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Ágrip 

Mótorhjól eru ákveðinn fararmáti sem getur boðið upp á spennu og flæði adrenalíns. 

Mótorhjólið getur líka verið tákn frelsis í hugum þeirra sem aka þeim og geta boðið 

ökumanni sínum þann möguleika að skynja umhverfi sitt fullkomlega. Getur verið að 

hjólið bjóði því erlenda mótorhjólafólki sem kemur hingað til landsins, þrátt fyrir 

hverfult veður og oft óhentug akstursskilyrði, upp á annars konar upplifun á rými? Er 

hér annars konar ferðamaður á ferðinni?   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mótorhjólaferðamenn 

geti verið dæmi um hinn nýja ferðamann, harðgerðari ferðamann sem sækist eftir 

nálægð við náttúruna og vill kynnast landinu á einstakan hátt en það tekst með aðstoð 

mótorhjólsins, líkamans og skynfæranna. Mótorhjólafólk er tilbúið að láta ýmislegt 

ganga yfir sig, svo sem vont veður eða torfærur í leit sinni að einstakri upplifun og 

hinu ósvikna. Mótorhjólið gefur fólki þá tilfinningu að það sé nær náttúrunni en 

farþegar í „búri“, en það segja margir mótorhjólamenn þegar þeir tala um bílinn.    

 

Lykilorð: ferðaþjónusta, frelsi, hinn nýi ferðamaður, landslag, mótorhjól,  rými, 

skynjun, upplifun. 

 

Abstract 

Motorcycles can offer excitement and flow of adrenalin. It can be a symbol of 

freedom and offer its driver a sense of his surroundings perfectly.  

Is it possible that the motorcycle offers those foreign motorcyclists who come 

to Iceland, despite the ever-changing weather and often unconventional circumstances 

to drive them, a different experience of space? Do we have a new type of tourist here? 

Final outcomes of the research indicate that motorcyclists can be an example of a new 

tourist. He is tougher and seeks after proximity of nature and to experience a country 

in a uniqe way with the assistance of his motorcycle and his senses. Motorcyclists are 

prepared to go through a lot, for example bad weather or paths in their quest for 

unique experience and the authentic. Motorcycles gives drivers the feeling that they 

are closer to nature than passengers in „cages“, like many motorcyclists call cars.  

 

Keywords:, experience, freedom, landscape, motorcycle, new tourist, sense, space, 

tourism. 
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Inngangur 
 

Mótorhjólið hefur gefið einstaklingnum tækifæri á að komast leiðar sinnar á 

hagkvæman hátt. Það hefur notið meiri vinsælda þar sem loftslag er heitara samanber 

Ítalíu en notkun þeirra hefur vissulega aukist.  

Mótorhjól eru gjarnan kölluð mismunandi nöfnum. Sumir kjósa að kalla þau 

vélhjól, aðrir mótorhjól og enn aðrir bifhjól. Það eru einnig til mörg orð sem eiga að 

lýsa ökumönnum mótorhjóla en oftast er þó orðinu fólk einfaldlega bætt aftan við 

orðin sem lýsa ökutækinu. Hér verður ýmist notað mótorhjólafólk eða bifhjólafólk, en 

í þessu verkefni er gengið út frá þeirri forsendu að það sé það fólk sem hefur réttindi 

til aksturs slíkra tækja og ekur sjálft eða eru farþegar á mótorhjólum sem það ýmist á  

eða leigir. 

Í augum mjög margra eru mótorhjól ekki bara verkfæri eða vél á tveimur 

hjólum með hnakk og stýri heldur svo miklu meira. Mótorhjólið getur oft verið 

holdgervingur frelsis og jafnvel leiks því það að setjast á mótorhjól þar sem margir 

tugir hestafla bíða reiðubúnir eftir skipun ökumannsins og sú tilfinning að finna 

vindinn í andlitið jafnast seint á við það að setjast upp í bíl, eða „járnbúr“ (Urry 2004, 

bls. 28).  

Dýrkun á vélknúnum farartækjum er víða að finna. Gunster (2004) fjallaði um 

auglýsingar jeppaframleiðenda í því samhengi en hvað varðar mótorhjól þá 

endurspeglast dýrkunin í röðum fag- og glanstímarita en slík tímarit eru þó nokkur og 

má til dæmis nefna Superbike Magazine og Motorcyclist. 

Sumir flokka ást á mótorhjólinu undir  „mótorhjóladellu“ (e. motorcycle 

mania) samanber kvikmyndirnar sem framleiddar hafa verið af Jesse James undir 

sama nafni. Líklegt er að meðal slíkra aðdáenda sé tækið sjálft í forgrunni. Þeir falli 

fyrir lögun hjólanna, hávaðanum, tækninni, tilfinningunni sem fylgir akstri á 

mótorhjóli og síðast en ekki síst myndinni sem hún gefur af eiganda þess.  

Almennt er þó lítið sem rennir stoðum undir að ferðamenn sem ferðast á mótorhjólum 

þurfi endilega einungis að vera í hópi róttækustu aðdáenda mótorhjólsins sjálfs heldur 

sé um breiðari hóp að ræða. Mjög líklegt er að þeir spanni allt frá tækjadellufólki til 

útivistarunnenda sem sjá hjólið sem farartæki. 

Mótorhjólið sjálft er fyrir ákveðinn hluta fólks meira en farartæki. Það er orðið 

að lífsstíl útaf fyrir sig. Það getur verið nokkurs konar fíkn að aka hjóli sem erfitt er að 
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hemja og birtist í því að eigendur þeirra vilja oft nota hvert tækifæri sem býðst til þess 

að aka um á þeim (John 2005).  

Sumt bifhjólafólk leggur land undir fót með fákinn sinn og leggst í ferðalög í 

langan tíma og til fjarlægra landa. Í þessu samhengi er vert að velta fyrir sér hvernig 

reynslan og það farartæki sem ferðast er með tvinnast saman og leiða til sérstakrar 

upplifunar. 

Upplifunin og ímyndin af áfangastað í kjölfarið er mótuð af samanlögðum 

tilfinningum, hugmyndum og vangaveltum sem skynfærin vinna síðan úr (Arnar Már 

Ólafsson munnleg heimild, 6. nóvember 2002). 

Upplifun og neysla fjallar að langmestu leyti um skynjun. Hver og einn hefur 

sinn smekk þar sem ferðalög eru engin undantekning, né heldur sú upplifun sem fólk 

sækist eftir að fá út úr þeim. Lykt, hljóð, bragð, snerting og sýn leika þar lykilhlutverk 

líkt og góð máltíð má segja. Það eru skynfærin sem safna öllu í gagnabanka sem 

margir síðan leita í síðar meir til endurupplifunar eða minninga. 

Neysla áfangastaðar líkt og Crouch (2005) fjallar um þegar hann segir að 

ferðamaðurinn sé „þátttökuneytandi“ (75) sem tengist þá gjörðum og hugsunum hans 

á tilteknum stað.  

Sumir áfangastaðir eru væntanlega vinsælli en aðrir meðal bifhjólafólks. 

Athyglin og þær rómantísku lýsingar sem Ísland fær í erlendum bifhjóla- og 

ferðatímaritum frá Skandinavíu, Þýskalandi og Austurríki er jákvæð (sjá Zscheile 

1998). Samkvæmt þessum sömu ferðaumfjöllunum má draga þá ályktun að töluvert er 

um að mótorhjólafólk kjósi að fara óheflaðri leiðir en hægt er að velja sem 

ferðamaður á Íslandi (sjá Waibel og Stettler 1994). Sú ákvörðun að upplifa önnur og 

framandi lönd á mótorhjóli er spennandi lífsreynsla þar sem hver og einn 

mótorhjólamaður nýtur þess og neytir á sinn hátt. 

Margir erlendir bifhjólaferðamenn frá Evrópu nýta sér siglingar ferjunnar 

Norrænu og koma hingað til lands á mótorhjólum sínum. Sumarið 2005 var rætt við 

erlenda bifhjólamenn sem voru búnir að kynnast Íslandi en voru á heimleið og verða 

þeir meginviðfangsefni þessa verkefnis. Markmið verkefnisins er að rannsaka hvernig 

mótorhjólið og sú ferðamennska sem henni tengist gefur möguleika á sérstakri 

rýmisupplifun. 
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Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: 

Að hvaða leyti býður mótorhjólið sem farartæki upp á sérstaka upplifun í ferðalögum 

ferðalanga á Íslandi með tilliti til rýmisupplifunar og ferðareynslu? 

Að hvaða leyti er mótorhjólaferðafólk sérstök tegund ferðamanna og hvernig tengist 

upplifun þess á landslagi þessu öllu, skynjun umhverfisins og snertingu við frelsið? 
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1  Upphafsskref mótorhjólsins 
 

1.1  Uppruni 

Sprengihreyfillinn var fundinn upp á seinni hluta 19. aldar og vakti þá mikla aðdáun. 

Um 1897 í Evrópu datt uppfinningamönnum í hug að setja lítinn sprengihreyfil á 

reiðhjól. Á árunum 1901–1903 lærðu framleiðendur mótora mikið en fyrirtækið F.N 

kom með fyrsta fjöldaframleidda „hannað sem heild“ mótorhjólið árið 1903.  

Japan hélt innreið sína á markaðinn í upphafi 7. áratugar 20. aldar og undanfarna 

áratugi hafa margir vélhjólaframleiðendur framleitt mótorhjól fyrir þá sem kjósa að 

nota þau (History of the Motorcycle 1996). 

Fyrsta mótorhjólið á Íslandi er talið hafa verið flutt inn af Þorkatli Clemenz vélasmið 

þann 19. júní árið 1905 og var hjólið svokallað ELG-reiðhjól sem knúið var áfram 

með aðstoð lítils hjálparmótors.  

Árið 1916 voru Íslendingar síðan farnir að nota mótorhjól til þess að ferðast langar 

vegalengdir á Íslandi (Njáll Gunnlaugsson 2004).  

 

1.2  Erlendir bifhjólamenn á Íslandi 

Einn fyrsti erlendi maðurinn til þess að aka um á Íslandi á mótorhjóli var flóttamaður 

sem kom hingað til lands. Talið er að hann hafi komið fyrir stríðið en stoppað stutt því 

lögreglan vísaði honum úr landi og keypti auk þess hjólið af kunningja mannsins og 

tók það í sína þjónustu (Njáll Gunnlaugsson 2004).  

Svo má í raun segja að fyrsta holskeflan af erlendum bifhjólamönnum hafi 

komið þegar breski herinn gerði innreið sína í landið árið 1940. Mótorhjól voru mikið 

notuð af sveitum herlögreglu og leyniþjónustu hersins en aldrei eins mikið og af 

sveitum sendiboða þar sem hjólin voru talin hentugri til þess að komast á milli staða 

þar sem vegir landsins þóttu víðs fjarri því að vera góðir en „einnig þótti notkun þeirra 

góð þjálfun fyrir hermennina“ (Njáll Gunnlaugsson 2004, bls. 83). Landið og veðraöfl 

þess áttu þó til að buga hermennina en í eitt skiptið var hersveit á leið norður í land og 

vegna vonskuveðurs komust þeir ekki lengra en að Blönduósi.   

Sveitir sendiboðanna komu meira að segja á reglubundnum póstsendingum á 

milli Akureyrar og Húsavíkur, Sauðárkróks og Austfjarða. Talið er að fleiri en 300 

mótorhjól hafi verið á Íslandi þegar mest var á vegum hersetuliðsins (Njáll 

Gunnlaugsson 2004).  
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Meðal hermannanna voru þolaksturskeppnir mjög vinsælar og fóru þá fram 

um víðan völl í íslensku landslagi þar sem spillingu þess er afar vel lýst í bók 

fyrrverandi hersetuliðsmannsins Ernest Walters, No Depression in Iceland (Njáll 

Gunnlaugsson 2004). 

Þann 15. júlí árið 1974 segir Morgunblaðið svo frá útlendingum sem ákváðu 

að ferðast um hálendi Íslands á mótorhjólum. Þar voru tveir þýskir ferðamenn á ferð, 

þeir Dieter Kizele og Georg Johna sem komu með skipi til Reykjavíkur. Ísland varð 

fyrir valinu vegna þess að íslenskur nemandi í sama skóla og þeir hafði lýst landinu 

„svo fjálglega að þeir urðu að fara í þessa ferð“ (Njáll Gunnlaugsson 2004, bls. 162).  

Njáll Gunnlaugsson rekur ferðasögu þeirra mjög vel og kemst svo að orði: 

 

Þeir hófu ferðina með því að aka til Þingvalla og svo upp að Gullfossi og Geysi. Þeir 

héldu áfram upp Haukadalinn þar til þeir komu að fyrsta alvarlega farartálmanum, 

Sandá. Þar hittu þeir tvo samlanda sína, þá Frank Backmann og Hans Jürgen Bünson 

á 14 ára gamalli Vespu sem þeir höfðu keypt fyrir 18 mörk. Þeir voru í þann mund 

að snúa við en ákváðu að leggja í straumharða ána með þeim félögum. Urðu þeir að 

draga hjólin og farangur sinn yfir og komu því blautir og hraktir á bakkann hinum 

megin. Áfram var haldið norður með Langjökli og komið við í Hveradölum, en þar 

voru þeir fyrstu gestir sumarsins. Eftir góða hvíld í skálanum var ekið til 

Varmahlíðar og þaðan til Akureyrar. Ekið var áfram eftir þjóðveginum til Mývatns 

og yfir Möðrudalsöræfi til Egilsstaða. Þaðan var ekið til Breiðdalsvíkur og niður með 

ströndinni til Hafnar í Hornafirði. Breiðamerkursandur var ekki eins erfiður og þeir 

höfðu búist við en þeir voru ferjaðir yfir Skeiðará. Til Reykjavíkur komu þeir svo 

aftur um miðjan júlímánuð. Þar seldu þeir Dieter og Georg Maico hjólin...  

       
   (Njáll Gunnlaugsson 2004, bls. 163–164).  

 

Vissulega finna ekki allir þessa ævintýraþörf hjá sér en getur verið að þarna hafi 

verið á ferðinni einhverjir þeir fyrstu af hinni nýju tegund ferðamanna?  

 

1.3 Ný tegund ferðamanna 

 

Í byrjun 10. áratugar síðustu aldar urðu breytingar á eðli ferðaþjónustu í heiminum. 

Áhrifa post-módernisma var farið að gæta (Morse, King og Bartlett 2005). Það er að 

segja breytingar frá hinni hefðbundnu og stöðluðu pakka-ferðaþjónustu (massa-

ferðaþjónustu) til hinnar nýju, sveigjanlegu og klæðskerasaumaðri ferðaþjónustu 

(Urry 1990). „Bæði MacCannell (1976) og Cohen (1979, 1985) tala um post-

móderníska ferðamenn sem tilraunagjarna og reynsluþyrsta ferðamenn“ (Singh 2004, 

bls. 4). Poon sem áður hafði notað S-in fjögur; sun (sól), sand (sandur), surf (brim, oft 

líka sjór), sex (kynlíf) kom nú með aðra útgáfu í samræmi við hinn nýja ferðamann; 

sophistication (heimsborgarabragur), specialisation (sérhæfing), satisfaction 
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(fullnæging) og segmentation (afmörkun). Hinum nýja ferðamanni hefur einnig verið 

lýst með skammstöfuninni REAL; rewarding (umbunandi), enriching (auðgandi), 

adventuresome (ævintýragjarn) og learning (námfús) sem á vel við í þessu tilfelli 

(Morse o.fl. 2005). Hugtakið „wanderlust“ hefur einnig verið mikið notað til þess að 

lýsa þeirri þrá margra ferðamanna að flakka á milli framandi staða, læra nýja hluti og 

víkka sjóndeildarhringinn. Brunton (2000) talaði einnig um reynslu-ferðamanninn 

sem vildi sökkva sér í einn áfangastað því að í dag telja margir reynsluna sem býðst á 

áfangastað vera enn mikilvægari en staðurinn sjálfur (Morse o.fl. 2005). 

Til Íslands sækja efnameiri ferðamenn frá þróuðu ríkjunum sem sækjast eftir  

ákveðinni og einstaklingsbundinni reynslu. Þeir ferðamenn samkvæmt Forbes og 

Forbes (1992) vilja „auðga líf sitt með reynslu frekar en að vera hlutlausir neytendur 

afþreyingar“ (Singh 2004, bls. 5) 

Það þykir spennandi að fara á óhefðbundnar slóðir og miðað við almennar 

fjöldatölur hingað til lands þá virðist sem landið þyki óhefðbundið. Staðan í dag er sú 

að á árinu 2004 komu um 362.000 gestir í gegnum Norrænu og Leifsstöð 

(Ferðamálaráð Íslands 2005). 

Ísland er víða auglýst sem nokkurs konar ævintýraland (sjá hér síðar). Í augum 

margra ferðamanna eru hér miklar víðáttur og mikið ónumið, jafnvel ósnert landslag 

sem marga dreymir um að komast í snertingu við, að „sigra“ (Massey 2005). Massey 

(2005) talaði um rýmissigra í samhengi við hersigra en ef til vill má velta því fyrir sér 

hvort mótorhjólafólk vilji ögra landslaginu hér og sjálfu sér.  

