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Útdráttur	  
	  
Ferðaþjónustan er mikilvæg atvinnugrein á Ísland en hún er stærsta útflutningsgrein landsins. 

Það er því brýn þörf á að fylgjast vel með þróun í ferðaþjónustu og hegðun erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Tilgangur þessarar rannsóknar að kanna ástæður fyrir vali ferðamanna 

á ferðamátum í ferð þeirra um Ísland, hvort þeir ætli aftur á ferðalag til landsins og hvaða 

ferðamáta þeir kjósi þá. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð sem byggðist á því að lagður 

var spurningarlisti fyrir erlenda ferðamenn. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

flestir ferðamenn sem fóru með rútu í yfirstandandi ferð þeirra voru marktækt líklegri til að 

nota annan ferðamáta í næstu ferð til Íslands heldur en þeir sem ferðuðust með bílaleigubíl. 

Þeir sem ferðuðust með bílaleigubíl vildu halda sig við þann farkost í næstu ferð. Helstu 

ástæður fyrir vali ferðamanna á ferðamáta má nefna að þeim þótti auðveldast að bóka 

viðkomandi ferðamáta en einnig að sá ferðamáti sem varð fyrir valinu hefði verið þægilegasti 

ferðamátinn. Rannsóknin var framkvæmd í nóvember og voru flestir ferðamenn á því að 

heimsækja Ísland aftur að sumri til, eða rúmur helmingur svarenda. 
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1.	  	  Inngangur	  
	  
Fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands hefur hvorki farið fram hjá hagsmunaaðilum 

ferðaþjónustunnar né Íslendingum yfirleitt. Frá árinu 2003 hefur fjöldi ferðamanna til Ísland 

rúmlega tvöfaldast frá um 309.000 til 672.900 manns árið 2013 (Ferðamálastofa, 2014b). 

Ávinningur Íslendinga af ferðaþjónustu hefur verið margþættur, til dæmis bættur efnahagur, 

meira líf í bæjarfélögum á landsbyggðinni og auk þess meiri og fjölbreyttari þjónusta fyrir 

ferðamenn sem Íslendingar hafa notið góðs af (Boston consulting group, 2013). 

 

Hvað felst í hugtakinu „ferðamaður“? Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu Þjóðanna er 

ferðamaður sá sem dvelur að minnsta kosti sólarhring á áfangastað. Þeir sem dvelja skemur 

eru skilgreindir sem daggestir. Eftirtaldir gestir landsins eru ekki taldir til ferðamanna 

samkvæmt framangreindri skilgreiningu: Þeir sem komnir eru til landsins til að vinna í þrjá 

mánuði eða lengur, flugfarþegar sem stoppa fáar klukkustundir á flugvelli og þeir sem dvelja 

um borð í skemmtiferðaskipum og fara ekki í land (Bjarni Reynisson, 2006). Ferðamenn eru 

því þeir sem staldra við í lengri tíma á Íslandi en í sólarhring og meðan á dvöl þeirra stendur 

má ætla að þeir kaupi vörur og þjónustu hér á landi. Markaðssetning vöru og þjónustu þarf að 

miðast við þarfir ferðamanna en einnig er mikilvægt að kanna ástæður þess að þeir kjósa að 

koma til landsins og hvaða hvatar liggja að baki ferðalagi þeirra. 

Samkvæmt Dann (1977) hefur komið í ljós að ástæður þess að fólk kýs að ferðast eru meðal 

annars: Að ná að safna upp orku, hvíld frá vinnu, upplifa eitthvað nýtt, til að breikka 

sjóndeildarhringinn, læra eitthvað nýtt, upplifa aðra menningu og siði, heimsækja vini og 

ættingja, trúarleg pílagrímsferð og til að bæta heilsu. 

 

Í könnun Ferðamálastofu á ferðavenjum meðal erlendra ferðamanna á Íslandi veturinn 

2013/14 kemur meðal annars fram að flestir erlendir ferðamenn kjósa að ferðast með rútum 

eða áætlunarbílum þegar þeir ferðast um Ísland (54%), bílaleigubílar eru einnig vinsæll 

ferðamáti en rúmlega þriðjungur erlendra ferðamanna kýs þann farkost (22%). Meðal annarra 

ferðamáta má nefna leigubíla (10%), einkabíla (5%), reiðhjól (1%) og aðra samgöngumáta 

(8%) (Ferðamálastofa, 2014c). 

1.1	  Ferðamáti	  á	  Íslandi	  
Ferðaþjónustan á Íslandi hefur hingað til verið mjög árstíðabundin, en háannatíminn í 

ferðaþjónustunni er sumartíminn sem er frá júní og út ágúst (Ferðamálastofa, 2014a).  
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Samtök ferðaþjónustunnar á Íslandi (SAF) hafa ásamt íslenska ríkinu unnið að því að jafna 

þessar árstíðasveiflur með því reyna að auka fjölda ferðamanna á jaðartímabilum 

ferðaþjónustu það er frá september fram í apríl (Landsbankinn, 2014). Það hefur tekist að 

nokkru leyti þar sem mesta aukning í komu ferðmanna milli ára 2012- 2013 hefur verið utan 

háannartímann, yfir 40% vetrarmánuðina í desember, febrúar og mars. Þannig hafa umræddar 

árstíðarsveiflur í fjölda ferðamanna minnkað, þó svo að sumarmánuðirnir séu lang 

fjölmennastir og munu eflaust verða það næstu árin. (Ferðamálastofa, 2014a). Samkvæmt 

skýrslu Boston Consulting Group (2013) er mögulegt að fjölgun ferðamanna á Íslandi næstu 

10 árin geti verið allt að 210% frá því sem er núna. 

 

Ferðamátar erlendra ferðamanna eru misjafnir og eru því sem næst óþrjótandi mögulegar á 

því að ferðast um landið. Samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu (2014) er algengasti 

ferðamáti gesta sem hingað koma bílaleigubílar á sumrin en hópferðabílar á veturna.  

Bílaleigubílar: 46% ferðamanna nýttu sér þjónustu bílaleigubíla yfir sumarið en aðeins um 

30% ferðamanna gerðu það yfir veturinn.  

Hópferðabifreiðar: Yfir sumarið nýttu um 36% ferðamanna sér þjónustu hópferðabifreiða 

en um 59% gerðu það yfir veturinn (Ferðamálastofa, 2014a).   

1.2	  Markmið	  rannsóknarinnar	  
Markmið rannsóknarinnar er að greina ástæður fyrir vali erlendra ferðamanna á ferðamáta og 

kanna hvort þeir séu líklegir til að velja sama ferðamáta hyggjast þeir koma aftur til landsins. 

Ennfremur var ætlunin að kanna hvort að upprunaland eða aldur ferðamanna hefði áhrif á val. 

Í þessari rannsókn var borinn saman ferðamáti í yfirstandandi ferð og ætlaður ferðamáti í 

mögulegri heimsókn í framtíðinni. Áhugavert var að kanna mun á viðhorfum og ferðaháttum 

hjá þátttakendum vegna þess að ferðamenn eru ólíkir og með mismunandi áherslur. Hegðun 

neytenda er flókið fyrirbæri og verðugt að skoða, ekki síst þegar litið er til markaðssetningar. 

Áhugavert þótti að skoða hvort munur væri á milli ferðamanna þegar mismunandi 

bakgrunnsbreytur voru skoðaðar, en breyturnar voru kyn, aldur og upprunaland eða svæði. 

Ferðamáti er megin þema þessarar rannsóknar og var spurt um helstu tegundir ferðamáta á 

Íslandi. Rannsóknin kann að nýtast stjórnendum fólksflutningafyrirtækjum til þess að greina  

hvernig ferðamenn haga sér og hvernig má markaðssetja betur þjónustu til þeirra.  
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1.3	  Rannsóknarspurningar	  	  
Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í samræmi við markmið og tilgang 

rannsóknarinnar: 

Hvaða þættir hafa áhrif á val á ferðamáta erlendra ferðamanna þegar ferðast er um Ísland? 

Er munur  á vali á ferðamáta í núverandi ferð og á ætluðu vali á ferðamáta í framtíðinni? 

Hefur upprunarland eða aldur ferðamanna áhrif á val þeirra á ferðamáta? 
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2.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  
	  

2.1	  Erlendir	  ferðamenn	  
Á síðastliðnum árum hefur margt breyst varðandi ferðamáta erlendra ferðamanna hér landi. 

Fyrr á árum ferðuðust flestir með rútum í skipulögðum ferðum en algengara er að ferðamenn 

í dag ferðast í bílaleigubílum. Vaxandi hluti erlendra ferðamanna leigir bílaleigubíla, eða 

35% árið 2004 (Bjarni Reynarsson, 2006). Þessi þróun hefur leitt til þess að dreifing 

ferðamanna um landið er að verða meiri en áður, það er út fyrir helstu leiðir hefðbundinna 

ferðaleiða rútu. 

Samkvæmt skýrslu Bjarna Reynarssonar (2006) um erlenda ferðamenn á Íslandi kemur fram 

að 48% erlendra ferðamanna árið 2005 kom á tímabilinu júní til ágúst, en rúmum tveimum 

áratugum fyrr, komu um tveir þriðju hlutar erlendra ferðamanna yfir sama tíma. Samkvæmt 

Bjarna sýnir þetta að mikið hefur áunnist við að lengja ferðamannatímann á Íslandi yfir aðra 

árstíðir en sumartímann. Yfir veturinn koma nær allir erlendir ferðamenn til Reykjavíkur og 

fara margir þeirra í dagsferðir eins og Gullna hringinn, suðurströndina eða í Borgarfjörð, en 

aðeins örfáir fara lengra.  

Samkvæmt skýrslu Bjarna Reynarssonar (2006) höfðu um fimmtungur erlendra ferðamanna 

komið áður til landsins og 80% sögðust áhugasamir um að koma til landsins fljótlega aftur.  

Markaðshlutdeild bílaleigubíla hefur aukist á kostnað rútuferða. Samkvæmt skýrslu 

hagfræðideildar Landsbankans (2014) hafa tekjur frá 2009 - 2012 aukist mest hjá bílaleigum 

af öllum fyrirtækjum í ferðaþjónustu á Íslandi, eða um 124%, en fyrirtækjunum er skipt niður 

í bílaleigur, farþegaflutninga, gistingu, ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur. Því hefur 

verið mikil gróska á bílaleigumarkaðinum og mörg ný fyrirtæki sprottið upp. Auðveldara er 

kostnaðarlega að fjölga bílaleigubílum en rútum því að eftir 15 mánuði má selja bílaleigubíla 

á almennum markaði (Bjarni Reynarsson, 2006). 

