgreiningar sem gerðar hafa verið á honum hér á undan. Á íslensku er 

ýmist notað orðið ferðahegðun eða ferðavenjur. Hér var valið að nota ferðahegðun en það eru 

þættir sem koma inn á lýðfræðilega stöðu ferðamanna, því helsta sem þeir gera á áfangastað, 

með hverjum þeir ferðast, dvalarlengd, útgjöld og ástæðu þess að viðkomandi heimsækir land 

og áfangastað (Zhang, Zhang, Kuwano, 2012).  

Niðurlag 

Reiðhjólaferðamenn eru almennt hinir sömu og almenni ferðamaðurinn út frá skilgreiningum 

fræðanna, utan þess að hér er um að ræða hóp fólks sem kýs að ferðast á reiðhjólum. 

Reiðhjólaferðamennska hefur verið að vaxa og sá hópur ferðamanna sem kýs afþreyingu  sem 

krefst virkni og þátttöku fer sífellt stækkandi. Uppbygging í tengslum við 

reiðhjólaferðamennsku hefur aukist í nágrannalöndum okkar sem aftur hefur leitt af sér betri 

nýtingu á þeirri þjónustu sem fyrir er. Hér á Íslandi er lítið um það að ferðaþjónusta sé miðuð 

að þessum markhópi, en fer þó vaxandi bæði með hjólaleigum og skipulögðum hjólaferðum 

bæði á Suður og Norðurlandi (Markaðsstofa Suðurlands. 2012 og Markaðsstofa Norðurlands. 

2012).  

Rannsókn þessi miðaði að því að skoða hóp ferðamanna sem skilgreindir eru sem 

reiðhjólaferðamenn. Spurningalisti sem kom inn á fjóra megin þætti sem tengjast ferðalagi um 

Ísland þ.e.a.s. almennar upplýsingar, almennt um ferðalagið um Ísland, reiðhjólaferðalagið 

um Ísland og um afþreyingu og heimsótta staði á Íslandi, var lagður fyrir hluta þess hóps sem 

hjólaði um Ísland á tímabilinu maí – september 2010.



 

 

 

 

 

Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðir eru helst þrjár, kannanir, tilraunir og þjóðfræðilegar athuganir. Kannanir 

krefjast þess að hafa svarendur sem svara fyrirfram ákveðnum spurningum sem hannaðar hafa 

verið út frá rannsókninni. Niðurstöður eru svo notaðar til samanburðar og greiningar á 

viðfangsefninu. Kostur þessarar aðferðar er að hægt er að afla mikilla upplýsingar á tiltölulega 

stuttum tíma. Könnun getur verið notuð hvort sem er með afleiðslu til þess að prófa tilgátu 

eða með aðleiðslu til þess að skoða mynstur í gögnum. Kannanir eru notaðar til þess að skoða 

breytur við ákveðnar aðstæður og bera þær breytur saman við aðrar, eru áhrif þar á milli eða 

ekki. Þetta er oft gert með því að tilgreina ákveðin hóp til tilraunar eða að bera tvo hópa 

saman sem hafa fengið misjafna meðferð eða eru við misjafnar aðstæður. Þjóðfræðilegar 

athuganir eru rannsókn á fyrirbærum í sínu náttúrulega umhverfi (Finn, Elliott-White, Walton, 

2000, bls. 4-5). 

Eigindlegar og megindlegar aðferðir eru aðferðir sem notaðar eru í rannsóknum til 

þess að greina á hvaða hátt upplýsinga er aflað og til að þróa og prófa kenningar.  Með 

eigindlegum aðferðum er byggt á eigindlegri nálgun – fyrirbærafræði. Eigindlegar aðferðir 

kanna með opnum hætti, orð og texta og eru sveigjanlegar. Megindlegar aðferðir byggja á 

megindlegri nálgun – raunhyggju. Nálgun megindlegra aðferða er yfirleitt stöðluð með öflun 

tölfræðilegra gagna (Finn, Elliott-White, Walton, 2000).  Hér var valið að notast við 

megindlega aðferð þar sem ætlunin var að gera spurningakönnun til þess að afla gagna fyrir 

rannsóknina. Spurningakönnun hentar vel til þess að afla upplýsinga frá mörgum 

einstaklingum. Hægt er að safna miklu magni upplýsinga á tiltölulega stuttum tíma og 

rannsóknin er framkvæmd á hlutlausan hátt (Finn, Elliott-White, Walton, 2000, bls. 4). 

Hér er leitast við að lýsa hópnum reiðhjólaferðamenn og spurningakannanir eru 

lýsandi rannsóknir sem leitast við að lýsa fyrirbæri og eiga því vel við í þessu samhengi. 

Spurningakönnun veitir einnig möguleika á að bera saman tölulegar upplýsingar við aðrar 

fyrirliggjandi upplýsingar líkt og upplýsingar sem til eru um ferðahegðun hins almenna 

ferðamanns á Íslandi. 
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Gagnaöflun  

Höfundur gat ekki fundið nein töluleg gögn eða önnur fyrirliggjandi gögn um 

reiðhjólaferðamennsku á Íslandi og var því valið að styðjast við fyrirliggjandi gögn frá öðrum 

löndum. Það var því mikilvægt að skoða skilgreiningu hugtaka sem notuð voru í erlendum 

gögnum sem stuðst var við og nálgunina við rannsóknarefnið út frá því, sérstaklega með tilliti 

til þess að reynt verður að nota samskonar mælikvarða við að meta árangur og til að tryggja 

samanburðarhæfni. Leitast var eftir samanburði við fyrirliggjandi gögn frá Nýja Sjálandi, 

Ástralíu og Danmörku ásamt íslenskum gögnum um ferðahegðun hins almenna ferðamanns. 

Íslensku gögnin um ferðahegðun fengust á vef Ferðamálastofu en þau voru unnin af 

fyrirtækinu Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar. Þau gögn ættu að geta gefið nokkuð 

góða almenna mynd af þeim hópi ferðafólks sem til landsins kemur (Huijbens, 2010, bls. 1). 

Greinar sem fundust  og stuðst er hvað mest við eru markaðsrannsóknir um 

reiðhjólaferðamennsku frá Danmörku, Cycle tourism (Simonsen, Jorgensen & Robbins, 

1998), Nýja Sjálandi, The New Zealand Cycleway Market Research (Tourism Resource 

Consultants, 2009), Ástralíu, Cycle Tourism in Australia: An investigation into its size and 

scope (Faulks, Ritchie, Fluker, 2006), greinin Reinventing the Wheel: A Definitional 

Discussion of Bicycle Tourism (Lamont, 2009),  ásamt öðrum fræðigreinum. 

Við öflun gagna frá hjólreiðamönnum var gerð rafræn könnun og var notast við vefinn 

surveymonkey.com. Höfundur  keypti áskrift af því kerfi sem vefurinn bauð upp á og valdi að 

nota það, fyrst og fremst vegna þess að hann hafði gert það áður og þekkti það ágætlega. 

Könnunin var send á 83 netföng sem höfundur safnaði  hjá reiðhjólafólki sem  ýmist kom við 

eða dvaldi á, tjaldsvæðinu á Höfn, tjaldsvæðinu í Skaftafelli og tjaldsvæðinu í Laugardal 

sumarið 2010. Í Skaftafelli og í Laugardalnum fór höfundur um tjaldsvæðið og leitaði til 

þeirra reiðhjólaferðamanna sem hann sá en á tjaldsvæðinu á Höfn naut höfundur einnig 

aðstoðar annars starfsfólks, sem aðstoðaði við að safna tölvupóstföngum hjá þeim 

reiðhjólaferðamönnum sem þangað komu. Allir sem við var rætt voru áhugasamir um 

þátttöku. Á tjaldsvæðinu á Höfn var þeim boðinn heitur kaffibolli í þakklætisskyni fyrir að 

vilja gefa upplýsingar um netfang sitt fyrir verkefnið. Mjög margir höfðu orð á því að þetta 

væri gott fyrirkomulag að ætla að senda spurningarnar í tölvupósti því þá gæti það frekar 

svarað í ró og næði og gefið sér tíma í verkið. Þegar spurningalistinn var svo sendur út var 

boðin frí gisting á tjaldsvæðinu á Höfn næst þegar þau ættu leið til Íslands eða að þau gætu 

gefið einhverjum öðrum boðið, prenta þyrfti bara út tölvupóstinn og framvísa honum á 

tjaldsvæðinu, boðið gildir út sumarið 2015. 
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Undirbúningur spurningalistans 

Við undirbúning spurningalistans byrjaði höfundur  á því að velta því fyrir sér hvað það væri 

sem hann vildi vita og hvað það væri sem hefði verið spurt um í þeim rannsóknum sem hafðar  

voru til viðmiðunar. Þá var leitað eftir skilgreiningum fræðanna um viðfangsefnið og út frá 

því mótuðust svo enn fleiri spurningar. Fyrstu drög af spurningalista bar höfundur svo undir 

mann að nafni Tom Burnham, en hann er sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum og þróun 

ferðaþjónustu í dreifbýli og hefur mikið starfað sem ráðgjafi í tengslum við ferðaþjónustu í 

samstarfi við Íslandsstofu. Höfundur hafði einnig samband símleiðis, í mars 2011, við 

Oddnýju Þóru Óladóttur hjá Ferðamálastofu og Edward Huijbens hjá Rannsóknarmiðstöð 

Ferðamála til þess að fá ráðleggingar varðandi það hvernig best væri að spyrjast fyrir um 

tekjur ferðamanna, en um það snerist ein spurningin. 