Þessu til stuðnings má nefna rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur, Guðrúnar 

Gísladóttur, Arnars Más Ólafssonar, Björns Margeirs Sigurjónssonar og Bergþóru 

Aradóttur um Þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum í Skaftafelli frá árinu 2001. Þar 

er rætt um flokkun ferðamanna eftir svokölluðum hreiningjakvarða (e. the purist 

scale) sem samanstendur þá af hreiningjum (e. purists) sem vilja gjarnan ferðast einir 

og velja framandi slóðir,  byrgingum (e. urbanists) sem eru ekki ævintýragjarnir og 

vilja vinsæla ferðamannastaði. Hlutleysingjar (e. neutralists) falla síðan mitt á milli 

þeirra tveggja fyrrnefndu. Hreiningjum er lýst svo: „[þeir] vilja hafa sem minnsta 

uppbyggingu og röskun á því umhverfi sem þeir ferðast um. ... byrgingar (urbanists) 

sem eru minna viðkvæmir fyrir umhverfisröskunum og vænta þæginda og þjónustu 

sem krefst alla jafna mikillar uppbyggingar“ (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. bls. 31). 

Vissulega er hér um sitthvorn ferðamanninn að ræða. 
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Krippendorf (1987) talaði um að löngun fólks til að „leita út fyrir sig eftir því 

sem það fyndi ekki innra með sér“ (bls. 17) með ferðalögum, út fyrir hið „venjulega“. 

Samkvæmt þessu má þá túlka ferðalög þannig að þau séu „uppspretta styrks, orku, 

endurnýjunar lífskrafts og hamingju... “ (Krippendorf 1987, bls. 17), í flóttanum frá 

iðnvæðingu nútímans. Ferðalög geta gefið fólki tækifæri á að sjá lausnir við mörgum 

vandamálum þess um stund. Það getur verið gott fyrir fólk að breyta við og við um 

umhverfi þar sem margir geta fengið það á tilfinninguna að þeir hafi staðnað í fari og 

séu fastir bæði í tíma og rúmi (Massey 2005).  

Árið 1987 gaf Krippendorf út hugleiðingar sínar um mismunandi týpur 

ferðamanna og taldi upp níu tegundir en hæglega er unnt að tengja ökumenn 

mótorhjóla við eftirfarandi týpur:  

...ljóti ferðamaðurinn sem hegðar sér líkt og heimurinn tilheyri einungis honum og gerir því allt sem 

honum er bannað að gera heima... mengandi ferðamaðurinn sem fletur allt út sem í vegi hans verður á 

bílnum hans. Mengar loftið með útblástursgufum, veður yfir engi og velli, skilur ár, vötn og höf skítug 

og eyðileggur landslagið... óháði ferðamaðurinn sem skilur sig frá öðrum ferðamönnum, hann kannar 

síðustu ósnertu horn jarðar og ryður þannig veginn fyrir massaferðaþjónustu 

(Krippendorf 1987, bls. 41–42).  

 

Það má leiða að því líkum að hinum óháðu ferðamönnum, þeim sem vilja fara 

sínar eigin leiðir og vera ekki neinu háðir, hafi fjölgað talsvert. Þeir sem koma hingað 

til lands og vilja frelsi til að ferðast óháðir öllum öðrum tímasetningum en 

brottfararseðilsins, geta ýmist farið í bakpokaferðalag, leigt sér bílaleigubíl eða 

mótorhjól.  

Þeir sem kjósa enn meiri nálægð og ef til vill enn meiri upplifun koma á 

mótorhjólum og sú tegund ferðamennsku hefur einmitt verið að sækja á að 

undanförnu hér á landi.  

Ákveðin vakning varð meðal ferðaþjónustuaðila á Íslandi á 10. áratugnum 

þegar „ferðagreinar sem byggjast á sérhæfðri tækjavæðingu fyrir útivist og 

afþreyingu“ festu rætur (Trausti Valsson 2000, bls. 69). Sem dæmi því til 

staðfestingar má nefna stofnun fyrirtækja sem einbeittu sér að notkun tækja líkt og 

vélsleða og fjórhjóla til að höfða til ævintýragjarnra ferðamanna (Trausti Valsson 

2000).  

Áhugamenn um mótorhjól á Íslandi fundu fyrir áhuga meðal ferðamanna á að 

aka í íslensku landslagi, ýmist á sínum eigin hjólum eða leigja þau. Þannig hafa  

fyrirtæki á borð við Biking Viking og Northenduro meðal annars verið stofnuð og 

dafna í þessu rekstrarumhverfi (Jakob Þór Guðbjartsson 2005). Mótorhjólið er 
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kraftmikið og býður upp á frelsi í ferðatilhögun sem gerir það tilvalið fyrir þá sem 

kjósa að upplifa áfangastaði sína í meiri nálægð en bílar ef til vill bjóða upp á. 

Trausti (2000) segir að aukningar hafi orðið vart á vélsporti á vetrum en óhætt 

er að segja að forsvarsmenn tveggja áðurnefndra fyrirtækja hafi sömuleiðis orðið varir 

við aukningu á sínu vélsporti en akstur bifhjóla er þó einna helst sumarsport. 

Það er hins vegar afar erfitt að finna upplýsingar um hversu mörg mótorhjól koma 

hingað tímabundið yfir sumarmánuðina með erlendum eigendum sínum. Tollayfirvöld 

á Seyðisfirði skrá ekki sérstaklega hjá sér hve mörgum hjólum er hleypt inn í landið á 

fimmtudagsmorgnum (Stefán Sveinn Ólafsson, munnleg heimild 20. júlí 2004) og 

eigendur þeirra í raun krafðir um afar takmarkaðar upplýsingar. Fyrirtækið Austfar 

ehf. á Seyðisfirði sér um bæði hleðslu og affermingu Norrænu. Austfar ehf. býr yfir 

þessum tölum djúpt í gagnagrunnum sínum en sá sér ekki fært að útvega þær fyrir 

þetta verkefni. Ágiskun höfundar er sú að sumarið 2005 hafi komið um 230–280 

erlend mótorhjól með eigendum sínum til Íslands.  

 

1.4  Samgöngur 

Samgöngur og aðgengi eru lykilatriði fyrir ferðaþjónustu um leið og veður, verðlag, 

afþreying og aðstaða, svo fátt eitt sé nefnt, er í lagi. 

Góðar samgöngur og aðgengi geta aukið bæði félagsleg og hagræn samskipti 

milli ólíkra rýma (Fellman, Getis og Getis 1990).  

Vegir gegna lykilhlutverki í ferðaþjónustu því eftir þeim geta ferðamenn farið 

með farangur sinn en þeir gefa þeim fyrst og fremst tækifæri á að skipuleggja ferðina. 

Vegir „gegna því hlutverki að vera hlekkurinn á milli skiptistöðvar og áfangastaðar“ 

(Boniface og Cooper 2001, bls. 57). Kostur farþegaflutninga á vegum er að geta farið 

beint að áfangastað sínum úr farartækinu. Þetta er hentugt fyrir stuttar ferðir auk þess 

sem ökumaðurinn ræður alltaf ferðinni. Ókosturinn er hins vegar sá að ökumaður þarf 

að deila vegunum með öðrum ökumönnum sem gæti leitt til einstaka samþjöppunar í 

gatnakerfinu (Boniface og Cooper 2001).  

Einkabíllinn er orðinn að helsta flutningsfarartækinu í mörgum öngum 

ferðaþjónustunnar (Boniface og Cooper 2001), því fjöldafarartæki líkt og rútan hafa 

smátt og smátt skemmt þá landkönnuðartilfinningu sem fylgdi því að vera ferðamaður 

hér einu sinni, en flakkarar (e. wanderers) þekkja ef til vill frekar í dag (Dann 1999).   

Í rútum er ferðamönnum smalað áreynslulaust á staði „til þess að sjá útþynntan og 

upphugsaðan sýndarveruleika framleiddan af fjölmiðlum“ (Dann 1999, bls. 165) auk 
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þess sem víða í dag er farið að hanna vegi sérstaklega með útsýnisakstur í huga 

(Boniface og Cooper 2001). Getur verið að mótorhjólafólk vilji sníða framhjá þessum 

sýndarveruleika og upplifa rými annarra landa á mótorhjólum í meiri nálægð og 

snertingu? 

Ferðamenn eru fluttir frá jaðri að kjarna, án þess að átta sig á því að það kynni 

að vera eitthvað áhugavert að sjá á ferðalaginu sjálfu milli þessara staða. 

Ferðaþjónusta er því orðin laus við nær alla þátttöku ferðamannsins sem kýs hina 

„áhættulausu leit neysluhyggjunnar að sjá það sem hefur verið búið til“ (Dann 1999, 

bls. 165) og borið á borð fyrir hann.  

Dann (1999) taldi að hægt væri að aðgreina ferðamenn eftir því hvort þeir 

væru einfaldlega hreyfanlegir (e. mobile) eða hvort þeir væru raunverulega að ferðast  

(e. travellers). Þeir síðarnefndu kysu frekar að skoða jaðarinn eða það sem er fyrir 

utan vinsælu ferðamannastaðina en það skipti í raun ekki svo miklu máli því allir 

staðir væru rými útaf fyrir sig. Samkvæmt Dann ættu ferðlangar að ferðast án þess að 

umhverfið fyndi fyrir því eða það yrðu á því breytingar. Ferðalag ferðalangsins er 

frábrugðið upplifun hins dæmigerða ferðamanns á fjöldaáfangastað því ferðalangnum 

gefst tækifæri á að líta í eigin barm en fyrst og fremst býðst honum frelsi á ferðalagi 

sínu (Dann 1999). 

Hvað varðar samgöngur til Íslands sjóleiðis þá er aðgengið þá leiðina talið  

óhentugt (Boniface og Cooper 2001) en sú leið samanstendur af ferjuleið milli 

Íslands, Færeyja, Hjaltlandseyja, Noregs og Danmörku (Smyril Line 2005). 

Þjóðvegakerfið á Íslandi er sagt vera eitt það frumstæðasta í allri Evrópu ef Albanía er 

undanskilin og vegirnir væru í raun einungis hæfir fjórhjóladrifnum bílum, sérstaklega 

vegirnir í innviðum landsins (Boniface og Cooper 2001). Þessi lýsing gæti vel hafa átt 

við Ísland fyrir um 15–20 árum en miklar endurbætur hafa verið gerðar. Vissulega eru 

hér engar hraðbrautir líkt og margir Evrópubúar þekkja en umbætur hafa átt sér stað 

þó að óhætt sé að segja að víða mættu samgöngur vera betri en þær eru. 

En einmitt vegna möguleika á þessari samþjöppun í vegakerfinu, ástands 

vegakerfisins og með tilliti til hækkandi bensínverðs má benda á að mótorhjólið er 

nokkuð álitlegur kostur til að ferðast um á Íslandi. 
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1.5  Leiðarvísar um rými 

Sumum ferðamönnum þykir gott að hafa leiðbeiningar um rými og í mörgum tilvikum 

eru þær nauðsynlegar.  

Vegna mismunandi sýnar og mismunandi menningarheima þá nefnir Wall það 

að oft sé mikilvægt að „túlka landslag heimamanna og tilgang þess fyrir gestum... “  

(Wall 1998, bls. 51).  

Í dag hefur myndast ákveðin framleiðsla á ferðamannarými og nefnir Hughes 

(1998) sérstaklega fjögur áberandi dæmi sem landfræðingar hafa skoðað náið. Fyrst 

nefnir hann leiðarvísa [skáletrun Hughes] fyrir ferðamenn þar sem hinum ýmsu 

afþreyingum og áhugaverðu stöðum eru gerð skil með einföldu málfari og litríkum 

lýsingarorðum til þess að laða ferðamenn að þeim. Í öðru lagi ber að nefna 

auglýsingar [skáletrun Hughes] ferðaþjónustufyrirtækja þar sem það skiptir máli í 

hvaða formi þær eru, með hvaða stíl og tíðni þeirra. Þriðja dæmið eru ferðabæklingar 

[skáletrun Hughes] sem sumir halda að sé besta auglýsingaaðferðin. Í fjórða og 

síðasta lagi eru slóðar ferðamanna [skáletrun Hughes] nefndir. Slóðar sem byggja á 

þemun, svo sem gönguleiðir, hjólaleiðir eða akstursleiðir. 

Það hefur verið reynt hér á landi í gegnum tíðina að gera bæklinga eða 

leiðarvísa fyrir ferðamenn þar sem ýmiss konar hagnýtar upplýsingar er að finna. Til 

dæmis má nefna bækling útgefinn af Umhverfisstofnun (2005) þar sem helstu 

hættunum í íslensku vegakerfi eru gerð skil á þremur mismunandi tungumálum. 

Bæklingurinn minnist einnig á utanvegaakstur og reynt er að spyrna gegn honum. 

Einnig er gefin út ferðahandbókin Á ferð um Ísland á þremur tungumálum á hverju 

sumri af útgáfufélaginu Heimur hf. Iceland Road Atlas (áður The Visitor´s Guide to 

Iceland og Iceland Road Guide) segir ennfremur ítarlega frá öllum vegum og slóðum 

en minnist einnig stuttlega á sögu hvers staðar fyrir sig. Sú bók er afar þunglamaleg 

og hentar því mótorhjólafólki illa.  

Hingað til hefur ekki verið gefin út nein sérstök leiðarbók sem einbeitir sér að 

erlendum ökumönnum mótorhjóla á Íslandi þangað til í upphafi sumars 2005 en þá 

var fyrst gefin út leiðarvísirinn Iceland Overland eftir Jakob Þór Guðbjartsson. Í þeirri 

bók er sjónum alfarið beint að erlendu mótorhjólafólki og er nokkurs konar leiðarvísir 

þess um landið með skýrum enskum texta. Leiðavísirinn er líka hentugur fyrir þá 

Íslendinga sem vilja fræðast enn betur um aðstæður til vélhjólaaksturs á Íslandi.  

Hughes er mikill aðdáandi leiðavísa með þessu sniði þar sem hann heldur því 

fram að nauðsynlegt sé að nota merkingar til að tilgreina slóða. Merkingarnar geta 
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tekið á sig margvísleg form svo sem skilti, upplýsingatöflur og fleira sem veitir 

upplýsingar um landslagið (Hughes 1998). 

Lítum næst til þeirrar upplifunar og tilfinninganna sem geta fylgt akstri 

mótorhjóla um landslag Íslands. 
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2  Upplifun rýmis í huga mótorhjólamannsins 
 

2.1  Landslag mótorhjólamannsins 

Gildi landslags er mismunandi eftir fólki og afar einstaklingsbundið hvernig það 

upplifir sjálft sig í því (Crouch 2005). Crouch talaði um reynslu (e. practice) 

ferðamannsins í öllu því efnislega sem verður á vegi hans og getu (e. performance) til 

að takast á við hið efnislega og raunverulega framyfir hina „sviðsettu atburði og 

sýningar sem líkjast frekar hinum kunnuglegu auglýsingamyndum sem er að finna í 

bæklingum, sjónvarpi og bíómyndum“ (bls. 74). Akstur mótorhjóls snýst einmitt um 

það að takast á við hinn efnislega heim. Mótorhjólamaður beitir öllum líkamanum 

þegar hann ferðast.  

Einn megin hluti landafræðinnar, mannvistarlandafræði, leitast við að setja 

upplifun fólks af stöðum í brennidepilinn og fá það til að segja frá lífi sínu og lífssýn 

en með þeirri frásögn getur fólk oft málað upp mynd af staðnum fyrir aðra (Crang 

2001). Í Hómerskviðu, og í raun víða annars staðar, er umhverfið oft kyngert (Crang 

2001) en ekki verður litið frekar til þess sjónarhorns í þessari rannsókn. 

 Ef litið er til Íslands, þá er hér hrjóstrugt landslag þar sem kröftug náttúruöflin 

hafa mótað landið í það sem það er í dag. Náttúruöflin eru eitt af því sem gerir landið 

áhugavert og aðlaðandi.   

Fyrir þá ferðamenn sem vilja upplifa, finna og snerta, hafa möguleika á því að 

koma hingað til þess að upplifa þennan kraft náttúruaflanna, vindinn, rigninguna, 

kuldann og jafnvel jarðhræringar. Erlendur ferðarithöfundur sem eitt sinn kom hingað 

sagði:  „Ísland er paradís fyrir torfæruáhugamanninn; hver einasti slóði á sér engan 

annan líkan“ (Stammbach 1990, bls. 15). 

Landið býður oft upp á slæma vegi og takmarkaða þjónustu úti á 

landsbyggðinni en hér er líka hægt að finna dálítið sem fer víða annars staðar í 

heiminum að verða af skornum skammti, en það er kyrrð. „Ef þú keyrir í gegnum 

frumstætt, íbúalaust land svo kílómetrum skiptir í dágóðan tíma á mismunandi slóðum 

milli fjalla, jökla og fljóta, þá veistu að þú ert á Íslandi“ (Stammbach 1990, bls. 14). 