2.2	  Ferðamáti	   	  
Samkvæmt Ferðamálastofu (2014a) eru rúta og bílaleigubíll vinsælustu ferðamátar erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Því er áhugavert að skoða hvort þessir tveir ferðamátar þjóni sama 

tilgangi fyrir ferðamennina eða hvort munur er þar á milli. Þessir tveir ferðamátar skila sama 

verki, það er að koma farþegunum á sama áfangastað, en bjóða þeir upp á sömu upplifun fyrir 

farþegana? Rútur bjóða upp á öryggi með vanan ökumann, auk þess sem oft er í rútum 

leiðsögumaður sem fræðir ferðamanninn um svæðið sem keyrt er um. Þar að auki geta allir 
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ferðamennirnir talað saman eða horft út um gluggann og þurfa ekki að eyða athyglinni í að 

keyra. Bílaleigubílar veita frelsi til að fara hvert sem er á hvaða tíma sem er og því meiri 

möguleika á að skoða landið.   

Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort rútur eða bílaleigubílar séu staðkvæmdarvörur (e. 

substitutes) en í hugtakinu felst að vara er sögð staðkvæmdavara annarrar vöru ef hún 

uppfyllir sömu þarfir og upphaflega varan uppfyllir („Investopedia“, 2014). Þannig telst vara 

vera staðkvæmdarvara ef hækkað vöruverð tiltekinnar vöru eykur eftirspurn eftir 

staðkvæmdarvörunni (Milgrom og Strulovici, 2009). Oft er notað dæmi um drykkina Pepsi 

Cola og Coca Cola, en Pepsi Cola er talin vera staðkvæmdarvara fyrir Coca Cola þar sem 

hækkað vöruverð á Coca Cola eykur eftirspurn eftir Pepsi Cola. Staðkvæmdarvörur geta talist 

veikar eða sterkar. Veikar staðkvæmdarvörur uppfylla ekki vel sömu þarfir og upphaflega 

varan gerir en sterkar staðkvæmdarvörur koma fyllilega í staðinn fyrir upphaflegu vöruna 

(Milgrom og Strulovici, 2009). Sterk staðkvæmdarvara gæti verið flugmiði á venjulegu 

farrými frá Icelandair og flugmiði frá Wow air. Veik staðkvæmdarvara gæti til dæmis verið 

DV fyrir einstakling sem vildi kaupa Morgunblaðið.  

Rútur myndu því að líkindum teljast til veikrar staðkvæmdarvöru fyrir bílaleigubílinn enda er 

líklegt að öryggi og ferðafrelsi ferðamannsins spili inn í ákvörðun um hvaða ferðamáti er 

valinn, frekar en efnhagslegur hvati. Þó eru líkur á að ef rútufargjöld hækki umtalsvert 

umfram bílaleigubíla að sá ferðamáti verði fyrir valinu enda eins og greint var frá hér framar  

skila þeir sama verki.  

 

Rútufyrirtæki: 

Á Íslandi árið 2013 voru 376 aðilar eða fyrirtæki með leyfi til hópflutninga frá Vegagerðinni 

(Vegagerðin, 2013). Í mörgum tilfellum er um að ræða fyrirtæki með lítinn rekstur, jafnvel 

eina rútu og þá jafnvel með litlar hópferðabifreiðar (minni en 19 manna). Mörg fyrirtæki 

bjóða upp á daglegar áætlunarferðir til ferðamannastaða eða bæjarfélaga út á landi. Einnig er 

hægt að bóka sérferðir þar sem rútan er í raun leigð til að fara á ákveðna staði, stundum í 

dagsferð eða í nokkurra daga ferðir.  

 

Í eftirfarandi töflu má finna upplýsingar frá helstu rútufyrirtækjum landsins og fjölda bifreiða 

sem gefinn er upp á heimasíðu fyrirtækjanna eða með því að fá svör frá  þjónustufulltrúum 

þeirra.  

 

 



7	  

Heiti fyrirtækis: Fjöldi hópferðarbíla: 

Trex – Hópferðamiðstöðin 75 

SBA - Norðurleið 65 

Guðmundur Tyrfingsson 50 

Sterna 15 

Reykjavík Excursions  - Kynnisferðir 70 

Hópbílar hf 32 

Snæland Grímsson 25 

Hópferðabílar Teits Jónassonar 40 
Tafla 1. Stærstu rútufyrirtæki á Íslandi 

(Trex, munnleg heimild, símtal 16. desember 2014; SBA – Norðurleið, 2014; 

Guðmundur Tyrfingsson ehf , 2014;  Sterna, munnleg heimild, símtal 15. desember 

2014; Reykjavik Excursions, munnleg heimild, símtal 16. desember 2014; Hópbílar 

hf, 2014; Snæland Grímsson, munnleg heimild, símtal 16.desember 2014; 

Hópferðarbílar Teits Jónassonar, 2014). 

 

Af upplýsingum í töflu 1 má sjá  að þrjú fyrirtæki eru með stærstan hlut í 

hópferðaflutningum. Trex – Hópferðamiðstöðin eru með stærstan hlut í fólksflutningum á 

landsvísu með 75 bíla en næstir þar á eftir er Reykjavík Excursion - Kynnisferðir með 70 bíla 

og SBA – Norðurleið með 65 bíla.   

 

Bílaleigur 

Bílaleigum hefur fjölgað mikið á Íslandi samhliða efnahagskreppunni árið 2008 og fjölgun 

ferðamanna á Íslandi. Bílaumboð brugðust við efnahagskreppunni á Íslandi með því að reyna 

að selja notaða bíla úr landi en verðið sem fékkst fyrir þá var of lágt. Þess í stað voru 

stofnaðar bílaleigur.  

Árið 2010 voru yfir 90 bílaleigur á Íslandi og um 6600 bílaleigubílar (Vilmundur Hansen, 

2010). Á árinu 2013 voru 139 aðilar með leyfi til að reka bílaleigu á Íslandi (Vegagerðin 

2013). Í eftirfarandi töflu má finna upplýsingar frá helstu bílaleigum landsins um fjölda 

bílaleigubíla samkvæmt munnlegum heimildum frá þjónustufulltrúum fyrirtækjanna. 
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Heiti fyrirtækis: Fjöldi bílaleigubíla: 

Höldur – Bílaleiga Akureyrar 3.300 

AVIS og Budget 1.800 

Hertz 1.300 

Dollar og Thrifty 560 

Átak – car rental 150 
Tafla 2. Stærstu bílaleigur á Íslandi. 

(Höldur – Bílaleiga Akureyrar, munnleg heimild, tölvupóstur 19. Desember 2014; 

Avis og Budget, munnleg heimild, tölvupóstur 16. desember 2014; Hertz, munnleg 

heimild, símtal 16. desember 2014; Dollar og Thrifty, munnleg heimild, símtal 16. 

desember 2014; Átak – car rental, munnleg heimild, símtal 16. desember 2014). 

 

Samkvæmt töflu 2 er Höldur – Bílaleiga Akureyrar með stærstu markaðshlutdeildina með um 

3.300 bíla í útleigu þegar mest lætur. Þar á eftir koma Avis og Budget með 1.800 bíla og 

Hertz er þriðji stærsti aðilinn.  

2.3	  Hegðun	  neytenda	  
Samkvæmt Kotler (2006) mótast hegðun neytenda af þremur þáttum,  menningu (til dæmis 

menningarheim, undirmenningu og þjóðfélagsstöðu); félagslegum þáttum (til dæmis 

viðmiðunarhópar, fjölskyldu, félagslegum hlutverkum og þjóðfélagsstöðu), og persónulegum 

þáttum (til dæmis aldur, atvinna, efnahagslegar aðstæður, lífstíl og persónuleika). Hegðun 

neytenda (e. consumer behaviour) vísar til þess hugræna ferlis að verða sér úti um 

upplýsingar og leggja þær niður fyrir sig og nálgast þannig kaupákvörðun hvort sem um er að 

ræða vöru eða þjónustu (Moutinho, Ballantyne og Rate, 2011). Samkvæmt Kotler (2006) 

samanstendur hefðbundið kaupferli af eftirfarandi atburðarás: Viðurkenning vandamáls, leit 

upplýsinga, mat á valkostum, ákvörðun um kaup og kauphegðun. Ætla má að ferðamenn fari 

í gegnum sama kaupferli þegar þeir velja hvaða ferðamáta þeir nota í ferð sinni  á Íslandi.  

 

Kauphegðun ferðamannsins felur í sér nokkrar einstakar hliðar umfram almenna kauphegðun:  

1. Kaupandi býst ekki við að fá neinn áþreifanlegan ágóða af kaupunum 

2. Kaupin eru oft ákveðin og undirbúin með löngum fyrirvara og sparnaði 

Því mun ferðamaðurinn fjárfesta í vöru og þjónustu án þess að eiga von á áþreifanlegum 

efnahagslegum ávinningi af kaupunum (Moutinho o.fl., 2011).  
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Rannsóknir á kauphegðun ferðamanna geta veitt markaðsfólki vísbendingar til að ná og þjóna 

ferðamönnum betur. Eftir því sem ferðahegðun ferðamanna verður flóknari verða rannsóknir 

að haldast í hendur við þá þróun til að greina þessa hegðun. Neytendur vilja að sú vara eða 

þjónusta sem þeir sækjast eftir endurspegli og tengist þeirra einstöku og persónulegu þörfum, 

en sé ekki sett í fyrirfram ákveðinn ramma. Ferðaþjónustuaðilar verða því að vera meðvitaðir 

um þarfir viðskiptavinarins, en aðeins þá geta ferðaþjónustuaðilar veitt þá upplifun sem 

viðskiptavinurinn sannarlega leitast eftir. Þjónustan þarf því að vera einstaklingsmiðuð en 

ekki háð einstökum stöðluðum ímyndum (Moutinho o.fl., 2011). Til þess að skilja hvernig 

neytendur ákveða að kaupa vöru eða þjónustu verður markaðsfólk að bera kennsl á hver 

ákveður og hvað hefur áhrif á kaup ákvörðunina. Ferðamenn geta verið áhrifavaldar, 

ákvörðunaraðilar, kaupendur eða notendur (Kotler, 2006). 