Spurningalistinn  inniheldur 48 spurningar í fjórum hlutum. Spurningalisti var gerður á 

ensku og þýsku, þar sem flestir þeirra sem höfundur fékk tölvupóstfang hjá töluðu annaðhvort 

þeirra tungumála. Ekki var gerður spurningalisti  á íslensku þar sem eingöngu var verið að 

leggja rannsóknina fyrir erlenda ferðamenn. Spurningalistinn var prófaður af nokkrum 

einstaklingum áður en hann var sendur út. Þýska listann yfirfóru þau Jana Renate, þýskur 

fyrrum námsmaður við Háskólann á Hólum, Nína Anna Dau þýskur leiðsögumarður búsettur 

á Patreksfirði, Patrick Roloff þýskur verkamaður búsettur í Þýskalandi og Kjartan Bollason 

lektor við Háskólann á Hólum. Yfir enska listann fóru þau Björk Guðnadóttir kennslustjóri 

við Keili vísindamiðstöð, Einar Sveinn Ólafsson verkefnastjóri og fjölskyldumeðlimur, Jónas 

Guðmundsson ferðamálafræðingur frá Háskólanum á Hólum og Árný Aurangasri Hinriksson 

enskukennari við framhaldsskólann í Austur Skaftafellssýslu. Kann höfundur þeim öllum 

miklar þakkir fyrir en frá þeim komu góðar ábendingar um það hvað betur mætti fara. 

 Sent var út á 83 netföng og tók höfundur fram í tölvupóstinum að viðkomandi mætti 

senda póstinn áfram ef hann þekkti einhvern sem hefði ferðast á reiðhjóli um Ísland. Með 

þessu var vonast eftir að ná fram ein hvers konar snjóboltaáhrifum í þeim tilgangi að reyna að 

ná til fleiri þátttakenda og auka möguleikana á svörun. Tölvupóstur  var sendur út um miðjan 

mars 2011 og þá var einnig könnunin opnuð á netinu og var hún höfð opin til loka júlí 2011. 

Alls svöruðu 61, eða  73,5%. 

 Úrvinnslan var unnin í Microsoft Excel en þar sem lagðar voru fyrir tvær kannanir á 

sitthvoru tungumálinu  þá þurfti að samkeyra svörin í eitt skjal sem gerði það að verkum að 

ekki var hægt að nýta að fullu þær flýtileiðir sem Surveymonkey  býður upp á við vinnslu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Tölulegar upplýsingar sem fram komu og töflur voru unnar í 

Excel og aðrar upplýsingar flokkaðar í Word. 
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Fyrirliggjandi gögn 

Öflun fyrirliggjandi gagna fólst fyrst og fremst í því að leita upplýsinga sem notast mætti við 

til þess að bera saman lýðfræðilega stöðu og ferðahegðun reiðhjólaferðamanna við hinn 

almenna ferðamann á Íslandi. Einnig ganga sem gætu nýst til samanburðar við önnur lönd 

ásamt því að byggja á fræðilega umfjöllun um viðfangsefnið. 

Annmarkar rannsóknar 

Fljótlega eftir að spurningalistinn var sendur út og svör fóru að berast uppgötvaði höfundur  

galla á rannsókninni. Víða í tengslum við svör er gefin kostur á að útskýra nánar (e. please 

specify). Í næst síðustu spurningunni er spurt hvort að viðkomandi myndi vilja mæla með 

Íslandi sem áfangastað til reiðhjólamennsku og gefinn kostur á því að svara ýmist já eða nei. 

Hér gafst ekki kostur á því að útskýra nánar en tveir svarendur segja nei við þessari spurningu 

og finnst höfundi mjög slæmt að geta ekki fengið útskýringu á því. Hefði mjög gjarnan vilja 

fá að vita af hverju svarið er nei. Höfundur telur að það séu ókostir við spurningalistann að 

ekki hafi verið boðið upp á opnar spurningar til að svarendur gætu útskýrt nánar afstöðu sýna. 

 Spurningalistinn var í heildina 48 spurningar sem var of mikið. Nokkrar spurningar 

sköruðust, voru ofaukið eða ekki nógu vel tengdar við fyrri spurningu ef tvær spurningar 

tengdust. Má hér nefna spurningar um núverandi stöðu á atvinnumarkaði og hvert er þitt 

starfssvið í fyrsta hluta rannsóknarinnar sem innihélt bakgrunnsbreytur. Nóg hefði verið að 

spyrja fyrri spurningarinnar því hún ætti að gefa ágæta sýn á stöðu hópsins varðandi atvinnu, 

við þeirri seinni svöruðu flestir öðru en því sem gefið var upp sem valmöguleiki og því nýttist 

svörunin við þeirri spurningu ekki nægjanlega vel. Í þriðja hluta, fyrsta spurning, var spurt: 

Hvernig varðst þú þér út um reiðhjól?  Í framhaldinu af þeirri spurningu spurt um nokkra 

þjónustuþætti og hvort að sá sem hefði útvegað reiðhjólið  hefði boðið upp á þá þjónustu. Hér 

gleymdist að tengja þessar tvær spurningar saman og setja þær þannig fram að spurningu tvö 

ætti einungis að svara ef viðkomandi hefði annaðhvort leigt eða keypt reiðhjólið á Íslandi. Þar 

sem flestir komu með hjólið með sér til Íslands þá átti seinni spurningin ekki við meirihluta 

svarenda. Í þriðja hluta var einnig spurt um: Í gegnum hvaða svæði/ bæi á Íslandi hjólaðir þú ?  

og  í fjórða hluta var spurt um helstu áfangastaði á Íslandi. Þessar tvær spurningar eru í raun 

að spyrja um það sama. Hvar kom ferðamaðurinn við á ferð sinni um Ísland. Hér hefði mátt 

hafa bara seinni spurninguna og sleppa þeirri fyrri þar sem þær báðar koma inn á sömu 

þættina hvað varðar ferðalagið um Ísland. 

 Netföngum var einungis safnað hjá ferðamönnum sem voru við tjaldsvæði eða í 

nálægð við þau. Það gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar hvað varðar val 
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reiðhjólaferðamanna á gististöðum. Ef ákveðinn hópur gistir síður á tjaldsvæðum og velur 

frekar gistiheimili þá vantar alfarið þann hóp í þessa rannsókn. 

Aðrir annmarkar voru helst þeir að ferðamennirnir skrifuðu sjálfir niður netföng sín, 

en þau voru ekki skrifuð niður eftir þeim. Þetta olli því að oft var mjög erfitt að skilja það sem 

skrifað hafði verið niður og tók nokkrar tilraunir að ná fram réttu netfangi. 
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Niðurstöður 

Spurningalistanum var skipt upp í  eftirfarandi fjóra hluta. 1. Almennar spurningar um 

bakgrunn þátttakenda, 2. Ferðalagið um Ísland, 3. Reiðhjólaferðalagið um Ísland, 4. 

Afþreying sem nýtt var í ferðinni og staðir sem heimsóttir voru. Hér verður hver kafli fyrir sig 

skoðaður og greint frá þeim upplýsingum sem aflað var með spurningakönnuninni. 

Spurningakönnunina má finna í viðauka 1, aftast í skýrslunni. 

Hluti I. Bakgrunnur þátttakenda  

Kynjahlutfall þátttakenda sem svöruðu spurningakönnuninni er 69,4% karlar og 30,6% konur.  

Þátttakendur voru á aldrinum 12 – 65 ára og meðalaldur þeirra 34,8 ár eða 35,1 ár ef frá er 

tekinn lægst aldur meðal svarenda sem var 12 ára en það var einungis einn þátttakandi með 

svo lágan aldur, aðrir voru 18 ára og eldri.    