Þetta gæti verið frekar rómantísk lýsing á vandfundnum aðstæðum sem 

ferðahandbækur gera gjarnan af framandi stöðum (Dann 1999) en vænta má að fyrir 

þessari lýsingu og öðrum svipuðum falli margir ferðamenn á mótorhjólum.  
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Dann (1999) minnist á orð Ted Simon ferðarithöfundar sem flokkaði einnig 

mótorhjólaferðamenn sem flakkara en ekki hina dæmigerðu „túrista“. Simon þessi 

ferðaðist í gegnum 54 lönd á fjórum árum og ók rúmlega 100.000 kílómetra. 

Mótorhjólafólk veit af hverju það kýs þennan fararmáta. Hann er oft 

óþægilegur en hann býður þeim upp á eitthvað sem erfitt er að fá með öðrum 

farartækjum. Ef til vill má velta rýmissigrum Massey fyrir sér í þessu samhengi og 

hvort mótorhjólafólk vilji ögra aðstæðunum hér og gera tilraun til þess að sigrast á 

þeim? Ætli fólk sé að reyna sanna eitthvað fyrir sjálfu sér og vilji vinna sigur á 

einhverju innra með sér? 

 

2.2  Leit að frelsi 

Hið víðtæka vegakerfi á Vesturlöndum sem tengir saman alla samkomustaði mannsins 

gerir hér um bil öllum kleift að ferðast á hvaða tíma sem er í næstum hvaða átt sem er 

(Featherstone 2004). Vegir og hreyfanleiki fólks er það sem tengir saman vinnu, 

heimili og afþreyingu (Helms 1988).  

 Ferðaþjónustan hefur þróast vegna aukins áhuga fólks á að víkka 

sjóndeildarhring sinn og losna frá sínu venjubundna umhverfi. Ævintýri eru fólki 

mikilvæg og löngunin til þess að sleppa frá amstri hversdagsleikans og gera hlutina 

engum háð er sterk (Morse o.fl. 2005). Í því samhengi talar Urry (2004) meðal annars 

um „frelsi veganna“ (bls. 28). 

Ferðaþjónustan er landfræðileg fyrst og fremst og snýst  um það „að bjóða 

mögulegum gestum upp á margbreytilegar landfræðilegar staðsetningar“ (Hughes 

1998, bls. 18) og að sjálfsögðu upplifun á þeirri staðsetningu. Þörfin er mikil og 

krefjandi um að staðir séu aðgreindir á hugmyndaríkan hátt. Leggja verður áherslu á 

sérkenni áfangastaða til að höfða til ferðamanna (Hughes 1998) en lýsingar þeirra 

mótorhjólamanna sem nú þegar hafa komið og skrifa um upplifun sína eru einmitt á 

þá leið. „Það er ekkert annað land í Evrópu með svo fjölbreytt og óvenjulegt landslag“ 

(Zscheile 1998, bls. 109). 

Byggja þarf á sérkennum landfræðilegrar staðsetningar þar sem „staðir líkjast 

hver öðrum sífellt meir“ (Hughes 1998, bls. 18) og þess vegna er hið ósvikna að verða 

æ mikilvægara í hugum ferðamanna (Morse o.fl. 2005). 

Krippendorf heldur því fram, sem á vel við mótorhjólafólk, að það að „ferðast 

er frelsi ... sá möguleiki að geta tekið eigin ákvarðanir um framvindu mála“ 

(Krippendorf 1987, bls. 27). Dann talaði einnig um frelsið sem fylgdi því að flakka 
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því það væri í raun andstætt þeirri hugmynd að vera „túristi“. „Ferðalag krefst 

aðskilnaðar frá hópnum og einveru ...“ (Dann 1999, bls. 166). Stammbach (1990), 

einn mótorhjólamannanna sem skrifaði ferðasögu sína, sagði að honum hefði fundist 

hann „svo hress og frjáls“ (bls. 19), líkt og um læknisfræðilegt fyrirbæri væri að ræða 

(sjá hér síðar).  Dann (1999) nefnir ferðarithöfundana Paul Theroux og Nick Danziger 

sem báðir segja að til að öðlast hámarksupplifun þurfi maður að ferðast einn (Dann 

1999). Hvað gæti komið nær því en einveran sem býðst flakkaranum á mótorhjólinu 

og hans eigin hugsunum?  

Trausti Valsson nær að lýsa erlenda hálendisferðamanninum á Íslandi 

ágætlega á þann hátt að hann hafi „viljað láta alls konar harðræði yfir sig ganga, t.d. 

lélega vegi og lélega gistingu“ (Trausti Valsson 2000, bls. 60) en þessi hörkulega og 

raunsanna lýsing hentar bifhjólamanninum líka vel.  

Mótorhjólið býður upp á þetta áðurnefnda frelsi sem útskýrir ef til vill af 

hverju fólk kýs að ferðast á slíkum gripum. Stephen M. John reynir að útskýra þetta 

frelsi með þyngdaraflshugleiðingum. Hann segir að þegar bíll fari inn í beygju þá leiti 

hann alltaf ósjálfrátt út úr beygjunni en hins vegar halli mótorhjól alltaf inn í 

beygjuna. Þar til fólk hefur upplifað þetta þá skilur það þetta eflaust tæplega. Hann 

segir að það að „fara inn í beygjur verður eins og symfónía nákvæmra hreyfinga í stað 

ankannalegra sveifla, er nú í samhljóm við veginn í stað þess að slást við hann með 

tönnum og nöglum“ (John 2005). 

En frelsi mótorhjólamannsins fylgir ábyrgð. Wall (1998) segir að 

ferðaþjónusta sé „bæði ástæða verndunar og breytinga í landslagi“ (bls. 51). Sérstakt 

landslag myndar oft ákveðið aðdráttarafl áfangastaðarins og þannig 

ferðamannastraum sem blæs auknu lífi í efnahaginn. Vegna aukins efnahagslegs 

mikilvægi áfangastaðar geta stjórnvöld séð ástæðu til þess að vernda hann en svo 

getur bygging nýrra hótela á áður ónýttu landi verið dæmi um breytingarnar sem geta 

fylgt ferðaþjónustunni.  

Hegðun mannsins getur síðan verið mismunandi eftir því hvernig staðurinn er 

og hvað það er sem einkennir hann (Fellman o.fl. 1990). Í síauknum mæli er hið 

manngerða að taka við af hinu náttúrlega um allan heim (Helms 1988) og þess vegna 

er eflaust sóst eftir hinum „ósnertu“ víðernum Íslands. Víðerni eru auðlind útaf fyrir 

sig þar sem auð rými eru sífellt að hopa undan stórborgarþenslu eða öðrum 

framkvæmdum.  
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Þegar fólk hefur tækifæri á að breyta um umhverfi þá kjósa margir að hörfa í 

burtu frá borginni og á sinn „leikvöll“. 

 

2.3  Leikvöllurinn Ísland 

Macnaghten og Urry (2001) benda á að „[s]kógar og tré eru oft talin bjóða upp á hið 

besta svið til að slaka á, ró og líkamlega afslöppun. Það er rými sem fólk tengir sig 

við og metur náttúruna. Þau eru álitin vera tilvalin fyrir leiki... “ (bls. 172).  

Það fellur hins vegar í hlut ferðamálaaðila á áfangastað, meðal margs annars, 

að búa til ímynd staðarins út á við. Auglýsingar og bæklingar gefa ferðamönnum 

ástæðu til að búa til ímynd í huga sér um leið og væntingar til staðarins myndast 

(Hughes 1998). 

Ferðamenn sem koma til áfangastaðar hafa áhrif á það hvernig áheyrendur 

þeirra, vegna mynda og lýsinga, sjá landið fyrir sér (Milne o.fl. 1998). 

Þess vegna er mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar komi sér upp einhvers konar 

samhæfðri stefnu um hver sé markhópurinn og hvernig skilaboðunum til hans er 

háttað. Forsvarsmenn Smyril Line ehf. á Íslandi birtu til dæmis í eitt skipti  auglýsingu 

á heimasíðu sinni þar sem þeir gáfu í skyn að Ísland væri leikvöllur 

torfæruáhugamannsins:  

„Iceland is an Eldorado for off-roaders … Take your off-roader and find out what 

challenges await you inland“ (Smyril Line 2004) eða „Ísland er hinn gullni staður 

fyrir torfærutæki ... Gríptu torfærutækið þitt og komstu að því hvers konar ögranir 

bíða þín uppi á fjöllum“. Þetta hljómar óneitanlega eins og boðskort á óflekkaðar 

grastorfur landsins.  

Vissulega getur mótorhjól í höndum rangra aðila haft afdrifarík og langvarandi 

áhrif á gróður landsins. Þó kom í ljós í samtali við Trausta Baldursson hjá 

Umhverfisstofnun að Íslendingar væru langverstir hvað varðar utanvegaakstur þó að 

hitt væri ekki alveg útilokað (munnleg heimild, 3. júní 2005).  

Trausti Valsson telur utanvegaakstur og önnur umhverfisspjöll á miðhálendinu 

vera tilkomin vegna lélegs skipulags á vegakerfinu á miðhálendi Íslands (2000). Þeir 

ferðamenn sem koma til Íslands á mótorhjólum hafa oftast kynnt sér aðstæður áður en 

komið er og vita vonandi að hér er ekki ætlast til utanvegaaksturs auk þess sem 

Umhverfisstofnun gefur reglulega út áðurnefndan upplýsingabækling um 

utanvegaakstur og helstu hætturnar sem geta leynst hér (Umhverfisstofnun 2005).   
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Þess vegna er ferðaþjónusta mikilvægur þáttur sem ber að líta til þegar rými er 

skipulagt. Ísland býður upp á gríðarlega möguleika fyrir mótorhjólaferðamenn. Hér 

eru um 53 mögulegar leiðir og slóðar (Jakob Þór Guðbjartsson 2005) fyrir utan 

þjóðvegina.  

 

2.4  Flótti frá hinu venjulega 

Fólki er send þau skilaboð að það þurfi að „losna úr viðjum hinna yfirfullu, veraldlegu 

og menguðu þéttbýla“ (Gunster 2004, bls. 5 ) og til þess geti ákveðnar merkjavörur 

hjálpað þeim. Hugtakið að ferðast er mikið tengt lífstíl og er einnig stöðutákn. 

Baudrillard talaði um „neyslu frekar sem tísku heldur en nytsemi. Að fólk öðlaðist 

hluti og losaði sig við þá frekar vegna ímyndarinnar heldur en innihaldsins og 

„hagkerfi merkjavörunnar“ væri keyrt áfram vegna löngunar fólks í fjölbreytni“ 

(Hughes 1998, bls. 23) og afþreyingu sem og að flóttaaðferðir fólks geta tekið á sig 

ýmsar myndir.  

Edensor (2001) skoðaði gönguferðir fólks í almenningsgörðum Englands og 

hvaða áhrif þær hafa á vellíðan fólks. Þótt gönguferðir og akstur háværra mótorhjóla 

hljómi í fljótu bragði frábrugðið hvort öðru, er það nálægðin við náttúruna sem tengir 

þetta tvennt. Þegar betur er að gáð, koma síðan fleiri tengingar í ljós. 

Edensor heldur því fram að oft megi líta á gönguferðir utan þéttbýlis sem 

„flótta frá hversdagsleikanum og hinu „óraunverulega“ lífi sem hafi myndast með 

hinum „há-siðmenntuðu“ hegðanagildum“ (Edensor 2001, bls. 87).  

 Thrift (2001) segir að gönguferðir nú á tímum séu gott dæmi um líkamlega 

æfingu sem sé stunduð til að njóta landslags með tilliti til þeirra góðu samgangna sem 

eru til staðar í dag. „[Gönguferðin] getur verið ástæðan til að ná sambandi við jörðina, 

til að vera einn með náttúrunni, sem getur jafnvel verið læknandi meðferð“ (Thrift 

2001, bls. 46). Getur verið að Stammbach (1990) hafi fundist hann svona hress þess 

vegna? 

Edensor segir að gönguferðirnar hafi góð áhrif bæði fagurfræðilega og fyrir 

geðheilsuna. Hægt sé að ganga sér til heilsubótar, ýmist til bóta því geðræna eða því 

líkamlega. Gönguferðir eru þess megnugar að gera manni meira gott en „hvaða 

tímafjöldi sem er fyrir framan sjónvarpið“ (Edensor 2001, bls. 87).  

Edensor vitnar í William Hazlitt þar sem hann segir að á meðan fólk sé á 

göngu þá „uppgötvi það löngu gleymda hluti... þeir spretta upp og maður byrjar að 

finna, hugsa og vera maður sjálfur aftur“ (Edensor 2001, bls. 87).  
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Líkt og áður sagði þá er það nálægðin við náttúruna sem er tengipunkturinn 

hér og flóttinn. Hin ónáttúrulega vél er hjarta mótorhjólsins en hjólið er einfaldlega 

verkfæri sem gefur ökumanninum tækifæri á að upplifa sinn áfangastað enn betur en 

farþegarnir í bílunum gera, án rúðunnar, miðstöðvarhitans og hávaðans í útvarpinu. 

Skynfærin safna upplifun sem síðar flokkast sem reynsla. 

Macnaghten og Urry (2001) tala um það að fyrir flesta geti það verið bæði 

hressandi og slakandi að komast út í ferskt loft á hverjum degi auk þess sem það geti 

haft góð áhrif á félagslíf fólks (Macnaghten og Urry 2001). 

Í rannsókn sem Macnaghten og Urry (2001) benda á og var gerð í Skotlandi, 

Wales og Englandi árið 1998 með níu mismunandi rýnihópa kom í ljós að flestum 

þykir afar mikilvægt að komast út undir beran himinn.  

Fólk talaði um að maður tæki ekki áhyggjurnar með sér úr vinnunni, það 

rúmaðist ekki neitt annað fyrir en það sem maður var að gera þar og þá. Fólki sem 

stundaði álagsvinnu þótti gott að komast burt og vera bara með sjálfu sér. Einn talaði 

um friðsældina sem því fylgdi: „Ég get sett hluti í samhengi. Ef það er eitthvað 

vandamál sem þarf að leysa þá þarf ég oft bara að fara í göngutúr og það leysist af 

sjálfu sér“ („Kona“ í Macnaghten og Urry 2001, bls. 170).  

John (2005) nefnir einmitt það sama varðandi akstur mótorhjóla og verður 

komið að því hér síðar.  

 

2.5  Upplifun rýmis 

Í sömu könnun Macnaghten og Urry (2001) talaði önnur kona um það að þegar maður 

er einn með sjálfum sér úti í náttúrunni þá er maður bara á „eigin bylgjulengd og tekur 

á móti hverju því sem er þar“ (bls. 170). 

Edensor er hins vegar þeirrar skoðunar að til að hafa sem mest gagn af 

upplifun sinni af náttúrunni eigi fólk ekki að vera of mikið í félagsskap annarra og 

vitnar meðal annars í orð G.M. Trevelyan sem hélt því fram að þegar fólk sé á göngu í 

félagsskap annarra þá geti það truflað samverknað líkamans, hugarins og sálarinnar 

(Edensor 2001). En staður öðlast ekki merkingu í huga mannsins fyrr en hann hefur 

upplifað hann sjálfur (Helms 1988), þangað til er staðurinn óraunverulegur í huga 

fólks. 

Upplifun mótorhjólafólks er önnur en þeirra sem ferðast í bíl. Upplifunin er 

meiri og átakanlegri því þeir eru í nánari tengslum við náttúruna en þeir sem ferðast í 
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bílum. John (2005) talaði um að í raun skelli heimurinn á mótorhjólafólki og þar af 

leiðandi átti það sig á heildarmyndinni, hinni stóru tilvist.  

Mótorhjólafólk er óáreitt inni í hjálminum þó svo að það sé ef til vill akandi 

saman í hóp eða með maka/vin aftan á hjólinu. Talstöðvatækni okkar tíma býður líka 

upp á það að mótorhjólafólk geti talað saman sín á milli á ferð.  

En, upplifun hvers og eins er og verður svo einstök. „Einstaklingar mynda 

með sér sína eigin landfræðilega þekkingu út frá því sem þeir gera og hugsa“ (Crouch 

2005, bls. 75). Það segir okkur að engir tveir eru steyptir í sama mótið og 

mótorhjólafólk metur landið og upplifun sína eitt og sér um leið og hún á sér stað en 

er ekki að bera saman bækur sínar inni í bíl.  

Sú tilfinning að geta opnað hjálminn og fundið bragðið af sandinum og 

drullunni, fundið ferska rigningadropa þegar þess er óskað, er raunveruleg upplifun. 

Mótorhjólafólk finnur líka fyrir megnri brennisteinslyktinni úr næsta hver, 

útblásturgufum annarra farartækja en líka blómaangan og svífandi frækornum (John 

2005).  

Crouch skoðar meira líkamlega reynslu, það er að segja: 

  

... ferli hugans og líkamans eins og hugsun og þátttaka í heiminum gerist samtímis. 