2.4	  Tog-‐	  og	  ýtikraftar	  (Push-‐	  and	  Pull	  Factors)	  
Til að skilja betur hvers vegna ferðamenn ákveða að ferðast og val á ferð og ferðamáta til 

ákveðinna landa er horft til svokallaðra togkrafta (pull factors) og ýtikrafta (push factors). 

Ýtikraftar (Push factors) eru skilgreindir sem þær hvatir sem neytendur hafa, sem knýr þá til 

að ferðast. Togkraftar (Pull factors) er þeir ytri þættir, það aðdráttarafl sem þeir áfangastaðir 

hafa sem draga neytendur þangað (Gnoth, 1997).  

 

Flestir ýtikraftar eru sjálfsagðir hvatar, svo sem löngun til flótta, hvíldar og slökunar, heilsu 

og hreystis, ævintýra og félagslegra samskipta.  

Togkraftar koma vegna aðdráttarafls áfangastaðar, til dæmis strendur, möguleiki á 

afþreyingu, skemmtiaðstaða og menningarlegt aðdráttarafl (Uysal og Jurowski, 1994).  

Almennt er talið að ýtikraftar séu þeir kraftar sem stýra löngun í ferðalög en togkraftar eru 

taldir meira afgerandi í að útskýra val á áfangastað (Bello og Etzel, 1985). Ferðamennska er 

því ekki aðeins að uppfylla ákveðnar grunnþarfir ferðamannsins, heldur líka er skapaður nýr 

reynsluheimur fyrir ferðamenn.  

 

Alla jafna hafa ýtikraftar verið gagnlegir til að útskýra löngun fyrir því að fara í frí, en 

togkraftar hafa verið gagnlegir til að skýra ástæðu fyrir vali á áfangastað. Út frá 

markaðsetninga sjónarmiði þá er það skiljanlegt að rannsakendur einbeiti sér að togkröftum 

það er hvötum ferðamanna, þar sem þeir tákna það sérstaka aðdráttarafl áfangastaðar sem ýtir 

undir að þeir ferðast þangað þegar ákvörðunin hefur verið tekin (Gossens, 2000) 
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Ýtikraftar eru þeir kraftar sem knýr ferðamann áfram í frí. Togkraftar eru þessi ytri áhrif, eins 

og auglýsingar sem byggja upp vörumerki eða ímynd áfangastaðarins eða þjónusta sem eru á 

staðnum (Goossens, 2000) 

Togkraftur (pull factor) þess að upplifa Ísland á annan hátt gæti því knúið ferðamenn sem 

ferðuðust með rútu til að koma aftur til Íslands og ferðast með bílaleigubíl eða öðrum 

ferðamáta sem veita aðra upplifun. 

2.5	  Stigveldi	  Maslow	  um	  þarfir	  
Ýtikraftar koma frá stigveldi Maslow um þarfir (Mayo og Jarvis, 1981). Maslow vildi vita 

hvað hvatti eða örvaði fólk áfram. Hans kenning birtist í  svokölluðum þarfapíramída, en þar 

eru fimm markmið sem Maslow kallar grunn þarfir (Mynd 1). Þær eru: Líkamleg þörf, 

öryggi, félagsleg þörf, sjálfsvirðing og sjálfsbirting. Maslow trúði því að maðurinn væri 

stöðugt að sækjast eftir efsta þrepinu, sjálfsbirtingu, það er að maðurinn reynir eftir fremsta 

megni að verða sá maður sem maður vill vera (Tikkanen, 2007). 

Samkvæmt Maslow þarf maðurinn fyrst að uppfylla grunnþarfir, til dæmis mat, vatn og skjól 

og þegar þeim er fullnægt þá reynir maðurinn að fylla næstu þörf, sem er öryggi, það að hann 

sé öruggur í sínu umhverfi. Í þriðja þrepi félagslegu þörfunum reynir maðurinn að tryggja 

vináttu og félagslegt umhverfi kringum hann, til dæmis vera hluti af hópi. Í fjórða stigi, 

sjálfsvirðingarstigi, reynir maðurinn að öðlast sjálfsvirðingu og ávinna sér virðingu annarra. Í 

efsta stigi píramídans, sjálfsbirtingarstigi reynir maðurinn eins og fyrr er greint eftir fremsta 

megni að verða sá maður sem hann vill vera. Sjá má á Mynd 1 Þarfapíramída Maslow, en 

neðsti hluti píramídans er grunnþörfin sem þarf alltaf að uppfylla áður en farið er upp á næsta 

þrep (Tikkanen, 2007).	  
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Mynd	  1.	  Þarfapíramídi	  Maslow	   	  

(Kotler og Keller, 2006). 

Telja má að öryggi ferðamáta og þægindi geti spilað stórt hlutverk í vali á ferðamáta 

sérstaklega í landi sem er jafn strjálbýlt og með mis góða vegi eins og Ísland. Kenning 

Maslows getur nýst við að greina forgang ferðamanna við val á tilteknum ferðamáta. 

Samkvæmt Maslow ætti því ferðamaðurinn fyrst að uppfylla tiltekna líkamlega þörf, til 

dæmis að hann komi honum milli A og B eða að hann uppfylli grunn þarfir ferðlagsins (til 

dæmis að hann rúmi nægan farangur) en um þetta verður fjallað frekar í umræðukafla 

ritgerðarinnar.  

2.6	  	  Ferðamenn	  á	  bílaleigubílum	  (e.	  drive	  tourism)	   	  
Prideaux og Carson (2003) skilgreina hugtakið ,,drive tourism” sem hugtak sem snýst um að 

ferðast frá upphafsstað til áfangastaðar með bíl sem er annaðhvort í einkaeigu eða í leigu, og 

taka þátt í athöfnum tengdum ferðamennsku á leiðinni. Einnig benda þeir á að ákveðin form 

fólksflutninga, bjóða upp á meira en einfaldan flutning að áfangastað og eru óaðskiljanlegur 

hluti af reynslu og upplifun ferðamanna. Samkvæmt Prideaux og Carson eru helstu ástæður 

fyrir því að ferðamenn kjósi að ferðast með bílaleigubíl er sveigjanleiki, sjálfstæði og 

þægindi farkostsins samanborið við stífleika sem fylgir því að vera í skipulagðri hópferð.  

Samanborið við dæmigerða hópferð býður ferðalag á bílaleigubíl (drive tourism) ferðalangi 

upp á frelsi til að skoða sig um óháð stað, vali á starfsemi eða tímaáætlun og að þurfa ekki að 

bíða eftir eða verða fyrir ónæði af öðrum farþegum. Þar að auki hafa ferðamenn meiri úrval 

af stöðum til að heimsækja og geta úthlutað tíma í það sem þeir vilja og breyta þeim stöðum 

sem er stoppað og skoðað. Allt þetta hefur áhrif á upplifun þeirra.  

Sjálfsbirting	  

Sjálfsvirðing	  

Félagsleg	  þörf	  

Öryggi	  

Líkamleg	  þörf	  
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2.7	  Ferðamenn	  á	  rútum	  (e.	  bus	  tourism)	   	  
Lumsdon (2006) greindi aðallega tvær tegundir rútuferðamanna. Sú fyrri, 

skoðunarferðamaðurinn, velur rútuferðalög fyrst og fremst til skoðunarferða en það er einnig 

helsti hvati ferðarinnar. Sá ferðamaður stoppar einnig á vinsælum áfangastöðum. Forsendur 

fyrir vali ferðamannsins á þessum ferðamáta er öryggi, það er ferðamaðurinn leitar leiða til að 

draga úr áhyggjum af komandi ferðalagi þegar hann velur þennan ferðamáta. Síðari tegund 

rútuferðamanna sem notar rútur er afþreyinga-ferðamaðurinn. Hann notar rútuna einvörðungu  

sem ferðamáta til að komast nær afþreyingunni, til dæmis gönguferðamaðurinn sem vill 

ganga milli staða og vill ekki skilja bílinn eftir og hjólreiðaferðamaðurinn sem nota rútur til 

að komast að upphafi hjólaleiðar. Helsti hvati hjá þessum hópi ferðamanna til að nota rútu er 

fyrst og fremst til að spara bílnotkun og að einhverju leyti í umhverfisvænum tilgangi 

(Lumsdon, 2006). 

Skoðunarferðamaðurinn er líklegur til að vera eldri en 40 ára og ferðast einn eða með maka. 

Meirihluti skoðunarferðarmanna eru konur. Félagsleg samskipti við aðra eru talin vera 

lykilhvati að þessum ferðamáta fyrir þennan hóp. Í þessum hópi skoðunarferðamanna er 

einnig minna hlutfall af ungu fólki, bakpokafólki og fólki um tvítugt (Lumsdon, 2006). 
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3.	  	  Aðferðafræði	   	  
Í rannsókninni var kannaður ferðamáti erlendra ferðamanna í yfirstandandi ferð þeirra og 

ætlaður ferðamáti í möglegri framtíðarheimsókn. Einnig var kannað hvort aldur eða 

upprunaland hefði áhrif á vali á ferðamáta. Í samræmi við rannsóknarspurningar var útbúinn 

spurningarlisti (sjá viðauka A) sem dreift var til erlendra ferðamanna.  

Í þessari rannsókn er notast við meginlegar rannsóknaraðferð  (e. quantitative reasearch 

methods). Með megindlegum rannsóknaraðferðum er átt við aðferðir sem notaðar eru til að 

safna tölulegum gögnum, t.d. með spurningalista sem lagður er fyrir tiltekinn hóp fólks sem 

ætlunin er að alhæfa um. Slíkar rannsóknir henta vel til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, viðhorf 

eða hegðun. Netkannanir og símakannanir eru einnig dæmi um megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Félagsvísindastofnun, 2014). 

3.1	  Úrtak	   	  

Úrtak rannsóknarinnar voru erlendir ferðamenn sem ferðuðust með rútu frá 

umferðarmiðstöðinni BSÍ á leiðinni frá Reykjavík til Keflarvíkurflugvallar í byrjun nóvember 

2014. Þátttakendur voru fengnir með hentugleikaúrtaki en það er sjálfvalið úrtak sem er valið 

af rannsakandanum, það er einstaklingar sem voru á valinni staðsetningunni á þeim tíma sem 

könnunin fór fram. Fengið var samþykki hjá fyrirtækinu Kynnisferðum til að framkvæma 

könnunina á ferðamönnum sem voru í rútum þeirra sem var að leggja af stað á leiðinni til 

Keflavíkur frá umferðarmiðstöðinni BSÍ. Könnuninni var dreift sunnudaginn 2. nóvember  

frá kl. 8:00 til 9:30, í alls þrjár rútur og voru kannanirnar á pappírsformi. Þátttakendum var 

kynnt stuttlega tilgangur rannsóknarinnar og þeim tjáð að þátttaka þeirra væri valfrjáls.  