Mynd 2 Skipting þátttakenda eftir þjóðerni N=61 

 

Þjóðverjar eru fjölmennastir þátttakenda  eða 26,2%, þar á eftir koma Spánverjar 19,7%, 

Hollendingar 16,4% og önnur þjóðerni í minna hlutfalli eins og sjá má á mynd 2 hér að ofan. 

 

  

Mynd 1 Aldursskipting þátttakenda N=61 
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Þátttakendur ferðast að mestu tveir saman eða 52% svarenda og föruneyti er oftast 

vinur eða hjá 39%. 

Mynd 4 Með hverjum er ferðast.  N=61 

 

Enginn svaraði því til að vera að ferðast í skipulagðri ferð (af ferðaskrifstofu), með 

viðskiptafélaga eða í skóla eða stúdentahóp.   

 Tilgangur ferðarinnar var hjá 93% 

svarenda ferðalag/ frí og 7% svöruðu  því til 

að tilgangurinn væri annar og komu þá fram 

útskýringar eins og það að sækjast eftir 

ævintýra upplifun og það að heimsækja svæði 

þar sem amma og afi höfðu alist upp á/ leita 

upprunans. Enginn svarenda tilgreindi að 

tilgangur ferðarinnar væri viðskiptaferð eða 

námsferð. 

  
Mynd 5 Tilgangur ferðar. N=61 

Mynd 3  Stærð ferðahóps N=61 
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Staða þátttakenda á vinnumarkaði var sú að 73% voru starfandi. Menntunarstig var 

tiltölulega hátt þar sem 5% voru með doktorsgráðu og 69%  með háskólagráðu.  

 

 

 

Spurt var um launatekjur út frá því hvernig viðkomandi myndi meta tekjur sýnar 

samanborið við almenning í heimalandi. 43% sögðu tekjur sýnar vera í meðallagi, 33% yfir 

meðallagi, 22% undir meðallagi og 2% sögðu tekjur sýnar vera mjög háar.  

 

Þátttakendur starfa á fjölbreyttum sviðum, flestir starfa við önnur svið / störf en upp var  

talið við spurninguna en þar á 

eftir voru það 21% opinberir 

starfsmenn, 16% sérmenntaðir 

starfsmenn, 16% sjálfstætt 

starfandi, 7% í 

stjórnunarstöðu, 3% 

ómenntaðir starfsmenn, 2%  

við skrifstofustörf og 35% 

svöruðu því til að starfa við 

annað en það sem tilgreint var.  

Mynd 8 Við hvað starfa þátttakendur. N=61  

Mynd 7 Menntunarstig þátttakenda. N= 61 Mynd 6  Staða þátttakenda á vinnumarkaði. N= 60 
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Hluti II. Ferðalagið um Ísland 

 

 Árið 2010 komu 94,8% þeirra sem svara könnuninni til Íslands, 1,8% árið 2009 og 

3,5% árið 2011, 89,5% voru að koma í fyrsta sinn til landsins og 10,5% höfðu áður komið. 

Helmingur þeirra sem hafði komið áður, voru nú að koma í þriðja sinn til landsins. Fyrri 

heimsóknir spönnuðu tímabilið allt frá 

árinu 1970  til ársins 2009.  Síðasta 

Íslandsdvöl var að meðaltali 28 dagar 

eða 27 dagar ef frá er tekin ein 

sérstaklega löng dvöl sem var 94 dagar. 

Flestir dvöldu á landinu í júlí eða 49%, 

35% í ágúst, 7% í september, 6% í júní 

og 3% í maí.  

Mynd 9 Hvenær ársins var dvalið á Íslandi í síðustu ferð til Íslands.N= 56 

 

Spurt var um það hversu mikið Íslandsferðin hafi kostað eftir að til landsins var komið 

(peningum eytt eftir komuna til landsins) og var meðaltalið 1576 Evrur á mann (miðað við 

miðgengi Seðlabanka Íslands 20. apríl 2011). 

Mynd 10 Hvað kostaði Íslandsferðin eftir að komið var til Íslands. N=52 
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Kostnaðurinn skiptist þannig niður að mestu var eytt í mat, þá samgöngur, gistingu, 

afþreyingu og svo annar kostnaður. 

Mynd 11 Hlutfallsleg skiptin þess í hvað mestum fjármunum var eytt í ferðinni um Ísland. N=51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Hvaða leið var komið inn til Íslands. N=57 

Komuleið inn í landið var í 80,7%  tilfella með flugi í gegnum Keflavíkurflugvöll -  

Leifsstöð og 19,3 % komu með ferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar. 10,5% svarenda tilgreina 

sérstaklega að þeir hafi komið til landsins með flugi en farið frá landinu með Norrænu. Þeir 

sem komu til landsins með flugi notuðu flestir þjónustu Icelandair eða 68,2%, 27,3 % Iceland 

Express og 4,5% Air Berlin.  
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Mynd 13 Hvernig þátttakendur gerðu bókanir varðandi íslandsferð. N=55 

Þær bókanir sem þátttakendurnir gerðu í tengslum við ferðina til Íslands gerðu þeir í 

58,2%  tilfella eingöngu í gegnum internetið, 10,9% að mestu í gegnum netið og þá beint við 

birgja, 5,5% að mestu í gegnum netið og þá í gegnum ferðaskrifstofur, 3,6% nýttu sér 

þjónustu ferðaskrifstofa í heimalandi sínu og 20% tilgreina að hafa nýtt sér aðrar leiðir. Þegar 

betur er rýnt í hvað tilgreint er sem aðrar leiðir þá koma þar fram fyrst og fremst frekari 

útskýringar á því hvað var bókað í gegnum netið og hvað ekki. Það má því í raun flokka 

stóran hluta þeirra með þeim sem bókuðu eingöngu í gegnum netið. 
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Hluti III. Reiðhjólaferðalagið um Ísland 

Fyrsta spurning í þessum kafla var um hvernig viðkomandi varð sér út um reiðhjól til 

ferðalagsins um Ísland. Spurt var um það hvort að viðkomandi hefði sjálfur komið með sitt 

eigið reiðhjól til landsins, leigt hjól eða keypt það á Íslandi. 98,1%  komu með hjólið, 1,9% 

keypti það en enginn hafði leigt hjól til ferðalagsins á landinu. Næst var spurt út í þá þjónustu 

sem hjólabyrgi (sá sem útvegar reiðhjólið) hefði boðið upp á. Þau mistök voru gerð að tengja 

ekki beint við fyrri spurningu og segja að ef þú hefur leigt hjól hvert af eftirtöldu var boðið 

upp á. En þar sem það var ekki gert voru svörin í raun ómarktæk þar sem það vantaði 

forsendur á bak við þau.  Spurningin varð frekar ruglingsleg og var svörunin við þessari 

spurningu frekar lítil og svörin komu illskiljanlega út miðað við svarhlutfall. Höfundur  ákvað 

því að nota ekki þessa spurningu. 

 Hversu margar hjólaferðir hefur þú farið í á síðustu þremur árum, í heimalandi eða 

erlendis. Meðaltal svara við þessari spurningu var að þátttakendur höfðu að meðaltali farið í 

6,3 stuttar ferðir (1-3 dagar) og 3 langar ferðir (> 3 dagar). Af þessum ferðum voru 10,7% 

styttri ferða og 71% lengri ferða farnar erlendis. Einnig var spurt um það til hvaða landa 

þessar ferðir voru farnar og kom í ljós að flestar lengri ferðir (talið upp í forgangsröð) voru til 

Íslands, Danmerkur, Frakklands, Ungverjalands, Noregs og Bretlands.  Styttri ferðir voru 

flestar farnar til Þýskalands, Belgíu, Sviss, Frakklands, Austurríkis og Danmörku. 

Upptalningar þessar eru byggðar á fjölda skipta sem löndin voru talin upp. Þar sem svarendur 

eru að svara spurningalistanum eftir heimkomu frá Íslandi má gera ráð fyrir því að síðasta 

Íslandsferð sé talin með. Þessa spurningu hefði mátt orða á skilvirkari hátt og setja betur upp 

til þess að markvissari upplýsingar fengjust.  

 Tilgangur Íslandsferðar með tilliti til mikilvægis reiðhjólsins sem hluta af ferðinni. 

Svöruðu 52% að hjólreiðar væru aðalmarkmið Íslandsferðarinnar, 30% að þær væru annað 

markmið, en aðal markmiðið væri að upplifa náttúruna og 18% að markmiðið væri annað en 

hjólreiðar. Kom þá fram að markmiðið væri að upplifa náttúruna, landið, menninguna og að 

hjólareiðar væru fyrst og fremst valdar sem ódýr samgöngumáti.  