Einstaklingurinn hugsar ekki bara heldur framkvæmir líka, hreyfir sig og tekur 

raunverulega þátt með líkama sínum en líka huglægt þegar kemur að efnislegum 

hlutum, rými og öðru fólki. [...] Franski heimsspekingurinn Merleau-Ponty (1962) 

reisti rök sín á umfangsmikilli reynslurannsókn þar sem hann hélt því fram að 

einstaklingurinn væri á kafi í rými og hann kynnist rýminu bæði með margháttaðri 

skynjun og úr blikum áttum. Snerting, tilfinningin um rýmið umhverfis mann, 

sjón, lykt, heyrn og bragð eru víxlverkandi og með því hvernig einstaklingurinn 

notar tjáningu líkama síns; snýr sér, snertir, skynjar, hreyfir sig, hikar, er heiminum 

gefið gildi. [...] Hlutir, munir, skoðanir og rýmið umhverfis öðlast gildi eftir því 

hvernig einstaklingnum líður og hvað honum finnst um það. 

(Crouch 2005, bls. 75). 

 

Veður skiptir því vissulega miklu máli þegar rými utandyra er upplifað.  

Jakob (2005) mælir með því að fólk eigi ekki að óttast veðrið á Íslandi og því síður að 

láta það hræða sig frá landinu. „Settu einfaldlega upp gleðiandlitið og vertu viðbúinn 

bestu upplifun lífs þíns og næstum öllum veðurskilyrðum sem þér dettur í hug“ (Jakob 

Guðbjartsson 2005, bls. 62). 

Mótorhjólafólk finnur fyrir veðraöflunum beint í andlitið eða í gegnum þykkan 

mótorhjólagallann, til dæmis í blautum gallanum eða funheitum og stífum. Það verður 

einnig að vera reiðubúið að fórna einhverju af persónulegu hreinlæti meðan á 

ferðalagi stendur því ryk smýgur alls staðar inn sem og sá sviti sem myndast vegna 
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skorts á loftkælingu verður að fá að vera fram að næstu baðferð því að á mótorhjóli er 

ekki í boði að fara bara úr peysunni og stilla miðstöðina betur. Mótorhjólafólk þarf 

alltaf að hafa öryggið í fyrirrúmi og klæða sig vel (Featherstone 2004). Ef 

mótorhjólafólk fækkar fötum þá á það á hættu að vindkælast, það er að segja því 

hraðar sem vélknúnu ökutæki er ekið þá magnast upp áhrif vinds og alvarleg áhrif 

vindkælingar (Inghold og Kurttila 2001). Formúlan er víst sú að kólnun er 1ºC fyrir 

hvern metra á sekúndu þannig að á löglegum hámarkshraða (90 km) ferðumst við 25 

metra á sekúndu sem gæti vel þýtt frost hjá ökumanni þrátt fyrir hlýjan sumardag 

(Njáll Gunnlaugsson 1999) og þess vegna er fatnaðurinn mikilvægur þar sem hann er 

í raun eina vörn ökumannsins, andstætt einfaldri bílbeltanotkun ökumanna hinna 

hefðbundnu „járnbúra“ (Featherstone 2004, bls. 28). Mótorhjólamaður er í sambandi 

við náttúruna og þarf að sýna henni fulla virðingu því hann á allt sitt undir 

náttúruöflunum andstætt ökumanni bílsins.  

Varðandi skynjun umhverfis síns með veður sérstaklega í huga, skrifuðu 

Inghold og Kurttila (2001) eitt sinn að „[s]kynjun á veðri fari eftir verkefni og 

fararmáta. Breyttar vinnuvenjur og sérstaklega breytt tækni farartækja, hefur leitt til 

alveg nýrrar sýnar á veður“ (bls. 188). Til dæmis óski fólk helst eftir sérstöku dýpi og 

tegund af snjó þegar það stefnir á vélsleðaferð auk þess sem ökumenn bæði 

mótorhjóla og fjórhjóladrifinna torfærutækja hafa aðra sýn á yfirborð landsins við 

stjórnvölin á slíkum tækjum (Inghold og Kurttila 2001). 

Þessar hugleiðingar er mikilvægt að hafa í huga þegar litið er til þeirra 

mótorhjólamanna sem hingað koma á mótorhjólunum sínum til að kynnast landinu en 

einnig verður að muna að hér geta margar hættur leynst og þess vegna mælir Jakob 

(2005) með því að ferðamenn viti ávallt hvar næsta skjól sé að finna. Hann segir líka 

að þrátt fyrir hverfult veðurfar þá sé ekki um þá ögrun að ræða að „slást við vindinn 

eða aka í rigningu, heldur það að upplifa hina dásamlegu blöndu af stórbrotinni 

náttúru og veðurfræðilegum fyrirbærum“ (bls. 63). 

John lýsir því þegar hann klæðir sig í hlífðargallann líkt og um mikilvæga 

helgiathöfn sé að ræða. Athöfnin minni hann á það að hann sér að fara út í aðstæður 

sem talsverð áhætta fylgir. Áhætta getur óneitanlega verið eitt af aðdráttaröflunum við 

akstur mótorhjóla (John 2005) en það að upplifa áhættu á mismunandi stigum hennar 

er oft eftirsótt reynsla meðal ferðamanna (Crouch 2005). 

Á Íslandi er að finna margar samgöngu- og náttúruógnir, svo sem vatnsflóð, 

landrof, hraunflóð og gríðarlega vatnavexti á tímabilum svo fátt eitt sé nefnt (Trausti 
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Valsson 2000). John telur samt sem áður að áhættuna sé hægt að temja og snúa sér í 

hag þannig að fyrr en varir slakar maður á og „heilinn aðlagar sig“ að breyttum 

aðstæðum og jafnvel nýjum hættum í hvert skipti (John 2005). 

Nálgun John á tilfinninguna sem fylgir mótorhjólaakstri er einstaklega lýsandi: 

 

Á mótorhjóli ertu enn í fullum tengslum við hinn ytri heim, hins vegar er heilanum 

frjálst að kanna leiðir sem eru venjulega óaðgengilegar. Með hugann lausan við stífa 

eftirtekt og sjálfsmeðvitund, þá leysast alls konar vandamál bakgrunninum [hugans] 

og spenna hverfur. Nákvæmlega hið gagnstæða gerist í bíl. Aksturinn krefst svo lítils 

af huga okkar og líkama að við förum á sjálfsstýringu. Hversu oft hefur þú ekið á 

kunnuglegar slóðir og áttað þig á því þegar þú er kominn að þú manst ekki eftir 

stórum hluta ferðalagsins? 

                   (John 2005) 

 

Með þessu er John með öðrum orðum að segja að ökumenn bifreiða eigi frekar á 

hættu að gleyma sér undir stýrinu og taka ekki eftir landslaginu sem er í kringum þá, 

og að mótorhjólið gefi manni tækifæri til að gleypa landslagið, njóta þess og neyta 

mun betur en ökumenn bíla.  

Mótorhjólin geta líka verið félagslegt fyrirbæri segir John og því til stuðnings 

má benda á kveðjur mótorhjólafólks á götunum þegar tveir eða fleiri mætast. Kveðjan 

er að miklu leyti byggð á þeirri sameiginlegu tilfinningu bifhjólafólks að það sé 

utangátta við alla „hina“ en fyrst og fremst byggt á þeirri tilfinningu að þeir vita hve 

gaman er hjá hvor öðrum (John 2005).  

Lokaniðurstaða Johns er sú að sterkustu ástæðurnar fyrir því að fólk kýs 

mótorhjól og vilji ferðast á þeim séu „Frelsi. Gleði. Skýr hugsun og hrein samviska“ 

(John 2005). 

 

2.6  Mótorhjól veitir öðruvísi tilfinningu 

Njáll Gunnlaugsson (2004) sagði að akstur mótorhjóla sé „sveipaður dýrðarljóma“ 

(bls. 166) og augljóst þyki að bæði tækið og virkni þess laði menn að sér. 

Macnaghten og Urry (2001) fjölluðu um kenningu Pine og Gilmore sem þeir 

gáfu út árið 1999 og fjallaði um reynslu-hagkerfið (sjá einnig Norden 2005). Það er að 

segja um það að fólk er nú farið að líta á reynslu sína með öðrum augum en áður og 

reyni að safna í sarpinn og bera síðan saman upplifanir sínar. Upplifunin segir þeim til 

um hvort atburðurinn var þess virði. 

Ferðaþjónusta sprettur meðal annars upp vegna þessa. „Síðan á 7. áratugnum 

hefur ný tegund ferðaþjónustu verið að ryðja sér til rúms sem fjallar um þemun rýmis“ 
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(Thrift 2001, bls. 49) og snýst um að rýmið höfði til skynjunar fólks og áhuga þess. 

Ísland býður upp á rými fyrir mótorhjólafólk sem krefur þá sem njóta/neyta þess, að 

skynja það með öllum sínum skynfærum. Staðir vekja þó upp mismunandi áhuga 

fólks og þar af leiðandi er það mismunandi hvernig fólk skynjar rýmið sitt en í  

náttúrunni getur maður notað öll skynfærin (Macnaghten og Urry 2001).  

Hins vegar hefur vegakerfið og valmöguleikar okkar til að ferðast í dag breyst 

frá því sem forfeður okkar þekktu, bæði hvað varðar hraða og líka hvernig 

fararmátinn einangrar oft ferðamanninn á þann hátt að hann getur ferðast í hvaða 

veðri sem er, án þess að upplifa það sjálfur.  

 

Menn geta t.d. séð frostið án þess að láta það bíta sig, heyrt í regninu án þess að 

rennblotna í því, eða horft á vindinn í trjánum án þess að finna fyrir honum í 

andlitinu. Þar af leiðandi er fólk farið að skynja veðrið minna með líkamlegri 

upplifun sjálft heldur meira eftir því hvaða áhrif það hefur á farartækið  

(Inghold og Kurttila 2001,  bls. 188). 

 

Þeir ferðamenn sem hafa áhuga á samsetningunni mótorhjól og náttúra, beita 

óneitanlega öllum skynfærum sínum þegar vöðvar líkamans kreppast saman við 

erfiðar aðstæður, draga djúpt inn andann í ferskri golunni, finna regndropana skella á 

andlitinu og fylgjast af athygli með umhverfi sínu. Þessu tengt sagði Crouch (2005) að 

„[e]instaklingurinn er umkringdur rými sem hann tekst á við frekar en að upplifa sem 

áhorfandi“ (Crouch 2005, bls. 75). Er slíkt ef til vill um auðgandi fyrir manninn. 

Í huga okkar tökum við rými og breytum eftir okkar hentugleika, temjum það 

(Massey 2005). 

 

Í leit að fjarlægð finnst almennilegt útsýni, laust við ys og þys hins venjulega 

lífs... fyrir þann sem ekki ekur um á bíl eru vegirnir einfaldlega fullir af 

hættulegum og hreyfanlegum járnbúrum. Það er engin gagnkvæmni í augnráði 

og ekkert augnráð er endurgoldið frá „draugnum í vélinni“ ... Járnbúrin fela öll 

svipbrigði og götu fulla af farartækjum er aldrei hægt að skynja sem sína eigin. 

Það er engin fjarlægð eða drottnun yfir járnbúri...  

(Urry 2004, bls. 30). 

  

Urry nefnir auk þess að ökumenn bíla séu einangraðir innan þeirra í þvingandi sætum 

með ýmis tæki og tól í kringum sig. Featherstone (2004) komst svo að orði um 

hlutverk bílsins: „sem þægilega verndað og lokað einkarými“ (bls. 2). Þar af leiðandi 

má líklega draga þá ályktun að mótorhjólið veiti annars konar tilfinningu.  

 Áður en lengra er haldið skal litið til þeirra gagna og aðferða sem beitt var 

sumarið 2005 þegar rannsókn á upplifun erlends mótorhjólafólks á Íslandi var gerð. 
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3  Gögn og aðferðir 
 

3.1  Undirbúningur 

Ákveðið var að flétta saman rannsókn á ferðaþjónustusviði við viðfangsefnið 

mótorhjól þar sem þau hafa lengi heillað höfundinn. Eftir mikla leit að heimildum 

kom í ljós að mjög lítið er til um nákvæmlega þetta efni í heiminum og þótti því ekki 

svo fjarstæðukennt að búa til umræðu á Íslandi.  

Fyrir valinu urðu erlendir ökumenn mótorhjóla á Íslandi og upplifun þeirra á 

Íslandi á mótorhjólinu. Að hvaða leyti býður mótorhjólið sem farartæki upp á sérstaka 

upplifun í ferðalögum ferðalanga á Íslandi með tilliti til rýmisupplifunar og 

ferðareynslu? 

Að hvaða leyti er mótorhjólaferðafólk sérstök tegund ferðamanna og hvernig 

tengist upplifun þess á landslagi þessu öllu, skynjun umhverfisins og snertingu  við 

frelsið? 

Hefðbundið verkferli fór í gang og hugmyndin var borin undir kennara sem 

tók hugmyndinni vel í febrúar 2005. Við undirbúning kom í ljós að lítið er til af 

fræðilegum heimildum eða rannsóknum um ferðamenn á mótorhjólum. Talsvert 

fannst af heimildum um bíla og notkun þeirra sem farartækis fyrir ferðaþjónustu en 

mótorhjól virðast algjörlega vera skilin eftir í umræðunni. Hvað tengt efni varðar 

fannst mikið af erlendum tímaritsgreinum, aðallega frá Þýskalandi, Austurríki og 

Skandinavíu þar sem erlendir mótorhjólaferðamenn segja ferðasögu sína um Ísland á 

rómantískan hátt. 

Ákveðið var að byggja upp megindlega rannsókn þar sem ökumenn 

mótorhjólanna myndu svara spurningalista um upplifun sína á Íslandi sem myndi 

síðan verða unnið úr með gagnaúrvinnsluforritinu Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) (Einar Guðmundsson 2004). Sest var niður og saminn spurningalisti 

sem á endanum taldi 40 spurningar.  

Ákveðið var að notast við hentugleikaúrtak, það er segja aðferð sem byggir 

ekki á tilviljun heldur velur rannsakandi þá sem hann vill að svari listanum, í þessu 

tilfelli erlent mótorhjólafólk sem hafði kynnst landinu í einhverjum mæli og var á leið 

út úr landinu eða var þegar farið úr landi. 

Rannsóknaraðferðin sem var beitt í verkefninu var blönduð. Hér var fyrst og 

fremst um spurningalistann að ræða sem fólk fyllti út sjálft með einföldum krossum. 

Ákvörðunin um að gera þess konar rannsókn kom til vegna þess hve einföld og 
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handhæg hún er, sérstaklega ef litið er til óróleikans sem vill oft setjast í fólk rétt áður 

en það ferðast. Einnig var beitt þátttökuathugun líkt og óformlegum samræðum og þá 

var úrvinnsla gerð á unnum gögnum, svo sem dagblaðagreinum, fræðigreinum, 

skýrslum og mörgu öðru.  

Talað var við Sigurjón Þór Hafsteinsson, framkvæmdastjóra Smyril Line ehf. á 

Íslandi en Smyril Line ehf. sér um rekstur farþegaferjunnar Norræna sem siglir á milli 

Íslands, Færeyja, Hjaltlandseyja, Noregs og Danmörku (Smyril Line 2005). Sigurjón 

tók höfundi vel og bauð fram alla þá aðstoð sem möguleg var.  

Einnig var rætt við Stefán Svein Ólafsson en hann var forsvarsmaður 

sýslumannsins á Seyðisfirði. Þá var vakin athygli á því að unnið yrði að rannsókn á 

hleðslusvæði Norrænu, flest alla fimmtudaga í júlí og ágústmánuði sem var tekið vel.  

Til þess að auka hvata ferðamanna að svara svo löngum lista var búið að hafa 

samband við útgáfufélagið Heimur hf. sem gaf um 80 eintök af tímaritinu Iceland 

Review (43. árg. 2 tbl. 2005), Trausti Ómarsson í sölu- og markaðsdeild Nóa Síríus 

gaf um átta kassa af sælgæti og Umferðarstofa gaf nokkur hundruð límmiða með 

íslenska fánanum á.  

Höfundi þótti mikilvægt að falla inn í hópinn, að það væri eitthvað sem gæfi 

til kynna að hann væri einn af þeim, mótorhjólamaður í tilheyrandi hlífðarfatnaði. 

Talið var að ef þessi leið yrði valin myndi svörun njóta góðs af líkt og Hammersley og 

Atkinson (1995) nefna, það er að segja sambandi og trausti er hægt að koma á vegna 

útlits (Cole 2005) svo mótorhjól höfundar var sent til Egilsstaða með Flytjanda sem 

hafði sýnt verkefninu skilning og veitti höfundi afslátt þegar kom að 

flutningskostnaði. Síðan beið mótorhjólið alla vikuna í heimahúsi á Egilsstöðum þar 

til á miðvikudagskvöldum þegar höfundur kom með kvöldvél Flugfélags Íslands ehf. 

frá Reykjavík. Þá þegar hafði verið gengið frá samningum við flugfélagið um verð á 

svokölluðum hopp-fargjöldum og var komist að afar örlátu samkomulagi af hálfu 

flugfélagsins.  