 

Í rannsókninni tóku alls 84 einstaklingar þátt, þar af voru 36 karlar og 48 konur. Flestir 

þátttakenda voru á aldursbilinu 20-39 ára eða um 45% þátttakenda. Næstfjölmennasti hópur 

þátttakenda voru á aldrinum 40-59 ára eða um 41%, 8,% þátttakenda voru yngri en 20 ára og 

6% voru 60 ára og eldri. 
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Mynd	  2.	  Aldursdreifing	  þátttakenda.	  

	  

Hlutfall kvenna var örlítið hærra en karla, en um 57% þátttakenda voru konur en um 43% 

voru karlar. 

Flestir þátttakenda voru frá Bretlandi eða um 44% og frá  Norðurlöndunum um 42%. Aðrir 

voru, um 1% frá Frakklandi, um 2% frá Asíu og um 11% voru frá öðrum löndum í Evrópu  

	  
Mynd	  3.	  Upprunaland	  eða	  svæði	  þátttakenda.	  

	  

Eins og áður hefur komið fram  komu flestir ferðamenn til Íslands árið 2013 frá Bretlandi 

(erlendir gestir um Leifstöð 2002-2014) sem endurspeglar framangreint úrtak. Engir 

Bandaríkjamenn tóku þátt í könnuninni en þeir voru næst stærsti hópur erlendra ferðamanna 

árið 2013. 

8%	  

45%	  
41%	  

6%	  

Aldursdreiding	  þátttakenda	  

19	  ára	  og	  undir	  
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3.2	  Mælitæki	  

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur þar sem þeir voru spurðir að aldri, kyni, búsetu og 

tegund fólksflutninga sem þeir kjósa, ásamt spurningum um skoðanir þeirra á hinum ýmsu 

þáttum sem snúa að fólksflutningum. Spurningarlistinn, sem innihélt fjórtán spurningar var 

mælitæki rannsóknarinnar og er spurningarlistann að finna í viðauka A.  

 

Til þess að ákveða hvaða spurningar yrðu í listanum voru aðrar sambærilegar rannsóknir um 

ferðamannaþjónustu á Íslandi skoðaðar, þar sem hagtölur um ferðamenn á Íslandi voru 

útlistaðar. Þær voru notaðar sem grunnur í gerð könnunarinnar ásamt því sem spurt var um 

kyn, aldur og upprunaland ferðamanna. Einnig var spurt um ferðir þeirra á Íslandi, hvað var 

þess valdandi að þeir komu til landsins, hvort að þeir hefðu hug á að sækja Ísland aftur heim 

og hvaða fyrirætlanir þeir hefðu um þá ferð varðandi ferðamáta. 

 

Notast var við Microsoft Word við gerð spurningalistans og niðurstöður voru settar inn í 

Excel og unnið var úr þeim í SPSS forriti og útreikningar framkvæmdir, og þær túlkaðar. 

3.3	  Framkvæmd	  

Rannsóknin var framkvæmd á þann hátt að rannsakandi fór í þrjár rútur Kynnisferða sem 

voru á leiðinni með erlenda ferðamenn til Keflavíkurflugvallar. Áður en könnunni var dreift 

var farþegum sagt stuttlega að spurningarlistinn væri hluti af lokaverkefni nemanda við 

Háskólann í Reykjavík og efnið væri um greiningu á ferðamáta erlendra ferðamanna á 

Íslandi. Þeir sem tóku þátt í könnuninni voru handahófskennt úrtak þeirra sem voru í hverri 

rútu fyrir sig og völdu að taka þátt. Alls tóku 84 erlendir ferðamenn þátt í könnuninni. Það 

tók þátttakendur um það bil 3-5 mínútur að svara spurningalistanum.  
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4.	  Niðurstöður	  

4.1	  Bakgrunnsbreytur	  

Flestir þátttakendur voru á aldrinum 20 til 39 ára, eða um 45% þeirra. Næststærsti hópurinn 

sem var á aldrinum 40 til 59 ára, var ekki langt frá með um 41% þátttakanda. Fjöldi 

þátttakenda 19 ára og undir voru um 8% og að lokum voru þátttakendur sem voru 60 ára og 

eldri um 6%. Aldursdreifing þátttakenda má sjá hér neðar.  

	  

	  
Mynd	  4.	  Aldursbil	  svarenda.	  

Fjöldi karla í rannsókninni var 36 og flestir á aldursbilinu 40 til 59 ára. Konur voru 

fjölmennari þátttakendur en karlar. Fjöldi kvenna í rannsókninni var 48 og flestar á 

aldursbilinu 20 til 39 ára. 
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Mynd	  5.	  Fjöldi	  svarenda	  eftir	  aldri	  og	  kyni	  

	  

Langflestir þátttakendur komu frá Bretlandi og Norðurlöndum eða samtals 72. Alls komu 37 

frá Bretlandi, einn frá Frakklandi, 35 frá Norðurlöndunum, 9 frá öðrum löndum í Evrópu og 2 

frá Asíu. 

	  

	  
Mynd	  6.	  Upprunaland	  svarenda.	  

	  

4.2	  Ferðamáti	  

Algengasti ferðamáti á Íslandi hjá þátttakendum í þessari könnun var að ferðast með rútu, það 

er 65 svarendur sögðu að rúta væri algengasti ferðamátinn eða um 77% þátttakenda. Einn 
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aðili ferðaðist helst með leigubíl eða um 1% þátttakenda, 10 með bílaleigubíl eða um 12% 

þátttakenda, 3 fóru mest fótgangandi eða um 4% þátttakenda. Nokkrir svarendur, eða um 6% 

þeirra, nýttu sér valmöguleikann ,,annan ferðamáta” og svöruðu að algengasti ferðamáti 

þeirra hefði verið húsbíll (e. campervan), „húkka“ far (e. hitchhiking), einkabíll (e. private 

car) og jeppi í svokallaðri jeppaferð (e. jeep tour). 

	  
Mynd	  7.	  Ferðamáti	  þátttakenda.	  

	  

4.3	  Ástæður	  fyrir	  vali	  á	  ferðamáta	  
Flestir svöruðu að aðalástæða fyrir vali á ferðmáta væri að það væri auðveldast að bóka þann 

ferðamáta eða um 48% svarenda. Næstfjölmennasti valkosturinn var að það sem skipti mestu 

máli væri að ferðamátinn væri sem þægilegastur eða um 27%. Um 11% þátttakenda sögðust 

vilja þá upplifun sem ferðmátinn biði upp á. Um 10% sögðu að það skipti mestu máli að 

ferðmáti væri ódýrasti valkosturinn. Um 1% sögðu að það væri vegna þess að það væri 

öruggasti valkosturinn sem skipti mestu máli og um 1% sögðu að þeir veldu þann ferðamáta 

sem gæfi þeim mest fyrir peningana.  

	  

Rúta	  
77%	  

Leigubíll	  
1%	  

Bílaleigubíll	  
12%	  

Gangandi	  
4%	  

Annað	  
6%	  

Ferðamáti	  í	  ydirstandandi	  ferð	  



19	  

	  
Mynd	  8.	  Ástæða	  fyrir	  vali	  á	  ferðamáta	  þátttakenda.	  

	  

4.4	  Ástæða	  fyrir	  komu	  til	  Íslands	  
Þegar spurt var um hver ástæðan væri fyrir komu ferðamannanna til Íslands svöruðu flestir 

eða um 79% svarenda að þeir væru hingað komnir til að skemmta sér, eða væru hér sér til 

ánægju. Næst flestir eða um 9% svöruðu að þeir væru að koma til Íslands til að fara á þing (e. 

conference). Þar á eftir svöruðu um 7% að þeir væru á Íslandi í viðskiptalegum 

erindagjörðum. Aðrir eða um 5% svöruðu að þeir væru á Íslandi til að taka þátt í sérstökum 

ótilgreindum atburði. 

	  

	  
Mynd	  9.	  Ástæða	  fyrir	  ferð	  til	  Íslands.	  
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4.5	  Hvernig	  var	  ferðin	  skipulögð	  
Þegar spurt var um hvernig ferðamaðurinn skipulagði ferð sína til landsins svöruðu langflestir 

því að þeir hefðu skipulagt frí sitt sjálfir eða séð sjálfir um eigin bókanir, eða alls um 67% 

svarenda. Aðrir eða um 33% svarenda svöruðu því til að þeir hefðu pantað ferð saman í hóp 

eða fengið pakkatilboð. Enginn svaraði því til að að þeir hefðu komið til landsins með 

farþegarskipi eða skipulagt ferðina með öðrum hætti.  

	  
Mynd	  10.	  Skipulag	  ferðar	  til	  Íslands.	  

	  

4.6	  Hversu	  lengi	  varstu	  á	  Íslandi	  
Spurt var um hversu lengi ferðamaðurinn dvaldi á ferð sinni um Ísland. Lang flestir dvöldu á 

landinu í minna 1 viku eða um 89% aðspurðra. Um 8% svöruðu því til að hafa dvalið í 1 – 2 

vikur á landinu. Fæstir svöruðu því að hafa dvalið lengur en 2 vikur eða um 3% aðspurðra.  
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Mynd	  11.	  Dvalartími	  á	  Íslandi.	  

	  

4.7	  Ánægja	  með	  ferðamáta	  og	  líkur	  á	  því	  að	  ferðamaðurinn	  snúi	  aftur	  til	  landsins	  
Þegar spurt var um hvort ferðamaðurinn hefði verið ánægður með val á ferðamáta svöruðu 

því flestir til eða 98% aðspurðra að þeir hefðu verið ánægðir með val sitt en aðeins um 2% 

aðspurðra voru ónægðir með sinn ferðamáta. Þeir sem voru óánægðir með valið ferðuðust 

með rútum. Lang flestir þátttakenda sögðust ætla að koma aftur til Íslands eða um 87% þeirra 

en um 13% sögðust ekki ætla að koma aftur. Þeir ferðamenn sem svöruðu því játandi að þeir 

vildu koma aftur til Íslands voru beðnir að svara spurningum um ferð og ferðamáta næst 

þegar þeir kæmu til Íslands. 