Spurt var um ástæðu þess að velja hjólaferðalag (e. cycling holiday). Ekki voru gefnir 

upp valmöguleikar heldur boðið upp á það að skrifa það sem hver vildi. Í töflu 1 hér að neðan 

má sjá það sem m.a. kom fram þegar spurt var um ástæðu þess að velja hjólaferðalag. 
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1. Besta leiðin til að njóta náttúrunnar 

og sjá landið. 

2. Ódýrara en annar ferðamáti. 

3. Vera fjarri mannmergð. 4. Góð blanda af fríi og hreyfingu/   

íþróttum. 

5. Besta leiðin til að vera með sjálfum 

sér. 

6. Góð leið til að kynnast fólki. 

7. Fara hægt yfir og njóta vel         

„Slow travel“. 

8. Vistvænn ferðamáti „Eco tourism“. 

9. Útivist 10. Sjá hina raunverulegu hlið á landinu  

„see the real country“. 

Tafla 1:  Ástæða þess að velja hjólaferðalag. N=49 

Eins og áður hefur komið fram þá var meðaldvalartími í Íslandsferðinni 27 dagar. 

Spurt var um það hversu margir af þessum dögum voru notaðir til þess að vera á reiðhjóli og 

voru það 21 dagur að meðaltali. Á þeim tíma hjóluðu flestir 61-100 km á dag eða 60,8% 

þátttakenda. 21,6% fóru 41-60 km, 9,8% 21-40 og 7,8% 100 km eða meira á dag. Þegar 

ferðast var um, þá voru 96,1% að ferðast á eigin vegum og 3,9% í ferð sem var samblanda af 

því að vera á eigin vegum og með leiðsögn en enginn svaraði því til að vera eingöngu á ferð 

með leiðsögn. Spurt var um, um hvaða svæði eða sveitarfélög viðkomandi hefði hjólað. Út úr 

svörunum má lesa að langstærsti hópurinn fer um allt landið eftir þjóðvegi nr. 1. eða 54%, 

24% fara allan hringinn og inn á hálendið, þá Landmannalaugar, Kjöl og Öskju, 18% fara 

Suðurlandið, Austfirði, Norð- Austurland og yfir hálendið til baka og 4% fara allan hringinn 

og á Vestfirði. Við úrvinnslu á svörum við þessari spurningu var skráð niður sú upptalning 

sem gefin var upp af svarendum og svo reiknað út hlutfallsleg skipting út frá því hversu oft 

sama eða sambærileg  upptalning kom fram. Þegar spurt var um  hvar fólk hjólaði helst, var 

talið upp; þjóðvegi, hálendið, stígar, fjalllendi eða blanda af þessu öllu. Flestir höfðu ferðast 

um blöndu af öllu eða 52,9%, 45,2% aðallega verið á þjóðvegi og 1,9% notað aðallega stíga. 

Þegar ferðast var um þjóðvegi á Íslandi, hversu öruggur fannst þér þú vera? Hér 

svöruðu 72,5% því til að þeim fannst þeir vera öruggir, 23,6% nokkuð öruggir og 3,9% ekki 

vera öruggir. Einnig var spurt um hvort að viðkomandi vildi bæta einhverju við varðandi 

öryggi og kom þá oftast fram að bílar keyri alltof hratt framhjá hjólafólki og að það gerði sér 

líklega ekki grein fyrir því hversu óstöðug reiðhjól geti verið. Leiðir út frá Reykjavík séu 

hættulegar vegna hraða og mikillar umferðar og lítið sé um vegaxlir á þjóðveginum. Oft séu 

langar vegalengdir þar sem enga þjónustu sé að finna og að upplýsingar um það hvernig ber 
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að bregðast við ösku hafi ekki verið nógu aðgengilegar. Það sem einnig kom fram varðandi 

öryggi var að það væri gott að ferðast, með tilliti til þess að skilja við sig hjólið og farangur, 

geta öruggur skoðað sig um án þess að vera hræddur um að verða rændur á meðan, að í 

dreifbýlinu væru ökumenn tillitsamari og að Íslendingar séu mjög vingjarnlegir og hjálplegir. 

Á mynd 14 má sjá þær aðrar tegundir samgöngutækja en reiðhjól, sem þátttakendur 

notfærðu sér á meðan að á ferðalaginu stóð.     

  

Mynd 14 Samgöngutæki, önnur en reiðhjól sem notuð voru í ferð um Ísland. N=57 

 

Spurt var um hvaða tegund af gistingu þátttakendur hefðu notað og þá var möguleiki á 

að nefna fleiri en einn valkost. Höfðu 92,7% nýtt sér skipulögð tjaldsvæði, 63,4% það að 

tjalda úti í náttúrunni, 22% farfuglaheimili, 12,2% dvalið hjá vinum, 9,8% ódýr gistihús, 2,4% 

annarsstaðar en enginn hafði nýtt sér að gista á hóteli.  
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76% 

22% 

0% 2% 

Hversu auðvelt fannst þér að kaupa mat og drykk yfir 
daginn?   

Auðvelt 

Erfitt 

Ómögurlegt 

Á ekki við mig 

Varðandi mat þá svöruðu 98% þátttakenda því til að þeir hefðu fyrst og fremst verslað 

svæðisbundið og eldað sér sjálfir, 19,6% nýttu sér veitingahús, 17,6% skyndibita og  13,6% 

komu með einhvern mat með sér til landsins. Flestum fannst auðvelt að kaupa sér mat og 

drykk yfir daginn eða 76,5% en 21,6% svar því til að það hafi verið erfitt. Hér má líklega 

tengja erfiðleikann við það sem áður hefur fram komið fram um langar vegalengdir á milli 

staða án nokkurrar þjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Mynd 15  Hversu auðvelt var að kaupa mat og drykk yfir daginn. N=51 
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Hluti IV.  Afþreying sem nýtt var í Íslandsferð og þeir staðir sem heimsóttir voru 

Spurt var um þátttöku í skipulögðum hjólreiðaviðburðum á Íslandi, enginn hafi tekið átt í 

slíku. Sú afþreying sem stunduð var í ferð á Íslandi má sjá á mynd 16 hér fyrir neðan, en 

möguleiki var á því að velja marga valkosti. 

         

  

Mynd 16 Sú afþreying sem nýtt var í Íslandsferð.N=50  

Spurt var um helstu svæðisbundnu áfangastaði sem þátttakendur höfðu komið á í 

Íslandsferðinni. Flestir nefna Mývatn, þá Öskju og svo Landmannalaugar. Þessi spurning var 

ekki nógu vel útfærð og markviss þar sem margir svöruðu því sama og þeir gerðu þegar spurt 

var um helstu svæði / sveitarfélög sem ferðast var um. Hugmynd höfundar var, að með því að 

spyrja þessarar spurningar mætti mögulega draga fram þá staði sem stæðu upp úr, staði sem 

fólk myndi sérstaklega eftir. Ef vel hefði átt að vera þá hefði höfundur átt að taka þessa 

spurningu út úr spurningalistanum, spurningin missti marks og getur hafa þreytt svarendur á 

lokasprettinum. 
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Spurt var um helstu ástæðu þess að ákveðið svæði var heimsótt og var það að skoða 

náttúruna og sjá einstaka og sérstaka staði oftast ástæðan, sjá mynd 17. Velja þurfti 

svarmöguleika með því að forgangsraða 1,2,3, og svo framvegis. 

 

Mynd 17 Helsta ástæða þess að heimsækja svæði. N=48 

 Í könnuninni var spurt um upplýsingaleit, um hvað hefði helst verið leitað upplýsinga 

áður en svæði var heimsótt, niðurstöður þar um má sjá á mynd 18.  
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Mynd 18 það helsta sem leitað var upplýsinga um varðandi heimsótt svæði. N=47 
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Flestir þátttakendur nýttu sér  leiðsögu- og ferðahandbækur til upplýsingaöflunar um 

svæði eða 81,3%, 74,6% nýttu einnig internetið, 20,3% ráðleggingar frá vinum og ættingjum, 

11,8% upplýsingamiðstöðvar, 10,2% dagblöð og tímarit, 5% ferðaskrifstofur og 13,5 % nefna 

annað en það sem tilgreint var. Undir annað tilgreina flestir að þeir hafi fengið upplýsingar frá 

öðrum ferðamönnum sem þeir hafi hitt og frá starfsfólki á tjaldsvæðum. Spurt var um það 

hvaða vefsíður hafi nýst hvað best við upplýsingaleit og eru það vefsíðurnar 

www.vegagerdin.is og www.vedur.is sem hvað oftast eru nefndar. Einnig er vefsíðan 

www.bikingiceland.com nefnd þrisvar sinnum en aðrar vefsíður sem tilgreindar eru, bara 

nefndar einu sinni. Athygli vekur að nokkuð margar vefsíður eru nefndar en enginn þeirra er 

íslensk fyrir utan þær tvær sem taldar eru upp hér að framan. Einnig var spurt um það hvort að 

það hafi verið eitthvað sem viðkomandi leitaði upplýsinga um en gat alls ekki fundið. Þá segja 

23,4% þátttakenda svo vera og nefna þá helst upplýsingar um ríkjandi vindáttir og meðal 

vindhraða á mismunandi svæðum. Hvar sé hægt að leigja reiðhjól, fá varahluti, 

viðgerðaþjónustu og hvar verslanir séu staðsettar við hringveginn. Einnig kom fram að 

upplýsingar fundust ekki er varðar eldfjalla ösku og hvernig best væri að bera sig að við slíkar 

aðstæður. 