 

3.2  Framkvæmd 

Vegna raða óhappatilviljana og vegna tímaskorts neyddist rannsakandi til að nota 

spurningalistann óyfirfarinn af leiðbeinanda í fyrsta skipti á Seyðisfirði þann 21. júlí 

2005. Í fyrstu var höfundur lengi að koma sér í gang vegna óöryggis og fyrir vikið 

urðu samskipti við mótorhjólafólkið hálfstirð.  
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Eftir að spurningalistinn hafði verið notaður fyrsta fimmtudaginn kom í ljós að 

nauðsynlegt var að stytta hann, því eitthvað var um endurtekningar í honum.  

Listinn var því styttur í 38 spurningar (sjá 1. viðauka). Spurningarnar tvær sem 

fólk hafði svarað þennan fyrsta fimmtudag, voru strokaðar út og aldrei teknar með í 

reikninginn þegar úrvinnsla fór fram.  

Eftir að fólk hafði svarað síðustu spurningunni og fengið tækifæri á að skrifa 

eitthvað örstutt frá eigin hjarta var því þakkað fyrir þátttökuna og vinsamlegast bent á 

að leysa út gjöfina sína hjá höfundi sem afhenti þá eitt tímarit, tvær sælgætisstangir og 

tvo límmiða.  

Spurningalistinn var síðan látinn ganga á Seyðisfirði næstu þrjá fimmtudaga í 

röð, það er 28. júlí, 4. og 11. ágúst auk þess sem listinn var látinn ganga 25. ágúst en 

það var síðasti dagurinn sem hann gekk á hleðslusvæði Norrænu á Seyðisfirði og gaf 

veðrið þann daginn sterklega til kynna að sumrinu væri senn að ljúka.  

Undir lokin var höfundur orðin óragur og öruggur sem þýddi það að gengið var 

hiklaust til verks síðustu skiptin sem gerði svörun mun betri. 

 Svörun á Seyðisfirði reyndist vera 72 listar, einum lista var svarað á BSÍ í 

Reykjavík þegar erlendur ferðamaður sem var staddur þar á mótorhjóli sínu var 

gripinn og beðinn um að svara listanum með tilheyrandi fríðindum en tveimur var 

síðan svarað frá Bandaríkjunum og sendir yfir hafið með tölvupósti. 

Bandaríkjamennirnir tveir höfðu komið til Íslands fyrr um sumarið og sótt námskeið 

Njáls Gunnlaugssonar í akstri torfæruhjóla á ógreiðfæru landslagi. Samtals var því 

unnið úr 75 listum en stundum höfðu þó sumir sleppt að svara einstaka spurningu. 

Yfirleitt gekk vel að fá fólk til að svara en þó kom fyrir að fólk afþakkaði að 

svara listanum. Það var hins vegar í algjörum undantekningartilfellum. Þó skal þess 

getið að oft þegar um hjón var að ræða, ýmist á einu eða tveimur hjólum, þá var 

yfirleitt aðeins einum lista svarað og þá var það oftast konan sem svaraði.  

Hafa verður í huga að afar margar ólíkar breytur geta skipt máli þegar fólk 

svarar spurningalista sem þessum. Veðurfar og hitastig geta haft áhrif, tími og 

auðvitað skap fólks svo fátt eitt sé nefnt. 
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3.3  Gagnrýni 

Ýmsir gallar komu upp meðan á rannsókninni stóð og sérstaklega þegar úrvinnsla fór 

af stað. Endurtekningar voru til dæmis augljósar í byrjun en það var lagað.  

Nokkrar spurninganna er erfitt að nota ef marktækni er höfð í huga. Spurning 

fjögur um ástæðu þess hvers vegna fólk vill ferðast um ókunnugt land er ekki nógu 

vel hönnuð og í raun tengjast allir svarmöguleikarnir svipaðri tilfinningu. Spurning 

átta um leiðir mótorhjólafólksins var fjölliða og því gat mótorhjólafólk hakað við 

fleiri en einn valmöguleika. Margir sem fóru hringveginn hökuðu við hann en hökuðu 

líka við Norður-, Suður- og Austur-Ísland en svo hafa aftur á móti einhverjir sleppt 

því. Spurningar 17 og 18 voru í raun pantaðar af Ríkislögreglustjóra og nýtast hér 

ekkert. Spurning 21 um ástæðu þess hví fólk stöðvaði hjólin sín, misfórst í 

skipulagningu og því mismunandi hvernig fólk svaraði henni. Spurning 24 er 

einfaldlega illa þýdd á ensku og númer 35 misfórst sömuleiðis í skipulagningu.  

Ekki var haldin nákvæm skrá um það frá hvaða landi fólkið kom sem svaraði 

listanum. Hefði verið gott að vita það auk þess sem Loftur hjá Northenduro sagðist 

hafa sérstakan áhuga á að vita það vegna markaðssetningar. 

Höfundi fannst það skemma örlítið fyrir sér að svo margar kannanir  voru í 

gangi (til dæmis frá Ferðamálaráði) sem starfsfólk Austfars ehf. var að biðja 

ferðamenn um að fylla út áður en það færi af landi brott. Sú könnun var innheimt af 

starfsfólki Austfars ehf. rétt áður en ferðamenn fóru um borð í ferjuna. Það er alltaf 

letjandi þegar of marga pappíra þarf að fylla út, sérstaklega rétt áður en maður á að 

stíga um borð í millilandafarartæki sitt og ekki síður ef það er alfarið undir fólki sjálfu 

komið hvort það svarar eður ei.  

Höfundi þótti einnig leitt þegar hann missti af mótorhjólafólki beint um borð í 

ferjuna. Það gerðist tvisvar svo um munaði. Þá kom hópur af mótorhjólafólki sem 

ferðaðist líklega að mestu leyti saman en þar sem hleðslustjóri farartækjageymslunnar 

í Norrænu kallaði upp þeirra áfangastað um leið og þau birtust á bryggjunni, þá héldu 

þau beint áfram og stoppuðu aldrei nógu lengi á hleðslusvæðinu til að svara listanum.  

Höfundur fékk aldrei heimild til að fara um borð í ferjuna sjálfa. Í heildina má 

segja að um 25–30 mótorhjól hafi gengið mér úr greipum hvað svörun varðar.  

Stærsti gallinn að mati höfundar er sá að hafa ekki fjöldatölur yfir öll þau 

mótorhjól sem hafa komið til landsins undanfarna mánuði með Norrænu. Til þess að 

komast að þeim fjöldatölum þarf víst að opna brottfararskrá skipsins hvern fimmtudag 

fyrir sig og finna upplýsingarnar þannig.  
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Því miður var enginn vilji hjá Austfar ehf. til þess að finna upplýsingarnar við 

gerð þessarar rannsóknar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, eflaust vegna þess hve 

tímafrekt þetta er.  

Einnig hefði verið gott að geta boðið spurningalistann á fleiri tungumálum en bara 

ensku þar sem tungumálaörðugleikar töfðu oft fyrir auk þess sem sumir gátu hreinlega 

ekki svarað listanum vegna takmarkaðrar enskukunnáttu. 
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4  Niðurstöður 
 

4.1  Um úrtakið 

Líkt og áður kom fram taldi spurningalistinn 38 spurningar en við úrvinnslu á 

listunum kom í ljós að sumar spurninganna nýttust illa og því var þeim sleppt.  

Ef byrjað er á að skoða hverjir það eru sem koma til Íslands á mótorhjólum má 

til dæmis byrja á kynjaskiptingunni í þeim 73 listum þar sem spurningunni var svarað.  

Þar  kemur í ljós að meirihlutinn (65) er greinilega karlmenn sem koma hingað á 

mótorhjólum (sjá 1. mynd). Aðeins átta konur svöruðu listanum. 

 

 Kynjaskipting þátttakenda
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                 1. mynd – Kynjaskipting þátttakenda. 

 

Hins vegar tók rannsakandi eftir því að oftast þegar um hjón eða par var að ræða og 

þau vildu ekki bæði svara sitthvorum listanum þá féll það oftar en ekki í hlut 

konunnar að svara. Samt sem áður svara fáar konur. 
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Flest allir erlendu ferðamennirnir hafa lokið háskólaprófi (sjá 2. mynd) en 2. stigs 

menntun kemur þar á eftir sem er sambærileg við framhaldsskólapróf hér á landi. 

 

 Menntun þátttakenda
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       2. mynd – Menntun þátttakenda. 

 

Sá eini sem nefndi það sérstaklega í valmöguleikanum annað, var útskrifaður úr 

listaháskóla. 

 

Hlutfallslega flestir, eða 22 aðilar komu einir til landsins (sjá 3. mynd) en 20 

ferðast með vini eða vinkonu. 

     3. mynd – Ferðafélagi þátttakenda. 
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Áhugavert er að sjá hvernig ferðatilhögunin var (sjá 4. mynd).  

57 óku um Ísland á sér-mótorhjóli, það er að segja deildi því ekki með neinum.  

11 deildu hjóli með öðrum á meðan fjórir sögðust hafa ekið saman í hóp en þó einir á 

hjóli. Tveir komu með trúss-bíl fyrir farangurinn og eitt mótorhjól var með farþega í 

hliðarvagni. 

Ferðatilhögun á mótorhjólum

1

2

4

11

57

0 10 20 30 40 50 60

Ökumaður og farþegi í hliðarvagni

Mótorhjól og trúss-bíll
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     4. mynd – Ferðatilhögun á mótorhjólum. 

 

Skyldi maður ætla að svo áberandi margir vilji einfaldlega stjórna sínu eigin ökutæki 

og vera einir í friði með sjálfum sér meðan á akstri stendur, upplifa landið í eigin 

hugarheimi og dæma það alfarið sjálft án þess að hlusta á álit annarra eða útvarpið. 

Edensor talaði einmitt um að það væri leiðin að hámarksupplifun af náttúrunni. Auk 

þess gæti einveran verið vísbending um að hér séu hreiningjar á ferðinni. 
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Þegar dvalarlengd er skoðuð kemur í ljós að flestir (36) eru hér í tvær vikur (sjá 5. 

mynd) en næstflestir (21) dvelja hér aðeins í sjö daga eða skemur. Tólf manns dvöldu 

hér í þrjár vikur á meðan þrír voru í fjórar vikur. 

 Lengd dvalar
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            5. mynd – Lengd dvalar. 

 

Meðaltal kílómetrafjöldans sem mótorhjólafólkið sem tók þátt í könnuninni 

sagðist hafa ekið var reiknað út frá 73 listum og reyndist vera 2760 kílómetrar en þess 

má til gamans geta að hringvegurinn ert tæplega 1400 kílómetrar. 

Það gæti bent til þess að fólk hafi ekið vítt og breitt um landið. Það lét sér ekki 

nægja að sjá bara það helsta í kringum þjóðveg nr. 1 heldur fór það til dæmis 

fjallavegi líka (sjá hér síðar). 
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Til þess að aka þessa 2760 kílómetra valdi fólk sér mismunandi mótorhjól. Það var þó 

áberandi hve margir kusu sér hjól með svokallað margþætt hlutverk (sjá 6. mynd), það 

er að segja hjól sem eru talin jafnvíg bæði utanvega sem innan þeirra en geta samt 

sem áður orðið talsvert þung ef ökumenn gæta ekki hófs með farangur. 41 valdi slíkt 

hjól, 23 völdu ferðahjól sem er svipað en oft þyngra. Átta komu á götuhjólum en einn 

kom á keppnishjóli og hefur sá líklega vanmetið aðstæður hér. 

Tegund mótorhjóls og kynjaskipting
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        6. mynd – Tegund mótorhjóls og kynjaskipting. 

 

Skipting karla og kvenna á tegund mótorhjóla kemur hér einnig fram en flestar konur 

(4) óku hjólum með margþætt hlutverk. 

 

Sú leið sem var hvað vinsælust á meðal mótorhjólafólksins var hringvegurinn 

(59) en hálendisvegir (42) komu þar á eftir (sjá 7. mynd).  

Helstu leiðir mótorhjólafólks
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     7. mynd – Helstu leiðir mótorhjólafólks. 
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4.2  Ferðalagið um Ísland 

Meirihluti þess mótorhjólafólks sem tók þátt í könnuninni vill ferðast á mótorhjóli um 

ókunnugt land (sjá 8. mynd) til þess að geta notið náttúru og landslags betur (37). Hér 

var miðað við önnur farartæki án þess þó að þess væri sérstaklega getið.  

Sextán manns segjast ekki geta hugsað sér aðra leið til að upplifa ókunnugt 

land. Sjö geta ekki hugsað sér að ferðast öðruvísi. Síðan eru hinar ýmsu útgáfur sem 

fólk hakaði saman þegar það svaraði og fylgja þær hér einnig. 

Ástæður fyrir því að vilja ferðast um ókunnugt land á 
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  8. mynd - Ástæður fyrir því að vilja ferðast um ókunnugt land á mótorhjóli.  

 

Einn talaði sérstaklega um að það væri einungis ævintýrið og áskorunin sem drægi 

hann í þetta. Annar talaði um að hann vildi ferðast um Ísland á eigin farartæki auk 

þess sem hann vildi samtvinna það við spenninginn sem fylgdi mótorhjólaferðalagi. 

Það var líka talað um hagstæða bensíneyðslu, eitt par vildi fara á staði sem BSÍ kæmi 

manni ekki á, og einn var að vinna listaverkefni. 
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Þegar spurt var um ástæðu þess að bifhjólafólkið kaus að upplifa Ísland á mótorhjóli 

sagðist 35 manns einfaldlega hafa frétt af landinu á hefðbundinn hátt (sjá 9. mynd) 

svo sem í námi eða af umfjöllun í bókum og tímaritum en ákveðið hins vegar sjálft að 

koma hingað á mótorhjóli. 20 manns löðuðust að landinu vegna þess að það vildi 

gróft landslag og hálendisvegi. Sjö sáu auglýsingu eða tímaritsgrein sem vakti áhuga 

þess. Sex sögðu að fjölskyldumeðlimur eða vinur sem hafði komið til Íslands mælti 

með því og fjórir sögðust hafa verið alls staðar annars staðar og Ísland hefði 

einfaldlega verið næst. Hérna má vera að ferðaþjónustuaðilar séu að uppskera erfiði 

sitt eftir auglýsingaherferð í dagblöðum eða tímaritum. Nokkuð augljóst að flestir 

sækjast eftir því grófa og oft varasömum aðstæðum til að ferðast í. Landið laðar að 

sér fólk sem vill hrjúfar aðstæður svo lengi sem það öðlast upplifunina sem er ekta og 

er nokkurs konar hlaðborð fyrir skynfærin. 

 Ástæður þess af hverju fólk valdi Ísland til að upplifa á 
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  9. mynd – Ástæður þess að fólk valdi Ísland til að upplifa á mótorhjóli. 

 

Sumir voru að koma hingað í að minnsta kosti annað skiptið því einn þátttakandinn 

sagðist hafa viljað sjá Ísland aftur því það væri hentugt fyrir mótorhjól ef veður væri 

gott. Aðrir sögðu að þeim þætti einfaldlega gaman að keyra mótorhjól og það væri 

góð leið til þess að kynnast landinu. 
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Það eru mismunandi atriði sem skipta okkur máli þegar við ferðumst.  

Það er mismunandi eftir því hvaða akstursskilyrði við viljum aka við og kemur í ljós 

að mótorhjólafólk skiptist eiginlega í tvennt eftir því hvaða áherslu það leggur á 

mikilvægi vega og slóða (sjá 10. mynd). 44 vilja ýmist hafa grófa eða enga vegi. 27 

vilja breiða, rúmgóða eða malbikaða vegi á meðan einn vill hafa blöndu af malbiki og 

grófum vegum. 

Áherslur þátttakenda um mikilvægi vega og slóða
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 10. mynd – Áherslur þátttakenda um mikilvægi vega og slóða.  

 

 

Ef skoðaðar eru niðurstöðurnar milli þeirra sem vilja hafa vegina á ákveðinn 

hátt við ástæður þeirra sem vilja upplifa ókunnugt land á mótorhjóli til að athuga 

hvort um tengsl sé að ræða þar á milli, sést að flestir þeirra sem vilja grófa vegi (24) 

eru komnir til þess að njóta náttúrunnar og landslags betur (sjá 11. mynd). 

Samanburður milli þeirra sem kjósa að upplifa ókunnugt 
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  11. mynd -  Samanburður milli þeirra sem kjósa að upplifa ókunnugt land á mótorhjóli en vilja   

        ákveðna gerð vega. 
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72 svöruðu spurningunum en það eru ekki marktæk tengsl á milli þeirra sem vilja 

upplifa ókunnugt land á mótorhjóli og þeirra sem vilja ákveðna gerð vega þegar 

marktækni er reiknuð út frá kí-kvaðratprófun (χ²=40.732 , p=0.270 , df=36). 