	  

Ferðamáti þeirra sem vilja koma aftur til Íslands: 

Niðurstöðurnar skiptust nánast til helminga en um 47% svarenda völdu rútu og um 47% 

svarenda völdu bílaleigubíl sem þann ferðamáta sem þeir myndu velja þegar þeir kæmu aftur 

til Íslands. Um 6% völdu leigubíl sem aðal ferðamáta. 
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Mynd	  12.	  Ferðamáti	  í	  næstu	  ferð	  hjá	  þeim	  sem	  ætla	  að	  koma	  aftur	  til	  Íslands.	  

	  

Bókun næstu ferðar: 

Stærsti hluti svarenda völdu að bóka ferðina sjálfir eða um 87% svarenda. Um 13% vildu 

bóka pakkaferð. 

4.8	  Lengd	  dvalar	  í	  næstu	  ferðar	  á	  Íslandi	  
Flestir völdu að vera 5-8 daga í næstu ferð til Íslands eða alls 50% svarenda, næst vinsælasti 

valkostur var að vera 1-4 daga eða um 41% aðspurðra. Um 6% völdu að dvelja í 9-12 daga og 

um 3% völdu 13 eða fleiri daga. Langflestir þátttakendur svöruðu að þeir ætluðu að vera 

minna en eina viku eða alls um 89%. Þeir sem svöruðu að þeir ætluðu að vera eina til tvær 

vikur voru um 8%  en þeir sem ætluðu að vera lengur en tvær vikur um 3%.  
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Mynd	  13.	  Lengd	  dvalar	  í	  næstu	  ferð	  til	  Íslands.	  

	  

4.9	  Á	  hvaða	  árstíma	  mundir	  þú	  koma	  til	  Íslands?	  
Á Íslandi eins og í mörgum öðrum löndum er ferðamennska árstíðabundin. Sumarið var 

langvinælasti valkosturinn eins og má ætla en alls um 53% þátttakenda völdu að koma aftur 

til landsins að sumri til. Það vakti athygli að hinir árstíðarnar voru valdar nokkuð jafnt en um 

13% svöruðu því til að þeir myndu koma aftur að vori, um 16% svöruðu að þeir myndu koma 

aftur að hausti og um 18% svöruðu að þeir myndu kom aftur yfir vetratímann. 

	  

	  
Mynd	  14.	  Árstími	  næstu	  komu	  til	  Íslands.	  
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4.10	  Helsti	  munur	  á	  núverandi	  ferðamáta	  og	  framtíðar	  ferðamáta	  
Hlutfall ferðamanna sem ferðuðust með rútu eða bílaleigubíl má sjá í töflu 3 hér að neðan en 

hlutfallið var 83% á móti 17% fyrir bílaleigubíla. Þeir sem ferðuðust með rútu í núverandi 

ferð töldu sig flestir koma til með að velja aftur rútu sem ferðamáta í næstu ferð eða um 61% 

svarenda en hluti þeirra um 39% völdu að ferðast næst í bílaleigubíl. Þeir sem ferðuðust í 

núverandi ferð með bílaleigubíl völdu nánast alfarið að ferðast aftur með sama ferðamáta, en 

um 90% ferðamanna völdu bílaleigubíl aftur sem framtíðar ferðamáta.  

	  

Núverandi	  ferðamáti	   	   Framtíðar	  ferðamáti	  
Rúta	   83%	   	   Rúta	   61%	  
	  	   	  	   	   Bílaleigubíll	   39%	  
	   	   	   	   	  
Bílaleigubíll	   17%	   	   Rúta	   10%	  
	  	   	  	   	   Bílaleigubíll	   90%	  
Tafla	  3.	  Núverandi	  og	  framtíðar	  ferðamáti.	  

	  

4.11	  Hinn	  almenni	  þátttakandi	  
Ef tekin eru saman algengustu svörin við spurningunum þá kemur í ljós að hinn almenni 

þátttakandi var kona, á aldrinum 20 til 39 ára, frá Bretlandi, sem ferðaðist með rútu vegna 

þess að það var auðveldast að panta þann ferðamáta. Hún kom til Íslands til að skemmta sér. 

Hún skipulagði sína ferð sjálf og var á Íslandi skemur en í tvær vikur. Hún var ánægð með 

ferðamáta sinn og vildi koma aftur til Íslands. Ekki skipti hana höfuð máli hvort að hún 

myndi ferðast með rútu eða bílaleigubíl í sinni næstu ferð, en hana myndi hún vilja bóka sjálf 

og dvelja á landinu í  5-8 daga yfir sumarið. 
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5.	  Úrvinnsla	   	  

5.1	  Er	  munur	  á	  vali	  á	  ferðamáta	  í	  núverandi	  ferð	  og	  á	  vali	  á	  ferðamáta	  í	  næstu	  ferð	  
á	  Íslandi?	  
Skoðað var hvort það væri fylgni með ferðamáta í núverandi ferð og val á ferðamáta í næstu 

ferð á Íslandi. Settar voru upp H0 og H1 tilgátur og framkvæmt var marktæknipróf til að 

sannreyna tilgáturnar. 

 

H0: Það er ekki munur á framtíðarvali á ferðamáta milli ferðamanna sem fóru í núverandi 

ferð í rútu og þeirra sem fóru í núverandi ferð í bílaleigubíl.  

H1: Það er munur á framtíðarvali á ferðamáta milli ferðamanna sem fóru í núverandi ferð í 

rútu og þeirra sem fóru í núverandi ferð í bílaleigubíl. 

 

Gert var kí-kvaðrat próf. Kí-kvaðrat próf eru gerð til þess að athuga hvort marktækur munur 

sé á dreifingu svara, sjá 13. mynd (Newbold, 2010). Kí-kvaðrat próf gaf að það var marktækt 

tengsl á milli ferðamáta í fyrri ferð og hvort að breytingar verði í ferðamáta í næstu ferð til 

Íslands. Þeir sem ferðuðust með rútum í fyrri ferð eru marktækt líklegri til að nota annan 

ferðamáta í næstu ferð til Íslands en þeir sem ferðuðust með bílaleigubíl, χ2(1) = 8,739, p < 

0,005 þeir sem ferðuðust með rútu eru 14,21 sinnum líklegri til að breyta um ferðamáta en 

þeir sem ferðuðust með bíleigubíl, samkvæmt áhrifastærðar útreikningum. Stuðningur fæst 

því við tilgátu H1 þess efnis að ferðmáti er líklegri til að breytast frá fyrri ferð til þeirri síðari 

ef ferðast er með rútu. Þess vegna verður að hafna núlltilgátunni og álykta að það er munur á 

vali á ferðamáta núna og í framtíðinni ef ferðamenn ferðuðust í rútu í fyrri ferðinni.   

	  
Mynd	  15.	  Kí-‐kvaðrat	  próf	  

Kí-kvaðrat próf þar sem „o“ merkir „observed frequency“ eða mæld tíðni, „e“ merkir 
„expected frequency“ eða væntanleg tíðni og epsilon merkir summa. 
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5.2	  Er	  fylgni	  milli	  val	  á	  ferðamáta	  og	  ástæðu	  fyrir	  vali	  á	  ferðamáta?	  
Kannað var hvort að fylgni væri á vali ferðamáta og aðal ástæðu fyrir því vali. Settar voru 

upp H0 og H1 tilgátur og framkvæmt var marktæknipróf til að sannreyna tilgáturnar. 

	  

H0: Það er ekki fylgni milli núverandi ferðamáta ferðamannsins og helstu ástæðu þess að 

ferðamaðurinn valdi þann ferðamáta. 

H1: Það er fylgni milli núverandi ferðamáta ferðamannsins og helstu ástæðu þess að 

ferðamaðurinn valdi þann ferðamáta. 

 

Ekki var hægt að reikna, vegna dreifinga í gögnum, hvort það væru marktæk tengsl á milli 

ferðamáta og ástæðu fyrir vali á ferðamáta, til dæmis hvort að rúta væri fyrir valinu vegna 

þess að hún væri ódýrasti ferðamátinn. Algengasta svarið í krosstöflunni var þó hjá þeim sem 

ferðuðust aðallega með rútu og sögðust hafa valið þann ferðamáta vegna þess hversu 

þægilegt var að bóka þá ferð (57% af rútufarþegum). Næst algengasta svarið í krosstöflunni 

var hjá þeim sem ferðust með rútu og völdu þann ferðamáta vegna þess að það væri 

þægilegasti ferðamátinn (23% af rútufarþegum). Af þeim þátttakendum sem ferðuðust með 

bílaleigubíl þá var algengasta ástæða fyrir vali á þeim ferðamáta að það væri þægilegasti 

ferðamátinn (60% af þeim sem ferðuðust með bílaleigubifreiðum). Þægindi spila því stórann 

þátt í vali á báðum algengustu ferðamátunum. 

 

5.3	  Er	  fylgni	  milli	  val	  á	  ferðamáta	  og	  ástæðu	  fyrir	  komu	  til	  landsins?	  
Kannað var hvort að fylgni væri á milli val á ferðamáta og ástæðu fyrir komu til landsins. 

Settar voru upp H0 og H1 tilgátur og framkvæmt var marktæknipróf til að sannreyna 

tilgáturnar. 

 

H0: Það var ekki fylgni milli vali á ferðamáta í núverandi ferð og ástæðu fyrir komu 

ferðamannsins til Íslands. 

H1: Það var fylgni milli vali á ferðamáta í núverandi ferð og ástæðu fyrir komu 

ferðamannsins til Íslands. 

 

Ekki var hægt að reikna vegna dreifinga í gögnum hvort  það væru marktækt tengsl á milli 

ferðamáta og ástæðu fyrir komu til Íslands. Til dæmis hvort að bílaleigubíll væri algengasti 

ferðamáti fyrir þá sem kæmu hingað vegna viðskipta. Tíðasta svarið fyrir ástæða fyrir komu 

til Íslands, var sem skemmtiferð. Algengasta svarið í krosstöflunni var þó hjá þeim sem 
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ferðuðust aðallega með rútu og voru í skemmtiferð. Þeir sem ferðuðust með bílaleigubíl 

svöruðu flestir að þeir væru í skemmtiferð næst flestir voru hér í viðskiptalegum tilgangi. 