Væntingar ferðamanna. Spurt var um, til hvers viðkomandi, bæri hvað mestar væntingar til, 

varðandi svæði, sem reiðhjólaferðamaður. Sjá töflu 2, sett upp í númeraröð eftir því hversu oft 

á það var minnst. 

 

1. Falleg náttúra og umhverfi. 2. Mögulegir gististaðir. 

3. Fólkið á svæðinu / vingjarnlegt fólk. 4. Matur. 

5. Veður og vindáttir / af það sé ekki of heitt. 6. Sundlaugar 

7. Öryggi 8. Hjólaleiðir / hjólastígar 

9. Þögnin 10. Ævintýra upplifun 

Tafla 2:  Til hvers bera reiðhjólaferðamennirnir mestar væntingar. N=42 

 

 

 

 

http://www.vegagerdin.is/
http://www.vedur.is/
http://www.bikingiceland.com/
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Þegar spurt var um það hvaða tillögur viðkomandi hefði fram að færa, til þess að bæta mætti 

hjólaferðalagið um Ísland, var ýmislegt sem fram kom. Hér í töflu 3 má sjá hvað helst kom 

fram og er það sett upp í númera röð eftir því hversu oft á það var minnst. 

 
1. Hjólastígur á milli Keflavíkur og 

Reykjavíkur. 

2. Fleiri staðir sem gera við hjól utan 

Reykjavíkur. 

3. Aukið öryggi við þjóðveginn . 4. Hjólastígar út úr Reykjavík bæði til austurs og 

vesturs. 

5. Hjólastígar  víðar á Íslandi, virðist bara vera 

til staðar í Reykjavík. 

6. Merkingar hjólastíga utan Reykjavíkur, þær 

hverfa þegar komið er út úr borginni. 

7. Fleiri staðir til að kaupa mat við þjóðveginn 

og að matvöruverslanir verði merktar inn á 

landakort. 

8.  Betra aðgengi að innanlandsflugi til að geta 

hafið ferð annarsstaðar en í Reykjavík. 

9. Fleiri áningastaðir með skjóli. 10. Áætla fleiri daga til ferðalagsins. 

Tafla 3: Tillögur til að bæta megi reiðhjólaferðalag um Ísland. N=39 

 

 Í könnuninni var spurt um það hvort að viðkomandi myndi mæla með Íslandi sem stað 

til að fara í reiðhjólaferð og svöruðu 96,5% því játandi og 3,5% sögðu nei. Hér voru þau  

mistök gerð að bjóða ekki upp á þann möguleika að útskýra nánar ef svarið væri nei. 

Höfundur telur þetta vera slæm mjög slæm mistök þar sem mikilvægt hefði verið að vita 

ástæðu þess að geta ekki mælt með landinu í þessum tilgangi. En í framhaldi af þessari 

spurningu var spurt hver væri aðal ástæða þess að mæla með Íslandi, valið út frá mest 

mikilvægt til alls ekki mikilvægt. Útsýnið var meginástæðan af 97,9% svarenda, 89,8% vegna 

þess að það sé krefjandi að hjóla um landið,75,5% nefna að umferðin sé lítil, 57,1% að 

auðvelt sé að finna þá gistingu sem sótt er eftir, 55,1% auðveld hjólaferð, 36,7% góður matur 

og gisting og 24,5% nefna aðrar ástæður. Þar kom fram fjölbreytileiki landsins, 

sundlaugarmenningin og vingjarnlegt fólk. 

   

  

  

 



Reiðhjólaferðamenn á Íslandi Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 

38 

  

Umræða 

Hér verður gerður samanburður á þeim gögnum sem aflað var með spurningakönnuninni og 

fyrirliggjandi gögnum um reiðhjólaferðamenn og hinn almenna ferðamann á Íslandi.  

Markmið rannsóknarinnar var að draga upp greinagóða mynd af markhópnum erlendir 

reiðhjólaferðamenn á Íslandi og sú rannsóknarspurning lög fram: skera reiðhjólaferðamenn 

sig úr hópi hins almenna ferðamanns hvað varðar ferðahegðun og lýðfræðilega stöðu? 

 

Kynjahlutfall þeirra þátttakenda sem svöruðu spurningakönnuninni, sem eru 

reiðhjólaferðamenn, er 69,4% karlar og 30,6% konur. Samanborið við skýrslu 

Ferðamálastofu, Erlendir ferðamenn á Íslandi sumarið 2010 og samanburður við sumrin á 

undan, sem unnin var af fyrirtækinu Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf, þá eru 

karlar 59% svarenda þeirrar könnunar og konur 41%. Tölur yfir erlenda ferðamenn á Íslandi á 

árunum 2009-2010 sýna einnig þá niðurstöðu varðandi kynjahlutfall ferðamanna að karlmenn 

eru töluvert fleiri en konur (Ferðaþjónustan á Íslandi í tölum, bls 12). Þessar tölur sýna  það að 

kynjahlutfall reiðhjólaferðamannanna er sambærilegt við kynjahlutfall almennt meðal hins 

almenna erlenda ferðamanns á Íslandi. Þátttakendur voru á aldrinum 12 – 65 ára og 

meðalaldur þeirra um 35,1 ár. Þetta er töluvert lægri meðalaldur samanborið við meðalaldur 

erlendra gesta sem komu til Íslands sumarið 2010 sem var 43 ár (Ferðamenn á Íslandi 2010, 

bls 1), 38,7 ár á meðal þeirra sem komu til landsins að vetri til á árunum 2009-1010 og 43 ár á 

meðal þeirra sem komu til landsins yfir sumartíma á sama tímabili (Ferðaþjónustan á Íslandi í 

tölum, bls 12).  Flestir voru reiðhjólaferðamennirnir á aldrinum 26-35 ára eða 37,7 % 

svarenda, 36-45 ára 26,2%, 16-25 ára 18%, 46-55 ára 9,8% og aðrir hópar minna. Þetta er 

alveg samsvarandi fjölmennasta aldurshópnum á meðal hins almenna erlenda ferðamanns sem 

var 37% í hópnum 26-35 ára. Því næst komu hóparnir  36-45 ára og 46-55 ára með 19% hvor, 

sem er ívið minna en á meðal reiðhjólahópsins í fyrr nefnda hópnum en töluvert meira en í 

þeim seinni.  

Þjóðverjar eru fjölmennastir þátttakenda  eða 26,2%, þar á eftir koma Spánverjar 

19,7%, Hollendingar 16,4% og önnur þjóðerni í minna hlutfalli eins og áður hefur komið 

fram. Samkvæmt gögnum hjá Ferðamálastofu þá eru Þjóðverjar einnig fjölmennastir meðal 

almennra erlendra ferðamanna á Íslandi sumarið 2010, þá næst Bretar og svo 

Bandaríkjamenn. En einungis um 6,8% koma frá Hollandi og 4,1% frá Spáni. Sem er 
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umtalsvert lægra hlutfall á meðal ferðamannahópsins heldur en á meðal 

reiðhjólaferðamannanna.  

Hinn almenni ferðamaður á Íslandi ferðast hvað mest með maka sínum 41% 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2010) en reiðhjólaferðamaður með vinum 39%, en í raun má 

segja að hlutfallið á milli þessa víxlist á milli markhópanna, en næst á eftir vinum kemur 

maki. Báðir hópar ferðast mest tveir saman. Langflestir koma til landsins í fríi líkt og hinn 

almenni ferðamaður.  

Hér fyrir neðan í töflu 4 má sjá samantekt á þeim helstu þáttum sem stuðst var við til 

samanburðar á reiðhjólaferðamanni, samkvæmt þessari könnun og hinum almenna 

ferðamanni samkvæmt gögnum sem fengust hjá Ferðamálastofu (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2010).  