 

Aðstaða á áfangastað getur skipt sköpum og mótorhjólafólk vill hafa 

tjaldaðstöðuna sína í lagi (sjá 12. mynd). 54 segja að það skipti þá mjög miklu eða 

tiltölulega miklu máli að hafa aðgang að tjaldaðstöðu þar sem allan nauðsynlegan 

búnað er að finna. 13 segja að það skipti þá mjög litlu máli eða sé í raun alveg sama.  

Sjö vilja tjalda þar sem þeim sýnist. 

Mikilvægi þess að geta notað tjaldsvæði með öllum 
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 12. mynd – Mikilvægi þess að geta notað tjaldsvæði með öllum nauðsynlegum búnaði. 
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Gistimöguleikar erlendra ferðamanna eru þó nokkrir en mótorhjólafólk virðist kjósa 

einna helst (41) að vera á tjaldsvæðum (sjá 13. mynd). 19 kjósa að vera á  

farfugla- eða gistiheimilum á meðan þrír kusu að sofa undir berum himni. 

 13. mynd – Hvernig mótorhjólafólk gisti hér á landi. 

  

Þá er aftur áhugavert að bera saman og athuga tengsl milli þeirra sem kjósa að 

ferðast um ókunnugt land á mótorhjóli við valið á gistingu (sjá 14. mynd). Flestir 

þeirra sem koma hingað til að njóta náttúru og landslags betur á mótorhjóli (18) kusu 

að vera á tjaldsvæði. Þeir þrír sem sváfu undir berum himni komu hingað til að njóta 

náttúru og landslags betur (1) eða gátu ekki hugsað sér að aðra leið til að upplifa 

ókunnugt land (2). Hreiningjar einmitt kjósa staði þar sem náttúruröskun og 

uppbygging er sem minnst. 
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 14. mynd – Samanburður milli þeirra sem kjósa að ferðast um ókunnugt land á mótorhjóli og helsta    

                    gistivali. 
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Þess ber þó að geta að 71 svöruðu spurningunum og tengslin á milli þeirra sem kjósa 

að kynnast ókunnugu landi á mótorhjóli og gistivali fólks, eru ekki marktæk 

(χ²=17.845 , p=0.995 , df=36).  

Þess vegna er ekki hægt að tengja náttúruunnendur við gistival mótorhjólafólks. 

 

Þegar mótorhjólafólk var spurt hvort hjólið þeirra hefði komið þeim á alla þá 

staði sem það langaði að komast á, var svörun á þá leið að langflestir sáu alla eða 

flesta (73) af þeim stöðum sem þá langaði að sjá (sjá 15. mynd). Fáir ættu því að hafa 

orðið fyrir vonbrigðum hvað það varðar. 

 

Hvort mótorhjólið hafi komið ferðamönnunum á alla 

staði sem þeim langaði að sjá
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   15. mynd – Hvort mótorhjólið hafi komið ferðamönnunum á alla staði sem þá langaði að sjá. 

 

 

Einn þátttakenda bætti því við að „til þess að kynnast Íslandi til hins ítrasta þá þyrfti 

maður off-road mótorhjól þar sem flestir áhugaverðu staðirnir eru fyrir utan Nr.1 og á 

slóðum“. 
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Veðraöflin geta leikið mótorhjólafólk grátt en 29 sögðust hafa kvartað stundum undan 

veðrinu (sjá 16. mynd) en 15 gerðu það oft. Fjórir kvörtuðu undan veðrinu hvern 

einasta dag á meðan 24 kvörtuðu sjaldan eða aldrei undan veðri.  

Þau skipti sem mótorhjólafólki fannst veðrið vera til 
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     16. mynd -  Þau skipti sem mótorhjólafólki fannst veðrið vera til ónæðis. 

 

Einn talaði um það sérstaklega að dvölin hefði verið notaleg en veðrið hefði mátt vera 

betra. Íslendingar gætu svo sem lítið gert í því var síðan hans niðurstaða. Annar sagði 

að þegar þoka hefði verið þá hefði hann ekki séð neitt og þar af leiðandi bölvað 

veðrinu.  
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Ef viðhorf til veðurs er síðan skoðað með samanburði við þá sem kjósa að upplifa 

ókunnugt land á mótorhjóli (sjá 17. mynd) kemur í ljós að einmitt þeir sem komu til 

að njóta náttúrunnar og landslags betur, kvörtuðu upp á hvern einasta dag, oft eða 

stundum undan veðrinu (27). 
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 17. mynd – Samanburður milli þeirra sem kvörtuðu undan veðri og þeirra sem vilja ferðast um  

                     ókunnugt land á mótorhjóli 

 

73 svöruðu spurningunum en tengslin á milli ástæðanna fyrir að vilja upplifa 

ókunnugt land á mótorhjóli við kvartanir undan veðri, eru ekki marktæk  

(χ²=28.226 , p=0.251 , df=24). 

Kemur þetta örlítið á óvart því halda mætti að víðförult mótorhjólafólk hefði meiri 

þolinmæði gagnvart veðri. Hins vegar er ekki ólíklegt að samspil vinds og bleytu á 

Íslandi geti farið illa með mótorhjólafólk og orðið þreytandi til lengdar. 
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Þeir eru 39 sem geta allt eins hugsað sér að mæla með landinu við annað 

mótorhjólafólk þó svo þeir hafi kvartað stundum eða sjaldan undan veðrinu (sjá 18. 

mynd).  

Samanburður á þeim sem kvörtuðu undan veðri og þeim 

sem ætla að mæla með landinu
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 18. mynd – Samanburður á þeim sem kvörtuðu undan veðri og þeim sem ætla að mæla með landinu. 

 

Hér svöruðu 73 spurningunum og hér eru tengsl á milli þeirra sem kvörtuðu undan 

veðri og þeirra sem ætla að mæla með landinu (χ²= 15.136 , p=0.004 , df=4).  

Aðeins 10 manns segjast kannski ætla að mæla með landinu við annað mótorhjólafólk 

og það ætti að segja manni að nokkuð almenn ánægja ríki með reynslu fólks hér á 

landi. Fólki er nokkurn veginn sama um veðrið, það hafði að minnsta kosti ekki 

dramatísk áhrif á reynslu þess fyrst fólk ætlar ýmist örugglega að mæla með landinu 

eða kannski.  

 



 41 

Hætturnar sem geta leynst á Íslandi geta verið af ýmsum toga en flestir (21) hökuðu 

við lausafé á vegum (sjá 19. mynd). 19 manns töluðu um aðrar hættur en þær sem 

listinn bauð upp á  en mótorhjólafólk nefndi sérstaklega vindinn (10) sem er vissulega 

oft lítt hliðhollur mótorhjólamanninum. Annað sem var nefnt voru fuglar, 

eldfjallasandur, ómalbikaðir reitir sem birtust skyndilega á vegum. 17 hökuðu við 

torfærar ár og tíu töluðu um að mesta hættan hefði stafað af öðrum farartækjum. Tveir 

sögðu að önnur slys hefðu valdið hættu og einn hakaði við hraðahindranir. 

Mestu hætturnar á veginum að mati mótorhjólafólks
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      19. mynd – Mestu hætturnar á veginum að mati mótorhjólafólks. 

 

Að fara yfir á getur oft verið spennandi en þar er líka að finna miklar hættur. 

Meirihluti þátttakenda hér (45) lét sig þó vaða yfir að minnsta kosti eina á meðan á 

dvöl þeirra stóð (sjá 20. mynd). 

Fjöldi þeirra sem fóru yfir ár
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        20. mynd -  Fjöldi þeirra sem fóru yfir ár. 
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Einn mótorhjólamannanna nefndi það sérstaklega í lokin að í eitt skiptið hefði hann 

þurft að velja aðra leið því vatnsborðið í einni ánni náði uppfyrir loftinntakið á 

vélinni. Samt sem áður talaði hann um það að hann elskaði að fara yfir ár.  

Það væri fjör. Líklega naut þessi sín svo vel vegna ævintýrsins og þeirra fullnægingar 

sem hann fékk af reynslunni líkt og Poon nefnir. Hann var nálægt náttúru og  

upplifunin krafðist mikils af líkamanum og fóðraði um leið skynfærin. 

 

Flestir þeirra sem fóru yfir á, munu tala um frábæra reynslu á Íslandi (35)  

(sjá 21. mynd). Afgangurinn af þeim sem fóru yfir á, munu tala um góða reynslu á 

Íslandi (18).  

Samanburður á því hvort fólk fór yfir á og hvernig það 

muni tala um upplifun sína
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   21. mynd – Samanburður á því hvort fólk fór yfir á og hvernig það muni tala um reynslu sína. 

 

73 svara spurningunum og hér eru tengsl á milli þess hvernig fólk mun tala um 

reynslu sína hér á landi og hvort það fór yfir á, því hér er um marktækan mun að ræða  

(χ²=1.580 , p=0.008 , df=1). Rýmið er því að höfða til skynjunar fólks, það er að finna 

fyrir umhverfi sínu með skynfærunum. 
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Aðstæðurnar sem mótorhjólafólki bjóðast geta verið mismunandi. 59 af þeim sem 

heimsóttu landið sumarið 2006, fannst landið bjóða upp á frábærar eða góðar 

aðstæður fyrir akstur mótorhjóla (sjá 22. mynd). 14 töluðu um fullnægjandi eða 

lélegar aðstæður. 

Álit fólks á vegum og aðstæðum hér fyrir akstur 

mótorhjóla
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 22. mynd – Álit fólks á vegum og aðstæðum hér fyrir akstur mótorhjóla. 

 

Einn ökumaður talaði um það að hér væru vegirnir slæmir en væru einmitt þess vegna 

frábærir fyrir mótorhjólafólk. 

 

Þeir ökumenn sem kjósa að fara hálendisvegina eru vissulega á hjólum sem 

eru útbúin fyrir það en ekki nærri allir ferðamenn hafa tækifæri á að fara innviði 

landsins. Það lítur út fyrir það að 30 af þeim sem fóru hálendisvegina telja aðstæður 

hér fyrir akstur mótorhjóla vera frábærar eða góðar (sjá 23. mynd). Aðrir 11 segja 

aðstæður vera fullnægjandi. 

Samanburður á þeim sem fóru hálendisvegi og hvaða 

álit þeir hafa á aðstæðum fyrir akstur mótorhjóla

19

11 11

1

16

13

2

0

5

10

15

20

Frábær Góð Fullnægjandi Léleg

Yfir hálendisveg

Ekki yfir hálendisveg

 23. mynd – Samanburður á þeim sem fóru hálendisvegi og hvaða álit þeir hafa á aðstæðum fyrir akstur  

       mótorhjóla. 
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Hérna svöruðu 73 spurningunum og tengsl eru á milli álits fólks á aðstæðum hér fyrir 

akstur mótorhjóla og hvort það fór yfir hálendisveg því um marktækan mun er að 

ræða (χ²=10,334 , p=0,016 , df=3). 

 Hér hafði einn sérstaklega orð á því að honum fannst stórkostlegt að vegirnir 

voru líka frábærir á miðjum Sprengisandi.  

Niðurstöðurnar gætu bent til þess að hér sé um hálendisferðamanninn að ræða, 

þann sem vill takast á við harðræðið. Fólk er augljóslega að njóta sinnar upplifunar á 

grófum og óuppbyggðum svæðum þar sem það gæti fengið þá tilfinningu að það sé 

eitt í heiminum og væri að takast á við ógnir náttúrunnar með líkamanum og 

skynfærum. 

 

Það má síðan reyna að tengja saman hvort fólki fannst aðstæður hér góðar og 

hvort því finnist mótorhjól hafi almennt verið þægilegur akstursmáti hér (sjá 24. 

mynd). 52 fannst hjólið vera hentugur fararmáti hér á landi og segja aðstæður vera 

frábærar eða góðar. Níu segja aðstæður vera fullnægjandi og tveir segja þær lélegar. 

Samanburður á hvort fólk finnst mótorhjól vera hentugur 

fararmáti á Íslandi og hvaða álit það hefur á aðstæðum til 

aksturs hér
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 24. mynd – Samanburður á hvort fólki finnst mótorhjól vera hentugur fararmáti á Íslandi og hvaða  

                     álit það hefur á aðstæðum til aksturs hér. 

 

 

Yfirgnæfandi meirihluti telur því mótorhjól vera hentugan fararmáta á Íslandi. Aðeins 

tíu telja hann ekki vera hentugan.  
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Hér svara 73 spurningunum en engin tengsl eru á milli álits fólks hvort því finnist 

mótorhjól vera hentugur faramáti á Íslandi og álits þess á aðstæðum til aksturs 

mótorhjóla hér, því ekki er um marktækan mun að ræða (χ²=1.760 , p=0.620 , df=3).  

 

Það að velja Ísland sem áfangastað til að ferðast um á mótorhjóli samanborið 

við mikilvægi þess að staðir séu vel merktir með vegvísum og auglýsingum, sýnir að 

63 finnst mjög mikilvægt eða tiltölulega mikilvægt að leið þeirra sé vel merkt (sjá 25. 

mynd). Tólf segja að það skipti þá mjög litlu máli eða þeim sé hreinlega sama. 

Samanburður milli mikilvægi þess að leiðir séu vel merktar 

og ástæðna fyrir að vilja upplifa ókunnugt land á 

mótorhjóli
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 25. mynd – Samanburður milli mikilvægis þess að leiðir séu vel merktar og ástæðna fyrir að vilja        

                     upplifa ókunnugt land á mótorhjóli. 

 

75 svara spurningunum og hér er um marktækan mun að ræða og því má segja að 

tengsl séu á milli ástæðna fólks hví það kýs að upplifa ókunnugt land á mótorhjóli og 

mikilvægis þess að leiðir séu vel merktar (χ²=29.661 , p=0.041 , df=18). 

Mikilvæg niðurstaða hér á ferðinni. Mótorhjólafólk vill því rata nokkurn veginn um 

það landsvæði sem það ferðast um. Maður hefði kannski haldið að ævintýraþráin væri 

meiri en svo. Ísland getur hins vegar búið yfir miskunnarlausum náttúruöflum og því 

er gott að villast ekki á hálendinu. Það getur líka verið að mótorhjólafólkið sé svo 

miklir náttúruunnendur að það vilji ekki villast og ef til vill tæta upp nýja slóða í 

örvæntingu sinni.  
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Hægt er að bera enn eitt saman og það er hvort fólki finnist mótorhjól vera hentugur 

fararmáti hér á landi og hvort það fór um leið yfir á (sjá 26. mynd). Slíkt ætti nú að 

geta gefið vísbendingu um það hvort fólk njóti þess að vera í slíkri nálægð við náttúru 

Íslands á mótorhjóli.  

53 finnst mótorhjól verða þægilegur fararmáti á Íslandi en 38 þeirra sem fóru yfir á á 

hjólinu sínu, finnst það vera þægilegur fararmáti. Sjö af þeim sem fóru yfir á finnst 

mótorhjól ekki vera þægilegur faramáti hér á landi.  

Samanburður á því hvort fólki fannst mótorhjól vera 

hentugur fararmáti á Íslandi og hvort það fór yfir á
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 26. mynd – Samanburður á því hvort fólki fannst mótorhjól vera hentugur fararmáti á Íslandi og  

                     hvort það fór yfir á. 

 

Hér svara 73 spurningunum en hér er ekki um marktæk tengsl að ræða milli álits fólks 

hvort því fannst mótorhjól vera hentugur fararmáti á Íslandi og hvort það fór yfir á 

(χ²=0.342 , p=0.559 , df=1). 



 47 

4.3 Litið til baka á heildarupplifun 

Fólk hefur mismunandi væntingar til landa og mótorhjólafólkið sem kom hingað 

virðist almennt hafa verið ánægt og landið staðist væntingar þess (sjá 27. mynd). 

43 segja það hafi staðist væntingarnar að öllu leyti, 26 segja að flestu leyti og sitthvor 

manneskjan segir landið sjaldan hafa staðist væntingar þess eða í engu tilfelli. 

Hvort landið stóðst væntingar 
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  27. mynd – Hvort landið stóðst væntingar. 

 

Einn þátttakenda sagði að „keyra mótorhjól á Íslandi er meira ævintýri heldur en 

venjulegt sumarfrí“ og er gaman að geta því sagt að hann hafi fengið óvenjulegt 

sumarfrí meðan á dvöl hans stóð hér og þar með einstaka lífsreynslu. 

Það er líka hægt að túlka þetta á þann veg að um umtalsvert erfiði, jafnvel óvænt 

erfiði hafi verið að ræða á ferðum hans. 
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Ef veður er skoðað í samanburði við væntingar þess sést að 42 aðilar sem kvörtuðu 

stundum eða sjaldan undan veðri, segja að landið hafi staðist væntingar þess að öllu 

eða flestu leyti (sjá 28. mynd). 

Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks 

og hvort það taldi veðrið til ónæðis
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 28. mynd – Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks og hvort það taldi veðrið til  

                      ónæðis. 