 

5.4	  Er	  fylgni	  milli	  val	  á	  ferðamáta	  og	  upprunalands	  ferðamanns?	  
Kannað var hvort að fylgni væri með vali á ferðamáta og upprunalands ferðamanns. Úrtakið 

var minnkað niður í aðeins tvo stærstu hópa þátttakenda eftir upprunarlandi, það voru Bretar 

og Norðurlandabúar. Í könnunni var aðeins gefinn kostur á að velja Norðurlönd en ekki 

einstakt land. Settar voru upp H0 og H1 tilgátur og framkvæmt var marktæknipróf til að 

sannreyna tilgáturnar. 

 

H0: Það var ekki fylgni á milli vali á ferðamáta í núverandi ferð og eftir upprunalandi  

ferðamanns. 

H1: Það var fylgni á milli vali á ferðamáta í núverandi ferð og eftir upprunalandi  

ferðamanns? 

 

Ekki var hægt að reikna vegna dreifinga í gögnum hvort það væru marktæk tengsl á milli vals 

á ferðamáta og upprunalands ferðamanns. Þessir tveir hópar voru með merkilega lík svör og 

voru næstum jafn fjölmennir. Af þeim Bretum sem svöruðu könnuninni þá svöruðu 84% 

þeirra því að þeir myndu kjósa að ferðast með rútu en aðeins 12% þeirra völdu að ferðast með 

bílaleigubifreið. Af þeim Norðurlandabúum sem svöruðu könnuninni kusu 83% þeirra að 

ferðast með rútu en 11% þeirra völdu að ferðast með bílaleigubíl. Því var ekki marktækur 

munur á upprunalandi og vali á ferðamáta. 

 

5.5	  Er	  fylgni	  milli	  val	  á	  ferðamáta	  og	  aldurs	  ferðamanns?	  
Kannað var hvort að fylgni væri milli val á ferðamáta og aldurs ferðamanns. Þátttakendur 

gátu valið á milli fjögra aldursbila. Settar voru upp H0 og H1 tilgátur og framkvæmt var 

marktæknipróf til að sannreyna tilgáturnar. 

 

H0: Það var ekki fylgni á milli vals á ferðamáta í núverandi ferð og eftir aldri  ferðamanns. 

H1: Það var fylgni á milli vals á ferðamáta í núverandi ferð og eftir aldri  ferðamanns? 

 

Ekki var hægt að reikna vegna dreifinga í gögnum hvort það væru marktæk tengsl á milli vals 

á ferðamáta og aldurs ferðamanns. Aldursbilið 20-39 og 40-59 voru fjölmennustu hóparnir en 
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innan þeirra var aldursbilið 20-39 fjölmennast af þeim sem ferðuðust með rútu eða alls 39% 

af heildar þátttakendum í könnunni. Næst fjölmennast var aldursbilið 40-59 sem ferðuðust 

einnig með rútu alls 32%. Í bílaleigu flokknum var aldursbilið 40-59 stærst með um 6% af 

heildar þátttakendum. Enginn af þeim þátttakendum sem voru 60 ára eða eldri ferðuðust með 

bílaleigubílum.  

5.6	  Samantekt	  úrvinnslu	  
Tilgangur rannsóknar var að kanna ferðamáta og kanna hvort ferðamenn séu líklegir til að 

velja sama ferðamáta hyggjast þeir koma aftur til landsins. Áhugavert var að kanna viðhorf 

erlendra ferðamanna sem höfðu ferðast um Ísland, hvort þeir vildu koma aftur til Íslands og 

hvaða ferðamáta þeir vildu nota þegar þeir kæmu aftur til landsins Einnig var spurt um hvaða 

árstíma þeir mundu helst vilja koma þegar þeir kæmu næst. Eins og við mátti búast þá var 

sumartíminn vinsælasta svarið en það kom á óvart að haust, vetur og vor voru með með 

óvenju háa svartíðni. Haust, vetur og vor gætu því verið árstímar þar sem gæti verið 

sóknartækifæri fyrir ferðaþjónustuna.  
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6.	  Umræður	  
Í skýrslu Bjarna Reynarssonar (2006) um erlenda ferðamenn kemur fram að flestir ferðamenn 

eða 48% þeirra, komu í mánuðunum frá júní til ágúst. Áratug áður komu um tveir þriðju 

hlutar erlendra ferðamanna yfir sumartímann. Því hefur mikið áunnist við að lengja 

ferðamannatímann á Íslandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að yfir helmingur 

ferðamanna vilja heimsækja Ísland að sumri til.  Á Íslandi eins og í mörgum öðrum löndum 

er ferðaþjónustan árstíðabundin. Sumarið er vinsælasti tíminn til að heimsækja Ísland en 

aðrar árstíðir voru með nokkuð jafn dreifð hlutföll. Í könnunni sögðust um 53% svarenda 

vilja koma aftur yfir sumartíman, um 13% að vori, um 16% að hausti og um 18% að vetri.  

 

Mikill meirihluti erlendra ferðamanna, alls um 98%, var ánægður með ferðamátann í 

Íslandsferðinni. Af þátttakendum í könnunni, sögðust um 87% þeirra vilja koma aftur til 

Íslands en um 1% sögðust ekki vilja koma aftur. Til samanaburðar þá höfðu um fimmtungur 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2006 komið hingað áður og um 80% 

ferðamanna voru til í að koma hingað aftur (Bjarni Reynarsson, 2006).  

Algengast er að ferðamenn dvelji hér á Íslandi í 7 – 10 daga á sumrin og 3 – 5 daga að 

vetrinum (Bjarni Reynarsson, 2006). Langflestir þátttakendur í þessari rannsókn svöruðu að 

þeir ætluðu dvelja skemur en eina viku hér á landi, eða um 89% svarenda. Um 8% svöruðu að 

þeir ætluðu að vera eina til tvær vikur en þeir sem ætluðu að vera lengur en tvær vikur voru 

um 2% svarenda. Töluverður munur er að niðurstöðum Bjarna og þeim sem greint er frá í 

þessari rannsókn. Líklegt má telja að lengd dvalar ferðamanna breytist eftir árstíma, það er að 

árstíminn hafi áhrif á lengd dvalar og að ferðamenn dvelji í skemri tíma utan sumartímans, en 

rannsóknin var framkvæmd að hausti.  

Þegar spurt var að hvaða ferðamáti hafi verið valinn í yfirstandandi ferð var niðurstaðan sú að 

flestir, eða 77% svarenda, völdu að ferðast með rútu. Aðeins 12% völdu að ferðast með 

bílaleigubílum. Þegar spurt var hvaða ferðamáti yrði fyrir valinu ef ferðamenn kæmu aftur til 

landsins þá var niðurstaðan nokkuð önnur, það er um 47% svarenda sögðust vilja ferðast með 

rútu í næstu ferð og um 47% svöruðu að þeir vildu ferðast með bílaleigubíl í næstu ferð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi einnig í ljós að meiri áhugi er hjá þeim sem ferðast með 

rútu í núverandi ferð að breyta um ferðamáta og að ferðast með bílaleigubíl í næstu ferð. Það 

sama er ekki það að segja um þá sem ferðast með bílaleigubíl. Þeir ferðamenn munu flest allir 

velja að ferðast með bílaleigubíl aftur þegar þeir koma aftur til landsins.  
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Geta bílaleigubílar því verið staðkvæmdarvörur fyrir rútur? Rútur eru líklegar til að vera 

veikar staðkvæmdarvörur fyrir bíla þar sem þær uppfylla ekki sömu kröfur og ferðamaðurinn 

gerir til bíla þó svo að báðir farkostirnir geta þjónað sama tilgangi fyrir ferðamanninn, það er 

að komast milli A og B. Rútur teljast því í þessu tilviki vera veikar staðkvæmdarvörur, en 

staðkvæmdarvörur geta talist veikar ef þær uppfylla ekki vel sömu þarfir og upphaflega varan 

gerir. (Milgrom og Strulovici, 2009).  

Hvað liggur að baki vali á ferðamáta þeirra ferðamanna sem koma til Íslands að hausti? 

Samkvæmt Lumsdon (2006) velur ferðamaðurinn rútur annars vegar vegna öryggis en hins 

vegar vegna hagkvæmni rútunnar en þá er rútan nýtt til að komast nær afþreyingu af 

einhverju tagi, til dæmis að upphafi gönguleiðar. Þeir sem nýta bílaleigubíla velja þá vegna 

sveigjanleika, sjálfstæðis og vegna þæginda farkostsins. Niðurstöður könnunarinnar gefa það 

til kynna að flestir velji ferðamátann þar sem auðvelt er að bóka hann (um 48% svarenda) og 

að viðkomandi ferðamáti væri þægileg til leið til að ferðast (um 27% svarenda). Einungis 

einn þátttakandi í könnunni svaraði því að aðalástæða fyrir vali á ferðamáta væri að það væri 

öruggasti ferðamátinn. Þegar könnuð var marktækni milli ástæðu fyrir vali á ferðamáta og 

ferðamáta sem valinn var í yfirstandandi ferð var niðurstaðan sú að ekki væri um marktækan 

mun að ræða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þessa að öryggi spilar minna hlutverk í vali á 

ferðamáta en ætla mætti. Þættir eins og að það er auðvelt að bóka ferðina og ferðamátinn væri 

þægilegur hafði meira vægi. Telja má að öryggi hefði átt að vera vinsælli valkostur ef marka 

á Maslow, en hugsanlega telja flestir ferðamenn að allir farkostir séu öruggir.  