 Reiðhjólaferðamaður Hinn almenni ferðamaður á 
Íslandi 

Reiðhjólaferðamaður 
v.s hinn almenni 
ferðamaður 

Kynjahlutföll Karlar 69,4% Konur 30,6% Karlar 59% Konur 41% Karlar fleiri og konur 
færri hjá báðum hópum 

Meðalaldur 35,1 ár 43 ár Lægri meðalaldur 

Menntun Meirihluti með langa 
skólagöngu 

Meirihluti með langa 
skólagöngu 

Báðir hópar með langa 
skólagöngu 

Laun Há og fremur há laun 35% 
Laun í meðallagi 43% 
Lág laun 22% 

Há og fremur há laun 52% 
Laun í meðallagi 38% 
Lág laun 10% 

Færri með há laun, fleiri 
með meðal- og lág laun 

Dvalarlengd Að meðaltali 27 nætur Að meðaltali 10,4 nætur Mun lengri dvalarlengd 

Föruneyti 25% Maki    39% Vinir 41% Maki    29% Vinir Sambærilegt, flestir 
annaðhvort með vini eð 
maka 

Tilgangur 
Íslandsferðar 

93% Frí 87% Frí Sambærilegt 

Áður á Íslandi 10,5 % 22 % Færri áður á Íslandi 

Afþreying á Íslandi 94% Náttúruskoðun 
74% Gönguferðir 
56% Sund 

82% Náttúruskoðun 
50% Gönguferðir 
62% Sund 

Sambærilegt, varðandi 
helstu afþreyingu 

Tegund ferðar 96,1% á Eigin vegum 78% á Eigin vegum Fleiri á eigin vegum 

Gistiaðstaða sem 
nýtt var í ferðinni 

92,7% Tjaldsvæði 
63,4% Tjalda úti í náttúrunni 
22%    Farfuglaheimili 

58% Hótel 
30% Gistiheimili 
20% Tjaldsvæði 
 

Velur mun ódýrari 
gistingu 

Peningum eytt í 
ferðinni 

Meðaltal um 1576 Evrur á 
mann 

Meðaltal um 1121 Evrur á 
mann 

Meiri eyðsla að 
meðaltali á mann 

Tafla 4:  Samanburður á reiðhjólaferðamanni og hinum almenna ferðamanni á Íslandi 

Gögnin í töflu 4 eru unnin út frá gögnum af vef Ferðamálastofu (Markaðs og 

Miðlarannsóknir, 2012, bls. C6) (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010, bls. 43). 

Samkvæmt því sem lesa má út úr töflu 4 þá virðist reiðhjólaferðamaðurinn  að nokkru 

leiti skera sig úr hópi hins almenna ferðamanns. Þeir virðast fleiri vera með meðalhá laun og 
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lág laun, en stærri hópur hins almenna ferðamanns virðist hafa há laun og fámennari hópur lág 

laun. Þeir velja sér ódýrari gistingu og færri innan þess hóps eru endurkomu gestir til Íslands. 

Það eru þættir sem gætu haft þau áhrif að reiðhjólaferðamaðurinn væri metinn síður 

eftirsóknarverður markhópur. Á móti kemur að þessi hópur er yngri, dvelur lengur og virðist 

eyða meira fé að meðaltali í ferð sinni um landið. Þeir þættir sem hóparnir tveir hafa 

sambærilega niðurstöðu í, eru, fyrir utan það að hafa mestan áhuga á náttúruskoðun, 

gönguferðum og sundi, að mestu þættir er lúta að lýðfræðilegri stöðu þessara hópa. 

Erlendir reiðhjólaferðamenn á Íslandi skera sig því úr hópi hins almenna erlenda 

ferðamanns á Íslandi hvað varðar lengd dvalar, aldur, val á gistingu og eyðslu. 

 

Karlar virðast vera í meirihluta reiðhjólamanna. Samkvæmt skýrslu frá Ástralíu þá 

stunda um 14% karlmanna hjólreiðar en einungis 7% kvenna (Faulks, Ritchie, Fluker, 2006, 

bls 3-4). Í rannsókn sem gerð var á meðal reiðhjólaferðamanna í Danmörku þá eru karlmenn 

58% og konur 42% (Simonsen og Jorgensen, 1998, bls 69). Samkvæmt rannsókn Simonsen 

og Jorgensen þá er stærsti hópur reiðhjólaferðamanna í Danmörku á aldrinum 25-49 ára. Í 

Nýja Sjálandi eru 62% reiðhjólaferðamanna undir 35 ára aldri (Tourism Resource 

Consultants, 2009, bls 10).  

 

Á Nýja Sjálandi  eru Bretar fjölmennastir meðal alþjóðlegra reiðhjólaferðamanna 

samkvæmt yfirliti sem nær yfir árin 2004-2009 eða 24%, Ástralir 23%, Bandaríkjamenn 11%, 

Þjóðverjar 7%, Hollendingar 5%, Kanadamenn 3% og önnur þjóðerni minna (Tourism 

Resource Consultants, 2009, bls 71). Í Danmörku eru Þjóðverjar 28,4% og Svíar 10,2% 

reiðhjólaferðamanna  (Simonsen og Jorgensen, 1998, bls 68). Stærsti markhópur Dana er sá 

sami og stærsti hópurinn hér á Íslandi. Það vekur upp spurningar að víst svo stór hópur Breta 

fer alla leiðina til Nýja Sjálands í hjólaferðalag, hvort að þar sé mögulega að finna markhóp 

sem einnig væri tilbúinn að ferðast til Íslands í sama tilgangi þar sem mun styttra er að ferðast 

hingað. 

Báðir þeir hópar sem hér á undan voru samanbornir  ferðast mest tveir saman sem er 

það sama og fram kemur í skýrslu (Simonsen, Jorgensen & Robbins, 1998, bls. 80). Erlendir 

reiðhjólaferðamenn á Nýja Sjálandi  ferðast hins vegar flestir einir, næst flestir tveir í hóp og 

þá með maka og þar á eftir kemur hópurinn sem ferðast með vinum (Tourism Resource 

Consultants, 2009).   

Til þess að reyna að draga fram sem besta mynd af hinum erlenda reiðhjólaferðamanni á 

Íslandi ákvað höfundur að bera saman þau gögn sem rannsóknin hefur um þann hóp, saman 
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við þau gögn sem liggja fyrir um reiðhjólaferðamanninn í skýrslunum, The New Zealand 

Cycleway Market Research, (Tourism Resource Consultants, 2009) og Cycle Tourism 

(Simonsen, Jorgensen & Robbins, 1998) og setja helstu atriðin upp í eina töflu. Í töflu 5 hér 

að neðan má sjá þau helstu atriði sem dregin voru fram. 

 

 
Samanburður á 
reiðhjólaferðamönnum 
 

Reiðhjólaferðamenn 
á Íslandi 

The New Zealand 
Cycleway – 
Market Research 

Cycling Tourism, 
recearch Centre of 
Bornholm 

Kynjahlutföll Karlar 69,4%  
Konur 30,6% 

Karlar 55%  
Konur 45%  

Karlar 58% 
Konur 42% 

Aldursskipting 35,1 ár 62% er undir 35 ára Um 50% er 25-49 
ára 

Hvaðan koma flestir 
reiðhjólaferðamennirnir? 

26% Þýskaland 
20% Spánn 
16% Holland 

24% UK 
23% Ástralía 
11% USA 

Ekki upplýsingar um 
þennan þátt 
sérstaklega 

Stærð ferðahóps og föruneyti Flestir ferðast með 
vinum 39%, 25% 
með maka 

Flestir ferðast einn 
48%, eða með 
maka 25% 

Oftast 2 saman 

Tilgangur hjólaferðarinnar: 
 * 1. Hjólreiðar eru   
aðalmarkmið ferðarinnar 
* 2. Hólreiðar eru annað 
markmið ferðarinnar 
* 3.  Annað en hjólreiðar er 
aðalmarkmið ferðarinnar 
 

52% hjólreiðar eru 
aðalmarkmið 
ferðarinnar, 30% 
þær eru annað 
markmið ferðarinnar 
og 18% annað en 
hjólreiðar eru 
aðalmarkmiðið 

Hjá meirihluta eru 
hjólreiðar 
aðalmarkmið 
ferðarinnar og því 
næst þeir sem hafa 
hjólreiðar sem aðra 
ástæðu ferðarinnar 

Hjá 65% eru 
hjólreiðar aðal 
ástæða ferðarinnar, 
hjá 33% eru 
hjólreiðar önnur 
ástæða ferðarinnar 
og 2% er ástæðan 
önnur. 

Hversu löng er 
meðalhjólaferð/hjólafrí 

Meðaltal 27 dagar 45.1 dagur 5-14 dagar 

Hveru margir dagar af ferðinni 
voru notaðir í hjólreiðar 

21 dagur að 
meðaltali 

Ekki upplýsingar 
um þennan þátt 

35,3% 5-7 dagar 
33,5% 8-14 dagar 

Hvað eru hjólaðir margir km á 
dag, að meðaltali? 