 

Hér svara 70 spurningunum en engin marktæk tengsl eru á milli þess hvort landið 

stóðst væntingar fólks og hvort það kvartaði undan veðri  

(χ²=18.844 , p=0.092 , df=12). 
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Vilji fyrir endurkomu á meðal mótorhjólafólksins segir svolítið til um gæði landsins. 

Þeir 46 sem nutu sinnar upplifunar og landið stóðst væntingar þess í öllum eða 

flestum tilfellum vilja koma aftur (sjá 29. mynd).  

Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks 

og hvort það vilji koma aftur
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 29. mynd – Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks og hvort það vilji koma aftur. 

 

70 svara spurningunum en það eru ekki marktæk tengsl á milli þess hvort landið 

stóðst væntingar fólks og hvort það vilji koma aftur (χ²=9.816 , p=0.133 , df=6). 

Merkilegt er að sjá þennan eina sem segir að landið hafi ekki staðist væntingar hans í 

neinu tilfelli en hann vill samt koma aftur. Gæti verið að honum finnist hann eigi 

einhverju erindi ólokið hér, að hann hafi ekki sigrast á rýminu nægilega vel? 
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Það er einnig áhugavert að sjá hverjir nutu reynslu sinnar svo mjög að þeir munu 

mæla með landinu við annað mótorhjólafólk (sjá 30. mynd).  

59 sem segja að landið hafa staðist væntingar þess að öllu eða flestu leyti, ætla sér að 

mæla með landinu við annað mótorhjólafólk. Aðrir 10 segjast kannski ætla að gera 

það.  

Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks og 

hvort það muni mæla með landinu
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 30. mynd – Samanburður á því hvort landið stóðst væntingar fólks og hvort það muni mæla með  

                      landinu. 

 

Einn skrifaði í lokaathugasemdir þátttakenda að hann ætlaði sér að mæla með landinu 

ef viðkomandi ætti það skilið. Slíkt mætti ef til vill túlka á þann veg að þessum aðila 

finnist reynslan heilsu- og/eða geðbætandi sem hann kannski óskar ekki öllum, það að 

sigrast á innri púkum. Thrift og Massey nefna einmitt slíkar hugleiðingar. 

Hér eru 71 sem svara spurningunum en marktæk tengsl eru á milli þess hvort 

landið stóðst væntingar fólks og hvort það muni mæla með landinu  

(χ²=9.471 , p=0.024 , df=3). 
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Veður og upplifun fólks af því er líka áhugavert að skoða með þetta í huga. Þeir 32 

sem kvörtuðu stundum eða sjaldan munu tala um frábæra upplifun hér á landi (sjá 31. 

mynd). 11 sem kvörtuðu oft undan veðri munu tala um frábæra upplifun. Enginn sem 

kvartaði daglega undan veðrinu og mun tala um frábæra upplifun hér. 

Samanburður á því hvort fólk taldi veðrið til ónæðis og 

hvernig það muni tala um upplifun sína
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 31. mynd – Samanburður á því hvort fólk taldi veðrið til ónæðis og hvernig það muni tala um  

                      upplifun sína.  

 

Einn þátttakendi sagði að það væri „draumur að keyra um landslagið á mótorhjóli“ og 

annar gekk svo langt að segja að þetta hefði verið pottþétt upplifun og hver sem er 

ætti að gera þetta að minnsta kosti einu sinni á ævinni. Einn mótorhjólamaður sagðist 

hafa átt frábæran tíma á Íslandi og að hann myndi ráðleggja sem flestum að ferðast 

um landið á mótorhjóli. 

73 svara spurningunum en marktæk tengsl eru á milli þess hvernig fólk muni tala um 

upplifun sína og hvort það taldi veðrið til ónæðis (χ²=13.860 , p=0.008, df=4). 

Í þessu samhengi má nefna hugleiðingar Inghold og Kurttila (2001) um að farartækið 

sem ekið er hafi áhrif á sýn fólks til veðurs og hér hafi það fengið að slást við vindinn 

en jafnframt lært að upplifa náttúruna á þann hátt sem Jakob lýsir (2005) sem hinni 

„dásamlegu blöndu af stórbrotinni náttúru og veðurfræðilegum fyrirbærum“ (bls. 63). 
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Sá möguleiki er líka fyrir hendi að ferðafélagi fólks eða sú ferðatilhögun sem var 

kosin hafi haft áhrif á það hvernig fólk mun tala um upplifun sína eftir á (sjá 32. 

mynd). Það komu flestir einir eða með vini sínum til landsins en þeir hinir sömu munu 

flestir (31) tala um frábæra upplifun hér á landi.  

Samanburður á ferðafélaga og hvernig viðkomandi 
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  32. mynd – Samanburður á ferðafélaga og hvernig viðkomandi mun tala um upplifun sína 

 

Hér eru 74 sem svara spurningunum en ekki eru marktæk tengsl á milli 

ferðatilhögunar og þess hvernig fólk mun tala um upplifun sína  

(χ²=1.044 , p=0.984 , df=6). 

Þar af leiðandi er ekki hægt að tengja saman einveru við enn betri upplifun. 
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Að lokum er hægt að skoða mikilvægi þess að land sé óspillt í huga þátttakenda og 

bera það saman við hvort Ísland stóðst væntingar þess (sjá 33. mynd). 

Með því sést að 63 þeirra sem segja að það skipti þá mjög miklu eða 

tiltölulega miklu að land sé óspillt segja um leið að Ísland hafi staðist væntingar þess 

að öllu eða flestu leyti. 

Samanburður á mikilvægi þess að náttúra sé óspillt og 

hvort landið stóðst væntingar fólks
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  33. mynd – Samanburður á mikilvægi þess að náttúra sé óspillt og hvort landið stóðst væntingar  

                   fólks. 

 

Einn mótorhjólamannanna sagði að Ísland væri „frábær staður margra andstæðna, 

útsýnis, veðurs og dýralífs“. 

Hér eru 71 sem svara spurningunum en hér eru ekki marktæk tengsl á milli þess hvort 

landið stóðst væntingar fólks og mikilvægis þess í huga fólks að náttúra sé óspillt  

(χ²=8.401 , p=0.494 , df=9). 

Hér var í raun um tilraun að ræða til þess að fella eigin vangaveltu um það að hægt 

væri að flokka mótorhjólafólk undir áðurnefnda flokka Krippendorfs (sjá bls. 7). 

Hann fjallaði um hinn ljóta og mengandi ferðamann en tilfinning höfundar eftir á að 

hyggja er sú að mótorhjólafólkið sem rætt var við sumarið 2005 sé einungis dæmi um 

hinn óháða ferðamann úr flokkunum Krippendorfs.  
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5  Ályktanir og umræður 

 

Áberandi var að flestir þátttakenda voru karlar. Þátttakendur voru vel menntaðir og 

höfðu flestir þeirra lokið háskólaprófi. Flestir voru á mótorhjólum með margþætt 

hlutverk eða á sérstökum ferðahjólum. Tegund mótorhjólsins sem fólk kýs segir 

svolítið til um hvernig týpur það er. Eigendur hjóla með margþætt hlutverk og margra 

ferðahjóla eru oft með torfærur í huga en ekki endilega notalega malbiksvegi sem 

götuhjól og keppnishjól eru hugsuð fyrir. Það sækist eftir hinu grýtta en svo aftur á 

móti getur vel verið að eigendur þessara sömu hjóla vilji einungis baktryggja sig alveg 

og vera á hjóli sem er jafnvígt við margvíslegar aðstæður.   

Meðaltal kílómetrafjöldans sem fólk ók var 2760 sem er rúmlega 1000 km 

lengra en hringvegurinn. Fólk er því að fara út fyrir hringveginn og keyra víðar til að 

kynnast landinu. Langflestir fóru á alla eða flesta staðina sem það langaði að sjá auk 

þess sem 42 ákváðu að fara hálendisvegi. 

 

5.1 Frelsið 

Edensor talaði um að einvera gæfi manni hámarksreynslu af náttúrunni. Langflestir 

koma hingað einir á eigin hjóli, eða um 57 af 75, en það bendir til þess að fólk sé að 

leita eftir því að upplifa náttúru og landslag í friði og ró. Danziger talaði líka um 

hámarksupplifun í einverunni og líklega veit mótorhjólafólk af þessari tilfinningu og 

kýs því að ferðast þannig. Ekki er ólíklegt að það sé að leita eftir einveru, friði og ró í 

bland við „frelsi veganna“ líkt og Urry orðar það. Flótti úr þéttum stórborgum er að 

verða eftirsóknarverðari og hjólið býður fólki upp á það.  

Má líka vera að mótorhjólafólk sé einfarar sem er um leið eitt einkenna hreiningja þó 

ekki hafi það verið rannsakað sérstaklega hér. Margir komu þó hingað með vini sínum 

eða vinkonu. 11 manns tvímenntu á hjóli. 

Meirihlutinn (37) kaus að nota mótorhjól til að upplifa ókunnugt land til þess 

að geta notið náttúru og landslags betur og aðrir 16 segjast ekki geta hugsað sér að 

upplifa land á annan hátt. Það skyldi þó aldrei vera af því að það veitir þeim meiri 

nálægð við náttúru og landslagið? Einmitt vegna eftirsóknarinnar í náttúrunálægð á 

ókunnum slóðum og einveru, þá má segja að hér sé á ferðinni hinn óháði ferðamaður 

Krippendorfs, „sá sem skilur sig frá öðrum ferðamönnum og kannar síðustu ósnertu 

reiti jarðar“.  
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Orð Stammbach eru líka áhrifarík lýsing þegar hann beinlínis segir að ferðalagið á 

mótorhjólinu hans hafi veitt honum frelsistilfinningu. Stammbach talaði líka um hve 

hress hann væri og minnir það á orð Thrift sem talar um læknandi meðferð 

reynslunnar af náttúrunni. 

 

5.2  Rýmið  

Erlent mótorhjólafólk frétti af landinu eftir hefðbundnum leiðum en kýs sjálft að fara 

þetta grýtta landslag hér á mótorhjóli. Enn aðrir koma hingað gagngert til þess eins að 

keyra mótorhjól í náttúrunni og í því óuppbyggða líkt og hreiningjar sækjast gjarnan 

eftir. Langflestir vilja keyra um á grófum vegum og krossprófun sýndi að flestir þeirra 

eru ýmist komnir hingað til þess að njóta landslagsins betur, geta ekki hugsað sér að 

ferðast öðruvísi eða geta ekki hugsað sér að kynnast öðru landi á annan hátt. Það leiðir 

því líkum að því að hér hafi erlendi hálendisferðamaðurinn sem Trausti Valsson talaði 

um birst okkur í öðru formi. Það er mótorhjólaferðamaður sem er búinn undir 

mótlætið og harðræðið auk þess sem hann kýs ögrandi aðstæður til þess að sigrast á 

þeim líkt og Massey nefnir. 

30 af þeim 42 sem fóru hálendisvegina fannst aðstæður hér til akstur 

mótorhjóla frábærar eða góðar og reyndust vera tengsl á milli þessara tveggja hópa. 

Hjólið gefur fólki tækifæri á að skoða náttúruna úr meiri nálægð heldur en mörg 

önnur farartæki veita manni. Crouch sagði að í staðinn fyrir að vera áhorfandi líkt og í 

bíó, væri maður þátttakandi í landslaginu með líkama og sál. Fólk nýtur náttúrunnar 

og neytir á sinn hátt á mótorhjóli. Það finnur, snertir, bragðar og þefar af umhverfi 

sínu. Áhugavert væri að rannsaka þetta nánar en til þess þyrftu heimildir og almenn 

umræða að vera meiri en hún er.  

Mótorhjólafólk nýtur þess greinilega að vera í þessari nálægð við náttúruna, 

samanber gistival þess. Flestir gistu í tjaldi meðan á dvöl þeirra stóð hérna, sama hver 

ástæðan var fyrir að vilja keyra um landið á mótorhjóli. Mótorhjólafólk kýs 

augljóslega að sofa í tjöldum og burðast þar af leiðandi með þau á hjólunum. Framboð 

á gistingu hefur aukist ár frá ári og því ætti skortur á henni ekki að vera ástæða hér. 

Hreiningjum er nokk sama um þægindi því upplifunin er í forgangi. 

Meirihlutanum finnst mótorhjól vera hentugur fararmáti hér á landi auk þess 

sem þeir segja líka að almenn skilyrði til aksturs hjóla hér séu góð.  

Mikilvægi merkinga samanborið við ástæður þess að vilja kynnast öðru landi á 

mótorhjóli komu líka á óvart því flestir (39) segja að merkingar séu þeim tiltölulega 
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mikilvægar en eru 11 mjög mikilvægar. Hefði maður haldið að ævintýraþrá væri meiri 

en svo í blöndunni flakkari og mótorhjólamaður en Ísland getur líka verið hættulegur 

staður og er ekkert grín að villast uppi á hálendinu. Náttúruunnendur vilja líklega 

síður villast og tæta upp nýja slóða í örvæntingu sinni.  

Hætturnar eru víða. Lausafé á vegum var oftast sagt vera hættulegasta ógnin á 

vegunum. Vindurinn var mikið nefndur en hann er náttúruafl sem taka verður tillit til 

og getur greinilega varpað skugga á reynslu fólks, sérstaklega ef um slæma 

vindkælingu er að ræða. Meirihluta fannst aðstæður hér á landi þó góðar til akstur 

mótorhjóla. 

 

5.3  Tilfinningin 

Ferðalagið á mótorhjóli er óþvingandi og náttúruöflin umlykja ferðamanninn en ekki 

járn, gler og stál. Meirihluti þátttakenda (44) kvartaði oft eða stundum undan veðrinu 

og kom á óvart þegar svörun var borin saman við ástæðurnar hví fólk vildi ferðast um 

ókunnugt land á mótorhjóli. Hefði maður haldið að fólk sem vill njóta náttúru og 

landslags eða einfaldlega getur bara ekki hugsað sér að ferðast öðruvísi, hefði meiri 

þolinmæði gagnvart veðri. Þar með er hægt að blása á vangaveltur þess efnis að fólk 

sem nyti náttúru og landslags á hjóli, kvartaði sjaldan undan veðri. Það verður líka að 

hafa í huga að mótorhjólamaðurinn er lítið varinn og ef kuldi, bleyta og rigning er 

lengi viðvarandi og auk þess lélegt skyggni, þá mun það í mesta lagi hafa tímabundin 

neikvæð áhrif á reynsluna. Mótorhjólafólk er ekki í þessu „verndaða einkarými“ líkt 

og Featherstone bendir á. 

Tengsl eru á milli þeirra sem kvörtuðu undan veðrinu og þeirra sem ætla að 

mæla með landinu en aðeins 10 sögðust kannski ætla að mæla með landinu. 

Langflestir ætla því að mæla með landinu svo veður hafði ekki afgerandi slæm áhrif. 

Ummæli eins voru á þá leið að hann myndi aðeins mæla með landinu ef viðkomandi 

ætti það skilið. Upplifunin er því í huga hans á þessari stundu eins og eitthvert 

leyndarmál sem hann telur sig eiga eftir að bjóða fáum upp á að njóta eða óski fáum 

hinnar læknandi meðferðar sem getur fylgt því að sigrast á landslagi og ef til vill innri 

púkum um leið. Almenn ánægja er því mikil og augljós þó einhverjir hafi kvartað.  

Má vera að fólk líti einmitt á upplifun á Íslandi sem ögrun líkt og Jakob talar um?  

Að fara yfir á er ferli sem gefur mótorhjólamanninum tækifæri á að vera í 

mikilli nálægð við náttúruöflin í oft köldum og óþægilegum aðstæðum. Rúmlega 

helmingur þátttakenda (45) í könnuninni fór yfir á og þar af munu 35 tala um að hafa 
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orðið fyrir frábærri upplifun hér á landi. Af þeim sem fóru ekki yfir á meðan á 

dvölinni stóð (28) voru 18 sem munu tala um frábæra upplifun hér á landi eftir að þeir 

fara. Það er upplifunin fullnægir ferðamanninum líkt og Poon talar um. Eitt er þó víst 

að rýmið Ísland höfðar til skynjunar fólks eins og Thrift bendir á að þurfi að vera. 

Mótorhjólafólk finnur fyrir vatninu, straumnum og allri áhættunni sem það tekur hér. 

Það sækir að einhverju leyti í áhættuna hér á landi. Crouch talaði um mikilvægi þess 

að finna, snerta og skynja umhverfi sitt, að upplifa náttúruna og öfl hennar sem 

þátttakandi en ekki horfa á hana úr fjarlægð sem hlutlaus áhorfandi. 

Langflestir þeirra sem fóru yfir á fannst mótorhjól vera hentugt farartæki hér á 

landi. Líklega hefði þó þurft að spyrja út í fleiri og sértækari náttúruaðstæður sem 

bifhjólamenn hefðu sigrast á á farartækjum sínum til að fá einhverja mynd eða 

mynstur yfir upplifunina í samhengi við hentugleika fararmátans.  

Þegar bifhjólafólk fer yfir á er það að finna fyrir veðrinu og náttúrunni á sínu eigin 

skinni. Það er að takast á við landið og skynja upplifunina með líkamanum öllum og 

öllum hans skynfærum.  