Samkvæmt píramída Maslow (Kotler og Keller, 2006) þá þarf maðurinn fyrst að uppfylla 

grunnþarfir áður en hann reynir að mæta næstu þörf. Ef píramída Maslows er snúið upp á 

ferðamáta ferðamannsins (sjá mynd 16) má ætla að grunn þarfir ferðamát ferðamannsins eru 

að hann komi ferðamanni frá A til B.  Næsta þrep fyrir ofan snýr að öryggi ferðamátans, það 

er að ferðamátinn tryggi öryggi ferðamannsins meðan á dvöl hans stendur á Íslandi. Í þriðja 

þrepi er félagsleg þörf en þá þarf farkosturinn að veita ferðamanni tækifæri til að mynda 

persónulegt samband við ferðafélagann eða veita ferðamanni tækfæri til að kynnnast öðrum 

til dæmis í hópferðum. Næst efsta þrep snýr að því að ferðamátinn veiti ferðamanninum 

ferðafrelsi, það er ferðamaðurinn ráði sinni ferð sjálfur. Efsta þrepið, sjálfsbirting, snýr að því 

að ferðamátinn veiti ferðamanninum tækifæri til að uppgötva eða bregða út frá 

fyrirframgefnu skipulagi.  
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Mynd	  16.	  Þarfapíramídi	  Maslows	  að	  teknu	  tilliti	  til	  vals	  á	  ferðamáta	  

	  
Miðað við framangreindar forsendur gæti ferðamaðurinn sem ferðast með rútu og notar hana 

sem farkost til að koma sér á milli staða verið sú tegund rútuferðamanna sem kallast 

afþreyingarferðamaðurinn, það er hann notar rútuna einvörðungu  sem ferðamáta til að 

komast nær afþreyingunni (Lumsdon, 2006). Sama gæti átt við ferðamanninn sem í fyrri ferð 

sinni ferðaðist á rútu en í næstu ferð kýs hann að ferðast með bílaleigubíl. Gæti hann því hafa 

uppfyllt grunn þörf sína um farartæki til að ferðast milli A og B. Hann er einnig farinn að 

kynnast landinu betur og treystir sér til að stýra ferðinni og uppgötva landið á eigin spýtur. 

Það má því túlka niðurstöður á þann veg að bílaleigubílar hafa töluverðan togkraft (e. pull 

factor) þar sem margir vilja heimsækja landið aftur og velja þá að ferðast með bílaleigubíl í 

næstu ferð í stað rútu. Ekki er ólíklegt að ferðamenn sækist þá eftir meira frelsi og upplifun á 

eigin vegum samanber píramída Maslow hér að framan.  

Af þeim sem ferðuðust mest í rútu í ferð sinni um Ísland þá vildu 38,8% fara í næstu ferð í 

bílaleigubíl og 61,2% vildu ferðast aftur með rútu. Það var fylgni milli þess að ferðast fyrst 

með rútu og vilja síðan ferðast með bílaleigubíl. 

 

Eins og komið hefur fram þá vill stór hluti af þeim sem ferðaðist um Ísland með rútu, og 

ferðast næst með bílaleigubíl þegar þeir koma aftur til Íslands. Ástæða fyrir þessu getur verið 

aukið frelsi sem kemur með því að ferðast sjálfur í bílaleigubíl. Að vera búinn að kynnast 

landinu fyrst í rútu þar sem vanur bílstjóri keyrir um landið og oft er leiðsögumaður með sem 

Uppgötva	  /	  
bregða	  út	  af	  
skipulagi	  

Stýrir	  ferðinni	  	  
eða	  hefur	  áhrif	  á	  

ferðina	  

Skapar	  tækifæri	  til	  að	  ferðast	  
með	  öðrum/kynnast	  fólki	  

Veitir	  ferðamanni	  öryggi	  til	  að	  ferðast	  

Kemur	  ferðamanni	  milli	  staða	  
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segir frá landinu og kynnir staðhætti. Með aukinni þekkingu þá minnkar hræðslan við að 

keyra um landið sjálfur og viljinn til að ferðast sjálfur um landið og sjá þá staði sem keyrt var 

framhjá. Einnig skv. kenningum Prideaux og Carson (2003) um ferðamenn á bílaleigubílum 

(e. drive tourism) þá getur það verið virðisaukandi fyrir ferðamenn að ferðast með 

bílaleigubíl, þeir fá meira út úr ferðinni til Íslands. 

6.1	  Takmarkanir	  rannsóknar	  

Annmarkar þessar könnunar er að þetta er einungis lítil sneið af þeim ferðamönnum sem 

koma til Íslands. Með stærra þýði fengist nákvæmari niðurstaða einnig ef hún væri 

framkvæmd  yfir lengri tíma.  

Helsta takmörkunin í þessari rannsókn er að könnunin var gerð á þeim sem ferðuðust með 

rútu í Lefistöð, þar með voru aðrir mögulegir þátttakendur sem ferðuðust með öðrum 

ferðamátum að Leifsstöð útilokaðir, til dæmis þeir sem ferðuðust bara með bílaleigubíl eða 

leigubíl. Þeir sem ferðast með bílaleigubíl eru líklegri til að hafa farið á bílaleigubílnum á 

flugvöllinn.  Einnig er hún einungis byggð á svörum frá 84 þátttakendum sem voru í rútum 

Kynnisferða sunnudaginn 2.nóvember milli klukkan 8 til 9:30. Alhæfingargildi 

rannsóknarinnar væri betra ef það hefðu verið fleirri þátttakendur sem notuðu annan 

ferðamáta heldur en rútu, samkvæmt skýrslu ferðamálastofu frá því í apríl 2014 þá notuðu 

36,2% ferðamanna hópferðabifreið yfir sumarið en 46% notuðu bílaleigubíl. En aðeins 11,9% 

svarenda könnunarinnar notuðu bílaleigubíl sem algengasta ferðamáta.  

 

Það ber sérstaklega að nefna að niðurstöður könnunarinnar kunna að hafa litið með öðrum 

hætti út þar sem hugsanlega er munur á ferðamönnum sem koma til Íslands yfir haustið en þá 

sem koma á öðrum árstíma, það er þeir ferðamenn sem kjósa að koma til landsins á haustin 

sækist eftir annarri upplifun og öðrum farkostum en þeir sem sækja landið á öðrum tíma 

ársins. Einnig má geta þess að flestir ferðamanna komu frá Bretlandi og Norðurlöndunum en 

enginn frá Bandaríkjunum sem er þriðji stærsti upprunaland ferðamanna eða Þýskalandi sem 

er fjórði fjölmennasti. Skýringin á því er líklega að flugin til Ameríku fóru af stað fyrr um 

morguninn en þeir sem voru að taka rútuna voru á leiðinni í flug til Evrópu. 

6.2.	  Frekari	  rannsóknir	  

Æskilegt væri að kanna með ítarlegri hætti hvaða ástæður liggja að baki því að ferðamenn 

ákveða að breyta um ferðamáta. Ljóst er að kanna þarf betur af hverju ferðamenn velja í 

ríkara mæli annan ferðamáta en þeir völdu í fyrstu ferð sinni. Einnig væri athyglisvert að 
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framkvæma sambærilega rannsókn á öðrum árstímum og kanna hvort að það sé 

árstíðabundinn munur á svörum sem kann þá að hafa áhrif á niðurstöður þessa verkefnis. 

Þannig mætti kanna hvort að ferðamenn dvelji skemur yfir vetrartímann en yfir sumartímann 

og hvað hafi áhrif á dvalarlengd ferðamannsins.  
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7.	  Lokaorð	  

Samfélagið hefur breyst eftir efnahagshrunið sem varð haustið 2008 og má merkja aðrar 

áherslur í samfélaginu. Ferðaþjónustan er orðin sterkasta útfluningsgrein Íslendinga, sem 

áður var fiskútflutningur og mikil umræða hefur skapast um hvert atvinnugreinin stefnir. 

Samkvæmt skýrslu Landsbankans (2013) hefur mesta arðsemin í ferðaþjónustunni verið í 

farþegaflutningum, sé litið til arðseminnar eftir atvinnugreinaflokkum milli áranna 2005 til 

2011. Það er því ljóst að hagsmunir atvinnugreinarinnar eru miklir og mikilvægt að fyrir liggi 

greining á því hvað stendur á bakvið ákvörðun ferðamannsins þegar hann velur sér ferðamáta 

og ánægja hans með það val. 

 

Á síðustu árum hefur orðið mikil þensla í tengslum við ferðaþjónustu og hefur framboð á 

bílaleigubílum og rútum aukist snarlega, en rætt hefur verið um gullgrafarastarfsemi í 

atvinnugreininni. Nýjir ferðaþjónustuaðilar verða til vikulega sem og tengd þjónusta. 

Samgöngur og hvernig ferðamenn ferðast á Íslandi er grundvallaratriði sem hefur áhrif á dvöl 

þeirra á Íslandi og hvernig þeir eyða gjaldeyri sínum hér. Rútur fara oftast á staði þar sem 

hefð er fyrir að þeir stoppi og gefi farþegum færi á að kaupa vörur eða þjónustur en með 

bílaleigubílum þá geta erlendir ferðamenn keypt vörur og þjónustur alls staðar ekki einungis á 

vinælustu ferðamannastöðum. 

 

Í þessari rannsókn voru settar fram eftirfarandi rannsóknartilgátur: 

Er munur á vali á ferðamáta í núverandi ferð og á áætluðu vali á ferðamáta í framtíðinnni? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þeir sem ferðast með rútu í fyrri ferð eru 

marktækt líklegri til að breyta um ferðamáta í næstu ferð. Aftur á móti eru þeir sem ferðast 

með bílaleigubíl ekki líklegir til að breyta um heldur eru líklegri til að halda sig við sinn 

ferðamáta. Þrátt fyrir þessar niðurstöður þá voru svarhlutföllin jöfn það er jafn margir kusu að 

ferðast í næstu ferð á Íslandi í rútu og á bílaleigubíl. 

 

Hvaða þættir hafa áhrif á val á ferðamáta erlendra ferðamanna þegar ferðast er um Ísland? 

Niðurstöður gefa til kynna að ekki er marktæk fylgni milli vali á ferðamáta og aðal ástæðu 

fyrir því vali þar sem svör eru of dreifð. Niðurstöður gefa einnig til kynna að helsta ástæða 

fyrir vali á ferðamáta hjá þeim sem ferðast með rútu er hversu þægilegt er að bóka þá ferð en 

einnig að um var að ræða að viðkomandi ferðamáti væri þægilegur.  
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Þeir þátttakendur sem völdu að ferðast með bílaleigubíl sögðu að flestir að þægindi ferðamáta 

skipti mestu máli. Það kom á óvart að öryggi ferðamáta spilaði ekki stórt hlutverk í huga 

neytenda.  

Val á ferðamáta hefur áhrif á hvaða vörur og þjónustu ferðamenn kaupa og á hvaða svæðum 

þeir kaupa þessar vörur eða þjónustu. Áhrifanna gætir sem dæmi í litlum byggðarlögum þar 

sem rútur stoppa ekki við. 

Hefur upprunarland eða aldur ferðamanna áhrif á val þeirra á ferðamáta. 