Flestir fara 61-100 
km eða 60,8%, þá 
næst 21,6%  41-60 
km 2 

Ekki upplýsingar 
um þennan þátt 

Flestir fara 21-40 km 
eða 31%, þá næst 
23% sem fara 0-10 
km á dag 

Ástæða þess að velja 
hjólaferðalag? 

Náttúruskoðun, ódýr 
ferðamáti, vera fjarri 
mannmergð og 
hreyfing 

Útivera, 
náttúruskoðun og 
hreyfing 

Að vera út í 
náttúrunni og 
hreyfing 

Tegund ferðar Meirihluti á eigin 
vegum  

Meirihluti á eigin 
vegum 

Meirihluti á eigin 
vegum  

Gistiaðstaða sem nýtt er af 
reiðhjólaferðamönnum 

92,7% Tjaldsvæði 
63,4% Tjalda úti í 
náttúrunni 
22%    
Farfuglaheimili 

51% Ódýr 
gisting/hostel 
43% í húsnæði í 
einkaeigu 
29% tjaldsvæðum, 
28% á hótelum 

54% Tjaldsvæði 
17% Farfuglaheimili 
Þá næst koma 
Gistiheimili/Hótel og 
sumarhús 

Peningum eytt í ferðinni Meðaltal um 1576 
Evrur á mann, 58 
Evrur  á dag. 

97 NZ-Dollarar á 
dag. 

Meðaltal 257 DK á 
dag.  

Hvaðan fá þeir hjól til 98,1%  koma með Ekki upplýsinga 90,4% koma 
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ferðarinnar? hjólið með sér, 1,9% 
keypti hjól á Íslandi, 
enginn leigði hjól  

rum þennan þátt meðhjólið með sér, 
9,6% leigja hjól 

Hvað er mest gert varðandi 
mat? 

98% versla 
svæðisbundið og 
eldasjálf, 19,6% 
veitingahús, 17,6% 
skyndibita, 13,6% 
komu með einhvern 
mat með sér til 
landsins. 

Ekki upplýsingar 
um þennan þátt 

75,4% versla 
svæðisbundið og 
elda sjálf, 11,7% 
borða aðallega á 
veitingahúsum, 
11,4% elda sjálf og 
koma með matinn 
að heiman. 

Hef áður farið í hjólaferð 100% hafa áður farið Ekki upplýsingar 
um þennan þátt 

63% hafa áður farið 
37% hafa ekki áður 
farið 

Helsta afþreying sem valin er, 
annað en hjólreiðar? 

Skoða náttúruna, 
skoðunarferðir og 
gönguferðir 

Gönguferðir, 
Útsýnisferðir og 
náttúrutengd 
upplifun  

Sund og að 
heimsækja 
menningarsögulega 
staði. 

Tafla 5: Samanburður á milli rannsóknarinnar og erlendra fyrirliggjandi gagna 

Eins og sjá má í töflu 5 þá eru margir þættir sem draga fram sameiginlega einkenni 

þessa ferðammanna hóps á milli þessara landa, Íslands, Nýja Sjálands og Danmerkur. Að 

njóta útivistar og náttúrunnar er aðal ástæða þess að velja hjólaferðalag. Flestir ferðast á eigin 

vegum, velja ódýra gistingu, koma með sitt eigið hjól til ferðarinnar og versla svæðisbundið 

og elda sjálfir. Meirihlutinn hefur áður farið í hjólaferð og velur náttúruskoðun, 

skoðunarferðir og gönguferðir sem afþreyingu þegar ekki er verið að hjóla. 

 

Hjólreiðar eru aðalmarkmið ferðarinnar hjá stærstum hópi reiðhjólaferðamannanna, 

sem ætti að vera augljóst þegar horft er til þess hvaða markhóp er verið að skoða. Sú mynd af 

reiðhjólaferðamanni sem þessi gögn draga fram og virðist vera almennt sameiginleg um 

meirihluta reiðhjólaferðamanna á milli þessara landa er að samkvæmt fræðunum sé hér um að 

ræða þann sem hefur hjólreiðar sem aðalástæðu ferðar (e. bicycle tourist) og sem er að ferðast 

til að njóta hjólreiða, fara hratt yfir og af ákafa (e. cycle holiday). Varðandi það að fara hratt 

yfir og af ákafa þá virðist reiðhjólaferðamaðurinn á Íslandi falla vel inn í þá mynd þar sem 

hann ferðast hvað lengst hvern dag, hann myndi þó frekar falla að skilgreiningu um 

reiðhjólaferðamann sem velur lengri ferð (e. cycle touring, long distance), þar sem hann bæði 

dvelur lengur í landinu sem hann ferðast um og hjólar fleiri km hvern dag. Hinn hópurinn, sá 

sem hefur hjólreiðar sem aðra ástæðu ferðar, væri þá þeir sem stunda hjólreiðar sem 

afþreyingu (e. recreational cyclist) og eru að stunda einhverjar hjólreiðar í ferðalaginu (e. 

holiday cycling), fara hægt yfir og af ánægju.  
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Tillögur að frekari rannsóknum 

Samanborið við fjöldaferðamennsku þá virðist reiðhjólaferðamennskan vera af frekar lítilli 

stærðargráðu. Hún virðist leiða af sér stuðning við smærri fyrirtæki, í einkaeigu og sem 

staðsett eru í deyfðari byggðum. Þannig hefur hún tilhneigingu til þess að draga úr 

efnahagslegum leka smærri byggðarlaga (Faulks, Ritchie, Fluker, 2006, bls. 12-13). Aðal 

aðdráttarafl Íslands sem ferðamannastaðar er náttúran og landslagið. Eru þessar auðlindir og 

þá sérstaklega þær sem hvað mest eru heimsóttar, oftar en ekki staðsettar í eða við hina 

dreifðari byggðir á Íslandi. Reiðhjólaferðamenn virðast almennt leita eftir ferðum þar sem 

upplifa má náttúru, landslag og menningu (Tourism Resource Consultants, 2009, bls. Vii).  

Margt væri hægt að skoða nánar og rýna betur í, í þeim gögnum sem söfnuðust með 

spurningakönnuninni. Ennþá er margt sem má vinna úr niðurstöðum rannsóknarinnar, en er 

ekki gert hér. Hægt væri að gera meiri greiningu á gögnunum og vinna dýpri og frekari 

samanburð við aðrar rannsóknir. 

Skoða mætti mun betur þennan hóp ferðamanna sem hér hefur verið fjallað um með 

frekari rannsóknum. Hægt væri að gera samskonar rannsókn og sú sem hér var gerð, reyna að 

ná til stærri hóps og á fjölbreyttari stöðum til þess að byggja upp frekari þekkingu á þeim hópi 

reiðhjólaferðamanna sem núþegar koma til landsins.   Einnig mætti gera kannanir á þeim 

stöðum sem núþegar bjóða upp á skipulagðar hjólaleiðir og hjólaleigur hvort að þar finni 

þjónustuaðilar fyrir því að þessi hópur sé að koma inn með aukna eftirspurn eftir þjónustu.  

Þessi hópur virðist sýna það að hann dvelji lengur og eyði meiri peningum í heildarferðina. 

Það mætti því gera rannsóknir á því hvort að reiðhjólaferðamennska sé arðbær ferðamennska. 

En þá þarf að horfa til ýmissa þátta, líkt og þess frá hvaða sjónarhornum er hún arðbær. Út frá 

sjónarhorni sjálfbærni, umhverfissjónarmiðum, annarrar ferðaþjónustu eða efnahagslega 

arðbær (Simonsen, Jorgensen & Robbins, 1998, bls. 162). Einnig mætti gera 

samanburðarrannsókn á því hvort að mögulega megi ná fram sömu áhrifum af uppbyggingu 

reiðhjólaferðamennsku og með uppbyggingu grunngerðar og náðst hefur í nágrannalöndum 

okkar. Vakning virðist vera um uppbyggingu í tengslum við reiðhjólaferðamennsku á Íslandi 

um þessar mundir (Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, 2012) og því er mikilvægt uppbyggingin 

fari fram samhliða markvissum rannsóknum á þeim markhópi sem miðað er að. 
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Lokaorð 

 

Í þessari rannsókn hefur verið dregin fram greinargóð mynd af erlendum 

reiðhjólaferðamönnum á Íslandi, sem fóru um landið árið 2010. Þeir dvelja lengi á landinu, og 

ferðast að mestu leyti um hringveg landsins. Meirihluti þeirra ferðast fyrst og fremst til þess 

að njóta hjólreiða og ferðast frá A – Ö. Þeir skera sig lítillega úr hópi hins almenna erlenda 

ferðamanns á Íslandi. Sá hópur sem minna fer fyrir er sá sem fer í reiðhjólaferðalag til þess að 

njóta hjólreiða sem afþreyingu og ferðast út frá einum stað, frá A – A. Þetta er markhópur sem 

vert er að huga betur að þar sem hann hefur sýnt sig hvorutveggja auka þörf fyrir þjónustu í 

dreifbýli og styðja við þá þjónustu sem fyrir er. Það væri því áhugavert að sjá hvort að 

uppbygging hjólaleiða í hinum dreifðu byggðum Íslands gætu náð fram sambærilegum 

áhrifum og slík uppbygging hefur til að mynda gert í Bretlandi. 
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http://sudur.is/frett/2012/04/25/9_verkefni_hlutu_styrk_fra_vaxtarsamningi_sudurlands_nu_i_vikunni
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Viðaukar 

Viðauki 1. Spurningalisti  

 

 

General information required for categorization. 