 

5.4  Samantekt 

Ef niðurstöðurnar eru dregnar saman má segja að mótorhjólaferðamenn geti verið 

dæmi um hinn nýja ferðamann, samanber Poon hvað það varðar að hann ber keim af 

heimsborgarabrag, vill sérstaka staði og sérstaka upplifun sem er umbunandi og 

auðgandi fyrir mannsandann. Mótorhjólamaðurinn er dæmi um „wanderlust“. Hann er 

blanda af hinum óháða ferðamanni Krippendorfs og flakkara Danns, auk þess að hafa 

mörg einkenni hreiningja. Mótorhjólaferðamaðurinn er harðgerðari ferðamaður sem 

sækist eftir nálægð við náttúruna og það að upplifa landið einn á ævintýragjarnan og 

einstakan hátt en það tekst honum með aðstoð mótorhjólsins og frelsis veganna, með 

líkamanum og skynfærum hans.  

Mótorhjólið ræður þó í raun ferðinni og ferðamaðurinn stoppar þar sem hjólið 

stoppar þrátt fyrir að það sé afar sveigjanlegur farkostur. Allt hefur sín takmörk. 

Meðal annars þess vegna verður mótorhjólaferðamaðurinn að búa yfir þeim 

hæfileikum að geta bjargað sér við hinar margvíslegustu aðstæður. Því eins og John 

nefnir þá skellur heimurinn vissulega á því og ef tekið er saklaust dæmi um slíkt má 

nefna regndropa eða flugur. 

Mótorhjólafólk er tilbúið að láta ýmislegt yfir sig ganga líkt og vont veður eða 

torfærur í leit sinni að þessari einstöku upplifun og hinu ósvikna. Það hefur ekki um 
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neitt annað að velja nema kannski að láta undan náttúruöflunum og leita skjóls. En þá 

er það að tapa fyrir náttúruöflunum og ekki að sigrast á ögrunum þeirra. 

Mótorhjólafólk vill oft taka því sem að höndum ber, harka af sér og takast á við 

mótlæti náttúruaflanna. Þau ráða að miklu leyti líðan mótorhjólamannsins á 

ferðalaginu. Ferðalagið er ögrandi og getur falið í sér ýmsar hættur. Mótorhjólafólk 

vill sanna fyrir sjálfu sér að það hafi getu og hæfileika til að takast á við og sigra hið 

óvænta. Það er ef til vill ástæða þess að nokkrir voru ánægðir með dvölina en vilja 

ekki koma aftur. Þeir eru einfaldlega búnir að sigra þetta rými. Rýmið Ísland er komið 

í sarp reynslu-hagkerfis þess og stefnan því næst sett á að kynnast vegum og völlum 

annarra landa á mótorhjóli.  

Upplifunin skellur á skynfærum þess og það dæmir hana einstaklingsbundið út 

frá því. Það fær ekki tækifæri á að bera sig saman við álit annarra á sama landslagi. 

Mótorhjólið gefur fólki þá tilfinningu að það sé nær náttúrunni en farþegar í „búri“ 

eins og margir mótorhjólamenn tala um bílinn. Það situr ekki hreyfingarlaust skorðað 

í bílbelti, heldur tekst á við náttúruna og öll náttúruöflin. Einveran veitir því 

hámarksupplifun af náttúrunni. Val þess að gista í tjaldi sýnir líka hve þráin við 

náttúrunálægðina er mikil.  

Ef skoðað er hvort landið stóðst væntingar fólks þá segja 40 að það hafi gert 

það í öllum eða flestum tilfellum og vilja koma aftur en 20 segjast kannski vilja koma 

aftur. Getur verið að afgangurinn segi við sjálfa sig að það sé búið að sigra þetta rými 

líkt og tind sem búið er að klífa. Það var ef til vill ánægt með upplifunina en er 

einfaldlega farið að huga að næsta landi og upplifuninni sem gæti verið að finna þar á 

mótorhjólinu. Þetta er vissulega umhugsunarvert en vegna takmarkaðra heimilda og 

lítils áhuga almennt á að kynnast hlut mótorhjóla í íslenskri ferðaþjónustu, enn sem 

komið er, þá verður þessari spurningu áfram ósvarað og það fellur í hlut annarra að 

svara henni.  

Erlent mótorhjólafólk kemur flest frá Evrópu svo það er líklega ekki að elta 

malbikið heldur sækist eftir grófum vegum og steinvölunum sem þvælast fyrir þeim 

ferðalagið á enda. Það var sátt við aðstæður nákvæmlega eins og þær voru hér en líkt 

og einn þátttakenda sagði, væru fjölmörg tækifæri á Íslandi til þess að nota mótorhjól 

meira en gert er á sviði ferðaþjónustunnar. Ennfremur sagði hann að forsvarsmenn 

ferðaþjónstunnar yrðu að skipuleggja það ferli gríðarlega vel og fara varlega í öllum 

ákvarðanatökum. Þetta eru vissulega réttmætar ábendingar því náttúran er 

Íslendingum mikilvæg og hún má ekki skemmast. Hvort heldur sem það væri vegna 
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tillitslausra ökumanna eða einfaldlega vegna lélegrar skipulagningar. Ekki má þó 

gleyma að Íslendingar sjálfir eru áhugasamir um mótorhjól og torfærur svo taka 

verður tilliti til þeirra líka og mynda heilsársáætlanir.  

Það má vel vera að Ísland sé „hinn gullni staður torfærutækisins“ en þeim mun 

meiri ástæða er til að undirbúa jarðveginn vel og huga að þessum hluta 

ferðaþjónustunnar fyrr en seinna með tilheyrandi umræðu og rannsóknum því líklega 

er hér um vaxandi markhóp og um óplægðan akur að ræða. Af nógu er að taka og 

óhætt er að segja að höfundur, sem sjálfur er mótorhjólamaður, myndi fagna hvaða  

umræðu sem er á þessu sviði og hlakkar til að fylgjast með þróun þess hluta 

ferðaþjónustunnar á næstu árum. Að ferðast um á mótorhjóli er skemmtilegur 

fararmáti sem hentar hinum nýja ferðamanni afar vel, þeim sem vill upplifa og taka 

þátt frekar en að vera hlutlaus áhorfandi. Veðrið á Íslandi er einungis dæmi um ögrun 

sem veitir bifhjólafólki kjörið tækifæri til þess að upplifa landið með öllum 

skynfærunum og ætti því að flokkast sem sóknarfæri. Á ævintýralandinu Íslandi bíða 

ögrandi náttúruöflin mótorhjólafólks.  
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1. viðauki 
 

Your experience of Iceland on motorcycle! 
 

1. Type of motorcycle? (only one) 

 

1. Dual purpose    ٱ 

2. Touring / Sport touring  ٱ 

3. Streetbike / Sport bike   ٱ 

4. Cruiser / Standard   ٱ 

 

2. With whom did you travel with, if any? (only one) 

 

1. Alone      ٱ 

2. My spouse (wife/husband)   ٱ 

3. Another motorcyclist I met in Iceland ٱ 

4. A relative     ٱ 

5. A friend     ٱ 

6. With friend from work / club   ٱ 

7. Other, whom then? _____________________  

 

3. How was your travelling arrangement on the motorcycle?  

 

1. One person on one motorcycle?   ٱ 

2. Two persons on one motorcycle?   ٱ 

3. One driver, another person in a sidebox?  ٱ 

4. A group of individual drivers    ٱ 

5. Motorcycle(s) + car(s)/jeep(s) 4x4   ٱ 

 

4. What made you want to travel through an unknown country on a 

motorcycle?     

1. To enjoy the nature and landscape better?  ٱ 

2. I can´t think of any other way to travel?  ٱ 

3. I can´t think of any better way to experience a new 

country?      ٱ 

4. Other _______________________________________ 

 

5. What made you chose Iceland to experience it on a motorcycle? 

 

1. A family-member or close friend who has been to   

                  Iceland on a motorcycle recommend it.  ٱ 

2. I saw an advertisement or read an article in a newspaper     

                  / magazine that intrigued my interests.  ٱ 

3. I heard about Iceland but decided myself to experience      

                  it on a motorcycle.     ٱ 

4. I wanted rough terrain an highland roads.  

         Therefor Iceland appealed to me.   ٱ 

5. I have been everywhere else so Iceland was next in line.

 ٱ 
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6. Did you receive warm welcomes and hospitality where you made your 

stops? 

 

1. Yes  ٱ 

2. Most often ٱ 

3. Seldom ٱ 

4. No  ٱ 

 

7. What is your opinion on the roads and general circumstances for riding a 

motorcycle in Iceland? 

 

1. Excellent  ٱ 

2. Good   ٱ 

3. Sufficient  ٱ 

4. Pour   ٱ 

 

8. What route did you drive in Iceland? (multiple) 

 

1. Ring road nr.1   ٱ 

2. Mostly highland roads ٱ 

3. Westfjords   ٱ 

4. North Iceland   ٱ 

5. South Iceland   ٱ 

6. East Iceland   ٱ 

 

9. Do you think riding a motorcycle in Iceland is a convenient way of 

travelling?  

1. Yes  ٱ 

2. No  ٱ 

 

10. What is your opinion on roadsigns and general roadmarkings in Iceland?  

 

1. Excellent  ٱ 

2. Good   ٱ 

3. Sufficient  ٱ 

4. Pour   ٱ 

 

11. What was your main-tool of navigation? (only one) 

 

1. I used maps     ٱ 

2. I followed roadsigns / markings  ٱ 

3. I asked for directions    ٱ 

4. I used Global Positioning Sattellite (GPS) ٱ 
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12. What of the following matters to you (is important) when you travel? 

 

 

a. It matters to me that routes are very well marked! 

1. Very much    ٱ 

2. Reasonably much   ٱ 

3. Very little    ٱ 

4. Don’t care    ٱ 

 

b. It matters to me that nature is unspoilt! 

1. Very much    ٱ 

2. Reasonably much   ٱ 

3. Very little    ٱ 

4. Don’t care    ٱ 

 

c. It matters to me that there are no signs of damaging off-road driving in 

nature! 

1. Very much    ٱ 

2. Reasonably much   ٱ 

3. Very little    ٱ 

4. Don’t care    ٱ 

 

d. It matters to me that places are accessible and well marked with signs! 

1. Very much    ٱ 

2. Reasonably much   ٱ 

3. Very little    ٱ 

4. Don’t care    ٱ 

 

e. It matters to me to be able to use official camp sites where all the 

necessary equipment is available! 

1. Very much    ٱ 

2. Reasonably much   ٱ 

3. Very little    ٱ 

4. Don’t care    ٱ 

5. I prefer to camp where I please ٱ 

 

f. It matters to me that roads are:  

1. broad and spatious  ٱ 

2. Paved    ٱ 

3. A little rough   ٱ 

4. I prefer no roads at all  ٱ 

 

13. Did your motorcycle get you to all the places you wanted/planned to see! 

 

1. All of them  ٱ 

2. Most of them  ٱ 

3. Few of them ٱ 

4. None of them ٱ 
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14. Did Iceland in general meet your expectations? 

 

1. No, it didn´t in any case  ٱ 

2. Seldomly   ٱ 

3. Yes, it did in most cases  ٱ 

4. Yes, it did in all cases  ٱ 

 

15. Will you recommend Iceland to other motorcycle-riders? 

 

1. Yes  ٱ 

2. No  ٱ 

3. Maybe  ٱ 

 
17. Did you have difficulties respecting the speed limit and drive faster 

than was allowed? 

 

1. Every day  ٱ 

2. Often   ٱ 

3. Sometimes  ٱ 

4. Rarely   ٱ 

5. Never   ٱ 

 

18. Did the Icelandic police ever stop you during your stay? 

 

1. Yes  ٱ 

2. No  ٱ 

 

19. Did you drive off-road in unspoilt nature so scars were evident? 

 

1. Every day  ٱ 

2. Often   ٱ 

3. Sometimes  ٱ 

4. Rarely   ٱ 

5. Never   ٱ 

 
20. Did you ever consider the weather an interference or a bother?  

 

1. Every day  ٱ 

2. Often   ٱ 

3. Sometimes  ٱ 

4. Rarely   ٱ 

5. Never   ٱ 
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21. What did you do when you stopped?  

(Please mark only three (3) of the things you did most often) 

 

1. Went for a walk!         ٱ 

2. Took photograhps!     ٱ 

3. Enjoyed the landscape/nature!    ٱ 

4. Participated in various activities!    ٱ 

5. Enjoyed a spa, swimming pool or other baths!   ٱ 

6. Stopped for a refreshment/lunch/dinner at a restaurant! ٱ 

7. I only stopped to stretch my legs and then continued to  

my destination place!     ٱ 

8. I only stopped to adjust my tire pressure!   ٱ 

 

22. Do you think Iceland is unspoilt or spoilt? 

 

1. Mostly unspoilt   ٱ 

2. Mostly spoilt    ٱ 

3. Positive mixture of both  ٱ 

4. Negative mixture of both  ٱ 

 

23. Did you enjoy the bright nights in Iceland and decided to drive 

during night? 

 

1. Every night  ٱ 

2. Often   ٱ 

3. Sometimes  ٱ 

4. Rarely   ٱ 

5. Never   ٱ 

 

24. What was the most difficult / dangerous obstacle you met during 

your drive in Iceland? (only one) 

 

1. Speed bumbs   ٱ 

2. Loose sheep   ٱ 

3. Loose horses   ٱ 

4. Road accidents  ٱ 

5. Difficult rivers   ٱ 

6. Cyclist    ٱ 

7. Other vehicles   ٱ 

8. Other ____________________! 

 

25. Did you cross any rivers during your stay? 

.  

1. Yes   ٱ 

2. No  ٱ 
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26. The main way of resting during night was (only one): 

 

1. Mostly on campsites / in a tent  ٱ 

2. Mostly in hostels    ٱ 

3. Mostly in farm-accommodations  ٱ 

4. Mostly in guesthouses   ٱ 

5. Mostly in hotels    ٱ 

6. With friends / Private homes  ٱ 

7. Under the clear sky   ٱ 

 

27. What is your opinion of the coffee-shops, resting places and other 

facilities to stop and stretch? 

 

1. Excellent facilities    ٱ 

2. Good facilities     ٱ 

3. Sufficient facilities   ٱ 

4. Pour facilities     ٱ 

5. Terrible facilities    ٱ 

 

28. What is your opinion of the quantity of rest stops/ petrol stations in 

Iceland? 

 

1. There is not enough of them; should be more  ٱ 

2. Sufficient quantity as it is     ٱ 

3. Too many rest stops / petrol stations are in Iceland ٱ 

 

29. Did you ever run out of petrol? 

 

1. Yes       ٱ 

2. No, never      ٱ 

3. No, but sometimes I was afraid I would be  ٱ 

 

30. In what way will you talk about your experience in Iceland? 

 

1. Excellent experience  ٱ 

2. Good experience   ٱ 

3. Sufficient experience  ٱ 

4. Pour experience   ٱ 

5. Terrible experience  ٱ 

 

31. Would you like to visit Iceland again to travel on a motorcycle? 

 

1. Yes   ٱ 

2. No   ٱ 

3. Maybe  ٱ 

 

32. How many kilometers/miles did you drive in Iceland? 

__________________________________ km / m 
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33. Your luggage during your tour? 

 

1. Too much luggage  ٱ 

2. Not enough luggage  ٱ 

3. It was sufficient  ٱ 

 

34. How long did you stay in Iceland? 

 

1. 7 days or less (1 week)   ٱ 

2. 8-14 days (2 weeks)   ٱ 

3. 15-21 days (3 weeks)   ٱ 

4. 22-28 days (4 weeks)   ٱ 

5. 29-35 days (5 weeks)   ٱ 

6. 36-42 days (6 weeks)   ٱ 

7. More than 42 days (+ 6 weeks)  ٱ 

 

35. What surprised you the most during your stay?  

(Please mark only three (3)). 

 

1. The traffic and Icelandic road-“culture”?    ٱ 

2. Those long sunny nights!      ٱ 

3. The recreational-opportunities here!    ٱ 

4. The supply of places to spend the night at   ٱ 

5. The nature / landscape      ٱ 

6. The weather       ٱ 

7. Prices on different consumer goods (f. ex. Petrol)!  ٱ 

8. The attitudes of Icelanders!     ٱ 

9. The attitudes of other foreign visitors    ٱ 

10. Road-security precautions and other police activities  ٱ 

11. Obvious dangers on the roads (f.ex blind-heights)  ٱ 

 

36. Did your motorcycle suffer any damages during your stay? 

 

1. No    ٱ 

2. Yes 

- Collision   ٱ 

- Dropped it  ٱ 

- Water damages  ٱ 

- Mechanical problem ٱ 

 

37. What is you education, please? 

 

1. Primary    ٱ 

2. Secondary    ٱ 

3. University    ٱ 

4. Other    ٱ 

 

38. What is your sex, please? 

 

1. Male2   ٱ.   Femaleٱ 
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Something you would like to add? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Thank you very much for your participation!  

 

Please collect your gift now!!   

 

 