Niðurstöður gefa til kynna að ekki er marktæk fylgni milli vali á ferðamáta og upprunaland 

ferðamannsins eða aldurs hans. Ef skoðaðar eru niðurstöður um hvort upprunaland hafi áhrif 

á val ferðamannsins á ferðmáta kemur í ljós að fjölmennustu hóparnir, Bretar og 

Norðurlandabúar völdu báðir að ferðast með rútu og var svarhlutfall nánast jafnt á milli 

hópanna. Aldursbilið 20-39 og 40-59 voru fjölmennustu hóparnir en yngri hópurinn valdi 

frekar að ferðast með rútu þó ekki væri marktækur munur milli hópanna. Athygli vakti að 

enginn þátttakandi yfir 60 ára aldri kaus að ferðast með bílaleigubíl. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að fjalla frekar um hlutskipti rútufyrirtækja. Ljóst 

er að bílaleigur eru að ná til sín töluverðum hópi ferðamanna þegar þeir ferðast til landsins í 

annað skipti. Því væri æskilegt fyrir rútufyrirtæki að leggjast í rannsóknarvinnu við að kanna 

af hverju þessi breyting stafar. Líkt og rætt er um hér að framan kann þessi breyting að stafa 

af því að þörfum viðskiptavina rútufyrirtækja er ekki sinnt og því leitar hluti af 

viðskiptavinum rútufyrirtækja í annað form af ferðamáta sem fullnægir betur þeirra þörfum.  

 

Ég vil gera orð herra Nelson að lokaorðum mínum: 

„On the road again, I just can’t wait to get on the road again.“ 

Willie Nelson (1980) 
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Viðauki A 
 

Survey	  on	  tourist	  transportation	  
	  

Dear	  Sir	  or	  Madam,	  	  
	  
Thank	  you	  for	  participating	  in	  my	  survey	  on	  the	  modes	  of	  transportation	  of	  tourists	  in	  
Iceland.	  This	  survey	  is	  a	  part	  of	  my	  thesis	  towards	  a	  BSc	  degree	  in	  Business	  at	  Reykjavik	  
University.	  Wishing	  you	  a	  wonderful	  trip	  in	  Iceland.	  
	   	  
Please	  only	  pick	  one	  answer	  for	  each	  question!	  
	  
1.	   	  Gender?	  

a. Male	  
b. Female	  

	  
2.	  	   Age?	  

a. >19	  
b. 20-‐39	  
c. 40-‐59	  
d. 60<	  

	  
3. Country	  or	  region	  of	  origin?	  

a. The	  United	  States	  
b. Britain	  
c. Germany	  
d. France	  
e. The	  Nordic	  countries	  (Denmark,	  Finland,	  Norway	  and	  Sweden).	  
f. Another	  country	  in	  North-‐America	  
g. Another	  country	  in	  Europe	  
h. Africa	  
i. Asia	  
j. Australia	  
k. South-‐America	  

	  
4. What	  one	  mode	  of	  transportation	  have	  you	  used	  most	  often	  during	  this	  visit	  to	  Iceland?	  	  

a. Bus	  
b. Taxi	  
c. Rental	  car	  
d. Bicycle	  
e. Walking	  /	  Hiking	  
f. Other	  –	  what?	  

	  
5. What	  was	  the	  main	  reason	  you	  chose	  this	  particular	  mode	  of	  transportation?	  	  

a. Easy	  to	  arrange	  
b. Least	  expensive	  	  
c. Safest	  mode	  
d. Most	  value	  
e. Most	  convenient	  way	  to	  travel	  
f. Wanted	  that	  particular	  experience	  
g. Other	  –	  what?	  
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6. What	  is	  the	  purpose	  of	  your	  trip?	  	  
a. Business	  
b. Pleasure	  
c. Conference	  
d. Special	  event	  
e. Other	  –	  what?	  

	  
7. How	  did	  you	  organize	  your	  travel?	  

a. Cruise	  ship	  
b. Package	  trip	  (tour)	  /	  Group	  travel	  
c. Made	  my	  own	  travel	  plan/bookings	  
d. Other	  –	  what?	  

	  
8. For	  how	  many	  days	  will	  you	  stay	  in	  Iceland?	  

a. Less	  than	  1	  week	  
b. 1	  to	  2	  weeks	  
c. More	  than	  2	  weeks	  

	  
9. Overall	  are	  you	  happy	  with	  your	  mode	  of	  transportation?	  

a. Yes	  
b. No	  

	  
10. Do	  you	  think	  it	  is	  likely	  that	  you	  will	  visit	  Iceland	  again?	  

a. Yes	  
b. No	  

	  
	  
	  
If	  the	  answer	  is	  no	  to	  question	  10,	  please	  ignore	  questions	  11	  to	  14	  

	  
11. If	  you	  travel	  again	  in	  Iceland,	  by	  what	  means	  would	  you	  mainly	  be	  travelling	  around?	  

a. Bus	  
b. Rental	  car	  
c. Taxi	  
d. Bicycling	  
e. Walking	  /	  Hiking	  
f. Other	  –	  what?	  

	  
12. How	  would	  you	  arrange	  that	  trip?	  

a. Cruise	  ship	  
b. Package	  trip	  (tour)	  /	  Group	  travel	  
c. Made	  my	  own	  travel	  plan/bookings	  
d. Other	  –	  what?	  
	  

13. 	  How	  many	  days	  would	  that	  trip	  last?	  
a. 1-‐4	  
b. 5-‐8	  
c. 9-‐12	  
d. 13	  or	  more	  

	  
14. During	  which	  time	  of	  year	  would	  your	  trip	  take	  place?	  

a. Spring	  
b. Summer	  
c. Autum	  
d. Winter	  

	  
	  
	  

Thank	  you	  for	  your	  time!	  
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Viðauki	  B	  
	  
Guten	  Tag	  meine	  Damen	  und	  Herren.	  	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  die	  Teilnahme	  an	  meine	  Forschung	  über	  verschiedene	  Transportmittel	  
für	  ausländische	  Touristen	  in	  Island.	  Diese	  Forschung	  ist	  ein	  Teil	  meiner	  diplomarbeit	  
in	  Business	  (Wirtschaft)	  BSc	  an	  der	  Reykjavik	  Universität.	  Ich	  wünsche	  euch	  eine	  
wunderschöne	  Reise	  in	  Island	  und	  viel	  vergnügen.	  
	  
Bitte	  wählen	  Sie	  nur	  eine	  Antwort	  für	  jede	  Frage!	  
	  

1. Geschlecht	  
a. Mann	  
b. Frau	  

	  
2. Alter:	  

e. >19	  
f. 20-‐39	  
g. 40-‐59	  
h. 60<	  

	  
3. Herkunftsland?	  	  

a. Die	  Vereinigten	  Staaten	  oder	  Kanada	  	  
b. Britannien	  	  
c. Deutschland	  	  
d. Frankreich	  	  
e. Die	  nordischen	  Länder	  	  
f. Ein	  anderes	  Land	  in	  Amerika	  	  
g. Ein	  anderes	  Land	  in	  Europa	  	  
h. Asien	  	  
i. Afrika	  	  
j. Australien	  

	  
4. Welches	  Transportmittel	  haben	  Sie	  am	  häufigsten	  bei	  diesem	  Besuch	  auf	  Island	  verwendet?	  	  

a. Bus	  	  
b. Taxi	  	  
c. Mietwagen	  	  
d. Fahrrad	  	  
e. Walking	  /	  Wandern	  	  
f. Andere	  -‐	  was?	  

	  
5. Warum	  haben	  Sie	  dieses	  Transportmittel	  gewählt?	  

a. Leicht	  zu	  arrangieren	  	  
b. Wenig	  teurer	  
c. Sicherste	  	  
d. Die	  meisten	  Wert	  für	  Geld	  	  
e. Die	  bequemste	  Art	  zu	  reisen	  	  
f. Wollte	  diese	  besondere	  
g. Andere	  -‐	  Was?	  

	  
6. Was	  ist	  der	  Ziel	  Ihrer	  Reise?	  	  

a. Unternehmen	  	  
b. Vergnügen	  	  
c. Konferenz	  	  
d. Besonderes	  Ereignis	  
e. Andere	  –	  Was	  
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7. Wie	  haben	  Sie	  diese	  Reise	  organiziert?	  	  
a. Kreuzfahrtschiff	  	  
b. Gruppenreise	  
c. Machte	  meine	  eigene	  Buchung	  
d. Andere	  

	  
8. Für	  wie	  viele	  Tage	  bleiben	  Sie	  in	  Island?	  	  

a. weniger	  als	  eine	  Woche	  
b. ein	  bis	  zwei	  Wochen	  
c. Mehr	  als	  zwei	  Wochen	  

	  
9. Insgesamt	  sind	  Sie	  mit	  Ihrer	  Transportmittel	  zufrieden?	  	  	  

a. Ja	  	  
b. Nein	  

	  
10. Glauben	  Sie,	  es	  ist	  wahrscheinlich,	  dass	  Sie	  Island	  wieder	  besuchen?	  	  

a. Ja	  	  
b. Nein	  

	  
	  
	  
	  
Wenn	  Sie	  Antwort	  nein	  zu	  Frage	  10	  ist,	  ignorieren	  Sie	  bitte	  Fragen	  11	  bis	  14	  

	  
11. Wenn	  Sie	  wieder	  reisen	  in	  Island	  reisen,	  welches	  Transportmittel	  würden	  Sie	  wählen?	  	  

a. Bus	  	  
b. Mietwagen	  	  
c. Taxi	  	  
d. Radfahren	  	  
e. Walking	  /	  Wandern	  	  
f. Andere	  -‐	  Was?	  

	  
12. Wie	  würden	  Sie	  diese	  Reise	  organisieren	  	  

a. Kreuzfahrtschiff	  	  
b. Gruppenreise	  
c. Meine	  eigenen	  Buchung	  machen	  
d. Andere	  

	  
13. Wie	  viele	  Tage	  würde	  diese	  Reise	  dauern?	  	  

a. 1-‐4	  	  
b. 5-‐8	  	  
c. 9-‐12	  	  
d. 13	  oder	  mehr	  

	  
14. Während	  der	  Zeit	  des	  Jahres,	  würde	  die	  Reise	  stattfinden?	  

a. Frühling	  
b. Sommer	  
c. Herbst	  
d. Winter	  

	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Zeit!	  

	  