 

1. Gender? 

 Female 

 Male 

2. Age? 

 _____ 

3. Nationality? 

 _____ 

 

4. Travel party size? 

 1 person 

 2 people 

 3 people 

 4 people 

 5+ people 

 

5. Travel party relationship? 

 Alone 

 Partner/Spouse 

 Family / with children 

 Friends 

 Family & friends 

 Organised tour 

 Business associates 

 School / Student group 

 

6. Purpose of travel? 

 Holiday  

 Business 

 Education 

 Other (please specify) __________________ 
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7. Current level of employment? 

 Undergoing education 

 Employed 

 Retired 

 Unemployed 

 

8. Level of education? 

 High school 

 College 

 University graduate (BA/BSC) / masters (MSC/MA) 

 Doctors Degree (PHD) 

 Other (please specify) __________________ 

 

9. Compared to the general population in your country, how would you rate the level of 

your own total household income? 

 Below average 

 Average 

 Above average 

 Very high 

 

10.  What is your profession? 

 Self-employed 

 Unskilled worker 

 Skilled worker 

 Clerical 

 Managerial 

 Public worker 

 Other (please specify) _______________________ 

 

 

About your travel in Iceland. 

 

11. Which year did you visit Iceland? 

 ______________ 

 

12.  Had you been to Iceland before? 

 Yes  

 No 
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 If yes, please note the year __________ 

 

13.  How long was your last holiday in Iceland, how many days? 

 _________ 

 

14.  At what time of the year were you in Iceland? (please specify the month Jan-Dec_ 

 ________________ 

 

15. How much did the trip to Iceland cost in total? (Write the amount of money spent after 

arriving in Iceland in Euros or your local currency). 

 ____________ 

 

16.  How would you divide the cost between the following in %? 

 Accommodation % ______ 

 Food % _______ 

 Transport % _________ 

 Activities % _________ 

 Other % _________ 

 

17.  How did you travel to Iceland? 

 By air to Reykjavík / Keflavik 

 By air to another airport (please specify) ___________ 

 By ferry to the east of Iceland (Seyðisfjörður) 

 

 

18.  If you came by air – which airline did you use? 

  Please specify _____________ 

 

19.  How did you book your holiday? 

 Only online 

 Mainly online, directly with suppliers 

 Manly online, via tour operators or travel agents 

 Manly via tour operators or travel agents in my home country, and not online 

 Manly via tour operators or travel agents in Iceland 

 A combination of all these 

 Other (please specify) _______________ 
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Your cycle holiday in Iceland. 

 

20. How did you acquire a bicycle? 

 Brought it with me 

 Hired in Reykjavík 

 Hired it in the region in which i cycled 

 Bought it in Iceland 

 

21. Did your bicycle provider offer a: 

Yes   No 

 Repair service   ___  ___ 

 Rescue service   ___  ___ 

 Luggage forwarding  ___  ___ 

 Not applicable   ___  ___ 

 

22. In the last three years, how many holiday breaks have you taken at home or abroad, 

during which you have cycled? 

 Short breaks (1-3 days) __________ 

 Long breaks (>3 days) ___________ 

 

23. How many of those were in foreign countries? 

 Short breaks ________ 

 Long breaks  ________ 

 

24. In which foreign countries did you take such holiday breaks? 

 Short breaks _________________________ 

 Long breaks _________________________ 

 

25. Purpose of the holiday in Iceland? 

 Cycling is the principal objective of the holiday 

 Cycling is the second objective of the holiday (please specify your main 

objective) _________________________ 

 Objectives other than cycling (please specify) ____________________ 

 

26. Reason for choosing a cycling holiday? 

 Please specify __________________ 
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27. Regarding your length of stay in Iceland, how many days did you spend cycling ? 

 _____________ 

 

28. During your last cycling holiday in Iceland, approximately how many kilometres did 

you cycle on an average day? 

 0-10    km 

 11-20  km 

 21-40  km 

 41-60   km 

 61-100 km 

 100 +   km 

 

29. Were you: 

 Accompanied by a guide 

 Travelling independently 

 A combination of both 

 

30. Through what areas / towns of Iceland did you cycle? 

 Please specify the areas / towns __________________________________ 

 

31. Did you cycle? 

 Mainly on highways 

 Mainly highlands 

 Mainly paths 

 Mainly mountain biking 

 A combination of all these 

 

32. When travelling on Icelandic roads by bicycle, how safe did you feel? 

 Safe 

 Almost safe 

 Not safe 

 Anything special you like to add regarding safety? _______________ 

 

33. Other transport types than bicycle used on your travel around Iceland? 

 Domestic flight 

 Bus / public transport 

 Rental car 

 None 
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34. What sort of accommodation did you use? 

 Organised campsites 

 Camping in the wild 

 Youth hostel 

 Self-catering chalet or cottage 

 Simple guesthouse / bed & breakfast accommodation 

 More expensive guesthouse / bed & breakfast accommodation 

 Hotel 

 With friends 

 Other 

 

35. What did you mostly do regarding food on your travel? 

 Brought food with me from home country and cooked my own meal 

 Shopped locally and cooked my own meal 

 Dined at restaurants 

 Ate fast food 

 

36. How easy did you find it to buy food and drink during the day? 

 Easy 

 Difficult 

 Impossible 

 Not applicable to me 

 

Activities during your travel and destinations visited. 

 

37.  Did you participate in any scheduled cycling activities during your travel in Iceland? 

 Yes (If, yes, please specify) _______________ 

 No 

 

38. Activities participated during your holiday in Iceland? (Please choose as many as 

applicable). 

 Dining       * Jeep tours 

 Walking and trekking on my own  * Glacier tours 

 Guided walking and trekking    * Horse riding 

 Shopping       * Museums and galleries 

 Visiting friends and relatives    * Entertainment 

 Sightseeing      * Volcanic / Geothermal attractions 

 Swimming       * Scenic/natural attractions  

 Golf  
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39. Main regional destinations in Iceland? 

 Please specify ________________________________ 

 

40. What was the decision to visit a region? 

 Take time out      

  Explore uniquely different places       

 Attend an event 

 Have fun, socialise and enjoy 

 Challenge and test oneself 

 Experience local culture 

 See natural or other attractions 

 Take advantage of a good deal 

 Indulge in comfort 

 Recharge and feel refreshed  

 Experience must see destinations 

 Other, please specify _________________ 

 

41. Type of information found out about the region before arrival? 

 Accommodation 

 Activities and attractions 

 Prices 

 Transport options/ schedules 

 Weather / climate 

 Geography 

 People / culture 

 None 

 Other, please specify _________________ 

 

42. Sources used to find out information about the region? 

 Internet 

 Advice from family or friends 

 Guide or travel books 

 Magazines or newspapers 

 I-site / Other visitor information centres 

 Advice from a travel agent 

 Other, please specify ______________ 

 

43. If you used websites, can out list out the websites that were most helpful to you? 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
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44. Did you look out for information materials about something special and could not find 

it? 

 Yes (If yes, please specify) ________________________ 

 No 

 

45. The most important expectations of a region for you as a cycling traveller? 

 _____________________________________________________ 

 

46. Do you have any suggestions as to how the cycling element of your holiday in Iceland 

might be improved? 

 _____________________________________________________ 

 

47. Would you recommend Iceland to a friend as a cycling holiday destination? 

 Yes 

 No 

 

48. If you recommended Iceland to a friend, what (in order of priority) would be your 

reasons (1, 2, 3 etc)? 

 Easy cycling 

 Challenging cycling 

 Traffic free roads 

 Scenery 

 My preferred accommodation was easy to find 

 Good food in restaurants and / or accommodation 

 Other, please specify________________________ 

 


